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المعلق ال�صهير
 حفيظ دراجي في حوار 

خا�س مع المدى 

 بغداد/ متيم احل�صن

يرتبط بع����ض ال�سباط امل�ستدعني يف 
اللجن���ة احلكومية امل�سكل���ة منذ ا�سهر 
عل���ى خلفي���ة مقت���ل نا�سط���ني ببع�ض 

الف�سائل امل�سلحة.
انت�س���ار  عق���ب  احلكوم���ة  واعلن���ت 
عل���ى  ردا  ال�س���وارع  يف  م�سلح���ني 
اعتقال القي���ادي يف احل�س���د ال�سعبي 
قا�س���م م�سلح، ا�ستدعاء اكرث من 100 
�ساب���ط وع�سكري مرتبط���ني باحداث 

العنف التي رافقت التظاهرات.

يع���رف  ل  ال���ذي  م�سل���ح  ويواج���ه 
م�س���ره حتى الآن ع���دة تهم، بح�سب 
عالقت���ه  ابرزه���ا  متع���ددة،  رواي���ات 
يف  النا�سط���ني  م���ن  ع���دد  بت�سفي���ة 

حركات الحتجاجات.
اهمي���ة  م���ن  قلل���وا  نا�سط���ني  لك���ن 
واعتربوه���ا  ال�سب���اط"  "ا�ستدع���اء 
متعلق���ة ب�"ت�سفيات �سيا�سي���ة"، فيما 
تداول���ت اأنب���اء ع���ن �سرب���ة اأمركي���ة 

حمتملة �سد ف�سائل يف الداخل.
وقال���ت م�س���ادر امني���ة ل�)امل���دى( ان 
الت���ي  ال�ستدع���اء  اوام���ر  "بع����ض 

�س���درت من احلكوم���ة يف جلنة المر 
الدي���واين 293 ل�سن���ة 2020 املتعلقة 
بالتحقي���ق يف قت���ل املتظاهرين ت�سم 
ا�سم���اء ع�سكريني مرتبطني بالف�سائل 

امل�سلحة".
ال�سلط���ات  ان  امل�س���ادر  ذك���رت  كم���ا 
وحم���زة  م�سب���اح،  "ح�س���ن  اعتقل���ت 
الكعب���ي م�س���وؤول ا�ستخب���ارات لواء 
م�ساع���دي  اأب���رز  وهم���ا  الطف���وف"، 
القي���ادي قا�س���م م�سلح، ال���ذي اعتقل 
عل���ى خلفي���ة ح���وادث قت���ل نا�سط���ني 
يف  ال�س���د  ع���ني  قاع���دة  ومهاجم���ة 

النبار، وتهريب ا�سلحة على احلدود 
مع �سوريا.

ويوم اجلمعة اعلنت اللجنة انها بداأت 
با�ستدع���اء 22 �سابط���ا و90 ع�سكريا 
من وزارت���ي الداخلي���ة والدفاع، رغم 
مرور نحو 8 اأ�سهر على ت�سكيلها وهو 

ما اأثار ا�ستغراب قادة الحتجاجات.
اللجن���ة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
يف  اجلناب���ي،  حمم���د  احلكومي���ة، 
ت�سري���ح للوكال���ة الر�سمي���ة: "اللجنة 
ا�ستدعت �سه���ودا واطلعت على الأدلة 

اجلنائية والأوراق الق�سائية".

واأ�س���اف: "اللجن���ة ت�سلم���ت اأكرث من 
7000 وثيق���ة ق�سائي���ة م���ن املحاك���م 
املخت�س���ة، ومت الطالع عليها من قبل 
الق�س���اة ل�سمان الو�س���ول اإىل نتائج 

حيادية ورفع ال�سبابية".
وكان جمل����ض الق�ساء ق���د اعلن العام 
ب���دون  "مل���ف  ت�سل���م  ان���ه  املا�س���ي، 
متهم���ني" م���ن وزي���ر الدف���اع ال�سابق 
جن���اح ال�سمري، ال���ذي كان وزيرًا يف 

فرتة احتجاجات ت�سرين 2019.

 التفا�صيل �س3

نا�صطون يحذرون من "تمل�س المتهمين" وتحويل التحقيقات اإلى داخلية

لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين ت�ستدعي 
ع�سكريين مرتبطين بف�سائل م�سلحة

 بغداد/ حممد �صباح

اإر�سال فريق اأممي ملراقبة النتخابات النيابية املبكرة،  فور ت�سويت جمل�ض الأمن الدويل على 
بداأت الت�سالت بني احلكومة العراقية والأمم املتحدة لالتفاق على حتديد عدد املراقبني ومهمتهم 

وتوزيعهم.
الفريق الممي �سيقلل من حالت  اأن هذا  الأمن، موؤكدة  ورحبت كتل �سيا�سية بت�سويت جمل�ض 

التزوير التي "حدثت وحتدث يف كل اقرتاع".
اإ�سراف املراقبني الدوليني على النتخابات  لكن باملقابل ان غالبية القوى ال�سيعية ترف�ض فكرة 
الربملانية املبكرة املقرر اإجراوؤها يف العا�سر من �سهر ت�سرين الأول املقبل، مطالبة اأن تقت�سر مهمة 

الفريق الممي على املراقبة لالنتخابات.
ويبني ح�سني الهنداوي، م�ست�سار رئي�ض جمل�ض الوزراء لل�سوؤون النتخابية يف ت�سريح ل�)املدى( 
اأن "احلكومة العراقية متوا�سلة ب�سكل م�ستمر مع الأمم املتحدة وبعثتها يف بغداد لالتفاق على 
عدد مراقبي النتخابات المميني ومهمتهم ومكانهم وتوزيعهم والآليات التي �سيمكن اعتمادها 

لوج�ستيا لالنتخابات".
لالأمم  تابع  فريق  بت�سكيل  العراقية  بالإجماع على طلب احلكومة  الدويل،  الأمن  ووافق جمل�ض 
اإ�سافيني  مبوظفني  معززا  املقبل  الأول  ت�سرين  �سهر  يف  الربملانية  النتخابات  ملراقبة  املتحدة 

ومعلنا عنه بو�سوح قبل النتخابات املقبلة ملراقبتها يف اأو�سع تغطية جغرافية ممكنة.

 تفا�صيل �س2

كتل ترف�س فكرة الإ�صراف.. واأخرى ترحب  

ات�سالت بين الحكومة والأمم 
المتحدة لترتيب مهام فريق 

الإ�سراف الأممي على النتخابات 

 بغداد/ املدى

نف����ى وزير الدفاع جمعة عن����اد، اأم�ض ال�سبت، 
اإطالق �س����راح قائد عمليات الأنبار يف احل�سد 

ال�سعبي قا�سم م�سلح.
وقال عناد، اإن "القائ����د العام للقوات امل�سلحة 
دائم����ا ما ي�سدد على �س����رورة الحتواء وعدم 
اإراق����ة الدم����اء، وان البع�����ض يف�س����ر �سك����وت 
الدول����ة خوف����ا، اإل ان تغلي����ب م�سلح����ة البل����د 
ه����ي الأوىل؛ ك����ون املو�سوع ي�سب����ح خطرًا 
يف حالة ح����دوث قتال ما بني القوات امل�سلحة 
التابعة للدولة واحل�سد ال�سعبي التابع للدولة 
اأي�س����ا"، مو�سحا باأن "البل����د ل يتحمل املزيد 

من ال�سهداء واجلرحى".

ق����ال اإن "هن����اك جه����ات )مل ي�سمه����ا( ت�سع����ى 
اإىل اأن حت�س����ل فتن����ة يف البل����د، وتراق����ب عن 
بع����د وت�سب الوق����ود لت�ستعل ن����ران احلرب 

الأهلية".
وب����ني عناد اأن "من يعتقد ان عمليات التحرير 
الت����ي ج����رت �سد تنظي����م داع�����ض الإرهابي مل 
تكتم����ل ل����ول احل�س����د فه����و خمط����ئ لن قوات 
اجلي�����ض ه����ي م����ن �ساهم����ت بتحري����ر العراق 
وباإمكانه����ا القي����ام بعملي����ات التحرير وحدها 
لك����ن احل�س����د �ساه����م بت�سريع التحري����ر فقط، 
ولول اإ�سناد طران اجلي�����ض والقوة اجلوية 

ملا ح�سل النت�سار".

 التفا�صيل �س3

نفى اإطالق �صراح قا�صم م�صلح 

وزير الدفاع يعلق على ا�ستعرا�ض الح�سد: 
الأحادية ل تخيف الدولة والجي�ض

 ترجمة/ حامد احمد     

ك�سف تقرير لليون�سيف ح���ول الو�سع الإن�ساين للعراق خالل 
الرب���ع الأول م���ن ع���ام 2021 بان املنظم���ة نا�س���دت املتربعني 
وال���دول املانحة لتاأمني مبلغ ق���دره 70.8 مليون دولر لتغطية 
احتياج���ات اإن�ساني���ة ملحة لعوائل واأطف���ال مت�سررين ولكنها 
تلق���ت 3.1 ملي���ون دولر فقط خالل الرب���ع الأول من هذا العام 
مما ت�سبب ذلك بحرمان 84 % من املحتاجني البالغ عددهم 4.1 
ملي���ون �سخ�ض 44 % منهم اأطف���ال و 28 % منهم ن�ساء و15 % 
معاقني بواقع فجوة وعجز بالتمويل قدره 59.3 مليون دولر.

وذك���رت املنظمة انه ب���دون وجود دعم م���ن متربعني و�سركاء، 
ف���ان برام���ج اأ�سا�سية لدعم ا�سخا����ض ذوي احتياجات اإن�سانية 
عاجل���ة �ستتعرقل، م�س���رة اىل ان توفر خدمات جوهرية مثل 
مياه �ساحل���ة لل�سرب وم���واد تعقيم ودعم نف�س���ي وم�ساعدات 
حيوية اأخ���رى �سيتاأثر على نحو خطر اذا مل تتم معاجلة هذه 
الفج���وة التمويلية يف الوقت املنا�سب. وقال���ت املنظمة انه مت 
اإنفاق مبلغ 8.2 مليون دولر على برامج اإن�سانية خالل برامج 

عام 2020.
م���ن بني البل���دان واجلهات الرئي�س���ة التي �سارك���ت يف متويل 
منا�س���دات اليوني�سي���ف خ���الل الرب���ع الأول م���ن ه���ذا الع���ام 
 HAC للع���راق ه���و مكت���ب ال�ستجاب���ة الإن�ساني���ة لالأطف���ال
التاب���ع لليوني�سيف وكن���دا واأملانيا والياب���ان واململكة املتحدة 
و�سن���دوق الولي���ات املتح���دة لليوني�سي���ف ومنظم���ة الحتاد 

.ECHO الأوروبي للرعاية الإن�سانية

 التفا�صيل �س3 

ت�صلمت 3 مليون دولر من اأ�صل 70 طالبت بها

تراجع اأعداد المتبرعين
 يحرم 84 % من الم�ستفيدين 

من م�ساعدات اليوني�سيف

 بغداد/ اأ ف ب 

تثر عودة ع�سرات العائالت العراقية 
التي ي�ستبه بارتباطها بتنظيم داع�ض 
اإىل  �سوري���ا  يف  اله���ول  خمي���م  م���ن 
املو�س���ل خماوف يف �سف���وف �سكان 
املنطق���ة اإذ ل تزال ذك���رى فظائع هذا 

التنظيم املتطرف ماثلة يف اأذهانهم.
وحتت جنح الظ���الم وو�سط حرا�سة 

اأمنية م�س���ددة، عربت نحو مئة عائلة 
عراقية ليل الثالث���اء من خميم الهول 
لت�ستق���ر  الع���راق  اإىل  �سوري���ا،  يف 
يف خمي���م اجلدع���ة الواق���ع جن���وب 

املو�سل.
وه���ي امل���رة الأوىل الت���ي يع���اد فيها 
نازح���ون عراقي���ون من اله���ول الذي 
ي�سم اأكرث من 60 األف �سخ�ض بينهم 
اأق���ارب ملقاتل���ني م���ن تنظي���م داع�ض. 

املحلي���ة  الإدارة  م�س���وؤول يف  وق���ال 
الكردي���ة يف �سم���ال �سرق���ي �سوري���ا، 
اإن العملي���ة نظم���ت مبوج���ب اتف���اق 
بني بغداد والتحالف الدويل ملكافحة 
تنظي���م داع�ض الذي تقوده وا�سنطن، 
اأن  "املوج���ة الأوىل" عل���ى  وت�س���كل 

تليها دفعات اأخرى.
واأعادت العملية اإىل اأذهان الكثر من 
�س���كان املو�سل ذك���رى فظائع تنظيم 

داع�ض الذي �سيط���ر على املنطقة مدة 
تزيد عن 3 �سنوات.

يوؤك���د عم���ر البال���غ 28 عام���ا والذي 
فق���د والده على ي���د التنظيم املتطرف 
لوكال���ة )فران����ض بر�ض( اأم���ام مقربة 
"الرف����ض  التنظي���م،  �سحاي���ا  ت�س���ّم 
القاطع من قب���ل اأهايل القيارة لعودة 
ه���وؤلء، فاأفكاره���م مت�س���ددة وداعمة 

للتنظيم".

وي�سي���ف "ل ميك���ن التعاي�ض معهم" 
فيم���ا ل ي���زال م�سر نح���و 200 من 
اأبناء املنطق���ة جمهول بعدما اعتقلهم 
التنظيم. وكانت القيارة اإحدى اأوىل 
املناط���ق الت���ي حت���ررت م���ن براث���ن 

الرهابيني يف منطقة املو�سل. 
ويوؤك���د مدير ناحي���ة القي���ارة �سالح 
رف����ض  "هن���اك  اجلب���وري:  ح�س���ن 
�سعبي كب���ر لعودتهم خا�س���ة واأنهم 

كان���وا من �سكان خمي���م الهول" الذي 
ي�س���ّم ع�س���رات اآلف النازح���ني م���ن 
اأف���راد  بينه���م  وعراقي���ني  �سوري���ني 

عائالت مقاتلي التنظيم.
لكن���ه ي�سر رغ���م تخ���وف ال�سكان من 
اأن  "ا�ستبع���اد  عل���ى  اخلط���وة  تل���ك 
يك���ون لتلك العائالت تاأثر اأمني على 

املنطقة".
 التفا�صيل �س4 

 �سكان نينوى ونواب يتخوفون من عوائل داع�ض العائدة اإلى المحافظة

 بغداد/ ح�صني حامت

اعلنت وزارة الرتبية اآلية اإجراء امتحانات 
اإبق���اء  اإىل  م�س���رًة  املنتهي���ة،  ال�سف���وف 
املتو�س���ط  )الثال���ث  املرحلت���ني  امتحان���ات 
وال�ساد�ض الإعدادي بكافة فروعه( وزارية.

ال�سب���ت،  اأم����ض  الرتبي���ة،  وعق���دت وزارة 
اجتماعًا مو�سعًا لبحث مو�سوع امتحانات 
املراح���ل الدرا�سي���ة كاف���ة للع���ام الدرا�س���ي 
احلايل، بح�سور املُديرين العامني للرتبية 

والتجهيزات يف بغداد واملحافظات.
وذك���رت ال���وزارة يف بي���ان تلق���ت )املدى( 
ن�سخ���ة من���ه، اأن "الجتم���اع ال���ذي تراأ�سُه 

وزير الرتبية علي حمي���د الدليمي متخ�ض 
ع���ن اعتم���اد جمموع���ة م���ن الق���رارات م���ن 
مرحل���ة  امتحان���ات  تك���ون  اأن  �سمنه���ا، 
ال�ساد����ض البتدائ���ي له���ذا الع���ام مدر�سية 
التدري�سي���ة  للم���الكات  الفر�س���ة  واإتاح���ة 
ملتطلب���ات  وفق���ًا  حت�سراته���ا  ل�ستكم���ال 

املرحلة الراهنة".
كم���ا اأكد املجتمع���ون على اإبق���اء امتحانات 
املرحلت���ني )الثال���ث املتو�س���ط وال�ساد����ض 

العدادي بكافة فروعه( وزارية.
فيم���ا مت التف���اق يف خت���ام الجتم���اع على 
تاأجي���ل البت يف ق���رار امتحان���ات املراحل 
غ���ر املنتهية بع���د )الأول م���ن �سهر متوز( 

وحلني اكمال املناه���ج الدرا�سية عن طريق 
التعليم الإلكرتوين، بح�سب بيان الوزارة.
وبع���د اإغ���الق املدار����ض يف اأواخ���ر �سباط 
اأ�سه���ر بع���د تف�س���ي جائحة  لع���دة   2020
ال�سلط���ات  ق���ررت  الع���راق،  يف  كورون���ا 
الإلك���رتوين  التعلي���م  اعتم���اد  املخت�س���ة، 
لبع����ض ال�سف���وف الدرا�سي���ة، فيم���ا كانت 
املدار����ض،  داخ���ل  ُت���رى  المتحان���ات 
اجتمع���ت  احل���ايل،  الع���ام  بداي���ة  ومن���ذ 
وزارة الرتبي���ة ع���دة مرات للب���ت يف الأمر 
واإ�سدار القرارات الالزمة مبا يتنا�سب مع 

م�ستجدات املوقف الوبائي يف البالد.
 التفا�صيل �س2 

 بغداد/ علي العزاوي

ظاه���رة رمي الأطفال حديثي ال���ولدة يف ال�سوارع بداأت تتفاقم يف عدد من املحافظات ومنها 
كرك���وك، وتعل���ن ال�سلط���ات الأمني���ة يف كركوك ب���ني فرتة واأخ���رى العثور عل���ى طفل حديث 

الولدة مرمي يف النفايات اأو مرتوك.
ويق���ول رئي�ض جلنة حق���وق الإن�سان الربملانية اأر�سد ال�ساحلي ل�)امل���دى(، اإن "طفلة �سغرة 
تبل���غ من العمر نح���و اأربعة اأ�سهر، ترقد من���ذ �سهر ون�سف يف م�ست�سف���ى الأطفال يف كركوك 
وُيق���دم له���ا الطع���ام وال�س���راب بع���د اأن تخلى عنه���ا والده���ا ال���ذي يق�س���ي يف ال�سجن فرتة 
حمكوميت���ه ب�سب���ب ته���م موجهة اإليه بعي���دًا عن ق�سة الطفل���ة ال�سغرة، ول نعل���م اأين ذهبت 
والدته���ا الت���ي ولدتها ورمته���ا يف هكذا ظ���روف قا�سية )...( ه���ذه الطفلة حتت���اج اىل رعاية 

والديها اأو اأحد من اأقاربها ياأتي ل�ستالمها".
وي�س���ر ال�ساحل���ي اىل اأن "على املجتمع مراعاة هكذا حالت خا�س���ة واإن هذه الطفلة �سوف 
ي�سدر قرار القا�سي برتحيلها يف حال مل تد من يعيلها اأو يتبناها ول اأعلم اأي قلب ي�ستطيع 

اأن يرمي طفلة بهذا العمر يف ال�سارع".
اإحدى موظفات م�ست�سفى الأطفال اكتفت بت�سميتها اأم مروة قالت ل�)املدى(، اإن "الطفلة جيء 
بها قبل نحو �سهر ون�سف على اأنها مري�سة ومت اإدخالها ب�سورة ر�سمية اىل امل�ست�سفى لتلقي 
الع���الج وبقي���ت الأم م���ع الطفلة ملدة يوم���ني واختفت ومل تُع���د وبقيت الطفلة بق�س���م الرعاية 

ال�سحية لالأطفال يف امل�ست�سفى منذ نحو �سهر ون�سف نقدم الرعاية لها والطعام".
 التفا�صيل �س4 

كركوك ت�سكو "اأطفال ال�سوارع.. وطلبات التبني كثرية
امتحانات ال�ساد�ض البتدائي مدر�سية 

 والثالث المتو�سط وال�ساد�ض الإعدادي وزارية

مكب لـ )ال�سكراب( يف منطقة باب ال�سيخ و�سط بغداد.. هل يجوز ذلك؟  .. عد�سة: حممود روؤوف



 بغداد/ ح�سين حاتم

اعلنت وزارة التربية اآلية اإجراء امتحانات 
اإبق���اء  اإل���ى  م�ش���يرًة  المنتهي���ة،  ال�ش���فوف 
امتحان���ات المرحلتي���ن )الثالث المتو�ش���ط 
وال�شاد�س الإعدادي بكافة فروعه( وزارية.
ال�ش���بت،  اأم����س  التربي���ة،  وزارة  وعق���دت 
اجتماع���ًا مو�شعًا لبحث مو�شوع امتحانات 
المراح���ل الدرا�شي���ة كاف���ة للع���ام الدرا�شي 
الحالي، بح�شور الُمديرين العامين للتربية 

والتجهيزات في بغداد والمحافظات.
وذك���رت ال���وزارة في بي���ان تلق���ت )المدى( 
ن�شخ���ة من���ه، اأن "الجتم���اع ال���ذي تراأ�ش���ُه 
وزي���ر التربية علي حمي���د الدليمي تمخ�س 
اإل���ى اعتم���اد مجموع���ة م���ن الق���رارات م���ن 
مرحل���ة  امتحان���ات  تك���ون  اأن  �شمنه���ا، 
ال�شاد����س البتدائ���ي له���ذا الع���ام مدر�شي���ة 
التدري�شي���ة  للم���اكات  الفر�ش���ة  واإتاح���ة 
لمتطلب���ات  وفق���ًا  تح�شيراته���ا  ل�شتكم���ال 

المرحلة الراهنة".

كما اأك���د المجتمعون على اإبق���اء امتحانات 
المرحلتي���ن )الثال���ث المتو�ش���ط وال�شاد�س 

العدادي بكافة فروعه( وزارية.
فيم���ا تم التف���اق في خت���ام الجتم���اع على 
تاأجي���ل البت ف���ي قرار امتحان���ات المراحل 
غي���ر المنتهية بع���د )الأول م���ن �شهر تموز( 
ولحين اكمال المناهج الدرا�شية عن طريق 
التعليم الإلكتروني، بح�شب بيان الوزارة.

وبع���د اإغ���اق المدار����س في اأواخ���ر �شباط 
جائح���ة  تف�ش���ي  بع���د  اأ�شه���ر  لع���دة   2020
ال�شلط���ات  ق���ررت  الع���راق،  ف���ي  كورون���ا 
الإلكترون���ي  التعلي���م  اعتم���اد  المخت�ش���ة، 
لبع����س ال�شف���وف الدرا�شي���ة، فيم���ا كان���ت 
المتحان���ات ُتجرى داخ���ل المدار�س، ومنذ 
بداية العام الحالي، اجتمعت وزارة التربية 
عدة مرات للبت في الأمر واإ�شدار القرارات 
الازمة بما يتنا�شب مع م�شتجدات الموقف 

الوبائي في الباد.
بدوره، يوؤكد ع�شو لجن���ة التربية النيابية 
هو�شيار ق���رداغ في حدي���ث ل�)المدى( على 

لل�شفوف  الح�شورية  المتحانات  "اجراء 
المنتهية"، م�شجعا على "اجراء المتحانات 
ح�شوري���ا لل�شفوف غي���ر المنتهي���ة اأي�شا، 
وع���دم العتم���اد على درج���ة ن�ش���ف ال�شنة 

خافا لقرارات بع�س اأع�شاء لجنته".
وي�شي���ف ع�شو لجن���ة التربي���ة ان "اعتماد 
درج���ة ن�شف ال�شنة وعدم اجراء امتحانات 
وخ�شو�ش���ا  المنتهي���ة  غي���ر  لل�شف���وف 
ط���اب المراح���ل البتدائية �شيوؤث���ر عليهم 

م�شتقبا".
ودع���ا ق���رداغ "وزارة التربي���ة ال���ى اتخ���اذ 
خطوة ت�شب بم�شلح���ة طلبة المراحل غير 
المنتهية ف���ي اجتماعاتها المقبل���ة مع هيئة 

الراأي واللجنة العليا لل�شحة وال�شامة".
وي�شي���ر ع�شو لجن���ة التربي���ة النيابية الى 
اأن "نهاي���ة العام الدرا�ش���ي �شيحدد من قبل 
وزارة التربي���ة بع���د اجتم���اع �شيعق���د م���ع 

لجنته خال ال�شبوع الحالي".
بالمقاب���ل، يرج���ح الع�شو الآخ���ر في لجنة 
التربي���ة النيابية عبا����س الزاملي ل�)المدى( 

"اعتم���اد درج���ة ن�ش���ف ال�شن���ة والكور�س 
الأول لل�شفوف غير المنتهية".

وي�شيف الزاملي اأن "نهاية العام الدرا�شي 
يك���ون  ربم���ا  المنتهي���ة  غي���ر  لل�شف���وف 
باحت�شاب درج���ات ن�شف ال�شنة والكور�س 

الأول وذلك �شيحدد في وقت لحق".
م���ن جانبه���ا، قال���ت ع�ش���وة لجن���ة التربية 
النيابي���ة هدى ج���ار الله، اإن "�شه���رًا واحدًا 
كاٍف لإنه���اء العام الدرا�ش���ي الحالي، وهذا 
ال�شهر يكفي اأي�شًا لإكمال المواد الدرا�شية، 
ول�شيما اأن التعليم اللكتروني م�شتمر ولم 

يتوقف طيلة الفترة الما�شية اأو المقبلة".
وبينت جار الله اأنه "بخ�شو�س المتحانات 
النهائي���ة لل�شفوف غي���ر المنتهية، فالتوجه 
ال�شن���ة،  ن�ش���ف  درج���ة  احت�ش���اب  الأق���رب 
بع���د انته���اء الع���ام الدرا�ش���ي، واأم���ا ب�شاأن 
امتحانات ال�شفوف المنتهية فهي قائمة في 

موعدها المعلن دون اأي تاأجيل".
بالمقاب���ل، دعت مفو�شية حق���وق الن�شان، 
ام����س ال�شبت، وزارة التربي���ة، الى التريث 
لحي���ن  المتحان���ات  مواعي���د  تحدي���د  ف���ي 
اكمال المنهاج المقرر، م�شيرة الى ان اغلب 
المراح���ل الدرا�شية لم تكمل مناهجها لغاية 
الن ب�شب���ب ال���دوام اللكترون���ي ومخاطر 

جائحة كورونا.
وقال ع�شو المفو�شية، فا�شل الغراوي في 
بيان تلقته )الم���دى(، ان "اآلف المنا�شدات 
م���ن الطلبة وعوائلهم تدع���و وزارة التربية 
لع���ادة النظ���ر ف���ي مواعي���د المتحانات"، 
مطالبا "ال���وزارة بمراجعة قرارها الخا�س 
مراع���اة  المتحان���ات  مواعي���د  بتحدي���د 
وال�شح���ي  والن�شان���ي  العلم���ي  للجان���ب 
للطلب���ة وان يكون موع���د امتحانات ال�شف 
ال�شاد�س العدادي ف���ي نهاية ال�شهر الثامن 

مع تقلي�س المناهج".
ودع���ا ال���ى "اعتم���اد درج���ة ن�ش���ف ال�شن���ة 
كدرج���ة نهائي���ة لط���اب ال�ش���ف ال�شاد����س 
البتدائ���ي وال�شف الثالث المتو�شط وكافة 
المراح���ل غي���ر المنتهي���ة مراع���اة لظروفهم 

الن�شانية وال�شحية ".
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الق���وى  غالبي���ة  ف���ان  بالمقاب���ل  لك���ن 
اإ�ش���راف  فك���رة  ترف����س  ال�شيعي���ة 
المراقبي���ن الدوليين عل���ى النتخابات 
البرلمانية المبكرة المقرر اإجراوؤها في 
العا�شر من �شهر ت�شرين الأول المقبل، 
مطالبة اأن تقت�شر مهمة الفريق الممي 

على المراقبة لانتخابات.
ويبي���ن ح�شي���ن الهن���داوي، م�شت�ش���ار 
لل�ش���وؤون  ال���وزراء  مجل����س  رئي����س 
ل�)الم���دى(  ت�شري���ح  ف���ي  النتخابي���ة 
متوا�شل���ة  العراقي���ة  "الحكوم���ة  اأن 
المتح���دة  الأم���م  م���ع  م�شتم���ر  ب�ش���كل 
عل���ى  لاتف���اق  بغ���داد  ف���ي  وبعثته���ا 
المميي���ن  النتخاب���ات  مراقب���ي  ع���دد 
ومهمتهم ومكانهم وتوزيعهم والآليات 
لوج�شتي���ا  اعتماده���ا  �شيمك���ن  الت���ي 

لانتخابات".
الدول���ي،  الأم���ن  مجل����س  وواف���ق 

بالإجماع على طلب الحكومة العراقية 
بت�شكي���ل فري���ق تاب���ع لاأم���م المتحدة 
لمراقبة النتخابات البرلمانية في �شهر 
ت�شري���ن الأول المقبل معززا بموظفين 
اإ�شافيي���ن ومعلن���ا عن���ه بو�ش���وح قبل 
ف���ي  لمراقبته���ا  المقبل���ة  النتخاب���ات 

اأو�شع تغطية جغرافية ممكنة.
وكم���ا ق���رر مجل�س الأم���ن تمديد ولية 
بعثة الأمم المتح���دة لتقديم الم�شاعدة 

اإلى العراق حتى 26 اأيار 2022.
اأن  الحكوم���ي  الم�شت�ش���ار  وي�شي���ف 
النتخابات  لمراقبة  المم���ي  "الفريق 
�شيك���ون جاهزا خ���ال الفت���رة القليلة 
المقبل���ة ربم���ا ل تتعدى اأكث���ر من �شهر 
اإل���ى �شه���ر ون�ش���ف ال�شه���ر تقريب���ا"، 
م�شددا على اأن "هذا المو�شوع متروك 
والأم���م  الحكوم���ة  بي���ن  للمفاو�ش���ات 
المتح���دة". وكانت الخارجية العراقية 
قد اأعلنت كان���ون الثاني الما�شي، اأنها 
خاطب���ت مجل�س الأمن الدولي من اأجل 

م�شارك���ة الأم���م المتح���دة ف���ي مراقبة 
النتخابات البرلمانية المبكرة.

ف���ي  النتخاب���ات  مفو�شي���ة  واأعلن���ت 
م���ن  طلب���ت  اأنه���ا  منا�شب���ة  م���ن  اأكث���ر 
رفده���ا  بغ���داد  ف���ي  الأممي���ة  البعث���ة  
بالخبراء الدوليي���ن للنهو�س بالعملية 
الديمقراطي���ة والرتق���اء بعمله���ا نحو 
الأف�شل بما ي�شمن نزاهة النتخابات.

وي�شي���ر الم�شت�ش���ار الحكوم���ي اإلى اأن 
المتحدة تجري  الأمم  "الت�شالت مع 
عل���ى خطين الأول م���ع الفريق المعني 
نيوي���ورك،  ف���ي  النتخاب���ي  بالمل���ف 
والثاني مع بعثة اليونامي في بغداد"، 
مبين���ا اأن "النتخابات المقبلة �شتكون 

مو�شع اهتمام من الجميع".
وكان���ت الأمم المتح���دة ق���د اأعلنت في 

وقت �شابق اأن النتخابات المبكرة في 
العراق �شتكون عراقية خال�شة، ولي�س 
للمجتم���ع الدولي اأي دخل فيها. وقالت 
جينين با�شخارت ممثلة الأمين العام 
الأمم���ي بالع���راق: "الأم���م المتحدة ل 
تح���ل مح���ل مفو�شي���ة النتخابات في 

اإجراء النتخابات المقبلة".
 من جهته، �شدد كاطع الركابي، النائب 

عن كتلة ائتاف دولة القانون النيابية 
على اأن "من ال�شروري اأن تكون مهمة 
الفريق الممي هي مراقبة النتخابات 
ل اأن تك���ون مهمت���ه الإ�ش���راف عليها"، 
وم���ع  المراقبي���ن  م���ع  "اإنن���ا  م�شيف���ا 

ال�شفافية، ولكن لي�س مع الإ�شراف".
ت�شري���ح  ف���ي  الركاب���ي  وي�شي���ف 
ل�)الم���دى(: "نح���ن م���ع المراقب���ة م���ن 

قب���ل الأمم المتح���دة، بل عل���ى العك�س 
م���ن ذلك ل اأحد يرف����س اأن تكون هناك 
جهة دولية تراق���ب النتخابات"، لفتا 
اإلى اأن "هناك اأطراف���ا �شيا�شية طالبت 
م���ن الأم���م المتح���دة بالإ�ش���راف عل���ى 

النتخابات".
ويتاب���ع النائب عن كتل���ة ائتاف دولة 
القان���ون النيابية اأن "هذا المطلب غير 
�شحي���ح، لأن���ه يقلل من قيم���ة العراق، 
نح���ن حري�شون على وج���ود مراقبين 
دوليي���ن من اأج���ل اأن تك���ون انتخابات 
نزيه���ة و�شفاف���ة"، مبينا اأن���ه "في حال 
من���ح المراقب���ون �شفة الإ�ش���راف على 
النتخابات �شنرف�س ذلك، ولن نقبل".

وف���ي وق���ت �شابق عب���رت كت���ل �شيعية 
متع���ددة ف���ي مقدمته���ا ائت���اف دول���ة 
القانون الذي يتزعم���ه رئي�س الوزراء 
ال�شاب���ق ن���وري المالكي، ع���ن رف�شها 
عل���ى  اأمم���ي  فري���ق  اإ�ش���راف  لفك���رة 
انته���اكا  ذل���ك  معتبري���ن  النتخاب���ات 

لل�شيادة الوطنية.
بالمقاب���ل يوؤك���د عب���د الكري���م عبطان، 
القي���ادي في تحالف تق���دم في ت�شريح 
اأو  الإ�ش���راف  "عملي���ة  اأن  ل�)الم���دى( 
النتخاب���ات  عل���ى  الممي���ة  المراقب���ة 
حال���ة موج���ودة ف���ي كثي���ر م���ن بلدان 
العالم م���ن اجل �شمان نتائج كل عملية 
انتخابي���ة"، معتقدا اأن "م�شاركة فريق 
اأممي ف���ي النتخابات المقبل���ة �شيقلل 
م���ن ح���الت التزوير الت���ي ح�شلت في 
ال�شاب���ق". ويوؤكد �ش���رورة "المراقبة 
الأممي���ة من خ���ال التواجد ف���ي اغلب 
المراك���ز النتخابي���ة للحد م���ن حالت 
التزوي���ر الت���ي ج���رت ف���ي النتخابات 
"النتخاب���ات  ان  متوقع���ا  ال�شابق���ة"، 
م���ن  تزوي���را  اق���ل  �شتك���ون  المقبل���ة 

النتخابات التي ح�شلت".

كتل ترف�س فكرة 
االإ�سراف.. واأخرى 
ترحب  

ات�صالت بني احلكومة والأمم املتحدة لرتتيب مهام فريق 
الإ�صراف الأممي على النتخابات 

امتحانات ال�صاد�س البتدائي مدر�صية.. والثالث املتو�صط وال�صاد�س 
الإعدادي وزارية

مركز اقرتاع انتخابي

طلبة يوؤدون امتحاناتهم مع االلتزام باالجراءات الوقائية

ف�ر ت�س�يت جمل�س االأمن الدويل على اإر�سال 
فريق اأممي ملراقبة االنتخابات النيابية املبكرة، 
بداأت االت�ساالت بني احلك�مة العراقية واالأمم 

املتحدة لالتفاق على حتديد عدد املراقبني 
ومهمتهم وت�زيعهم.  ورحبت كتل �سيا�سية 

بت�س�يت جمل�س االأمن، م�ؤكدة اأن هذا الفريق 
االممي �سيقلل من حاالت التزوير التي "حدثت 

وحتدث يف كل اقرتاع".

 بغداد/ المدى
-

اأك���د ع�ش���و مجل����س المفو�شي���ن ف���ي مفو�شي���ة حق���وق 
الإن�ش���ان عل���ي البياتي، اأم����س ال�شبت، وج���ود زيادة في 

اأعداد الوفيات بال�شجون العراقية.
وق���ال البياتي في ت�شريح خ����س به )المدى( ان "جائحة 
كورونا هي ال�شب���ب الرئي�س وراء زيادة اعداد المتوفين 
في ال�شج���ون، خا�شة وان البيئة ف���ي ال�شجون العراقية 
غي���ر �شحي���ة وتعان���ي من �شعف ف���ي الخدم���ات المقدمة 
للن���زلء". ون���وه البيات���ي ال���ى ان ال�شجون ف���ي العراق 
تفتق���ر لوجود الكوادر الطبية. كم���ا رجح "وجود حالت 
وفيات ج���راء عمليات التعذيب"، موؤك���دًا اأن "المفو�شية 
تتابع حالت الوفيات في ال�شجون مع الطب العدلي، لكن 
هن���اك اإ�شكاليات تمنعنا من الح�ش���ول على نتائج فح�س 
جث���ة المتوفي، لأن ذويه ف���ي الغالب يكونون على عجالة 
من اأمرهم في دفن المتوفي من دون انتظار نتائج فح�س 
الطب العدل���ي". وفي وقت �شابق، ك�شف مر�شد حقوقي، 
ع���ن ت�شجي���ل ع�ش���رات الوفيات داخ���ل �شج���ون العراق، 
ب�شب���ب النته���اكات غي���ر المتوقف���ة، و�ش���وء الأو�ش���اع 
ال�شحي���ة. وذكر مر�شد "اأف���اد" الحقوق���ي، اأن الع�شرات 
فارق���وا الحي���اة ف���ي �شج���ون وزارة الع���دل، و�شج���ون 
الت�شفيرات )الترحي���ات(، ومراكز التوقيف )التحقيق(، 
وذل���ك منذ مطلع الع���ام 2021.  وبح�شب المتحدث با�شم 
المر�ش���د، زياد ال�شنجري، ف���اإن نحو 60 وفاة �شجلت في 

ال�شجون منذ مطلع كانون ثاني الما�شي.
وتاب���ع اأن ه���ذه الوفيات تاأتي في ظ���ل ا�شتمرار "ظروف 
الحتج���از ال�شيئة وا�شتمرار عمليات التعذيب الممنهجة 

وانعدام الظروف الإن�شانية لاحتجاز".
واأ�شاف: "وفقا لدوائر الطب العدلي، ظهر على عدد قليل 
م���ن ال�شحاي���ا اآثار �شرب مف���رط على مناط���ق الخا�شرة 
والأع�شاء التنا�شلي���ة واأ�شفل الظهر وك�شور في الفقرات 
العنقية، وحالت وفاة اأخرى بفعل ارتفاع �شغط الدم اأو 
ت�شمم غذائي، وحالت نزي���ف داخلي لم تحدد اأ�شبابها". 
وبين ال�شنجري، اإن "ال�شجات تظهر باأن اأكثر من ن�شف 
ال�شحاي���ا من فئ���ة متو�شط���ي العمر بي���ن 35 و50 عاما، 
ول يعان���ون م�شبق���ا م���ن اأي اأمرا�س مزمن���ة اأو اأعرا�س 
جانبي���ة"، لفت���ًا اإل���ى اأّن "�شجن���ي النا�شري���ة )الح���وت( 
والتاج���ي في بغداد ت�ش���درا اأكثر ال�شج���ون التي �شهدت 

حالت وفاة".
وفي �شي���اق ذي �شلة، ك�شفت مفو�شية حق���وق الإن�شان، 
اأم�س ال�شبت، عن تقديم مقترح قانون للت�شويت عليه في 

مجل�س النواب با�شم )قانون العقوبات البديلة(.
وقال���ت ع�ش���و المفو�شي���ة فات���ن الحلف���ي اإن "القان���ون 
يت�شمن فر����س عقوبات على المحكومي���ن كتقديم خدمة 
للدول���ة من قبل ال�شجين خارج ال�شج���ن تحددها الجهات 
المعني���ة". واأ�شارت اإلى اأن "العمل بمثل هذا القانون في 
العراق �ش���روري لمعالجة حالة الكتظ���اظ في ال�شجون 
واإيق���اف الهدر المال���ي الذي تنفقه الدول���ة على النزلء". 
واأ�شافت، انه "تم تقديم المقترح من قبل مفو�شية حقوق 
الإن�شان اإلى اللجنة القانونية النيابية لغر�س الت�شويت 

عليه في مجل�س النواب".
وتابع���ت، الحلفي "اإن قانون العقوب���ات البديلة تعمل به 
كثي���ر من دول العال���م ويعتبر حا �شريع���ا لمعالجة حالة 

الكتظاظ التي تعاني منها ال�شجون العراقية".

