
الملحق  )500( دينار مع  �صفحة   12

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( جريدة �صيا�صية يومية 

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores

يمكنكم متابعة الموقع 
اللكتروني

QR Code:  من خالل قراءة

العدد )4950( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الثالثاء )25( اآيار 2021

ت�صفح جريدة تاتو  
على الموقع اللكتروني

9

11

10

 بغداد/ تميم الح�صن

من املقرر ان يتوزع املحتجون الذين �سيتوافدون 
اىل بغ���داد م���ن فجر الي���وم الثالثاء عل���ى اكرث من 
م���كان ب�س���بب اخب���ار ع���ن ا�س���تعداد “مند�س���ن” 

لتخريب موجة التظاهرات اجلديدة.
وبداأ نا�س���طون يع���دون لحتجاجات وا�س���عة يف 
بغ���داد منذ ا�س���بوعن عل���ى خلفية مقتل النا�س���ط 
الب���ارز يف كرب���الء ايه���اب ال���وزين، وعدم ك�س���ف 

ا�سماء اجلناة.
ويع���د املنظم���ون للتظاهرات ب�”مفاجاآت” �س���من 
فعالي���ات متنوع���ة لالحتج���اج على جانب���ي الكرخ 

والر�س���افة، فيما �س���رافق املحتجن جلان حماية 
وطبية حت�سبا لتعر�سهم اىل العنف.

ويفر�ض ان حتمل التظاهرات 4 مطالب رئي�س���ة، 
ابرزه���ا اقال���ة م�س���وؤولن، وك�س���ف هوي���ة قتل���ة 
املحتجن، بال�سافة اىل رف�ض اجراء النتخابات 

بوجود ال�سالح املنفلت.
�س���ياء الهندي، احد اب���رز النا�س���طن يف احلركة 
الحتجاجية، يقول “قررن���ا ان تكون احتجاجات 
25 اي���ار مركزي���ة يف بغ���داد، لك���ن يف 3 مناط���ق 
خمتلفة والتجمع اخريًا يف �ساحة التحرير و�سط 

العا�سمة«.
ويوم 25 تاريخ متكرر �س���هد انطالق 3 تظاهرات 

�س���ابقة يف ال�س���نوات ال�10 الخ���رية: 2011 )25 
�سباط(، 2015 )25 �سباط(، و2019 )25 ت�سرين 

الول(.
ويو�س���ح الهندي ال�سبب وراء توزيع املتظاهرين 
انتب���اه  ت�س���تيت  ل�)املدى(:”نري���د  حدي���ث  يف 
املند�س���ن والحزاب التي نعلم جيدا انها �ستكون 

بانتظارنا يف �ساحة التحرير«.
من���ذ انقالب ال�س���درين عل���ى الحتجاجات مطلع 
2020، وتورط ا�سحاب القبعات الزرقاء التابعن 
ملقت���دى ال�س���در زعي���م التي���ار ال�س���دري ب�س���رب 
املتظاهرين، تغريت موازين القوى على ال�ساحة، 

وباتت ال�سيطرة اىل التيار وبع�ض الف�سائل.

وك�س���ف بعد ذلك عن وجود “خيم” يف ال�ساحة 
كانت تابعة جلماعات م�سلحة، واخرى لجهزة 
ا�س���تخبارية، كما �س���جلت عمليات خطف وقتل 
ملتظاهري���ن م�س���درها كان م���ن قب���ل جماع���ات 

جت�س�ض من داخل ال�ساحة.
ال�س���دريون  نظ���م  املا�س���ي،  الع���ام  واأواخ���ر 
�س���الة جمع���ة يف “التحري���ر” بع���د �س���هر م���ن 
انه���اء اعت�س���ام املتظاهرين وفت���ح الطرق امام 
ال�س���يارات، كم���ا ا�س���تعر�ض التي���ار وف�س���ائل 
م�س���لحة يف ال�ساحة نف�سها قبل ا�سبوع، تنديدا 

باحلرب على غزة.
 التفا�صيل �س3 

الحتجاج قد يتحول اإلى اعت�صام مفتوح ول انتخابات مع وجود ال�صالح

تظاهرات اليوم: فتح 3 �ساحات واللقاء
 بغداد/ المدى في "التحرير" لتخريب "خطة المند�سين"

قال املتحدث با�سم التحالف الدويل يف العراق، واين ماروتو، اأم�ض الثنن، اإن قاعدة عن 
الأ�سد اجلوية تعر�ست لهجوم �ساروخي من دون وقوع اإ�سابات.

واأ�س���اف ماروتو يف تغريدة عرب توير، اأنه يتم تقييم ال�سرر، فيما الهجوم قيد التحقيق، 
موؤكدا اأن كل هجوم �سد حكومة العراق وحكومة اإقليم كرد�ستان والتحالف، يقو�ض �سلطة 

املوؤ�س�سات العراقية، و�سيادة القانون وال�سيادة الوطنية العراقية.
واأفاد م�س���در اأمني يف �س���رطة الأنبار، اأم�ض الثنن، بتعر�ض قاعدة عن الأ�س���د يف مدينة 

البغدادي غربي املحافظة، لهجوم �ساروخي “من دون ت�سجيل اأ�سرار ب�سرية اأو مادية«.
وقال امل�سدر، الذي ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه، اإن �ساروخا من نوع كاتيو�سا كان موجها 
على قاعدة عن الأ�سد انحرف عن م�ساره و�سقط يف منطقة املوؤ�س�سة يف البغدادي من دون 

اأن يت�سبب باأ�سرار ب�سرية اأو مادية.
واأ�س���اف امل�سدر، باأن القوات الأمنية �سارعت بالنت�سار واجراء عمليات تفتي�ض خوفا من 
جتدد الق�سف، فيما انطلقت �سافرات الإنذار يف حميط القاعدة حت�سبا لأي هجوم جديد.

بدوره، اعلن القيادي يف ح�س���د النبار، قطر العبيدي، ام�ض الثنن، عن �س���قوط �س���اروخ 
نوع كاتيو�س���ا، ا�س���تهدف قاعدة عن الأ�سد يف املحافظة، يف البغدادي ال�سرقية بالقرب من 

منازل املواطنن يف منطقة املوؤ�س�سة.
وقال العبيدي، يف ت�س���جيل �س���وتي ان “احلادث مل ت�سفر عنه ا�سرار ب�سرية، وان القوات 

الأمنية توجهت اىل مكان احلادث«.
َتها عن الق�س���ف، غ���رَي اأنه ياأتي بعد يومن على بياٍن لف�س���ائَل  ومل تعل���ْن اأيُّ جهٍة م�س���وؤوليَّ

عراقية، اأعلنْت فيه ت�سعيَد هجماتها �سدَّ القوات الأمريكية يف العراق.
 التفا�صيل �س2 

ق�سف �ساروخي ي�ستهدف
 قاعدة عين الأ�سد من دون 

ت�سجيل خ�سائر ب�سرية 

بغداد/ محمد �صباح

مراجع���ة  خا�س���ة  برملاني���ة  جلن���ة  اأكمل���ت 
م���ن  ع���دد  ا�س���تجواب  طلب���ات  وتدقي���ق 
امل�س���وؤولن احلكومي���ن م���ن بينه���م وزي���ر 
املالي���ة الذي �س���يكون موعد ا�س���تجوابه يف 
جل�س���ة الثنن املقبل، وهن���اك اأربعة ملفات 
اأخرى �س���تنتهي اللجنة املعني���ة من تقييمها 

قريبا.
ويوؤك���د يونادم كن���ا، رئي�ض كتل���ة الرافدين 
الربملانية يف ت�س���ريح ل�)امل���دى( اإن “هناك 
العديد من طلبات ال�س���تجوابات قدمت اإىل 
اللجن���ة اخلا�س���ة املعني���ة بال�س���تجواب”، 
مبين���ا اأن “ه���ذه اللجنة ب���داأت بتدقيق هذه 

امللفات منذ فرة”.
ويف الع���ام 2020 اأحال���ت رئا�س���ة جمل����ض 
الن���واب ملف���ات ا�س���تجواب وزراء املالي���ة، 
وحماف���ظ  وال�س���ناعة،  الع���ايل،  والتعلي���م 
الإع���الم  هيئ���ة  ورئي����ض  املرك���زي،  البن���ك 
والت�س���الت، اإىل جلن���ة خا�س���ة موؤلفة من 
يف  للنظ���ر  قانوني���ن  م�ست�س���ارين  ثالث���ة 
اإجراءاتها ال�س���كلية والقانونية قبل حتديد 

مواعيد جل�سات ال�ستجواب.
وي�س���يف رئي�ض كتل���ة الرافدي���ن الربملانية 

اأن “اللجنة اخلا�س���ة اأكمل���ت تدقيق ملفات 
ا�س���تجواب وزي���ر املالي���ة والبن���ك املركزي 
وقبل ذلك رئي�ض هيئة الإعالم والت�س���الت 
الذي مت الت�س���ويت على اإقالته”، م�سيفا اأن 
“هناك توجها ل�س���تجواب وزراء الكهرباء 

والتجارة والنفط«.
يلزم قانون جمل�ض النواب رقم )13( ل�س���نة 
2018 النافذ يف مادته )22( بت�س���كيل جلنة 
ب�س���اأن  ال���راأي وامل�س���ورة  لتق���دمي  خا�س���ة 
م���دى تواف���ر ال�س���روط الواجب���ة يف طل���ب 
ال�س���تجواب وفق النظ���ام الداخلي ملجل�ض 

النواب.
كما ي�سرط النظام الداخلي ملجل�ض النواب 
يف مادته الثامنة واخلم�س���ون توجيه طلب 
املجل����ض  رئي����ض  اإىل  كتاب���ة  ال�س���تجواب 
موقع���ا م���ن مق���دم ال�س���تجواب ومبوافق���ة 

خم�سة وع�سرين ع�سوا على الأقل.
وينوه كنا اإىل اأن “طلبات ا�ستجواب بع�ض 
ال���وزراء مازال���ت يف التدقي���ق ومل تكتم���ل 
ب�سكل نهائي من قبل اللجنة اخلا�سة املعنية 
مبلف ال�ستجوابات” متوقعا “النتهاء من 
درا�سة كل هذه الطلبات وتقدميها اإىل هيئة 

رئا�سة املجل�ض يف الوقت القريب«.
 التفا�صيل �س3 

 ترجمة/ حامد اأحمد

ك�س���ف تقري���ر اأع���ده مكت���ب تن�س���يق الأمم 
املتح���دة لل�س���وؤون الإن�س���انية يف الع���راق 
OCHA  انه خالل �س���هر ني�س���ان املا�س���ي 
تعر�س���ت منظمات اإن�س���انية غ���ري حكومية 
ومنظم���ات اأخرى تابعة ل���الأمم املتحدة اىل 
م�س���ايقات تراوحت بن متو�سطة و�سديدة 
عن���د نق���اط تفتي�ض اأمنية واأخ���رى تدار من 
قبل ف�س���ائل م�س���لحة يف حمافظات و�س���ط 
و�س���مايل العراق عرقلت و�سول م�ساعدات 
اىل مئات الألوف من املحتاجن من نازحن 

وعائدين .
وج���اء يف تقري���ر مكت���ب الأمم املتح���دة ان 
24 % م���ن مناط���ق مت���ت تغطيته���ا يف كل 
م���ن حمافظات و�س���ط و�س���مايل العراق يف 
النب���ار وبغداد ودياىل وكرك���وك ونينوى 
و�س���الح الدي���ن، تراوح���ت فيها م�س���اعب 
الو�س���ول للمحتاج���ن ب���ن متو�س���طة اىل 

�سديدة .

�س���ابقا خالل الع�سرة ا�س���هر الأوىل من عام 
2020 كان���ت عملي���ات اإي�س���ال امل�س���اعدات 
الإن�س���انية قد تده���ورت كث���ريا يف العراق 
مقارنة بظروف اإي�س���ال امل�س���اعدات خالل 
نهاي���ة ع���ام 2019. م���ع ذل���ك ف���ان اإي�س���ال 
امل�ساعدات �سمن م�ستوى املناطق والحياء 
قد حت�س���ن ب�س���كل عام عق���ب تاأ�س���ي�ض اآلية 
تخوي���ل حكومية فيدرالي���ة ملنح حق دخول 
منظم���ات غ���ري حكومي���ة ملناط���ق فيدرالية 

خالل ت�سرين الأول من عام 2020.
واأوردت منظمات اإن�س���انية حالت خمتلفة 
يف  ترك���زت  منه���ا   % 80 امل�س���ايقات  م���ن 
وكرك���وك  ونين���وى  النب���ار  حمافظ���ات 
ودياىل، وتباينت حدة امل�س���ايقات ح�س���ب 
املناطق وموقعها ونق���اط التفتي�ض املوؤدية 
له���ا والت���ي ت���دار من قبل ف�س���ائل م�س���لحة 
او ق���وات امني���ة والت���ي تتطل���ب موافقات 
م���ن  بدوره���ا  تزي���د  والت���ي  وتخوي���الت 

م�ساعب اإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية .
 التفا�صيل �س2

منظمات دولية ت�سكو نقاط التفتي�ش: منعت 
و�سول الم�ساعدات اإلى 18 األف محتاج

البنك ومحافظ  وزراء   5
 المركزي على قائمة ا�ستجوابات 

متابعة/ المدى مجل�ش النواب 

اكدت املمثلة اخلا�سة لالأمن العام لالأمم املتحدة يف 
العراق جينن هينن بال�س����خارت خالل ا�ست�سافتها 
يف  موؤمتر »الوحدة والد�ستور« اخلا�ض ب�«د�ستور« 
اقلي����م كرد�س����تان،  عل����ى ان تكون ال�س����ياغة النهائية  
لد�س����تور اقلي����م كرد�س����تان تتواف����ق م����ع الد�س����تور 
الحت����ادي للع����راق، ف�س����ال ع����ن تقدميه����ا ن�س����يحة 

»الوحدة« للقوى الكردية.
 املوؤمت����ر نظمت����ه جامعة كرد�س����تان يف اربيل وحمل 
عن����وان »الوح����دة والد�س����تور« و�س����ارك في����ه رئي�ض 
القلي����م نيجريفان بارزاين ورئي�����ض حكومة القليم 
م�س����رور ب����ارزاين ورئي�س����ة برمل����ان القلي����م ري����واز 
فائ����ق وروؤ�س����اء الح����زاب وامل�س����وؤولون بحكوم����ة 
القلي����م وممثلو البعث����ات الدبلوما�س����ية وعدد كبري 
م����ن الباحث����ن وا�س����اتذة اجلامعات. وقال م�س����رور 

ب����ارزاين يف كلم����ة القاها خالل املوؤمتر: ان �س����ياغة 
الد�ستور مهمة ل�س����ببن، الأول �سمان متثيل وتاأكيد 
حقوق وواجب����ات واهداف املواطنن يف الد�س����تور 
وكذل����ك ينبغ����ي ان تك����ون الأح����زاب التي ت�س����ل اىل 
ال�س����لطة م�س����وؤولة اأمام املواطنن وكل هذه الق�سايا 

ينبغي تثبيتها يف د�ستورنا املقبل.
بدوره����ا، قالت املمثلة اخلا�س����ة لالأم����ن العام لالأمم 
املتح����دة يف الع����راق جين����ن هينن بال�س����خارت يف 

كلمته����ا: ل تاأخ����ذوا احلكم الذاتي اليوم كاأمر م�س����لم 
ب����ه، وم����ن اأج����ل ا�س����تدامته، ف����اإن الوح����دة ه����ي اأمر 
�سروري جدا.وا�س����افت بال�سخارت »اأو�سحت اأمام 
جمل�ض الأمن الأ�سبوع املا�سي، اأن النظام الفيدرايل 
ل يق����وى اإل بق����وة الرواب����ط ب����ن مكونات����ه، ويت����م 
تعزيز هذه الروابط عن طريق امل�س����احلة والتما�سك 

املجتمعين”.
 التفا�صيل �س4 

اأكدت اأن النظام الفيدرايل ل يقوى اإل بقوة الروابط بني مكوناته 

ب��ا���س��خ��ارت: ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة اأم����ر ����س���روري ج��دًا 

متابعة/ المدى

يرتدي ح�س���ن املن�سداوي، »جزمة« براأ�ض 
�س���لب وعن���ق طويل ن�س���بيا كلما خرج يف 
م�س���وار ما، يف اأر�س���ه الزراعي���ة مبنطقة 

�سيد دخيل، يف حمافظة ذي قار.
املن�سداوي ل يرتدي اجلزمة ب�سبب الطن 
اأو اأ�س���واك الأدغ���ال التي يزيحه���ا يوميا، 
واإمن���ا خوف���ا م���ن كائ���ن �س���غري، وخط���ر 

للغاية، يعي�ض يف اأر�سه.
هذا الكائن هو اأفعى احلرا�سف املن�سارية، 
“�س���يد  الت���ي تع���رف يف الع���راق باأفع���ى 

دخي���ل” ب�س���بب ك���رثة �س���حاياها يف هذه 
املنطقة وانت�سارها الكبري.

ويقول ح�س���ن ملوقع )احلرة( اإن ابن عمه 
لُدغ م���ن هذه الأفعى العام املا�س���ي و”بداأ 
ينزف الدم من عينيه واأنفه” قبل اأن يتلقى 

امل�سل يف م�ستو�سف القرية القريب.
وقب���ل ع���ام 2017، كان���ت الأفع���ى تقت���ل 
�س���نويا نحو خم�سة اأو �س���تة اأ�سخا�ض من 
هذه القرية، قبل اأن يح�س���ل م�ستو�س���فها 
على م�س���ل جن���ح يف اإيق���اف الوفيات بها 

منذ عام ون�سف.
ويف ليل ال�سيف، حيث يت�سامر الفالحون 

م�س���تمتعن باله���واء العلي���ل الق���ادم م���ن 
الت���ي  الأفع���ى  ه���ذه  تتج���ول  ب�س���اتينهم، 
مييزها �سكل ال�س���ليب على راأ�سها لتبحث 
ع���ن غذائها، وي���وؤدي “�س���وء الفه���م” كما 
يقول اخلبري البيئي �س���مري مرت�س���ى اإىل 

مواجهات “مميتة” بن الطرفن.
�س���حايا  اقت�س���ر  الوق���ت،  ذل���ك  ومن���ذ 
املواجه���ات ب���ن الطرف���ن عل���ى الأفاعي، 
بع���د اأن جنحت الأم�س���ال باإيق���اف وفيات 

اللدغات يف هذه املنطقة.

 التفا�صيل �س6 

حرب الأفاعي "المميتة" في جنوبي العراق.. قتال يهدد البيئة 

كان نهج الدول 
الآ�صيوية في التعامل 

مع الأزمة اأف�صل من 
دول الغرب

وزير الخارجية الفرن�صي 
الأ�صبق هوبير فيدرين:

يا�صين طه حافظ يكتب:

عالء المفرجي يكتب:

المنطق الثقافي 
للتطوير 
والتقدم

معجم الأوبرا.. 
الم�صطلحات 

الأوبرالية واأعالمها

حريف ي�سنع االثاث من �سعف النخيل يف بغداد.. عد�سة:حممود روؤوف
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قال �لمتحدث با�شم �لتحالف �لدولي في 
�لع����ر�ق, و�ين ماروت����و, �أم�س �الثنين, 
�إن قاع����دة عين �الأ�ش����د �لجوية تعر�شت 
وق����وع  دون  م����ن  �شاروخ����ي  لهج����وم 

�إ�شابات.
و�أ�شاف ماروتو في تغريدة عبر تويتر, 
�أنه يتم تقيي����م �ل�شرر, فيما �لهجوم قيد 
�لتحقي����ق, موؤك����د� �أن كل هج����وم �ش����د 
حكومة �لعر�ق وحكومة �إقليم كرد�شتان 
و�لتحالف, يقو�س �شلط����ة �لموؤ�ش�شات 
�لعر�قي����ة, و�شي����ادة �لقان����ون و�ل�شيادة 

�لوطنية �لعر�قية.
و�أفاد م�ش����در �أمني في �شرط����ة �الأنبار, 
�أم�����س �الثني����ن, بتعر�����س قاع����دة عي����ن 
غرب����ي  �لبغ����د�دي  مدين����ة  ف����ي  �الأ�ش����د 
�لمحافظ����ة, لهجوم �شاروخي "من دون 

ت�شجيل �أ�شر�ر ب�شرية �أو مادية".
وقال �لم�ش����در, �لذي ف�شل عدم �لك�شف 
ن����وع  م����ن  �شاروخ����ا  �إن  ��شم����ه,  ع����ن 
كاتيو�ش����ا كان موجه����ا عل����ى قاعدة عين 
�الأ�ش����د �نحرف ع����ن م�ش����اره و�شقط في 
منطقة �لموؤ�ش�شة في �لبغد�دي من دون 

�أن يت�شبب باأ�شر�ر ب�شرية �أو مادية.
و�أ�ش����اف �لم�شدر, ب����اأن �لقو�ت �الأمنية 
�شارع����ت باالنت�ش����ار و�ج����ر�ء عملي����ات 
تفتي�����س خوف����ا من تج����دد �لق�شف, فيما 
�نطلق����ت �شاف����ر�ت �الإن����ذ�ر ف����ي محيط 

�لقاعدة تح�شبا الأي هجوم جديد.
ب����دوره, �علن �لقيادي في ح�شد �النبار, 
قطر �لعبيدي, �م�س �الثنين, عن �شقوط 
�شاروخ نوع كاتيو�شا, ��شتهد�ف قاعدة 
عي����ن �الأ�شد في �لمحافظة, في �لبغد�دي 
�ل�شرقية بالقرب من من����ازل �لمو�طنين 

بمنطقة �لموؤ�ش�شة.
وق����ال �لعبيدي, ف����ي ت�شجيل �شوتي �ن 
"�لح����ادث لم ت�شفر عنه ��شر�ر ب�شرية, 
و�ن �لق����و�ت �الأمني����ة توجهت �لى مكان 

�لحادث".
َته����ا ع����ن  ول����م تعل����ْن �أيُّ جه����ٍة م�شوؤوليَّ

�لق�ش����ف, غي����َر �أن����ه ياأت����ي بع����د يومي����ن 
على بي����اٍن لف�شائَل عر�قي����ة, �أعلنْت فيه 
ت�شعيَد هجماتها �شدَّ �لقو�ت �الأميركية 

في �لعر�ق.
َة �الإع����الم �الأمني �لعر�قيَة  ُيذَك����ُر �أنَّ خليَّ
�أعلنت, ف����ي �لثامن من ني�شان �لما�شي, 
وع�شري����ن  باأربع����ة  هج����وٍم  �إحب����اَط 

�الأ�ش����د  عي����ن  قاع����دة  عل����ى  �شاروخ����ًا 
�لجوية.

وف����ي �لثامن م����ن �ي����ار �لما�ش����ي, �أعلن 
�لجي�س �لعر�قي �شقوط "طائرة م�شيرة 
مفخخة" على قاعدة عين �الأ�شد �لجوية.

وبح�ش����ب م�ش����ادر )�لمدى( ف����ي �النبار 
حينها ف����ان "طائرة �و �ثنتين م�شيرتين 

ومفخختين ق�شفتا �شب����اح �م�س قاعدة 
عين �ال�شد �الميركية غربي �النبار".

وتابع����ت �لم�ش����ادر �ن "�لهج����وم �حدث 
��ش����ر�ر� في �لمخ����ازن �لخا�ش����ة بحفظ 

�لطائر�ت �المريكية د�خل �لقاعدة".
وجاء �لهج����وم عقب �شاع����ات من �عالن 
�لعر�ق����ي  �لجان����ب  ت�شلي����م  و��شنط����ن 

د�خل "عين �ال�ش����د" ذخيرة تقدر بنحو 
مليوني دوالر.

كم����ا �علنت �لق����و�ت �الميركية قبل �قل 
م����ن ��شبوع من����ح �لق����و�ت �لعر�قية في 
�لقاع����دة "63 عجل����ة نوع هم����ر" و"20 
عجل����ة ن����وع تويوت����ا". و�أك����دت خلي����ة 
�الع����الم �المن����ي �لحكومي����ة, ف����ي بيان 

حينها, "�شقوط طائرة م�شيرة مفخخة 
عل����ى قاع����دة عي����ن �ال�ش����د �لجوي����ة في 
�النبار", مبينة �ن �لهجوم لم ي�شفر عن 

خ�شائر.
ومنذ �شنة ون�شف �ل�شنة, تقوم ف�شائل 
مو�لي����ة الإي����ر�ن وف����ي بع�����س �الأحيان 
م�شوؤوليته����ا  تعل����ن  �أو  تبنيه����ا  ب����دون 

معروف����ة,  غي����ر  مجموع����ات  باأ�شم����اء 
 2500 ت�شته����دف  �شو�ري����خ  باإط����الق 
جن����دي �أميركي ال يز�لون ف����ي �لعر�ق, 

وكذلك �ل�شفارة �الأميركية في بغد�د.
وفي �شياق ذي �شلة, ذكر م�شدر �أمني, 
�أم�����س �الثني����ن, �أن عنا�شر م����ن تنظيم 
د�ع�س �الإرهابي ��شتهدفو� نقطة تابعة 
لل�شرط����ة �التحادية �لعر�قي����ة في قرية 
�لعالي����ة لناحي����ة �لريا�����س ف����ي ق�ش����اء 
محافظ����ة  غرب����ي  جن����وب  �لحويج����ة, 

كركوك �شمالي �لبالد.
�أن  �الأمن����ي  �لم�ش����در  و�أو�ش����ح 
�ال�شتب����اكات ��شتمرت ن�ش����ف �شاعة ما 
�أ�شفر عن �إ�شابة 3 عنا�شر من �ل�شرطة 

�لعر�قية.
ولف����ت �لم�شدر �إل����ى �أن �لقو�ت �الأمنية 
تمكنت في نهاية �الأمر من �شد �لهجوم 
ليل����وذ عنا�شر د�ع�س بالف����ر�ر �إلى جهة 

مجهولة.
وكال����ة  ذك����رت  �آخ����ر,  جان����ب  م����ن 
�الأنب����اء �لعر�قي����ة �لر�شمي����ة �أن مف����ارز 
�ال�شتخب����ار�ت �لع�شكري����ة, ق����د �ألق����ت, 
�الأح����د, �لقب�����س عل����ى "�إرهاب����ي" ف����ي 

منطقة حمام �لعليل جنوبي نينوى.
وذك����ر بي����ان �ش����در ع����ن خلي����ة �العالم 
�الأمن����ي �أن "معلوم����ات موؤك����دة وردت 
�إلى مديري����ة �ال�شتخب����ار�ت �لع�شكرية 
�أح����د  ف����ي وز�رة �لدف����اع ع����ن تو�ج����د 
�الرهابيي����ن ف����ي قرية �لعري����ج بمنطقة 

حمام �لعليل بالمو�شل".
و�أ�ش����اف �أنه "تم على �إثره����ا �لتن�شيق 
م����ع ق�ش����م ��شتخب����ار�ت قي����ادة عمليات 
نين����وى حي����ث �شرع����ت  مف����ارز �شعب����ة 
�ال�شتخبار�ت �لع�شكرية في �لفرقة 16 
وبالتعاون مع قوة من لو�ء �لم�شاة 76 
بالتح����رك نح����و �لهدف و�إلق����اء �لقب�س 

عليه في �لمنطقة ذ�تها".
وتاب����ع �لبي����ان �أن "�الإرهاب����ي هو �أحد 
�الإرهاب����ي  د�ع�����س  تنظي����م  عنا�ش����ر 
�لمطلوبي����ن للق�ش����اء بموج����ب مذك����رة 

قب�س".

قيادي في ح�سد االأنبار: 
الق�سف اقترب من منازل 
الم�اطنين في البغدادي 

ق�سف �ساروخي ي�ستهدف قاعدة عني الأ�سد من دون 
ت�سجيل خ�سائر ب�سرية 

دمار خلفه ق�شف �شاروخي لقاعدة عني �لأ�شد.. �أر�شيف

 ترجمة/ حامد اأحمد    

ك�ش���ف تقري���ر �أع���ده مكت���ب تن�شي���ق �الأمم 
�لمتح���دة لل�ش���وؤون �الإن�شانية ف���ي �لعر�ق 
OCHA  �نه خالل �شهر ني�شان �لما�شي 
تعر�شت منظم���ات �إن�شاني���ة غير حكومية 
ومنظمات �أخرى تابعة لالأمم �لمتحدة �لى 
م�شايقات تر�وحت بين متو�شطة و�شديدة 
عن���د نقاط تفتي�س �أمني���ة و�أخرى تد�ر من 
قب���ل ف�شائل م�شلحة ف���ي محافظات و�شط 
و�شمال �لعر�ق عرقل���ت و�شول م�شاعد�ت 
�ل���ى مئ���ات �الأل���وف م���ن �لمحتاجي���ن من 

نازحين وعائدين .
وج���اء ف���ي تقري���ر مكت���ب �الأم���م �لمتحدة 
�ن 24% م���ن مناطق تم���ت تغطيتها في كل 
م���ن محافظات و�شط و�شمال���ي �لعر�ق في 
�النبار وبغد�د وديال���ى وكركوك ونينوى 
و�ش���الح �لدي���ن, تر�وح���ت فيه���ا م�شاعب 
�لو�ش���ول للمحتاجي���ن بي���ن متو�شطة �لى 

�شديدة .
�شابقا خ���الل �لع�شرة ��شهر �الأولى من عام 
2020 كان���ت عمليات �إي�ش���ال �لم�شاعد�ت 
�الإن�شاني���ة ق���د تدهورت كثير� ف���ي �لعر�ق 
مقارنة بظ���روف �إي�شال �لم�شاعد�ت خالل 
نهاي���ة ع���ام 2019. م���ع ذل���ك ف���ان �إي�شال 
�لمناط���ق  م�شت���وى  �شم���ن  �لم�شاع���د�ت 
و�الحي���اء ق���د تح�ش���ن ب�ش���كل ع���ام عق���ب 
تاأ�شي����س �آلية تخوي���ل حكومي���ة فيدر�لية 

لمنح ح���ق دخ���ول منظمات غي���ر حكومية 
لمناط���ق فيدر�لية خ���الل ت�شرين �الأول من 

عام 2020.
و�أوردت منظمات �إن�شانية حاالت مختلفة 
م���ن �لم�شايق���ات 80% منه���ا ترك���زت ف���ي 
وكرك���وك  ونين���وى  �النب���ار  محافظ���ات 
�لم�شايق���ات  ح���دة  وتباين���ت  وديال���ى, 
ونق���اط  وموقعه���ا  �لمناط���ق  ح�ش���ب 
�لتفتي����س �لموؤدية له���ا و�لتي تد�ر من قبل 
ف�شائ���ل م�شلح���ة �و ق���و�ت �مني���ة و�لت���ي 
تتطل���ب مو�فقات وتخوي���الت و�لتي تزيد 

بدوره���ا من م�شاعب �إي�ش���ال �لم�شاعد�ت 
�لمنظم���ات  تل���ك  و�ك���دت  �الإن�شاني���ة. 
وق���وع 14 ح���ادث ف���ي ثم���ان مناطق حيث 
منعوه���ا م���ن �لدخ���ول, و�ن 74% من تلك 
�لح���و�دث كان���ت تتعلق بتقيي���د�ت �إد�رية 
�الإن�شاني���ة.  و�لتنق���الت  �الأن�شط���ة  عل���ى 
ف���ي  ه���م  تقريب���ا  �شخ����س   18000 و�ن 
حاج���ة لم�شاعد�ت قد ت�ش���ررو� جر�ء هذه 

�لحو�دث. 
و�أ�ش���ار �لتقري���ر �ل���ى �ن خم�ش���ة م���ن تلك 
�لح���و�دث )بن�شب���ة 36%( ق���د وقع���ت ف���ي 

محافظ���ة كرك���وك حي���ث كان���ت �ل�شرط���ة 
وقي���ادة  �التحادي���ة  و�ل�شرط���ة  �لمحلي���ة 
عملي���ات كرك���وك تطال���ب �لمنظم���ات غير 
�لحكومية بكتاب تخوي���ل �شاري �لمفعول 
�ش���ادر ع���ن مرك���ز �لعملي���ات وتخوي���الت 
�لحويج���ة  مناط���ق  ف���ي  للعم���ل  �أخ���رى 
ود�قوق. رغم �ن عدد �لحو�دث في ني�شان 
كان ي�ش���كل تقريب���ا ن�ش���ف ع���دد �لحو�دث 
�لت���ي وردت �ل�شهر �ل���ذي �شبقه و73% �قل 
من �لمع���دل �ل�شهري من كانون �لثاني �لى 
كان���ون �الأول عام 2020, ف���ان ن�شبة �على 
من �لح���و�دث تميزت بتدخ���ل قو�ت �منية 
في توزيع �لم�شاعد�ت �الإن�شانية, ب�شمنها 
ثالث���ة ح���و�دث من ه���ذ� �لن���وع وقعت في 
محافظ���ة نينوى, حيث طلبت فيها �شلطات 
محلية م���ن منظمات غير حكومية �ن تقوم 
بتعيي���ن كادر م���ن �ل�ش���كان �لمحليي���ن في 

�لمنطقة �لتي يعملون فيها .
وف���ي محافظ���ة ديالى طلبت نقط���ة تفتي�س 
يديره���ا ف�شيل م�شلح م���ن منظمة �إن�شانية 
�ن تعطيه���م ن�شبة من حمول���ة �لم�شاعد�ت 

�الإن�شانية �لتي معهم.
وف���ي ح���ادث �آخ���ر ورد ف���ي �لتقري���ر وقع 
في �شرق���ي �لمو�ش���ل تمثل بدخ���ول ثالثة 
عنا�شر من ف�شي���ل م�شلح عنوة �لى مكتب 
�أح���د �لمنظم���ات غي���ر �لحكومي���ة وهددو� 
�أع�شاء فري���ق �لمنظم���ة مطالبيهم باإيقاف 
�ل���كادر  و�تهم���و�  �لمنطق���ة.  ف���ي  عمله���م 

بدعمهم ال�شخا�س وعو�ئ���ل عليها �شبهات 
بانتمائهم لمجاميع متطرفة .

ووردت هن���اك تقاري���ر كثي���رة �أخ���رى عن 
من���ع دخ���ول م�شاع���د�ت �إن�شاني���ة لمناطق 
ف���ي �لحويج���ة ود�قوق عند نق���اط تفتي�س 
تد�ر من قبل قو�ت �منية. حيث �ن �لقو�ت 
�الأمني���ة غالب���ا ما تطال���ب �لمنظم���ات غير 

�لحكومية بتخويالت .
ف���ي منطقتي بل���د و�شام���ر�ء م���ن محافظة 
�ش���الح �لدي���ن وردت �أي�ش���ا تقاري���ر ع���ن 
�شعوبات ع�شيرة منعت منظمات �إن�شانية 
�لخط���ة  ح�ش���ب  م�شاع���د�ت  �إي�ش���ال  م���ن 
�لمو�شوعة وذلك عند نقاط تفتي�س تديرها 
ف�شائ���ل م�شلح���ة . و�أ�شار �لتقري���ر �لى �ن 
هناك ما يقارب من 4.1 مليون �شخ�س في 
�لعر�ق بحاجة لم�شاع���د�ت �إن�شانية بينهم 
700000 �شخ����س بحاجة ما�شة لم�شاعدة 
ب�شمنه���م 90,300 يتو�ج���دون في مو�قع 
م���ن  خ���ارج مخيم���ات وكذل���ك 285,000 
�لعائدين يعي�شون ف���ي 15 منطقة مختلفة 
ف���ي محافظ���ات �النب���ار وديال���ى وكركوك 
ونينوى و�ش���الح �لدين. وب�ش���كل عام �ن 
1.17 ملي���ون �شخ�س في هذه �لمحافظات 
�إن�شاني���ة  يتلق���ى م�شاع���د�ت  مخط���ط الن 
ح�ش���ب خط���ة �ال�شتجاب���ة �الإن�شاني���ة لعام 
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منظمات دولية ت�سكو نقاط التفتي�ش: منعت و�سول امل�ساعدات اإىل 18 األف حمتاج

عو�ئل نازحة تعود ملنازلها

 بغداد/ المدى

وق���ال �شالح �إن "للع���ر�ق فر�شة تمتد 
لع�ش���ر �شنو�ت قب���ل �أن يدخ���ل �لعالم 
ويتوغل في ج���ذور �لثورة �ل�شناعية 
�لر�بعة وتبد�أ بد�ئل �لطاقة �لمتجددة 
�لمختلفة لت�شبح كلف �نتاجها �أقل من 

كلفة �نتاج �لنفط �لخام".
و�أ�ش���اف, �أن "من �لممك���ن �أن ي�شاهم 
تح�شن ��شعار �لنفط وتحقق مد�خيل 
طيبة للب���الد في تحقي���ق هدفين, هما 
تقليل حاالت �لعوز �ل�شديد و�نتعا�س 
بع����س �أوج���ه �القت�ش���اد, ولكن نحن 
ملزمون بخطة تنمية ع�شرية توؤ�ش�س 
لتوظيف عو�ئد �لنفط في ��شتثمار�ت 
تمت�س ق���وى ب�شرية متنامية من دون 

فر�س عمل م�شتقبال".
وتاب���ع "وعليه ف���اإن �أمامن���ا �شعار كل 
�لحاج���ات  ف���وق  يزي���د  ريع���ي  دوالر 
�لملح���ة  و�الن�شاني���ة  �الجتماعي���ة 
يج���ب �أن يذهب �ل���ى �لت�شغيل �لمنتج 

و�لمولد للدخل".
و�أكد �أن "�أم���ام �لعر�ق فر�شة عقد من 
�لزمن من �الآن وحتى مطلع ثالثينيات 
�لق���رن �لح���ادي و�لع�شري���ن �لر�ه���ن 
لال�شتثمار �لمنت���ج في ثالثة مجاالت, 
�الأول �لزر�ع���ة �لو��شعة ذ�ت �لمردود 

�لنق���دي �لعالي م���ع تطوي���ر م�شاريع 
بتنظي���م  �لمتعلق���ة  �لتحي���ة  �لبني���ة 
�لمياه و�لري و�ل�شناعة �لزر�عية �أي 
ت�شني���ع مدخ���الت �لزر�ع���ة وت�شنيع 

منتجاتها".
ه���و  �لثان���ي  "�لمج���ال  �أن  و�أ�ش���اف, 
�لمعدن���ي و�لجيولوج���ي  �ال�شتثم���ار 
��شافي���ة  تموي���ل  ر�فع���ة  لتوفي���ر 
وم�شان���دة وال�شيم���ا ف���ي �لفو�شف���ات 
وغيره���ا,  و�لكبري���ت  و�ل�شليك���ون 
و�لمجال �لثالث يتحقق بتغيير �لبنية 
�لتحتي���ة �لرقمي���ة ب�شكل ج���ذري لكل 
مناح���ي �لحي���اة دون �أن نفق���د عم���ود 
�لبالد �لفقري ممثاًل بالكهرباء و�لنقل 

�ل�شتر�تيجي".
و�أ�ش���ار �إلى �أن���ه "و�إز�ء ما تقدم فالبد 
م���ن �ل�ش���وق �لمنظ���م �أن ي���وؤدي دور 
�ل�شر�ك���ة بفو�ئ�شه �لمالي���ة و�لتقنية 
�لع���ر�ق  �ش���ورة  وتنفي���ذ  ر�ش���م  ف���ي 
�القت�ش���ادي ولتكن �ل�شن���و�ت �لع�شر 
م���ن 2022 ولغاي���ة 2032 بمثابة عقد 
�لتنمية �الول للعر�ق بعد �ربعة عقود 
م���ن �لال�ش���يء ف���ي �أم���ة �شاب���ة ن�شف 
�شكانه���ا من 19 عاما نزواًل وهو �الأمر 
�ل���ذي يعق���د م�شكلتي �لعم���ل و�العالة 
ف���ي �لوقت نف�شه وه���و عنق �لزجاجة 

�لذي ينبغي �لخروج منه".

م�ست�سار حكومي يطرح م�ساريع 
ا�ستثمارية يف 3 جمالت  بغداد/ المدى

�ك����د وزير �لخارجية فوؤ�د ح�شي����ن, �أم�س �الثنين, 
�أ�شا�����س  عل����ى  �لعالق����ات  بن����اء  �أع����اد  �لع����ر�ق  �ن 
�لم�شال����ح و�لمخاط����ر �لُم�شتَركة, مبين����ا �ن هناك 
تاأثي����ر� متبادال بين �أمن �لع����ر�ق �لد�خلّي و�لحالة 

�الإقليمّية و�لعالمّية.
وذكر بي����ان لوز�رة �لخارجية تلقت����ه )�لمدى(, �ن 

وزير �لخارجية فوؤ�د ح�شين �لقى محا�شرة حول 
�ل�شيا�ش����ة �لخارجّي����ة �لعر�قّي����ة في ظ����ّل ُمتغّير�ت 
�لدف����اع  كلي����ة  ف����ي  و�لدولّي����ة,  �الإقليمّي����ة  �لبيئ����ة 
�لوطن����ّي بجامع����ة �لدف����اع للدر��ش����ات �لع�شكرّي����ة 
�لعليا, �لدورة )24(, وق����ال �ن "وز�رة �لخارجّية 
ت�شع����ى ب����كّل جّد الإب����ر�م عالق����ات مع جمي����ع دول 
�لعال����م وف����ق مب����د�أ ع����دم �لتدّخ����ل ف����ي �ل�ُش����وؤُون 
�لد�خلّي����ة, وبعيدً� ع����ن �شيا�شة �لمح����اور", مبينا 

�ن "هناك تاأثيرً� متباداًل بين �أمن �لعر�ق �لد�خلّي 
و�لحالة �الإقليمّية و�لعالمّية".

و��شاف �ن����ه "طالما كانت �لخارجّي����ة في حر�كها 
�لدبلوما�شّي تعم����ل بال�شكل �لذي يحفظ �شيادتنا, 
و�أمنن����ا من �لت�ش����ُدّع", ُم�شيرً� �إل����ى "حالة �لتوتر 
في �لمنطقة, و�ال�شتقطاب����ات �لتي تو�جه خارطة 

�لعالقات �لدولّية".
و�ف����اد ح�شي����ن �ن "�لع����ر�ق �أع����اد بن����اء �لعالق����ات 

و�لمخاط����ر  �لُم�شتَرك����ة  �لم�شال����ح  �أ�شا�����س  عل����ى 
�لُم�شتَركة", مو�شحا "حافظنا على عالقات جو�ر 

ُمحتَرمة".
�لمنطق����ة  ب����دول  �لع����ر�ق  "م����ا يرب����ط  وتاب����ع �ن 
ة, ودول �لعالم عام����ة مجموعة م�شالح ذ�ت  خا�شّ
طاب����ع �قت�شادّي, ع����الوة عل����ى �شتر�تيجّية دولّية 
ُمهّم����ة وه����ي مو�جهة �لمخاط����ر �لُم�شتَرك����ة ومنها 

�الإرهاب".

وزير اخلارجية: العراق اأعاد بناء العالقات على اأ�سا�ش امل�سالح واملخاطر املُ�سرَتكة

اأكد الم�ست�سار المالي لرئي�س ال�زراء مظهر 
محمد �سالح، اأم�س االثنين، اأن اأمام العراق 

فر�سة تمتد لع�سر �سن�ات لال�ستثمار في ثالثة 
مجاالت، فيما حدد �سبل اال�ستفادة من تح�سن 

اأ�سعار النفط لتحقيق هدفين.



