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اأم���ك���ن���ة ال��خ��ي��ال

 بغداد/ متيم احل�صن

اىل اإ�سع���ار اآخر توقف عم���ل طائرات "اف 
عل���ى خلفي���ة  الع���راق  16" المريكي���ة يف 
ت�ساع���د هجم���ات م���ا يع���رف ب�"جماع���ات 

الكاتيو�سا" على القواعد الع�سكرية.
وغ���ادرت ال�سرك���ة المريكي���ة امل�سرفة على 
ت�سغيل تلك الطائ���رات، لكنه من املرجح ان 

يكون ان�سحابها "موؤقتًا".

ويف�س���ر م�سوؤول���ون تزايد الهجم���ات ب�سبب 
تعرث املفاو�سات اليرانية مع اأمريكا والعامل 

حول برناجمها النووي.
املنف���ذة  املجامي���ع  ان  م�سوؤول���ون  ويعت���ر 
للهجم���ات ه���ي "اذرع لطهران" وق���د ترتكهم 
وحيدين لو و�سلت الخرية اىل اتفاٍق مر�ٍض 

مع وا�سنطن.
وب���داأت الف�سائ���ل امل�سلحة يف الع���راق التي 
ا�ستخ���دام  يف  وهمي���ة،  ا�سم���اء  ت�ستخ���دم 

امل�سال���ح  مبهاجم���ة  اليمن���ي"  "ال�سل���وب 
الغربية.

وبح�س���ب م�س���ادر )امل���دى( يف النب���ار ف���ان 
"طائ���رة او اثنت���ن م�سريت���ن ومفخخت���ن 
ال�س���د  ع���ن  قاع���دة  ام����ض  �سب���اح  ق�سفت���ا 

المريكية غربي النبار".
وتابعت امل�سادر ان "الهجوم احدث ا�سرارا 
الطائ���رات  بحف���ظ  اخلا�س���ة  املخ���ازن  يف 

المريكية داخل القاعدة".

وج���اء الهج���وم عق���ب �ساع���ات م���ن اع���ان 
وا�سنطن ت�سليم اجلانب العراقي داخل "عن 

ال�سد" ذخرية تقدر بنحو مليوين دولر.
كم���ا اعلن���ت الق���وات المريكية قب���ل اقل من 
ا�سب���وع من���ح الق���وات العراقي���ة يف القاعدة 
"63 عجل���ة ن���وع هم���ر" و"20 عجل���ة ن���وع 

تويوتا".
واأكدت خلية العام المني احلكومية، يف 
بيان ام�ض، "�سقوط طائرة م�سرية مفخخة 

على قاعدة عن ال�سد اجلوية يف النبار"، 
مبينة ان الهجوم مل ي�سفر عن خ�سائر.

وه���ذه امل���رة الثاني���ة الت���ي ت�ستخ���دم فيها 
اجلماعات التي تهاجم القواعد الع�سكرية، 
الطائ���رات امل�سرية املفخخ���ة، وهو ا�سلوب 
تتبع���ه ف�سائ���ل يف اليم���ن يف حربه���ا م���ع 
ال�سعودي���ة ل�سته���داف املط���ارات ومواقع 

النفط يف اململكة.
 التفا�صيل �س3 

نائب: اإيران �صتتخلى عن مهاجمي القواعد الع�صكرية بعد التفاق مع وا�صنطن

جماعات الكاتيو�سا ت�ستحدث "الأ�سلوب اليمني" 
 ترجمة/ املدىوتت�سبب بتوقف مقاتالت ال�F-16  للمرة الثانية

و�س���ل رئي�ض ال���وزراء م�سطفى الكاظمي اإىل ال�سلط���ة قبل عام بعد اأن 
اأطاحت حركة احتجاجية باحلكومة ال�سابقة.

كان تراج���ع فر����ض العي����ض الك���رمي، وانع���دام الأم���ن ال���ذي يعي�س���ه 
العراقي���ون من���ذ �سنوات، من بن اأك���رث الأ�سباب التي اأث���ارت ال�سارع، 
وعجل���ت ب�سق���وط حكومة ع���ادل عبد امله���دي )ت�سري���ن الأول 2018 - 

ت�سرين الثاين 2019(.
فه���ل ا�ستطاعت حكومة الكاظم���ي تلبية مطالب املحتج���ن؟ وكيف هي 

حالة القت�ساد العراقي يف ظل قيادته؟
وتن���اول يف مق���ال حتليل���ي م�س���رتك، ُن�س���ر على موق���ع معه���د ال�سام 
الأمريك���ي، كل م���ن �سرهن���ك حم���ه �سعي���د، وهو مدي���ر برام���ج ال�سرق 
الأو�س���ط يف املعه���د، واإيلي اأب���و عون، مدي���ر برامج ال�س���رق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا يف املرك���ز الإقليمي ملعهد ال�سام الأمريكي يف تون�ض، 
اأبرز النتائج التي حققها الكاظمي خال اأول �سنة من عهدته احلكومية.
وج���اء يف م�سته���ل املقال اأنه "عل���ى الرغم من اأن الكاظم���ي وعد بتلبية 
العدي���د م���ن مطال���ب املحتج���ن، اإل اأن���ه مل يحق���ق الكثري م���ن النتائج 

امللمو�سة، على الرغم من بذله جهودا جديرة بالثناء".
لك���ن كاتبي املق���ال ا�ستدركا بالق���ول: "مع ذلك، نظ���را لطبيعة املطالب، 
فم���ن غري الواقع���ي توقع تلبية اأي حكومة لها يف غ�سون عام اأو عامن 

فقط".
 التفا�صيل �س3 

عام على حكومة الكاظمي: 
"ال�سالح المنفلت" اأجل 

الحوار ال�سامل

 بغداد/ حممد �صباح

تبن���ى رئي����ض اجلمهورية بره���م �سالح فكرة 
تعدي���ل الد�ست���ور جم���ددا بع���د اخف���اق كت���ل 
جمل�ض النواب يف التو�سل اإىل اتفاق ي�سمن 

مترير بع�ض املواد. 
ويحاول �سالح بح�سب نواب جمع الطراف 
تق���دمي  امكاني���ة  ع���ن  ومناق�سته���ا  املختلف���ة 
التعدي���ات لتمريرها يف الرمل���ان قبل انتهاء 

الدورة احلالية.
ويعتق���د يون���ادم كن���ا، رئي�ض كتل���ة الرافدين 

الرملانية يف ت�سريح ل�)امل���دى( اأن "مناق�سة 
رئي�س���ي اجلمهورية وجمل�ض الق�ساء الأعلى 
لفكرة تعديل الد�ستور، تاأتي لت�سجيع جمل�ض 
الن���واب وكتله ال�سيا�سي���ة بامل�سي ل�ستكمال 
التعدي���ات الد�ستورية ولتج���اوز اخلافات 
ب���ن احلكوم���ة الحتادي���ة واإقلي���م كرد�ستان 

على بع�ض املواد".
رئي����ض  املا�س���ي،  اجلمع���ة  ي���وم  والتق���ى 
اجلمهوري���ة بره���م �سال���ح برئي����ض جمل����ض 
الق�س���اء العل���ى فائق زي���دان، وت���داول معا 
الفكار املطروحة بخ�سو�ض تعديل الد�ستور 

وال�ستعدادات اجلارية لانتخابات القادمة.
ويف وق���ت �ساب���ق اعل���ن رئي����ض اجلمهورية 
برهم �سالح عزمه عقد موؤمتر وطني ملناق�سة 
تعديل الد�ستور، يف م�سعى لإ�ساح اأو�ساع 

الباد.
وي���رى كن���ا اأن "جه���ود رئي�س���ي اجلمهورية 
وجمل����ض الق�س���اء العلى ل���ن تك���ون مثمرة 
لن امل�سكل���ة �سيا�سي���ة ولي�س���ت قانوني���ة او 
اإداري���ة"، معت���را اأن "ط���رح ه���ذا املو�سوع 
يف ه���ذا الوقت �سيف�سر عل���ى اأنه حماولة من 
قب���ل �سالح وزي���دان لتقريب وجه���ات النظر 

ب���ن جمي���ع الط���راف املختلف���ة عل���ى تعديل 
الد�ستور".

وي�سري رئي����ض كتلة الرافدي���ن الرملانية اإىل 
اأن "ه���ذه اجله���ود حتاول جت���اوز اخلافات 
بن احلكوم���ة الحتادي���ة واقلي���م  كرد�ستان 
واملتعلق���ة بال�ساحي���ات وكذل���ك عل���ى نظام 
احلك���م ه���ل �سيك���ون رئا�سي���ا اأو برملاني���ا او 
خمتلطا"، مرجح���ا اأن "دوره���م �سريكز على 
اإمكانية حتريك الج���واء فيما يتعلق بتعديل 

الد�ستور".
 التفا�صيل �س2

 متابعة/ املدى 

ك�سف الأم���ن العام ملعه���د اخلوئي 
ج���واد اخلوئ���ي، ع���ن لق���اء يجري 
العمل على حتقيقه بن �سيخ الأزهر 
الدين���ي  واملرج���ع  الطي���ب،  اأحم���د 

الأعلى اآية الله علي ال�سي�ستاين.
وق���ال اخلوئي وهو اأ�ست���اذ كر�سي 
اليون�سك���و يف جامع���ة الكوفة، اإن 
"هن���اك لقاًء يجري العمل من اأجل 
�سي���خ  ب���ن  امل�ستقب���ل  يف  حتقق���ه 
واملرج���ع  الطي���ب  اأحم���د  الأزه���ر 
الدين���ي ال�سي���د عل���ي ال�سي�ستاين، 
واأن معه���د اخلوئ���ي منفت���ح عل���ى 
التع���اون وال�سراكة م���ع موؤ�س�سات 
الإ�سام���ي  الع���امل  رابط���ة  مث���ل 

ومنتدى تعزيز ال�سلم وكاي�سيد".
وب���ن اأن "موق���ف مرجعية النجف 
موؤم���ن بدول���ة مدني���ة غ���ري دينية، 
وترف����ض ت���ويل اأح���زاب الإ�س���ام 
ال�سيا�س���ي ملقاليد احلكم يف العراق 

و�سواه من البلدان".

 التفا�صيل �س2

لقاء مرتقب 
بين �سيخ الأزهر 

والمرجع 
ال�سي�ستاني

رئي�س كتلة م�صيحية: نحتاج اإلى الجلو�س والتفاهم 

رئي�س الجمهورية يحاول تعديل الد�ستور بما تبقى من وقت البرلمان
 املدى/ ح�صن الإبراهيمي

يب����دو اأن العراقي����ن على موعد م����ع اأزمة مي����اه بحلول 
الع����ام 2035 حي����ث تناق�س����ت منا�سي����ب نه����ري دجل����ة 
والفرات بفع����ل ال�سيا�سات التي تعتمده����ا بع�ض الدول 
املج����اورة والت����ي تتجاهل فيه����ا "مب����داأ الت�ساركية" يف 

ادارة ملف املياه.
وانخف�����ض من�سوب مي����اه نهر دجل����ة بن�سبة %50 يف 
الع����ام 2020 وفقًا حلوار وزير املوارد املائية العراقي 
مه����دي احلم����داين م����ع "اأ�سو�سيت����د بر�����ض"، وبح�س����ب 
درا�س����ة اأجرته����ا وزارته ف����اأن العراق مه����دد بفقدان 11 

مليار مرت مكعب من ح�سته املائية بحلول 2035. 
ه����ذا النق�����ض املقل����ق يف كمي����ات املي����اه �سيلق����ي بظاله 
م�ستقبًا على ارا�سي زراعي����ة �سا�سعة كذلك �سيزيد من 

رقعة الت�سحر يف العراق.
وبح�س����ب مراقبن، فاإن الع����راق مل يفلح بتطوير نظامه 

املائي، اذ انهمك يف احلروب ويف اأزماته الداخلية.
وك�س����ف رئي�ض ال����وزارء م�سطفى الكاظم����ي، يف زيارة 
خاطف����ة اىل تركيا اواخ����ر 2020، عن عزم بغداد اإقامة 
موؤمتر دويل للمي����اه، يف حماولة ل�"تدويل" اأزمة املياه 

يف باده. 
 التفا�صيل �س4

العراق مهدد بالعط�س ويتجاهل عر�سًا هنديًا 
لمقاي�سة التمور باآلت الري 

 بغداد/ منتظر اخلر�صان

فر�سة م�سنوعة من الق�سب حاكتها انامل 
اجلباي�ض  ق�س���اء  نا�س���ر" م���ن  "فاطم���ة 
تع���رف بلهج���ة الهواري���ن "احل�سرية" 
او "الباري���ة" اذ يتم ن�س���ج الع�سرات منها 
يومي���ا لبيعه���ا وال�ستف���ادة م���ن مك�سبها 
امل���ايل وت�ستخدم ع���ادة كم�سقفات لبع�ض 

املنازل الطينية هناك.
مهن���ة �سناع���ة احل�س���رية او احل�س���ران 
توارثته���ا فاطم���ة ع���ن اأمه���ا وابيه���ا فهي 
احدى م�س���ادر معي�ستهم يف تلك املناطق 
ت�ساف اىل مهنة �سيد الطيور وال�سماك 

ورعي اجلامو�ض.
الفتاة الثاثينية تقول ان عملها هذا ميتد 

ل�ساع���ات طوال يب���داأ من ال�سب���اح الباكر 
بع���د ان تنهي العمال املنزلي���ة الأ�سا�سية 
م���ن الفط���ار والتنظيف لتجل����ض بعد ذلك 
يف اح���دى زواي���ا املن���زل وا�سع���ة اللثام 
على انفها وفمها حماية لنف�سها من الغبار 
العال���ق يف الق�سب���ات مرتدي���ة الكف���وف 
امل�سنوع���ة م���ن القما����ض كي تق���ي يديها 
من اجل���روح لتتناول بعد ذل���ك الق�سبات 
الت���ي قامت اختها يف الط���رف الثاين من 
املن���زل بطرقها مبطرقة كب���رية كي تكون 
كل ق�سب���ة ا�سبه بقطع���ة م�ستوية بعد ان 
كان���ت ا�سطوانية وبعده���ا تبا�سر بعملية 

ت�سنيعها وكاأنها خيوط تتم حياكتها.
الق�سب يف ق�س���اء اجلباي�ض احد اق�سية 
حمافظ���ة ذي ق���ار يت���م جلبه م���ن مناطق 

املوط���ن  ه���ي  املائي���ة  فالبيئ���ة  اله���وار 
الرئي�ض له، اذ يب���داأ الرجال بالذهاب اىل 
مناط���ق حم���ددة يف الهوار ع���ر زوارق 
�سغ���رية ومل�ساف���ات معين���ة ث���م يت���م بعد 
ذل���ك اقتط���اع كمي���ات كبرية م���ن الق�سب 
وباأطوال خمتلفة ت�سل اىل املرتين وباآلة 
حادة "املنجل" ثم تفر�ض جماميع الق�سب 
تلك على ار�ض ياب�سة كي تتعر�ض لأ�سعة 
ال�سم����ض ل�سم���ان جفافه���ا وم���ن ث���م يتم 
طرقه���ا مبطرق���ة كب���رية ت�سم���ى "املدكة" 
والتي دائم���ا ما تقوم بها اخ���ت "فاطمة" 
وبعده���ا ت�سط���ر الق�سب���ة الواح���دة اىل 

ن�سفن طوليا كي ي�سهل ا�ستخدامها.
ان عملية ن�س���ج "احل�سرية" الق�سبية او 
ت���رتاوح ابعادها بن  "الباري���ة" والت���ي 

ثاث���ة امتار ط���ول ومرت ون�س���ف عر�سا 
ت�ستغرق �ساعة ون�سف على الأقل لإجناز 
واح���دة وه���ذا الوق���ت كاف مل���ن احرتفت 
املهن���ة وعرفت ا�سراره���ا فيمكن ان تنجز 

فاطمة يف اليوم الواحد اأربع منها.
اأ�سعاره���ا لي�ست جي���دة قيا�س���ا باملجهود 
املب���ذول عليها اذ ت���رتاوح القيم���ة املالية 
للح�س���رية الواحدة ما ب���ن خم�سة اآلف 
دين���ار اىل ثماني���ة األف دين���ار وح�س���ب 
القيا�س���ات املطلوبة فهناك ح�سرية يكون 
حجمها اك���ر ت�ستخ���دم للجلو����ض داخل 

امل�سائف الكبرية.
"فاطم���ة" تق���ارن ما ب���ن ال�سنوات التي 
�سبقت ع���ام 2003 وما بعدها اذ انح�سر 
ل  احلا�س���ر،  الوق���ت  يف  عليه���ا  الطل���ب 

تع���رف ال�سب���ب يف ذل���ك ال انه���ا تتكه���ن 
بالق���ول ان لل�سناع���ات احلديث���ة اث���ر يف 
ذلك فلم يرغ���ب اأهايل املدينة باقتناء هذه 
باحل�س���رية  ي�ستبدلونه���ا  اذ  الق�سب���ات 
البا�ستيكي���ة وحتى مم���ن ي�سكن املناطق 
الريفي���ة وهذا الم���ر ت�سب���ب يف حتجيم 

وتقلي�ض م�سدر معي�ستهم.
جا�س���م  املهند����ض  اله���واري  اخلب���ري 
ال�س���دي يرج���ع مهنة �سناع���ة احل�سران 
الق�سبي���ة اىل م���ا يق���ارب ال���� 3000 عام 

قبل املياد.
وي���رى ال�س���دي �س���رورة احلف���اظ على 
ه���ذه املهن���ة فهي �سديق���ة للبيئ���ة وهوية 
اله���وار، لك���ن الظروف والأي���ام هي من 

تتحكم بقائها.

ال�ت�ح��س�ر  ي�ط��وي�ه  ال�ذي  الأه��وار  ت��اري��خ  "الب��اري��ة".. 

لطفية الدليمي تكتب:
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 ترجمة/ حامد احمد 

عن���د  ال���ورد  يبع���ن  �صغي���رات  فتي���ات 
التقاطعات المرورية. اوالد �صغار يدفعون 
او  مثلج���ات  او  بفاكه���ة  محمل���ة  عرب���ات 
يبيع���ون �ص���اي ف���ي ال�ص���وارع او يفرغون 
حمولة �صاحنات م���ن ب�صائع ويعملون في 

محال تجارية. 
عمال���ة االطفال هي ا�ص���ا متواجدة كجزء 
م���ن حي���اة العراقيي���ن اليومي���ة، ولكن منذ 
بداي���ة تف�ص���ي وب���اء كورونا كوفي���د – 19 
العام الما�صي ازدادت ن�صبة االطفال الذين 

دخلوا �صوق العمل الى معدالت قيا�صية .
تاني���ا جيلي، نائبة مديرة موؤ�ص�ص���ة �ص���ييد 
فانوندي�ص���ن، وه���ي منظم���ة دولي���ة معنية 
بتاأهي���ل ال�ص���باب لفر�ص عم���ل، قالت: "في 
الواق���ع ان���ه لي�ص م���ن اولوي���ات الحكومة 
ف���ي الع���راق متابع���ة ه���ذا االمر"، م�ص���يرة 

ال���ى ان "غياب ه���ذا االهتمام يعن���ي انه ال 
تتوف���ر ل���دى الحكومة اح�ص���ائية ر�ص���مية 
ب�ص���ددهم"، موؤك���دة دعوته���ا ل�"المنظمات 
غي���ر الحكومية العاملة ف���ي العراق وكذلك 
منظم���ة العمال���ة الدولي���ة ILO ان تق���وم 

باتخاذ اجراء بهذا الخ�صو�ص" .
اآخر رق���م معروف لعدد عمال���ة االطفال في 
الع���راق من���ذ ع���ام 2018 يقف عند ن�ص���بة 
7.3%، ولك���ن ف���ي �ص���هر ت�ص���رين الثان���ي 
الما�ص���ي وج���دت وكال���ة غ���وث الاجئين 
التابعة لامم المتحدة ان     UNHCR
17% م���ن النازحين البال���غ عددهم 1،600 
�صخ�ص الذين التقت بهم لجاأوا الى ار�صال 
اوالدهم للعمل في ال�ص���ارع لم�صاعدتهم في 
المعي�صة. والجل تقلي�ص النفقات قام %42 
م���ن العوائل النازحة ه���ذه بتزويج بناتهم 

دون ال�صن القانونية .
واأ�ص���ارت جيلي من مكتبها باأربيل عا�صمة 

اقلي���م كرد�ص���تان الى ان الم�ص���بب الرئي�ص 
الموؤدي لزي���ادة عمالة االطفال هو معدالت 
الفق���ر المتنامية. وا�ص���تنادا الح�ص���ائيات 
عراقية اخيرة، فان ن�ص���بة العراقيين الذين 
يعي�ص���ون دون خ���ط الفقر قد و�ص���لت الى 
ما يقارب من ثلث ال�ص���كان بت�ص���جيل ن�صبة 
32% م�ص���جلة بذل���ك ارتفاع���ا ع���ن الن�ص���بة 
الم�ص���جلة ف���ي ع���ام 2018 والت���ي كان���ت 
بح���دود 20%. كثير من العراقيين، ب�ص���بب 
اجراءات الحظر واجراءات اخرى متعلقة 

بوباء كورونا، فقدوا م�صادر رزقهم .
وا�ص���افت جيل���ي بقوله���ا "ق�ص���م كبي���ر من 
ابن���اء ال�ص���عب العراقي هم فق���راء، ويعود 

ذلك لعدة ا�صباب ."
قبل االزمة كان طفل واحد من بين خم�ص���ة 
اطف���ال او خم�ص���ة مراهقين يعتب���ر فقيرا. 
اأم���ا االن فان طفلين من بين كل خم�ص���ة هم 
فقراء، اأي ما يقارب ن�ص���بة 38% من جميع 

اطفال العراق .
وا�صارت جيلي الى ان هذه الحالة موجودة 
خ�صو�صا لدى العوائل التي فقدت معيلها، 
حيث ت�ص���طر االمهات الى ار�صال اوالدهم 
للعمل. وا�صتنادا للقانون العراقي فانه من 
غي���ر الجائز ان يتم ار�ص���ال اأطفال دون 15 
عاما للعمل. وقالت ان ق�ص���ما من النا�ص ما 
يزالون يعتقدون بانه لي�صت جميع االعمال 
هي غير منا�ص���بة لاطفال. انهم ال يعرفون 
بان ادخال االطفال ل�صوق العمل �صيجردهم 
من طفولتهم ومن اللعب، و�ص���يبعدهم ذلك 
عن المدر�ص���ة وبالتالي حرمانهم من فر�ص 

تحقيق م�صتقبل اف�صل.
الوي���ن ه���اوزي، رئي�ص ق�ص���م اال�صت�ص���ارة 
 ILO  الفني���ة لمنظم���ة العمال���ة الدولي���ة
ف���رع الع���راق، ق���ال "عمالة االطف���ال تعتبر 
الم�ص���كلة  ه���ذه  معالج���ة  ويج���ب  خط���رة 
ومتابعتها فهي تحرم االطفال من طفولتهم 
وم�ص���تقبلهم وكرامته���م، وانها ت�ص���ر كذلك 
بنموه���م الذهن���ي. ولكي اك���ون دقيقا اأكثر 
ف���ان عمال���ة االطفال خط���رة ذهني���ا وبدنيا 
واجتماعي���ا ومعنويا عليهم، وهذه العمالة 

موؤذية لاطفال ."
وا�ص���ار هاوزي ال���ى انه بغ����ص النظر عن 
االعم���ال االعتيادي���ة، فانه قب���ل االزمة كان 
6% فق���ط م���ن االطف���ال منخرطي���ن باعمال 
ال�ص���وق المنهكة. ه���ذا يعن���ي "ان االطفال 
يت���م ا�ص���تعبادهم وابعاده���م م���ن عوائلهم 
ويعر�ص���وهم لمخاطر وامرا�ص ويتركون 

لاعتماد على انف�صهم في ال�صوارع".
والج���ل معالج���ة الم�ص���كلة قال ه���اوزي ان 
منظم���ة العمال���ة الدولي���ة ق���د ادخلت خطة 
االطف���ال  عمال���ة  لمكافح���ة  وطني���ة  عم���ل 
و�ص���تدعم م���ن خاله���ا 1500 طف���ل عراقي 
مت�ص���رر ب�ص���وق العمالة اأو انه على و�ص���ك 

دخول �صوق العمل من قبل عائلته .
من ناحي���ة اأخرى هن���اك تط���ور مقلق اآخر 
يكم���ن ف���ي ان معدل �ص���ن االطف���ال لدخول 
موؤخ���را.  بالتناق����ص  ب���داأ  العم���ل  �ص���وق 
وتقول مدي���رة مكتب حماية االطفال اأفراح 

مو�ص���ى، من لجنة الحماي���ة الدولية للطفل 
التابع���ة لليوني�ص���يف، انه قب���ل االزمة كان 
اغلب االطف���ال الداخلين ل�ص���وق العمل هم 
م���ن مراهقين تت���راوح اعمارهم ما بين 14 
و 15 عام���ا. اأم���ا االن ف���ان اغل���ب االطف���ال 
الداخلين للعم���ل ال تزيد اعمارهم عن 7 اأو 

8 �صنوات .
ومن مكتبها في اربيل قالت مو�صى، ان ذلك 
ال يعزى الج���راءات حظر كورونا فقط، بل 
ان هذه الم�ص���كلة ناجمة اي�ص���ا عن عمليات 
االغ���اق المفاجئة لع�ص���رات م���ن مخيمات 
النازحين من قبل الحكومة العراقية والتي 
ادت بدورها الى زيادة ن�صبة عمالة االطفال. 
وا�ص���افت مو�ص���ى بقولها "اغل���ب االطفال 
المت�ص���ررين انته���ى بهم الحال بار�ص���الهم 
للعم���ل. العوائل لم تكن م�ص���تعدة لمغادرة 
المخي���م، انه���م ا�ص���ا يعان���ون م���ن فقدان 
م�ص���در عي�ص���ة له���م، واالن فه���م يعتمدون 
عل���ى اطفاله���م من اج���ل العي����ص. كثير من 
االطفال الذين عانوا من �ص���غوطات نف�صية 
جراء الحرب، يتعر�ص���ون االن ل�صغوطات 
معي�ص���ة  ف���ي  عليه���م  باالعتم���اد  ا�ص���افية 
عوائله���م. ان الع���بء غالب���ا ما يك���ون على 
االوالد خ�صو�ص���ا اذا كانت االأم لوحدها ." 
وتقول جيلي من منظمة، �صييد فاوندي�صن 
لتاأهي���ل ال�ص���باب بانه هن���اك حاجة لبرامج 
ا�صراف على العوائل الفقيرة باال�صافة الى 
تدري���ب االمهات المعيات لك���ي تتمكن من 
ايجاد فر�صة عمل لي�صمن دخل لعوائلهن .

ودع���ت جيل���ي الحكوم���ة العراقي���ة الى ان 
توث���ق حال���ة عمال���ة االطف���ال لديها ب�ص���كل 
اف�ص���ل، في وقت يق���وم فيه مكت���ب منظمة 
بان�ص���اء  الع���راق  ف���رع  الدولي���ة  العمال���ة 
منظومة رقابة عمال���ة االطفال في العراق. 
منظم���ات  م���ن  ممثلي���ن  �صت�ص���م  والت���ي 
و�ص���لطات محلية ت�ص���من قانوني���ة ادخال 
االطف���ال للعمال���ة وفق���ا العماره���م مع منع 
ا�صتغالهم في اعمال خطرة وم�صرة بهم .

عن: المونيتر 
 بقلم جوديت نيورنك 
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تبنى رئي�س الجمهورية 
برهم �سالح فكرة 

تعديل الد�ستور مجددا 
بعد اخفاق كتل مجل�س 
النواب في التو�سل اإلى 

اتفاق ي�سمن تمرير 
بع�س المواد.  ويحاول 

�سالح بح�سب نواب جمع 
االطراف المختلفة 

ومناق�ستها عن امكانية 
تقديم التعديالت 

لتمريرها في البرلمان 
قبل انتهاء الدورة 

الحالية.

ويعتقد يونادم كنا، رئي�ص كتلة الرافدين 
البرلماني���ة ف���ي ت�ص���ريح ل�)الم���دى( اأن 
الجمهورية ومجل�ص  رئي�ص���ا  "مناق�ص���ة 
الق�ص���اء االأعلى لفكرة تعديل الد�ص���تور، 
تاأت���ي لت�ص���جيع مجل����ص الن���واب وكتله 
ال�صيا�صية بالم�صي ال�صتكمال التعديات 
الد�ص���تورية ولتج���اوز الخاف���ات بي���ن 
الحكوم���ة االتحادي���ة واإقليم كرد�ص���تان 

على بع�ص المواد".
والتق���ى ي���وم الجمعة الما�ص���ي، رئي�ص 
الجمهورية برهم �صالح برئي�ص مجل�ص 
الق�ص���اء االعل���ى فائ���ق زي���دان، وتداوال 
بخ�ص���و�ص  المطروح���ة  االف���كار  مع���ا 
تعديل الد�صتور واال�صتعدادات الجارية 

لانتخابات القادمة.
وفي وقت �صابق اعلن رئي�ص الجمهورية 
برهم �ص���الح عزم���ه عقد موؤتم���ر وطني 
لمناق�ص���ة تعديل الد�ص���تور، في م�ص���عى 

الإ�صاح اأو�صاع الباد.
ويرى كنا اأن "جهود رئي�صا الجمهورية 
تك���ون  ل���ن  االعل���ى  الق�ص���اء  ومجل����ص 

مثمرة الن الم�ص���كلة �صيا�ص���ية ولي�ص���ت 
قانوني���ة او اإداري���ة"، معتب���را اأن "طرح 
هذا المو�ص���وع في هذا الوقت �صيف�ص���ر 
�ص���الح  قب���ل  م���ن  محاول���ة  اأن���ه  عل���ى 
وزي���دان لتقري���ب وجه���ات النظ���ر بي���ن 
جمي���ع االط���راف المختلفة عل���ى تعديل 

الد�صتور".

وي�ص���ير رئي�ص كتلة الرافدين البرلمانية 
اإل���ى اأن "ه���ذه الجه���ود تح���اول تجاوز 
االتحادي���ة  الحكوم���ة  بي���ن  الخاف���ات 
والمتعلق���ة  كرد�ص���تان  واقلي���م  
بال�ص���احيات وكذلك على نظ���ام الحكم 
او  برلماني���ا  اأو  رئا�ص���يا  �ص���يكون  ه���ل 
مختلط���ا"، مرجحا اأن "دورهم �ص���يركز 

اإمكاني���ة تحري���ك االج���واء فيم���ا  عل���ى 
يتعلق بتعديل الد�صتور".

و�ص���كل مجل�ص النواب في �صهر ت�صرين 
االول الما�صي وتحت �صغط التظاهرات 
لجن���ة تعدي���ل الد�ص���تور والموؤلف���ة م���ن 
ثمانية ع�ص���ر نائبا الجراء تعديات على 
الكثير من فقرات ومواد الد�صتور، لكنها 

ف�ص���لت في عر����ص تعديلها عل���ى مجل�ص 
الن���واب ب�ص���بب الخافات بي���ن مختلف 

الكتل.
ويتوق���ع النائ���ب الم�ص���يحي اأن "القوى 
والكتل ال�صيا�ص���ية المختلفة بحاجة اإلى 
الجلو�ص  من اجل التفاهم واالتفاق على 

�صيغة لتعديل الد�صتور".
من بين اكثر المواد خافية هي تلك التي 
تتعلق ب���اإدارة الثروات )النفط والغاز(، 
بالمناط���ق  المعني���ة   )140( والم���ادة 
المتن���ازع عليه���ا التي و�ص���لت بح�ص���ب 
ن���واب اإل���ى ح���د القطيع���ة بي���ن الق���وى 
واالط���راف البرلمانية التي تتحجج باأن 
الوق���ت غي���ر كاف امامه���ا لاتف���اق على 

تقديم هذه التعديات.
ي�ص���كل   -: اأوالاً  )142( الم���ادة  تن����ص 
مجل����ص النواب في بداية عمله لجنةاً من 
اأع�صائه تكون ممثلةاً للمكونات الرئي�صة 
ف���ي المجتم���ع العراق���ي، مهمته���ا تقديم 
تقريٍر اإلى مجل����ص النواب، خال مدٍة ال 
تتجاوز اأربعة اأ�ص���هر، يت�ص���من تو�صيةاً 
يمك���ن  الت���ي  ال�ص���رورية  بالتعدي���ات 
اإجراوؤه���ا على الد�ص���تور، وُتحل اللجنة 

بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا:- تعر�ص التعديات المقترحة من 
قب���ل اللجن���ة دفع���ةاً واحدة عل���ى مجل�ص 
الن���واب للت�ص���ويت عليه���ا، وُتع���د مقرةاً 
بموافق���ة االأغلبية المطلقة لعدد اأع�ص���اء 
المجل����ص. ثالثااً:- تطرح المواد المعدلة 
ا لما ورد في  م���ن قبل مجل�ص النواب وفقاً
البند )ثانيا( من هذه المادة على ال�صعب 
لا�ص���تفتاء عليها، خال مدٍة ال تزيد على 
�ص���هرين م���ن تاري���خ اإق���رار التعديل في 

مجل�ص النواب.
رابع���ا:- يكون اال�ص���تفتاء عل���ى المواد 
اأغلبي���ة  بموافق���ة  ناجح���ا،  المعدل���ة 
ثلث���ا  يرف�ص���ه  ل���م  واإذا  الم�ص���وتين، 
الم�صوتين في ثاث محافظات اأو اأكثر.

من جهته، يو�ص���ح عادل الامي، ع�ص���و 
ف���ي لجن���ة التعدي���ات  لجن���ة الخب���راء 

الجمهوري���ة  برئا�ص���ة  الد�ص���تورية 
"رئي����ص  اأن  ل�)الم���دى(  ت�ص���ريح  ف���ي 
الجمهورية تبنى فكرة تعديل الد�ص���تور 
من ب���اب التط���وع والرغبة ف���ي التعديل 
وفق المادة الد�صتورية )126("، منوها 
ال���ى اأن���ه "قبل تنفي���ذ هذه الم���ادة يجب 

تنفيذ المادة )142( من الد�صتور".
وتح�ص���ر الم���ادة )126( عملي���ة تعدي���ل 
الد�ص���تور بتقدي���م مقت���رح من ال�ص���لطة 
التنفيذي���ة باإجم���اع رئي����ص الجمهورية 
ال�ص���لطة  م���ن  اأو  ال���وزراء  ومجل����ص 
الت�صريعية بمقترح من ُخم�ص االأع�صاء.

ويتكون الد�صتور الحالي من 144 مادة 
وال���ذي حظي بموافقة 78% من ال�ص���عب 
عق���ب ا�ص���تفتاٍء اأُجري عليه في ت�ص���رين 

االأول من العام 2005.
وي�صيف الامي اأن "رئا�صة الجمهورية 
�ص���كلت لجن���ة ف���ي الوق���ت ال�ص���ابق من 
وم���ن  الد�ص���توري  الفق���ه  ف���ي  خب���راء 
االكاديميي���ن وم���ن المتظاهرين وممثلة 
االمم المتحدة ومعه���د الحوكمة الكندي 
)متطوعين لتقديم الم�صورة("، مبينا اأن 
اعمالها". اكملت 90% من  اللجنة  "هذه 

تج���اوزت  اللجن���ة  "ه���ذه  اأن  ويتاب���ع 
المواد التي فيها جنبة �صيا�صية وتحتاج 
اإل���ى تواف���ق الكت���ل"، مبين���ا اأن "ن�ص���بة 
التعديات على مواد الد�ص���تور و�ص���لت 
مراح���ل مت�ص���اعدة م���ن بينها اخت�ص���ار 
المقدمة ورف���ع كلمة المكونات وو�ص���ع 

كلمة التنوعات بدال عنها".
الت���ي  الرئا�ص���ية  اللجن���ة  واقترح���ت 
�ص���كلها رئي�ص الجمهوري���ة لتعديل بنود 
وفقرات الد�صتور تغيير نظام الحكم من 
برلمان���ي اإلى رئا�ص���ي او مختلط. وبعد 
احتجاج���ات ت�ص���رين االول الت���ي عمت 
الو�ص���ط والجن���وب  محافظ���ات وم���دن 
�ص���كلت ث���اث لج���ان لتعدي���ل الد�ص���تور 
ا�ص���تجابة لمطال���ب المتظاهرين االولى 
رئا�ص���ية، والثاني���ة حكومي���ة، والثالث���ة 

برلمانية.

 رئي�س اجلمهورية يحاول تعديل الد�ستور 
مبا تبقى من وقت الربملان

املونيرت: عمالة الأطفال تف�ست ول اإح�ساءات ر�سمية عن الأعداد

رئي�سا اجلمهورية وجمل�س الق�ساء يف لقاء �سابق

رئي�س كتلة م�سيحية: 
نحتاج اإلى الجلو�س 
والتفاهم 

قالت اإنهم دخلوا �سوق العمل يف فرتة كورونا مبعدالت قيا�سية

 متابعة/ المدى 

ك�ص���ف االأمين العام لمعه���د الخوئي جواد الخوئي، ع���ن لقاء يجري 
العمل على تحقيقه بين �ص���يخ االأزهر اأحمد الطيب، والمرجع الديني 

االأعلى اآية الله علي ال�صي�صتاني.
وقال الخوئي وهو اأ�ص���تاذ كر�ص���ي اليون�ص���كو في جامعة الكوفة، اإن 
"هناك لقاءاً يجري العمل من اأجل تحققه في الم�ص���تقبل بين �ص���يخ 
االأزهر اأحمد الطيب والمرجع الديني ال�ص���يد علي ال�صي�ص���تاني، واأن 
معه���د الخوئ���ي منفتح عل���ى التعاون وال�ص���راكة مع موؤ�ص�ص���ات مثل 

رابطة العالم االإ�صامي ومنتدى تعزيز ال�صلم وكاي�صيد".
وبي���ن اأن "موق���ف مرجعية النجف موؤم���ن بدولة مدني���ة غير دينية، 
وترف�ص تولي اأحزاب االإ�ص���ام ال�صيا�ص���ي لمقاليد الحكم في العراق 

و�صواه من البلدان".
واأ�ص���اف الخوئ���ي، اأن "االإ�ص���ام يطير بجناحي ال�ص���نة وال�ص���يعة، 

وم�صتركاتنا كثيرة".
وتاب���ع، "التقيُت �ص���يخ االأزه���ر اأحمد الطي���ب مرات ع���دة، واأجرينا 
حوارات �ص���ريحة، كما توا�ص���لت مع عدة موؤ�ص�صات معنية بالحوار 
ف���ي ال�ص���عودية واالإم���ارات واالأردن.. و�ص���واها، وذل���ك م���ن اأج���ل 
محا�ص���رة خطابات العن���ف والكراهية، وتقري���ب وجهات النظر بين 

المعتدلين".
واأ�ص���ار اإل���ى "عقد لقاء مع جماعة علماء الم�ص���لمين، بح�ص���ور نخبة 
من اأ�ص���اتذة حوزة النجف االأ�ص���رف، العام 2015... وقمنا بزيارات 
متبادل���ة مع المجمع الفقهي العراقي، وهذه اللقاءات م�ص���تمرة حتى 
يومن���ا ه���ذا، حيث زار النجف في �ص���هر رم�ص���ان الج���اري مجموعة 
م���ن العلم���اء واأئم���ة الجمعة من المجم���ع الفقهي العراق���ي من بغداد 
وكركوك واالأنبار و�ص���امراء، وهذه اللق���اءات تهدف لتعزيز التعاون 

والوقوف بو�صوح �صد الخطابات الطائفية".
وب�صاأن الخطاب الطائفي، اأكد اأن "المرجعية وفي موقف مف�صلي لها، 
عبرت عن اإخواننا اأهل ال�ص���نة ب� اأنف�ص���نا"، م�ص���يفااً اأن "ال�صي�صتاني 
ح���رم قت���ل اأي عراق���ي، ودان العملي���ات االإرهابية، وهو في م�ص���لكه 
الفقه���ي والعلمي يرف�ص التكفي���ر، وال يوؤمن باالنعزالي���ة المذهبية، 
ودائم���ااً م���ا كان يوؤك���د على اأن دم ال�ص���يعة وال�ص���نة محت���رٌم ال يجوز 

�صفكه، بل دم �صائر الب�صرية حرام االعتداء عليه".
ه���ذه النظرة، بح�ص���ب الخوئي، ه���ي نتيجة "اإيم���ان النجف بالتعدد 

المذهبي والديني، وحق الب�صر في العي�ص الكريم".

اخلوئي: لقاء مرتقب 
بني �سيخ الأزهر واملرجع 

ال�سي�ستاين



 ترجمة/ المدى

و�صل رئي�س الوزراء م�صطفى 
الكاظمي اإلى ال�صلطة قبل عام 

بعد اأن اأطاحت حركة احتجاجية 
بالحكومة ال�صابقة.

كان تراجع فر�س العي�س الكريم، 
وانعدام الأمن الذي يعي�صه 

العراقيون منذ �صنوات، من بين 
اأكثر الأ�صباب التي اأثارت ال�صارع، 

وعجلت ب�صقوط حكومة عادل 
عبد المهدي )ت�صرين الأول 2018- 

ت�صرين الثاني 2019(.
فهل ا�صتطاعت حكومة الكاظمي 
تلبية مطالب المحتجين؟ وكيف 

هي حالة القت�صاد العراقي في 
ظل قيادته؟

وتن���اول مقال تحليلي م�ش���ترك، ُن�ش���ر عل���ى موقع 
معهد ال�شالم الأميركي، كل من �شرهنك حمه �شعيد، 
وه���و مدي���ر برامج ال�ش���رق الأو�ش���ط ف���ي المعهد، 
واإيل���ي اأب���و ع���ون، مدير برامج ال�ش���رق الأو�ش���ط 
و�ش���مال اأفريقيا في المركز الإقليمي لمعهد ال�شالم 
الأميرك���ي ف���ي تون����س، اأب���رز النتائج الت���ي حققها 

الكاظمي خالل اأول �شنة من عهدته الحكومية.
وج���اء في م�ش���تهل المقال اأن���ه "على الرغ���م من اأن 
الكاظمي وعد بتلبية العديد من مطالب المحتجين، 
اإل اأنه لم يحقق الكثير من النتائج الملمو�ش���ة، على 

الرغم من بذله جهودا جديرة بالثناء".
لكن كاتبي المقال ا�شتدركا بالقول: "مع ذلك، نظرا 
لطبيعة المطالب، فمن غير الواقعي توقع تلبية اأي 

حكومة لها في غ�شون عام اأو عامين فقط".

