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 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���ادت جلن���ة الأم���ن والدف���اع يف جمل����س 
الن���ّواب، اأم�س ال�سبت، ب���اأن دخول القوات 
الرتكية اإىل الأرا�سي العراقية يعّد احتالًل 

طبقًا جلميع املعايري الدولية.
وفيما اأ�س���ارت اإىل اأن الجتي���اح ي�سل اإىل 
عم���ق 9 كيلوم���رتات، نّوه���ت اإىل ت�سبب���ه 
بتجري���ف اأرا����س وتهج���ري الع�س���رات من 
الق���رى، كم���ا اأن الق���وات الرتكي���ة تفر����س 
حظ���رًا للتج���وال عل���ى اأهايل تل���ك املناطق 

ومتنعهم من مزاولة مهنة الزراعة.
وق���ال ع�سو اللجن���ة النائب ب���در الزيادي، 
»اأع�س���اء  اإن  )امل���دى(،  اإىل  ت�سري���ح  يف 

اللجن���ة النيابي���ة و�سمن مهامه���م الرقابية 
املن�سو�س عليه���ا يف الد�ستور، اأجروا يف 
وق���ت �ساب���ق زي���ارة ميداني���ة اإىل حمافظة 
ده���وك لالط���الع عل���ى جمري���ات الأح���داث 
وحقيق���ة اجتي���از القوات الرتكي���ة احلدود 

العراقية«.
�سمل���ت  »الزي���ارة  اأن  الزي���ادي،  واأ�س���اف 
اأق�س���ى نقط���ة يف ق�س���اء زاخ���و، ومناطق 
اأخ���رى يف ق�س���اء العمادي���ة، وق���د لحظنا 

توغاًل للقوات الرتكية«.
واأ�سار، اإىل اأن »هذا الجتياح يعني احتالًل 
وفق جمي���ع املعايري، وقد ح�سل ذلك بعمق 
9 كيلوم���رتات عل���ى جمي���ع احلدود، ويف 

ق�سم منها كان الدخول بنحو اأكرث«.

واأو�س���ح الزي���ادي، اأن »الع�س���رات م���ن 
القرى الكردية يف تلك املناطق قد �سهدت 
تهج���ريًا لل�سكان، والق�سم الآخر يتعر�س 
الأهايل في���ه اإىل حظر جت���وال مفرو�س 
م���ن قب���ل الق���وات الرتكي���ة، اإ�ساف���ة اإىل 
منع م���ن مزاولة مهنة الزراعة، وجتريف 

لالأرا�سي«.
تل���ي  الت���ي  »املنطق���ة  اأن  ويوا�س���ل، 
اأماكن �سيط���رة القوات الرتكي���ة يتمركز 
العم���ال  ح���زب  ومقاتل���و  عنا�س���ر  فيه���ا 

الكرد�ستاين، وهي حتت �سيطرتهم«.
اأن »ق���وات قي���ادة  ولف���ت الزي���ادي، اإىل 
احل���دود العراقي���ة، الفرق���ة الأوىل، تبعد 
ع���ن احل���دود م���ع تركي���ا نح���و 16 كيلو 

للغاي���ة،  بعي���دة  م�ساف���ة  وه���ذه  م���رتًا، 
وق���د ثبتنا جمي���ع تلك النق���اط يف تقرير 

ر�سمي«.
واأك���د، اأن »التقري���ر الذي اأعّدت���ه اللجنة 
لة عن الو�سع يف اإقليم  ت�سمن نقاطا مف�سّ
كرد�ست���ان واحتياج���ات ق���وات احلدود، 
بع���د ان لحظنا نق�س���ًا يف العدة والعدد، 
وبالت���ايل ياأت���ي ال���دور عل���ى ال���وزارات 

الأمنية يف تاأمني تلك الحتياجات«.
واأردف الزي���ادي، اأن »ن�سخة من التقرير 
جمل����س  رئا�س���ة  اإىل  ت�سليمه���ا  �سيت���م 
الن���واب، واأخرى �ستت�سم���ن طلبا ملقابلة 
القائ���د الع���ام للق���وات امل�سلح���ة رئي����س 
ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي؛ للتباحث 

مع���ه حول اإيج���اد معاجلات له���ذا اخلرق 
و�سمان عدم تكراره يف امل�ستقبل«.

و�س���ّدد، عل���ى اأن »جوان���ب م���ن التقري���ر 
ل ميك���ن مناق�سته���ا يف الإع���الم كونه���ا 
تنط���وي على ن���وع من ال�سّري���ة، وجميع 
ما مت تثبيته موثق ب�سور ووثائق توؤكد 
عملي���ة الحت���الل الرتك���ي ولي����س جمرد 

مزاعم اأو اتهامات«.
وم�سى الزي���ادي اإىل اأن »جمل�س النواب 
�سيعقد جل�سته الثالث���اء املقبل، وجلنتنا 
�س���وف تعق���د اجتماع���ًا قب���ل ه���ذا املوعد 
التفا�سي���ل  ت�س���ع  لك���ي  واح���د؛  بي���وم 
الأخرية عن التقري���ر، وت�سلمه اإىل هيئة 

الرئا�سة وجميع اجلهات ذات العالقة«.

م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�س���و اللجن���ة النائب 
اإىل  حدي���ث  يف  العاجيب���ي  �سع���ران 
)امل���دى(، اأن ا�ستمرار اخل���روق الرتكية 
لالأرا�س���ي العراقية ل ينبغ���ي اأن يواجه 

ب�سكوت حكومي«.
وتاب����ع العاجيبي، اأن »ح����ل هذه الأزمة 
يبداأ م����ن تعزيز التن�سيق ب����ني احلكومة 
الحتادي����ة واإقلي����م كرد�ست����ان، وزي����ارة 
الوف����د النياب����ي اإىل حمافظة دهوك تاأتي 

�سمن التعاون والتن�سيق«.
م����ن  ع����دد  ل����ه  »الع����راق  اأن  اإىل  ون����ّوه، 
الطرق ي�ستطي����ع اأن ي�سلكها يف التعامل 
م����ع الحتي����اج الرتكي لأرا�سي����ه اأبرزها 
الورق����ة القت�سادية، ف�ساًل ع����ن اللجوء 

اإىل املجتم����ع ال����دويل والتوا�س����ل عل����ى 
ال�سعيد الدبلوما�سي«.

اأن »اجلمي����ع  اإىل  وانته����ى العاجيب����ي، 
لي�����س م����ع خي����ار احل����رب، مل����ا له����ا م����ن 
مع����ًا،  وتركي����ا  للع����راق  �سلبي����ة  اآث����ار 
وبالت����ايل ينبغ����ي اأن تاأت����ي احلل����ول من 
واملباحث����ات  املبا�س����ر  التوا�س����ل  خ����الل 
وال�سغ����وط القت�سادي����ة والدبلوما�سية 

واملجتمع الدويل«.
وكان مكت����ب القائ����د الع����ام ق����د اأعلن عن 
وزارة  خ����الل  م����ن  دبلوما�س����ي  حت����رك 
ب�س����اأن  والدبلوما�سي����ة  اخلارجي����ة 
عل����ى  املتك����ررة  الرتكي����ة  العت����داءات 

الأرا�سي العراقية.

قامت بتجريف الأرا�صي وت�صببت بتهجير وفر�س الحظر على ال�صكان

الأمن النيابية: قوات تركيا تقتحم حدودنا بعمق 9 كيلومترات

 بغداد/ حممد �صباح

مع تزاي���د حجم البطال���ة والفق���ر والت�سخم اإىل 
م�ستويات مرتفعة يف الف���رتات القليلة املا�سية، 
�سجل���ت وزارة العم���ل وال�س���وؤون الجتماعي���ة 
موؤ�س���رات عل���ى عملية دخ���ول العمال���ة الجنبية 
اإىل الرا�س���ي العراقي���ة ب�س���ورة �سرعية وغري 
�سرعي���ة، وقالت اإنه���ا غري م�سوؤولة ع���ن دخولها 
»ول متتل���ك اح�سائيات عن اعداده���م«، متوعدة 

مبطاردتهم وا�ستبعادهم.
وتت�س���ارب الأرق���ام الر�سمية ب�س���اأن عدد العمال 
الأجانب املوجودي���ن يف العراق، اإذ قالت وزارة 
العم���ل العراقي���ة يف كان���ون الث���اين م���ن الع���ام 
املا�س���ي اإن عدده���م »4 اآلف عام���ل« فقط، »يعمل 
اأغلبهم يف التدبري املن���زيل« بح�سب مدير العمل 
والتدري���ب املهن���ي يف ال���وزارة. فيما ق���ال وزير 

العمل ال�سابق با�سم عبد الزمان يف متوز/يوليو 
م���ن عام 2019 اإن عدد العم���ال الأجانب بلغ 750 
األف���ا. لك���ن بح�سب اآخ���ر اأرقام من جه���ة ر�سمية، 
قال���ت جلن���ة العم���ل وال�س���وؤون الجتماعي���ة يف 
الربمل���ان اإن »هناك نحو 1.5 مليون عامل اأجنبي 

يف العراق«.
ويقول جنم العقابي املتحدث با�سم وزارة العمل 
وال�س���وؤون الجتماعي���ة يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( 
انه »بع���د الع���ام 2003 دخلت اإىل الع���راق عمالة 
اأجنبي���ة باأعداد كب���رية وهائلة، ق�س���م منها دخل 
بطريق���ة �سرعية، وق�سم اآخر غري �سرعية«، مبينا 
اأن وزارت���ه غ���ري م�سوؤول���ة ع���ن دخ���ول العمال���ة 
الأجنبية الكب���رية اإىل الرا�سي العراقية، وغري 
معنية بتنظيم اآلية منحهم �سمة الدخول )فيزا(.

 التفا�صيل �س2

بعد ارتفاع موؤ�صر ن�صبة البطالة اإىل 35 باملئة

ل اإح�سائيات دقيقة عن العمالة الأجنبية 
و"العمل" تتوعد بمطاردة غير ال�سرعيين

بغداد – رامي ال�صاحلي

بع���د نحو ثالث���ة اأ�سهر عل���ى مترير 
املوازن���ة املالي���ة للعام احل���ايل، ال 
ان العراقي���ني ل يزال���ون ينتظرون 
تطبيق فقراتها القانونية )اخلا�سة 
فمنه���م  املالي���ة(،  بالتخ�سي�س���ات 
م���ن ينتظ���ر توف���ري الم���وال ب�ساأن 
احلماي���ة الجتماعي���ة ومنه���م م���ن 
ينتظ���ر تطبيق ق���رار 315 اخلا�س 

بعقود الدولة.
فبني هذا وذاك، زاد �سمت احلكومة 
ب�س���اأن تطبي���ق املوازن���ة م���ع مرور 
ترق���ب  ال�ساع���ات والي���ام، و�س���ط 
وغ�سب �سعب���ي ب���داأ يت�ساعد يومًا 
بع���د ي���وم، بالتزام���ن م���ع تهديدات 

بت�سعيد الحتجاجات ال�سعبية. 
و�س���وت جمل�س الن���واب العراقي، 
)31 ني�س���ان 2021(، عل���ى قان���ون 
الحتادي���ة  العام���ة  املوازن���ة 
جلمهوري���ة الع���راق لل�سن���ة 2021 

باملجمل.

البرلمان معطل.. 
وق���ال مق���رر اللجن���ة املالي���ة النيابية 
اأحمد ال�سف���ار، يف حدي���ث ل�)املدى(، 
اإن »ق���رار ٣١٥ متت معاجلته من خالل 
قانون املوازنة واعطيت ال�سالحيات 
للحكومة من اأج���ل تطبيقه على ار�س 
الواق���ع«، م�س���ريًا اإىل اأن »ع���دم تنفيذ 
فق���رات قان���ون موازن���ة ع���ام 2021، 
م���ن قب���ل وزارة املالي���ة يع���د خمالف���ة 

قانونية«.
واأ�سار ال�سفار، اإىل اأن »امل�سكلة هي ان 
الربملان �سبه معطل وبع�س الوزارات 
ال�ست�ساف���ة  لطلب���ات  ت�ستجي���ب  ل 
وال�ستج���واب والجتماع���ات مل تعد 
كال�سابق وبالت���ايل هناك �سعوبة يف 
اإيج���اد حل���ول له���ذا املل���ف ال���ذي بات 

ي�سغل ال�سارع«.
واأ�س���اف ال�سف���ار، اأن »الو�سع املايل 
غ���ري وا�س���ح ول توج���د �سفافي���ة من 
قبل احلكومة واللجن���ة املالية ل تعلم 
م�سري املوازن���ات ال�سابقة، كون عدم 
وجود ح�سابات ختامي���ة«، م�ستطردًا 

بالقول »هنال���ك فروقات كبرية بني ما 
موجود يف املوازنة وما خمطط له يف 

الرقام والثغرات يف الواقع«.
وعق���ب اإق���رار موازن���ة 2021، �سه���د 
عم���وم  يف  املحافظ���ات  م���ن  العدي���د 
غا�سب���ة  تظاه���رات  تنظي���م  الع���راق 
للمطالبة بتطبيق قرار 315 وتثبيتهم 

على املالك الدائم يف الدولة. 

قرار 315 ا�صتحقاق العقود
اك���رم  م�سطف���ى  ي���رى  جانب���ه،  م���ن 
اأن  القت�س���ادي  اخلب���ري  حنتو����س، 
»ق���رار 315 خط���وة واجب���ة التنفي���ذ 
وه���ي ا�ستحق���اق للعامل���ني على نظام 
العق���ود مل���ا قدم���وه خ���الل ال�سن���وات 

املا�سية من العمل يف الدولة«.
واأ�س���ار اخلبري القت�سادي يف حديث 
ل���� )امل���دى(، اإىل اأن »املوازن���ة املالي���ة 
 900 وج���ود  �سم���ن  احل���ايل  للع���ام 
مليار دينار تخ�سي�سات مالية للعقود 
امل�سمول���ني بق���رار 315«، مو�سحًا اأن 
»العجز امل���ايل يف البالد بع���د انت�سار 

فايرو����س كورون���ا وتراج���ع ا�سع���ار 
النف���ط العاملي���ة كان وراء التلك���وؤ يف 

تنفيذ القرار لغاية الآن«.
واأ�ساف حنتو�س، اأن »املوازنة املالية 
للع���ام اجل���اري �سمن���ت تخ�سي�سات 
ال�سه���ر  قب���ل  املتعاقدي���ن  للعق���ود 
العا�س���ر من الع���ام 2019 كما جاء يف 
ق���رار جمل�س ال���وزراء ال�ساب���ق واما 
بخ�سو����س بع���د هذا ال�سه���ر فهم غري 
م�سمول���ني بق���رار 315«، م�س���ريًا اإىل 
اأن »وزارة املالي���ة يف حرية من امرها 
جراء قلة التخ�سي�سات املالية مقارنة 

باعداد العقود يف دوائر الدولة«.
و�سوت جمل�س ال���وزراء ال�سابق يف 
ايل���ول 2019، على ق���رار 315 والذي 
ت�سمن اآلي���ات ملعاجلة العاملني ب�سفة 
عقود واج���راء يوميني يف املوؤ�س�سات 
احلكومي���ة، والت���ي و�سعته���ا اللجنة 

املكلفة بذلك.
ملجل����س  العام���ة  الأمان���ة  ووجه���ت 
ال���وزارات واجلهات  الوزراء حينه���ا 
غ���ري املرتبط���ة ب���وزارة واملحافظات 

وجمال����س املحافظ���ات كاف���ة، بتنفي���ذ 
الق���رار ال���ذي حم���ل الرق���م ٣١٥ ل�سنة 
٢٠١٩، با�ستكم���ال اإج���راءات حتوي���ل 
الأج���راء اليومي���ني اىل عق���ود مم���ن 
م�س���ى عل���ى ت�سغيله���م باأج���ر )مدة ل 
تق���ل عن �سن���ة واحدة فق���ط( ويجري 
اإيق���اف التعي���ني باأوام���ر وزاري���ة اأو 
اإداري���ة لالأج���راء اليومي���ني اإل �سمن 

ا�ستمارات الت�سغيل.
وكان حماف���ظ ذي قار اأحمد اخلفاجي 
ق���د اعل���ن، ال�سبوع املا�س���ي، موافقة 
رئي�س الوزراء على تطبيق قرار 315 
اخلا�س بالعق���ود بالدوائر احلكومية 

يف املحافظة.
تلقت���ه  بي���ان  يف  اخلفاج���ي  وذك���ر 
)املدى(، اأن »رئي�س الوزراء م�سطفى 
الكاظم���ي وافق على �سم���ول موظفي 
العق���ود يف ذي قار بق���رار 315 وكافة 

امتيازاته«.
واأ�س���ار البي���ان، اإىل اأن »امل�ستحق���ات 
املالي���ة املتعلق���ة به���ذا الق���رار �سيت���م 

�سرفها حال توفر ال�سيولة املالية«.