 بغداد/ متيم احل�سن

ويعـــد املنظمـــون للتظ�هـــرات بـ"مف�ج�آت" 
�ضمـــن فع�ليـــ�ت متنوعـــة لالحتجـــ�ج على 
ج�نبـــي الكـــرخ والر�ضـــ�فة، فيم� �ضـــرافق 
املحتجـــن جلـــ�ن حم�يـــة وطبيـــة حت�ضـــب� 
لتعر�ضـــهم اىل العنف. ويفر�ض ان حتمل 
التظ�هرات 4 مط�لب رئي�ضـــة، ابرزه� اق�لة 
م�ضـــوؤولن، وك�ضـــف هوية قتلة املحتجن، 
ب�ال�ضـــ�فة اىل رف�ـــض اجـــراء االنتخ�بـــ�ت 

بوجود ال�ضالح املنفلت.
�ضـــي�ء الهنـــدي، احد ابـــرز الن��ضـــطن يف 
"قررنـــ� ان  احلركـــة االحتج�جيـــة، يقـــول 
تكـــون احتج�جـــ�ت 25 ايـــ�ر مركزيـــة يف 
بغداد، لكـــن يف 3 من�طق خمتلفة والتجمع 
اخريًا يف �ض�حة التحرير و�ضط الع��ضمة".
انطـــالق  �ضـــهد  متكـــرر  ت�ريـــخ  ويـــوم 25 
3 تظ�هـــرات �ضـــ�بقة يف ال�ضـــنوات الــــ10 
االخرية: 2011 )25 �ضـــب�ط(، 2015 )25 

�ضب�ط(، و2019 )25 ت�ضرين االول(.

عند التحرير
توزيـــع  وراء  ال�ضـــبب  الهنـــدي  ويو�ضـــح 
لـ)املدى(:"نريـــد  حديـــث  يف  املتظ�هريـــن 
ت�ضـــتيت انتب�ه املند�ضـــن واالحـــزاب التي 
نعلـــم جيـــدا انهـــ� �ضـــتكون ب�نتظ�رنـــ� يف 
�ضـــ�حة التحريـــر". منذ انقالب ال�ضـــدرين 
علـــى االحتج�ج�ت مطلـــع 2020، وتورط 
ا�ضـــح�ب القبع�ت الزرق�ء الت�بعن ملقتدى 
ب�ضـــرب  ال�ضـــدري  التيـــ�ر  زعيـــم  ال�ضـــدر 
املتظ�هريـــن، تغريت موازيـــن القوى على 
التيـــ�ر  اىل  ال�ضـــيطرة  وب�تـــت  ال�ضـــ�حة، 
وبع�ـــض الف�ضـــ�ئل. وك�ضـــف بعـــد ذلـــك عن 
وجـــود "خيـــم" يف ال�ضـــ�حة ك�نـــت ت�بعـــة 
الجهـــزة  واخـــرى  م�ضـــلحة،  جلم�عـــ�ت 
ا�ضـــتخب�رية، كمـــ� �ضـــجلت عمليـــ�ت خطف 
وقتـــل ملتظ�هريـــن م�ضـــدره� ك�ن مـــن قبل 
ال�ضـــ�حة.  داخـــل  مـــن  جت�ضـــ�ض  جم�عـــ�ت 
واأواخـــر الع�م امل��ضـــي، نظم ال�ضـــدريون 
�ضـــالة جمعة يف "التحرير" بعد �ضـــهر من 
انهـــ�ء اعت�ضـــ�م املتظ�هرين وفتـــح الطرق 
امـــ�م ال�ضـــي�رات، كمـــ� ا�ضـــتعر�ض التيـــ�ر 
وف�ضـــ�ئل م�ضـــلحة يف ال�ضـــ�حة نف�ضه� قبل 

ا�ضبوع، تنديدا ب�حلرب على غزة.
"املتظ�هريـــن  الن��ضـــط الهنـــدي يقـــول ان 
يف  الثالثـــ�ء  �ضـــب�ح  منـــذ  �ضـــيتوزعون 

�ضـــ�حة الن�ضـــور يف ج�نب الكرخ، و�ض�حة 
الفردو�ـــض يف الر�ضـــ�فة، ومـــن ثـــم اللقـــ�ء 
والتجمع النه�ئي �ضـــيكون للمتظ�هرين يف 

�ض�حة التحرير و�ضط بغداد".

توقعات با�ستخدام العنف
وخـــالل �ضل�ضـــلة االحتج�ج�ت ال�ضـــ�بقة مل 
ينجح املتظ�هرون يف فتح �ض�حة بديلة عن 
التحرير �ضـــوى لعدة �ضـــ�ع�ت فقط، قبل ان 
تواجههم ال�ضـــلط�ت بعنف �ضـــديد وتدفعهم 
اىل التفرق او العودة اىل ال�ض�حة الرئي�ضة 
و�ضـــط الع��ضـــمة. هذه املرة اي�ضـــ� يتوقع 
الن��ضـــط البـــ�رز ان يتعر�ـــض املتظ�هـــرون 
اىل العنف. وي�ضـــيف الهندي: "امر متوقع 
ان يقوم مند�ضـــون او جه�ت اخرى ب�ضرب 
املتظ�هرين، لكـــن لدين� جل�ن حم�ية وفرق 
طبية �ضـــرافق املحتجن". ومـــن املخطط 
ان تبقـــى التظ�هـــرات مـــن يـــوم اىل ثالثـــة 

ايـــ�م، وقـــد تتحـــول بح�ضـــب امل�ضـــتجدات 
اىل "اعت�ضـــ�م مفتـــوح"، بح�ضـــب م� يقوله 
يف  "التظ�هـــرات  ان  وا�ضـــ�ف  الهنـــدي. 
ج�نبي الكرخ والر�ض�فة �ضتحمل مف�ج�آت، 
�ضـــيعلن عنهـــ� يف حينهـــ�". وقبـــل اي�م من 
انطـــالق التظ�هـــرات بـــداأت بع�ـــض القوى 
ال�ضي��ضـــية حتـــ�ول "�ضـــيطنة التظ�هرات" 
مـــع  وربطهـــ�  مراقبـــن،  و�ضـــف  بح�ضـــب 
احـــداث فل�ضـــطن. ويوم ال�ضـــبت امل��ضـــي 
حذر ف�لح اخلزعلي، وهو ن�ئب عن حت�لف 
الفتح يف الب�ضرة، يف تغريدة على ح�ض�ب 
من�ضـــوب لالخـــري يف تويـــر مـــن انطـــالق 
حركـــة جديـــدة "ثـــ�أرا ال�ضـــرائيل" قبـــل ان 

يعدل املن�ضور وي�ضيف "وامريك�".
وقـــ�ل اخلزعلـــي وهـــو املعـــ�ون اجلهـــ�دي 
احـــد  ال�ضـــهداء-  �ضـــيد  لكت�ئـــب  ال�ضـــ�بق 
ف�ضـــ�ئل احل�ضـــد ال�ضـــعبي- يف تغريدتـــه: 
"اىل احلكومة العراقية والقوى ال�ضي��ضية 

وال�ضـــعب العراقـــي نعلمكـــم �ضـــيبداأ حراك 
جديد ثـــ�أرا ال�ضـــرائيل وامريـــك� وحلف�ئهم 

لهزميتهم يف فل�ضطن".
وحـــذر الن�ئب من تلك احلرك�ت وا�ضـــ�ف: 
الفـــن ال تنتهي اال  �ضـــع�راتهم،  "التغركـــم 

بوعي وب�ضرية".
من�ضـــ�ت  علـــى  ن��ضـــطون  د�ضـــن  ب�ملق�بـــل 
"ه��ضـــت�ك�ت"   7 االجتم�عـــي،  التوا�ضـــل 
بع�ضـــه�  ا�ضـــبحت  االحتج�جـــ�ت  لت�أييـــد 
"ترنـــد" علـــى توتري مثل: لبـــوات العراق 
مـــع 25 اأيـــ�ر، العدلـــن راجعـــن، مليونية 
ت�ضـــرينية، ال�ضـــعب يريـــد اإ�ضـــق�ط النظ�م، 
25 اأيـــ�ر ثـــورة االحـــرار، كن مـــع الثورة، 

و�ضتنت�ضر ثورة ت�ضرين.
وواجه الفريق االآخر املع�ر�ض بـ"ه��ضت�ك" 
بع�ـــض  وت�ضـــتخدم  ال�ضـــف�رات،  ابنـــ�ء 
االطـــراف القريبـــة مـــن احل�ضـــد م�ضـــطلح 
ال�ضـــف�رات" لال�ض�رة اىل  ابن�ء  او  "عمالء 

اتهـــ�م بع�ض الن��ضـــطن بـــ�ن لهـــم عالق�ت 
ب�ضف�رات غربية.

نقل املتظاهرين
وبح�ضب ن��ضطن ان عملي�ت نقل املحتجن 
اىل بغـــداد �ضـــتبداأ مـــن ال�ضـــ�عة الث�لثة من 
فجر الثالث�ء، حيث يتوقع ان تعرقل بع�ض 
ال�ضيطرات االمنية يف الطرق اخل�رجية او 
داخـــل بغداد �ضـــري القوافل ب�غـــالق بع�ض 
الطـــرق، حيث �ضي�ضـــطر املتظ�هـــرون اىل 
ال�ضـــري على االقدام يف املن�طق القريبة اىل 
من�طق التجمع. واعلن املحتجون يف ب�بل 
ببي�ن فجر االثنن، امل�ضـــ�ركة ب�ضكل وا�ضع 
يف تظ�هـــرات بغداد، ب�ال�ضـــ�فة اىل تنظيم 
احتج�جـــ�ت يف احللة، مركز حم�فظة ب�بل 

يف اليوم نف�ضه.
وق�ل البي�ن الذي ن�ضر م�ضورا على مواقع 
النظـــ�م  "ا�ضـــتمر  االجتم�عـــي:  التوا�ضـــل 

الف��ضـــل وبجميـــع موؤ�ض�ضـــ�ته احلكوميـــة 
بحم�يـــة املف�ضـــدين والقتلـــة مع ا�ضـــتمرار 
عمليـــ�ت االغتيـــ�ل والتغييـــب واالختط�ف 
للمتظ�هرين والن��ضـــطن يف عموم العراق 
وك�ن اآخرهـــ� اغتيـــ�ل ال�ضـــهيد ايه�ب جواد 
الوزين". وا�ضـــ�ف البي�ن "وعليه انطلقت 
حركة احتج�ج وثورة يوم 25 اأي�ر احل�يل 
والتي �ضـــتكون مركزية يف الع��ضمة بغداد 
وعلـــى هذا اال�ضـــ��ض �ضـــيكون لثـــوار ب�بل 
ومنتف�ضـــيه� م�ض�ركة وا�ضـــعة وف�علة لدعم 
هذه اخلطوة من خالل ذه�ب اجلزء االكرب 
اىل الع��ضـــمة وامل�ضـــ�ركة يف رف�ـــض هـــذا 

النظ�م ال�ضي��ضي احل�يل".
واكـــد البي�ن ب�نـــه "�ضـــتكون تظ�هرات يف 
مدينة احللة داعمة للحراك الذي �ضـــينطلق 
يف بغداد و�ضـــيكون التجمع لغري الذاهبن 
اىل بغـــداد من ثوار ب�بل ال�ضـــ�عة 3 م�ضـــ�ء 
مـــن يـــوم 25 اأيـــ�ر حتت جم�ضـــر الثـــورة، 

و�ضـــط املدينـــة". كذلـــك قـــ�ل ن��ضـــطون ان 
بع�ـــض املتظ�هريـــن يف املثنـــى، قـــرروا ان 
يتحملوا تك�ليف نقل زمالئهم الذين ينوون 
االلتحـــ�ق بتظ�هـــرات بغداد عرب ب��ضـــ�ت 
النقل التي �ضـــتنطلق يف الث�لثة من �ضـــب�ح 
يـــوم الثالثـــ�ء، ممـــن لي�ـــض لديـــه امك�نيـــة 
لتحمـــل تلـــك النفقـــ�ت. واالمـــر نف�ضـــه يف 
الديوانية، حيث اعلن ن��ضـــطون يف املدينة 
جتهيز 3 ح�فالت "جم�نية"، �ضـــتنطلق يف 
اخل�م�ضـــة مـــن �ضـــب�ح الثالث�ء من �ضـــ�حة 

ال�ض�عة، اىل بغداد.

رف�ض االنتخابات
ومبدئيـــ� �ضـــتحمل التظ�هـــرات 4 مط�لـــب 
وهي: دعم مط�لب كربـــالء التي رفعت بعد 
مقتـــل الـــوزين، الك�ضـــف عن قتلة الن��ضـــط 
الكربالئـــي وبقيـــة ال�ضـــح�ي�، اق�لـــة ق�ئـــد 
�ضـــرطة كربـــالء واملح�فظ، ورف�ـــض اجراء 
االنتخ�بـــ�ت. وق�لـــت وجـــدان عبـــد االمري 
ع�ضـــو البيت الوطني، احـــد االحزاب التي 
ان  ت�ضـــرين،  احتج�جـــ�ت  بعـــد  ت�ضـــكلت 
"مط�لـــب تظ�هـــرات الثالثـــ�ء هـــي امتداد 
ملط�لب ت�ضرين وبقية التظ�هرات ال�ض�بقة، 
نريـــد ا�ضـــرج�ع وطـــن، وهذا لـــن يتحقق 
ب�نتخ�بـــ�ت مزيفـــة". وتعتقـــد عبـــد االمري 
ان االنتخ�بـــ�ت يف اجواء القتـــل والتهديد 
لن "تكـــون ع�دلة او نزيهة"، وت�ضـــيف يف 
ات�ضـــ�ل مع )املدى(: "�ضـــرفع �ضع�رات يف 
التظ�هـــرات لرف�ض اق�مـــة االنتخ�ب�ت قبل 

�ضبط ال�ضالح وحم��ضبة قتلة املحتجن".
و�ضبق ان علق عدد من التي�رات واالحزاب 
م�ض�ركتهم يف االنتخ�ب�ت، بعد وقت ق�ضري 
من مقتل الن��ضـــط الـــوزين يف كربالء قبل 
نحـــو ا�ضـــبوعن. ويف هـــذا االطـــ�ر تقـــول 
ندى �ضـــ�كر ن�ئبة يف الربمل�ن، ان االحتق�ن 
يف ال�ضـــ�رع امـــر متوقـــع النـــه مل جتـــر اية 
حت�ضـــين�ت علـــى الو�ضـــع الع�م منـــذ اق�لة 
احلكومـــة ال�ضـــ�بقة.  وت�ضـــيف �ضـــ�كر يف 
ات�ض�ل مع )املدى( ان "ابرز مط�لب ت�ضرين 
التي ا�ضقطت حكومة ع�دل عبد املهدي، هو 

ك�ضف القتلة وهذا مل يحدث حتى االن".
وت�ضـــري الن�ئبة عن حت�لف الن�ضـــر، اىل ان 
القتل م�زالت م�ضتمرة واملواطن  "عملي�ت 
يعي�ض بن اخلوف واالأزم�ت االقت�ضـــ�دية 
ومل يعد لديه �ضيء يخ�ضره، لذا لي�ض ام�مه 

�ضوى االعرا�ض يف ال�ض�رع".
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يوؤكـــد ن��ضـــطون اأن قـــرار مق�طعـــة االنتخ�ب�ت 
لي�ض نه�ئي�، م�ضـــريين اىل انـــه يف ح�ل توفرت 
البيئة االآمنة ومت الك�ضـــف عـــن قتلة املتظ�هرين 
ف�إن م�ض�ركتهم يف االنتخ�ب�ت �ضت�ضري ب�ضورة 

طبيعية.
ويقول الن��ضـــط الب�رز يف حم�فظة ذي ق�ر زايد 
الع�ض�د لـ)املدى( اإن "النظ�م ال�ضي��ضي احل�يل، 
نظ�م دميقراطي م�ضوه وع�جز عن اإيج�د حلول 
حقيقيـــة"، م�ضـــتدرك� ب�لقـــول "لكـــن يف البداية 
يجب اأن ن�ض�أل هل امل�ض�ركة يف االنتخ�ب�ت حل 

قبل ان ن�ض�أل هل املق�طعة حل".
وي�ضـــيف الع�ضـــ�د اأن "النظـــ�م ال�ضي��ضـــي غري 
ق�در على افراز حل حقيقي"، مبين� اأن "م�ض�ركة 
االأحـــزاب املنبثقـــة عـــن ت�ضـــرين ال تعطـــي حال 
حقيقي� يف النه�ية او تتمكن من راأب �ضـــدع هذا 

اجلدار ال�ضي��ضي".
ويعتقد الن��ضـــط الن��ضـــري اأن "مق�طعة النظ�م 
ال�ضي��ضـــي قد يكـــون بداية طريق احلل لو�ضـــع 
البلد ب�ضكل ع�م"، م�ضـــريا اىل اأن "م�ض�ركة هذا 
النظ�م بنف�ض ال�ضي�ق�ت ونف�ض االأدوات املتبعة 

منذ البداية ال ينتهي بحل فعلي وحقيقي".
"اخلو�ـــض مبعـــرك  اأن  الع�ضـــ�د اىل  وي�ضـــري 
انتخ�بـــي يف ظل القواعد التي ر�ضـــمت من قبل 
االأحزاب ال�ضي��ضـــية والنظ�م ال�ضي��ضي الف��ضد 
معروفـــة  نت�ئـــج  اىل  �ضـــتقودن�  املع�دلـــة  فـــ�إن 

ووا�ضحة مقدم�".
البـــ�رز يف حم�فظـــة  الن��ضـــط  يقـــول  بـــدوره، 
النجف ابو زين الع�بدين احل�ضـــن�وي لـ)املدى( 
اإنه "ال يوجد قرار نه�ئـــي مبق�طعة االنتخ�ب�ت 
حتى االن"، م�ضـــتدرك� ب�لقول "يف ح�ل توفرت 
االغتيـــ�ل  حـــ�الت  وتوقفـــت  االآمنـــة  الظـــروف 
ومت الك�ضـــف عـــن القتلـــة ف�إننـــ� �ضن�ضـــ�رك يف 

االنتخ�ب�ت".
وي�ضـــيف احل�ضـــن�وي وهـــو ع�ضـــو يف حـــزب 
البيـــت الوطنـــي )اأحـــد االأحـــزاب املنبثقـــة عـــن 
ت�ضـــرين( اأنه "يف حـــ�ل مل تتوفـــر البيئة االآمنة 
ال ميكـــن التغيـــري"، م�ضـــريا اىل اأن "التظ�هـــر 

والبق�ء يف ال�ض�رع اأف�ضل".

وي�ضـــدد الن��ضـــط النجفي على انـــه "يف ح�ل مت 
اغتي�ل �ضخ�ضـــية ب�رزة اأخـــرى ك�إيه�ب الوزين 
وتعـــود  اأكـــر  �ضـــيزداد  ال�ضـــ�رع  غ�ضـــب  فـــ�أن 
االحتج�جـــ�ت بقوة، ت�ضـــل اىل قطع ال�ضـــوارع 

وحرق االإط�رات".
اىل ذلـــك، يقـــول الن��ضـــط البـــ�رز يف الب�ضـــرة 
علي مهن� ان ق�ضـــم� من �ضـــب�ب ت�ضرين موؤيدون 

لدخول االنتخ�ب�ت وق�ضم مع�ر�ض له�.
"الو�ضـــع  اإن  لـ)املـــدى(  حديـــث  يف  وي�ضـــيف 
العراقـــي �ضـــب�بي وال ن�ضـــتطيع احلكـــم علـــى 
بعـــد  �ضيح�ضـــل  مـــ�ذا  او  االنتخ�بـــ�ت  نت�ئـــج 
االنتخ�بـــ�ت"، معرب� عن اأمله بـــ�أن "تكون هذه 
االنتخ�ب�ت خمتلفة عـــن االنتخ�ب�ت التي جرت 
يف الـــدورات ال�ضـــ�بقة". ب�ملق�بل، يقول ع�ضـــو 
جمل�ض النـــواب الن�ئب ق�ضـــي عب��ض ال�ضـــبكي 
لـ)املـــدى( اإن "االأحـــزاب والتوجه�ت التي ك�نت 
تقـــود تظ�هـــرات ت�ضـــرين هي التي ك�نـــت توؤكد 
علـــى اجـــراء االنتخ�بـــ�ت املبكـــرة وعلـــى اإثـــر 
هـــذه املط�لبـــ�ت اأقـــدم الربملـــ�ن علـــى جملة من 

االأمـــور للتهيئـــة الإجراء هـــذه االنتخ�ب�ت، منه� 
تعديل ق�نون االنتخ�ب�ت ومنه� ت�ضـــريع ق�نون 

املفو�ضية، وحتديد موعد حلل الربمل�ن".
وي�ضـــتغرب ال�ضـــبكي "من قـــرار مق�طعة بع�ض 
االأحزاب التي انبثقت عن ت�ضرين لالنتخ�ب�ت"، 
ب�إجـــراء  ط�لبـــوا  "الذيـــن  اأن  اىل  م�ضـــريا 
االنتخ�بـــ�ت املبكـــرة نف�ضـــهم اليـــوم يط�لبـــون 

ب�ملق�طعة والت�أجيل".
وي�ضري ممثل املكون ال�ضبكي يف الربمل�ن اىل اأن 
"احلكومة خ�ض�ضت موازن�ت وهي�أت الظروف 
الإجراء االنتخ�ب�ت"، مبين� اأن "م�ض�ألة الت�أجيل 

واملق�طعة تولد عالم�ت ا�ضتفه�م كثرية".
ويت�بـــع ال�ضـــبكي مت�ضـــ�ئال "اىل متـــى املق�طعة 
والت�أجيـــل، هـــل يف حـــ�ل املق�طعـــة والت�أجيـــل 

�ضتتغري الظروف؟".
"ا�ضـــب�ب  اأن  النـــواب  جمل�ـــض  ع�ضـــو  ويـــرى 
املط�لبـــة بت�أجيل االنتخ�ب�ت وان�ضـــح�ب بع�ض 
االأحزاب هو تخوفهم من بق�ء االأحزاب احل�كمة 

نف�ضه� يف ال�ضلطة".

ويتفـــق الن�ئـــب عـــن حم�فظـــة نينوى مـــع راأي 
الن��ضـــطن بعـــدم وجـــود بيئـــة اآمنـــة، لكنه ع�د 
ليقـــول اإن "هـــذه البيئة ال تكـــون مالئمة بعد 5 
ا�ضـــهر او اكـــر يف حـــ�ل اأرجئـــت االنتخ�ب�ت، 
و�ضـــتبقى التحديـــ�ت نف�ضـــه� م�ضـــتمرة �ضـــواء 
اأك�نـــت متمثلة ب�لظـــروف االأمنية او ال�ضـــحية 

املتمثلة بج�ئحة كورون�".
وي�ضـــف الن�ئـــب ال�ضـــبكي اأن "عمليـــة ت�أجيـــل 
االنتخ�بـــ�ت ال تغري �ضـــيئ� من املع�دلـــة"، مبين� 
انـــه "حتى لـــو اأجلـــت االنتخ�ب�ت فـــ�إن اأحزاب 
ال�ضـــلطة ال تت�أثر ب�ضـــيء �ضـــواء اأجلت او جرت 
يف وقتهـــ� املحـــدد". مـــن ج�نبه، يقول الع�ضـــو 
االآخـــر يف جمل�ض النـــواب الن�ئـــب عب��ض ي�بر 
متثـــل  "االنتخ�بـــ�ت  اإن  لـ)املـــدى(  العطـــ�يف 
العملية الدميقراطية ال�ضتقرار البلد والنهو�ض 

به اقت�ض�دي� و�ضي��ضي�".
ويوؤكـــد العطـــ�يف اأن "مق�طعة بع�ـــض االأحزاب 
لالنتخ�بـــ�ت املقبلـــة �ضـــيخدم الكتل ال�ضي��ضـــية 

امل�ض�ركة ب�ضورة كبرية".

االحتجاج قد يتحول اإلى 
اعت�سام مفتوح وال انتخابات 
مع وجود ال�سالح

تظاهرات اليوم: فتح 3 �ساحات واللقاء في "التحرير" 
لتخريب "خطة المند�سين"

 اأحزاب ت�سرين تتحدث عن الم�ساركة 
في االنتخابات "ب�سروط" 

اأع�ساء في مجل�ض 
النواب ي�ساألون عن 
نتائج المقاطعة؟

سياسة

م��ن املق��رر ان يت��وزع املحتجون الذي��ن �سيتواف��دون اىل بغداد من فجر الي��وم الثالثاء عل��ى اكث�ر من م��كان ب�سبب اخبار 
عن ا�س��تعداد "مند�س��ني" لتخريب موجة التظاهرات اجلديدة. وبداأ نا�س��طون يعدون الحتجاجات وا�س��عة يف بغداد منذ 

ا�سبوعني على خلفية مقتل النا�سط البارز يف كربالء ايهاب الوزين، وعدم ك�سف ا�سماء اجلناة.

تظاهرات �سابقة يف بغداد

 بغداد/ حممد �سباح

اأكملت جلنة برملانية خا�سة 
مراجعة وتدقيق طلبات ا�ستجواب 

عدد من امل�سوؤولني احلكوميني من 
بينهم وزير املالية الذي �سيكون 

موعد ا�ستجوابه يف جل�سة االثنني 
املقبل، وهناك اأربعة ملفات 

اأخرى �ستنتهي اللجنة املعنية من 
تقييمها قريبا. ويوؤكد يونادم كنا، 

رئي�ض كتلة الرافدين الربملانية 
يف ت�سريح ل�)املدى( اإن "هناك 

العديد من طلبات اال�ستجوابات 
قدمت اإىل اللجنة اخلا�سة املعنية 

باال�ستجواب"، مبينا اأن "هذه 
اللجنة بداأت بتدقيق هذه امللفات 

منذ فرتة".

ويف العـــ�م 2020 اأح�لـــت رئ��ضـــة جمل�ـــض النـــواب 
ملفـــ�ت ا�ضـــتجواب وزراء امل�ليـــة، والتعليم الع�يل، 
وال�ضـــن�عة، وحم�فظ البنك املركزي، ورئي�ض هيئة 
االإعـــالم واالت�ضـــ�الت، اإىل جلنة خ��ضـــة موؤلفة من 
ثالثـــة م�ضت�ضـــ�رين ق�نونيـــن للنظـــر يف اإجراءاته� 
ال�ضـــكلية والق�نونيـــة قبـــل حتديد مواعيد جل�ضـــ�ت 
الرافديـــن  كتلـــة  رئي�ـــض  وي�ضـــيف  اال�ضـــتجواب. 
الربمل�نية اأن "اللجنة اخل��ضـــة اأكملت تدقيق ملف�ت 
ا�ضـــتجواب وزيـــر امل�لية والبنك املركـــزي وقبل ذلك 
رئي�ض هيئة االإعالم واالت�ض�الت الذي مت الت�ضويت 
على اإق�لته"، م�ضـــيف� اأن "هن�ك توجه� ال�ضـــتجواب 

وزراء الكهرب�ء والتج�رة والنفط".
يلـــزم ق�نون جمل�ض النواب رقم )13( ل�ضـــنة 2018 
الن�فذ يف م�دته )22( بت�ضـــكيل جلنة خ��ضـــة لتقدمي 

ال�ضـــروط  توافـــر  مـــدى  ب�ضـــ�أن  وامل�ضـــورة  الـــراأي 
الواجبة يف طلب اال�ضتجواب وفق النظ�م الداخلي 

ملجل�ض النواب.
كم� ي�ضرط النظ�م الداخلي ملجل�ض النواب يف م�دته 
الث�منة واخلم�ضون توجيه طلب اال�ضتجواب كت�بة 
اإىل رئي�ـــض املجل�ـــض موقعـــ� من مقدم اال�ضـــتجواب 

ومبوافقة خم�ضة وع�ضرين ع�ضوا على االأقل.
وينوه كن� اإىل اأن "طلب�ت ا�ضتجواب بع�ض الوزراء 
م�زالـــت يف التدقيـــق ومل تكتمـــل ب�ضـــكل نه�ئـــي من 
قبل اللجنة اخل��ضـــة املعنية مبلف اال�ضـــتجواب�ت" 
متوقعـــ� "االنتهـــ�ء مـــن درا�ضـــة كل هـــذه الطلبـــ�ت 
وتقدميهـــ� اإىل هيئـــة رئ��ضـــة املجل�ـــض يف الوقـــت 
لي�ـــض  "اال�ضـــتجواب  اأن  كنـــ�  ويعتقـــد  القريـــب". 
ب�ل�ضـــرورة اإق�لة امل�ضـــوؤول اأو الوزير رمب� �ضتكون 
هنـــ�ك مالحق�ت ق�نونية وا�ضـــتع�دة اأموال"، موؤكدا 
اأن "االته�مـــ�ت ال ت�ضـــقط ب�لتقـــ�دم على امل�ضـــوؤولن 
التنفيذيـــن وغريهم". ويلفت الن�ئب امل�ضـــيحي اىل 
اأن "هذه اال�ضـــتجواب�ت مهنية بعيدة عن الت�ضـــقيط 
ال�ضي��ضـــي اأو الدع�يـــة االنتخ�بيـــة، وهـــي حم�ولـــة 
لت�ضـــحيح االأخط�ء احل��ضـــلة يف الوزارات"، الفت� 
اإىل اأن "املجل�ـــض حـــدد موعـــدا ال�ضـــتجواب وزيـــر 
امل�ليـــة". وبح�ضـــب وثيقـــة متداولـــة حـــدد جمل�ـــض 
النـــواب يوم 5/31 موعدا ال�ضـــتجواب وزير امل�لية 

علي عالوي.
مـــن جهتـــه يوؤكد حممـــد البلـــداوي الن�ئب عـــن كتلة 
الفتـــح الربمل�نيـــة يف حديث مـــع )املـــدى( اأن "هن�ك 
ا�ضـــتجواب� لـــوزراء امل�ليـــة وال�ضـــن�عة والكهربـــ�ء 
والتعليم الع�يل والنفط وحم�فـــظ البنك املركزي"، 
م�ضـــيف� اأن "هنـــ�ك طلب�ت مقدمة ال�ضت�ضـــ�فة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء".
ويوؤكـــد البلداوي اأن "هن�ك جمموعة من االإجراءات 
تقـــوم به� جلنة اال�ضـــتجواب�ت املكلفـــة بتدقيق هذه 
امللف�ت من اجل الت�أكد من �ضـــحة االأدلة واملعلوم�ت 
ومط�بقته� لالإجراءات ال�ضكلية واملو�ضوعية مللف�ت 

اال�ضتجواب قبل حتديد موعد م�ض�ءلة امل�ضوؤول".
وي�ضـــتبعد ع�ضـــو جلنـــة التخطيـــط ال�ضـــراتيجي 
الربمل�نيـــة "ا�ضـــتجواب رئي�ض جمل�ض الـــوزراء من 
قبـــل الربمل�ن ل�ضـــبب ان الفرة املتبقيـــة على اإجراء 

االنتخ�ب�ت ال تتعدى اخلم�ضة اأ�ضهر".

على  المركزي  البنك  ومحافظ  وزراء   5
قائمة ا�ستجوابات مجل�س النواب 

مركز انتخابي



 متابعة املدى 

 وقال م�س���رور ب���ارزاين يف كلم���ة القاها 
خ���ال املوؤمتر: ان �سياغة الد�ستور مهمة 
ل�سبب���ن، الأول �سم���ان متثي���ل وتاأكي���د 
حق���وق وواجب���ات واه���داف املواطن���ن 
يف الد�ست���ور وكذل���ك ينبغ���ي ان تك���ون 
الأحزاب التي ت�سل اىل ال�سلطة م�سوؤولة 
اأمام املواطن���ن وكل هذه الق�سايا ينبغي 

تثبيتها يف د�ستورنا املقبل.
بدوره���ا، قال���ت املمثل���ة اخلا�س���ة لاأمن 
الع���ام لاأمم املتح���دة يف الع���راق جينن 
هينن با�سخ���ارت يف كلمتها: ل تاأخذوا 
احلكم الذاتي الي���وم كاأمر م�سلم به، ومن 
اأج���ل ا�ستدامت���ه، ف���اإن الوح���دة ه���ي اأمر 

�سروري جدا.
وا�ساف���ت با�سخ���ارت "اأو�سح���ت اأم���ام 
اأن  املا�س���ي،  الأ�سب���وع  الأم���ن  جمل����س 
بق���وة  اإل  يق���وى  ل  الفي���درايل  النظ���ام 
الروابط بن مكونات���ه، ويتم تعزيز هذه 
الروابط عن طري���ق امل�ساحلة والتما�سك 

املجتمعين".
وتابع���ت ان "الع���راق يك���ون قوي���ًا كلم���ا 
�س���عوبه  توح���د  الت���ي  الرواب���ط  كان���ت 
املتنوع���ة قوي���ة. وغالب���ا م���ا تك���ون هذه 
ال�س���عوب املتنوعة بحاجة اإىل م�س���احلة 

داخل املجتمع اأي�سا".
وا�س���ارت اىل اأن اإقلي���م كرد�س���تان القوي 
واملوح���د يقّوي العراق الحت���ادي، لي�س 
فق���ط عل���ى ال�س���عيد املحلي ولكن اأي�س���ا 
على ال�س���عيد ال���دويل. القوة يف اخلارج 

تبداأ من القوة يف الداخل.
عق���د  ع���ن  عب���ارة  الد�س���تور  ان  واك���دت 
"اذا  احلا�س���رين،  خماطب���ة  اجتماع���ي، 
اردمت ان تفعل���وا ذل���ك، فقوم���وا ب���ه على 
النح���و ال�س���حيح، ول حاج���ة لكي اقول، 
ينبغ���ي ان تتواف���ق الوثيق���ة النهائية مع 

الد�ستور الحتادي للعراق". 
ولهمي���ة كلم���ة املمثل���ة اخلا�س���ة لاأمن 
العام ل���اأمم املتحدة يف الع���راق يف دعم 
الع���راق الحت���ادي ويف تقوي���ة الروابط 
بن القلي���م واملرك���ز، وباعتب���اره وثيقة 
عاملي���ة ت�س���عى المم املتحدة م���ن خالها 
اىل ا�ساعة امل�ساحلة املجتمعية وتر�سيخ 
ال�س���لم تن�س���ر )املدى( ن�س كلمة ال�س���يدة  

جينن با�سخارت.
***

الوح���دة  الع���راق:  كرد�س���تان  اإقلي���م 
والد�س���تور | كلمة املمثلة اخلا�سة لاأمن 
جين���ن  ال�س���يدة  املتح���دة  ل���اأمم  الع���ام 

هيني�س-با�سخارت

اأ�سحاب املعايل،
اأيها ال�سّيدات وال�سادة

ال�سيوف الكرام،
ا�س���محوا يل اأن اأبداأ بتوجيه ال�س���كر اإىل 
جامعة كرد�س���تان على دعوتي للم�س���اركة 
يف حدث هذا اليوم. اإنه ل�س���رف عظيم يل 

وي�سعدين اأن اأكون هنا.
اإذا �سمحتم يل، �ساأحتدث اليوم ب�سراحة، 
والهدف م���ن وراء تعليقاتي هو اأن تكون 
مث���رية للتحدي ومث���رية للتفكري يف ذات 
الوق���ت ك���ي نتمكن م���ن ب���ذل املحاولت- 
باإخا�س وب�س���كل بن���ّاء - ملعاجلة بع�س 

امل�سكات واملخاوف العامة.
بعبارة اأخرى: قد يعترب بع�سكم وجهات 
نظ���ري �س���ريحة للغاي���ة ورمب���ا ب�س���كل 
مف���رط. لك���ن كم���ا يق���ول املث���ل الك���ردي 

تبكي".. يجعلك  الذي  هو  "�سديقك 
حوارات���ي  يف  الأم���ر،  نواج���ه  ودعون���ا 
العديدة يف اإقليم كرد�ستان، الآراء املعرب 
عنها ب�س���كل عام �س���ريحة للغاية - �سواء 
اأحببته���ا اأم ل. ويف ذات الوقت، هذه هي 
اأحد الأ�س���ياء التي اأقدره���ا كثريًا. نتبادل 
الآراء لي����س فقط م���ن اأجل احلديث ولكن 
للغو�س يف جوهر الأ�سياء - يف حماولة 

لإيجاد احللول.
)…(

اأيه���ا ال�س���ّيدات وال�س���ادة، اإن التحكم يف 
م�س���ري املرء هو �س���راع دائم يف حد ذاته 
لأي فرد. وبالنظ���ر اإىل تاريخ وجغرافية 
ه���ذه املنطقة، اأعتقد اأنه م���ن الآمن القول 
اإن هذا هو احلال ب�س���كل خا�س بالن�س���بة 
م���ا  وه���ذا  كرد�س���تان.  اإقلي���م  ل�س���عوب 
يخربنا به املا�س���ي، وكذلك هو احلا�س���ر 

وامل�ستقبل، التي يكتنفها عدم اليقن.
م���ا نعرف���ه ه���و اأن الأم���ر ا�س���تغرق وقتًا 
ال�س���تقال  م�س���توى  لتحقي���ق  طوي���ًا 
الذاتي اليوم. لي����س الوقت فقط. بل كان 

الثمن غاليًا، حي���ث دفع الكثري من النا�س 
حياته���م من اأجل ذلك. ولكن مثل اأي مكان 
اآخ���ر يف العامل، فاإن احلق���وق واحلريات 

اليوم ل تعطى على الإطاق.
م���ا اأقول���ه ه���و الآت���ي: ل تاأخ���ذوا احلكم 
الذات���ي اليوم كاأمر م�س���لم ب���ه، ومن اأجل 
ا�ستدامته، فاإن الوحدة هي اأمر �سروري 

جدا.
يف الواق���ع، وكما اأو�س���حت اأمام جمل�س 
الأم���ن الأ�س���بوع املا�س���ي، ف���اإن النظ���ام 
الفي���درايل ل يقوى اإل بقوة الروابط بن 
مكونات���ه - ويتم تعزيز هذه الروابط من 

طريق امل�ساحلة والتما�سك املجتمعين.
ويف حال���ة الع���راق، ه���ذا يعن���ي اأن البلد 
يك���ون قوي���ًا كلم���ا كان���ت الرواب���ط التي 
توحد �س���عوبه املتنوعة قوي���ة. وغالبًا ما 

تكون هذه ال�س���عوب املتنوعة بحاجة اإىل 
م�ساحلة داخل املجتمع اأي�سًا.

الآن، اإقلي���م كرد�س���تان متن���وع بطبيعته. 
فهو موطن ملجموعة وا�سعة من ال�سعوب 
واللغات والأديان. وقد جت�س���د احت�سانه 
لهذا التنوع موؤخرًا وب�سكل ملحوظ خال 

الزيارة التاريخية للبابا فران�سي�س.
ميك���ن للم���رء اأن يقول اإن الق���وة والقدرة 
عل���ى ال�س���مود الافت���ة لإقليم كرد�س���تان 

تنبع من هذا التنوع.
ب���ل اإن امل���رء ميكن اأن يق���ول اإن "الوحدة 
يف التن���وع" ه���ي الو�س���فة التاأ�سي�س���ية 
التي �س���محت لإقليم كرد�ستان بالوجود. 
وه���ذا ه���و بالتاأكيد املبداأ الذي �سي�س���من 

م�ستقبله.
ونعم، التنوع ال�سيا�سي موجود اأي�سًا يف 

اإقليم كرد�ستان. كما هو احلال يف الكثري 
من البل���دان الأخرى. يف ح���ن اأن الكثري 
م���ن ه���ذه الدميقراطي���ات املتنوع���ة تبدو 
قوية وم�ستقرة اليوم، فقد متيز تاريخها 

اأي�سًا باحلروب الدموية واملعاناة.
وغن���ي ع���ن الق���ول: اإن اإقلي���م كرد�س���تان 
القوي هو الأف�س���ل ا�س���تعدادًا وجهوزيًة 
حلماية م�س���احله. وعلى العك�س من ذلك، 

مع النق�سام ياأتي ال�سعف.
كم���ا اأن اإقليم كرد�س���تان الق���وي واملوحد 
يقّوي العراق الحت���ادي، لي�س فقط على 
ال�س���عيد املحلي ولكن اأي�سًا على ال�سعيد 
الدويل. القوة يف اخلارج تبداأ من القوة 

يف الداخل.
)…(

اأيها ال�سّيدات وال�سادة، ب�سفتي �سيا�سية 

اأوروبية وعلى امل�ستوى الوطني �سابقا، 
ميكنن���ي اأن اأخربك���م، م���ن جتربت���ي، اأن 
الدميقراطية، وخا�سة الدميقراطية ذات 
امل�س���تويات املتعددة من احلكم، هي عمل 

�ساق.
امل�س���تدامة  الدميقراطي���ة  واملجتمع���ات 
احلقيقي���ة للغاي���ة ه���ي عك����س املعجزات 
التي حتدث بن ع�س���ية و�س���حاها - فهي 
تتطل���ب �س���ربًا هائ���ًا وا�س���تعدادًا ثابتًا 

لتقدمي التنازلت.
نفاد ال�سرب مفهوم بالطبع. اأنا اأعرف كل 
�س���يء عن ذلك. بل قد يكون اأمرًا مرغوبًا 
في���ه من اأج���ل حتريك الأ�س���ياء يف اجتاه 

ال�سالح العام الأكرب.
لك���ن ل حمالة من وج���وب اإعطاء العملية 

الدميقراطية الوقت لترت�سخ.