قدمت م�سروع "العق�بات البديلة" اإلى البرلمان لتخفيف االكتظاظ ن�اب لجان التربية النيابية يدع�ن ال�ستثمار ال�قت لرفع ر�سانة التعليم

مفو�صية حقوق الإن�صان: الوفيات داخل 
ال�صجون فـي ت�صاعد

احد ال�سجون العراقية



 بغداد/ المدى

نف���ى وزير �لدف���اع جمعة عن���اد، �أم�س �ل�س���بت، �إطالق 
�س���ر�ح قائد عمليات �لأنبار في �لح�س���د �ل�س���عبي قا�سم 
م�سلح. وقال عن���اد، �إن "�لقائد �لعام للقو�ت �لم�سلحة 
د�ئم���ا م���ا ي�سدد عل���ى �س���رورة �لحتو�ء وع���دم �إر�قة 
�لدم���اء، و�ن �لبع�س يف�س���ر �سكوت �لدول���ة خوفا، �إل 
�ن تغلي���ب م�سلحة �لبلد هي �لأول���ى؛ كون �لمو�سوع 
ي�سب���ح خطي���رً� في حالة ح���دوث قتال ما بي���ن �لقو�ت 
�لم�سلح���ة �لتابع���ة للدول���ة و�لح�س���د �ل�سعب���ي �لتاب���ع 
للدولة �أي�سا"، مو�سحا باأن "�لبلد ل يتحمل �لمزيد من 
�ل�سهد�ء و�لجرحى".  قال �إن "هناك جهات )لم ي�سمها( 
ت�سع���ى �إلى �أن تح�سل فتنة ف���ي �لبلد، وتر�قب عن بعد 
وت�س���ب �لوقود لت�ستعل نير�ن �لحرب �لأهلية". وبين 
عن���اد �أن "م���ن يعتقد �ن عملي���ات �لتحري���ر �لتي جرت 
�س���د تنظيم د�ع�س �لإرهابي لم تكتمل لول �لح�سد فهو 
مخط���ئ لن ق���و�ت �لجي�س ه���ي من �ساهم���ت بتحرير 
�لع���ر�ق وباإمكانه���ا �لقي���ام بعمليات �لتحري���ر وحدها 
لك���ن �لح�سد �ساهم بت�سريع �لتحرير فقط، ولول �إ�سناد 
طير�ن �لجي�س و�لق���وة �لجوية لما ح�سل �لنت�سار". 
وتاب���ع �أنه "�سبق له �أن قاتل برفقة كافة ف�سائل �لح�سد 

�ل�سعبي �سد تنظيم د�ع����س"، مبينا �أن "�لح�سد يعرف 
جي���دً� قدرته في قيادة �لمع���ارك وتجمعه معهم �أو��سر 
قوي���ة ل�سيم���ا و�أنه ق���د نال دعمه���م �لنيابي ف���ي تولي 
من�س���ب وزي���ر �لدف���اع لكونه���م يمتلك���ون )42( مقعد� 
نيابي���ا". وف���ي رد عل���ى �س���وؤ�ل ح���ول كيفي���ة �حت���و�ء 
�لموق���ف، �أج���اب وزي���ر �لدفاع ب���اأن "�ل���وز�رة �سلمت 
�لملق���ى �لقب�س عليه )قا�سم م�سل���ح( �إلى قيادة �لقو�ت 
�لم�سترك���ة وتم ت�سكيل لجن���ة م�ستركة من ��ستخبار�ت 
�لجي����س و�لد�خلي���ة و�أمن �لح�سد ليت���م �لتحقيق وهو 
�لذي يفتر�س �أن يح�سل منذ بادئ �لأمر باأن يتم �لطلب 
م���ن �من �لح�سد باأن ي�سلم �ل�سخ����س �لذي عليه مذكرة 
�ألق���اء قب����س لأج���ر�ء �لتحقيق مع���ه". وج���دد �لوزير، 
رف�س���ه ��ستخد�م �لمقابل "ثقافة ل���ي �لأذرع �سيما و�ن 
�لأخي���ر ليمتلك �سوى عجلة عليه���ا �أحادية ل ت�ستطيع 
�إخاف���ة دول���ة �و جي����س"، كا�سفا في �سي���اق حديثه باأن 
�ل�سابق في  �لدولة حاليا تفوق قدرة �لنظام  "ق���در�ت 
ت�سعينيات �لقرن �لما�سي". وفيما �أعرب عن "�أمله باأن 
يكون ما ح�سل هو �لخ���رق �لأمني �لأخير"، وفي حال 
تجدد ما ح�سل، �سدد على �أن "�لحكومة لن تقبل وباأي 
ثمن كان". ونفى �إطالق �سر�ح )م�سلح( موؤكد� باأنه قد 

�ُسلم �إلى عهدة قيادة �لعمليات �لم�ستركة.

 ترجمة/ حامد احمد

ك�سف تقرير لليون�سيف حول �لو�سع 
�لإن�سان���ي للعر�ق خ���الل �لربع �لأول 
م���ن عام 2021 ب���ان �لمنظمة نا�سدت 
�لمتبرعي���ن و�ل���دول �لمانح���ة تاأمين 
دولر  ملي���ون   70.8 ق���دره  مبل���غ 
لتغطي���ة �حتياج���ات �إن�ساني���ة ملح���ة 
لعو�ئ���ل و�أطف���ال مت�سرري���ن ولكنها 
تلق���ت 3.1 ملي���ون دولر فق���ط خالل 
�لرب���ع �لأول من هذ� �لعام مما ت�سبب 
ذل���ك بحرم���ان 84% م���ن �لمحتاجين 
�لبال���غ عدده���م 4.1 ملي���ون �سخ����س 
44% منهم �أطف���ال و 28% منهم ن�ساء 
و15% معاقي���ن بو�قع فج���وة وعجز 

بالتمويل قدره 59.3 مليون دولر.
وذك���رت �لمنظم���ة �ن���ه ب���دون وجود 
دع���م م���ن متبرعي���ن و�س���ركاء، ف���ان 
��سخا����س  لدع���م  �أ�سا�سي���ة  بر�م���ج 
عاجل���ة  �إن�ساني���ة  �حتياج���ات  ذوي 
�ل���ى �ن توفي���ر  �ستتعرق���ل، م�سي���رة 
خدم���ات جوهرية مثل مي���اه �سالحة 
لل�س���رب وم���و�د تعقيم ودع���م نف�سي 
وم�ساع���د�ت حيوي���ة �أخ���رى �سيتاأثر 
عل���ى نحو خطي���ر �ذ� لم تت���م معالجة 
ه���ذه �لفج���وة �لتمويلي���ة ف���ي �لوقت 
�لمنا�س���ب. وقال���ت �لمنظم���ة �ن���ه تم 
�إنف���اق مبل���غ 8.2 ملي���ون دولر على 
بر�م���ج �إن�ساني���ة خ���الل بر�م���ج ع���ام 
2020. م���ن بي���ن �لبل���د�ن و�لجه���ات 
�لرئي�س���ة �لت���ي �سارك���ت ف���ي تمويل 
خ���الل  �ليوني�سي���ف  منا�س���د�ت 
�لرب���ع �لأول م���ن ه���ذ� �لع���ام للعر�ق 
�لإن�ساني���ة  �ل�ستجاب���ة  مكت���ب  ه���و 
لالأطف���ال HAC �لتابع لليوني�سيف 
وكن���د� و�ألماني���ا و�لياب���ان و�لمملكة 
�لولي���ات  و�سن���دوق  �لمتح���دة 

ومنظم���ة  لليوني�سي���ف  �لمتح���دة 
�لتحاد �لأوروبي للرعاية �لإن�سانية 

.ECHO
وجاء في تقرير مر�جعة �لحتياجات 
�لخا����س   HNO �لإن�ساني���ة 
بالع���ر�ق لع���ام 2021 �ن هن���اك 4.1 
ملي���ون �سخ����س بحاج���ة لو�حدة من 
�لحتياج���ات �لإن�ساني���ة عل���ى �لأق���ل 
�لذين ي�سكل �لأطفال ن�سبة 44% منهم 

و�لن�ساء 28% منهم .
وذك���ر �لتقري���ر �ن ع���دد �لأ�سخا����س 
وملح���ة  ما�س���ة  بحال���ة  ه���م  �لذي���ن 
للم�ساع���د�ت �لإن�ساني���ة �رتفع خالل 
�لع���ام 2021 �لى 2.4 مليون �سخ�س 
ملي���ون   1.8 بح���دود  كان  �ن  بع���د 

�سخ�س خالل �لعام 2020.

بينم���ا بق���ي ع���دد �لأ�سخا����س �لذين 
ه���م بحاج���ة لم�ساع���دة �إن�سانية غير 
ملح���ة م�ساوي���ا للع���ام �لما�سي، و�ن 
�زدي���اد عدد �للذين ه���م بحاجة ما�سة 
عو�م���ل  ب�سب���ب  �رتف���ع  لم�ساع���د�ت 
تتعل���ق بتاأثي���ر تبعات وب���اء كورونا 
�لإن�ساني���ة  �لزم���ة  �ل���ى  بالإ�ساف���ة 
�لقائم���ة. و��ستناد� �ل���ى مر�سد تتبع 
للمنظم���ة  �لتاب���ع  �لنازحي���ن  حرك���ة 
�لدولية للهجرة IOM فانه �عتبار� 
م���ن �سهر �سباط 2021 م���ا يز�ل �أكثر 
من 1.2 ملي���ون �سخ�س هم في حالة 
�أل���ف   275،000 ب�سمنه���م  ن���زوح 
�سخ����س موزعي���ن عل���ى 950 موق���ع 
�سكن���ي غي���ر ر�سم���ي. وفق���ا لخط���ة 
HPR ف���ي  �ل�ستجاب���ة �لإن�ساني���ة 

�لع���ر�ق لعام 2021 فان ما يقارب من 
1 ملي���ون نازح في �لع���ر�ق يعي�سون 
و�ن���ه  ر�سمي���ة.  مخيم���ات  خ���ارج 
�عتب���ار� م���ن ت�سري���ن �لأول 2020، 
قبل �آخ���ر عملية غل���ق لمخيمات، فان 
هن���اك 104،000 �سخ����س تقريبا من 
ه���وؤلء �لملي���ون نازح ه���م مجهولين 
غي���ر م�سجلي���ن ويعي�سون ف���ي 575 
 . �لب���الد  عب���ر  ر�سم���ي  غي���ر  موقع���ا 
�لو�سع �ل�سحي ف���ي �لعر�ق ما يز�ل 
ببحال���ة رديئ���ة و�ن���ه بحاج���ة لدع���م 
�لمخيم���ات  ف���ي  �إ�ساف���ي خ�سو�س���ا 
ب�سمنه���ا تل���ك �لت���ي ت���اأوي نازحي���ن 
د�خليي���ن. �لمقوم���ات �ل�سحية لهذه 
�لمو�قع متردية ب�سبب �لعجز �لمالي 
�لحكومي وعدم �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

بالإ�سافة �ل���ى �سوء و�سعف �لإد�رة. 
ف���ي  �لمقيمي���ن  �لنازحي���ن  �أغل���ب 
مخيم���ات ر�سمي���ة وكذل���ك مخيم���ات 
غير ر�سمي���ة وكذلك �لعائدين يعانون 
من �سعوبة في �لو�سول �لى خدمات 
�أ�سا�سي���ة �سرورية من مي���اه �سالحة 
لل�سرب وم�ستلزم���ات نظافة وتعقيم، 
�لتي تعتبر مقومات �أ�سا�سية للوقاية 
من �مر��س و�نتقال عدوى خ�سو�سا 

فايرو�س كورونا .
ه���م  �سخ����س  ملي���ون   1.7 هن���اك 
�أطف���ال  حماي���ة  لخدم���ات  بحاج���ة 
و�ن 334،000 �أل���ف طف���ل منه���م من 
وخدم���ات  لم�ساع���د�ت  بحاج���ة  ه���م 
�إن�سانية ملحة 23% منهم يتو�جدون 
ف���ي مخيم���ات موزعي���ن بي���ن نينوى 
و�س���الح �لدين وده���وك و 68% منهم 

هم من �لعائدين.
خ���الل �لرب���ع �لأول م���ن ع���ام 2021 
�ل�ستع���د�د�ت  �ليوني�سي���ف  �نه���ت 
و�لإجر�ء�ت �لمتعلقة ببر�مج 2021، 
وت���م تحدي���د خم����س �أولوي���ات له���ذ� 
�لع���ام ب�سمنها �لنتخاب���ات �لوطنية 
�لمزم���ع �قامته���ا ف���ي ت�سري���ن �لأول 
2021 وغل���ق �لمخيم���ات وعملي���ات 
�لتهجير �لثانوية و�لع���ودة �لق�سرية 
و�ل�ستجابة لوباء كورونا و�مر��س 
�لكولي���ر�  ب�سمنه���ا  �أخ���رى  وبائي���ة 

و�لح�سبة و�سلل �لأطفال .
و�أ�سار �لتقرير �ل���ى �ن خطة طو�رئ 
قد و�سعت للعودة �لمحتملة للعو�ئل 
�لعر�قي���ة من مخيم مع�سكر �لهول في 
�سوريا ويت���م تحديثها وفقا للظروف 
م���ع تاأكيد �لحكوم���ة لنيته���ا بت�سهيل 
عودتهم خ���الل �لربع �لثان���ي من عام 

. 2021
 عن: موقع ريليف ويب

 بغداد/ تميم الح�سن

ويو�ج���ه م�سلح �ل���ذي ل يع���رف م�سيره 
حت���ى �لآن ع���دة ته���م، بح�س���ب رو�ي���ات 
متع���ددة، �برزها عالقت���ه بت�سفية عدد من 

�لنا�سطين في حركات �لحتجاجات.
لك���ن نا�سطين قللو� من �همي���ة "��ستدعاء 
�ل�سباط" و�عتبروها متعلقة ب�"ت�سفيات 
�سيا�سي���ة"، فيما تد�ول���ت �أنباء عن �سربة 

�أميركية محتملة �سد ف�سائل في �لد�خل.
�ن  ل�)�لم���دى(  �مني���ة  م�س���ادر  وقال���ت 
"بع����س �و�م���ر �ل�ستدع���اء �لتي �سدرت 
م���ن �لحكوم���ة في لجن���ة �لم���ر �لديو�ني 
293 ل�سن���ة 2020 �لمتعلقة بالتحقيق في 
قت���ل �لمتظاهرين ت�سم ��سم���اء ع�سكريين 

مرتبطين بالف�سائل �لم�سلحة".
كما ذكرت �لم�س���ادر �ن �ل�سلطات �عتقلت 
"ح�سن م�سباح، وحمزة �لكعبي م�سوؤول 
��ستخب���ار�ت لو�ء �لطف���وف"، وهما �أبرز 
م�ساع���دي �لقي���ادي قا�س���م م�سل���ح، �لذي 
�عتق���ل عل���ى خلفية حو�دث قت���ل نا�سطين 
ومهاجم���ة قاع���دة عين �ل�سد ف���ي �لنبار، 

وتهريب ��سلحة على �لحدود مع �سوريا.
وي���وم �لجمعة �علن���ت �للجنة �نه���ا بد�أت 
با�ستدع���اء 22 �سابط���ا و90 ع�سكريا من 
وز�رت���ي �لد�خلي���ة و�لدف���اع، رغ���م مرور 
نح���و 8 �أ�سه���ر على ت�سكيلها وه���و ما �أثار 

��ستغر�ب قادة �لحتجاجات.
وق���ال �لمتحدث با�سم �للجن���ة �لحكومية، 
محم���د �لجناب���ي، ف���ي ت�سري���ح للوكال���ة 
�سه���ود�  ��ستدع���ت  "�للجن���ة  �لر�سمي���ة: 
و�طلعت عل���ى �لأدلة �لجنائي���ة و�لأور�ق 

�لق�سائية".
و�أ�ساف: "�للجنة ت�سلمت �أكثر من 7000 
وثيق���ة ق�سائية م���ن �لمحاك���م �لمخت�سة، 
�لق�س���اة  قب���ل  م���ن  وت���م �لط���الع عليه���ا 
ل�سمان �لو�سول �إلى نتائج حيادية ورفع 

�ل�سبابية".
�لع���ام  �عل���ن  ق���د  �لق�س���اء  وكان مجل����س 
�لما�سي، �ن���ه ت�سلم "ملف بدون متهمين" 
من وزير �لدفاع �ل�ساب���ق نجاح �ل�سمري، 
�ل���ذي كان وزي���رً� ف���ي فت���رة �حتجاج���ات 

ت�سرين 2019.
وقالت �للجن���ة �لحكومية، �نه���ا ��ستدعت 
�ل�سه���د�ء، و�سجل���ت �سهاد�ته���م  "عو�ئ���ل 
و�إحالتهم للموؤ�س�سات �لر�سمية كموؤ�س�سة 
�ل�سه���د�ء و�سحاي���ا �لإره���اب لتعوي�سهم 
�ل�ساري���ة  �لقو�ني���ن  �سم���ن  و�سموله���م 

بالدولة".
و�أو�س���ح �لجناب���ي �أن "�للجن���ة ��ستدعت 
22 �سابط���ا م���ن رتب���ة نقي���ب �إل���ى ل���و�ء، 
ونح���و 90 عن�سر� من وز�رت���ي �لد�خلية 

و�لدفاع".
وذك���ر �لجناب���ي �أن "ق�سم���ا م���ن �ل�سباط 
قت���ل،  بق�ساي���ا  متهم���ون  و�لمنت�سبي���ن 
�لمت�سرري���ن  م���ن  �لآخ���ر  و�لق�س���م 

و�ل�سحايا".
ووف���ق �أرق���ام �لحكوم���ة، ف���اإن 565 م���ن 
�لمتظاهري���ن و�أف���ر�د �لأم���ن قتل���و� خالل 
�لح���ر�ك، بينهم ع�س���ر�ت �لنا�سطين �لذين 
م�سلحي���ن  ي���د  عل���ى  لالغتي���ال  تعّر�س���و� 

لتز�ل هوياتهم مجهولة.
وب�ساأن موعد �لك�سف عن �لجناة و�سدور 
ق���ر�ر�ت ق�سائي���ة بحقهم، ق���ال �لجنابي: 
�لت���ي  �لق�ساي���ا  ��ستدع���ت  "�للجن���ة  �إن 
رفع���ت م���ن قب���ل ذوي �ل�سحاي���ا للمحاكم 
�لمخت�سة و�أخذت مجر�ها �لقانوني، ليتم 

�لط���الع عليها مرة �أخرى من قبل �لق�ساة 
�لمخت�سين".

�سكل���ت   ،2020 �لأول  ت�سري���ن  وف���ي 
�لحكوم���ة �للجنة �لتي ت�سم ق���ادة �أمنيين 
وق�س���اة للتحقيق في مقت���ل �لمتظاهرين، 
خالل �لحتجاجات �ل�سعبية �لتي �سهدتها 
�لب���الد منذ ت�سرين �لول 2019، ونجحت 
في �لإطاح���ة بالحكومة �ل�سابق���ة برئا�سة 

عادل عبد �لمهدي.
ويتهم نا�سطون ف�سائل م�سلحة "متغلغلة 
د�خ���ل �لجه���زة �لمني���ة �لر�سمي���ة" ف���ي 
تط���ال  �لت���ي  �لعن���ف  باعم���ال  �لم�سارك���ة 
�لمحتجين، �آخرها م���ا حدث في �ل�سبوع 
متظاهري���ن  بمقت���ل  وت�سب���ب  �لما�س���ي، 
�ثنين وجرح �لع�سر�ت، بح�سب �ح�سائية 

مفو�سية حقوق �لن�سان.

نتائج محبطة
�حم���د و�ساح، �لنا�سط �لب���ارز في حركات 

��ستغ���ر�ق  م���ن  ي�ستغ���رب  �لحتجاج���ات 
�للجن���ة �لحكومي���ة قر�ب���ة �لع���ام دون �ن 
توج���ه �تهامات ل�سخا����س معينين بتهمة 
ف���ي  قت���ل �لمتظاهري���ن. ويق���ول و�س���اح 
�ت�س���ال م���ع )�لم���دى(: "ل���و كان���ت ه���ذه 
�للجنة ج���ادة لوجدنا �لن 500 متهم على 

�لقل ينفذ فيه حكم �لق�ساء".
ويرى و�ساح �ن "�مر �ل�ستدعاء لل�سباط 
ه���و �ج���ر�ء �سعي���ف حي���ث يمك���ن لد�ئرة 
�لم�ستدعى �ن ترف����س ت�سليمه ويمكن �ن 
تقوم د�ئرته حينها باإجر�ء تحقيق د�خلي 

فقط".
وكان���ت حكوم���ة ع���ادل عب���د �لمه���دي ق���د 
�ج���رت في 2019 تحقيق���ا على خلفية قتل 
�لمتظاهري���ن، ووجه���ت حينه���ا �تهام���ات 
و�سابط���ا  ع�سكري���ا  قائ���د�   70 لنح���و 
وم�س���وؤول لك���ن ل���م تثب���ت معاقبتهم حتى 

�لن.
ول يث���ق و�ساح ورفاقه ف���ي �لحتجاجات 

قائ���ال:  وي�سي���ف  �لحكوم���ة.  بخط���و�ت 
ف���ي  �لمتظاهري���ن  زج  تري���د  "�لحكوم���ة 
م���ع  �لح�ساب���ات  لت�سفي���ة  �سر�عاته���ا 

خ�سومها".
ويعتبر �لنا�سط �لبارز �ن �عتقال �لقيادي 
ف���ي �لح�س���د قا�س���م م�سل���ح بعد �ي���ام من 
موج���ة �لتظاه���ر�ت �لجدي���دة "دليل على 
�لحرك���ة  توري���ط  ف���ي  �لحكوم���ة  رغب���ة 
�لحتجاجية في �لمر و�سرب �لخ�سوم".
وم�سل���ح، وهو قائ���د عملي���ات �لح�سد في 
�لنبار وم�سوؤول ل���و�ء �لطفوف �لمنت�سر 
ب�س���كل خا�س في �لنب���ار، وكانت م�سادر 
�مني���ة ق���د رجح���ت �عتقال���ه عل���ى خلفي���ة 
مقت���ل �لنا�سط �يهاب �لوزني قبل �كثر من 

��سبوعين في كربالء.
وظه���رت بع���د �ي���ام م���ن �عتق���ال م�سلح، 
ومكالم���ات  �لوزن���ي  ذوي  م���ن  �سه���اد�ت 
هاتفي���ة من�سوب���ة للنا�س���ط فاه���م �لطائي 
�ل���ذي قتل قب���ل عامين ف���ي كرب���الء، تتهم 

�لقيادي في �لح�سد بت�سفيتهم.
ول يع���رف حتى �لن م�سير قا�سم م�سلح، 
حي���ث �علن���ت �ط���ر�ف مقربة م���ن �لح�سد 
��ستالم���ه، لك���ن �لحكوم���ة قالت ف���ي بيان 
م�ساء �لخمي�س �نه قي���د �لتحقيقات د�خل 

�لعمليات �لم�ستركة.
يعم���ل  كرب���الء  ف���ي  مر��س���ل  وتعر����س 
لح���د محط���ات �لتلفزي���ون �لميركية �لى 
محاول���ة �غتي���ال م���ن م�سلحي���ن، بح�سب 
مقطع فيديو ن�س���ر على من�سات �لتو��سل 
�لجتماعي، وقيل �نه جاء على خلفية لقاء 
�جر�ه �لمر��سل مع و�ل���دة �لنا�سط �يهاب 

�لوزني.
كم���ا د�ن���ت ع���دة بيان���ات تابع���ة لقي���اد�ت 
"طريق���ة �عتق���ال م�سل���ح"،  ف���ي �لح�س���د 
في �لوق���ت نف�سه عث���رت �لق���و�ت �لمنية 
م�س���اء �لجمعة على من�سة �سو�ريخ معدة 
لالط���الق في �حد �لحي���اء �ل�سكنية غربي 
بغ���د�د، ما ف�س���ر بانه رد فعل عل���ى �عتقال 

�لقيادي في �لح�سد.

هل الحل عند وا�سنطن؟
و�أمام تك���ر�ر م�ساهد �س���رب �لمع�سكر�ت 
و�نت�س���ار �لم�سلحي���ن ف���ي �ل�س���و�رع فان 
م���ن  تدخ���ل  �س���وب  تذه���ب  �لتوقع���ات 

و��سنطن لمعاقبة تلك �لجهات.
ون�س���رت مو�قع غربي���ة نهاي���ة �ل�سبوع، 
)وز�رة  �لبنتاغ���ون  �إن  ع���ن  تقاري���ر 
�لدف���اع �لمريكية( يخط���ط لطلب مو�فقة 
�لرئي�س ج���و بايدن على �سن �سربات �سد 
�إير�ن" في  م���ن  �لمدعومة  "�لميلي�سي���ات 

�لعر�ق.
لك���ن �ثي���ل �لنجيف���ي �لقي���ادي ف���ي جبهة 
�لنق���اذ و�لتنمية، ��ستبعد ف���ي �ت�سال مع 
)�لمدى( �ن "تت���ورط �لوليات �لمتحدة" 
بحرب جديدة في �لع���ر�ق، م�سير� �لى �ن 
و��سنط���ن قد تلج���اأ �ل���ى �أ�سالي���ب عقابية 

�خرى.
ونقل���ت �لتقاري���ر �لغربية عن م�س���ادر لم 
تك�سف عن هوياتهم، �أن "�لإد�رة �لأميركية 
تبحث ب�سكل جاد في مجموعة و��سعة من 
�لردود على ع���دو�ن �لميلي�سيات �ل�سيعية 

�سد �لأميركان في �لعر�ق".
و�أ�ساف���ت �لم�س���ادر �أن "خط���ة �لعمليات 
�ستت���م  �لمتاح���ة  �لمختلف���ة  و�لخي���ار�ت 
مناق�ستها د�خل �لبي���ت �لأبي�س من خالل 

مجل�س �لأمن �لقومي".
وتابع �لتقرير �أن "�لم�سوؤولين �سيطلبون 
مو�فقة بايدن على �أو�مر �لهجوم في وقت 
قري���ب، لكن م���ن دون تحديد �إط���ار زمني 

محدد".
ف�سائ���ل  �لمتح���دة  �لولي���ات  وتته���م 
م�سلحة مدعومة من �إي���ر�ن ب�سن هجمات 
�ساروخي���ة ب�سورة منتظم���ة على قو�تها 

في �لعر�ق.
ويق���ول �لنجيف���ي: "ل���ن تذه���ب و��سنطن 
�لى حد �ر�سال قو�ت �لى �لعر�ق لمحاربة 
�لجماعات �لم�سلحة، لأن �سيا�سة �لخروج 

�لتدريجي من �لعر�ق بد�أت منذ 2006".
ويتابع: "ربم���ا تفر�س و��سنطن عقوبات 
عل���ى �لحكومة لت�سغط عل���ى �لف�سائل �و 

لتقوم )�لحكومة( بمو�جهتهم".
كم���ا يرجح �لنجيف���ي �ن توج���ه �لوليات 
�لمتحدة �سرب���ات من بعيد، لكنه يقول �ن 
�ل�سربات  تلك  �ن  "و��سنطن تعرف جيد� 
ت�سع���ف �لجماع���ات �لم�سلحة ولن تق�سي 

عليها �و على ن�ساطها".
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نا�سطون يحذرون من 
املتهمني" وحتويل  "متل�ص 
التحقيقات اإىل داخلية

يرتب��ط بع���ص ال�سباط الم�ستدعي��ن في اللجن��ة الحكومي��ة الم�سكلة منذ ا�سه��ر على خلفية مقت��ل نا�سطين 
ببع���ص الف�سائ��ل الم�سلحة. واعلنت الحكومة عقب انت�سار م�سلحين في ال�س��وارع ردا على اعتقال القيادي في 
الح�س��د ال�سعبي قا�سم م�سلح، ا�ستدع��اء اكثر من 100 �سابط وع�سكري مرتبطي��ن باحداث العنف التي رافقت 

التظاهرات.

اليوني�سيف امل�ستفيدين من م�ساعدات  تراجع اأعداد املتربعني يحرم 84 % من 

حمتجون يطالبون بالك�شف عن قتلة �ملتظاهرين.. �أر�شيف

جلنة التحقيق بقتل املتظاهرين ت�ستدعي ع�سكريني 
مرتبطني بف�سائل م�سلحة

وزير الدفاع يعلق على ا�ستعرا�ض احل�سد: 
االأحادية ال تخيف الدولة واجلي�ض

�أ�شر نازحة يف خميم ح�شن �شام... �ر�شيف

ت�سلمت 3 مليون دوالر من اأ�سل 70 طالبت بها نفى اإطالق �سراح قا�سم م�سلح 

�نت�شار عنا�شر �حل�شد يف �خل�شر�ء �ال�شبوع �ملا�شي



 بغد�د/ �أ ف ب 

وحتت جن���ح الظالم وو�س���ط حرا�س���ة 
اأمني���ة م�س���ددة، عربت نحو مئ���ة عائلة 
عراقية ليل الثالثاء من خميم الهول يف 
�س���وريا، اإىل العراق لت�س���تقر يف خميم 

اجلدعة الواقع جنوب املو�سل.
فيه���ا  يع���اد  الت���ي  الأوىل  امل���رة  وه���ي 
نازح���ون عراقي���ون م���ن اله���ول ال���ذي 
ي�س���م اأكرث م���ن 60 األ���ف �سخ�ص بينهم 
اأق���ارب ملقاتلني من تنظيم داع�ص. وقال 
م�سوؤول يف الإدارة املحلية الكردية يف 
�سمال �سرق �سوري���ا، اإن العملية نظمت 
مبوج���ب اتفاق ب���ني بغ���داد والتحالف 
ال���دويل ملكافح���ة تنظي���م داع����ص الذي 
"املوج���ة  وت�س���كل  وا�سنط���ن،  تق���وده 

الأوىل" على اأن تليها دفعات اأخرى.
واأع���ادت العملية اإىل اأذه���ان الكثري من 
�س���كان املو�س���ل ذك���رى فظائ���ع تنظيم 
داع����ص الذي �سيط���ر عل���ى املنطقة مدة 

تزيد عن 3 �سنوات.
يوؤك���د عمر البال���غ 28 عام���ا والذي فقد 
والده على ي���د التنظيم املتطرف لوكالة 
ت�س���ّم  مق���ربة  اأم���ام  بر����ص(  )فران����ص 
القاط���ع  "الرف����ص  التنظي���م،  �سحاي���ا 
من قب���ل اأه���ايل القيارة لع���ودة هوؤلء، 

فاأفكارهم مت�سددة وداعمة للتنظيم".
وي�سي���ف "ل ميك���ن التعاي����ص معه���م" 
فيم���ا ل يزال م�سري نحو 200 من اأبناء 
املنطقة جمهول بعدما اعتقلهم التنظيم. 
وكان���ت القي���ارة اإح���دى اأوىل املناط���ق 
التي حت���ررت من براثن الرهابيني يف 

منطقة املو�سل. 
ويوؤك���د مدي���ر ناحي���ة القي���ارة �سال���ح 
ح�سن اجلبوري: "هن���اك رف�ص �سعبي 
كب���ري لعودتهم خا�سة واأنه���م كانوا من 
�سكان خميم الهول" الذي ي�سّم ع�سرات 

اآلف النازحني م���ن �سوريني وعراقيني 
بينهم اأفراد عائالت مقاتلي التنظيم.

لكنه ي�سر رغ���م تخوف ال�سكان من تلك 
اخلط���وة على "ا�ستبع���اد اأن يكون لتلك 

العائالت تاأثري اأمني على املنطقة".
وو�سل���ت اإىل اجلدع���ة 90 عائلًة، وفق 
اجلب���وري، معظ���م اأفرادها م���ن الن�ساء 
والأطف���ال ويق���ّدر عدده���م بنحو 300، 
فيم���ا ي�س���ّم املخيم 7500 ن���ازح، بينهم 

اإرهابيون.
ويعود القل���ق الأ�سا�سي خللو مو�سوع 
نق���ل هذه العائ���الت "م���ن اأي �سفافية"، 
على ما ي�س���رح ع�سو املفو�سي���ة العليا 
حلقوق الإن�سان، عل���ي البياتي، لوكالة 

فران�ص بر�ص.
اإن م�س���در اخل�سي���ة  البيات���ي  ويق���ول 
الأول براأيه يتمثل بعدم و�سوح "ما اإذا 
كانت تلك العائ���الت قد خ�سعت لتدقيق 
اأمن���ي اأو م�ساءلة خ�سو�سًا واأن غالبية 
العائ���الت الت���ي كانت يف خمي���م الهول 
تابعة لتنظي���م داع�ص وعليها مالحظات 

اأمنية كثرية".
وي���رى البياتي اأن���ه "كان ينبغي التاأكد 
�سده���م  تهم���ة  اأي  وج���ود  ع���دم  م���ن 
وم���ن ع���دم ارتكابه���م اأي جرمي���ة �س���د 
مدني���ني يف احل���رب اأو م�ساركتهم فيها 
قب���ل اإعادته���م"، يف ح���ني يوؤك���د مدي���ر 
ناحي���ة القيارة اأن معظمه���م من الن�ساء 

والأطفال ول ي�سكلون بالتايل خطرًا.
يف املقاب���ل توؤك���د ال�سلط���ات العراقي���ة 
عل���ى ل�سان وزيرة الهجرة، ايفان فائق، 
باأن "الأجهزة الأمنية ا�ستاأنفت التدقيق 

الأمني" لهوؤلء العائدين.
اإل اأن ذل���ك ل يطمئن عمر الذي يتخوف 
م���ن اأن "الق���ادم �سيك���ون �سيئ���ًا لأنه���م 
اأ�سبح���وا قريبني ج���دًا علينا". ويردف 

موقوتة". قنبلة  "بع�سهم 

ل ت���زال م�ساأل���ة النازح���ني يف الع���راق 
عالقة ومعقدة. فبع���د ثالث �سنوات من 
اإعالن العراق هزمي���ة تنظيم داع�ص، ل 
يزال هناك 1.3 مليون نازح، يف مقابل 
وف���ق   ،2016 الع���ام  يف  مالي���ني   3.2

الأمم املتحدة.
اجت���اح  املتط���رف  التنظي���م  وكان 
م�ساحات وا�سعة من العراق يف 2014، 
وت�سببت ممار�ساته وانتهاكاته ل �سيما 
يف ح���ق الأقلي���ة اليزيدية، ث���م املعارك 

مع القوات احلكومية لطرده، مبوجات 
نزوح.

ويقطن ُخم����ص النازحني يف خميمات، 
فيم���ا ت�ستاأجر الغالبية من���ازل رغم قّلة 

مداخيلها املالية.

ومنذ �سنوات، يعلن العراق نيته اإغالق 
املخيمات، لكن ال�سلطات �سّرعت العملية 
ب�س���كل كبري خالل الأ�سهر املا�سية. ومل 
يع���د نحو ن�س���ف �سكان تل���ك املخيمات 
منه���ا،  يتح���درون  الت���ي  املناط���ق  اإىل 

وفق منظم���ة الهجرة الدولي���ة، رغم اأن 
ال�سلط���ات تقول اإن حمل���ة الإغالق هذه 

ت�سمن عودة النازحني اإىل بيوتهم.
وي�س���رح تقرير لربنام���ج الأمم املتحدة 
الإمنائي اأن "خميمات النازحني اأغلقت 
موؤخرًا من قبل احلكومة العراقية، على 
الرغ���م م���ن اأن العدي���د م���ن النازحني ل 
ميلكون اإمكانية العودة اإىل مناطقهم".

وي�سي���ف التقرير اأنه "كان من املخطط 
لبع�سه���م اأن يع���ودوا اإىل بيوته���م لكن 
اأرغم���وا عل���ى الرتاج���ع ب�سب���ب رف�ص 

ال�سكان املحليني لهم".
رغ���م كل ذل���ك، ت�س���دد وزي���رة الهج���رة 
ايف���ان فائق يف حديث لالإعالم الر�سمي 
على اأنه "�سيت���مُّ دجمهم يف جمتمعاتهم 

ومناطقهم الأ�سلية عند عودتهم".
وي�س���كك عم���ر احل�سيني، وه���و نا�سط 
مدين م���ن �سكان مدين���ة املو�سل ونزح 
خ���الل ف���رتة �سيط���رة التنظي���م عليه���ا، 
باإمكاني���ة الدول���ة العراقي���ة فع���اًل على 

اإعادة دمج تلك العائالت.
ويق���ول لوكال���ة فران����ص بر����ص "عل���ى 
احلكوم���ة العراقي���ة التعام���ل بحذر مع 
ه���ذه العائ���الت لأنه���ا اأم�س���ت خم����ص 
�سن���وات يف خميم اله���ول، يجب اإعادة 
تاأهيله���ا ودجمها باملجتم���ع"، لكن "هل 
احلكومة العراقية على ا�ستعداد وقادرة 
عل���ى دمج ه���وؤلء يف املجتمع وحمايته 
منه���م؟". اىل ذل���ك، حملت جلن���ة الأمن 
والدف���اع النيابي���ة، احلكوم���ة متمثل���ة 
ال�ستخبارية  وت�سكيالته���ا  بوزاراته���ا 
وزر خطوة نقل عوائل داع�ص من خميم 
الهول ال�س���وري اإىل الأرا�سي العراقية 
بعد اأن �سهد الع���راق واملنطقة نوعًا من 

ال�ستقرار خالل الفرتة الأخرية.
وق���ال ع�سو اللجنة مه���دي تقي اآمريل: 
الذين مت  النازح���ني  ع���ودة  "نح���ن مع 
تهجريهم من قبل تنظيم داع�ص، وثبت 
خ���الل التدقيق الأمن���ي �سالمة موقفهم، 
ام���ا اإع���ادة عوائ���ل داع����ص فان���ه غالبًا 
�سيقودن���ا اىل احتالل جدي���د للمحافظة 
فنح���ن الي���وم اأم���ام موقف خط���ري دفع 
العراقيون ثمن���ه يف ال�سنوات ال�سابقة 

من دماء الأبرياء".
اإع���ادة تل���ك  "خط���وة  اآم���ريل اأن  وع���د 
العوائل م���ن اله���ول اإىل خميم اجلدعة 
جنوب املو�س���ل، موؤامرة �س���د العراق 
لرج���اع التنظي���م اىل حمافظ���ة دفع���ت 

ثمنا باهظا ب�سبب افكاره وعدوانه".
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املحافظة اإىل  العائدة  داع�ش  عوائل  من  يتخوفون  ونواب  نينوى  �سكان 

�لتي  �لعر�قية  �لعائالت  ع�شر�ت  عودة  تثري 
خميم  من  د�ع�ش  بتنظيم  بارتباطها  ي�شتبه 
�شفوف  يف  خماوف  �ملو�شل  �إىل  �شوريا  يف  �لهول 
هذ�  فظائع  ذكرى  تز�ل  ال  �إذ  �ملنطقة  �شكان 

�لتنظيم �ملتطرف ماثلة يف �أذهانهم.

 بغد�د/ علي �لعز�وي

ظاهرة رمي �الأطفال 
حديثي �لوالدة يف 

�ل�شو�رع بد�أت تتفاقم يف 
عدد من �ملحافظات ومنها 
كركوك، وتعلن �ل�شلطات 

�الأمنية يف كركوك بني 
فرتة و�أخرى �لعثور على 

طفل حديث �لوالدة 
مرمي يف �لنفايات �أو 

مرتوك.

الإن�س���ان  حق���وق  رئي����ص جلن���ة  ويق���ول 
ل�)امل���دى(،  ال�ساحل���ي  اأر�س���د  الربملاني���ة 
اإن "طفل���ة �سغ���رية تبل���غ من العم���ر نحو 
اأربع���ة اأ�سه���ر، ترقد منذ �سه���ر ون�سف يف 
وُيق���دم  كرك���وك  يف  الأطف���ال  م�ست�سف���ى 
له���ا الطع���ام وال�سراب بع���د اأن تخلى عنها 
والده���ا ال���ذي يق�س���ي يف ال�سج���ن ف���رتة 
حمكوميته ب�سبب تهم موجه���ة اإليه بعيدًا 
عن ق�س���ة الطفلة ال�سغ���رية، ول نعلم اأين 
ذهب���ت والدته���ا الت���ي ولدته���ا ورمتها يف 
هك���ذا ظ���روف قا�سي���ة )...( ه���ذه الطفل���ة 

حتت���اج اىل رعاي���ة والديه���ا اأو اأح���د م���ن 
اأقاربها ياأتي ل�ستالمها".