ف���ي  ال���وزراء  تول���ى م�شطف���ى الكاظم���ي رئا�ش���ة 
الع���راق في 7 اأيار 2020، وكت���ب اأبو عون "طالب 
المحتج���ون بالكثي���ر م���ن الأ�شي���اء الت���ي يحت���اج 
الأم���د  وم���وارد وا�شع���ة  تحقيقه���ا نهج���ا طوي���ل 

النطاق".
وقال اإنه يمك���ن ت�شنيف تل���ك المجموعة الوا�شعة 
من المطال���ب �شمن الإ�ش���الح ال�شيا�شي مثل نظام 
تقا�ش���م ال�شلط���ة والنتخابات العادل���ة، والإ�شالح 
القت�ش���ادي القائ���م عل���ى معالجة الأزم���ات المالية 
وخلق المزيد من فر�س العمل، وتح�شين الو�شول 
اإل���ى الخدم���ات الأ�شا�شي���ة مثل الكهرب���اء وال�شحة 
والتعليم، ومكافح���ة الف�شاد ومحا�شبة المتورطين 

في ا�شتخدام القوة المميتة �شد المتظاهرين.

النتائج ال�صيا�صية
م���ن المق���رر اإج���راء النتخابات ف���ي ت�شرين الول 
2021، لك���ن هن���اك �شك���وكا ح���ول م���دى اإمكاني���ة 

اإجرائها في ظل �شروط النزاهة وال�شفافية.
وت�شمل اأ�شباب ذلك، وفق التحليل الذي قدمه معهد 
ال�ش���الم الأميركي، ا�شتم���رار الأح���زاب ال�شيا�شية 
نف�شه���ا ف���ي ا�شتخ���دام مجموعاته���ا الم�شلحة؛ كما 
اأن الف�ش���اد  ل يزال يعيق اأجهزة اإنفاذ القانون، وما 

ي�شببه ذلك من عدم ا�شتقرار للبالد.
التحلي���ل اأ�ش���ار اأي�شا اإل���ى اأن مرتكب���ي الغتيالت 
ال�شن���ة  الع���راق خ���الل  الت���ي �شهده���ا  ال�شيا�شي���ة 
الأخيرة ليزالون بال عقاب، مما يفتح الباب لمزيد 

من عدم ا�شتتباب الأمن.
�شرهنك حمه �شعيد قال في هذا ال�شدد اإن الكاظمي 

ح���اول لملمة ال�شتات ال�شيا�ش���ي بحوار جامع منذ 
تن�شيب���ه، لكن فعالي���ات كثيرة في الع���راق رف�شت 
النخ���راط في م�ش���ار الئتالف ال���ذي ت�شترطه اأي 

نقلة �شيا�شية اأو اقت�شادية.
و�ش���رب مث���ال بخطاب���ه خ���الل الزي���ارة التاريخية 
للباب���ا فرن�شي����س اإل���ى الع���راق، وال���ذي اأعقبه قتل 
متظاهري���ن ف���ي ال�ش���وارع العراقية بينم���ا تمكنت 
جماعات م�شلح���ة من تنفيذ هجمات مميتة ما جعل 
"وجهات النظر ال�شلبية تتقدم الم�شهد في العراق" 

على حد و�شفه.

القت�صاد
حكوم���ة  حاول���ت  القت�ش���ادي،  ال�شعي���د  عل���ى 
خ���الل  م���ن  مهم���ة  اإ�شالح���ات  اإدخ���ال  الكاظم���ي 

را�شخة  اأفكارا  ت�شمنت  التي  البي�ش���اء"،  "الورقة 
ومو�شوعي���ة، لكنها تتطلب ع���دة �شنوات للتحقيق 
على اأر�س الواقع، بالإ�شافة اإلى اأنها تحتاج لإرادة 

�شيا�شية قوية.
وكل ذل���ك مره���ون، بح�ش���ب التحلي���ل، بالم�شاركة 
الجتماعي���ة الموؤدي���ة لالنخ���راط ف���ي اإ�شالح���ات 
هيكلي���ة قد تكون موؤلمة عل���ى ال�شعيد الجتماعي، 
لأن ع���دم الق���درة على اإطالق الإ�ش���الح القت�شادي 
يعي���ق خل���ق فر����س العم���ل وتح�شي���ن الخدم���ات 

الأ�شا�شية مثل الكهرباء.
اإعط���اء  الحكوم���ة  مح���اولت  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
الأولوي���ة للتحقيق في ح���وادث اإط���الق النار التي 
اأ�شف���رت ع���ن مقت���ل المئ���ات واإ�شاب���ة الآلف م���ن 
المتظاهري���ن من���ذ ت�شري���ن الول 2019، ل���م يت���م 
اتخاذ اأي اإجراءات جادة لتحديد الجناة اأو القب�س 

عليهم اأو مقا�شاتهم.
وع���زا المحلالن هذا الف�شل، اإل���ى غياب ق�شاء فعال 
و�شف���اف بالإ�شاف���ة اإلى عدم وج���ود وكالت اأمنية 
فعال���ة تعمل عل���ى تكري����س الإرادة ال�شيا�شية التي 

اأبداها الكاظمي.
وعندم���ا تولى الكاظم���ي من�شبه، كان���ت التوترات 
بي���ن الولي���ات المتحدة واإيران ف���ي اأوجها، فكيف 

اجتاز الكاظمي هذه التوترات واأين يقف الآن؟
وا�شتغل الكاظمي الفر�ش���ة التي اأتاحها نهج اإدارة 
الرئي����س الأميرك���ي ال�شاب���ق دونال���د ترامب تجاه 
اإي���ران، وح���اول كب���ح نف���وذ الجماع���ات الم�شلحة 

الموالية لها في العراق.
ا�شتغ���ل الكاظم���ي اإدارة البي���ت الأبي����س ال�شابقة 
لل�شغ���ط عل���ى الموالين لإي���ران في الع���راق. وقام 
اإثر ذل���ك، بتح�شين �شيطرة الحكوم���ة على المعابر 
الحدودي���ة المتع���ددة ف���ي الع���راق، حي���ث ت�شببت 
ه���ذه الخطوة في توفير 60 ملي���ون دولر اأميركي 
لخزين���ة الدول���ة، وحرم���ت الجماع���ات الم�شلح���ة 
وع�شابات اإجرامية اأخرى، كانت ت�شيطر على هذه 

المعابر، من الو�شول لماليين الدولرات.
قام الكاظمي كذلك بتعيين قادة جدد في بع�س اأكثر 
المنا�ش���ب الأمني���ة ح�شا�شية، وتهمي����س تلك التي 

تعتبر موالية لإيران.

وانخرط ف���ي التوا�شل المكثف مع الدول العربية، 
التع���اون  مجل����س  دول  م���ع  العالق���ات  وتح�شي���ن 
الخليج���ي، وعمل عل���ى اتفاقيات ثنائي���ة ومتعددة 

الأطراف مع الأردن وم�شر وغيرهما. 
وف���ي حين اأن هذه المكا�شب لي�ش���ت �شئيلة، اإل اأن 
جه���ود الكاظمي لتقلي�س النف���وذ الإيراني اأ�شابت 

جدارا �شامدا، في اأكثر من منا�شبة.
للتذكي���ر فق���ط، كان الكاظمي قد ا�شط���ر اإلى اإطالق 
�ش���راح عنا�شر الح�شد ال�شعب���ي )قريبة من اإيران( 
اعتقلته���م قوات الأمن بتهم���ة اإطالق �شواريخ على 
المنطق���ة الخ�ش���راء، وهو ما ي���راه المحلالن دليال 

على عثرته في هذا الملف.
ووف���ق المقال "لن يتمكن الكاظمي اأو حتى خليفته 
م���ن كب���ح جماح اإي���ران ف���ي الع���راق، اإل اإذا مار�س 
المجتم���ع الدولي، بما في ذل���ك الوليات المتحدة، 
�شغوط���ا �شدي���دة حت���ى توافق اإي���ران عل���ى اإعادة 

النظر في طبيعة وحجم اأن�شطتها الإقليمية".
وب���دون مث���ل ه���ذا الجه���د "م���ن المحتمل ج���دا اأن 
ت�شتخ���دم اإيران بع�س مليارات الدولرات المتاحة 
اأو تخفي���ف العقوب���ات لتعزي���ز دعمه���ا  م���ن رف���ع 
لحلفائها في العراق ولبنان و�شوريا واليمن وغزة 

واأماكن اأخرى".
اندلع���ت   ،2019 الثان���ي  ت�شري���ن  �شه���ر  وف���ي 
احتجاج���ات عارم���ة في بغ���داد واأغل���ب محافظات 
جنوب���ي الع���راق، احتجاج���ا على ت���ردي الأو�شاع 
الإداري  الف�ش���اد  وانت�ش���ار  للبل���د،  القت�شادي���ة 

والبطالة.
كما ن���دد المتظاهرون اأي�ش���ا بالتدخل الإيراني في 
الع���راق وتم حرق العل���م الإيراني في ع���دة اأماكن، 
المتظاهري���ن  بي���ن  المواجه���ات  احتدم���ت  حي���ث 

ورجال الأمن.
وواجهت الق���وات الأمنية ه���ذه المظاهرات بعنف 
�شدي���د وا�شتعمل���ت ق���وات الأم���ن �شن���ف القنا�شة 
وا�شُته���ِدف المتظاه���رون بالر�شا����س الح���ي، م���ا 
ت�شب���ب بمقت���ل نح���و 600 واإ�شاب���ة اأكث���ر م���ن 20 
األ���ف �شخ�س. واأجب���رت تلك الحتجاج���ات رئي�س 
ال���وزراء وقتها، عادل عبد المه���دي، على ال�شتقالة 

وجميع طاقمه الحكومي.

 بغداد/ تميم الح�صن

ويف�ش���ر م�شوؤولون تزايد الهجمات ب�شبب 
تعث���ر المفاو�ش���ات اليراني���ة م���ع اأميركا 

والعالم حول برنامجها النووي.
ويعتب���ر م�شوؤول���ون ان المجاميع المنفذة 
للهجم���ات هي "اذرع لطهران" وقد تتركهم 
وحيدي���ن ل���و و�شل���ت الخيرة ال���ى اتفاٍق 

مر�ٍس مع وا�شنطن.
وبداأت الف�شائل الم�شلحة في العراق التي 
ت�شتخ���دم ا�شم���اء وهمي���ة، ف���ي ا�شتخدام 
"ال�شل���وب اليمن���ي" بمهاجم���ة الم�شالح 
الغربي���ة. وبح�ش���ب م�شادر )الم���دى( في 
النب���ار ف���ان "طائرة او اثنتي���ن م�شيرتين 
ومفخختي���ن ق�شفت���ا �شب���اح ام����س قاعدة 

عين ال�شد الميركية غربي النبار".
اح���دث  "الهج���وم  ان  الم�ش���ادر  وتابع���ت 
ا�ش���رارا ف���ي المخ���ازن الخا�ش���ة بحف���ظ 

الطائرات المريكية داخل القاعدة".
وج���اء الهج���وم عق���ب �شاع���ات م���ن اعالن 
وا�شنط���ن ت�شلي���م الجان���ب العراقي داخل 
"عي���ن ال�شد" ذخيرة تقدر بنحو مليوني 

دولر.
كم���ا اعلنت القوات الميركي���ة قبل اقل من 
ا�شبوع منح الق���وات العراقية في القاعدة 
"63 عجل���ة نوع هم���ر" و"20 عجلة نوع 
تويوت���ا". واأك���دت خلي���ة الع���الم المني 
الحكومية، في بيان ام�س، "�شقوط طائرة 
م�شي���رة مفخخ���ة عل���ى قاعدة عي���ن ال�شد 
الجوية في النب���ار"، مبينة ان الهجوم لم 

ي�شفر عن خ�شائر.

الطريقة اليمنية
وه���ذه الم���رة الثاني���ة الت���ي ت�شخ���دم فيها 
الجماعات التي تهاجم القواعد الع�شكرية، 
وه���و  المفخخ���ة،  الم�شي���رة  الطائ���رات 
ا�شل���وب تتبع���ه ف�شائ���ل ف���ي اليم���ن ف���ي 
حربها مع ال�شعودية ل�شتهداف المطارات 
ومواق���ع النفط في المملكة. وتربط بع�س 
ال�شعودي���ة  داخ���ل  ال�شرب���ات  التقاري���ر 
بجماع���ات عراقي���ة، حي���ث ل���م يتاأكد حتى 
الن لو كانت تلك الهجمات نفذت من اليمن 

او من جنوبي العراق.
وكان اول ا�شتخ���دام لأ�شل���وب الطائ���رات 
الم�شيرة المفخخة، �شجل في هجوم ال�شهر 
الما�شي على اربي���ل، والتي انفجرت على 

احد المبان���ي قرب مطار عا�شم���ة القليم. 
ووقع���ت هجمات �شاروخي���ة يومي الأحد 
والثني���ن الما�شيي���ن، عل���ى قواع���د ت�شم  
ق���وات اأميركي���ة عن���د مطار بغ���داد الدولي 

و�شمال بغداد.
وا�شتهدف هجوم �شاروخي، يوم الثالثاء 
الما�ش���ي، قاع���دة عي���ن الأ�ش���د، ف���ي ثالث 
عملي���ة من نوعه���ا �شد ق���وات اأميركية في 

العراق، في غ�شون 3 اأيام.
وقالت خلية الإعالم الأمني التابعة لقيادة 
العمليات الم�شتركة ف���ي العراق -في بيان 
لها الثالث���اء- "�شقط �شاروخ���ان من نوع 
كاتيو�ش���ا في قاعدة عين الأ�شد الجوية في 
محافظة الأنبار، ب���دون خ�شائر ب�شرية اأو 

مادية".

واأو�شحت الخلي���ة اأن ال�شاروخين �شقطا 
ف���ي �شاحة فارغ���ة بالقاعدة، الت���ي تعد من 
كب���رى القواع���د الع�شكري���ة ف���ي الع���راق، 
وت�ش���م ق�شم���ا خا�ش���ا توج���د في���ه ق���وات 

ع�شكرية اأميركية.
وتزام���ن الهج���وم الأخي���ر مع زي���ارة وفد 
البي���ت  من�ش���ق  برئا�ش���ة  رفي���ع  اأميرك���ي 
الأبي�س ل�شوؤون ال�ش���رق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا بريت ماكغورك لبغداد.

طائرات الـ"اأف 16"
وبع���د هجوم وقع ال�شب���وع الما�شي على 
قاع���دة بلد، جن���وب تكريت، اك���د م�شوؤول 
محلي في �شالح الدين ل�)المدى( "مغادرة 
عنا�ش���ر ال�شركة الأميركي���ة الم�شوؤولة عن 

ت�شغي���ل طائ���رات اف 16 الميركي���ة، م���ا 
يعني تعليق تحليق الطائرات".

لك���ن الم�ش���وؤول يق���ول "ه���ذا الن�شح���اب 
�شيكون عل���ى الغلب موؤقتا لحين انح�شار 

الهجمات على القاعدة".
واعلن���ت خلي���ة الإع���الم الأمن���ي ال�شبوع 
الما�ش���ي، ان ق�شف قاع���دة بلد الجوية تم 

من منطقة الناي في الخال�س بديالى.
وذكرت في بيان ان القوات الأمنية �شرعت 
بعملية امنية وا�شع���ة م�شنودة بمعلومات 
ا�شتخباري���ة دقيق���ة، للبح���ث ع���ن عنا�شر 
اإرهابية اأقدمت بال�شاعة 2000 على اإطالق 
اربعة �شواريخ ن���وع كاتيو�شا من منطقة 
الناي بق�شاء الخال�س، �شقطت على قاعدة 
بل���د الجوي���ة، دون وقوع خ�شائ���ر ب�شرية 

اأو مادي���ة. واو�شح���ت ان ه���ذه الأعم���ال 
يراد منها اإ�شعاف ق���درات القوات الأمنية 
العراقية، موؤك���دة انها لن تمر دون ح�شاب 
للعنا�شر الرهابية التي تقوم بهكذا اأفعال 
خارج���ة عن القان���ون وفق اأجن���دة ل تريد 

الخير للعراق واهله.
والهج���وم الخي���ر هو الهج���وم الرابع في 
غ�ش���ون 4 ا�شهر، حيث ت�شب���ب الهجوم ما 
قب���ل الخي���ر با�ش���رار في اح���دى طائرات 
ال����"اف 16" والتي تق���در قيمتها باكثر من 

90 مليار دينار.
ومنذ بداي���ة العام الحال���ي �شقط نحو 20 
�شاروخ���ا على قاع���دة بلد، فيم���ا هذه هي 
الم���رة الثانية التي تن�شح���ب فيها ال�شركة 

الميركية من القاعدة.

ففي مطلع العام الما�شي، ان�شحب عنا�شر 
�شركت���ي "لوكهي���د مارت���ن و�شاليب���ورت" 
وت�شغي���ل  حماي���ة  ع���ن  الم�شوؤولتي���ن 
الطائ���رات، بع���د �شق���وط 9 �شواريخ على 
القاعدة في كانون الثاني من ذلك العام، ما 
ت�شبب بتوقف عمل الطائرات لعدة ا�شهر. 

ويمتل���ك العراق 36 طائ���رة من طراز "اف 
الولي���ات  م���ن  ا�شتورده���ا  ق���د  16"، كان 
المتحدة ب�شفقة ابرمها عام 2011، بقيمة 

تفوق ال�4 مليارات دولر.
قاع���دة  م���ن  الخب���راء  ان�شح���اب  ويعتب���ر 
بل���د توقف���ا للعت���اد الخا����س وال�شواريخ 
الخا�ش���ة بالطائ���رة، حيث ان م���ن �شروط 
المتح���دة  الولي���ات  توف���ر  ان  التعاق���د 
الذخي���رة والتدريب والت�شغي���ل والتفاق 

على الهداف، فيما الطيارون عراقيون.
ف���ان  �شابق���ة،  غربي���ة  تقاري���ر  وبح�ش���ب 
بل���د  قاع���دة  ح���ددت  م���ن  ه���ي  وا�شنط���ن 
الجوي���ة، كقاع���دة للطائ���رات كونه���ا ت�شم 
فريق���ا ع�شكري���ا اأميركي���ا موؤلفا م���ن 271 
جندي���ا وم�شت�شارا، ومنع���ت ا�شتخدام اأي 
قاع���دة اأخرى للهب���وط فيه���ا اإل "بموافقة 
ال�ش���رورة".  ح���الت  وف���ي  الأميركيي���ن 
ووف���ق تل���ك التقارير، فان الطائ���رات )اأف 
وت�شوي���ر  تعق���ب  باأجه���زة  م���زودة   )16
داخل���ي ول يمكنها اأن تتح���رك في ال�شماء 
دون مراقب���ة له���ا بوا�شط���ة غرف���ة خا�ش���ة 
موج���ودة في قاعدة اأميركي���ة في الكويت. 
وكان الع���راق ق���د ار�ش���ل نح���و 40 طيارا 
للتدريب على قي���ادة ال�"اف 16"، بدورات 

خا�شة في الوليات المتحدة.
وبح�شب البيانات الع�شكرية، فان الطلعات 
الجوي���ة المنفذة بتلك الطائرات هي "�شبه 
يومي���ة" وتعالج اهدافا غاية في الخطورة 

مثل المناطق الجبلية والم�شتنقعات.
وتتمت���ع طائ���رات ال����"اف 16" العراقي���ة، 
بقدرات كبيرة، بح�ش���ب تقارير امنية نقال 
ع���ن خب���راء ع�شكريين، مثل وج���ود رادار 
كم،  ال���ى نحو 300  مداه  "دوبل���ر" ي�شل 
وكامي���را لر�ش���م الخرائط الر�شي���ة عالية 

الدقة.
كما تمل���ك الطائرة، انظم���ة متطور لتمييز 
المبك���ر  الع���دو، والإن���ذار  ع���ن  ال�شدي���ق 
الدق���ة  عال���ي  وت�شوي���ب  والت�شوي����س، 

للقنابل وال�شواريخ الليزرية.
بع���د  جه���ة  اأي  تعل���ن  ل���م  الن  وحت���ى 
ب�ش���كل  الهجم���ات  تل���ك  ع���ن  م�شوؤوليته���ا 
بانتظ���ام  تته���م  وا�شنط���ن  لك���ن  وا�ش���ح، 
ف�شائ���ل م�شلح���ة عراقية مقربة م���ن اإيران 
ف���ي  ودبلوما�شييه���ا  قّواته���ا  با�شته���داف 

العراق.
ويق���ول نائب ف���ي البرلم���ان ل�)المدى( ان 
بالمفاو�ش���ات  متعلق���ة  الهجم���ات  "تل���ك 
اليراني���ة م���ع الولي���ات المتح���دة. كلم���ا 

تعثرت ت�شاعدت ال�شتهدافات".
وي�شيف النائب الذي طلب عدم ن�شر ا�شمه 
ان "هذه الف�شائل ه���ي بيادق بيد طهران، 
ان  مبين���ا  التفاو����س"،  لج���ل  تحركه���ا 
"طه���ران �شتترك هذه الجماعات بمفردها 
اذا و�شلت الى اتف���اٍق مر�ٍس مع وا�شنطن 

حول برنامجها النووي".

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netسياسة العدد )4939( ال�شنة الثامنة ع�شرة - الحد )9( اأيار  2021

نائب: اإيران �صتتخلى عن 
مهاجمي القواعد الع�صكرية 
بعد التفاق مع وا�صنطن

الــى اإ�صعــار اآخر توقف عمــل طائــرات "اف 16" الميركية فــي العراق علــى خلفية ت�صاعد هجمــات ما يعرف 
بـ"جماعــات الكاتيو�صــا" علــى القواعــد الع�صكرية. وغــادرت ال�صركة الميركيــة الم�صرفة علــى ت�صغيل تلك 

الطائرات، لكنه من المرجح ان يكون ان�صحابها "موؤقتًا".

اآليات ع�شكرية يف قاعدة عني اال�شد.. ار�شيف

جماعات الكاتيو�سا ت�ستحدث "الأ�سلوب اليمني" 
وتت�سبب بتوقف مقاتالت الـf-16 للمرة الثانية

عام على حكومة الكاظمي: "ال�سالح املنفلت" اأجل احلوار ال�سامل.. وم�سك املنافذ وفر 60 مليون دولر 

جل�شة منح الثقة حلكومة الكاظمي.. ار�شيف

باحثان: الورقة البي�صاء تحتاج لإرادة �صيا�صية قوية ووقت طويل



 المدى/ ح�سن الإبراهيمي

يبدو اأن العراقيين على موعد 
مع اأزمة مياه بحلول العام 2035 

حيث تناق�ست منا�سيب نهري 
دجلة والفرات بفعل ال�سيا�سات 

التي تعتمدها بع�ض الدول 
المجاورة والتي تتجاهل فيها "مبداأ 

الت�ساركية" في ادارة ملف المياه.
وانخف�ض من�سوب مياه نهر دجلة 

وفقًا   2020 العام  في  بن�سبة 50 % 
لحوار وزير الموارد المائية العراقي 

مهدي الحمداني مع "اأ�سو�سيتد 
بر�ض"، وبح�سب درا�سة اأجرتها 

وزارته فاأن العراق مهدد بفقدان 11 
مليار متر مكعب من ح�سته المائية 

بحلول 2035. 
هذا النق�ض المقلق في كميات المياه 
�سيلقي بظالله م�ستقباًل على ارا�سي 

زراعية �سا�سعة كذلك �سيزيد من 
رقعة الت�سحر في العراق.

وبح�س���ب مراقب���ن، ف����إن الع���راق مل يفلح 
يف  انهم���ك  اذ  امل�ئ���ي،  نظ�م���ه  بتطوي���ر 

احلروب ويف اأزم�ته الداخلية.
وك�سف رئي�س الوزارء م�سطفى الك�ظمي، 
يف زي�رة خ�طفة اىل تركي� اواخر 2020، 
عن ع���زم بغداد اإق�مة موؤمت���ر دويل للمي�ه، 
يف  املي����ه  ل�"تدوي���ل" اأزم���ة  حم�ول���ة  يف 

بالده. 
وُعق���د املوؤمت���ر يف منت�س���ف اآذار 2021، 
ح�ماًل �سع����ر "التخطيط والإدارة الر�سيدة 
ا�ستدامته����".  لتحقي���ق  املي����ه  مل���وارد 
بك�رث���ة  تن���ذر  بنتيج���ة  املوؤمت���ر  وَخلُ����سَ 
حمدق���ة ب�لع���راق. ففي ح����ل ع���دم تو�سله 
اىل "اتف�ق����ت م�ئي���ة" م���ع تركي���� و�سوري� 
واإي���ران، ف�"�سيواج���ه نق�س���ً� بح���دود 11 

ملي����ر م���ر مكعب من ال���وارد امل�ئ���ي الذي 
ي�سل اإىل العراق بحلول 2035". 

يف ه���ذا ال�سدد يبن الن�طق الر�سمي ب��سم 
وزارة املوارد امل�ئية، علي را�سي، اأن "هذا 
الم���ر نتيج���ة متوقع���ة للتغ���رات املن�خية 
التو�س���ع  اىل  ا�س�ف���ة  الي���رادات  وقل���ة 
ال�س���ك�ين يف دول املنب���ع )تركي�( وامل�سب 

)العراق(". 
ويوؤكد يف حديث ل�)املدى( اأنه "عندم� بنت 
بع����س ال���دول �سدوده���� مل تت���م ا�ست�س�رة 
العراق لذلك �سجلن� اعرا�س�ت دبلوم��سية 

حول هذا المر".
ويتمت���ع العراق ب� 14 �سدًا م�ئيً�، اثن�ن من 
تلك ال�سدود على نهر الفرات وم� تبقى على 
نه���ر دجل���ة. ومن املتوق���ع بن����ء 10 �سدود 
اأخ���رى خالل ال�سنوات املقبلة، اأهمه� �سدي 
ب�دو����س وبخمة، الل���ذان �سينتج�ن حوايل 

1670 ميغ�واط من الط�قة الكهروم�ئية.

مركز بحثي م�سترك
"مل���ف  اأن  حديث���ه،  يف  را�س���ي  ويذك���ر 
التف�و�س مع اجل�ن���ب الركي �سهد تطورًا 
ملحوظً� يف ال�سنوات الخ���رة"، م�سيفً�: 
"الع���راق ب�س���دد توقيع مذك���رة تف�هم مع 
تركي� ل�سم�ن ح�سته امل�ئية يف نهر دجلة".

ويك�س���ف اأن���ه: "بع���د توقي���ع ه���ذه املذكرة 
�سيت���م ان�س����ء مرك���ز بحث���ي م�س���رك ب���ن 
البلدين و�سيكون مق���ره الرئي�س يف بغداد 
ول���ه ف���رع يف الب�س���رة، وم���ن املحتم���ل اأن 
ُيفتتح ف���رع له يف اقلي���م كرد�ست�ن ويهدف 

اىل تب�دل اخلربات امل�ئية بن البلدين".
ول���دى الع���راق اتف����ق م�سبق م���ع اجل�نب 
الرك���ي ي�سمن مبوجبه %58 من ح�سته 
يف نه���ر الف���رات، بح�س���ب الن�ط���ق ب��س���م 

الوزارة. 
امل�ئ���ي حت�س���ن  ب���دوره، ي�س���رح اخلب���ر 
املو�س���وي اأن "الكمي����ت امل�ئي���ة التي ك�نت 
ت�س���ل العراق من تركي� تق���در بحوايل 50 
ملي�ر م���ر معكب �سنوي���ً�، لكنه� انخف�ست 
اىل 20 ملي����ر مر مكعب خ���الل ال�سنوات 
ال�س�بق���ة و�ستنخف����س اىل 14 ملي����ر مر 
مكع���ب يف امل�ستقب���ل اذا بق���ي الو�سع على 

م� هو عليه". 
ويب���ن املو�س���وي اأن "اخلزي���ن امل�ئ���ي يف 
الع���راق غ���ر �س�ل���ح لال�سته���الك الب�سري 

نتيجة لرتف�ع ن�سب امللوحة فيه". 
وي�سر يف حديث ل�)املدى( اإىل اأن "الوطن 
العربي كله مهدد م�ئيً� اذ �ستنخف�س ح�سة 
الف���رد اإىل 350 مر مكعب من 1250 مر 

مكعب بحلول 2025". 
وعلم���ت )امل���دى( م���ن م�س����در ف�سلت عدم 
الك�س���ف عن ا�سمه� اأن تركي���� ار�سلت فريقً� 
خمت�س���ً� اىل الع���راق قب���ل موؤمت���ر بغ���داد 
جمموع���ة  ت�سوي���ر  مهم���ة  ت���وىل  للمي����ه، 
"كب���رة" م���ن املق�ط���ع امل�س���ورة، وّثق���ت 
انظمة ال���ري الكال�سيكية الت���ي ي�ستخدمه� 
الع���راق والت���ي ت�س�ه���م به���در مي�ه���ه اإىل 

منطقة اخلليج العربي.

الب�سرة المنكوبة
احلدي���ث عن ارتف����ع ملوحة مي����ه العراق 
ت�سري���ح  العراقي���ن،  ذاك���رة  اىل  يعي���د 
الن�ئب الول ملح�ف���ظ الب�سرة حممد ط�هر 
التميم���ي، يف 29 اآب 2018، ح���ن ق�ل اإن 
"الب�س���رة تع���د مدينة منكوب���ة" من جراء 
العرب". �سط  مي�ه  ملوحة  ن�سبة  "ارتف�ع 

ولف���ت التميم���ي حينه���� اإىل اأن���ه "ب�سب���ب 
املي����ه دخل م� ل يقل عن 118 األف �سخ�س 

امل�ست�سفي����ت ي�سكون م���ن اأعرا�س حدده� 
الأطب����ء عل���ى اأنه� مرتبط���ة بنوعي���ة مي�ه 
ال�س���رب، ب�سبب املع�دن ال�س�م���ة املوجودة 
والتل���وث  ال�سح���ي،  ال�س���رف  مي����ه  يف 
الزراع���ي وخملف����ت الأن�سط���ة ال�سن�عية، 
اإ�س�ف���ة اإىل ملوح���ة املي����ه، فيم���� مل تن�سر 
نت�ئ���ج  اأي  واملركزي���ة  املحلي���ة  ال�سلط����ت 

للتحقيق ب�لأزمة".
م���ن جه���ة اأخ���رى مل تخ���ِف وزارة الزراعة 
العراقي���ة خ�سيته���� م���ن نق����س حمتمل يف 
خطة الع���راق الزراعية لل�سي���ف املقبل من 
ج���راء نق����س حمتم���ل يف ح�س���ة الع���راق 

امل�ئية.  
ويف ه���ذا الإط����ر، يعل���ق الن�ط���ق الر�سمي 
ق�ئ���اًل:  الن�ي���ف  حمي���د  ال���وزارة،  ب��س���م 
الزراعي���ة  اخلط���ة  خلف����س  "�سن�سط���ر 
لل�سي���ف املقبل اذا بق���ي الو�سع امل�ئي على 
م� هو علي���ه خ��سة وان الزراع���ة ال�سيفية 

حتت�ج الكثر من املي�ه".
وي�سي���ف يف حدي���ث ل�)امل���دى( اأن���ه "على 
اجلمي���ع اأن يع���ي حجم اخلط���ر املقبل على 
الع���راق، اإذ يج���ب اع����دة تنظي���م او�س�عن� 
امل�ئية عرب ا�ستخدام التقني�ت احلديثة يف 

الري وال�سقي للمح�فظة على املي�ه".
ويلف���ت اىل اأن "تقني�ت ال�سقي امل�ستخدمة 
يف الع���راق تع���ود اىل خم�سيني����ت الق���رن 

امل��سي".
ويو�سح اأن "حترك�ت وزارة املوارد امل�ئية 
اخل��سة بت�أهيل النهر وتطوير منظوم�ت 
ال���ري مل تك���ن ب�مل�ست���وى املطل���وب" خالل 
ال�سن���وات ال�س�بق���ة، م�سيف���ً� اأنه���� "تع���زو 
ذلك اىل قل���ة التخ�سي�س�ت امل�لية املتوافرة 

لديه�".
وي���رى اأن الوع���ود الركي���ة املتعلقة مبنح 

الع���راق ح�ست���ه امل�ئي���ة "غ���ر ك�في���ة م�مل 
ُتقرن بعق���د اتف�قي�ت دولي���ة ملزمة جلميع 

الطراف". 
ويك�س���ف عن قي����م الع���راق بتق���دمي دعوة 
ا�ستثم�ري���ة اىل �سرك���ة اخلريف ال�سعودية 
ل�سن�ع���ة املر�س�ت واجه���زة الري ب�لتنقيط 
"لك���ن املف�و�س�ت مل تر النور ب�سبب بيئة 
الع���راق الط����ردة لال�ستثم����ر"، عل���ى ح���د 

و�سفه.
ملي���ون دومن   26 ح���وايل  الع���راق  ي�س���م 
�س�ل���ح للزراعة لكن م� تت���م زراعته بحدود 
16 مليون دومن ب�سبب نق�س املي�ه و�سحة 
املطر احي�نً� وب�لت�يل ف�إن هن�ك 10 مليون 

دومن مهدد ب�لت�سحر.
لك���ن وثيقة ح�سل���ت عليه� )امل���دى( تك�سف 
اأن امل�س�ح���ة املهددة ب�لت�سح���ر تبلغ 93،7 
م���ن   53% ت�س���كل  حي���ث  دومن  ملي���ون 
ملي����ر   11،7 وحتت����ج  الع���راق  م�س�ح���ة 

�سجرة لإنق�ذه� من الت�سحر.
ع����دل  الزراع���ي  اخلب���ر  يط���رح  ب���دوره، 
املخت����ر جملة من احللول خل���روج العراق 
من ازمت���ه امل�ئية. اأوله� "ر�س���م ال�سي��س�ت 
الزراعي���ة وف���ق احل�س����س امل�ئي���ة املت�حة 
واعتم�د املح��سيل التي ت�ستهلك مي�هً� اقل 

وانت�جية اعلى".
ال���روة احليواني���ة  عل���ى  الركي���ز  كذل���ك 
والهتم����م  الدواج���ن  تربي���ة  وخ��س���ة 
ب�لزراع���ة املغط�ة التي "اأثبتت جن�حه� يف 
الع���راق لكنه� تواج���ه م�س����كل ت�سويقية"، 

وفقً� للمخت�ر.
قط����ع  عل���ى  الركي���ز  اىل  اي�س���ً�  ويدع���و 
ال�سم����ك الذي م���ن املمكن ان ي���ورد م�بن 
200 � 300 الف طن من الأ�سم�ك �سنويً�. 

ويلف���ت يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اىل الهم�ل 
احلكوم���ي ال���ذي �س���رب قط����ع التمور يف 
ال�سنوات ال�س�بقة رغ���م اأنه "من القط�ع�ت 

احليوية".
وينت���ج الع���راق 700 الف ط���ن �سنويً� من 
التمور مبعدل 50 كغم للنخلة الواحد ومن 
املمكن رف���ع انت�جية الع���راق اىل 2 مليون 
ط���ن �سنوي���ً� اذا م� رفعن���� انت�جي���ة النخلة 
الواح���دة اىل 200 كغ���م �سنوي���ً�، بح�س���ب 

املخت�ر. 
الأخ���ر يك�س���ف يف الوق���ت ذاته ع���ن قي�م 
الهند بتق���دمي طلب اىل العراق مف����ده اأنه� 
ترغب مبق�ي�س���ة اآلت زراعية مق�بل 100 
األ���ف ط���ن م���ن التم���ور لك���ن طلبه���� مل يلق 
اهتم�م���ً� حكوميً� رغم ح�جة العراق لالآلت 

الزراعية الهندية. 
وي�س���ر اىل اأن "طريقة ال���ري املعتمدة يف 
الب�س�ت���ن ح�ليً� تت�سب���ب بهدر 2 ملي�ر مر 
مكعب م���ن املي����ه لنه���� طريق���ة كال�سيكية 

قدمية".
وفيم���� يتعل���ق مبنظوم�ت ال�سق���ي، "هن�ك 
�سركت����ن عراقيت�ن، النعم����ن و�سنح�ريب، 
تنتج�ن منظوم�ت الري ب�لر�س والتنقيط، 
وفقً� للموا�سف�ت الع�ملية، لكنهم� تواجه�ن 
قل���ة الدع���م احلكوم���ي وب�تت���� عل���ى و�سك 

الغالق"، على حد قول املخت�ر.
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 بغداد/ علي عبد الخالق

م���� اأن اأعلن���ت مفو�سي���ة النتخ�ب�ت فت���ح اأبواب 
الر�سح ام�م الكي�ن����ت والأحزاب والفراد حتى 
انت�س���رت �سور الروي���ج النتخ�ب���ي املبكر على 
مواق���ع التوا�س���ل الجتم�ع���ي وغ���رف املح�دثة 
اجلم�عي���ة على تطبيق وات�س�ب، وهو اأمر مفهوم 
ب�لن�سبة مل���ن يراقب �سب�ق انتخ�ب����ت مبكرة هي 
الأوىل من نوعه� منذ مرحلة م� بعد الع�م 2003.
وتفي���د موؤ�سرات رقمي���ة ان اعداد املر�سحن اىل 
النتخ�ب����ت ه���ذا الع�م اأق���ل بنحو ن�س���ف عن م� 
ك�ن���ت علي���ه يف انتخ�ب�ت 2018، وه���و م� اأعيد 
اىل الق�نون الذي قلل حظوظ املر�سح اىل اقل من 
الرب���ع  بعد تق�سي���م الدائرة النتخ�بي���ة الواحدة 

اىل عدة دوائر.
ويقول مر�سح���ون فرديون انهم ي�سع���رون ب�أنهم 
الأعل���ى حظوظ���ً� يف الف���وز مبقع���د ني�ب���ي ع���ن 
دوائره���م مق�رنة مبر�سحي الكي�ن����ت والأحزاب 
ال�سي��سي���ة املن�ف�سة، حيث يق���ول املر�سح املنفرد 
ع���الء اأحم���د ل���� )امل���دى(، ان "مر�سح���ي الأحزاب 
الوا�سع���ة  اجلم�هري���ة  الق�ع���دة  ميتلك���ون  ل 
يف الق�س����ء، مل�سن���� وعي���ً� وقب���وًل م���ن اجلمهور 
الب�سي���ط وامل�ستقل والذي ي�ستك�سف ويبحث عن 

امل�ستقلن".
وخالفً� لل�س�ئ���د يتوقع اغلب املر�سحن املنفردين 
"اإقب����ًل ع�ليً�" على النتخ�ب�ت املقبلة، اذ ي�سر 

ع���الء ال���ذي يدخ���ل منف���ردًا ع���ن دائ���رة ق�س����ء 
احلب�نية مبح�فظة النب����ر، اىل "ارتف�ع القب�ل 
انتخ�ب����ت  ق�ن���ون  عل���ى النتخ�ب����ت، بوج���ود 
يعطي الفر�سة لبع�س الق�سية يف اإي�س�ل ممثل 

برمل�ين اىل جمل�س الن���واب، وخ�سو�سً� مر�سح 
م�ستقل غر جمرب ومل يدخل العملية ال�سي��سية 

�س�بقً�".
وع���ن ق���وة التن�ف����س النتخ�بي يج���زم عالء ان 

ب�ل�"م�س�دم����ت  ا�سم�ه����  م����  �سي�سه���د  الق�س����ء 
النتخ�بي���ة"، ب���ن الأح���زاب وهو م���� ي�سب يف 
م�سلح���ة امل�ستقل���ن واملر�سح���ن الفردين، على 

حد قوله.

وبخ���الف ع���الء ال���ذي اأك���د عل���ى اأن���ه مر�سح 
ع�س�ئري  مر�سح  لي�س  املنطقة" وهو  "�سب�ب 
ع���ن دائرت���ه رغم انه� حت���وي 25 قبيل���ة، ف�أن 
ح�س���ن الطرازي املر�س���ح الفردي ع���ن ق�س�ء 
الدورة يف الع��سمة بغداد قد ح�سل على دعم 
�سي���خ ع�سرته وع���دد من الوجه����ء املحلين: 
وق����ل، "رف�ست عر�سً� ب�لدخ���ول �سمن ق�ئمة 
الع���زم لعدم ح�س���ول توافق، ولع���دم قن�عتي 

بجدوى الدخول مع الأحزاب".
ويب���ن الط���رازي ل�)امل���دى( طبيع���ة املعرك���ة 
"حظ���وظ  ان  ب�لق���ول  املقبل���ة  النتخ�بي���ة 
امل�ستقل���ن �سد الكتل والكي�ن����ت احلزبية يف 
لكنه�  النتخ�ب����ت املقبل���ة ت�س���ل اىل 50 %، 
متغ���رة بتغ���ر الو�س���ع ال�سي��س���ي وطبيعة 
الي���وم  اىل  املت�أرج���ح  النتخ�ب���ي  اجلمه���ور 

الأخر من احلملة الدع�ئية".
وتدخ���ل م����دة "جتدي���د الوجوه و�س���خ دم�ء 
اأجن���دات  يف  كث���رًا  الربمل����ن"  يف  �س�ب���ة 
املر�سح���ن املنفردي���ن والذي���ن تغل���ب عليه���م 
�سبغ���ة ال�سب����ب ب�س���كل ع����م، حي���ث ي�سيف 
الطرازي ان "ن�سب���ة امل�س�ركة يف النتخ�ب�ت 
املقرع���ن،  م���ن  ال�س�بق���ة مل تتج����وز 45% 
نحن نركز عل���ى تثقيف ال�سب�ب على امل�س�ركة 

ب�سكل كبر".
ب���دوره، يقول احم���د العزاوي، وه���و مر�سح 
عن دائ���رة و�سط كرك���وك الث�نية يف حم�فظة 

كرك���وك ان "الأو�س�ع الأمني���ة م�ستقرة مت�مً� 
يف املدينة طوال الف���رة امل��سية وقد تختلف 
الأو�س����ع بن منطق���ة و حم�فظ���ة او اأخرى، 
وبح�س���ب م� ر�سدت���ه يف دائرت���ي النتخ�بية 
ف����أن و�سط كرك���وك ل ي�ستقب���ل اأي مر�سح عن 

حزب او كتلة �سي��سية لدواٍع انتخ�بية".
وي�سي���ف الع���زاوي خ���الل حديث���ه ل�)املدى(، 
"اأتوقع بعد تق�سيم كركوك اىل عدة دوائر ان 
ت�سه���د العملي���ة النتخ�بية نزاه���ة بن�سبة 90 
%، وان���� عل���ى توا�سل مع �سي���وخ الع�س�ئر 
وعدد كب���ر من وجه�ء املدين���ة اأكدوا يل انهم 
يف�سل���ون املر�سحن امل�ستقل���ن الفردين على 

احلزبين".
على اجل�ن���ب الآخر، يقول اخلب���ر الق�نوين 
ط����رق ح���رب يف من�س���ور عل���ى �سفحت���ه يف 
في�سب���وك ت�بعت���ه )امل���دى(، ان "الكت���ل الت���ي 
ر�سح���ت مر�سحً� واح���دًا يف كل دائرة اح�طت 
ب�أ�س���رار العملي���ة انتخ�بية وادرك���ت مغ�زيه� 
خالف���ً� للكت���ل التي ر�سح���ت اكر م���ن مر�سح 
واأ�س�ع���ت  انتخ�بي���ة  دائ���رة  كل  يف  واح���د 

اأ�سواته�".
واأ�س�ف حرب ان "الكتل التي ر�سحت مر�سح 
واح���د جمعت ا�س���وات موؤيديه���� يف الدائرة 
ملر�س���ح واحد فقط، وهو م���� يوؤهله للح�سول 
على ا�س���وات موؤيديه اوًل، وا�سوات موؤيدي 

الكتلة ال�سي��سية التي يتبعه� ث�نيً�".