يج���ب  الأم���ر،  ه���ذا  يح���دث  وبينم���ا 
ال�س���ماح للتفاعل ال�س���حي بن املعار�سة 
الأح���زاب  وت�س���كيل  واحلكوم���ة 
امل�س���تويات  عل���ى  بالعم���ل  والئتاف���ات 

املحلية والإقليمية والوطنية.
وخال كل ه���ذا، يجب اأن يكون الهتمام 
النهائ���ي للقيادة ال�سيا�س���ية ه���و: خدمة 
اأن يك���ون الرتكي���ز  مواطنيه���ا. ويج���ب 
عل���ى احللول الت���ي متثل م�س���الح جميع 
ال�سعوب التي تعي�س يف اإقليم كرد�ستان. 
فاحلل���ول الت���ي تخاط���ب الأغلبية فقط ل 

ميكن الدفاع عنها على املدى الطويل.
حتقي���ق  م���ع  حت���ى  قل���ت:  كم���ا  والآن، 
الوح���دة، ل ميك���ن اأب���دًا اعتب���ار الوحدة 
اأمرًا م�سلمًا به خ�سية اأن ت�سيع. بل يجب 

اأن يتم رعايتها با�ستمرار.
ويت�س���من "عمل الإدامة" هذا التوا�س���ل 
امل�س���تمر على م�س���توى القاعدة ال�سعبية 
واحل���وار والإج���راءات امللمو�س���ة التي 
تو�سح اأنه يتم ال�ستماع اإىل املجتمعات 

واملكونات يف جميع الأوقات.
د الوح���دة بالنق�س���ام، تقع  وعندم���ا ُتَه���دَّ
عل���ى عات���ق القي���ادة م�س���وؤولية توجي���ه 
امل�س���الح  لتوحي���د  التوعي���ة،  وقي���ادة 

املتعار�سة.
كل  عات���ق  عل���ى  تق���ع  الوق���ت،  ذات  يف 
مواط���ن م�س���وؤولية الع���رتاف والقبول 
بحقيقة اأن املوازنة بن الآراء وامل�سالح 
املختلفة تتطلب حًا و�سطًا دائمًا، كما هو 

احلال يف اأي جمتمع متنوع.
" ف���ن  باأنه���ا  اأي�س���ًا  ال�سيا�س���ة  تو�س���ف 
املمك���ن". و�س���واء اأحببنا ذل���ك اأم ل، فاإن 
تق���دمي التن���ازلت هو ال�س���بيل لت�س���وية 
اخلافات. اأنا ل اأنكر اأن الت�س���وية ميكن 
اأن نتذوقه���ا فجاأة كخيبة اأمل. ولكن حبة 
ة �س���تفتح يف النهاية الباب  التن���ازل امل���ُرّ

اأمام النجاح الدائم.
نهاي���ة  يف  حملي���ة  ال�سيا�س���ة  اأن  ومب���ا 
املطاف، فمن ال�س���روري ممار�س���ة روح 
الوح���دة وال�س���راكة اأوًل وقبل كل �س���يء 
عل���ى ه���ذا امل�س���توى. فالنظ���ام املتوازن 
ه���و النظام ال���ذي يتم فيه �س���مان تقدمي 
اخلدمات ب�سكل كامل يف جميع املجالت 
ويف جمي���ع الأوقات - وبغ�س النظر عن 
التكوي���ن ال�سيا�س���ي ال���ذي ق���د يكون يف 

ال�سلطة.
وبعد كل م���ا قلته، فمن الأهمية مبكان ان 

منيز ما بن الوحدة والتوحيد.
ملج���رد اأن جمموع���ًة ما ميكنه���ا اأن تتحد 
ككتل���ة واحدة، فهذا ل يعن���ي اأنه ل ميكن 
اإج���راء مناق�س���ة داخلية ناب�س���ة باحلياة 
و�س���ليمة، اأو اأن���ه ل ميكن ال�س���تماع اإىل 
ع���دد كب���ري م���ن الأ�س���وات املختلف���ة. بل 
على العك�س. فاإن تنوع الآراء هو م�سدر 

للقوة والإثراء ولي�س تهديدًا.
وال�س���يء الذي يكت�س���ب نف����س القدر من 
الأهمية هو: ان الأفعال ابلغ من الأقوال. 
فلاإعان���ات واخلط���ب املنمق���ة مكانه���ا، 
ولك���ن يف نهاية املطاف فالأمر كله يتعلق 

باإجناز الأ�سياء.
ومن حماربة الف�ساد والناأي عن امل�سالح 
احلزبية ال�سيقة اىل التحرك اجلاد نحو 
توحيد البي�س���مركة والإ�ساحات. اأجل، 
روؤية البي�س���مركة لع���ام 2025 هي اأحد 
اأف�س���ل واأو�س���ح الأمثل���ة. اإذ انه���ا توقد 
املخيلة. ل ينبغي ان يبقى اإقليم كرد�ستان 
منق�سمًا بن "اأخ�سر" و "اأ�سفر". اأو اأي 

م�سميات لونية يف هذا ال�ساأن.
لقد اآن الأوان لتحقيق م�ساحلة حقيقية، 

ولي�سود ال�ستقرار ال�سيا�سي.
فم���ن  الوطني���ة،  ال�س���يادة  اىل  وانتق���ل 
الوا�س���ح وب�س���كل م���وؤمل اأن اجلغرافي���ة 
الع���راق،  م�س���لحة  يف  دوم���ًا  ت�س���ب  ل 
لي����س  كرد�س���تان  فاإقلي���م  وبالتاأكي���د 
ا�س���تثناًء. وبكلمة اأخرى، اأنتم تواجهون 
وه���ذه  فري���دة.  جيو�سيا�س���ية  ظروف���ًا 
احلقيق���ة لوحدها ينبغي ان تكون �س���ببًا 

كافيًا جلعل املرء يفكر مرتن.
)…(

اأيه���ا ال�س���ّيدات وال�س���ادة، م���ن اأج���ل ان 
جترى النتخابات يف 10 ت�سرين الأول، 
فان العراق عل���ى مفرتق طرق. ان اجراء 
بامل�س���داقية  حتظ���ى  انتخابي���ة  عملي���ة 
وذات م�س���اركة حرة ووا�س���عة من �ساأنها 
امل�س���اعدة يف توجي���ه دف���ة الب���اد نح���و 
م�س���تقبل اأكرث اأمانًا وازدهارًا. وبالطبع، 
فاأن نتائج ه���ذه النتخابات هي الأخرى 
لها اأهمي���ة عظيمة للعاقات احليوية بن 

بغداد واأربيل.

ويف الوق���ت نف�س���ه، ان اإقليم كرد�س���تان 
لدي���ه خي���ار. وميكن���ه اأن يتوح���د ويزيد 
م���ن تعزيز احرتامه للحق���وق واحلريات 
الأ�سا�س���ية واأن يح���رز تقدم���ًا جمديًا يف 
القت�س���ادي  والإ�س���اح  الأم���ن  جم���ال 
الل���ذان طال انتظارهم���ا واأن ينخرط يف 
حوار رغم اخلافات الداخلية التي تبدو 

اأحيانًا م�ستع�سية )انا اعرتف بذلك(.
اأو...اأو رمب���ا يف�س���ل يف ترتي���ب بيت���ه، 

ويخاطر يف �سياع منجزاته.
)…(

اأيها ال�س���ّيدات وال�س���ادة، موؤخرًا – برز 
من جديد نقا�س ب�س���اأن اإمكانية ان يكون 
هن���اك د�س���تور اإقليمي. الآن، ف���اأن معظم 
النا�س ل���ن ي�س���ككوا يف القيمة امل�س���افة 

ملثل هكذا د�ستور.
اإن مل اأكن خمطئة، ُعِر�َس م�س���روع اأويل 
يف ع���ام 2009. وتلته ب�س���ع حماولت 
بيد انه تعطل يف مراحل خمتلفة ب�س���بب 

انعدام التوافق ال�سيا�سي.
والآن، ا�س���محوا يل اأن اأكون وا�س���حة: 
ان كل م���ا تعني���ه القي���ادة ال�سيا�س���ية هو 
ال�سعب. وكذلك الد�س���تور. فالأمر يتعلق 
حماي���ة  وكيفي���ة  وبحقوقه���م  بالنا����س 
حقوقه���م. فه���و يبن ح���دود �س���احيات 
الد�س���تور عب���ارة ع���ن عق���د  ال�س���لطات. 

اجتماعي.
وبالفع���ل، وم���ن املوؤك���د ان اإع���ادة تفعيل 
هذه العملية �س���يتيح فر�سة هامة جلميع 
املكونات والطوائف يف اإقليم كرد�س���تان 

لتتاآزر.
راأب  عل���ى  ي�س���اعد  اأن  ذل���ك  �س���اأن  فم���ن 
اخلاف���ات واملظامل وقب���ول الآخر - عند 
القت�س���اء - واأن يعت���ذر ل���ه واأن يحرتم 
التاري���خ الفري���د لبع�س���هم البع�س. فمن 
عل���ى  التغل���ب  يف  ي�س���اعد  اأن  املمك���ن 
التناف�س ال�سيا�س���ي والتحزب ف�سًا عن 
اجلم���ود ب���ن النخ���ب احلاكم���ة. وميكن 
اأن يوف���ر فر�س���ة رائع���ة خللق اإح�س���ا�س 

تطلعي بالفخر والعتزاز.
وه���و فر�س���ة اأي�س���ا لتحدي���د ال�س���لطات 
وامل�س���وؤوليات املوؤ�س�ساتية بو�سوح. ان 
الغمو�س القانوين �س���ار على امل�س���توى 
اإقلي���م  �س���ار يف  ه���و  مثلم���ا  الحت���ادي 

كرد�ستان.
اإع���ادة  اإذا اردمت ان تفعل���وا ذل���ك،  ل���ذا: 
تفعي���ل العملي���ة، فقوم���وا به���ا على نحو 
�س���رط  ال�سيا�س���ية  الإرادة  �س���حيح. 
اأ�سا�س���ي. ان الوعود الفارغة او املنكوثة 
�ستزيد من ت�سدع ثقة اجلمهور لي�س اإل. 
ول ت�س���تهينوا بال�س���هولة التي ميكن ان 

يتعاظم بها الغ�سب.
ال�سيا�س���ين  وال�س���قاق  القتت���ال  ان 
هم���ا اآفت���ان �س���امتان - وم���ع ذل���ك، فهما 
موجودت���ان عن���د كل منعط���ف. فه���ل من 
ب���اأن  يوؤمن���ون  ل  النا����س  ان  املده����س 
العملية ال�سيا�سية تخدمهم، او انها ميكن 

ان حتقق التغيري؟
وم���رة اأخ���رى، اإذا اردمت ان تفعلوا ذلك، 

فقوموا به على النحو ال�سحيح.
ول حاج���ة لكي اق���ول، ينبغي اأن تتوافق 
الوثيقة النهائية مع الد�س���تور الحتادي 

للعراق.
وميثل ه���ذا حتديًا اآخر، اإذ ان الد�س���تور 
توجيه���ات  اإىل  يفتق���ر  الحت���ادي 
ا�سرت�س���ادية وا�س���حة. ففي الوقت الذي 
كت���ب في���ه الد�س���تور الحتادي، ُكر�س���ت 
املب���ادئ العام���ة يف الن����س بينم���ا ت���رك 
تنفيذه���ا اىل ت�س���ريع داعم لح���ق يحدد 

ذلك.
ولكن بعد �س���تة ع�س���ر عام���ًا، ل يزال هذا 
النقا����س  ي�س���كل  التحدي���د  اإىل  الفتق���ار 
ب���ن احلكومة الحتادي���ة وحكومة اإقليم 
كرد�ستان. اإن التو�س���ل اإىل حلول دائمة 
اأمر ملح. واإنني متيقنة من اأننا ميكن اأن 
نتفق جميعا عل���ى اأن الوقت قد حان لكي 
ي�سبح العراق اأكرث من جمموع مكونات.

)…(
اخلت���ام  يف  وال�س���ادة،  ال�س���ّيدات  اأيه���ا 
ا�س���محوا يل ان اأوؤك���د م���رة اأخ���رى على 
اأهمية ما مت اإجنازه على يد �سعوب اإقليم 

كرد�ستان يف القرون املا�سية.
وال�سوؤال الآن: كيف ميكن اإدامة وتوطيد 

هذه املنجزات؟!
وبينم���ا تقف الأمم املتح���دة اإىل جانبكم، 
فمن املهم اإدراك اأنه - اأوَل وقبل كل �سيء 

- اأنتم جميعًا معنيون يف هذا الأمر.
الوحدة يف التنوع. املفتاح يف ايديكم.

�سكرًا.
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بال�ضخارت في موؤتمر الوحدة والد�ضتور: الوحدة الوطنية اأمر �ضروري جدًا 
املجتمعيني  والتما�سك  امل�ساحلة  طريق  عن  الروابط  هذه  تعزيز  ويتم  مكوناته،  بني  الروابط  بقوة  اإال  يقوى  ال  الفيدرايل  النظام   
 اإقلي��م كرد�ست��ان الق��وي واملوح��د يق��ّوي الع��راق االحت��ادي، لي���س فق��ط عل��ى ال�سعي��د املحل��ي ولك��ن اأي�س��ا عل��ى ال�سعي��د ال��دويل

اكدت املمثلة اخلا�سة لالأمني العام لالأمم املتحدة يف العراق جينني هينني بال�سخارت 
خ��الل ا�ست�سافتها يف  موؤمتر "الوحدة والد�ستور" اخلا�س ب�"د�ستور" اقليم كرد�ستان،  
عل��ى ان تك��ون ال�سياغ��ة النهائي��ة  لد�ست��ور اقلي��م كرد�ست��ان تتوافق م��ع الد�ستور 

االحتادي للعراق، ف�سال عن تقدميها ن�سيحة "الوحدة" للقوى الكردية.

 املوؤمتر نظمته جامعة كرد�ستان يف اربيل وحمل عنوان "الوحدة والد�ستور" و�سارك 
في��ه رئي���س االقليم نيجريفان ب��ارزاين ورئي���س حكومة االقليم م�س��رور بارزاين 
ورئي�س��ة برملان االقليم ري��واز فائق وروؤ�ساء االح��زاب وامل�سوؤولون بحكومة االقليم 

وممثلو البعثات الدبلوما�سية وعدد كبري من الباحثني وا�ساتذة اجلامعات.

 م�سرور بارزاين: 
ان �سياغة الد�ستور 

مهمة ل�سببني، االأول 
�سمان متثيل وتاأكيد 

حقوق وواجبات واهداف 
املواطنني يف الد�ستور 

وكذلك ينبغي ان تكون 
االأحزاب التي ت�سل اىل 

ال�سلطة م�سوؤولة اأمام 
املواطنني

 بال�سخارت: 
بل اإن املرء ميكن اأن 

يقول اإن "الوحدة يف 
التنوع" هي الو�سفة 

التاأ�سي�سية التي �سمحت 
الإقليم كرد�ستان 

بالوجود. وهذا هو 
بالتاأكيد املبداأ الذي 

�سي�سمن م�ستقبله.
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يس��ر )ش��ركة املش��اريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)جتهيز أجهزة االالت الدقيقة مع الصمامات الكهربائية ومنظومة الس��يطرة للخزانني سعة )2000 
م3( و)3000م3( في مصفى الدورة( وتس��ليمها وتفريغها في مخازن الش��ركة / الدورة علماً ان تكون 
املواد من املناش��ئ التالية )الواليات املتحدة االمريكية، اململكة املتحدة، اليابان، كندا، املانيا، هولندا، 
إيطاليا، فرنس��ا، اس��بانيا، فنلندا، الس��ويد، النرويج، النمس��ا، بلجيكا والدمنارك( علماً ان املناقصة 
ممولة ذاتياً وكلفتها التخمينية هي )480.750.000( دينار عراقي )اربعمائة وثمانون مليون وسبعمائة 

وخمسون ألف دينار عراقي( وتكون مدة التنفيذ )120( يوم تقوميي، مع مالحظة ما يأتي:
1- عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلومات إضافية االتصال بش��ركة 
scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil. املش��اريع النفطية / قس��م التوريدات والتعاق��دات

gov.iq )من االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرس��مي من الس��اعة )9:00 ص( لغاية )12:00 م( وكما 
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

2- عل��ى اجملهزي��ن الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك في هذه املناقصة تقدمي 
عطاءاتهم وفقاً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية: 

أ- املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.
ب- خدمات ما بعد البيع )مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االولي(.

ج- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عمل مماثل )واحد( منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومبقدار )30%( من الكلفة التخمينية للمناقصة .

د- مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.
ه���- يجب ان يق��دم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ )96.150.000 دينار( )س��تة 

وتسعون مليون ومائة وخمسون ألف دينار عراقي( من مصرف معتمد في العراق. 
و- مواد احتياطية للتشغيل االولي ومواد احتياطية ملدة سنتني من التشغيل. 
ز- يكون جتهيز املواد مع التفريغ CIP واصل ومفرغ في مخازن الشركة / الدورة. 

ح- مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ط- تلتزم الشركة األجنبية املشتركة تقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة 
اجتاه املؤسسات العراقية خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان اجراء التسوية 
شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة باملناقصة.

ي- ف��ي حال��ة وجود مطالبات لدى الش��ركة األجنبية املش��تركة في املناقصة تلت��زم بتقدمي تعهد 
بتس��وية مرضية للطرفني )التسوية وفقاً التفاقية نادي باريس او التسوية وفقاً لقرار مجلس الوزراء 
رقم 28 لس��نة 2014 أو شطب الدين كلياً بحسب مقتضى احلال( ألية منازعات او مطالبات سابقة 
خ��الل )30( ثالث��ون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار 

اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة.
ك- تتعه��د الش��ركة األجنبي��ة بعدم اج��راء أي مطالب��ة قضائي��ة او إدارية عل��ى أي مديونية بحق 
املؤسس��ات العراقية بعد اإلحالة مباش��رة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو 
كل الدين بصفة رضائية أو قضائية مبعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة املتقدمة او املش��تركة للعمل 
بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويس��عى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمس��اهمة 

لتسوية تلك املطالبات. 
3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في 
ورق��ة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250.000( دينار عراقي )مئتني وخمس��ون 

ألف دينار عراقي( نقداً وغير قابل للرد.
4- يكون مكان اس��تالم وثائق املناقصة )ش��ركة املش��اريع النفطية – قس��م التوريدات والتعاقدات 
– الوزيري��ة / خل��ف معهد التدريب النفط��ي من االحد الى اخلميس من الس��اعة )9:00ص( لغاية ال� 

)12:00م(. 

5- مكان تس��ليم العطاء )وزارة النفط – ش��ركة املش��اريع النفطية – جلنة استالم وفتح العطاءات 
احمللية – الطابق األول/ الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي(. 

يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2021/6/27( حيث ان العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي: 

شركة املشاريع النفطية / الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد – العراق.
اجلهة التي تستلم العطاء / جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.

التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
6- يت��م دع��وة مقدمي العط��اءات اخملولني بحضور مؤمتر ما قب��ل تقدمي العط��اء للتوضيح واالجابة 
على االستفس��ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أس��بوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي 

استفساراتهم حتريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر. ويكون احلضور الزامياً. 
الوقت: )9:00ص( لغاية )12:00م(. 

التاريخ:   /   /  2021 
املكان: يحدد الحقاً. 

7- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120( مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
8- يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:

أ- هوية غرفة التجارة )نافذة( عقد تأس��يس الش��ركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة 
تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ب- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض: 
* ملواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية املوحدة )أو ش��هادة اجلنس��ية + هوية األحوال املدنية(، 

بطاقة السكن، عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى: صورة واضحة عن جواز السفر. 

ج- ش��هادة تس��جيل الش��ركة الرئيس��ية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت الشركة املقدمة 
للعطاء فرع في العراق )مكتب إقليمي( ومصدقة اصولياً. 

د- تق��دمي كت��اب عدم ممانعة ص��ادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى ش��ركة املش��اريع 
النفطية. 

ه�- يلتزم مقدم العطاء إذا كان شركة عراقية او شركة اجنبية لها فرع في العراق او مكتب إقليمي 
بتقدمي كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال. 

و- ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرف��ة التجارة أو الصناعة في بلد تأس��يس الش��ركة 
ومصدقة من الس��فارة العراقية في ذل��ك البلد ودائرة التصديقات ف��ي وزارة اخلارجية في العراق إذا 

كان مقدم العطاء اجنبياً. 
ح- يجب ان يكون املناقص من الصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسمياً مبوجب وثائق مصدقة.

ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
ط- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.

ك- تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء، مصدق اصولياً. 
املالحظات: 

يتم تقدمي العطاء في ثالثة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري: 
األول- يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.

الثان��ي- يحتوي عل��ى العرض الفني + اجل��دول الزمني. )يتم ارفاق نس��خة الكترونية مع النس��خة 
الورقية، وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية(. 

الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي وبش��مع س��ري ويكتب على 

الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي: 

أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- عنوان مقدم العطاء وفقاً للفقرة 24-1 من تعليمات ملقدمي العطاء. 

ج- اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية 1-1 من تعليمات ملقدمي العطاء 
وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.

د- تاريخ الغلق.
ه�- بيان محتوى الظرف الداخلي )عرض فني، عرض جتاري غير مسعر، الوثائق املطلوبة(. 

9- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها 

قبل توقيع العقد.
11- جله��ة التعاق��د الغاء املناقص��ة قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أس��باب مب��ررة دون تعويض 
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن ش��راء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن ش��راء 

وثائق املناقصات الى املناقصني في احلاالت االتية: 
* الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 
اللج��وء الى تطبيق هذين االس��لوبني عل��ى اعتبار ان اعتماد هذين االس��لوبني ال يتطل��ب بيع وثائق 

املناقصة.
* الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

12- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
13- يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقماً كما يعول على س��عر 

الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
14- يتحم��ل املناق��ص الذي حتال ل��ه املناقصة كافة الضرائب والرس��وم املفروض��ة مبوجب القوانني 

النافذة. 
15- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غير مستوفي 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. 
16- يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املسؤول عن متابعة االستفسارات 
وتثبي��ت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اش��عار الطرف األول ب��أي تغيير يطرأ على العنوان خالل )7( 

أيام من تاريخ حصول التغيير. 
17- إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون س��عر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك 

الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
18- جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن األداء )بعد استالم قرار اإلحالة وقبل 

توقيع العقد( حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.
19- يك��ون اجملهز / املتعاقد مس��ؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص امل��واد كمركياً من نقطة 
الدخول ودفع أي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد ويتحمل مقدم العطاء 
كافة الضرائب والرس��وم الكمركي��ة وغير الكمركي��ة املتعلقة بذلك وحس��ب القوانني واألنظمة 

والتعليمات العراقية ولكما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر. 
20- ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت. 

Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq

 E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq
و. مدير عام
�شركة امل�شاريع النفطية
عارف جعفر فعل

اإعالن مناق�شة مبرحلتني
م/ جتهيز جتهيز اأجهزة االالت الدقيقة مع ال�شمامات الكهربائية ومنظومة ال�شيطرة للخزانني �شعة )2000 م3( و)3000 م3( يف م�شفى الدورة 
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 ذي قار/ ح�شني العامل

توقعت منظمات بيئية معنية 
باملياه وبيئة االهوار انخفا�ض 
منا�شيب مياه االهوار اىل اكثـر 

من الن�شف خالل ا�شهر ال�شيف، 
وحذرت من ا�شتنزاف اخلزين 

املائي نتيجة ال�شيا�شة املائية التي 
تعتمدها الوزارة يف ادارة ملف 

املياه، وفيما اكد وزير املوارد املائية 
تاأمني احل�ش�ض املائية للمو�شم 

الزراعي القادم، و�شف ما يطلق من 
ت�شريحات حول �شحة املياه بانها 

ازمة مفتعلة تطلقها ا�شوات ن�شاز 
الإ�شاعة الرعب.

�لتو��ش���ل  ومو�ق���ع  �الع���الم  و�شائ���ل  وتد�ول���ت 
�الجتماع���ي موؤخر� �ش���ور� فوتوغر�في���ة ومقاطع 
فيديوية تظهر �نح�شار مي���اه نهري دجلة و�لفر�ت 
و�نخفا����ض منا�شيبهم���ا ب�شورة مقلق���ة �ذ �ظهرت 
�مل�شاه���د م�شاح���ات جاف���ة وو��شع���ة م���ن حو����ض 

�لنهرين مع حتذير�ت من موجة جفاف قادمة.
وعن حج���م �النخفا�ض يف منا�شي���ب �ملياه و�ثاره 
عل���ى �خلزي���ن �ملائي ق���ال �ملدي���ر �القليم���ي ملنظمة 
طبيعة �لعر�ق يف مناط���ق �الهو�ر �ملهند�ض جا�شم 
�ال�ش���دي  ل�)�مل���دى( �ن "م���ا تطلق���ه وز�رة �مل���و�رد 
�ملائية م���ن ت�شريحات حول عدم وجود �شحة مياه 
غ���ر دقيق ك���ون منا�شي���ب �ملي���اه يف نه���ري دجلة 
و�لف���ر�ت �نخف�شت لي�ض يف �لعر�ق فح�شب و�منا 
�شهدت �شوري���ا �نخفا�شا حاد� يف مياه نهر �لفر�ت 
مل ت�شه���ده من���ذ مائ���ة عام وه���ذ� ينعك����ض بالتاأكيد 
عل���ى منا�شيب �لنه���ر يف �لعر�ق"، و��ش���اف "فيما 
قطعت �ير�ن جميع �لرو�فد �ملغذية ملناطق �الهو�ر 

و�ملناطق �لرطبة ناهيك عن حمافظة دياىل".
و�و�ش���ح �ال�ش���دي �ن "نه���ري دجلة و�لف���ر�ت باتا 
يفق���د�ن ن�ش���ف و�رد�تهما �ملائية، ف�ش���د دربندخان 
ال ت�شل���ُه قطرة ماء من �جلان���ب �الإير�ين، وبحرة 
دوكان بات���ت تفق���د 70 باملئ���ة م���ن خزينه���ا، و�ش���د 

حمري���ن مل يتب���ق في���ه �ش���وى 450 ملي���ون م���ر 
مكع���ب من �ملي���اه بعد �أن جتاوز ع���ام 2019 طاقتُه 
�لق�ش���وى �ملقدرة مبلياري���ن وثمامنائة مليون مر 
مكعب وهو �الن بانخفا�ض متو��شل كون �ير�د�ته 
�ملائي���ة �ليومي���ة 15 م���ر مكعب/�لثاني���ة يف حني 
�ال�شته���الك �ليومي من �ل�ش���د يبلغ 30 مر مكعب/ 
�لثاني���ة لتغطية حاجة �لزر�ع���ة و�شقي �لب�شاتني"، 
و�ردف "�الم���ر ال يختلف مع نه���ر ديايل �لذي يكاد 
�ن مي���وت عط�ش���ًا ناهيك ع���ن قط���ع و�رد�ت نهري 
�ل���كارون و�لكرخة من قب���ل �جلانب �الير�ين �لذي 
�قام �لعديد من �ل�شدود �لتي تتحكم ومتنع و�شول 

�ملياه �ىل نهر دجلة وهور �حلويزة".
وتاب���ع  �ملدير �القليم���ي ملنظمة طبيع���ة �لعر�ق �ن 
"�لعر�ق يعتمد حاليا على خزينه �ملائي �لذي عززه 
عام 2019 كونها �شنة وفرة مائية �ال �ن معظم هذ� 
�خلزي���ن �ش���وف ي�شتنزف خ���الل �ملو�ش���م �لزر�عي 
وال�شيم���ا يف زر�عة �ل�شلب"، د�عيا "وز�رة �ملو�رد 
�ملائي���ة �ىل مكا�شفة �لعر�قي���ني و�ملنظمات �لدولية 
ح���ول حقيق���ة �المر ك���ون �ل�شنة �حلالي���ة هي �شنة 
جف���اف وتتطل���ب خط���ة حازم���ة الإد�رة مل���ف �ملياه 

وتاليف �ل�شحة وتد�عياتها".
عل���ى  �ل�شغ���ط  "�ش���رورة  عل���ى  �ال�ش���دي  و�ش���دد 
�جلانبني �لركي و�الير�ين الإطالق �ملزيد من �ملياه 
وذل���ك من خالل ��شتخد�م مي���ز�ن �لتبادل �لتجاري 
ب���ني �لبل���د�ن �ملذك���ورة و�لع���ر�ق"، و�ردف " ف���ال 
ي�ش���ح �ن جتني تلك �لبل���د�ن ملي���ار�ت �لدوالر�ت 
من جتارتها مع �لعر�ق وحترم �ل�شعب �لعر�قي من 

�ملياه وتركه يو�جه �لعط�ض".
وعن تاأث���ر �شحة �ملي���اه على مناط���ق �الهو�ر قال 
�ملدير �القليمي ملنظمة طبيعة �لعر�ق �ن "�ملن�شوب 
�حل���ايل الأه���و�ر �لنا�شرية هو م���ر و57 �شم وهو 
من�ش���وب جي���د"، و��شت���درك "�ال �ن ه���ذ� �ملن�شوب 
�خذ ينخف����ض ومنذ نحو ��شبوعني بو�قع �شنتمر 
و�ح���د كل يوم و�ذ ��شتمر هذ� �النخفا�ض وفق هذ� 
�ملعدل طيلة ��شهر �ل�شيف �لثالثة )حزير�ن ومتوز 
و�آب( ف�شوف تفقد �الهو�ر ن�شف خزينها من �ملياه 
ه���ذ� ناهيك عن �لفقد�ن �لناج���م عن �رتفاع معدالت 
تبخر �ملي���اه يف مو�شم �ل�شي���ف وتد�عيات �رتفاع 

�مللوحة وزيادة تاأثر�ت �لتلوث".
وح���ذر �ال�شدي م���ن �ن "م�شتقبل �الهو�ر يف خطر 
�ن مل تت���د�رك �لوز�رة �المر ب�شورة فورية وتعمل 
على تفعيل �ملعاهد�ت و�التفاقيات �لدولية ل�شمان 
ح�شته���ا م���ن �ملي���اه"، د�عي���ا "�حلكوم���ة �ملركزي���ة 
�ىل ع���دم �الكتف���اء مبذك���رة �لتفاه���م �لت���ي وقعتها 

موؤخر� م���ع تركيا كون مذك���رة �لتفاهم بروتوكول 
دبلوما�ش���ي وهي غ���ر ملزمة �ن مل يج���ر حتويلها 

�ىل �تفاقية تنظم �ملو�رد �ملائية بني �لبلدين".
وبدوره و�شف وزير �ملو�رد �ملائية �ملهند�ض مهدي 
ر�شي���د ما يث���ار حول �شح���ة �ملياه باالأزم���ة �ملفتعلة 
وق���ال يف ت�شري���ح �طلق���ه خ���الل زيارت���ه �لتفقدية 
ملحافظ���ة ذي ق���ار وتابعت���ه )�مل���دى( �ن "�ل���وز�رة 
تطمئ���ن �جلميع، و�ن �لكالم عن وجود �شحة مائية 
وع���دم تاأم���ني ح�ش����ض مائي���ة للمو�ش���م �لزر�ع���ي 
هو ع���ار عن �ل�شح���ة"، مبينا �ن "�ل���وز�رة بالرغم 
م���ن �نح�ش���ار �المطار وقل���ة �لغط���اء �لثلجي كانت 
حري�ش���ة عل���ى تاأمني �ملي���اه للخطت���ني �لزر�عيتني 

�ل�شيفية و�ل�شتوية �لقادمة".
ودع���ا ر�شي���د "�جلمي���ع �ىل ��شتق���اء �ملعلومات عن 
�ملي���اه م���ن م�شدره���ا يف وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة"، 
و��شف���ا ما يطلق من ت�شريحات حت���ذر من �ل�شحة 
ب�"�الأ�شو�ت �لن�شاز �لتي حتاول �ن تزرع �لرعب".
و�كد وزير �ملو�رد �ملائية "لن يكون هناك �نخفا�ض 
مبنا�شي���ب �ملي���اه ك���ون �ل���وز�رة �عتم���دت �شيا�شة 
�شارم���ة يف خ���زن �ك���ر كمي���ة م���ن �ملي���اه لغر�ض 
�طالقها خالل �ل�شيف �حلايل"، و��شفا "�نخفا�ض 
�ملنا�شي���ب يف نه���ري دجل���ة و�لفر�ت خ���الل �لفرة 
�ملن�شرم���ة بانه تخفي����ض م�شطنع من قبل �لوز�رة 
يدخ���ل �شمن �شيا�شته���ا �لت�شغيلي���ة يف �د�رة ملف 
�ملياه". و��شار ر�شيد �ىل �ن "منا�شيب �ملياه �شوف 
ت�شهد �رتفاع���ا يف �لنهرين �ملذكورين خالل �لفرة 
�لقادم���ة وبالتز�م���ن م���ع �نطالق �خلط���ة �لزر�عية 
للمو�ش���م �ل�شيف���ي"، موؤك���د� �ن "ه���ذ� �ل�شي���ف لن 
تك���ون فيه �شحة و�ن �لوز�رة حري�شة كل �حلر�ض 
على تاأمني �ملياه رغم كل ما تو�جهه من حتديات".

وب���دوره ن�شر رئي����ض منظمة �جلباي����ض لل�شياحة 
�لبيئي���ة رعد حبيب �ال�شدي يف مدونته �ل�شخ�شية 
�شورة تو�شح �نخفا�ض منا�شيب �ملياه يف مناطق 
�اله���و�ر وكتب قائال �ن "�نخفا����ض من�شوب �ملياه 
يف نقط���ة قيا����ض جم���رى �ل�شحاك���ي يف �الأه���و�ر 
�لو�شط���ى بلغ م���ر و40 �شنتمر� بع���د �أن كان يف 
�شه���ر �آذ�ر �ملا�ش���ي �أكرث من م���ر و 7٨ �شنتمر�"، 
م�ش���ر� �إىل "تباط���وؤ �شرع���ة جري���ان ه���ذ� �ملجرى 

و�رتفاع ن�شبة �مللوحة".
و��ش���اف �ال�ش���دي "�إن مل يت���م ت���د�رك �الم���ر ف���اأن 
�الأه���و�ر �لو�شط���ى مقبل���ة عل���ى كارثة بيئي���ة وقد 
يتكرر جفاف �ل�شنو�ت �ل�شابقة وخ�شو�شًا ونحن 
�إىل �الآن مل ندخ���ل ف�شل �ل�شي���ف ومعدالت �لتبخر 

�لعالية".

حذروا من ا�شتنزاف اخلزين املائي ودعوا املوارد املائية اإىل 
م�شارحة النا�ض باحلقيقة

منظمات بيئية تتوقع �نخفا�ض منا�سيب مياه 
�لأهو�ر �إىل �أكرث من �لن�سف خال �أ�سهر �ل�سيف 
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يرتدي، ح�شني �ملن�ش���د�وي، "جزمة" بر�أ�س �شلب وعنق طويل 
ن�شبيًا كلما خرج يف م�شو�ر ما، يف �أر�شه �لزر�عية مبنطقة �شيد 

دخيل، يف حمافظة ذي قار جنوبي �لعر�ق.
�ملن�ش���د�وي ل يرت���دي �جلزمة ب�شبب �لط���ني �أو �أ�شو�ك �لأدغال 
�لتي يزيحها يوميًا، و�إمنا خوفًا من كائن �شغري، وخطر للغاية، 

يعي�س يف �أر�شه.
ه���ذ� �لكائ���ن ه���و �أفع���ى �حلر��ش���ف �ملن�شارية، �لت���ي تعرف يف 
�لع���ر�ق باأفع���ى "�شي���د دخيل" ب�شب���ب كرثة �شحاياه���ا يف هذه 

�ملنطقة و�نت�شارها �لكبري بها من �أخطر �أفاعي �لعامل.
ويقول ح�ش���ني ملوقع "�حلرة" �إن �بن عمه لُ���دغ من هذه �لأفعى 
�لع���ام �ملا�شي و "بد�أ ينزف �لدم من عينيه و�أنفه" قبل �أن يتلقى 

�مل�شل يف م�شتو�شف �لقرية �لقريب.
وقبل عام 2017، كانت �لأفعى تقتل �شنويًا نحو خم�شة �أو �شتة 
�أ�شخا�س من هذه �لقرية، قبل �أن يح�شل م�شتو�شفها على م�شل 

جنح يف �إيقاف �لوفيات بها منذ عام ون�شف.
ويف لي���ل �ل�شي���ف، حيث ي�شم���ر �لفالحون م�شتمتع���ني بالهو�ء 
�لعلي���ل �لقادم م���ن ب�شاتينهم، تتجول ه���ذه �لأفعى �لتي مييزها 
�ش���كل �ل�شلي���ب على ر�أ�شها لتبح���ث عن غذ�ئها، وي���وؤدي "�شوء 
�لفه���م" كما يق���ول �خلبري �لبيئي �شمري مرت�ش���ى �إىل مو�جهات 

�لطرفني. "مميتة" بني 
ومن���ذ ذلك �لوقت، �قت�شر �شحاي���ا �ملو�جهات بني �لطرفني على 
�لأفاع���ي، بعد �أن جنح���ت �لأم�شال باإيقاف وفي���ات �للدغات يف 

هذه �ملنطقة.
ويق���ول مرت�شى �إن �لفالحني يقتلون �لع�شر�ت من هذه �لأفاعي 
�شنوي���ًا خوف���ًا من لدغاته���ا �لقاتلة �لت���ي "حتمل �أمل���ًا رهيبًا" �أو 

�لأحيان. بع�س  ب�شرعة" يف  "تقتل 
وب�شب���ب �خلوف م���ن �أفعى �شي���د دخيل، يقت���ل �لفالحون هناك 
�أنو�ع���ًا �أخرى من �لأفاعي بع�شه���ا غري �شام، كما يقول مرت�شى 
مث���ل "�أفع���ى �لأرق���م �جلملي، �أفع���ى �لب���و� �لأوروبي���ة، و�أفعى 

�لعربيد �لأ�شود".
وي�شي���ف مرت�شى "هذه �لأفاعي مفي���دة جد� للبيئة وغري �شامة 
�إطالقًا، فهي تق�شي على �لآفات �لزر�عية مثل �لفئر�ن و�جلرذ�ن 

وت�شيطر على �أعد�دها، لكن �لفالحني يقتلونها بكرثة".
وبالن�شبة للبع�س، �شار �شيد �لأفاعي "مهنتهم" �لتي يعتا�شون 
عليه���ا يف �ل�شي���ف، مثل جعف���ر �ملو�شوي �لذي يق���وم مبالحقة 

�لأفاعي وقتلها مبجرفة طويلة يحملها معه.
مين���ح �لأهايل جعفر �ألفي دينار )نحو دولر ون�شف( مقابل كل 
�أفع���ى يقتلها، وت�ش���ل ح�شيلته �ليومي���ة �إىل ع�شرين �ألف دينار 

�أحيان���ًا، م���ا يعن���ي �أنه يقت���ل ع�شرة �أف���اع يف �لي���وم �لو�حد يف 
بع�س �ملّر�ت.

ويق���ول �خلبري مرت�شى �إنه "يحاول دف���ع �أنا�س مثل جعفر �إىل 
�لتفري���ق بني �لأفاعي �ل�شامة وغريها للحفاظ على �لبيئة"، لكن 
"�خلوف من �شكل �لأفعى و�لأ�شاطري �ملرتبطة بها يجعل �لنا�س 
ل تفكر مبنطقي���ة"، م�شيفا "تقل�س �لأر��ش���ي �لزر�عية ل�شالح 
�مل�شاك���ن جع���ل �لتد�خ���ل ب���ني �لإن�ش���ان و�لبيئة �أك���رث و�أخطر، 

و�لإن�شان يفوز على �لبيئة لكنه يخ�شر يف �لنهاية".
وجلاأ �أحم���د �شامي، وهو عر�قي يطلق عل���ى نف�شه ��شم "هاوي 
�لأفاعي" �إىل مو�قع �لتو��ش���ل �لجتماعي لن�شر �لوعي �لبيئي 

بهذ� �ملخلوق "�شيئ �ل�شمعة".
وميتل���ك �أحم���د �أح���د �أك���ر جمموع���ات �لفي�شب���وك �ملتخ�ش�شة 
ب�ش���يء و�حد فقط، ه���و �لأفاعي �لعر�قية وكيفي���ة متييز �ل�شام 

من غري �ل�شام منها.
وح���ني دخولك �ملجموعة، تكت�شف حجم �مل�شكلة �لبيئية �لتي قد 
يع���اين منها �لعر�ق م�شتقب���اًل، فعلى �لرغم م���ن تو�شيات �أحمد 
�لكث���رية لالأع�ش���اء، ل ي���ز�ل قت���ل �لأفاع���ي غري �ل�شام���ة يجري 

بكرثة.
ويق���ول �أحمد ملوق���ع "�حلرة" �إن "�جلو �حلار ل���ه عالقة بزيادة 
ظه���ور �لأفاع���ي" �إذ �أنه���ا تبح���ث ع���ن �لتريد وع���ن �لطعام كما 

تنتهي فرتة �شبات بع�س �أجنا�شها يف �ل�شيف.
وكلم���ا �زد�د ظهور �لأفاعي كلما �زد�دت معه �ملو�جهات �ملميتة، 

بالن�شبة لالأفعى، مع �لب�شر.
ويو�ش���ي �أحم���د �ملتعاملني مع �لأفاع���ي بخم����س و�شايا هامة، 
�أوله���ا "ع���دم م�شك �لأفع���ى باليد" و "ع���دم م�شايق���ة �لأفعى" و 
"عدم �حلكم على �لأفعى من خالل �شكلها �أو حجمها"، و "عدم 
قت���ل �لأفعى �إل يف ح���ال �ل�شرورة وتركه���ا يف �لأر�س يف حال 

وجدت خارج �ملنزل"، و"�لهتمام بالتثقيف �لبيئي".
ويقول �أحد من�شور�ت �ملجموعة �لتي يديرها �أحمد �إن "�لأفعى 
ل تهاج���م �إل �إذ� خاف���ت، لأن �لب�ش���ر لي�شو� عل���ى قائمة طعامها" 

لهذ� ين�شح �لنا�س بالنتباه �إىل وجود �لأفاعي بدًل من قتلها.
وميتل���ك �لعر�ق �أنو�عًا �شامة م���ن �لأفاعي منها �أفعى �حلر��شف 
�ملن�شارية )�شيد دخيل( و Walterinnesia aegyptia(�ل�شل 
�لأ�ش���ود( و�لكوب���ر� �مل�شري���ة و�لقرن���اء �لعربي���ة وحي���ة �لأنف 
�ملدور )�أو �لأنف �ملثلوم( وحية فيليد و�أفعى كرد�شتان و�لأفعى 

�لفار�شية ذ�ت �لذيل �لعنكبوتي.
وكل ه���ذه �لأفاع���ي قاتل���ة، لكنها تنت�ش���ر يف بيئ���ات خمتلفة، �إذ 
ينت�ش���ر �ل�ش���ل �لأ�ش���ود و�لكوب���ر� يف �ملناط���ق �ل�شحر�وي���ة، 
ومثله���م �لقرن���اء �لعربي���ة، فيم���ا تنت�ش���ر حية �لأن���ف �ملدور يف 

�لأماكن �لرطبة، وحية كرد�شتان يف �جلبال.

 ترجمة: حامد اأحمد

تق����ول خال����د، �لت����ي يت����م تدريبه����ا حاليًا 
م����ع 13 �مر�أة �أخ����رى على �إز�ل����ة �لألغام 
و�مل����و�د �ملتفج����رة م����ن �ملنطق����ة، " نحن 
�أبناء �ل�شعب �لعر�قي قد مررنا بظروف 
�أكرث �شعوب����ة، على مدى �شنو�ت �شهدنا 
�نفجار�ت تقع �أم����ام �أعيننا يف �لأ�شو�ق 
ويف �ل�شو�رع، وظيفتنا عالية �خلطورة 
كم����ا ه����ي �خلط����ورة �لت����ي تتعر�����س لها 

�أرو�حنا."
 UNMAS و��شتن����اد� ملكت����ب، يومنا�س
�لتاب����ع ل����الأمم �ملتح����دة �ملخت�����س باإز�لة 
�لألغ����ام يف �لع����ر�ق، فان �لع����ر�ق يعتر 
م����ن بني �لبل����د�ن �لأكرث تلوث����ًا مبخلفات 
�حلرب غ����ري �ملنفلقة و�للغام يف �لعامل، 
عقود من �حل����روب �شهدتها �لبالد خلفت 
ور�ءه����ا ما يق����ارب م����ن 2.7 ملي����ار مرت 
مرب����ع م����ن �لأر��ش����ي �مللوث����ة بالألغ����ام 
و�مل����و�د �ملتفج����رة م����ن خملف����ات حربية 
تعادل م�شاحتها �أك����رث من ثالثة �أ�شعاف 
ون�ش����ف م�شاحة مدينة نيوي����ورك. هذه 
�لألغ����ام و�لقناب����ل غ����ري �ملنفلق����ة ت�ش����كل 
خط����رً� كب����ريً� عل����ى �أرو�ح مدني����ني يف 

�ملنطقة خ�شو�شًا �لأطفال.
 وفقا للم�شوؤولة، نر��س فاخر �لتميمي، 
م����ن مديري����ة مكافح����ة �لألغ����ام �لعر�قية 
�ملعني����ة بالإ�ش����ر�ف عل����ى جه����ود �إز�ل����ة 
�لألغ����ام يف �لب����الد، ف����اإن �أك����رث م����ن ثلث 
�ملنطق����ة �مللوث����ة تتو�ج����د ق����رب مدين����ة 
�لب�ش����رة.  كونه����ا تقع على بع����د �أقل من 
100 ك����م عن �خللي����ج �لعرب����ي وحماطة 
بني كل من �لكويت و�إير�ن، فان حمافظة 
�شرت�تيجي����ة  باأهمي����ة  تتمت����ع  �لب�ش����رة 
كب����رية يف �حلروب �لتي خا�شها �لعر�ق 
وتلوث����ت  �ملا�ش����ي  �لق����رن  ن�ش����ف  ع����ر 
وم����و�د  باألغ����ام  ذل����ك  ب�شب����ب  �أر��شيه����ا 

متفجرة.  