وي�س���ري ال�ساحلي اىل اأن "عل���ى املجتمع 
مراع���اة هك���ذا ح���الت خا�س���ة واإن ه���ذه 
القا�س���ي  ق���رار  ي�س���در  �س���وف  الطفل���ة 
برتحيله���ا يف ح���ال مل جتد م���ن يعيلها اأو 
يتبناه���ا ول اأعل���م اأي قل���ب ي�ستطي���ع اأن 

يرمي طفلة بهذا العمر يف ال�سارع".
اإحدى موظف���ات م�ست�سفى الأطفال اكتفت 
بت�سميته���ا اأم م���روة قال���ت ل�)امل���دى(، اإن 
�سهر ون�سف  قبل نحو  بها  "الطفلة جيء 
عل���ى اأنه���ا مري�س���ة ومت اإدخاله���ا ب�سورة 
الع���الج  لتلق���ي  امل�ست�سف���ى  اىل  ر�سمي���ة 

وبقيت الأم مع الطفلة ملدة يومني واختفت 
ومل تُع���د وبقي���ت الطفل���ة بق�س���م الرعاي���ة 
ال�سحية لالأطف���ال يف امل�ست�سفى منذ نحو 

�سهر ون�سف نقدم الرعاية لها والطعام".
ويق���ول املحام���ي املخت�ص ب�س���وؤون تبني 
اإن  ل�)امل���دى(،  العبي���دي  الأطف���ال عدن���ان 
"امل�سكل���ة التي تواجه هذه الق�سايا الآن، 
ه���ي اأن���ه يف مقاب���ل تزاي���د ح���الت رم���ي 
ع هناك تزايد يف طلبات التبني، غري  الُر�سَّ
ان ق���رارات املحكمة تاأخذ وقتًا طوياًل، يف 
ح���ني ل توجد موؤ�س�س���ات حكومية خا�سة 
لإي���واء هوؤلء الأطفال حل���ني �سدور قرار 

املحكمة".

اىل ذلك، تق���ول النا�سطة يف جمال �سوؤون 
امل���راأة �سرود اأحمد فالح ل�)املدى(، اإن "من 
الأ�سب���اب الرئي�سة لظاهرة رم���ي الأطفال 
ه���ي الأو�س���اع القت�سادي���ة وي�س���اف لها 
الف�س���اد والزنا الذي ي�ساهم بتفاقم ظاهرة 
رمي الأطفال يف ال�سوارع وحتى التجارة 
بالب�س���ر ترتب���ط به���ذا الأمر، فبم���اذا تعلل 
ظاهرة رم���ي الأطفال يف ال�س���وارع اإذا ما 
كان خلفه تقف ن���زوة رجل اأو امراأة ليولد 
منها طفل �سغري ل ذنب له يكون �سحية".
وت�سي���ف فال���ح اأن "ظاهرة رم���ي الأطفال 
تتفاق���م يف العراق ومنها كركوك، فالف�ساد 
اأح���د اأ�سباب هذه الظاه���رة ويجب متابعة 

امل�ساري���ع  ودع���م  املهم���ة  الأم���ور  ه���ذه 
رف���ع  عل���ى  والعم���ل  للن�س���اء  ال�سغ���رية 
امل�ست���وى املعي�س���ي يف ظ���ل تف�س���ي وباء 
كورون���ا الذي دمر قطاع���ات كثرية وهناك 
معاجل���ات من ه���ذا الب���اب لتوف���ري فر�ص 

العمل".
م�س���وؤول  يق���ول  مت�س���ل،  �سي���اق  ويف 
ال�سرطة املجتمعية يف كركوك املقدم غالب 
"ظاه���رة رم���ي  اإن  ل�)امل���دى(،  اجلب���وري 
الأطفال حديثي الولدة يف ال�سارع حتتاج 
لدار�سات كثرية و�سجلنا هذا العام بحدود 
خم�ص حالت لرم���ي الأطفال يف ال�سوارع 
وهم لقطاء وغ���ري معرويف الن�سب ونقوم 
من خالل املتابعات اإيجاد متبنني لهم وفق 
الق�ساء والبحث الجتماعي الذين يتم من 
خاللهم���ا ت�سجيل الطفل با�س���م من يتبناه 

لرتبيته ولتوفري الرعاية الكاملة له".
بدوره، ي���رى الباح���ث الجتماع���ي موؤيد 
حبي���ب يف ت�سري���ح ل�)امل���دى(، اأن "هناك 
�سب���كات للدعارة ت�ستغ���ل حاجات الفتيات 
والن�س���اء للبح���ث ع���ن فر�س���ة عم���ل )...( 
اأن���ا اطلع���ت �سخ�سي���ًا على وج���ود حالت 
ا�ستغالل الفتيات والن�س���اء بهذه الق�سايا 
وه���ذه ال�سب���كات تعم���ل حت���ت م�سمي���ات 
ب���داأت  وظاه���رة  املجتم���ع  يف  خمتلف���ة 
بالتف�سي يف كركوك وحتتاج اىل مراجعة 
حقيقية والعم���ل على اعتق���ال اأي �سخ�ص 
ميار����ص هكذا اأعم���ال تهني كرام���ة الن�ساء 

وت�ستغل حاجتهن".
ال�سب���كات ت�ستغ���ل  "تل���ك  اأن  واأ�س���ار اىل 
حاج���ات الن�س���اء لفر�س���ة عم���ل اأو ق�ساء 
حاجة ويجرونها اىل الزنا وهذه الظاهرة 

دخيلة على املجتمع العراقي".

كركوك ت�سكو "اأطفال ال�سوارع.. وطلبات التبني كثرية 

الأمم املتحدة: نتطلع ملوا�سلة العمل مع احلكومة لإنهاء ملف النزوح
 بغد�د/ �ملدى

عربت منظمة الأمم املتحدة، اأم�ص ال�سبت، عن تطلعها 
اىل موا�سل���ة التع���اون البناء مع احلكوم���ة العراقية 

للم�ساعدة بانهاء ملف النزوح وعودة النازحني.
وقالت ممثلة الأمم املتحدة يف املوؤمتر الرابع ملنظمات 
املجتم���ع املدين الذي اأقيم يف بغداد، ايرينا �سولرانا 
، ان���ه "يج���ب و�س���ع حل���ول دائم���ة مل�سكل���ة الن���زوح 
والتوا�س���ل بيننا وبني املنظم���ات املدنية لياأتي اليوم 

ال���ذي يكون في���ه لي�ص هناك حاجة ل���الأمم املتحدة يف 
العراق، وان يقوم العراقي���ون باأداء دورهم ليعي�سوا 

ب�سالم وازدهار وامن".
ب���دوره، دع���ا الأم���ني الع���ام ملجل����ص ال���وزراء، حميد 
الغ���زي، اأم����ص ال�سبت، اىل دعم املنظم���ات املدنية يف 

العراق، ودورها يف النتخابات النيابية املقبلة.
و�سدد الغ���زي، على �سرورة "دع���م منظمات املجتمع 
امل���دين، لعملي���ة الق���رتاع يف النتخاب���ات وان تقف 
جنب���ا اىل جن���ب م���ع موؤ�س�س���ات الدول���ة لتحقيق هذا 

المر". واأ�ساف، انه "على الدولة الهتمام باملنظمات 
وتنظيم عملها، يف �سياق العامل احلديث واملتطور".

واأ�س���ار اىل قي���ام "الأمان���ة العام���ة ملجل�ص ال���وزراء، 
بحمل���ة مواجهة فايرو�ص كورون���ا، حيث ا�سهمت يف 
ه���ذه احلملة 920 منظمة قام���ت بعملها الن�ساين اىل 

اكرث من خم�سة ماليني مواطن".
وتابع، ان "الأمانة قامت برعاية الناجيات اليزيديات 
يف اح���د م�ست�سفي���ات بغ���داد، ونظم���ت ور����ص عم���ل 

لتاأهيل الناجيات با�سراف كادر متخ�س�ص".

 ترجمة/ �ملدى

ق���ال م�سوؤول���ون، اإن الع���راق ي�سّي���د من�س���ة جدي���دة للنف���ط قبال���ة �سواحل���ه 
اجلنوبي���ة، بتموي���ل من الياب���ان، ومن املتوق���ع اأن يعزز �س���ادرات وواردات 

املنتجات النفطية ويزيد الإيرادات.
وق���ال مدير عام �سرك���ة املوانئ يف الع���راق فرحان الفرطو�س���ي، وهي �سركة 
حكومية م�سوؤولة عن موان���ئ العراق اجلنوبية، اإن اأعمال البناء داخل ميناء 
خ���ور الزبري، املرفق الرئي�ص لت�سدير وا�ست���رياد الوقود يف العراق، اكتملت 

بن�سبة تزيد عن 70 يف املئة ومن املقرر النتهاء منها هذا العام.
وميث���ل ه���ذا اأحدث م�سروع ينف���ذه م�سوؤول���و امليناء وامل�ستثم���رون لتحديث 
املين���اء وزي���ادة الإي���رادات يف اأعقاب اخلط���ط احلكومية الت���ي اأعلنت العام 
املا�س���ي لت�سيي���ق اخلن���اق على الف�س���اد الذي يقل���ل ب�سكل كبري م���ن اإيرادات 

الدولة.
وتعر����ص اأكرب ميناءين جتاريني رئي�سني يف العراق، اأم ق�سر وخور الزبري،  

للتدقيق و�سط اإجراءات مكافحة الف�ساد.
وقال الفرطو�سي اإن خور الزبري يجلب الآن 10 مليارات دينار عراقي �سهريا 
)حوايل 6.8 ماليني دولر(، وهي قفزة كبرية من 8 مليارات دينار عراقي يف 

ال�سهر ال�سابق من هذا العام )حوايل 5.4 ماليني دولر(.
واأ�ساف اأن الر�سيف اجلديد مت متويله من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، 
وي�سم مع���دات حديثة وعمليات �سخ وتفريغ �سريع���ة متكن من دخول املزيد 

من ال�سفن.
كم���ا ذكر الفرطو�سي لأ�سو�سيتدبر�ص "�ستكون من�سة خا�سة للنفط مع جميع 
الإ�ساف���ات احلديث���ة"، مب���ا يف ذلك حمطة �س���خ قادرة على حتم���ل ال�سغوط 

العالية.
وق���ال مدير ميناء خور الزبري حيدر فاخر اإن اأعمال البناء م�ستمرة على مدار 

ال�ساعة ل�ستكمال املن�سة.

مدير عام املوانئ: من�سة 
جديدة لتعزيز ال�سادرات 

النفطية
 بغد�د/ �ملدى

بينت هيئة احلماية الجتماعي���ة التابعة لوزارة العمل، 
اأم�ص ال�سبت، اأن اإعادة تخ�سي�سات احلماية الجتماعية 

املتفق عليها قبل اقرار املوازنة مل يح�سم لغاية الآن.
وقال���ت ه���دى �سج���اد حمم���ود، رئي����ص هيئ���ة احلماي���ة 
الجتماعي���ة، يف بي���ان تلق���ت )امل���دى( ن�سخة من���ه، اإنه 

ف���اإن المر مل يح�سم  "بالن�سب���ة لفت���ح ال�سمول اجلديد 
املالي���ة  وزارة  م���ع  م�ستم���رة  واملباحث���ات  الآن  لغاي���ة 
وجلنت���ي العمل واملالية النيابيت���ني لعادة تخ�سي�سات 
احلماي���ة الجتماعي���ة املتفق عليه���ا قبل اق���رار املوازنة 
وح���ني ح�سم الم���ر �ست�سرع الهيئة بفت���ح ال�سمول وفق 
التخ�سي����ص امل���ايل املت���اح و�سيك���ون ح�س���ب الن�سب���ة 
ال�سكاني���ة للمحافظ���ات م���ع اولوية للمحافظ���ات الكرث 

فقرا".
واأ�ساف���ت اأن���ه "فيما يخ����ص حديثنا ع���ن تنظيف قاعدة 
بيان���ات هيئ���ة احلماي���ة الجتماعي���ة ومن���ح العانة ملن 
ي�ستح���ق، فاأن ذل���ك �سيجري وف���ق القان���ون النافذ ولن 
يت���م ايق���اف اي رات���ب الإ اذا كان غري م�ستح���ق فعال او 
خمال���ف للقان���ون وادارة الهيئة مدرك���ة متاما للظروف 
القت�سادي���ة الت���ي يعي�سه���ا العراق ول ميك���ن ان مت�ص 

رواتب الفقراء باي �سكل من ال�سكال".
وتابع���ت، "دائم���ا م���ا ت�س���ل الين���ا �س���كاوى ومعلومات 
م���ن ان الكثري م���ن م�ستفي���دي احلماي���ة الجتماعية هم 
ا�سح���اب معام���ل او �سي���ارات انتاجية كب���رية او ميتلك 
مهنة مدرة للدخ���ل، وعندما ت�سل هكذا معلومات للهيئة 
لب���د لنا من اتخاذ الالزم قانوني���ا لن ذلك ميثل جتاوزا 

على حقوق الفقراء ولن ن�سمح به ابدا".

هيئة احلماية الجتماعية: تنظيف قاعدة البيانات م�ستمر ونقطع رواتب "غري امل�ستحقني"

ميناء خور الزبري يف الب�صرة

نازحون من عوائل داع�ش يعودون للعراق

طفل جمهول امل�صري مرمي يف ال�صوارع



+ 964 7809144160  | + 964 7709992499  
+ 964 7708080800  | + 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إع���������������ان���������������ات

ي�سرنا دعوتكم لال�سرتاك باملناق�سات اأدناه والتي تت�سمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �سمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة 
)www.moh.gov.iq(  واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kimadia.iq( موقع �سركتنا على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�سركة

علما اأن ثمن م�ستندات املناق�سة التي مبلغها اأقل من مليون $ هو )1000000( مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�سات التي مبلغها اأكثـر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار عراقي 
اأن تكون بن�سبة 1% من قيمة  التاأمينات االأولية والتي يجب  اأما  اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال املماثلة مع العر�ص  اأجور االإعالن وعلى  غري قابل للرد ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�سة 
العر�ص تقدم على �سكل خطاب �سمان نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�سرف اال بكتاب من ال�سركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �سك م�سدق اأو كفالة م�سرفية �سامنة اأو �سندات القر�ص 
التي ت�سدرها امل�سارف احلكومية علما اأن طريقة الدفع �ستكون )ح�سب �سروط املناق�سة( وطريقة ال�سحن )CIP( اأو ح�سب ال�سروط وان ال�سركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من 
�سرت�سو عليه املناق�سة �سرورة تقدمي التاأمينات القانونية )كفالة ح�سن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �سكل خطاب �سمان اأو كفالة م�سرفية اأو �سك م�سدق اأو م�ستندات القر�ص 
التي ت�سدرها امل�سارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�سركة اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�ستف�سارات امل�ساركني �سيعقد ال�ساعة العا�سرة 

�سباحًا يوم الثالثاء 2021/6/22.
مالحظة / يف حالة م�سادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more 
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with 
presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from 
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, 
the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender 
will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document 
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled  
Tuesday 22 / 6 /2021 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

اإعــــــــالن
وز�رة �ل�سحة و�لبيئة / �ل�سركة �لعامة لت�سويق �لأدوية و�مل�ستلزمات �لطبية

Invitation No. Description Opening date Closing date  Announcement No. 

م�ستلزمات جراحة  35 - 2021 - 91
جهاز ه�سمي 30 / 5 / 2021 28 / 6 / 2021 للمرة االأوىل

ـــعـــام ــــر ال ــــدي امل

إعالنات �لعدد )4953( �ل�شنة �لثامنة ع�شرة - �الحد )30( �أيار 2021
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BASHNEFT INTERNATIONAL B.V. announces a public Re-Tender (2nd announcement) closing date for provision of IT 
Equipment for Bashneft International B.V. Iraqi Branch

 Bashneft International B.V. is inviting Iraqi and foreign companies including national and private, having similar experience by nature to the subject of the Tender, 
which are allowed by the legislation of Iraq and/or by their country of certification to provide their services in Iraq, to submit their bids and participate in this public 
tender, which based on bidders qualification by technical and commercial analysis. The winning Bidder shall bear the costs of publishing the announcements in (3) 
daily Iraqi newspapers.
Tender documentation and the guidelines of the tendering procedure (Annex 7.1 and other Annexes) can be found on the website http://zakupki.rosneft.ru/node/639311
This tender is organized by Bashneft International B.V.
Bashneft Address: Iraq, Baghdad, Al Jadriya, Central Bank District, Coral Palace Hotel, Bashneft International B.V. Iraqi Branch Office. 
E-mail & Tel.: 007 -916- 3510261, zaytsevav2@bashneft.ru, vasilevds@bashneft.ru, shashkovsn@bashneft.ru.
Customer's Name: Bashneft International B.V.; Tendering Manager: Aleksander Zaytsev.
Bids acceptance deadline & place: Bashneft Office in Baghdad, 15th June 2021, from 09:00 am to 12:00 pm (Baghdad time, GMT+3).
Bids opening date and place: Iraq, Baghdad 15th June 2021, 12:30 pm (Baghdad time, GMT+3).
Notification on the Tender results will be published on the above-mentioned website and will be e-mailed to the participants. Expected period for reviewing 
participants' bids is 34- weeks after bids opening date.

تعلن �سركة با�سنيفت الدولية بي. يف. عن موعد اإغالق  اإعادة املناق�سة العامة )االإعالن الثاين( ل�سراء معدات تكنولوجيا 
املعلومات لفرع �سركة با�سنيفت الدولية بي. يف. يف جمهورية العراق

ش��ركة باش��نيفت الدولية تدعو كافة الش��ركات واملؤسس��ات احمللية واالجنبية مبا في ذلك الوطنية واخلاصة ذات اخلبرة في تنفيذ اعمال مماثلة ملوضوع املناقصة واملرخصة للعمل 
حسب القوانني العراقية و / او مرخصة في بلدها ولديها شهادة اداء أعمال مماثلة في العراق للمشاركة في هذه املناقصة العامة بطريقة التحليل الفني والتجاري وسيتحمل الفائز 

باملناقصة تكاليف نشر جميع االعالنات  في ثالث صحف يومية عراقية.
http://zakupki.rosneft.ru/node/639311  لالطالع على وثائق املناقصة واملبادئ التوجيهية إلجراءات املناقصة (امللحق 7.1 واملالحق األخرى) على املوقع اإللكتروني التالي

يتم تنظيم املناقصة من قبل شركة باشنيفت الدولية بي في 
عنوان مكتب شركة باشنيفت الدولية : العراق ، بغداد – اجلادرية ، حي اجلامعة ، منطقة البنك املركزي اجلديد ، فندق قصر كورال 

;  bashneft.ru   shashkovsn@bashneft.ru ;  vasilevds@bashneft.ru@zaytsevav2 , 007 -916- 3510261  :الهاتف والبريد االلكتروني
اسم مسؤول املناقصات واملشتريات : الكسندر زايتسيف  ;  اسم الزبون : شركة باش�نيفت الدولية بي. في.

مكان وتاريخ تقدمي العطاءات : مكتب شركة باشنيفت الدولية في بغداد ، 1٥ حزيران 2٠21 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة ال�ثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد.
مكان وتاريخ فتح العطاءات : العراق ، بغداد  ، مكتب شركة باشنيفت  1٥ حزيران 2٠21  الساعة ال�ثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.

سيتم نشر نتائج املناقصة على نفس املوقع املذكور اعاله وسيتم كذلك ارسالها بالبريد االلكتروني جلميع املشاركني . 
فترة دراسة العطاءات (٣ - ٤) اسابيع من تاريخ فتح العطاءات.

اعــالن تغيري ا�سم 
تغيري ا�سم )جمعية الهدى اخلريية اىل منظمة الهدى 

االن�سانية( 

بالنظر لتغيير اس��م جمعية الهدى اخليرية إلى 
منظمة الهدى اإلنسانية يرجى التفضل بالعلم 
م��ن لدي��ه اعت��راض أو إذا كانت بذم��ة اجلمعية 
الس��ابقة ديون أو التزامات معينة عليه مراجعة 
دائرة املنظمات الغير حكومية الواقعة في كرادة 

مرمي خالل شهر واحد من تاريخ النشر.
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 بغداد/عديلة �شاهني

وتعد هذه �حلالة حلقة من م�شل�شل متعدد 
�حللقات ود�ئم �لعر�ض على مد�ر �شنو�ت 
طويل���ة يف �لع���ر�ق، وبح�ش���ب در��ش���ات 
الأطباء �أخ�شائي���ن يف �أمر��ض �لكلى فاإن 
�أع���د�د �ملر�ش���ى �مل�شابن مبر����ض �لف�شل 
�لكل���وي �أو �لك�شل �لكل���وي ترتفع �شهريًا 

وذلك يعود �ىل نوعية مياه �ل�شرب. 
وكان���ت وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة ق���د �أعلنت 
يف �ل�شن���و�ت �ل�شابق���ة �أن �مل���و�رد �ملائية 
مت�شررة من عملية تلوث �ملياه، باالإ�شافة 
�ىل �لتج���اوز�ت من خ���ال رمي �ملخلفات 
�لثقيل���ة و�لنفاي���ات يف �الأنه���ر بالرغم من 

وجود قو�نن متنع هذه �ملمار�شات.
بدورها، �أكدت �أمانة بغد�د يف ت�شريحات 
عدة �شامة �مل���اء �ملنتج يف م�شاريع �ملياه 
وثبوت �شاحيته لا�شته���اك بعد �إجر�ء 
جمي���ع �لفحو�ش���ات �ملختربي���ة �لازم���ة، 
�لف���رق �لفني���ة �لعامل���ة مبخت���رب�ت  و�إن 
�ل�شلبي���ات  �مل���اء تو�ج���ه بع����ض  فح����ض 
منه���ا قلة وع���ي �ملو�طن���ن باأهمي���ة �ملياه 
�ل�شاحل���ة لل�ش���رب وتقن���ن ��شتخد�مه���ا، 
وع���دم م�شد�قي���ة �لبع�ض منه���م باجلهود 
�ىل  �لد�ئ���رة،  خمت���رب�ت  تبذله���ا  �لت���ي 
و�ملناط���ق  �لع�شو�ئي���ات  وج���ود  جان���ب 
غ���ر �ملخدوم���ة وجتاوزها عل���ى �ملناطق 
�ملج���اورة ذ�ت �ل�شب���كات �الأ�شولي���ة مما 
ي���وؤدي �ىل �لتغي���ر يف مو��شف���ات �مل���اء 

و�شاحيته.
)�مل���دى( قامت بجولة للتعّرف على نوعية 
�ملي���اه �الآمن���ة لا�شتخ���د�م �لب�ش���ري، لكن 
�أر�ض �لو�قع ك�شفت �لكثر من �ملعلومات 

يف �شياق �لتحقيق �الآتي:   

في مواجهة التلوث
�لناط���ق �الإعام���ي لوز�رة �مل���و�رد �ملائية 
حدي���ث  يف  يق���ول  ر��ش���ي  عل���ي  �ل�شي���د 
خا����ض ل�)�مل���دى( قائ���ًا: هنال���ك ق���ر�ر�ت 
وتعليم���ات �أ�شدرته���ا �ل���وز�رة للح���د من 
تل���وث �ملياه و�أن �ل���وز�رة معني���ة باإد�رة 
�ملياه �خل���ام ح�ش���رً� و�إي�شاله���ا ملحطات 
�الإ�شالة، م�شيفًا: عندما نتحدث عن تنقية 
و ت�شفي���ة و معاجل���ة �ملي���اه و �شخها من 
خال �شبكة �الأنابي���ب لت�شل �ىل �مل�شاكن 
فهذه �لعمليات م���ن م�شوؤولية �أمانة بغد�د 
يف حم���ور �ملدين���ة و دو�ئ���ر �لبلدي���ة يف 
�ملحافظات و لي�ش���ت من م�شوؤولية وز�رة 

�ملو�رد �ملائية.
�ملائي���ة  �مل���و�رد  وز�رة  تع���اين  و�أك���د: 
م���ن �لقط���اع �خلا����ض وبع����ض �جله���ات 
�ملي���اه  لتل���وث  �مل�شبب���ة  �حلكومي���ة 
كمحط���ات �ملعاجل���ة و حمط���ات �ملجاري 
و�ملحط���ات  �مل�شت�شفي���ات  و  و�مل�شان���ع 
�لغ�ش���ل  وحمط���ات  �لكهرومغناطي�شي���ة 
و�لت�شحيم �أي�شًا رمي �حليو�نات �لنافقة 
يف �لنهر، كل ه���ذه �ملمار�شات هي م�شببة 

لتلوث �الأنهر و �شبكات �لري.
ويو�ش���ح: �إنه بالرغم م���ن وجود قر�ر�ت 
و حم���دد�ت و �شو�ب���ط خا�ش���ة ب���وز�رة 
�مل���و�رد �ملائي���ة ، �إال �أن���ه مل يت���م تطبيقها 
من���ع  رف���ع و  عل���ى  �ل���وز�رة  ل���ذ� عمل���ت 
�لتج���اوز�ت على �ملو�رد �ملائي���ة و �أقامت 
عددً� من �لدعاوى �لق�شائية على �جلهات 
�مللوث���ة للمي���اه ، و هذ� �ملل���ف مدعوم من 
�حلكوم���ة �ملركزية و دولة رئي�ض �لوزر�ء 
و م���ن جمل����ض �لق�ش���اء �الأعل���ى و كذل���ك 
�جلهات �الأمني���ة و �حلكومات �ملحلية يف 

�ملحافظات .
و�أ�ش���اد با�شتجاب���ة �أمان���ة بغ���د�د الإع���ادة 
م�ش���روع  يف  �ملعاجل���ة  حمط���ة  تاأهي���ل 
�لر�شتمي���ة و �لتعاق���د عل���ى �إن�شاء حمطة 
معاجل���ة جدي���دة مع �إع���ادة تاأهيل �ملحطة 
منا�شب���ة  لتك���ون  تطويره���ا  و  �لقدمي���ة 
ملعاجل���ة خمرج���ات حمط���ات �ملج���اري و 

حتويلها �ىل مياه �شاحلة لا�شتخد�م.
و �أو�ش���ح �أن  ه���ذ� �الإج���ر�ء غ���ر كاف و 
نحتاج �ىل �إجر�ء�ت �أخرى الأن �لتلوث ما 

يز�ل موجودً�.

اإجراءات �شرورية
�مل���و�رد  �لناط���ق با�ش���م وز�رة  �أ�ش���ار   و 
�ملائي���ة �ىل دور �ل���وز�رة يف �حل���د م���ن 
�لتل���وث قائ���ًا:  لدين���ا تن�شيق م���ع وز�رة 
�لبيئ���ة ب�ش���كل م�شتم���ر الأخ���ذ عين���ات من 
نه���ر دجلة �أو نه���ر �لف���ر�ت و قيا�ض ن�شبة 
�لتل���وث �ملوج���ودة يف مو�ق���ع معينة من 
�لنه���ر �لتي ق���د ت�ش���ل يف بع����ض �ملو�قع 
�ىل �أك���ر م���ن ٤٠٪ ، و ه���ي ن�شب���ة عالي���ة 
ج���دً� ،و عندم���ا ت�ش���ل ن�شب���ة �لتلوث �ىل 
ه���ذ� �مل�شتوى تب���ادر �ل���وز�رة بالتن�شيق 
م���ع دو�ئ���ر �لبلدي���ة �أو م���ع �أمان���ة بغ���د�د 
و حمط���ات �الإ�شال���ة ملعاجل���ة �حلال���ة  ،و 
م���ن �حلاالت �لت���ي و�جهتها �ل���وز�رة هي 
�حتياجها باأن تطلق كمية كبرة من �ملياه 
يف نهر دياىل من �أجل تنظيف مقطع �لنهر 
و عملية تغذية نه���ر دجلة بح�شة �إ�شافية 
لن���و�جت  كب���ر  ق���د الحظن���ا �جن���ر�ف  و 
حمط���ة �لر�شتمية �لتابعة للمديرية �لعامة 
للمج���اري يف �أمان���ة بغد�د و ع���دم �شحب 
�ملياه من نهر دجلة ب�شبب تلوث �ملياه يف 
ذلك �لوقت  و بالت���ايل قمنا بتوجيه �إنذ�ر 
�ىل حمط���ات �الإ�شال���ة ، و م���ن �الإجر�ء�ت 
�الأخ���رى �لت���ي با�ش���رت بها �ل���وز�رة هي 
�إز�لة �لكثر من �ملو�د �مللوثة و �ملوجودة 

على �أعمدة �لنهر و رفع منافذ �لتلوث
 

ت�شريف المياه و اإن�شاء المحطات 
و يف معر�ض رده على �أ�شئلة )�ملدى( حول 
كيفية ت�شري���ف مياه �ملجاري قال �لناطق 
�الإعام���ي با�ش���م وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة: 
متنع وز�رة �مل���و�رد �ملائية ت�شريف مياه 
�ملجاري  و �ملياه �لثقيلة �ىل �شبكات �لري 
و �لب���زل ل���ذ� ندع���و د�ئم���ًا �ىل ��شتكم���ال 
م�شاري���ع �ملج���اري �لكب���رة يف بغ���د�د و 
�ملحافظ���ات و �إن�ش���اء حمط���ات �ملعاجل���ة 
�لازمة لها من �أجل دفع هذه �ملياه باجتاه 
�خلطوط �لناقلة ، لذ� تدعو �لوز�رة د�ئمًا 
�ىل �إن�ش���اء حمط���ات �الإ�شال���ة و حمط���ات 
تنقية �ملياه على �الأنهر �لرئي�شة م�شمونة 
�جلريان ، الأن عملية �إن�شاء هذه �ملحطات 
عل���ى �الأعم���دة �لرئي�ش���ة مهم ج���دً� ، و من 
�ملاح���ظ يف بع�ض �ملحافظ���ات �أن �لكثر  
حمط���ات �الإ�شال���ة �ل�شغ���رة مت �إن�شاوؤها 
على �شبكات �ل���ري �لفرعية و على قنو�ت 
�ل���ري �لفرعية �لتي تخدم مناطق معينة و 
بالنتيجة عند ن���زول م�شتوى مياه �الأنهر 
�لرئي�شة �أو عند وجود �شح مائي �شنو�جه 
م�شكل���ة يف �إد�مة ت�شغيل  هذه �ملحطات و 
توقفه���ا لذلك نوؤكد على �ش���رورة �البتعاد 

ع���ن �ملحط���ات �ل�شغ���رة و �للج���وء �ىل 
�ملحطات و �مل�شاريع �لكبرة و من �ملمكن 
مد �شبكات من ه���ذه �ملحطات و�شواًل �ىل 
كل نقط���ة ماأهول���ة بال�ش���كان الإي�شال �ملاء 
�ل�شالح لل�شرب ، و توجد خماطبات �أي�شًا  
ب���ن وز�رة �ملو�رد �ملائية مع �لدو�ئر ذ�ت 
�لعاق���ة و يف جميع �ملحافظ���ات من �أجل 
�إد�مة و  ت�شغيل حمطات �الإ�شالة و �شمان 

و�شول �ملياه للم�شتخدمن . 
   

 حقوق الإن�شان 
م���ن جانبه، تطرق  د. عل���ي �أكرم �لبياتي 
ع�ش���و �ملفو�شية �لعلي���ا حلقوق �الإن�شان 
�ل�شح���ة  مل���ف  وم�ش���وؤول  �لع���ر�ق،  يف 
يف �ملفو�شي���ة �ىل �لقو�ن���ن �لت���ي تكفل 
ح���ق �ملو�طن باملياه قائ���ًا: على �ل�شعيد 
�لوطن���ي، مل يتط���رق �لد�شت���ور �لعر�قي 
�لناف���ذ لع���ام 2٠٠5 �ملعدل ب�ش���كل مبا�شر 
للح���ق يف �مل���اء �ل�شال���ح لل�ش���رب ولك���ن 
هنال���ك  �شل���ة باحلقوق �الأخ���رى ،  حيث 
ن����ض على ذلك �لباب �لثاين �لفرع �لثاين 
و�الجتماعي���ة  �القت�شادي���ة  �حلق���وق 

و�لثقافي���ة يف �مل���و�د )3٠( �لت���ي تكف���ل 
�لعي����ض �لك���رمي و�ل�شكن �ملائ���م و�ملادة 
)31( كون �حل���ق باملياه يرتب���ط منطقيًا 
م���ع �حل���ق يف �ل�شح���ة ، و تن����ض �ملادة 
)33( ل���كل ف���رد �حل���ق يف ظ���روف بيئية 
�شليم���ة  و �مل���ادة )11٠( فيما يخ�ض عمل 
�حلكوم���ة �الحتادي���ة يف توزي���ع �ملياه  ، 
�أي�ش���ًا قانون �ل�شح���ة �لعام���ة رقم )89( 
ل�شن���ة 1981 �ملع���دل، و بح�ش���ب قان���ون 
�ل���ري رق���م )83( ل�شن���ة 2٠17�مل���ادة )3( 
�لت���ي حتت���م ع���ى وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة 
تعي���ن �حل�ش����ض �ملائية وتوزي���ع �ملياه 
قان���ون  ويو�ش���ح  عليه���ا،  و�الإ�ش���ر�ف 
)27( ل�شن���ة “1999�لهيئ���ة �لعام���ة للماء 
توف���ر  �ىل  يه���دف  “�ل���ذي  و�ملج���اري 
�مل���اء �خل���ام  وجتهي���ز مي���اه �ل�ش���رب و 
وت�شريف مي���اه �ل�شرف �ل�شحي ومياه 
�الإمط���ار يف جميع �أنح���اء �لعر�ق ح�شب 

�حلاجة وفق تخطيط بعيد �ملدى.
�ل���دويل  �مل�شت���وى  عل���ى  و�أ�ش���اف:  
�لدولي���ة  �التفاقي���ة  يف  ط���رف   �لع���ر�ق 
�ل���دويل للحق���وق �القت�شادي���ة   ) �لعه���د 

و�الجتماعية و�لثقافي���ة  ( حتديدً� �ملادة 
)11( و )12(  .

اإح�شائيات 
و �أ�ش���ار ع�شو مفو�شي���ة حقوق �الإن�شان 
د. عل���ي �لبيات���ي �ىل �الإح�شائي���ات �لتي 
بخ�شو����ض  �ملفو�شي���ة  عليه���ا  ح�شل���ت 
تل���وث �ملي���اه قائ���ًا: نظ���رً� لع���دم تعاون 
�ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومي���ة يف توفر قاعدة 
بيان���ات �إح�شائية من �مل�ش���ادر �لر�شمية 
، �إال �أن �ملفو�شي���ة ت�شع���ى �ىل �حل�شول 
عل���ى بع����ض �الإح�شائي���ات م���ن م�ش���ادر 
�أخرى �أو تقارير �شادرة من جهات �أخرى 
ففي �لب�شرة مثًا و مبوجب �إح�شائيات 
 )8٠٠( �ل�شرطاني���ة  �حل���االت  ع���دد  �إن   ،
�شهريًا يف عام  2٠19 ، و )23٠8(يف عام  
2٠18و ع���دد حاالت �لت�شم���م )131( �ألف 
لعام 2٠18 و بالن�شبة لاأمر��ض �مل�شجلة  
نتيجة تلوث �ملياه )�جللدية و�له�شمية ، 
�الإ�شه���ال �حلاد ، �لتقيوؤ و�الأمل يف �لبطن 
( ت�شل �ىل )118( �ألف �شخ�ض، �أما تلوث 
مي���اه �شط �لعرب ب�شكل مبا�شر ي�شل �ىل 

)63،12٠( م 3/ �ش���ا وب�ش���كل غر مبا�شر 
ي�شل �ىل )88،515( م3/ �شا. 

�لر�ش���د  خ���ال  م���ن  �أي�ش���ًا  و�أو�ش���ح: 
�مليد�ين وتلق���ي �شكاوى �ملو�طنن، لدى 

�ملفو�شية �إ�شار�ت عدة منها: 
يف  �ملو�ط���ن  حل���ق  �نته���اك  وج���ود   -
�حل�ش���ول على �ملي���اه �ل�شاحل���ة لل�شرب 
يف بع����ض �ملحافظات �لعر�قية وب�شورة 
خا�ش���ة يف مناط���ق �لع�شو�ئي���ات كونها 
غر نظامية و �ملناطق �لنائية مما يوؤ�شر 

وجود حرمان من هذ� �حلق . 
�ملرتتب���ة  �جل�شيم���ة  �الآث���ار  �أ�ش���رت   -
�الأمر�����ض  �ملي���اه و�نت�ش���ار  تل���وث  م���ن 

�ل�شرطانية .
- �لتلك���وؤ يف تنفي���ذ م�شاري���ع �لت�شفي���ة 
و�لتحلي���ة للمي���اه يف بع����ض �ملحافظات 
منها �لب�شرة .وبع����ض مناطق بغد�د يف 

�الأق�شية و�لنو�حي . 
ب���ن  �لدولي���ة   �التفاقي���ات  خروق���ات   -
�إط���اق   �ل���دول �ملج���اورة مب���ا يخ����ض  
�حل�ش���ة �ملائي���ة م���ن �ملنبع وذل���ك كان له 
�الأثر �لكبر يف عدم �حل�شول على �ملياه 

�ل�شاحلة لل�شرب .
- ع���دم �لتخطي���ط و�لق�ش���ور يف �لبني���ة 

�لتحتية الإد�رة ملف �ملياه .
- تكاث���ر �لطحالب �ل�شام���ة يف مياه �شط 

�لعرب 
- �شع���ف  �أنظم���ة �لر�ش���د وع���دم وجود 

متابعة وحتليل لها  
- ع���دم وجود رقابة على معامل وحمات 

ت�شفية �ملياه �لتابعة للقطاع �خلا�ض 
�ل�شح���ي  �ل�ش���رف  �شبك���ات  تهال���ك   -
وتقادمه���ا وع���دم كفايته���ا وع���دم مر�عاة 
�لتو�شع �حل�شري للمحافظات و�لتجاوز 

على �شبكة �الأمطار 

 دعاوى ق�شائية و تقارير
وتاب���ع ع�ش���و مفو�شية حق���وق �الإن�شان 
�لقانوني���ة  �لوالي���ة  �ىل  ��شتن���اد� ً  �أن���ه  
�ل�شك���اوى  ��شتقب���ال  يف  للمفو�شي���ة 
وتوثي���ق �النتهاك���ات  مت رف���ع دع���اوى 
�الأعل���ى  �لق�ش���اء  جمل����ض  �ىل  ق�شائي���ة 
/ جه���از �الأدع���اء �لع���ام �ش���د �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومي���ة �ل�شحية، حي���ث يعترب تلوث 
�ملياه �نتهاكًا و��شح���ًا حلقوق �الإن�شان ، 
و على �ل�شعيد �لدويل ت�شمن �نتهاكات 
تل���وث �ملي���اه يف �لتقاري���ر �ملعنية بو�قع 
حق���وق �الإن�ش���ان و�لتقاري���ر �لتعاهدي���ة 
لتك���ون  �لع���ر�ق  �ىل  تو�شي���ات  لتق���دمي 

ملِزمة دوليًا بتنفيذها . 
و �أ�ش���اف: قّدم �لع���ر�ق �لتقرير �لطوعي 
�الأول ح���ول �أه���د�ف �لتنمي���ة �مل�شتد�مة 
حي���ث يعد �لهدف )6(  من �أهد�ف �لتنمية 
و�لنظاف���ة  �لنظيف���ة  )�ملي���اه  �مل�شتد�م���ة 
�ل�شحي���ة ( و�ألزم �لع���ر�ق حماية نوعية 
�ملي���اه وحت�شينها من خال خطة �لتنمية 
�لوطنية 2٠18-2٠22 ، �إال �أن �لتقرير مل 
ي�شر �ىل �لتقدم �ملح���رز يف تنفيذ �لهدف 

 )6(
  - �حرت�م �ملعاير �لدولية وفق �لقانون 
�ل���دويل حلق���وق �الإن�ش���ان يف �اللت���ز�م 
باحل�ش���ة �ملائية م���ن دول �ملنب���ع و�إد�رة 
مل���ف �لتفاو����ض ب�شكل ي�شم���ن  ح�شول 
�ملو�طن على قدر كاف من �ملياه �ل�شاحلة 
لل�شرب عمًا  مبا ورد باملادة )11٠/ ثامنًا 
( م���ن �لد�شتور �لعر�قي �لنافذ لعام2٠٠5 
�حلكوم���ة  باإخت�شا����ض  يتعل���ق  مب���ا 
�الحتادي���ة و�لت���ي تن�ض عل���ى ) تخطيط 
�ل�شيا�ش���ات �ملتعلق���ة مب�ش���ادر �ملياه من 
خ���ارج �لعر�ق و�شم���ان منا�شي���ب تدفق 
�ملياه توزيعها  �لعادل د�خل �لعر�ق وفقًا 

للقو�نن و�العر�ف �لدولية 
- ت�شري���ع قان���ون جت���رمي تل���وث مي���اه 
عقوب���ات  وفر����ض  �لع���ر�ق  يف  �الأنه���ار 
�شارم���ة على �ملخالفن �شو�ء كان �لقطاع 

�لعام �أو �خلا�ض �أو �لفرد 
- �إع���ادة توزي���ع ح�ش�شة �ملي���اه و�لبنى 
�لتحتية ل�شبكات �ملياه وفق مبد�أ �لعد�لة 
و�مل�ش���او�ة ب���ن �لري���ف و�ملدين���ة وبن 

�ملحافظات وفق �لكثافة �ل�شكانية .