ي����دع����م����ه����م زع������م������اء ال����ق����ب����ائ����ل وال���������س����ب����اب 
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"خالل �سيطرة تنظيم داع�س ك�ن هن�ك  اإنه  وق�ل املطران جنيب ميخ�ئيل 
اآلف امل�سيحين يقومون برك البالد ويه�جرون اإىل اخل�رج، اإل اأنه بعد 
حركة  توقفت  العراق،  اإىل  فرن�سي�س  الب�ب�  وزي�رة  داع�س  حرب  انته�ء 
هجرة امل�سيحين ب�سكل ك�مل"، م�سيفً� اأن "م� يتم تداوله عن هجرة 150 

م�سيحيً� اإىل خ�رج العراق غر �سحيح".
وانت�سرت اأنب�ء عن هجرة 150 م�سيحيً� من منطقة تلكيف ونواحيه�، اإىل 

خ�رج العراق خالل ال�)ع�سرة اأي�م( امل��سية.
واأو�سح املطران اأن ال�سبب الرئي�س وراء هجرة امل�سيحين يتعلق مب�س�كل 
العراقين  الرواتب، ف�مل�سيحيون مثل ب�قي  البط�لة وم�سكلة  معي�سية مثل 
يه�جرون اإىل خ�رج البالد بحثً� عن م�س�در للعي�س وتوفر �سروط حي�تية 
اأف�سل، م�ستبعدًا ترك امل�سيحين العراق "لأ�سب�ب �سي��سية" اأو "ا�سطه�دات 

ط�ئفية ودينية".
وك�سف ميخ�ئيل اأن و�سع م�سيحيي العراق �سهد حت�سنً� ملحوظً� بعد زي�رة 
الب�ب� فرن�سي�س اإىل العراق، وكذلك اأ�سبح و�سعهم معروفً� لدى كل الع�مل، 

الذي ب�ت ينظر اإىل العراق "بنظرة جديدة".
واأ�س�ر املطران اإىل اأنه ك�نت "هن�ك بع�س ال�سي��س�ت التي �سببت ال�سطه�د 
والتع�سف �سد بع�س الأقلي�ت والطوائف، اأم� على ال�سعيد الجتم�عي ك�ن 
العراقيون من خمتلف الطوائف واملكون�ت وم� زالوا يعي�سون يف �سالم مع 

بع�سهم"، م�سّددًا على اأن "جميعن� اأخوة يف الإن�س�نية".
به  اإقليم كرد�ست�ن، وم� ق�مت  لدى  امل�سيحين  واأثنى ميخ�ئيل على مك�نة 
داع�س،  اإب�ن احلرب على  الأقلي�ت  اإقليم كرد�ست�ن جت�ههم وب�قي  حكومة 

ق�ئاًل اإن "موقفهم حمل فخر".
وعن موقف احلكومة العراقية من و�سع امل�سيحين، ق�ل املطران ميخ�ئيل: 
"�سعرن� بوجود جل�ن بداأت ب�لعمل ب�سكل عملي خ��سة يف اجل�نب الأمين 
تغر  العراق  اإىل  فرن�سي�س  الب�ب�  زي�رة  بعد  اأنه  اإىل  لفتً�  املو�سل"،  من 
اإع�دة  م�س�ألة  اإىل  اإيج�بية  نظرة  تنظر  العراقية  احلكومة  وبداأت  الو�سع، 
اإعم�ر املو�سل و�سهل نينوى، حيث فتحت الأبواب اأم�م املنظم�ت الدولية 

لدعم وت�سريع حركة اإع�دة الإعم�ر يف نينوى.
اأ�س�ر اإىل دور احلكومة املركزية واحلكوم�ت املحلية يف  املطرن ميخ�ئيل 
عملية اإع�دة اإعم�ر املو�سل، واإ�سداره� لأوامر بتقدمي الت�سهيالت الإدارية 
وعدم  املنظم�ت  تلك  عمل  ت�سهيل  �س�أنه�  من  والتي  الدولية  املنظم�ت  اأم�م 

عرقلته�.
املو�سل  اإعم�ر  اإع�دة  مهمة  ك�نت   ،2017 ع�م  يف  بداع�س  الإط�حة  ومنذ 
على  متم��سك  حكم  وجود  عدم  عن  الت�أخرات  وجنمت  للغ�ية،  بطيئة 

م�ستوى املح�فظ�ت، مع عدم وجود �سلطة مركزية للتن�سيق.
واأحرزت احلكومة تقدم� يف م�س�ريع البنى التحتية الأكرب حجم� واأع�دت 

اخلدم�ت الأ�س��سية اإىل املدينة، لكن الكثر منه� م� يزال غر مكتمل.

رئي�س اأ�شاقفة المو�شل: 
زيارة البابا اأوقفت هجرة 

الم�شيحيين اإلى الخارج
نفى المطران نجيب مو�سى ميخائيل، 

رئي�ض اأ�ساقفة الكلدان في المو�سل ما تم 
تداوله موؤخراً حول هجرة 150 م�سيحيًا 
من العراق اإلى خارج البالد، م�سيراً اإلى 

اأنها ادعاءات "غير �سحيحة".

% و11 مليار متر مكعب �سنخ�سرها في 2035 مياه دجلة انخف�ست 50 

العراق مهدد بالعط�س ويتجاهل عر�شًا هنديًا 
لمقاي�شة التمور باآالت الري 



  وا�سط / جبار بچاي 

للإيجار..  "الم�ستمل 
االت�سال على الرقم التالي"، 

انت�سرت هذه العبارة 
المكتوبة على قطعة قما�ش 
اأو فلك�ش على نحو الفت في 

االأحياء ال�سكنية بمدينة 
الكوت، مركز محافظة 

وا�سط، بعد اأن اأ�سبحت 
عملية �سطر البيوت الى 

م�ستملت �سغيرة ظاهرة 
�سائعة يعتقد البع�ش اأنها 

اأحد الحلول لمواجهة اأزمة 
ال�سكن في المحافظة التي 

يربو عدد نفو�سها على مليون 
ومائتي األف ن�سمة.

ولجاأ الكثير من اأ�سحاب الدور 
ال�سكنية ذات الم�ساحات 

المنا�سبة لبناء م�ستملت 
�سمن دورهم بعد �سطر الدار 

الواحدة الى دارين اأو اأكثر 
اأو ا�ستغلل ما موجود فيها 

من م�ساحة كالحديقة لبناء 
م�ستمل  لتاأجيره اأو الإيجاد 

�سكن منف�سل الأحد اأفراد 
االأ�سرة بعد تنامي ظاهرة 

�سطر العوائل اأي�سًا.

التو�ّس���ع  ظاه���رة  اأن  خمت�س���ون  وي���رى 
م���ن  فيه���ا  م���ا  بق���در  امل�س���تمالت   ببن���اء 
اإيجابي���ات تتمث���ل بحلول ب�س���يطة لأزمة 
ال�س���كن لها �س���لبيات كثرية لأنها �س���وهت 
مع���امل الأحي���اء ال�س���كنية وخرج���ت ع���ن 
املح���ددات وال�س���روط ال�س���كنية وبالتايل 
اأ�سبحت ت�س���كل عقبة كبرية اأمام القواعد 
للنهو����ض  املو�سوع���ة  وال�سرتاتيجي���ات 
بواق���ع املدين���ة م�ستقب���اًل كما اأث���رت على 
والكهرب���اء  كامل���اء  املوج���ود  اخلدم���ات 

واملجاري وغري ذلك.

بناء دون موافقات 
يق���ول قا�س���م عزي���ز، م���ن ح���ي احليدرية 
و�س���ط الكوت "تبلغ م�ساح���ة منزلنا 450  
مرتًا مربعًا وهو مرياث كونه با�سم والدنا 
وفيه م�ساحة فارغة كبرية  كانت حديقة ما 
دفعن���ي اىل تق�سيمها ب���ن اأ�سقائي الثالثة 
ف�سّي���د كل منه���م بيت���ًا  �سغ���ريًا  على هيئة 

م�ستمل بقدر اإمكانيته وحاجته." 
واأ�س���اف "وج���دت اأن ه���ذه الطريق���ة هي 
الأف�س���ل بع���د اأن كنا نع���اين من �سيق يف 
ال�سك���ن ب�سبب تزايد ع���دد اأف���راد اأ�سرتنا 
وك���رة الأطف���ال وم���ا يت�سب���ب ذل���ك م���ن 
م�س���اكل قد حت�سل بن الن�ساء اأو الأطفال 
فاأ�سبح���ت اأمورن���ا الآن جي���دة ، كل عائلة 

ت�سكن مبفردها واإنتهت امل�ساكل."
و يذك���ر عزي���ز اأن " اإج���راءات البناء التي 
قام بها كانت دون اأي موافقات من البلدية 
والدوائر الأخ���رى"، م�سيفًا " لو راجعنا 
البلدي���ة لغر����ض احل�س���ول عل���ى اإج���ازة 
بناء على اأم���ل �سمولنا بالقرو�ض لتعقدت 
الأمور كثريًا لذلك كان خيارنا العمل دون 

احلاجة للرخ�سة".
ق�سة عزيز هي واحدة من مئات الق�س�ض 
الت���ي مي���ر به���ا الأه���ايل يف مدين���ة مث���ل 
الكوت التي اأ�سبحت تعاين كثافة ب�سرية 
كبرية رغم ا�ستم���رار البلدية بتوزيع عدد 
كب���ري م���ن قط���ع الرا�س���ي ال�سكني���ة يف 

مناطق بعيدة تنق�سها اخلدمات .

االأحياء الجديدة تنق�سها الخدمات 
ال�سح���ة  دائ���رة  يف  املوظ���ف  يق���ول 
 " اإن  باملحافظ���ة ، �سعي���د عب���د احل�س���ن 
البلدي���ة وزعت اأواخر العام املا�سي قطع 
اأرا����ضٍ �سكنية لعدد م���ن موظفي ال�سحة 
لكنها كانت بعيدة ع���ن مركز املدينة ويف 
منطق���ة تنق�سه���ا اخلدم���ات م���ا دفعن���ي 
لبيعه���ا مببلغ �ست���ة مالين دين���ار وبناء 
م�ستم���ل يف الطابق العل���وي ملنزل اأهلي 

وال�سكن معهم ."
وي�سي���ف " مل اأجد خي���ارًا اأن�سب من ذلك 
، �سحي���ح ال�ستقاللي���ة جي���دة ومريح���ة 
لكن���ي ف�سلت بن���اء امل�ستمل عل���ى ال�سكن 
يف منطق���ة بعيدة وخالية م���ن اخلدمات 
وو�س���ع اأ�سرت���ي الآن جي���د رغ���م �سي���ق 
امل�ساح���ة التي ن�سكن فيه���ا وغري ذلك من 

ال�سعوبات الأخرى ."
لك���ن ه���دف اأب���و با�سم ال���ذي تقاع���د من 
الوظيف���ة موؤخ���رًا يختلف ع���ن غريه فهو 
ا�سط���ر ل�سط���ر داره وبن���اء م�ستمل فيها 
لغر�ض تاأجريه ب�سبب راتبه القليل وهو 
�ساحب اأ�سرة كبرية كم���ا يقول : م�سيفًا 
" ما اأن ح�سلت على مكافاأة نهاية اخلدمة 

وه���ي قليلة ج���دًا فك���رت ببن���اء امل�ستمل 
وتاأج���ريه ليك���ون م���وردًا رديف���ًا يع���زز 
راتبي ال���ذي ل يتج���اوز 567 األف دينار 
بينم���ا اأج���رت امل�ستمل مببل���غ 400 األف 
دين���ار وهو مورد جي���د ومفي���د بالن�سبة 

يل ."
مو�سح���ًا اأن مبلغ الإيج���ار يعتمد ح�سب 
املنطقة ومدى وجود اخلدمات فيها ، فلو 
كان���ت تخلو م���ن اخلدمات ل���كان الإيجار 
اأق���ل بكث���ري وبالت���ايل ل تتحق���ق الفائدة 
الت���ي اأريده���ا ملواجهة متطلب���ات معي�سة 

عائلتي."

الم�ستملت تنع�ش مكاتب الداللية 
كثريًا  ب���ات  امل�ستم���الت  عل���ى  " الطل���ب 
اجُل���دد  املتزوج���ن  قب���ل  م���ن  خا�س���ة 
حمم���د  يق���ول   " ال�سغ���رية  والعائ���الت 
الربيع���ي ، �ساح���ب اأح���د مكات���ب دللية 
 " اإن  الك���وت  مدين���ة  يف  العق���ارات 
ظاه���رة بن���اء وتاأجري امل�ستم���الت جاءت 
وزي���ادة  العوائ���ل  تو�س���ع  خلفي���ة  عل���ى 
ع���دد اأفراده���ا واأي�سًا ملواجه���ة الظروف 
القت�سادي���ة م���ن قب���ل اأ�سح���اب ال���دور 
ذات امل�ساح���ات الكب���رية ، ف�س���ار  �سائعًا 
قي���ام من ميل���ك دارًا كب���رية اأن يعمد اإىل 
تقطيعه���ا اىل ق�سم���ن اأو ثالث���ة اأق�س���ام 
)م�ستم���الت( ومن ثم تاأج���ري كل م�ستمل 

اىل اأ�سرة �سغرية".
واأ�س���اف اأن " امل�ستم���الت عليه���ا طل���ب 
العائ���الت  قب���ل  م���ن  خ�سو�س���ًا  كب���ري 
ال�سغرية كم���ا اأن ظاهرة بناء امل�ستمالت 
انت�س���ر وجوده���ا يف الأحي���اء ال�سكني���ة 
اجلي���دة واملتكامل���ة اخلدمات م���ا ي�سجع 

امل�ستاأجرين على ال�سكن فيها".

ال���دار  تق�سي���م  " فك���رة  اأن  اىل  م�س���ريًا 
الواح���دة اىل عدد من امل�ستمالت اأ�سهمت 
يف تن�سي���ط عمل الدلل���ن نتيجة الطلب 
الكبري على امل�ستمالت من قبل املتزوجن 
اجل���دد خا�سة اإذا كان���وا موظفن وحتى 
به���ا  مرح���ب  فه���ي  ال�سغ���رية  العوائ���ل 
اأك���ر م���ن غريه���ا لل�سك���ن يف امل�ستمالت 

ال�سغرية ."

الحاجة الى 200 األف وحدة �سكنية 
يف  املحلي���ة  وا�س���ط  حكوم���ة  وك�سف���ت 
وا�سط عن حاج���ة املحافظة اىل اأكر من 
200 األ���ف وح���دة �سكنية ملواجه���ة اأزمة 
ال�سك���ن املوج���ود وجت���اوز عقباتها وما 
خلفته م���ن تداعيات خط���رية على مراكز 

املدن يف املحافظة.
 واعترب اأن ال�ستثمار يف القطاع ال�سكني 

هو الأف�سل للم�ستثمرين لكنه يف الواقع 
ل يزال دون الطم���وح، موؤكدة يف الوقت 
نف�سه اأن الع�سوائيات املنت�سرة يف عموم 
م���دن املحافظ���ة �سوهت مع���امل تلك املدن 
واأثقلت كاه���ل الدوائر اخلدمية يف وقت 
تع���اين تلك الدوائ���ر من نق����ض كبري يف 

الأموال لتنفيذ براجمها املطلوبة.
الأول ملحاف���ظ وا�س���ط  النائ���ب  ويق���ول 
املهند�ض عادل حمزة الزركاين يف حديث 
اىل  ) امل���دى ( اإن���ه " يف �س���وء النم���و 
وزي���ادة  العوائ���ل  وان�سط���ار  ال�س���كاين 
زحف �س���كان الريف نحو امل���دن وات�ساع 
املحافظ���ة  ف���اأن  الع�سوائي���ات  ظاه���رة 
حتت���اج يف الوقت احلا�س���ر اىل اأكر من 
200 األ���ف وحدة �سكنية لت���اليف النق�ض 

احلا�سل يف ال�سكن."
واأ�س���اف " ل�س���ك هناك اأزم���ة كبرية يف 

ال�سك���ن ب�سبب اإن�سط���ار العوائل وزيادة 
النم���و ال�س���كاين وهذه الأزم���ة اأ�سبحت 
نتائجه���ا  م���ن  وكان  للعي���ان  وا�سح���ة 
ال�سلبي���ة كرة البن���اء الع�سوائي  مبا يف 
ذل���ك بناء امل�ستمالت دون موافقات بعيدًا 
عن ح�ساب���ات اخلدمات املقدم���ة للوحدة 
عل���ى  التج���اوز  اىل  اإ�ساف���ة  ال�سكني���ة 
الكث���ري من املناطق العام���ة ب�سكل منفلت 
ت�سوي���ه  اىل  اأدت  ع�سوائي���ة  وبطريق���ة 
�سورة املدينة وجعلها يف حال غريب ."

وذك���ر اأن " اأزمة ال�سك���ن احلالية انتجت 
اأزمات وظواهر �سلبية كثرية وما  ظاهرة 
التو�س���ع ببناء امل�ستم���الت اإل واحدة من 
تل���ك الظواهر الت���ي يعتقد البع����ض اأنها 
حل���ول ومعاجلات لأزمة ال�سكن لكنها يف 

الواقع على العك�ض من ذلك."
وقال " ما موج���ود حاليًا من �سطر للدور 
ب�س���كل كيفي اأم���ر مريب وين���ذر باخلطر 
بامل�ستقب���ل لأن���ه يول���د كثاف���ة عددية من 
جان���ب وفي���ه �سغ���ط عل���ى خدم���ات املاء 
م���ن  وغريه���ا  واملج���اري  والكهرب���اء 
اخلدمات الأخرى التي يفرت�ض اأن تكون 
حم�سوب���ة على اأ�سا�ض الوح���دة ال�سكنية 

".
ال�س���ركات  جمي���ع  ال���زركاين  ودع���ا   
اىل  الم���وال  روؤو����ض  واأ�سح���اب 
ال�ستثم���ار يف القط���اع ال�سكن���ي كون���ه 
اأف�س���ل القطاع���ات ووجود حاج���ة ما�سة 
اأن  اىل التو�س���ع يف ه���ذا القط���اع رغ���م 
بوادر ال�ستثم���ار يف هذا القطاع ل تزال 

�سعيفة جدًا ودون الطموح."

متطلبات منع الفو�سى
التخطي���ط  دائ���رة  يف  م�س���در  ويق���ول 
العم���راين اإن " الخت���اللت الت���ي تعاين 
منها م�ساألة التخطي���ط احل�سري ال�سليم 
التخطي���ط  غي���اب  اإىل  ُتع���زا  ل  للم���دن 
ف���اأن معظ���م امل���دن اأن�ساأت وف���ق تخطيط 
اإل  التاريخي���ة،  امل���دن  حت���ى  م�سب���ق 
بع���دم  ه���و  ال���ذي يح�س���ل  الإ�س���كال  اإن 
الهتمام واللت���زام  بالتخطيط و�سعف 

الإجراءات واملتابعة" .
واأ�س���اف   اأن "ع���دم املتابع���ة والفتق���ار 
اىل نظ���ام اأو �سيا�س���ة وا�سح���ة للتنفي���ذ 
وع���دم وجود برام���ج وا�سح���ة لذلك كما 
اإن ل�سع���ف ال�سلط���ات املخت�س���ة يف منع 
ح���دوث تلك الخت���اللت وع���دم تطبيقها 
يف  الكب���ري  الأث���ر  والأنظم���ة  للقوان���ن 

ح�سول جتاوزات على ت�ساميم املدن".
بن���اء  ظاه���رة  "�سي���وع  اأن  اىل  واأ�س���ار 
امل�ستم���الت اأعط���ت انعكا�س���ًا �سلبيًا على 
من���ع  يف  البلدي���ة  الإج���راءات  �سع���ف 
ه���ذه الظاه���رة وحما�سب���ة املتجاوزي���ن 

وق���د اأثرت عل���ى جممل اأوج���ه التخطيط 
العمراين تاأثريًا مبا�سرًا"..

وقال اإن "تقوية ال�سلط���ة البلدية �سيولد 
ب�س���كل  املدين���ة  لنم���و  اأكي���دة  �سمان���ة 
مدرو����ض وعلم���ي وفق الربنام���ج املحّدد 
ال���ذي يح���ّدده املخط���ط ويف مقدم���ة ذلك 
من���ع ه���ذه التج���اوزات اخلط���رية ومنع 
النف���الت والفو�س���ى الت���ي عم���ت امل���دن 

والأحياء ال�سكنية."
  وطال���ب اجله���ات امل�سوؤول���ة ب�س���رورة 
اإيقاف امل�سيدات غري اخلا�سعة للتخطيط 
يف  ح�س���ل  م���ا  وخ�سو�س���ًا  العم���راين 
ال�سن���وات الأخ���رية م���ن اإن�س���اء اأحي���اء 
كب���رية بعي���دة كل البع���د ع���ن ال�سوابط 
والتعليم���ات وم���ا ت�سكله ه���ذه امل�سيدات 

من م�ساكل �سعبة يف امل�ستقبل.

القانون يمنع بناء الم�ستملت 
ويق���ول مدي���ر بلدي���ات وا�س���ط املهند�ض 
البن���اء  ظاه���رة   " اإن  ج�س���ام  حي���در 
الع�سوائي وج���زء منها بن���اء امل�ستمالت 
�سم���ن ال���دار الواح���دة ات�سع���ت ب�س���كل 
كبري واأ�سب���ح من غري املمك���ن ال�سيطرة 
عليه���ا لأن هن���اك م���ن يغ�ض النظ���ر عنها 
معتربا اأن من حق �ساحب الدار اأن يبني 

م�ستماًل �سمن داره".
واأ�س���اف اأن " القان���ون البل���دي احل���ايل 
مين���ع اإن�س���اء اأك���ر م���ن وح���دة �سكني���ة 
عل���ى نف����ض القطع���ة بغ����ض النظ���ر عم���ا 
تك���ون علي���ه م�ساحته���ا ما مل تك���ن هناك 
موافقات اأ�سولية �سم���ن معايري البلدية 
والتخطي���ط العم���راين وباق���ي الدوائ���ر 

اخلدمية ".
وق���ال اإن " اأغلب الأحياء املوجودة حاليًا 
ه���ي �سمن تو�سيف���ات تخطيطية حمددة 
ل ميكن التجاوز عليها لأنها �سممت وفق 
ح�ساب���ات معينة لكن ال���ذي يح�سل خرق 
وا�سح وكب���ري للقوانن البلدية اخلا�سة 

بتخطيط املدن وتو�سيفها".
واأو�س���ح اأن "كل م���ا يجري الآن من بناء 
وت�سييد هو خارج ال�سوابط والتعليمات 
البلدية واأحدث اإرباكًا وا�سحًا يف م�ساألة 
اخلدم���ات مثلم���ا �س���ّوه منظ���ر الأحي���اء 
ال�سكني���ة ذلك لأن معظ���م امل�ستمالت متت 
ب�س���ورة فو�سوي���ة ولب���د م���ن تطبي���ق 

الإجراءات القانونية بحق املخالفن".
ال�سك���ن  اأزم���ة  "حل���ول  اأن  وا�ست���درك 
يفرت����ض اأن ل تت���م على ح�س���اب ت�سويه 
مع���امل املدن وفق���دان جماليتها واإقحامها 
بكثافة ب�سرية خارج احل�سابات امل�سممة 
وفقها، ب���ل يجب اأن تك���ون اآلية وا�سحة 
تتمتل بتوفري ال�سكن املالئم واملريح لكل 

عائلة".
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الظاهرة اأثرت على اأوجه التخطيط العمراني وانعك�ست �سلبًا على الخدمات 

الوا�سطيون مجبرون على �سطر منازلهم اإلى م�ستمالت �سغيرة ب�سبب اأزمة ال�سكن

 بغداد / المدى

رافق عدد من العوائل 
الم�سيحية في محافظة 

مي�سان، اأم�ش ال�سبت، زيارة 
غبطة البطريرك مار 

اغناطيو�ش يو�سف الثالث 
يونان، بطريرك ال�سريان 

الكاثوليك االأنطاكي في 
العالم مع وزيرة الهجرة 

والمهجرين في محافظة 
مي�سان.

وقالت وزيرة الهج���رة واملهجرين 
اإيف���ان فائ���ق جاب���رو يف ت�سري���ح 
�سحف���ي، اإن "20 عائل���ة م�سيحية 
م���ن اأ�سل 30 عائل���ة ت�سكن مي�سان 
ح�سرت اإىل الزيارة التي قامت بها 
م���ع الوفد امل�سيح���ي برئا�سة غبطة 
البطري���رك مار اغناطيو�ض يو�سف 
الثال���ث يونان، بطري���رك ال�سريان 
الكاثولي���ك الأنطاكي يف العامل اإىل 

حمافظة مي�سان".
عل���ى  "اأطلع���ت  اأنه���ا  واأ�ساف���ت، 
باملحافظ���ة  امل�سيحي���ن  واق���ع 
اأن  مبين���ة  احتياجاته���م،  واأب���رز 
امل�سيحين يعي�سون ب�سالم واأمان 

الطوائ���ف  كل  م���ن  اإخوانه���م  م���ع 
الدول���ة  واأن  مبي�س���ان  والأدي���ان 
ت�سعى لهتمام اأكرب بالفرتة املقبلة 

وال�سعي لتلبية احتياجاتهم".
اأ�س���واق  "زارت  اإنه���ا  وتابع���ت، 
مي�سان مع الوف���د امل�سيحي ونقلت 
للمواطنن حتي���ات رئي�ض جمل�ض 
الكاظم���ي  م�سطف���ى  ال���وزراء 

اأه���ل املحافظة  وم�ساعي���ه خلدم���ة 
بكل اأطيافهم".

م���ار  البطري���رك  غبط���ة  وزار 
اغناطيو�ض يو�سف الثالث يونان، 
الكاثولي���ك  ال�سري���ان  بطري���رك 
اأم����ض  اأول  الع���امل،  الأنطاك���ي يف 
البطريركي���ة  النياب���ة  اخلمي����ض، 
العرب���ي،  واخللي���ج  الب�س���رة  يف 

حل�س���ور مرا�سم تن�سي���ب املطران 
اجلدي���د  البطريرك���ي  النائ���ب 
لالأبر�سي���ة م���ار اأثنا�سيو�ض فرا�ض 

دردر وهي الزيارة الأوىل له.
الهج���رة  وزي���رة  وك�سف���ت 
واملهجري���ن، اإيف���ان فائ���ق جابرو، 
يف وق���ت �ساب���ق الي���وم ال�سبت )8 
اأيار 2021(، عن وجود توجيه من 

رئي����ض جمل�ض ال���وزراء، م�سطفى 
حمافظ���ات  يخ����ض  الكاظم���ي، 
الب�س���رة ومي�س���ان وذي ق���ار، م���ن 

اأجل الطالع عليها.
وقال���ت جاب���رو املتواج���دة حالي���ًا 
يف مي�س���ان اإنه���ا "�ست���زور مدين���ة 
اأور الأثري���ة لأداء واإقام���ة قدا����ض 
"تل���ك  اأن  اإىل  م�س���ريًة  ال�س���الة"، 
الزيارات جاءت بتوجيه من رئي�ض 
جمل�ض الوزراء م�سطفى الكاظمي 
الب�س���رة،  م���دن  عل���ى  لالط���الع 
ومي�س���ان، وذي قار، والهتمام بها 
ونقل كل ما حتتاجه اإىل الكاظمي، 

بناًء على توجيهاته".
اأور  يف  "ال�س���الة  اأن  واأ�ساف���ت، 
لأن  وتكري�س���ًا  مهم���ًا  اأم���رًا  تع���ّد 
تك���ون تل���ك املدينة ه���ي قبلة احلج 
اأي طائف���ة  اأو  للطائف���ة امل�سيحي���ة 
اأخ���رى ترغ���ب بزيارة تل���ك املدينة 
موؤخ���رًا  زاره���ا  الت���ي  العظيم���ة، 
البابا فرن�سي�ض، والتي كانت متثل 
معانيًا حقيقي���ًا للتقاء الأاديان يف 

اأر�ض النا�سرية".
"ه���ذه  اأن  اإىل  الوزي���رة  ولفت���ت 
املدين���ة حتظ���ى باهتم���ام وزارتها 
واحلكومة ب�سكل عام، وهي ت�سعى 
لتطويره���ا لتك���ون بواب���ة حقيقية 

للقدا�ض".
زار  ق���د  فرن�سي����ض،  الباب���ا  وكان 
مدينة اأور الأثرية يف ال�ساد�ض من 
اآذار املا�س���ي، خ���الل زيارت���ه التي 
اأجراها اإىل الع���راق، وا�ستمرت 3 
اأي���ام، والتقى فيها املرج���ع الديني 
الأعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين، يف 
حمافظة النجف، م���ع اإلقاء كلمة له 
يف اجتم���اع ممثلي الأديان مبدينة 

اأور.

 ذي قار / ح�سين العامل

ك�س���ف وزي���ر ال�سناع���ة منه���ل عزيز 
خ���الل زيارت���ه اىل حمافظ���ة ذي قار 
ي���وم اأم�ض، عن اإجن���از 98 باملئة من 

املدينة ال�سناعية يف ذي قار.
وفيما توقع ا�ستيعاب  5000 منت�سب 
عن ت�سغيلها، اأ�سار اىل ت�سكيل غرفة 
عمليات م�سرتكة من وزارة ال�سناعة 
وال�سناعي���ن والدوائر ذات العالقة 
يف  ال�سناعي���ة  القطاع���ات  لإدارة 

املحافظة.
وكان وزي���ر ال�سناعة ق���د و�سل اىل 
حمافظ���ة ذي قار �سب���اح ال�سبت يف 
زيارة تفقدية لالطالع على امل�ساريع 
التابع���ة  واملوؤ�س�س���ات  الوزاري���ة 

للوزارة.
وق���ال الوزير خالل موؤمت���ر �سحفي 
م�س���رتك م���ع حماف���ظ ذي ق���ار اأحمد 
غن���ي اخلفاج���ي اإن "ن�س���ب الإجناز 
ق���ار  ال�سناعي���ة يف ذي  املدين���ة  يف 
جت���اوزت  ال� 98 باملئ���ة ومت التفاق 
م���ع اإدارة املحافظة على اإي�سال املاء 

والكهرباء اإليها"، متوقعًا اأن " توفر 
اأك���ر م���ن 5000 فر�س���ة عم���ل عن���د 

املبا�سرة بت�سغيلها".
واأ�س���ار عزي���ز اىل اأن " تفعي���ل دور 
القطاع ال�سناعي ودعمه هو ما يوفر 
الفر�ض احلقيقية "، واأردف اأنه " مت 
التفاق على فت���ح اأحد فروع مديرية 
التنمي���ة ال�سناعي���ة ملتابع���ة اأعم���ال 
اإج���ازات ال�سناعي���ن وت�سهيل  منح 

الإجراءات يف هذا املجال".
واأ�س���ار وزير ال�سح���ة اىل " ت�سكيل 
بقي���ادة  م�سرتك���ة  عملي���ات  غرف���ة 
الوزارة ت�سم ممثلن من ال�سناعين 
ودوائر ذات العالقة"، منوهًا اىل اأن 
" الوزارة وجهت بت�سهيل اإجراءات 
ال�سف���ر لل�سناعي���ن يف ح���ال الطلب 

باإحالة م�ساريع �سناعية".
وتاب���ع الوزير كما "منح���ت املوافقة 
على تخ�سي�ض قطع���ة اأر�ض وا�سعة 
لأحد ال�سناعين بعد اإطالع الوزارة 
على ج���دوى م�سروع���ه الكبري الذي 

يروم اإن�ساءه ".
وع���ن اإغ���الق �سرك���ة اأور لل�سناعات 

متظاهري���ن  قب���ل  م���ن  الهند�سي���ة 
يطالب���ون بالتعيين���ات ق���ال عزيز اإن 
ب�سب���ب حركة  اأور  " اإغ���الق �سرك���ة 
الحتج���اج يت�سب���ب بخ�س���ارة 300 

مليون دينار يوميًا ".
وب���دوره ق���ال حماف���ظ ذي ق���ار اإن���ه 
ال�سناعة  الي���وم وزي���ر  " ا�ستقبلن���ا 
الك���وادر  م���ن  ل���ه  املراف���ق  والوف���د 
اللق���اء  ومت  ال���وزارة  يف  املتقدم���ة 
م���ع ال�سناعي���ن يف ذي ق���ار ورجال 
الوزي���ر   " اأن  واأ�س���اف  الأعم���ال"، 
الكب���ري  واهتمام���ه  دعم���ه  اأب���دى 

بالقطاع ال�سناعي يف املحافظة ".
يف  ال�سناعي���ة  املدين���ة  وتتك���ون 
ذي ق���ار الت���ي ج���ري تنفيذه���ا عل���ى 
م�ساحة 2000 دومن من اأربع مناطق 
�سناعية، اثن���ان لل�سناعات اخلفيفة 
واثن���ان لل�سناع���ات املتو�سط���ة وقد 
مت جتهيزه���ا بكافة اخلدمات الالزمة 
لإقام���ة امل�سانع حي���ث مت تخ�سي�ض 
62 ملي���ار دين���ار لأعم���ال املرحلت���ن 
الأوىل والثاني���ة م���ن مراح���ل تنفيذ 

املدينة ال�سناعية.

توقع بت�سغيل 5000 منت�سب عند افتتاحها
وفد الكاثوليك يتجول في �سوارع مي�سان اإنجاز 98 بالمئة من المدينة ال�سناعية في ذي قار 

برفقة العوائل الم�سيحية
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ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
الق�شم القانوين

م/ متديد مناق�شة
تق��رر متديد املناقصة املنش��ورة في جريدة امل��دى بالعدد املرقم )٤9٢7( ف��ي ٢٠٢١/٤/٢١ إعالن 
مناقصة حتميل وتفريغ احلبوب في فرع دهوك / س��ايلو زاخو والش��يخان تقرر متديد املناقصة 
م��ن تاريخ يوم االثنني ٢٠٢١/٥/١٠ ولغاية يوم األح��د ٢٠٢١/٥/٢3 وملقتضيات املصلحة العامة. 

املهند�س عبد الرحمن عجي طوفانلذا اقتضى التنويه. 
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س الإدارة

جمهورية العراق 
�شبكة العالم العراقي 

ق�شم العقود واملناق�شات 
العدد: 4846

التاريخ: 2021/5/6 

م/ ن�شر اإعالن مناق�شة عامة رقم )1( ل�شنة 2021 )جتهيز وتن�شيب وت�شغيل 
وت�شميم منظومة ا�شتوديو عايل الدقة متكامل يف بناية �شتوديو 800(

١- يسر )شبكة االعالم العراقي( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة )شركات ومكاتب( 
لتق��دمي عطاءاته��م للعمل اخل��اص بتجهي��ز وتنصيب وتش��غيل وتصميم منظومة اس��توديو 
عال��ي الدقة متكامل في بناية س��توديو )8٠٠( وبكلفة تخمينية قدره��ا )١.7٢٥.3٥٠.٠٠٠( مليار 

وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون وثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي ال غير.
٢- تتوفر لدى )ش��بكة االعالم العراقي( التخصيصات املالية ضمن املوازنة اجلارية االحتادية وتنوي 
استخدام جزء منها بتجهيز وتنصيب وتشغيل وتصميم منظومة استوديو عالي الدقة متكامل 

في بناية ستوديو )8٠٠( على ان تكون مدة التجهيز )١٢٠ يوم(. 
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء وثائق للعطاء )باللغة العربية( مراجعة )ش��بكة 
االعالم العراقي قسم العقود واملناقصات الكائن في بغداد / الصاحلية / مبنى اإلذاعة والتلفزيون( 
بعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغة )٢٥٠.٠٠٠( )مائتان وخمسون ألف دينار عراقي 
ال غير( وبإم��كان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان 

املبني في أعاله.
٤- تس��لم العطاءات الى العنوان االتي )ش��بكة االعالم العراقي / التش��ريفات الكائن في بغداد 
الصاحلية / مبنى اإلذاعة والتلفزيون( ويكون تقدمي العطاءات لغاية )الس��اعة الثانية عش��ر بعد 

الظهر من يوم االثنني املوافق ٢٠٢١/٥/3١( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
٥- س��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات أو ممثليهم الراغب��ني باحلضور في نفس 
الزم��ان والتاريخ أع��اله. ويجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعط��اء )التأمينات األولية( والبالغة 
)٢%( م��ن مبلغ الكلفة التخمينية على ش��كل )خطاب ضمان مصرف��ي او صك مصدق( ومببلغ 
)3٤.٥٠7.٠٠٠( )أربعة وثالثون مليون وخمس��مائة وسبعة ألف دينار عراقي ال غير( وسيتم اعتماد 

الوثائق القياسية اخلاصة بتجهيز السلع في جميع مراحل املناقصة. 
6- سيتم استبعاد أي عطاء غير مستوفي الحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة 

باملشروع مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
7- ال ميك��ن ملقدمي العطاء إضافة او حذف او تعديل عل��ى كل من )تعليمات ملقدمي العطاءات، 
الش��روط العامة للعقد( اما األقسام املطلوبة يتم ملؤها من قبل الشركة هي )القسم الرابع / 
اس��تمارة تقدمي العطاء واستمارة معلومات التأهيل، القسم السادس/ جدول الفعاليات( إضافة 

الى تقدمي الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢ – ١. 
8- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

9- ان البري��د االلكتروني لقس��م العقود واملناقصات ه��و )contract@imn.iq( واملوقع االلكتروني 
 .)www.imn.iq( لشبكة االعالم العراقي هو

مع فائق التقدمي واالحترام 

د. نبيل جا�شم حممد 
رئي�س �شبكة العالم العراقي 
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 بغداد/ املدى

�أك���د حمافظ دي���اىل مثنى �لتميم���ي، �أم����س، �أن �خلطط 
�الأمني���ة �جلديدة كفيل���ة باحلّد من �لعملي���ات �الإرهابية 

يف �ملحافظة.
وق���ال �لتميم���ي يف ت�شري���ح �شحف���ي �إنه "بع���د حادثة 
�جلي���ز�ين قام���ت ق���و�ت �ل���رد �ل�شريع بعم���ل متو��شل 
خ���ال �الأي���ام �لثماني���ة �الأخرية ومتكنت م���ن فتح طرق 
جدي���دة و�ال�شتياء عل���ى �لكثري من �مل�شاف���ات وتفكيك 
�لعبو�ت �لنا�شفة �لت���ي كانت مزروعة من قبل ع�شابات 

د�ع�س �الرهابية".
و�أ�شاف �أن "�ملحافظة بحاجة �ىل جهود قو�ت وز�رتي 
�لدف���اع و�لد�خلية وتوفري �المكان���ات �لفنية لها"، الفتًا 
�ىل �أن "�إد�رة �ملحافظ���ة �شرفت مبالغ من �أجل م�شاعدة 
�الأجه���زة �الأمني���ة لبناء �أبر�ج ون�ش���ب كامري�ت وفر�س 

�لطرق �جلديدة".
و�أ�ش���ار �ىل �أن "قو�ت �حل�شد �ل�شعبي �لتي مت�شك قاطع 
�شم���ال جل���والء و�شم���ال خانقني تعمل عل���ى تو��شل مع 

�الأجه���زة �الأمني���ة لتفوي���ت �لفر�شة عل���ى �الإرهابيني"، 
موؤك���دً� �أن "�خلط���ة �الأمني���ة �جلدي���دة كفيل���ة باحلد من 

�لعمليات �الإجر�مية للتنظيمات �الإرهابية يف دياىل".
وكان���ت وز�رة �لد�خلي���ة، قد ك�شف���ت يف وقت �شابق عن 
�أب���رز نتائج زي���ارة وزيرها �لفريق عثم���ان �لغامني �إىل 

دياىل.
وق���ال �لناطق با�شم وز�رة �لد�خلي���ة �للو�ء خالد �ملحنا 
م���ن دي���اىل �إن "وزي���ر �لد�خلي���ة ز�ر �لقطع���ات �ملتقدمة 
ومديري���ة �شرط���ة دي���اىل و�أعط���ى ر�شالة �شك���ر وتقدير 
لكاف���ة �لقطع���ات �لت���ي �شاهم���ت مبل���ف �الأم���ن وقدم���ت 

�لت�شحيات".
وك�ش���ف عن �أن "هنال���ك تعزيز�ت و�شل���ت �إىل حمافظة 
دياىل ومنه���ا قو�ت �لنخبة و�ل���رد �ل�شريع ومتت �إعادة 
ترتي���ب �خلط���ط �الأمني���ة وفتح ط���رق جدي���دة باإ�شر�ف 

مبا�شر من وزير �لد�خلية".
و�أ�ش���ار �إىل �أن "وز�رة �لد�خلي���ة ال تعم���ل مبب���د�أ رد�ت 
�لفعل وهن���اك خطط لعملي���ات ��شتباقي���ة وب�شكل يوفر 

�الأمن و�الأمان يف حمافظة دياىل".

حمافظ دياىل: �خلطط �جلديدة 
كفيلة باحلد من �لعمليات �لإرهابية



    اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

األعيب املزاد الأوملبي!