�حل����رب  خ����الل  �إن����ه  �لتميم����ي  تق����ول 
�لعر�قي����ة – �لإير�ني����ة �لت����ي ��شتم����رت 
م����ن �لع����ام 1980 �ىل ع����ام 1988 قد مت 
زرع مالي����ني �لألغام على ط����ول �ملناطق 
�حلدودية بني �لبلدي����ن. ومت ��شتهد�ف 
�خللي����ج  ح����رب  خ����الل  �أي�ش����ًا  �ملنطق����ة 
�لثانية عام 1991 وكذلك يف حرب غزو 

�لعر�ق عام 2003.  
خ����الل   " بقوله����ا  �لتميم����ي  و�أ�شاف����ت 
�إلق����اء  مت  �لأخريت����ني  �حلرب����ني  تل����ك 
مالي����ني �لقنابل �لعنقودي����ة على �ملدينة 
خ�شو�ش����ًا يف �ملناط����ق �لغربي����ة منه����ا. 
ه����ذه �لقناب����ل م����ا ت����ز�ل حل����د �لآن تفتك 
بنا�����س �أبرياء، نق����وم بت�شجيل ع�شر�ت 

من تلك �حلو�دث �شنويًا."
ولأج����ل �لت�شري����ع بعملية �إز�ل����ة �لألغام 
و�مل����و�د �ملتفج����رة م����ن �ملنطق����ة، ب����د�أت 
�شركة �لبريق �خلا�ش����ة ملكافحة �لألغام 
بتدري����ب ن�ش����اء. و�شم����ن دورة تدريب 
تزوي����د  يت����م  يوم����ًا   21 مل����دة  ت�شتم����ر 

�مل�شارك���ني ب�شه���ادة خ���رة يف جم���ال 
يف  للعم���ل  توؤهله���م  �لألغ���ام  �إز�ل���ة 
وظائ���ف حكومي���ة وم���ع منظمات غري 
حكومي���ة �أخ���رى. ه���ذه �أول مب���ادرة 
يت���م تطبيقها يف �لب�شرة، وكان مكتب 
يومنا����س �لتاب���ع ل���الأمم �ملتح���دة ق���د 
�ش���ّكل فريق مكافحة �ألغ���ام ن�شوي يف 

�ملو�شل �شمايل �لعر�ق.
 وليد �شعدون، �مل�شوؤول عن �لرنامج 
كل   " يق���ول  �لب���ريق،  موؤ�ش�ش���ة  يف 
م���ن �ملتدرب���ني و�ل�شرك���ة ق���د و�جهو� 
كثريً� من �لتحدي���ات، عمل �لن�شاء يف 
جنوبي �لعر�ق غالبًا ما يكون حمدودً� 
خ�شو�شًا عندما يتعلق �لأمر بوظائف 
مث���ل ه���ذه. �عتق���د �إننا جنحن���ا بك�شر 
هذ� �لقيد، �إ�ش���ر�ر �ملتدربات ي�شجعنا 
عل���ى �ل�شتم���ر�ر بدعمه���م و�لوق���وف 

بجانبهم."
 تق���ول �ملتدربة هدى خال���د �إن عائلتها 
مبو��شل���ة  قر�ره���ا  عل���ى  تو�ف���ق  مل 

�لتدري���ب. و�أك���دت قائل���ة " ج���زء م���ن 
رف�شه���م ل���ه عالق���ة بالتقالي���د، ولك���ن 
باخل���وف  يتعل���ق  �لآخ���ر  �جل���زء 
و�خل�شية من هذه �ملهنة. �حلديث عن 
�لألغام و�ملتفجر�ت يرعب كل �شخ�س، 
��شمع �أفر�د عائلتي وهم يقولون �إنهم 
يخ�ش���ون �إنن���ي ق���د �أفق���د �ط���ر�يف �و 
�أ�شب���ح م�شوه���ة ح���ال �نفج���ار �شيء 

بقربي."
خال���د �عرتفت �إنه���ا كانت ه���ي نف�شها 
خائف���ة يف بد�ية �لتدري���ب ولكن هذه 
�ملخاوف تال�ش���ت عندما تعلمت �أ�شياء 
�أك���رث عن �ملهن���ة، وم�ش���ت بقولها " ل 
�عتق���د �أن هن���اك وظيف���ة معين���ة حكٌر 
للرج���ل �أو �ملر�أة، يجب �أن يكون هناك 
م�شاو�ة يف كل �ملجالت، �شبب رغبتي 
لاللتح���اق بهذ� �لرنام���ج هو من �أجل 
تنظي���ف مدينتي م���ن �لألغ���ام و�ملو�د 
�ملتفجرة، �إنها لوثت مدينتي على مدى 

�أكرث من 40 �شنة."

يتطل���ب من �مل�شاركات خ���الل جل�شات 
�لتدريب �أن يرتدين درعًا و�قيًا للج�شم 
مع خوذة و�أقنع���ة للوجه. هند ح�شني 
32 عام���ًا، خريج���ة فل�شف���ة، تق���ول �إن 
عائلتها قلقة عليها �أي�شًا ولكنها حظت 
بكل �لدعم منهم. و�أكدت بقولها " غالبًا 
ما تقول يل عائلت���ي و�أ�شدقائي باأنهم 
فخورون ب���ي، ولكن ق�شمًا من �لرجال 
ميكنه���ن  ل  �لن�ش���اء  ب���اأن  يعتق���دون 
�لنج���اح يف ه���ذ� �ملج���ال. ل �عتقد �إن 
كان ه���ذ� نابع���ًا م���ن �لتقالي���د، �أو م���ن 
خ�شي���ة �أننا قد نثبت جناحنا باأنف�شنا، 
�أنا و�ثقة �أن ق�شمًا من �لرجال يخ�شون 
خو����س غمار ه���ذه �ملهنة ولك���ن ن�شاء 
عر�قي���ات �ثب���ن جناحه���ن وحتدي���ن 
ه���ذه �لأف���كار �ملوروثة، كل م���ا يهمني 
هو خدمة بل���دي �لع���ر�ق، �لذي يكون 
بحاج���ة لدع���م م���ن قب���ل �شعب���ه رجاًل 

ون�شاء."
خالل عام 2010، خمنت وزيرة �لبيئة 

�ل�شابق���ة، نرمني عثم���ان، �أن ما يقارب 
من 55 مليون قنبلة عنقودية قد �ألقيت 
عل���ى �لب���الد للفرتة ما ب���ني عام 1991 
و2003، و�إن 40 % من هذه �لقنابل ما 
ت���ز�ل غري منفلقة، معدل �لف�شل �لعايل 
لهذه �لقنابل من �أن تنفجر حال �إلقائها 
يجعل من هذه �لقناب���ل �لعنقودية من 
�لأ�شلح���ة ذ�ت �ملخاط���ر �ل�شديدة على 
�ملدنيني لي�س يف �أوقات �حلروب فقط 

بل لعقود قادمة من �ل�شنني.
هذه ه���ي �أحد �لأ�شب���اب �لتي �أدت �ىل 
حت���رمي ��شتخ���د�م ه���ذه �لقناب���ل يف 
ع���ام 2008 �شم���ن معاه���دة �لذخائ���ر 
123 دول���ة  تبنته���ا  �لت���ي  �لعنقودي���ة 
ح���ول �لعامل، ولكن �لولي���ات �ملتحدة 
وخ���الل  �ملعاه���دة.  له���ذه  تن�ش���م  مل 
ح���رب �خللي���ج �لأوىل لوحدها زرعت 
لغ���م   120،000 �ملتح���دة  �لولي���ات 

�أر�شي يف �لعر�ق و�لكويت.
ورغم ��شتم���ر�ر عمليات �إز�لة �لألغام، 

ف���ان تقري���رً� ملوقع ريلي���ف ويب خالل 
ه���ذ� �لعام ق���ال �إنه ما ي���ز�ل هناك 8.5 
ملخاط���ر  معر�ش���ون  عر�ق���ي  ملي���ون 
�لألغ���ام و�مل���و�د �ملتفج���رة �لأخ���رى. 
بالإ�شاف���ة �ىل �ملو�ش���ل حيث هناك ما 
يقارب من 8 ماليني طن من �ملتفجر�ت 
يتطلب �إز�لتها، فاإن حمافظة �لأنبار قد 
�أ�شبح���ت �أي�شًا مكانًا خط���رً� ملخلفات 
�حلرب �ش���د د�ع�س من �ألغام وعبو�ت 
نا�شف���ة. ما يق���ارب م���ن 150 �ألف مرت 
مرب���ع م���ن م�شاح���ة �لأنب���ار م���ا تز�ل 
ملوثة باملتفجر�ت و�أغلب تلك �ملناطق 
تقع حول مدينتي �لرمادي و�لفلوجة.
وقال���ت �ملتدربة خال���د " ل �هتم مبدى 
خط���ورة ه���ذه �ملهن���ة، كل م���ا �متن���اه 
ه���و �حل�ش���ول عل���ى وظيف���ة د�ئمي���ة 
بع���د �لتدري���ب، و�أمتن���ى �أن �أطبق كل 
م���ا تعلمت���ه لإز�لة �أكر ق���در ممكن من 

�لألغام حلماية نا�س �أبرياء."
عن جملة VICE الأمريكية

هدى خالد 33 عامًا، واحدة من بين 14 امراأة اأخريات يعملن �ضمن فريق 
اإزالة الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة في محافظة الب�ضرة، 
تقول لمجلة فاي�س VICE الأميركية " يقولون اإن هذه المهنة خطرة، 

هذا �ضحيح، اإنها خطرة بن�ضبة 100 %."

فريق من ن�سوة عراقيات يعملن على اإزالة 
الألغام والمواد المتفجرة في الب�سرة 

خطر الأفاعي "المميتة" في العراق.. 
قتل ع�سوائي يهّدد البيئة

حقل الرميلة النفطي يحقق تقدمًا بالأداء 
من خالل تكنلوجيا رقمية جديدة  

 ترجمة:  املدى  

�لرميل���ة  حق���ل  ت�شغي���ل  موؤ�ش�ش���ة  ك�شف���ت 
�لنفطي ع���ن و�شول معدل �لإنت���اج �لنفطي 
في���ه �ىل 1.392 ملي���ون برمي���ل باليوم رغم 
تاأث���ري�ت قيود �حلف���اظ من وب���اء كورونا ، 
وتقلي�س يف �مليز�نية ومتا�شيًا مع مقرر�ت 
�أوب���ك بال����س لتقلي�س �لإنت���اج �لتي حددت 
�ل�شقف �ملطلوب ل�شادر�ت �لعر�ق من �لنفط 

للحفاظ على �لأ�شعار يف �ل�شوق �لعاملية .
ويرج���ع �لأد�ء �ل�شن���وي �جلي���د للحقل �ىل 
�إ�ش���ر�ر �لكادر �مل�شغل للحق���ل ، �لذي ي�شكل 
�لعر�قي���ون ن�شب���ة 96 % من���ه ، للتغلب على 
حتدي���ات جدي���دة ك���رى . و��شتمل���ت تل���ك 
�لتحدي���ات على �شرت�تيجي���ة معدلة لالإنتاج 
�أد�ئه���ا  يف  ��شتن���د  �لت���ي  �أولوي���ات،  وف���ق 
بال�شتفادة من �ل�ش�س �جليدة �لتي �عتمدت 
يف �ل�شن���و�ت �ل�شابق���ة لتحدي���ث �ملن�ش���ات  
تكنلوجي���ات  �لآب���ار و��شتخ���د�م  و�ختي���ار 

رقمية متطورة .
وقال مدير عام �شركة نفط �لب�شرة �إن �إجناز 
حق���ل �لرميل���ة لعام 2020 ي�شتح���ق �عرت�فًا 

كب���ريً� ه���ذ� بالرغ���م م���ن م�شام���ني تقييد�ت 
�ملفرو�شة ملو�جهة �لوب���اء �لعاملي. و�ل�شكر 
مو�شول للكادر �لذي قدم ما بو�شعه ل�شمان 

��شتمر�ر �حلقل لتقدمي خدمة للبلد .
وحققت معدلت �إنتاج حقل �لرميلة معدلت 
قيا�شي���ة من تقنيات �شخ �ملياه مبعدل 1.35 
ملي���ون برميل باليوم من �مل���اء ، وهو معدل 
مل ي�ش���ل ل���ه �حلق���ل �شابق���ًا خ���الل عملي���ات 
��شتخ���ر�ج �لنف���ط ، تكنولوجي���ا رقمية جيد 
قد مت ��شتخد�مه���ا مل�شاعفة �لأد�ء ، حيث مت 
حفر 21 بئ���رً� جدي���دة ومت �ختيار وجتديد 
7000 خدم���ة  �أد�ء  �آخ���رى ومت  بئ���رً�   115
جدي���دة ملو��شلة �لإنت���اج ، يف حني و��شلت 
ملع���د�ت  و�لإ�شالح���ات  �ل�شيان���ة  عملي���ات 
قدمي���ة �أخرى للحف���اظ على وت���رية ت�شاعد 

�لإنتاج .
مب���ادر�ت  �إدخ���ال  مت  ذل���ك  �ىل  بالإ�شاف���ة 
مل�شاري���ع جدي���دة لتخفي���ف ن�شب���ة �نبع���اث 
�لكارب���ون من �حلق���ل خ�شو�ش���ًا �ل�شتفادة 
م���ن �لطاق���ة �لكهربائية �ملنبعث���ة من حمطة 
كهرب���اء �لرميل���ة �لغازي���ة بدًل م���ن �لعتماد 
على مول���د�ت �لديزل لتجهي���ز من�شاآت مهمة 

�أخرى يف �حلقل .
وي�شتم���ر حقل �لرميلة �أي�ش���ًا بدعم جماميع 
�شكني���ة حملية تعي�س بالق���رب منه �و �شمن 
�حلقل �أثن���اء فرتة تف�شي �لوب���اء وذلك عر 
مب���ادر�ت م�شتم���رة مل�شاعدة مرك���ز �خلورة 
�لطبي للرعاية �ل�شحية يف �لعيادة �ل�شحية 
�ملتنقل���ة حلق���ل �لرميلة  وتق���دمي م�شاعد�ت 
مل�شت�شف���ى �ل�ش���در �لتعليم���ي ، م���ع �لقي���ام 
باأعم���ال تاأهي���ل وتطوي���ر ملد�ر����س �ل�ش���كك 
و�لرميل���ة و�لنخيل���ة وذل���ك من �أج���ل تعزيز 

نوعية �لتعليم �ملحلي .
وم���ع تف�ش���ي وب���اء كورون���ا  وقل���ة �لطل���ب 
عل���ى �لنفط عاملي���ًا مما �أدى ذل���ك �ىل هبوط 
باأ�شع���ار �لنفط يف �لأ�ش���و�ق �لعاملية و�لذي 
ح���د� ب���دوره ب�ش���ركات �لنف���ط ح���ول �لعامل 
�ىل مر�جع���ة خططه���ا �لإنتاجية ، �لعر�ق مل 
يكن م�شتثن���ى من ذلك و�أدى هذ� �لنخفا�س 
على �لطل���ب بتقل�س ميز�نية �لب���الد بن�شبة 
30 % وتاأثري�ت �أخرى على بع�س �مل�شاريع 

�لتنموية و�أن�شطة زيادة �لإنتاج .
بالإ�شافة �ىل ذلك طالبت �حلكومة بتقلي�س 
بالي���وم  برمي���ل   55،000 مبع���دل  �لإنت���اج 

يف وجزء م���ن ذلك يعود لاللت���ز�م مبقرر�ت 
منظمة �أوبك بال�س لتقلي�س �شادر �ت �لبلد 
من �لنفط للحفاظ على �لأ�شعار ومنع تدنيها 

�أكرث .
ع���ام 2020 كان عام���ًا مو�شوف���ًا بان���ه ع���ام 
وب���اء كورون���ا . وكان حق���ل �لرميل���ة ي�شع 
و�مل�شغل���ني  �ل���كادر  �شالم���ة  �أولويات���ه  يف 
ف���وق كل �لعتب���ار�ت  ، وله���ذ� تطّلب �تخاذ 
�إج���ر�ء�ت وقاي���ة للحد م���ن �نت�ش���ار �لوباء 
و�لوقاي���ة منه بني فري���ق �حلقل ومت توزيع 
م�شتلزمات �لتعقيم و�لوقاية من �لفايرو�س 
ب���ني منت�شب���ي �حلقل وبلغ توزي���ع �أكرث من 
 20،000 �أل���ف قطع���ة كف���وف و   300،000
 ، ي���دوي  تعقي���م  عب���وة    1،300 و  كمام���ة 
مت كذل���ك بن���اء من�شاأت���ني للرعاي���ة �ل�شحية 
م���زودة مبع���د�ت �نعا����س و�أوك�شج���ني ومت 
�إجر�ء �أك���رث من 4،370 عملية فح�س للتاأكد 
م���ن �إ�شاب���ة �أي منت�ش���ب من عدم���ه و�تخاذ 

�لإجر�ء�ت �لطبية وفقًا لذلك .
من �لناحية �لعملية كان على �حلقل �لنفطي 
�أن يتاأقل���م م���ع ه���ذه �لإج���ر�ء�ت  �لعم���الق 
يف عملي���ات �لتوزي���ع �أثناء �لعم���ل �ليومي 
للحق���ل ، كان يتطل���ب ح�ش���ور ع���دد �أقل من 
�ل���كادر ملر�ع���اة حال���ة �لتباع���د �لجتماع���ي 
م���ع متدي���د "�ل�شفتات" ب���ني �أع�ش���اء �لكادر 
، مئ���ات م���ن �لك���و�در �لعر�ق���ي و�خل���ر�ء 
تاأقلم���و� على �لعمل من �لبي���ت . وقام خبري 
بالنرتن���ت بتدريب �ل���كادر عل���ى �لعمل عن 
بعد يف �لب�شرة وبقية �أنحاء �لعامل ل�شهولة 
�لدخ���ول �ىل مو�ق���ع �لميي���ل و�لتطبيق���ات 
�ل�شناعية يف حني تز�يد جل�شات �ملوؤمتر�ت 

�لفرت��شية بني �لكادر بن�شبة 96 % .
وق���ال نائب مدير ع���ام حقل �لرميل���ة �نه مع 
تعر����س �لبلد لفايرو�س كورون���ا كان �شمن 
��شتعد�دنا �تخاذ �لإج���ر�ء�ت �لوقائية بقدر 
�لإم���كان للمحافظة عل���ى مو��شلة �لعمل يف 
�حلق���ل، وكنا نعم���ل ب�شرعة ل�شم���ان �إكمال 
�أعم���ال �ل�شيانة �ليومية �ملطلوبة يف �حلقل 

.
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�أ�شب�ع �شاخ���ن �شيمّر على �لريا�شة �لعر�قي���ة وم�ؤ�ّش�شاتها، من دون 
��شتثن���اء ربم���ا �شتترّت���ب علي���ه �أم����ر �أخرى تخ����صّ تنظي���م �لعر�ق 
للبط�الت �لريا�شية بمختلف مدنه ف�شاًل عن رفع �لحظر عن �لمالعب 
�لعر�قي���ة ب�ش�رة تام���ة بما يخ�ص كرة �لقدم، حي���ث �شي�شل منتخب 
طاجيك�شتان �لى �لب�ش���رة، و�شيتبعه منتخب �لنيبال ومهّمة تح�شير 
�الأ�ش����د �ل���ى �الأدو�ر �لحا�شم���ة للبحرين نح���� �لتاأهل �ل���ى م�نديال 
2022، و�ختب���ار�ت �أخ���رى لُح�ش���ن �لتنظي���م تق���ام لبط�ل���ة �لق�����ص 
و�ل�ش���هم في بغد�د بم�ش���اركة ث���الث ع�ش���رة دولة عربي���ة باحثة نح� 
�لتاأه���ل �ل���ى �أولمبي���اد ط�كي���� 2021، وم���ع دخ�ل �لحك�م���ة بكامل 
ثقله���ا ممثلة ب����ز�رة �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة، كل ذلك �ش���ُيعّزز من قدرة 
�تح���ادي �لق��ص و�ل�ش���هم وكرة �لقدم ف���ي �إخر�ج ملتقيات ريا�ش���ية 
تلّب���ي �لطم�ح وتدفعنا خط�ة �لى �الأمام في عالم تنظيم و��شت�ش���افة 

�لبط�الت �لريا�شية بمختلف �الألعاب. 

تغطي�ت اإعالمية   
�لالف���ت للنظ���ر، و�أي���ن ما يقع ب�ش���رك في عال���م �ل�ش��ش���يال ميديا �أو 
�لم��ق���ع �اللكترونية �لعالمي���ة، البد �أن تلحظ ب��ش����ح مقد�ر تاأثير 
وقدرة �الإعالم �لعر�قي في �ل��ش�ل �لى �لمعل�مة �أواًل باأّول وب�ش�رة 
خا�ش���ة �لمعل�مة �لريا�شية �ش��ء لبط�لة �لعرب بالق��ص و�ل�شهم �أو 
و�ش����ل منتخب طاجيك�شتان �لى �لب�شرة �أو �أخبار �لدوري �لعر�قي 
و�لمالع���ب و�لبن���ى �لتحتية وه���ي �حتر�في���ة عمل و�قت���د�ر البّد من 
�الإ�ش���ارة �إلي���ه بق����ة لالإع���الم �لريا�ش���ي �لعر�قي بمختلف �ش���ن�فه، 
�الأم���ر �لذي يعطي دفعًا معن�يًا للبط�الت �لريا�ش���ية و�لتح�ش���ير لها 
بق�ة �لت�ش����يق �الإعالمي للبط�الت وتفاعل �لم�ؤ�ّش�ش���ات �لريا�ش���ية 
�لكبرى و�لقن��ت �الإعالمية �لف�شائية �أي�شًا، ولم�شة �لجمال و�لذوق 
�لتي البّد من �الإ�ش���ارة �إليها وت�شّكل �أحد معالم �لدعم �لهائل لالأحد�ث 
�لريا�ش���ية ف���ي �لعر�ق ه���� وج�د ع���دد جيد م���ن �لزم���الء �لمبدعين 
�لعاملين في �لم�ؤ�ش�ش���ات �لريا�ش���ية �الإعالمية ف���ي �أوروبا و�لخليج 
و�آ�ش���يا و�أميركا و��ش���تر�ليا، وال يمكن �أبدً� �إغف���ال تغطياتهم �لر�ئعة 

للحدث �لريا�شي �لعر�قي وتناوله باأجمل �ش�رة ممكنة. 

الري��ضة الن�ضوية  
ح�ش���رت من���ذ فت���رة ب�ش���يطة �أح���د �لم�ؤتم���ر�ت �لخا�ش���ة بالريا�ش���ة 
�لن�ش����ية في �لع���ر�ق وتر�جعها �لى ح���دود ُمخيفة على ح���ّد زعمهم، 
و�لحقيق���ة �إنن���ا مع بع����ص �لزم���الء �الإعالميين وطيلة ثالث �ش���اعات 
���ين لم نلم�ص وج�د �أي جديد  هي زمن �لبحث و�لت�ش���خي�ص للمخت�شّ
�أو �إ�ش���افة عن ذلك �لطرح �لذي تحّدث�� به في �لعام �لما�ش���ي و�لذي 
قبل���ه وحت���ى قبل ثالثين �ش���نة �أي�ش���ًا، ولي ُمطل���ق �لثق���ة �أن مكتبات 
كليات �لتربية �لريا�ش���ية ووز�ر�ت �لتربية و�ل�شباب وغيرها ُمتخمة 
بع�شر�ت �لبح�ث وربما مئات �أي�شًا من تلك �لتي تحلل وتفّند �ل��قع 
�لريا�ش���ي �لعر�قي وت�شع �لنقاط على �لحروف باأدق �لتف�شيل ور�ء 
�ال�ش���باب �لتي ت�ؤدي �لى �نخفا�ص م�شت�ى �لريا�شة �لن�ش�ية، ومن 
�لممكن �أن ن�جزها باالأهم وه� غياب �لريا�ش���ة �لمدر�شية و�لتناف�ص 
في �الألعاب �لفردية �لتي تعد ن��ة �لريا�ش���ة �لن�ش����ية بالتاأكيد ف�شاًل 
�ش���ية وقّلة �لدعم �لحك�مي  عن غياب دور �لمنتديات و�الأندية �لتخ�شّ
و�أ�ش���باب �أخرى تتعّل���ق بالمجتمع وفر�ص �لقي�د عل���ى �لمر�أة، وهي 
بالُمجم���ل �أ�ش���باب محترم���ة وو�قعي���ة، ولك���ن م���ا ينبغ���ي �لقي���ام به 
ه���� �ال�ش���تفادة من ه���ذه �لم�ؤتمر�ت و�لبح����ث �إفادة تام���ة �أو �إقامة 
م�ؤتمر�ت لدر��ش���ات ما تنفذ من ت��ش���يات تخ�ّص �لريا�شة �لن�ش�ية، 

ولي�ص مجّرد �إعادة و�شقل ت�شخي�ص تده�رها بالجملة و�لمفرد!

اأث��ي��ن��� ب�����دورة  ت���ري��خ��ه  ف��خ��ر  وح��م��د  ج���م����ل..  خ��ب��رة  ي�ضتحق  االأول���م���ب���ي   
 مت�بعة : اإي�د ال�ض�لحي

�أقترب���ت �للجنة �لفنية في �لهيئة �لتطبيعية 
التح���اد ك���رة �لقدم من ح�ش���م �ختيار مدرب 
�لمنتخب �الأولمبي لكرة �لقدم بين جن�شيات 
�أجنبية عّدة، تر�ّشحت وفقًا ل�شيرها �لذ�تية، 
للعمل م���ع العبي �لمنتخب تح���ت 23 عامًا، 
حي���ث تنتظ���ره مهّم���ة قاري���ة �ش���عبة خالل 
�لت�ش���فيات �لمح���ّددة للفت���رة م���ن �لثال���ث 
و�لع�ش���رين ولغاية �لح���ادي و�لثالثين من 
�ش���هر ت�ش���رين �الأول �لمقب���ل بر�ش���م �لتاأّهل 
�لى نهائيات �لن�ش���خة �لخام�شة لكاأ�ص �آ�شيا 
للفئ���ة ذ�تها �لت���ي تحت�ش���نها �أوزبك�ش���تان 
ع���ام 2022. وو�جهت �للجن���ة �لفنية للهيئة 
�لتطبيعية برئا�شة د.�ش���امل كامل �نتقاد�ت 
عنيفة بخ�ش�����ص ت�ّجهها ال�ش���تقطاب �أحد 
�ال�شماء �لتدريبية �الإ�ش���بانية �أو �له�لندية 
�أو �الإنكليزي���ة �لتي تتمّيُز مالكاتها �ل�طنية 
بالنجاح مع �لفئات �لعمرية في �ش�ء نتائج 
بط�الت �أوروبا و�لم�نديال، وم�ش���اهمتها 
بدف���ع �أكثر من نجم �أحتّل م��قع متقّدمة في 
الئحة �أف�ش���ل العب���ي �لق���ارة و�لعالم خالل 

�ل�ش���نين �لما�ش���ية، وع���ز� 
�لتطبيعي���ة  منتق���دو 

مدرب����ن  ُه���م   –
للفئ���ة  �ش���ابق�ن 
م�قفه���م   - ذ�ته���ا 

بع���دم  �لُم�ش���اد 
ق  �شتحقا �

�لم���درب �الأجنب���ي �الأم��ل �لطائل���ة، و�أنهم 
�لنا�ش���ئين  م���ع  تاريخ���ًا م�ش���ّرفًا  يمتلك����ن 
و�ل�ش���باب و�الأولمبي بخبرة ال يع�زها غير 
ثق���ة م�ش����ؤولي �للعبة وتهيئ���ة �لدعم �لالزم 

لهم.
ه�ي���ة  ع���ن  �لتطبيعي���ة  �إع���الن  �ش���بق 
�لمدرب �الأجنب���ي، �تخاذها قر�ر ترحيل 
منتخبات �الأ�شبال و�لنا�شئين و�ل�شباب 
�ل���ى فئ���ات متقّدم���ة، تطابقًا م���ع �أعمار 
�لمنا�ش���ب،  �لمنتخ���ب  لتمثي���ل  العبيه���ا 
وكان من بين ُمفارقات �لترحيل �أن مدرب 
منتخ���ب �ل�ش���باب قحط���ان جثي���ر �لم���درب 
�ل�حيد بي���ن �أفر�د �لمالك �لفن���ي لمنتخبه، 
�لذي �أم�ش���ى معه خم�ص �ش���ن��ت، �ش���يعمل 
مع �لم���درب �الأجنب���ي، �الأمر �لذي رف�ش���ه 
جثي���ر وع���ّدُه غي���ر ُمكاف���ىء لم���ا بذل���ُه من 
جه�ٍد ��ش���تحّق عليها تثبيت���ه كمدرب �أول 
مع تالمي���ذه �لُمرّحلي���ن، ما ي�ش���ع م�قفه 
ه���ذ� �لهيئ���ة �لتطبيعي���ة �أم���ام م�ش����ؤولية 
�ختي���ار مالك وطني ُم�ش���اعد ب�ق���ٍت مبّكر 

قبيل و�ش�ل �لمدرب �لفني �الأول.

نموج�ن �ض�لح�ن
خيار�ت كثيرة �أمام �للجنة �لفنية في �لهيئة 
�لتطبيعي���ة للتاأّن���ي ف���ي �ختي���ار �لمدربي���ن 
�لم�ؤّهلي���ن للنج���اح مع �الأولمب���ي، ويقف 
جم���ال عل���ي وعبا����ص عبي���د ال �لح�ش���ر، 
�ل�ق���ت  ف���ي  �لمدّربي���ن  �أب���رز  بي���ن  م���ن 

�لحا�ش���ر �لذين لفت�� �الأنظار �لى �ش���ل�كهم 
م���ع ع���دد كبي���ر  �أو عالقاته���م  �أو نتائجه���م 
م���ن �أقر�نه���م، وُيمك���ن لجم���ال وعبا����ص �أن 
ياأخ���ذ� دورهم���ا في ه���ذه �لمرحل���ة تت�يجًا 
لم�ش�����ر ط�يل من �للعب و�لتدريب الأندية 
ومنتخبات كانا يمثالن نم�ذجين �شالحين 
�الإع���الم  ب�ش���هادة  �لمالع���ب  ف���ي  للق���دوة 
و�لُمحللي���ن و�لجمه�ر، ومن ُح�ش���ن �لحظ 
�إنهم���ا عم���اًل مع���ًا ويّت�ش���مان بان�ش���جام تام 
يمك���ن �أن ينعك����ص تاأثي���ره �الإيجاب���ي عل���ى 
تحفيز العبي �الأولمبي لتقديم �الأد�ء بقيادة 

�لخبرة �الأجنبية.

ا�ضتعداد مبّكر
لماذ� �لُعجالة في ت�ش���مية جمال وعبا�ص، �أو 
ما ترت���اأي �للجنة �لفنية �ختي���اره غيرهما؟ 
�أن جميع منتخبات �آ�ش���يا �أخذت باال�شتعد�د 
ود�ّش���نت  �الأول،  ت�ش���رين  لت�ش���فيات 
مع�ش���كر�ت تمهيدية وحّددت مباريات ودية 
ون�ّش���قت لتنظيم تجّمعات ثالثي���ة ورباعية 
م���ع منتخب���ات قريبة من �لمنطق���ة، الختيار 
جاهزية العبيها في برنامج م�ّقت ت�شاعديًا 
)بدني وتكتيكي( لالأ�ش���هر �الأربعة �لمتبقية 
�لتي تمّر ب�شرعة و�شط �لتز�مات �تحاد�تها 
بم��عيد ر�ش���مية محلية وخارجية، وه� ما 
ينبغ���ي تد�رك���ه هنا لجمع العب���ي �الأولمبي 
تح�ش���يرهم  �إنج���اح  م�ش���تلزمات  وتهيئ���ة 
م���ع �لمدربي���ن �لم�ش���اعدين �ل�طنيين ُقبيل 

عمل���ه  �الأجنب���ي  �لفن���ي  �لمدي���ر  مبا�ش���رة 
�لر�شمي.

التجربة المرّكبة
�إن تجرب���ة �لمنتخ���ب �الأولمب���ي ف���ي منه���ج 
و�لبحري���ن  قط���ر  ل���دول  �لك���رة  �تح���اد�ت 
و�إير�ن ت�ش���تحق �لدر��ش���ة و�لعمل باأُطرها 
�لعام���ة من ناحية �ل�ق���ت و�لمهّمة �لمرّكبة، 
فاالإ�ش���باني فيليك�ص �شان�ش���يز ��شتعانت به 
�أكاديمية �أ�ش���باير عام 2006 لتط�ير �لفئات 
�لعمري���ة، ونال �لثقة ليك����ن �لمدرب �الأول 
ع���ام 2013 م���ع و�جب���ات ُمهّم���ة للمنتخ���ب 
�إه���د�ء  ع���ن  جه����ده  و�أثم���رْت  �الأولمب���ي، 
"�لعناب���ي" لق���ب كاأ�ص �آ�ش���يا للمرة �الأولى 
ع���ام 2019 في �الإمار�ت مع �أغلب �لعنا�ش���ر 
�لتي رعاه���ا في �الأكاديمية قبل ثالثة ع�ش���ر 
عام���ًا! ونج���ح �التح���اد �لبحرين���ي عندم���ا 
��ش���تقطب �لبرتغالي هيلي� �ش����ز� في �آذ�ر 
2019 �ش���احب �ل�ش���يرة �لالفت���ة مع منتخب 
ب���الده تح���ت 18 عام���ًا قبل ت�ش���ع �ش���ن��ت، 
وخالل ع���ام و�حد خطف لقب���ي كاأ�ص غربي 
�آ�ش���يا �لتا�ش���عة ف���ي �لعر�ق وكاأ����ص �لخليج 
ف���ي قط���ر، ويناف����ص  �لر�بع���ة و�لع�ش���رين 
لت�ش���فيات  �لثالث���ة  �لمجم�ع���ة  ف���ي  بق����ة 
م�ندي���ال 2022، وي�ش���رف على ��ش���تحقاق 
�الأولمب���ي �لبحرين���ي، ويعم���د �ل���ى �إقام���ة 
م��عي���د مع�ش���كر�ته �لتدريبي���ة ُمقاربة من 
مع�ش���كر�ت �لمنتخب �الأول لتحقيق �لفائدة 

�لفني���ة �لم�ش���تركة، �أم���ا �لكرو�ت���ي بر�نك� 
�إيفانك�فيت�ص �ش���احب �لتجربة �لر�ئعة مع 
�التحاد �الإير�ني �لذي تعاقد معه عام 2001 
لتدريب منتخب تحت 23 عامًا فقد خطف له 
�لميد�لية �لذهبية في دورة ب��شان لالألعاب 
�الآ�ش���ي�ية 2002 ك�ري���ا �لجن�بي���ة، وبع���د 
ع���ام ق���اد �لمنتخ���ب �الأول لغاية ع���ام 2006 
محقق���ًا له �إنج���از �لتاأهيل �ل���ى كاأ�ص �لعالم، 
وت�ل���ى قيادته في �لمجم�ع���ة �لر�بعة �أمام 
�لبرتغال و�لمك�ش���يك و�أنغ�ال، �أال ت�ش���تحق 
ه���ذه �لتجارب من �التح���اد �لعر�قي �لجديد 

�لنظر فيها وتنفيذها �شمن �أجندته.

حمد .. وحكيم 
وحت���ى ي�ش���تقر و�ش���ع �لمنتخ���ب �الأولمبي 
م���ع م���درب �أجنب���ي يع���رف �أ�ش���ر�ر مّديات 
�لت���ش���ل معه، ويحق���ق تجربة ُيحتذى بها 
من دون م�ش���اكل تدفعه لحجز تذكرة �ل�د�ع 
عق���ب ت�ش���فيات ت�ش���رين �الأول �لمقبل، فاإن 
تاري���خ �لمنتخ���ب �الأولمب���ي ما بع���د 2003 
يفتخر بتجربتين �إحد�هم���ا عالمية للمدرب 
عدنان حمد ي�م قاد العبيه في �أ�ش�����أ ظرف 
م���ّر ب���ه �لع���ر�ق �إب���ان �الحت���الل �الأميركي، 
 2004 �أثين���ا  �أولمبي���اد  ت�ش���فيات  وخا����ص 
وتاأّهل وقّدم �أجم���ل مبارياته �أمام �لبرتغال 
�أه���د�ف مقاب���ل هدفي���ن،  وهزمه���ا باأربع���ة 
و�أبك���ى فتاه���ا �لُمدلل كري�ش���تيان� رونالدو 
�أغا�ش���ته �لنتيج���ة و�ش���رقة ي�ن����ص  �ل���ذي 
محم�د �الأ�ش�����ء منه و�شّدد بالك�ع �شربة 
ل�جه���ه ت�ش���ّببت بن���زف �ل���دم تح���ت عينه! 
وو��شل �الأولمبي م�شيرته حتى نال �لمركز 
�لر�بع في �لدورة بعد �لخ�ش���ارة من �أيطاليا 
بهدف �ألبيرت� جيالردين� )�لم�ش���اهم بف�ز 
منتخ���ب �أيطالي���ا بم�ندي���ال 2006( وبذلك 
حّقق حمد �أف�ش���ل نتيج���ة يفخر بها تاريخنا 
�الأولمب���ي. �أم���ا �لم���درب حكي���م �ش���اكر فقد 
جاء بالمركز �الأول في �أول ن�ش���خة �آ�شي�ية 
لبط�لة تح���ت 23 عام���ًا �ش���ّيفتها ُعمان عام 
2014 بعد ف�زه على �ل�شع�دية بهدف مهند 
عبد�لرحي���م، ولم يفل���ح �لم���درب عبد�لغني 
�ش���هد في تحقيق نتيجة ُتذكر له ولالأولمبي 
ف���ي دورة �أولمبي���اد ري���� دي جاني���رو عام 
2016 برغم جه�ده �لمقّدرة و�الأد�ء �لقتالي 
�أم���ام  �لمنتخ���ب  �ل���ذي ظه���ر علي���ه العب���� 
�لبر�زيل و�أجبرو� رفاق �لنجم �لكبير نيمار 
د� �شيلفا على �لت�شفيق لهم بعد تعادل �شلبي 

بطعم �لف�ز للعر�ق.

التطبيعية تقترب من ح�س��م اختيار المدرب الأجنبي

 بغداد / المدى

يحت�ش���ن ملع���ب )�ش���تادي�ن �إنيرجا غد�ن�ش���ك( بمدينة 
غد�ن�ش���ك �لب�لندي���ة ف���ي �ل�ش���اعة �لعا�ش���رة م�ش���اء غد 
�الأربعاء �لم�ش���ادف �ل�شاد�ص و�لع�ش���رين من �شهر �أيار 
�لجاري �لمبار�ة �لنهائية للدوري �الأوروبي لكرة �لقدم 

�لتي تجمع فريق فياريال �الإ�ش���باني لكرة �لقدم و�شيفه 
فريق مان�ش�ش���تر ي�نايتد �الإنكليزي لك���رة �لقدم بقيادة 

�لحكم �لفرن�شي �لدولي كليمن ت�ربان.
ويطم���ع �لم���درب �الإ�ش���باني �أون���اي �أيم���ري بالتت�يج 
م���ع فري���ق فياريال بكاأ����ص ي�روبا ليغ للمرة �لخام�ش���ة 
ف���ي تاريخ م�ش���اركته ف���ي ه���ذه �لم�ش���ابقة �لقارية بعد 

ن�ش���خ 2014 و2016و2015 و2019 وه���� رقم قيا�ش���ي 
يحتفظ به على �ل�ش���عيد �ل�شخ�ش���ي مقارنه بزمالئه مع 
�لمدربين حيث لم ي�ش���بق الأي و�ح���د منهم �أن قاد فريقه 
في �لنهائي خم�ص مر�ت وال�ش���يما �لم�شاهير منهم مثل 
�ليك�ص فيرغ�ش�ن ومارت�شيل� ليبي وكارل� �ن�شيل�تي. 
وتمتل���ك �لف���رق �الإ�ش���بانية لكرة �لق���دم تف�ق���ًا تاريخيًا 

مقارن���ة بنظير�ته���ا من �لف���رق �الإنكليزية ف���ي نهائيات 
�لمناف�ش���ات �الأوروبي���ة حي���ث حققت 12 �نت�ش���ارً� من 
19 مب���ار�ة نهائي���ة مقاب���ل 7 فق���ط حيث يت�ش���ّدر فريق 
بر�ش���ل�نة قائم���ة �لف���رق بثالثة �ألق���اب يليه ف���رق ريال 
مدريد و�أتلتيك� مدريد وفالن�ش���يا و��شبيلية بلقبين لكل 

و�حد منهم و�شار�غ��شا بلقب و�حد فقط.