الماء ال�شالح لل�شرب 
دخل���ت منظوم���ة تنقي���ة �ملي���اه �و �الآرو) 
r.o (�ىل �لعر�ق بع���د �أحد�ث عام 2٠٠3 
حيث �نخف�شت ن�شب���ة �الأماح و �ملعادن 
tds  يف �مل���اء م���ن 35٠ �ىل 3٠ و �عت���اد 
�ملو�ط���ن عل���ى �ش���رب �مل���اء �خل���ايل م���ن 
�الأماح و �ملعادن لذ� من �ل�شعب �لعودة 
�ىل �ل�ش���رب م���ن مياه �ل�شنب���ور، هذ� ما 
ذك���ره �لباح���ث يف تنقي���ة �ملي���اه �ل�شي���د 
عم���ار ج���دوع )�مل���دى( م�شيف���ًا: بح�شب 
تقري���ر ملنظم���ة �ل�شحة �لعاملي���ة و تقرير 
ورقي �آخ���ر ��شتلمته من جه���از �لتقيي�ض 
و �ل�شيط���رة �لنوعي���ة �لعر�قي فاإن ن�شبة 
�الإم���اح و �ملعادن tds  يف �ملاء و �ملفيدة 
جل�ش���م �الإن�ش���ان ه���ي م���ن 1٠٠�ىل 3٠٠ 
ممت���ازة و م���ن 3٠٠�ىل 6٠٠جي���دة و من 
6٠٠�ىل9٠٠ مقبولة و من 9٠٠ �ىل 12٠٠ 

هي غر �آمنة على �ل�شحة.
و يف �أغل���ب �ملحافظات �لعر�قية فاإن ن�شبة 
�ل tds  مقبول���ة �أما يف حمافظتي �لب�شرة 
�الأحي���ان  بع����ض  يف  ت�ش���ل  �لنا�شري���ة  و 
�ىل 2٠٠٠ و هن���ا تك���ون نوعي���ة �ملياه غر 
�شاحلة لا�شتهاك �لب�شري �أو �حليو�ين .

و لفت جدوع �ىل �شرورة جتنب �ملو�طن 
�ل�شرب من مياه �ل�شنبور الحتو�ئها على 
�الأطيان و �ل�شو�ئ���ب ولتعر�ض �ل�شبكات 
�لقدمية �ىل �لتلف و يلجاأ �ىل �ل�شرب من 
�لقناين �جلاه���زة �أو تعبئتها من حمات 

بيع مياه �الآرو.
و�أ�ش���اف: �إذ� م���ا متت �ملقارن���ة بن مياه 
�الآرو و مي���اه �ل�شنب���ور و مي���اه �لقناين 
و  �الأ�ش���ح  منه���م  �أي  و  �لبا�شتيكي���ة 
�الأف�شل ل�شحة �الإن�شان ففي �لو�قع مياه 
�ل�شنب���ور �أو �الإ�شالة هي �الأف�شل بعد �أن 
تتم فلرتتها على  �لنحو �لتايل: بعد تعبئة 
�خل���ز�ن �ملن���زيل يجب ت���رك �ملي���اه دون 
��شتخ���د�م يف �خلز�ن  مل���دة يومن و يف 
هذه �حلالة �شيتبخر �لكلور بن�شبة كبرة 
و ت�شتق���ر �ل�شو�ئ���ب و �الأطي���ان يف ق���اع 
�خل���ز�ن و من بعدها تب���د�أ عملية �لتنقية 
بو�ش���ع فل���رت قطني عل���ى �ل�شنب���ور، �أما 
بالن�شبة ملياه �الآرو) r.o (�لتي يتم بيعها 
يف �ملحات و على �لعربات �جلو�لة فهي 
مي���اه مفل���رتة و لك���ن تنق�شه���ا �الأماح و 
�ملعادن، �أي�شًا �أثن���اء عملية تر�شيح �ملياه 
�شتفق���د �ملي���اه عن�ش���ر ph �أو �لقلوي���ة و 
�شتتح���ول �ملياه �ىل حام�شي���ة و بالتايل 
ي�شب���ح �ملاء خاٍل م���ن �الأم���اح و �ملعادن 
�أو يفتق���ر ملقومات �ملياه، ي���وؤدي ذلك �ىل 
تك���ون ح�شى �لكلى و ه�شا�شة �لعظام لذ� 
من �لو�جب �إ�شافة �الأماح و �ملعادن �ىل 

مياه �الآرو بعد فلرتتها.
و �أكد: �إن �أف�شل مادة حلفظ �ل�شو�ئل هي 
�لزجاج �أما �لقن���اين �لبا�شتيكية �ملعباأة 
بامل���اء فق���د مت �كت�ش���اف �أنها تف���رز مو�د 
م�شرطنة عن���د تعر�شه���ا لل�شم�ض لتفاعل 
ه���ذه �مل���و�د م���ع �ل�شم�ض و م���ن �ملاحظ 
عر����ض �شناديق �ملي���اه �أم���ام �ملحات و 
تك���ون معر�شة حلر�رة �ل�شم�ض �ملبا�شرة  
دون رقاب���ة ،�أي�شًا يف بع�ض �الأحيان يتم 
��شتخد�مه���ا الأكر من م���رة �أو جتميدها 
يف هذه �حلالة �أي�شًا �شتفرز مو�د �شارة 

بال�شحة و م�شرطنة.
�أم���ا بالن�شبة للطريق���ة �ل�شحيحة ل�شرب 
�مل���اء قال �لباحث ج���دوع: بعد فلرتة ماء 
�ل�شنب���ور يف �ملنزل �شي�شب���ح  �شافيًا و 
يحت���وي عل���ى �الأم���اح و �ملع���ادن و لكن 
ينق�ش���ه �لقلوية ل���ذ� يتم تقطي���ع ليمونة 
عل���ى �ش���كل حلق���ات و �إ�شافته���ا �ىل �ملاء 
�مت���اك  �أم���ا يف حال���ة   ، لل�ش���رب  �ملع���د 
�ملو�ط���ن ملنظوم���ة تنقي���ة �ملي���اه �ملنزلية 
و عن���د قيا����ض ن�شب���ة �الأم���اح و �ملعادن 
بع���د  نن�شح���ه   1٠tds �ىل  وو�شوله���ا 
�إ�شاف���ة �لليمونة للمياه باخذ غر�م و�حد 
م���ن ملح �لبحر �أو �لهمايا و �إ�شافته �ىل 
1٠ لرت�ت من �ملاء و بذلك �شرتتفع ن�شبة 
�الأم���اح و �ملع���ادن tds  �ىل 1٠٠�أو 15٠ 
و م���ن �ملمك���ن تطبي���ق ه���ذه �لعملية بعد 

�حل�شول على مياه �الآرو من �ملحات .

مفو�شية حقوق الإن�شان: 
انعدام الرقابة على معامل 

ت�شفية المياه

لم يعرف علي يومًا طريقًا اإلى الم�شت�شفى اإل بعد اأن بلغ من العمر ٤٠ عامًا، حين �شعر باألم حاد كاد اأن 
يقطع اأح�شاءه، وعِلم فيما بعد اأنه مغ�ص كلوي ا�شتد عليه ب�شورة مفاجئة، و بعد اإجراء الفحو�شات 

تبين اأنه م�شاب بمر�ص الف�شل الكلوي، لذا وقف في طابور الم�شت�شفى ينتظر دوره لغ�شيل الكلى، وكانت 
تبدو عليه مالمح الإعياء ب�شبب حرارة الجو التي مار�شت طبيعتها في الإجهاز على ما تبقى من قطرات 

ماء ترطب حلقه اأثناء النتظار! 
وبين كلمات كان يهمهم بها، اأخذ علي ينعى حظه و �شوء حالته ال�شحية التي اأثقلت كاهله قائاًل: 

تفاجاأت ب�شوؤال الطبيب هل ت�شرب من ماء ال�شنبور؟.. تلك العبارة كانت مخيفة لأنني ا�شتخدم ماء 
ال�شنبور لل�شرب دائمًا  بعد فلترته بثالثة فالتر !

وزارة الموارد المائية: اإجراءات اأمانة بغداد غير كافية و التلوث ما يزال موجوداً 

المياه الثقيلة تحّول النهر اإلى م�شتنقع ملوث.. ما الماء الذي ي�شربه العراقيون؟



    اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

املُعاِر�ض املُراِوغ!

�صّجل تاريخ الكرة العراقية ما بعد عام 
لإعالن  نجومها  بع�ض  اندفاَع   ،2003
اأنف�صهم ُمعار�صين لتحاد اأو اأولمبية 
اأو وزارة ح�ّصدوا ع�صرات الريا�صيين 

في توقيتات �صّيئة لم ُتراِع الهدف من 
وراِء ذلك والمدة التي ي�صتمّروا خاللها 

ونتائجها، وهي م�صاِئل اأ�صا�صية لمن ي�صعى 
لتحقيق هدف �صرعي من وراء معار�صته،
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واه���م من يعتق���د اأن حماولة جذب االنتباه لت�شكي���ل كتلة معار�شة 
�ش���د نهج م�ؤ�ّش�ش���ة ما ُيكن اأن ُيحق���ق ُمراده يف بيان���ات اإن�شائية 
ّم����ن اإليه���ا فكري���ًا لزي���ادة ال�شغ�ط  الإقن���اع متابعي���ه لعّله���م ين�شَ
ات الت�ا�شل  املطل�ب���ة يف جميع ال��شائل االإعالمية منه���ا اأو من�شّ
االجتماع���ي حتى يق���ال اأنه مل ي�شك���ت ويف َجْعَبته ما يه���زُّ االأر�ض 

حتت اأقدام َمن انحرف!
كالعادة، ُقبيل كل انتخابات الحتاد كرة القدم، تنبثق كتلة معار�شة 
ترفُع �شعارات االإ�شالح لي�ض لتعديل ل�ائح اأو اإ�شافة مقرتحات اأو 
ت�شخي����ض �شلبيات بائنة ب�ثائ���ق اأو بيانات، بل لت�شفية ح�شابات 
وا�شح���ة مع �شخ�����ض بعينهم مل تتطابق روؤاهم مع���ًا، اأو ت�شّبب�ا 
ب�شرٍر لهم على �شعيد العمل اأو العالقات ولي�ض لديهم �شبيل �ش�ى 
جم���ع بع�ض رم����ز اللعبة الإظهار وحدة امل�ق���ف وتدعيم منطلقات 
التعار�ض باجتم���اع �ش�ري اأكرث ماه� واقع���ي ي�شتند اإىل اأجندة 

ُمعلنة وم�ؤّيدة من اأع�شاء الهيئة العامة بعدٍد مقب�ل!
�شّج���ل تاري���خ الك���رة العراقية ما بع���د عام 2003، اندف���اَع بع�ض 
جن�مه���ا الإع���الن اأنف�شه���م ُمعار�شني الحت���اد اأو اأوملبي���ة اأو وزارة 
ح�ّش���دوا ع�ش���رات الريا�شيني يف ت�قيت���ات �شّيئة مل ُت���راِع الهدف 
م���ن وراِء ذلك واملدة التي ي�شتمّروا خاللها ونتائجها، وهي م�شاِئل 
اأ�شا�شي���ة مل���ن ي�شعى لتحقي���ق هدف �شرع���ي م���ن وراء معار�شته، 
ووّث���ق االإعالم �شق����ط جميع ُكت���ل املُعار�شة الريا�شي���ة ك�نها مل 
ن قياداته���ا ال�شري بثقة، وعادت نادم���ة بانتظار فر�ض اأخرى  حُت�شِ

وظروف اأف�شل.
بع����ض مّمن يتح���نّي الفر�شة والظ���رف الي�م لتنفي���ذ ُمّطط جمع 
اأكرب ع���دد من ُمعار�ش���ي امل�ؤ�ّش�ش���ات الريا�شية ك�شف ع���ن ن�اياه 
يف برام���ج ح�اري���ة منذ م���دة لي�شت ط�يل���ة ت�شّك� م���ن ت�شّرفات 
اأف���راد يف تلك امل�ؤ�ّش�شات، وهناك م���ن يبحُث عن دور بطل ُيّهد له 
رئا�ش���ة م�قع، ومنهم م���ن اأبِعَد عن مهّمة واأن�ش���ّم للُكتلة كرّدة فعل 
عن االإق�شاء، واآخ���ر يّثل تاريخًا عريقًا للعبة واأكرب من اأن ُي�شّمى 
معار�شًا مّتت دع�ته لُي�شف���ي ال�شدقية العالية على جدية م�شروع 
مل تتكاف���اأ في���ه العنا�ش���ر الداعية للتغي���ري اأو االإ�ش���الح اأو االنقاذ، 
وّحَدته���م خ�ش���ارة امل�شالح ومل يربح�ا ال�ق���ت وال التربير، بينما 
مل ُتعاِر�ض �ُشلطة العم�مية امل�شي باآليات العمل حتى يحني م�عد 

االنتخابات.
ُيبال���غ البع����ض يف ت�ّجهِه املُعاِر����ض ومل يرتك مقابل���ة تلفازية اأو 
عة  �شحفي���ة اإال ويت�ّعد امل�ؤ�ّش�شة املعنية بتغي���ري �شيا�شتها، وت��شِ
م�شاحة احِل�شار �شّدها، وه� �شريك فاِعل يف ن�شاطاتها، وُم�شاِهم 
يف تنفي���ذ تلك ال�شيا�شة، وُمامل بارز له���ا يف اللقاءات العاّمة مع 

مُمثليها، وحاِنق ُم�شنِّع يف مال�ض املُخاَتلة!
ث���م لي�ض من املنط���ق اأن ي�شط���فَّ بع����ض مقّدمي برام���ج الريا�شة 
ب�شكل علني ملنح �شي�فهم املُعاِر�شني ال�قت كله من حرية الهج�م 
�ش���د م�ؤ�ّش�ش���ة م���ا، ويتجاهل�ن املُداخل���ة معهم للتقاط���ع معهم يف 
املح���اور و�شط غي���اب الطرف االآخ���ر املفرت�ض دع�ت���ه يف احللقة 
التالي���ة حتقيقًا للعدالة اأم���ام اجلمه�ر لبيان احلقائ���ق كاملة لي�ض 
بطريق���ة )رد الكلم���ة بكلم���ة( الت���ي اأف�ش���دت قيمة بع����ض احللقات 
واأ�ش���اَءت لل�ُشمعة وقّللت االحرتام نتيجة لغة االنتقام الدارجة يف 

زقاق اللغ� الَغثُّ بعيدًا عن ا�شت�دي� احلدث!
اأي ُمعار�شة ال تاأخذ يف احل�شبان الدفاع عن حق�ق �شريحة كبرية 
من املظل�مني، وتطرح م�شروعًا ي�شتهدف يف فقراته حاالت فردية 
يف كي���ان جمع���ي فاأنها معار�ش���ة نفعّية ال ت�ؤمَت���ن غاياتها، ال�شيما 
اإذا جاه���ر اأب���رز ُمنّظميها ب�ش���رورة العدالة ال�شتقط���اب الكفاءات 
ال�طني���ة، وه� وغريه من���ذ عقد ون�شف مل ُي���ربح مقعده، وعندما 
ُيحدد القان����ن دورته ال�شرعية ليقف بعدها ويغادر م�قعه وينح 
الفر�شة لريا�ش���ي ُكفء يخلفه، يث�ر راف�شًا وي�شتجع مئة )ال( من 

اأجل )نعم( للتمّدد بال حدود!

 ال�صويد / �صنان ال�صبع 

�صوت تعرفه من اأول نبرة، دخل 
قلوب الم�صاهدين العرب دون 

ا�صتئذان بعذوبته وجمله ال�صهيرة، 
حتى بات الم�صاهد العربي العا�صق 

لكرة القدم ينتظر تعليقه على 
هذه على هذه المباراة اأو تلك، “ 
حطها بالَكول يا ريا�ض “ و” عفواً 

�صيدي الحكم “ وغيرها من الجمل 
التي اأ�صتهر بها وظلت را�صخة في 

ذهن الم�صاهدين العراقيين والعرب 
ب�صوته الرنان واأدائه الرائع، اإنه 

المعلق الريا�صي ال�صهير حفيظ 
دراجي الذي يعد واحداً من اأهم 
المعلقين العرب والذي حوارته 

المدى في هذا الحوار الخا�ض عن 
تاريخه في مجال الإعالم والتعليق 

وتوقعاته عن حظوظ المنتخب 
العراقي بالتاأهل اإلى نهائيات كاأ�ض 

العالم 2022. 

 كي���ف بداأ حب التعليق لدي���ك؟ وكيف اجتهت 
نح���وه؟ خ�صو�ص���ًا واإن���ك عمل���ت مقدم���ًا للربامج 

ال�صيا�صية واالجتماعية يف بداياتك.
التعلي���ق ب���داأ مع���ي من���ذ املهد عندم���ا كنت 
ر�شيعًا ح�شب رواية ال�الدة التي و�شفت 
يل ع�شق���ي الكب���ري ل�شماع �ش����ت االإذاعة 
من���ذ كان يف عم���ري �شن���ة واح���دة حي���ث 
قال���ت يل باأنن���ي كنت اأت�قف ع���ن البكاء و 
اأنام عل���ى �ش�ت املذياع، م���ن هنا اعتقدت 
ب���داأت ق�شة الع�ش���ق واله�اية ث���م امل�هبة 
الت���ي كربت مع���ي وارتبطت بحب���ي للكرة 
يف �شبعينيات الق���رن املا�شي، ثم ارتبطت 
مب�ش����اري التعليمي اىل اأن حت�شلت على 
�شه���ادة الباكال�ري���ا ث���م دخلت م���ع العل�م 
ال�شيا�شي���ة واالإعالمي���ة، قب���ل اأن يحالفني 

العم�م���ي  التلفزي����ن  باقتح���ام  احل���ظ 
اجلزائ���ري مبا�شرة بع���د تخرجي كمحرر 
ومذيع ومعلق يف ماالت متلفة �شمحت 
ب�شق���ل م�هبت���ي اإىل اأن تفرغ���ت للتعليق 
من���ذ ان�شمام���ي للجزي���رة الريا�شية �شنة 

الي�م. اىل   2008

 هل التعليق موهبة اأم جمال ت�صتطيع اأن تتقنه 
من خالل املمار�صة واخلربة؟ 

التعلي���ق ف���ن م���ن الفن����ن الت���ي تتطل���ب 
امل�هب���ة يف االأ�ش���ل، وه���ي ال تختلف عن 
م�هب���ة الغناء والتمثي���ل والرق�ض والتي 
ال يكن تعلمها اإذا مل تكن تع�شقها وحتبها 
واإذا مل جتته���د فيه���ا، ه� م���ال يكن اأن 
تتط����ر فيه مع ال�قت من خ���الل املمار�شة 
والتجدي���د فيه���ا واالإب���داع خا�ش���ة واأنن���ا 
الي�م �شرنا اأمام جماهري متلفة االأذواق 
ولي�ض اأمام جمه����ر واحد مثلما كان عليه 

احلال زمان قبل ظه�ر الف�شائيات.

 كي���ف حت�ص���ر للمباري���ات الت���ي تعل���ق عليها 
خ�صو�صًا املباريات الكبرية؟ 

التح�ش���ري لي����ض مرتبطًا بزم���ن معني، بل 
ه���� مت�ا�ش���ل وم�شتم���ر كل ي����م، بل كل 
دقيقة م���ن خ���الل متابعة االأخب���ار وقراءة 
ال�شح���ف وامل�اقع حتى تك����ن جاهزًا يف 
اأي حلظ���ة وتك����ن مطل���ع با�شتم���رار، اأنا 
�شخ�شي���ًا اأقراأ كثريًا وي����م املباراة اكتفي 

مبعرفة امل�شتجدات االأخرية. 

 ل���و قل���ت ل���ك حت���دث لن���ا ع���ن 
مب���اراة علقت عليه���ا وبقيت يف 
ذاكرتك، اأي مباراة �صتختار؟ 
مب���اراة  �شاأخت���ار  طبع���ًا 
ال�ش����دان  درم���ان يف  اأم 
بني اجلزائ���ر وم�شر يف 
الع���امل  كاأ����ض  ت�شفي���ات 
2010 الت���ي ج���رت يف 
جن����ب اأفريقي���ا و�شهدت 
ع�دة املنتخب اجلزائري 
اىل نهائي���ات كاأ�ض العامل 
بع���د غي���اب دام 24 �شنة، 

واأمام منتخ���ب م�شر الذي 
اإفريقي  كان اأح�شن منتخب 
وعربي اآنذاك، املباراة بقيت 

يف ذاكرت���ي لي����ض لذاتها ولك���ن ب�شبب ما 
اأحاط به���ا من احتقان وتهكم من اإعالميني 
وفنان���ني ومثقف���ني و�شيا�شي���ني م�شريني 
عل���ى بلدي بع���د االعتداء عل���ى العبينا يف 
القاه���رة اأربعة اأيام قبل املب���اراة الفا�شلة 
يف ال�ش�دان، فكانت مب���اراة تاريخية ثاأر 
فيها العبينا الأنف�شهم ف�ق اأر�شية امليدان.

 كي���ف ترى توهج ريا�ض حمرز هذا املو�صم، 
وهل ممكن اأن يح�صل على لقب الكرة الذهبية؟ 

ه���� حت�شي���ل حا�ش���ل جلهد كب���ري و�شرب 
ط�ي���ل على ظروف���ه منذ التح���ق بال�شيتي 
ليعي����ض مناف�ش���ة كب���رية يف و�ش���ط فريق 
يع���ج بالنج�م، ال اأحد ي�شكك يف اإمكانيات 

وه����  الفني���ة،  حم���رز 
يف�شل  مل  اأي�ش���ًا 

�شتثم���ر  ا و

يف كل الفر����ض الت���ي اأتيح���ت ل���ه لي�شنع 
الف���ارق ويثب���ت اأن���ه العب متمي���ز باإمكانه 
�شناعة الفارق، �شيك�ن ريا�ض حمرز اأكرب 
املر�شح���ني للف�ز بجائ���زة الك���رة الذهبية 
االإفريقي���ة، اأم���ا الكرة الذهبي���ة االأوروبية 
والعاملية فتت�قف على نتيجة واأداء نهائي 
دوري االأبط���ال وتت�ق���ف على م���ا �شيفعله 
مناف�ش����ه يف نهائي���ات بط�ل���ة كاأ�ض اأمم 
اأوروب���ا مع منتخباتهم على غرار كيفن دي 
بروي���ن مع بلجي���كا، وما ي�ش���ن م�نت مع 
اأجنل���رتا، وكانتي ومبابي وب���ن زية مع 

منتخب فرن�شا.

 دائم���ًا م���ا ن���رى يف االإع���الم وب���ن اجلماهري 
مقارن���ة ب���ن حم���رز و�ص���الح، كي���ف ت���رى ه���ذه 

املقارنة؟
هي مقارن���ة اإعالمي���ة وجماهريية عادية 
قيمتهم���ا  م���ن  تنق����ض  ال  وطبيعي���ة 
وم�شت�اهم���ا، واأنا �شخ�شي���ًا ال اأقارن 
بينه���م الأن كل واح���د منهم���ا ل���ه م���ن 
االإمكاني���ات وامله���ارات واالجن���ازات 
م���ا يجعله متمي���زًا، لكن االأكي���د اأنهما 
مبدعان، ب�شدد ت���رك ب�شمات كبرية 
عل���ى ليفرب�ل وال�شيت���ي و منتخبي 

م�شر واجلزائر.

مث���ل  ع���رب  العب���ن  ن�ص���اهد  �ص���وف  ه���ل   
اإمكانيات هذين الالعبن العاملين؟ 

لكن  ل��ل��م��ه��ارات،  واّلدة  العربية  ال��ب��الد 
اىل  انتقالها  يقت�شي  ب��روزه��ا 
والالعب  اأوروبية  اأندية 
اأق�����ى  ب���ط����الت  يف 
واأكرب، مثلما ظهروا 
����ش���اب���ق���ًا وح���ال���ي���ًا 
الحقًا  �شيظهرون 
خا�شة  �شك  دون 
م������ع ج����ي����ل مل 
ي�شعر  ي��ع��د 
ب����ع����ق����دة 

ال��ن��ق�����ض وظ����روف وام��ك��ان��ي��ات م��ت���ف��رة 
ب�شكل كبري لهذا اجليل. 

 لق���د �ص���اهدت وح�ص���رت مباري���ات اأوروبي���ة 
وعاملي���ة عل���ى م�ص���توى ع���ال، براأيك م���اذا ينق�ض 

كرتنا العربية حتى تتطور بهذا ال�صكل؟ 
حك�ماتن���ا  ينق����ض  ال���ذي  نف����ض  ه���� 
ومتمعاتن���ا العربي���ة )التخطيط وت�فري 
االإمكاني���ات والعم���ل املت�ا�ش���ل ( ال يكن 
للك���رة يف بالدن���ا اأن تتط����ر بعي���دًا ع���ن 
واجتماعي���ة  �شيا�شي���ة  اأخ���رى  م���االت 
مرتبط���ة  فكري���ة  وحت���ى  واقت�شادي���ة، 
ببع�شه���ا البع����ض، ق���د حتدث طف���رة على 
م�شت�ى نادي اأو منتخ���ب اأو حتى بلد من 
البل���دان لكنها ال تدوم الأنن���ا ال نعرف كيف 
ن�شتثمر يف قدراتن���ا واإمكانياتنا الب�شرية 

واملادية. 
العراقي  #كي���ف ترى م�شت����ى املنتخ���ب 
حالي���ًا خ�ش��شًا واإنه مت�ش���در مم�عته 

بت�شفيات كاأ�ض العامل؟ 
يف  االأول  املرك���ز  باحتالل���ه  ج���دًا  �شعي���د 
مم�عت���ه بع���د 5 ج�الت م���ن الت�شفيات 
اأمام ف���رق ق�ية عل���ى غ���رار مباراتيه �شد 
اإي���ران والبحرين، و�شاأ�شع���د اأكرث مثل كل 
اجلزائري���ني وكل العا�شق���ني للع���راق ل���� 
يتاأه���ل اىل نهائيات كاأ����ض العامل 2022، 
خا�ش���ة واأنه يرمز للتح���دي الكبري يف ظل 
الظ���روف التي مرت به���ا العراق، ومع ذلك 
ما يزال ينج���ب امل�اهب املبدعة �ش�اء تلك 
الت���ي تن�شط يف ال���دوري املحلي اأو خارج 
الع���راق، اأنا متفائل جدًا بتاأهل العراق اىل 
م�نديال قطر خا�ش���ة بعد بدايتهم اجليدة 

يف الت�شفيات. 

 بكلم���ة اأخ���رية م���اذا تود اأن تق���ول ملحبيك من 
اجلمهور العراقي عرب جريدة املدى

اأغتنم الفر�شة الأحيي كل العا�شقني حلفيظ 
والذي���ن يت�ا�شل����ن مع���ي با�شتم���رار يف 
و�شائ���ل الت�ا�ش���ل االجتماع���ي، اأق�ل لهم 
باأن اجلزائريني يع�شق�ن العراق و�شعبها 
ب�ش���كل كب���ري ويتمن�ن ل���ه الت�فيق يف كل 
املج���االت م���ن ب���اب االح���رتام لت�شحياته 
اجلزائ���ر  جان���ب  اىل  ل�ق�ف���ه  والتقدي���ر 
ع���رب التاريخ، نح���ن نبادلكم نف����ض املحبة 

واأكرث..

المعلق ال�صهير حفيظ دراجي في حوار خا�ض مع المدى : 

متفائل بتاأهل العراق اىل كاأ�ض العامل واجلزائريون 
يع�شقون ال�شعب العراقي! 

 متابعة / املدى

ق���ال �شام�يل اإيت�، �شف���ري اللجنة العلي���ا للم�شاريع 
واالإرث القطري���ة، اأن���ه مع اق���رتاب امل�نديال الذي مل 
يع���د يف�شلن���ا عن �شف���ارة انطالق���ه �ش����ى 18 �شهرًا 
تقريب���ًا، تتزايد احلما�شة يف قط���ر ال�شت�شافة بط�لة 
كروية عاملية ترتك اأثرًا طيبًا يبقى يف ذاكرة النا�ض.

وا�ش���اف اأيت���� يف مق���ال مل�ق���ع اللجن���ة :�شيتذّك���ر 
امل�شّجع�ن والزوار االأداء اجلّيد على اأر�شية امللعب، 
وجتربة اجلماهري اال�شتثنائي���ة، واالإرث القّيم الذي 

�شيع�د بالنف���ع الكبري على قط���ر ومنطقة 
العرب���ي،  والع���امل  االأو�ش���ط  ال�ش���رق 
فا�شت�شاف���ة كاأ�ض العامل ميزة ت�شاحبها 
م�ش�ؤولي���ة كب���رية، ومن���ذ بداي���ة رحلة 
اال�شت�شافة وقطر تق�ل اإنها تتعامل مع 
البط�لة باعتبارها فر�شة ل�شنع تغيري 

اإيجابي وم�شتدام يف الدولة، وترك 
اإرث ناف���ع للنا����ض بع���د انتهاء 

البط�لة.
نال���ت  اأن  :من���ذ  وتاب���ع 

قط���ر ع���ام 2010 حق 
بط�ل���ة  ا�شت�شاف���ة 

الع���امل،  كاأ����ض 
اللجن���ة  طبق���ت 
للم�شاريع  العلي���ا 
واالإرث اإجراءات 
ل�شمان  �شّح���ة �شارم���ة 

و�شالمتهم  ف���رتة العمال  ط����ال 
عمله���م يف قط���ر، وط���ّ�رت يف ه���ذا ال�شدد 

مم�عة من التقنيات اجلديدة للتخفيف من 
تاأثري احل���رارة املرتفعة والتقليل من االإجهاد 

احلراري خلدمة العمال يف م�اقع العمل.
وذك���ر اأنه م���ن اأه���م املزايا الت���ي تتمتع به���ا الن�شخة 
املُقبلة من امل�نديال تقارب امل�شافات، فمجّرد و�ش�ل 
اجلماه���ري والالعب���ني وامل�ش�ؤول���ني اإىل مط���ار حمد 
ال���دويل، �شيت�شّن���ى لهم االإقامة يف م���كان واحد طيلة 
فرتة البط�ل���ة �ش�اء يف الفنادق اأو ال�شقق اخلدمية، 
ب���ل و�شتتيح قط���ر للجماهري خي���ارات اإقام���ة اأخرى 
فري���دة م���ن ن�عه���ا، مث���ل التخيي���م يف ال�شح���راء اأو 
االإقام���ة عل���ى منت �شفين���ة �شياحية فاخ���رة تر�ش� يف 
منطق���ة اخللي���ج العرب���ي وتطلُّ عل���ى منطق���ة اأبراج 

الدوحة مبناظرها البديعة.
وبنّي اأيت� :اأنا حمظ����ظ لزيارة املالعب االأربعة 
امل�ندي���ال،  ال�شت�شاف���ة  االآن  حت���ى  اجلاه���زة 
واأ�شع���ر يف كل زيارة كما ل���� اأنني طفل �شغري 
ح�ش���ل على لعب���ة جدي���دة، كّلما دخل���ُت اإحدى 
ه���ذه االأيق�ن���ات املعمارية، اأمتن���ى ل� عاد 
بي الزمن ع�شر �شن�ات ليت�شّنى 
يل اللعب ومتثيل منتخب 
الكام���ريون  ب���الدي 
يف هذه املالعب 

املُذهلة.

 بغداد / املدى

ت����ّ�ج ن����ادي احل�ش����د ال�شعبي بلق����ب بط�لة 
ال�شهي����د عل����ي اأك����رب عام����ر باجل�����دو، التي 
اختتمت م�ش����اء اأول اأم�ض اجلمعة، ونظمها 
ق�شم االأن�شطة والربام����ج يف دائرة الرتبية 
البدنية ب�زارة ال�شباب والريا�شة باإ�شراف 

مبا�شر من احتاد اجل�دو.
وقّدم العب����� احل�شد بقيادة امل����درب الُكفء 
الفن����ي  امل�شت�����ى  العيب����ي،  كام����ل  �ش����الم 

ة التت�يج  املتمي����ز ومتكن�ا من اإعتالء من�شّ
بج����دارة، فيما اأحتل منت����دى �شباب ال�شعلة 
مركز ال��شافة، وجاء نادي بعق�بة باملركز 
الثال����ث، ونادي اإمام املتق����ني باملركز الثالث 

مكّرر.
وقال د.عدي الربيعي رئي�ض احتاد اجل�دو 
ب����ني  ن����زاالت مث����رية  اأن البط�ل����ة �شه����دت 
االأندي����ة يف قاع����ة االأن�شطة رق����م ١٢،وكانت 
الندي����ة حا�ش����رة ط�����ال اأوق����ات الن����زاالت، 
م�شريًا اىل اأنه واأع�شاء االحتاد يت��ّشم�ن 

خريًا يف ه����ذا اجليل ال�اعد الذي من �شاأنه 
اأن ُيعي����د للج�����دو و�شعه����ا الطبيع����ي بع����د 
اأن اأ�شابه����ا اخلم�����ل عل����ى خلفي����ة انت�ش����ار 
ال����ذي   )19 )ك�في����د-  ك�رون����ا  فايرو�����ض 
�ش����ّل حرك����ة الريا�شة يف كل اأنح����اء العامل، 
مبين����ًا اأن االحت����اد مل ياأل����� جه����دًا بت��شعة 
االأن�شط����ة ق����در االم����كان الإبق����اء املناف�ش����ات 
قائمة، وتاأ�شري ورعاية اأبرز الالعبني الذين 
املحاف����ل  املنتخ����ب يف  ي�شتحق�����ن متثي����ل 

اخلارجية.

جودو احل�شد ال�شعبي يتّوج ببطولة علي اأكرب عامر  

 بغداد / املدى

اأعرب���ت الهيئ���ة االإدارية لن���ادي الكرخ 
الريا�ش���ي ع���ن اأ�شفها ملا و�شل���ت اإليه 
االأم����ر بني احت���اد كرة ال�شل���ة ونادي 
م���ع  مبارات���ه  عل���ى خلفي���ة  الكهرب���اء 
الت�شامن النجفي التي جرت اخلمي�ض 
املا�ش���ي، فيم���ا ع���زا االحتاد م���ا حدث 
اىل تطبيق���ه ل�ائح العق�بات املُعتمدة 

مب�افقة االأندية منذ خم�ض �شن�ات.
وذك���رت الهيئة يف بي���ان اأطلعت عليه 
احل���ايل  فريقن���ا  اأن  :برغ���م  )امل���دى( 
خ���ارج ح�شابات اللعب���ة وقتيًا، و�شبق 
له اأن مّر بنف�ض االإ�شكالية، لكن االأم�ر 
مل ت�ش���ل اىل حد االق�شاء، خا�شة واأن 
الكهرب���اء من االأندية الت���ي تعد عم�دًا 
ات  للعب���ة، وكان م���ن بني معتل���ي من�شّ

التت�يج.
واأ�ش���اف :كان عل���ى احت���اد ال�شل���ة اأن 
يتعام���ل م���ع واقعة اإبع���اد �شتة العبني 
م���ن فري���ق الكهرب���اء بلق���اء الت�شامن 
النجف���ي بحكم���ة، ال اأن ي�ش���در ق���رارًا 
الكهرب���اء  فري���ق  اأن  برغ���م  باالإبع���اد 
اأع���رتف بدفعه مبلغ الغرامات الناجتة 
عن )الفاول الفني( ل�شتة العبني، وه� 

مبلغ يكاد يك�ن ي�شريًا على النادي.
واأو�ش���ح البي���ان :اإن تعام���ل االحت���اد 
يجب اأن يك�ن اأب�يًا يحت�ي االأزمات، 

ب���ني  اخلالف���ات  زي���ادة  يف  �شبب���ًا  ال 
االأندي���ة، برغم اأننا نع���ي العالقة بينها 
اأك���رب م���ن ال�اقعة الت���ي اإ�شط���ر فيها 
فري���ق الكهرب���اء اأداء ال�اج���ب ب�شكل 
كامل واللعب بالعبني �شباب بعد اإبعاد 
االأ�شا�شيني من مباراة الت�شامن والتي 
انتهت ب�ش�رة ال تخدم املناف�شة عندما 
قّرر احلك���م اإنهاء اللقاء لع���دم التكاف�ؤ 
ب���ني الفريق���ني، وع���دم وج����د البدالء 

لدى الكهرباء.
:الكهرب���اء  اأن  اىل  البي���ان  وخل����ض 
الُظل���م، وال نري���د  الي����م وق���ع علي���ه 
اأن يتك���ّرر م���ن ف���رق اأخ���رى، وتذهب 
املناف�ش���ة اىل طريق م�ش���دود بخ�شارة 
"راع���ي امل�شابقة"  االأندي���ة واالحت���اد 
مع���ًا، وله���ذا ناأمل من احت���اد ال�شلة اأن 
يتعام���ل بحكمة مع االح���داث، ويتاأّنى 
يف اإ�شدار القرار، ال االإ�شتعجال الذي 
ي�قع الظلم يف حلظة ت�شّرع باإتخاذه.

ن���ادي  اإدارة  بي���ان  عل���ى  وتعليق���ًا 
الك���رخ، ق���ال د.ح�شني العمي���دي اأنه ال 
ُمرّبر لالحتج���اج والت�شام���ن واإظهار 
االحت���اد باأنه ظامل ومت�شّرع يف ق�شية 
الغرامات التي ت�شتند اأ�شاًل اىل الئحة 
يف  االن�شب���اط  جلن���ة  ل���دى  معتم���دة 

االحتاد.
وقال العمي���دي يف ت�شريحه ل�)املدى( 
:قبل خم����ض �شن�ات ا�شتك���ت االأندية 

م���ن ح�ش����ل م�ش���اكل يف اعرتا�شات 
الالعب���ني واملدرب���ني واالإداريني اأثناء 
مناف�شات ال���دوري، فت���م و�شع الئحة 
عق�ب���ات تت�شّم���ن فر����ض غرامة على 
اأي الع���ب يرتكب )فاول فني( مقدارها 
100 األ���ف دينار عل���ى اأن يك�ن الفاول 
االأول �شماح اأو مبثابة اإنذار ي�شت�شعر 
به الالعب واملدرب واالإداري، وتن�ض 
التعليم���ات عل���ى اأن الالع���ب امل�شم�ل 
بالغرام���ة ال يلع���ب املب���اراة التالية اإال 

بعد دفع املبلغ.
واأ�ش���اف :"ط�ال املرحل���ة املا�شية مل 

ُي�شّدد الالعب�ن املغّرم�ن مبالغهم، فتّم 
التعميم على جميع االأندية قبل خم�شة 
ع�ش���ر ي�م���ًا ب�ش���رورة ح�ش�رهم اىل 
مقر االحتاد لغر�ض ت�شديد الغرامات، 
والعق�بة هنا ال ت�شمل النادي الأنه غري 
معني بها، واألزمن���ا م�شريف املباريات 
بعدم ال�شماح لالعب بامل�شاركة قبل اأن 
ُي�شّدد ما بذمت���ه نتيجة عق�بة )الفاول 
الفن���ي( فاجلمي���ع اأّيد ذل���ك، ومنهم من 
دف���ع قبل ي�م املباراة، والبع�ض االآخر 
يف نف����ض الي�م ما ع���دا نادي الكهرباء 

اأخذ ياطل مع االحتاد".