من حق الريا�صيين والإعالم والجمهور 
اأن يطالبوا تنفيذي الأولمبية الجديد 

ب�صتراتيجية عمله لل�صنين الأربع المقبلة، 
مع اأن الت�صاوؤم يغلب على واقع عمل 

الأولمبية الراهن كون فاقد ال�صيء ل 
يعطيه، فال�صتحقاقات المرتقبة تحّتم 

ر�صم �صيا�صة وا�صحة بالتعاون مع التحادات 
المركزية المعنية بتحقيق النجاز، 
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بينما تنام �للجنة �الأوملبية �لوطنية �لعر�قية �شننَي طو�ل، وت�شحو 
عل���ى �شيح���ات معركة غنائ���م �النتخابات وما تتخّلله���ا من �شفقات 
م�شاوم���ة ومد�هنة الر�ش���اء نرج�شي���ة مر�ّشح �أو ��ش���كاِت ُمعار�ض 
يخف���ي عود ثق���اب ُيحرق كل �لعملية بت�شريح ن���اري، تو��شل بقية 
�للج���ان �الأوملبية �لعربية و�لدولية ح�شاد منجز�تها �ملتحّققة للعام 
�الأخ���ر لتح���ثَّ خطو�ته���ا يف متو�لية �لطم���وح نحو �أح���د�ث �أكرب 

�أهمية مّما م�شى مكنونة بالتحّديات، وب�شائر �لنجاح.
فق���د جاَء يف خرب ن�شرته �ل�شح���ف �لقطرية �الأربعاء �ملا�شي 5 �أيار 
2021 �أن "�للجن���ة �الأوملبي���ة �لقطري���ة ��شدرت تقريره���ا �ل�شنوي 
للع���ام 2020 وقام���ت بتوثيقه يف ُكتّيب �أنيق ير�ش���د كافة �الأحد�ث 
و�الإجن���از�ت �لتي مّتت يف ع���ام 2020، يف مقّدمته���ا ح�شول قطر 
على ح���ق تنظي���م دورة �الألع���اب �الآ�شيوي���ة �لدوح���ة 2030، وبنّي 
�لتقري���ر �شرت�تيجي���ة �للجن���ة من ع���ام 2017 حت���ى 2020 وكذلك 
�شركائها و�أهم �لتحّديات، و�ألقى �ل�شوء على �أهم �ملنا�شب �لقيادية 
�لقطري���ة �لتي تبّو�أت مكانة دولي���ة يف �الحتاد�ت �لقارية و�لدولية 

ملختلف �الألعاب".
ال نعتق���د �أن كتّيبًا �شغرً� بحجمه كب���رً� يف قيمته، ي�شّكل �شعوبة 
فنية ومهنية على م�شوؤويل �للجنة �الأوملبية �لوطنية �لعر�قية �لتي 
�شة بال�شكل �لذي يدفعها  متتلك �لقدر�ت �ملالية و�لكف���اء�ت �ملتخ�شّ
لتوثيق �أن�شطتها و�أبرز �الأحد�ث �لتي مّرت ب�شكل �شنوي، لكنها لن 
ُتقِدم على هذه �خلطوة خلو�ء �ملوؤ�ّش�شة من �أي ُمنجز ُمبهر ي�شتحقُّ 

�أن توّثقه كمرجع للباحثني عن تاريخ �الأوملبية م�شتقباًل!
�إن �ال�ش���د�ر �ل�شن���وي حل�ش���اد �أي موؤ�ش�ش���ة، يوؤّكد ثقته���ا �لكبرة 
ب�شو�ب عملها ونتائجها �ملُعلنة للنا�ض، �الأمر �لذي ُيحّفزها حل�شاٍد 
�أف�ش���ل يف �ل�شنة �لتالية، يف حني مل ي�ش���األ رئي�ض �للجنة �الأوملبية 
�أو �أي ع�ش���و مكتب تنفيذي ط���و�ل ُمدد وجودهم يف مو�قعهم، ماذ� 
قّدمن���ا لريا�شيين���ا ولكيانن���ا �ل���ذي ُيلزمن���ا تنفيذ و�جب���ات ترتبط 
بتقيي���م م�شتويات �إد�رتنا له؟ ومبا �أن �لرئي�ض رعد حمودي ونائبه 
�إياد جنف �أقدم �لعاملني يف تنفيذي �الأوملبية �ليوم ُمنذ �أن فاز� �أول 
م���ّرة يف �نتخابات �الأوملبية �لثانية �لتي ج���رت يوم �ل�شبت �لر�بع 
م���ن ني�ش���ان ع���ام 2009، عليهما �أن يت�ش���اءال ب�شر�ح���ة: ما ح�شاد 
موؤ�ّش�شتهم���ا طو�ل �أثني ع�شر �شنة �شهدت �لريا�شة �لعر�قية خاللها 
دورت���ني �أوملبيت���ني )2012 لندن و2016 ري���و دي جانرو( وثالث 
دور�ت �آ�شيوي���ة )2010 غو�ن���غ زه���و و2014 �إن�شي���ون و2018 

جاكارتا وفلمبان(؟!
م���ن ح���ق �لريا�شي���ني و�الإع���الم و�جلمه���ور �أن يطالب���و� تنفي���ذي 
�الأوملبي���ة �جلدي���د ب�شرت�تيجية عمله لل�شنني �الأرب���ع �ملقبلة، مع �أن 
�لت�ش���اوؤم يغلب على و�ق���ع عمل �الأوملبية �لر�هن ك���ون فاقد �ل�شيء 
ال يعطي���ه، فاال�شتحقاق���ات �ملرتقب���ة حتّت���م ر�ش���م �شيا�ش���ة و��شحة 
بالتعاون م���ع �الحتاد�ت �ملركزية �ملعني���ة بتحقيق �الجناز، ونحن 
�شئمن���ا خ�شوماتك���م وبياناتك���م وطاوالتك���م �لت���ي مل تق���رتب م���ن 
م�شلح���ة �لريا�ش���ة ق���ط، وال ميكن �شي���اع زمن �آخ���ر ت�شّجل خالله 
�للج���ان �الأوملبية �لعربية تقدمًا كبرً�، بينما تظل �أوملبيتنا مرهونة 
ب���اإر�دة �شخ����ض و�ح���د مل مي����ضِ �شهرين م���ن جتدي���د واليته حتى 
هاجم���ه ع�ش���رة �أع�ش���اء مّم���ن �نتخب���و� ليعمل���و� مع���ه كخلية نحل 
ُمنتجة يف مكتب ت���ر�ءى للمخل�شني من �أبناء �لريا�شة باأن �أنق�شام 
�مل�شّوت���ني يف موؤمت���ر 26 �آذ�ر 2021 قد ترك �أثرً� �شلبيًا وّظفت فيه 

�لعالقات كالعقارب جاهزة للدغ باأية حلظة!
�إن َمْن حتّدثو� عن )نه���ج �لعمل �لت�شامني ورف�ض �شيا�شة �ملحاور 
و�لتكت���الت �النتخابي���ة و�إخ���الء �مل�شوؤلية م���ن �لتبع���ات �لقانونية 
لنتائ���ج �لعم���ل �النف���ر�دي( عليهم ��شت���ذكار دوره���م �لتخريبي يف 
تاأ�شي����ض ه���ذ� �لنهج لتاأم���ني م�شلحته���م ُقبيل �أن ت�شط���دم يف �أول 
�جتم���اع �أفرتقو� بعده �شاكني للجمعي���ة �لعامة خيبتهم ود�عني �ىل 

�شرورة �تخاذها �ملوقف �ملنا�شب يف موؤمتر ��شتثنائي!
م�شل�ش���ل �العرت�����ض وعرقلة �أعم���ال �لتنفيذي لي�ش���ت مفاجئة لنا، 
و�شب���ق �أن حّذرنا رئي����ض �ملجل����ض �الأوملبي �الآ�شي���وي �أحمد �لفهد 
م���ن �إهمال دعوتنا له بر�شالة عرب )�ملدى( بتاريخ 12 ني�شان 2021 
���ي حقائق �نتخاب���ات �الأوملبية �لعر�قي���ة ومل يفعل،  ب�ش���رورة تق�شّ
وكذل���ك مل يبِد وزير �لريا�شة عدن���ان درجال �أي �أهمية ملا ح�شل يف 
كو�لي�ض �ملوؤمتر، بل جل���اأ الإقامة مو�ئد �لت�شامح و�لرت��شي كدليل 
د�م���غ على غياب �لقر�ر �حلكومي �ل���ر�دع الأالعيب مز�د �لفرقاء يف 

�لبيت �الأوملبي!
م كل ما ُبني  يقينًا، �إن �أزمة �لثقة بني �أع�شاء �ملكتب �لتنفيذي �شُتهدِّ
ب�)�إج���ر�ء�ت غر �شرعية( ومُب�شادقة �آ�شيوية ووز�رية، و�شتف�شح 
�جلمعي���ة �لعامة �إن تعامل���ت مب�شوؤولية وطنية ه���ذه �ملّرة �شوء ما 
ُدّب���ر للريا�شة �لعر�قية من خارج ود�خل �لب���الد لتلتقي �أهد�فها مع 

�أماين �أبطال �لريا�شة �شحايا �ملز�ج �النتخابي وف�شاد �ل�شمائر.

ال���ق���ا����ص���م ك�������رة  م������ع  الأ������ص�����م�����ر  ال������غ������زال  م���ح���ن���ة  ت����وا�����ص����ل   
يوم��ًا  30 الممت��از  ال��دوري  توؤّج��ل  الموندي��ال  ت�صفي��ات 

 بغداد / حيدر مدلول   

 ق���ّررت جلن���ة �مل�شابقات �ملركزي���ة بالهيئة 
�لتطبيعي���ة يف �حت���اد ك���رة �لق���دم تاأجيل 
مناف�ش���ات دوري �لك���رة �ملمت���از باملو�ش���م 
�عتب���ارً� م���ن ي���وم �لثام���ن ع�شر م���ن �شهر 
�أيار �جلاري ولغاية �ل�شابع ع�شر من �شهر 
حزي���ر�ن �ملقبل، من �أج���ل �ل�شماح لالعبني 
�ملو�ش���م  يف  �مل�شارك���ة  بالف���رق  �ملحلي���ني 
�حل���ايل �الن�شم���ام �ىل �شف���وف �ملنتخب 
�لوطني لكرة �لقدم �لذين �شيتم �ختيارهم 
�شم���ن �لقائم���ة �لنهائي���ة م���ن قب���ل �ملدرب 
�ل�شلوفيني �شريت�شكو كاتانيت�ض للدخول 
حتت�شن���ه  د�خل���ي  تدريب���ي  مع�شك���ر  يف 
حمافظ���ة �لب�شرة ويتخّلل���ه مو�جهتني مع 
منتخب���ي طاجيك�شت���ان و�لنيب���ال يوم���ي 
�لر�ب���ع و�لع�شري���ن و�لتا�ش���ع و�لع�شرين 
من �ل�شهر �حل���ايل على ملعب جذع �لنخلة 
باملدين���ة �لريا�شية يف �إط���ار �لتح�شر�ت 
�جل���والت  يف  �مل�شارك���ة  قب���ل  �الأخ���رة 
�الأرب���ع �الأخرة من �ل���دور �لثاين حل�شاب 
�ملجموع���ة �لثالث���ة بالت�شفي���ات �الآ�شيوية 
�مل�شرتك���ة لبطولة كاأ�ض �لع���امل لكرة �لقدم 
ع�ش���رة  �لثامن���ة  و�لن�شخ���ة  بقط���ر   2022
م���ن بطولة كاأ����ض �آ�شيا لك���رة �لقدم 2023 
بال�ش���ني �لتي �شتج���ري بنظام �لتجّمع يف 
�لعا�شم���ة �لبحرينية �ملنام���ة خالل �لفرتة 
ب���ني �لثال���ث و�خلام����ض ع�ش���ر م���ن �شه���ر 
حزي���ر�ن 2021 وف���ق �إج���ر�ء�ت �شّحي���ة 
ووقائي���ة م�ش���ّددة للحف���اظ عل���ى �شالم���ة 
�جلمي���ع م���ن ��شتم���ر�ر تف�ش���ي فايرو����ض 

كورونا )كوفيد- 19(.

�صتة لقاءات قوية
�جلول���ة  مناف�ش���ات  تنطل���ق  �أن  وتق���رر 
�ل���دوري �ملمت���از بع���د غ���د  �لثالث���ني م���ن 
�لثالث���اء �ملو�ف���ق �حل���ادي ع�شر م���ن �شهر 
�أي���ار �جل���اري باإج���ر�ء �شتة لق���اء�ت قوية 
على مالع���ب �لعا�شمة بغد�د و�ملحافظات، 
حيث يلتق���ي فريق �لقا�ش���م �شاحب �ملركز 
�لثام���ن ع�شربر�شي���د 25 نقطة يف �ل�شاعة 
�لر�بع���ة ع�شرً� على ملع���ب �لكفل �الأوملبي 
مبحافظ���ة بابل م���ع �شيف���ه �ل�شعب فريق 
�ل�شناعات �لكهربائية �لر�بع ع�شر بر�شيد 
30 نقط���ة، فيم���ا يو�ج���ه فري���ق �حل���دود 
و�الأخ���ر  �لع�شري���ن  �ملرك���ز  يف  �لقاب���ع 
�ل�شم���اوة  فري���ق  م���ع  نقط���ة   22 بر�شي���د 
�لتا�ش���ع ع�ش���ر �ل���ذي ميل���ك يف جعبته 23 

نقطة على ملعب ن���ادي �لتاجي �لريا�شي، 
ويغادر فريق �مليناء �حلادي ع�شر بر�شيد 
35 نقط���ة حمافظة �لب�ش���رة �ىل �لعا�شمة 
بغد�د ليح���ل �شيفًا ثقياًل عل���ى فريق �أمانة 
بغد�د �لثام���ن بر�شيد 39 نقطة على ملعب 
بغ���د�د مبتن���زه �ل���زور�ء بجان���ب �لك���رخ، 
ويلتق���ي فري���ق �لديو�نية �خلام����ض ع�شر 
بر�شيد 30 نقطة على �أر�شه مع فريق نفط 
�لب�شرة �شاحب �لنقاط 35 باملركز �لثاين 
ع�ش���ر وتنتظر فريق ز�خ���و �لذي ميلك يف 
جعبته 55 نقطة يف حمافظة دهوك باإقليم 
�أم���ام  كرد�شت���ان مهم���ة بغاي���ة �ل�شعوب���ة 
م�شيف���ه فريق ز�خ���و �ل�شاد�ض بر�شيد 40 
نقط���ة و�شتك���ون �ل�شاع���ة �لعا�ش���رة م�شاء 
موعدً� للقمة �لكروي���ة �لتي �شتجمع فريق 
�لطلبة �ل�شابع ع�شر بر�شيد 27 نقطة على 
ملعب �ل�شعب �لدويل مع �شيفه فريق نفط 
مي�شان �لعا�شر بر�شيد 36 نقطة �لقادم من 

مدينة �لعمارة.
و�شي�شه���د ي���وم �الأربع���اء �ملقب���ل �ملو�ف���ق 
�جل���اري  �أي���ار  �شه���ر  م���ن  ع�ش���ر  �لث���اين 

مب���ار�ة قوي���ة ب���ني فري���ق �لق���وة �جلوية 
�ملت�ش���در بر�شيد 63 نقط���ة و�شيفه فريق 
�لنج���ف �لذي ميل���ك 54 نقط���ة يف �ل�شاعة 
�لعا�شرة م�ش���اًء على ملعب �ل�شعب �لدويل 
بالعا�شمة بغ���د�د يف �أبرز مو�جهات ختام 
�جلول���ة �لثالث���ني، ويو�ج���ه فري���ق نف���ط 
�لو�ش���ط �خلام����ض بر�شي���د 49 نقط���ة يف 
�لتوقي���ت ذ�ت���ه على ملعب كرب���الء �لدويل 
مبحافظ���ة كربالء �ملقد�شة فري���ق �لكهرباء 
�ل�شاد����ض ع�ش���ر يف �لرتتي���ب بر�شي���د 28 
نقطة يف حني �شتجري يف �ل�شاعة �لر�بعة 
ع�ش���رً� موقع���ة كروية على ملع���ب �ل�شعب 
حام���ل  �ل�شرط���ة  فريق���ي  جتم���ع  �ل���دويل 
�للقب و�شيفه فريق �أربيل �لقادم من �أقليم 
كرد�شت���ان ويحت�شن ملعب ن���ادي �لتاجي 
�لريا�ش���ي لق���اء متكافئ بني فري���ق �لكرخ 
�لعا�ش���ر بر�شيد 36 نقط���ة وم�شيفه فريق 

�لنفط �ل�شابع بر�شيد 39 نقطة.

اجلولة 31
وحّدد �أيام �خلام�ض ع�شر و�ل�شاد�ض ع�شر 

و�ل�شاب���ع ع�شر من �ل�شه���ر �جلاري  القامة 
�ملباري���ات �لع�ش���رة م���ن �جلول���ة �حلادية 
و�لثالث���ني حي���ث يلتقي فري���ق ز�خو لكرة 
�لق���دم على ملعب���ه يف حمافظ���ة دهوك مع 
فري���ق �أمانة بغ���د�د لكرة �لق���دم ويحت�شن 
ملع���ب ن���ادي �ل�شناع���ة �لريا�ش���ي مبار�ة 
فريقي �لديو�ني���ة و�ل�شناعات �لكهربائية 
وي�شتقب���ل فريق �لزور�ء لك���رة �لقدم على 
ملع���ب �ل�شعب �لدويل فري���ق �لقا�شم لكرة 
�لق���دم �لق���ادم م���ن حمافظة باب���ل ويو�جه 
فريق �لكرخ لكرة �لقدم على ملعب �ل�شاحر 
�أحم���د ر��ش���ي باملن�ش���ور فري���ق �لطلب���ة 
لك���رة �لق���دم ويلع���ب فري���ق �لنف���ط عل���ى 
ملع���ب فر�ن�شو حريري م���ع م�شيفه فريق 
�أربي���ل لكرة �لقدم وي�شي���ف ملعب مي�شان 
�ل���دويل مبدينة �لعم���ارة مو�جه���ة فريقي 
�لق���وة �جلوية ونفط مي�ش���ان ويحل فريق 
�ل�شرطة لكرة �لقدم �شيفا على فريق �مليناء 
�لب�ش���ري عل���ى ملع���ب �لفيح���اء باملدين���ة 
�لريا�شية، فيما يغ���ادر فريق نفط �لو�شط 
حمافظ���ة �لنج���ف �ال�ش���رف �ىل �لب�ش���رة 

للق���اء نفط �لب�ش���رة وي�شدُّ فري���ق �حلدود 
�لرحال من �لعا�شمة بغ���د�د ليو�جه فريق 
�لنج���ف لك���رة �لق���دم عل���ى ملع���ب �لنجف 
�ل���دويل، وتتج���ه �الأنظ���ار �ىل ملعب نادي 
�لتاج���ي �لريا�شي حيث يلع���ب عليه فريقا 

�ل�شماوة و�لكهرباء.

انت�صار   بال  مباريات    5
�أكمل فريق �لقا�شم لكرة �لقدم 44 يومًا  مع 
�مل���درب ق�شي من���ر خا����ض خاللها خم�ض 
مباري���ات على �لت���و�يل �شم���ن �مل�شابقات 
�ملحلي���ة باملو�ش���م 2020-2021 مل يتذّوق 
فيها طع���م �النت�ش���ار، و�حدة منه���ا �شمن 
م�شابق���ة كاأ����ض �لع���ر�ق لكرة �لق���دم حيث 
خ�شر فيها من م�شيف���ه فريق نفط �لب�شرة 
به���دف نظي���ف �شمن �ل���دور ثم���ن �لنهائي 
�شمن �ملب���ار�ة �لتي �أقيمت ي���وم �خلام�ض 
و�لع�شري���ن م���ن �شه���ر �آذ�ر �ملا�ش���ي عل���ى 
يف  �لريا�شي���ة  باملدين���ة  �لفيح���اء  ملع���ب 
حمافظ���ة �لب�ش���رة، ولي�شهد �لي���وم �لثاين 
م���ن �شه���ر ني�ش���ان �ملا�ش���ي تلقي���ه هزمية 
�أخ���رى ب�شعوبة بالغة �أم���ام م�شيفه فريق 
�شم���ن   )2-1( بنتيج���ة  �جلوي���ة  �لق���وة 
�جلول���ة �ل�شاد�ش���ة و�لع�شرين م���ن دوري 
�لك���رة �ملمتاز عل���ى ملعب �ل�شع���ب �لدويل 
وجن���ح يف خط���ف نقط���ة ثمينة م���ن فريق 
�حل���دود بع���د �لتع���ادل �الإيجاب���ي )2-2( 
�شم���ن  �لريا�ش���ي  �لتاج���ي  ملع���ب  عل���ى 
�جلول���ة �ل�شابع���ة و�لع�شرين ي���وم �لثامن 
م���ن �ل�شه���ر ذ�ت���ه قب���ل �ن ي�شق���ط يف ف���خ 
�لتع���ادل )1-1( عل���ى ملعب عف���ك �الأوملبي 
مبحافظة بابل �أم���ام �شيفه فريق �لكهرباء 
�لبغد�دي ي���وم �ل�شابع ع�شر �شمن �جلولة 
�لثامن���ة و�لع�شري���ن، وغادر بع���د ذلك �ىل 
حمافظة �لب�ش���رة �شمن �جلول���ة �لتا�شعة 
و�لع�شرين للقاء فري���ق نفط �لب�شرة لكرة 
�لقدم م���ن جديد ي���وم �لتا�ش���ع و�لع�شرين 
من �ل�شه���ر ذ�ته حي���ث �أ�شف���رت مبار�تهما 
يف �لنهاي���ة بالتعادل به���دف و�حد وو�شع 
�لغ���ز�ل �ال�شم���ر نف�ش���ه يف حمن���ة �قرت�ب 
ك���رة �لقا�شم م���ن �شبح �لهب���وط �ىل دوري 
�ن  وخا�ش���ة  �ملقب���ل،  باملو�ش���م  �ملظالي���م 
مركزه �لثامن ع�شر يف �لرتتيب �لذي ميلك 
في���ه 25 نقطة فقط بف���ارق ثالث نقاط فقط 
ع���ن فريق �حل���دود �شاحب �ملرك���ز �الأخر 
حي���ث باتت جماهر �لنادي تعّول عليه يف 
حتقيق نتائج �إيجابية حتى ختام �لدوري 

للبقاء يف �الأ�شو�ء مو�شم �آخر.

 بغداد / املدى

�أعتم���دت جلنة �مل�شابق���ات يف �حتاد غرب���ي �آ�شيا 
لك���رة �لقدم �حت�ش���ان �ململكة �لعربي���ة �ل�شعودية 
للن�شخة �لثامنة من بطولة غربي �آ�شيا لكرة �لقدم 

للنا�شئني خالل �شهر ت�شرين �الأول �ملقبل.
جاء ذلك خالل �الجتماع �الخر �لذي عقدته جلنة 
�مل�شابق���ات يف �حتاد غربي �آ�شي���ا لكرة �لقدم عرب 
تقنية �الت�شال �ملرئي برئا�شة ح�شني �شعيد حممد 
وبح�ش���ور كال م���ن خليل �ل�شامل �أم���ني عام �حتاد 
غربي �آ�شيا و�للبناين جهاد �ل�شحف نائب �لرئي�ض 
و�الأع�شاء �ل�شع���ودي د.خالد بن مقرن و�لكويتي 
�شالح �لقناع و�لقط���ري حمد �ملنامي و�لبحريني 
�إبر�هي���م �لب���و عين���ني و�ل�ش���وري د.�إبر�هي���م �أبا 
زي���د �لذي ت�شم مناق�شة �آخ���ر �مل�شتجد�ت �ملتعلقة 
ببط���والت 2021 ومو�عيده���ا �ملقرتح���ة حيث مت 
�التف���اق عل���ى �إقام���ة بطول���ة �ل�شب���اب �لثانية من 
�الأول ولغاي���ة �لعا�ش���ر م���ن �شه���ر ت�شري���ن �لثاين 
�ملقب���ل و�لت�ش���اور مع �الحت���اد �لفل�شطين���ي لكرة 
�أهيمته���ا يف  �لق���دم ال�شت�شافته���ا و�لتنوي���ة �ىل 
ظّل ع���دم وجود بط���والت لهذه �لفئة عل���ى �أجندة 

�الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم لهذ� �لعام.
ومت �لتط���ّرق خ���الل �الجتم���اع �ىل بطول���ة غربي 
�آ�شي���ا حت���ت 23 عام���ًا وعر����ض �مكاني���ة �قامته���ا 

بنظ���ام �لتجّمع ب�شبب جائح���ة كورونا، ومناق�شة 
مقرتح���ات مو�عيده���ا و�لت�شدي���د عل���ى �ش���رورة 
�إعد�دي���ة  حمط���ة  توف���ر  باعتباره���ا  تنظيمه���ا 
للمنتخبات قبل ب���دء �لت�شفيات �الآ�شيوية �ملقررة 
يف �شهر ت�شرين �الأول �ملقبل، مع توجيه �لدعو�ت 
مناف�شاته���ا،  الإ�شت�شاف���ة  �الأع�ش���اء  لالحت���اد�ت 
وم���ن ث���م �ال�شتق���ر�ر عل���ى موعده���ا ف�ش���اًل ع���ن 
مناق�ش���ة �لن�شخة �لعا�شرة م���ن بطولة غربي �آ�شيا 
لك���رة �لق���دم للرج���ال �لت���ي مت تاأجيلها م���ن بد�ية 
�لع���ام �جل���اري حي���ث مت �لتط���ّرق �ىل �ملو�عي���د 
�ملقرتح���ة الإقامته���ا مب���ا يتنا�ش���ب م���ع �اللتز�مات 

و�ال�شتحقاق���ات �الآ�شيوي���ة و�لدولي���ة و�لعربية، 
�لتن�شي���ق  ��شتم���ر�ر  �ش���رورة  عل���ى  و�الإجم���اع 
لالتف���اق عل���ى حتدي���د موعدها �جلدي���د و�لنهائي 
و�لدقيق من خالل �لت�شاور و�لتباحث مع �الحتاد 
�الإمار�تي لكرة �لقدم �مل�شّيف و�الحتاد �خلليجي 
بهذ� �ل�شاأن وخا�شة مع عدم �ت�شاح موعد بطولة 
كاأ�ض �خللي���ج �لعربي �خلام�ش���ة و�لع�شرين لكرة 
�لقدم بع���د، و�شغط �ال�شتحقاق���ات وحتديدً� على 
م�شت���وى بط���والت منتخب���ات �لرج���ال مب�شاركة 
12منتخب���ًا من�شويًا �حت���اده �لوطني حتت مظّلة 

�حتاد غربي �آ�شيا لكرة �لقدم.

احتاد غربي اآ�صيا يعتمد بطولتي النا�صئني وال�صباب

 بغداد / املدى

بات فريق ريال مدريد �شاحب �لنقاط 74 باأم�ضِّ �حلاجة �ىل �النت�شار 
يف �للقاء �لذي �ش���يجمعه يف �ل�ش���اعة �لعا�ش���رة م�ش���اء �ليوم �الأحد مع 
�شيف���ه فريق ��شبيلية �لذي ميلك يف جعبته 70 نقطة على ملعب �لفريد 
ودي �شتيفان���و بالعا�شم���ة مدري���د �شم���ن مناف�شات �جلول���ة �خلام�شة 
و�لثالث���ني م���ن دوري �لدرج���ة �الأوىل �الإ�شب���اين لكرة �لق���دم باملو�شم 

.2021-2020
ونق���اط ��شبيلي���ة �لثالثي���ة �شتبق���ي �أمال فري���ق ريال مدري���د قائمة يف 
�ملناف�ش���ة بق���وة على لقب �لليغا يف ظ���ّل بقاء ثالث مباري���ات متبقية له 
�أم���ام فرق غرناطة يوم �لثالث ع�ش���ر و�أمام �تلتيك بيلباو يوم �ل�شاد�ض 
ع�ش���ر و�أم���ام فياري���ال يوم �لثال���ث و�لع�شرين م���ن �شهر �أي���ار �جلاري 
�شم���ن �جلوالت �لث���الث �الأخرة م���ن عم���ر �مل�شابق���ة باملو�شم �حلايل 
حي���ث �شتكون �لبطولة �لوحيدة �لتي ياأمل باحلفاظ عليها للعام �لثاين 
على �لت���و�يل وال�شيما �نه خ���رج خال �لوفا�ض م���ن �مل�شابقات �ملحلية 
�الإ�شباني���ة، وكذل���ك ف�ش���ل يف �لتاأه���ل �ىل �ملب���ار�ة �لنهائي���ة بالن�شخة 
�حلالي���ة م���ن دوري �أبط���ال �أوروب���ا لك���رة �لق���دم �إث���ر �شقوط���ه يف فخ 
�خل�ش���ارة �أم���ام فري���ق ت�شيل�شي �الإنكلي���زي لكرة �لق���دم �شمن جولتي 

�لذهاب و�الإياب.
و�أ�شب���ح بق���اء �لفرن�ش���ي زي���ن �لدين زي���د�ن ملو�شم جديد عل���ى رئا�شة 
�مل���الك �لتدريب���ي للفري���ق من عدمه���ا مرهونًا ب���دوري �لدرج���ة �الأوىل 
�الإ�شب���اين لك���رة �لقدم يف ظّل �الأنب���اء �لو�ردة من �إيطالي���ا باأنه �أ�شبح 
�ملر�ّشح �ل�شاخن لقيادة فريق يوفنتو�ض لكرة �لقدم باملو�شم �ملقبل بداًل 
م���ن �ملدرب �حلايل برلو �ل���ذي يو�جه �شبح �الإقالة بع���د ختام �ملو�شم 
وخا�ش���ة �أن لدى رئي�ض �لن���ادي �ندريا �أنييلي رغب���ة �شديدة يف روؤية 
زي���د�ن يق���ود فريق���ه خالل �لف���رتة �لقادم���ة وال�شيم���ا بعد �شي���اع لقب 

�لكالت�شيو �لذي ذهب �ىل فريقه �النرت.

الفوز هدف الريال لإبقاء 
�صراع الليغا م�صتعاًل

 بالمرصاد
 متابعة : املدى

�أث���ارت حكاي���ة تظّل���م �حلك���م �ل�شباب 
حمم���د ط���ارق �أحم���د تفاع���اًل و��شع���ًا 
�الجتماع���ي،  �لتو��ش���ل  ���ات  من�شّ يف 
خ���الل �ليومني �ملا�شي���ني، ال�شيما بعد 
من�ش���وره �الأخر�ل���ذي �أو�شح وجود 
تهمي����ض قا����ضٍ م���ن جلنة �حل���كام يف 
�لهيئ���ة �لتطبيعي���ة لكرة �لق���دم، بعدم 
�عتم���اده �شم���ن جدوله���ا يف مباريات 
�ملمت���از. وج���اء يف  �ل���دوري  بطول���ة 

�لتو�شيح:
)�أبلغ من �لعمر ٢٥ �شنة، و�أتو�جد بني 
�أف�شل 5 مو�هب حتكيم يف �آ�شيا وفقًا 
للروؤي���ة �الآ�شيوي���ة لالحت���اد �الآ�شيوي 
لك���رة �لق���دم، و�أترق���ب تر�شيح���ي مع 
�حل���كام �لدوليني على �أحّر من �جلمر، 

ك���وين �أعد م���ن �حل���كام �لو�عدين يف 
�لقارة، ال�شيما �أن���ه �ملو�شم �لعا�شر يل 
يف �لدوري �ملمتاز �لعر�قي، و�جتزت 
�الختبار�ت �لبدنية و�لنظرية للمو�شم 
2021 يف �ملرحلت���ني �الأوىل و�لثاني���ة 
وع���دد   ،90% �ىل  ت�ش���ل  بدرج���ة 
مباري���ات �ملو�ش���م �لتي �أدرته���ا 6 فقط 
م���ن �أ�شل 290 مبار�ة ل�29 جولة! ومل 
�أكل���ف باأية مهمة لف���رتة طويلة ب�شبب 
حّج���ة جلن���ة �حل���كام �نن���ي �عت���ذرت 
ع���ن �أد�ء بع�ض �مله���ام! و�ل�شبب كانت 
و�لدت���ي م�شاب���ة بفايرو����ض كورون���ا 
وتز�م���ن ذل���ك م���ع مب���ار�ة يف �ملرحلة 
�الأوىل لل���دور �لتا�ش���ع ع�ش���ر، و�أي�شًا 
مب���ار�ة و�ح���دة م���ن بطول���ة �لكاأ����ض، 
ث���م �عت���ذرُت ع���ن �لذهاب م���ع �حلكام 
�ىل مع�شك���ر �أربي���ل كوين ُبّلغ���ُت قبل 

ي���وم و�ح���د فق���ط م���ن موع���د �ل�شفر، 
و�الإبع���اد  و�حلي���ف  �ملظلومي���ة  و�أن 
و�الق�شاء و�لتهمي�ض �لذي تعّر�شت له 
هذ� �ملو�ش���م مل يتعّر�ض له �أي ريا�شي 
�الحت���اد  تاأ�شي����ض  من���ذ  �لع���ر�ق  يف 

�لعر�قي لكرة �لقدم(.
ناأم���ل م���ن جلنة �حل���كام بي���ان �أ�شباب 
�إبع���اد �حلك���م حمم���د ع���ن �إد�رة ع���دٍد 
كاٍف م���ن �ملباري���ات، ال�شيم���ا �أن ُمرّبر 
�عتذ�ره مّرتني كان مقنعًا، كما البّد من 
�إع���ادة �لنظر يف �شيا�شة رعاية �حلكام 
�ل�شب���اب �لذين نتو�ّشم فيهم �أماًل كبرً� 
لقي���ادة مف�شل مهم م���ن منظومة �لكرة 
�لعر�قية وذل���ك عرب بر�مج فّعالة تاأخذ 
باإيديه���م لتحقيق �أف�ش���ل �لعالمات يف 
دوريات خمتلفة �شم���ن �أن�شطة �للعبة 

حمليًا.

ما �صر تهمي�ش الحكم محمد طارق في جدول الممتاز؟



 

ولم يك����ن ير�د م����ن تدوين �لملحمة �ش����عرً� �أن 
تحفظ خوفًا من �ل�ش����ياع و�لن�شيان �أو خ�شية 
عليها من �ل�ش����رقة و�النتحال فتكون حبي�ش����ة 
بالد �شومر �أو بابل؛ بل هي ُدونت لكي تنت�شر 
في �أ�شقاع �الأر�ض، و�لدليل على ذلك هو تعدد 

�الأماكن �لتي ُعثر فيها على ُرقم �لملحمة. 
و�أول حمل����ة تنقيبي����ة عث����رت عل����ى ن�ش����و�ض 
�لملحم����ة كان����ت قب����ل �أكثر م����ن مئ����ة وثالثين 
عام����ًا ف����ي مدين����ة باب����ل ث����م تو�ل����ت �لحمالت 
لنج����د �لن�ش����و�ض متفرقة في �إرج����اء �لمنطقة 
�لمج����اورة ل����و�دي �لر�فدين في مدن �ش����وريا 

وفل�شطين وتركيا.
م����ا  ه����و  �لتاريخ����ي  �لملحم����ة  ق����دم  ولي�����ض 
يعطيه����ا قيمتها؛ بل �أي�ش����ًا قيمتها ف����ي ما فكر 
في����ه �الن�ش����ان �لر�فدين����ي �الأول وم����ا مار�ش����ه 
م����ن ن�ش����اط ميتافيزيق����ي �أ�ش����طوري وخر�في 
�شفاهي �إز�ء نف�شه ومجموعته �لب�شرية و�إز�ء 
�لموجود�ت من حول����ه. ولقد وظفت �لملحمة 
�آلي����ات ه����ذ� �لفك����ر �ل����ذي ه����و بمثاب����ة قاع����دة 
مو�ش����وعية، عليها بنت �لب�ش����رية ت�ش����ور�تها 
�لح�ش����ارية في مرحلة �خترع����ت فيها �لكتابة 
وهي لي�ش����ت بعيدة كثيرً� عن مرحلة �ش����بقتها 
كانت �ش����فاهية، وقد �ش����يغ هذ� �لفكر �ش����ياغة 
�أ�شلوبية �تخذت من �ل�شعر قالبًا ك�شرورة من 

�شرور�ت منح هذ� �لفكر �لخلود �الإبد�عي. 
وهكذ� كانت ملحمة جلجام�ض ن�ش����ًا تاأ�شي�شيًا 
وق����د  و�أ�ش����لوبها،  ومو�ش����وعها  فكره����ا  ف����ي 
�أودعت فيها خال�ش����ات ما تح�ش����لته �لب�ش����رية 
�ل�ش����فاهية  �لتاريخيتي����ن  مرحلتيه����ا  ف����ي 
و�لتدويني����ة؛ فاأما فكره����ا فاإ�ش����تودع فيه ُبعد 
ميتافيزيق����ي، و�أما مو�ش����وعها ف����كان بطوليًا 
و�أما �أ�ش����لوبها فمعلوم قالبه ومجهول �شاعره 

�ل�شانع �أو �شعر�وؤه �ل�شّناع. 
وال �ش����ك ف����ي �أن �لملحم����ة هي خال�ش����ة نظرة 
�لب�ش����ر للوجود بح�ش����ب م����ا كان����و� يعتقدونه 
من وجود قوة �أ�شطورية تمثلها كائنات ت�شبه 
�لب�ش����ر ف����ي هياأتها لكنه����ا تفوقهم ف����ي قدر�تها 
�لخارق����ة و�لرهيبة وبع�ض ه����ذه �الآلهة ذكور، 
بع�ش����ها �الآخر �أناث، وهي ف����ي �الأغلب مخيفة 
ولذل����ك قد�ش����ها �لب�ش����ر وقدم����و� له����ا �لقر�بين 

ك����ي يطمئن����و� لخطره����ا ويكون����و� ف����ي مناأى 
م����ن عقابه����ا، وهو م����ا عب����رت عنه �الأ�ش����اطير 
و�لخر�فات �لتي هي مح�شلة �لتفكير �لب�شري 

في �لكون وموجود�ته. 
و�إذ� كان����ت �الأ�ش����اطير تفتر�ض �ش����يادة �الآلهة 
�لمطلقة على �لب�ش����ر؛ فاإن تلك �ل�شطوة �الإلهية 
و�أثره����ا  طوطم����ي  م�ش����درها  �أنثوي����ة  كان����ت 
مقد�����ض لتك����ون �لمر�أة ه����ي �الإله����ة و�لحكيمة 
و�الأم �لكب����رى، هك����ذ� �حتل����ت �لم����ر�أة مكان����ة 
مرموق����ة، ما كان لها �أن تحظى بها لوال دورها 
�لمه����م �ل����ذي فر�����ض عل����ى �لرج����ال �حتر�مها، 
وذل����ك �إدر�كا لقوته����ا �لتي كانت في �الأ�ش����ا�ض 
ق����وة �نجابية لذ� و�ش����فت �لمجتمعات �الأولى 
باأنها مجتمع����ات �أمومية، وم����ع تغيير �لحياة 
و�ت�ش����اع �لمجموعات �لب�شرية تطّورت روؤية 
�الإن�ش����ان للوج����ود، ولم تعد �لق����وة �النجابية 
ه����ي �الأ�ش����ا�ض، فقد ناف�ش����تها ق����وة �أخرى هي 
�لق����وة �لج�ش����دية، وغاياتها فردية بها يت�ش����ّيد 
�لذك����ور ويهيمنون على من هم �أ�ش����عف منهم 

وفي مقدمتهم �الإناث. 
و�شارت �لعقلية �لميثولوجية توؤمن بنوعين 
م����ن �الآله����ة: �آلهة د�ئم����ة ال تتغير في �ش����فاتها 
�لمقد�ش����ة ولي�ض لها �شمة �شخ�ش����ية وعادة ما 
تط����وق �الإن�ش����ان برع����ب �أو �عج����اب مفاجئ، 
و�آلهة موؤقتة تمثل �ل�ش����كل �لفعلي �الأول �لذي 
ين�ش����ئه �لوع����ي �الأ�ش����طوري �لدين����ي �لخاّلق 
وه����ي تتغي����ر منق�ش����مة �أو منتقل����ة م����ن عال����م 
مقد�ض �إلى عالم مدن�ض ولها �ش����ور �ش����يطانية 

وذ�ت �شكل �شخ�شي فردي ومحدود. 
وه����ذ� �لتالع����ب باالأ�ش����طورة في جع����ل �الآلهة 

�لموؤقتة ن�ش����وية منق�ش����مة ومتغيرة ومنتقلة، 
ه����و م����ا ح�ش����ل ف����ي ملحم����ة جلجام�����ض �لتي 
مت �لفاعلية �الألوهية �لن�شوية، وحاولت  حجَّ
�ش����حب �ل�شفة �لمقد�ش����ة منها كنتيجة منطقية 
للتغي����ر ف����ي مكانة �لم����ر�أة �لت����ي تفاوتت "من 
ع�شر الآخر تبعًا لتغير�ت �ل�شالالت �لحاكمة".

و�شاعدت �لكتابة في �أن تكون للقوة �لج�شدية 
�أهميته����ا �لح�ش����ارية ف����ي مجتمع����ات �أبوي����ة 
ذ�ت ثقاف����ة كتابي����ة، و�أ�ش�ش����ت تل����ك �الأهمي����ة 
لع�ش����ر جديد �ش����مي بع�شر �ل�ش����يف �لحديدي 
�أو �لع�ش����ر �لبطول����ي وفي����ه ح�ش����ل ما �ش����ماه 
�أنجل����ز باالنك�ش����ار �لتاريخ����ي نظ����ر� للطريقة 
�ال�ش����تحو�ذية �لتي بها هيم����ن �الأبناء �لذكور 
عل����ى ح����ق �الأم و�أحل����و� بدل����ه ح����ق �الأب، ولم 
تعد للمر�أة مكانتها �لمقد�ش����ة كم����ا �أن �الأنظمة 
�لحياتي����ة �ش����ارت خا�ش����عة ل�ش����لطة �لذك����ور 
�لذي����ن له����م �ل�ش����يادة عل����ى �لموج����ود�ت كلها 

�أحياء وجو�مد. 
وفي خ�ش����م ه����ذ� �النتق����ال �لح�ش����اري دّونت 
ملحمة جلجام�ض لتكون ن�شًا تاأ�شي�شيًا يوثق 
لم�ش����ير �لب�ش����رية �لت����ي فيه����ا �ش����ارت �الآله����ة 

موؤنثة ومذكرة تتقا�شم مع �لب�شر �ل�شيادة. 
و�إذ� كان لالآلهة �أن تكون ب�ش����فات ب�شرية، فاإن 
م����ن غير �لممك����ن للب�ش����ر �أن يكونو� ب�ش����فات 
�إلوهي����ة با�ش����تثناء و�ح����د كان �ش����نيعة �الآلهة 
فجم����ع �لب�ش����رية باالألوهي����ة وه����و جلجام�ض 
�لملك �ل�ش����نديد و�لفار�ض �لعتي����د �لذي كانت 

�شفاته �الألوهية غالبة على �شفاته �لب�شرية.
ومحوري����ة جلجام�����ض ف����ي �لملحمة ه����ي �أول 
موؤ�شر على ميتافيزيقية �لعقل �لذكوري �لذي 

�أر�د �ش����رعنة �نفر�دية �لذكر �لبطولية وتبرير 
��شتحو�ذيته في �متالك حق ��شتلبه عنوة.