اأيم��ري يطم��ع بخط��ف كاأ���س اأوروب��ا م��ن ال�س��ياطين الحمر 

 بغداد / المدى

ي��ج���ه فري���ق �ل���زور�ء لك���رة �لق���دم 
�لع���ر�ق  كاأ����ص  بط�ل���ة  لق���ب  حام���ل 
لم��ش���م 2018-2019 غياب���ات م�ؤثرة 
في �ش���ف�فه قبل �للقاء �لحا�ش���م �لذي 
�ش���يجمعه م���ع فري���ق �لح���دود لك���رة 
�لقدم في �ل�ش���اعة �لثامنة م�ش���اء ي�م 
�لثال���ث م���ن �ش���هر حزي���ر�ن �لمقب���ل 
رب���ع  �ل���دور  مناف�ش���ات  �فتت���اح  ف���ي 
�لنهائ���ي م���ن �لن�ش���خة �لحالي���ة م���ن 
�لم�ش���ابقة على ملعب �ل�شعب �لدولي 
بالعا�ش���مة بغ���د�د بغي���اب �لجماهير 
عل���ى �لمدرجات تنفي���ذً� للبروت�ك�ل 
�لطب���ي �ل�ش���امل �لذي و�ش���عته لجنة 

�لم�ش���ابقات ف���ي �لهيئ���ة �لتطبيعية 
عل���ى  بن���اًء  �لق���دم  ك���رة  باتح���اد 
�ل�ش���ادرة  و�لقر�ر�ت  �لتعليم���ات 
م���ن قب���ل �للجن���ة �لعليا لل�ش���ّحة 
بمجل����ص  �ل�طني���ة  و�ل�ش���المة 

�ل�زر�ء لمكافح���ة فايرو�ص ك�رونا، 
وال�ش���يما بعد ظه�ر �ل�شاللة �لجديدة 
في �لعر�ق منذ منت�ش���ف �ش���هر �شباط 

�لما�شي.
�لد�خلي  �لتدريبي  �لمع�شكر  و�أ�شهم 
لكرة  �ل�طني  �لمنتخب  يقيمه  �ل��ذي 
ي�م  منذ  �لب�شرة  محافظة  في  �لقدم 
�لجاري  �أي��ار  �شهر  من  ع�شر  �لثامن 
ف���ي �إط������ار ت��ح�����ش��ي��ر�ت��ه �الأخ���ي���رة 
لمناف�شات ت�شفيات كاأ�ص �لعالم لكرة 
منتخبي  مع  لقاءين  وخ��ص  �لقدم 
طاجيك�شتان و�لنيبال في تخّلف �شتة 
عبد  ع��الء  )�لقائد  �أ�شا�شيين  العبين 
�لزهرة وحار�ص �لمرمى جالل ح�شن 

جبر  م�شطفى  محمد  و�ل��م��د�ف��ع��ي��ن 
�ل��شط  والعبي  �إ�شماعيل  و�شرغام 
محمد ر�شا وح�شين علي جا�شم( عن 
�لت��جد في �ل�حد�ت �لتدريبية �لتي 
�لنادي  ملعب  على  �لفريق  يجريها 
�شني�شل  ر��شي  �لمدرب  قيادة  تحت 
�ل�شالجية  ف���ي 
ف���������ش����اًل ع��ن 
�ل��م��ح��ت��رف 
�لم�ريتاني 
�ل����ح���������ش����ن 
�أح����ي���ب���ي���ب 
�ل�������������ذي 
غ���ادر 
�ل����ى 
بلده 

ل��خ������ص م���ب���اري���ات ت��ج��ري��ب��ي��ة مع 
�ل��الع��ب  وخ�����ش���ع  ب����الده،  منتخب 
محمد عبد �لكريم �لى عملية جر�حية، 
�ال�شتغناء  ب��ط��اق��ة  م��ن��ح  ع��ن  ف�����ش��اًل 
�شيخ  �لعاجي  �لمحترف  �لى  �لدولية 
العبًا   16 بقي  مّما  م���ك���ررو   �أحمد 
لفريق  �لنهائية  �لقائمة  �شمن  فقط 
�لزور�ء لكرة �لقدم �لتي تم �عتمادها 
-2020 لم��شم  �لمحلية  للم�شابقات 

.2021
وتمّكن فريق �ل���زور�ء لكرة �لقدم من 
�لتغّلب عل���ى فريق �أمان���ة بغد�د لكرة 
�لق���دم بهدفين مقابل هدف و�حد فقط 
ف���ي �لمب���ار�ة �لتجريبي���ة �لتي جرت 
عل���ى ملعب �الأخي���ر بمتن���ّزه �لزور�ء 
بع���د  و�ش���يلعب  �لك���رخ،  ف���ي جان���ب 
غ���د �لخمي����ص عل���ى ملعب �ل�ش���الجية 
مب���ار�ة ثاني���ة م���ع فريق �ل�ش���ناعات 
�لكهربائي���ة لكرة �لقدم �لتي �ش���تك�ن 
�لبروفة �الأخيرة للم��جهة �لحا�ش���مة 
�أم���ام فري���ق �لحدود لك���رة �لقدم �لتي 
ي�شعى فيها ر��شي �شني�شل والعب�ه 
�ل���ى تحقي���ق �النت�ش���ار م���ن �أج���ل 
و�ش���ع قدم لهم �شمن �لدور ن�شف 
�لنهائي من بط�ل���ة كاأ�ص �لعر�ق 
لكرة �لق���دم ولقاء �لفائز من لقاء 
فريقي �ل�ش���رطة و�لمين���اء �لذي 
�شيقام في �ل�شاعة �لثامنة م�شاء 
ي����م �لر�ب���ع م���ن �ش���هر حزير�ن 
�لمقبل في �إط���ار حملتهم للدفاع عن 
 2019-2018 م��ش���م  �الأخي���ر  �للق���ب 
و�ل���ذي ي�ش���من له���م �لم�ش���اركة ف���ي 
�لن�ش���خة �لمقبل���ة م���ن دوري �أبط���ال 

�آ�شيا لكرة �لقدم.

 بغداد / حيدر مدلول   
 

تنتظ���ر �لمنتخب �ل�طني لكرة �ل�ش���االت 
ف���ي �ل�ش���اعة �لثانية ظه���ر �لي����م �لثالثاء 
�لم��ف���ق �لخام����ص و�لع�ش���رين من �ش���هر 
�أيار �لجاري مهمة م�ش���يرية �أمام منتخب 
تايالن���د لك���رة �ل�ش���االت على قاع���ة نادي 
�ل�ش���ارقة  بمدين���ة  �لريا�ش���ي  خ�رف���كان 
�حتر�زي���ة  الج���ر�ء�ت  وفق���ًا  �الإمار�تي���ة 
�ش���ّحية ووقائي���ة م�ش���ّددة للحف���اظ عل���ى 
�ش���المة �لجميع من �آثار �نت�ش���ار فايرو�ص 
ك�رونا )ك�فيد19-( �ش���من ج�لة �الإياب 
م���ن �لت�ش���فيات �الآ�ش���ي�ية �لم�ؤهل���ة �ل���ى 
بط�لة كاأ����ص �لعالم لكرة �ل�ش���االت 2021 
�لتي �ش���تجري ف���ي ليت��نيا خ���الل �لفترة 
م���ن �لثاني ع�ش���ر من �ش���هر �أيل����ل ولغاية 

�لثالث من �شهر ت�شرين �الأول �لمقبلين.
وتحت���اج كتيبة هيثم عبا����ص بعي�ي �لتي 
تعّر�ش���ت �ل���ى هزيم���ة ثقيل���ة بنتيجة )2-

7( �ش���من ج�ل���ة �لذه���اب ي����م �لخمي����ص 
�لما�ش���ي على قاع���ة نادي خ�رف���كان �لى 
�النت�ش���ار باأكثر من �ش���تة �أهد�ف من �أجل 
حج���ز تذك���رة �لعب����ر �لر�بعة ع���ن �لقارة 
�الآ�ش���ي�ية �لى م�ندي���ال ليت��نيا بجانب 
منتخب���ات �إير�ن و�ليابان و�أوزبك�ش���تان، 
فيم���ا �ش���يتم �لتع���ّرف على ه�ية �ش���احب 
�لتذك���رة �لخام�ش���ة م���ن خ���الل �لفائ���ز في 
مب���ار�ة فيتن���ام ولبنان �لتي �ش���تجري في 
�ل�ش���اعة �ل�شاد�ش���ة م�ش���اًء �ش���من �لج�لة 
ذ�تها بع���د �لتعادل �ل�ش���لبي �لذي �ش���هدته 
مب���ار�ة �لذه���اب بينهم���ا ع�ش���ر �أول �أم�ص 

�الأحد.
ومن �لمت�قع �أن ت�ش���هد �لقائمة �ال�شا�شية 
للمنتخ���ب �ل�طني لكرة �ل�ش���االت تغييرً� 

كبي���رً� عل���ى �ش���ف�ف �لالعبين من���ذ بد�ية 
�لمب���ار�ة مقارن���ة بالقائم���ة �لتي خا�ش���ت 
مب���ار�ة �لذهاب �ش���من �لملحق �الآ�ش���ي�ي 
وال�ش���يما بع���د �أن عم���ل �لم���الك �لتدريبي 
خالل �ل�حد�ت �لتدريبية �لتي جرت لمدة 
�أربع���ة �أيام متتالية عل���ى معالجة �الأخطاء 
�لفادح���ة �لت���ي وق���ع فيه���ا، وخا�ش���ة ف���ي 
�ل�ش����ط �لثاني �لذي �ش���هد �شيطرة مطلقة 
�ل�ش���االت  لك���رة  �لتايالن���دي  للمنتخ���ب 
خم�ش���ة  بت�ش���جيل  العب����ه  في���ه  نج���ح 
�أحرز  �أهد�ف، جير�و�ت �ش�رن�يت�ش���يان 

هدفين ف���ي �لدقيقتين �لثالثة و�لع�ش���رين 
و�لخام�ش���ة و�لثالثين، وزميله كريت�شاد� 
وونغكاي���� �ش���جل هدفي���ن ف���ي �لدقيقتين 
�لر�بعة و�لع�ش���رين و�لثاني���ة و�لثالثين، 
ف���ي  �شري�ش�ب�ش���يانغ  وب�رنم�نغك����ل 
�لدقيقة �ل�شاد�شة و�لع�شرين، مقابل هدف 
و�حد فق���ط جاء عن طري���ق �لالعب طارق 
زياد في �لدقيقة �لتا�ش���عة و�لع�شرين، بعد 
�أن كانت نتيجة �ل�ش����ط �الأول ت�ش���ير �لى 
تقّدم تايالن���دي بهدفين مقابل هدف و�حد 
جاء ب���ش���طة ناتاف�ت �و�شامانيم��ش���ى 

جيت�ش���اد�  ع���ّززه  �الأول���ى  �لدقيق���ة  ف���ي 
ت�ش����دي�ص ف���ي �لدقيق���ة �لتا�ش���عة به���دٍف 
ثاٍن، و�أحرز ه���دف منتخبنا �الأول من قبل 
�بي��ت ت�شايمت�شاروين بالخطاأ في مرمى 

منتخبه في �لدقيقة �لر�بعة ع�شر!
ُمن���ي  �لت���ي  �لثقيل���ة  �لخ�ش���ارة  و�أث���ارت 
به���ا �لمنتخ���ب �ل�طن���ي لك���رة �ل�ش���االت 
�ش���من ج�لة �لذهاب �لُحزن لدى �ل�ش���ارع 
بع���د  وال�ش���يما  �لعر�ق���ي،  �لريا�ش���ي 
�لناج���ح  �لمع�ش���كر �لتدريب���ي �لخارج���ي 
�ل���ذي دخل���ه لم���دة ع�ش���رة �أيام ف���ي مدينة 
�ل�شارقة �الإمار�تية خا�ص خالله مبار�تين 
تجريبيتين مع منتخبي �الإمار�ت وفيتنام 
�ش���اهمتا ف���ي �إعطاء فك���رة متكاملة للمالك 
�لتدريبي للمنتخب ع���ن �لالعبين �الأربعة 
ع�ش���ر )ولي���د خال���د وح�ش���ن عل���ي جب���ار 
ومح���ب  ريا����ص  وغي���ث  في�ش���ل  و�ش���الم 
�لدي���ن جمع���ة وط���ارق زي���اد وم�ش���طفى 
بج���اي وز�هر مهدي و�أحم���د دريد وحيدر 
مجي���د وم�ش���طفى �إح�ش���ان ور�ف���د حميد 
وعل���ي م�فق وزين �لعادي���ن عبد �لرز�ق( 
�لى جانب زيادة درج���ة �لجاهزية �لكاملة 
لخ�����ص مبار�ت���ي �لح�ش���م �لم�نديال���ي، 
ف�شاًل عن �الهتمام �لالمحدود �لذي حظي 
به من قبل وزير �ل�شباب و�لريا�شة عدنان 
درجال �لذي ت��جد هن���اك من �أجل دعمه، 
وكذل���ك ح�ش����ر رئي�ص �لهيئ���ة �لتطبيعية 
ف���ي �تحاد كرة �لقدم �إي���اد بنيان، و�الأمين 
�لع���ام محم���د فرحان �ل�ح���د�ت �لتدريبية 
على هام�ص ح�ش�رهما في دولة �الإمار�ت 
�لعربي���ة �لمتح���دة لمتابع���ة نهائ���ي كاأ�ص 
رئي����ص �الإم���ار�ت لك���رة �لق���دم بن���اًء على 
دع�ة ر�ش���مية من قبل �التح���اد �الإمار�تي 

لكرة �لقدم.

مهمة اإياب م�ستحيلة تنتظر منتخب ال�سالت اأمام تايالند  ت�سعة لعبين يهّددون حظوظ الزوراء اأمام الحدود 
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على فكرة 

�شرع���ان م���ا يق���ود م�شطل���ح )�لأكادميية( �لق���ارئ �لك���رمي �إىل )�جلامعة( 
بو�شفها موؤ�ش�شة )حكومية( ي�شتغل فيها نخبة من �لأكادمييني �حلا�شلني 
على �ل�شهادة �لعليا: ماج�شتري �أو دكتور�ه.. بحيث لو ح�شل �أحدنا عليهما 
ومل يدر����س �أو يعم���ل يف تلك �ملوؤ�ش�شة ل )ُي�شَتح���ب( �أن ُيَلّقب بالأكادميي 
حت���ى يرد عليه )�لتعي���ني( .. وحني فتحت �لتعيينات ع���ام 2005  يف عهد 
وز�رة �لدكت���ور �شامي �ملظفر  وزير �لتعليم �لع���ايل و�لبحث �لعلمي ظهر 
م�شطل���ح )�لأكادمي���ي �ملوظف( ليميز َم���ْن يحمل �شهادة علي���ا ولكنه تعني 
)موظف���ًا( ي�شتغ���ل ب���الإد�رة ل بالتدري����س. ولك���ي مُينح �ملوظ���ف �جلديد 
�خلدم���ة �جلامعي���ة عليه – قانون���ًا - �أن ُيدّر�س ب�شاع���ات تكفيه )مل�شاعفة 

�لر�تب(.
وبعي���دً� ع���ن �ملعج���م �لإد�ري، وقو�ن���ني �لوجب���ات �ل�شريع���ة، وقريبًا من  
)معج���م م�شطلح���ات �لنق���د �ملعا�شر( جن���د �أن �لأكادميي���ة: م�شطلح قار، 
يع���ر عن �شفات ثقافية ل �إد�رية، ومنه���ا : �شفة لكل متمّيز بالعلم وجّدية 
�لبح���ث، يف �إط���ار عالقت���ه بجامع���ة �أو موؤ�ش�ش���ة، وه���ي تظاه���رة ثقافية 

لرت�شيم �ملعرفة ... 
وبتعب���ري �آخر فاإن �حل�س �لعلمي و�ملنهجي �ملن�شبط  �لذي مييز جمموعة 
م���ن �لباحث���ني يف جمال مع���ني �شمن مكان مع���ني هو �ل�شف���ة �لأبرز �لتي 
متي���ز �لباحث �لأكادميي عن �شو�ه، وكوين �أكادمييًا متعّينًا بف�شل �شامي 
�ملظف���ر، ومار�ش���ت �لتعليم يف �لع���ر�ق ملا و�شل حل���د �لآن �إىل �أربعة ع�شر 
عامًا �أج���د �أن م�شطلح �لأكادميي يف �شوء دللت���ه �ملعجمية �ل�شطالحية 
�ملعرفي���ة �أو �لثقافية ويف �شوء �شفته �لأ�شلية يف و�ٍد، و�لتعبري �لإد�ري 
�حلكومي يف و�ٍد �آخر؛ �إذ ل ميتلك )�ملوظف( �جلديد قدرة �أو حرية ت�شمح 
له مبخالفة �ملاألوف؛ فاخلطاأ �ل�شائع )�أ�شلم( بكثري من �ل�شحيح �ل�شائع !! 
كن���ت �أظن �أنها ن�شيحة لغوية؛ ولكن تبني �أنه���ا )حكمة �أكادميية(.. فكيف 
يك���ون لالأكادمي���ي دور رئي�س يف �شياغة �لتعليم و�شناع���ة �ملنهج وقيادة 
�لثقاف���ة يف ظ���ل �أر�شتقر�طية �إد�ري���ة تر�قب �أنفا����س �لتدري�شي وعالقات 
)�حل�ش���ور و�لغي���اب( و�ملذهب و�لدي���ن و�لع�شرية و�لقبيل���ة و�لتعليمات 

و�لتبليغات ... 
وب���كل �طمئن���ان �أق���ول: �إن جائح���ة كورون���ا ه���ي �أف�شل دليل م���ادي على 
�ل���رتّدي �لأكادميي يف �لع���ر�ق، وعلى كل ما �شّطرت���ه يف �لفقرة �ل�شابقة؛ 
فاإد�ري���ًا ل دلي���ل على ما قلت���ه؛ ولكن )تكنولوجي���ًا( �أملك دلي���اًل �أو  - على 

�لأقل - �شاهدً� على قويل! .. 
و�أظ���ن �أن �لأزمة �حلالي���ة يف �لأكادميية �لعر�قية، لي�ش���ت �أزمة �لإنرتنت 
�أو �شع���ف �لت�ش���ال �لتكنولوج���ي م���ع �لطال���ب، ول ه���ي يف �خلوف من 
�لفايرو����س �للع���ني؛ بل هي �أزمة )�ل�شعف �لأكادمي���ي( وف�شيحته يف ظل 

هذه �لأزمة �لعاملية .. 
�إن م�شكلتن���ا ه���ي م�شكل���ة بنيوي���ة تتعلق يف تف�ش���ي �لن�ش���ق �لطائفي يف 
�ملوؤ�ش�شة �لأكادميية حتى و�شل �لأمر عند بع�س �لتدري�شيني �لأكادمييني 
�أن ي�شه���ب يف �ل�ش���رح لطالبه ب�شاأن �أحقي���ة �خلالفة و�أهمي���ة لعنة بع�س 
�ل�شحاب���ة يف �حلف���اظ عل���ى حياته���م و�شعة �أرز�قه���م! .. وه���م ميتهنون 
وظيف���ة ثاني���ة  _ �أولي���ة يف �شفته���ا وولئه���ا _ يف تن�شيبه���م لإح���دى 
�مليلي�شي���ات �لتي له���ا �شالحية �لتحكم يف �لبالد �أكرث م���ن �ل�شلطات  �لتي 

حتدث عنها طيب �لذكر ) مونت�شكيو (
وعلي���ه، كيف نري���د من �أ�شلوب تنوي���ري تكنولوجي علم���ي �أن ي�شعى يف 
��شتمر�ري���ة �أكادميي���ة يف ظل بع����س �لعقول )�حلجرية( �لت���ي ت�شر على 
توظي���ف �شر�عات تاريخية لتكون حمركًا ثقافيًا لع�شرنا �حلايل وحياتنا 
�ليومي���ة.. ومت���ى جند  �مل�ش���وؤول �لرفي���ع �لأكادميي ذ� �لقل���م �لأخ�شر �أو 
�لأحم���ر �لذي يتمرد على �لقو�نني )�لإد�ري���ة( �ل�شلطوية بعقله �لأكادميي 

�ملعار�س �حلر؟! 
وترقب���و� – جي���دً� - موؤمت���رً� �شحفيًا يعل���ن �لنجاح )�لباه���ر !( عن نهاية 
�لع���ام �لدر��ش���ي  وبن�شب���ة جن���اح مذهل���ة - و�حلمد لل���ه - ن�شب���ة ت�شمن 

لأ�شحاب �لأقالم )�مللّونة( مددً� يف عمرهم �لإد�ري. .. 

الأكاديمي الألكتروني

واأظن اأن الأزمة الحالية في الأكاديمية 
العراقية، لي�ضت اأزمة الإنترنت اأو �ضعف 
الت�ضال التكنولوجي مع الطالب، ول هي 

في الخوف من الفايرو�س اللعين؛ بل هي 
اأزمة )ال�ضعف الأكاديمي( وف�ضيحته في 

ظل هذه الأزمة العالمية .. 

ل���ذ� يب���دو �لأم���ر و��شح���ا يف �لق�ش���ة و�لرو�ي���ة 
و�ليومي���ات و�مل�ش���رح ..�ل���خ. وعلي���ه ل غر�بة يف 
ك���ون �ل�شرد يج���د م�شوغ���ا و�قعي���ا لنق���ل �لفعالية 
�ملو�شوعي���ة وح���و�ر �ل�شخ�شي���ات باأمان���ة لك�شف 
�لو�قع �مام �ملتلقي ب�ش���ورة مبا�شرة بلغته ل بلغة 

�لكات���ب . و لق���د مار����س �غلب كت���اب �ل�ش���رد ذلك ، 
وبع�شهم طوع �للغة �لف�شيحة  و جعلها يف منطقة 

و�شطى بني �لف�شيحة و�ملحلية �لد�رجة .
     بع���د ما تقدم جند �ل�ش���وؤ�ل �ملطروح هنا ين�شب 
بالدرج���ة �لوىل عل���ى �لن����س �ل�شع���ري �حلدي���ث 
و�ل���ذي متثل���ه ق�شي���دة �لن���رث و ق�شي���دة �لتفعيلة 
قبله���ا .. م�شتبع���د� �لق�شيدة �لكال�شيكي���ة �ل�شاعية 
�ىل فر����س وجودها حا�شر� و هي تخو�س �شر�عا 
د�ئما م���ن �جل �لبقاء .. فالق�شي���دة �لأم يف �لغالب 
)تاأن���ف( م���ن �ل�شتعان���ة بالل�شان �ل�شعب���ي و تعده 
�شعف���ا يف قدرتها على �حلفاظ على �للغة �لف�شحى 
�لنقية �خلال�شة �ىل درجة �لقد��شة ، و كاأنها حتتّج 
بانه���ا لغة �لن�س �ملقد�س ف)حر�م( عليها �ن تخون 
�لأمان���ة ، ب���ل بالعك����س ت�شع���ى �ىل تكري����س �للغة 
�لف�شح���ى وفق قو�ع���د �لنحو و�ل�ش���رف و �لعلوم 
�لبالغي���ة �ملوروثة.. لذ� جند ��شتثناء�ت نادرة جلاأ 

فيها �شاعر �لعمود �ىل �ملفردة �ل�شعبية.
    يف �حلد�ثة وما تالها جتاوز �لن�س �ل�شعري تلك 
�لعر�ف و�ملقولت ، فاللغة مل تعد مق�شودة لذ�تها 
و�من���ا بات���ت و�شيل���ة للو�ش���ول �ىل دللته���ا باأي 
ثم���ن كان .. و هذ� �لتم���رد تز�من مع ظهور �حلركة 
)�لرومان�شي���ة( �ل���ذي �شكل���ت ث���ورة عل���ى �ملذه���ب 
�لكال�شيك���ي �ملتزم���ت " .. لق���د ب���د�أت �لرومان�شية 
كحركة �حتجاج من جانب �لبورجو�زية �ل�شغرية 
على )كال�شيكية( �لنبالء، عل���ى �لقو�عد و�لمناط، 
عل���ى �ل�ش���كل �لر�شتقر�طي و عل���ى �مل�شمون �لذي 
��شتبع���دت منه جميع ق�شايا "�لعام���ة" من �لنا�س. 
كان ه���وؤلء �ل�شاخط���ون �لرومان�شيون ل يرون �ن 
هن���اك مو�شوع���ات ممت���ازة ، فكل �ش���يء ممكن �ن 

يكون مو�شوعا للفن" )*(

م�شوغ���ات  جمل���ة  نر�ش���ح  �لظاه���رة  بتحلي���ل  و    
لنفت���اح �لن����س على �للغ���ة �ملحكية )لغ���ة �ل�شارع( 
حتري���ك  و  �ملجتم���ع  ق���اع  �ىل  �لو�ش���ول  منه���ا   ،
عو�طف���ه و�حا�شي�ش���ه لك�ش���ب ��شتجاب���ة �جلمهور 
�لو��ش���ع �ل���ذي ي�ش���كل عم���اد �ملجتمع���ات �لعربي���ة 
بدرج���ات ثقافاته���ا �ملتفاوت���ة و �لن���زول �ىل �دن���ى 
درج���ات �لوع���ي يف �ل�شّلم �لثق���ايف.. و هذ� تعبري 
ع���ن �خلروج م���ن �لثقاف���ة �لنخبوية �لت���ي كر�شتها 
�لنظرة �لفوقية ، و �لتوجه �ىل �لطبقات �مل�شحوقة 
لأنه���ا �لو�شط �لذي تكمن في���ه �لر�دة و �لرغبة يف 
�لتغي���ري و �لتطل���ع �ىل حي���اة جدي���دة تن�شج���م مع 
�لتح���ولت �لتي ي�شهدها �لع���امل �حلر �ذ ُت�شّخر فيه 
�لفن���ون قاطب���ة خلدم���ة �ل�شع���وب.. و " ل تتوق���ف 
�همي���ة �لفن عل���ى �لفن �لرفيع و ح�ش���ب ، �منا على 
�لفن �ل�شعبي �ي�شا �لذي له �لثر �لأو�شع و�ملبا�شر 
يف �شبط �يقاع �حلياة �ليومية و �لتعبري عن روح 
�جلماع���ة  و�لف���رد و مّدهما  باحليوي���ة و �لتفاوؤل ، 
وجتاوز �لف�شل و�لزمات و�ملاآ�شي ... و قد لحظنا 
ذل���ك يف ممار�ش���ات �ل�شعوب �لبد�ئي���ة و �ملتطورة 
عل���ى ح���د �ش���و�ء ، فمهما تغ���ري �شكل �حلي���اة يبقى 
�ل�شعب حمتفظا مبا �بتدعه من �مناط و ممار�شات 
فني���ة يحر�س عليها كا�شتجاب���ة روحية  و كاأجوبة 
مل���ا ميور يف ذ�ته م���ن ��شئلة و قل���ق م�شريي.. من 
�جل ذلك جن���د �ل�شحر و �ل�شع���ر و�لغناء و�لرق�س 
و�ملو�شيق���ى و �لبطولة يف �حلكايات و�ل�شاطري و 
�خلر�فة ز�د� لل���روح �جلمعية و �شببا يف توكيدها 
و توهجه���ا ")**(. و ق���د ��شتف���اد �ل�شاع���ر م���ن كل 
ذل���ك للو�ش���ول �ىل غايات���ه يف حتري���ك �لعو�ط���ف 
و �لأحا�شي����س و �يق���اظ �لوعي �جلمع���ي من حالة 

�خلمول . 

    لق���د ر�أين���ا ب���و�در ه���ذه �لظاهرة بع���د )�لنقالب 
�لول( �ل���ذي �شّم���ي بثورة �ل�شع���ر �حلر)�لتفعيلة( 
يف نهاي���ة �لن�شف �لول من �لقرن �لع�شرين و�لتي 
�طلقه���ا ب���در �شاك���ر �ل�شي���اب ون���ازك �ملالئك���ة يف 
�لع���ر�ق ، و ق���ارئ �ل�شياب �شيالح���ظ �حتو�ء كثري 
م���ن ق�شائده عل���ى �ملف���رد�ت و �لأهازي���ج �ل�شعبية 
وتبع���ه يف ذلك �شعر�ء كرث توكيد� للعالقة �حلميمة 
بني �ل�شاعر و جمه���وره و�ح�شا�شه بنب�س �ل�شاعر 

وتبنيه لق�شاياه �لتاريخية و�حلياتية �ليومية.
    و نتيج���ة مل���ا متت���از ب���ه �للهج���ة �ل�شعبي���ة �لت���ي 
و�شفت ب)�للغ���ة �ملحكية �و �لعامية( من �لختز�ل 
و �ملرون���ة و �ل�شدق ، قد يلج���اأ �ليها �ل�شاعر كونها 
ق���ادرة عل���ى تو�شيل ما تعجز عن���ه �للغة �لف�شيحة 
للهوة �لفا�شلة بني طبيعة �خلطاب وطبيعة �لتلقي 
، فاللغ���ة �لف�شيح���ة يق���ّل تاأثريه���ا كلم���ا �ت�شع���ت 
�مل�شاحة �لدميغر�فية بينم���ا ي�شعى معظم �ل�شعر�ء 
�لفع���ل  رّد�ت  و�نتظ���ار  �لو�ش���ع  �لنت�ش���ار  �ىل 

�ليجابية من �و�شع �مل�شاحات.
   و م���ن �مل�شوغات �لخ���رى يف �للجوء �ىل �للهجة 
�ملحلي���ة هو توظيف )�لبالغة �ل�شعبية( من �لقو�ل 
و�لمث���ال و �لطر�ئ���ف �لتي من �شاأنه���ا تدعيم فنية 
�لن����س ، و �شحنه باملتع���ة و�لثارة .. وهذ� ما فعله 
�ل�شاعر موف���ق حممد �لذي �مت���ازت ق�شيدته بانها 
خليط من �لل�شانني لذ� حظيت ق�شيدته باأكر قبول 
جماهريي و�شبب من ��شب���اب �شهرته �لو��شعة يف 
�لو�ش���اط �لعالمي���ة و�ل�شعبي���ة .. وتاأكي���د� لذل���ك 
يفتتح ديو�نه �لأخري)�شعدي �حللي... يف جنائنه(
)***( مبقط���ع م���ن �غني���ة ل�شعدي �حلل���ي �ملطرب 
�ملع���روف و�ملحبوب عل���ى م�شتوى �لع���ر�ق ودول 

�جلو�ر:

)حاير ممتحن �شرتكب يا ر�ي.
فكري كله ميك ( / �س 5

و يف ن����س �خ���ر يعم���د �ىل �قتبا����س ما ي���دور على 
�ل�شنة �لمهات �لعر�قيات :

عينك خلي  �حلرب  تو�شل  من  عود  "ميه 
بعني �لله

ودير بالك على ولد �جلري�ن..
فاأ�شرقت يف نخيلها رطبا

و�و�شت قمرها �ل يفطم ر�شيعا من
حليبه .." �س22 من �لن�س نف�شه

   فف���ي �لقتبا����س �لول جل���اأ �ىل �ل�شع���ر �ل�شعب���ي 
�ملغنى ، ويف �لثاين �قتب�س و�شية �م لولدها.. وقد 
لحظنا �ل�شط���وع �لبالغي يف �لقتبا�شني . و هكذ� 
ل ي���كاد ن����س ملوفق حممد يخلو من مف���ردة �شعبية 
حتى بات �شمة ��شلوبية �شاخ�شة يف جتربة موفق 
�ل�شعري���ة .. و بالنتيج���ة فاخلط���اب ي�شتهدف �لهم 
�لجتماع���ي ب���كل تف�شيالت���ه مرك���ز� عل���ى �جلانب 
�ل�شيا�ش���ي لن �ل�شاع���ر يحّم���ل �لر�ع���ي  م�شوؤولية 
�لف�ش���ل و�لف�ش���اد و�خلر�ب يف �لرعي���ة وهي نظرة 
يدعمها �لو�قع قبل �لطروحات �لبحثية يف �لق�شية 

�لجتماعية و�ل�شيا�شية.. 
    ي���رى موفق حمم���د �ن �ملفردة �ل�شعبية متتلك من 
طاق���ة �لتاأثري م���ا ل ت�شله �للغ���ة �لف�شيحة �حيانا ، 
م���ع كونه خمت�شا يف �للغة �لعربي���ة ، فهو ل يرتدد 
ع���ن �لت�شحية باللفظة �لف�شيح���ة يف �شبيل �لفكرة 
�لت���ي يري���د �ي�شاله���ا �ىل �ملتلقي ، فه���و يهدف �ىل 
�ث���ارة �نفع���ال �ملتلق���ي �ول من �ج���ل �لو�شول �ىل 
منطق���ة وعيه لحقا بعد �ن ي�شتح���وذ على ��شغائه 
و�ث���ارة �هتمامه ، لذ� ميكن عد موفق حممد �شاعر� 
�شعبيا حتري�شيا ، و ل يهم �ل�شاعر �ن هذه �ل�شعبية 

تدور يف �ملحلية �ل�شيقة. �ملهم هنا �ن يعر �ل�شاعر 
ب�ش���دق عم���ا يف ذ�ته و�ن يو�شل م���ا يح�س به �ىل 
�لن�ش���ان يف هذ� �لوطن �لعجي���ب .. فموفق حممد 
يع�ّش���ق ب���ني �للهجة و�للغة ، و بني م���ا قاله هو وما 
قال���ه �ل�شاعر وغناه �شع���دي ، وبني ما هو �شائع من 

�لكالم �ملاأثور ومن �لزجل على �ل�شنة �لنا�س :
مالفني وح�شتي  ير�شم  "عجز 

ومن �شمي �لعجارب مالفني
�شعجب ل�شه �ملكابر مالفّني

�أموت ول كر يرهم علّيه "      �س51
   تره���ن ن�شو����س موف���ق حمم���د د�ئم���ا عل���ى �ن 
�ل�شع���ر �د�ة ك�شف وتغيري ، و ه���ذه �لأد�ة ل بد من 
كونه���ا قادرة على �لتاأثري يف �ملتلقي ، وهذ� �لتاأثري 
ينماز بجملة خ�شائ�س جتعل منه يف �على درجاته 
وجد�ني���ا وروحيا وعقليا .. فهو تاأثري �شامل ، لكن 
�مله���م يف �شع���ر موف���ق �ن���ه ي�شهم يف خل���ق �لذ�ئقة 
ومترينه���ا عل���ى �ل�شتجاب���ة �ل�شريع���ة �لفاعل���ة .. 
فالن����س يعتم���د �لت�شوي���ق و�لدر�م���ا و�ل�شخري���ة 
و�لتنا����س ، وكل ذل���ك يتمح���ور حول غاي���ة �ل�شعر 

�ل�شامية :
" �شعدي

�يها �حللي �ملخبوز يف تنانري �شومر
و�كد

وماز�ل جمرها يتقد يف جبينك
�يها �لطائر �ل�شادق �لمني

�ملحلق فينا
فديتك نف�شي..جناحاك خمر وماء

و�شوتك يحتد يف �ملق�شلة
فطر بي �ىل حيث ت�شتبك �ل�شئلة

ويبت�شم �لطفل يف �ل�شنبلة  "   �س32

ن�����ص )����س���ع���دي ال��ح��ل��ي ف���ي ج��ن��ائ��ن��ه( ن��م��وذج��ًا
اللغ��ة المحكي��ة  ف��ي الن���س ال�ض��عري الحدي��ث

مالك م�ضلماوي

ويف مت���وز �ملا�ش���ي ، وبع���د ثالث���ة ع�شر 
م���ن �خلدم���ة �جلي���دة و�ملخل�ش���ة  عاًم���ا 
يف جامع���ة جا�شت���ون بريج���ر يف �شانت 
لوي����س ،يف �ل�شنغ���ال ، �ن�شم �إىل جامعة 
ديوك يف دورهام بولية نورث كارولينا 
�لفل�شف���ة  بتدري����س  �لآن  يق���وم  حي���ث   ،
�لأفريقية �ملعا�ش���رة. ويف كانون �لثاين 
�جلدي���د  كتاب���ه  ن�ش���ر   ، �جل���اري  للع���ام 
)نكه���ة �مل�شافات �لخ���رية (عن د�ر فيليب 
ر�ي للن�شر ، و�ل���ذي يروي ق�شة رحالته 
عر �لكوك���ب ، ومو�جهات���ه و�كت�شافاته 
للمناظر �لطبيعية �أو �لد�خلية، ويف �شهر 
�آذ�ر من هذ� �لعام ، ن�شرت د�ر ن�شر " �أكت 
�ش���ود" ، ن�س م�شرحي بعن���و�ن "خطاب 
�أحد�ث���ه  وت���دور  �لأفريقي���ة":  �لأمم  �إىل 
ح���ول رج���ل ، ع���اد �إىل موطن���ه �لأ�شل���ي 
"با�شتع���ادة  �لأفارق���ة  �إخو�ن���ه  لياأم���ر   ،
�ل�ش���ري  ملو��شل���ة   ، وكر�مته���م  حريته���م 
وتو�شيع �لآف���اق ". و�أخريً� ، ويف �أيلول 
�ملقبل ، �شت�ش���در د�ر ن�شر غاليمار رو�ية 
جدي���دة بعن���و�ن "�لأماك���ن �لت���ي ت�شكن 
�أحالم���ي" ، وه���ي ق�ش���ة ع���ن "�لتح���ول 
و�لأخ���ّوة و�مل�ش���ار�ت �لت���ي ت���وؤدي �إىل 

�لر�شى".
ول���د فلوي���ن �ش���ار ، وه���و �ب���ن عقي���د يف 
�جلي�س �ل�شنغ���ايل و�أ�شرة مكونة من 12 
طف���اًل ، قب���ل 48 عامًا يف جزي���رة نيودور 
�لو�قع���ة جن���وب د�كار ، مقاب���ل غامبي���ا، 
 - م���ن  �جلزي���رة  ه���ذه  �ش���كان  ويتمت���ع 
�ل�شيادي���ن و�ملز�رع���ني - ب�شمع���ة طيب���ة 
ب�شب���ب �شخ�شياته���م �لقوي���ة و�شعورهم 
ه���ذه  �أن  وليب���دو  بالت�شام���ن،  �لق���وي 
�ل�شف���ات مفق���ودة يف �أ�شت���اذ �لقت�ش���اد 
�ل�شاب���ق �لذي و�ج���ه تقري���ره "��شتعادة 
وهجم���ات  �لأفريقي"غ�ش���ب  �ل���رت�ث 
مدي���ري �ملتاحف وجتار �لفن �لفرن�شيني، 
ويف مو�جهة �لنتقاد�ت ، يحافظ �لرجل 
�ل���ذي ل يرف���ع �شوت���ه �أب���دً� عل���ى هدوئه 
�ل�شدي���د ..ويق���ول عن���ه حمم���دو ب���وي ، 
وه���و �شدي���ق وباح���ث وحمام���ي يبل���غ 
من �لعم���ر ثالثني عامًا يعي����س يف �شانت 

لوي����س بال�شنغ���ال: "لديه عق���ل م�شمون 
�شاغه م���ن خ���الل ممار�شة فن���ون �لدفاع 
ع���ن �لنف�س وتاأمل �لزم���ن". بينما يجيب 
فلوي���ن �شار ، على منتقديه: "ملاذ� ل يحق 
لالأفارق���ة ، �لذين ُحرم���و� من ما يقرب من 
٪90 من �أعماله���م �ملحفوظة خارج �لقارة 
، �حل�ش���ول عل���ى تر�ثه���م؟ تل���ك �لأ�شياء 
�ملوروثة عن �أ�شالفهم و�لتي حتكي ق�شة 
�لق���ارة و�إبد�عها وعبقريتها؟ �أرى �أن هذ� 
�ش���روري للغاي���ة لأن �لتاري���خ و�ل���رت�ث 
يلعب���ان دورً� �أ�شا�شيًا يف بن���اء �ملجتمع. 
و�شوف يفهم �لأوروبيون عاجاًل �أم �آجاًل 
�أن���ه يف حركة �لتاري���خ يجب علينا تغيري 

�لع�شر ، وتغيري �لنموذج "..
بع���د ح�شول���ه عل���ى �لبكالوري���ا �لعلمي���ة 
يف د�كار ، ذه���ب فلوي���ن �ش���ار لدر��ش���ة 
�لقت�ش���اد يف فرن�ش���ا يف كلي���ة �أورليان، 
وه���و �ختيار �ش���اب حري�س عل���ى �لأدب 

و�لفل�شف���ة، يق���ول :"�خ���رتت تخ�ش�ش���ًا 
ميك���ن �أن يك���ون مفي���دً� للق���ارة. قي���ل لنا 
�أن �أفريقي���ا كان���ت متخّلف���ة، و�شمحت يل 
در��شت���ي بف���ك رم���وز �أ�ش���ر�ر �لقت�شاد ، 
وبالت���ايل تفكيك مفه���وم �لتنمية "،. ويف 
�أوق���ات فر�غه،يق���ر�أ للفال�شف���ة و�لإغريق 
�لقدم���اء ، ونيت�ش���ه ، و�حلكم���اء �لهن���ود 
و�ل�شيني���ني ، و�ل�شوفي���ني �مل�شيحيني ، 
وكري�شنامورت���ي ، وكوندي���ر� ، وبوب���ن 
، وكوين���ارد. كم���ا �أ�ش�س فرق���ة مو�شيقى 
�لريغ���ي �لت���ي جت���ول معه���ا يف �أوروب���ا 
و�أ�ش���در �ألبوم���ني.ويف ع���ام 2007 ، عاد 
�إىل �إفريقيا حاماًل دكتور�ه يف �لقت�شاد. 
و�شوف يق���وم بالتدري�س ملدة ثالثة ع�شر 
جامع���ة  يف   ،  2020 ع���ام  حت���ى   ، عام���ًا 
جا�شت���ون بريج���ر يف �شان���ت لوي�س يف 
�ل�شنغ���ال. ويف ع���ام 2011 ، يت���م تعيينه 
عميدً� لكلية �لقت�ش���اد و�لإد�رة وي�شبح 

مديرً� للوحدة �جلديدة للتدريب و�لبحث 
و�لفن���ون  و�لأدي���ان  �حل�ش���ار�ت  يف 
يق���ول  �أن�شاأه���ا.  �لت���ي   ، و�لت�ش���الت 
نافي�شات���و دي���ا �شي���وف ، كات���ب ومدي���ر 
تنفي���ذي �شنغايل يعم���ل يف باري�س ، "�إن 
�شغف���ه �حلقيق���ي ه���و �لتدري����س ، وه���ي 
مهن���ة يقوم به���ا ب�شخاء كب���ري ، و�لأدب ، 
وهو جم���ال مل ينته م���ن ��شتك�شافه"،كما 
�شتق���وده �أبحاث���ه ح���ول �لوج���ه �خلف���ي 
�شردي���ات  ع���ن  �لت�ش���اوؤل  �إىل  لالقت�ش���اد 
�لتط���ور و�لتق���دم و�حلد�ث���ة، و�شتت���وج 
يف ع���ام 2016 بن�شر مق���ال )�فروتوبيا(، 
و�ل���ذي �شيكون له تاأثري عاملي ، �إذ مت بثه 
بع���دة لغات، ويهدف �لكتاب قبل كل �شيء 
�إىل ��شتثمار جمال �لتخيالت �لذي �بتكره 
�لأفريق���ي  بالت�ش���اوؤم  للتندي���د   ، �لغ���رب 
و�لو�قع �ملرير �ملرتبط ب�شورة �إفريقيا ، 
وه���ي قارة يفرت�س �أنها يف بد�ية �شيئة ، 
للتخل�س من ثرو�تها �لب�شرية و�لفل�شفية 

و�لطبيعية و�لقت�شادية وحيويتها.
وفًق���ا لفلوي���ن �ش���ار ، ي���رى �أنه���ا م�شاأل���ة 
ت�ش���ور للحياة وق���د كت���ب "�أفريقيا لي�س 
لديه���ا م���ن تلحق ب���ه". ول ينبغ���ي لها �أن 
جت���ري بع���د �لآن عل���ى �مل�ش���ار�ت �مل�شار 
�إليه���ا ، بل �أن مت�شي ب�شرعة على �لطريق 
�لفيل�ش���وف  ويعم���ل   ." �ختارت���ه  �ل���ذي 
�لأخالق���ي فلوين �شار، �لبط���ل �ل�شنغايل 
لإفريقيا عل���ى �إي�ش���اح �لطريق من خالل 
، و�أكرث  �أك���رث م�شوؤولية  "بن���اء ح�شارة 
�هتمام���ًا بالبيئ���ة ، و�لتو�زن بني خمتلف 
�لأنظم���ة ، و�لأجيال �لقادم���ة ، و�ل�شالح 
�لع���ام و�لكر�م���ة �لإن�شاني���ة" ، م���ن �أجل 
"�أخ���ذ �لإن�شاني���ة" �إىل م�شت���وى �آخر "، 
لق���د ��شتهر�لكت���اب على نط���اق و��شع يف 
�أوروبا ، وحقق جناحًا يف �إفريقيا ، حيث 
يت���وىل �ل�شب���اب عل���ى وج���ه �خل�شو�س 
مطالب���ه ون�شالت���ه. وق���د �ش���ارك فلوين 
�ش���اريف تاأ�شي����س م�ش���روع )فك���ر د�كار( 
يف عام 2016 م���ع �أ�شيل مبيمبي من �أجل 
�إعادة �لتفكري يف مكانة �إفريقيا يف �لعامل 

، ولكن �أي�شًا لإعادة �لتفكري يف �لعامل. 

ال�سنغالي فلوين �سار يروي ق�سة رحالته  في )نكهة الم�سافات الأخيرة (
ترجمة : المدى

 يف �صباٍح جميل،
ال�صباح الأخري، 

من حياتي
خرجت �صريعًا مع 

ال�صم�ِس..
كنت تركت كتابي على 

الطاولة
لأقراأه يف امل�صاء،
امل�صاء الطويل...

دخلت �صوارَع تلتّف بي 
ثم تنفتُح

رحبًة كال�صباح 

اجلميل،
دخلت حدائق ت�صرب 

�صوء ال�صماء
في�صرق حتى قمي�صي 

العتيق!
ا�صتدرت قلياًل

حيث ح�صٌد من الب�صر 
امل�صرعني

اإىل اخلبز...اأم اإىل 
املوِت؟

كنت اأنّقل خطوَي بني 
اجلموع  

لعّلي اأراك. 
ولكنني ما راأيت

�صوى �صبح يرقب 
العابرين

اأتوقُف اأرقبُه
اأكان يراين؟

اأرى بع�س ظلِّ
يتقدم نحوي

اأرى �صبه وجه األيف
يحدُق يّف،
اأحدُق فيه!