بعد اإدراجه في موازنة 2021 

عقود )315(.. الحكومة تتن�سل عنهم والبرلمان يتبراأ من الملف 

  ترجمة/ حامد احمد

ك�س���ف مدير دائ���رة بيئ���ة جنوبي الع���راق، وليد 
ان  اأي���ار   21 بتاري���خ  ل���ه  ت�سري���ح  يف  حام���د، 
اح�سائي���ات وزارة ال�سحة اأ�س���ارت اىل ت�سجيل 
2000 حال���ة �سرط���ان كمع���دل �سن���وي يف البل���د 
ج���راء انبعاث���ات لغ���ازات �سمية ملوث���ة يف اجلو 

منبثقة م���ن ال�سنة لهب الغاز امل�ساحب يف حقول 
نف���ط الب�سرة، منتق���دا يف الوقت نف�س���ه �سركات 
النف���ط لعدم اكرتاثها مبعايري وار�سادات ال�سحة 

والبيئة.
عل���ى مدى �سن���وات كان هناك كثري م���ن الدعوات 
للت�س���دي لهذه الأزم���ة ال�سحي���ة. يف عام 2018 
اأعل���ن مكت���ب املفو�سي���ة العليا حلق���وق الن�سان 

يف الب�س���رة ان م���ا يق���ارب »800 حال���ة �سرط���ان 
يتم ت�سجيلها �سهري���ا يف املحافظة«. واأكد املكتب 
ه���ذا الرق���م بتاريخ 4 كان���ون الث���اين م�سريا اىل 
ان »املحافظ���ة تت�س���در امل���دن العراقية يف حالت 
ال�سرطان عرب ت�سجيل ما بني 600 اىل 700 حالة 

كمعدل �سهري خالل عام 2020«.
يف ع���ام 2019 ذك���رت اجلمعية العراقي���ة للبيئة 

وال�سح���ة يف لن���دن، ان »�سناع���ات النفط والغاز 
يف العراق ف�سلت باأن تاأخذ على عاتقها امل�سوؤولية 
بق���در ما يتعلق المر مبخلفات وتاأثري م�ساريعهم 
النفطي���ة على البيئة وت�سبب ذلك مبخاطر �سحية 

ج�سيمة«.

 التفا�صيل �س2

مخلفات الحروب وتلوثات بيئية وراء تزايد حالت ال�سرطان في العراق

اإي�����ران ت��خ��ت��ار رئ��ي�����س��ه��ا ال��ث��ام��ن 

يف يوم اجلمعة.. �سوق الباب ال�سرقي و�سط بغداد يزدهر ايام اجلمع.. عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة: املدى 

ف���از اإبراهيم رئي�س���ي بالنتخاب���ات الرئا�سية 
الإيرانية ال����13، ح�سب النتائ���ج الأولية التي 
بع���د  الإيراني���ة،  الداخلي���ة  وزارة  اأعلنته���ا 
ح�سول���ه عل���ى اأكرث من 17 ملي���ون �سوت من 
اأ�س���ل 28 مليونا و600 �سوت مت فرزها، لكن 
م�س���ادر اإيرانية “مطلعة” ك�سف���ت ل�”العربي 
اجلديد” عن اأن رئي�س���ي �سيح�سل على قرابة 
20 ملي���ون �س���وت من اأ�سل قراب���ة 32 مليون 
�سوت �سارك يف النتخابات، اأي اأنه �سيح�سل 

على اأكرث من 62 يف املائة من الأ�سوات. 
املائ���ة  يف  والع�س���رة  حتم���ي،  رئي�س���ي  ف���وز 
املتبقي���ة م���ن الأ�س���وات �ستزيد م���ن اأ�سواته 

ح�سب ما قالت امل�سادر، ولن تنق�سها.  
بعد تهنئته كالميا خالل جل�سة اللجنة الوطنية 
ملكافح���ة كورون���ا، توج���ه الرئي����س الإي���راين 

ح�س���ن روح���اين، ال���ذي مل يتبق عل���ى وليته 
�س���وى 45 يوم���ا، اإىل مقر ال�سلط���ة الق�سائية 
التي يراأ�سه���ا رئي�سي لتهنئت���ه ح�سوريا. كما 
اأن املر�سحني الثالثة الآخرين اأي�سا هناأوه يف 
ر�سائ���ل منف�سلة، ما يعن���ي اأن جدل لن يرافق 
نتائج هذه النتخابات على غرار ما ح�سل عام 

  .2009
فوز رئي�سي بالنتخاب���ات كان متوقعا بن�سبة 
كبرية، وتوقعه مل يكن بحاجة اإىل عناء، وذلك 
لكون���ه مر�سحا بال منازع اإىل حد كبري، مل يكن 
باإمكان اأقرانه مناف�ست���ه. رئي�سي كان مر�سحا 
رئي�سيا للتيار املحافظ عل���ى الرغم من تاأكيده 
اأن���ه لي����س حم�سوب���ا على تي���ار بعين���ه، وهذا 
التبن���ي، �سم���ن ل���ه اأ�س���وات اأبن���اء التيار يف 

املجتمع، ف�سال عن اأ�سوات �سرائح اأخرى.

 التفا�صيل �س5

الموت يغيب لميع��ة عبا�س عمارة
ال�س��وت ال�س��عري ال��ذي تح��دى التقاليد 



 ترجمة/ عدوية الهاليل 

اعتاد العراق على حرارة 
ال�صيف احلارقة، لكن 
و�صائل الراحة القليلة 

التي يتعني عليها توفري 
الربودة للمواطنني اأ�صبحت 

باهظة الثمن بالن�صبة 
للفقراء يف البالد. فبينما 

ت�صهد البلدان الأوروبية 
بع�ض اأعلى درجات احلرارة 

امل�صجلة وتتزايد فيها 
الظواهر اجلوية املتطرفة، 

تقدم بغداد ملحة مقلقة 
عن امل�صتقبل حيث يكون 

الأغنياء فقط هم القادرين 
على حتمل اآثار تغري املناخ..
وحذر تقرير لالأمم املتحدة 

�صدر موؤخرا من اأن العامل 
يتجه نحو �صيناريو "الف�صل 

العن�صري املناخي"، حيث 
يدفع الأثرياء ثمن الهروب 

من احلر واجلوع وال�صراع 
بينما يعاين بقية العامل من 

تغريات املناخ".

وتعد ه����ذه حقيقة واقع����ة يف بغداد. ففي 
الأي����ام التي تبلغ فيه����ا درجة احلرارة 48 
درج����ة مئوية، والتي ت�صل يف وقت مبكر 
م����ن ال�صيف ع����ادة، تع����د مكيف����ات الهواء 
هي الطريق����ة الأكرث فاعلي����ة للحفاظ على 
ال����رودة. لك����ن اأزم����ة الطاق����ة يف الب����اد 
جتعل هذه الأداة الأ�صا�صية اأكرث �صعوبة 
الدخ����ل  ذات  الأ�ص����ر  اإىل  الو�ص����ول  يف 

املنخف�ض.

وق����د اأدت الأزم����ة - الناجمة عن مزيج من 
الف�ص����اد و�ص����وء الإدارة واخللل يف �صبكة 
الكهرب����اء الوطني����ة - اإىل تعمي����ق فج����وة 
الطاق����ة يف الباد. وتنتج ع����ن هذا فجوة 
كبرية بني العر�ض والطلب على الكهرباء، 
ميك����ن  اذ  ال�ص����يف.  ف�ص����ل  يف  خا�ص����ة 
ا�صتخدام مولد الديزل ل�صد بع�ض النق�ض 
يف الطاقة، لكن ت�ص����غيل مكيف الهواء من 
مول����د هو رفاهي����ة ل ي�ص����تطيع التمتع بها 
�ص����وى عدد قليل من ال�ص����كان.. فالكهرباء 
الناجتة عن ال�ص����بكة احلكومية )الكهرباء 
الوطني����ة( الت����ي ميكنها ت�ص����غيل املكيفات 
ل ت�ص����تمر احيان����ا اكرث من �ص����اعة واحدة 
ط����وال النه����ار يف الأي����ام �ص����ديدة احلر.. 
اأم����ا م����ا تبقى م����ن الوق����ت فيت����م العتماد 
في����ه على مولدات كهربائية خا�ص����ة مقابل 
مبالغ �ص����هرية تزداد وطاأتها على املواطن 
مع زيادة ع����دد الأمبريات الت����ي يحتاجها 
واذا ماجت����اوز ا�ص����تخدامه ه����ذه الطاق����ة 

املخ�ص�صة، يتم قطع التيار الكهربائي..
وق����د تك����ون اأزم����ة الكهرب����اء يف الع����راق 
امل�ص����اواة  ع����دم  لك����ن  حملي����ة،  م�ص����كلة 
يف ال�ص����تهاك ه����ي ق�ص����ية عاملي����ة وم����ن 
ارتف����اع  م����ع  اأهمي����ة  ت����زداد  اأن  املرج����ح 
درج����ات احل����رارة. ووفقا لوكال����ة الطاقة 
الدولي����ة IEA(( ، يعي�����ض م����ا يق����رب من 
2.8 ملي����ار �ص����خ�ض يف بل����دان يزيد فيها 
متو�ص����ط درجة احل����رارة اليومية عن 25 
درج����ة مئوية، واأقل م����ن 10٪ منهم لديهم 
مكيفات ه����واء. وتقدر الوكالة اأنه بحلول 
عام 2050، لن يتمكن 1.9 مليار �ص����خ�ض 
يعي�ص����ون يف البل����دان احلارة م����ن اقتناء 

مكيفات الهواء.
األ�ص����تون،  فيلي����ب  الروفي�ص����ور  وي����رى 
مقرر الأمم املتحدة اخلا�ض املعني بالفقر 
املدق����ع وحق����وق الإن�ص����ان، وه����و موؤل����ف 
التقرير عن "الف�صل العن�صري املناخي"، 
اأن حي����اة اأفق����ر النا�ض يف العامل �ص����تكون 
يف خط����ر. مايعني "اأن درج����ات احلرارة 
الع����راق  يف  متزاي����د  ب�ص����كل  املرتفع����ة 
وحول العامل �ص����تعر�ض اأعدادا كبرية من 
الأ�صخا�ض ال�صعفاء خلطر مميت". وقال 
األ�صتون ل�ص����حيفة الإندبندنت: "الأطفال 
وكبار ال�ص����ن واملر�ص����ى بالفع����ل اأو الذين 
لي�ص����وا اأقوياء للغاية، �ص����يكونون عر�صة 
خلطر املوت من موجات احلر ال�صديدة". 
اأم����ا "الطريق����ة الوحي����دة للح�ص����ول على 

م����ن احل����ر  م����ن احلماي����ة  درج����ة معين����ة 
ف�ص����تكون من خال تكيي����ف الهواء. لكنها 
تكل����ف م����ال، �ص����واء بالن�ص����بة للنظ����ام اأو 
املعدات اأو للكهرباء. ولن يكون لدى اأفقر 
النا�����ض يف كث����ري م����ن الأحي����ان الإمكانية 
اأو املال ل�ص����تخدام هذه الو�ص����ائل لق�صاء 

حاجتهم".
وتتمت����ع امل����دن العراقي����ة مبزاي����ا معين����ة 
باملقارنة م����ع اأوروبا عندم����ا يتعلق الأمر 
بالتعامل مع درجات احلرارة الق�ص����وى. 
م����ع  ومنازله����م  اأحيائه����م  ت�ص����ميم  مت  اذ 
احل����رارة.  درج����ات  ارتف����اع  مراع����اة 
كم����ا ت�ص����مح ال�ص����وارع ال�ص����يقة للري����اح 
بالنت�صار والدخول عر النوافذ العالية، 
ويتدفق الهواء النقي اإىل املنازل القدمية 
م����ن الأقبية. بينما اأظه����رت موجات احلر 
الأخ����رية الت����ي ظهرت يف باري�����ض ولندن 
وبرلني يف ال�ص����نوات الأخرية، اأن الدول 
الأوروبي����ة اأق����ل ا�ص����تعدادا للتعام����ل م����ع 
درج����ات احل����رارة املرتفع����ة ه����ذه. واأثار 
ارتف����اع درج����ة احل����رارة القيا�ص����ية التي 
اململك����ة  بلغ����ت 38.7 درج����ة مئوي����ة يف 
املا�ص����ية عناوي����ن  املتح����دة يف الع����وام 
م����ن  و�ص����يا  النق����ل  وفو�ص����ى  ال�ص����حف 
التحذي����رات ال�ص����حية احلكومية – وكان 

كل ذلك ل�صبب وجيه.
ويف اأوروب����ا، ت�ص����احب ارتف����اع درجات 
احل����رارة ع����ادة زي����ادة يف ع����دد الوفيات، 
عادة بني كبار ال�ص����ن وامل�صابني باأمرا�ض 
القل����ب والرئة. ويف عام 2003، ت�ص����ببت 
موج����ة احل����ر يف وف����اة 70000 �ص����خ�ض 
اإ�صايف يف القارة. وحذرت جلنة التدقيق 
البيئ����ي يف الرمل����ان الريط����اين م����ن اأنه 
بحل����ول ع����ام 2050 �ص����تواجه بريطاني����ا 
باحل����رارة  مرتبط����ة  وف����اة  حال����ة   7000

�صنويا ما مل يتم اتخاذ اإجراء منا�صب.
اعتب����ار  ميك����ن  احل����ايل،  الوق����ت  ويف 
تق����در وكال����ة  غ����ري م�ص����تعدة.اذ  اأوروب����ا 
الطاقة الدولي����ة اأن اأقل من 5٪ من املنازل 
الأوروبي����ة لديه����ا مكيف����ات ه����واء، لكنها 
ت�ص����يف اأن����ه ميك����ن اأن ت�ص����بح م�ص����اهمًا 
رئي�ص����ًا يف الطل����ب العاملي عل����ى الكهرباء 
يف غ�صون عقود. وي�صف مكتب الأر�صاد 
موج����ات  املتح����دة  اململك����ة  يف  اجلوي����ة 
احل����رارة باأنها "اأحداث مناخية �ص����ديدة" 
لكن����ه ي�ص����يف اأن����ه م����ع تغ����ري املن����اخ م����ن 
املحتمل اأن ت�ص����بح اأكرث توات����رًا. وتظهر 

توقعاته����ا اخلا�ص����ة اأن موج����ات احلرارة 
ميكن، يف املتو�ص����ط، اأن حت����دث بانتظام 
كل �ص����نتني بحلول منت�ص����ف الق����رن. كما 
ان الأطفال وكبار ال�ص����ن واملر�صى بالفعل 
اأو الذين لي�ص����وا اأقوياء معر�صون جميعا 