فما �لذي �أر�ده �ش����كان بالد �لر�فدين من ور�ء 
�لتاأ�ش����ي�ض له����ذ� �لفك����ر ون�ش����ره ف����ي �لعال����م ؟ 
وكيف تمت عملية قولبة �الأ�شاطير �ل�شومرية 
و�ش����ياغة فكره����ا �ش����عريًا ؟ وم����ا �ل����ذي مك����ن 
�ش����اعر �لملحم����ة �و �ش����عر�ءها م����ن �در�ك �أن 
�ل�ش����عر و�لفكر متعا�ش����د�ن في تبليغ �لر�شالة 
�لميتافيزيقي����ة و�أعطائه����ا �ل�ش����مة �الإبد�عي����ة 
�لد�ئمة �لت����ي ال يقيدها مكان وال يحدها زمان 
لتبق����ى �أبد �لدهر م�ش����تمرة ؟ وم����ا �لغاية �لتي 
�أر�د �ل�ش����ومريون بلوغها من �الأ�شاطير و�أر�د 
�لبابلي����ون بلوغها من �لملحمة ؟ ومتى مار�ض 
�ش����كان و�دي �لر�فدي����ن كتاب����ة �ل�ش����عر كعم����ل 
�إبد�ع����ي و�ش����منوه �لفك����ر كعمل ذهن����ي ؟ وما 
�شور �لفكر �لموؤ�ش�ض له �شعريًا �أم هي �شورة 

فكرية و�حدة ؟ 
مما ال �ش����ك فيه �أّن �لعقل هو �أ�شا�ض �لح�شارة 
ومن����ه تب����زغ �لمعرف����ة وبهم����ا مع����ًا �أي �لفك����ر 
و�لمعرفة يتحّدد �لوجود �لمو�ش����وعي للعالم 
�أي����ًا كان����ت لغات ه����ذ� �لعال����م و�أل����و�ن �أطيافه 
وتغاي����ر مكونات����ه. وما مر�د �لعق����ل �لذكوري 
�لعال����م  فل�ش����فة  �ش����وى  �لتاري����خ  ط����ول  عل����ى 
�لمو�ش����وعي ميتافيزيقيًا بو�ش����ف هذ� �لعالم 
�ش����ورة محاكي����ة للرجل ف����ي قوته �لج�ش����دية 
ال  �لت����ي  �لذ�تي����ة  و�إر�دت����ه  �لعقل����ي  وتفوق����ه 
يناف�ش����ه عليه����ا �أح����د. ه����ذه �الإر�دة �لت����ي هي 
بمثابة م�ش����ير كتب على �لرجل وحده ولي�ض 
�أمام����ه �إال �أن يذع����ن ل����ه. وهذه هي �لخال�ش����ة 
�لفل�شفية لميتافيزيقيا ما بحث عنه جلجام�ض 

في رحلة طويلة وبعي����دة قطع عبرها �لفيافي 
و�لبحار قا�شدً� بلوغ عالم ما ور�ئي. 

وباالرتكان �إلى ن�ش����و�ض �لملحمة �ل�شومرية 
نف�ش����ها تتوكد روؤية ن�شوية ذ�ت نظر وتمر�ض 
و�عتمال، �نتجها �ل�ش����ابقون �أ�شطوريًا وبنى 
�لالحق����ون علي����ه تفكيرهم ثم �ش����بوها �ش����عرً� 
في ن�ش����و�ض �لملحمة. لكنهم �ثبتو� وحرفو� 
و�أ�ش����افو� وحذف����و� �إثباتًا للتف����وق �لذكوري 
�لبن����اء و�لعط����اء و�لح�ش����اب و�لتنظي����م  ف����ي 
منتق�ش����ين �لروؤي����ة �لن�ش����وية بو�ش����فها فكرً� 

مغويًا وخطيرً�.
و�إذ� كان توطيد �لنظام �الأبوي قد ح�ش����ل مع 
�النتقال من �لم�ش����افهة �إل����ى �لكتابة مما ثبتت 
�لملحمة �ل�شومرية قو�عده �إبد�عيًا وح�شاريًا 
معتبرة جلجام�ض رمزً� للتفوق �لذكوري على 
م�ش����تويات �لحياة كله����ا؛ فاإن �لتاأ�ش����ي�ض لفكر 
ن�شوي يتعدى �لوجود �إلى ما بعده وفي �شكل 
�أ�ش����اطير كان قد �شبق �لملحمة بكثير. من هنا 
يح�شر �لفكر �لن�شوي في �لملحمة في �لغالب 
�أم����ا متو�ري����ًا �أو محرفًا �أو م�ش����وهًا �أو مموهًا 
مفي����دً� من تالزم �لفكر و�ل�ش����عر حيث �إبد�عية 
�لثاني و�شيلة �الأول في تر�شيخ �الأبوية ودرء 

خطر �الأمومية. 
وعل����ى �لرغم من ذل����ك كله؛ ف����اإن �لحقيقة تظل 
حا�شرة من خالل �لذ�كرة �لجمعية �لالو�عية 
حا�ش����نًا  بو�ش����فها  تزييفه����ا  يمك����ن  ال  �لت����ي 
جينالوجي����ًا تنتقل عبره �لطقو�����ض و�لعاد�ت 
و�لحكايات و�لمروي����ات من جيل �إلى جيل... 
وه����ذ� م����ن ح�ش����ن ح����ظ �لم����ر�أة، الأنه����ا به����ذ� 
وحده تتمك����ن من �الحتف����اظ بمكانتها �الأولى 

و�لتاأ�شي�شية بو�شفها �أّما كبرى. 

تنويه 
ف����ي �لق�ش����م �الأول م����ن �لح����و�ر �ل����ذي �أجرته 
�لمدى مع �لدكتورة نادية هناوي و�لمن�ش����ور 
ف����ي �لعدد رق����م4921 بتاري����خ 13/ 2021/4 
د�خل����ي  ف����ي  يتنام����ى  و�لنق����د  وردت جمل����ة) 
هاج�ش����ًا ملّح����ًا ( لك����ن عند �لن�ش����ر ُطبعت خطاأ 
كذ�) و�لنقد يتنامى ف����ي د�خلي هاج�ض ملٌح ( 
كما �أن في مقالها �لمو�ش����وم )تمجيد �الأعالم..

و�لجدوى �لمتوخاة( �لمن�ش����ور يوم �الحد 2 
�يار 2021 وردت جملة)بو�ش����فهم �لما�شكين 
لزمامه����ا و�لمهيمني����ن عليها( لكن عند �لن�ش����ر 
ُطبعت خطاأ كذ� )بو�ش����فهم �لما�شكون لزمامها 

و�لمهيمنون عليها(.. لذ� �قت�شى �لتنويه.

ي����در�����ض ع����ازف����و ك��ث��ي��ر م����ن �ل���ف���رق 
�ل����م����و�����ش����ي����ق����ي����ة �ل������ت������ي ت���������وؤدي 
و�أن����و�ع  و�ل���ج���از  �ل��ب��وب  مو�شيقى 
معاهد  ف��ي  "�لترفيهية"  �لمو�شيقى 
�لتي  �لمو�شيقى  وكون�شرفاتو�ر�ت 
للجاز  خ��ا���ش��ة  �أق�����ش��ام��ًا  ����ش��ت��ح��دث��ت 
و�ل���ب���وب و�ل��م��و���ش��ي��ق��ى �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، 
وق����د ي��ح�����ش��ل �ل��ب��ع�����ض م��ن��ه��م على 
ممتاز،  "كال�شيكي"  مو�شيقي  تاأهيل 
وق��و�ع��ده��ا  وقو�نينها  فالمو�شيقى 
�أو  كال�شيكية  ك��ان��ت  �إن  نف�شها  ه��ي 
حديثة، ويتطلب �لعزف على �الأدو�ت 
علمي  منهج  وفق  تاأهياًل  �لمو�شيقية 
وه��ن��اك  �ل��ف��ن،  ف���رع  ينا�شب  وع��م��ل��ي 
تعليم  على  يح�شلو�  لم  مو�شيقيون 
�لعالية، بل  عال في مثل تلك �لمعاهد 

على �لتعليم �لمو�شيقي �الأ�شا�شي في 
�لمد�ر�ض �أو عند �أ�شاتذة خ�شو�شيين 
تعليمهم  و�أك���م���ل���و�  ط��ف��ول��ت��ه��م،  ف���ي 
�ل�شخ�شي  ب��ج��ه��ده��م  �ل��م��و���ش��ي��ق��ي 
و�كتنزو� �لمعارف �لنظرية و�لعملية 
بد�أبهم ون�شاطهم �ليومي دون �أ�شا�ض 

�أكاديمي في �لمو�شيقى.
م���ن بين ه���وؤالء يب���رز تون���ي بانك�ض 
 1950 �ش���نة  �إنكلت���ر�  ف���ي  �لمول���ود 
وهو موؤلف �أغاني وع���ازف �لكيبورد 

جني�ش���ي�ض  فري���ق  ف���ي  �لمج���دد 
�الإنكليزي �لمعروف �لذي تاأ�ش����ض في 
1967 من قبل بانك�ض و�أ�ش���دقائه في 
�لمدر�ش���ة. وكان بيتر غابريل �لمغني 
ت���رك  عندم���ا   1975 لغاي���ة  �لمنف���رد 
�لفريق، فحل محله عازف �لدر�مز فيل 
كولينز حتى توقف ن�شاطها لفترة بعد 
1978، ��شتهر بانك�ض وقتها باأ�شلوبه 
�لخا����ض و�لمتمي���ز ف���ي �لع���زف على 
)�لكيبورد(، و�أ�شدر �أول �لبوم منفرد 

ف���ي 1979، ثم في 1983 وقد ��ش���تمر 
ف���ي �لعم���ل بمف���رده حتى بع���د عودة 
�لتئ���ام فريق جني�ش���ي�ض ف���ي 1980، 
�ل���روك  ف���رق  م���ن  وتع���د جني�ش���ي�ض 
تقديم  عل���ى  "�لتقدم���ي" �لت���ي عملت 
م���ادة مو�ش���يقية ر�قي���ة ومعق���دة ف���ي 
بنائه���ا �لنغم���ي، متاأثرة بف���رق �أخرى 
�أكثر �ش���هرة �ش���ارت على نف�ض �لدرب 

مثل �لبيتلز وبنك فلويد.
توجه نحو �لتاأليف "�لكال�شيكي" في 
و2011   2004 ف���ي  فاأ�ش���در   ،1995
ت�ش���جيالت مختلفة وفي 2015 �أ�شدر 
 A" مجموع���ة م���ن �أرب���ع �أ�ش���طو�نات
Chord Too Far" ه���ي تجمي���ع لم���ا 
�أ�ش���دره �ش���ابقا �ش���وية مع �لكثير من 
�الأعمال �لتي �أنجزها خالل م�ش���اريعه 
�لمختلف���ة عل���ى �ش���كل كت���اب بغ���الف 
�ش���ميك، في���ه �لكثي���ر م���ن �لمعلومات 
و�ل�ش���ور �لجميلة عن تون���ي بانك�ض 

ون�شاطه. �ش���در ت�ش���جيله �الأخير في 
2018 وكان بعنو�ن "خم�شة".

ب���د�أ بانك�ض يتعلم �لعزف على �لبيانو 
ف���ي �لر�بع���ة �و �لخام�ش���ة بم�ش���اعدة 
�أمه، ثم في �لمدر�شة بعد �شن �ل�شابعة 
لكن���ه ل���م يتمت���ع بالدرو�ض في �ش���باه 
وحت���ى فقد �هتمام���ه ب�ش���بب معلم لم 
يتفاع���ل معه. لكن���ه لقى ت�ش���جيعًا من 
ر�أى حما�ش���ه  �ل���ذي  �لالح���ق  معلم���ه 
�لمو�شيقي في �لعزف. كان ي�شت�شعب 
�لع���زف  �ل���ى  فم���ال  �لنوط���ة،  ق���ر�ءة 
�إل���ى  �أو�ش���له  وه���ذ�  �ل�ش���ماع،  عل���ى 
�الرتج���ال ثم �لتاأليف. يق���ول �إنه تاأثر 
بمو�ش���يقى رخمانين���وف لعنا�ش���رها 
�لك���ورد�ت  و��ش���تعماله  �لدر�مي���ة 
بكثاف���ة، وبمو�ش���يقى ر�في���ل لبنائه���ا 
�لهارموني �لمميز، وهما موؤلفان تعلم 
ع���زف بع����ض �أعمالهم���ا ف���ي طفولته. 
بالمو�ش���يقيين  �أعم���ال  �ل���ى  يمي���ل 

�الإنكلي���ز مث���ل بريت���ن و�ألغ���ار وفون 
ويليام���ز وهول�ش���ت وديليو�ض، و�إلى 
مو�شيقيي �لقرن �لع�شرين �لكبار مثل 
�شو�ش���تاكوفيت�ض ومال���ر الحق���ًا، تاأثر 
بالطبع بمو�شيقى �لبيتلز وغيرها من 
�لفرق �ل�ش���هيرة في �شبابه، وهي �لتي 
�نتزعت���ه م���ن �لعال���م �لكال�ش���يكي �إلى 

عالم �لبوب و�لروك.
مقدمة مليون �شنة

https://www.youtube.com/
watch?v=NF69G7IkcBs

�ش���ت مقطوعات لالأورك�شتر� – مدينة 
�لذهب

https://www.youtube.com/
watch?v=W2wW5mf66Wc

Ebb and Flow
https://www.youtube.com/

watch?v=YQcGaP5M26Y
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قناديل
 لطفية الدليمي

يعم���د �لكات���ب  يف �أحيان كث���رة �إىل �خرت�ع �أمكنة  باأ�ش���ماء 
متخيل���ة وغر م�ش���بوقة ، مينحها �أو�ش���افًا ومديات التنطبق 
عل���ى �لو�ق���ع �إال يف �إملاح���ات ن���ادرة  ؛ ولكي يبتك���ر �لرو�ئي 
و�لقا����ض  بيئ���ات جدي���دة  لعمله ، ي�ش���ع ت�ش���ور�ت جغر�فية 
وجيولوجي���ة معينة لتدور �ش���منها وقائع رو�يته �أوق�ش���ته ، 
وقد مينح  �ملكان �ملتخيل  �ش���ماٍت تاريخية مفرت�ش���ة لي�ش���في 
علي���ه بع����ض �لر�ش���وخ �لزمني وليمتل���ك قوة �الإقن���اع ويغدو 
مالئم���ًا الحت�ش���ان م�ش���روعه �لفك���ري و�الإبد�ع���ي �ملتخي���ل ، 
فيمنح���ه ف�ش���اء �ملكان �ملبتك���ر �آفاقًا الحم���دودة وحرية حركة 
ل�شخ�ش���ياته �لق�ش�ش���ية و�لرو�ئي���ة �ملبتك���رة ، ف���ال يخ�ش���ع 
�لوقائ���ع  �إجر�ئي���ة وقانوني���ة معين���ة تتطلبه���ا  ال�ش���رت�طات 

�حلا�شلة يف �لف�شاء�ت �حلقيقية .
�أله���م ماركيز كثرً� من كّتاب عاملنا باخرت�عه قرية ) ماكوندو( 
يف رو�يت���ه ) مائ���ة عام من �لعزل���ة ( وم���اكان �لوحيد يف هذ� 
،فق���د �ش���بقه كث���ر م���ن �ملبدع���ن و�ملفكري���ن و�لفال�ش���فة �إىل 
�خ���رت�ع عو�مل و�أمكنة متخيلة ت�ش���اغ وتت�ش���كل بن مدياتها 
وقائع كتبهم وتتج�شد فيها روؤ�هم �لفكرية و�لفل�شفية بقو�لب 

رو�ئية ممتعة.  
  ق���د يعمد �لكاتب و�لكاتب���ة �إىل �خرت�ع �الأمكنة عندما يخطط 
ملن���ح ن�ش���ه  �أبع���ادً� فانتازية �أو �أ�ش���طورية تتناغ���م مع وقائع 
�لن�ض ، ويف ظروف معينة يعمد �إىل �خرت�ع �أمكنة العالقة لها 
بو�قع بالده ، ناأيًا بنف�شه عن تاأويل �ملرتب�شن و�أعن �لرقباء 
، بخا�ش���ة يف بلد�ن تت�شيد فيها �ش���لطة بولي�شية ت�شتخدم كل 
و�شائل �لقمع لتحمي وجودها، فت�شادر حرية �لكّتاب وحتول 

بينهم وبن تاأ�شر �خللل وت�شمية �الأ�شياء باأ�شمائها.
  لطاملا جلاأُت يف بع�ض ق�ش�ش���ي �لطويلة ورو�ياتي �ملكتوبة 
يف �لعق���ود �ملا�ش���يات �إىل �خرت�ع �أمكنة باأ�ش���ماء المتت باأية 
�ش���لة للمكان �لو�قعي ل�شببن ، �الأول : ملنح �لق�شة �أو�لرو�ية 
مل�ش���ة فنتازي���ة وج���وً� �أ�ش���طوريًا يناغ���ي �خلي���ال ويبتعد عن 
�ملح���اكاة �ململ���ة للو�قع �ملعا�ض ، و�لث���اين : للناأي بالنف�ض عن 

مز�لق �لتاأويل و�لتف�شر �لتع�شفي للو�قعة.
�شبق يل �أن �بتكرت �أمكنة باأ�شماء غريبة  يف ق�شتن طويلتن 
يل ن�ش���رتا  بهذي���ن �لعنو�نن ) �أخو�ت �ل�ش���م�ض ( و) �أخو�ت 
�لقم���ر ( ،ظه���رت �الأوىل يف �أو��ش���ط �لثمانيني���ات يف جملة ) 
�الأقالم ( وتروي حماولة لتطبيق فكرة علمية يف عالج �لقنوط 
و�الكتئاب و�النهيار�ت �لنف�ش���ية و�لفقد�نات و�من�شاخ �لقيم 
�الإن�ش���انية بارتي���اد غرف���ة �شم�ش���ية دو�رة ، القتنا����ض روح 
�ل�ش���م�ض وبع�ض �أ�ش���عتها �لعالجية ل�ش���فاء �أخو�ت �ل�ش���م�ض 
و�نت�ش���الهن م���ن و�قعه���ن �ملاأ�ش���اوي ، بينما ظه���رت ) �أخو�ت 
�لقمر( بعدها بب�ش���ع �ش���نو�ت ف�ش���كلتا معًا متو�لية ق�ش�ش���ية 
ممتدة بال�شخ�شيات و�الأمكنة �ملتخيلة ذ�تها،  �إذ و��شلت يف ) 
�أخو�ت �لقمر(  مالحقة م�شائر�ل�شخ�شيات �ملحكومة بالو�قع 
�لعر�قي �ملمّوه بن حربن دمويتن ، مثلما تابعت �نعكا�ش���ات 
�لوقائع �ل�شادمة ومفاعيلها �لرت�جيدية على �لرجال و�لن�شاء 

وجممل مظاهر �حلياة يف ذلك �ملكان �ملخرتع . 
�ش���بق يل �خ���رت�ع �أمكنة متخيل���ة يف عملي �لرو�ئ���ي �الأول ) 
من يرث �لفردو�ض( ، غر �أن �لو�قعة �الجتماعية و�ملع�ش���الت 
�لوجودية �لتي جتابهها �ل�شخ�ش���يات وتكاف���ح الإيجاد حلول 
ممكنة لها ، تتماثل -  �إىل حد ما - مع  و�قع �الإن�شان يف بالدنا 
وع�ش���رنا، وقد �أردت لرو�يتي ) من يرث �لفردو�ض ( �ملكتوبة 
منت�ش���ف �لثمانينيات �أن تك���ون متثياًل لنب���وءة �نهيار �لنظم 
�ل�ش���مولية ) �ليوتوبيات �الأيديولوجية (  وف�ش���لها �ملحتم يف 

قابل �الأيام .
يتيح �ملكان �ملبتكر لل�شخ�ش���يات �لرو�ئي���ة �ملتخيلة �أن تندغم 
في���ه  وتتماه���ى معه لتغدو جزءً� �أ�ش���ياًل وكيان���ًا حيويًا فاعاًل 
في���ه، ف���ال تب���دو طارئ���ة علي���ه �أو متنافرة م���ع  طبيعت���ه ، مما 
يحق���ق بالتايل تناغم���ًا فني���ًا ومنطقيًا م���ع �لفكرة �الأ�شا�ش���ية 
�ملتخيل���ة  �لت���ي تقوم عليه���ا �لرو�ية ، �ش���و�ء كانت ت�ش���ويرً� 
حلياة �إن�شانية مبو��ش���فات معتادة ، �أو كانت م�شروعًا خمّلقًا 
يت�ش���كل يف �شياق م�ش���تقبلي قائم على خمطط فكري وفل�شفي 

و�قت�شادي غر م�شبوق .

اأمكنة اخليال

�سبق لي اأن ابتكرت اأمكنة باأ�سماء غريبة  
في ق�ستين طويلتين لي ن�سرتا  بهذين 
العنوانين ) اأخوات ال�سم�س ( و) اأخوات 

القمر( ،ظهرت الأولى في اأوا�سط الثمانينيات 
في مجلة ) الأقالم ( وتروي محاولة لتطبيق 

فكرة علمية في عالج القنوط والكتئاب 
والنهيارات النف�سية والفقدانات وانم�ساخ 

القيم الإن�سانية

ثائر �سالح

تون��ي بانك���س بي��ن الكال�س��يك والب��وبموسيقى االحد

ال�س��لطوّي  والتاأ�س��ي�س  جلجام���س  ملحم��ة 
ُتعد ملحمة جلجام�س اأقدم ن�س مدّون على وجه الأر�س يوثق لمرحلة �سفاهية من تاريخ الب�سرية كانت قد عا�ستها قبل اأكثر من اأربعة 

اآلف عام في بالد الرافدين. وما كان للملحمة اأن ُتدون وُتحفظ لول غايات اأوجبت التوثيق لوقائع مّرت بها مدينة اأوروك ال�سومرية 
ولطبائع ال�سكان ومعتقداتهم، فكتبت اأ�سطرها ال�سعرية اأول الأمر بخط م�سماري ولغة �سومرية ثم تنوعت اللغات التي كتبت بها ومنها 

اللغة الأكدية، ول يعرف من الذي نظمها �سعريا، اأ هو �ساعر واحد اأو �سعراء كثيرون ا�ستركوا في نظم �سطورها التي تجاوزت ع�سرة الآف 
�سطر وباألواح هي عبارة عن رقم طينية، و�سل اإلينا منها اأثنا ع�سر لوحًا. 

د. نادية هناوي

بالقل��م للكتاب��ة  العتب��ار  لإع��ادة  اإيطال��ي  موؤتم��ر 

ا�س��تعمال القل��م ميّك��ن م��ن تن�س��يط امل�س��احات الدماغي��ة
روما: مو�سى اخلمي�سي

ت�ش����هد �لكتابة بالقلم خ����الل �لعقود �الأخيرة 
ي����كاد يك����ون  �لب�ش����رية تر�جع����ًا  م����ن عم����ر 
با�ش����تخد�م  �لكتاب����ة  ل�ش����الح  كام����ل  �ش����به 
�لكومبيوتر و�الأجه����زة �للوحية و�لهو�تف 
�الجتماع����ي  �لتو��ش����ل  وو�ش����ائل  �لذكي����ة، 
مث����ل »و�ت�ش����اب« و»�إن�ش����تغر�م« و»فايب����ر« 
و»�ش����كايب« و»يوتيوب«... �إل����خ. لكن للقلم 
معان����ي وفو�ئد كثيرة قد يجهلها �لكثيرون، 
خ�شو�ش����ًا من �الأجيال �لجديدة، فهو �أعظم 
�الأدو�ت تاأثي����رً� على مد�ر تاريخ �لب�ش����رية، 
وه����و  �الإن�ش����اني،  �لفك����ر  لحف����ظ  كاأد�ة 
يحف����ز �ش����بكية �لعي����ن �لتي تول����ي �الأولوية 
للمعطي����ات �الأكثر ظهورً�، و�إذ� حفزت فاإنها 
ت�ش����اهم ه����ي �الأخ����رى ف����ي تحفيز �لق�ش����رة 

�لدماغية فتثير �النتباه.
هذ� على �الأقل ما يوؤك����د عليه موؤتمر »�إعادة 

�لرق����م.. �لكتابة بالي����د بين �لتاري����خ و�لفن 
وعلوم �الأع�ش����اب«، �لذي برمجت له جامعة 
مدين����ة بافيا �ل�ش����مالية �الإيطالي����ة، كمرحلة 
جديدة لم�ش����روع ه����و �الآن قي����د �الإنجاز في 
كثي����ر م����ن �لم����دن �الإيطالي����ة الإب����ر�ز �لقيمة 

�لمعرفية للكتابة بالقلم، وت�شجيعًا لها.

من �أين جاءت وبد�أت �لفكرة؟
تقول غابرياال ُبّتيني، �الأ�شتاذة �لمحا�شرة 
ف����ي عل����م �لنف�����ض �لع�ش����بي بجامع����ة بافيا، 
ل�»�ل�ش����رق �الأو�ش����ط«: »�إن �إعادة ��ش����تعمال 
�لقل����م هي فكرة �لطبيب �لنف�ش����اني و�لفنان 
�لب�ش����ري �أنطونيل����و فري����زو، وتتمث����ل في 
عر�����ض �أكبر �الأعمال �الأدبي����ة على �لجمهور 
حتى يتمك����ن �لجميع م����ن كتابة ج����زء منها 

بالقلم«.
جزي����رة  مقاطع����ة  ف����ي  »�الآن،  وت�ش����يف: 
�ش����ردينيا �الإيطالي����ة، وتحدي����دً� في متحف 
كبي����ر لم�ش����انع �ل�ش����باك ل�ش����يد �ش����مك �لتن 

)الُتّن����ارى( بمدين����ة ��ش����تنتينو، هم ب�ش����دد 
��ش����تكمال كتاب����ة ن�ش����خة من كت����اب )معرفة 
- �ش����مك - �لت����ن(، للكات����ب �الإيطال����ي َبّكاّلي 
بو��ش����طة �لقل����م. و�أم����ا ب����د�ر عل����م �لنف�����ض 
بمدينة ميالنو، فاإنهم ب�ش����دد كتابة ن�ش����خة 
م����ن )و�ح����د.. ال �أح����د ومائة �أل����ف(، للكاتب 
�لم�ش����رحي لويجي بيرند�ّلو. وقد �ش����رعو� 
بجامعة بافي����ا وجامعة بولوني����ا، وبالذ�ت 
كلي����ة �لد�م�����ض للفن����ون، ف����ي �إ�ش����د�ر ع����دة 
كت����ب تتن����اول )تمارين في �أ�ش����اليب �لكتابة 
ل����دى �الإن�ش����ان(، لمو�جهة هيمن����ة �الأجهزة 

�الإلكترونية في �لكتابة«.
�لدف����اع عن �لكتاب����ة بالقلم، ف����ي زمن ينحو 
د�ئمًا باتجاه �لرقمي����ات، لي�ض ركونًا عقيمًا 
�إلى حنين ما، بل هو خدمة حقيقية يقوم بها 
عدد من �للغويي����ن �الإيطاليين لتقديمها �إلى 
�الأجي����ال �لجديدة �لتي تبتعد يومًا بعد �آخر 
عن ��ش����تعماله.وتذكر لنا بوتين����ي �أن �الأمر 
يحتاج و�ش����وحًا �أكبر، ف����اإن »�لكتابة بالقلم 

يمك����ن �أن تكون �أكثر �إثم����ارً�، باالإ�شافة �إلى 
كل م����ن عمليات �النتب����اه و�لمعرفة و�لفهم« 
الأنه����ا »تت����رك �أث����رً� ي�شاعدنا عل����ى �أن ن�شير 
�أف�ش����ل مم����ا كن����ا عليه، بينم����ا �لكتاب����ة على 
لوح����ة �لمفاتي����ح للحا�شوب، م����ع �لم�شحح 
�لذ�تي لالأخطاء، يجعالن �أخطاءنا تتال�شى 
ف����ي �لع����دم، كما ل����و �أنها ل����م تكن �أب����دً�، مما 
يعر�ش����نا لخطر �إعادته����ا وتكر�رها؛ ذلك �أن 

�لورقة و�لقلم ي�شاعد�ننا على �لتذكر«.
وت�ش����يف �الأ�ش����تاذة �الإيطالي����ة: »�إن �لتعلم 
�أم����ر متع����ب، ودماغن����ا غالب����ًا م����ا يبحث عن 
�أق�ش����ر �لط����رق، �إن كان ذل����ك ممكن����ًا، لك����ن 
�لكتابة بالقلم ت�ش����دنا عن �خت�شار �لطريق 
�ل����ذي يميز �لرق����ن من دون ح�ش����ور للفكر. 
وهذ� ينطبق �أي�شًا على �لكتابة بالحا�شوب 
لدرو�����ض م�ش����جلة ف����ي �لف�ش����ل: �لت�ش����جيل 
ُيي�ش����ر مهمة �لطالب، لكن في عملية �لكتابة 
للدر�����ض �لم�ش����جل ثم����ة �نفعالي����ة ال تحف����ز 
�لدم����اغ �إال تحفي����زً� �ش����عيفًا، بينم����ا تت�ش����م 

عملي����ة كتابة روؤو�����ض �أقالم بالقل����م بفاعلية 
�أكث����ر، وتجذبن����ا لخو�����ض غم����ار �لتفكي����ر؛ 
�إنه����ا �ش����بيهة بم����ا ي�ش����مى بالهم�����ض، �ل����ذي 
يمار�ش����ه بع�ض �لمترجمين، �لذين يقومون 
بالترجم����ة �لفورية، ف����ي �إذن من ال يفهم لغة 
�لمتحدث �إليه. �إنها فاعلية تلجئنا �إلى تقييم 
ما نري����د نقل����ه، و�إن كان �إجمالي����ًا. ثم هناك 
مظهرً� �آخ����ر مهم الأغر��ض �لذ�كرة و�لتذّكر، 
فف����ي �أثناء �لكتاب����ة بالقلم، نجد �أن ب�ش����رنا 
موجه �إلى �ليد �لتي تقود �لقلم على �لورقة، 
وذبابة )ر�أ�ض( �لقلم هي �لنقطة �لتي يلتقي 
فيها �لفعل �لحركي و�لفعل �لب�شري. وعلى 
�لعك�ض، فاإذ� كتبنا بو��ش����طة �لحا�شوب فاإن 
�أيدين����ا تقفز من نقطة �إلى �أخرى على لوحة 
�لمفاتيح، �أما ب�شرنا فموجه �إلى مكان �آخر، 

�أي �إلى �ل�شا�شة«.
�إن هذ� �لتباين �لذي �أ�ش����ارت له �أ�شتاذة علم 
�لنف�ض �لع�شبي، بين م�شار �لعين �لبا�شرة 
يك����ون  �أن  يمك����ن  �لكاتب����ة،  �لي����د  ومج����رى 

للذ�ك����رة،  بالن�ش����بة  �الإعاق����ة  �أو  كالعقوب����ة 
ذلك �أنه يحد مما ��ش����طلح علي����ه علماء طب 
�الأع�شاب بالتكامل بين �لحو��ض �لمتعددة. 
ف����اإذ� تمكنا من �أن نجم����ع في تجربة و�حدة 
�أ�ش����ناف مختلف����ة:  م����ن  م����ن محف����ز  �أكث����ر 
ولم�ش����ي،  وحرك����ي،  و�ش����معي،  ب�ش����ري، 
و�ش����مي، فاإنه �ش����يكون باإمكاننا �أن نقت�ش����د 
ف����ي وق����ت �لتذك����ر �أو ��ش����تدعاء �لذكريات، 
كم����ا يجعل من ��شتح�ش����ار �لذكري����ات �أكثر 
ج����ودة؛ ذلك �أنه بهذ� �ل�ش����نيع يكون �لتذّكر 
ل����ه �أكثر من �ش����باك ل�ش����يد �لذك����رى بنجاح 

وتف����وق ي�ش����احبه عملية تن�ش����يط وتحفيز 
ذ�كرة �الإن�شان وذكائه.

وي�ش����رح ذل����ك د�ني����ال �أوبنهايمر، �الأ�ش����تاذ 
�لمحا�شر في جامعة كالفورنيا لعلم �لنف�ض 
�شاحب �لدر��شات �لمتعددة في �لمو�شوع، 
بالق����ول: »عندم����ا نكتب روؤو�ض �أق����الم �إبان 
در�ض م����ن �لدرو�ض، فاإن ب����طء هذه �لعملية 
ي�ش����طرنا �إل����ى �أن ننتق����ي �نتق����اًء كبي����رً� ما 
نكتب، وهذ� حا�ش����م في جعل �لدر�ض در�ش����ًا 
نمتلكه نحن، ذلك �أنه ي�شتوجب منا �أن نفكر 
فيما ن�شتمع بقدر يمكننا كتابته بكلمات هي 
لن����ا. �أما �لحا�ش����وب فاإنه فع����اًل يجعلنا �أكثر 
�شرعة، لكنه يجعلنا �أي�ش����ًا من دون �أدمغة؛ 
ذلك الأنه يجع����ل من مقاومة غو�ية كتابة كل 
ما يقوله �الأ�شتاذ �لمحا�شر بطريقة ببغائية 
�أمرً� ع�ش����يرً�، و�أنا نف�ش����ي �إن كتبت روؤو�ض 
لوح����ة  بو��ش����طة  معي����ن  لمو�ش����وع  �أق����الم 
�لمفاتي����ح، ال �أ�ش����تطيع �إال �أن �أكت����ب حرفي����ًا 

تقريبًا كل ما �أ�شمعه«.

https://www.youtube.com/watch?v=NF69G7IkcBs
https://www.youtube.com/watch?v=NF69G7IkcBs
https://www.youtube.com/watch?v=W2wW5mf66Wc
https://www.youtube.com/watch?v=W2wW5mf66Wc
https://www.youtube.com/watch?v=YQcGaP5M26Y
https://www.youtube.com/watch?v=YQcGaP5M26Y
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  ُي�سّجل للدكتور طارق مجيدالعقيلي 
نجاح���ه اأخي���رًا ف���ي اإقن���اع مح�س���ن 
ال�سي���خ را�سي في تدوي���ن مذكراته، 
وفقًا لما كان يدل���ي به ال�سيخ را�سي 
لل�سي���د العقيلي، و�سب���ق لي اأن كتبت 
للدكت���ور ط���ارق �ساع���ة االع���ان عن 
ع���ن  مت�سائ���ًا  المذك���رات،  �س���دور 
الو�سيلة الت���ي ا�ستطاع بها الو�سول 
الى هذه النتيجة المرتقبة، فذكر لي، 
اأن عامين م���ن المحاوالت واللقاءات 
والزيارات والحوارت، قادت ال�سيخ 
را�سي لتخفيف هواج�سه، ومخاوفه 
ف���ي خو����ض ه���ذه التجرب���ة، واأقول 
اإن ه���ذه المحاولة بداأه���ا الكاتب مع 
ال�سي���خ را�سي، منذ ع���ام 2009، اإذا 
كان���ت ت�سعفه الذاكرة، حين زرته في 
منزله مع الباحث حيدر حنون، الذي 
كان يع���ّد درا�ست���ه للماج�ستي���ر ع���ن 
�سخ�سية ناجي طالب، واأبدى ال�سيد 
االأم���ر،  ب���ادئ  ا�ستع���داده،  مح�س���ن  
للتع���اون في تدوين مذكرات���ه،اإال اأنه 
تراجع واعتذر في اللقاء الثاني معه.
 �س���درت المذكرات ف���ي جزئها االأول 
في بغ���داد، 2021، ق���ّدم لها وحررها 
الدكتور طارق مجي���د العقيلي، الذي 
بذل جهدًا اأكاديمي���ًا مهمًا، في تعامله 
م���ع وقائ���ع ال�سي���رة، اإذ اإلت���زم بدور 
الناق���ل المحاي���د، باأمان���ة تاريخي���ة، 
واإلت���زام بالم���روي، اأم���ا م���اورد من 
هوام����ض وتعليق���ات فه���ي تعب���ر عن 

راأي وقناعة العقيلي.
علمي���ات  ف���ي  المعتم���دة  ال�سب���ل  اإن 
اأح���داث  ع���ن  والبح���ث  التح���ري 
اإ�سكالوي���ة ف���ي التاري���خ ال�سيا�س���ي 
العراق���ي، م���ا ت���زال �سب���ًا موجعة، 
له���ذا الط���رف اأو ذاك، في ظل ظاهرة 
الفو�سى، و�سراع القوى واالأحزاب 
ال�سيا�سي���ة، وال �سيما في المدة التي 
اأعقب���ت قيام الجمهوري���ة االأولى في 
اإذ يح���اول كل ط���رف  تم���وز1958، 
باإلق���اء تبعات الم���اأزق العراقي على 
ويحمله���م  ال�سيا�سيي���ن،  الخ�س���وم 
اأ�سباب الف�سل والتراجع واالإنتكا�ض 
ال�سيا�س���ي  الع���راق  تاري���خ  ف���ي 

المعا�سر، وفي اإدارة الدولة.
  مال���ذي يمي���ز ه���ذه المذك���رات ع���ن 
�سواها من المذكرات التي كتبها قادة 
بعثيون في فترات �سابقة؟ اأذكر منها 
عل���ى �سبي���ل المث���ال مذكرات)هاني 
طال���ب  ال���دوري،  �ست���ار  الفكيك���ي، 
ح���ازم  ال�سال���ح،  خال���د  �سبي���ب، 

ج���واد، فخ���ري ق���دوري(، وغيرها، 
ال�س���وؤال،  ه���ذا  عل���ى  االإجاب���ة  ف���ي 
تكم���ن اال�سكالي���ة االأول���ى ف���ي ه���ذه 
المذك���رات، فالع���ودة ال���ى مذك���رات 
العديد من الق���ادة ال�سيوعيين، وفي 
مقدمتها)�سام عادل، �سيرة منا�سل( 
اإعداد ثمينة ناج���ي يو�سف، ماي�سير 
ال���ى دور ال�سيخ را�س���ي، في اللجان 
التحقيقي���ة، الم�سّكل���ة بع���د انق���اب 
8 �سب���اط 63، ف���ي ت�سفي���ة وتعذيب 
ق�س���ر  معتق���ل  ف���ي  ال�سيوعيي���ن، 

النهاية، والمعتقات االأخرى.
اأن  اأراد  را�س���ي  ال�سي���خ  اأن  اأعتق���د 
وبح�س���وره  االآن،  حا�س���رًا  يك���ون 
ه���ذا يريد اأن يق���ول كلمت���ه، واإدانته 
ب�س���دة انق���اب 8 �سب���اط اإذ يعت���رف 
ال�سب���اب ذه���ب  اإن طي����ض  بالق���ول: 
م���ن  ح���د  اأق�س���ى  ال���ى  بالبعثيي���ن 
الته���ور وانته���اك الحرم���ات، و�سلب 
النا����ض لحرياته���م، ويوؤك���د بالقول: 
للع���راق  نق���دم  ل���م  البعثي���ون  اإنن���ا 
الخي���ر والتق���دم المن�س���ود، لكنه في 
الوق���ت ذاته يري���د اأن يحمل الجناح 
الح���زب م�سوؤولي���ة  ف���ي  الع�سك���ري 
م���ا ح�س���ل، وه���و المتمث���ل، بالبك���ر 
وعما����ض، عبد ال�ست���ار عبد اللطيف، 
كذل���ك عب���د ال�س���ام ع���ارف، ور�سيد 
م�سل���ح، وعبد الغني الراوي  ويلقي 
بالم�سوؤولي���ة عل���ى ه���وؤالء اندفاعهم  
اله�ستي���ري لت�سفي���ة معتقل���ي قطار 
الم���وت بع���د حرك���ة ح�س���ن �سري���ع، 
تم���وز 63، ال اأبال���غ اإذا م���ا ذكرت اأن 
اأعداد المر�سحي���ن  لاإعدام بلغ رقمًا 
كبيرًا ومخيفًا، ي�سل الى حد ارتكاب 
مج���ازر دموية لو نف���ذ فيهم االإعدام، 
ولك���ي يدع���م الع�سكري���ون موقفه���م 
واإ�سراره���م  على ذب���ح ال�سيوعيين 
بالجملةبغط���اء )�سرع���ي(! ودين���ي، 
زعم ع���ارف اأن لديه ن����ض فتوى من 
ال�سي���خ اأمج���د الزه���اوي تبي���ح ل���ه 
قت���ل ال�سيوعيي���ن،،  وفت���وى اأخرى 
م���ن المرج���ع مح�س���ن الحكي���م توؤيد 
ذلك، وهنا ينف���ي ال�سيخ را�سي هذه 
الرواي���ة، اإنم���ا يوؤك���د عل���ى الفتوى 
بتحري���م   59 ع���ام  �س���درت  الت���ي 
االنتم���اء لل�سيوعي���ة، ووج���دت له���ا 
�سدى اإيجابيَا لدى البعث، بما يخدم 
توجهاته���م ال�سيا�سية في ظل اأجواء 
ال�سيوع���ي،  الح���زب  م���ع  ال�س���راع 
ويذه���ب مح�س���ن ال���ى اأبعد م���ن ذلك 
محم���ًا الع�سك���ر  الم�سوؤولي���ة  منذ ،  

عام 58 )�ض166( .
يقول ال�سيخ را�سي :كلنا م�سوؤولون 
63،لك���ن  �سب���اط  ف���ي  ح�س���ل  عم���ا 
تق���ع عل���ى  المبا�س���رة،  الم�سوؤولي���ة 
النهاي���ة،  ق�س���ر  ع���ن  الم�سوؤولي���ن 
ال�سيوعيي���ن  لتعذي���ب  المتعط�سي���ن 

را�س���ي،  ي�سفه���م  كم���ا  واإبادته���م، 
وهم)مدح���ت اإبراهيم جمع���ة، عمار 
علو�ض، عبد الكريم ال�سيخلي، محمد 
ح�سين المهداوي، اأحمد طه العزوز، 
�سبي���ب(،  وبه���اء  ق���دوري،  ها�س���م 
وه���و ينف���ي اإدعاء القائ���د ال�سيوعي 
اآرا خاج���ادور، م���ن اأن عل���ي �سال���ح 
ال�سع���دي اأطل���ق عل���ى �س���ام ع���ادل 
ر�سا�س���ة الرحمة، ي���وم 23 �سباط، 
ال���وزراء  مق���ررات مجل����ض  ح�س���ب 
المحفوظ���ة ف���ي المكتب���ة الوطني���ة، 
اإذ ت�سي���ر ال���ى �سف���ر ال�سع���دي، ال���ى 
القاه���رة لح�س���ور احتف���االت ذكرى 

الوحدة بين م�سر و�سوريا.
اأخ���رى  رواي���ة  مح�س���ن  وي���روي   
مخالف���ة لرواية ثمين���ة ناجي، واآرا، 
مح���اواًل نفي االتهام���ات الموجهة له 
به���ذ ال�سدد، اإذ يذكر في )�ض 157(: 
راأيت �سام ع���ادل في المعتقل، لمدة 
التزي���د عل���ى خم����ض دقائ���ق ليلة23 
ت�سم���ح  حالت���ه  تك���ن  ول���م  �سب���اط، 
باإجراء حديث معه، كان جال�سًا قبالة 
حازم ج���واد ليحقق مع���ه،، وال اأنكر 
اأن���ه كان ف���ي حال���ة يرثى له���ا نتيجة 
التعذي���ب القا�س���ي الذي لقي���ه، واإنه 
تحم���ل ب�سجاعة فائق���ة، �ستى اأنواع 
التعذي���ب، وفيم���ا �سمع���ت اأن���ه تمت 
ت�سفيت���ه تحت التعذي���ب م�ساء يوم 
23 �سب���اط، ولم يعدم. ونقي�ض هذه 
الرواية يذكر حنا بطاطو في كتابه ) 
العراق، ج3، �ض 301( اأن الحكومة 
العراقية اعلنت الحكم باالإعدام على 
�سام عادل، وح�سن عوينة، ومحمد 
ح�سين ابو العي�ض، يوم 9 اآذار 63.