اأرى اإ�صبعًا

يتقدم نحوي...
يتقو�ُس...ثّم

ويهبُط فوقي امل�صاُء 
الطويل،

امل�صاء الثقيل!
مثل �صاحنة مثقلة 

باجلثث.
........................

على الطاولة
ما يزال كتابَي ينتظُر 

عودتي يف امل�صاء
لأقراأُه...  فا�ضل ال�ضلطاني

م�������ن ق���ت���ل���ن���ي؟

يعد الفيل�ضوف ال�ضنغالي فلوين 
�ضار اأحد كبار المفكرين في 

جيله ، وهو موؤلف م�ضارك 
في تقريرعن الفن الأفريقي 

والقت�ضادي ، كما اأنه كاتب 
مقالت وروائي و�ضاعر ومو�ضيقي 

اأي�ضًا . لقد ن�ضر �ضار للتو كتابين 
جديدين..ويعبر�ضار عن مزيج 
من الإرادة والت�ضميم والتوا�ضع 

والوداعة ، ويبدو اأن الأزمة 
ال�ضحية لم توؤثر عليه ، كما 

يت�ضح من الجوائز التي ح�ضل 
عليها وخططه التي ت�ضكلت في 
خ�ضم جائحة كوفيد -19. ففي 
كانون الأول من عام 2020 ، ظهر 
ا�ضمه - اإلى جانب ا�ضم بيندكت 

�ضافوي، كموؤلف م�ضارك في 
تقرير ا�ضتعادة التراث الأفريقي 

– وتم اختياره في المركز الثالث 
�ضمن ت�ضنيف اأن�ضاأته مجلة 

الفن بين 100 �ضخ�ضية موؤثرة في 
العالم. 

  ما الذي يدفع الأديب المعا�ضر الى 
النزول الى اللغة المحكية )العامية( 

في ن�س مكتوب بلغة  ف�ضحيحة ؟ 
وهل هي تجربة خا�ضة ام �ضائعة ؟ 

و ما �ضداها على  المتلقي المعا�ضر؟ 
للجواب على ذلك هناك جملة من 

الدوافع – ح�ضب ما ارى – تقف وراء 
هذه الظاهرة التي ت�ضكل ح�ضورا 
ملمو�ضا في الن�س الدبي الحديث 

�ضعرا و�ضردا ..مع وجود الفارق بين 
طبيعة الجن�ضين .. اذ ان ال�ضرد اكثر 
احتكاكا بالحدث في تمثل الواقع .. 



فل�س����فة �س����قراط هي اأن يتعلم الفرد معرفة 
َم����ن هو وَم����ن يكون والبد علي����ه من اإدراك 
الح����دود الت����ي يعي�ش و�س����طها ، ل����ذا اهتم 
تاري����خ الفل�س����فة ف����ي العال����م بم����ا اأ�س�س����ه 
�سقراط ومحاوالته تاأ�سير م�ساكل الفل�سفة 
و�س����عيها التوّجه الى الكائ����ن ، وما يحيط 
ب����ه من اإ�س����كاالت وما يبتكر م����ن حلول . " 
اإن االأ�سا�ش في فل�س����فة �سقراط هو معرفة 
كم����ا  الفل�س����فة  وه����دف  لنف�س����ه  االإن�س����ان 
يقول �س����قراط هي معرفة طبيعة االإن�س����ان 
باعتب����اره الم�س����در االأول الرئي�����ش ������ كما 
يقول �سقراط �� ف����ي معرفة طبيعة االن�سان 
، الم�سدر االأول الأعماله و�سلوكه بطريقته 
في العي�����ش والتفكير ، واإن مطلق المعرفة 
ال يتحق����ق اإال م����ن خ����ال معرف����ة النف�ش ، 
واإن الفيل�س����وف الح����ق ه����و م����ن يمار�����ش 

فل�سف����ة الحياة ، واأن يكون نهجه الحقيقي 
ه����و الح����وار والمحادثة الحي����ة  الذي هو 
الت����ي الب����د واأن تف�س����ي  الفل�سف����ة  ب����وؤرة 
لتداخ����ل االأ�سئل����ة م����ع بع�سه����ا واجباته����ا 
، وكلم����ا كان الج����دل ، التواف����ق والت�س����اد 
ظاه����رًا وقويًا ، كلم����ا كان����ت الفل�سفة اأكثر 
تاأثي����رًا بح�سورها ، وهذا ه����و الذي جعل 
�سقراط مكروهًا ومتهم����ًا بالف�ساد وتدمير 
عق����ول ال�سب����اب . وا�ستمر �سق����راط معنيًا 
باالإ�س����اح وترميم نفو�ش ال�سب����اب ، الأنه 
يعتق����د �س����رورة ت�سوي����ب االأخط����اء التي 
ي�ستم����ع لها في ال�س����ارع واالأماكن العامة ، 
الأن االإن�سان اإذا كان على خطاأ يجب تنبيهه 
الى الطري����ق ال�سحيح ومعرفة ال�سواب ، 
الأن ال����دور المه����م ، الموك����ول للكائ����ن ه����و 
اأن يكت�س����ف حقيق����ة وج����وده وعاق����ة هذا 
الوج����ود باالأخري����ن ، وتاأثي����ر كل منهم����ا 
عل����ى االآخر ، يق����ول �سق����راط ، اإنه يتجول 
ف����ي اال�س����واق ويجادل ، الأن����ه طالما اعتقد 

اأن االن�س����ان يج����ب اأن يعرف لم����اذا يعي�ش 
وكيف يعي�ش ؟ و�سّرح للق�ساة باأن الجدل 
لم يب����داأ منه اأبدًا ، بل الف����رد هو المتحاور 
لحظ����ة طرح االأ�سئلة وما علي����ه اإال االإجابة 
الت����ي تفتح نوافذ للتعم����ق مك�سوفة ثقافيًا 
، دائم����ًا م����ا ت�سع ال�س����اب وجه����ًا لوجه مع 
�سق����راط ويحوز من����ه على جواه����ر العقل 
االإن�ساني  المتمثل دوم����ًا ، تحّول ال�سوؤال 
ال����ذي ي�سع �سقراط و�س����ط جوهر فل�سفته 
الت����ي اعتبره����ا جوه����رًا اإن�ساني����ًا ون�ساطًا 
اأ�سا�سيًا وتعاونيًا ، وهي مو�سوع محت�سد 
باال�سئلة والمناق�سات الحتمّية التي تعزز 
التبادل للراأي وت�سع االإن�سان اأمام معرفة 
الحقائ����ق ، وهذا هو ال����ذي جعل اأفاطون 
مولع����ًا بتقديم اأف����كار اأ�ست����اذه �سقراط في 
�سورة مح����اورات ، الأن الحوار هو مهنته 
العقلية واالإلحاح على ال�سوؤال هو الع�سب 
المرك����زي ف����ي الحي����اة . و�ستظ����ل مقول����ة 
�سق����راط حا�س����رة ومدوية لاأب����د " اأف�سل 

الموت حرًا ، على اأن اأعي�ش عبدًا . 
اأه����م تو�س����ات  المقول����ة  ه����ذه  وت�س����يء 
�سق����راط الت����ي تحّولت الى در�����ش لل�سباب 
الأن هذا يقود لمقاومة ال�سلطة والعمل من 

اأجل الديمقراطية وال�سام .
كتاب االأ�ستاذ علي ح�سين " اأحفاد �سقراط 
" مهم للغاية ، الأن اآلية علي ح�سين تعتمد 
ال�سخ�سي����ات  بي����ن  والت�ساب����ك  التداخ����ل 
الفل�سفي����ة وتعال����ق الحوارات م����ع بع�سها 
االآخر وهذا جوهر م����ا ركزت عليه بدايات 
، وكاأن����ه  الفل�سفي����ة من����ذ لحظ����ة �سق����راط 
 ، الكائ����ن  م����ع  المواجه����ة  اأ�سا�����ش  و�س����ع 
لي�ش كي ي�ستم����ع ، بل من اأجل اأن يتحاور 
وي�ستجمع االأجوب����ة ، ال�سوؤال هو المركز 
الحيوي في فل�سفة �سقراط وعموم الدر�ش 
الفل�سفي الأن اعتياد ال�ساب على المحاورة 
، تجع����ل من����ه طاق����ة قوية وخاق����ة تف�سي 
ب����ه لتعمي����م االإ�س����اح ، والدع����وة لتبن����ي 

المواقف النقدية.
مثال اأهمية التداخل ما ح�سل بين اأر�سطو 
در�����ش  عل����ى  ينط����وي  وه����ذا  واأفاط����ون 
مه����م ل����ه وظيف����ة تعليمي����ة ، الأن افاط����ون 
فيل�س����وف واأ�ستاذ له مهمة تعليمية ا�ستفاد 
منه����ا اأر�سطو ومث����ل هذا الفع����ل تحفيزي 
وت�سجيع����ي عل����ى المغام����رة اأو المجازفة 
بالخ����روج عن ال�سياق المتمرك����ز ، لذا قال 
اأر�سطو قولته المعروف����ة : اأحّب اأفاطون 
، ولكنن����ي اأف�س����ل الحقيق����ة اأكث����ر " وه����ذا 
الراأي امتداد وا�سح لما قاله اأر�سطو حول 
حيوي����ة اأن يكون لاإن�س����ان مواهب عديدة 
ويج����ب اأن يعتن����ي به����ا ويطّوره����ا ب�سكل 
اأف�سل ، حتى يجعل منها طاقة خاقة تعيد 
ترميم الحي����اة وبناء العاق����ات االن�سانية 
باالآلي����ة الموظف����ة بالجدل ال����ذي ال يتوقف 
عل����ى االط����اق والتعّطل ه����و المكروه منذ 

�سقوط �سقراط واأفاطون واأر�سطو ، البد 
من تدمير الخطاأ و�سحق التفاهات ، العالم 
ال يت�س����كل م����ن جزئي����ات و�سخ����ة . واأج����د 
�س����رورة مهمة للغاية ه����ي ا�ستعادة مقولة 
اأر�سط����و التي كانت وظلت فنارًا يهتدى به 
العق����ل وينير الدرب لل�سباب والجماعات ، 
الأن مهم����ة الفل�سف����ة كما ق����ال اأر�سطو : هي 
الق����وة القادرة عل����ى تدمير وبن����اء الجديد 
باعتباره����ا " العل����م ال����ذي ال يوج����د اإال من 

اأجل ذاته " .
تعلم اأر�سط���و الجوهري ال���ذي دعا له كل 
من �سق���راط واأفاطون واأعني به ال�سوؤال 
المرك���زي : كي���ف يجب علين���ا اأن نعي�ش ؟ 
ه���ذا م���ا طرحه �سق���راط واأفاط���ون وظل 
خا�سع���ًا للحراك اأو ال�سي���رورة المنطقية 
. والأن اأر�سط���و ذكي اأدرك كيف يوظف ما 
قاله ال� )ما قبل( ، لذا ابتكر حكمته االآدمية 

وه���ذا الج���واب حّفز لوك الإنج���از كتابه " 
مفارق���ات ال�سعادة " وذه���ب لقول المركز 
موؤكدًا على اأن ال�سعادة وح�سورها تعتمد 
على ذكائن���ا واجتهادنا الذاتي على معرفة 
العال���م من حولن���ا ، ومن تاأثي���رات فل�سفة 
ل���وك ح���ول ال�سعادة م���ا قال���ه برغ�سون : 
تب���رز البهج���ة اأن الحي���اة كان���ت ناجحة ، 
واإنه���ا انت�س���رت وانت�س���رت ، كل بهج���ة 
له���ا انت�سارية ، هي كل لحظ���ة تكون فيها 
البهجة يك���ون فيها الخلق كلما كان الخلق 

غنيًا تكون البهجة عميقة .
ه���ذا ه���و ال���ذكاء الدقي���ق والعمي���ق الذي 
يتمتع ب���ه الباحث علي ح�سين الناجح في 
تولي���د �سبكة من االآراء والمقوالت وكاأنها 
للمو�سوع���ة  ت�سف���ي  الم�سبح���ة  حب���ات 
الجوهري���ة الت���ي ابتداأ بها كتاب���ه " اأحفاد 
�سق���راط " حيوي���ة ومرونة وق���وة ، تكمن 
فيه���ا طاق���ة ثقافي���ة ، تمن���ح العق���ل مهارة 
اختي���ار اأهم االأ�سئلة ك���ي يتحول االإن�سان 
ال���ى محاور اأم���ام �سق���راط اأو اأر�سطو اأو 
اأفاط���ون ... ه���ذه ال�سي���رورة الفل�سفي���ة 
جوهره���ا  ه���و  الكائ���ن  وظ���ل  كان  الت���ي 
وتمرُك���ز   ، ال�سع���ادة  الختي���ار  انفتح���ت 
البهج���ة الت���ي تمن���ح الحي���اة كل الطاقات 
للتمت���ع  االإن�س���ان  وتق���ود  فيه���ا  الب���ارزة 
بالحي���اة وتفا�سيلها المتنوع���ة ، المعنية 
، باللذائ���ذ وال�سع���ادات ه���ذه ه���ي مه���ارة 
الباح���ث عل���ي ح�سين في منهج���ه الثقافي 
ال���ذي �سيك���ون تاأثيره بي���ن ال�سباب فاعًا 
، كاأن���ه ا�ستع���اد وظيفة �سق���راط واأر�سطو 
واأفاط���ون ... اإنه���ا تجرب���ة ثقافية مهمة 
للغاي���ة وم���ا �س���در م���ن كتبه بحاج���ة الى 
تعميم اأكثر و�ساأنته���ي من مقالتي ب�سوؤال 
�سقراط���ي : اإي���ن وظائف اأق�س���ام الفل�سفة 

واأ�ساتذتها في الجامعات ؟  
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قد ال تت�سع الق���راءة لما هو مطلوب منها على 
م���ا اأفتر����ش، اأن تتو�س���ع ف���ي مح���اور عديدة 
ومهمة تناولها كاتب ال�سيرة، لكنني �ساأتوقف 
عن���د بع�ش المحطات والمنعطفات التاريخية 
الت���ي م���ا ت���زال مو�س���ع ج���دل وخ���اف، لكن 
المهم ف���ي المذكرات، كونها �سرورة نحتاجها 
راهن���ًا، اإنها تع���زز حاجتنا لثقاف���ة االعتراف، 
واالإعت���ذار باأ�س����ش �سليمة وبّن���اءة ومنظمة، 
واالعت���راف هنا ال يتعل���ق بالفع���ل ال�سيا�سي 
الخطاأ اإنما يتجاوزه نحو كيفية تدريب االآخر 
على تعلم هذه الثقافة وتعميمها، اإنه بتقديري 
اإمتحان ثقافي، تك���ون فيه الذاكرة قادرة على 
االإقناع، دونم���ا خلق الأوهام جديدة، اإذ يعتقد 
البع����ش لاأ�سف ال�سدي���د، اأن االإعت���ذار نقطة 
�سع���ف، كونها دلي���ل اإنك�سار وهزيم���ة، بينما 
يعّد االعتراف بالخطاأ اأو ت�سحيحه والتراجع 
عن���ه، موقفًا �سجاعًا مت�سامي���ًا، يحتاجه المرء 
كف���رد، وكذل���ك الجماعات ال�سيا�سي���ة، واأعني 

بها �ساحبة القرار.
اإن المراجعة تقت�سي اأي�س���ًا، تجنب الما�سي 
اأوه���ام  اأو مقيا����ش مقّد����ش، لخل���ق  كمعي���ار 
جدي���دة، هي ف���ي الحقيقة محاول���ة لتعوي�ش 
مواجه���ة االأخط���اء وتح���ري اأ�سب���اب الف�س���ل 

واالإخفاق لدى القوى ال�سيا�سية جميعًا.
اأن  ت���درك  والعقلي���ة  العلمي���ة  الروؤي���ة  اإن 
االأح���داث اأيًا كان���ت، هي نتاج تفاع���ل اأ�سباب 
عدي���دة، وبالتال���ي فانها تفتر�ش بم���ا في ذلك 
ميدان العاق���ات ال�سيا�سية، �س���رورة التنّور 

بال�سببية من اأجل روؤية نتائجها المحتملة.
    لق���د اأدرك مح�س���ن ال�سي���خ را�س���ي ه���ذه 
الحقيق���ة، وعّبر عنها بالق���ول : من االإن�ساف 
اأن يك���ون االن�س���ان اأكث���ر �سابة بنق���د ذاته، 
وف���ي نقد ما ح���دث في ع���ام 1963،واأن يكون 
اأكث���ر �ساب���ة باإدان���ة الكثير م���ن الممار�سات 
الااإن�ساني���ة الت���ي اإقترفتها بع����ش العنا�سر 
البعثي���ة الم�سّبعة بروح الث���اأر واالإنتقام غير 
المبرر، والحق اإنني اأ�سع���ر اأن الكلمات مهما 
بلغ���ت م���ن ق���وة ف���ي التعبي���ر التكف���ي لبيان 
رف�س���ي لما ق���ام بع����ش البعثيين م���ن �سلوك 
مّدمر وكارثي تحملنا وزره ونتائجه جميعًا، 
نح���ن الم�ساركين في تل���ك الفترة المقيتة، لقد 
حقد علينا ال�سعب العراقي، كاأفراد، وكحزب، 
وحقدت علين���ا القوى ال�سيا�سي االأخرى، بما 
ي���وازي حقدنا عليهم، وربم���ا اأكثر، وبكل ثقة 
وقناع���ة اأقول باأني اأدين بقوة كل ال�سلوكيات 
الوح�سي���ة التي الزمت اأح���داث 63، وا�ستنكر 
ب�س���ّدة العن���ف ال���ذي رافقه���ا والدم���اء الت���ي 
�سال���ت، واأريقت تحت عنوانات واهية القيمة 

لها اإزاء حياة االإن�سان وكرامته)�ش181( .
بتقدي���ري اإن الن����ش اأع���اه، ولنق���ل الدر�ش، 
م���ن  ال�سيا�سي���ة  الق���وى  تتقن���ه  اأن  ينبغ���ي 
تجرب���ة الع���راق المري���رة، بمعن���ى التاأ�سي�ش 
لخط���اب عقان���ي يه���دف ال���ى و�س���ع اأ�س����ش 
ب���كل  والتجرب���ة  ال���ذات،  ونق���د  للمراجع���ة 
جوانبها ومكوناتها، وماب�ستها واإخفاقاتها، 
وممار�س���ة النق���د اليعن���ي عب���ارات خطابي���ة 
ال ت�سن���ع يقين���ًا، اإذ يفتر����ش م���ن وجهة نظر 
التاريخ التم�سك بح���دود الحقيقة، وبموعظة 
تج���ارب التاري���خ، كل ذل���ك يجع���ل م���ن مهمة 
التدقيق في مراجعة الذات من اأخطر المهمات 

واأكثرها اأهمية.
والأنن���ا اأمام �س���رد لل�سيرة مثيرللج���دل، لقائد 
�سيا�س���ي مات���زال ذاكرت���ه يقظ���ة، م���ن خالها 
نتبين االأح���داث، ونتاأملها من جديد وبهدوء، 
دون اإنفع���ال، فال�سيخ را�سي يقف بال�سد من 
مح���اوالت )الت�سويه(، التي تعّر�ش لها رفيقه 

عل���ي �سال���ح ال�سع���دي، والقي���ادات البعثي���ة 
كم���ا ي�سفه���ا ال�سي���خ بالنزيه���ة والبريئ���ة من 
الته���م الت���ي األ�سق���ت به���م، وي�سي���ر بذلك الى 
�سخ�س���ه، ال���ى جانب هان���ي الفكيك���ي، وابو 
طالب الها�سمي، وحمدي عبد المجيد، ويوؤكد 
كات���ب ال�سيرة بثقة واإ�سرار اأن ال�سعدي اأدان 
اأعمال العن���ف، ولم يمار�سه على االإطاق �سد 
ال�سيوعيي���ن، وكل م���ا ي�س���اع عنه م���ن ق�سوة 
وعن���ف، غي���ر �سحي���ح، ويبرر لل�سع���دي عدم 
تمكن���ه م���ن مواجهة العن���ف واإيقاف���ه، اإذ كان 
اأ�سع���ف من ال�سيطرة عليه، على الرغم من اأنه 
يحمله الم�سوؤولية بو�سفه قياديًا في ال�سلطة 
والح���زب، وبكل اأمانة يقول اإنه كان بريئًا من 
كل عنف، ولم تتطلخ يداه بدماء ال�سيوعيين، 
�سهادت���ي   : )����ش203(  ف���ي  را�س���ي  ويذك���ر 
الح���زب  اأدي���ن  اأن  اأري���د  ال  اأق���ول،  للتاري���خ، 
وقيادت���ه، فح�سب، بو�سفها تتحمل م�سوؤولية 
الجرائ���م المرتكب���ة بح���ق ال�سيوعيين، وغير 
ال�سيوعيين، وما اأدي���ن نف�سًا الأني كنت جزءًا 
من م���ن قيادة الح���زب والنظام، ول���م اأ�ستطع 
وق���ف حمامات ال���دم، ول���م نك���ن قادرين على 
كب���ح جم���اح الث���اأر واالإنتق���ام الت���ي مار�سه���ا 
المتحزب���ون  ف���ي البعث والجن���اح الع�سكري 
ولج���ان  االأمني���ة  االأجه���زة  عل���ى  الم�سيط���ر 

التحقيق.
وي�سيف بهذا ال�سدد: كنا جميعًا في الحركة 
الوطني���ة ف���ي الع���راق نتقات���ل بالنياب���ة من 
حي���ث ال ن���دري، غارقي���ن ف���ي اأت���ون �سراع 
والراأ�سمال���ي،  االإ�ستراك���ي  المع�سكري���ن 
تح���ول الى �س���راع دموي بي���ن ال�سيوعيين 
والبعثيين، ل���ذا يدعو الى التحري باإن�ساف 
مواق���ف البع�ش م���ن قادة البع���ث خال تلك 
الم���ّدة، والتنبي���ه اإل���ى اأن النظ���ر  للتاري���خ 
االإن�س���اف  �سيف�س���د  رم���داء  واح���دة  بعي���ن 
االإن�سان���ي، و�سيطم�ش الكثير م���ن الحقائق 

التاريخية)�ش 161( .
   لع���ل مفاتي���ح فه���م اأح���داث تلك الم���دة عند 
ال�سياق���ات  تل���ك  تقدمه���ا  را�س���ي،  ال�سي���خ 
واالأفكار والمواقف، اإذ ي�سدد على عدم اآهلية 
البع���ث الإدارة الدولة: نح���ن ال�سباب الغ�ش 
الخب���رة لنا، وال ممار�سة ف���ي اأ�سغر من�سب 
اإداري يوؤهلن���ا، وهنا تكم���ن اإحدى الم�ساكل 
التي واجهتنا، لكن بعد هذه العقود الطويلة 
التي م�ست على تجرب���ة8  �سباط، اثبتت اأن 
النوايا الح�سنة التي كانت تخامر وجداننا، 
لم تكن وحدها كافية لتحقيق العدالة في ظل 

اأو�ساع �سيا�سية م�سطربة.
تحت وطاأة الما�سي، يحاول مح�سن ال�سيخ 
را�س���ي اأن يكثف موقفه عن زمن ع�سي، كان 
بحاجة اإلى مقايي�ش مرنة، واإدارات �سيا�سية 
عقاني���ة، تح�س���ن الروؤي���ة وت���درك مهم���ات 
الحا�س���ر والم�ستقب���ل، تتع���دى االجتهادات 
النظري���ة، وتفك���ر بنم���ط وطن���ي يعب���ر عن 
م�ست���وى اإدراكه���ا لطبيعة االأح���داث واآفاقها 
عل���ى م�ستويات ع���ّدة، لكن لاأ�س���ف ال�سديد، 
ظلت عقدة تطهير الخطاب ال�سيا�سي من لغة 

العنف والدماء مازمة الإنتاج الق�سوة.
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منطلقات كتابات ال�سيرة وماآل النتائج
ك������ن������ت ب�����ع�����ث�����ّي�����ًا

جمال العّتابي

عالء المفرجي

اأ�سئلة الفل�سفة.. �سقراط الحوار والحقائق الكبرى  2-2
ناجح المعموري

ارتبطت فل�سفة �سقراط بالأفراد 
الموجودين في ال�سوارع والمطاعم 

والمقاهي ، يلتقي معهم �سباح 
كل يوم وي�ستمع لهم ويلتقط ما 

هو جديد من اأ�سئلة المعرفة بما 
ين�سغل به الأفراد وهذا ما قام 

به �سارتر و�سيمون دي بوفوار 
لحظة دخولهما للمقهى يوميًا 

ويت�ساعد بينهم الحوار والجدل 
والنقا�ش الذي ل يتوقف وقد 

�سجلت �سيمون دي بوفوار : " كنت 
اأ�سعر اأن المقهى اأ�سبح جزءاً من 

العائلة " ومعروف باأن ثورة الطلبة 
عام 1968التي قادها ال�سباب ، 

كانت المقاهي مركزاً للقيادة التي 
تكونت من المثقفين والفال�سفة 
والطلبة ويبدو باأن المقهى منذ 

زمن الإغريق وحتى ثورة الطلبة 
هي الف�ساء الذي يقود للتغيير 

مثلما كانت وظلت مجاًل هو جوهر 
الإثارة والأ�سئلة والجدل . 

يبدو ال�سيخ را�سي متجاذبًا بين 
حركتين  في مذكراته، حركة 

الذهاب الى الما�سي، وحركة 
الأياب الى الحا�سر، اإنه، بتعبير 
اآخر متجاذب بين ذاكرة ما�سيه، 

ومخيلة م�ستقبله، والحا�سر 
يقف بينهما كنقطة توازن، 

وهو يحمل همومه، و�سائل 
عبر ما�سيه، في ت�سور معلن 

و�سريح، اأو مايزال مكتومًا، 
متفائاًل اأحيانًا، اأو حذراً ويائ�سًا 

في اأحيان كثيرة.

المترجم محم���د حنانا اأ�س���در عددًا 
من الموؤلفات والمعاجم المو�سيقية 
ترجم���ة وتاأليفًا منه���ا: معجم اأعام 
ومذك���رات  العربي���ة،  المو�سيق���ى 
وموت�س���ارت،  �سو�ستاكوفيت����ش، 
لاأوب���رات  الكامل���ة  والق�س���ة 
العظيم���ة.. وغيره���ا، وياأت���ي كتابه 
ع���ن  ال�س���ادر  االأوب���را(  )معج���م 
الم���دى لي�سيف الى ه���ذه الموؤلفات 
المو�سيقية كتابًا اآخر يتناول جانبًا 

مهمًا لهذا الفن.
يت�سم���ن هذا المعجم عددًا كبيرًا من 
االأوبرات والقليل م���ن االأُوبريتات، 
كم���ا يت�سم���ن اأ�سم���اء ال�سخ�سي���ات 
االأوبرالي���ة الرئي�سة، وع���ددًا كبيرًا 
م���ن االآري���ات ال�سهي���رة، ال���ى جانب 
الهام���ة.  االأوبرالي���ة  الم�سطلح���ات 
االأوب���رات  جمي���ع  وردت  وق���د 
الفرن�سي���ة واالألماني���ة واالأ�سباني���ة 

وردت كم���ا يقول الموؤلف "عناوينها 
ف���ي المعج���م بلغاته���ا االأ�سلي���ة مع 
الترجم���ة العربي���ة لتل���ك العناوين؛ 
مث���ا )حفل���ة رق�ش تنكري���ة( وردت 
في المعجم باأ�سمه���ا االأ�سلي باللغة 
االيطالي���ة، اأم���ا االأوب���رات االأخرى 
الرو�سي���ة اأو الت�سيكي���ة .. ال���خ فقد 
ال���ى  مترجم���ة  عناوينه���ا  وردت 

االنكليزية" 
 اأتت كلمة اأوبرا من االإيطالية وتعني 
عم���ل. وه���ذه الكلم���ة ه���ي اخت�سار 
اأي   ،»Opera in musica« لتعبي���ر 
عمل من خال المو�سيقى. واالأوبرا 
ه���ي درام���ا ملّحنة يغنيه���ا المغنون 
وق���د  المو�سيقي���ة.  االآالت  بمرافق���ة 
ن�س���اأ ه���ذا ال�س���كل في العق���د االأخير 
م���ن الق���رن ال�ساد����ش ع�س���ر، وكان 
نتيج���ة اجتماع���ات عقده���ا �سع���راء 
الكون���ت  ق�س���ر  ف���ي  ومو�سيقي���ون 
ب���اردي ف���ي فلورن�س���ا هدف���وا م���ن 
ورائها اإلى اإحياء الدراما اليونانية. 
لقد رغب���وا في اإعادة م���ا كان يجري 
ح�س���ب  اليونان���ي  الم�س���رح  ف���ي 
ظنه���م. وبالطب���ع، اإن م���ا اأنج���زوه 

كان �سيئ���ًا مختلف���ًا تمام���ًا. واالأمثلة 
المبك���رة له���ذا ال�س���كل نجده���ا عند 
1633( وكات�سين���ي  بي���ري )-1561 
االإلق���اء  وكان   .)1618  1545-(
المنغ���م »الري�سيتاتيف« ه���و المْعلم 
الم�سيط���ر. لك���ن م���ع مونتيفيردي، 
االأوبرال���ي  بالعم���ل  ان�سغ���ل  ال���ذي 
ب���دءًا من 1607 اإل���ى 1642، تطّورت 
االأوب���را �سريع���ًا م�ستعي���رة عنا�سر 
م���ن المادريغ���ال وم���ن المو�سيق���ى 
الكن�سي���ة الفيني�سي���ة المنّمق���ة. كان 
بي���ن  االأوَل  مونتيفي���ردي  كلودي���و 
بالطب���ع  العظ���ام.  االأوب���را  موؤلف���ي 
كان اأ�سلوب���ه مح���دود الو�سائل- اإنه 
يت�سم���ن ف���ي معظم���ه ري�سيتاتيف���ًا، 
ويخلو من االآريات، لهذا يبدو وكاأنه 
لي����ش اأكثر م���ن ري�سيتاتي���ف طويل 
اأورك�سترالي،  اأحيانًا فا�سل  يتخلله 
لكن ال�سيء المتميز في ري�سيتاتيف 
مونتيفي���ردي هو جودت���ه، اإنه يبدو 
�سادقًا بكل م���ا في الكلمة من معنى، 
وفي���ه اإح�سا����ش مده����ش، وق���د حذا 
كافالل���ي ح���ذو مونتيفي���ردي، لك���ن 
ح�س���ل تق���دم اأكب���ر، عل���ى ال�سعي���د 
ال�سكلي، على ي���د اأ. �سكارالتي الذي 
اأّل���ف 115 اأوب���را في الفت���رة ما بين 
ع���ام 1679 و 1725. وق���د ا�ستخ���دم 
المرافق���ة االآلي���ة م���ع الري�سيتاتيف 

عام 1686.
اأ�س���كال  م���ن  �س���كل  ه���ي  واالأوب���را 
الدرام���ا  تعر����ش  حي���ث  الم�س���رح 
كلي���ًا اأو ب�سكل رئي�س���ي بالمو�سيقى 
والغن���اء، وقد ن�ساأت في اإيطاليا عام 
1600. االأوبرا ج���زء من المو�سيقى 
الغربي���ة الكا�سيكي���ة. ف���ي اأي اأداء 
عنا�س���ر  ع���دة  ُتعر����ش  اأوبرال���ي، 
الكام���ي  الم�س���رح  عنا�س���ر  م���ن 
مث���ل التمثي���ل، الم�ساه���د واالأزياء، 
والرق����ش بع�سًا م���ن االأحيان. عادة 
م���ا تك���ون عرو����ش االأوبرا ف���ي دار 
اأو  باأورك�ست���را  م�سحوب���ًة  اأوب���را 

فرقة مو�سيقية اأ�سغر قليًا.
تط���ورت االأوب���را تاريخّي���ًا انطاقًا 
ظه���رت  حي���ث  المدائحّي���ات،  م���ن 
جماعات دائمة منظم���ة بمبادرة من 
رج���ال الدين ف���ي الكني�س���ة الغربّية 
مهمته���ا اإقامة جوق���ة دينية لكل عيد 
يق���ام وفق تقاليد المداحين و�سميت 
ه���ذه المجموعة م���ن الموؤلفات التي 
با�س���م  المجموع���ة  ه���ذه  تن�سده���ا 
)المدائحّيات( وكان بع�سها يحتوي 
العر����ش  وم���كان  معق���دًا  اإخراج���ًا 
داخ���ل  كان  الب���دء  ف���ي  المف�س���ل 
باأ�سل���وب  الحف���ل  ويت���م  الكني�س���ة، 

متع���دد النغ���م، وبع����ش الجوق���ات، 
ثم جوقتان متناوبت���ان، ول�سرورة 
تحول���ت  الم�سرحي���ة  الموؤث���رات 
الم�سرحية اإلى باح���ات الكنائ�ش ثم 
اإلى ال�ساحات وف���ي القرن الخام�ش 
بظه���ور  المن�س���ة  ظه���رت  ع�س���ر 
التمثيلي���ات الدينية، وكان���ت تق�سم 
اإل���ى اأجزاء ي�سم���ى كل منها )البيت( 
ح غايتها،  وتو�سع عليها الفتة تو�سّ
وكانت الجنة في االأعلى وفي اإحدى 
الزواي���ا يفغ���ر تنين �سدقي���ه ليكون 
مدخل الجحيم، وكانوا ي�ستخدمون 
مقاط���ع �سعري���ة تتاأل���ف م���ن ثمانية 
االإن�س���اد  لف���ن  وفق���ًا  ربم���ا  اأبي���ات 
الرتيب الذي كان يمار�سه "المغنون 

ال�سعبيون".
كام  عن���د  الوق���وف  يمك���ن  وهن���ا 
ه���ذه  …وف���ي   [  : فيتوباندولف���ي 
الح���ال، قد يج���وز لن���ا اأن ننظر اإلى 
المدائحي���ات عل���ى اأنه���ا اأول اأ�سكال 
ق���در  ال���ذي  المو�سيق���ي،  الم�س���رح 
ل���ه اأن يتح���ول اإل���ى "اأوراتوري���و" 
"اأوب���را" )مغناة(  )ابتهالي���ة( واإلى 
[. ويمك���ن الق���ول ب���اأن "....." ه���ي 
اأوبرا ذات مو�س���وع ديني تقدم في 
الكني�س���ة عو�س���ًا ع���ن الم�س���رح فقد 
انبثق كل م���ن االأوبرا ....من جذور 
التمثي���ات  انبثق���ت  كم���ا  واح���دة، 
الدينية )م�سرحيات االأ�سرار اأو اآالم 
الدنيوية  والم�سرحي���ات  الم�سي���ح( 

من جذور واحدة.
اأما ف���ي الباط وق�س���ور النباء في 
الق���رن الخام����ش ع�س���ر وال�ساد����ش 
ع�س���ر فق���د ظه���رت عرو����ش تتمي���ز 
بالثياب الفاخ���رة وعجائب الديكور 
ال���ذي ال يتعلق بالر�س���م وح�سب بل 
بالنحت والهند�سة، وكذلك بفوا�سل 
مو�سيقية بين الف�سول ذات م�سمون 
اأ�سط���وري اأو رم���زي، وق���د �ساه���م 
اأعظ���م فنان���ي الع�سر ك���� "رافائيل" 
و"برامانت���ه" و"اريو�ست���ه" بتنفيذ 
عل���ى  ترتك���ز  الت���ي  الديك���ورات، 
موؤثرات تح�س���ل بوا�سطة المنظور 
ومزي���ج بين الر�س���م والهند�سة، كما 
كان���ت األ���وان االأزياء تخت���ار بعناية 
)على االأغلب فاتحة( كما كانت هناك 
تعالي���م للحركة عل���ى المن�سة )عدم 
الم�سي اإال عند ال�سرورة الق�سوى( 
وكذل���ك  واللف���ظ  النط���ق  وتعالي���م 
درا�سة االإ�س���اءة المنا�سبة للمنظور 
المر�س���وم وا�ستخ���دام المرايا، كما 
مو�سيقية  اأورك�ست���را  وا�ستخدم���ت 
ودر�ست عاق���ات دخولها مع الكام 

اأثناء العر�ش الم�سرحي.

معجم الأوبرا.. الم�سطلحات 
الأوبرالية واأعالمها

�سقراط

�سارتر و�سيمون



العال���م و�ض���رورات  لفه���م  الب�ض���ري  الجه���د 
العي�ش الأف�ضل فيه، كثيرًا ما ُقِطع اأو ا�ضُتبيح 
ب���� فك���ر نفعي. ه���ذا الفك���ر ل يتاآل���ف والآخر 
فيعم���ل على اإزاحته، نحن ن���درك باأن كل فكر 
هو نفعي م���ن بعد، �ض���واء بمنا�ضرة رغبات 
حك���م اأو لدعوى لتجاه �ضيا�ضي اأو لم�ضاندة 
طموح���ات كب���رى ف���ي ال�ضتي���اء والهيمنة، 
حت���ى ما يب���دو تاأمات ح���رة �ضتلتحق بذلك، 
فالن�ضاطات الفكري���ة، فردية اأو جماعية، هي 
نفعية م���ن بعد �ضواء اتخذت ه���ذا ال�ضكل اأو 

ذاك وهذا الت�ضويغ اللفظي اأو ذاك.
ماانقطع���ت  الم�ضاأل���ة  ه���ذه  مناق�ض���ة 
والعترا�ض���ات وال�ضت���دراكات م���ا توقفت، 
ف���ي  والجته���ادات  التفا�ضي���ر  م���ن  بع����ش 
ت�ضخي����ش تل���ك "النحيازية"، �ض���ار مبادئ 
بالتج���اه  مجتم���ع  وتنظي���م  واإدارة  عم���ل 

المطلوب. 
لك���ن بع�ض���ًا م���ن ه���ذه الدرا�ض���ات ابتعد عن 
الت�ضخي����ش المادي والواقع���ي المبا�ضر الى 
اأن يكون ن�ضاطًا عقليًا في مديات الت�ضور اأو 
�ضم���ن فعل المخيل���ة. فالتحديث هو تحديث 
رم���وز وت�ضور والتغيي���ر تغيير دللت تلكم 

الرموز 
فاختاف الرموز وراءه اختاف الت�ضورات 
واختاف الت�ضورات وراءه اختاف الإفهام 
والفع���ل  الح���راك  الإفه���ام  اخت���اف  ووراء 
المادي الحي، مناف�ض���ًة اأو �ضراعًا اأو موالة 

وانحيازات فردية اأو جمعية.
لنبداأ بتب�ض���يط هذا المنظ���ور اأو هذا الراأي: 
كلمة "طعام" عند نا�ش ال�ضحراء، ت�ضورهم 
ل���ه  غي���ره ف���ي ت�ضورنا، فه���و عندن���ا موائد 
، اأطب���اق ، مطاع���م، ُن���دل اأو ن���ادلت بب���زات 
مت�ضابهة uniform، الفرق بين ذاك الت�ضور 
وهذا فرق ح�ضاري واختاف تنظيم وذائقة، 
ولناأخ���ذ كلم���ة "�ض���اح" فهي عندن���ا يختلف 
ت�ضورها عنه عند نا�ش قبل المياد ويختلف 
رمزه���ا اأو دللتها عم���ا في الق���رن ال�ضاد�ش 
ع�ض���ر ثم عما هو اليوم. كانت "�ضاح" تعني 
�ضيفًا، رمحًا، اأدوات حديدية اأخرى و اأحيانًا 
نوعًا من الحج���ارة اليوم كان�ضكوف، دبابة 
مدف���ع، �ض���اروخ بعي���د الم���دى ، وروؤو����ش 
نووي���ة،  وكذلك هي ت�ضورات كلمة "كتاب"، 
القدي���م غي���ر كت���اب الطباع���ة ودور الن�ض���ر 
اليوم كذلك كلم���ة "تعليم"  القديمة، هي غير 
الجامع���ات والنترن���ت والدرا�ض���ة عن بعد ، 
وكلم���ة غزو القديم���ة غير الحت���ال اليوم.. 
الرموز تطورت وم���دى اختاف الرموز هو 
مدى التطور، والفعل المغير هو فعل الرموز 
الجدي���دة اأو الت�ض���ورات الجدي���دة. و�ضواء 
اأكان ه���ذا الفع���ل تقدمًا ح�ضاري���ًا متناميًا اأو 
فعًا ق�ضريًا – ثورة مثًا- وراءه عادًة تطور 

الرمز اأو الت�ضور. 
امت���اك الرم���ز المتط���ور يقرر امتي���از وعي 
"العادي"،  وجهال���ة  "المتق���دم" ومحدودية 

به���ذا الخت���اف، اأو ه���ذا المتي���از ، ي�ضبح 
ممكن���ًا اإرباك منظومة الع���ادي اأو ا�ضتغاله، 
فمن يمل���ك رموزًا اأكث���ر تط���ورًا يت�ضع عنده 
الت�ضور الأكثر اإحاطًة، فيحتوي "المتخلف" 
المحدود ويخ�ضعه لهيمنته. رموز "العادي" 
ر طاقاته وتقلل "�ضاأنه" ! فهو  ال�ضغيرة  ُت�ضغِّ

، باإيجاز ، دون الأول فهمًا وقوًة وتاأثيرًا. 
وهذا في راأينا يف�ضر لماذا ل ت�ضقط الهيمنات 
ومنظوماته���ا، وه���ي مح���دودة الأف���راد، اإل 
و  فال�ضع���ة  وا�ضع���ة.  جماهيري���ة  بث���ورات 
الكب���ر الفاع���ان هن���ا متاأتي���ان م���ن تجمي���ع 
طاقات �ضغي���رة و�ضعت رموزه���ا ال�ضغيرة 
والجديدة �ضمن دائرة فعل واحد، لرمز كبير 
ح�ضر اأو ا�ضُتحدث. هي اتحدت في رمز اأكبر 
جدي���ر بالطاحة بالرم���ز المهيمن اأو بما كان 
ع�ضي���رًا عليهم اأف���رادًا ، اأو ت�ضورات �ضغيرة 

متباعدة. 