خلطر املوت من احلرارة الزائدة.
وم����ن املحتم����ل اأي�ص����ا اأن يك����ون لرتف����اع 
درج����ة احلرارة تاأثري عل����ى طريقة عملنا. 
ووفق����ا ملنظمة العم����ل الدولية، ف����اإن اأكرث 
التوقع����ات تف����اوؤًل فيما يتعلق مب�ص����توى 
الحتبا�����ض احل����راري �ص����ترتجم بحل����ول 
ع����ام 2030 اإىل انخفا�����ض بن�ص����بة ٪2.2 
م����ن وق����ت العمل العامل����ي ب�ص����بب الإجهاد 
احل����راري، اأو ما يعادل 80 مليون وظيفة 
ب����دوام كامل. وبينما �ص����يكون لدى الدول 
الأوروبية عل����ى الأقل الوقت والو�ص����ائل 
للتكي����ف، ف����اإن العراق يقرتب ب�ص����رعة من 
كارث����ة بيئي����ة. ويف ع����ام 2018، و�ص����ف 
تقري����ر ن�ص����رته جمموعة م����ن الأكادمييني 
من معهد اي�صت وي�صت ومعهد �صتوكهومل 
 ))SIPRI( ال�ص����ام  لأبح����اث  ال����دويل 
الع����راق باأنه "اأحد البلدان الأكرث عر�ص����ة 

لتغري املناخ يف ال�صرق الأو�صط".
وذك����ر التقري����ر اأن "تغ����ري املن����اخ يتجلى 
حالي����ا يف موجات احل����ر الطويلة، وعدم 
انتظام هطول الأمطار، ودرجات احلرارة 
فوق املتو�ص����طة، وزيادة حدة الكوارث" ، 
م�ص����يفا اأنه من املتوقع اأن يرتفع متو�صط 
درجة احل����رارة ال�ص����نوية للب����اد مبقدار 

درجتني مئويتني بحلول عام 2050.
لذا فان احلل الأمث����ل هو يف زراعة املزيد 
م����ن الغط����اء النبات����ي، وال����ذي ميك����ن اأن 
يخف�����ض درجات احلرارة. اذ تنبغي اإزالة 
جميع امل�صانع والتقنيات القدمية. ولكن، 
وعل����ى الرغ����م من ث����روة الع����راق النفطية 
الهائل����ة، ف����اإن الف�ص����اد يعي����ق الإ�ص����اح، 
وبع����د الحتجاج����ات الدامي����ة التي قامت 
يف مدين����ة الب�ص����رة اجلنوبي����ة احتجاجا 
عل����ى عج����ز احلكوم����ة ع����ن توف����ري املي����اه 
والكهرب����اء. وع����دت احلكومة با�ص����تثمار 
مليارات الدولرات يف حت�ص����ني ال�ص����بكة 
الوطني����ة، لك����ن قل����ة م����ن النا�����ض لحظوا 
العراقي����ون  وهاه����م  الآن.  حت����ى  الف����رق 
ي�ص����تعدون ل�ص����يف حار اآخر مع توقع اأن 
يكون املناخ امل�ص����تقبلي يف العراق �صديد 

اخلطورة.
عن �صحيفة لكروا الفرن�صية 
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مع تزايد حجم البطالة والفقر 
والت�صخم اإىل م�صتويات مرتفعة 

يف الفرتات القليلة املا�صية، 
�صجلت وزارة العمل وال�صوؤون 

الجتماعية موؤ�صرات على 
عملية دخول العمالة الجنبية 

اإىل الرا�صي العراقية ب�صورة 
�صرعية وغري �صرعية، وقالت 

اإنها غري م�صوؤولة عن دخولها 
عن  اح�صائيات  متتلك  "ول 

اعدادهم"، متوعدة مبطاردتهم 
وا�صتبعادهم.

وتت�ص���ارب الأرقام الر�ص���مية ب�ص���اأن عدد العمال 
الأجانب املوجودين يف الع���راق، اإذ قالت وزارة 
العم���ل العراقي���ة يف كان���ون الث���اين م���ن الع���ام 
املا�ص���ي اإن عدده���م "4 اآلف عامل" فقط، "يعمل 
اأغلبهم يف التدبري املنزيل" بح�ص���ب مدير العمل 
والتدري���ب املهن���ي يف ال���وزارة. فيما ق���ال وزير 
العمل ال�صابق با�صم عبد الزمان يف متوز/يوليو 
من ع���ام 2019 اإن عدد العمال الأجانب بلغ 750 
األف���ا. لكن بح�ص���ب اآخ���ر اأرقام من جهة ر�ص���مية، 
قال���ت جلن���ة العم���ل وال�ص���وؤون الجتماعي���ة يف 
الرملان اإن "هناك نحو 1.5 مليون عامل اأجنبي 
يف العراق". ويقول جنم العقابي املتحدث با�صم 
وزارة العمل وال�ص���وؤون الجتماعية يف ت�صريح 
ل�)املدى( انه "بعد العام 2003 دخلت اإىل العراق 

عمالة اأجنبي���ة باإعداد كبرية وهائلة، ق�ص���م منها 
دخل بطريقة �ص���رعية، وق�صم اآخر غري �صرعية"، 
مبينا اأن وزارته غري م�صوؤولة عن دخول العمالة 
الأجنبية الكبرية اإىل الرا�ص���ي العراقية، وغري 
معنية بتنظيم اآلية منحهم �صمة الدخول )فيزا(.

وا�صتنادا لقانون العمل العراقي رقم )37( ل�صنة 
2015، ف���اإن العام���ل الجنب���ي ه���و كل �ص���خ�ض 
طبيع���ي ل يحمل اجلن�ص���ية العراقي���ة، يعمل او 

يرغ���ب بالعمل يف العراق ب�ص���فة عامل، ويحظر 
على الدارات وا�ص���حاب العمل ت�صغيل اأي عامل 
اأجنبي باأي �ص���فة ما مل يكن حا�ص���ًا على اجازة 
العمل التي ت�ص���درها الوزارة مقابل ر�صم يحدد 

بتعليمات ي�صدرها الوزير.
العم���ل  وزارة  "دور  اأن  اإىل  العقاب���ي  وين���وه 
وال�ص���وؤون الجتماعي���ة ه���و منح رخ�ص���ة عمل 
فق���ط"، م�ص���يفا ان فرقه���م الرقابي���ة ب���داأت يف 

الفرتة الخرية بتنظيم جولت تفتي�ص���ية للبحث 
ع���ن العمال���ة الأجنبية التي دخلت ب�ص���ورة غري 
�ص���رعية، وكذلك للتو�ص���ل اإىل اح�صائيات دقيقة 

عن اأعداد تلك العمالة.
اأن  اىل  العم���ل  وزارة  با�ص���م  املتح���دث  ويلف���ت 
العمل  قانون  م���ن تطبيق بنود وفقرات  "هدفنا 
النافذ هو ت�ص���غيل 50٪ م���ن العمالة الوطنية من 
اج���ل خلق مب���داأ التوزان م���ع العمال���ة الجنبية 

التي غ���زت امل�ص���اريع ال�ص���تثمارية، وعلى وجه 
التحديد يف قطاعات النفط والطاقة".

ويتاب���ع اأن "قانون العمل العراقي ي�ص���رتط على 
دخ���ول العامل الجنبي امتاك���ه املهنة واخلرة 
الطويل���ة يف جم���ال عمل���ه �ص���ريطة غ���ري توف���ر 
اخل���رة واملهارة لدى العامل العراقي"، م�ص���ددا 
عل���ى اأن "اجلولت التفتي�ص���ية مازالت م�ص���تمرة 
لل�ص���ركات العاملة يف القط���اع النفطي للتاأكد من 
العمالة الجنبية وعملية دخولها وتطبيق قانون 

العمل العراقي".
 وي�ص���ري املتحدث احلكومي اإىل اأن "عدد العمالة 
الجنبية التي تعمل يف ال�ص���ركات ال�ص���تثمارية 
ي���رتاوح بني 300 – 400 ال���ف عامل اأجنبي يف 
جميع انح���اء العراق"، منوها اإىل اأن جن�ص���يات 
العمالة الجنبية املتواجدة حاليا يف العراق هي 

من ال�صني ودول جنوب �صرقي اآ�صيا.
خال���د  الداخلي���ة،  وزارة  با�ص���م  املتح���دث  وكان 
املهن���ا، قد اأعلن يف وقت �ص���ابق عن نية احلكومة 
ت�ص���فري اأعداد كب���ري من العم���ال الوافدين بطرق 
غ���ري قانوني���ة، م�ص���ريًا اإىل اأن قان���ون العمل يف 

العراق غري مطبق ب�صكل �صحيح.
وينب���ه اإىل اأن "العمال���ة يف املطاع���م وال�ص���واق 
والت���ي غالب���ا م���ا يتواجد فيه���ا العمال م���ن دولة 
بنغاد�ض، اي�ص���ا ل منتلك اح�صائيات دقيقة عن 
اأعداده���م"، مبين���ا اأن هناك حم���ات كبرية تقوم 
بها وزارة الداخلية لت�ص���فري من دخل الرا�ص���ي 

العراقية بطريقة غري قانونية.
ويوؤك���د املهن���ا اأن "دائرة القام���ة التابعة لوزارة 
الداخلي���ة ه���ي امل�ص���وؤولة عن عملي���ة دخول هذه 
العمالة للعراق ول علم لوزارة والعمل ال�ص���وؤون 
الجتماعي���ة ع���ن عملية دخولهم" منوه���ا اإىل اأن 
اإىل  الف���رتة احلالية  ارتفع يف  البطالة  "موؤ�ص���ر 

نحو 35٪ بعدما كان �صابقا ٪22".
م���ن جهته، يوؤكد عبد الزه���رة الهنداوي املتحدث 
با�ص���م وزارة التخطيط ل�)املدى( اأن "ن�صبة الفقر 
يف الع���راق بلغ���ت نحو 30٪، والت�ص���خم ل�ص���هر 
اي���ار املا�ص���ي ارتف���ع اإىل اأق���ل من ن�ص���ف واحد 
باملئة، لكن الت�ص���خم الرتاكمي من �ص���هر ت�صرين 
الث���اين لع���ام 2020 اإىل �ص���هر اأي���ار م���ن الع���ام 

احلايل يبلغ اأقل من ٪6".
م���ن جانبه���ا، توؤك���د علياء ح�ص���ني ماهود ع�ص���و 
املكتب التنفي���ذي لاحتاد الع���ام لنقابات العمال 
يف العراق ل�)املدى( اأن "ن�ص���بة العمالة الجنبية 
�ص���رعية وغ���ري   ب�ص���ورة  الع���راق  اإىل  الداخل���ة 
�ص���رعية ت���رتاوح ب���ني 800 اإىل ملي���ون عامل"، 
مبينة اأن دخ���ول تلك العداد من العمال الأجانب 

�صيقلل من فر�ض عمل ال�صباب العراقي.
و�صهد العراق �صنة 2020 اأزمة اقت�صادية خانقة 
ج���راء انخفا����ض اأ�ص���عار النف���ط والتي ب�ص���ببها 
تل���كاأت احلكومة يف تاأم���ني رواتب املوظفني يف 
اوقاتها املح���ددة وجلاأت يف النهاي���ة اإىل خف�ض 
قيم���ة الدين���ار العراقي )من 120 ال���ف دينار اىل 
145 ال���ف دينار، ل���كل مائ���ة دولر( والتي عمليا 
قللت القدرة ال�ص���رائية للموظفني ومعها ل�صرائح 

وا�صعة مرتبطة بهم.  
وت�ص���يف اأن "الدخ���ول غري ال�ص���رعي ل���ه تبعات 
اقت�ص���ادية وحتى �صحية لنهم ل يخ�صعون اإىل 
عملي���ات الفح����ض من اج���ل التاأكد من �ص���امتهم 
م���ن جمي���ع المرا����ض"، مو�ص���حة اأن الدخ���ول 
غري ال�ص���رعي هو حماولة للتهرب من ال�ص���رائب 
والر�صوم التي تفر�ص���ها احلكومة العراقية على 
هوؤلء العمال وعلى ارباب وا�صحاب العمل مثل 
ال�ص���مان الجتماعي املوجودة يف وزارة العمل 

وال�صوؤون الجتماعية.

  ترجمة/ حامد احمد

عل����ى م����دى �ص����نوات كان هن����اك كثري م����ن الدعوات للت�ص����دي 
لهذه الازمة ال�ص����حية. يف عام 2018 اأعلن مكتب املفو�ص����ية 
العليا حلقوق الن�ص����ان يف الب�ص����رة ان م����ا يقارب "800 حالة 
�ص����رطان يت����م ت�ص����جيلها �ص����هريا يف املحافظة". واأك����د املكتب 
ه����ذا الرقم بتاري����خ 4 كانون الثاين م�ص����ريا اىل ان "املحافظة 
تت�ص����در املدن العراقية يف حالت ال�ص����رطان عر ت�ص����جيل ما 
ب����ني 600 اىل 700 حال����ة كمعدل �ص����هري خال ع����ام 2020". 
يف ع����ام 2019 ذك����رت اجلمعية العراقية للبيئة وال�ص����حة يف 
لندن، ان "�ص����ناعات النفط والغاز يف العراق ف�صلت باأن تاأخذ 
على عاتقها امل�ص����وؤولية بقدر م����ا يتعلق المر مبخلفات وتاأثري 
م�ص����اريعهم النفطية على البيئة وت�ص����بب ذلك مبخاطر �صحية 

ج�صيمة".
م����ع ذلك، ورغم ان الح�ص����ائيات والدرا�ص����ات النظرية ت�ص����ري 
اىل وجود عاقة بني تزايد حالت ال�ص����رطان وخملفات اعمال 
�صركات النفط، قال املتحدث با�صم وزارة النفط، عا�صم جهاد، 
للمونيرت "رغم حقيقة ان الأن�ص����طة النفطية واحرتاق الوقود 
يلوث����ان البيئة، فانه لي�ض من املن�ص����ف ربط عاقة بني حالت 
ال�ص����رطان والتل����وث النفطي، كما انه لي�ض هن����اك اثباتا علميا 
ي�ص����ري اىل ان هذا التلوث هو وراء الرتفاع بحالت ال�صرطان 
يف املحافظات اجلنوبية ب�ص����منها الب�ص����رة". واأ�ص����اف جهاد 
قائ����ا "كثري من التقارير تغ�ض النظر ع����ن اآثار احلروب التي 
�ص����هدها العراق، ب�ص����منها احلرب العراقي����ة – الإيرانية التي 
ا�ص����تمرت لثم����اين �ص����نوات وحرب اخللي����ج التي ا�ص����تخدمت 
فيها اأ�ص����لحة حمظورة م����ن بينها اليورانيوم املن�ص����ب وكذلك 
املايني من القنابل واملقذوفات وخملفات احلرب امللوثة التي 
ت�صتمر بتهديد اأرواح اأبناء املحافظة. اآثار امللوثات الع�صكرية 
والكيمياوي����ة �ص����تبقى عل����ى م����دى عق����ود ول ميك����ن اإزالة تلك 
الآث����ار ب�ص����هولة". وم�ص����ى جه����اد بقول����ه "الإهمال هو اأ�ص����ل 
الق�ص����ية عندما يتعلق الم����ر مبعاجلة هذه امللوث����ات اأو اإزالة 
خملف����ات احلرب التي تاأتي على اأرواح الع�ص����رات من الأرواح 
�ص����نويا. اأنا �صخ�ص����يا زرت م�صت�ص����فى الب�ص����رة ال����ذي يعالج 
اأمرا�ض ال�ص����رطان وا�صتمعت اىل درا�ص����ة قدمها طبيب اأثبتت 
ان خملف����ات احلروب والأ�ص����لحة املحرمة واآثارها املدمرة هي 