التاريخية  المنعطفات  اإح��دى  وفي 
ال��ح��ا���س��م��ة ب��ع��د اإن����ق����اب  ���س��ب��اط، 
وق��ري��ب��ًا  ع�سيبًا،  م��ن��ه   9 ي���وم  ك���ان 

م����ن ال���ق�������س���اء ع��ل��ى 
ن��������ظ��������ام ق�����ا������س�����م 
ن���ه���ائ���ي���ًا، و���س��ه��دت 
غ��رف��ة ع��ب��د ال�����س��ام 
ع�������ارف ف����ي م��ب��ن��ى 
اجتماعات  االإذاع����ة 
ول����ق����اءات، الإع����داد 
رقم  البيان  وكتابة 
ي��ع��د  ال��������ذي   ،13
م��ن��ع��ط��ف��ًا خ��ط��ي��رًا 
ف���ي ت���اري���خ ح��زب 
الى  واأ�ساء  البعث، 
بمجمله،  ت��اري��خ��ه 
را�سي  يجد  كذلك 
ال���م���ب���رر ل���دع���وة 
ال�������ب�������ي�������ان ال������ى 
اإب���������ادة و���س��ح��ق 
كرد  ال�سيوعيين، 
الذي  البيان  على 
عادل  �سام  كتبه 

يدعي  ال  اأن��ه  اإال  االن��ق��اب،  لمقاومة 
لي�ض  اأن��ه  غير  البيان،  م��ن  ال��ب��راءة 

على علم ب�سكل )دقيق( بكاتبه.
يق���ول  كم���ا  وظن���ي  ت�سورات���ي  اإن 
الق���وي  االإندف���اع  اأن  ه���ي  را�س���ي، 
الإب���ادة  المتعط�سي���ن  للع�سكريي���ن 
حق���دًا،  واأكثره���م  ال�سيوعيي���ن، 
البك���ر وعما����ض، وع���ارف، ه���م م���ن 
اأن  ويب���دو  البي���ان،  �سياغ���ة  اأع���ّد 
الحا�سري���ن من البعثيي���ن المدنيين 
والع�سكريي���ن عل���ى ح���د �س���واء ل���م 

يعتر�سوا على م�سمونه.
  وي�س���ف ال�سي���خ را�س���ي الم�سه���د 
الدم���وي الإع���دام عب���د الكري���م قا�سم 
ورفاق���ه، كون���ه ال�ساه���د الح���ي على 
عملي���ة التنفي���ذ، ويتذكر م���ن اأ�سماء 
فار����ض  نعم���ة  الم���ازم  الرم���اة، 
القي���ادات  م���ن  وه���و  المحي���اوي، 

البعثية في الجي�ض.
   وعل���ى االأغلب يدعو ال�سيخ را�سي 
ال�سياق���ات والظ���روف  لفه���م  دائم���ًا 
بف�س���ل  اأحاط���ت  الت���ي  التاريخي���ة، 
تجربة حكم البع���ث، ويم�سي اأي�سًا 
نح���و الق���وى ال�سيا�سي���ة االأخ���رى، 
وف���ي مقدمته���ا الح���زب ال�سيوع���ي، 
م���ا  وم�سوؤولي���ة  تبع���ات  ليحمله���ا 
58،ويدعوه���ا  تم���وز  بع���د  ح�س���ل 
لمراجع���ة تاريخها، وكتابت���ه باأمانة 
نناق����ض  اأن  وعلين���ا  ومو�سوعي���ة، 
بحيادية تامة ماذكره الدكتور طارق 
ف���ي مقدمت���ه للكت���اب، انم���ا يح�سب 
ل�ساح���ب ال�سي���رة، اإن���ه اأدان نف�س���ه 
بق�س���وة، قب���ل اأن يدينه اأح���د، وقّدم 
اعت���ذاره لكل عراقي �سعر في يوم ما 
اأن���ه كان �سببًا في اإ�سطهاده، والحق 
االإعت���ذار  ع���ن  االإع���ان  تاأخ���ر  اإن 

واالإدانة خير من اأن ال ياأتيان بعد.

الق�سم الثاين

  يقر �س���هيل �س���امي ن���ادر اإنه عقاني.هذا �س���يء 
جي���د،وال م�سكل���ة فيه.لكن���ه يم�س���ي بعي���دًا ف���ي 
اخ�س���اع الحياة ب���كل عمقها الى منط���ق عقلي ال 
يته���اون اأبدًا في نف���ي اأي �س���يء ال يفهمه العقل.

وق���د تمثل هذا االأمر في اإبعاده لعن�سرين مهمين 
يلونان الحياة ويحكمان طبيعة ال�سلوك الب�سري 
واأعن���ي بهذي���ن العن�سري���ن االأحام،والموت،ال 
يحت���اج العقان���ي ال���ى اأن يتوقف عن���د الحلم اأو 
عند ظاه���رة الموت ، اإن���ه يكتف���ي بتف�سير الحلم 
تف�سي���رًا عقليًا،وكذل���ك يف�س���ر الم���وت عل���ى اأن���ه 
ظاهرة محتومة تقع في يوم ما،ين�سغل العقاني 
يعن���ي  االن�سغ���ال.وال  متنا�سي���ًا  ال�سلط���ة  بنق���د 
كامي هن���ا،اأن االح�سا�ض بالم���وت يتعار�ض مع 
العمل كنق���اد لل�سلطة وغي���اب العدالة.ما اأق�سده 
اأن الحي���اة كم���ا هي تواجهن���ا فا يمك���ن تحوير 
طبيعتها،ون�سي���ان الم���وت وكاأن���ه غي���ر موجود 
،وبع���د ذلك ننغم�ض في عالم االأف���كار االإ�ساحية 

الى نهاية المطاف.

  اذن ال ب���د هنا م���ن تحديد م�سكل���ة �سهيل �سامي 
ن���ادر كي انتق���ل للحديث ع���ن اأ�سلوب���ه قبل فترة 
منف���اه الدنمارك���ي، واج���ه ه���ذا الكات���ب الحياة 
بع���د اأن ا�ستخ���دم العق���ل ف���ي تغيي���ر جوهرها ، 
وه���ذه المحاولة العقلية هي طريق���ة تفكير جيل 
ال�ستينيي���ن ب�سورة عامة الذين اأود اأن اكتب عن 

بع�ض تجاربهم،ونقد اأفكارهم. 
 يواجه العقل الحي���اة بقوة ال تهداأ،ويلغي كل ما 
هو غام����ض فيها، اإنه يعتدي عل���ى قانون الحياة 
نف�س���ه في اأهم عنا�سرها،واأهم هذه العنا�سر كما 
قل���ت الحلم والموت، اإن الموت كقانون الجاذبية 
تمام���ًا لكن العقل الب�سري ال ي�ستطيع اأن يتجاهل 
ه���ذا القانون اإال اأنه يتجاه���ل الموت الذي ال يقل 
دق���ة عن قانون نيوتن العلمي، هذه العملية تقود 
الى بتر جزء كبير من التراث ب�سبب ن�ساط العقل 
المف���رط . دعون���ا ن�سم���ي عملي���ة تغيي���ر الحياة 
بعملية �سن���ع حياة باردة معزول���ة يظن المثقف 

اأنه ي�سيطر عليها،ويمتلكها. 
يتبع 
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  اإن جميع مقاالت مرحلة ما قبل الدنمارك تعطينا 
ه���ذا االإح�سا�ض الق���وي بان الواق���ع المبا�سر هو 
اأه���م م���ن الحياة الت���ي تقل�س���ت في الكت���اب الى 
ح���د باهت ج���دًا، الواق���ع بكل ما فيه م���ن عاقات 
اجتماعي���ة و�سيا�سي���ة �سار ه���و الحقيقة التي ال 
ب���د م���ن اأن يخ�سعها �سهي���ل �سامي ن���ادر لمختبر 
التجربة،ويحلله���ا كما لو كانت قطرة ماء ليعرف 

نوع البكتريا التي تتخذ من تلك القطرة عالمًا .
  ف���ي مقاله بعنوان "جب���را ابراهيم جبرا �سورة 
رج���ل ف���ي ن�سوج���ه" تت�سح لن���ا تل���ك المعالجة 
القا�سي���ة الت���ي طبقه���ا الكاتب وه���و يتحدث عن 
جبرا في نهايته، لنوؤكد هنا مرة اخرى عن اهمية 
تاري���خ كتابة المقال،انه ع���ام 1994، اأول �سيء 

يفعل���ه �سهي���ل �سامي ن���ادر هو عزل جب���را كعينة 
�ستفح����ض بعي���دًا ع���ن الحي���اة، اإنه يمل���ك االداة 
له���ذه العملية.قلن���ا انه���ا عقاني���ة �سارم���ة جدًا، 
اأول كلم���ة يقوله���ا ف���ي مقاله هي:لنبع���د الموت.

ه���ذه افتتاحية المقال ثم يب���داأ �سهيل �سامي نادر 
بالحدي���ث عن جبرا وهو ي�ستعر����ض قدرته على 
التحليل،وتنوي���ع بع����ض المعاني من خال مزج 
الواقع بالفن ك���ي يظهر جبرا في النهاية �سخ�سًا 
غي���ر قاب���ل للفن���اء، نح���ن نح�ض به���ذا جي���دًا،اإن 
م���ا اقوله هن���ا دقيق ج���دًا ويتعلق قب���ل كل �سيء 
بمحاول���ة مار�سه���ا �سهي���ل �سام���ي ن���ادر ف���ي كل 
مقاالت���ه م���ا عدا بع����ض المقاالت الت���ي �ساتحدث 
عنه���ا الحق���ًا، تقل����ض واق���ع جبرا وحمل���ه �سهيل 
�سام���ي نادر ال���ى المختبر،وهنا ب���داأ يحدثنا عن 

نموذج خالد �سيتحول طيفًا اأو روحًا خالدة.
  ف���ي خطوة تالي���ة يكرر نادر عل���ى م�ستوى اآخر 
تجربت���ه م���ع �سامي محم���د �سديقه ال���ذي تربطه 
به �سداق���ة من ن���وع خا�ض،و�ساأتحدث عن تغير 
موق���ف �سهيل �سام���ي نادر فيم���ا بعد،وهذا حدث 

بعد اأن واجه وحدته في المنفى الدنماركي.
   لك���ن م���ا اأود االإ�س���ارة اإلي���ه هن���ا ه���و ان�سغ���ال 
العقان���ي بما هو موج���ود وي���راه ويلم�سه.قلت 
�سابق���ًا اإن العقانيين يحاول���ون تقلي�ض الحياة 
ال���ى واقع محدود يخ�س���ع للعزل،وهذا ما نح�ض 
ب���ه ونحن نق���راأ رثاء �سهيل �سامي ن���ادر ل�سديقه 
�سامي محم���د الذي كتبه ع���ام 2003،وكان هذا 
الرث���اء �سبيه���ًا بم���ا كتبه ع���ن جبرا ف���ي نقطتين 
ا�سا�سيتي���ن هما:�سنع نم���وذج خالد،وعزل عينة 

التحليل عن الحياة.
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  ُترى ما هي �سمات اأ�سلوب �سهيل �سامي نادر في 

المقاالت التي كتبها قبل الرحيل للمنفى.؟
  اأظ���ن اأن ماركي���ز ل���و ق���راأ مقاالت �سهي���ل �سامي 

ن���ادر قب���ل هجرت���ه لو�سفه���ا بانها مق���االت تبعد 
الحياة وتقرب الواقع،وتتعامل معه، اإن اعتراف 
ماركي���ز بان���ه لم يك���ن لي�سبح روائيا ل���و لم يقراأ 
رواية ال�سيدة داالواي لفيرجينيا وولف يو�سح 
لن���ا حقيق���ة مهم���ة جدًا..وحي���ن �سئل ع���ن �سبب 
تاأث���ره برواي���ة ال�سي���دة داالواي اأج���اب اإن هذه 
الرواي���ة غي���رت مفهومه ع���ن الزمن،واإنها "ربما 
اتاح���ت ل���ي اأن األمح ف���ي لحظة واح���دة العملية 
كلها لتف�س���خ ماكندو وم�سيره���ا النهائي"رائحة 
الجوافة،ترجم���ة محم���د الع�س���ري،دار ال�سوؤون 

الثقافية �ض 94"
  ما معنى كام ماركيز؟اإنه يعني اأن الحياة ظاهرة 
ال تقب���ل التق�سي���م اأب���دًا، ويبق���ى الفناء،والحل���م 
والتناق����ض ق���وى تواج���ه االإن�س���ان وتوؤث���ر فيه 
وتعطيه اإح�سا�س���ا جديدًا ينعك�ض ف���ي االأ�سلوب 

الذي يكتب به.
اإن تجري���د الحياة م���ن الموت،وم���ن الحلم،ومن 
كم���ا  الواق���ع  عل���ى  التناق����ض يجعلن���ا نح�س���ل 
هو.وم���ن هن���ا تكون اللغ���ة عبارة ع���ن �سبكة من 
الكلم���ات ت�سع���ى لل�سيطرة عل���ى تفا�سيل الواقع 
واإخ�ساعه���ا للجر����ض ال�سوت���ي للكلمة،كم���ا اأن 
اللغة تحاول اأن ت�سنع معنى جديدًا مقفًا ال ينفذ 
اإليه اأي نور غير ما يراه المثقف الموؤمن بافكاره 

العقانية.
  في اأ�سل���وب �سامي نادر قبل منفاه نجد الحادثة 
وهي تخ�س���ع لوجهة نظر الكات���ب العقانية، اإن 
الواق���ع مف�س���ول ع���ن الكاتب لكن ه���ذا الواقع ال 
يتمت���ع بامتداد �ساحر بل يتقل����ض الى حد �سيق 
جدًا.ه���ذا يعن���ي اإن اللغ���ة لغ���ة الكات���ب ت�سب���ح 
مح���ددة وعلمية،وغارقة بج���دل ال يدع اأي فر�سة 

لل�سوت االآخر بان يظهر اأو يقول كلمته.
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  نقط���ة اأخ���رى مهم���ة تطب���ع اأ�سل���وب كل مقاالت 

م���ا قبل المنفى وه���ي اإن الواقع ي�س���ور بطريقة 
غريب���ة ت�سعرن���ا اأن جب���را ابراهيم جب���را لم يكن 
موج���ودًا قبل كتابة �سهيل �سامي نادر عنه، وهذا 
لي����ض انطباعًا بل تحليًا اليمان المثقف العراقي 
باأن���ه "كانتي الهوى" ن�سبة ال���ى عمانوئيل كانت 
الفيل�س���وف االلمان���ي الكبير.و�سهيل �سامي نادر 
يعت���رف باأن���ه كانت���ي بال�سليقة،وعزا ه���ذا االأمر 
الى يقينه بالواجب على طريقة كانت الفيل�سوف 
االألمان���ي، ن���زواًل من عتب���ات البيت،����ض204.

ودون اأدن���ى �سك اأن هذا التبري���ر من قبل الكاتب 
عن عاقته بكانت لي�ض دقيقًا الأن المثقف العراقي 
يقترب كثيرًا م���ن كانت ، من ناحية اأخرى تتعلق 
بفهمه لمعنى الزمان والمكان قبل اأي �سيء اآخر.

  االأ�سل���وب ف���ي ه���ذه الحال���ة يتح���ول ال���ى مراآة 
�سافي���ة تعك����ض الواق���ع وتنف���ي عن���ه عنا�س���ره 
لي�سبح مبا�سرًا ومح���دودًا وغير عميق، هذا كله 
ب�سب���ب طريق���ة االإدراك والوع���ي والوه���م الذي 
ي�سقط فيه المثقف حين يظن بان تقلي�ض الواقع 

وت�سغير حجمه يجعلنا نفهمه ون�سيطر عليه.
  لننتق���ل االآن ال���ى الحدي���ث عن مق���االت المنفى 
م���ن كتاب ن���زواًل عن���د عتب���ات البي���ت، وقبل كل 
�س���يء اأود القول اإننا اأم���ام لغة جديدة،واأ�سلوب 
اآخر،و�سع���ور داف���ئ ل���م نك���ن نجده ف���ي كل تلك 

المقاالت التي تحدثت عنها في ال�سابق.
  ف���ي مق���االت المنف���ى الدنماركي ع���ادت الحياة 
ب���كل عمقه���ا ال���ى الواجه���ة، ظه���ر الم���وت الذي 
اأبعده �سهيل �سام���ي نادر من حياته، لنتذكر اأول 
كلمتي���ن في مقال���ه عن جبرا، ق���ال لنبعد الموت، 
كان ذل���ك ع���ام 1994.اأم���ا في المنف���ى فقد ظهر 
الموت و�س���ار م�سيرًا وق���وة تفر�ض ح�سورها 
علي���ه، اإن ه���ذه المواجه���ة بي���ن الم���وت وه���و 
الظاه���رة االأخطر في حياة الب�س���ر وبين الكاتب 
تاأخرت كثيرًا، لكنه���ا حدثت وب�سكل درامي جدًا 
اأ�س���ار اإليه �سهيل �سامي نادر ف���ي اأكثر من مقال.

�ساأحاول اأن اأعيد االعتبار للحياة بعد اإعادة اأهم 
العنا�س���ر اإليها واعني بالعنا�س���ر الموت الحلم 

والما�سي اأي�سًا.
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 في مقالة بعنوان "موت في كوبنهاجن،واأحاديث 
مع كيركغارد" ي�سّور لنا �سهيل �سامي نادر عالمًا 
مختلفًا ع���ن عالمه ال�سابق.هناك اختاف جذري 
بي���ن عالمين انتهى اأحدهما،ودخل الى عالم اآخر 
�سوره في مقاالت كتبها في الدنمارك.وفي مقاله 
ه���ذا "موت ف���ي كوبنهاجن" اأعادن���ا الكاتب الى 
حقيقة مهمة جدًا تنبع من �سعفه كان�سان يواجه 
م���ا ي�سبه العب���ث بع���د اأن تبخرت ق���وة التف�سير 
العقاني،ول���م تع���د نافعة له، لن اأق���ول �سيئًا من 
عن���دي، �سانقل عنه باخت�سار موقفه اإزاء الموت 
اأواًل واأتح���دث باخت�س���ار عن الحل���م وكذلك عن 
وجه���ة نظ���ره وهو يتح���دث عن مفكر م���ن طراز 

كيركغارد يظهر في منطقتنا.
  يق���ول ف���ي بداي���ة مقاله:"واأن���ا اأُجرج���ر قدمي 
المتعبتين بمحاذاة �س���ور المقبرة في النوربرو 
تخيل���ت ف���ي �ساع���ة روحاني���ة موتي،والتقائ���ي 

بكيركغارد المدفون فيها" �ض192".
  اأن���ا اأ�س���ال هل ه���ذا كام عاب���ر قاله ن���ادر رغما 
عنه؟اأظن اأنني اأم���ام حقيقة �سادمة، فالوجودي 
كم���ا عبر عن نف�سه في المق���ال يتحدث عن �ساعة 
روحاني���ة، بالتاكي���د ه���ذا ل���م يك���ن يخط���ر ببال 

الكاتب قبل عقدين اأو اأكثر.  
 ي�سيف ف���ي الفقرة نف�سها"لق���د راأى الفيل�سوف 
الوجودي الميت منذ مئت���ي عام �سخ�سًا ق�سيرًا 
يتعث���ر تحت نور �سحيح بدا م���ن م�سيته اأنه غير 
معت���اد على موت���ه بعد،غير م�س���دق �ض192".
ال اأظ���ن اأن هن���اك ما هو اأدق من ه���ذه الماحظة 
المهمة، فالواقع كان با موت واالآن حلت الحياة 

بديًا عن الواقع المجرد من �سفاته الحقيقية.
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فعثم���ان �سامبي���ن المول���ود ع���ام 1923 من 
اأ�س���رة �سائ���د اأ�سماك في قري���ة على �سفاف 
نه���ر كازما�ض في ال�سنغ���ال اختزنت ذاكرته 
الفلكل���ور  ومناب���ع  والطقو����ض  االأ�ساطي���ر 
االأفريق���ي والت���ي جعل���ت من���ه ف���ي طليع���ة 
االأدباء والفنانين االأفارقة الذين ا�ستثمروا 
ف���ي خدم���ة  االأفريق���ي  والفلكل���ور  الت���راث 
الق�ساي���ا الثقافية واالجتماعي���ة وفي تاأكيد 

الهوية في مواجهة الوجود الكولنيالي .
وكان دخول���ه ه���ذا الف���ن م���ن بواب���ة االأدب 
الرواي���ة  اأه���م رم���وز  كاأح���د  ال���ذي توّج���ه 
والق�س���ة االأفريقية الى جانب وول �سوينكا 
و ن�سيت���وا ات�سيب���ي واإن لم يح���َظ بال�سهرة 

العالمية لهما.
ف���ي ه���ذه ال�سي���رة ال�سخ�سية له���ذا المبدع 
االأ�سط���وري الت���ي و�سعها د. وج���دي كامل 
�سالح في كتاب )�سامبي���ن روائيًا ومخرجًا 
�سينمائيًا افريقيًا( كانت االنعطافة االأهم في 
حياة هذا المبدع الكبير عندما اأبحر مختبئًا 
ف���ي �سفين���ة ب�سائ���ع ال���ى فرن�سا حي���ث بداأ 
حي���اة جديدة تجل���ت في ممار�ست���ه الن�ساط 
النقابي مدفوعًا م���ن م�ساهد البوؤ�ض للعمال 
االأفارق���ة ف���ي المهاج���ر، لي�سب���ح بع���د فترة 
قائ���دًا التح���اد نقاب���ات العم���ال االأفارقة في 
مر�سيليا في فترة تب���واأت فيها االنتجلن�سيا 
االأفريقية في فرن�س���ا مكانًا متميزًا تمثل في 
اإقام���ة االأن�سط���ة الثقافي���ة المختلف���ة، حيث 
وجد �سامبين نف�سه في خ�سمها في مواجهة 
دع���اة تيار )الزنوج���ة( الذي مار����ض تاأثيرًا 
فكري���ًا مهم���ًا وكان م���ن اأبرز دعات���ه ال�ساعر 
ال�سنغالي ليبولد �سنغور والمارتيني ايمي 
�سيزي���ر، انطاقًا من وجهة نظ���ره المتمثلة 
باأن الق�سي���ة لي�ست بالعودة ال���ى الما�سي، 
بل االنح���راف منه كزوادة للمعركة من اأجل 

التحرر.
الخط���وة االأول���ى ف���ي الم�سي���رة االإبداعية 
عق���د  منت�س���ف   ف���ي  كان���ت  ل�سامبي���ن 
الخم�سيني���ات عندم���ا �سدرت اأول���ى اأعماله 
 .. اال�س���ود(  المين���اء  )عام���ل  الروائي���ة 
والت���ي اكتنفه���ا ال�سمور وال�سع���ف الفني 
الوا�سح، ولكن���ه �سرعان ما ينطلق باأدواته 
الفني���ة ويق���وي ع���ود حرفيت���ه ف���ي روايته 
التالي���ة )وطني.. �سعبي الجمي���ل( ثم )اآلهة 

االأخ�ساب( وغيرها من االأعمال.
الق�سة الق�سي���رة في اأعم���ال �سامبين تاأخذ 
مكان���ة متمي���زة ف���ي مجم���ل اإبداع���ه، بل قد 
اأّت���ه كاأح���د اأه���م كّتابها ب���االأدب االأفريقي  بوَّ
المكتوب بالفرن�سية ب�سبب )ب�ساطة ال�سرد، 
والم�سه���د البال���غ التركيز وال�سب���ك الذي ال 
يتوف���ر عند قا����ض اآخ���ر( ولي�ض غريب���ًا اإن 
وجدت عدد غي���ر قليل من ق�س�سه الق�سيرة 

طريقها الى ال�سينما.
و�سيرت���ه  ل�سامبي���ن  ال�سخ�سي���ة  ال�سي���رة 
فر�س���ت  وقا����ض،  كروائ���ي  االإبداعي���ة 
ولوج���ه بعد �س���ن االأربعين بواب���ة ال�سينما 
حي���ث اخت���ار درا�س���ة مبادئه���ا االأ�سا�ض في 
مو�سك���و با�ستودي���و غورك���ي على ي���د اأحد 
اأ�ساطين ال�سينما ال�سوفيتية المخرج مارك 
دون�سكوي والمنظر �سيرغي غيرا�سيموف 
بداي���ة �ستينيات القرن المن�س���رم.. ويوقع 
بع���د عودته ال���ى اأفريقي���ا عل���ى اأول اأفامه 
ع���ن اإمبراطوري���ة �سوهاري.. لك���ن اإبداعه 
الوثائق���ي  الفيل���م  م���ع  يتجل���ى  الحقيق���ي 
)الح���وذي( ع���ام 1963 الذي تمي���ز بتنوع 
م�سامين���ه والتي تلتقي بال�س���كل االأن�ساني 
والطم���وح الذي تعيقه الم�س���اكل والهموم، 
وه���و  الم�ستحيل���ة..  واالأح���ام  والفق���ر، 
المو�س���وع ال���ذي ع���زف علي���ه ف���ي فيلم���ه 
الثان���ي )ني���اي( واإن كان بمعالج���ة مختلفة 
حي���ث التقالي���د ال�سارمة ف���ي مجتمع ريفي 
متزمت.. ذهب فيه بع�ض النقاد الى مقارنته 

بمو�سوعات التراجيديا االإغريقية القديمة.
هذه التجرب���ة ال�سينمائية كانت كافية لمنح 
ب���ل  الري���ادة  �سامبي���ن ك�سينمائ���ي امتي���از 
االأبّوة في هذا الفن في اأفريقيا، فهو مع فيلم 
)�سوداء م���ن ....( عام 1966 يكون �ساحب 
اأول فيل���م روائي اأفريقي طوي���ل، ومع فيلم 
)الحوالة البريدي���ة( 1968 �سانع اأول فيلم 
اأفريق���ي مل���ون ف���ي تاري���خ �سينم���ا اأفريقيا 

اال�ستوائية.
اأم���ا في فيل���م )حوال���ة بريدي���ة( والمقتب�ض 
عن اأحد اأه���م ق�س�سه الق�سي���رة، فقد اعتبر 
حينها حدثًا ثقافيًا مهمًا في ال�سنغال ونقطة 
انعط���اف مهم���ة ف���ي تاري���خ تط���ور �سينم���ا 

اأفريقيا اال�ستوائية.
ف���ي ع���ام 1973 ينج���ز �سامبي���ن ع���ن ق�سة 
اأخرى ل���ه فيلمًا بعن���وان )خ���اال( وهو فيلم 
روائ���ي طويل ثم )الهروب( و)�سيدو( وكان 
اآخ���ر اأعمال �سامبين الفيل���م الروائي الثاني 
ع�س���ر )م���والد( الجزء الثاني بع���د فيلم فات 
كي���ن 2001 م���ن ثاثية تمجد حي���اة الن�ساء 
)بط���ات الحياة اليومي���ة( كما ي�سفهن، فقد 
عمد في اأغل���ب اأفامه الى اإبراز دور الن�ساء 

واأهميتهن في الحياة
خ���اف الكثير م���ن االأدباء الذي���ن اجتذبتهم 
ال�سينم���ا، فق���د ت���ازم االأدب���ي وال�سينمائي 
ف���ي اإب���داع �سامبين ب�س���كل ال انف�سام فيه.. 
ف���اإذا كان���ت ل���دى االآخري���ن مي���دان تجريب 
.. ف���اإن االإب���داع االأدب���ي ل���دى �سامبي���ن كان 
اختبارًا اأولي���ًا لتجربته في ال�سرد والتعبير 
الت���ي  ال�سخ�سي���ات  لدواخ���ل  وا�ستبط���ان 
تعاط���ى معها )الن�سو����ض االأدبية ل�سامبين 
ال�س���ور  كم���ا  الحرك���ة  باأفع���ال  م�سحون���ة 
ال���ذي ي�سع���ر  ال�س���يء  الكثيف���ة،  الب�سري���ة 
الق���ارئ ف���ي اأثن���اء قراءت���ه لتل���ك االأعم���ال 
لحظ���ة  قب���ل  �سينمائي���ًا  روؤيته���ا  بحقيق���ة 
الكتاب���ة، اأو كاأنما �سامبين قد ق���ام بكتابتها 
اأ�س���ًا بغر����ض تحويلها ف���ي الم�ستقبل الى 
العرو����ض ال�سينمائي���ة( كما ي���رى الناقد د. 

وجدي كامل �سالح.
دخ���ل �سامبي���ن مي���دان االإب���داع ال�سينمائي 
ف���ي وق���ت كان نتاجه االإبداعي ف���ي الرواية 
اأه ا�سم���ًا المعًا في  والق�س���ة الق�سيرة قد بوَّ
االأدب االفريق���ي والعالم���ي، ويكفي روايته 
)اآله���ة االخ�س���اب( الت���ي حظي���ت باهتم���ام 
ومبارك���ة م���ن اأه���م اأدب���اء ومثقف���ي فرن�سا 
اآراغ���ون، و�سيم���ون دي بوف���وار،  لوي����ض 

وجان بول �سارتر..
ويذه���ب الكثير م���ن دار�س���ي �سامبي���ن الى 
اأن ان�سراف���ه م���ن االأدب ال���ى ال�سينم���ا كان 
لقناعت���ه بمحدودي���ة تاأثي���ر االأدب في بلدان 
مثل اأفريقيا ترتفع فيها ن�سبة االأّمية خا�سة 
ل���اأدب المكت���وب بالفرن�سي���ة.. ف�س���ًا ع���ن 
�سب���ب يخ����ض نت���اج �سامبين االأدب���ي نف�سه 
الب�سري���ة  والمعالج���ة  بال�س���ور  المكت���ظ 
وال���ذي �سّه���ل م���ن اأفلمت���ه خا�س���ة بروؤي���ة 

ومعالجة �سامبين نف�سه.

ن����ه����اي����ة ال���ع���ق���ان���ي

قراءة في كتاب "نزواًل من عتبات البيت" ل�سهيل �سامي نادر   

نوزاد ح�سن

�سامبين.. �سيرة اأحد اأهم رموز الرواية 
والق�سة االأفريقية مراجعة نقدية مو�سوعية، اأم محاولة لالإفالت من االتهام؟ 

ك������ن������ت ب�����ع�����ث�����ّي�����ًا

عاء المفرجي

اإذا كانت الذاكرة الثقافية 
تحتفظ لعثمان �سامبين 

باعتباره ) اأبو ال�سينما 
الأفريقية ال�سوداء ( فاإنه لم 
يلج بوابة الفن ال�سابع اإل في 

فترة متاأخرة من حياته ) در�س 
ال�سينما وهو في الأربعين من 

عمره ( ..

جمال العّتابي
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نافذة من موسكو

�ل���ذي نعر����ض هن���ا  �لتقري���ر  وح�ش���ب 
الأه���م �لق�شاي���ا �لت���ي تعر����ض له���ا فق���د 
��شتم���ر �لو�شع �لع�شك���ري - �ل�شيا�شي 
ني�ش���ان  يف  �لبق���اء  يف  �لع���ر�ق  يف 
عنا�ش���ر  وج���ود  م���ع   ، معق���دً�    2021
توت���ر ملحوظ���ة. وم���از�ل �لبلد مير يف 
�أزم���ة منهجي���ة م�شتد�م���ة، وم���ا ت���ز�ل 
�لتناق�ش���ات �خلطرية ح���ول �لعديد من 
�لق�شاي���ا �الأ�شا�شي���ة لل�شيا�شة �لد�خلية 
و�خلارجية قائمة بني �لقوى �ل�شيا�شية 
�لرئي�شية يف �لع���ر�ق، ويتفاقم �لو�شع 
يف �لب���اد �إىل ح���د كب���ري وخا�ش���ة يف 
�ملجال �القت�ش���ادي،  ب�شبب �النخفا�ض 
�لن�شب���ي يف �أ�شع���ار �لنف���ط يف �ل�شوق 
�لعاملي���ة، وم���ا ت���ز�ل �لب���اد تع���اين من 
نق����ض حاد يف �ملي���اه و�لكهرباء، و�شاء 
يف �لو�شع مع جائحة فايرو�ض كورونا 
ب�شكل خطري يف �لع���ر�ق - فقد ز�د عدد 
�الأ�شخا�ض �لذي���ن �أ�شيبو� بهذ� �ملر�ض 
ب�شكل كب���ري، وت�شتمر د�ع�ض �الإرهابية 
يف مو��شلة �أن�شطتها �الإجر�مية �أجز�ء 
خمتلفة م���ن �لعر�ق. وتهاج���م جماعات 
م�شلح���ة غ���ري نظامي���ة بانتظ���ام قو�فل 
حتمل �إمد�د�ت للتحالف �لدويل ملكافحة 
�الإرهاب �لذي تقوده �لواليات �ملتحدة،  
�لتط���ور�ت  م���ن بع����ض  �لرغ���م  وعل���ى 
�الإيجابي���ة �الأخ���رية ، ف���اإن �لعدي���د من 
�لق�شاي���ا �لعالق���ة تعق���د �لعاق���ات ب���ني 
�حلكوم���ة �لفيدر�لية يف بغ���د�د وقيادة 
�إقليم كرد�شتان �لعر�ق يف �أربيل، وكان 
ن�ش���اط �ل�شيا�ش���ة �خلارجي���ة للحكومة 
�لعر�قي���ة ، كما يف �ل�شاب���ق ، يهدف �إىل 

تعزي���ز مكان���ة �جلمهوري���ة يف �ملنطقة 
وعلى �ل�شاحة �لدولية.

وح�ش���ب تقدي���ر�ت �لر�ش���د فم���ا ي���ز�ل 
�لو�ش���ع �الأمن���ي   يف ع���دة مناط���ق م���ن 
�خل���ر�ء،  وبح�ش���ب  متوت���رً�  �لع���ر�ق 
"يبق���ى �لعر�ق م���ن بني �أكرث ع�شر دول  
يف �لع���امل غ���ري �ملحظوظ���ة م���ن ه���ذه 
�لز�وي���ة "، فف���ي �شه���ر ني�ش���ان وح���ده 
�رتك���ب �الإرهابي���ون و�ملتطرفون نحو 
90 هجومًا م�شلحًا وق�شفًا وتفجريً� يف 

خمتلف حمافظات �جلمهورية.
ويف 23 ني�شان �شن���ت �لقو�ت �مل�شلحة 
�لرتكي���ة بقي���ادة وزير �لدف���اع �لوطني 
للب���اد �إت����ض �أكار ، عملي���ة يف �ملناط���ق 
�حلدودية �شم���ايل �لعر�ق �شد م�شلحي 
�لرتك���ي،  �لكرد�شت���اين  �لعم���ال  ح���زب 
و�شارك���ت يف �لعملية �لق���و�ت �جلوية 
�لرتكي���ة و�ملدفعية و�لق���و�ت �خلا�شة، 
وبح�ش���ب �أكار ، فاإن "ما يقرب من 400 
ه���دف لاإرهابيني تعر�ش���ت لهجوم من 
قب���ل �لوحد�ت �لري���ة ، و�أ�شي���ب �أكرث 
م���ن 60 هدفًا من قب���ل قو�تنا �جلوية". 
ووق���ع �لقت���ال يف ع���دة مناط���ق و�تخذ 
طابعًا �شر�شًا، وُيذك���ر �أن �لنز�ع �مل�شلح 
�لعم���ال  وح���زب  تركي���ا  ب���ني  �لد�ئ���ر 
�ملناط���ق  يف  �لرتك���ي  �لكرد�شت���اين 
�حلدودي���ة ملحافظة دهوك يف كرد�شتان 
�لع���ر�ق يج���ر �لقروي���ني عل���ى مغادرة 
منازله���م، و�أدى �لق�ش���ف �ملدفع���ي �إىل 
ت�ش���رر م�شاحات �شا�شع���ة من �الأر��شي 
�لزر�عي���ة، ��شتمرت �لعملي���ة �لع�شكرية 

�لرتكية يف �أيار.

وطو�ل �شهر ني�شان  و��شلت ت�شكيات 
�جلي����ض و�مليلي�شي���ات �لعر�قي���ة، بدعم 
م���ن ط���ري�ن �لتحال���ف �ل���دويل ملكافحة 
�الإرهاب بقيادة �لوالي���ات �ملتحدة ، يف 
حتدي���د ماجئ ومعاقل �إرهابيي د�ع�ض 
�لب���اد و�شربه���ا.  �أنح���اء  يف خمتل���ف 
بانتظ���ام  �حلكومي���ة  �لق���و�ت  وتق���وم 
للك�ش���ف  بعملي���ات ع�شكري���ة وخا�ش���ة 
ع���ن �جلماع���ات "�جلهادي���ة" �ل�شري���ة. 
وب�ش���كل ع���ام ، نظ���رً� لقل���ة �لت�شكيات 
�الإج���ر�ء�ت  ف���اإن  للع���دو،  �مل�شلح���ة 
�لع�شكرية �شد م�شلحي د�ع�ض ، كقاعدة 
عام���ة، ه���ي عملي���ات �شغ���رية �حلجم. 
ويجري �لبح���ث بن�شاط عن �الإرهابيني 
وقادته���م وخمازن �الأ�شلح���ة و�لذخرية 

و�عتقالهم.
وم���ع ذلك، ال يز�ل تنظي���م د�ع�ض ي�شكل 
تهديدً� خطريً� لقو�ت �الأمن يف �لعر�ق، 
حيث يقوم باأن�شطة �إرهابية يف مناطق 
�لب���اد، ويف حمافظ���ات  م���ن  خمتلف���ة 
خمتلف���ة ، ومهاجم���ة منت�شب���ي �جلي�ض 
حف���ظ  ع���ن  و�مل�شوؤول���ني  �لعر�ق���ي، 
�لنظام و�مليلي�شي���ات �ملو�لية للحكومة 
�ملدني���ني،  �ش���د  هجم���ات  ونظم���و�   ،
و�ختطف���و� �أ�شخا�ش���ًا ودم���رو� �لبنية 
�لتحتي���ة. وبح�ش���ب �أرق���ام ر�شمية من 
�لتحالف �ل���دويل ملكافح���ة �الإرهاب، ال 
يز�ل هناك ما يقرب من 10 �آالف مقاتل 

من د�ع�ض يف �لعر�ق و�شوريا.
د�ع����ض  تنظي���م  م�شلح���و  ويو��ش���ل 
كرد�شت���ان  يف  �الإرهاب���ي  ن�شاطه���م 
�لع���ر�ق، فف���ي 26 ني�ش���ان ودع���ا وزير 

ق���و�ت �لبي�شمرك���ة يف حكوم���ة �إقلي���م 
�إ�شماعي���ل  �ل�شي���خ  �لع���ر�ق  كرد�شت���ان 
�لفيدر�لي���ة  �حلكوم���ة  �أخ���رى  م���رة 
�لعر�قي���ة �إىل �لعمل مًعا حل���ل �لق�شايا 
عليه���ا  �ملتن���ازع  �ملناط���ق  يف  �الأمني���ة 
ب���ني �أربي���ل وبغ���د�د، وق���ال �إن �لتدخل 
�ملبا�شر لرئي�ض �لوزر�ء �لعر�قي حممد 
للت�شغي���ل  حا�شم���ًا  �شيك���ون  �لكاظم���ي 
�لفعال ملر�كز �لعمليات �مل�شرتكة لقو�ت 

�لبي�شمركة و�جلي�ض �لعر�قي.
وم���ا ي���ز�ل �لو�شع �شعب���ًا يف حمافظة 
نينوى حيث تتو��شل هجمات م�شلحي 
تنظي���م د�ع����ض. و�كت�شف���ت ت�شكي���ات 
من �حل�شد �ل�شعبي خ���ال عملية نفذت 
يف 6 ني�ش���ان يف منطق���ة جب���ل �شين���و 
مبحافظ���ة نينوى نفق���ًا مل�شلحي تنظيم 
وق���ال  ودمرت���ه،  �الإ�شامي���ة  �لدول���ة 
جه���از �ملخاب���ر�ت �لع�شكري���ة �لعر�قية 
يف 25 ني�ش���ان ، �إن���ه مت �لعث���ور عل���ى 
م�شت���ودع لقذ�ئ���ف �له���اون و�لعب���و�ت 
�لنا�شف���ة غربي �ملركز �الإد�ري �الإقليمي 

للمو�شل.
جه���ودً�  �لعر�قي���ة  �حلكوم���ة  وتب���ذل 
كب���رية لتعزيز �جلي�ض وهياكل �ل�شلطة 
�الأخ���رى، وزي���ادة فعاليته���ا  �لوطني���ة 
�لقتالي���ة من �أج���ل حتقيق جن���اح كبري 
�مل�شلح���ة  �لت�شكي���ات  مو�جه���ة  يف 
خل�ش���وم �لنظ���ام. ويف �لوق���ت نف�شه، 
لتح�ش���ني  خا����ض  �هتم���ام  �إي���اء  يت���م 
�ملع���د�ت �لتقني���ة للق���و�ت ، و�إ�شباعه���ا 
بنم���اذج حديث���ة وفعال���ة م���ن �الأ�شلحة 
و�ملعد�ت �لع�شكري���ة ، وحت�شني جودة 

�لتدري���ب لفئ���ات خمتلفة م���ن �جلنود. 
وين�ش���ب �لرتكي���ز �لرئي�ش���ي يف ه���ذه 
�مل�شاأل���ة، على �حل�شول عل���ى �مل�شاعدة 
�لع�شكرية و�لتقنية �لع�شكرية �الأجنبية 
�ل�شروري���ة ورمب���ا �أك���ر ق���در ممك���ن، 
�ل�شري���كان �لرئي�شي���ان للعر�ق يف هذه 
�ملنطقة هما �لواليات �ملتحدة ورو�شيا.
يجب �لتاأكيد على �أن �الأزمة �القت�شادية 
�أدت  �لع���ر�ق  �لت���ي �شرب���ت  �ل�شدي���دة 
�لع�شك���ري.  �الإنف���اق  �نخفا����ض  �إىل 
وكما ُيظهر م�ش���ار �لعمليات �لع�شكرية 
�ش���د م�شلح���ي "د�ع����ض" ، ف���اإن �لقدرة 
�لقتالية للجي����ض �لعر�قي و�مليلي�شيات 
�ل�شيعية، وكذلك قو�ت �لب�شمركة ، على 
�لرغ���م من �لتقدم �ملح���رز، ما ز�لت غري 
عالي���ة مبا يكف���ي "، ما يجع���ل �خلر�ء 
�لعر�قي���ني  ��شتع���د�د  يف  ي�شكك���ون 
ملو�جهة �لتهدي���د �لد�خلي، كما تنعك�ض 
�ملو�جهة �ل�شعبة �مل�شتمرة بني خمتلف 
�لقي���ادة  يف  و�لع�شائ���ر  �جلماع���ات 
�لعر�قي���ة �شلًبا على �لو�شع يف �جلي�ض 

وهياكل �ل�شلطة �الأخرى.
 ، �أجنبي���ة  �إعامي���ة  تقاري���ر  وبح�ش���ب 
يبل���غ ع���دد �لق���و�ت �مل�شلح���ة �لعر�قية 
�لي���وم 220 �ألف ف���رد )�لقو�ت �لرية - 
180 �أل���ف ، �لق���وة �جلوي���ة - 10 �آالف 
و�لبحري���ة - 5 �آالف ف���رد بينهم 1000 
- من م�شاة �لبحرية(. كما ت�شم   �لقو�ت 
�مل�شلحة "�الألوية �لرئا�شية" )10 �آالف 
فرد( وقو�ت مكافحة �الإرهاب �لعر�قية 
)10 �آالف ف���رد( وفرقة �لقو�ت �خلا�شة 
�لتابع���ة لرئي�ض وزر�ء �لب���اد )5 �آالف 

ف���رد(، �إ�شافة �إىل ذلك، هناك ميلي�شيات 
�شب���ه ع�شكرية )�حل�ش���د �ل�شعبي ب�شكل 
ح�ش���ب  عدده���ا  ي���رت�وح   ، رئي�ش���ي( 
�لتقدي���ر�ت �ملختلف���ة ب���ني 100 و 160 
�لت�شكي���ات  �أن  يذك���ر  �شخ����ض.  �أل���ف 
لق���و�ت  �لتابع���ة  �مل�شلح���ة  �لكردي���ة 
�لبي�شمرك���ة �لتابعة للحكومة يف �ربيل 
يبل���غ عددها ح�ش���ب تقدي���ر�ت خمتلفة 
�شخ����ض.  �أل���ف   200 و   150 ب���ني  م���ا 
ني�ش���ان، �حتجاج���ات  ��شتم���رت يف  و 
�جلنوبي���ة  �ملحافظ���ات  يف  �ل�ش���كان 
للع���ر�ق ب�ش���كل رئي�ش���ي ، وت�شاع���دت 
يف كث���ري من �الأحي���ان �إىل �أعمال �شغب 
و��شتباكات مع قو�ت �الأمن. يف �لوقت 
نف�ش���ه ، يف �ل�شه���ر �ملا�ش���ي ، �نخف�ض 
عدد �أعمال �الحتج���اج وعدد �مل�شاركني 
فيه���ا ب�شكل ملح���وظ. يف �أو�ئل ني�شان 
ع���دة  �ملعلم���ني  �حتجاج���ات  غط���ت 

حمافظات عر�قية. 
كورون���ا  فايرو����ض  لوب���اء  ي���ز�ل  وال 
�مل�شتج���د تاأث���ري �شلبي عل���ى �الأو�شاع 
يف �لعر�ق. يف �ل�شهر �ملا�شي ، ت�شارع 
 COVID-19 معدل �لزيادة يف حاالت
ب�ش���كل حاد. �عتبارً� م���ن 1 �أيار ، و�شل 
 - �شخ�ش���ًا   1،070،366 �إىل  عدده���م 
�شخ�ش���ًا   219،442 �شه���ر  يف  زي���ادة 
)يف �آذ�ر ، كان���ت �لزي���ادة يف �حل���االت 
165،435 �شخ�ش���ًا( بلغ ع���دد �لوفيات 
�لناجم���ة ع���ن COVID-19 يف ني�شان 
 14363  - �آذ�ر  )يف  �شخ�ش���ًا   15498
���ا(. بل���غ عدد �لذي���ن مت �شفاوؤهم  �شخ�شً
حتى �الأول من �أيار 949341 �شخ�شًا.