بعد ه���ذا التقديم الم�ضهب ياأتي ال�ضوؤال: هل 
ن�ضن���ع الرموز اأم نتلقاه���ا ؟ هل عقولنا التي 
تغّي���َر وعُيه���ا، تغي���ر الرم���وز المتاح���ة التي 
تمتل���ك، اأم هي ترث رموزًا جاهزة ومتوافرة 
معروف���ة؟ ف���ي حالة التلق���ي ل امتي���از جديد 
ول تقدم. فه���ي رموز زمن اآخر م�ضى ونا�ش 
اآخري���ن، كما هي تلب���ي احتياجات كانت وقد 
تجددت الحتياجات الي���وم، والإفادة منها ، 
اإن كان���ت هناك فائدة ، اإفادة ونفع ثانويان ل 
مركزيان ، ومهما حاولنا تقوية انت�ضابنا لها 
اأو اإنت�ضابه���ا الينا، تبقى محاولت بحث عن 
عون م���ن خارجنا. ويت�ضع م���دى "خارجنا" 

بتقادم الموروث. 
المبدع���ون، اأفرادًا ، جماعات اأو �ضعوبًا ، هم 
خالق���و رم���وز اأو�ض���ع ودللت اأغن���ى ، اإْن لم 
يكون���وا �ضانعي رموز جدي���دة، فهم مطورو 
رم���وز حا�ض���رة ، مهم���ا كان���ت مرجعياته���ا، 

الف���رد  يمتل���ك  وبه���ذا  مكت�ضب���ة،  اأو  محلي���ة 
المتق���دم امتيازه وتمتل���ك الجماعة المتقدمة 
خ�ضوي���ة وعي اآخ���ر اأكبر واأح���دث، وتمتلك 
ال�ضع���وب روؤيا جدي���دة )�ضنعته���ا مجموعة 
الرم���وز الجدي���دة الت���ي ابتدعه���ا وعيه���ا اأو 

تطور ثقافتها(.  
اأردت الخلو����ش م���ن كل ه���ذه التفا�ضيل الى 
اأن التط���ور الجتماع���ي ه���و تط���ور رم���وز 
المجتم���ع، وتط���ور الرم���وز نتيج���ة لتطور 
ثقافت���ة وات�ض���اع وعي���ه ونتيج���ة هذي���ن في 
التطبي���ق روؤيا جديدة واأ�ضاليب عمل جديدة 
لتحقيق عالم اأف�ضل و ل� كيف نعي�ش اأف�ضل.. 
اأن الق�ض���د م���ن الإ�ضاح���ات  وهك���ذا نفه���م 
ال�ضغي���رة التي ي�ضغل���ون عم���وم النا�ش بها 
ويمّنونه���م بق���رب اإنجازه���ا، ه���و اإبعاده���م 
الآن ع���ن المطلوب، وم���دى البتعاد يكبر اأو 
ي�ضغر بح�ضب ابتعاده���م عن امتاك الرموز 
الجديدة والت�ض���ورات التي ت�ض���كل روؤيتهم 
الأو�ض���ع والأكث���ر اكتم���اًل والت���ي �ضتطيح، 
اإن تحقق���ت، بالرم���ز المتحك���م اأو بمنظومة 

الرموز المهيمنة.
هن���ا نج���د تف�ضي���رًا لم���اذا ل تت���م اإ�ضاح���ات 
جذري���ة تغي���ر الواق���ع وقب���ل تغي���ر الواق���ع 
كم���ا اأو�ضحن���ا، ه���و تغي���ر الرم���ز وتط���وره 
اأو�ض���ع  اإ�ضاح���ات  ال���ى  الت�ض���ور  فيتط���ور 
واأكث���ر ج���دوى. ال�ضاح���ات الجذرية نتاج 
فعل الرمز المتق���دم والت�ضور الجديد الناتج 

عن���ه، للحي���اة القريب���ة وللعالم، وه���ذا الرمز 
المتق���دم، المتحرر من كل م���ا يثقله، �ضيكون 
مواجه���ًا قوي���ًا للرم���ز المهيم���ن اأو منظوم���ة 
الرموز المهيمنة، في�ضبح لزمًا لهذه الأخيرة 
الحاكمة، مواجهته وهو يتقدم لزاحتها، هي 
تري���د اأن يظل الجدي���د القادم �ضم���ن ملكيات 
واتباع رمزها المتحكم والمتجذر في منطقة 
نف���وذه، رمز اآخر اأحدث واأكث���ر تطورًا يعني 
اإبع���اد "الأ�ضياد" ، يعن���ي اإ�ضقاط رمزيتهم اأو 
ت�ضورهم الم�ضيطر، ول عاقل يعتقد بوقوف 
اأ�ضح���اب الرمز الول، اأو اأ�ضحاب ال�ضلطان، 
ينظرون لما يج���ري �ضدهم �ضامتين. وهكذا 
يت�ضح العقل ال�ضمني )�ضد التقدم( و تت�ضح 
محاولة اأو مح���اولت بعثرة التجمع الم�ضاد 
القادم، الذي قد يكون اأفكارًا طليعية اأو فنون 
اأو تنظيم���ات �ضيا�ضي���ة، ه���ذه كله���ا مظاه���ر 
ونتائ���ج ثقاف���ات جدي���دة اأو رم���وز متطورة 
وت�ضورات،  فال�ضعي اأ�ضا�ضًا هو �ضد الثقافات 
الجديدة والعمل ، ب�ضتى ال�ضبل، لإيقاف هذه 
الت�ض���ورات اأو الرموز الجديدة. بع�ش �ضبل 
مقاومتها ق���د يكون دمويًا اأو من خال العمل 
عل���ى اإح���داث ان�ضقاق���ات فيه���ا لإ�ضعافها، اأو 
بحرف اتجاهها، الرمزية القديمة تفعل كل ما 
يقطع الطرق ويعرقل الو�ضول، ل مجال لأية 
م�ضاومة، تقدم الجديد يعني انح�ضار القديم، 
واكتمال ح�ضور الجدي���د يعني اكتمال زوال 

القديم، ول مجال لنتيجة اأخرى! 
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  يا�سني طه حافظ 

الفرعي���ة  الطبق���ات  اأيديولوجي���ا   – اأوًل 
ومخاطرها ال�ضيا�ضية.   

للطبق���ات  النق�ضامي���ة  ال���روح   – ثاني���ًا   
الفرعية.  

ثالث���ًا- وح���دة الي�ض���ار الديمقراط���ي وبناء 
الدولة الديمقراطية.

ا�ضتنادًا عل���ى المفا�ضل الم�ضار اإليها نحاول 
التقّرب منها بروؤية �ضيا�ضية عامة.

الفرعي���ة  الطبق���ات  اأيديولوجي���ا   – اأول   
ومخاطرها ال�ضيا�ضية.

م���ن المفيد الإ�ضارة الى عدم وجود منظومة 
فكري���ة متوازن���ة للطبق���ات الفرعي���ة حي���ث 
تت�ض���كل اأيديولوجي���ا ال�ضرائ���ح الفرعية من 
روؤى وتقالي���د عام���ة تعتم���د المو�ضوع���ات 

التالية- 
1-الرك���ون الى ت�ض���ورات غيبي���ة وتمجيد 

البطولت التاريخية.
2—الإ�ض���ادة بماآثر الأ�ض���اف الكبار بهدف 

تجاوز هموم اللحظة التاريخية. 
3-- رث���اء ال�ضل���ف ال�ضال���ح تعوي�ض���ًا ع���ن 

هموم الحياة الواقعية.
4- العتم���اد عل���ى الغيب ل�ضياغ���ة م�ضتقبل 

المعي�ضة الإن�ضانية. 
- اإن م�ضامي���ن ال���روؤى الم���ارة الذكر ت�ضكل 
الفرعي���ة  للطبق���ات  اأيديولوجي���ة  م�ضان���د 
وت�ضع���ى م���ن خاه���ا ال���ى اإبع���اد الجماهير 
الحي���اة  م�ضاع���ب  مناق�ض���ة  ع���ن  الموؤمن���ة 
الواقعي���ة الت���ي تواج���ه متطلب���ات حياته���م 

اليومية.
يمك���ن  التاريخي���ة  بال���روح  التم�ض���ك  -اإن 
الق���وى  لتنظي���م  فكري���ًا  اإط���ارًا  اعتب���اره 
ال�ضعبي���ة ف���ي الحي���اة الواقعي���ة المناه�ضة 
للتط���ور الجتماعي، وبه���ذا الم�ضار ت�ضعى 
الطائفية وم�ضامينها ال�ضيا�ضية الى تر�ضيخ 

ايديولوجيا الطبقات الفرعية.  
للطبق���ات  النق�ضامي���ة  ال���روح   – ثاني���ًا   

الفرعية.
مذهبي���ة  اأقالي���م  ال���ى  الدول���ة  تق�ضي���م  اإن 
يتما�ض���ى وروح الطبق���ات الفرعي���ة العاملة 
تح���ت �ضعارات تاريخي���ة مناه�ضة لتطلعات 
كرامت���ه  و�ضيان���ة  المعي�ضي���ة  الإن�ض���ان 

الإن�ضانية.
- مح���اولت تق�ضي���م الدول���ة الوطني���ة ال���ى 
اأقالي���م طائفي���ة يحم���ل ف���ي طياته���ا مخاطر 
ج�ضيمة عل���ى الدول���ة الوطني���ة وم�ضتقبلها 
بال���روؤى  تج�ضيده���ا  يمك���ن  ال�ضيا�ض���ي 

ال�ضيا�ضية التالية-- 
الوطني���ة  الع�ضكري���ة  الموؤ�ض�ض���ة  ح���ل   -

وا�ضتبدالها بف�ضائل حزبية م�ضلحة. 
-اقت�ضام اأجهزة الدول���ة الإدارية وتحويلها 

الى اإقطاعات بين الأحزاب الطائفية.
- تف���كك العم���ل ال�ضيا�ضي الوطن���ي المرتكز 
عل���ى المناف�ض���ة ال�ضلمي���ة لبرام���ج الأحزاب 

ال�ضيا�ضية.
-- بناء عاقات دولي���ة ت�ضتند الى الطائفية 
ال�ضيا�ضي���ة وزي���ادة التدخ���ل الطائفي لدول 

الجوار الإقليمي في ال�ضوؤون الوطنية. 
و�ضيل���ة  ال�ضيا�ض���ي  الإره���اب  اعتم���اد   --
ال�ضيا�ضي���ة  المعار�ض���ة  لإ�ض���كات  اإق�ضائي���ة 
الهادف���ة ال���ى �ضيان���ة الدول���ة الوطني���ة من 

التهمي�ش والنهيار. 
اإن تق�ضيم الدولة الى اأقاليم طائفية و�ضيادة 
الأع���راف الع�ضائري���ة يقود بال�ض���رورة الى 
النزاعات ال�ضيا�ضي���ة الطائفية - الع�ضائرية 
وم���ا يعنيه ذلك م���ن اعتماد ال�ض���اح في حل 
الم�ضاكل المترابطة وبناء الأقاليم الطائفية.

اإن اللوح���ة القاتم���ة الت���ي تحي���ط بم�ضتقبل 
الدولة الوطنية الناتجة عن م�ضالح و�ضمات 
الطبقات الفرعية تنبع من ال�ضمات التالية--

1- انعدام وطنية الطبقات الفرعية. 
لغر�ش اإدام���ة �ضيطرته���ا ال�ضيا�ضية وتنمية 
م�ضالحها الطبقي���ة ت�ضعى الطبقات الفرعية 
ال���ى بن���اء تحالف���ات م���ع النظ���م الطائفي���ة 

المجاورة والراأ�ضمال الدولي. 
2-- محدودية �ضرعيتها الوطنية. 

ب�ضب���ب ت�ضّكله���ا بف���روع طائفي���ة وتناق����ش 

طبق���ات  م�ضال���ح  م���ع  الفئوي���ة  م�ضالحه���ا 
ت�ضكيلتها الجتماعية الوطنية.

3- خدمتها للم�ضالح الأجنبية. 
التحال���ف  ال���ى  الفرعي���ة  الطبق���ات  ت�ضع���ى 
مع الق���وى الأجنبي���ة بهدف خدم���ة م�ضالح 

الراأ�ضمال الدولي في الدولة الوطنية. 
4- ترابطها والجوار الطائفي.

ت�ضعى القوى الفرعية الطائفية الى الترابط 
والجوار الإقليم���ي الطائفي والتحالف معه 

بال�ضد من م�ضالح بادها الوطنية. 
ثالث���ًا-- وح���دة الي�ض���ار الديمقراطي وبناء 

الدولة الوطنية.
المحيط���ة  الكارثي���ة  المخاط���ر  ه���ذه  اإزاء 
الق���وى  عل���ى  يتحت���م  العراقي���ة  بالدول���ة 
الديمقراطي���ة بن���اء ع���دة منهجي���ة لمواجهة 
مخاط���ر تحويله���ا الى اأقالي���م طائفية والتي 

اأراها في المو�ضوعات التالية - 
- وحدة الي�ضار الديمقراطي. 

ترتك���ز وح���دة الي�ض���ار الديمقراط���ي عل���ى 
اإبع���اد الدول���ة الوطنية عن مخاط���ر التبعية 
الطبقي���ة  الم�ضال���ح  و�ضيان���ة  والتهمي����ش 

لت�ضكيلتها الجتماعية ا�ضتنادًا الى -- 
1—بناء دولة فدرالية ديمقراطية مناه�ضة 

لقوانين التبعية والإلحاق.
والطبق���ات  الق���وى  م�ضاع���ي  مناه�ض���ة   -2
الفرعي���ة ونزعتها الهادفة ال���ى تق�ضيم الباد 

الى اأقاليم طائفية.  
الت�ضكيل���ة  طبق���ات  وح���دة  تعزي���ز   -3
الجتماعي���ة انطاق���ًا من ت���وازن م�ضالحها 

الطبقية.
4- ن���زع �ضاح الملي�ضيات الم�ضلحة وو�ضع 

فعاليتها تحت قيادة الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية. 
5- بن���اء عاق���ات مع الج���وار القليمي على 
اأ�ضا�ش احترام و�ضيانة الم�ضالح الوطنية.

6 – ي�ضع���ى برنام���ج الي�ض���ار الديمقراط���ي 
ال���ى احترام خيار الدول���ة لتنميتها الوطنية 

وتعزيز �ضيادتها الوطنية.
7-- يكاف���ح برنام���ج الي�ض���ار الديمقراط���ي 
التدخات الخارجية في النزاعات الوطنية. 
8- بن���اء الم�ضالح الوطنية الدولية ا�ضتنادًا 
ال���ى تعزيز الروح الوطني���ة و�ضيانة �ضيادة 

الباد الوطنية. 
اليه���ا تف�ض���ي  اإن الآراء والأف���كار الم�ض���ار 
ال���ى تعزيز دور الدولة الوطني���ة في الحياة 
ال�ضيا�ضية وتف�ضي الى �ضيانتها من التبعية 
الخارجي���ة وم���ا ي�ضترط���ه ذلك م���ن حمايتها 
من النزاعات الأهلي���ة المف�ضية الى الخراب 

القت�ضادي والدمار الجتماعي.   

الطائفية ال�سيا�سية ومخاطر تق�سيم 
الدولة الوطنية

وبالتال���ي تعم���ل على احت���كار ال�ضلطة 
بي���د دائرة �ضيقة من النخبة ال�ضيا�ضية 
الق���رار  لتك���ون �ضاحب���ة  الم�ضتفي���دة، 
ال�ضيا�ضي، وتوزع المنا�ضب ال�ضيادية 
بينها، وت�ضن القوانين للحد من ن�ضاط 
المعار�ض���ة الفعلية، وتح���رم المجتمع 
م���ن التعبير ع���ن موقفه م���ن اأن�ضطتها،  
وتقمع احتجاجات���ه، وت�ضحق اإرادته، 
المجتم���ع  منظم���ات  دور  وتهم����ش 
المدن���ي الفعال���ة، وتجع���ل م���ن اأجهزة 
الأم���ن والجي����ش وموؤ�ض�ض���ات الق���وة 
الأخرى و�ضيلة بيده���ا لحماية نظامها 
والفتك بالقوى التي تتخطى ما ت�ضفها 
بالخطوط الحمر التي ت�ضعها بنف�ضها. 
اأي كل ق���وة ت�ض���كل تهدي���دًا ل�ضلطته���ا، 

حتى واإن كانت �ضلمية المنزع.
ال�ضيا�ضي���ة  الأنظم���ة  وت�ضتخ���دم 
وغي���ر  وال�ضمولي���ة  ال�ضتبدادي���ة 
الديمقراطية بطبيعتها الأيديولوجية، 
واأهدافه���ا م���ن ال�ضلط���ة، النتخاب���ات 
القائمة على المب���ادئ المعروفة، كاأداة 
للتاع���ب ال�ضيا�ض���ي بال���راأي العام من 
اأج���ل الحفاظ عل���ى الأنظم���ة المعادية 
للديمقراطي���ة وتعزيز نهجه���ا. اإن هذا 
ال�ضتغال لانتخاب���ات كاأداة قانونية 
لإ�ضف���اء ال�ضرعي���ة وتبري���ر ال�ضلط���ة، 
هو �ضمة خا�ض���ة لاأنظمة الدكتاتورية 
الحديث���ة في اآ�ضي���ا واأفريقي���ا واأمريكا 

الاتينية وبع�ش الدول الأخرى.
غي���ر  النتخاب���ات  مام���ح  وم���ن 
توزي���ع  تعي���د  ل  اإنه���ا  الديمقراطي���ة 

ال�ضيا�ضي���ة  الق���وى  بي���ن  ال�ضلط���ة 
تح���دد  ول  الب���اد،  ف���ي  المختلف���ة 
تكوي���ن الهيئات الحكومي���ة )الروؤ�ضاء 
وروؤ�ض���اء  والحكوم���ات  والبرلمان���ات 
الأقاليم والحكم الذاتي المحلي(. هذه 

دائمًا "اختيارات بدون خيار".
اإن توات���ر هذا النوع من "النتخابات" 
اإما ل���م يتم اإثباته اأو ل���م تتم ماحظته، 
ع���ادة  يج���ري  ول  عام���ة،  كقاع���دة 
تنفيذها ب�ضكل منهج���ي، ولكن "بدافع 
ال�ض���رورة"  اأو في الأوق���ات المنا�ضبة 
لها، وفي ظل قواني���ن ت�ضعها بنف�ضها، 
م���ن اأجل تاأمين فوزها، م���ع العديد من 
النحرافات عن القواع���د والإجراءات 

الديمقراطية.
لل�ضلط���ة  التمثيلي���ة  الهيئ���ات  وتك���ون 
)البرلمان���ات( "المنتخب���ة" م���ن خال 
انتخاب���ات غي���ر ديمقراطي���ة ، كقاع���دة 
عام���ة ، مزيفة ولي�ش له���ا دور �ضيا�ضي 
الق���وى  بع����ش  بي���د  اأداة  تك���ون  اأو 
المهيمنة لتمرير قوانينها و�ضيا�ضاتها، 
والغر����ش منها ه���و اأن تكون "م�ضرحًا 
�ضيا�ضيًا" ، لتظهر بمهارة الديمقراطية 
لنظ���ام  الموج���ودة  غي���ر  الواقعي���ة 
ال�ضلطة الديكتاتوري )ال�ضتبدادي اأو 

ال�ضمولي(.
وق���د يط���رح �ض���وؤال ع���ادل: لم���اذا يتم 
اإج���راء مثل هذه "النتخاب���ات الزائفة 
ب���دون خيار"؟ وف���ي هذا ال�ض���دد ، هل 
يقت�ضر دورهم في المجتمع على تقليد 
تغيي���ر ال�ضلط���ة؟ وتكم���ن الإجاب���ة في 
الوظائف اأو المه���ام التي �ضممت هذه 

الختيارات من اأجل تحقيقها.
لبد م���ن الإ�ض���ارة في هذا ال�ض���دد اإلى 
اأن من الوظائ���ف الرئي�ضة لانتخابات 
غي���ر الديمقراطي���ة هي اإ�ضف���اء �ضمات 
النظ���ام  عل���ى  والحت���رام  ال�ضرعي���ة 
ال�ضيا�ض���ي القائ���م. اإن النتخاب���ات من 
هذا النوع تمنح القوى الاديمقراطية 
والديكتاتوريي���ن الح���ق الر�ضم���ي في 
"الحك���م نياب���ة عن ال�ضع���ب". اإن مثل 
ه���ذه النتخاب���ات تخل���ق الوه���م لدى 
ال�ض���كان باأنه���م محكوم���ون م���ن قب���ل 
الم�ضاركة  اإن عملي���ة  ال�ضعب"،  "ق���ادة 
ف���ي النتخابات في ح���د ذاتها تزيد من 
ثقة المواطني���ن في �ضرعي���ة الحكومة 
قبي���ل  م���ن  ولي����ش  وم�ضوؤوليته���ا، 
كو�ضيل���ة  النتخاب���ات  اأن  الم�ضادف���ة 

قانونية لإ�ضفاء ال�ضرعية على ال�ضلطة 
ال�ضيا�ضي���ة ال�ضلطوي���ة وتعزيزه���ا ق���د 
القديم���ة  الع�ض���ور  من���ذ  ا�ضتخدم���ت 
وحت���ى يومنا ه���ذا، اإن تثبي���ت النظام 
القائ���م من خال " الدم���ج ال�ضيا�ضي" ) 
بالر�ض���وة( لبع�ش اأط���راف المعار�ضة 
الجزئ���ي  النظ���ر  اأو  النتهازي���ة، 
لمطالبها، هذه الوظيفة هي اأي�ضا �ضمة 
من �ضم���ات النتخاب���ات الت���ي تنظمها 
الأنظم���ة الديكتاتوري���ة للحف���اظ على 

وتقوية �ضلطتها ال�ضتبدادية.
كما تهدف النتخابات غير الديمقراطية 
اإلى تخفي���ف حدة التوتر ال�ضيا�ضي في 
المجتمع "اإبعاد ال�ضغوط المتزايدة"، 
فالنتخاب���ات تخف���ف ح���دة ال�ضتي���اء 
الجماهي���ري، و "تطف���ئ" ع���دم الر�ضا 
على الحك���م الديكتاتوري المتراكم في 
المجتم���ع، اإنه���م يج���ددون ف���ي الوعي 
الجماهي���ري الأم���ل ف���ي التغيي���ر نحو 
م���ن  ن���وع  دور  ويلعب���ون   ، الأف�ض���ل 
ال���ذي  النف�ض���ي  الجتماع���ي  ال�ضم���ام 
يقل���ل م���ن ح���دة التوت���ر ال�ضيا�ضي في 

المجتمع.
كم���ا ق���د تك���ون ف���ي بع����ش الح���الت 
محتم���ل  لنتق���ال  ال�ضم���ان  بمثاب���ة 
لل�ضلط���ة غي���ر عنيف اإل���ى الديمقراطية 
، بغ����ش النظر ع���ن اإرادة النظام. وفي 
ظ���ل ظ���روف معين���ة ، يمك���ن اأن تكون 
النتخاب���ات في الأنظم���ة ال�ضتبدادية 
ج�ض���رًا لانتقال اإل���ى الديمقراطية. من 
بين هذه ال�ض���روط تليي���ن اأو اإ�ضعاف 
الميول ال�ضتبدادية في ال�ضلطة ل�ضبب 
اأو لآخر ، بالإ�ضافة اإلى اإدخال المبادئ 
الديمقراطي���ة ف���ي النظ���ام النتخاب���ي 
ونظ���ام   ، التعبي���ر  حري���ة   - الحال���ي 
التعددي���ة الحزبي���ة ، والتن���اوب ، وما 

اإلى ذلك  �ضنوات من القرن الما�ضي.
اإن مفهوم النتخابات ال�ضيا�ضية تعني 
النتخاب���ات بالمعن���ى الأكث���ر عمومية 
للكلم���ة، اإذ تق���وم من خال���ه مجموعة 
معينة م���ن الأ�ضخا����ش بتر�ضيح ممثل 
واح���د اأو اأكث���ر م���ن بينه���م ويمنحه���م 
ال�ضاحي���ات والو�ضائ���ل الازمة لأداء 
اأي وظائ���ف عام���ة، غالبًا م���ا ي�ضتخدم 
هذا الإج���راء في المج���الت ال�ضناعية 
والتعليمي���ة  والعلمي���ة  والتجاري���ة 
والعدي���د م���ن المج���الت الجتماعي���ة 

المحلية ن�ضبيًا للن�ضاط الب�ضري.

ال�ضمة الممي���زة الرئي�ض���ة لانتخابات 
ه���و  هدفه���ا  اأن  ه���ي  ال�ضيا�ض���ة،  ف���ي 
�ضلط���ة الدول���ة ، الت���ي تمت���د وظائفه���ا 
اأو توؤث���ر عل���ى جميع مج���الت الحياة 
العام���ة، ومو�ضوعات هذه النتخابات 
ه���م المجتم���ع وال�ضع���ب ال���ذي يمثل���ه 
الذي���ن  والمر�ضح���ون  الناخب���ون 
يطالبون بحق تمثيل م�ضالح ناخبيهم 
ف���ي الجه���ات ذات ال�ضلة، ف���ي المقابل 
، ف���اإن ال�ض���راع اأو التناف����ش م���ن اأجل 
ال�ضتي���اء على ال�ضلط���ة وا�ضتخدامها 

هو جوهر ال�ضيا�ضة.
باأي طرق يمكن الح�ضول على ال�ضلطة 
ال�ضيا�ضي���ة؟ الأكث���ر �ضيوع���ًا م���ن بينها 
ث���اث ط���رق م���ن ه���ذا القبي���ل: الإرث 
)خاف���ة العر�ش( ، اأي انتق���ال ال�ضلطة 
بالقراب���ة من الأبوين اإل���ى الأبناء، اإنه 
قائ���م عل���ى التقاليد كمعي���ار معترف به 
ب�ض���كل عام ف���ي مجتمع معي���ن. وراثة 
ال�ضلط���ة ه���ي �ضمة م���ن �ضم���ات ال�ضكل 

الملكي للحكومة.
وع���ن طري���ق العن���ف ، اأي ال�ضتي���اء 
عل���ى ال�ضلط���ة م���ن خ���ال انق���اب اأو 
الو�ضيل���ة،  وه���ذه  اجتماعي���ة.  ث���ورة 
كقاعدة عامة ، تقوم على اأ�ضا�ش العنف 
الج�ض���دي وغي���ره م���ن اأ�ض���كال العنف 
اأو  النا����ش  م���ن  المجموع���ات  لبع����ش 

الطبقات الجتماعية �ضد الآخرين.
 اإن كا الطريقتي���ن الأول���ى والثاني���ة 
لتغيي���ر الحكومة لي�ضت���ا ديمقراطيتين 
، لأنهما ل تعتم���دان على اإرادة ال�ضعب 
باأكمل���ه، والنتيج���ة ه���ي اإقام���ة اأنظمة 
�ضيا�ضي���ة دكتاتوري���ة ا�ضتبدادي���ة، لأن 
بغ�ش   ، ال�ضلط���ة  دول���ة تحكمه���ا  "اأي 
وال�ضيط���رة  النتخاب���ات  ع���ن  النظ���ر 
ال�ضعبي���ة ، ه���ي دول���ة �ضلطوي���ة". اإن 
الخت���اف الأ�ضا�ض���ي بي���ن الأ�ضل���وب 
التالي لكت�ض���اب اأو تغيير ال�ضلطة عن 
الطريقتي���ن ال�ضابقتين ، عل���ى العك�ش 
من ذل���ك ، يرتبط بالم�ضاركة ال�ضيا�ضية 
الن�ضطة لل�ضعب في حل ق�ضية ال�ضلطة 
، اأي مع الديمقراطي���ة. وهذه الطريقة 

هي النتخابات.
اإل���ى  للو�ض���ول  و�ضيل���ة  النتخاب���ات 
ل�ضلط���ة من خ���ال التناف����ش ال�ضيا�ضي 
ال�ضلم���ي بي���ن المر�ضحين عل���ى ك�ضب 
ثق���ة الناخبي���ن. هذه الطريق���ة مكر�ضة 
في د�ضتور الدول وينظمها فرع خا�ش 
من القانون - الت�ضريع النتخابي، ول 
تقت�ض���ر النتخاب���ات عل���ى الإجراءات 
الفني���ة للت�ضوي���ت وف���رز الأ�ض���وات ، 
كما ه���و �ضائ���ع عل���ى م�ضت���وى الوعي 
الع���ادي. الت�ضويت وتوزيع الأ�ضوات 
نتائج���ه ه���ي مرحلته���ا  اأ�ضا����ش  عل���ى 
الأخي���رة ، الوتر الأخير، فف���ي العلوم 
ال�ضيا�ضي���ة ، ُتفهم النتخابات على اأنها 
"عملية دورية منتظمة لنتخاب تكوين 
الدول���ة  ف���ي  والم�ضوؤولي���ن  الهيئ���ات 
المن�ضو����ش   ، المحلي���ة  والحكوم���ة 
عليه���ا ف���ي د�ضت���ور الدول���ة وتنظمه���ا 
قوانين خا�ض���ة ، من خال التعبير عن 

اإرادة المواطنين".

نافذة من موسكو

مالمح االنتخابات غير الديمقراطية واأهدافها 

�سهدت �لعقود �لأخيرة �أمثلة 
�سارخة  في مختلف �أنحاء 
�لعالم، على ��ستثمار �لقوى 
�لالديمقر�طية، و�لقومية 

�ل�سوفينية و�ل�سعبوية، 
و�لأنظمة �لديكتاتورية 

و�ل�سمولية، مبادئ و�أ�س�س 
�لديمقر�طية �لمعرفية 

لل�سعود لل�سلطة، ومن 
ثم �إقامة �أنظمة غير 

ديمقر�طية وخيانتها 
لل�سعار�ت و�لأهد�ف 

�لتي �أعلنتها في بر�مجها 
�لنتخابية. 

تمر �لدولة �لعر�قية 
وت�سكيلتها �لجتماعية 

بمخاطر متعددة �لم�سادر 
منها تر�جع وظائفها �ل�سيادية 
وتعطل �إنجاز مهامها �لوطنية، 

ومنها �سيادة �أحز�ب �لهوية 
�لفرعية في بنيتها �لإد�رية، 

و�آخرها تفكك ت�سكيلتها 
�لجتماعية وتر�جع فعالية 

�أحز�بها �ل�سيا�سية.
�عتماد�ً على �لمخاطر 

�ل�سيا�سية -�لجتماعية 
�لمحيطة بالدولة �لعر�قية 

وت�سكيلتها �لجتماعية 
�أتوقف بمالحظات مكّثفة 

عند �لمفا�سل �لتالية

   لطفي حامت    د.  فالح �حلمـر�ين
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يق����رح �أ�شت����اذ �لفل�شف����ة باإ�شباني����ا و�ملهت����ّم بفل�شفة كان����ط ورو�شو، 
روبريت����و �أرماري����و، عّدة �فر��شات للحالة �لنف�شي����ة ملا بعد �لوباء. 
بد�ي����ة يقرُح: �لعي�ش مع �ل�ّشك، حيث يقول: كان يف �عتقادنا، �لآن، 
�أّنن����ا كّن����ا �أكرث غطر�شة، غ����ري مبالني بحال����ة �ل�شك؛ لأنن����ا �شلمنا �أمر 
�شلطاتن����ا للتق����دم �لعلم����ي، ول نفهم كيف ل توجد �أدوي����ة �أو لقاحات 
فعالة متاحة منذ �لبد�ية، هذه حرية متهد �لطريق ل�شّك غادر، ينجح 
يف زيادة ت�شابك �لأ�شياء وتد�خلها مع �ملعلومات حول وباء كورونا. 
ث����ّم يت�ش����اءل �أرماري����و: �أل ينبغي �أن يك����ون عامة �لّنا�����ش مت�شّلحني 
باأمتع����ة فل�شفي����ة و�أخالقي����ة ت�شمح له����م بتحليل هذ� �لو�ش����ع �لفريد 
م����ن �أجل مو�جهته كم����ا هو �لآن؟ ويقرح �لع����ودة �إىل �لكال�شيكيات 
�لفل�شفي����ة، هل ينبغي �لت�ش����رف بح�شب �لرو�قية؟ وفق����ًا لتعاليمها، 
فالأم����ر م����روك لنا، لنت�ش����رف ب�ش����كل م�شتقّل وم�شوؤولي����ة تقع على 
عاتقن����ا جميع����ًا؛ لن�شع����ر بالفائ����دة عند �لعتن����اء باأنف�شن����ا وحماولة 
ع����دم �إيذ�ء �لآخرين. نظ����رً� لأنه ل يوجد م�شتقبل ب����دون ما�ٍش، فقد 
ح����ان �لوقت للعودة �إىل �أف�شل �لكال�شيكّيات �ملعروفة لنجد و�شفات 
�أخالقي����ة وفل�شفّي����ة، ت�شم����ح لن����ا مبو�جه����ة موق����ف ��شتثنائي وغري 

متوقع. لكن يجب �أّل نثق يف �أن حّلهم، كاأّنُه منّزٌل من �ل�شماء.
�لق����ر�ح �لثاين هو: "�لتمرين على �لتاأمل يف علم �لور�ثة"، يقول: 
فلنقلد رو�شو �أو فرويد، وندر�ش �لإن�شان �لذي نتعامل معه �أكرث من 
غريه ، نحن نقوم بتمرين تاأملي ونعممه بطريقة �لن�شوء و�لرتقاء، 
ه����ذ� ما قام به �ملوؤلف����ان، �أحدهما يف �ملجال �لجتماع����ي و�ل�ّشيا�شي 
و�لآخ����ر عن����د �شرب �لكون م����ن كل ما يقع حتت وعين����ا، هذه �لتجربة 
�لفكري����ة �لب�شيط����ة لها مز�ياه����ا، حيث ميكن لأي �شخ�����ش �لقيام بها 

ومقارنتها. 
م����ا كان ي�شمى �لو�شع �لطبيعي �جلديد �ت�شح �أنه ف�شٌل تام، ل �شيء 
يبق����ى على حاله، مهما حاولنا فعل �أّي �ش����يء، على �لأقّل، ثّمة خوف 
م����ن ركوب طائ����رة �أو �لتعر�ش للحجر �ل�شح����ي �أو �حلجر �ملتتايل، 
حريتن����ا مقي����دة منطقيًا؛ لأن ع����دم �للت����ز�م بهذه �لقيود ل����ه عو�قب 
وخيمة، لكن كل هذ� يرك ب�شماته وعالماته يف عقول �حلالت �لتي 

مل تت�شّرر كثريً�.
بق����ي ثالث �ق����ر�ح، وهو م����ا يتعلق بحالتن����ا �لّنف�شية، و��شف����ًا �إّياه 
�أن نفعل  "�إد�رة �لإفال�����ش �لعاطف����ي لكارث����ة نف�شي����ة" ماذ� ينبغ����ي 
حي����ال �إفال�شنا �لعاطف����ي؟ بد�يًة، علينا �أن نتعامل م����ع �لكارثة �ملالية 
و�لقت�شادية، لكن يجب �أّل نغفل نوًعا �آخر من �لإفال�ش، �إّنه �لإفال�ُش 
�لعاطف����ي، ل نع����رف م����ا �إذ� كان �لأطفال �شيتمكنون م����ن �لذهاب �إىل 
ائقة  �ملدر�شة بانتظام، �أو كي����ف �شتتّم �لّدر��شة �جلامعّية ب�شبب �ل�شّ

�لجتماعّي����ة، هل من �ملعروف �أّن �لعم����ل عن بعد منّظم دون �مل�شا�ش 
بحق����وق �لعم����ال؟ ه����ل ميكن �حلف����اظ على �حل����د �لأدنى م����ن �لدخل 
�حليوي ل����كل من يحتاجه؟ هل ميكن لل�شركات �ل�شغرية �أن ت�شتمر؟ 

هل ثّمة �أوقات �شّيئة لتقدم يف �لعمر؟ كيف �شنتعامل مع �شيوخنا؟
كّل ه���ذه �لأ�شئلة وغريها �لكثري من ذ�ت �ملعنى، جندها يف �لأخبار 
كل يوم. نخ�شى جميعًا �أن تكون ��شتعد�د�تنا للموجات �لفر��شية 
م���ن �لعدوى �جلماعية غ���ري كافية، ما �ملطل���وب �إًذ�؟ �أو ما هو �حلّل 
يف �لإفال�ش �لعاطفي؟ يجيب �أرماريو: نحن بحاجة �إىل جحافل من 
علم���اء �لنف�ش �لذين ميكنهم تق���دمي �مل�شورة لنا يف هذ� �ملاأزق �لذي 
ل نع���رف مّدت���ه ، يجب علين���ا �أي�شا منع �إفال����ش عاطفي �فر��شي، 
�خت���الل �لتو�زن �لّنف�شي معٍد كالفريو�شات. دعونا نلجاأ �إىل �لعالج 
�لوقائ���ي �لأن�شب، ميكن �أن يكون هذ� �لك�شاد �لنف�شي �لكبري حمّطم 
للغاي���ة ، �لإجر�ء�ت �مل�ش���ادة �ملمكنة تكفي لنط���اق و��شع، كتجميد 
�لوق���ت يف ه���ذ� �ل�شي���اق، لتجن���ب تق���دم �ل�شاع���ات وق���ت �لغ�شق ، 
وهذ� ل���ه تاأثري �شلبي على �حلالة �ملز�جية لل�ش���كان وفقًا للعديد من 
�لدر��ش���ات �ل�شتق�شائّي���ة. يبق���ى �أن نرى م���ا �إذ� كن���ا �شنحتاج �إىل 
�إ�شاف���ة كتاب على غر�ر كت���اب مي�شيل فوكو: تاري���خ �جلنون. لكن 
�آن���ا ميليندي���ز فيفو تكّفل���ت بالأمر، حي���ث لديها �أطروح���ة دكتور�ة 
ة مبفه���وم �ل�شدمة: من جم���ال �لتحليل  مفي���دة للغاية، وه���ي خا�شّ
�لنف�ش���ي �إىل �ل���دللت �لتاريخية، كما ن�شحت �أثن���اء مناق�شتها عن 
بع���د عن �حلالة �لتي فر�شتها حالة �لطو�رئ �لتي �أن�شاأت حديًثًا يف 
ذلك �لوقت، من �ملفيد حتلي���ل �لأهمّية �لتاريخية لل�شدمة �جلماعّية 

�حلالية.
وختامًا يرى �أرماريو �أّن قلة �لّت�شال �جل�شدي وقلة �لُقبل ل ت�شاعد 
يف �حلف����اظ على �ل����روح �ملعنوّي����ة عالية. نحن يف خط����ر �أن ن�شبح 
�أكرث �آلية ونقو�ش تعاطفنا �مل�شّو�ش بالفعل. نحن بحاجة �إىل تربية 
عاطفية جديدة ملو�جهة ف����رة ما بعد جائحة �لعام �مل�شريي 2020، 
يب����دو �أننا �أمام فجر ع�شر جديد �شيكون عالم����ًة فارقًة على و�شعنا، 
دعون����ا نتع����رف على كيفية فهم ه����ذ� �للغز �ل�شيطاين مع����ًا، وباأف�شل 
طريق����ة ممكنة حتى ي�شري كل �شيء ب�شال�ش����ة؛ لأّنه، وعلى �لرغم من 
كل �ش����يء، فاإّن ُكّت����اب �ل�شيناري����و �حلقيقيني مل�ش����ري جمتمعاتنا هم 

نحن.

 متابعة: املدى

)جورجي���و �أغامب���ني( فيل�ش���وف �إيط���ايل ، يهت���م 
يف  خا�ش���ة   ، �ملفاهي���م  بتاري���خ  خا����ش  ب�ش���كل 
فل�شفة �لع�ش���ور �لو�شطى ويف در��ش���ة �لأن�شاب 
لفئ���ات �لقان���ون و�لالهوت، لق���د مار�شت �لأعمال 
�لفل�شفي���ة �ملعا�ش���رة عل���ى قر�ئه���ا . وق���د حظيت 
كتابات���ه   باهتم���ام وتقدير متز�ي���د يف �لأو�شاط 
�لأكادميي���ة و�لثقافي���ة و�لإعالمي���ة. لك���ن جنم���ه 
�رتفع وعال بعيدً� جدً� حني ن�شر عددً� من �ملقالت 
ح���ول فايرو����ش كورون���ا وتاأثريه عل���ى م�شتقبل 
�لب�شري���ة ، حي���ث  ي���رى �لفيل�ش���وف �لإيطايل �أن 
�جلائح���ة -�لتي ت�شكل �أكرب تهديد لالأمن �لب�شري 
من���ذ �لإنفلون���ز� �لإ�شبانية قبل قرن م���ن �لزمان- 
جتع���ل �إن�شانيتنا �مل�شرك���ة ت�شكل تهدي���دً� �أمنيًا 
حمتم���اًل، فالعدو د�خلنا هذه �مل���رة ولي�ش تهديدً� 
خارجيًا، �إذ ينظر �لنا�ش لبع�شهم بع�شًا على �أنهم 

حاملون متوقعون للفايرو�ش. 
ويف مقاله �ملن�ش���ور مبن�شة كودليب���ت �لإيطالية 
لعرو����ش �لكت���ب، ي���رى �أغامبني �أن هن���اك حاجة 
متنامي���ة �إىل �لدين تظهر ب�شكل و��شح يف �لزمن 
�حل���ايل. وي�شت���دل �لفيل�ش���وف �لإيط���ايل عليه���ا 
مبالحظ���ة �مل�شطلح���ات �مل�شتعارة م���ن �ملفرد�ت 
�لديني���ة �لآخروية �لتي يت���م ��شتخد�مها بطريقة 
مهوو�شة ومتك���ررة يف و�شائل �لإع���الم �ملختلفة 
-ول �شيم���ا �ل�شحافة �لأمريكي���ة- �لتي ت�شتخدم 

تعبري�ت "نهاية �لعامل" با�شتمر�ر. 
ويتاب���ع �أغامب���ني �لقول �إن �حلاج���ة للدين -�لتي 
مل تعد �لكني�شة قادرة على تلبيتها- كانت تتلم�ش 
طريقها يف موطن بديل، حتى وجدته �أخريً� فيما 
ب���ات يعرف ب� "دي���ن �لع�شر" �أي �لعل���م، على حد 

تعبريه.
ويرى �لفيل�ش���وف و�ملنظر �لقانوين �لإيطايل �أن 
"�لعل���م" يف ع�شرن���ا "ي�شبه �لأدي���ان يف قدرتها 
وق���ت  يف  و�ملخ���اوف"  �لأ�شاط���ري  �إنت���اج  عل���ى 
�لأزم���ات، على حد تعبريه، ويتاب���ع "ن�شهد حاليًا 
و�شفات علمية خمتلفة ومو�قف متباينة تر�وح 
بني �أقلية مهرطقة )ميثلها �أي�شا علماء معروفون( 
تنك���ر خط���ورة �لظاه���رة، وخط���اب �أرثوذك�ش���ي 
�شائد يوؤك���د خطورتها �حلقيقية، وم���ع ذلك غالبًا 

يختلف ه���وؤلء جذريًا يف كيفية �لتعامل مع �لأمر 
ومكافحة �جلائحة".

وكما هي �حلال د�ئمًا يف هذه �لأمور، يقف بع�ش 
�خلرب�ء، �أو م���ن يخدمون م�شال���ح �ل�شلطة �لتي 
تفر�ش تد�بريها �لحر�زية، مع تيار معني مييل 
لوجه���ة �لنظر ه���ذه �أو تلك، وي�شب���ه �لأمر �أوقات 
�لنز�ع���ات �لديني���ة �لتي ق�شم���ت �مل�شيحية عندما 
وق���ف �خل���رب�ء، مل�شاحلهم �خلا�شة، م���ع تيار �أو 

�آخر، بح�شب تعبري �أغامبني.
�لأم���ر �لآخ���ر �ل���ذي يعط���ل �لتفكري ه���و �لنهيار 
�لو��ش���ح و�لتف���كك �ل�شري���ح جلمي���ع �لقناع���ات 
و�ملعتق���د�ت، بح�شب �لفيل�ش���وف �لإيطايل �لذي 
ي���رى �أن �لنا����ش "مل يعودو� يوؤمن���ون باأي �شيء 
�لعاري���ة  �لبيولوجي���ة  و�حلي���اة  �لوج���ود  غ���ري 
)�ملجردة(، �لتي يجب �حلفاظ عليها   باأي ثمن".