امل�صببات الرئي�صة حلالت ال�صرطان يف املحافظة".
وق����ال جهاد "وزارة النفط م����ن جانبها مهتمة مبعاجلة التلوث 
البيئي يف وقت ت�صعى فيه لإيقاف حرق الغاز امل�صاحب ب�صكل 
كامل بحلول العام 2025 وذلك عر �صل�ص����لة عقود مع �صركات 
عاملية يف الب�ص����رة ومي�ص����ان وذي قار ومتكن����ت حلد الن من 
ا�ص����تثمار وجتميع 50 اىل 60٪ من كميات الغاز امل�ص����احب". 
واأك����د جه����اد ان وزارة النف����ط تعتر م�ص����اهما فعال بتح�ص����ني 

الو�ص����ع ال�ص����حي يف الع����راق وذلك بتوفري دعم مايل �ص����هري 
ومع����دات جي����دة وادوي����ة مل�صت�ص����فيات متخ�ص�ص����ة مبعاجل����ة 
امرا�����ض ال�ص����رطان، م�ص����ريا اىل ان ال����وزارة تتحم����ل اأي�ص����ا 
تكاليف حتديث وبناء وحدات طبية متطورة يف امل�صت�صفيات. 
مدير ع����ام دائرة ال�ص����حة العام����ة يف وزارة ال�ص����حة، ريا�ض 
عب����د الأمري، ق����ال ان الوزارة لي�ص����ت له����ا اح�ص����ائيات باأعداد 
املواطن����ني الذين توفوا لأ�ص����باب متعلق����ة بالنبعاثات الغازية 
حلق����ول النف����ط، موؤكدا انه لي�ص����ت هن����اك درا�ص����ة علمية تثبت 
وج����ود عاق����ة ب����ني ملوثات حق����ول النف����ط وال�ص����رطان. علي 
البديري، ع�ص����و الرملان العراقي، قال ان ا�ص����تطاعا ميدانيا 
اج����راه اثبت وجود ارتف����اع بحالت ال�ص����رطان يف حمافظات 
نفطية ت�ص����درتها حمافظة الب�ص����رة، م�ص����ريا اىل عدم امتاكه 
دلي����ا عل����ى ان نريان حق����ول النفط ه����ي ال�ص����بب، ولكنه يلقي 
بالائمة على �صركات النفط العاملة يف احلقول التي ل تراعي 
املعاي����ري ال�ص����حية للحيلول����ة دون تل����وث البيئ����ة. م����ن جانبه 
يعتقد، حيدر �ص����لمان، من مديرية �صحة الب�صرة وجود عاقة 
بني ارتفاع حالت ال�ص����رطان والأن�صطة النفطية لل�صركات يف 
احلقول. واأ�صاف �صلمان بقوله "الغاز امل�صاحب غري امل�صتغل 
والذي يتم احراقه يف اجلو ي�ص����بب م�ص����اكل بيئية كرى على 
امل�ص����تويني املحلي والإقليمي. �صركات الغاز متلكئة يف عملها 
عل����ى احتواء ما حترقه من غاز. مثل هك����ذا انبعاثات اإذا ما مت 
احتواوؤها وا�ص����تغالها ف�صيتوقف عندها التلوث البيئي، فهي 
توفر حا�ص����نة لأمرا�ض ال�صرطان". وقال �ص����لمان ان الب�صرة 
اىل  اأدت  حام�ص����ية  امط����ار  اىل   2018 الع����ام  يف  تعر�ص����ت 
تعر�ض 4،500 �ص����خ�ض للت�ص����مم خال ثاث����ة اأيام فقط. وقال 
ان امل�صت�صفيات اكتظت باملر�صى يف حينها ومل ي�صلط العام 
ال�ص����وء على تلك احلالة. بتاريخ 4 اأيار ك�صف اأطباء عراقيون 
ع����ن ت�ص����جيل مع����دلت تن����ذر بخط����ر حل����الت ال�ص����رطان يف 
الب�ص����رة ومي�صان والنا�ص����رية. علي البياتي، ع�صو مفو�صية 
حقوق الن�ص����ان العراقية، قال "هن����اك اخفاق يف اياء اهتمام 
للظروف ال�ص����حية التي يعي�صها ال�ص����كان املجاورون للحقول 
النفطي����ة، ويت�ص����ح ذل����ك يف الرتاخي�����ض املمنوحة لل�ص����ركات 
الت����ي ل يراعى فيها دعم القطاع ال�ص����حي، ومع غياب الرقابة، 
فان هذه ال�ص����ركات ف�ص����لت يف احرتام التزاماتها �ص����من بنود 
الرتاخي�����ض يف اإزال����ة اآث����ار التل����وث الناجمة عن ح����رق الغاز 

امل�صاحب واعمال التنقيب".
م����ا تزال احلاج����ة مطلوب����ة، اىل الآن، لإيجاد و�ص����يلة معاجلة 
للتل����وث البيئ����ي يف مناط����ق حق����ول النف����ط، خ�صو�ص����ا م����ع 
الخ����ذ بنظ����ر العتبار ان العراق يعاين اأ�ص����ا م����ن تراجع يف 
موؤ�ص�ص����اته ال�ص����حية وكذل����ك خل����ل يف توف����ري خدم����ات امل����اء 

والكهرباء ب�صكل عام.
عن املونيرت

ل اإح�شائيات دقيقة عن العمالة الأجنبية.. و"العمل" تتوعد بمطاردة غير ال�شرعيين

مخلفات الحروب وتلوثات بيئية وراء 
المن��اخ!تزايد حالت ال�شرطان في العراق تغي��رات  مقاوم��ة  �ش��يمكنهم  فق��ط  الأثري��اء 

مبواجهة موجات احلر ال�صديدة امل�صتقبلية يف العراق: 

بعد ارتفاع موؤ�صر ن�صبة البطالة اإىل 35 باملئة

 الف�صاد و�صوء الإدارة يوؤديان اإىل تعميق اأزمة الطاقة ك�صف مدير دائرة بيئة جنوبي العراق، وليد حامد، يف ت�صريح له بتاريخ 
21 اأيار ان اح�صائيات وزارة ال�صحة اأ�صارت اىل ت�صجيل 2000 حالة �صرطان 
كمعدل �صنوي يف البلد جراء انبعاثات لغازات �صمية ملوثة يف اجلو منبثقة 

من ال�صنة لهب الغاز امل�صاحب يف حقول نفط الب�صرة، منتقدا يف الوقت 
نف�صه �صركات النفط لعدم اكرتاثها مبعايري وار�صادات ال�صحة والبيئة.



مقدمة ال بد منها 
تداولت مواقع التوا�سل مقاال لرئي�س حترير جريدة )املدى( فخري كرمي بعنوان "االنك�سار يف زمن االنطفاء: حتوالت �سعدي 
يو�سف والقطيعة مع ما�سيه.."، ن�سر يف �سحيفة )املدى( بتاريخ 14/ 7/ 2019 وقد اجتزاأ البع�س فقرات من املقال فيما ادعى 
اآخرون ان املقال كتب بعد رحيل ال�ساعر �سعدي يو�سف، واملقال هو مكا�سفة  مع �سعدي حول مواقفه االخرية والتي ا�ساء فيها للكثريين، 
تغريدة  تويرت  يف  �سفحته  على  كرمي  فخري  كتب  لندن،  يف  امل�ست�سفى  اىل  اإثرها  على  نقل  �سحية  الزمة  يو�سف  �سعدي  تعر�س  وعندما 
يطالب فيها باالهتمام بال�ساعر �سعدي يو�سف كونه قامة ادبية. وعند رحيله ن�سرت )املدى( تقريراً مو�سعًا تنعاه فيه، وتعر�س منجزه 

االدبي. وتو�سيحا للحقيقة ورفعًا لاللتبا�س اأو التاأويل املخل نعيد ن�سر املقال كامال .

كان "�ضديقي" �ضعدي يو�ضف نقطة �ضعفي 
يف الو�ضط الثقايف احلزبي والدميقراطي 
بهم  االه��ت��م��ام  اج��ت��ه��دت يف  اآخ��ري��ن  مثل 

واختيارهم العتباراٍت ثقافية و�ضيا�ضية .
"مثلبة" عليَّ من بني االأ�ضباب  وكانت تلك 
طوال  مني،  نالت  التي  اال�ضتهدافات  يف 
���ض��ن��وات ن�����ض��اط��ي ال�����ض��ي��ا���ض��ي، احل��زب��ي 

واالإعالمي والثقايف.
وتعود عالقتي ب�ضعدي اإىل الن�ضف الثاين 
من �ضتينيات القرن الفائت، وب�ضكل خا�ص 
ب�ضنوات  م��رورًا  ال�ضبعينيات،  بداية  يف 
ال�ضعب،  لطريق  الثقايف  الق�ضم  يف  عمله 
وبعد الهجرة اإىل اخلارج. مل اأترّدد خاللها 
باال�ضتجابة لكل طلباته مبا يف ذلك اإيواءه 
ن�ضاطه  له  يكفل  مبناخ  واإحاطته  ورعايته 
اإب��داع��ي��ة،  ك��ق��ام��ة  ب��ه  حمتفيًا  االإب���داع���ي، 
عما  النظر  بغ�ص  دميقراطية،  و�ضخ�ضية 
تعاٍل  �ضجايا،  م��ن  البع�ص  يعتقده  ك��ان 

وذميمة وا�ضتهداٍف الأ�ضدقائه املقربني.
مل  رفقته  �ضنوات  طوال  اأنني  اأجزم  واأكاد 
اأتعر�ص له ب�ضوء اأو اأتناول �ضريته اأو اأرّد 
هذه  كتابة  حتى  واتهاماته  �ضتائمه  على 
ال�ضطور. وهذا ما عاهدت نف�ضي عليه يف 
التعامل مع ما كنت وما اأزال اأتعر�ص اإليه 
للعراقيني  يحلو  "االأوادم" كما  اأ�ضباه  من 
ت�ضمية ناكري اجلميل، والنّهازين، وذوي 
العاملني يف ميادين  املري�ضة من  النفو�ص 
وبينهم  وال�����ض��ي��ا���ض��ة،  وال��ث��ق��اف��ة  االإع����الم 
ال�ضتيمة  ت��ن��اأى  دن��اءت��ه��م  لفرط  �ضخو�ص 

بنف�ضها عن توجيهها لهم.
التاريخ  ام��ت��داد  على  ال��ع��راق  اأُم��ُت��ِح��ن  لقد 
على  ال�ضرب  يف  ومبدعيه  �ضعبه  بطاقة 
االنبثاق  على  وقدرته  وال��وي��الت،  املكاره 
يف ك��ل م���ّرة م��ن حت��ت ال��رم��اد ل��ي��وؤك��د اأن��ه 
ارادت���ه  لك�ضر  ال��ر���ض��وخ  على  ي�ضتع�ضي 
واإطفاء جذوة تطلعه للنهو�ص يف مواجهة 
كل حتٍد وع�ضٍف واإق�ضاٍء. وليظل كما كان 
اإغناء  يف  �ضّباقًا  رائ��دًا  التاريخ  فجر  منذ 
احل�����ض��ارة االإن�����ض��ان��ي��ة ب��ق��ي��ٍم واإب���داع���اٍت 
يف  اأح��د  ي�ضبقه  مل  جماهيل  وف��ك  وب��ن��اٍء، 
والفلك  والطب  والفل�ضفة  العلوم  م�ضامري 
والب�ضريات والكيمياء والتاريخ والعمارة 
و�ضوى  االجتماعي  والت�ضريع  والقانون 
ذلك من فنون احلياة التي اأبهرت العامل يف 
زمن حتّول بغداد اإىل منارة ي�ضت�ضيء بها 
الثقافة  كنوز  من  ينهل  اأن  يريد  قا�ضٍد  كل 
التاريخ  عمق  ويف  والفل�ضفة.  وال��ع��ل��وم 
باإبداعات  الب�ضرية  كنوز  العراقيون  اأغنى 
والبابلية  واالأكدية  ال�ضومرية  احل�ضارات 
ب��اخ��راع  ثقافيًا  واأث��روه��ا  واالآ���ض��وري��ة. 
ال��ك��ت��اب��ة امل�����ض��م��اري��ة، وت��خ��ط��ي��ط امل���دن، 

وتطور علم القانون.
مراحل  يف  العراقيون  املثقفون  يغب  ومل 
حتدياتهم  بلغت  اإذ  والع�ضف،  النكو�ص 
تفوق  ب��و���ض��ائ��ل  بالنف�ص  الت�ضحية  ح��د 
لكنها  حتملها،  على  االإن�ضان  طاقة  اأحيانًا 
ا�ضتع�ضت على تطويعهم. وهذا ما تعر�ص 
البعث  زم��ن  يف  ال��ع��راق��ي��ون  املثقفون  ل��ه 
عهدهم  ويف   ،١٩٦٣ �ضباط   ٨ يف  االأول 
حلظة  وحتى   ١٩٦٨ ان��ق��الب  بعد  ال��ث��اين 
واالإره���اب  الع�ضف  رم��ز  ال�ضنم،  �ضقوط 
من  �ُضّيد  ما  وتدمري  احلرمات  وا�ضتباحة 
بنى حتتية ومنجزات. اإثر انقالبه الدموي 
احلركة  رم��وز  كانت  �ضباط،   ٨ يف  االأول 
الثقافية واالإبداعية يف كل ميادينها، هدفًا 
وال�ضيا�ضية،  اجل�ضدية  للت�ضفية  مبا�ضرًا، 
كمحاولة الإفراغ املجتمع العراقي من نخبه 

الطليعية اخلالقة.
اأبرز الكّتاب وال�ضعراء والفنانني  مل ي�ضلم 
و�ضواهم من املثقفني من ع�ضف االنقالبيني 
ك�ضر  واالإم���ع���ان يف حم��اول��ة  وب��ط�����ض��ه��م 
واإطفاء  اإلهامهم،  م�ضادر  وانتزاع  اإرادتهم 

ال�ضيا�ضية  احلياة  من  واإزاحتهم  جذوتها، 
ن�ضر  ال���ري���ادي يف  االج��ت��م��اع��ي  وال��ف��ع��ل 
واإ����ض���اع���ة ق��ي��م احل���ري���ة واالن���ع���ت���اق من 

اال�ضتبداد والتخلف.
ا�ضتهدفهم  من  من بني  يو�ضف  �ضعدي  كان 
الع�ضرات واملئات  كما �ضواه  االنقالبيون. 
بل االآالف ممن نال التعذيب اجل�ضدي منهم 
التعذيب  لكن  اإن�ضاين،  �ضعف  حلظة  يف 
روح��ه��م  ا���ض��ت��الب  ي�ضتطع  مل  وال��ب��ط�����ص 
ل��ل��ح��ي��اة واخل���ل���ق. ظ���ل �ضعدي  وت��وق��ه��م 
يرمم مكامن �ضعفه االإن�ضاين يف مواجهة 
االإب��داع��ي��ة،  عافيته  وي�ضتعيد  ال��ت��ع��ذي��ب 
ج�ضد  م��ن  ي��ن��ال  ق��د  التعذيب  اأن  ول��ي��وؤك��د 
ان��ت��زاع روح��ه  ع��ن  لكنه يعجز  االإن�����ض��ان، 

ويك�ضر اإرادة احلياة واخللق منه.
�ضعفه  ك��ب��وة  م��ن  ي��و���ض��ف  ���ض��ع��دي  نه�ص 
املعِذبون  ح��اول  م��ا  م�ضتعيدًا  االإن�����ض��اين 
وهو  واخللق  احلياة  عافية  من  انتزاعه، 
بعد  ال��ي��ه  ان��ت��ق��ل  ال���ذي  االأول  م��ن��ف��اه  يف 
اإطالق �ضراحه من معتقالت البعث، ثم يف 
احلركة  اىل  جديد  من  ان�ضمامه  �ضنوات 
مرحلة  يف  البالد  اىل  عودته  بعد  الثقافية 
الوهم ال�ضيا�ضي الذي طال احلزب والقوى 
حترير  اأ���ض��رة  اإىل  وان�ضمامه  الوطنية، 
م�ضاهمًا  ال�ضعب"  "طريق  احل��زب  جريدة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ث��ق��ايف  ق�ضمها  يف  ف��ع��ااًل 
ق�ضائد  واأب���دع  الدميقراطية،  واالأن�ضطة 
"حتت  ال�ضعرية  ري��ادت��ه  ت��وؤك��د  ودواوي���ن 