وب���نّي العمي���دي :"قب���ل ب���دء مب���اراة 
الكهرباء مع الت�شام���ن بن�شف �شاعة، 
ات�شل امل�ش����ؤول املايل لالحت���اد مهند 
عبدال�شتار باملالك التدريبي، طالبًا منه 
ت�شديد مبل���غ 600 األف دينار عن قيمة 
غرام���ة �شت���ة العب���ني، فتذّرع����ا بعدم 
كفاي���ة االأم����ال الت���ي بح�زته���م تارة 
وتزويده���م باإي�ش���االت ر�شمية مقابل 
ذلك، فاأخربهم مهن���د باأن يق�م مراقب 
املب���اراة با�شت�شه���اد عملي���ة الدف���ع ثم 
يزّودون باالي�ش���االت حال مراجعتهم 
االحت���اد، لكنه���م رف�ش����ا الدف���ع حتى 
قب���ل دقائق من بدء اللق���اء، فكان لزامًا 

تطبيق عق�بة اإبعاد العبيهم.
وتابع:"احتادن���ا يطّب���ق الئحة �شارية 
منذ خم�ض �شن����ات، فما احلكمة التي 
تطالبن���ي اإدارة ن���ادي الك���رخ التعامل 
بها، ثم هل نحن يف حرب كي تت�شامن 

اإدارته مع نظريتها الكهرباء"؟
وخت���م العمي���دي ت�شريح���ه :"�شيعقد 
مل�ض احتادنا اجتماع���ًا الي�م االأحد 
يّتخ���ذ في���ه قراري���ن ُمهّم���ني، اأواًل منح 
ا�شب�ع���ني  ُمهل���ة  م���ني  املُغرَّ الالعب���ني 
لت�شدي���د قيمة الغرام���ة، ويكن الإدارة 
لالحت���اد  املبال���غ  ت�ش���ّدد  اأن  الن���ادي 
وت�شتقطع ذلك م���ن قيم عق�دهم معها، 
وثاني���ًا حرم���ان الالعب ال���ذي يتخّلف 
عن الت�شديد مدة �شنة كاملة من اللعب.

الكرخ يطالب احتاد ال�صلة باحلكمة.. والعميدي يرد:

�ش��نة واح��دة م��ا مل ي�ش��ّدد مبل��غ الغرام��ة! حرم��ان الالع��ب 
�شامويل اإيتو : مونديال 2022 يرتك اإرثًا نافعًا للنا�ض
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 لطفية الدليمي 
قناديل

كانت  �أن��ه��ا  ���ش��ن��و�ت  ب�شع  قبل  �أمل��ان��ي��ا  ز�رت  يل  �شديقة  �أخ��رت��ن��ي 
�شديقة  م��ع  برليني  مقهى  يف  �مل�شرقة  �الأي���ام  �أح��د  �شبيحة  جال�شة 
�أملانية  �شبية  الحظتا  م�شرتك  حديث  يف  منهمكتان  هما  وبينما   ، لها 
 ، �شوؤونها  بع�ض  نحو  م�شرعة  و�ثقة  مت�شي  وحيوية  ن�شاطًا  تتوّهُج 
�شورة  نحو  توّجهت  ثّم   ، و��شتد�رت  توقفت  حتى  حركتها  بّطاأت  ثّم 
معّلقة على �أحد �حليطان كان طرفها �جلانبي قد �نف�شل عن �ل�شورة 
نر�قب  م�شينا  فتقول:  حكايتها  �شديقتي  تكمل   ، �الأ�شفل  نحو  وتهّدل 
�لفتاة ؛ فر�أيناها تتطّلُع يف �ل�شورة مليًا وتفّكُر ماع�شاها فاعلة معها 
، ثّم �أخرجت قطعة لبان كانت مت�شغها يف فمها و�أل�شقتها على جانب 
�ل�شورة �ل�شفلي ، ثّم �أعادت تثبيت �ل�شورة على �حلائط بعد �أن تاأّكدت 

من تطابق �حلافات �ملتقابلة مع بع�شها . 
هل ميكُن �أن يح�شل هذ� �الأمُر يف بلدنا ؟ ل�شُت يف و�شٍع يتيُح يل �ليقني 
باأنه لن يح�شل ؛ فال�لنز�هة وال�ملروءة تقبُل هذ� �حلكم �ليقيني �لقاطع 
؛ لكن ميكُن �أن نقول ب�شمري مرتاح �إّن �إحتمالية حدوثه تكاد تت�شاءُل 
�إىل حد غري قابل للمقارنة مع حالة �لفتاة �لرلينية ، �لنظائر �لقيا�شية 
قد تنفع يف هذ� �ل�شاأن : من يقبُل �أن يعي�ض و�شط تلوث ب�شري وبيئي 
اليليق باأدنى ��شتحقاقات �حلياة �لب�شرية لن نظّنه يفّكُر يف �أمر تثبيت 

�شورة على حائط يف �أحد �شو�رع بغد�د �أو �لعر�ق . 
ملاذ� فعلت هذه �لفتاة مافعلت ؟ هل كان و�لد�ها ومعّلموها يف �ملدر�شة 

ومعظم من �لتقتهم يف حياتها يرّددون عبار�ٍت على �شاكلة : 
بالدي و�إن جارت علّي عزيزٌة    وقومي و�إن �شّحو� علّي كر�ُم

ال ، مل يح�شل �شيء من هذ� ، تعّلمت �لفتاة منذ �شغرها �أّن �أملانيا �أكر 
من حكومة �أو رئي�ض وزر�ء �أو وزير ، و�أّن حقوقها على �حلكومة لها 
�أملانيا   ، �أملانيا  �أن تثعامل بها و�جباتها جتاه  �لتي يجب  �لعلوية  ذ�ُت 
�أكر منها ، وعندما  هنا لي�شت مكاِفئًا للحكومة �الأملانية بل هي �شيء 
جتميل  يف  �شاهمت  فكاأنها  �ل�شورة  و�شع  جتميل  يف  �لفتاة  �شاهمت 
�شورة �أملانيا  ولي�ض �شورة �حلكومة �الأملانية ، �أملانيا تعني بالن�شبة 
�لرمز  ترتقي �شورة هذ�  ، وعندما  �الأر���ض  ماثاًل على  لها رمزً� كبريً� 
فهذ� يعني بال�شرورة �إرتقاًء مماثاًل يف �حلياة �لطيبة لالأملان ، �أملانيا 
 / �حل��ق��وق   ( ثنائية  �شكل  حت��ّدد  عملية  ق��و�ن��ني  منظومة   + رم��ز  �إذن 
�لو�جبات ( �لتي حتكُم �لعالقة بني �الأمل��اين وجمتمعه ، هذ� هو حال 

�أملانيا ، وهو ي�شحُّ مع �أغلب بلد�ن �لعامل �ملتقّدمة . 
�إذ� �شئنا �ملقارنة مع �ملثال �الأملاين فاإّن حكوماتنا ت�شتطيب �إعالء �شاأن 
، وحتى  مع مو�طنيها  �لرمزيات وكبح �جلانب �حلقوقي يف عالقتها 
�مل�شّمخة  �لت�شحية  مثال  تغادر  التكاد  �لوطنية  �لرمزية  �أمثوالتنا 
بالدم من �أجل �لوطن ، وكاأّن �لعر�قي ماُخِلق �إال ليموت من �أجل وطن 
يرت�شده �الأعد�ء طول �لوقت ، �حلكومة ت�شرتخي خلطاب �لرمزيات 
 ، �الف��ر�د  جتاه  �مل�شتحقة  �لتز�ماتها  �شاأن  من  يخفف  الأنه  �لفلكلورية 
ويعلي �شاأن �لنرة �حلما�شية �لتي ترت�فق مع خفوت �مل�شاءلة �ملعقلنة 
ي�شمن  �أن  يجُب  �لقانون  �أّن  �شابقة  عهود  يف  ن�شمُع  كّنا   ، للحكومة 
�ملو�زنة بني �حلقوق و�لو�جبات على �أن متيل �لكفة �شوب �لو�جبات 
عند حاالت �لطو�رئ . هل كانت حياة �لعر�قيني �شيئًا غري حالة طو�رئ 

ممتّدة ؟ 
– بفهمنا �ل�شيا�شي و�لثقايف لكي يكون  – كعر�قيني  يجُب �أن نرتقي 
، ولي�ض  بلدنا  تتو�زن مع و�جباتنا جتاه  مقّد�شة  م�شروعية  حلقوقنا 

من �شرورة لبالد جتور علينا �أو قوم ي�شّحون علينا .
   �آن �أو�ن ح�شور �لقانون وتر�جع �لع�شبيات �لفلكلورية �لتي ماعرفت 

كيف تنّظُف �شارع �لر�شيد من تالل �لقمامة �ملتكّد�شة فيه .

بالدي و�إن جارت ..... !

لماذا فعلت هذه الفتاة مافعلت ؟ هل كان والداها 
ومعّلموها في المدر�سة ومعظم من التقتهم في 

حياتها يرّددون عباراٍت على �ساكلة : 
بالدي واإن جارت علّي عزيزٌة    وقومي واإن �سّحوا 

علّي كراُم
ال ، لم يح�سل �سيء من هذا ، تعّلمت الفتاة منذ 

�سغرها اأّن األمانيا اأكبر من حكومة اأو رئي�س وزراء 
اأو وزير ، واأّن حقوقها على الحكومة لها ذاُت العلوية 

التي يجب اأن تثعامل بها واجباتها تجاه األمانيا ،

�سعر: اأديب كمال الدين د. نادية هناوي

ناجح املعموري 

جديد فيليـپ كال�س

المثير في تجربة الفنان ثائر 
هادي جبارة الجديدة االهتمام 

بمو�سوعة جوهرية، اهتمت بها 
الدرا�سات الفل�سفية، وكان محمد 

اأركون اأبرز المفكرين الذين اهتم 
بها وا�سبعها در�سًا وتحلياًل، الأن 

هذا المجال المعرفي ينفتح كثيراً 
ووا�سعًا حول االإن�سان وق�ساياه 
اليومية والتاريخية وعالقاته 

مع االآخر، والكائن ح�سور كبير 
يتعمق با�ستمرار وي�سفي على 

كينونته مجموعة من القيم واالأفكار 
والتقاليد والعقائد، لكنه ال يكتفي 

بذاك،

 بل يحاول جاهدً� �أن يتبلور بو�شوح 
جي����د، الأن �لتعرف على �الإن�شان وجمموع 
 ������ مكونات����ه �ملتنوع����ة، و�أهمه����ا �الجتم����ا 
ثقايف و�ل�شيا�شي و�لديني تتمظهر الحقًا 
عن نزوع ق����وي للتعارف على �ملجاور له، 
ويرت�ش����ي �الثنان �لتح����اور مع بع�شهما، 
ح�ش����ورً�  �لرغب����ة  ه����ذه  مث����ل  ليوؤ�ش�����ض 
بتمظه����ر ع����ن �همي����ة �ل����دور �ل����ذي توؤديه 

�جلماع����ة يف تطوي����ر �حلي����اة و�ملجتم����ع 
ومثل ه����ذ� �لذي �أ�شرنا له ب����رز مركزً� يف 
علم �الجتم����اع، و��شبهه دوركهامي �ملمجد 
للجماع����ة و�إغن����اء �لتب����ادل ب����ني �الأف����ر�د 
�تفاق����ًا �أو �ختالفًا، الأن مث����ل هذ� �لتمظهر 
يف �ل�شل����وك و�لثقافة مينح �الأن�شنة عمقًا 
ونوع����ًا من �ل�شفافية. وباالإمكان �أن ن�شري 
�ىل جم����ال �آخر، متنح����ه �الأن�شن����ة مركزً� 
قوي����ًا، ويتمث����ل ذل����ك بالتج����اور �لثنائ����ي 
ب����ني ف����رد و�آخ����ر ومتي����زت نظري����ة ع����امل 
�الجتم����اع » فير » �مللمح �لفع����ال و�ملانح 
ل����كل م����ن �لفردي����ت طاق����ة للتع����ّرف، على 
�الآخر، و�كت�شاف ما ميكن �ال�شتفادة منه، 

وتوظيف �الإيجابي. 
�ل����ذي ي����رز م����ن خ����الل �ال�شطف����اف 
�لثق����ايف، و�لت�ش����اد ون�ش����وء حالة �جلدل 
�لت����ي ت�ش����ع �الأن�شن����ة يف مرك����ز يوم����ئ 
لل�شحنات، �لت����ي ال تنطم�ض، بل تتكر�ض، 
متعاظم����ة، يعي�����ض و�شطها �لف����رد معتادً� 
عل����ى �شرور�ت �لقب����ول بالتغذية �الجتما 

�� ثقافية.
كت����اب �الأن�شن����ة يف �مل�ش����رح �إ�ش����د�ر 
مه����م، ق����دم ك�شوف����ًا �خت����ارت �لعدي����د من 
و�ت�ش����ح  و�ملعرفي����ة  �لثقافي����ة  �ملج����االت 
�ىل  �أق����رب  جب����ارة  ثائ����ر  �لفن����ان  منه����ج 
�ىل  �لع����ودة  ب����ل  ال  و�لتن����وع،  �الت�ش����اع 
�لعتب����ات �لتاريخي����ة �الأوىل �لت����ي عا�����ض 
فيه����ا �الإن�ش����ان حلظت����ه �لبدئي����ة �ل�شاجة 
بطقو�شها وتقاليدها ومعتقد�تها و�أمناط 
�لتكيف م����ع �لطبيعة. وكان����ت �الأ�شطورة 
ه����ادي  ثائ����ر  �أدرك����ه  مه����م،  ذ�ت ح�ش����ور 
جبارة ب�شكل جي����د الأنه يعرف وبو�شوح 
�أن �لفعالي����ات �الآدمي����ة �لبدئي����ة هي 

�لتعب����ري�ت �لب�شيط����ة، �ملعرة ع����ن كل ما 
يجري من فعالي����ات �لتعاي�ض و�لدفاع عن 
�مل����كان. م����ن هنا ب����رزت فعالي����ات �لرق�ض 
و�لغن����اء، و�ل�شيد وتق����دمي �لقر�بني �لتي 
يالحقه����ا، وي�شف����ي علي����ه �شف����ة �لقد��شة 
الأنه����ا ممنوح����ة لالل����ه �الول �ل����ذي تعرف 
عليه �الن�ش����ان، ومن هنا �بتك����ر �الن�شنة، 
و�نتج وظيفة �خ����رى للقربنة بعد ذبحها، 
ه����ل منها طعامًا لي�ض له فقط، بل للجماعة 
وهن����ا ن�ش����اأت حلظة �لدي����ن، ويجب بروز 
�الأ�شط����ورة باعتبارها ن�شًا مقد�شًا، هيمن 
علي����ه �الإله، وقدمت نوع����ًا من �ل�شرد �لذي 
تغذت به �للحظة �لبدئية، �لتي ��شتطاعت 
توحي����د م����ا هو معيو�����ض م����ع �لت�شور�ت 
�لتي متث����ل �زدو�ج �خلي����ايل و�لغر�ئبي، 
�لالمعق����ول و�ملخي����ال، و تز�حم �خليايل 

و�لالمعقول و�ملع����ريف �لذي يتكرر يوميًا 
ليقدم �إ�شباعات يومية / و�قعية. 

قال ثائر جبارة معرفًا باأن �الأ�شطورة 
لي�ش����ت متثي����اًل للخي����ال �ملج����رد فق����ط، بل 
مع����رة ع����ن مالحظ����ات و�قعي����ة ور�ش����د 
�حل����و�دث، �لتي تومئ الأ�ش����ول د�لة على 
�ملدفون����ات  �لغ����ور حفظت����ه  بعي����د  زم����ان 
و�الأماكن �لتي �شكنه����ا �الن�شان، ور�شمت 
�ش����ورة و��شح����ة عن �آلي����ات �الأن�شنة عر 
ما تركه �لفرد و�جلماعات من حمفوظات. 

�أعلنت عنها �حلفريات الحقًا.
يبدو باأن ثائر جبارة ميال لالخت�شار 
�لزماين، لذ� قاد عتب����ة �لبدئية وذهب �ىل 
ع����ر  �شوم����ر و�الكدي����ة وتعام����ل معهم����ا 
قدر�ت����ه �ملمت����ازة، و�لكا�شف����ة عنه����ا �للغة 
باأجم����ل �الأ�شاطري و�لن�شو�����ض �ل�شعرية 

�لت����ي كانت وم����ا ز�لت فاعل����ة وموؤثرة يف 
�حلي����اة �لت����ي �نتقلت له����ا و�أ�شف����ت طاقة 
عل����ى �الن�شنة �لتي عرفت تل����ك �لف�شاء�ت 
و�نده�ش����ت به����ا، وع����اود تق����دمي تعري����ف 
جديد وتكرر ذلك وقال : �الأ�شطورة تر�كم 
لنت����اج �لفك����ر �الإن�ش����اين يف جم����ال �الأدب 
فاالأمثل����ة �ل�شغ����رية �لت����ي يرويه����ا حكيم 
�لق����وم �ش����وف ت����روى مر�ت وم����ر�ت ولن 
يقاوم �ل����ر�وي رغبته �مللح����ة و�مل�شروعة 
يف �ال�شاف����ة �ليه����ا م����ن عنا�ش����ر جدي����دة 

نابعة من خياله �خلا�ض. 
وع����ي ثائر لالأ�شط����ورة جي����د، �عتمد 
عليها بو�شفها ن�شًا بدئيًا كان وظل و�متد 
متط����ورً� بالتجول و�للع����ب على ��شتدعاء 
متغ����ري�ت يف �لوح����د�ت �لن�شي����ة، لكن����ه 
�غف����ل م�شرحي����ة �أودي����ب مث����اًل باعتبارها 
�ش����ردً� �أ�شطوري����ًا، ك����م هي �مله����ار�ت �لتي 
�أعادت �نتاجها وغرّيت �ملعنى فيها وتبّدت 
باإم����كان  منه����ا  به����ا....  متحرك����ة  دالالت 
�لق����در�ت �لفنية �ن تعيد بن����اء �ال�شطورة 

مرة ثانية.   
�حتف����ظ ثائر ن�شو�ش����ًا جوهرية، لها 
دور بارز باالأن�شنة، الأنها كانت منذ عتبات 
�شوم����ر و�أكد وحتى �الآن متمتعة بوحد�ت 
ثقافي����ة مغذية �لكائ����ن �لف����رد �أو �جلماعة 
ب����روح جدي����دة، خمتلف����ة الأن �لن�شو�����ض 
�ملركزية يف خز�ن �لذ�كرة فيا�شة بالتعدد 
�ل����داليل وحتف����ز �لذهاب نح����و �الختالف 
ومثال ذلك ملحمة جلجام�ض �لتي �بتدعها 
�ل�شاعر �لعر�ق����ي �لقدمي، و�ش����ارت قب�شًا 
فيا�ش����ًا بال����روح �حلقيقية ل�شوم����ر و�أكد، 
ل����ذ� �عتر �لفن����ان ثائ����ر جب����ارة بامللحمة 

�خلا�شة .

ال �سك اأن اال�ستنباط هو اأ�سا�س 
مدر�سة التحليل النف�سي كما 

اأن مفهوم )الالوعي( هو اإ�سافة 
كبيرة ومثيرة في المعرفة والفهم 
االن�سانيين، ولكن تطبيق ذلك كله 

على الملحمة كروؤى جاهزة منبعثة 
من عموميات فرويدية ال نتيجة له 
�سوى التخر�س في اأمور مفروغ منها 

وجزئيات هام�سية، ال دليل ماديا 
عليها من الملحمة وال ن�س �سريحًا 

يعززها اإنما هو اتباعية منبهرة 
بالمقوالت.

ولي����ض بال�شرورة �أن تك���ون �فرت��شات مدر�شة 
�لتحلي���ل �لنف�ش���ي وم���ا ي�شتمطر منها م���ن �أمثلة 
معين���ة �شحيح���ة د�ئم���ًا؛ فلي�ض م���ن �لعلمية يف 
حقائ���ق  و�لتاأوي���ل  �الفرت�����ض  �عتب���ار  �ش���يء 
وقو�ن���ني قطعية وباالأخ����ض يف �الأعمال �الأدبية 
و�لفني���ة �إذ يظ���الن �أي”�الفرت�����ض و�لتاأوي���ل” 

قر�ءة خا�شة. 
وهذه �لقر�ءة هي �الأخرى تبقى �فرت��شًا موؤواًل 
ال غ���ري، و�لباحث �لو�عي هو م���ن نا�شب منهجه 

�لن�ض �لذي قر�أه.
ومعل���وم �أن �مليثولوجي���ا تعن���ي �الإمي���ان بقوى 
ف���وق طبيعية وغري منطقي���ة، �الأمر �لذي ي�شفي 
على �أبطال �الأ�شاطري �شفة خارقية، هي يف جزء 
منها مقد�شة �كت�شبتها من �الآلهة وجزء منها يظل 
ب�شري���ًا.. فكي���ف نف�ش���ر �إذن �إيجابي���ة جلجام�ض 

وهو يقيم هذه �لعالقة مع �أنكيدو ؟!
ثم ما عالق���ة ذلك مبا �أر�دت���ه �الأم �لكرى �أرورو 
وه���ي تر�ش���ل �إح���دى بناته���ا ) �شمخ���ة( لتغ���وي 
�نكي���دو وتاأت���ي ب���ه �إىل �أوروك ك���ي تك���ون تلك 
�لعالق���ة �لقوية ب���ني جلجام����ض و�أنكي���دو �لذي 
كان ي�شاهي���ه يف �لقوة �جل�شماني���ة لكنه يفوقه 
يف �حلكم���ة �لتي تعلمها من �شمخة لتكون �لغلبة 
للق���وة على �حلكمة وب�شببها حدثت �ملاأ�شاة �لتي 
منها �شيتعلم جلجام�ض در�شًا �أبديًا تظل �لب�شرية 

كله���ا من بعده تتمثل به وتن�شاع لهوله ؟! ثم هل 
يج���وز �أن تك���ون �لغاي���ة ور�ء رحل���ة جلجام�ض 
�لع�شيب���ة يف �جلب���ال و�لفي���ايف ج�شدي���ة بحتة 
وب�شببه���ا ترك حياة �لع���ز و�لرخاء ليعود بعدها 

حكيمًا يعمل على �إعمار مملكته �أوروك؟ 
وكي���ف غاب ع���ن �كرمان �ل���دور �لبط���ويل �لذي 
�أد�ه �أنكيدو و�لذي يتنافى مع ت�شويرها له باأنه 
كان خمنث���ًا، و�أعني بالدور م���ا قدمه جللجام�ض 
م���ن ن�شائح ت�ش���ي باأن ل���ه معرفة قتالي���ة �شابقة 
بالوح����ض خمباب���ا ومب���ا لع�شتار م���ن مكانة يف 
غابة �الأرز ، لكن جلجام�ض �أ�شر على قتل خمبابا 
ك���ي يعاق���ب ع�شت���ار �لت���ي و�ش���ت لكب���ري �الآله���ة 
مب���ا كان يفعل���ه يف �أوروك بحق �لن�ش���اء �لالئي 
ت�شرعن له���ا يف معبدها كي تنقذهن من �شروره 
؟ ث���م م���ا بالنا مما كان عليه �لبط���الن قبل لقائهما 
من وقوع حتت تاأثري �الإغو�ء �الأنثوي �جلماعي 
ممث���اًل بفتيات �أوروك و�الإغو�ء �الأنثوي �لفردي 

ممثاًل ب�شمخة ؟!!. 
و�شيظ���ل ه���ذ� �لتاأث���ري �الأنث���وي متكافئ���ًا ب���ني 
�لبطل���ني وبال�شكل �ل���ذي يجعل �لعالق���ة بينهما 
عالق���ة �حت���اد روحي���ة ولي�ش���ت عالق���ة �شه���وة 
ج�شدية �ش���اذة بني كائنني ال ه���دف لهما يبحثان 

عنه ويعمالن على بلوغه.
وم���ا ت�شوي���ر �مللحم���ة لع�شت���ار وه���ي تتو�ش���ل 
ذك���وري  حتري���ف  �ش���وى  بجلجام����ض  �ل���زو�ج 
الأ�شط���ورة ه���ذه �لرب���ة �لت���ي تو�ش���ف باجلمال 
و�ل�شم���و، �أُريد منه �إثب���ات �لفعل �لبطويل للذكر 
�ل�شري���ر و�الغو�ئ���ي  �لفع���ل  �إظه���ار  يف مقاب���ل 

لالأنثى �مل�شتبدة.
وجدي���ر بالذك���ر �أن هناك د�ر�ش���ني ميثولوجيني 
ومف�شري���ن تو�رتيني غربيني رف�ش���و� �أطروحة 
�كرم���ان �ل�شيكولوجي���ة حول �ش���ذوذ جلجام�ض 
ود�ود م���ن ناحي���ة �أدلته���ا �لت���ي مل تك���ن مقنع���ة 
وبع�شه���ا يبدو و�هي���ًا.. ون�شي���ف �أي�شا طبيعة 
غر�شه���ا �لنفع���ي �لذي كان بادي���ًا بو�شوح وهي 
ت�شع���ى �إىل تدعي���م ظاه���رة �ل�ش���ذوذ �جلن�ش���ي، 
حماول���ة �إظهاره���ا مبظهر طبيع���ي ي�شفها تلطفًا 

ب�) �ملثلية( .
وكثريً� ما ن�شادف مثل هذ� �لنوع من �لدر��شات 
�ملوؤدجل���ة �لت���ي ب�ش���بب �نحيازيتها ت�ش���طح يف 
�أ�شانيده���ا  ل�شع���ف  نظ���رً�  �لن�شو����ض  تف�ش���ري 
�لتاريخي���ة و�ملنطقية ولتغل���ب �الأهو�ء �ملز�جية 
م���ع تنا�ش���ي ق���ر�ء�ت تاأويلي���ة �شابق���ة كان م���ن 
�ملفرو����ض و�لو�ج���ب �تخاذه���ا مرجعي���ة، يبني 
�لباحث �ملوؤول طروحاته عليها تاأييدً� �أو خمالفة 

�أو �إ�شافة.
ونت�شاءل: ملاذ� يج���ري تفريغ �مللحمة من فكرها 
�الأ�شا����ض، و�الن�ش���ر�ف عن �حلي���و�ت �ملت�شعبة 
�ملتمظه���رة ب�شتى �لكيفيات �الإن�شانية و�لرتب�ض 
عن���د جو�ن���ب حم���ددة وفر����ض تاأوي���ل �ل�شذوذ 

عليها؟ 
�الأ�شا����ض  مو�شوعه���ا  ع���ن  �مللحم���ة  ح���رف  �إن 
وفكره���ا �لرئي����ض �ل���ذي ه���و �خلل���ود و�لزو�ل 
و�لوج���ود و�لع���دم ه���و مبثاب���ة ��شتهان���ة �إن مل 
نق���ل خيانة جلوهر �مللحمة �ل���ذي ج�ّشد ويج�شد 
�إبد�ع �الإن�ش���ان �لر�فديني �ل�شّباق بفكرة �أ�شا�ض 
ه���ي فكرة معاناة �لب�ش���ر يف وجودهم �لتي ظلت 
تتنا�ش���ل ع���ر �لع�ش���ور لُتنتج �أعظ���م �الإبد�عات 
تاأثرً� به���ا وو�ش���واًل �إىل �ل�شارترية يف �لوجود 
و�لع���دم وم���ا بعده���ا، ولتبقى ج���ذوة �الإلهام يف 

�الأعمال �الأدبية و�لفنية �خلالدة. 
وعلى �لرغم م���ن ت�شاوؤالتنا بل �عرت��شاتنا على 
��شتنتاج���ات �ش���وز�ن �مل�شوغ���ة لفك���رة �ل�شذوذ 
ل���دى بطل���ي �مللحم���ة �أو ل���دى د�ود وجوناث���ان 
�إىل جان���ب م�شائ���ل �أخرى �� �شنوؤج���ل �لقول فيها 
ملنا�شبة �أخرى �� فاأننا ال ننفي ما يف كتاب �شوز�ن 
�أكرمان من حماولة تاأويلية جديدة تظل مرتبطة 
با�شمها، ليكون �أي طرح الحق يتناول �شذوذية ) 
مثلية( جلجام�ض و�نكيدو عيااًل عليها بالتاأكيد. 

وعلى د�ر�شينا �أن يتفكرو� مليًا يف �الأطروحات 
�لغربي����ة �لت����ي ال تخل����و م����ن �الأغر������ض وع����دم 
�إح����ر�ز  يف  رغب����ًة  �أو  وهو�ش����ًا  ه����وًى  �تباعه����ا 
�شب����ق خاٍو ������ ولو حمليًا �� عل����ى ح�شاب �حلقائق 

�لد�غمة. 

قمر تائه في الطريق

حنَي عدُت البارحة اإىل البيت،
وجدُت قمرًا تائهًا يف الطريق،

ف�ضحكُت.
لكّنُه مل يكْن با�ضمًا

حنَي �ضاألني عن البحر.
ومل يكْن غا�ضبًا

حنَي اأخربُتُه اأّنني تائٌه اأي�ضًا،
حنَي اأخربُتُه اأّنني �ضاعُر التيِه 

والأرتباك.

حّتى قيل

من رحِم احللِم ُوِلدُت.
حّتى قيَل اإّنني منُذ الولدة

كنُت حرفًا يع�ضُق نقطَته
ها رَّ اأو نقطًة تع�ضُق �ضِ

اأو حاء �ضقطْت من  كلمِة احُلّب
اأو باء غرقْت يف �ضهوِة احللم.

�سلحفاة في بئر

يف احللِم
راأيُت �ضلحفاًة ت�ضبُح يف قعِر بئر.

وحنَي ا�ضتيقظُت احرتُت:
اأ اأكتُب عنها ق�ضيدًة من طني
اأم اأر�ضُمها يف لوحٍة من ماء؟

ان�سّلْت واختفْت

اأكرث ما يخيفني يف حياتي
اأّنني كّلما اأم�ضكُت بروحي

لأك�ضَف اأ�ضراَرها
ان�ضّلْت واختفْت.

يف اآخر َمّرة
اأم�ضكُت بها بطريقٍة وح�ضّية

حّتى ت�ضاقطْت اأ�ضابعي كّلها
على الأر�ض.

فان�ضّلْت روحي- مثل كّل َمّرٍة- 
واختفْت.

الجال�س في المتاهة

اأولئَك الذي يروَن اأنف�َضهم
جال�ضني و�ضَط الزهور

يف اأحالمهم اأو حدائقهم
ل ي�ضبهونني اأبدًا.

اأنا اأجل�ُض، عادًة، يف املتاهة،
وحنَي اأملُّ منها اأقفُز
لأمتطي غيمًة تائهة.

رماِد الحروف 

تريُد الق�ضيدُة اأن تتحّدَث عن الغيم،
واأنا اأريُد اأْن اأحتّدث

ئ. عن ثوِب حياتي املُتهرِّ
تريُد الق�ضيدُة اأن حتّلَق عاليًا عاليًا

جوم، حيُث القمر والنُّ
واأنا اأريُد اأْن اأجَد َحاّلً

لثوِب حياٍة ل ميكُن َرْتقه اأبدًا
ِنَع من رماِد احلروف. لأّنُه �ضُ

كم كنِت جميلًة يا اأحالمي

ياه...
كم كنِت جميلًة يا اأحالمي

قبَل اأن ت�ضيعي يف �ضال�ضل الأَ�ْضر،
وترق�ضي براأ�ٍض مقطوع

يف مدِن احلرمان،
وت�ضرخي بكلِّ اأبجدياِت الأر�ض

يف ليايل اجلنون.

ثائر هادي جبارة.. �أ�سطورة �لأن�سنة في �لم�سرح

ذك���رت �الأمريك���ي فيلي�پ كال����ض )ولد يف 
1937( قب���ل عامني تقريب���ًا عندما حتدثت 
ع���ن عمل���ه للطب���ول، وقل���ت �إنه م���ن �أ�شهر 
�ملوؤلف���ني �ملو�شيقي���ني �ملعا�شري���ن �ليوم، 
و�أ�شي���ف على ذل���ك �أخ�شبه���م، �إذ ي�شعب 
ب���ني  تر�وح���ت  �لت���ي  �أعمال���ه  كل  ح�ش���ر 
مو�شيقى �الإعالنات حتى �الأوبر�، ويف كل 
�الأغر�����ض �ملو�شيقي���ة �لتي ميك���ن تخيلها 
عد� �ملو�شيقى �لديني���ة، رغم تاأليفه قد��شًا 
عن ر�ما كري�شن���ا �ملتعبد �لهندي �ملعروف 
من �لق���رن �لتا�ش���ع ع�شر، وق���د يكون هذ� 
�لعمل قد جاء بتاأثري من �شديقه �ملو�شيقي 
�لهن���دي �لكبري ر�يف �شانكار، ميثل كال�ض 
بامتي���از،  �حلدي���ث  �لع�ش���ر  مو�شيقي���ي 
وي�شنف �أ�شلوب���ه باملو�شيقى �ل�شرييالية 
)Serialism م���ن �شريي���ال �أي ت�شل�شلي( 
كناية ع���ن تكر�ره���ا �شل�شلة م���ن �لنغمات 
�لتط���ور  م���ن  �ملو�شيق���ي  �لعم���ل  وبن���اء 

�لتدريج���ي له���ذه �ل�شىال�ش���ل، وجذورها 
�ملو�شيقى �لدوديكافونية )�الإثنتا ع�شرية( 
�لتي طوره���ا �آرنولد �شون���رغ وتالميذه 
�لبان ب���رغ و�أنتون في���رن )مدر�شة فيينا 
�لثاني���ة(، وت�شّنف مو�شيق���اه كذلك �شمن 
تيار �أو مدر�شة �ملينيمالزم )قد يرتجم �ىل 
�لعربية ب�شكل �لتقليلي���ة �أو فن �لب�شاطة( 
بح���دود  �أم���ريكا  يف  جنمه���ا  ب���زغ  �لت���ي 

.1970
مدر�ش���ة  يف  �ملو�شيقي���ة  در��شت���ه  ب���د�أ 
�ل�شه���رية يف نيوي���ورك �شن���ة  جولي���ارد 
1958، ث���م در�ض يف فرن�ش���ا بني 1964 - 
1966 عن���د �ملوؤلف���ة وقائ���دة �الأورك�شرت� 
نادي���ا بوالجني���ه )1887 - 1979( وه���ي 
و�ح���دة م���ن �أ�شهر معلم���ات �ملو�شيقى يف 

�لقرن �لع�شرين. 
ميي���ل كال����ض �إىل �عتب���ار �ل�ش���ريك من�ش���اأ 
و�ملو�شيقي���ة  �مل�شرحي���ة  �لفن���ون  و�أ�ش���ل 
)و�لغنائي���ة(، يف رد عل���ى �عتبار �لكني�شة 
�الأ�ش���ل �ل���ذي تط���ورت منه ه���ذه �لفنون، 
فالكني�ش���ة عن���ده هي مكان لتجم���ع �لنا�ض 

وتق���دمي �لطقو����ض �لديني���ة، لك���ن ذل���ك مل 
يك���ن يف �إط���ار �لرتفي���ه �أب���د�، ه���ذ� �لكالم 
�لفن���ون  تو�ج���دت  �إذ  متام���ًا،  معق���ول  
�لفن���ون  مب���و�ز�ة  �لدنيوي���ة  �ل�شعبي���ة 
�ملرتبط���ة بالطقو�ض �لديني���ة على �لدو�م، 
ه���ذه �لقناع���ة ه���ي م���ا دفعت���ه �ىل تاألي���ف 
�أوبر� ع���ن �ل�شريك بعن���و�ن „�أيام وليايل 

�ل�شريك” بالتعاون م���ع �لفنانة �ل�شويدية 
تيل���ده بيورفور�ض وفرقتها �ال�شتعر��شية 
 Cirkus( �شريكور����ض  �ش���ريك  �لغنائي���ة 
Cirkörs(. وكان �لعر�ض �الأول يف �لعامل 
لالأوبر� قد جرى يوم �أم�ض يف د�ر �الأوبر� 
يف ماملو– �ل�شويد، و�شتقدم �الأوبر� الحقًا 
يف �شتوكهومل وهونغ كونغ ومدن �نكلرت� 

وفرن�شا و�لرنويج و�لواليات �ملتحدة.
وكان فيلي����پ كال����ض ق���د �لتق���ى �لفنان���ة 
�ل�شويدية تيل���ده بيوفو�ض يف ماملو �شنة 
2019 �أثن���اء جولت���ه �ل�شويدي���ة )قدم يف 
مامل���و �شيمفونيت���ه �لر�بعة �لت���ي ��شتدت 
�الإنكلي���زي  �لب���وب  مغن���ي  �أعم���ال  �إىل 
�لر�حل ديفيد باوي( و�تفقا على �لتعاون 

يف تاأليف �الأوبر�. 
تتاأل���ف �الأوب���ر� م���ن ثالث���ة ف�ش���ول كتب 
ن�شه���ا )ليرّت���و( ديفي���د ه���رني هو�ن���غ 
وتيل���ده بيوفور�ض ��شتن���ادً� �إىل ق�شيدة 
لل�شاع���ر �الأمريكي روب���رت الك�ض )1915 
– 2000(. يق���ول كال����ض „ح�شل���ت على 
حق���وق �لق�شيدة قبل ع�ش���ر �شنو�ت لكني 
مل �أوؤل���ف �شيئ���ًا الأنني مل �أع���ر على فرقة 
�ش���ريك منا�شبة، لكني عندما ر�أيت �إخر�ج 
تيل���ده الأوب���ر� �شاتر�كياه���ا ]م���ن تاألي���ف 
كال�ض 1979[ �شح���ت: هذ� هو �شريكي” 
وكان ه���ذ� عندم���ا ح�ش���ر كال����ض �لعر�ض 
يف  للمو�شيق���ى  بروكل���ني  �أكادميي���ة  يف 

نيويورك �شنة 2016.