وكان �أغامب���ني قد �نتقد يف مق���ال �شابق ما �شّماه 
��شتع���د�د "�لإيطاليني للت�شحية ب���كل �شيء -مبا 
يف ذل���ك �حلي���اة �لعادي���ة وعالقاته���م �لجتماعية 
�لديني���ة  و�ملعتق���د�ت  و�ل�شد�ق���ات  و�لعم���ل 
لت���اليف خط���ر �لإ�شاب���ة بع���دوى  و�ل�شيا�شي���ة- 

كورونا".
وي���رى �أغامبني �أن هذ� �خلط���ر �مل�شرك ل يوّحد 
�لنا����ش و�إمن���ا يعميه���م ويعزله���م ع���ن بع�شه���م 
�لبع����ش، �إذ ينظ���ر للب�شر حاليًا عل���ى �أنهم م�شدر 
ع���دوى وخطر حمتم���ل، حمذرً� م���ن �أن "�خلوف 
م���ن فقد�ن �حلياة ي�شهل �أن ينبن���ي عليه ��شتبد�د 
لوياث���ان  وح����ش  �ش���ورة  م�شتدعي���ًا  وح�ش���ي"، 
�مل�شيحي���ة  �لديانت���ني  يف  �ملع���روف  �ل�شيط���اين 

و�ليهودية.
"حال���ة  �لإيط���ايل بكتاب���ه  �لفيل�ش���وف  وي�شته���ر 
يعت���رب  �ل���ذي  �حل���ر�م"  �لإن�ش���ان  �ل�شتثن���اء.. 
�ل�شتثنائي���ة  �لظ���روف  ت�شتخ���دم  �ل�شلط���ات  �أن 
لتربير تعطيل �لقانون وحي���ازة �ل�شلطة �ملطلقة، 
م�ش���ريً� لتحوله���ا �إىل حالة د�ئم���ة حتى يف �لنظم 

�لد�شتورية �لدميقر�طية.
و�أث���ار مق���ال �أغامب���ني ج���دًل هائ���اًل ب���ني فال�شفة 
�أوروبي���ني، ورد �لفيل�ش���وف �ل�شلوفيني �ل�شهري 
�شالفوي جيجيك باأن رد فعل �لفيل�شوف �لإيطايل 
ه���و ن�شخة مت�شّددة من �ملوق���ف �لي�شاري �ل�شائع 
�لذع���ر و�لهل���ع كممار�ش���ة �شلطوي���ة  �إىل  للنظ���ر 

لل�شبط و�ملر�قبة و�لعن�شرية.
�أغامب���ني ناق����ش يف كتاب���ه �لعالق���ة ب���ني �لقانون 
و�ل�شتثناء و�إمكانية د�شرة �ل�شتثناء �أو تقنينه 

يف �ملنظومة �لقانونية �لليرب�لية )�جلزيرة(
�ل�شيا�شي���ة  �لفل�شف���ة  و�أ�شت���اذ  �ملوؤل���ف  وي���رى 
�لإيط���ايل ما�شيم���و دي كارولي����ش �أن �إج���ر�ء�ت 
�حلظ���ر و�لتباعد �لجتماعي مث���رية للقلق، "فهي 
حت���ل �لر�بط���ة �لجتماعي���ة وتفر����ش نظام���ًا من 
�لعزل���ة و�شيط���رة �ل�شرط���ة على جمي���ع �ل�شكان، 
وه���و تذك���ري بالتج���ارب �لأك���رث ظلم���ة ملا�شين���ا 

�ل�شيا�شي �حلديث".
ويتاب���ع دي كارولي����ش �أن �لنقط���ة �حلا�شمة هي 
تبيني ما �إذ� كانت �لإجر�ء�ت موؤقتة �أم �أننا ن�شهد 
بدًل من ذلك �ختبارً� عامًا ملا ميكن �أن ي�شبح حال 

�حلياة �لعادية يف جمتمعات �مل�شتقبل �لقريب.
وي���ربر �لأكادميي �لإيطايل �شكوك���ه "بحقيقة �أن 
تدم���ري �لرو�ب���ط �لجتماعي���ة و�ل�شيط���رة با�شم 
"�ل�شحة �لعامة" مل ياأتيا بالتاأكيد مع �لفايرو�ش 
�لآلي���ات  متي���ل  �لأق���ل،  عل���ى  فلق���رن  �مل�شتج���د، 
�لجتماعي���ة �حلديثة �إىل �إن�شاء جمتمع قائم على 
�لعزلة، حيث ُينظر �إىل عفوية �حلياة �لجتماعية 
على �أنها عقبة �أو حتى تهديد ل�شتقر�ر �لنظام". 

وبينم���ا كان نظ���ام �لإنت���اج يف �ملا�ش���ي ل يعم���ل 
دون تق���ارب �لنا�ش و�ختالطه���م وعمل �لأ�شو�ت 
و�لأيدي معًا، لكن �ليوم ميكن �لف�شل بني �لنا�ش 
وعزله���م ب�شب���ب �لتكنولوجيا، موؤك���دً� يف �لوقت 
نت���اج  لي�ش���ت  �لتغ���ري�ت �لجتماعي���ة  �أن  نف�ش���ه 
موؤ�مرة ما و�إمنا حم�شلة لعو�مل وقوى خمتلفة. 
م���ن جانب���ه، عّلق �لفيل�ش���وف و�لكات���ب �لإيطايل 
�شريجي���و بنفينوت���و ب���اأن �لذع���ر �ل���ذي �أ�ش���اب 
ب���الده كان يف �لأ�شا����ش خيارً� �شيا�شي���ًا، لأنه يف 
ع�شر تنتج فيه �لدميقر�طي���ات �لعظيمة "قياد�ت 
ب�شع���ة"، ف���اإن �ملنظم���ات �لدولي���ة -مث���ل منظم���ة 
�ل�شحة �لعاملية- تتخذ قر�ر�ت من �شاأنها ت�شحيح 
ن���زو�ت �لفا�شية �جلديدة يف دميقر�طيات �ليوم، 
بح�ش���ب مقال���ه �ملرج���م م���ن �لإيطالي���ة للمجل���ة 

�لأوروبية للتحليل �لنف�شي.
ويالح���ظ �لفيل�ش���وف �لإيط���ايل �أن���ه يف جائح���ة 
�لإنفلون���ز� �لإ�شباني���ة 1918، ت�شرفت �ل�شلطة 
�ل�شيا�شي���ة بطريق���ة معاك�ش���ة متام���ًا، فق���د �أخفت 
�لوب���اء، لأن���ه يف معظ���م �حل���الت كان���ت �ل���دول 
�لإنفلون���ز�  و�ُشمي���ت  ح���رب،  حال���ة  يف  �ملعني���ة 
"�لإ�شبانية" بب�شاطة لأنه يف ذلك �لوقت، وفقط 
يف �إ�شبانيا -�لتي مل تكن يف حالة حرب- حتدثت 
و�شائل �لإعالم عن �ملر�ش، �لذي يبدو �أنه ن�شاأ يف 

�لوليات �ملتحدة.
ولك���ن �لقوى �ل�شيا�شي���ة �ليوم -�لت���ي يوؤكد �أنها 
عاب���رة للح���دود و�لقت�ش���اد وتتخط���ى �حل���دود 
�لوطني���ة- تتب���ع �شر�تيجي���ة �لذع���ر، لت�شجي���ع 
�لنا����ش على عزل �لفايرو����ش. وبالفعل، فاإن عزل 
�مل�شابني ل يز�ل -بعد قرون- �أف�شل �شر�تيجية 
لقم���ع �لأوبئة �مل�شتع�شي���ة، �إذ مت �حتو�ء �جلذ�م 
يف �أوروب���ا -كم���ا يوؤك���د �لفيل�ش���وف �لفرن�ش���ي 
مي�شي���ل فوك���و �أي�ش���ًا- عل���ى وج���ه �لتحدي���د عن 
طريق ع���زل �مل�شاب���ني ق���در �لإم���كان، وغالبًا يف 

جزر بعيدة.
عن / بي بي �سي 

 ترجمة :عدوية الهاليل 

ح�سب وزير اخلارجية الفرن�سي 
الأ�سبق من 1997 اىل 2002، 

والأمني العام ال�سابق لرئا�سة 
اجلمهورية يف عهد فران�سوا 

ميرتان )هوبري فيدرين( فاإن 
الأزمة العاملية الناجمة عن 

فايرو�س كورونا، خا�سة بالن�سبة 
للغرب، ت�سري اىل نهاية فرتة 

طويلة من الفو�سى... �سحيفة 
لوبوا الفرن�سية اأجرت معه حواراً 

جاء فيه :

 اإن الأزمة التي منر بها تاريخية، كما تقول، 
لأنها "اأول �سدمة عاملية" يف تاريخ الب�سرية.. 
فهل �سيكون من اجلنون اأن نعتقد اأنه لن يكون 

لها عواقب؟
- نع���م، لأن �لع���امل كل���ه مل يك���ن خائف���ًا 
م���ن نف����ش �لتهدي���د، يف نف����ش �لوق���ت! 
�لعامل���ي  �خل���وف  ه���ذ�  �نت�ش���ر  وق���د 
غ���ري �مل�ش���بوق بطريق���ة مبه���رة ب�ش���بب 

�ل�ش���فر و�لتكنولوجي���ا، وهي �ل�ش���مات 
�ملمي���زة لع�شرنا، �شيك���ون لذلك عو�قب 
�أنرثوبولوجي���ة عميق���ة، ولك���ن رمبا لن 
تك���ون فوري���ة، وم���ع ذل���ك، ق���ال بع����ش 
�لعلماء يف وقت مبكر �إن هذ� �لفايرو�ش 
كان خمتلف���ًا ع���ن تل���ك �لت���ي ت�شببت يف 
�أوبئ���ة كب���رية يف �ملا�ش���ي، و�أن مع���دل 
�لوفيات �لنهائ���ي كان منخف�شًا بالفعل، 
وظلت هذه �ملالحظات �ملبنية على �أ�ش�ش 
�إح�شائي���ة غري م�شموعة، مثل �لتوقعات 
و�لتحذي���ر�ت، ول �شك يف �أن �لعر�ف 
به���م ي�شتل���زم ت�ش���اوؤلت ل ح�شر لها يف 
�أمن���اط حياتن���ا، ميكنن���ا �لعم���ل للق�شاء 
على �لوب���اء وملدة عام �أو ع���ام ون�شف، 
�شتكون هن���اك �جتماعات دولية رئي�شية 
للتعّل���م من ردود �لفعل �لعاملية جتاه هذ� 

�لوباء.

 م���ا ال���ذي يجعلك تظن ذل���ك؟ ميكننا اأن نرى 
بو�سوح اأن الأولوية اليوم اقت�سادية.؟

 -  2 �ل�شح���ة،   -  1 �لأولوي���ة  كان���ت   -
و�لآن،  �لقت�ش���ادي،  �لنهي���ار  جتن���ب 
3 - �لنتعا����ش �لقت�ش���ادي. �إنها لي�شت 
متناق�شة، �إنه���ا متتالية، و�لآن، �شيتعني 
علينا �أن جنع���ل �أمناط حياتنا و�إنتاجنا 
دع���اة  ل���دى  كان  فق���د  للبيئ���ة،  �شديق���ة 
حماية �لبيئة حد����ش جيد قبل �لآخرين، 
لكنه���م ظل���و� �أقلي���ة: ي�شاري���ون للغاية، 
وطوباوي���ون للغاي���ة، ومعار�شون جدً� 
للعل���م، بالن�شب���ة للبع����ش، كان���ت �لبيئة 
جم���رد و�شيل���ة جديدة لتدم���ري �ملجتمع، 

لكنها و�شيلة فردية ول توفر حاًل لكوكب 
مكتظ بباليني �لب�شر.

 عاملي���ًا، نح���ن ن�سه���د بداي���ة ف���رة م���ن ع���دم 
اليق���ني.. كي���ف ت���رى ع���ودة ظه���ور ال�سني يف 

القرن احلادي والع�سرين؟
- �إن �لوب���اء ل يغ���ري �لعالق���ات �لدولية 
ب�شكل ج���ذري. �إنه يك�ش���ف بب�شاطة عن 
قوة �لدول لالأ�شخا�ش �لذين كانو� حتى 
ذلك �حلني يعانون من ق�شر �لنظر قلياًل، 
ب���د�أ ظه���ور �ل�ش���ني منذ ح���و�يل ثالثني 
عام���ًا وه���و مذه���ل. ه���ذه �ملو�جه���ة بني 
�ل�ش���ني )�لت���ي تري���د �أن ت�شب���ح رقم 1( 
و�لولي���ات �ملتح���دة، �لتي تري���د منعها، 
�شتهيم���ن على �لعق���ود �لقادمة. مع خطر 

متزق �أوروبا.

  اإن���ك تدع���و اأوروبا اىل "التح���ول اإىل قوة" 
للخروج من الأزمة، هل مازال هناك وقت؟

�خلط���ب  ت�شف���ر  مل  ذل���ك،  م���ن  لب���د   -
�لفرن�شي���ة ع���ن "�أوروبا �لقوي���ة"، �لتي 
�ألقاه���ا جميع روؤ�شائنا تقريبًا، ول �شيما 
�إميانويل ماكرون، عن نتائج كافية حتى 
�لآن، دعون���ا ل نن�ش���ى �أن���ه بع���د �حلرب 
�لعاملية �لثانية، رف�ش جميع �لأوروبيني 
تقريبًا �ملناف�شة، وتو�زن �لقوى، وفكرة 
�لقوة ذ�تها، و�لت���ي كان ُيعتقد �أنها �أدت 
�إىل كارثة نتج عنها �ملاليني من �لوفيات 
و�لفظائ���ع و�لتع�ش���ب. لق���د طلب���و� من 
حت���ت  حمايته���م،  �ملتح���دة  �لولي���ات 
غط���اء �حلل���ف �لأطل�شي، فقام���و� ببناء 

�ل�ش���وق �مل�شرك���ة، ثم �ل�ش���وق �ملوحدة 
وهك���ذ� �أ�شبحت �أوروبا نوعًا من �جلنة 
�ل�شغ���رية �قت�شاديًا لكنه���ا ظلت بحاجة 
�ىل �لكث���ري م���ن �لقوة.لق���د �عتقدن���ا �أن 
ي���ر�م لأن  كل �ش���يء �شيك���ون عل���ى م���ا 
�لبل���د�ن �لنامي���ة �شت�شب���ح، م���ن خ���الل 
�لتطوي���ر و�لتجارة، �أكرث حد�ثة، و�أكرث 
دميقر�طية، وبالتايل �شتنت�شر قيمنا يف 
جمي���ع �أنحاء �لعامل. كن���ا �شاذجني حتى 
ح���دوث �ل�شدمة �ل�شيني���ة! حان �لوقت 
للتخل����ش من ه���ذه �ل�شذ�جة، ف���اإذ� كان 
ذل���ك يف جم���ال �ل�شحة فق���ط، ف�شتكون 
هذه هي �للحظ���ة‘ �إذ تبنّي �عتمادنا �شبه 
�لكام���ل يف قطاع���ات معين���ة �أن نظرتن���ا 
�ملثالية للعوملة قد تغريت..�لأهم من ذلك 
كله، �كت�شاف �لنا�ش �أن �أجهزة �لتنف�ش، 
و�أدويته���م، �شنعت خ���ارج �أوروبا.. �أنا 
�أرى �أن �ل���دول تتفاع���ل بط���رق خمتلف���ة 
�ل���دول  نه���ج  �أن  �أي�ش���ًا  و�أرى  متام���ًا، 
�لآ�شيوية �لتي تعلمت درو�ش �ل�شار�ش، 

كان �أف�شل من نهج �لغرب..

 طرح���ت فك���رة اأن "املنظم���ات الع�سكري���ة" 
و "وكال���ة املخابرات املركزي���ة" توقعوا تف�سي 

فايرو�س كورونا.؟
- لقد و�شفت وكال���ة �ملخابر�ت �ملركزية 
كوفي���د  وب���اء  �شيناري���و  "ل�شن���و�ت" 
19- فهن���اك �لكث���ري من �لتوقع���ات �لتي 
�أثريت م���ن قبل �ملنظمات �لع�شكرية، يف 
�لولي���ات �ملتحدة، يف فرن�شا �أو من قبل 
وكالة �ملخاب���ر�ت �ملركزية." ويف وثيقة 

�شادرة من وكال���ة �ملخابر�ت �لأمريكية، 
2008، و�لت���ي كان���ت  ُن�ش���رت يف ع���ام 
تتوق���ع وب���اًء م�شابه���ًا لوب���اء فايرو����ش 
كورون���ا، �إذ كانت هن���اك توقعات لوكالة 
�ملخابر�ت �ملركزي���ة ت�شمى" �لجتاهات 
�لعاملي���ة يف ع���ام 2025 "تت�شم���ن ه���ذ� 
�ىل  م�ش���رية  بال�شب���ط"،  �ل�شيناري���و 
ظه���ور مر�ش �جله���از �لتنف�شي �لب�شري 
ل���ه  �لع���دوى، و�ل���ذي ل توج���د  �شدي���د 
تد�ب���ري م�شادة كافي���ة، وميكن �أن يوؤدي 
�إىل �نت�ش���ار جائح���ة عاملي���ة "، "وهناك 
كل �ملوؤ�شر�ت"�أي�ش���ًا، فعل���ى �لرغ���م من 
�لقي���ود �ملفرو�ش���ة على �ل�شف���ر �لدويل، 
ميك���ن لالأ�شخا����ش �لذي���ن يعان���ون م���ن 
�أعر�����ش خفيفة �أن ين�ش���رو� �ملر�ش �إىل 
ق���ار�ت �أخ���رى. كل ه���ذ� مت و�شف���ه منذ 

�شنو�ت…

  كتاب���ك )وم���اذا بع���د؟( حق���ق الكث���ر م���ن 
النج���اح واأثرت حول���ه نقا�س���ات عديدة..ماذا 

توقعت فيه بخ�سو�س اأزمة كوفيد - 19؟
-حاول���ت �أن �أجعل كتابي يتميز بالكثري 
م���ن �لو�ش���وح و�لو�قعي���ة ليج���رب �ملرء 
عل���ى �لتفكري..فف���ي فرة مابع���د �لأزمة 
ل�ش���يء �شيكون مثل ذي قب���ل فكل �شيء 
روح  نتجن���ب  �أن  يتغري..لب���د  �ش���وف 
�لهزمي���ة بينم���ا نو�جه �أعم���ال �لإ�شالح 
�ل�شروري���ة �لت���ي �شنعمل عل���ى �لتكيف 
معه���ا، لأنن���ا �شنعي����ش حتدي���ات جديدة 

ول�شك بعد �لأزمة..
عن �سحيفة لوبوا الفرن�سية

في حوار مع وزير الخارجية الفرن�سي الأ�سبق هوبير فيدرين :

�أيلول ! وباء كوفيد ت�صبب ب�صدمة عالمية �أكثر عنفًا من هجمات 11 

التعامل  في  الآ�سيوية  الدول  نهج  كان   
مع الأزمة اأف�سل من دول الغرب

روبريتو �أرماريو.. عامل ما بعد �لوباء جورجيو �أغامبين: فايرو�س كورونا ال يقتل �لب�صر 
فقط و�إنما يدّمر �لمجتمعات



 عامر م�ؤيد 

مه����ن كثرية ت�أثرت بفر�����ض حظر التجوال 
ب�ش����بب تف�ش����ي ف�يرو�����ض كورون�����، فيم����� 
اغلق����ت اب����واب ا�ش����واق معروف����ة لل�ش����بب 
ذات����ه. يوم اجلمعة ك�ن متنف�ش����� للكثريين 
ال�شيم����� وان �ش�����رع املتنب����ي يف الع��شمة 
والكت�����ب  للمثقف����ن  قبل����ة  يك����ون  بغ����داد 
القتن�����ء اال�ش����دارات املختلف����ة. ومل يت�أثر 
�ش�رع املتنبي فق����ط بفر�ض حظر التجوال 
ب����ل هن�ك ا�ش����واق معروف����ة اي�ش����� ت�أثرت 
مث����ل الغزل واملالب�����ض امل�شتخدمة، خ��شة 
وان ي����وم اجلمع����ة ك�ن منع التج����وال فيه 
�ش�مال. ويق����ول �ش�حب من�شورات درابن 
الكتب عل����ي الطوكي يف حديث����ه ل�)املدى( 
ان "كل امله����ن وا�شح�����ب االعم�����ل احل����رة 

ت�أث����روا به����ذه االزمة". وا�ش�����ف الطوكي 
ان "مهن����ة بيع الكتب والن�شر ويف العراق 
حتديدا، ت�أثرت كثريا ب�زمة كورون� وهي 
م����ن اي�م احتج�ج�����ت ت�شرين ك�نت تع�ين 

من  تراج����ع يف الطلب على الكتب". وبن 
ان "ازمة بيع الكت�����ب ا�شتمرت اىل يومن� 
هذا خ��شة وان احلظر ال�ش�مل ك�ن يومي 
اجلمعة وال�شب����ت وهم� اهم يومن ل�شوق 

الكت�ب".
وذكر ان "رفع احلظر ال�ش�مل خالل هذين 
اليوم����ن ه����و ق����رار مف����رح ل����كل الكتبين 
والن��شري����ن وكذل����ك رواد �ش�����رع املتنبي، 
له����ذا ن�أم����ل ان يكون احلظر الق�����دم حظرا 
مدرو�ش����� ب�ش����كل جي����د حت����ى ال يوؤثر على 
ارزاق الن������ض". وللم����رة االوىل منذ فرتة 
طويلة يع�ود �ش�����رع املتنبي ن�ش�طه خالل 
ي����وم اجلمع����ة بع����د رف����ع حظ����ر التج����وال 
ال�ش�م����ل خالل هذا الي����وم. ون�شر كثريون 
�شورهم يف املتنبي، فرحن بعودة احلي�ة 
اىل هذا ال�ش�����رع الذي يعت����ر متنف�ش� لهم 
خالل اي�م العطل. ويقول الب�حث وع�شو 
الهيئ����ة االدارية ملنظمة ان����� عراقي ان� اقراأ 
�شت�ر ع����واد يف حديثه ل�)امل����دى( انه "بعد 
انقط�ع لعدة ا�شهر ب�شبب تف�شي ف�يرو�ض 

كرون����� ع�د �ش�رع املتنب����ي لي�شتقبل رواده 
يوم اجلمع����ة، بعد ان جعل����ت خلية االزمة 
ي����وم اجلمع����ة حظ����رًا كلي����ً�". وا�ش�ف "مل 
ت�شه����د اجلمع����ة االوىل بعد احلظ����ر اقب�ال 
كب����ريا م����ن قب����ل املواطن����ن وذل����ك لع����دم 
ت�أك����د الن������ض م����ن ان احلظ����ر قد رف����ع يوم 
اجلمع����ة ب�شبب اجلدل ال����ذي ح�شل ب�ش�أن 
ابق�����ء اجلمع����ة وال�شب����ت حظ����را كلي����ً� مع 
نف����ي  وزارة ال�شح����ة". وا�ش�����ف ان م����ن 
ارتف�ع  ع����دم احل�شور اي�شً� هو  "ا�شب�ب 
درج�����ت احل����رارة اذ �شهدت بغ����داد موجة 
ح����ر �شديدة". واعرب عواد عن امله يف ان 
ت�شه����د "اال�ش�بيع الق�دم����ة ان يعود �ش�رع 
املتنب����ي بقوة م����ن اجل اع�����دة احلي�ة لهذا 
ال�ش�رع احليوي ويعود الن��ض ملم�ر�شتهم 

ع�داتهم يف كل جمعة".
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العمود
الثامن

�ش���درت ع���ن دار امل���دى رواي���ة مق�����ض االن�ش����ن للروائ���ي 
االإيط����يل م�رك���و ملف�ل���دي وه���و ك�ت���ب رواي����ت بولي�شية 
يحظى ب�شعبية كب���رية يف وطنه. وه� هو مينحن� يف عمله، 
"قي��ض االإن�ش�ن"، رواية ت�ريخية مهمة وت�شّكل، اإىل ج�نب 
فً�  قة، �شف���رًا ممتعً� بقدر م� هو مثقِّ حبكته���� البولي�شية امل�شوِّ
داخ���ل واحدة من اأكرث مراحل ت�ري���خ اإيط�لي� �شحرًا، ع�شر 
النه�ش���ة. رواية تت���وق خ�شو�شً� اإىل ت�شلي���ط ال�شوء على 
عبقرية الر�ش����م العبقري ليون����ردو دافين�شي، �شخ�شيته� 
الرئي�ش���ة. يف م���ك�ٍن م� م���ن الرواي���ة، يق���ول دافين�شي اإن 
قي�����ض اأي اإن�ش����ن مرتب���ط مب���دى قدرت���ه عل���ى "التط���ّور 

والتعّلم". وهذا م� ي�شعى ملف�لدي اإىل اإظه�ره.

عندم� قرر الروائي االإيط�يل 
األرتو مورافي�، التوجه �شوب 
بكن، ك�ن قد قرر اأن يبداأ رحلة 

�شيقة يف ع�مل �ش�ج ب�ملواقف 
واحلروب وال�شج�الت الثورية 

. ك�ن يريد اأن ينري للغرب لغز 
ال�شن من الداخل، ويخرن� 

يف مقدمة كت�به ال�شهري "ثورة 
م�و الثق�فية" اأن اأول �شوؤال 

واجهه بعد عودته من رحلته 
ال�شيقة هذه ك�ن: م� اأعظم 

�شيء اأثر فيك هن�ك؟  فك�نت 
اإج�بته وا�شحة: الفقر.ك�ن 

ذلك ع�م 1967 .
يف رحلته التي ا�شتمرت 

اأ�ش�بيع ك�ن فيه� مورافي� ي�ش�أل 
العم�ل والفالحن ، واأخريًا 
حتدث مع م�و، عن روؤيتهم 

لل�شن اجلديدة، فك�نت 
اإج�بتهم واحدة: االنت�ش�ر يف 

احلرب �شد الرجعية والفقر .
وك�ن مورافي� يريد اأن يتحدث 
يف ال�شي��شة، فوجد اأن الرجل 

الث�ين يف ال�شن "�شو اإن 
الي" يفلت بكل مه�رة من �شرك 
االأ�شئلة ال�شي��شية ليتحدث عن 
بالده وع�داته� ومك�نة الفل�شفة 

ال�شعبية والبعد الثق�يف فيه�، 
وعندم� يجد اأن مورافي� يلح 

يف االأ�شئلة، يبت�شم وهو يقول 
له: "دعك من ال�شي��شة اإنه� 

ب�ش�عة ف��شدة" .
يف متوز الق�دم �شتحتفل 

ال�شن مبئوية حزبه� 
ال�شيوعي، من دون عق�ئد 

ج�مدة وال نظري�ت ثورية، 
وال خط�ب�ت للقت�ل، حيث 

تغيب فيه� روؤية مورافي� للفقر 
، وحتل حمله� دولة تزاحم 

اأمريك� على �شدارة االقت�ش�د 
الع�ملي، وتتحول مدنه� 

بف�شل االقت�ش�د والتنمية 
من بيوت فقرية من�شية يف 

اأطراف الريف اإىل مدن تن�ف�ض 
نيويورك وطوكيو.

ق�تلت ال�شن بكل ب�ش�لة 
من اأجل الق�ش�ء على وب�ء 

كورون�، فيم� يتق�تل �ش��شتن� 
على اأن يكون برمل�نن� �شن�عة 

ال حتمل م�ركة العراق.. 
اليوم يف العراق الكل يتغنى 
ب�لنموذج ال�شيني، لكنهم ال 
يعرفون مب�ذا يفكر الرئي�ض 

ال�شيني احل�يل �شي جينبينغ 
الذي اأ�شبحت اأفك�ره جزءًا 

من د�شتور البالد؟، ك�ن ال�ش�ب 
الطموح يتذكر اأنه ا�شتمع يومً� 

اإىل ب�ين ال�شن احلديثة دنغ 
ه�شي�و بنغ وهو يقول: "ال 

يهم م� يكونه لون القط اأبي�ض 
اأو اأ�شود املهم اأن ي�شط�د 

الف�أر" .
يقول جينبينغ لل�شحفين وهم 
ي�ش�ألونه عن نظرته للم�شتقبل: 

اأقراأ  كنت  �شب�بي  "يف 
كونفو�شيو�ض كثريًا وظلت يف 
ذاكرتي عب�رته التي يقول فيه� 

االإ�شالح،  هي  ال�شي��شة  "اإن 
ف�إذا جعل احل�كم نف�شه اأ�شوة 

ح�شنة لرعيته، فلن يجروؤ اأحد 
على الف�ش�د" .

تتذكرون م� ق�له 
العراق"  "كونفو�شيو�ض 

اإبراهيم اجلعفري: عندم� 
يتهدد م�شرين� �شيخرج امل�رد 

املعنوي من القمقم، وعندم� 
خرج ال�شب�ب من قمقم 

املح��ش�شة والف�ش�د، اأطلقوا 
عليهم الر�ش��ض وقن�بل الغ�ز 

ونعتوهم ب�"اجلوكر" .
نتذكر مع ال�شن وهي حتتفل 

مبئوية احلزب ال�شيوعي م� 
ق�له دنغ ه�شي�و بنغ ذات يوم 

النهر عليك  اأن تعر  اأردت  "اإذا 
اأن تتح�ش�ض االأحج�ر التي يف 

اأعم�قة كي تتمكن من العبور 
ب�أم�ن". 

املئوية ال�صينية 

مقا�س الإن�سان

 علي ح�سني

����س���ارع امل��ت��ن��ب��ي ي��ف��ت��ح اأب�����اب����ه م���ن ج���دي���د ل��ع�����س��اق ال��ك��ت��ب  

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة الع�م���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة ح�لة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الثالث�ء( اأن درج�ت احلرارة مق�ربة و�شتنخف�ض عن معدالته� ليوم اأم�ض، 

واأن اجلو �شيكون م�شم�شً� يف الكثري من من�طق البالد.
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حول العالم

و�ش���ط نح���و خم�ش���ة اآالف قطعة 
تراثي���ة واأثري���ة يعي����ض العراقي 
فخري الط�ئي واأفراد اأ�شرته يف 

بيت غري ع�دي مبدينة املو�شل.
فقد حّول الط�ئي بيته اإىل متحف 
ع����م موؤقت به���دف املح�فظة على 
تعر����ض  ال���ذي  املو�ش���ل  ت���راث 
ل�ش���رر ب�ل���غ خالل احل���رب التي 
�شنه���� تنظي���م الدول���ة االإ�شالمية 
املت�شدد عل���ى املدينة التي مزقته� 
القط���ع  يجم���ع  وب���داأ  احل���رب. 

الرتاثي���ة بعدم� ع����د اإىل املو�شل 
مق�تل���ي  م���ن  حتريره����  عق���ب 

التنظيم املت�شدد.
وع���ن ذل���ك ق����ل فخ���ري الط�ئي، 
لتلفزي���ون  املتح���ف،  �ش�ح���ب 
"بعدم� حت���ررت مدينة  روي���رتز 
مدينت���ي  اإىل  رجع���ت  املو�ش���ل 
القدمي���ة،  املو�ش���ل  ومنطقت���ي، 
واحل�ش����رة  ال���رتاث  راأي���ت 
املو�شلي���ة مدمري���ن ب�لك�مل. من 
هن� انطلق���ت فكرة جمع م���� اأقدر 
علي���ه من الرتاث واأعيد م� اأرادوا 

تدمريه".
واأو�ش���ح الط�ئي، وه���و متق�عد، 
م���ن  اأك���رث  ت�ش���م  جمموعت���ه  اأن 

خم�ش���ة اآالف قطع���ة تراثية متثل 
والديني���ة  العرقي���ة  االأقلي����ت 
املختلفة التي ع��شت يف املو�شل 
من اأك���راد وم�شيحين وم�شلمن 

ويهود وتركم�ن وغريهم.
واأنف���ق الط�ئ���ي 50 مليون دين�ر 
دوالر(  األ���ف   33 )نح���و  عراق���ي 
عل���ى �شغف���ه هذا ليزي���د جمموعة 
مقتني�ت���ه. كم���� اأن���ه يقب���ل القطع 
الرتاثية الت���ي يترع به� البع�ض 

للمتحف.
عل���ى  ال���زوار  ع�ش���رات  وي���رتدد 
متح���ف الط�ئي يوميً�. من هوؤالء 
اأجمد �ش�لح ال���ذي ق�ل لتلفزيون 
ج���دًا،  رائ���ع  "�شع���ور  روي���رتز 

اأن اأ�ش�ه���د م���� فقدت���ه م���ن ت���راث 
وم���ن بيوت����ت قدمي���ة يف مدينة 

املو�شل".
وم�ش���ى يق���ول "فق���دت اأكرث من 
ع�ش���رة اآالف �ش���ورة م���ن �ش���ور 
واأعم�م���ي  واأج���دادي  ع�ئلت���ي 
واأهل���ي ون��شي. واأن���� جئت لهذا 
املتح���ف الب�شي���ط الرائ���ع، الذي 
جم���ع كل ال���رتاث ال���ذي تربين���� 
واأج���دادي  واآب�ئ���ي  اأن����  علي���ه 
واإخوت���ي. ذك���رين ب���كل حي�تي، 
يف ال�شتيني����ت، وال�شبعيني����ت. 
جم�لي���ة  ال���روح،  جم�لي���ة  ه���ذه 

الب�ش�طة التي ع�شن�ه�".
عن / رويرتز

مواطن من املو�صل يحول بيته اإىل متحف ي�صم اآالف القطع الرتاثية 

ذك���رى جميل���ة وم�شحكة ال تزيد مدته���� على 56 ث�نية، �شوه���دت على موقع 
يوتي���وب نحو 883 مليون مرة، مت بيعه� يف م���زاد علني مببلغ قي��شي و�شل 

اإىل 760 األ���ف دوالر. ورف���ع مقط���ع الفيدي���و عل���ى موق���ع يوتيوب قب���ل 14 �شنة، 
وحتدي���دا يف الث�ل���ث والع�شري���ن م���ن اي����ر 2007، ويع���ود لطفل���ن �شقيقن 

اإجنليزي���ن هم���� ه����ري وت�ش����ريل، وعر����ض عل���ى االإنرتن���ت بعن���وان 
"ت�ش�ريل ع�ض اإ�شبعي". يف ذلك الت�ريخ ك�ن عمر ه�ري ثالث �شنوات، 

وعم���ر �شقيق���ه ت�ش�ريل �شنة واح���دة، عندم� �شور والدهم���� ه�ورد ديفيز 
ك�ر املقطع ورفعه عل���ى اليوتيوب ب�عتب�ره "م�شحك� قليال". واحتل 

الفيدي���و املرتب���ة االأوىل عل���ى يوتيوب عدة مرات، قب���ل اأن تظهر 
فيديوه�ت جديدة، وخ�شو�ش� اأغ�ين الفيديو كليب، ليرتاجع 

اإىل املرتبة 95 بت�ريخ 23 حزيران 2017.
ودف���ع الفيدي���و الع�ئل���ة اإىل دائ���رة ال�شهرة 
واالأ�ش���واء، وحقق���ت م���ن ورائ���ه �شفق����ت 
اإعالن����ت ورع�ي���ة، درت عل���ى الع�ئلة مئ�ت 

االآالف من الدوالرات. 
وك�ن االأب ه����ورد يريد اإر�ش�ل الفيديو اإىل 
�شديق له يف كولورادو ب�لوالي�ت املتحدة، 
ولك���ن ب�شبب حجم���ه الكب���ري مل يتمكن من 
فق����م  االإلك���رتوين،  الري���د  ع���ر  اإر�ش�ل���ه 
بتحميل���ه عل���ى يوتيوب، وجع���ل م�ش�هدته 
ع�م���ة مل�ش�ع���دة والدي���ه يف الو�ش���ول اإليه 

ب�شهولة اأكر.

ذك���رت تق�رير �شحفي���ة بريط�ني���ة اأن رئي�ض الوزراء 
الريط�نى بوري�ض جون�ش���ون �شيتزوح من خطيبته 
ك�ري �شيمون���دز واأم اأ�شغ���ر اأبن�ئ���ه يف متوز/يوليو 
الع����م املقب���ل، حي���ث ق�م���� ب�إر�ش����ل بط�ق����ت الدعوة 
بت�ري���خ الزف����ف اإىل الع�ئلة واالأ�شدق����ء، بح�شب م� 

ذكرت �شحيفة ال�شن.
اأواخ���ر  من���ذ  خمطوب���ن  وك�ري  جون�ش���ون  وك�ن   
2019، لك���ن مث���ل الكثريي���ن، ق�م� بت�أجي���ل خططهم� 
لل���زواج ب�شب���ب وب����ء كورون� م���ع فر�ض قي���ود على 
ع���دد من ميكنهم ح�شور االحتف����الت. وق�لت �شحيفة 
الغ�ردي����ن، اإن ه���ذا �شيكون ث�ل���ث زواج جلون�شون، 
اأي���ن  لكن���ه االأول ل�شيمون���دز.  ومل يع���رف حتدي���دا 
�شيحتف���ل جون�ش���ون وخطيبت���ه ب�ملن��شب���ة. لكن من 
املتوق���ع اأن ي�شت�شيف مق���ر اإق�مة رئي�ض احلكومة فى 
ب�كنغه�م�ش�ي���ر، ت�شيك���رز، حف���ل الزف����ف. ويق����ل اأن 
هن����ك مك�ن� اآخر حمتمال وهو متنزه بورت ليمنب فى 
كنت، حيث تعمل �شيموندز ل�ش�لح اجلمعية اخلريية.  
واأ�ش�رت تق�رير �ش�بقة اإىل اأن الزف�ف ميكن اأن يكون 

يف اإيط�لي�، حيث يوجد اأق�رب ل�شيموندز. 

اإ�سبعي"   ع�س  ""ت�ساريل 
يباع ب�760 األف دولر رئي�س وزراء بريطانيا 

يتزوج خطيبته كاري 
�سيم�ندز  

25 May 2021

الك�سف عن ال�سبب احلقيقي 
وراء وفاة �سمري غامن

نف���ى الدكت���ور خ�لد جم�ه���د، م�ش�عد وزي���رة ال�شحة 
امل�شري، اأن يكون ال�شبب احلقيقي وراء وف�ة الفن�ن 
�شمري غ�من هو اإ�ش�بته مب� يعرف ب�"الفطر االأ�شود"، 
وذلك ردًا على ت�شريح�ت �شقيق الفن�ن الراحل �شمري 
غ����من، ب�أّن �شقيقه ُتِويّف ب�لفطر االأ�شود. وق�ل جم�هد 
اإّن �شب���ب وف����ة الفن�ن �شمري غ����من موجود يف �شه�دة 
الوف����ة، وهو "م�ش����كل يف الُكلى وِخالف���ه"، حيث اأن 
ال�شبب لي�ض جمهواًل كم� يدعي البع�ض. واأ�ش�ف خ�لد 
جم�هد، خ���الل مداخلة ه�تفي���ة يف برن�مج تلفزيوين 
"االأعرا�ض اجل�نبية تعتر اأمرًا علميً� وطبيً�"، �ش�ربً� 
مثاًل: "اأي مري�ض �شكر حتدث لديه م�ش�عف�ت 
ومنه� )ق���دم �شكري(، وهذا اأحد االأعرا�ض، 
وحت���دث الأي مري����ض لدي���ه نق�ض يف 
جه����ز املن�ع���ة". كم���� لف���ت اإىل اأّنه 
يجب اأن تكون هن�ك معلوم�ت من 
املتخ�ش�ش���ن، واأّن �شب���ب الوف�ة 

للراحل لي�ض جمهواًل.
امله���ن  نقي���ب  اأي�ش���ً�  اأ�ش����ر  كم���� 
التمثيلي���ة امل�شري���ة، اأ�ش���رف زك���ي، 
خ���الل جن�زة �شمري غ�من، اإىل اأّن ال�شبب 
احلقيقي وراء وف����ة الفن�ن الكبري، ب���داأ ب�الإ�ش�بة 
بف�يرو����ض كورون���� ث���م �شف����وؤه منه����، م���ع م�ش�حب���ة 

االإ�ش�بة بحدوث ف�شل كلوي اأدى اإىل الوف�ة.

�ش�رك���ت املمثل���ة الهندي���ة "ك�رين� ك�بور خ����ن" �ش���ورة �شيلفي عفوية 
ب���دون م�كي�ج على ح�ش�به���� ال�شخ�شي بو�ش�ئ���ل التوا�شل االجتم�عي 
ي���وم االأحد حتث معجبيه� ومت�بعيه� على اأن ال يفقدوا االأمل. وبح�شب 
موقع  الهند ت�ميز " كتبت املمثلة جنب� اإىل جنب مع �شورته� ال�شيلفي: 
"اب���ق يف املن���زل، ابق اآمن���ً�... ال تفقد االأم���ل". واأ�ش�فت زوجن من 
الرم���وز التعبريي���ة للقل���ب اأي�ش����. ومن املع���روف عن "ك�رين���� ك�بور" 
اأنه���� واح���دة من املمث���الت اللوات���ي متكَنّ م���ن ك�شب مالي���ن املت�بعن 
يف ع����م واح���د فق���ط م���ن االن�شم����م اإىل "ان�شتغ���رام" حي���ث ت�شدرت 

عن�وي���ن ال�شحف يف اأول من�شور له� عل���ى اإن�شتغرام يف اآذار/
م�ر�ض 2020، ك�نت تق���دم ملحبيه� ملح�ت عن حي�ته� اليومية. 

واالأك���رث م���ن ذلك، ف�إن لعب���ة ال�شيلفي اخل��شة به���� هي التي 
لط�مل���� حتدث عنه� املعجبون. فهي مل تف�شل اأبدا يف م�ش�ركة 

�ش���ور جم�له���� - الذي ال ت�شوب���ه �ش�ئبة - ويف معظ���م االأوق�ت 
بدون امل�كي�ج. وهذا هو املك�ن الذي تفوز فيه "ك�رين�" ب�لقلوب 

وع�شق املعجبن جلم�له� فيرتكوا له� قلب� اأحمر ورموزا ن�رية يف 
ق�شم التعليق�ت.

ك����اري����ن����ا ك������اب�������ر ت���ن�������س���ر ر�����س����ال����ة اأم������ل  

 ح�سن ناظم 
وزي���ر الثق�ف���ة التقى رئي����ض المنظمة 
العربي���ة لل�شي�ح���ة ف���ي ج�مع���ة الدول 
العربي���ة د. بندر بن فهد اآل فهيد، خالل 
زي����رة ر�شمي���ة اإل���ى المملك���ة العربية 
ال�شعودية، لبحث توقيع مذكرة تف�هم 
�شي�حي���ة مع المنظم���ة، ومن�ق�شة �شبل 
تطوي���ر القط�ع ال�شي�ح���ي في العراق. 
وتن����ول اللق����ء اأوجه تعزي���ز التع�ون 
ال�شي�ح���ي بي���ن ال���وزارة والمنظم���ة، 
واالتف����ق على و�شع خ�رط���ة تت�شمن 
ال�شي�ح���ي  القط����ع  لتنمي���ة  مب����درات 
ا�شتقط����ب  عل���ى  والعم���ل  العراق���ي 
وتطوي���ر  لت�أهي���ل  الم�شتثمري���ن 

المن�ش�آت ال�شي�حية العراقية.

 عمر ال�سراي 
ف���ي  الثق�في���ة  ال�ش���وؤون  م�ش���وؤول 
اعل���ن  الع���راق  وكت����ب  ادب����ء  اتح����د 
�شعري���ة  ق���راءات  جل�ش���ة  اق�م���ة  ع���ن 
تح���ت عن���وان "فل�شطي���ن تنب����ض في 
ق�ش�ئد ال�شع���راء.."  ُتتلى فيه� ق�ش�ئد 
لفل�شطين و�شعبه� ال�ش�بر، في ت�ش�من 

اإن�ش�ني مع الموق���ف والعدالة.. وذلك 
يوم غد االربع�ء على ق�عة الجواهري 
و�شتب���ث الجل�شة مب��ش���رة على موقع 

االتح�د. 

 مالك عبد علي
المخ���رج ال�شينم�ئ���ي ال�ش����ب ي�ش�رك 
فيلمه "الر�ش�لة االخيرة" في مهرج�ن 
�شم���ن  الجدي���دة،  لل�شينم����  الكوي���ت 
م�ش�بق���ة الفيلم العرب���ي الق�شير التي 
انطلقت اليوم الثالث����ء. الفيلم يحكي 
عن ر�ش�لة انتح����ر الك�تبة البريط�نية 
فرجيني� وولف، وم���� تع�نيه المرأة 
العراقي���ة من �شغ���وط نف�شي���ة ب�شبب 

الحروب المختلفة. 

...
داً 

 ج
ص
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