جدارية فائق ح�ضن" وق�ضائد ُمبهرة .
لتجنب  خ��ي��ارًا  ال��رح��ي��ل،  �ضوى  يجد  ومل 
"كمني" البعث  انهيار  بعد  ثانية  االنك�ضار 
"اجلبهة  اخل��دي��ع��ة  وم�����ض��ي��دة  امل��خ��ات��ل 
املنايف  اىل  مهاجرًا  التقدمية"،  الوطنية 
موا�ضاًل  العراقيني،  للمنا�ضلني  الق�ضرية 
عطاءه الثقايف واالإبداعي، م�ضاهمًا بقلمه 
والن�ضال  النظام  معار�ضة  يف  وق�ضائده 

يف اإنهاء �ضطوته .
ال�ضعرية  اإ�ضاءاته  عن  �ضعدي  يراجع  مل 
ما بعد  اإىل  بل  والكتابية حتى عام ٢٠٠٣ 

ذلك ب�ضنوات .
مبا  ت��اأث��ر  ق��د  يو�ضف  �ضعدي  ي��ك��ون  رمب��ا 
وت��غ��رّي  م�ضلمات  ���ض��ق��وط  م��ن  ب��ه  ت��اأث��رن��ا 
وتفكك  العراقية،  الدولة  واإنهيار  خيارات 
برابٍط  واإن  وموؤ�ض�ضاتها،  اأجهزتها  كل 
ب��ن��ي��وي م���ع اخ��ت��زال��ه��ا وجت�����ض��ي��ده��ا يف 
املت�ضلطة،  والعائلة  الطاغية  الفرد  �ضلطة 
خيار  وت�ضّيد  النظام  اإ���ض��ق��اط  قبل  حتى 
اأعقب ذلك من فر�ص االحتالل  احلرب وما 
االأمريكي على العراقيني دون اإرادتهم، بل 
والقوى  االأح��زاب  اأغلبية  معار�ضة  ورغ��م 
وال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال��ت��ي ك��ان��ت يف اأ���ض��ا���ص 
نظام  اأ�ضقطت  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية  العملية 

البعث، العتبارات واأهداف خمتلفة .
االأول  امل�����وؤمت�����ر  ع���ق���دن���ا  ب�������ريوت  يف 
والفنانني  وال�ضحفيني  ال��ك��ّت��اب  لرابطة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني ال���ع���راق���ي���ني، ت���اأخ���ر عن 
اإعطاء  دون  فاقرحت  �ضعدي،  ح�ضورها 
وتكليف  الرئي�ص،  انتخاب  تاأجيل  �ضبب 
الهيئة االدارية ا�ضتثناًء بت�ضميته. و�ضّو�ص 
البع�ص مف�ضرًا الق�ضد من التاأجيل، مترير 
خالل  م��ن  الرئي�ص  م��رك��ز  اإىل  تر�ضيحي 
من  الق�ضد  ان  واحل��ال  االإداري����ة!.  الهيئة 
حل�ضور  الفر�ضة  الإت��اح��ة  ك��ان  ال��ت��اأج��ي��ل 
���ض��ع��دي وان��ت��خ��اب��ه، دون م��ف��اج��اأت��ه وق��د 

يرف�ص، معتربًا ذلك قرارًا حزبيًا .
اأيام  اأرى واأجتهد  كما كنت  وكان منطقيًا، 
ذاك، اإنه االأجدر لرئا�ضة الرابطة، باعتباره 
ما  وهو  االأب��رز  ال�ضعرية  االإبداعية  القامة 
جدارته  لتثبت  الالحقة،  الوقائع  تزّكه  مل 

كما قد ُيقال االآن، ومع �ضدور العدد االأول 
اأجد  مل  الف�ضلية،  الثقافية  املدى  جملة  من 
كل  ويف  حتريرها.  برئا�ضة  جديرًا  �ضواه 
املحافل الثقافية كنا نحر�ص على اأن يكون 

يف �ضدارة امل�ضهد .!
ال�ضعرية"  "غيبته  حلظة  حتى  �ضعدي  ظل 
اهتمام  املفاجئ، حمط  ال�ضيا�ضي  وحتوله 
ال�ضيا�ضي  وحتى  الثقايف  الو�ضط  وتقدير 
ال�ضيوعي والدميقراطي، ومل يبدر من اأي 
مثقف ما ي�ضيء له، اأو يتناوله ب�ضوء. كان 
بيتي مقامًا له، ومكتبي، مكتبًا له. واأينما 
اأو  ل��ن��زوة  ال�ضتات،  ب��ل��دان  يف  يحل  ك��ان 
اإليه  لل�ضفر  اأ���ض��ارع  كنت   ، اإن��زع��اج  حلظة 
ك��ان يرغب.  ما  تاأمني  وزي��ارت��ه وحم��اول��ة 
وحال ترّبمه من مكان اإقامته، وهي كثرية، 
كان يت�ضل بي تلفونيًا اأو يبعث يل ب�ضعة 
�ضطور، معربًا فيها عن الرغبة للقدوم اىل 
حيث اأكون، وما اأن ي�ضل حتى يجد �ضقته 
ويريد،  ينتظر  كما  معي�ضته  وم�ضتلزمات 
اأو ب��رف��ق��ة زوج���ت���ه وم���ن ي��ك��ون  ل���وح���ده 

ب�ضحبته .
رعايته  عن  مثقفينا  من  اأح��د  يتخلف  ومل 
واح���ت�������ض���ان���ه، وح���ت���ى حت���ّم���ل ن���زوات���ه 

وترّبمه..
مقنع  تف�ضري  واأي  �ضاعرنا؟  غ��رّي  ال��ذي  ما 
يرّبر ما و�ضل اإليه، �ضيا�ضيًا، بل و�ضعريًا، 
بحيث �ضار يبدو كما لو اأنه تلّب�ص �ضخ�ضية 
قناعًا كان  اأنه �ضال عن �ضويته  اأو  اأخ��رى، 
يخفي حقيقته التي مل تكن ُمدَركة من قبلنا 
ال��ي��وم،  كما  عليه  ت��وؤخ��ذ  ومل  وجمايليه. 
مواقف وت�ضّلكاٍت كان التمّعن فيها قد يوؤكد 
اإليه م�ضلكه  اأن التغري اجلذري الذي �ضار 

وحتّوله مل يكن مباغتًا كليًا … 
اأ�ضدقائه  اأق��رب  بني  ينمو  الت�ضاوؤل  وبات 
ورفاقه وزمالئه، حول ما اآل اإليه من حتّول 
فاق كل ت�ضور، والتب�ص على اأكرث املعنيني 

ب�ضرب اأغواره.

بقدر تعلق االأمر بي، فاأن حلظة ا�ضتدارته 
نحو ال�ضد مما كانت عليه عالقتنا املمتدة 
القرن  �ضتينيات  من  الثاين  الن�ضف  منذ 
ر�ضالة  اخت�ضرتها  خا�ص  ب�ضكل  املا�ضي، 
م��ن �ضطر واح����د: ف��خ��ري ه��ل اأُ���ض��ت��م يف 
عليه،  ب��ه  اأرد  م��ا  اأج���د  ومل  ج��ري��دت��ي..؟ 
العمود  يف  ن�ضرت  ق��د  كانت  )امل���دى(  الأن 
على  رده  كرمي،  فوزي  للراحل  االأ�ضبوعي 
�ضعدي الذي تعر�ص له مبا اليليق بحوار 
اأو  تعري�ضًا  اأو  م�ّضًا  فيه  اأج��د  ومل  ثقايف، 

�ضبابًا وجتريحًا .
ت�ضاوؤل  �ضيغة  يف  عتاب  ان��ه  اأعتقد  كنت 
بالغي من �ضاعر �ضديق، يبدو فيه راف�ضًا 
مناق�ضته  على  ج����راأٍة  اأو  معه  ج���دٍل  الأي 
تبنّي عما مل يكن يخطر  لكنه  وال��رد عليه. 
�ضاغل  ل�ضعدي من  يُعد  اإذ مل  بال.  يّل على 
مني  وال��ن��ي��ل  �ضتمي  يف  االإم���ع���ان  ���ض��وى 
وعائلتي  بعر�ضي  وامل�����ص  التجريح  ح��د 
وتاريخي يف ق�ضائد اأو كتابات يتفنن فيها 
بتوظيف املفردات ال�ضتائمية التي ال تليق 

ب�ضاعر بوزنه وقامته.
ُي��ع��ّر���ص ب��ي الأين  رمب���ا ك���ان م��ف��ه��وم��ًا اأن 
مع  )امل��دى(  واأ���ض��درت  بغداد  اىل  انتقلت 
نخبة من ال�ضحفيني واملثقفني ال�ضيوعيني 
والدميقراطيني وبينهم من مل يربح البالد 
اىل املهاجر الق�ضرية كما فعلنا نحن. واأن 
اأقبل مبمار�ضة ن�ضاطي االإعالمي والثقايف 
واإن  حتى  االح��ت��الل،  ظل  يف  وال�ضيا�ضي 
كان هذا الن�ضاط على ال�ضد مما كانت عليه 
عرّبت  ما  وه��و  وفريقه،  برمير  �ضيا�ضات 
والعاملني  حتريرها  واأ�ضرة  اجلريدة  عنه 
فيها، واملقاالت االفتتاحية التي كنت اأكتبها 
يوميًا، وت�ضمن بع�ضها معار�ضة جوهرية 
لقرار حل اجلي�ص الذي �ضميته حكم اإعداٍم 
البعث"  "اجتثاث  ق��رار  ونقد  ميت.  على 
لي�ص من منطلق الدفاع عن البعث وتزكية 
احلكم ال�ضدامي، بل الأن التدابري االإدارية 

واالأمنية ال جتتث فكرًا مهما كانت طبيعته 
بديل  ببناء  واإمن���ا  ال��ن��ازي��ة،  اأو  الفا�ضية 
دميقراطي علماين يف اإطار دولة املواطنة 
االجتماعية،  والعدالة  املت�ضاوية،  احل��رة 
دولة القانون وحقوق االإن�ضان واحلريات 
للطائفية  فيها  مكان  ال  دولة  الدميقراطية، 

واالرهاب والتع�ضب واملحا�ض�ضة.
اجلريدة  )امل���دى(  كانت  احل��ال  وبطبيعة 
واملوؤ�ض�ضة بكل تفرعاتها واأوجه ن�ضاطاتها، 
تعترب ما �ضمي ب� "املقاومة" �ضدًا اإرهابيًا، 
وموؤ�ض�ضات  اأج��ه��زة  وبقايا  اأزالم  ق��وام��ه 
ومن  الدن  بن  قاعدة  من  وخليطًا  النظام، 
هّب هّبهم من املت�ضررين من التغيري الذي 
اأ�ضقط بزعمهم دولة طائفتهم، والع�ضابات 
ال�ضائبة من املجرمني الذين اأطلق �ضراحهم 
اإما اال�ضطفاف مع  الطاغية. وكان اخليار 
ه���وؤالء ب��زع��م ط��رد املحتل االأم��ريك��ي، مع 
انهم كانوا على ا�ضتعداد للتواطوؤ معه �ضد 
العملية ال�ضيا�ضية "الدميقراطية املختلة"، 
بكل  الوطنية  ال��ق��وى  م��ع  اال�ضطفاف  اأو 
اإنهاء  مكوناتها وتياراتها لتهيئة متطلبات 
الدولة  بناء  ب��اإع��ادة  وال�����ض��روع  االح��ت��الل 
تكن  مل  االأح����وال  ك��ل  ويف  الدميقراطية. 
غفلة  على  واملوؤ�ض�ضة  اجل��ري��دة  )امل���دى( 
ال�ضيا�ضية  العملية  اإجها�ص  اإمكانية  من 
اأ�ض�ص  تكري�ص  ���ض��وب  ت��ط��وره��ا  واإع��اق��ة 
ال��ن��ظ��ام ال��دمي��ق��راط��ي وال���دول���ة امل��دن��ي��ة، 
الطائفية  القوى  هيمنة  دون  واحليلولة 
تفرز  وم��ا  وف�ضادها  حما�ض�ضتها  ونظام 
م��ن ����ض���رور، وه���و م��ا مل ت��ت��خ��ل )امل����دى( 
منذ  لها  مبا�ضرة  اأه��داف��ًا  واعتبارها  عنه 
نهج مواجهة نظام  تاأ�ضي�ضها، وموا�ضلتها 
والف�ضاد  ال��ظ��الم��ي��ة  ون�����ض��ر  املحا�ض�ضة 
الدولة  العراقيني يف بناء  اإرادة  وا�ضتالب 
الوعي  ون�ضرها  الدميقراطية،  العلمانية 

املدين بكل اأوجهه ..
وهو  الكبري  �ضاعرنا  اأن  لالأ�ضف  تبني  لقد 
اأن  ل��ه  يحلو  ك��م��ا  االأخري"  "ال�ضيوعي 
لو  لنا"  ف��خ��رًا  "وكان  نف�ضه،  على  يطلق 
اىل  انتقل  منه  وعي  دون  رمبا  كذلك،  كان 
كل  �ضار  الذي  والتطّرف  التع�ضب  اأق�ضى 
اىل  ُم��ن��ّف��رًا  ان��زالق��ًا  فيه  يجد  يتابعه،  م��ن 
ال�ضفة االأخرى من التلّب�ص الطائفي، اإذ مل 
يتورع عن اعتبار كل "�ضيعة العراق عجم" 
"قرود".  وال��ك��رد  "كاولية"،  والعراقيني 
منقذ  داع�����ص  فيها  يعترب  ق�ضيدة  وين�ضر 
ال��ع��راق��ي��ني، واالإره���اب���ي االأّف����اق اأب���و بكر 

البغدادي حمرر العراق ..!
واإذا كان يرى يف كل هذا مواقف �ضيا�ضية 
يحق له اأن يديل باآرائه فيها، فما الذي فعله 
بطي  وفائق  �ضياع  وكامل  العلوي  ه��ادي 
االأب��دي��ة  ك���رمي، وه��م يف رقدتهم  وف���وزي 
ليكر�ص لهم �ضعدي يو�ضف �ضتائمه و�ضبابه 
يليق  حت��ف��ٍظ  اأو  ت���ورع  ب��ال  منهم  وي��ن��ال 
جدارية  واأجن��ز  �ضعرية  لغة  اأب��دع  مبثقٍف 

موازية بديوانه "جدارية فائق ح�ضن"؟.
واأي �ضغينة تدفعه، لينال من فناننا في�ضل 
ت�ضكيلية  ظاهرة  يعتربه  كان  الذي  لعيبي 
عراقية توؤكد ح�ضورها خارج حدود وطنه 
يف  و"فرا�ضًا"  فطريًا  ر�ضامًا  كونه  �ضوى 

�ضفارة اليمن الدميقراطية بباري�ص! 
يو�ضف  �ضعدي  ال�ضاعر  ي�ضتفز  ال��ذي  وما 
ل��ي��م��ع��ن يف ال��ت��ع��ري�����ص ب���ك���ل امل��ث��ق��ف��ني 
وامل��ب��دع��ني، م��ن زم���الء ورف���اق واأ���ض��دق��اء 