مل يخُل تاريخ �لعر�ق من �حلروب و�الحتاالت 
و�لغزو�ت عقود وهذ� �لبلد ي�شري وفق قيا�شات 
ومفاهي���م غ���ري منطقي���ة ، �مر�طوري���ات تعلو 
و�أخ���رى تهب���ط وملكي���ات ُتن�ش���اأ وجمهوريات 
ت�شيطر، على هذه �لوترية و�ملنو�ل �شار تاريخ 
�لعر�ق �إىل �أن و�شلن���ا على ما نحن عليه �ليوم 
م���ن �أو�ش���اع جعل���ت من عق���ل �لف���رد و�ملجتمع 
مرتب���كًا م�شو�ش���ًا ت�شغل���ه �آالف �الأ�شئلة �لتي مل 
يج���د له���ا �إجاب���ة على �الأق���ل مقنع���ة بالرغم من 
�أن���ه ميتلك ج���زءً� منه���ا، فالع���ر�ق وبالرغم من 
�الإمكانيات �لت���ي ميتلكها و�لتي كان من �ملمكن 
�أن جتع���ل من���ه �شاهدً� ومثااًل يحت���ذى به �إال �أن 
قدر ل���ه �ن يكون يف رقعة جغر�فية �شاهمت يف 
تعزي���ز �ل�شر�ع���ات عل���ى �أر�ش���ه باالإ�شافة �إىل 
متبني���ات حكام���ه �لذين ه���م ت���ارة قوميون با 

قومية وتارة �أخرى �إ�شاميون با دين.
�ل�شر�ع���ات  �أن  ع���ن  بالتفك���ري  نبتع���د  ال  ق���د 
�الإقليمي���ة و�لدولي���ة و�ملع���ادالت �لت���ي تفر�ض 
م���ن هن���ا وهناك �شاهم���ت يف �أن يك���ون �لعر�ق 
م�ش���درً� و�شاح���ة لل�ش���ر�ع يف منطقت���ه، ه���ذ� 
باالإ�شاف���ة �إىل �مل�شاري���ع �لت���ي يت���م طرحها يف 
كل مرحل���ة حت���ول يف �لع���امل وتب���دل عنا�ش���ر 
وم�شمي���ات �لقوة، �لتي كان م���ن �ل�شروري �أن 
ميتلك �لعر�ق ج���زءً� منها على �أقل تقدير �شو�ء 
كانت �ل�شيا�شية �أو �لدبلوما�شية �أو �القت�شادية 
�أو حت���ى �لع�شكرية، وبقي ه���ذ� �لبلد رهني تلك 
�لتح���والت و�ملع���ادالت ال لقل���ة �الإمكاني���ات بل 
الأن���ه �ش���ار وفق م���ز�ج و�شول���ك حكام���ه، �لذي 
�ش���ب بالنهاي���ة يف �أن يك���ون تابع���ًا مل�شروع ال 
�شمن���ًا وال قائدً�، عندما كان �لع���امل مق�شمًا بني 
عامل �شيوعي بقيادة �الحتاد �ل�شوفيتي و�لكتلة 
�ل�شرقي���ة وعامل حر بقي���ادة �لوالي���ات �ملتحدة 
و�لكتل���ة �لغربي���ة كان �لع���ر�ق �شم���ن �لفاع���ل 
�لثال���ث ) �لع���امل �لثالث(، وبع���د �نتهاء �حلرب 
�لب���اردة وتب���دل �الأدو�ر وقيادة �لع���امل مل يكن 
�لعر�ق �شم���ن �لتق�شيمات �جلديدة �إال رقمًا يف 
معادلة �ملنطقة ال بد من ت�شحيحه �أو حذفه، يف 
ه���ذه �ملرحلة مت �إعادة ر�ش���م خارطة �لتحالفات 
�الإقليمي���ة و�لدولية وغد� بحثنا عن �لعر�ق يف 
ن���ف من �شمن  ه���ذه �خلارطة �شنج���د �أنه قد �شُ
�لدولة �ملنب���وذة و�ملعزولة عن هذ� �لعامل وهذ� 
�أي�ش���ًا ب�شب���ب �شل���وك �شان���ع �لق���ر�ر ونزعاته 

�لعدو�نية.
بع���د �لع���ام 2003 كان �ملجتمع �لع���ر�ق يتطلع 
�إىل حي���اة ودور �أك���ر يف �لع���ر�ق خ�شو�ش���ًا 
و�إن م���ا كان يتحج���ج ب���ه �لغ���رب و�لع���امل ق���د 
رح���ل ورحلت كل �أزماته على �أق���ل تقدير، وكنا 
جميعًا كعر�قيني نتطلع حلا�شر وم�شتقبل �أكرث 

و�قعي���ة مما كن���ا نعي�ش���ه، ناأم���ل بالدبلوما�شية 
و�ل�شام و�حل���و�ر وحرية �لتعب���ري وبناء قيم 
ثقافية جديدة �ي�شًا بناء ثقة بو�قعنا �لذي البد 
من �ن يتغ���ري، لذلك �شهد �لعر�ق موجات كبرية 
م���ن �لعائدي���ن �حلاملني بعر�ق خمتل���ف عن ذلك 
�لبلد �لذي مل يعرف �ش���وى �حلروب و�الأزمات 
غ���ري  بات���ت  باالأ�شا����ض  ه���ي  �يل  و�ل�شع���ار�ت 
جمدي���ة، لكن ما حدث وبعد �شنو�ت من �لتغيري 
�أن �لع���ر�ق ال ي���ز�ل متاأثرً� ب�شل���وك ومز�ج من 

يحكمه وبتبنياتهم.
مع كل ما حدث من تطور وحتديث يف �ل�شنو�ت 
و�الخرت�ع���ات  �لعلمي���ة  و�لطف���ر�ت  �ل�شابق���ة 
تق���دم  �إىل  باالإ�شاف���ة  �لعلمي���ة  و�البت���كار�ت 
م�شتوي���ات �لتعلي���م و�ل�شح���ة و�لتكنولوجي���ا 
و�لع���ر�ق ال يز�ل يبحث بني �أطاله عن ماآثر يف 
هذ� �جلانب �أو ذ�ك، ويف كل مرحلة من مر�حل 
�لتق���دم �ل�شيا�ش���ي و�ملعطي���ات �جلدي���دة �لتي 
حتتم على �شناع �لقر�ر �أن يكونو� �أكرث فاعلية 
وتفاع���ل مع �الأحد�ث مل جند م���ن �لعر�ق �إال �أن 
يك���ون تابعًا له���ذ� �ملح���ور �أو ذ�ك �لتحالف، �أما 
يف �ملج���ال �لدبلوما�شي فاالأحد�ث كثرية �شو�ء 
يف ق�شي���ة حدود �أو مي���اه �أو �أي �شيء �آخر لغة 
�مل���ال و�لعموالت هي �حلا�ش���رة ال غري، مع كل 
تقدم �قت�شادي �شهده �لعامل وتناف�ض �ل�شركات 
�لطاق���ة  عل���ى  و�ل�ش���ر�ع  �ل�شناع���ات  وتب���دل 
و�العتمادية �ملتبادل���ة و�لعر�ق لن نعرف لغاية 

�للحظة ما هي �شيا�شته �القت�شادية.
مت  ب���ل  ال  �مل�شتب���د  ثقاف���ة  تتب���دل  مل  باملجم���ل 
ذ�ت  و��شتخ���د�م  �الأ�شالي���ب  ذ�ت  ممار�ش���ة 
�ل�ش���رورة  �لقائ���د  ثقاف���ة  و�أ�شبح���ت  �الأدو�ت 
ج���زءً� ال يتج���ز�أ من ثقاف���ة �الأح���ز�ب �حلاكمة، 
م���ا تب���دل هو �لتوج���ه وعملي���ة �ل�شيط���رة على 
�لعق���ل يف �ل�شاب���ق كان���ت �لقومية ه���ي �ملحرك 
جلمهور �ل�شلطة �ليوم �لدين هو حمرك جمهور 
�الأح���ز�ب ويف �حلالت���ني ال ه���ذ� وال ذ�ك يقب���ل 
�لنق���د و�لت�شحي���ح وتغيري �مل�ش���ار، هذه كانت 
عو�م���ل �أ�شا�شية يف جعل �لعر�ق يف ذيل �لعامل 
�لثالث �أو لنكون �أك���رث تفاوؤاًل يف �شمن �الأرقام 
�الأخ���رية م���ن قائم���ة ه���ذ� �لع���امل، وم���ن كانو� 
يطمح���ون يف يوم���ًا �أن يكون���و� مث���ل �لع���ر�ق 
�لي���وم بات���و� يتحدثون عن عب���ور مر�حل قد ال 
ن�شله���ا بع���د ع�ش���ر�ت �ل�شنني، فف���ي كل مرحلة 
مت���ر على هذ� �لعامل �شنجد حالنا م�شنفني وفق 
م���ز�ج و�شل���وك �لقي���م و�الن�شاق �لت���ي يتبناها 
�شان���ع �لق���ر�ر �أو �حل���كام، بالنتيج���ة �شيبق���ى 
�لع���امل يتغ���ري ويتح���ول ب���ني تط���ور وتنمي���ة 
و�شقوط ونهو�ض وتبقى �لدول �ملوؤمنة بقدوم 

�ملنقذ تر�وح حلني هاكها. 

�لتدي���ن ظاه���رة نف�شي���ة عن���د �الن�ش���ان وه���ي 
جت�شيد لقي���م ومبادىء �لدين �ل���ذي يوؤمن به..
�لتدّي���ن يختلف من ف���رد �ىل �آخ���ر ومن جمتمع 
�ىل �آخ���ر و�إن كانا يوؤمن���ان بدين و�حد. �لتدّين  
بنية ثقافية وروحية و�أخاقية ونف�شية متغرية 
يرتب���ط ب�شكل وثي���ق بحركة �ملجتم���ع وطبيعة 
نظامه �ل�شيا�شي و�القت�شادي ، �أي كونه ظاهرة 
�جتماعي���ة ، حال���ه ح���ال كل �لظو�ه���ر �الأخ���رى 
�ملحتدم���ة،  �لتحتي���ة  �ملجتم���ع  بحرك���ة  يتاأث���ر 
ول���ذ� فه���و بن���اء فوقي وم���ر�آة حلرك���ة �ملجتمع 
�لد�خلي���ة �جلو�ني���ة و�شر�عات���ه  وتناق�شات���ه 
�لطبقي���ة وم���ا تف���رزه �الأنظم���ة �ل�شيا�شي���ة من 
عد�لة �جتماعية �أو ��شتغال، �لنظرة �ىل �لدين 
و�لتب�ش���ر يف ن�شو�ش���ه �ملقد�ش���ة و�نعكا�شه���ا 
عل���ى �ل���روح و�مل�شاعر تختلف م���ن �شخ�ض �ىل 
ث���ان ومن زم���ن الآخر ، وحتى ه���ذ� �لكائن �لفرد 

�ملتدّين تتبدل تاأوياته وقناعاته من �لن�شو�ض 
�لدينية وتتغري ردة فعل���ه �لروحية مبا تن�شجم 
م���ع وعي���ه �الجتماع���ي يف ذل���ك �لزم���ن �ش���و�ء 
كان ه���ذ� �لوع���ي متقدم���ًا �ىل �أم���ام �أم مرت�جعًا 
ودّون  ثابت���ة  ن�شو�ش���ه  �لدي���ن  �خلل���ف،  �ىل 
ب���كام ولغة و�ح���دة من يوم نزول���ه على �لنبي 
وحت���ى يومنا ه���ذ� ، لكن ه���ذ� �ل���كام �نعك�شت 
�آيات���ه وكلماته  عل���ى �لنفو����ض و�لعقول يف كل 
زم���ان بطريقة خمتلف���ة ح�شب طبيع���ة �ملجتمع 
يف تل���ك �ملرحلة و�أمن���اط عاقات���ه �القت�شادية 
و�لرو�ب���ط �الجتماعي���ة بني �أف���ر�ده ومن�شوب 
�لثقاف���ة و�لقي���م �الأخاقي���ة يف �ملجتم���ع وه���ذ� 
م���ا يف�شر ظه���ور �ملذ�ه���ب و�لتي���ار�ت �لدينية، 
مب���رور �الأزمان، يف �لدين �لو�ح���د وهذ� متاأٍت 
من نظرة �ملجتمع وموقف �مل�شايخ و�لفقهاء من 
طبيعة ن�شو�شه و�ن�شجامها مع حركة �ملجتمع 
يف ذل���ك �لزم���ان من عدم���ه، وقد عمل���ت �الأفكار 
�لغريبة و��شتن�ش���اخ ن�شو�ض �الأديان �الأر�شية 
�لقدمي���ة للفقه���اء �ملنحدرين من بيئ���ات �أجنبية 
و�إ�شقاطه���ا عل���ى �لدي���ن �ل�شم���اوي، معتنقه���م 
�جلدي���د، م���ن ت�شظي���ة �لدي���ن �لو�ح���د و�شطره 
�ىل عدد م���ن �الأديان �الأخ���رى / �ملذ�هب و�لتي 
تتقط���ع خيوطها م���ع �لدين �الأ�شل���ي كلما �بتعد 
بها �لزمان، فتظه���ر �ألو�ن من �لتدّين تتدرج من 
�شخ�ض �ىل �آخر ح�ش���ب �نتمائه لهذ� �ملذهب �أو 
ذ�ك و�أ�شب���ح �ملذهب، �أي مذهب، مبرور �لوقت 
وباأ�شاليب���ه �لرتغيبي���ة و�لتع�شفي���ة، هو �لبديل 
ع���ن �لدين �ملنّزل وهذ� م���ا حّتم على هذ� �ملذهب 
�أن ميتلك ن�شو�شه �خلا�شة وت�شور�ته �لدينية 
وعباد�ت���ه  وطقو�ش���ه  و�شروحات���ه  ومباحث���ه 
و�إن���ه ه���و �ملمث���ل للدي���ن �ل�شم���اوي وم���ا عد�ه 
م���ن �ملذ�هب ي�شتحق �مل���وت و�لقت���ل ، �أما كام 
مبتك���ري ه���ذه �ملذ�ه���ب ،بالت���د�ول �الإجباري، 
فه���و �لبدي���ل عن �أحادي���ث و�شنة �لنب���ي �ملر�شل 
وه���ذ� �شيفر�ض م���ع تقدم �الأي���ام ، ومن جمتمع 
الآخ���ر ، �ش���كل تدي���ن جدي���د ال مي���ت ب�شل���ة �ىل 
تدّي���ن �الأف���ر�د و�ملجتمعات �لت���ي كانت متار�ض 
عقائ���د �لدين �ملقد�ض يف زم���ن ر�شالته �الأوىل..

�لتدّين كظاهرة نف�شية و�جتماعية تتعر�ض �ىل 
موجات من �ملد و�جلزر  قد ت�شكن �أحيانًا وتهد�أ 
ولكنها يف �أزمن���ة �أخرى تثور وتع�شف بحركة 
�ملجتم���ع وتتح���ول �ىل تيار عني���ف يكت�شح من 

�أمام���ه كل مظاهر �حلياة و�لتمدن وما �لتيار�ت 
و�لتنظيمات �لديني���ة �ملتطّرفة �لتي ظهرت عر 
�لتاريخ و�آخره���ا �لقاعدة ود�ع�ض و�لتنظيمات 
�ل�شلفي���ة و�الإخو�ني���ة و�مليل�شي���ات �لقاتل���ة �إال 
�أ�شكااًل وتنويع���ات للتدّين �الجتماعي ن�شتطيع 
من خالها �لنفاذ �ىل تركيب���ة �ملجتمع �لبنيوية 
وطبيعة عائق���ه �القت�شادية و�ل�شيا�شية ومنط 
�الأف���كار �ل�شائ���دة يف �ملجتم���ع وطبيع���ة �لوعي 
�لف���ردي وم�شتوى ثقاف���ة �ملجتم���ع ..لقد عانت 
�ملجتمع���ات كث���ريً� من ظاه���رة �لتدّي���ن �ل�شلبي 
�لت���ي �كت�شحت �ملجتمعات قاطب���ة �شرقًا وغربًا 
، وحت���ى �ملجتمع���ات �الأوروبي���ة م���ا ز�لت تئن 
من جور �لتدّي���ن �لز�ئف و�شطوة �لكني�شة على 
ه���ذه �ملجتمع���ات يف �أزم���ان تخلفه���ا و�حت���د�م 
�ل�شر�ع���ات �ل�شيا�شي���ة و�الجتماعي���ة وت���دين 
�ل�شل���وك �الإن�ش���اين وقام���ت بن�ش���ب �مل�شان���ق 
و�ملقا�شل ل���كل من يجهر بعد�ئ���ه لنمط �الإميان 
�لف���رت�ت  تل���ك  لق���د �شمي���ت   ، �ل�شائ���د  �لدين���ي 
بالع�ش���ور �ملظلم���ة ، لك���ن �ملجتمع���ات �لغربية 
مل ت�شتك���ن ل�شطوة هذ� �لتدّي���ن �لقهري �لز�ئف 
و��شتطاع���ت �أن تت�شلح �أمام���ه بالعلم و�لتطور 
�ل�شناع���ي وثورت���ه �لتكنولوجي���ة �لتي ظهرت 
قبل ع���دة ق���رون و��شتط���اع �لعل���م وخمتر�ته 
باأ�شلحتهم���ا وتقنياتهم���ا من �إ�شق���اط كل حجج 
�ملجتمع���ات  يف  �ل�شائ���دة  �لتدّي���ن  و�أباطي���ل 
يف تل���ك �لف���رتة و��شتطاع���ت ك�شوف���ات �لعل���م 
�ملتاحق���ة م���ن تغي���ري بو�شل���ة �لعق���ل �لب�شري 
نح���و �ليقيني���ات و�لقناعات �جلدي���دة ، بحيث 
وجد �لقائم���ون على �لتدّي���ن/ �الأديان �جلديدة 
�نه���م ع���ر�ة خمذول���ون ال ميتلك���ون �حلجة وال 
�مل�ش���د�ت �ملعرفي���ة للوق���وف �أم���ام �شي���ل �لعلم 
وتيار�ت���ه �جلارف���ة �لتي �أز�حت م���ن �أمامها كل 
�أباطيل وخزعب���ات وخر�ف���ات �لتدّين �لغريب 
�لتاري���خ وحاول���ت حت���ى  ورمته���ا يف مز�ب���ل 
يومن���ا هذ� على تنقية �ل�ش���ور �لدينية �الأ�شلية 
م���ن �ل�شو�ئ���ب ور�هن���ت عل���ى جع���ل �لكنائ�ض 
و�ملعاب���د �أماكن �مت���اء وتطمني روحي وعملت 
عل���ى �أن تعيد للمو�طن �لتدّي���ن �ل�شفاف �لذي ال 
تغريه �لنعر�ت و�لتاأويات �خلارجة عن منطق 
�لعق���ل و�أن تاأخ���ذ بي���د �الن�ش���ان و�إميان���ه �ىل 
ح�شرية �ملدنية و�حل�شارة ، لكنها جوبهت على 
�لدو�م بالعقبات �لتي ي�شعها �لبع�ض من فقهاء 

�لكني�شة �ملتطرفني، من �أجل �إرجاع �ملو�طن �ىل 
د�ئ���رة غيهم وظاله���م و�لوقوف م���ا �أمكن �أمام 
ماكنة �لعلم �جلبارة بو�شع �لع�شي ، و�إن كانت 
�شعيف���ة ، يف دو�ليبها..م���ا عانت���ه �ملجتمع���ات 
�الإ�شامي���ة ومنذ �أكرث من �أل���ف عام هي ظو�هر 
�لتدّين �الجتماع���ي �ل�شر�ض و�لذي �شبغ بلونه 
�لدم���وي �الأحم���ر كل �الأنظم���ة �ل�شيا�شي���ة �لتي 
تو�ل���ت على ه���ذه �ملجتمع���ات ، كم���ا �شاهم هذ� 
�لتدّين بوقف عجلة �لتقدم وحطم كل �ملرتكز�ت 
�القت�شادي���ة �لتي كان باالإم���كان �أن تاأخذ مبقود 
ه���ذه �ملجتمعات نح���و طرق �حلري���ة و�لتقدم..

���َم له���ا، �أن تتقاطع مع  �لبل���د�ن �الإ�شامي���ة، ُر�شِ
�لعلم و�حلقيقة ومل ت�شهد يومًا ثور�ت �شناعية 
وعمر�نية ، بل تاأكل ج�شده���ا �لنز�عات �لدينية 
و�ل�شيا�شية و�لعرقي���ة بدو�فع من قوى د�خلية 
وخارجي���ة. من يخفف من غلو�ء �لتدّين ونهجه 
�لع���دو�ين هو �لعل���م و�ملنطق �لعلم���ي ومبا �أن 
هذه �ملجتمعات تعي����ض د�ئما يف �ملا�شي وعلى 
ق�ش�ض و�أجماد �الأ�شاف و)بطوالتهم( �خلارقة 
وال تنظر �ىل حا�شره���ا �ملاأ�شاوي �أو م�شتقبلها 
�لغائم فقد �أ�شقطت �ملعرفة و�لعلوم و�لثقافة من 
ح�شاباته���ا و�عت���رت من يتعاط���ى �لعلم ملحدً� 
وزنديقًا حتق علينه �للعن���ة و�لتغييب و�لقتل ، 
ه���ذه �لبيئة �الجتماعية �ملري�ش���ة وفرت و�شطًا 
مثالي���ًا للتدّي���ن �ملوب���وء ليفت���ك بكي���ان �ملو�طن 
�له����ض و�ال�شتح���و�ذ عل���ى عقل���ه و�ال�شتعان���ة 
�لعاطفي���ة   و�مل�شاع���ر  �لوج���د�ن  مبج�ش���ات 
و�الأحا�شي�ض �لعمي���اء يف �لنظر �ىل هذ� �لكون 
وتف�ش���ريه يف �لتعام���ل معه،�لغ���اء �لعق���ل فاقم 
من �نت�شار �الأوه���ام و�خلر�فات د�خل منظومة 
�الإمي���ان �ملجتمع���ي ، تعاظ���م �جله���ل وتر�كم���ه 
عم���ل على ظه���ور �ال�ش���كال �لب�شعة م���ن �لتدّين 
و�لتط���ّرف �لدين���ي ، حت���ى �أن ه���ذه �ملجتمعات 
يف �أيامن���ا ه���ذه تع���اين لي����ض من �مل���د فقط بل 
ت�شونام���ي من �لتدّي���ن �لذي ال مي���ت �ىل �لدين 
�الإ�شامي ب�شلة وهو �لنتيجة �حلتمية العتناق 
�ملجتمعات للمذ�هب/ �الأديان �لبديلة عن �لدين 
�ال�شام���ي �حلنيف..�لو�ق���ع �ملتخّل���ف �لذي ال 
ي�شتن���د �ىل بنى موؤ�ش�شاتية ر�شينة ينتج تدّينًا 
فو�شوي���ًا ويجعل م���ن �إن�شان ه���ذه �ملجتمعات 
م�شخ���ًا با هوي���ة ال يتو�نى عن �رت���كاب �أب�شع 
�لفظائ���ع و�جلر�ئ���م �ملرعبة الأن �ليق���ني �الأعمى 
هو َم���ن ي���وؤدي �ىل �جلنون..�لعلم ه���و �لكابح 
�لوحي���د لاإمي���ان �ل�ش���اذ وه���و �لوحي���د �لقادر 
عل���ى �إخ�ش���اع �لتدّين ملنطق �لعق���ل كي ين�شجم 
م���ع حرك���ة �ملجتم���ع و�هتز�ز�ت���ه �لد�خلي���ة..

تدّي���ن �ملجتمعات �الإ�شامي���ة ومنذ قرون خليط 
م���ن �الأ�شاطري و�لق�ش����ض �لفنتازية ون�شو�ض 
بوذي���ة  م���ن  �لو�شعي���ة  �لديان���ات  وعب���اد�ت 
وهندو�شي���ة وزر�د�شتي���ة ومانوي���ة ومعتقد�ت 
فل�شفي���ة و�شوفي���ة وغريه���ا وه���ي ال متت �ىل 
�الإ�ش���ام ب�ش���يء. �لتدّين يف �لزم���ن �جلديد يف 
قم���ة جم���ده و�ملجتمع���ات خمربة وه���ذ� �لتدّين 
�ل�ش���وري، �ملف���ّرغ م���ن �الأث���ر �لروح���ي، يعمل 
يوميًا يف �الإيغال على تخريبها ودمارها..          

عوام��ل ا�ش��تدامة الأزم��ة العراقية ال�ش��املة
   د.  فالح احلمـراين

حّدد تقرير الر�ضد ال�ضهري للو�ضع 
في العراق ال�ضادر عن معهد ال�ضرق 

الأو�ضط في مو�ضكو العوامل الم�ضببة 
لتفاقم الأزمة ال�ضاملة التي تخيم 

على البالد منذ انهيار الديكتاتورية 
با�ضتمرار  ال�ضراعات المميتة بين 

القوى الحاكمة، واأن�ضطة داع�ش، 
وكورونا فايرو�ش، وتدهور القت�ضاد 

، واأكد ف�ضل القوى الحاكمة في 
اإيجاد البديل الفعال والديمقراطي 

بحق للنظام الديكتاتوري البائد، 
وا�ضتخدام بع�ضها اأ�ضاليبه في قمع 

الحتجاجات الم�ضروعة، وا�ضتنادها 
على الكتل الطائفية ال�ضيقة، ولي�ش 

على قاعدة جماهيرية عري�ضة 
تمثل كافة اأطياف المجتمع العراقي 

وقواه ال�ضيا�ضية، عالوة على اإخفاقها 
باإحالل الأمن وال�ضالم في البالد 
واإنعا�ش القت�ضاد ب�ضبل علمية، 

وا�ضتعادة ال�ضيادة الوطنية بالكامل.

التدّين ك�ضعور ظهر مع ظهور 
الإن�ضان على الأر�ش حين وجد 
نف�ضه وجهًا لوجه اأمام الظواهر 

الطبيعية التي لم يجد لها تف�ضيراً 
وترابطًا ، ح�ضب فهمه الب�ضيط 

، بالغيب والماوراء والالاأدرية 
ت�ضكل خطراً عليه وتربك 

وجوده على اأر�ش الواقع �ضواء 
كانت هذه الظواهر مح�ضو�ضة اأم 

غير مح�ضو�ضة .مفهوم التدّين 
ا�ضتق من الدين بعد ذلك ومن 

لحظة ن�ضوئه الأول، ب�ضيغه 
الب�ضيطة ون�ضو�ضه وعقائده 

واأوهامه وخرافته الى اأن اكتملت 
�ضوره ون�ضجت ن�ضو�ضه وامتالأت 

بالدللت العلمية والأخالقية 
والروحية �ضواء كان الدين �ضماويًا 

اأم ار�ضيًا..

هل نحن في هذا العالم؟

 د. اأثري ناظم اجلا�ضور 

ال��ت��دّي��ن الج��ت��م��اع��ي..ال��م��د وال��ج��زر

�ضالم حربه



*لنع���د اإلى اأوقات ما قب���ل الجائحة. لماذا اعتقدت 
اأن �سيًئا كهذا �سيحدث ؟

- كن���ت مقتنع���ة باأنن���ا كن���ا ننتظ���ر حدوث 
ظاهرة �س���بيهة بوب���اء �س���ار�س الذي حدث 
ف���ي ع���ام  2003 ، كان ذلك ف���ي حوالي عيد 
المي���اد ع���ام 2019. كن���ت اأراق���ب م���ا كان 
يح���دث في ال�سين ، وب���دا لي اأنه كان هناك 
بالفعل ت�ستر، م�ساب���ه جًدا لما مررنا به في 
عام 2003 لأنني كنت في ال�سين و�سافرت 
في جميع اأنحاء الباد خال وباء ال�سار�س 
، لذل���ك كان���ت ل���دي فك���رة جي���دة ع���ن �سكل 
اللعب���ة ال�سيني���ة. لقد كن���ت بالفعل غا�سبة 
بحل���ول الأ�سب���وع الثان���ي م���ن �سهركانون 

الثاني عندما حدث الأمر ..

*الي���وم ،جعل���ت اللقاح���ات الحالة المزاجي���ة اأكثر 
اإيجابية. فهل ت�ساركين الآخرين هذه الإيجابية؟

-ح�سًن���ا ، لدين���ا اأكث���ر م���ن 200 لق���اح قيد 
التطوي���ر وحتى الآن ، ل ت���زال جميعها في 
ط���ور الإعداد با�ستثناء اثني���ن. هذا مذهل.
والكثي���ر م���ن ذل���ك يتعل���ق باأ�سي���اء كان���ت 
المعاه���د الوطني���ة لل�سحة تموله���ا وتعمل 
عليه���ا ل�سن���وات عدي���دة. وق���د تم بن���اء كل 
ه���ذا ف���ي محاول���ة ابت���كار لق���اح لاإيب���ول.
والآن لدين���ا مجموع���ة جدي���دة كامل���ة م���ن 

النم���اذج لاأوبئ���ة الم�ستقبلي���ة ، نهج جديد 
تماًما - وهو نه���ج ي�سير ب�سكل اأ�سرع. كان 
وا�سًح���ا ج���ًدا بالن�سب���ة ل���ي اأن ال�سينيين 
ب�س���اأن  خاطئ���ة  بيان���ات  ي�سع���ون  كان���وا 
اأعداد الح���الت والوفيات. كان وا�سًحا لي 
���ا اأن ل���ي وينليانغ وغي���ره من الأطباء  اأي�سً
ال�سينيي���ن ال�سجعان الذي���ن كانوا يقولون 
الحقيق���ة يتعر�س���ون للعق���اب اأو ال�سجن ، 
واأن ال�سحفيي���ن ال�سينيي���ن الذي���ن كان���وا 
�سجعاًنا بم���ا يكفي لمحاولة ق���ول الحقيقة 
يواجه���ون بالفع���ل عقوب���ات اأو يختف���ون. 
واأن اأي���ًا م���ن الخب���راء الدوليي���ن ل���م يفعل 
الكثي���ر حًق���ا ، وكان الأمر محبًط���ا ب�سكل ل 
ي�س���دق ..كنت اأح���اول اإخم���اد التحذيرات 
، وتعر�س���ت للهج���وم. بل تلقي���ت تهديدات 
بالقت���ل. كان هنالك من يق���ول لي اإنني كنت 
اأثي���ر الخ���وف واأن���ه يجب عل���ى �سخ�س ما 

حب�سي. كان المزاج العام �سيًئا حًقا.

*على مدار العام الما�سي ، ما الذي فاجاأك اأكثر؟
-كن���ت دائًم���ا مت�سكك���ة ف���ي اإدارة ترامب ، 
لكنن���ي ل���م اأتخيل ق���ط تخريًبا متعم���ًدا من 
قبل رئي����س الوليات المتحدة. لقد �ساركت 
كن���ا  وعندم���ا   ،)  )Contagion فيل���م  ف���ي 
نقوم بالع�س���ف الذهني ونتخيل احتمالت 
الحبك���ة ، ل���م نتخي���ل اأب���ًدا اأن اأ�س���واأ اأداء 
�سياأتي من الوليات المتحدة الأمريكية. لم 
نتخيل اأبًدا اأنه �سيكون هناك رئي�س ل يريد 

ال�سيط���رة على الوباء. كان م���ن الممكن اأن 
يكون ذلك بمثابة تحريف موؤامرة لم يدعمه 

حتى المجانين في هوليوود.
م���ا ال���ذي تبحثي���ن عنه بع���د ذلك؟ م���ا الذي 

يقلقك؟
-اأنا اأنظر اإلى المتغيرات واأتابعها عن كثب 
، واأن���ا قلقة للغاية ب�ساأن البرازيل.اذ  يمكن 
اأن يكون لديهم وباء يمتد اإلى العام المقبل. 
اأعن���ي ، قد يكون هذا كارثًي���ا ، وقد خرجت 
�سالت���ان متحول���ة على الأقل م���ن البرازيل 
حت���ى الآن. ويمك���ن اأن يك���ون ذل���ك موؤ�سرا 

لتطور هذا الفيرو�س.

*لق���د راأين���ا بع�ض البل���دان تتح���رك ب�سرعة كبيرة 
ف���ي تطعيم �سكانها.كالمملك���ة المتحدة ، هل هناك 

�سيء يمكن تعلمه من هذا ؟
- ح�سنا ،هناك �سيئي���ن كبيرين هناك. اأوًل 
، قام���وا بتطعيم ن�سبة اأكب���ر من مواطنيهم 
مقارن���ة بال���دول الأخ���رى. كم���ا يمكنن���ا اأن 
ننظ���ر اإليه���م لمعرف���ة م���ا اإذا كان التطعي���م 
ي���وؤدي اإل���ى انخفا�س في انتق���ال العدوى.

وهذه النقطة غابت ع���ن الكثير من النا�س. 

ج���زء م���ن الندف���اع للح�س���ول عل���ى ه���ذه 
اللقاحات هو اأن الدرا�سات لم تكن م�سممة 
لختب���ار ما اإذا كان اللق���اح قد نجح في منع 
انتق���ال الع���دوى اأم ل ؛ كان �سيتطل���ب �سنة 
اأو �سنتي���ن اأخرى م���ن الدرا�سة.لذلك عندما 
يقولون فعالية بن�سبة 95 في المائة ، فاإنهم 
ل يتحدث���ون ع���ن الحماي���ة بل التق���دم اإلى 
مر�س خطير.لذلك ، نحن نعلم اأن اللقاحات 
جي���دة حًقا في حماية الفرد ، لكننا ل نعرف 
حت���ى الآن م���ا اإذا كان���ت جي���دة ف���ي حماية 

المجتمعات. 
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عالمة المناعة االمريكية لوري غاريت ت�صف العالم بعد اللقاح :

ترجمة :عدوية الهاليل 

اطلقت عليها �سحيفة نيوورك تايمز لقب " 
نبي الجائحة " بعد اأن توقعت حدوث الوباء 

وحذرت في عام 2019 من �سوء ا�ستعداد العالم 
لوباء عالمي يجعل العالم مرعبا ..عالمة 

المناعة والكاتبة الأمريكية )لوري غاريت ( 
ا  الفائزة بجائزة بوليتزر والتي �ستح�سل اأي�سً

على درجة دكتوراه فخرية في العلوم في حفل 
جامعة روتجرز  يوم الأحد الموافق 16 اآيار   

حقائق  قا�سية حول كيفية  عن  ك�سفت   ،2021
روؤية البلدان المختلفة لل�سلة بين مجتمعاتها 

واقت�ساداتها وه�سا�سة البنية التحتية ال�سحية 
في العالم ، والطبيعة ال�سر�سة للمناف�سة 

العالمية الآن بعد اأن اأ�سبحت اللقاحات متاحة. 
جاء ذلك �سمن الحوار الذي اجرته معها مجلة 

فورن بولي�سي لتتحدث فيه عن تاأمالتها في 
العام الما�سي وماالذي يقلقها الآن في مايخ�ص 

م�ستقبل البلدان بعد الوباء ..

يعمل وباء كوفيد 19-على ت�سريع العديد من التغييرات 
العالمي���ة الهائل���ة الجارية بالفعل م�سبًق���ا ، را�سما مامح 
نظ���ام عالمي با قي���ادة.لأن كوفيد لم ي�سع���ل النار اأ�سا 
بل �سب البنزين على النيران.فقد ت�سببت جائحة كوفيد 
19- ف���ي اأكب���ر اأزم���ة منذ الح���رب العالمي���ة الثانية. لكن 
التغييرات التي ت�سارعت كالأزمة ال�سحية - وتزايد عدم 
الم�ساواة ، وتاآكل ال�سرعية الديمقراطية ، والموؤ�س�سات 
العالمي���ة القديم���ة ، وال�سط���راب التكنولوج���ي - كانت 

جارية بالفعل . 
فف���ي الولي���ات المتح���دة ، اأدى الختاف ف���ي الو�سول 
اإل���ى الرعاي���ة ال�سحي���ة لاأثري���اء والفق���راء ، ف�س���ًا عن 
اأن���واع الوظائف التي ُيرجح اأن تتاأثر بالأزمة )الوظائف 
ال�سخ�سية، وتجارة التجزئة ، وال�سيافة ، وما اإلى ذلك( 
اإل���ى زي���ادة التاأثي���ر غير المتكاف���ئ للوب���اء. ولأن ال�سود 
والأ�سب���ان ه���م اأكثر عر�سة لحتال الدرج���ات الدنيا من 
ال�سلم الجتماعي والقت�س���ادي ، فاإن الآثار القت�سادية 
وال�سحي���ة ل���� )كوفي���د 19-( اأث���رت ب�س���كل اأكب���ر عل���ى 

مجتمعاتهم.
كما ناحظ باأن فترات الركود دائًما ما تكون اأ�سعب على 
الفق���راء ، لكن خ�سو�سيات الوب���اء جعلت الركود الناتج 
عن���ه هو الأكث���ر تفاوًت���ا في تاري���خ الولي���ات المتحدة.
���ا حوافز لأ�سح���اب العمل لزيادة  فق���د اأوجد الوباء اأي�سً
ال�ستثم���ار ف���ي الأتمتة والتعل���م الآل���ي والطباعة ثاثية 
الأبع���اد ، مما �سيك���ون له المزيد من الآث���ار ال�سلبية على 

العمالة منخف�سة المهارات ..
لق���د اأدى الوب���اء اي�س���ا ال���ى ت�سري���ع الفق���دان الم�ستمر 
لثقة الجمهور ف���ي الموؤ�س�سات الوطني���ة والدولية. ففي 
الوليات المتحدة ، يتنامى النق�سام ال�سيا�سي والغ�سب 
الع���ام من الموؤ�س�سة ال�سيا�سي���ة منذ �سنوات. وقد قو�س 
التدخ���ل الأجنبي ف���ي النتخابات الرئا�سي���ة لعام 2016 
ثق���ة الجمه���ور ف���ي نزاه���ة النتخاب���ات ، بينم���ا ه���ددت 
مزاع���م ترامب الت���ي ل اأ�سا����س لها من تزوي���ر الناخبين 
بتقوي�س الثق���ة في الموؤ�س�سات ال�سيا�سي���ة - على الأقل 
بالن�سب���ة لأتباع���ه. لق���د ك�سف الوب���اء اأي�سا م���دى �سوء 
تجهي���ز موؤ�س�ساتنا متع���ددة الجن�سيات في حقبة الحرب 
الب���اردة لمواجهة الم�س���اكل العالمية الي���وم. اذ يجب اأن 
تكون قوى المح���ور المهزومة للياب���ان واألمانيا اأع�ساء 
دائمي���ن ف���ي مجل�س الأم���ن التاب���ع لاأمم المتح���دة )فهم 
اأ�سدقاوؤن���ا الآن( ف�سا عن الحاج���ة اإلى تحالف ع�سكري 
متعدد الأطراف بين الوليات المتحدة واليابان وكوريا 
الجنوبية واأ�ستراليا لمواجهة القوة ال�سينية في منطقة 

اآ�سيا والمحيط الهادئ. 
لق���د تعافت ال�سين ب�سرعة اأكب���ر وب�سكل كامل من الوباء 
ال���ذي بداأ داخل حدودها ، و�ستك���ون القت�ساد الرئي�سي 
الوحيد الذي ينمو في ال�سنوات المقبلة . كما اأدى الوباء 
اإلى ت�سري���ع طموح ال�سين لتقديم نف�سه���ا كبديل للقيادة 
الغربي���ة. وتق���وم الدول���ة الآن بت�سوي���ق لق���اح مي�س���ور 
التكلف���ة ي�س���ق طريقه اإل���ى العديد من ال���دول النامية في 
اآ�سي���ا واأفريقي���ا - حيث كانت ال�سين ف���ي ال�سابق تحقق 
ا  نجاح���ات اقت�سادية. ومع ذلك ، فق���د وّلدت ال�سين اأي�سً
درجة كبيرة من عدم الثقة الدولي من تعاملها مع الوباء. 
بعد ان حاولت بكين الت�ستر على تف�سي المر�س الأ�سلي 
واإ�سكات الأطباء الذي���ن حاولوا تحذير العالم من كوفيد 
-19- مم���ا �ساه���م في الطريق���ة المت�ساهل���ة بالفعل التي 
تعامل���ت بها ال���دول الغربية م���ع انت�سار كوفي���د 19-من 

حدود ال�سين في اأوائل عام 2020.
لق���د اأدى التاأثي���ر ال�سحي الهائ���ل للوباء عل���ى الوليات 
المتح���دة ، و�س���وء التعامل الع���ام مع الأزم���ة ، اإلى مزيد 
الرئا�س���ة والكونغر����س  ف���ي  ت���اآكل ثق���ة الجمه���ور  م���ن 
والموؤ�س�س���ات مث���ل مراك���ز ال�سيط���رة عل���ى الأمرا����س 
ومنظمة ال�سحة العالمية.ف���الآراء منق�سمة للغاية ب�ساأن 
ا ل تمتلك الديمقراطية  ذل���ك ، لكن الوليات المتحدة اأي�سً
المدني���ة ال�سحي���ة التي نراها ف���ي الياب���ان اأو األمانيا اأو 

دول ال�سمال اأو كندا.
لقد خلق الوباء المزيد من الحوافز لا�ستثمار في الأتمتة 
الرقمي���ة. واأدى  وال���ذكاء ال�سطناع���ي والتكنولوجي���ا 
اإل���ى تراج���ع الت�سنيع التقلي���دي والتج���ارة الإلكترونية 
وتكنولوجي���ا المعلوم���ات. و�سوف يتطل���ع الم�سنعون 
اإلى مزيد م���ن اأتمتة م�سانعهم و�سيخت���ار تجار التجزئة 
ب�سكل متزاي���د القنوات الرقمية ، بع���د اأن �سمحت البنية 
التحتي���ة الرقمية لموظفي المكات���ب بالعمل من المنزل ، 
و�ستوا�سل ال�سركات الكبرى ال�ستثمار في التكنولوجيا 
الرقمي���ة الت���ي تخل���ق الكف���اءات ، مث���ل اأتمت���ة العمليات 
ا  الروبوتية. كم���ا اأن التقدم التكنولوج���ي �سيخلق فر�سً
للتعل���م ع���ن بعد ، والتطبيب ع���ن بع���د ، والزراعة الأكثر 
كف���اءة ، و "المدن الذكية" ف���ي الم�ستقبل. ومع ذلك ، فاإن 
هذه التغييرات �ستترك الكثير من النا�س خلف الركب في 
كل من البل���دان الغنية والفقيرة ..فف���ي حالة عدم وجود 
�سيا�سة قوية وفعالة ، م���اذا يحدث للم�سوؤولين و�سائقي 
الحافات وعم���ال الم�سانع وموظفي التجزئة الذين عفا 
عليه���م الزمن؟ باخت�سار ، لم يخل���ق الوباء م�ساكلنا ، بل 
اأدى ال���ى ت�سريع نموه���ا ، وهو الآن يحرم���ن من الوقت 

والموارد لحلها ..!