ثائر �سالح

ـــــــالم�لقر�ءة �ل�سلبية لملحمة جلجام�س ـــة �أح ـــع ـــب ـــس �



الق�سم الثاين

عا����ش طفولت���ه يف مدين���ة �لنجف م���ع �أب علماين 
حمتفظ بثقافة دينية، وتاأثر باأخو�له �ل�ش���يوعيني 
�لذي���ن كان���و� منخرط���ني يف ن�ش���اط م���ع �شع���ود 
�لث���ور�ت �لطالبي���ة �أو�خ���ر �ل�شتيني���ات، و�ن�شم 
�إىل �ملقاوم���ة �لفل�شطيني���ة وز�ر مقارها يف دم�شق 
وبريوت وعّم���ان ب�شفته �شحافيًا، مع تفكك حركة 
�ملقاوم���ة ع���ام 1970، عاد م���ن ب���ريوت �إىل بغد�د 
وجّدد �شلت���ه باحلزب �ل�شيوع���ي �لعر�قي، وعمل 
يف جمل���ة )�لإذ�ع���ة و�لتلفزي���ون(. كم���ا عم���ل يف 
جريدة )طريق �ل�شعب(، قبل �أن تبد�أ حمالت �لقمع 
للي�شاري���ني يف نهاية �ل�شبعينيات. حينها، �كت�شف 
�أنه ممنوع من �ل�شف���ر، فا�شطر �إىل �لختباء حتى 
��شتط���اع مغ���ادرة �لع���ر�ق ع���ام 1979. رح���ل �إىل 
لبن���ان وعم���ل يف �إع���الم �ملقاوم���ة �لفل�شطينية من 
جديد �إىل �أن ج���اء �لجتياح �لإ�شر�ئيلي، و��شطر 
�إىل ت���رك ب���ريوت باجتاه �ل�ش���ام، رح���ل �إىل لندن 
يف ع���ام 1990، �ش���ارك يف �لعدي���د يف �لأم�شي���ات 

و�لندو�ت بالعر�ق.
م���ن �أعمال���ه: يف �لرو�ي���ة، “�ملغ���ارة و�ل�شه���ل”، 
“�خلائ���ف   ،1998 �لقيام���ة”،  “حاف���ة   ،1974
و�ملخي���ف”، 2003، “حرب �لعاج���ز: �شرية عائد، 
 ،2011 “�أور�ق جبلي���ة”،   ،2009 بل���د”،  �ش���رية 
»�شباب �لمكنة« 2020، »يوميات �لأمل و�لغ�شب« 
2021 ونتاج���ات �أخ���رى: “�لفاكه���اين”، 1981، 
2001، “�مل�شتبد: �شناعة  “�أور�ق �شاهد حرب”، 
قائد – �شناع���ة �شعب”، 2006، “�أنا وُهم 2003، 

“�لنجف: �لذ�كرة و �ملدينة”، 2013

  ال يخط����ئ م����ن يتابع �أعمال����ك �لرو�ئية مالحظة  �أن �أثر 
�حل�س �ل�ضحايف، حا�ض����ٌر على �لدو�م: ف�ضول، ومر�قبة 
اللتق����اط �أي معلومة �أو مالحظ����ة �أو حركة �لنا�س وكالمهم 
م����ن حول����ه، وهك����ذ� يتحّول كل �ض����يء يقع حت����ت عينيك �أو 
يتناهى �إىل �ضمعك، �إىل مادة �ضاحلة للكتابة، هل ترى يف 

ذلك عيبًا ما �أم ميزة �أخرى للمهارة يف �ل�ضرد؟
ج:�أك���ر من خم�ش���ني عامًا ق�شيته���ا يف �ل�شحافة، 
�جل���زء �لأك���ر منه���ا يف �ملي���د�ن، حي���ث �حل���دث 
ومهمت���ي �أن �أغطي���ه. حو��ش���ي، عينًا و�أذن���ًا و�أنفًا 
وفوقها وعيًا تدربْت عل���ى �لتقاط �حلدث و�أحيانًا 
قب���ل حدوثه، خالل حيات���ي �ل�شحفية غطيت ت�شع 
حروب ، يف �ل�شرق �لأو�ش���ط و�أفريقيا: �ل�شحفي 
ير�فقن���ي ويدير ر�أ�شي و�أنا �شاه ليقول يل: �نتبه! 
�أن  ه���ذ� مو�ش���وع �شحف���ي. �ل�شحاف���ة علمتن���ي 
�أرى مالي����ش مرئيًا لالآخري���ن، وعلمتني �لإ�شغاء، 
ويف نف����ش �لوق���ت �لت�شكي���ك مبا �أ�شم���ع، علمتني 
�حل����ش �لع���ام common sense �ل���ذي ل ُيلق���ن 
يف �لتدري���ب �ل�شحف���ي، �إمنا يت�ش���ّكل من �خلرة 
�ل�شحاف���ة  علمتن���ي  كرو�ئ���ي  ويل  و�لف�ش���ول. 
�هتمام���ي  مبق���د�ر  �ليوم���ي  باحل���دث  �لهتم���ام 
بالتاري���خ، وعلمتن���ي كحرفة �أن �أكت���ب د�ئمًا حتى 
بغ����ش �لنظر عن �ملز�ج، �أ�شم���ع كثريً� من يقولون 
)�أخذته �ل�شحافة م���ن �لرو�ية( وكاأنهما خ�شمني. 
بينما كنت مثل ماركيز �أعتقد �أنه يف �لبالد �لكثرية 
�ل�شط���ر�ب �شتلتق���ي  �ل�شحاف���ة و�لأدب يف مكان 
و�ح���د ولك���ن م���ن جانب���ني. �ل�شحاف���ة بحبوه���ا 
�ملح���دود تلم �لرو�ئ���ي �ىل  �لخت�ش���ار يف �جلمل 
�لفائ�ش���ة ع���ن �خل���ط �لأ�شل���ي للرو�ي���ة، تعلم���ت 
م���ن �ل�شحافة ورمب���ا متهيدً� للرو�ي���ة �أن ��شتحث 
�لآخري���ن للحديث عن جتاربهم مهم���ا بدت ثانوية 
و�ن �أ�شجله���ا يف يوميات���ي، �ل�شحف���ي و�لرو�ئي 
ياأخ���ذ  �أن  يري���د  �ل�شتم���اع، كل  عل���ى  يتز�حم���ان 
�لتجرب���ة ل���ه. �شحفي يريد �أن ي�شج���ل �شهادة، يف 
ح���ني �أن �شخ�شية �ل�شاه���د و�شهادته ت�شكالن مادة 
�لرو�ئي، �حلروب تق�شمني �ىل ن�شفني، �ل�شحفي 
يهتم باللوحة �لعري�شة مل�شالح �لطرفني وقدر�تهم 
�لع�شكري���ة ، بينم���ا ين�شغ���ل �لرو�ئ���ي بانفع���الت 
�ملقات���ل �لو�ح���د وهو على حاف���ة �مل���وت، و�أنا مع 

�لثنني �ل�شحفي و�لرو�ئي،

 »�ض����باب �الأمكن����ة«، رغم �أنه منح �مل����كان حقه جغر�فيًا 
وتاريخي����ًا، �إال �أن����ه مل يكن معنّيًا بذلك فقط ، بل هو �ض����رة 
ذ�تي����ة و�ضخ�ض����ية للم����كان متمازج����ًا بال�ض����اأن �الجتماع����ي 
ه����ذه  لتوثي����ق  �ملُله����م  �أن����ه كان  يب����دو  �ل�ضيا�ض����ي، و�ل����ذي 

�الأمكنة... ما تعليقك؟

- �شحي���ح، �مل���كان بالن�شبة يل �إط���ار، قيمته تكمن 
مب���ا يحتويه، فهو لي�ش �شاكنًا، �إمنا يكت�شب قيمته 
م���ن �حلي���اة �لجتماعي���ة �لت���ي يحتويه���ا ويتغري 
وفقها، �أنا كتبت عن �أمكنة �أعرفها، وكلمة )�أعرفها( 
ل تف���ي م���ا �أري���د �أن �أقول���ه، لأنن���ي ع�ش���ت فيها �أو 
تاأثرت بها، كث���ريً� ما تاأتي �لأمكنة يف ذ�كرتي قبل 
نا�شه���ا، �أ�شميها و�أدخلها بذ�كرة �شغوفة، ثم يدخل 
�لنا�ش �ل�شورة، )مدينة �لثورة( كانت ببايل د�ئمًا 
ولكنن���ي ل �أعرفه���ا جي���دً�، لذل���ك تركته���ا ل�شديقي 
عب���د �لل���ه �شخي، �ب���ن �ملدينة و�شجله���ا �لرو�ئي. 
يحيطن���ي �مل���كان، �أن���ا �ل���ذي ق�شيت ثلث���ي عمري 
خارج���ه، كنت �أتوه���م و�أُوهم نف�ش���ي باأنه �لأخري، 
�أدق �مل�شام���ري يف �جل���در�ن و�أ�شيد رفوف���ًا للكتب 
و دولب���ًا ملالب�شي، و �أفر����ش �شر�شفًا فوق �ل�شرير 
و �أ�شب���ك ي���دّي خل���ف ر�أ�ش���ي و�أقول : ه���ذ� منفاي 
�لأخري! ثم �أُقتلع منه دون �أن �أترك ظاًل، لكي �أتكيف 
م���ع منفى جديد عل���ّي �أن �أغ���ادر �ل�شاب���ق دون  �أن 

�ألتف���ت للخلف، تعاودين �لأمكن���ة مثل وخز�ت يف 
�خلا�ش���رة ثم تت�شع مث���ل �لأمل، فيه���ا تركت قطعة 
م���ن حيات���ي ومنه���ا عرف���ت مل���اذ� يبك���ي �ل�شع���ر�ء 
عل���ى �لأطالل، يف ه���ذ� �لكتاب ) �شب���اب �لأمكنة ( 
ويف كتاب���ي عن �لنج���ف وقبلهما )ح���رب �لعاجز( 
ع���ودة لالأمكن���ة، ويف �حلقيق���ة هي لي�ش���ت عودة، 
لأن �لأمكن���ة مل تع���د كم���ا �أتذكرها، ومن هن���ا فاأنها 
�نك�ش���ار يف �لزم���ن ، �نك�شار �ىل �خلل���ف و�شد�م 
د�ئم بني �ملكان يف ذ�كرتي وبينه �حلا�شر، كالهما 
يج���رين �إليه، ��شتغل هذ� �لتج���اذب لأعطي �لو�قع 
�لجتماعي يف �حلالتني و�أعطي للتاريخ من خالل 

�مل�شاهد �حلية دمًا وحلمًا.   

 ح����رب �لعاج����ز.. �ض����رة عائ����د.. �ض����رة بل����د.. هل هي 
�ض����رة ذ�تي����ة للرو�ئ����ي �أم ه����ي جان����ب م����ن ه����ذه �ل�ض����رة ، 
يف ر�ض����د حلظ����ة �لع����ودة بعد رب����ع قرن.. ه����ل كانت عودة 

منت�ضر!، �أم تر�ها �ضرة بلد بعد �لتحرر من �ل�ضنم ؟

- ه���ذ� �لكتاب ع���ن عودتي بعد ٢٦ عام���ًا يف �ملنفى 
وبع���د �أربعة ح���روب وح�شار ١٣ عام���ًا، عدت �ىل 
�لبيت �لذي فارقته ي���وم ٢٦-٤-٢٠٠٣ . عدت وجاًل 
م���ن ثالثة خم���اوف بانتظ���اري : �لن�شي���ان و�للوم 
و�مل���وت ، �أ�ش���رح بنظ���ري �ىل �ملدين���ة تائه���ًا ب���ني 
رغبت���ني : �لرغب���ة يف �أن �أرى �ملدين���ة كو�قع لأفند 
�أوهام���ي وتخيالت���ي عنه���ا، ورغب���ة معاك�ش���ة لأن 
�أفن���د �حلا�شر  و�أرى م���ن �ملدينة ما يعزز ذكرياتي 
عنه���ا، وبني �لرغبتني �أتيه ب���ني �حلا�شر و�ملا�شي 

و�لو�قعي و�ملتخيل. 
خ���الل �لثالثة ع�ش���ر عامًا بع���د عودتي كن���ت �أبذل 
جه���دً� خارق���ًا لأج�ّشر �لفجوة �لزمني���ة بيني وبني 
�لبل���د ونا�ش���ه، �أن �أرى �أك���ر ميكنن���ي، لك���ن �لبلد 
ملغ���وم باملخ���اوف، ل م�شاح���ة في���ه لوقف���ة تاأمل ، 
ج���و �لط���و�رئ يدفع���ك لأن تغ���ادر ب�شرع���ة، فعما 
قلي���ل �شينفج���ر �ملكان، ه���ذ� ما يري���ده �ملهند�شون 
�جلهنمي���ون �لذين �شي�شغط���ون على زر �لتفجري، 
�أن يع���ززو� �شكوكن���ا بامل���كان فنغ���ادره ب�شرع���ة، 
يف ه���ذ� �لف�ش���اء �مللغوم ل���ن تكتم���ل �لق�ش�ش ول 
تاأخ���ذ مد�ها لذل���ك كنت �أعي�شها مبت���ورة بال بد�ية 
ول نهاية، م���ع ذلك كنت �أفتح عين���ّي على �ت�شاعها 
لأ�شتوع���ب �أك���ر ما ميكن م���ن م�شاه���د، لذلك جتد 
�لكت���اب م�شحون���ًا مب�شاهد مبتورة: ه���ذ� ما ر�أيته 

و�أنا �أعر ب�شرعة.
�إ�شاف���ة للم�شاهدة �لنهم���ة، كنت م�شتمع���ًا �شبورً� 
ملتح���دث غري �شبور يريد �أن ي���روي كل ما ر�آه يف 
�أق�شر وقت. ح�شا�شيتي �ل�شحفية حتثني على �أن 
�أ�ش���األ و��شتمع حلكايات مل �أرها. �أقاطع �حلكايات 
متو�ش���اًل �لتفا�شي���ل: م���اذ� وم���ن ومت���ى و�أين...

كيف.؟
كلم���ات  ملتابع���ة  تدفعن���ي  كمح���رر  ح�شا�شيت���ي 
�ملتحدث���ني وتعي���د ترتيب �ل�ش���رد، �أ�شم���ع و�أ�شال 
نف�شي: ملمِ كل هذه �ل�شتطر�د�ت �لتي ت�شتت ذهني 
عن جوهر �حلكاية، مت���ى �شيعود جلملة �لبتد�ء. 
كاأنني و�أنا ��شتمع �أدخ���ل يف متاهة من �لق�ش�ش، 
مل �أعرف �أن �حلكايات �حلقيقية كانت ترت�كم على 
بع�شه���ا ط���و�ل �أع���و�م من ع���امل �ش���ري، �لآن رفع 

غطاء �لقدر وتدفقت �حلكايات معا كالبخار. 

 كان����ت ل����ك م�ض����اركة نوعي����ة يف حركة �الأن�ض����ار، وهي 
جتربة غنية، وكبرة �أرى �أنها مل تنل من �لتوثيق و�لتاريخ 
ن�ض����يبها، وكان �الأدب بعيدً� عنها مثلما هي �ل�ضينما مثاًل، 
�إال م����ن خ����الل �أعم����ال خجول����ة ويتيم����ة.. م����ا �ل����ذي تركت����ه 
بت�ض����ورك مث����ل هذه �لتجرب����ة على كل �ل�ض����عد؟ وهل نحن 

بحاجة �ىل �إعادة تقييمها؟
- ماه���و نوع���ي يف م�شاركتي يف حرك���ة �لأن�شار 
ك���وين كاتب���ًا، حق���ًا �إن �لتجرب���ة مل تن���ل حقها من 
�لتوثي���ق، حت���ى �بنت���ي ت�شاألني: م���اذ� كنت تفعل 
هناك؟ حملت �لبندقية، لكني مل �أكن مقاتاًل باملعني 
�حلريف، �شرت مع �ملج���از و�أخذت مو�قع دفاعية، 

لكني مل �أكن مقاتاًل باملعنى �حلريف.
م����ا تركته �لتجربة يف د�خلي ككات����ب �إنني قبل هذه 
�لتجربة كنت �بن مدن، ولدت يف �ملدن وع�شت فيها، 
عالقت����ي بالطبيعة �شعيف����ة، �آكل و�أ�ش����رب ما تنتجه 
�لطبيع����ة و�أر�ها كمتف����رج عابر، �أجه����ل وقت �لبذ�ر 
و�حل�شاد، خالل �ل�شنو�ت �لتي ع�شت فيها يف جبال 
كرد�شت����ان، �نقلب����ت عالقت����ي بالطبيعة كلي����ًا، �شرت 
�أن����ام يف ح�شن �أم����ي �لطبيعة و�أحيان����ًا على قما�شة 
م�ش����دودة �ىل غ�شن����ني فوق جمرى �مل����اء. ��شتعد�دً� 
لل�شت����اء �ملثل����ج �ل����ذي ل يرح����م �أقط����ع حطب����ي م����ن 
�لأ�شج����ار و�أجمعه لتدفئة مهجع����ي و�أطبخ طعامي، 
بيتي �أ�شنعه بيدي من حجارة �جلبل وطني �لأر�ش 
و�أغ�شان �ل�شجر، متامًا مث����ل فالح ي�شارع �لطبيعة 
ويتح����اور معها، حت����ت �شجرة جوز �أكت����ب يوميات 

�شر�عي مع �لطبيعة و�أر�شد حتولتها. 
�لأم���ر �لث���اين ه���و �شد�قات���ي، فف���ي �مل���دن كان���ت 
�شد�قات���ي حم�ش���ورة م���ع �أبن���اء مهنت���ي، �لكّتاب 
و�لفنان���ون، يف �جلب���ل �ت�شع���ت �شد�قات���ي ب���كل 
�لجتاهات، مع فالحني وعم���ال ومهنيني ل �أعرف 
حتى مهنته���م، مل تكن جمرد �شد�قات، �منا �شر�كة 
م�شائ���ر، يف منافين���ا كنا ن�ش���ّكل ع�شبة غريبة بني 
�لذي���ن مل ي�شاركونا �لتجربة، نتحدث عن جتاربنا 
بحما����ش غريب يف ح���ني ين�شحب �لآخ���رون، مبا 
فيه���م زوجاتن���ا لأنن���ا �شنتح���دث مبف���رد�ت غريبة 
عل���ى �أ�شماعهم عن مدن وقرى مل ولن يروها، وعن 

�أدو�ت مل يروها.
�لأمر �لثالث هو �ل�شعب �لكردي �لذي كنا نتعاطف 
م���ع ق�شيت���ه دون �أن نعرف���ه، �أن���ا م���ن ب���ني �لأق���ل 

جت���و�ًل، م���ع ذل���ك زرت ما ل يق���ل عن مائ���ة قرية، 
بع�شه���ا ل يزيد ع���ن خم�شة بي���وت، خاللها عرفت 
كرم �ل�شعب �لكردي و�شعة �شره وعمق ما عاناه.
�عتر هذه �لأمور �إ�شافات عميقة لتجربتي دخلت 
يف �شل���ب �أحالمي، �شجلت جتربتي هذه يف ثالثة 
كتب)�أور�ق جبلية، م���دن فا�شلة، و�لأنفال( ولدي 

ثالثة دفاتر يوميات مل تن�شر.

 تو�ج���دت كعن�ض���ر م�ض���ارك فاع���ل ومر�ق���ب ومثق���ف 
�الأمل  )يومي���ات  كتاب���ك  ت�ض���رين وثقته���ا يف  �نتفا�ض���ة  يف 
و�لغ�ض���ب(.. تعرف���ت عل���ى �ض���باب �ل�ض���احة و�أ�ض���رت �ىل 
مو�ق���ف �ملثقفني من �النتفا�ض���ة �لتي كان���ت متفاوتة متامًا، 
بع�ض���هم م�ض���ارك و�لبع�س حمر�س ومنظم، و�الآخر �ضجل 
ح�ض���ورً� �أخ���ذ �ض���ورة ثم ت���و�رى، وهناك َمن �تخ���ذ موقفًا 
معاديًا لها مع �ل�ضلطة حيث م�ضدر رزقه.. ما �لذي خرجت 

به من هذه �لتجربة؟
- �شاركت يف مظاهر�ت 2011 و2015 وما بينهما، 
وكنت �أعرف �جلمهور �شدريًا كان �أو مدنيًا ووعيت 
بالتجرب���ة كيف تعيد �لأح���ز�ب �حلاكمة نف�شها بعد 
كل هزة، لكن مظاهر�ت 2019 فاجاأتني، كما فاجاأت 
�لكل،  بتوقيته���ا و بجمهورها و�أ�شاليبها. فاجاأتني 

يف حلظة ياأ�ش قلت فيها )ل فائدة(    
فق���د متاأ�ش�ش �لف�شاد و�شار ه���و �لدولة، حني نزلت 
�ىل �ل�شاحة �شعرت باأنني غريب و�أن هذ� �جلمهور 
�لذي م���الأ �ل�شاحة وما حولها غري���ب عني رغم �إين 
كن���ت �أق���ّر يف د�خلي باأن���ه �ل�شعب �ل�ش���اب �لذي مل 
�أعرف���ه.،يف �لبد�ي���ة كن���ت �أ�ش���ري يف �ل�شاح���ة و�أنا 
�أقي����ش مع���اريف مب���ا �أر�ه ويف نف����ش �لوق���ت �أعيد 
تقيي���م نف�ش���ي باملقارن���ة به���م. مباذ� يختف���ون عني 

وعن جيلي.
و�أقوله���ا ب�شر�ح���ة �إنن���ي كن���ت �أخ���اف منهم.…
حني �أري���د �أن �أرك���ب تاك�شي �أخت���ار �ل�شائق �لذي 
يف  �جلي���ل  ه���ذ�  لأن  قلي���اًل،  �أ�شغ���ر  �أو  بعم���ري 
خميلت���ي هو جي���ل �حلو��ش���م، يف �ل�شاحة وخالل 
�حل���و�ر�ت معهم عرفت لأول م���رة �جلوهر �لنبيل 
فيه���م، وعرفتهم �أك���ر حني ��شتبدل���و� �شعار)نازل 
�آخذ حق���ي( ب�شع���ار )�أري���د وط���ن(. عرفتهم خالل 
�أفعاله���م �ل�شهمة وهم يرفعون جريح���ًا �شقط على 
�لأر����ش ق���رب �حلاج���ز وكي���ف يعامل���ون �م���ر�أة 
�شاركتهم �لحتجاج، وحيف كر�شو� �لتكتك م�شدر 
رزقهم لإنق���اذ �جلرحى ونقل �ل�شه���د�ء، وكما قلت 
يف كتاب���ي عنه���م »روح �لتع���اون يف �ل�شاح���ة يف 
ل و�ح���د يري���د �أن يق���وم بعمل  �أعل���ى جتلياته���ا، ُكّ
م���ا، �لبطالة �لطويل���ة و�لطاق���ة �ملحبو�شة تريد�ن 
�أن تفعال و�ش���ط مهرجان من �لأفع���ال، �أم�شي على 
�لأر����ش �لت���ي مي�شي عليه���ا �لكل، �أقل����ش ج�شدي 
لي�شغل �أ�شغر حيز كي �أمر و�شط �حل�شد، هناك من 
ير�شدين لطريق �أق�شر بحيث �أدخل ثالث )تكاتك( 
لأع���ر �إىل �جله���ة �لأخ���رى، رفعت ر�أ�ش���ي فر�أيت 
برجًا من �شب���اب ي�شعد من �ل�شاح���ة حتى �لطابق 
�لأخريم���ن �ملطعم �لرتكي. �شبان مل �أتعرف عليهم، 
كنت �أحتا�شاه���م، و�أخطاأت بحقهم، يحاذونني يف 
م�ش���ريي �أو يقطعون طريقي، �شب���ان وقفو� فوقي 
ينظ���رون له���ذ� �لكه���ل �ملتع���ر �خلط���و�ت �حلائر 
و�ش���ط دنياه���م: م���اذ� يفعل هن���ا؟ للحظ���ة و�حدة 
رفعت ر�أ�شي وفكرت باأن �أكون �شابًا مثلهم، للحظة 
دُمت يدي  فقط، فوجدت ثالث���ة �أيٍاد ممدودة �إيّل. َقّ
فتالقف���وين بينما كانت ي���د�ن ترفعانني من حتت. 
خالل هذه �للحظة ح�شلت على ثالثة �ألقاب )حجي 

وعمي و�أ�شتاذ(.

 بر�أيك هل �اللتز�م يقيده �لكاتب �أم  يحّد من حريته؟
- منذ مر�هقتي كنت ملتزمًا وكما يقول �ملثل )ثلثني 
�لول���د عل���ى خو�له(،عالقت���ي باحل���زب �ل�شيوعي 
بد�أت من���ذ �لع�شرينيات غادرت �حلزب وعدت �إليه 
ثالث مر�ت، ود�ئما جتذبني فكرة م�شاركة �آخرين 
يف �أه���د�ف م�شرتك���ة، وحدي وم���ع �جلمع تعتني 

رو�ياتي ب�شخ�شيات متعددة ومتو�فرة.
ت���زد�د ه���ذه �لآ�شرة حني يكون �حل���زب يف حمنة، 
م���ع �حلزب �أو ح���ركات �لتحرر �لت���ي �شاركت فيها 
ع�ش���ت عل���ى �ل���دو�م جترب���ة �لث���ور�ت �ملحبط���ة، 
ولذل���ك تنامى ل���دي �خلوف من �لنت�ش���اء �ملنت�شر 
تليه���ا،  �لت���ي  �لهاوي���ة  فاأتهّج����ش  للقم���ة  �نظ���ر   ،
قريحت���ي �لرو�ئية تتّبعت �لث���ور�ت وهي ترجتف 
عل���ى �لقم���ة و�إذ� �أردت �أن �أتفاءل ع���ن عمد �شياأتي 
ملتزم���ًا  م�شي���ت  حقيقي���ًا،  ولي����ش  رمزي���ًا  �لأم���ل 
بالفك���رة، ولكن �لرو�ية مثل �حلي���اة تعاند �لفكرة 
�مل�شبقة، تقّلبه���ا وتفندها �أحيانًا. حني �أكتب �أتتّبع 
ه���ذ� �خل���ط �ملرجتف �ملرت���د �ل�شائر م���ع خط �لدم 
فاأ�شان���د �لرو�ية يف �شر�عها م���ع �لفكرة، وعلى ما 
يقول �ل�شاعر )�شع���دي يو�شف( �أم�شي مع �جلميع 

وخطوتي وحدي.
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حاوره: عالء املفرجي

قالوا في زهير الجزائري

يرى  اأن ح�سا�سيته كمحرر �سحفي تدفعه لمتابعة كلمات المتحدثين وتعيد ترتيب ال�سرد

زهير الجزائري: قريحتي الروائية تتّبعت الثورات وهي ترتجف على القمة

عرفت زهير الجزائري عندما كنت �سبيًا, يوم اقتنيت في منت�سف ال�سبعينيات روايته 
)المغارة وال�سهل( فقد كان زمياًل و�سديقًا ل�سقيقي الكبير, وكنت حينذاك اأعمل 

في اإتحاد الطلبة, وهو الواجهة الطالبية لل�سيوعيين.. وكنت اتعمد في و�سع هذه 
الرواية مع كتبي المدر�سية, لأُعيرها لزمالئي في المدر�سة, وخا�سة زمالئي في اتحاد 

الطلبة.. وفي نهاية ال�سبعينيات وبعد ا�ستداد الحملة القمعية �سد الحزب ال�سيوعي 
والحركة الوطنية, كان زهير الجزائري مختبئًا في بيتنا, المر�سود اأ�ساًل من قبل اأجهزة 

الأمن, قبل اأن يغادر الى بيروت, واأغادر اأنا اأي�سًا الى بيروت لنف�س ال�سبب, وها اأنا وبعد 
اأكثر من اأربعين عامًا اأحاور الجزائري, لأقف عند محطاته الإبداعية والحياتية تلك.

” يف عق����د �لثمانيني����ات كان زه����ري �جلز�ئري ي�ش����وغ، مع رفاقه 
�لأن�شار يف جب����ال ووديان كرد�شتان، ملحم����ة بطولية عر�قية، ظل 
�ل�شيوعي����ون، على �لدو�م، حمل����ة ر�ياتها يف �ل�شمائ����ر، وم�شاعلها 
وه����ي تنري �ل����دروب ولعل جترب����ة �لعمل يف “طري����ق �ل�شعب” يف 
عق����د �ل�شبعينيات تظل �لتجرب����ة �لأغنى و�لأكر متي����زً� يف �ن�شاج 
�جتاه����ات �ل�شيا�ش����ة و�لثقاف����ة �لفني����ة له����ذ� �ملب����دع �ل�شيوعي �لذي 

حتول �ىل معّلم يف �حلياة ويف �لرو�ية
Ó ر�سا الظاهر

�إن زه����ري �جلز�ئ����ري، �لباحث �أبدً� ع����ن �لأمكنة �ملطمئن����ة، �ل�شادرة 
يف �أبدي����ة خا�شة به����ا و�ملتو�رية يف ما ور�ء �شب����اب �لزمن ودخان 
�حلروب وعن����ف �لتح����ّولت �ل�شيا�شي����ة و�لجتماعي����ة، ميعن �أكر 
فاأك����ر يف �لبحث عن �أمكنته �لغائبة، بو�شفها معادًل للمكان �لر�هن 
�مل�شط����رب، ويف بحثه عن �لروح �ل�شائع����ة للمكان، ل يبدو للطرف 

�لنقي�����ش �أو حت����ى �لأجيال �لالحق����ة، �ملتاآلفة و�لغن����اء �لفج، ح�شب 
�إ�شارت����ه، �ش����وى من����وذج للرومان�ش����ي �مل�شك����ون بهاج�����ش �ملا�شي، 
وه����و حني ي�ش����ف يف �لف�شل �ملعنون "�شاح����ة �لفردو�ش"، جلو�شه 
و�شديقيه، �إبر�هيم ز�ير وح�شني ح�شن، �أو�خر �ل�شتينيات، يف تلك 
�ل�شاحة �لتي حتت�شن ن�شب �جلن����دي �ملجهول، وظهورهم للن�شب 
و�ل�شعل����ة �ملتقدة حتت����ه، ناظرين �إىل �أ�شوية �ش����ارع �ل�شعدون، بد� 
كاأمن����ا ي�ش����ف �لزمن وق����د تلّبث عند تل����ك �للحظ����ات �إىل �لأبد، وهم 
بدوره����م بدو� جال�ش����ني �إىل �لأبد، فما من �شيء يعّك����ر �أو يقطع تلك 
�له����د�أة يف ليل بغد�د، هذ� هو �ملعن����ى �ملفقود �لذي يبحث عنه زهري 
�جلز�ئ����ري يف �مل����كان و�لزم����ان على ح����د �شو�ء وه����و يف ذلك، �إمنا 

يبحث عن ذ�ته �لقدمية، ح�شب تعبريه.
Ó با�سم املرعبي

لي�ش����و� قلة �أولئك �لعر�قيون، �لذي ل ي����رون يف �لنجف، غري »�أكر 

مقرة يف �لعامل«، وهي كذل����ك حقًا، فبج���و�ر �شريح �لإمام علي بن 
�أبي طالب، يحلو لل�شيعة يف �لعر�ق و�لعامل �أن ينامو� ب�شالم نهائي، 
�ىل ح����ّد �أن هذه ل تبدو �شورة منطية، بل هي متجددة وفاعلة، قدر 
م����ا يعنيه موت ف�شيح م�شتد�م يك����ب يف باطن رملي جثث �ملوتى �أو 
�لعب����اد، مثلما هي �شورة تكاد ت�شيق باأي ملمح للحياة يف ف�شحتها 
وغناها، لكن هناك من ياأتي بدلئل حقيقية على �فتقار تلك �ل�شورة 
�ىل نب�����ش �حلقيق����ة وروحه����ا �ملتوق����دة، ومن هن����ا ماأث����رة �لرو�ئي 
و�لكات����ب، و�ب����ن �لنج����ف زهري �جلز�ئ����ري، �لذي غادره����ا وهو يف 
�لع�شري����ن من عمره، وغ����ادر �لعر�ق بعد �أربعة ع�ش����ر عامًا، »متنقاًل 
ب����ني خم�شة من����اٍف و�ثنني و�أربعني بيتًا و�شبع����ة �أماكن عمل وثالث 
زوجات. بّدلت حيات����ي و�شكلي ولهجتي ولغتي مر�ت، وكنت خالل 
تنّقلي يف �ملنايف �أ�شتبدل مع �لغرف حياة بحياة و�أزيح �ملدن تباعًا 

من ذ�كرتي، لأهيئ نف�شي للمدينة �جلديدة«
Ó علي عبد الأمري عجام



ماهي العالقة بين الحرية 
االقت�سادية والحرية ال�سيا�سية 

؟ اأرى اأن الحرية االقت�سادية 
هي في حد ذاتها اأحد مكونات 

الحرية ككل ، لذا فهي غاية في 
حد ذاتها، من ناحية اأخرى ، ال 

غنى عن الحرية االقت�سادية 
كو�سيلة للح�سول على الحرية 

ال�سيا�سية، لذا البد اأن ننظر هنا 
اأواًل في االأطروحة القائلة باأن 

زيادة الحرية االقت�سادية تعني 
زيادة الحرية ال�سيا�سية والمدنية. 

واأن نناق�ش االأطروحة القائلة 
باأن زيادة الحرية ال�سيا�سية ال 
تعني بال�سرورة زيادة الحرية 

االقت�سادية والمدنية. 

"زي����ادة  �أن  فريدم����ان  ميلت����ون  يوؤك����د 
�حلري����ة �القت�س����ادية ت�س����ر جنب����ًا �إىل 
�ملدني����ة  �حلري����ات  زي����ادة  م����ع  جن����ب 
ه����ذه  ع����ن  وللدف����اع  و�ل�سيا�س����ية، 
�الأطروح����ة ، قام بتطوي����ر نظرية �لقوة 
وت����و�زن �لق����وى لتاأخ����ذ ه����ذه �لنظرية 
�الأ�سا�س����ي  �لتهدي����د  �لت����ايل:  �ل�س����كل 
للحرية هو �لقدرة على �الإكر�ه ، �س����و�ء 
يف �أيدي ملك �أو دكتاتور �أو حكم �الأقلية 
�أو �أغلبية موؤقتة، ويتطلب �حلفاظ على 
�حلري����ة �أق�س����ى قدر ممكن م����ن �لق�ساء 
على مثل هذ� �لرتكيز لل�سلطة ، يف نف�س 
�لوقت �لذي يتم فيه ت�ستت وتقا�سم تلك 
�ل�سلط����ة �لتي ال ميك����ن �لق�س����اء عليها: 
لذلك فه����ي تتطلب نظام حتك����م وتو�زن 
م����ن خ����ال حرم����ان �ل�سلط����ة �ل�سيا�سية 
من ح����ق �الإ�سر�ف على تنظي����م �لن�ساط 
�القت�س����ادي ، �إذ يزي����ل �ل�س����وق م�سدر 
�لق����وة �لق�سري����ة ؛ فه����و ي�سم����ح للق����وة 
�القت�سادي����ة بالعمل كعامل كبح بداًل من 

تعزيز �ل�سلطة �ل�سيا�سية.
مبعنى �آخر ، هن����اك قوة �سيا�سية وقوة 
بالف�س����ل  �الأم����ر  ويتعل����ق   ، �قت�سادي����ة 
و�ملعار�س����ة بداًل من �لرتكي����ز ، كما كان 
�حل����ال يف �ل�سمولي����ة �ل�سوفيتية حيث 
ترك����زت �لق����وة �القت�سادي����ة و�ل�سلط����ة 
�لبروقر�طي����ة  �أي����دي  ب����ن  �ل�سيا�سي����ة 

�حلاكمة ذ�تها..
ويب����دو �أن نظري����ة ت����و�زن �لق����وى هذه 
منطقي����ة ، عل����ى �لرغ����م م����ن �أن ميلتون 
فريدمان ال ُيح����دد بدقة �سديدة ما يعنيه 

بال�سلط����ة ، فالقيد �لذي يتم حتديده هنا 
لي�����س فق����ط ��ستخ����د�م �لق����وة للتقييد ، 
ولك����ن �أي�سًا �حلو�ف����ز �القت�سادية �لتي 
ميك����ن ��ستخد�مه����ا الإك����ر�ه �الآخرين...

ف����اإن �حلري����ة �القت�سادي����ة   ، وبالت����ايل 
�ستجع����ل م����ن �ملمك����ن مو�زن����ة �ل�سلطة 
�ل�سيا�سي����ة مع �لق����وة �القت�سادية ، مما 
�سيعزز �حلري����ة �ل�سيا�سي����ة الأن �الأفر�د 
فيم����ا يتعل����ق  �أك����ر حري����ة  �سيكون����ون 

بال�سلطة �ل�سيا�سية.
ويو�سح ميلت����ون فريدمان هذه �حلجة 
مبث����ال حري����ة �لتعب����ر: فف����ي جمتمع ال 
ت�سيط����ر في����ه �ل�سلط����ة �ل�سيا�سي����ة على 
�القت�ساد ، يكون �لوكاء �القت�ساديون 
على ��ستعد�د لبي����ع ون�سر �لت�سريحات 
�ل�سلط����ة  معار�س����و  به����ا  ي����ديل  �لت����ي 
�ل�سيا�سية. ، بينما يف جمتمع ال ت�سيطر 
فيه �ل�سلطة �ل�سيا�سية على �القت�ساد. . 
تتحك����م �لقوة يف �القت�ساد ، على �سبيل 
�لدول����ة و�سائ����ل  �ملث����ال عندم����ا متتل����ك 
�الإنتاج ، ال ي�ستطي����ع معار�سو �ل�سلطة 
�ل�سيا�سي����ة خماطب����ة �أي �سخ�����س لن�سر 

�أقو�لهم..
ويف �س����وء ه����ذ� �خل����ط م����ن �جل����دل ، 
يب����دو �أن ميلت����ون فريدم����ان حم����ق يف 
تع����زز  �أن زي����ادة �حلري����ة �القت�سادي����ة 
و�إذ�  لاأف����ر�د،  �ل�سيا�سي����ة  �حلري����ة 
�أن����ه م����ن  ن����رى ب�سهول����ة  �أن  ��ستطعن����ا 
�أج����ل تعزي����ز �حلري����ة �ل�سيا�سي����ة ، م����ن 
�ل�س����روري جتزئ����ة �ل�سلط����ة �ل�سيا�سية 
 ، متع����ددة  متناف�س����ة  ق����وة  مر�ك����ز  �إىل 

ميكنن����ا م����ع ذل����ك �أن نت�س����اءل عم����ا �إذ� 
كان����ت �حلري����ة �القت�سادي����ة ل����ن توؤدي 
�إىل تركي����ز �لق����وة �القت�سادية يف �أيدي 
ع����دد قلي����ل من �الأي����دي . وهذ� ه����و �أحد 
�النتقاد�ت �ملتك����ررة �لتي يوجهها جزء 
من �لي�سار �سد �قت�س����اد �ل�سوق �حلر ، 
ويرد ميلت����ون فريدمان على ه����ذ� �لنقد 
باأن����ه: ميكن ت�ستيت �لق����وة �القت�سادية 
عل����ى نطاق و��سع ، فا يري����د �أي قانون 
حماي����ة �أن ياأت����ي من����و مر�ك����ز جدي����دة 
للق����وة �القت�سادية على ح�س����اب �ملر�كز 

�ملوجودة بالفعل.
�القت�سادي����ة  �حلري����ة   ، �لو�ق����ع  ويف 
تعن����ي �لتناف�س ب����ن �الأف����ر�د، ومع ذلك 
، ه����ذ� يعن����ي �أن كل ف����رد يتمت����ع مبجال 
م����ن �ال�ستقالية و�لتحرر م����ن �الإكر�ه ، 
وطاملا يت����م �حلفاظ على حري����ة �لتبادل 

�لفعال����ة ، ف����اإن �ل�سم����ة �ملركزي����ة الآلي����ة 
�ل�س����وق هي �أنه����ا متنع �سخ�س����ًا ما من 
�لتدخ����ل يف �س����وؤون �سخ�س �آخ����ر فيما 
يتعل����ق مبعظ����م �أن�سط����ة ه����ذ� �الأخ����ر. 
وبحكم وج����ود �لبائعن �الآخرين �لذين 
ميكن����ه �لتعامل معهم ، ويكون �مل�ستهلك 
حممي����ًا م����ن �الإكر�ه �ل����ذي ق����د ميار�سه 
�لبائ����ع عليه ؛ �لبائع حمم����ي �سد �إكر�ه 
�مل�ستهل����ك من خ����ال وج����ود م�ستهلكن 
�آخري����ن ميكنه����م �لبيع له����م ؛ و�ملوظف 
حممي م����ن �الإكر�ه من قب����ل رئي�سه الأن 
هن����اك �أرباب عمل �آخري����ن ميكنه �لعمل 

لديهم ، �إلخ.
يق����دم ميلت����ون فريدم����ان �أي�س����ًا حج����ة 
تاريخي����ة ل�سالح �أطروحت����ه، �إنه يعتقد 
�أن����ه من �ملمك����ن �أن ن�ستنتج من ماحظة 
�لتاريخ �إثباتًا ل�سالح �أطروحته �لقائلة 

باأن زي����ادة �حلري����ة �القت�سادي����ة تعني 
و�ملدني����ة  �ل�سيا�سي����ة  �حلري����ة  زي����ادة 
فالتاريخ �سهادة ال لب�س فيها على �لعاقة 
بن �حلرية �ل�سيا�سية و�ل�سوق �حلرة. 
فريدم����ان  ميلت����ون  يو��س����ل   ، وهك����ذ� 
�لتاأكي����د عل����ى �أن "]�حلري����ة �ل�سيا�سي����ة 
من �لو��سح �أنها ر�فقت �ل�سوق �حلرة[ 
خال �لع�س����ر �لذهبي لليون����ان و�الأيام 
�الأوىل للع�س����ر �لروماين." لذلك ، ومن 
خ����ال �ملناف�سة نف�سه����ا ال ميكن لكل فرد 
�العتم����اد عل����ى �أي ف����رد �آخ����ر على وجه 
�خل�سو�����س ،  وم����ع ذل����ك ، يب����دو م����ن 
�خلطاأ �لتح����دث عن �حلري����ة �ل�سيا�سية 
يف جمتمع مثل جمتمع �ليونان �لقدمية 
حيث كان����ت �لعبودية موج����ودة د�ئمًا ، 
وحي����ث مل تنته �أب����دً� ع����دم �مل�ساو�ة يف 
�حلقوق بن �لرج����ال و�لن�ساء وحيث ، 
ب�س����كل ع����ام ، كان ي�سود نظ����ام من عدم 
�مل�ساو�ة يف �حلق����وق �لطبقية �ملجتمع 
، له����ذ� �ل�سبب ،وحتى مع �العرت�ف باأن 
�ليونان ج�سدت �سوق����ًا حرة يف مرحلة 
م����ا م����ن تاريخها �لق����دمي ، و�ل����ذي يبدو 
�أي�سًا مثرً� للجدل بالن�سبة يل ، ال ميكن 
�أن تك����ون قد ج�س����دت منوذج����ًا للحرية 
�ل�سيا�سية ؛ عل����ى �لرغم من و�سعها يف 
�سياقها ، فقد تك����ون قد ج�سدت منوذجًا 
لنم����اذج  بالن�سب����ة  �ل�سيا�سي����ة  للحري����ة 
له����ذ�   ، �ملوج����ودة  �الأخ����رى  �ملجتم����ع 
�ل�سبب تعترب �حلرية �القت�سادية قوة ال 
مركزي����ة ، وهو ال يعتقد فقط �أن �حلرية 
�القت�سادي����ة تعن����ي �حلري����ة �ل�سيا�سية 

و�ملدني����ة ، لكنه يعتق����د �أي�سًا �أن �حلرية 
�ل�سيا�سي����ة ال تعني بال�س����رورة �حلرية 
�القت�سادي����ة و�ملدني����ة، وبالت����ايل ، فاإنه 
يوؤ�س�س ت�سل�س����ًا هرميًا بن �حلريات ، 
فاحلرية �القت�سادية له����ا �الأ�سبقية على 
�حلري����ة �ل�سيا�سي����ة الأن �الأخ����رة ميكن 
�أن يكون لها �أحيانًا عو�قب وخيمة على 

�الأفر�د.
ميلت����ون  الح����ظ  رمب����ا   ، �لو�ق����ع  يف 
فريدم����ان �أن����ه عندم����ا يكت�س����ب �الأف����ر�د 
�حلري����ة �ل�سيا�سي����ة ، على �سبي����ل �ملثال 
�إىل  عندم����ا يتح����ول نظ����ام ��ستب����د�دي 
�لدميقر�طي����ة ، فاإنه ميك����ن �أن ي�ستخدم 
حريات����ه �ل�سيا�سي����ة �جلدي����دة النتخاب 
�لق����ادة �لذين �سيتخ����ذون �إجر�ء�ت �سد 
�حلري����ة �القت�سادية و�حلري����ة �ملدنية، 
وميك����ن ماحظ����ة مث����ال �س����ارخ له����ذه 
�لظاه����رة م����ع �أملانيا يف �لن�س����ف �الأول 
من �لقرن �لع�سرين: ففي �لبد�ية �لنظام 
�ال�ستب����د�دي ، ث����م �لدميقر�طي����ة .. �إنها 
�أغلبي����ة دميقر�طي����ة تتمت����ع باحلري����ات 
للح����زب  ت�سم����ح  �لت����ي  �ل�سيا�سي����ة 
باحل�س����ول عل����ى �ل�سلط����ة. بينم����ا كان 
�لو�س����ع خمتلفًا خ����ال �لنظ����ام �لنازي 
بع����د ذل����ك ، �إذ خف�ست �حلري����ات �ملدنية 
و�القت�سادية ب�سكل كبر، لذلك يبدو من 
�ل�سحيح �لقول �إن �حلريات �ل�سيا�سية 
يف بع�س �حل����االت ميكن �أن تتدخل يف 

�حلريات �ملدنية و�القت�سادية.