االأم�ص :
ع��ب��دال��ك��رمي ك��ا���ض��د، ف��ال��ح ع��ب��د اجل��ب��ار، 
ها�ضم  ن��ا���ض��ر،  ع����واد  زه���رياجل���زائ���ري، 
ال�ضلطاين،  فا�ضل  لعيبي،  �ضاكر  �ضفيق، 
ثامر،  فا�ضل  يا�ضني،  نبيل  �ضمعان،  الفريد 

حميد  اجل��زائ��ري،  مفيد  الن�ضري،  يا�ضني 
الوهاب  عبد  فهمي،  رائ��د  مو�ضى،  جميد 
ال��ب��ي��ات��ي، ع��ري��ان ال�����ض��ي��د خ��ل��ف و���ض��ع��اد 

اجلزائري، اإىل ما ال نهاية .....
بلدان  يف  عراقيًا  مثقفًا  �ضعدي  ي��رك  مل 
باجلا�ضو�ضية..!  يتهمه  اأن  دون  اللجوء، 
جلوئه  فرة  اختزل  ال��ذي  الوحيد  انه  مع 
احلقوق،  كامل  بريطانيًا  مواطنًا  لي�ضبح 
بلري  ب��ت��وين  فيها  يفخر  ق�ضيدة  وينظم 
احلرية  منحته  اجلديدة  جن�ضيته  ويعترب 
قبل  قوله  ي�ضتطع  مل  م��ا  ليقول  واجل���راأة 

ذلك ..
ومل ي���رف���ع ���ض��ع��دي ع���ن ���ض��ت��م ���ض��دي��ق��ه 
يف  يطرقه  مل  بابًا  يرك  مل  الذي  اأدوني�ص 
وتاأمني  �ضيافته  لتبني  واإيطاليا  فرن�ضا 
جلوئه. كذلك تنكر ل�ضديقه حممد احلارثي 

العماين...
ا�ضتهدفني  ما  ا�ضتعرا�ص  وارد  يف  ل�ضت 
والكي  اأي  اآي  لل�ضي  بالعمالة  تهم  من  فيه 
جانب  اىل  االأملانية  واملخابرات  ب��ي،  جي 
وليتجنب  والعراقية،  ال�ضورية  املخابرات 
ن�����ض��ي��ان ج��ه��از خم��اب��رات��ي جت��ن��دت فيه، 
خم��اب��رات  "لكل  ع��م��ال��ت��ي  اىل  اخ��ت��زل��ه��ا 
العامل"! يف ذات الوقت يف اآخر مقال له عن 
دوري يف اإجها�ص جبهة ثقافية دميقراطية 
عن  مبا�ضرًة  م�����ض��وؤواًل  باعتباري  وقبلها 
مئات  وت�����ض��ري��د  ع���دن  يف   ١٩٨٦ ان��ق��الب 
االآالف من مواطني عدن وجمهورية اليمن 
الدميقراطية، باأمر من دوائر اجلا�ضو�ضية 
الرو�ضية وبالتعاون مع اأجهزة �ضورّية ..! 
من  امل���و����ض���ل  ب��ت��ح��ري��ر  اح��ت��ف��ائ��ه  ويف 
يقوله  ما  داع�ص، مل يجد �ضعدي  ع�ضابات 
�ضوى العبارات االآتية، "�ضاأت�ضرف بحذف 

الكلمات النابية منها": 
اأح��رق��وا،  "احل�ضد"و�ضبيانه  مرتزقة   "
عبد  ]امل��ق�����ض��ود  ال�����ض��واع��د  "عار  ب��ق��ي��ادة 
ال����وه����اب ال�������ض���اع���دي[ وب���ال���ت���ع���اون مع 

الطريان الربيطاين والكندي، املو�ضل"!.
�ضتائمه  م���ن  االأح���ي���اء  ي�����ض��ل��م  مل  وه���ك���ذا 
وت��ق��ّوالت��ه ال��ن��اب��ي��ة، ب��ل وال االأم����وات من 
القامات الثقافية التي تركت ذخائر اإبداعية 
احل��رك��ة  واأْث�����َرت  ال��ع��رب��ي��ة  املكتبة  اأغ��ن��ت 
الن�ضاط  يف  ح�ضورها  وكر�ضت  الثقافية 
العراقيني  ووج��دان  الدميقراطي  الوطني 
ومل  الكرمية،  واحل��ي��اة  للحرية  التّواقني 
االأن��ظ��م��ة  اأم����ام ع�ضف  ق��ام��ات��ه��م  ت��ت��ط��اأط��اأ 
يف  التعذيب  منهم  وي��ن��ال  اال���ض��ت��ب��دادي��ة، 

معتقالت البعث .
يف  عي�ضاوي  ج��وزي��ف  ال�ضديق  �ضاألني 
التا�ضع  يف  جدًا"  "قريب  احل��رة  برنامج 
ع���ام ٢٠١١، مب��اذا  ���ض��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول  م��ن 
ت���رد ع��ل��ى ���ض��ع��دي ي��و���ض��ف ال����ذي يتهمك 
باعتبارك قومي�ضيون االحتالل االمريكي، 

واالرهابي الدويل واجلا�ضو�ص؟ 
قلت ال رد يل، فمن حقه اأن يقول ما ي�ضاء.

ا�ضتغراب، كيف ال ترد  عاد يت�ضاءل بنربة 
وهو ي�ضكك بوطنيتك؟ 

حٌر  وه��و  يل،  بتقييمه  معنّيًا  ل�ضت  قلت: 
يف  نف�ضي  م��ع  اأت�ضامح  ول��ن  ي��ق��ول،  فيما 
بكيل  االأم��ر  يتعلق  حينما  باملثل  التعامل 

ال�ضتائم والتخوين ..
يا  يقول  وهو  جوزيف  ال�ضديق  يقتنع  مل 
و�ضتائم  ب�ضفات  لك  يتعر�ص  اإن��ه  فخري 

تتطلب الرد.
قلت هذه املّرة:

نحن نتعر�ص حتى اليوم حلملة اتهام من 
مب�ضوؤوليتنا  البعث.  وحلفاء  القوجمية 
وحمنته  لل�ضياب  ال�ضيا�ضي  ال�ضقوط  عن 
ال�ضخ�ضية املحزنة، رغم جتنبنا الرد عليه 
ال�ضيوعي  موقعه  من  �ضيا�ضيًا  حتّول  حني 
ون�ضره  لل�ضيوعية  ال�����ض��اف��ر  ال��ع��داء  اىل 
�ضل�ضلة مقاالت يف �ضحيفة �ضفراء �ضدرت 
بعد ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨، ومل نتوقف عن 
اإبداعية  االحتفاء به كمجدٍد وكرمز وقامة 
خ��الق��ة، و ك��ان ه��ذا ه��و االأه���م يف موقفنا 
ومبدعيها،  اخلالقة  االإبداعية  العملية  من 
و�ضلوكهم  ال�ضيا�ضية  خياراتهم  ولي�ص 
انه  م��ع  االإن�����ض��اين،  و�ضعفهم  ال�ضخ�ضي 
ال�ضيا�ضية،  ومواقفه  خياره  �ضحية  ك��ان 
يو�ضف  �ضعدي  �ضيظل  نظري  وجهة  ومن 
وحزبه،  �ضعبنا  مباآثر  تغّنى  الذي  ال�ضاعر 
"اغرابه"  من  يعود  اأن  اىل  اأتطلع  واأظ��ل 

املوح�ص..! 
وينه�ص من جديد.

االنك�ضار يف زمن االنطفاء: حتوالت �ضعدي يو�ضف والقطيعة مع ما�ضيه..

 فخري كرمي
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ل�ست يف وارد ا�ستعرا�ض ما ا�ستهدفني فيه من تهم بالعمالة لل�سي اآي اأي والكي جي بي، واملخابرات الأملانية اىل جانب 
املخابرات ال�سورية والعراقية، وليتجنب ن�سيان جهاز خمابراتي جتندت فيه، اختزلها اىل عمالتي "لكل خمابرات العامل"! 

يف ذات الوقت يف اآخر مقال له عن دوري يف اإجها�ض جبهة ثقافية دميقراطية وقبلها باعتباري م�سوؤوًل مبا�سرًة عن 
انقالب 1986 يف عدن وت�سريد مئات الآلف من مواطني عدن وجمهورية اليمن الدميقراطية، باأمر من دوائر اجلا�سو�سية 

الرو�سية وبالتعاون مع اأجهزة �سورّية ..! 



 متابعة/ املدى

كان الربد والظالم يحيطان باملكان 
الذي يبع���د كيلومرتات من �س���احة 
االحتجاج���ات  مرك���ز  التحري���ر 
االعت�سام���ات  ومي���دان  ال�سعبي���ة 
املطالب���ة بتغي���ر الطبق���ة احلاكمة 
املتهم���ة بالف�س���اد، حينم���ا توقف���ت 
قرب���ه �سي���ارة بي�س���اء ويف داخلها 
اأربع���ة ركاب مل ي���ر مظهره���م اأي 
ريب���ة، فان�س���ل حممد فيه���ا �سريعًا، 
وه���و يتب���ادل ال�سالم م���ع الراكبني 

قبل ان ي�سود ال�سمت.
مل مت���ر �سوى حلظ���ات حتى غرت 
نح���و  متجه���ة  م�ساره���ا  ال�سي���ارة 
�س���ارع اب���و نّوا�س املط���ل على نهر 
دجل���ة يف اللحظ���ة ذاته���ا التي ظهر 
فيه���ا من حت���ت �سرتة اأح���د الركاب 
م�سد�س كامت لل�سوت �سوب نحوه 
مع كلمات بلغة حا�سمة "ا�سمت اإن 

كنت تريد اأن تعي�س".
يبح���ث  كان  �سن���ة(   23( حمم���د 
ع���ن عم���ل من���ذ تخرج���ه م���ن كلي���ة 
العل���وم ال�سيا�سي���ة بجامع���ة بغداد 
وو�س���ط   ،2019 �سي���ف  يف 
املطالب���ة  االحتجاج���ات  موج���ة 
االأول  ت�سري���ن  يف  باالإ�س���الح 
دعم  يف  �سريع���ًا  انخ���رط   ،2019
احلرك���ة االحتجاجي���ة، و�ساهم يف 
تاأ�سي����س خيام االعت�س���ام الطالبي 
يف �س���ارع ال�سع���دون امل���وؤدي اإىل 
�ساحة التحرير. وطوال اأ�سهر عمل 
بحما�سة يف جمع التربعات لتوفر 
امل�ستلزم���ات اال�سا�سي���ة م���ن طعام 
وفر�س ن���وم وادوية واأقنعة الوجه 

الواقية من قنابل الغاز.
اأح�س���ت مفو�سية حق���وق االن�سان 
العراقي���ة، يف مطلع �سباط 2020 
خالل اربعة اأ�سهر من االحتجاجات 
فق���ط، اختط���اف 72 �سخ�سًا )22 
 49 جان���ب  اىل  �سراحه���م(  اأطل���ق 
�سحيته���ا  راح  اغتي���ال  حماول���ة 
ومدون���ًا.  و�سحافي���ًا  نا�سط���ًا   22
لكن االأرق���ام ت�ساع���دت يف االأ�سهر 

الالحقة.
ويف مطلع حزي���ران 2021 ك�سف 
ع�س���و مفو�سي���ة حق���وق االن�س���ان 
فا�سل الغ���راوي، عن م�سر جميع 
 76 عدده���م  البال���غ  املفقودي���ن 
مفق���ودًا، با�ستثن���اء 18 منه���م م���ا 
زال���ت عملي���ات البح���ث والتح���ري 

جارية عنهم.

ت�صفيات بتهمة العمالة
ط���وال اأ�سه���ر م���ن توثي���ق حوادث 
االختط���اف حت���دث ن�سط���اء لكاتب 
التحقيق، عن تلق���ي كثر منهم بني 
 2020 االأول  وت�سري���ن  ايل���ول 
جماع���ة  "ني���ات"  ع���ن  معلوم���ات 
حم���ددة القي���ام بعملي���ات ت�سفي���ة 
لن�سط���اء يف التظاهرات وان لديهم 
فتاوى ب�سرعية القتل بتهمة العمالة 

الأمركا وبريطانيا ودول اخلليج.
يف الف���رتة ذاتها تلق���ى �سحافيون 
معلومات من اأط���راف اأمنية مقربة 
م���ن مكت���ب رئي����س ال���وزراء، تفيد 
بوجود قائمة ت�سم نحو 70 ا�سمًا، 
ب���ني �سح���ايف ونا�س���ط، مه���ددون 
بالت�سفية من قبل جماعات م�سلحة 
مقربة م���ن اأحزاب ال�سلط���ة، بتهمة 

"توا�سلهم مع دول معادية لف�سائل 
املقاومة".

عج���زت  الت���ي  االأمني���ة  االأجه���زة 
ع���ن حماي���ة املحتجني م���ن ف�سائل 
م�سلح���ة "تعتق���د اأن االحتجاج���ات 
موؤام���رة لتهدي���د وجوده���ا"، يبدو 
اأنها ف�سل���ت اأن ال تكون �سريكة يف 
اجلرمية، ف�سرب���ت اأ�سماء الن�سطاء 

وال�سحافيني املهددين.
تل���ك املعلوم���ات ت�سربت بع���د اأيام 
من تعر�س اأربعة م���ن اأبرز ن�سطاء 
الب�سرة ملحاوالت اغتيال، فقد ُقتلت 
النا�سط���ة يف املج���ال امل���دين رهام 
يعق���وب )19 اآب/ اأغ�سط����س( بعد 
اأيام من اغتي���ال النا�سط البارز يف 
حراك الب�س���رة حت�سني ال�سحماين 
 14( "مدني���ون"  خيم���ة  �ساح���ب 
اآب(، بينم���ا متك���ن م���ن النج���اة كل 
م���ن لوديا رميون وعبا�س �سبحي. 
و�سبق���ت ذل���ك عمليات قت���ل اأثرت 

حولها ال�سبهات.

اغتيال حماولة   291
اخلط���ف  عملي���ات  تقت�س���ر  مل 
عق���ب  ح�سل���ت  الت���ي  واالغتي���ال 
عل���ى   2019 ت�سري���ن  ح���راك 
�سمل���ت  ب���ل  والب�س���رة،  بغ���داد 
ت�س���ع حمافظ���ات اأخ���رى، بح�س���ب 
وتواري���خ  اأ�سم���اء  �سم���ت  وثيق���ة 
اأن  واأظه���رت  االغتي���ال،  عملي���ات 
جل العمليات ح�سل���ت بني الرابعة 
واحلادي���ة ع�س���رة م�س���اء، ونف���ذت 
باأ�سلح���ة ر�سا�س���ة متنوع���ة بينه���ا 

اأ�سلحة كامتة لل�سوت.
�ساب���ط يف جه���از االأم���ن الوطن���ي 
مت التوا�س���ل مع���ه مرات ع���دة قبل 
اأن يواف���ق عل���ى اللق���اء يف مقه���ى 
و�سط بغداد، قال وب�سرط عدم ذكر 
ا�سمه، اإن االغتي���االت ح�سلت بناًء 
على "عم���ل منظم قامت ب���ه جماعة 
م�سلح���ة كان���ت تعمل حت���ت انظار 
وزارة الداخلي���ة وبدعم من اأطراف 

�سيا�سية �سيعية".
حماول���ة   291 اأح�س���ت  الوثيق���ة 
ت�سفي���ة مبا�س���رة اأو بع���د اخلطف، 
نا�سط���ا   80 مقت���ل  اإىل  اأدت 
 122 واإ�ساب���ة  ومتظاه���رًا، 
 89 جن���اة  جان���ب  اإىل  اآخري���ن، 
نا�سط���ًا ومتظاهرًا من دون اإ�سابة، 
وهوؤالء توزعوا ب���ني بغداد، بابل، 
كربالء، النجف، الديوانية، املثنى، 

النا�سرية، مي�سان، الب�سرة.