* عالم �سيا�سي والموؤ�س�ض والمدير التنفيذي لمجموعة 
اأورا�سيا ال�ست�سارية للمخاطر ال�سيا�سية

قال م�سوؤول بارز في منظمة ال�سحة العالمية 
اإن الع���دد الهائل من حالت الإ�سابة بكورونا 
مدف���وع جزئيا بظهور متح���ورات الفيرو�س، 
محذرا م���ن اأن تخفي���ف تدابي���ر ال�سيطرة قد 
ي���وؤدي اإل���ى تفاقم الجائح���ة. واأ�س���اف مدير 
الط���وارئ بمنظم���ة ال�سحة العالمي���ة مايكل 
راي���ان، اأن الفيرو����س يمتل���ك "طاق���ة حركية 
هائل���ة" في بع�س البل���دان، واأن القادة الذين 
يعتقدون اأن التطعيم وح���ده �سيوقف الوباء 

مخطئون.
وق���ال: "الزي���ادة مدفوعة بال�سل���وك الب�سري 
وظه���ور المتح���ورات والعديد م���ن العوامل 
الأخرى.. نتوقع اأن يتباطاأ الفيرو�س ونعمل 
عل���ى الإ�س���راع بذلك". كما ح���ث رايان بع�س 
الق���ادة على العت���راف "بالواق���ع الوح�سي" 
للو�س���ع، قائ���ا: "بع�سك���م لي����س ف���ي موقع 
جيد.. اأنتم بحاجة لحماية نظامكم ال�سحي.. 
اأنتم بحاجة اإلى ترتيب اإمدادات الأك�سجين".

وذك���ر رايان اأن���ه بينما قد ت�ساع���د متحورات 
الفيرو����س الجديدة في انت�س���ار كوفيد19-، 
ف���اإن القوة الدافع���ة هي "اقت���راب النا�س من 
بع�سه���م البع����س، واأن الح�س���ود والختاط 

دون وقاي���ة اأو غ�س���ل اليدين ل ي���زال خطرا، 
رغم انطاق برامج التطعيم"

من جه���ة اخرى قالت و�سائل اإعام اأوروبية، 
اإن الدول الأوروبي���ة منق�سمة ب�ساأن المقترح 
الأمريك���ي برف���ع "ب���راءات الخت���راع" ع���ن 
لقاح���ات كورون���ا، ف���ي وق���ت اته���م الرئي����س 
الفرن�س���ي وا�سنط���ن ولندن بعرقل���ة ت�سدير 
اللقاحات.  ودعا الرئي����س اإيمانويل ماكرون 
الولي���ات المتحدة وبريطاني���ا اإلى الكف عن 
اللقاحات �سد كوفيد19-  "عرقلة" ت�سدي���ر 
الأم���ر  لإنتاجه���ا،  ال�سروري���ة  والمكون���ات 
ال���ذي يتيح تعزي���ز "الت�سامن" العالمي على 
�سعي���د التلقي���ح. وتعقد الي���وم ال�سبت القمة 
الأوروبية في مدينة بورتو البرتغالية، حيث 
يتوقع اإ�سدار موق���ف اأوروبي نهائي وا�سح 
ب�س���اأن المقت���رح الأمريك���ي برف���ع "ب���راءات 
المفو�سي���ة  رئي�س���ة  وقال���ت  الخت���راع". 
الأوروبي���ة اأور�سول فون دي���ر ليين في هذا 
ال�سي���اق اإن اأوروب���ا "م�ستع���دة لمناق�س���ة اأي 

اقتراح يعالج الأزمة ب�سكل فعال وعملي".
ب���دوره، رح���ب وزي���ر الخارجي���ة الإيطال���ي 
لويجي دي مايو بالقتراح الأمريكي، معتبرا 
اأن���ه يمث���ل "اإ�س���ارة مهم���ة ج���دا" واأن العالم 
يحتاج اإلى "حرية الو�سول" اإلى اللقاح. لكن 
األمانيا حذرت من اأن "حماية الملكية الفكرية 
ه���ي م�س���در البتكار ويج���ب اأن تبق���ى كذلك 

ف���ي الم�ستقبل". وقالت حكوم���ة الم�ست�سارة 
ت�سني���ع  م���ن  يح���د  "م���ا  اإن  مي���ركل  اأنغي���ا 
اللقاحات هو الطاق���ات الإنتاجية ومتطلبات 

الجودة العالية ولي�س براءات الختراع".
واأكدت المختب���رات الألمانية "بايونتيك" اأن 
ذل���ك لن يك���ون له تاأثي���ر "على الأم���د الق�سير 
والمتو�س���ط" لأن حماي���ة ب���راءات الختراع 
لي�س���ت العامل ال���ذي يحد من اإنت���اج وتوريد 
لقاحها المطور م���ع �سركة "فايزر" الأمريكية 
الت���ي ق���ال رئي�سها األبرت بورل اإن���ه "ل يوؤيد 

اإطاقا" رفع براءات الختراع.
اأما بالن�سبة للحكوم���ة الإ�سبانية، فقد اأعلنت 

اأن "الرف���ع وح���ده ل���ن يك���ون كافي���ا ل�سمان 
ح�س���ول البل���دان النامي���ة عل���ى اللقاح���ات، 
اإل���ى اأن الأم���ر ق���د ي�ستغ���رق وقت���ا  م�سي���رة 
مدري���د  دع���ت  وق���ت  ف���ي  علي���ه"،  للموافق���ة 
المختب���رات اإل���ى "ت�سري���ع نق���ل التراخي�س 
الطوعي���ة". م���ن جهة اأخ���رى، اأك���دت فرن�سا 
تاأييدها لهذه الفكرة، لك���ن ماكرون �سدد على 
اأن رفع ب���راءات الختراع ل���ن يكفي لو�سول 
اللق���اح اإل���ى الجمي���ع، ب���ل يج���ب اأن تحت���ل 
تبرع���ات الدول الغني���ة الأولوية وخا�سة في 
ظ���ل عدم امتاك ال���دول الأفق���ر التكنولوجيا 

والإمكانيات الازمة لت�سنيع اللقاح.

ن�س���رت  �سحيف���ة الغاردي���ان  مق���ال 
راأي كتبت���ه ن�سري���ن مال���ك بعن���وان 
"ك���م �س���كا اإ�سافي���ا لكارث���ة كوفيد 
تحتاجه ال���دول الغني���ة لتدفعها اإلى 

عمل الازم؟
ت�سته���ل الكاتب���ة مقالها بالق���ول اإنه 
م���ع ارتف���اع ع���دد ح���الت الإ�ساب���ة 
بفيرو����س كورون���ا ب�س���كل كبير في 
اأوروب���ا والولي���ات المتحدة خال 
الج���زء الأول م���ن الع���ام الما�س���ي، 
ب���دا اأن �سيئا غريبا يحدث في الجزء 

الجنوبي من العالم.
ففي حي���ن كان اإجمالي عدد الوفيات 
ب�سبب الوباء في جنوب اإفريقيا اأقل 
م���ن 100 �سخ����س، كان���ت بريطانيا 
تفقد اأكثر من 1000 �سخ�س يوميا. 
وكان مع���دل الوفيات في الهند خال 
هذه الفترة منخف�سا جدا لدرجة اأنه 

و�سف باأنه "لغز".
وبح�سب المقال، فاإن البع�س يعتقد 
اأن الق���ارة نج���ت م���ن اأ�س���واأ م���ا في 
كوفيد - 19 لأنه���ا اتخذت اإجراءات 
حا�سم���ة ف���ي وقت مبكر م���ن الوباء، 
بينم���ا يق���ول اآخ���رون اإن الق���ارة قد 
تم اإنقاذها من خ���ال مناخها الدافئ 
وانخفا����س ع���دد ال�س���كان الم�سنين 
المجتمعي���ة  ال�سح���ة  "اأنظم���ة  و 

الجي���دة". كم���ا كان���ت هن���اك �سجة 
ح���ول الإمكانات العاجي���ة لأ�سجار 
ال�سي���ح الحل���وة المزروع���ة محليا، 
وهي نباتات ادع���ى رئي�س مدغ�سقر 

اأنها تعالج الفيرو�س.
المنط���ق  ه���ذا  معظ���م  كان  وق���د 
تخميني���ا. لك���ن المق���ال يو�س���ح اأن 
الو�س���ع الآن اأ�سب���ح معكو�سا. فمع 
اكت�س���اب برامج التطعي���م زخما في 
�سم���ال العالم، بداأ الوب���اء اأخيرا في 
النح�س���ار، في حي���ن يحدث العك�س 
في البلدان منخف�سة الدخل، حيث ل 
يتوقع معظم النا����س الح�سول على 
اأي من تكنولوجيا اللقاح اأو تبرعات 

اللقاح في الم�ستقبل القريب.

الرعاي���ة  مراف���ق  اأن  اإل���ى  اإ�ساف���ة 
ال�سحية تعاني فوق طاقتها وتفتقر 
اإلى الموارد - تماما كما يحدث حاليا 
ف���ي الهن���د، كم���ا اأن جم���ع البيان���ات 
مح���دود، مم���ا يعن���ي اأن اإح�ساءات 
الوفي���ات غي���ر موثوق���ة ول توج���د 
طريق���ة لتقدير وق���ت انته���اء الوباء 
ف���ي العدي���د م���ن البلدان. وب���دل من 
ذلك، تق���ول مالك اإن م���ا ينتظرنا هو 
امتداد مفتوح من عدم اليقين، حيث 
يح���اول ال�س���كان، ويف�سل���ون حتما، 

في التعاي�س مع هذا الفيرو�س.
ال�سيناري���و الأف�س���ل ف���ي مث���ل هذه 
الح���الت، بح�س���ب الكاتب���ة، هو اأن 
الحكومات قادرة على احتواء ذروة 

عالية من الحالت من خال عمليات 
الإغاق، بينم���ا ُتفقد الأرواح و�سبل 
العي����س ب�سبب القي���ود القت�سادية. 
ويقدر بع�س المراقبين اأن الفيرو�س 
�سيقتل اأ�سخا�سا في عام 2021 اأكثر 
مم���ا كان عليه في ع���ام 2020. وهو 
ما يقودن���ا اإلى ما يمك���ن وما ينبغي 
فعل���ه. اإن ع���دم انت�س���ار الوب���اء في 
البل���دان الفقي���رة بنف����س ال�س���راوة 
الت���ي راأيناه���ا في ال���دول الغربية ل 
يعن���ي عدم وج���ود اإ�ساب���ات بطيئة 
ومميت���ة، والت���ي يمك���ن اأن تتح���ول 
اإلى جحي���م. هناك تاأخير م�سّمن في 
انت�سار الفيرو�س، �سواء في الداخل 

اأو في الخارج، ح�سب الكاتبة.

تمام���ا كما حدث ف���ي الموجة الأولى 
ف���ي  حالي���ا  ويح���دث  الغ���رب،  ف���ي 
الهند. فقد دفعت �سور حرق الجثث 
الجماعي���ة الرئي����س الأمريك���ي جو 
موقف���ه  ع���ن  التراج���ع  اإل���ى  باي���دن 
"�سل�سل���ة كامل���ة  والتعه���د باإر�س���ال 
م���ن الم�ساع���دات" اإلى هن���اك، وفق 
الكاتب���ة. لك���ن الكاتب���ة تق���ول اإنه ل 
ينبغ���ي علين���ا انتظ���ار �س���ور مث���ل 
المطل���وب  الحرك���ة.  لتحفي���ز  تل���ك 
ه���و �س���يء اأكث���ر طموح���ا بكثير من 
التب���رع باللقاح���ات. يحت���اج العالم 
اإل���ى تدريب لوج�ست���ي عالمي، نوع 
م���ن خطة مار�سال التي من �ساأنها اأن 
توفر الدعم المال���ي والقوى العاملة 
المتخ�س�سة والتكنولوجيا الطبية.

وت�سيف اأنه م���ع انح�سار الفيرو�س 
الآن  الوق���ت  ح���ان  الغ���رب،  ف���ي 
الق���ادة  عل���ى  ال�سغ���ط  لممار�س���ة 
لتخلي����س جن���وب الك���رة الأر�سي���ة 
من م�سي���ره �سبه الموؤك���د. فبحلول 
الوق���ت ال���ذي تت�س���ح في���ه الأرق���ام 
الحقيقي���ة للوفي���ات والإ�سابات في 
البلدان الفقيرة، �سيك���ون الأوان قد 

فات بالن�سبة لكثير من النا�س.

الغارديان

ال�صحة العالمية: ارتفاع اإ�صابات كورونا في العالم تعززه 
متحورات الفايرو�س

الوباء.. والتغيير العالمي الهائل 

ال��ت��ع��اي�����س م���ع ال��ف��اي��رو���س 

اأوروبا منق�سمة ب�ساأن "براءات اختراع" لقاحات كورونا 
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ذي قار/ املدى

من اأم���ام مقهى االدب���اء يف النا�صرية ويف موقع 
ال يبع���د كثريا عن مي���دان التظاهرات يف �ص���احة 
احلبوبي  قدم نادي م�ص���رح الطفل باكورة اعماله 
الفنية بعر�ض م�صرحية )zone(  �صمن عرو�ض 
م�صرح ال�صارع، اذ ك�صف اجلمهور واملمثلون عن 
مالمح القاتل الغام�ض الذي يختبئ حتت معطف 
الطرف الثالث الذي بات �ص���الحه يحا�صر احلياة 
العراقي���ة م���ن كل جانب. ويق���ول موؤلف وخمرج 
العمل امل�ص���رحي عمار �ص���يف للمدى اإن "العر�ض 
امل�صرحي مل�صرحية )zone( يتحدث عن املنطقة 
اخلطرة والقاتل الغام�ض )الزون( الذي بات يهدد 
جمم���ل احلياة العراقية على ار�ض الواقع بعد ان 
كان جزءا من لعبة البوبجي االفرتا�صية"، مبينا 
ان "امل�ص���رحية تتح���دث ع���ن اربع���ة �ص���باب م���ن 

�ص���رائح اجتماعية خمتلفة �صاركوا يف تظاهرات 
انتفا�صة ت�ص���رين وتعر�صوا للقن�ض والقتل على 
يد قنا�ض جمهول". وا�ص���اف �ص���يف ان "جت�صيد 
فكرة العمل جاءت عرب ا�ص���تعادة م�ص���اهد واقعية 
م���ن حياة كل �ص���اب م���ن ال�ص���باب االربع���ة الذين 
يقتن����ض )ال���زون( احالمه���م ويجه����ض امنياتهم 
م���ن  اخلال����ض  "ثم���ن  ان  واردف  باخلال����ض"، 
واق���ع بائ����ض حما�ص���ر بجوق���ات م���ن القتل���ة من 
�ص���نف )الزون( ب���ات مكلف���ًا، فن�ص���اط الزون يف 
العم���ل امل�ص���رحي اخذ يتمدد ويت�ص���ع ويحا�ص���ر 
ف�ص���حة احلي���اة وتطلعات ال�ص���باب املحا�ص���رين 
واالجتماعي���ة  االقت�ص���ادية  باالأزم���ات  ا�ص���ال 
وال�صيا�ص���ية". وعن روؤيته االخراجية قال �صيف 
ان���ه "مت ا�ص���تخدام امل�ص���رح الدائري يف م�ص���رح 
ال�ص���ارع بدال من طريقة امل�ص���رح االر�ص���طي الذي 
يك���ون بطريقة مربع ناق�ض �ص���لع وذل���ك ملحاكاة 
اجلمه���ور والتوا�ص���ل معه ب�ص���ورة مبا�ص���رة"، 

"يك���ون اجلمه���ور يف  ان  اهمي���ة  عل���ى  م�ص���ددًا 
توا�ص���ل مبا�ص���ر م���ع االداء امل�ص���رحي وذلك عرب 

احلوار واالت�صال بني املمثل واملتلقي".
ومن جانبه قال رئي�ض احتاد ادباء وكتاب ذي قار 
علي ال�صيال يف كلمته عن العر�ض امل�صرحي الذي 
قدمه نادي م�صرح الطفل املنبثق عن احتاد االدباء 
"ما زلت على يقني، من اأن امل�صرح �صيد الفنون، 
وه���و احلل االأمث���ل لنزع فتيل االأمل م���ن اأرواحنا 

امل�صابة باحلروب وخملفاتها". 
وا�ص���اف ان "امل�ص���رح النبي���ل ه���و حلمن���ا الذي 
ن�ص���عى لتحقيقه، رغم وعورة الطريق وم�صدات 
بالتاأكي���د،  �صن�ص���ل  لكنن���ا  القبيح���ة  ال�صيا�ص���ة 
�صن�صل، اأجزم باأننا �صن�صل، و�صنكتب على جدار 
الوط���ن، �ص���تذهبون ويبق���ى م�ص���رحنا العراق���ي 
بخ���ري". وخت���م ال�ص���يال قول���ه بعب���ارة "الثقافة 
هي احل���ل" يف ا�ص���ارة اىل دور الثقاف���ة يف بناء 

االن�صان العراقي .

 �سامي عبد الحميد 
الفن���ان الراح���ل الكبير �ص���يتم اطالق 
ا�ص���مه عل���ى مهرج���ان المونودرام���ا 
دائ���رة  بي���ن  بالتع���اون  الم�ص���رحية 
ال�ص���ينما والم�ص���رح، ويجم���ع الفرق 
االأهلية على خ�ص���بة م�صرح الرافدين 
يوم 20 من ال�ص���هر الجاري، مهرجان 
المونودراما الم�ص���رحية، و�صت�صارك 
ف���ي المهرجان 10 فرق م�ص���رحية من 
بغداد ومحافظ���ات عراقية اخرى، اإذ 
ت�صتهل العرو�ض بم�صرحية "اأزهار"، 
تاأليف جميل الرجب واخراج ح�ص���ين 

جوير.

 ناجح المعموري
ع���ن  ل���ه  �ص���در  والباح���ث  الناق���د 
لالأدب���اء  الع���ام  االتح���اد  من�ص���ورات 
والكّت���اب ف���ي العراق كت���اب بعنوان: 
ع���ادل  �ص���عر  ف���ي  المراي���ا  "اأح���الم 
اليا�صري" يتناول فيه تجربة ال�صاعر 
عل���ى  ال�ص���وء  وي�ص���لط  اليا�ص���ري 

محطات مهمة في هذه التجربة.

 عماد جا�سم 
ان  اعل���ن  الثقاف���ة  وزارة  وكي���ل 
الوزارة تدر����ض اإمكانية تحويل قاعة 

كولبنكيان اإلى معر�ض دائم.
"نتدار����ض  اإنن���ا  د.جا�ص���م،  وق���ال 
مو�ص���وع نق���ل اللوحات م���ن معر�ض 
قاع���ة  ال���ى  العام���ة  الفن���ون  دائ���رة 
الف���ن الحدي���ث ف���ي الب���اب ال�ص���رقي، 

كولبنكيان، لعر�صها ب�صكل دائم".
يذك���ر ان قاعة كولبنكي���ان، تمثل قيمة 
ثقافي���ة وح�ص���ارية، ت���م افتتاحها عام 
1961، حي���ث ب���داأت اأمانة العا�ص���مة 
باإن�ص���اء مبنى في الباب ال�ص���رقي عام 

. 1959
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اقــــرأ

�صدر عن دار املدى كتاب بعنوان "املر�ض كا�صتعارة 1978 ل�صوزان 
�صونتاغ، حيث من خالله تطرح جماالت الت�صابه بني وجهات النظر 
العام���ة حول ال�ص���رطان، وال�ص���ل، اأظهر �ص���ونتاغ اأن كال املر�ص���ني 
مرتبطان باالأ�صباب النف�صية. على وجه اخل�صو�ض، قالت �صونتاغ 
اإن اأ�ص���مل واأف�ص���ل طريقة للتفك���ري يف االأمرا�ض ه���ي عدم اللجوء 
اإىل اال�ص���تعارة. كان���ت تعتق���د اأن لف املر�ض باال�ص���تعارات يحبط 
عزمية املر�ص���ى وي�ص���متهم ويخجلهم. اختلف معها بع�ض الكتاب 
االآخرين، قائلني اإن اال�ص���تعارات واللغة الرمزية االأخرى ت�ص���اعد 

بع�ض االأ�صخا�ض املت�صررين على تكوين معنى من جتاربهم.

اأ�صواأ عالمات احلال يف عراق 
اليوم، �صيطرة ال�صذاجة على 

جممل اأحوالنا، وظهور الفا�صل 
واالنتهازي. قبل اأيام كنت كالعادة 

اأتابع الربامج ال�صيا�صية، حني 
وجدت       " حمبوب اجلماهري " 
حممود امل�صهداين يعلن على املالأ، 

اأن الذين ينتقدون وزير ال�صحة 
ال�صابق ح�صن التميمي، اإمنا 

يغارون من اإجنازاته، هذا اأواًل، اأما 
الثانيًا فهو ح�صب راأي امل�صهداين 

اأف�صل وزير يف تاريخ الدولة 
العراقية منذ تاأ�صي�صها، وامل�صيبة 

الثالثة قالها امل�صهداين دامعًا 
اإنه واأهل بيته جميعًا �صرخوا 

ولطموا عندما اأعلن ح�صن التميمي 
ا�صتقالته.

 ظل �صاعرنا الر�صايف ي�صخر 
من الذين يحاولون احتقار وعي 
النا�ض،  بداًل من اأن ي�صاركونهم 

همومهم واآالمهم واأفراحهم.
هل هناك مزيد من مثل هذه 

الت�صريحات؟، بالتاأكيد، فامل�صهداين 
ال يريد اأن يغادر امل�صهد، حيث 

اأخربنا اأن وزير خارجية اإيران 
طلب من امل�صهداين ورفاقه اأن 

يدعموا املفاو�صات االإيرانية – 
االأمريكية حول امللف النووي.  

من اأين ياأتي العبث اإذن؟ هل من 
�صعارات املوت الأمريكا، اأم من 
انتظار ان تت�صالح امريكا مع 

طهران ، لرنفهع �صور بايدن يف 
ال�صاحات ؟، �صريد البع�ض من 

رافعي �صعار "االنبطاح": يارجل 
اأنت تهرف مبا ال تعرف،  اأنت حتمًا 
تنا�صب الزعيم حممود امل�صهداين  

العداء الأنه و�صع يديه يف عجني 
املفاو�صات االمريكية – االيرانية . 

عندما �صاهد االأمريكي روبرت 
اأوبنهامير �صانع القنبلة 

الذرية، ماذا فعل اخرتاعه 
باأهايل هريو�صيما وقف اأمام 

املايكروفونات مطاطئًا الراأ�ض 
وهو يكرر "هل يعقل اأن اأ�صبح 

اأنا املوت؟"، كان اأمام اليابان التي 
اأ�صبحت فاأرًا لتجارب اأوبنهامير 

وفريقه، اأن ت�صبح مثل كوريا 
ال�صمالية قوة نووية و�صعبًا يبحث 
عن امل�صاعدات، اأو اأن تقدم منوذجًا 

جديدًا ال مكان فيه ملفاو�صات 
االتفاق النووي و�صعارات املوت 

لالأعداء .
هل ربحت اإيران اجلولة؟،  اأنا 

من جانبي اأ�صك رغم كل حماوالت 
بع�ض �صا�صتنا من حت�صني �صورة 

بايدن  ، الذي يبدو متحم�صا ان 
يرتك افغان�صتات الرهاب طالبان  

طبعا ال اأحد ميكن له اأن ي�صادر حق 
ايران يف ان تدافع عن م�صاحلها 

القومية، وال اعتقد ان مهمتنا 
االنتقا�ض من مفاو�صات امللف 

النووي ، ولكنني اأ�صاأل �صا�صتنا 
االفا�صل، ملاذا يرت�صون ان يلعبوا 

دوما دور التابع؟ وملاذا تظهر 
العقوق ونكران اجلميل للعراق 

فقط؟
ال يهم. �صوف نعرف يف امل�صتقبل، 
فاالآن نحن منق�صمون البع�ض منا 

ي�صفق لبايدن واالخر يتح�صر 
على ترامب ، هل �صنظل غارقني 

يف الق�صايا الكربى، كالعالقة 
امل�صتقبلية بني طهران وانقرة؟ اأم 
�صندخل ع�صر الق�صايا الب�صيطة، 

كتوفري االمن واالمان، وفر�ض 
العمل الالف العاطلني؟ دعونا من 

خرافة اال�صتثمار والبناء.
اليوم فجاأة نرى اأمامنا �صا�صة 

يخافون احلديث عن التوغل 
الرتكي وم�صروع القواعد 

الع�صكرية الرتكية داخل ونرى 
اليد االيرانية يف العجني العراقي، 

كما نرى اأن تركيا التي حتاول ان 
تتجاهلنا، ت�صر على ان ال ترحل 
قواتها عن حدودنا اإىل اأي مكان 

اآخر.

 ماذا تبقى 
من ال�سيادة؟ 

املر�ض كا�ستعارة 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)االحد( اأن درجات احلرارة مقاربة ملعدالتها ليوم اأم�ض، واأن اجلو �ص���يكون 

م�صم�صًا يف جميع مناطق البالد.
C°  24 -C°  39 °C       النجف /   20 -    C° 35   /اأربيل

C°  25 -C°  41 °C      الب�سرة /   24 -    C° 39  /بغداد

C°   23 -C°  38  / الرمادي      C°  22 -    C° 37   /املو�سل

حول العالم

احتاد الأدباء: توجهنا الفكري امل�ستقر هو نقطة قوتنا 
يف ذكرى تاأ�سي�سه الـ62 ..

�صركة  اأن  اجل��م��ع��ة،  ي���وم  ت��ق��اري��ر،  ك�صفت 
حلث  اأغنية  ط��رح��ت  االأم��ري��ك��ي��ة  "غوغل" 
امل�صاد  باللقاح  التطعيم  على  م�صتخدميها 
وبح�صب  امل�صتجد.  "كورونا"  لفايرو�ض 
"اأندرويد بولي�ض"، فاإن اأغنية اللقاح  موقع 
يوؤديها م�صاعد غوغل ال�صوتي، ومن املمكن 
اإذا ك��ان  ال��ه��ات��ف م��ا  اإع�����دادات  اخ��ت��ي��ار يف 
املوؤدي ذكرا اأم اأنثى. وتقول كلمات االأغنية: 
"فلنحتفل الأنه اأ�صبح لدينا لقاح يعيدنا اإىل 
بناء  على  اإ�صداره  مت  فقد  القدمي،  روتيننا 
مناعتنا بينما نهتم مبجتمعاتنا". واأ�صافت: 

اآمنة وهي خطوة مهمة جتاه  اللقاحات  "اإن 
االأي��دي  م�صافحة  واإىل  االإغ��الق  من  العودة 
من  نتمكن  مل  مكان  اإىل  والذهاب  جديد  من 
والعامل  اأنف�صنا  حماية  اأ�صهر،  منذ  زي��ارت��ه 
يف وقت واحد". وتابعت: "لقد عمل العلماء 
قيا�صي  وق���ت  ن��ه��ار ويف  ل��ي��ل  ال��ل��ق��اح  ع��ل��ى 
ووجدوا و�صيلة، اإنهم مثل االأبطال اخلارقني 

ي�صاعدوننا  الطبية،  واأقنعتهم  بقفازاتهم 
وا�صتقبل  نحب".  م��ا  اإىل  ال��ع��ودة  على 

امل��ا���ص��ي��ة العديد  ال��ف��رتة  ال��ع��امل خ���الل 
م��ن ال��ل��ق��اح��ات امل�����ص��ادة ل��ف��اي��رو���ض 

"�صبوتنيك اأبرزها  من  "كورونا" امل�صتجد، 
V" الرو�صي، و"فايزر/ بيونتك" االأمريكي، 
من  زينيكا"  "اأ�صرتا  ال��ربي��ط��اين  وال��ل��ق��اح 

تطوير جامعة اأوك�صفورد.

�صالمة،  جمال  املو�صيقار  وفاة  م�صر  يف  املو�صيقية  املهن  نقابة  اأعلنت   
يوم اجلمعة، عن عمر ناهز 76 عامًا، متاأثرًا باإ�صابته بفايرو�ض كورونا.. 
ولد �صالمة يف اخلام�ض من ت�صرين االأول عام 1945، ون�صاأ 
�صالمة  اأح��م��د  حافظ  اأب���وه  ك��ان  اإذ  فنية،  عائلة  كنف  يف 
موؤلفًا مو�صيقيًا، واأخوه ملحنًا وعازفًا الآلة االأكورديون 
يف  وتخ�ص�ض  املو�صيقى،  در���ض  كلثوم.  اأم  فرقة  يف 
العايل  "املعهد  يف  املو�صيقي  التاأليف  ثم  البيانو  اآل��ة 
هيئة  اإىل  ان�صم  الذي  )الكون�صرفتوار(  للمو�صيقى" 
االأف��الم  مو�صيقى  من  الكثري  حلن  الحقًا.  فيه  التدري�ض 
"احلب  الثمانينيات، مثل م�صل�صل  وامل�صل�صالت يف فرتة 
واأ�صياء اأخرى" )1986( واأفالم "حبيبي دائمًا" )1980( 
و"اأفواه واأرانب" )1977( و"حدوتة م�صرية" )1982(، 

و"غاوي م�صاكل" )1980(، وغريها.
فلحن  العربي،  ال��ع��امل  يف  املغنيات  اأب���رز  م��ع  وت��ع��اون 
يا  و"احكي  �صباح،  الراحلة  �صاعات" للفنانة  "�صاعات 
"م�ض  اأي�صًا  لها  حل��ن  التي  �صعيد  ل�صمرية  �صهرزاد" 
حتنازل عنك" و"قال جاين بعد يومني". وحلن اأغنية 
"بريوت �صت الدنيا" ملاجدة الرومي وغريها، وهو 
اأبو  "اأهاًل بالعيد" ل�صفاء  اأغنية  اأي�صًا �صاحب حلن 

ال�صعود. 

م�سرحية يف ذي قار تك�سف مالمح القاتل الغام�ض للمتظاهرين 

رحيل املو�سيقار جمال �سالمة 
متاأثراً مب�ساعفات كورونا

غوغل يغني مل�ستخدميه من اأجل التطعيم بلقاح كورونا... 

جنمة  واجهت   ،2001 العام  فى  وحت��دي��دا  �صنوات  ب�صع  قبل 
اأ�صيبت  بعدما  �صعبة  �صحية  اأزم��ة  �صتون،  �صارون  هوليوود 
ب�صكتة دماغية ونزيف يف املخ، والتي جنت باأعجوبة منها، ويف 
النجمة  يا بريطانيا"، تذكرت  "�صباح اخلري  مقابلة مع برنامج 
به  �صعرت  ما  وروت  حياتها،  من  ال�صعبة  الفرتة  تلك  العاملية 

بال�صبط، وهي على و�صك املوت.
وبينما  ال�صريري،  امل��وت  بتجربة  م��ررت  "لقد  �صتون:  وقالت 
من  البع�ض  فرياها  خمتلفة،  بطرق  احلالة  ه��ذه  النا�ض  ي�صف 

نظر  وجهة  من  يرونها  االآخ��ر  والبع�ض  علمية،  نظر  وجهة 
فعندما  النظر،  وجهات  كال  االعتبار  يف  اأخ��ذت  فقدت  روحية، 

تعر�صت لالإ�صابة �صعرت بكل هذه االأ�صياء التي يتحدث عنها 
باأن  وال�صعور  النفق  نهاية  يف  ال�صوء  مثل  ع��ادة،  النا�ض 
اأتوا�صل  باأنني  �صعور  لدي  وكان  ج�صدك،  تغادر  روحك 
مع االأ�صخا�ض الذين رحلوا قبلي"، واأ�صافت اأنه "�صعور 
�صريع الزوال، فلم يكن لدينا حوار كما نتحدث االآن، ولكن 

كان هناك تفاهم وعلم باأننا نتوا�صل".

ك�ص���ف مرك���ز الفلك ال���دويل، ام�ض ال�ص���بت، اأن 
حطام ال�ص���اروخ ال�ص���يني �صيمر م�ص���اء اليوم 

اأربع مرات فوق الوطن العربي.
ح�ص���ابه  عل���ى  تغري���دة  يف  املرك���ز،  واأو�ص���ح 
الر�ص���مي يف توي���رت، اأن املرور االأول �ص���يكون 
فوق اخلليج العربي، والثاين فوق م�صر وبالد 

ال�صام، والثالث والرابع فوق املغرب العربي.
و�ص���دد على اأن امل���رات االأربع التي �ص���يمر فيها 
حطام ال�صاروخ ال�صيني "ال ت�صكل خطرا الأنها 

خارج وقت �صقوط احلطام".
ويف تغري���دة اأخرى، ذكر مرك���ز الفلك الدويل: 
"مبدئيا وبح�ص���ب اآخر التحديثات، هناك �صت 
دول عربي���ة اأ�ص���بحت يف ماأم���ن م���ن �ص���قوط 
اإىل  التغري���دة  واأ�ص���ارت  فوقه���ا".  احلط���ام 
�ص���رورة متابع���ة التحديثات القادم���ة لالطالع 

على اأي تغيري قد يحدث.
واأ�ص���اف اجلي�ض االأمريكي، قبل �صاعات قليلة، 
دول���ة تركمان�ص���تان لقائمة املناط���ق املتوقع اأن 

ي�صقط فيها ال�صاروخ ال�صيني.
"اأيرو�ص���بي�ض  موؤ�ص�ص���ة  وكان���ت 

كوربوري�ص���ن" الف�ص���ائية االأمريكية ذكرت اأن 
ال�ص���اروخ �صيخرتق غالف االأر�ض اجلوي 

يف ح���دود 8 �ص���اعات قبل اأو 
بعد ال�ص���اعة الرابعة و19 

دقيقة من �صباح اليوم 
االأحد.

�سارون �ستون تروي تفا�سيل جتربتها مع املوت ال�سريري  

�ساروخ ال�سني �سيمر عدة مرات فوق مدن عربية  

www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

عامر موؤيد 
احتف���ل االدب���اء مبنا�ص���بة م���رور 62 
عام���ا عل���ى تاأ�ص���ي�ض االحت���اد الع���ام 
لالدب���اء والكت���اب يف الع���راق.  وذكر 
االحتاد يف بيانه مبنا�ص���بة التاأ�صي�ض 
"لقد �ص���عى احتادكم مبا ا�صتطاع من 
ق���وة اإىل تق���دمي �ص���ورة بهّي���ة تلي���ق 
بتاريخه املتوا�ص���ل املتنامي العريق، 
فكان البي���ت واملالذ واملاأوى، والذراع 
وال�ص���در  اجلمي���ع،  مل�ص���اعدة  املمت���د 
الداف���ئ للكّت���اب والقّراء كّله���م، واإمّنا 

االحتف���ال به���ذا الي���وم، ه���و احتف���ال 
باالإن�ص���انية اأواًل، فاالأدب ركن اأ�ص���ا�ض 
م���ن اأركان االإن�ص���ان، وعم���اٌد للحي���اة 
برونقه���ا امل�ص���رق، وم�ص���روع االحتاد 
التنويري دالٌّ على م�ص���مونه املمتلئ، 
اإذ مل يكتِف احتادكم بتقدمي الن�صاطات 
املتخ�ص�صة وتنظيمها، وهو يّتخذ من 
واأمنوذج���ًا  ومث���ااًل  م�ص���وارًا  تدّفق���ه 
لل�ص���ماحة والعط���اء، اإذ �ص���ما ليك���ون 
بل�صمًا للجراح، وطبيبًا مي�صح االأمل".

وا�ص���اف اإن "التوجه الفكري امل�صتقر 
قّوت���ه،  نقط���ة  ه���و  لالحت���اد 
الفاعل���ة  االإب���داع  فم�ص���احات 
ًة وم�صرحًا،  �ص���عرًا وروايًة وق�صّ
والفك���ر  العق���ل  م���ع  تتكام���ل 

والفل�ص���فة واملعرف���ة، وتتوا�ص���ل م���ع 
العلم نقدًا وبحثًا ودرا�ص���ات، ومتتزج 
بالف���ن موئاًل وطريق���ًا واآلّي���ة احتفاء، 
وم���ن كل ذل���ك �ص���مخ احتادك���م قوّي���ًا 

بك���م، ومعت���ّزًا بوجودك���م، ومكتن���زًا 
باأفكاركم".

وتابع "نرفع اأك���فَّ التقدير والتبجيل 
ال�ص���ابر،  لل�ص���عب  والت�ص���فيق 

، واالأدباء كّلهم، ولكل  ولالأديبات كّلهنَّ
من حتّل���ى باأخ���الق املعرف���ة القومية، 
متمّنني لكم دوام التطّور يف م�صريتكم 
املبارك���ة، ومعكم من اأج���ل عراق ميالأ 
احلا�صر وامل�ص���تقبل باملجد، فقد اأجاد 
اأ�ص���اتذتنا عق���د ُطُرق املا�ص���ي القريب 
بالنور، واأنتم اأفا�ص���ُل َمن ُيتمُّ نربا�ض 
االبت���كار".  م���ن جانبها قدم���ت وزارة 
الثقاف���ة وال�ص���ياحة واالآث���ار الته���اين 
اإىل االحتاد العام لالأدباء والكّتاب يف 

العراق مبنا�صبة يوم تاأ�صي�صه. 
وجاء يف برقية التهنئة :ي�ص���ر وزارة 
الثقافة وال�ص���ياحة واالآث���ار اأن تزجي 
التربي���كات  واأرق  الته���اين  اأطي���ب 
مبنا�ص���بة الذك���رى الثاني���ة وال�ص���تني 

لتاأ�ص���ي�ض احتادن���ا العري���ق االحت���اد 
العام لالأدباء والكّتاب يف العراق. 

لقد �ص���هد احت���اد االأدباء منذ تاأ�صي�ص���ه 
قبل �ص���تة عقوٍد الكثري م���ن التحوالت 
الكربى يف احلياة العراقية والعربية 
والعاملية، وكان �ص���مريًا �صادقًا معربًا 
عن نب�ض الكادحني، وال�صوت االأقرب 
اإىل احلي���اة الثقافي���ة ب���كل مفرداته���ا 
ف�ص���اًل ع���ن كون���ه ذا م�ص���روع معريف 
وثق���ايف متق���دم ميثل اأطياف ال�ص���عب 

بكل األوانه، وتنوع اجتاهاته. 
فيم���ا تقدم���ت دار ال�ص���وؤون الثقافي���ة 
بخال����ض  وعامل���ني  اإدارة  العام���ة 
الته���اين والتربي���كات الحت���اد االأدباء 
والكتاب يف العراق مبنا�ص���بة الذكرى 

الثانية وال�صتني لتاأ�صي�صه، حيث �صكل 
االحتاد احد اه���م الروافد الثقافية يف 
�ص���ناعة االإن�ص���ان، ذلك االحت���اد الذي 
اأ�ص�ص���ه اجلواه���ري الكبري م���ع نخبة 
من كبار العراق �ص���كل عالمة فارقة يف 
احلي���اة الثقافية وال�صيا�ص���ية، نحتفل 
هذا الي���وم بذك���راه الثانية وال�ص���تني 
حي���ث ينتع����ض وه���و باأي���د اأمين���ة من 
اأبنائ���ه ال���ربرة الذي���ن حافظ���وا عليه 
وطوروا �ص���بل اأدائه ليكونوا ح�ص���نا 
حقيقيا لالدباء، وبهذه املنا�صبة تعرب 
دار ال�صوؤون الثقافية عن �صكرها لهذه 
املوؤ�ص�صة العريقة التي ت�صكل مع الدار 
راف���دا واحدا يخدم امل�ص���روع الثقايف 

وينمي من قدراته يف امل�صتقبل.
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