* بروف�سور يف العلوم ال�سيا�سية 

اإن االختزال هو اخت�سار 
ال�سيء ب�سيٍء اأ�سغر منه، وقد 

يكون االختزال جزئيًا اأو 
كليًا، واختزال الدولة ُيق�سد 
به اأما اأن تختزل الدولة بكل 

مفا�سلها ب�سخ�ش واحد يتولى 
اإدارتها ب�سكل منفرد دون اأن 

يلتفت اإلى الغير ويتعامل 
معها على اأنها مقاطعة من 

مقاطعاته اأو مملكته الخا�سة، 
وهذا هو االأ�سلوب ال�سمولي 

والديكتاتوري في اإدارة الحكم 
، وقد يكون االختزال جزئيًا 

باأن ي�ستحوذ �سخ�ٍش ما على 
مقدرات مف�سل من مفا�سل 

الدولة ويتحكم به كما لو كان 
ذاك المف�سل من ممتلكاته 

الخا�سة،

 ومنا�سبة هذ� �لقول ما �سرح به �أحد �أهم 
�لفاعل���ن يف �مل�سه���د �ل�سيا�س���ي �لعر�قي 
�ل�سي���د هادي �لعامري وه���و من �ملقربن 
و�ملوؤثري���ن يف د�ئرة �لق���ر�ر حيث يقول 
فيه )ال ميكن �أن يختزل �لق�ساء و�الأجهزة 
�الأمنية ب�سخ�س و�حد(، وما يلفت �لنظر 
و�الهتمام �أن يكون �لت�سريح من �سخ�س 
مب�ستوى وحج���م ذلك �لفاع���ل �ل�سيا�سي 
و�ملطل���ع عل���ى خفاي���ا �مل�سه���د �ل�سيا�سي، 
فه���و �أم���ر الب���د م���ن �لوق���وف عن���ده الأنه 

يتعل���ق باآلي���ات �إد�رة �حلك���م يف �لعر�ق، 
و�لد�ست���ور �لناف���ذ يف �مل���ادة )1( �عت���رب 
نظام �حلكم يف �لع���ر�ق جمهورٌي نيابٌي 
)برمل���اين( دميقر�ط���ٌي، ومعن���ى ذل���ك �إن 
�إد�رة مفا�سل �لدولة بكافة �سلطاتها يجب 
�أن ُت���د�ر باالأ�سل���وب �لدميقر�ط���ي �ل���ذي 
ي�ست���دل من���ه عل���ى �أن يكون �لق���ر�ر �لذي 
يتخذ يكون من قبل �ملوؤ�س�سة �لد�ستورية 
ولي����س م���ن �سخ����س رئي�سه���ا �أو �ملوؤث���ر 
فيه���ا، فاالإ�س���ارة �لتي يفهمه���ا �ملتلقي من 
ذلك �لت�سريح بان بع�س �ملوؤ�س�سات، كما 
ورد يف �لت�سري���ح، مت �ختز�لها ب�سخ�س 
يح���دد  مل  �لت�سري���ح  كان  و�إن  و�ح���د، 
من ه���و ه���ذ� �ل�سخ����س لكنه يوؤ�س���ر �إىل 
تر�جع يف تر�سيخ مب���د�أ �سيادة �لقانون، 
�الخت���ز�ل  الأن  �لدميقر�ط���ي،  و�لعم���ل 
�لكل���ي �أو �جلزئ���ي �سي���وؤدي �إىل نتائ���ج 
وخيم���ة توؤث���ر يف بن���اء �لدول���ة �لد�خلي 
وي�س���رع يف ت���اآكل دعائم �ال�ستق���ر�ر فيها 

ويق���ول �أح���د �ل�سيا�سي���ن �لع���رب وه���و 
�لدكت���ور �إبر�هيم ب���در�ن وزير �سابق يف 
�حلكوم���ة �الأردني���ة، )ح���ن يحتكر حزب 
و�حد �أو �سخ�س و�حد �ل�سلطة، وي�سبح 
�لدول���ة بقو�نينه���ا ونظمه���ا  ع���ن  بدي���ًا 
ب���ل و�أخاقياته���ا وتطلعاتها، ي���وؤدي �إىل 
نتيج���ة و�حدة وه���ي  ت�س���دع �لدولة من 
�لد�خ���ل بفعل مكون���ات �ملجتمع �لوطني 
�لر�ف����س له���ذ� �الحتكار و�لظل���م، وخلق 
�ملربر�ت لتدخل �لقوى �خلارجية نتيجة 
لتعاظم �له���وة بن �حلاكم وبن �ملجتمع، 
وتتح���ول �لب���اد �إىل م�س���رح للتدخ���ات 
�خلارجي���ة( لذلك البد من در��سة ما �سرح 
به ذلك �لفاع���ل �ل�سيا�سي، و�لوقوف على 
�أ�سباب م���ا يعتقد به باأن �أه���م موؤ�س�ستن 
)�لق�س���اء  �لد�ستوري���ة  �ملوؤ�س�س���ات  م���ن 
و�لق���و�ت �الأمني���ة( يج���ب �أن ال تخت���زل 
ب�سخ�س و�حد، الأن �لد�ستور قد �أكد على 
�لف�سل بن �ل�سلط���ات وال يجوز لل�سلطة 

�لتنفيذية �أن تتجاوز عل���ى عمل �لق�ساء، 
كم���ا ال يج���وز �أن يتج���اوز �لق�س���اء على 
عم���ل �ل�سلط���ات �الأخ���رى، و�إن �إد�رة تلك 
�ملوؤ�س�ست���ن يج���ب �أن تك���ون عل���ى وف���ق 
�سكل �لنظام يف �لعر�ق �لذي �أ�سارت �إليه 
�مل���ادة )1( من �لد�ست���ور باأنه دميقر�طي، 
�أي  عم���ل  يخت���زل  �أن  يج���وز  ال  مبعن���ى 
موؤ�س�سة �أو �سلط���ة ب�سخ�س و�حد �سو�ء 
كان رئي�سه���ا �أو غ���ره، الأن���ه �إذ� م���ا �سح 
ه���ذ� �لتوج����س �ل���ذي �أطلقه ذل���ك �لفاعل 
�ل�سيا�س���ي فاأنه خط���ر، والبد من �لبحث 
يت���وىل  �ل���ذي  �لقان���ون  الأن  �أ�سباب���ه  يف 
�إد�رة �لعم���ل يف �أي موؤ�س�س���ة د�ستوري���ة 
هو م���ن يخل���ق ه���ذ� �لتف���رد و�الختز�ل، 
مع �أن���ه يج���ب �أن يت�س���ف بالدميقر�طية 
يف جمي���ع �أحكام���ه، و�أن يت�سمن �ملبادئ 
�لد�ستورية ومنها مبد�أ �لتد�ول يف �إد�رة 
�لب���اد وين�سرف ه���ذ� �حلك���م �إىل �لعمل 
�لد�ستوري���ة،  �ملوؤ�س�س���ات  يف  �الإد�ري 

وهذ� ما �أقره �لد�ستور حينما جعل �إد�رة 
�ل�سلط���ة �لت�سريعي���ة تد�ولي���ة تتبدل عند 
�نته���اء �ل���دورة �لربملاني���ة وتتب���دل معها 
رئا�س���ة �جلمهورية وكذلك رئا�سة جمل�س 
�لوزر�ء، با�ستثن���اء �لق�ساء خل�سو�سية 
عمل���ه الأن���ه يتوىل عمل فك���ري يف �جتهاد 
وتخ�س�س يف علم �لقانون، وهذ� يتجلى 
يف عمل �ملحاك���م با�ستثن���اء �الإد�رة �لتي 
يجب �أن تكون تد�ولي���ة �أي�سًا الأن تد�ول 
�ل�سلطة هو نهج �لعر�ق �جلديد على وفق 
م���ا ورد يف ديباجة �لد�ست���ور �لنافذ �لتي 
لْمي  جاء فيها )َو�ْنِتَهاِج �ُسُبِل �لَتد�وِل �ل�سِ
د�ست���وري  ن����س  يف  وترج���م  ِلل�ُسْلَط���ِة( 
يف �مل���ادة )6( �لت���ي جاء فيه���ا �الآتي )يتم 
ت���د�ول �ل�سلط���ة �سلمي���ًا، ع���رب �لو�سائ���ل 
�لدميقر�طي���ة �ملن�سو����س عليه���ا يف هذ� 
�لد�ستور(، لذلك فان هذ� �لت�سريح جر�س 
�إن���ذ�ر، الأنه �سدر م���ن �سخ�س مطلع على 
خفاي���ا �الأم���ور �لت���ي ال تظه���ر �إىل �لعلن 
وتكون حمل خفاء ع���ن �ملو�طن، وحينما 
ي���ديل بت�سريح���ه فاب���د و�أن تك���ون ل���ه 
�أ�سباب���ه �لتي تدعم قول���ه، وحتى ال ياأتي 
علين���ا يوم م���ن �الأي���ام وجن���د �أن �لدولة 
ق���د �ختطفه���ا م���ن �ختزله���ا يف �سخ�س���ه 
(، ويج���ب علين���ا �أن  اَلَت ِح���َن َمَنا����سٍ )وَّ
نفح����س جميع �لقو�نن �لتي تنظم �إد�رة 
موؤ�س�س���ات �لدول���ة �ملف�سلي���ة، ونطورها 
�إما تعديًا �أو باالإلغ���اء الأن �أغلبها قو�نن 
�س���درت يف ظ���ل نظ���ام �سم���ويل و�إنه���ا 
تع���رب ع���ن فل�سف���ة ذل���ك �لنظ���ام برت�سيخ 
مب���د�أ �لتف���رد و�ل�سمولي���ة، وال يكفي �الآن 
نطمئ���ن الأن من يت���وىل �الإد�رة من �لذين 
ندرك حجم حر�سهم على تطبيق �لقانون 
و�لد�ستور، الأن �مل�ستقبل جمهول قد ياأتي 
�أ�سخا�س �أخرون ي�ستغل���ون هذه �لثغرة 
�لقانونية يف ج���د�ر �لدميقر�طية ونعود 
�إىل ديكتاتوري���ة �الأ�سخا�س �لكلية جتاه 
مق���در�ت �لدولة �أو جزئي���ًا جتاه مقدر�ت 

�سلطة من �سلطاتها.
قا�ضٍ متقاعد
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مالمح القاتل على ال�شا�شة

   طالب عبد العزيز

   ب����اردًة، وب����ا ق�سم����ات و��سح����ة، ُتر�س����ل �لكام����ر�، وع����رب �ل�سا�سة 
�ل�سوئي����ة �س����ورَة �لقات����ل �لوحيد، لك����نَّ �ملامح تختفي فج����اأة، بفعل 
�الأل����و�ن �لتي تتد�خل يف تو�ريها، م����ع �خللفية، �لتي �عتمدها خمرج 
�ل�س����ورة، فيما تب����دو كتلة �للحم �لهائلة �ملح�س����وة بالبذلة �لع�سكرية، 
م����ن �الأم����ام، هي غره����ا م����ن �خلل����ف. �لكتف����ان �لعري�س����ان، و�لرقبة 
�ملمتلئة، و��ستد�رة �ال�سابع على �لهاتف �لغريب، ذي �الزر�ر �ل�سود، 
و�خلط����ى �لوئي����دة حلامل����ه، �ملتاَبَعة بع�س����ر�ت �لوج����وه، و�النت�سار 
غ����ر �ملنظم للعجات، يف �ل�ساحة �لو��سع����ة، و�أ�سياء �أخر ظلت تلتئم 
متعجل����ة، ت�سر وتومئ، د�خ����ل �مل�سهد �لذي حاول����ت �لكامر� �لتكتم 
علي����ه. ثمة ما يغرين����ا بال�سوؤ�ل، وما �إذ� كانت �ل�س����ورة قد �أفلحت يف 

تربير �سيء ما.
  لك����نَّ �س����ورة �لقاتل ال ت�سم����ُد يف �بت�سامة مرتبك����ة، هي تت�سخم يف 
����ُد،  �لوج����وه باأع����ن كام����ر�ت متعددة،  �لف����ر�غ �ملحي����ط، حي����ث ُتر�سَ
ن�سبه����ا جمهول����ون يف حمي����ط �آخرجم����اور، �لهو�ت����ف غ����ر �مل�سماة، 
، وترنُّ  و�لامنظ����ورة يف �أيدي �لبع�س، ممن �أفرغته����م �لعجات ترنُّ
طويًا، هناك من ي�ساأل وهناك من يجيب، لكنَّ �الأ�سو�ت بعيدة، تعرب 
�حل����دود �ىل �ل�سرق، وتاأت����ي منه، تّدعي وتربر، فيم����ا �لكفُّ �لغليظة، 
مت�ساوي����ة �الأ�سابع، بالُكمِّ �ملغلقة على �لر�سغ باإحكام، ما ز�لت توميء 
وت�سر، يف تهيئٍة لقول �سيء ما �أكر و�سوحًا، لكنَّ �حلز�م �ملر�س�س 
باخلر�طي�����س، �ملف�س����وح بالتنم����ر، و�ملزع����وم بالبطول����ة، ر�ح ُيفق����ُد 
�ساحَب����ه �سكله �الآدمي، يح����طُّ من �سورة �الن�سان في����ه،  حيث ال ترفُد 
قافل����ُة �لوجوه �ملحيطة �س����ورَة �لقاتل ��ستقامة م����ا، وبد�  �أن �جلميع 
فق����دو� �نتماءه����م له، يف يق����ن قاطع بانه �سيظ����ل �سائه����ًا، وقد ف�سلت 
�لكام����ر� برتميم ما ت�ساقط من ماحمه، يف �ملحيط �لذي �أفرد وحيدً� 

له.
   تت�س����ّوه �س����ورة �لقات����ل �أك����ر �ساعة ي�ستجم����ع غر�ئزه عل����ى طاولة 
�لطع����ام مث����ًا، �أو يف حلظة خلوته مع �م����ر�أة، وهناك �أكر من �سورة 
مفرت�سة تزيده قبح����ًا، حيث ال تقوى �لق�سمات على �خفاء ما ي�سمره 
�لقلب �ملتوح�س، فهو ينزع �للحم من �لعظم بتعٍر قبيح لذ�ته، �أو وهو 
يك����وره بقب�ست����ه، بغية �لتهام����ه، فيلت�س����ق �لنزوع �لطبيع����ي �لكامن 
بع����ن �لكامر�،  �سورة �لدم �ملمهور بال�سل����ف و�لفوقية، و�مل�ستقدَمة 
عنوة بال�ساح و�جلماع����ة �ملحيطة متنح مامح �لقاتل وح�سية �أكر، 
تزي����ده قبحًا، فهي تتمظهر حتى يف �الأفع����ال �لتقليدية، �لتي ميار�سها 
�الإن�س����ان، و�إن تدرب على �خفائها طويًا، وهن����ا قد ال ت�سيف ن�سر�ُت 
�الخب����ار و�لتعليق����ات �أو �ال�ستنتاج����ات ل�سورت����ه �لقاتل����ة �سيئًا، فهي 
ت�س����ي بتمام ما قام ب����ه، لذ�، لن نكون بحاج����ة �ىل �سريط �لنيجاتيف، 
�ملظن����ون به  يف كامر�ت �ملنازل �أو �ال�س����و�ق، و�لتي ي�ستع�سي على 

�ملحقق �الإتيان به، �أحيانًا.
   يحتف����ل �لقاتل بانت�سار�ته على طريقته �لعر�قية، �لتي �عتادها �أمام 
�لكامر�، ويف �ل�ساحات �لقبلية، متبخرتً�، ومنتِبذً� مكانًا لي�س ببعيد 
ع����ن عجات حا�سيت����ه �ملحيطة، مفّتح����ة �الأبو�ب، وم�سوب����ة �لبنادق، 
حام����ًا هاتف����ه غ����ر �مل�سّمى، ب����اأزر�ره �ل�س����ود، فالن�سر عن����ده �سورٌة 
قو�مه����ا �لظه����ور و�الختفاء، وال ُتق����ّوُم �إال بالدم �ل����ربيء، �إال بالطعنة 
�لغ����ادرة، �إال بالطلق����ة �ل�سامت����ة.... ومن����ذ �أْن �أ�سب����ح على م����ا �م�سى 
علي����ه ظلت �جلماع����ة �ملحيطة به تعر�س ب�ساعته عل����ى �لهو�ء، يقينها 
ب����اأنَّ �سناعة �لن�سر تتطلب تزييفًا �آخر يف �ل�سورة، ومن �لبطولة �أْن 
تظل مم�سكًا بالبندقية �ىل �الأخر، ومنها �أن عليك �الحتفاظ بها، و�ىل 
�الأب����د، و�أمينًا عل����ى كر�سيك و�إن غ�س����ت قو�دمه بال����دم، و�إْن ��ستحال 

�لتزييف يف �ل�سورة �سربًا من �لتفاهة على �ل�سا�سة.      

 اأدريان فور*
 ترجمة : عدوية الهاليل 

   �سامل رو�سان املو�سوي

   يعقوب يو�سف جرب

الت�شل�شل الهرمي للحريات.. العالقة بني احلرية ال�شيا�شية واحلرية االقت�شادية 

ثقاف����ة �اللت����ز�م متمثل����ة باح����رت�م �حلق����وق 
�لعام����ة هي �سلب رقي �ملجتمعات ، وتتج�سد 
منه����ا  ؛  م�سادي����ق  ع����دة  يف  �لثقاف����ة  ه����ذه 
�مل�ساهم����ة يف حماي����ة �ملال �لع����ام و�حلر�س 
عل����ى �مل�سلح����ة �لعامة  �لعلي����ا ، لكن هل لهذه 
�لثقاف����ة يف جمتمعن����ا وبلدن����ا ل����دى �لبع�س 

مكانة ومنزلة متقدمة ؟ 
تغي����ب ه����ذه �لثقاف����ة وتختف����ي ل����دى بع�����س 
�ملو�طن����ن �سو�ء م����ن كانو� يحتل����ون مر�كز 
مرموق����ة يف �لدولة �و يف �ملجتم����ع �أو �الأقل 
منه����م �ساأن����ًا �سو�ء م����ن �لطبق����ة �لو�سطى �أو 
�لدني����ا ، و�ل�سبب  هو تر�جع م�ستوى �لوعي 
�لوطني لديهم ، فم����اذ� نف�سر �دعاء�ت هوؤالء 
باأنهم يطمحون �إىل بناء وطن �سالح و�آمن ؛ 
لكنهم ال ميتلكون موؤه����ات �لبناء ؟ ما معنى 
�أن يطالب هوؤالء مبنحهم �حلريات و�حلقوق 
لكنه����م بنف�����س �لوق����ت ي�س����ادرون �حلريات 
و�حلقوق �لعامة دون �كرت�ث ودون مباالة  ؟ 

يبدو �أن ه����وؤالء مل ي�ستوعبو� بعد �أ�سا�سيات 
بن����اء �لوط����ن ومل يدرك����و� قيم����ة �مل�سوؤولية 
وجت����اه  �لبع�����س  بع�سه����م  جت����اه  �لوطني����ة 
�لوط����ن برمت����ه ، وهنال����ك �أمثل����ة كث����رة د�لة 
عل����ى �سلوكياته����م �خلاطئ����ة ، منه����ا �لتجاوز 
عل����ى �ملمتل����كات �لعام����ة ..... تلوي����ث �لبيئة 
.... ه����در �لطاق����ة �لكهربائي����ة .... هدر مياه 
�الإ�سالة .... رم����ي �لنفايات يف �أي مكان .... 
خلق �ل�سو�ساء .... عدم �حرت�م �لوقت .... 
�لتفري����ط مب�سوؤولي����ة �لوظيف����ة �لعام����ة .... 
تعاط����ي �لر�سوة م����ن �ملو�طن����ن و�بتز�زهم 
....  تاأجي����ج �ل�سر�ع����ات �لطائفي����ة و�لقبلية 
.... �لتج����اوز على �لنظم و�الآد�ب �لعامة .... 
وهنالك �لكث����ر من �الأمثل����ة و�لعناوين �لتي 
تعك�����س �نحط����اط ه����وؤالء وتخلفه����م �لثقايف 

و�الأخاقي . 
وم����اد�م �حلال عل����ى هذه �ل�ساكلة ف����اإن �الأمل 
يت�س����اءل يف بن����اء وطن متكام����ل يعي�س فيه 

�جلميع بوئام و�سام ونظام . 
يج����ب �أن تربز جتاه ه����ذه �مل�سكلة م�سوؤولية 
�ملوؤ�س�س����ات �لرتبوي����ة و�ملدني����ة و�لديني����ة ، 
لتاأخ����ذ دوره����ا يف �إ�ساح �سلوكي����ات هوؤالء 
، و�ع����ادة �لروح �لوطنية �إليه����م ، وتوعيتهم 
وتر�سي����خ ملك����ة �مل�سوؤولية �لوطني����ة لديهم ، 
الأن ه����وؤالء ل����و ��ستم����رو� على ه����ذه �لطريقة 
�له����دم  يف  يتم����ادون  ف�س����وف   ، �خلاطئ����ة 
و�لتخريب و�إ�ساعة �لفو�سى ، وتكري�س نهج 
�لتدم����ر ، ولو �فرت�سنا �إن ه����وؤالء �سيظلون 
ب����ا ز�ج����ر �أو ر�دع �أو توعي����ة فمعنى ذلك �إن 
طم����وح بن����اء �لوط����ن و�ملو�ط����ن �ل�ساحلن 

�سيظل جمرد حلم يقظة رخي�س . 
�أخ����ر نقول م����ن يفك����ر ويطم����ح يف تاأ�سي�س 
وطن متمدن فلن يبن����ى �لوطن عرب �لفو�سى 
و�لعبث بل يبنى بتحمل �مل�سوؤولية �لوطنية 
عم����اد  الأنه����ا   ، �لوطني����ة  بالقي����م  و�اللت����ز�م 

ومرتكز �حلياة �لرغيدة .

اختزال الدولة واأثره الد�شتوري

ال�����م�����������ش�����وؤول�����ي�����ة ال����وط����ن����ي����ة 



 وميي���ز ال�سيا�س���ة احليوي���ة احلديث���ة من 
خ���ال التوت���ر ب���ن العي����ش يف املجتم���ع 
وحت�سن ال�سكان م���ن الأخطار التي تهدد 
�سحته���م، فعلى الرغم م���ن اأن هذه الآليات 
املناعي���ة �سروري���ة، اإل اأنه���ا متي���ل اأي�سًا 
اإىل تقوي�ش متطلب���ات احلياة املجتمعية، 
واإذا مت جت���اوز ح���د معن، ميك���ن لاآليات 
املناعي���ة اأن تنقلب �س���د املجتمع املفرت�ش 
حمايته، ونظرًا لأهمية العاقة بن املناعة 
واملجتم���ع يف اأعمال روبرت���و اإ�سبوزيتو 
- ال���ذي يعمل حاليًا م���ن منزله يف نابويل 
–اأجريت معه هذه املقابلة التي دار فيها : 

 لق����د قل����ت اإن فك����رة احل�صان����ة الت����ي عمل����ت 
عليه����ا بالفعل مهم����ة للغاية يف ه����ذه الأزمة، كيف 
ت����رى العالقة بني املناعة الفايرو�ص����ية واحل�ص����انة 

ال�صيا�صية اأو ال�صيا�صية احليوية ؟
احل�سان���ة  اإىل  ن�سع���ى  جميع���ًا  نح���ن   -
ب�س���كل اأو باآخ���ر، حت���ى اأن هن���اك تطبيق���ًا 
يف اإيطالي���ا،مت تطوي���ره لتتب���ع احلركات 
واإخطار الأ�سخا�ش عند تعر�سهم ل�سخ�ش 
الوج���ه والتباع���د  اأقنع���ة  م�س���اب، حت���ى 
الجتماع���ي ه���ي جزء من املوق���ف املناعي 
جت���اه التفاعل الب�س���ري، لذا، ف���اإن املناعة 
ه���ي جوهر احلي���اة اليومية الي���وم، طبعًا 
للح�سان���ة اأبعاد خمتلفة �سيا�سيًا وقانونيًا 
واجتماعي���ًا وطبي���ًا، لذلك دعون���ا نقول اإن 
عملي���ة التح�سن لها تاري���خ اأطول بكثري، 
م���ن بع�ش النواحي، يتزام���ن تاريخها مع 
تاري���خ احلداثة نف�سه���ا، اإذ ن�ساأت احلداثة 
عل���ى وجه التحدي���د من احلاج���ة اإىل بناء 
احلماية عندما ُفق���دت الأدوات الدينية من 
الع�س���ور الو�سط���ى، وكان احلداثيون هم 
الأ�سخا����ش الذي���ن راأوا اأنف�سهم معر�سن 

بن���اء  يف  وب���داأوا  املخاط���ر  م���ن  للعدي���د 
اأجه���زة مناعي���ة حلماي���ة اأنف�سهم ب���دًل من 
العتم���اد على نوع من اخلا����ش من الله، 
كان اأه���م واح���د من بن ه���ذه الأجهزة هو 
الدول���ة، فالدولة ه���ي جه���از مناعي عظيم 
حلماي���ة احلياة، كما ق���ال هوبز، والقانون 
ه���و اأي�س���ًا جه���از مناع���ي �س���د النزاعات 
الت���ي م���ن �ساأنه���ا اأن تدم���ر املجتمع، ويف 
الع�س���ر احلديث، كان هن���اك ت�سارع �سديد 
يف احلاج���ة اإىل الأم���ن املناع���ي، واليوم، 
اأ�سبح���ت املناعة، يف راأي���ي، املحور الذي 
ي���دور حول���ه كل كوننا الرم���زي احلديث، 
ومع ذل���ك، فاإن املناعة اأم���ر متناق�ش: فهي 
تول���د خماطراأي�س���ًا، ولربط ه���ذا بالأزمة 
املعا�س���رة، اأثناء الوب���اء، اأ�سبح التداخل 
ب���ن ال�سيا�سة والطب مركزي���ًا متامًا، فمن 
ناحية، اأ�سب���ح الطب م�سي�س���ًا يف الأزمة، 
كم���ا يت�س���ح م���ن ال�سراع���ات ب���ن علم���اء 
الفايرو�سات وعلماء الأوبئة حول ما يبدو 
اأنه اأ�سئلة علمية بحتة، وهذه، يف الواقع، 
هي اأي�سًا ذات طبيعة اجتماعية وجغرافية 
�سيا�سي���ة، وم���ن ناحي���ة اأخ���رى، اأ�سبحت 
ال�سيا�س���ة ذات طاب���ع طب���ي، حي���ث تعامل 
املواطن على اأنه مري�ش يحتاج اإىل رعاية 
دائمة، وحت���ول النحراف الجتماعي اإىل 
ا�سط���راب وبائ���ي يجب عاج���ه اأو قمعه، 
وبالطب���ع، هذا ل���ه عواقب وخيم���ة للغاية، 
اإذ اإن تكلي���ف الأطب���اء مبهم���ة �سنع القرار 
ال�سيا�س���ي، م���ن ناحي���ة، يقل���ل ب�س���دة من 
نطاق العمل ال�سيا�سي،ويجعل النحراف 

حالة مر�سية.

 هل ترى فرقًا بني ال�ص����راتيجيات ال�صيا�صية 
لبع�ض ال����دول الأوروبية والولي����ات املتحدة على 

�صبي����ل املث����ال؟ يف الولي����ات املتح����دة اأو اململك����ة 
املتحدة، كان النا�ض يتحدثون عن مناعة القطيع، 
بينم����ا �صرعان ما اجتهت احلكوم����ات يف اإيطاليا 

اأو فرن�صا اإىل الإغالق؟
-)مناع���ة القطيع( هي كلم���ة ممتعة، وهي 
تّذكرنا مبفهوم فوكو عن ال�سلطة الرعوية 
بق���در م���ا تعم���ل احلكوم���ة ك���راٍع لل�سكان 
وا�س���ح  اخت���اف  هن���اك  نع���م،  كقطي���ع، 
متام���ًا ب���ن �سيا�س���ات ال���دول الاتيني���ة، 
مث���ل اإ�سباني���ا واإيطاليا وفرن�س���ا، التي مت 
اإغاقها جميعًا، وبع����ش البلدان الأخرى، 
ففي البداية مت اإغ���اق اإيطاليا فقط، ولكن 
بع���د ذل���ك تبعه���ا الآخ���رون ب�سرع���ة، على 
اجلان���ب الآخ���ر، حاول���ت اململك���ة املتحدة 
والولي���ات املتح���دة وحت���ى بع����ش دول 
اأوروبا ال�سمالية مث���ل ال�سويد يف البداية 
اتب���اع م�س���ار مناعة القطيع ه���ذا، لكن هذا 
الختي���ار، ب�سراحة، هو �س���كل من اأ�سكال 
حت�سن الن�سل، ويف بع�ش النواحي حتى 
غ���ري �سيا�سي، لأنه ي�ستتبع موت عدد كبري 
من النا����ش الذي���ن كان���وا �سيعي�سون لول 
ذل���ك، وم���ن اأج���ل تطوي���ر مناع���ة القطيع، 
الأ�سع���ف  الأ�سخا����ش  م���ن  العدي���د  ف���اإن 
اع���رتف  كم���ا  بامل���وت،  عليه���م  حمك���وم 

بوري����ش جون�س���ون اأي�س���ًا عندما ق���ال اإن 
»العديد من العائ���ات �ستفقد اأحباءها قبل 
اأوانه���م«، ومع ذل���ك، �سرعان ما غريت هذه 
البلدان م�سارها. واختارت اململكة املتحدة 
والوليات املتح���دة اأي�سًا عمليات الإغاق 
باأ�س���كال  كان���ت  واإن  املط���اف،  نهاي���ة  يف 
خمتلفة عم���ا �سهدناه يف اأوروب���ا القارية، 
لنفرت����ش اأن تقييم���ي ملناع���ة القطي���ع هو 
تقيي���م �سلبي اإىل حد م���ا: فهو يعمل ك�سكل 
م���ن اأ�س���كال اأمرا����ش املناعة الذاتي���ة، اأي 
اأن���ه يحاول حماية احلي���اة من خال موت 
ج���زء من ال�سكان، ويعتم���د ال�سكل الوحيد 
غري ال�سلبي للمناعة على م�ستوى ال�سكان 
- اأي املناعة الت���ي ل تعتمد على الت�سحية 
بال�سحاي���ا الأبرياء - عل���ى اكت�ساف لقاح، 
ويتعار����ش الإغاق املناع���ي، مبا يتجاوز 
ح���دًا معين���ًا، م���ع كل م���ن احلري���ة الفردية 
ف���اإن  ل���ذا  كمجتم���ع،  احلي���اة  ومتطلب���ات 
عمليات الإغاق هي اأي�س���ًا اأجهزة مناعية 
م���ن  العدي���د  ت�سب���ب  باملخاط���ر  حمفوف���ة 
امل�س���كات التي مل نكت�سفها اإل منذ اأ�سابيع 
قليل���ة. لك���ن، يف راأيي، ل ت���زال اأف�سل من 

مناعة القطيع.

 يقال اإن اإجراءات التباعد الجتماعي والعزلة 
تقو�����ض الن�صيج الجتماع����ي. هل توافق على هذا 

الراأي؟
-التعبري عن التباعد الجتماعي متناق�ش 
متامًا، ل ميكن اأن يكون التباعد اجتماعيًا، 
كم���ا اأن التباعد دائمًا ما ينتج عنه تاأثريات 
اإزال���ة ال�سرتاكي���ة وتقليل اأ�س���كال احلياة 
املجتمعي���ة- يف راأي���ي - كما هو احلال مع 
املناعة، اإنه���ا م�ساألة قيا�ش لإيجاد التوازن 
الأج�س���ام  جمي���ع  اأن  مبعن���ى  ال�سحي���ح، 
الب�سري���ة والجتماعية حتت���اج اإىل درجة 
معينة م���ن التح�سن، ولك���ن يجب توخي 
احلذر م���ن التطرف، فا يوج���د فرد واحد 
اأو ج�سد اجتماعي لي�ش لديه جهاز مناعة، 
واإنه �سيموت ب���دون حماية ودرجة معينة 
من التح�س���ن، اإن نظ���ام املناعة �سروري 
للبق���اء، ولكن عندما يتج���اوز عتبة معينة، 
فاإن���ه يبداأ يف تدم���ري اجل�سم ال���ذي يهدف 
اإىل الدف���اع عنه، ويتم جت���اوز هذه العتبة 
متام���ًا عندما يتطل���ب التباع���د الجتماعي 
متزيقًا تام���ًا للروابط الجتماعية، يف تلك 
اللحظ���ة، ي�سب���ح نزعة معادي���ة للمجتمع. 
وم���ن الوا�س���ح اأن الن�سي���ج الجتماعي ل 
ي�سمد اإىل ما وراء م�ستوى معن بل يتفكك 

ثم ينهار، اإن اأهم ما مييز حالة الإن�سان هو 
العاقات الجتماعي���ة، فاحلياة بدون مثل 
ه���ذه العاق���ات، ل ميك���ن اأن حتاف���ظ على 
املجتمع لفرتة طويلة ؛بل �سيكون جمتمعًا 
قائمًا بالكامل على احلياة املجردة، لكنه لن 

ي�ستحق العي�ش.

 املنطق����ة الت����ي تاأثرت ب�ص����دة به����ذه الأزمة هي 
اجلامع����ة، ففي الوق����ت احلايل، يت����م اإجراء جميع 
الأبح����اث والتدري�ض عرب الإنرن����ت، ما راأيك يف 

هذا التحول الرقمي لنظام التعليم العايل؟
-اأعتق���د، اإىل ح���د ما، اأن ه���ذه الطريقة لها 
اأي�س���ًا بع����ش املزاي���ا الي���وم، عل���ى �سبيل 
املث���ال، ل ي���زال ي�سم���ح بجه���ات ات�س���ال 
مثل )�سكاي���ب(، ولكن حتى ه���ذه الطريقة 
الت���ي اأعتربه���ا، يف ح���د ذاته���ا، �سلبية يف 
الغال���ب، لأنها توؤدي اأي�سًا اإىل نزع الطابع 
الجتماع���ي. كم���ا اأن جمي���ع املجموع���ات 
البحثي���ة وجمموعات الدرا�س���ة واملكتبات 
واحل���رم اجلامع���ي والكلي���ات اجلامعي���ة 
فال�سف���وف  ال���زوال  خلط���ر  معر�س���ة 
الدرا�سي���ة الرقمي���ة بالكامل لي�س���ت بديًا 
منا�سب���ًا للحي���اة الطابي���ة.. اإن التدري�ش 
ع���رب الإنرتنت �سروري. ول ي���زال اأف�سل 
م���ن ل �سيء، لكن يج���ب اأن يكون حمدودًا 

يف تطبيقه.

القت�ص����ادي  اجلان����ب  اإىل  ننتق����ل  دعون����ا   
للوب����اء للحظ����ة فم����ن ناحي����ة، مت اإغالق القت�ص����اد 
لأ�ص����باب طبي����ة، ولك����ن من ناحي����ة اأخ����رى، هناك 
بع�ض القطاعات التي ت�ص����تفيد من����ه، مثل القطاع 
اأم����ازون  مث����ل  �ص����ركات  ت�ص����تفيد  اإذ  الرقم����ي، 
م����ن الأزم����ة، بينم����ا يتعني عل����ى العامل����ني يف هذه 
القطاع����ات العمل بجد وتعري�ض اأنف�ص����هم ملخاطر 
كبرية لالإ�ص����ابة. وينطبق هذا اأي�ص����ًا، على �صبيل 
املث����ال، عل����ى الطاقم الطب����ي وعمال امل�ص����انع، ما 

راأيك بهذا؟
- ُتظه���ر ه���ذه الأزمة الوبائي���ة مدى عمق 
ع���دم امل�س���اواة يف جمتمعن���ا، اإذ اأ�سب���ح 
لاقت�س���اد وال�سح���ة العام���ة الآن تاأث���ري 
�سلبي على بع�سهما البع�ش، حيث تقو�ش 
املتطلب���ات الطبي���ة ب�س���كل فع���ال ال���دورة 
القت�سادية،وكم���ا قلت���م. بع�ش الوظائف 
ت�ستم���ر، والعدي���د من الوظائ���ف الأخرى 
ل ت�ستم���ر، ولكن الأهم من ذلك، اأن العمال 
معر�س���ون  املهاجري���ن،  مث���ل  الأ�سع���ف، 
للمخاط���ر، يف حن ُي�سم���ح للعمال الأكرث 
حماية بتجن���ب هذه املخاط���ر، لقد ُق�سمت 
اإىل  القت�س���اد  العام���ة  ال�سح���ة  تداب���ري 
املوج���ود  التميي���ز  يفاق���م  فه���و  ق�سم���ن، 
بالفعل يف اقت�سادنا بن العمال امل�ستَغلن 
وبع�ش الفئات املتميزة التي ت�ستفيد ماليًا 
حتى من هذا الوباء مثل جوجل واأمازون، 
ولك���ن اأي�س���ًا هن���اك جمموع���ات �سناعية 
كبرية ت�ستغل هذه الأزمة لزيادة اأرباحها، 
واأ�سبح عمال هذه ال�سركات، مثل �سائقي 

التو�سيل، وعم���ال امل�ستودعات، وغريهم 
كث���ريون، يف حال���ة �سب���ه عبودي���ة، اإنه���م 
يفعل���ون كل �سيء للحف���اظ على وظائفهم، 
لكنه���م ي�سط���رون اإىل العم���ل يف بيئ���ات 
خطرة ب�س���كل متزايد. م���ن وجهة نظري، 
هذا يدل عل���ى اأن جمتمعنا الراأ�سمايل هو 
يف الأ�سا����ش جمتم���ع غ���ري متكافئ، ويف 
املواق���ف احلرج���ة، ي�سب���ح ه���ذا التفاوت 

اأكرث و�سوحًا..