انتظار بال نهاية
منذ نحو عام ينتظر الن�سطاء نتائج 
للك�س���ف  احلقائ���ق  تق�س���ي  جلن���ة 
وخط���ف  بقت���ل  املتورط���ني  ع���ن 
التحقي���ق  وجل���ان  املتظاهري���ن، 
الت���ي �سكلت بع���د كل عملية، والتي 
مل تخ���رج بتحدي���د االأ�سخا����س وال 

االأطراف املتورطة.
مع �سم���ت احلكومة برزت اأ�سوات 
يف �سفوف املحتجني توجه اأ�سابع 
االتهام مبا�سرة اإىل اأحزاب ال�سلطة 
ارتب���اط  له���ا  م�سلح���ة  وف�سائ���ل 
باحل�س���د ال�سعبي، م�س���رة اإىل اأن 
و�سائ���ل اإع���الم الف�سائ���ل وحتديدًا 
كتائب "حزب الله" و"ع�سائب اأهل 
احلق"، نقلت ت�سريحات وتعليقات 
االحتجاج���ات  هاجم���ت  وكتاب���ات 

الن�سط���اء،  بدواف���ع  و�سكك���ت 
واتهمتهم بالعمالة واخليانة وتلقي 

االأموال من اخلارج.
لك���ن النائ���ب فا�سل الفت���الوي عن 
احل���ق"  اأه���ل  "ع�سائ���ب  حرك���ة 
تل���ك االتهام���ات، ويطالب  يرف����س 
حكوم���ة الكاظم���ي "بتكثيف اجلهد 
هن���اك  لتك���ون  اال�ستخب���اري، 
ع���ن  بعي���دة  ق�سائي���ة  حتقيق���ات 
ال�سغوط���ات م���ن اج���ل الك�سف عن 
القتلة وتقدميهم اىل العدالة، ولكي 
احلقيقي���ة  غ���ر  االتهام���ات  نبع���د 
املوجهة اىل جهات بعينها". ويقول 
اإن جه���ات خارجي���ة عدي���دة "لديها 
م�سال���ح يف اإث���ارة الفو�سى داخل 
املجتمع العراق���ي"، م�سددا على اأن 
الق�ساء يجب اأن ياأخذ جمراه وعلى 
اجلهات املعني���ة بالتحقيقات ك�سف 
ما تو�سل���ت اإليه. ويوؤكد النائب اأن 
الف�سائل املرتبطة باحل�سد ال�سعبي 
مب���ا فيه���ا "ع�سائ���ب اأه���ل احل���ق" 
ه���ي قوة اأمني���ة تابع���ة للقائد العام 
للق���وات امل�سلح���ة واتهامه���ا ياأت���ي 

الإثارة اخلالفات وخلق الفتنة.

مالحقة عائالت 
الن�صطاء

تكتف���ي  ال  ن�سط���اء،  بح�س���ب 
با�سته���داف  امل�سلح���ة  اجلماع���ات 
النا�سطني بل تالحق عوائلهم اي�سا 
بر�سائ���ل التهدي���د الجباره���م عل���ى 

وقف متابعة ملفاتهم.
تعر�س���ت بي���وت ن�سط���اء لهجمات 
باأ�سلحة نارية وبعب���وات �سوتية، 
كبي���ت النا�سط ح�س���ني الغرابي يف 
ذي قار، فيما تلق���ى اآخرون ر�سائل 
تهدي���د. يوؤك���د النا�سط عل���ي مهدي 
عجي���ل اأن املجموع���ات امل�سلح���ة ال 
تتوان���ى عن فع���ل اأي �س���يء لوقف 
االحتجاج���ات "اأن���ا علق���وا يف باب 
بيتي دمية طف���ل م�سنوقة وملطخة 
بالدماء. كانت ر�سالة وا�سحة اأنهم 
يعرفونني ويعرفون بيتي واالأوالد 
وباإمكانهم اأن يقتلوا اأي �سخ�س اإذا 

مل اأن�سحب".
يق���ول مال���ك الطي���ب ال���ذي اغتي���ل 
�سقيقه النا�سط البارز يف الديوانية 
ثائ���ر الطي���ب يف منت�س���ف كان���ون 
عب���وة  بوا�سط���ة   2019 االأول 
ال�سقة، وال���ذي توا�سل مع العديد 
م���ن امل�سوؤول���ني مب���ن فيه���م رئي�س 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلي���ة لك�سف 
قتلة �سقيقه، اأنه تلقى ر�سائل تهديد 
بالتوق���ف عن متابع���ة ملف �سقيقه: 
م���ن  عودت���ي  اأثن���اء  ف���رتة  "قب���ل 
العم���ل ب�سيارت���ي، ق���رب م�ست�سفى 
احل�سني، حلق���ت بي دراج���ة نارية 
يقوده���ا �سخ����س ملث���م طل���ب مني 
م���ررت  اإيل.  للتح���دث  التوق���ف 
بلحظ���ات ع�سيبة واأن���ا اراقبه قبل 
ان يطالبن���ي برتك الدع���وى ب�ساأن 
الك�سف عن قتل���ة اأخي، الأن يف ذلك 
خط���رًا كب���رًا عل���ى حيات���ي. اأطلق 
كلمات���ه وانطل���ق �سريع���ًا، حاول���ت 
تعقبه لكنه دخل اإىل االأزقة ال�سيقة 

واختفى".

يف  اخلط���ف  حم���اوالت  تت�ساب���ه 
تفا�سيلها، كما يف نتائج التحقيقات 
الت���ي تنته���ي اىل املجه���ول. فف���ي 
خم����س ق�س����س اختط���اف وثقه���ا 
معد التحقي���ق، كان امل�سه���د العام: 
تخطف  م�سلح���ني  حتمل  "�سي���ارة 
النا�س���ط من ال�س���ارع بعد اأن ت�سهر 
ليلت���زم  ناري���ًا  �سالح���ًا  يف وجه���ه 
�سيخ�س���ع  ان���ه  وتوؤك���د  ال�سم���ت، 
ال�ستجواب �سريع، ومتر عرب نقاط 
تفتي����س من دون اأن تتوقف لتنتهي 
يف موقع احتجاز تتم حرا�سته من 

قبل م�سّلحني".

عدادات املوتى
اأعل���ن   2020 30 م���ن مت���وز  يف 
رئي����س  م�ست�س���ار  داوود  ه�س���ام 
الوزراء اأن عدد قتلى االحتجاجات 
بل���غ 560 �سخ�س���ًا ب���ني متظاه���ر 
�ستتعام���ل  واأنه���ا  ام���ن،  ورج���ل 
"�سه���داء"  ب�سفته���م  م���ع اجلمي���ع 
 10 عل���ى  اأ�س���رة  كل  و�ستح�س���ل 
مالي���ني دين���ار كتعوي�س���ات. قبلها 
ب�ست���ة اأ�سه���ر وحتدي���دا يف الثالث 
من �سباط 2020 اعلنت مفو�سية 
حق���وق االن�س���ان ع���ن مقت���ل 556 
)منه���م 17 منت�سبًا اأمنيًا( واإ�سابة 

اأمنيًا(  منت�سبًا   3519(  23545
خالل الف���رتة املمتدة بني االأول من 
ت�سرين االول 2019 و30 كانون 
الث���اين 2020. كم���ا ك�سف���ت ع���ن 
وحماولة  اختط���اف  عملي���ة   121

اغتيال.
فيم���ا وثق مكت���ب حق���وق االإن�سان 
يف بعث���ة االأمم املتح���دة مل�ساع���دة 
ت�سري���ن  ب���ني  )يونام���ي(  الع���راق 
 ،2020 وني�س���ان   2019 االأول 
 900 م���ن  اأك���ر  اإىل  وا�ستن���ادًا 
مقابلة م���ع اأقارب �سحاي���ا و�سهود 
عيان و�سحافيني ون�سطاء مدنيني 
487 �سخ�سًا  و�سيا�سي���ني، مقت���ل 
 7715 واإ�ساب���ة  االأق���ل،  عل���ى 
�سخ�سًا بج���راح خالل التظاهرات، 
غالبيته���م م���ن ال�سب���اب، ف�ساًل عن 
اعتق���ال ح���وايل 3 اآالف متظاه���ر، 
ما اأ�س���اف خماوف ب�ساأن اعتقاالت 
تع�سفي���ة و�س���وء معامل���ة، بح�سب 

بيان ل�"يونامي".
بع���د اأ�سه���ر م���ن البح���ث والتدقيق 
والتوا�سل مع جهات متعددة بينها 
ر�سمي���ة واخ���رى م���ن تن�سيقي���ات 
التظاهرات، مت اإح�ساء 561 قتياًل 
واإ�سابة 24 األف���ًا و688 �سخ�سًا، 
بينه���م 20 األف���ًا و597 متظاه���رًا 

و4091 عن�س���رًا اأمنيًا، اإىل جانب 
اآخرها  كان  اغتي���ال،  62 حماول���ة 
اغتي���ال ايه���اب ال���وزين يف و�سط 

كربالء.

هل �صيحا�َصب القتلة؟
حت���ى بع���د اعتق���ال ع���دد م���ن اأفراد 
الب�س���رة  يف  امل���وت"  "ع�ساب���ة 
املتهمة بتنفي���ذ �سل�سلة عمليات قتل 
بينه���ا اغتيال ال�سحف���ي اأحمد عبد 
ال�سمد وزميله امل�سور �سفاء غايل 
يف كان���ون الث���اين 2020، ي�سكك 
ن�سطاء ب���ارزون بامكانية حما�سبة 
املتورطني، وي���رون اأن االإفالت من 

العقاب �سيظل �سائدًا.
لك���ن ع�س���و جلن���ة االأم���ن والدفاع 
الب�س���رة  ع���ن  والنائ���ب  النيابي���ة 
م���ن  �سيئ���ًا  يب���دي  الزي���ادي،  ب���در 
االأم���ل، وي�س���ف اعتق���االت بع����س 
اأف���راد ع�سابة امل���وت باأنها "ر�سالة 
ب���اأن  الب�س���رة  الأبن���اء  اطمئن���ان 
االأجه���زة االأمني���ة قادرة عل���ى اإلقاء 
القب����س عل���ى املجرم���ني ول���و بعد 

حني".
ومل يخ���ف طل���ب بع����س القي���ادات 
االأمني���ة نق���ل املتهمني م���ن الب�سرة 
"لك���ي ال تك���ون هن���اك  اإىل بغ���داد 

�سغ���وط على االأجه���زة االأمنية وال 
يت���م تغي���ر االإف���ادات يف ظ���ل اأي 

تاأثر داخلي اأو تدخل خارجي".
الزي���ادي الذي اأعرب ع���ن اأمله باأن 
اأك���ر  "نتائ���ج  التحقيق���ات  تظه���ر 
واأك���رب ح���ول الدواف���ع وراء تل���ك 
انتم���اءات  وطبيع���ة  االغتي���االت، 
اأفرادها"، يق���ول اإن اللجنة االأمنية 
النيابي���ة �ستفت���ح املل���ف وحت�س���ل 
عل���ى معلومات دقيقة م���ن االأجهزة 
االأمنية، "لك���ي ال تثبت االغتياالت 

�سد جمهول". 

معركة خا�صرة
يف ظ���ل حكوم���ة عاج���زة تغلغل���ت 
ذات  ال�سيا�سي���ة  اجلماع���ات 
اأجهزته���ا،  امل�سلح���ة يف  االأجنح���ة 
ي���كاد يجمع ن�سطاء ح���راك ت�سرين 
على ا�ستحال���ة حما�سبة املتورطني 
يف عملي���ات اخلط���ف واالغتي���ال، 
ب���اأن تف�س���ي النتائ���ج  وي�سكك���ون 
اىل اعتق���االت موؤث���رة وحماكمات 
واأحكام رادع���ة، م�سرين اىل ف�سل 
االجه���زة يف اعتق���ال متهم���ني رغم 
وجودهم يف الع���راق، وان اآخرين 
�سيخرج���ون و�سي���ربر ذل���ك بغياب 

االأدلة.

يقول �سحفي معروف يف الب�سرة، 
رف����س ال���رد عل���ى ا�سئلتنا م���رارا، 
ث���م حت���دث ب�سرط ع���دم ك�س���ف اأي 
�سيء ي���دل عل���ى هويت���ه: "نحن ال 
نتح���دث الأننا نخ�سى املوت، ال نثق 
باالأجه���زة االأمني���ة فه���ي خمرتق���ة 
ب�سع���ة  هن���ا  اعتقل���وا  وعاج���زة. 
اأ�سخا�س هم جمرد اأدوات يف حني 
ان كل اجه���زة الب�س���رة مل ت�ستطع 
القب�س على رئي�س املجموعة الذي 
كان متواج���دا يف الب�س���رة. ثم من 
يقول ان ه���وؤالء �سيحاكمون؟ رمبا 
ن�ستيق���ظ يوما ون�سم���ع عن اإطالق 
اأو  االأدل���ة  كفاي���ة  لع���دم  �سراحه���م 
هروبهم! نحن يف معركة خا�سرة".

احل���ال  بن���ا  "و�س���ل  وي�سي���ف: 
اإىل اأن���ه اإذا مت تهديدن���ا م���ن قب���ل 
اأ�سخا�س او ح�سلنا على معلومات 
مهم���ة ال ن�ستطي���ع تبلي���غ االأجهزة 
االأمني���ة بها الأن بالغاتن���ا �ست�سرب 
اىل اجلماع���ات التي ل���ن ترتدد يف 
ت�سفيتن���ا وال رادع مينعه���ا. ايهاب 
االأمني���ة  االأجه���زة  �سل���م  ال���وزين 
اأ�سم���اء م���ن كان���وا يهددون���ه. ماذا 
فعل���ت تل���ك االأجهزة؟ ال �س���يء. هم 
بجرائمه���م  ويقوم���ون  معروف���ون 
اأو حت���ى  علن���ًا واالأجه���زة تتف���رج 
غ���ر  االأدل���ة  اإن  وتق���ول  تت�س���رت 
كافي���ة". الياأ�س من اإم���كان حتقيق 
التغي���ر ع���رب االنتخاب���ات وقبله���ا 
"البي���ت  دف���ع  اجلن���اة،  حما�سب���ة 
الوطن���ي"، اإح���دى الق���وى املنبثقة 
اإع���الن  اإىل  ت�سري���ن،  ح���راك  ع���ن 
م���ع ق���وى ت�سريني���ة اأخ���رى، ع���ن 
مقاطعته���ا لالنتخاب���ات. وال ي���رى 
ح�سني الغرابي وهو اأحد موؤ�س�سي 
م���ن  ج���دوى  الوطن���ي"  "البي���ت 
االنتخاب���ات يف ظل عجز احلكومة 
اأمام �سطوة امليلي�سيات و�سالحها: 
"كي���ف ميكنن���ي اأن اأناف�سه���م وكل 

اأوراق اللعبة بيدهم؟".
ويرى الغراب���ي اأن هناك "متاهيًا" 
ع���ن  بالك�س���ف  احلكوم���ة  م���ع 
ه���م  “املتورط���ون  املتورط���ني: 
م���ن االأح���زاب الت���ي مت�س���ك بزمام 
ال�سلطة، جميعها متتلك ميلي�سيات 
الدول���ة  خ���ارج  �س���الح  ولديه���ا 
واالغتي���االت ت�س���ب يف �ساحله���ا 
الأنها تهدف اإىل اإنهاء االحتجاجات 

عرب ترهيب االأ�سوات البارزة".
القه���ار  عب���د  النائ���ب  يتف���ق 
الن�سط���اء  اآراء  م���ع  ال�سامرائ���ي، 
ب�س���اأن تق�سر احلكوم���ة يف ك�سف 
عب���د  حكوم���ة  "ا�ستب���دال  اجلن���اة 
امله���دي به���ذه احلكوم���ة مل يكن ذا 
كان  "م���ا  اأن  وي�سي���ف  ج���دوى". 
ياأمل���ه املتظاه���رون مل تق���م به هذه 
احلكوم���ة، ل���ذا ه���م ناقم���ون اليوم 
عليها اأكر من االأم�س والقوى التي 
تعمل خارج نط���اق الدولة تزيد من 

احتقان ال�سارع".
"درج" موقع  • عن 
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الع��راق مقب��رة كبي��رة للن�ش��طاء: م��ن يوق��ف ع��ّداد الموت؟

َ طوال نحو عام، اعتاد املحتجون، الذين 
اعت�صموا باالآالف يف �صاحة التحرير اأو 

كانوا يتجمعون يف حميطها، على م�صاهد 
املوت و�صقوط رفاقهم بالر�صا�ص احلي 

وقنابل الغاز وباأ�صلحة القن�ص، حتى جتاوز 
عدد القتلى 560 واجلرحى الع�صرين الفًا.