 يف كتاباتك تذكر بانتظام »ال�صيا�صات احليوية 
الإيجابية« كطريقة بديلة للعي�ض مع بع�صنا البع�ض، 
على عك�ض �صيا�صات ثانوية، فاإن ال�صيا�صة احليوية 
الإيجابي���ة �ص���تعرف كي���ف توؤكد احلي���اة دون خلق 

ردود فعل ذاتية. ماذا يعني ذلك اليوم؟
- الفايرو����ش ه���و حقيق���ة لاأ�س���ف ول���ن 
نتمك���ن م���ن اله���روب من���ه يف اأي وق���ت 
قري���ب. وطامل���ا ل يوجد لق���اح، ف�سن�سطر 
بداف���ع  الفايرو����ش  م���ع  التعاي����ش  اإىل 
�سيا�س���ة  لي�س���ت  ه���ذه  لك���ن  ال�س���رورة. 
بيولوجي���ة اإيجابية. وبدًل من ذلك، يركز 
ال�س���كل الإيجاب���ي لل�سيا�س���ات احليوي���ة 
عل���ى ال�ستثم���ارات ال�سخم���ة يف مرافق 
امل�ست�سفي���ات،  وبن���اء  العام���ة،  ال�سح���ة 
وجعل الأدوية مي�سورة التكلفة اأو اإعطاء 
الأدوي���ة جمان���ًا، واحلف���اظ عل���ى ظروف 
معي�سية مريحة لل�سكان، وحماية الأطباء 
واملمر�س���ات الذي���ن ماتوا اأثن���اء الوباء. 
عل���ى �سبيل املث���ال، يعلم اجلمي���ع اأنه يف 
اإفريقيا، حتى قبل هذا الوباء، كانت هناك 
م�ساكل خط���رية مع الأمرا����ش املتوطنة، 
مث���ل الإي���دز والإيب���ول، وملواجه���ة ه���ذه 
الأزم���ات، عل���ى �س���ركات الأدوي���ة خف�ش 
اأ�سعار الأدوي���ة اإذ يتم زيادتها الآن ب�سكل 
م�سطنع عرب حق���وق امللكية الفكرية على 
ح�س���اب حياة الأفارقة، �سيتم اإنقاذ الكثري 
من الأرواح اإذا انخف�ست الأ�سعار، وهذه 
املعرك���ة �س���د ال�سناع���ات الدوائي���ة اأم���ر 
بال���غ الأهمي���ة، ه���ذا م���ا ميك���ن اأن اأ�سميه 
�س���كًا اإيجابي���ًا لل�سيا�س���ة احليوي���ة، من 
وجه���ة نظ���ري، تعني ال�سيا�س���ة احليوية 
الإيجابية اأي�س���ًا، على �سبيل املثال، اإلغاء 
خ�سخ�سة اإم���دادات املي���اه، وا�ست�ساح 
مكافح���ة  وكذل���ك  وحمايته���ا،  الغاب���ات 
ع���دم امل�س���اواة الت���ي ذكرته���ا للت���و. ففي 
اإيطالي���ا، كانت هناك معرك���ة كبرية حول 
اإبق���اء اإم���دادات املياه علني���ة والدفاع عن 
الأرا�س���ي العام���ة، لك���ن ه���ذه املب���ادرات 
تتعط���ل حالًي���ا ب�سب���ب تداب���ري مكافح���ة 
الوب���اء، يج���ب ا�ستئناف ه���ذه الن�سالت 
اخل�س���راء  الهيكل���ة  اإع���ادة  م���ن  كج���زء 
لاقت�س���اد- يف الوقت احلايل - التعاي�ش 
م���ع الفايرو����ش ه���و الو�س���ع ال���ذي نحن 
في���ه، لكنه لي�ش خيارنا، ميكن لاإجراءات 
الأخ���رى الت���ي ذكرتها اأن تر�س���ي �سيا�سة 
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الفيل�سوف الإيطالي روبرتو اإ�سبوزيتو يناق�ش ال�سيا�سة الحيوية للمناعة في زمن الوباء

قام الفيل�سوف الإيطالي روبرتو اإ�سبوزيتو بتاأليف العديد من الكتب 
الموؤثرة، بما في ذلك ثالثية )اأ�سل وم�سير المجتمع( التي ترجمت 

الى النكليزية ون�سرتها مطبعة جامعة �ستانفورد عام 2004 ؛ وكانت قد 
ن�سرت في الأ�سل باللغة الإيطالية عام 1998، و)المناعة : حماية ونفي 

المجتمع( التي ن�سرت بالنكليزية في عام 2011 ؛ وُن�سرت في الأ�سل 
باللغة الإيطالية عام 2002، و)ال�سيا�سة الحيوية والفل�سفة( التي ترجمها 

تيموثي كامبل ون�سرتها مطبعة جامعة ميني�سوتا عام 2008 ؛ وُن�سرت 
في الأ�سل باللغة الإيطالية في عام 2004، وفي هذه الأعمال، يو�سح 

اإ�سبوزيتو العالقة بين المجتمع واآليات التح�سين في ال�سيا�سات الحيوية 
الحديثة،

 اأظ����ه����ر ال����وب����اء م�����دى ع���م���ق ال����الم���������س����اواة ف����ي م��ج��ت��م��ع��ن��ا 
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تو�سلت درا�ستان حديثتان اإىل اأن املناعة 
)كوفيد-  امل�ستجد  كورونا  فايرو�ش  �سد 
مدى  ورمبا  �سنوات،  ت�ستمر  قد   )19
احلياة؛ مما يفتح اأمًا كبريًا يف ال�سيطرة 
عليه. فما تفا�سيل هذه الدرا�سة؟ اجلواب 
هنا مع اآخر املعطيات البحثية والدرا�سات 

التي �سدرت حول الفايرو�ش ولقاحاته.
حيث  كورونا،  لفايرو�ش  املناعة  مع  بداأ 
�سد  املناعة  اأن  اإىل  الدرا�ستان  تو�سلت 
على  عام  ملدة  تدوم  كورونا  فايرو�ش 
وتتح�سن  احلياة،  مدى  ورمبا  الأقل، 
مبرور الوقت، خا�سة بعد التطعيم، وفقًا 
نيويورك  منها  اإعام،  و�سائل  قالته  ملا 
 )The New York Times( تاميز 
بتقرير لكري�ستوفر كابوزييلو، ودويت�سه 

فيلله.
نيت�سر  جملة  يف  ن�سرت  الأوىل  الدرا�سة 
التي  اخلايا  اأن  ووجدت   ،)Nature(

حتتفظ بذاكرة فايرو�ش كورونا تبقى يف 
نخاع العظام، وقد تفرز الأج�سام امل�سادة 

كلما دعت احلاجة.
اأنه  "نيت�سر"  يف  الباحثون  وكتب 
با�ستمرار مت الك�سف عن اخلايا املناعية 
املنت�سرة   )memory B cells( البائية 
"ال�سوكة"  بروتن  �سد  واملوجهة 
وب�سكل  املتعافن،  الأفراد  يف   )Spike(
حتفز  كورونا  عدوى  اأن  ظهر  عام، 
وطويلة  خا�سة  قوية  مناعية  ا�ستجابة 

العمر يف الب�سر.
موقع  يف  فن�سرت  الثانية  الدرا�سة  اأما 
اإن  وقالت   ،)BioRxiv( بيواآركيف 
حتتفظ  التي  البائية  املناعية  اخلايا 
يف  ت�ستمر  كورونا  لفايرو�ش  بذاكرة 
�سهرًا   12 ملدة  اأقوى  وت�سبح  الن�سج، 
على الأقل بعد الإ�سابة الأولية بفايرو�ش 

كورونا.
الثانية  الدرا�سة  يف  الباحثون  وكتب 
لدى  املناعة  اأن  اإىل  ت�سري  البيانات  اأن 
طويلة  �ستكون  املتعافن  الأ�سخا�ش 

الأمد، واأن الأفراد املتعافن الذين يتلقون 
الريبوزي  النووي  احلم�ش  لقاحات 
املتاحة   )messenger RNA( املر�سال 
�سينتجون اأج�سامًا م�سادة وخايا ذاكرة 
ت�سكل  اأن  يجب  التي  البائية،  املناعة 
لفايرو�ش  املنت�سرة  ال�سالت  �سد  وقاية 

كورونا.
ا�ستجابات  تطورت  اإذا  اأنه  واأ�سافوا 
يف  مماثلة  بطريقة  )املناعية(  الذاكرة 
التعزيز  فاإن  تلقيحهم،  مت  الذين  الأفراد 
الإ�سايف )التلقيح بجرعة معززة من لقاح 
باللقاحات  املنا�سب  الوقت  يف  كورونا( 
ال�سالت  معظم  يغطي  اأن  ميكن  املتاحة 

املثرية للقلق.
فعند مواجهة الفايرو�ش اأول مرة، تتكاثر 
اأج�سامًا  وتنتج  ب�سرعة،  البائية  اخلايا 
اأن  ومبجرد  كبرية.  بكميات  م�سادة 
فاإن  احلادة،  العدوى  على  ال�سيطرة  تتم 
يف  مكانًا  ياأخذ  اخلايا  من  �سغريًا  عددًا 
م�ستويات  بثبات  وي�سخ  العظم،  نخاع 

متوا�سعة من الأج�سام امل�سادة.

المتعافون من كورونا قد يمتلكون مناعة 
�سد الفايرو�ش ت�ستمر مدى الحياة
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يف  ال�سحية  ال�سلطات  اأعلنت 
�سالة  اكت�ساف  ال�سبت،  فيتنام،اأم�ش 
تنت�سر  كورونا،  فايرو�ش  من  جديدة 

ب�سرعة عن طريق الهواء.
عن  اإك�سربي�ش"  "فن  �سحيفة  ونقلت 
ثانه  جنوين  الفيتنامي  ال�سحة  وزير 
�سالة  اكت�سفت  باده  اإن  قوله،  لونغ 
وهي  كورونا،  فايرو�ش  من  جديدة 
الهندية   19 كوفيد-  �سالة  من  مزيج 
عن  ب�سرعة  وتنت�سر  والربيطانية، 

طريق الهواء.
الت�سل�سل  اإجراء  "بعد  لونغ:  وقال 
اكت�سافهم  مت  مر�سى  على  اجليني 
وهي  جديدة  �سالة  اكت�سفنا  حديثًا، 
الهند  يف  ظهرت  التي  تلك  من  مزيج 
نقلت  ح�سبما  املتحدة"،  واململكة 

"رويرتز".

بكورونا  �سخ�ش   3600 نحو  واأ�سيب 
63 من مدن واأقاليم يف  31 من بن  يف 
ميثل  فيما   ، اأواخرني�سان  منذ  فيتنام 
يف  الإ�سابات  اإجمايل  ن�سف  من  اأكرث 

الباد.
ملنظمة  الأوروبي  الفرع  مدير  واأعرب 
اأم�ش  العاملية، هانز كلوغه،اأول  ال�سحة 
اجلمعة ، عن قلقه اإزاء امل�ستوى املرتفع 
املتحورة  بالن�سخ  العدوى  لنتقال 
كالربيطانية  كورونا  لفايرو�ش 

والهندية.
وقال كلوغه، يف مقابلة �سحفية، "نعرف 
الهندية(  املتحورة  بي.1617  باأن  مثا 
)املتحورة  بي.117  من  عدوى  اأ�سد 
الأ�سا�ش  يف  كانت  التي  الربيطانية( 
من  ال�سابقة  الن�سخة  من  اأكرث  معدية 

الفايرو�ش".
ال�سحة  وزير  قال  �سابق،  وقت  ويف 
املتحورة  اإن  هانكوك،  مات  الربيطاين، 

الهندية �سكلت ما يقارب 75 يف املئة من 
اإ�سابات كورونا اجلديدة يف الباد.

ال�سحة  وزارة  بيانات  واأظهرت 
املتحورة  اإ�سابات  عدد  اأن  الربيطانية، 
ما  وهو  ال�سعف،  بنحو  زاد  الهندية 

يك�سف �سرعة تف�سيها املقلقة.
بح�سب  متوقعًا،  كان  الرتفاع  هذا  لكن 
الوزير الربيطاين، على اعتبار اأن الباد 

خففت القيود املفرو�سة ب�سبب الوباء.
اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتوؤكد 
قدرًا  متنح  حاليًا  املتوفرة  اللقاحات 
الإ�سابة  �سد  احلماية  من  موؤكدًا 
اأن  كما  امل�ستجد،  كورونا  بفايرو�ش 
يعاين  لن  ي�ساب،  قد  الذي  ال�سخ�ش 
ياأخذ  مل  �سخ�ش  مثل  الأ�سد  الأعرا�ش 

التطعيم.
هذه  توؤدي  اأن  اخلرباء  وي�ستبعد 
مفعول  اإبطال  اإىل  املتوقعة،  الطفرات 
اإن  ويقولون  تام،  ب�سكل  اللقاحات، 
اأف�سل �سرتاتيجية لتطويق الوباء حاليًا 

هي التطعيم.
من  طفرة  اأن  لوحظ  حال  يف  اأما 
عن  م�ستع�سية  �سارت  قد  الفايرو�ش 
اأن  الأدوية  �سركات  بو�سع  فاإنه  اللقاح، 
تقوم بتعديات من اأجل �سمان النجاعة

بريطانيا  اإطاق  اأثار  اخرى  جهة  من 
ن�سخة  على  التاياندي"  "املتحور  ا�سم 
حفيظة  كورونا،  لفايرو�ش  متحورة 
الت�سمية،  على  اعرت�ست  التي  تاياند 
اأول  اأن  اأن التحقيقات ك�سفت  خ�سو�سا 
اإ�سابة به كانت ل�سخ�ش قادم من م�سر.

من  التاياندية  احلكومة  وطلبت 

ال�سالة اجلديدة  املواطنن عدم ت�سمية 
من كورونا التي مت اكت�سافها يف اململكة 

املتحدة ب�"املتحور التاياندي".
�سريياك،  �سوباكيت  الدكتور  وقال 
بتاياند  الطبية  العلوم  ق�سم  رئي�ش 
م�سر،  من  الأ�سل  كان  "اإذا   :)DMS(
املتحور  ا�سم  عليه  يطلق  اأن  ينبغي  فا 

التاياندي".
حدث  ملا  م�سابه  "هذا  واأ�ساف: 
املتحور  وجدوا  عندما  اليابان  يف 
�سالة  اأنها  اأبلغوا  الربازيلي.. 
هذا  ي�سمى  اأن  ينبغي  لذلك  برازيلية.. 

املتحور امل�سري".
تاياند  يف  ال�سلطات  تعليق  وجاء 
يف  العامة  ال�سحة  هيئة  اأعلنت  اأن  بعد 
اإجنلرتا اأنها اكت�سفت متغريًا جديدًا مت 
واأكدت  تاياند.  يف  مرة  لأول  اكت�سافه 
كورونا  لفايرو�ش  املتحور  اأن  تاياند 
اإىل  قدموا  الذين  الأ�سخا�ش  عند  وجد 

اململكة املتحدة من م�سر.
و�سجلت بريطانيا اأكرث من 100 اإ�سابة 
عليها  اأطلقت  لكورونا  متحورة  بن�سخة 

ا�سم "املتحور التاياندي".
بربيطانيا  ال�سحة  م�سوؤولو  واأكد 
اأنه  الأ�سبوع  هذا  من  �سابق  وقت  يف 
النوع  من  حالت   109 اكت�ساف  مت 
 "C.36.3" با�سم  املعروف  التاياندي 

يف الباد.
وعلى الرغم من اأنه مل يتم اإدراجه حتى 
الآن كمتغري مثري للقلق، اإل اأن الهيئات 
ال�سحية يف الباد تراقب معدل الإ�سابة 

عن كثب

اكت�ساف �ساللة جديدة من كورونا.. 
وهذه اأبرز موا�سفاتها



عامر م�ؤيد 

"الر�س���الة  العراق���ي  الفيل���م  ح�س���د 
الأوىل  اجلائ���زة  عل���ى  الخ���رة" 
مهرج���ان  يف  عرب���ي  فيل���م  كاأف�س���ل 
الكوي���ت لل�سينم���ا اجلدي���دة بدورته 
عل���ي،  عب���د  م���اك  للمخ���رج  الأوىل 
�سمن فئ���ة الأفام الروائي���ة العربية 
الق�سرة، وال���ذي اأقيم يف الفرتة من 

25 – 27 مايو/ اأيار احلايل.
ت�سري���ح  يف  الفيل���م  خم���رج  وق���ال 

ل�)امل���دى( ان "فيل���م الر�سالة الخرة 
�سيناري���و واخ���راج م���اك عب���د علي 
متثيل �سفا جنم، يو�سف طالب، مهند 
�س���تار، �س���يف ال�س���رف م���ازن حممد 
م�س���طفى، مدير ت�س���وير ن���ور الدين 

�ساري".
وا�س���اف ان "ه���ذه اجلائ���زة العربية 
جائ���زة  حق���ق  حي���ث  للفيل���م  الوىل 
حمليًا يف مهرحان القمرة ال�سينمائي 
يف  الفيل���م  وم���ازال  الب�س���رة  يف 
م�سرته املهرجانية". وذكر ماك عبد 

عل���ي ان "اجلائزة مهم���ة لنها من بلد 
عرب���ي مناف�س بال�س���ينما هو الكويت 
والفيلم م�س���توحى من ر�سالة انتحار 
الكاتبة الربيطاني���ة فرجينيا وولف، 
حيث عك�س���ت على بطلة الفيلم �س���فا 
جن���م التي تتدمر حياتها ب�س���بب عدم 
الجن���اب وال�س���بب يع���ود لتاأث���رات 
ال�س���عة الناجت���ة م���ن احل���رب عل���ى 
الجن���اب وك���رة المرا����س". وبني 
ان "الفيلم انتج عام 2٠١٩ ومت دعمه 
من قبل مدينة بغ���داد لاعام املتمثلة 

بك���رمي عا�س���ور وجمموع���ة احلنظل 
يف تقدميها الدعم املادي والت�سويقي 

للفيلم".
بطل���ة الفيل���م �س���فا جن���م يف حديثها 
ل�)امل���دى( ذك���رت ان "املخ���رج عندما 
عر�س الق�س���ة عليها ك���ي تكون بطلة 
ه���ذا الفيل���م وجدت نف�س���ها يف الدور 
ملا فيه من واقعية وارتباطه مبخلفات 
احلروب التي �س���ببت للبطلة �سل�سلة 
من النتكا�س���ات النف�سية فهي تعي�س 
يف اأزم���ة وانهيارات متتالية ب�س���بب 

عقمه���ا الذي يوؤث���ر عليها ومينعها من 
مزاولة عي�س حياتها ب�سورة طبيعية 
فوج���دت نف�س���ي داخ���ل �س���راع هذه 
ال�سخ�س���ية وب���داأت بالتح�س���ر له���ا 

نف�سيا وج�سديا".
وا�سافت انه "مت الت�سوير يف بغداد 
مبواق���ع متفرق���ة بني املطع���م الرتكي 
وج�س���ر الح���رار و�س���فاف نهر دجلة 
وعندم���ا اأ�س���بح الفيل���م جاهزا �س���نة 
2٠١٩ توقعت اأن يح�س���ل الفيلم على 
جوائ���ز عدة". وا�س���ارت جنم اىل ان 

"�س���ناعة الفيلم وعر�س���ه هو اجناز 
بح���د ذات���ه اما ه���ذه اجلائ���زة تعطي 
دفع���ة اما وحافزا للتق���دم وباأن نحن 
ك�سناع �س���ينما قادرين على املناف�سة 
اأف�س���ل يف  لن���ا فر�س���ة  اأت���اح  وه���ذا 

حياتنا املهنية".
وك�س���فت جن���م ع���ن "ت�س���وير فلمه���ا 
كممثل���ة  الول  الطوي���ل  الروائ���ي 
م���ع فري���ق اإنت���اج عاملي و�س���وف يتم 
العان عن التفا�س���يل بنهاية ال�س���هر 

القادم".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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على الرغم من وقوع حوادث هذه الرواية يف كينيا املعا�سرة 
فاإن جميع ال�سخو�س من ن�سج اخليال. واأما املجيء على ذكر 
اأ�س���ماء من اأمثال "جومو"، "كينيات���ا"، و"واياكي"، فقد كان 
اأم���رًا ل مندوحة عنه باعتبارها متثل ق�س���مًا من تاريخ بادنا 
وموؤ�س�س���اتها. بي���د اأن املواقف وامل�س���كات حقيقية متامًا – 
وحقيقي���ة اإىل حد م���وؤمل يف بع�س الأحيان بالن�س���بة لأولئك 
الفاح���ني الذين حارب���وا الربيطانيني ويرون الآن اأن كل ما 
حارب���وا من اأجله قد ُنّحي جانبًا. نغوجي واثيونغو ها هو 
ذا )ميوغو( تنه�س���ه الهواج�س م�ستلقيًا على ظهره �ساخ�سًا 
بب�س���ره اإىل ال�س���قف. ثم���ة خ�س���ل هام���دة من احل�س���ائ�س 
وال�س���رخ�س تته���ّدل من �س���قيفة الق�س وتتجه كلها �س���وب 
قلبه. وها هي قطرة من املاء ال�سايف تتدىل فوقه مبا�سرة. 

لي�ست ق�سة من اخليال، ومل 
ترو يف حكايات األف ليلة 

وليلة، اإمنا هي واقعة حدثت 
بالفعل، بطلها اأقوى واأهم رجل 

يف دولة اخلافة الإ�سامية، 
الإمام علي بن اأبي طالب خليفة 

امل�سلمني، والطرف الثاين 
يف احلكاية تاجر يهودي، 

كان الإمام كعادته ي�سر يف 
الأ�سواق من دون حمايات 
ول طرق تغلق، ف�ساهد يف 

يوم من الأيام  تاجرًا يهوديًا 
يبيع درعًا حربيًا، نظر الإمام 
علي اإىل الدرع جيدًا، تعرف 
عليه، هو درعه الذي فقد منه 
يف اإحدى املعارك، ومل يجده 

بعدها اأبدًا،  قال لليهودي: هذا 
الدرع درعي. رد اليهودي: ل 

لي�س لك، واإذا اأردت اأن ت�سرتيه 
فا�سرته. مل ياأمر  امل�سوؤول 
الأول يف الدولة اأن حتتل 

حمايته ال�سوق وتروع النا�س، 
ومل يقرر اغتيال التاجر، اأو 
خطفه وتعذيبه، ومل ي�سدر 

امرا مب�سادرة اموال التاجر 
.. فقط كان رده الوحيد:  

الدرع درعي واأنا ل اأكذب.. 
ومع هذا مل يقتنع التاجر 

باجلواب، فكان اأن طلب من 
الإمام اأن يحتكما اإىل الق�ساء، 
ويف دار الق�ساء اأمر القا�سي 

�سريح خليفته اأن يقف اإىل 
جانب خ�سمه وقال له: ما هي 

ق�سيتك ؟ . قال المام : ان ذا 
الدرع �سقط مني يوما . رد 
اليهودي: ل، هذا الدرع اأنا 

ا�سرتيته، واأريد اأن اأبيعه. قال 
القا�سي: يا اأمر املوؤمنني، 

اأعندك من ي�سهد لك. قال المام 
: نعم، عندي ولدي احل�سن 

. رد القا�سي: ل نقبل �سهادة 
الولد لأبيه، هل عندك �ساهد 

اآخر؟ قال: ل. قرر القا�سي ان 
الدرع ملك للتاجر اليهودي . 

انتهت احلكاية وذهب القا�سي 
اللى بيته اآمنا ، فيما التاجر 
مل ي�سدق ان خ�سمه خليفة 

للم�سلمني ، وان القا�سي يحكم 
له ولي�س ل�سالح اخلليفة .

تذكرت تلك الق�سة واأنا اأقراأ 
واأ�ساهد ماذا فعل البع�س من 
ال�سا�سة وا�سحاب القاذفات،  

لأن الق�ساء اأمر باعتقال 
قائد يف احل�سد، وبدًل من 

اأن ينتظروا ما �سيقرره 
الق�ساء، وهل الرجل متهم 
اأم بريء، خرجوا ليعلنوا 

اأنهم ب�سدد قطع انف رئي�س 
الوزراء، وبانهم فوق الدولة 
التي يتقا�سون منها رواتب 

وامتيازات ويتجولون 
ب�سياراتها. اأعيد ق�سة اإمام 

العدالة علي )ع( واحت�سر ملا 
و�سل اإليه حالنا، هل يعقل اأن 
م�سوؤولني و�سا�سة يتحدثون 

ليل نهار عن القيم الدينية، 
واأخاق احلاكم، ور�سا الله 

والعباد، ، لكن يرف�س ان ينفذ 
�سيئًا مما يقولونه؟.

م�سكلتنا اليوم اأن اجلميع 
يرتكب اجلرائم با�سم الدين 
والطائفة ، فيما النا�س تريد 

من يوفر لها الأمن وال�ستقرار، 
ويطمئنها على م�ستقبل 

اأبنائها.
حكاية درع الإمام جتعلنا نقف 

اأمام اأ�سئلة ل اأحد يريد الإجابة 
عليها، ول اأحد يريد اأن يعرتف 
باأن قيمة امل�سوؤول يف احرتامه 

للقانون. 
اأيها ال�سادة اأمل تقراأوا �سيئًا 

عن درع الإمام ؟

 درع الإمام 
والقادة املقد�سني 

حبة قمح

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الحد( اأن درجات احلرارة مقاربة ملعدلتها ليوم اأم�س، واأن اجلو �س���يكون 

م�سم�سًا يف جميع مناطق الباد.
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حول العالم

 مي�سان/ مهدي ال�ساعدي 

اختفاء �س���واهد قبورها ب�سبب توايل 
احلقب والأزمنة عليها �س���اهد وا�سح 
عل���ى ق���دم تاريخه���ا وكل ق���رب فيها له 
حكاية و كل جمموعة لها حادثة �سنفت 
ح�س���ب ال�س���نني والنكب���ات التي مّرت 
على عم���ق الواقع اجلنوبي ب�س���ورة 
عام���ة ومدين���ة العمارة باخل�س���و�س 
بينه���ا قبور حديث���ة العه���د.   ما زالت 
مدينة العمارة حتت�سن ويف منت�سف 
اأحيائها ال�سكنية مقربة ل�سهداء ثورة 
ماي����س العراقي���ة الت���ي اندلع���ت ع���ام 
١٩4١م وت�س���م قبور �سهداء اجلي�س 
العراقي الذين ا�س���تهدفتهم الطائرات 
احلربي���ة الربيطاني���ة ورغم التو�س���ع 

العم���راين يف املدين���ة وم���رور حق���ب 
زمنية و�سيا�س���ات متع���ددة اإل اأنها ما 
زالت حتتفظ مبقربة اأبنائها ال�سهداء 
وبقي���ت با�س���م مق���ربة �س���هداء ماي�س 

١٩4١.  "ت�س���م املقربة �س���هداء ثورة 
م���ن  العدي���د  اإىل  بالإ�س���افة  ماي����س 
ال�سخ�س���يات املي�س���انية واجلنوبي���ة 
لكونها املق���ربة املركزي���ة يف املدينة" 

يقول ال�س���يد ها�سم اجلزائري متويل 
املقربة وي�س���يف "مل يتبَق من املقربة 
�س���وى ربع حجمه���ا الأ�س���لي بعد اأن 
طالت ي���د الأبني���ة وال�س���وارع اأجزاء 
كب���رة منه���ا ليبقى ه���ذا اجل���زء منها 
فق���ط".  اجلزائري ت���وارث القيمومة 
عل���ى املق���ربة بع���د اأبي���ه ال�س���يد عكلة 
اجلزائ���ري ال���ذي كان ل���ه ب���اٌع طويٌل 
وتاري���ُخ حافل معها يق���ول اجلزائري 
�س���هداء  م���ن  العدي���د  ج���دي  "دف���ن 
الث���ورة وغرهم وما زل���ت على نف�س 
اخل���ط ال���ذي ترك���ه اأب���ي بع���د ج���دي 
اأتعه���د املق���ربة بالرعاي���ة".  املعلومة 
التاريخية عن تاأ�س���ي�س مقربة �سهداء 
ث���ورة ماي�س يف مدين���ة العمارة نقلها 
املوؤرخ املي�س���اين الأ�ستاذ عبد اجلبار 

اجلوي���رباوي بالقول "بع���د اأن قامت 
الق���وات الربيطانية ب�س���رب احلامية 
الع�س���كرية يف مدين���ة العم���ارة ع���ام 
١٩4١ اإثر ث���ورة ماي�س وخلفت عددًا 
�س���حايا  بينه���م  وكان  ال�س���هداء  م���ن 
مدني���ون طاله���م العت���داء نّظ���م اأبناء 
مدين���ة العم���ارة مظاهرة لتخ�س���ي�س 
مق���ربة خا�س���ة ب�س���هداء الث���ورة فتم 
م���ا  الت���ي  املق���ربة  ه���ذه  تخ�س���ي�س 
زال���ت قائم���ة لغاي���ة الآن".  وي�س���يف 
اجلوي���رباوي "اأزيل���ت اأج���زاء كبرة 
منه���ا وم���ن مق���ربة اأخ���رى جم���اورة 
له���ا يف نهاي���ة العق���د اخلم�س���يني يف 
زمن مت�س���رف ل���واء العمارة ح�س���ني 
ال�س���عد ومت تاأ�سي�س حي احل�سني يف 
املدين���ة".  عا�س���ت املق���ربة الأح���داث 

نف�س���ها الت���ي عا�س���ها العراقي���ون من 
اأبن���اء املدينة وم���ا زالت �س���اهدًا على 
الكثر م���ن ال�سخ�س���يات واملغدورين 
اآن���ذاك  �سيا�س���ية  ودواف���ع  لأ�س���باب 
"توج���د يف املق���ربة �سخ�س���يات له���ا 
ا�س���ماء كب���رة مث���ل رئي����س الق�س���اة 
خليل اأفندي وال�س���اعر حممد الكندي 
بالإ�س���افة اإىل ا�س���ماء كان له���ا وقعها 
التاريخ���ي يف املدين���ة" يقول ال�س���يد 
"كم���ا  وي�س���يف  اجلزائ���ري  ها�س���م 
حتتوي املقربة على �س���هداء و�سحايا 
جمه���ويل الهوية اإبان الأح���داث التي 
العملي���ات  وبع���د   ١٩٩١ ع���ام  ج���رت 
الع�س���كرية يف ح���رب اخللي���ج الأوىل 
وقمع النتفا�سة ال�سعبية �سد النظام 

البعثي". 

اأ�سهر �س�اهد الث�رات العراقية يف مي�سان تعاين االندثار 

وجنم  الربتغايل  القدم  كرة  لعب  يت�سدر 
كري�ستيانو  الإي��ط��ايل،  يوفينتو�س  ن��ادي 
رون�����ال�����دو، ق��ائ��م��ة الأ����س���خ���ا����س الأك����ر 
الجتماعي  التوا�سل  من�سة  على  �سهرة 

"اإن�ستغرام".
متابعة  الأك���ر  ال�سخ�س  رون��ال��دو  وك���ان 
عرب املن�سة بنحو 27١ مليون متابع حتى 
الر�سمي  �سباط 2٠2١، وذلك بعد احل�ساب 
اأكر  يتابعه  وال��ذي  نف�سها  ل�"اإن�ستغرام" 
موقع  بح�سب  م��ت��اب��ع،  م��ل��ي��ون   38٠ م��ن 

الإح�ساءات "�ستاتي�ستا".
عرب  �سعبية  الأك��ر  احل�سابات  يلي  وفيما 

من�سة ال�سور والفيديوهات ال�سهرة:
كري�ستيانو رونالدو   27١ مليون متابع

اآريانا غراندي       227 مليون متابع
دواين جون�سون      224 مليون 

متابع
كيلي ج��ي��ر          22١ مليون 

متابع
�سيلينا غوميز       2١7 مليون 

متابع
كيم كاردا�سيان      2١٠ مليون متابع
ليونيل مي�سي       ١٩١ مليون متابع

بيون�سي            ١6٩ مليون متابع
جا�سنت بيرب        ١67 مليون متابع

جت����������اوز ع��������دد م�������س���ت���خ���دم���ي 
امل��ن�����س��ة م���ل���ي���ار م�����س��ت��خ��دم 
منت�سف  يف  ���س��ه��ري��ا  ن�سط 
وج��م��ه��وره��ا   ،2٠١8 ع����ام 
ال�����س��ب��اب، ت�سر  م���ن  غ��ال��ب��ا 

من   %6٠ حوايل  اأن  اإىل  احلديثة  البيانات 
ترتاوح  املتحدة  الوليات  يف  امل�ستخدمني 

اأعمارهم بني 34 عاما اأو اأقل.
حتولوا  والريا�سيني  امل�ساهر  من  العديد 
اإىل م��ت��ح��دث��ني ب��اأ���س��م��اء ع��ام��ات جت��اري��ة 
اإعانات  خ��ال  من  اإ�سافيا  دخ��ا  ليحققوا 
واملحتوى  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
املن�سور  ق��ي��م��ة  م��ت��و���س��ط  ي��ب��ل��غ  امل���دع���وم. 
الواحد لكري�ستيانو على "اإن�ستغرام" نحو 

735 األف دولر.

كجزء من لقاء اأبطال م�سل�س���ل "ال�س���دقاء" املنتظر ب�سدة واملُذهل 
اأني�س���تون"  "جينيف���ر  الزمي���ان  اأطل���ق  الق���در،  بنف����س 

و"ديفيد �س���ومير" قنبلة: ق�سة احلب بني "رو�س" 
و"را�س���يل" مت تاأكيده���ا مب�س���اعرهم احلقيقي���ة 
 "Elle" جتاه بع�سهما البع�س. وبح�سب موقع
خال مقابلة مع امل�س���يف "جيم����س كوردن" يف 
 ،Friends  وقت متاأخر من الليل، اجتمع طاقم

"لي���زا  "�س���ومير"،  "اأني�س���تون"،  ذل���ك  مب���ن يف 
كودرو"، "م���ات ليبانك" و"ماثيو بري" وك�س���ف 

جنما امل�سل�سل "جينيفر اأني�ستون" و"ديفيد �سومير" 
ع���ن حبهم���ا بع�س���هما البع����س خ���ارج ال�سا�س���ة بينما مل 

تذه���ب عاقتهم���ا الرومان�س���ية اإىل اأبعد من ذل���ك. وتاأتي هذه 
الت�س���ريحات بع���د اأن ك�س���ف "ديفي���د" يف لقاء مّل ال�س���مل الأخر اأن 
كليهما يت�ساركان امل�س���اعر جتاه بع�سهما البع�س لكنهما مل يت�سرفا 
اأب���دا لأن اأحدهما كان دائما يف عاقة. وبع���د هذا العرتاف بدا على 

"�س���ومير" اأنهما كانا يحبان  اأكمل  "اأني�س���تون" الرتب���اك حينها 
بع�س���هما من���ذ املو�س���م الأول للم�سل�س���ل. ق���ال "�س���ومير": "يف 
املو�س���م الأول، كان ل���دّي اإعج���اب كب���ر ب�"جني". واأعتق���د اأننا 

كانا..." ثم قاطعته "اأني�ستون" عاب�سة: "لقد مت الرد."

اأ�سهر احل�سابات على من�سة "اإن�ستغرام"... مي�سي يتخلف عن رونالدو كثرياً
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جينيفر اأني�ست�ن تعرتف: اأحببت 
�س�مير �سراً بعيداً عن الكامريا

ال��ك��وي��ت م���ه���رج���ان  يف  الأوىل  اجل����ائ����زة  ي��ح�����س��د  ع���راق���ي  ف��ي��ل��م 

"زينب"  الآن�سة  يا�سر" على  "عمار 
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة تتقدم م�ؤ�س�سة املدى 

لالعالم والثقافة والفن�ن باأحر التهاين 
والتربيكات للزميل العزيز متمنني للعرو�سني 
حياة زوجية �سعيدة، ودوام الهناء وال�سعادة 

واالطمئنان.

ت�س����در قرار ح�س����ول النج����م العاملي براد 
بي����ت عل����ى ح�س����انة م�س����رتكة لأبنائ����ه مع 
اأجنلين����ا جويل عنوان �س����حف هوليوود، 
حيث مت من����ح براد بي����ت واأجنلينا جويل 
اخلم�س����ة،  لأطفالهم����ا  م�س����رتكة  ح�س����انة 
وياأت����ي الق����رار بع����د اأن خا�����س النجم����ان 
املنف�سان معركة ح�سانة �سيئة على مدى 
ال�س����نوات اخلم�����س املا�س����ية، من����ذ اإعان 

انف�سالهما.
  :Page Six ملوق����ع  م�س����در  وق����ال 
"ا�س����تمرت هذه املحاكمة عدة اأ�سهر وكان 

هن����اك ع����دد كب����ر م����ن ال�س����هود واخلرباء 
م����ع  كان����وا  مم����ن  وغره����م  واملعاجل����ني 
الأطف����ال ومن حوله����م، وكان الق����رار بناًء 
على ه����ذا". وت�س����رتك اأجنلين����ا وبراد يف 
�س����تة اأطفال - خم�سة منهم قا�سرون - مبا 
يف ذل����ك مادوك�����س، ١٩ عام����ا، باك�س، ١7 
عام����ا، زه����رة، ١6 عام����ا، �س����يلوه ١4 عاما 

وتواأم فيفيان ونوك�س ١2 عاما. 
وقال م�س����در ملوق����ع "ديلي مي����ل" اإن براد 
"مرتاح للغاية"، م�سيفا اأن "نيته الوحيدة 

هي ق�ساء املزيد من الوقت مع الأطفال".

تنح����ى نائ����ب كن����دي ع����ن بع�����س مهمات����ه، 
وذل����ك بعدم����ا �س����بطته كام����را وه����و 
يتب����ول خ����ال جل�س����ة افرتا�س����ية 
يف الربمل����ان. وج����اءت احلادث����ة 
امل�س����ينة بعد �س����هر م����ن ظهور 
النائب وليام اآمو�س عاريا يف 

جل�سة افرتا�سية اأخرى. وكتب النائب اآمو�س 
عل����ى ح�س����ابه يف "توي����رت" م�س����اء اخلمي�س: 
جل�س����ة  ح�س����وري  خ����ال  املا�س����ية،  "الليل����ة 
افرتا�س����ية ملجل�س العموم، يف مكان غر عام، 
تبولت دون اأن اأدرك اأنني كنت اأمام الكامرا". 
واأ�ساف: "اأ�س����عر باإحراج �سديد جراء اأفعايل 
وجراء القلق الذي قد اأكون �سببته لأي �سخ�س 

�س����اهده. ورغم اأنه كان عر�س����يا، ف����اإن ذلك غر 
مقبول واأن����ا اأعتذر"، ح�س����بما نقل����ت "فران�س 
بر�����س". واأعل����ن اآمو�����س، البال����غ م����ن العم����ر 
46 عام����ا، اأن����ه �س����يتنحى "موؤقتا" ع����ن بع�س 
واجباته الربملانية فيما يوا�س����ل متثيل دائرته 
النتخابية، م�سيفا اأنه �سي�سعى للح�سول على 

ماهيتها. يحدد  اأن  دون  "م�ساعدة"، 

نائب كندي يرتكب فعال م�سينًا اأمام الكامريا

براد بيت يتف�ق على  اأجنلينا ج�يل بعد 5 �سن�ات  

امل������������خ������������رج: ج����������ائ����������زة م������ه������م������ة الأن����������ه����������ا م����������ن "ال��������ك���������ي��������ت"
ب���ط���ل���ة ال���ف���ي���ل���م: ال�������س���خ�������س���ي���ة ا����س���ت���ه����ت���ن���ي الأن�����ه�����ا م���رت���ب���ط���ة ب���احل���رب 

يف اأج�اء من البهجة وال�سرور 
و�سط االأحباب واالأقارب اقيم 

حفل زفاف  الزميل 
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