يف 22 �صباط 2020 نحو ال�صاعة الثامنة 
م�صاًء، كان املتظاهر ال�صاب حممد علي 

)ا�صم م�صتعار( ينتظر مبفرده قرب �صاحة 
كهرمانة و�صط بغداد، مرور اأي عجلة للنقل 

العام تقله اإىل بغداد اجلديدة جنوب 
�صرقي العا�صمة، ليكمل من هناك طريقه 

اإىل منزله يف �صارع فل�صطني، لكن العجلة 
التي ركبها حملته اإىل عامل اآخر وغريت 

حياته اإىل االأبد.

اإع����������ان����������ات
+ 964 7809144160  |  + 964 7709992499
+ 964 7708080800  |  + 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org,  www.zamwa.org

اعـــــالن
 تعل��ن نقابة صيادلة العراق - املق��ر العام عن حاجتها الى الوظائف باالختصاصات املبينة 
ادن��اه للعمل في مقر النقابة، فعلى الراغبني بالتقدمي ممن تتوفر فيهم الش��روط واملؤهالت 
ادناه تقدمي طلب بذلك مرفق معه السيرة الذاتية للمتقدم وشهادة او تاييد التخرج وهوية 
االحوال املدنية )او البطاقة الوطنية( وبطاقة الس��كن ويتم تسليمها للقسم االداري في 

نقابة الصيادلة، علماً ان اخر موعد للتقدمي سيكون يوم االربعاء املوافق 2021/6/30
الوظائف املطلوبة:

اوال: موظف إدارة )مشرف بيانات(
املؤهالت املطلوبة:

1- لديه شهادة البكلوريوس )على االقل( في احلاسبات او االدارة.
2- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنتني في هذا اجملال.

3- لديه معرفة واملام تام بادخال واخراج البيانات ومعاجلتها.
4- من سكنة محافظة بغداد.

ثانيا: كاتب طابعة
املؤهالت املطلوبة: 

1- لديه شهادة الدبلوم )على االقل( في االدارة.
2- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنتني في هذا اجملال.

3- لديه معرفة تامة ومهارة باس��تخدام احلاس��بة وقواعد اللغة الغراض الطبع وبسرعة 
مقبولة.

4- لديه املام باللغة االنكليزية الغراض الطبع ومعاجلة النصوص.
5- من سكنة محافظة بغداد.

 ثالثا: مبرمج:
املؤهالت املطلوبة:

1- لديه شهادة البكلوريوس )على االقل( في احلاسبات.
2- لديه خبرة ال تقل عن 4 سنوات في مجال البرمجة وتكنلوجيا املعلومات.

3- لديه معرفة واملام بتصميم املواقع االلكترونية ومعاجلة البيانات.
 c+ ,java ,java script, angular, 4- لديه مهارة في اس��تخدام لغات البرمجة وادواتها مثل

.razor,bootstarp
5- من سكنة محافظة بغداد.

نقابة �صيادلة العراق

جمهورية العراق 
جمل�ص الق�صاء االأعلى 

رئا�صة حمكمة ا�صتئناف بغداد / الكرخ االحتادية 
حمكمة بداءة الكاظمية 

العدد: 837 /ب/2021 
التاريخ: 2021/6/16 

اإعــــــالن
اإىل / املدعى عليه / حنان ر�صا جعفر

اقام املدعي )حمزة حامت كاظم( الدعوى البدائية املرقمة أعاله 
يطلب فيها إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ فرق املساحة التي 
لم استلمها حس��ب عقد البيع مببلغ مقداره )13.000.000( 
ثالثة عش��ر مليون دين��ار عراق��ي. وجملهولية مح��ل اقامتك 
حسب شرح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد اجمللس البلدي عليه 
تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
احملكمة في موعد املرافعة املصادف يوم 2021/6/27 الساعة 
التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك أو من ينوب عنك قانوناً 

سوف جتري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
مع التقدير

القا�صي معد ح�صني �صحيتان 
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 متابعة المدى 

فاز اإبراهيم رئي�سي في 
انتخابات رئا�سة اإيران وح�سم 

الأمر �سريعا، لكنه يواجه تركة 
ثقيلة للغاية من عهد �سلفه 

ح�سن روحاني، تمت من ملفات 
داخلية واأخرى خارجية.

وكان التلفزيون الر�سمي 
الإيراني اأعلن في وقت �سابق 

ال�سبت فوز رئي�سي، المحافظ 
المت�سدد، في النتخابات 

الرئا�سية، بعد اأن ح�سل 
على 62 % من الأ�سوات، في 

انتخابات يقول منتقدوها اإنها 
�سممت من اأجله.

ومل حت���دد ال�شلط���ات االإيراني���ة الع���دد 
النهائي للمقرتعني ون�شبة امل�شاركة، اإال 
اأن اأرق���ام االأ�ش����ات املف���رزة ت�ؤ�شر اىل 
جتاوزه���ا 50 باملئة بقليل، مما يعني اأن 
ن�شف ال�شع���ب االإي���راين مل ي�ش�ت يف 

هذه االنتخابات. 

التحدي الأول
ال���ذي  التح���دي االأول  اأن  وه���ذا يعن���ي 
�شي�اج���ه الرئي�س االإي���راين اجلديد ه� 
م�اجه���ة االنق�ش���ام يف الب���اد واإع���ادة 
اإق�ش���اء  بع���د  خا�ش���ة  املفق����دة،  الثق���ة 

العديد من املر�شحني االإ�شاحيني.
ويف ه���ذا امل�شم���ار ينتظ���ر كثريي���ن من 
الرئي����س اجلديد رفع احلظر عن �شبكات 
م���ن  واحل���د  االجتماع���ي،  الت�ا�ش���ل 
الت�شيي���ق عل���ى احلريات ل���راأب ال�شدع 

يف الباد.

التحدي الثاني
وه���ذا امللف رغ���م �شع�بت���ه اإال اأنه لي�س 
ال�حي���د، فاملل���ف الث���اين اأك���ر �شع�بة 
وه� حماولة حت�شني اأو�شاع االإيرانيني 
االقت�شادية التي تردت كثريا يف االأع�ام 
الثاث���ة االأخ���رية، بفعل العق�ب���ات اإىل 

جانب الف�شاد و�ش�ء االإدارة.
وكان اإبراهي���م رئي�ش���ي، كم���ا غ���ريه من 
الرئا�شي���ة،  االنتخاب���ات  املر�شح���ني يف 
االأح����ال  بتح�ش���ني  وع����دوا  قطع����ا 
االإيراني���ني، مث���ل ت�ف���ري فر����س العمل 
وحل م�شكل���ة الت�شخ���م وم�شاعدة ذوي 
الدخ���ل املح���دود، دون اأن يق�ل����ا كيف 

�شي�فرون االأم�ال الازمة.
اإي���ران  يف  االقت�شادي���ة  وامل�ؤ�ش���رات 
مفزعة للغاية، فالعمل���ة االإيرانية تعاين 
انهيارا، ون�شب���ة الفقر يف الباد و�شلت 
اإىل 60 يف املئ���ة بح�ش���ب م�ش����ؤول يف 

جمل�س ت�شخي�س م�شلحة النظام.
والت�شخ���م يجع���ل اأب�شط االأ�شي���اء مثل 
�ش���راء االأرز حلما بعيد املنال، فالت�شخم 
ال���ذي ي���رتواح ب���ني 40- 50 %، ف�ش���ا 
عن مايني العاطلني ع���ن العمل، وتق�ل 
ال�شلط���ات اإن ن�شب���ة البطال���ة 11 باملئة، 
بينما يعتقد خرباء اأن الرقم اأعلى بكثري.

والرئي����س اجلدي���د مطالب بفع���ل �شيء 
ما ب�شرعة يلم�س م���ن خاله االإيراني�ن 
حت�شن���ا يف ظروفه���م االقت�شادي���ة، لكن 
االأمر يبدو �شعبا فالباد اأنفقت اأكر من 
400 ملي���ار دوالر من اأجل التحايل على 

العق�بات االأمريكية.
واأب���رز اأ�شب���اب االأزم���ة االقت�شادية يف 
اإي���ران ه� العق�بات االأمريكية امل�شددة، 
التي فر�شها الرئي�س االأمريكي ال�شابق، 
دونالد ترامب، بعد ان�شحابه من االتفاق 

الن�وي عام 2018.

التحدي الثالث
واملل���ف الثال���ث ال���ذي ينتظ���ر اإبراهي���م 
الن�وي���ة،  املفاو�ش���ات  ه����  رئي�ش���ي 
الت���ي جت���ري حالي���ا يف مدين���ة جني���ف 

ال�ش�ي�شرية.
ومت�ش���ي اإي���ران حالي���ا يف مفاو�ش���ات 
ال�الي���ات  م���ع  مبا�ش���رة،  غ���ري  �شاق���ة، 
املتح���دة الإعادة اإحي���اء االتفاق الن�وي، 
لعله ي�ؤدي اإىل رفع العق�بات االأمريكية 

عنها.
وكان رئي�شي خال حملته االنتخابية قد 
�شدد على اأول�ية رفع العق�بات من اأجل 
حت�شني االقت�شاد وجذب اال�شتثمارات، 
لك���ن ه���ذا االأم���ر يعرت�ش���ه غي���اب الثقة 
ب���ني ال�الي���ات املتحدة واإي���ران، خا�شة 
يف ظ���ل م�شارعة االأخ���رية يف اإجراءات 

تخ�شيب الي�راني�م.
ورغ���م اأن القرار يف نهاي���ة املطاف فيما 
يتعل���ق بال�ش����ؤون اخلارجي���ة يع�د اإىل 
اأن  اإال  مر�ش���د النظ���ام، عل���ي خامنئ���ي، 
االأنظ���ار تتج���ه اإىل الرئي����س االإي���راين 
م���ن  ج���زءا  يتحم���ل  ب��شف���ه  اأي�ش���ا 

امل�ش�ؤولية.

التحدي الرابع
وتفاق���م اأزمة اإي���ران االقت�شادي���ة اأي�شا 
بفعل جائحة ك�رونا، وه� امللف الرابع 
ال���ذي ينتظر الرئي����س اجلدي���د، فاإيران 
م���ن اأك���ر دول ال�ش���رق االأو�ش���ط تاأث���را 

باجلائحة.
وتق����ل االأرق���ام الر�شمية يف اإي���ران اإن 
ع���دد م�شابي ك�رونا يف الباد بلغ اأكر 
م���ن 3 مايني م�شاب، ت����يف منهم نح� 

83 األفا.
احلي���اة  اإىل  الع����دة  تت�شن���ى  وحت���ى 
الطبيعي���ة يف اإي���ران، فثم���ة حاج���ة اإىل 
حملة تطعيم، لك���ن االآمال خابت يف ذلك 

اأثناء عهد روحاين.
اإي���ران  داخ���ل  اإع���ام  و�شائ���ل  و�شن���ت 
انتق���ادات وا�شع���ة لبطء عملي���ة التلقيح 

يف الباد.
وتق����ل وزارة ال�شح���ة اإن اأقل من 1 يف 
املئ���ة فقط من ال�شكان تلق�ا جرعتني من 
اللقاح���ات، ومل تتج���اوز ن�شب���ة ال�شكان 
الذي���ن تلق����ا اجلرع���ة االأوىل ح���دود 5 

باملئة.
لك���ن ت�شري���ع حمل���ة التلقي���ح يف الب���اد 
ي�شلت���زم ح���ل م�شكل���ة اال�شت���رياد، التي 

تعيقها العق�بات االأمريكية.

ف�ز رئي�ش���ي حتمي، والع�شرة يف املائة املتبقية 
من االأ�ش�ات �شتزيد من اأ�ش�اته ح�شب ما قالت 

امل�شادر، ولن تنق�شها.  
بعد تهنئته كاميا خ���ال جل�شة اللجنة ال�طنية 
ملكافحة ك�رون���ا، ت�جه الرئي�س االإيراين ح�شن 
روح���اين، ال���ذي مل يتبق على واليت���ه �ش�ى 45 
ي�م���ا، اإىل مق���ر ال�شلطة الق�شائي���ة التي يراأ�شها 
رئي�ش���ي لتهنئت���ه ح�ش�ري���ا. كم���ا اأن املر�شحني 
ر�شائ���ل  يف  هن���اأوه  اأي�ش���ا  االآخري���ن  الثاث���ة 
منف�شلة، م���ا يعني اأن جدال لن يرافق نتائج هذه 

االنتخابات على غرار ما ح�شل عام 2009.  
ف����ز رئي�ش���ي باالنتخاب���ات كان مت�قع���ا بن�شبة 
كب���رية، وت�قعه مل يكن بحاج���ة اإىل عناء، وذلك 
لك�ن���ه مر�شح���ا با منازع اإىل ح���د كبري، مل يكن 
باإم���كان اأقرانه مناف�شت���ه. رئي�ش���ي كان مر�شحا 
رئي�شيا للتيار املحافظ على الرغم من تاأكيده اأنه 
لي����س حم�ش�با عل���ى تيار بعينه، وه���ذا التبني، 
�شمن له اأ�ش�ات اأبناء التيار يف املجتمع، ف�شا 

عن اأ�ش�ات �شرائح اأخرى.
يرى التي���ار االإ�شاحي، اأن االنتخابات “مل تكن 
تناف�شي���ة” بع���د ا�شتبع���اد جمي���ع مر�شحي���ه من 
ال�شباق، باالإ�شافة اإىل مر�شحني بارزين اآخرين، 
اأمث���ال الرئي����س االأ�شبق حمم����د اأحمدي جناد، 

ورئي�س الربملان ال�شابق علي الريجاين.  
لكن الدع�ات االإ�شاحية املت�شاعدة خال االأيام 
القليل���ة قب���ل االنتخاب���ات، م���ن اأمث���ال الرئي����س 
االأ�شب���ق حممد خامت���ي، وال�شيخ مهدي كروبي، 
االأج����اء  �شخن���ت  همت���ي،  ل�شال���ح  للت�ش�ي���ت 
االنتخابية قليا، ومنحتها درجة من التناف�شية، 
الق�اع���د االإ�شاحي���ة  اإقن���اع  لكنه���ا ف�شل���ت يف 
النتيج���ة  فكان���ت  االنتخاب���ات،  يف  بامل�شارك���ة 
ح�ش���ب االإع���ان الر�شم���ي، ه���ي احت���ال همتي 
املرك���ز الرابع بع���د رئي�شي واالأ�ش����ات الباطلة 
واملر�ش���ح حم�ش���ن ر�شائ���ي. علم���ا ب���اأن اجل�شم 
امل�ح���د لاإ�شاحي���ني، “جبه���ة االإ�شاح���ات”، 
رف����س تبن���ي املر�ش���ح االإ�شاح���ي عبدالنا�ش���ر 

همتي مر�شحا ر�شميا له.  
ن�شب���ة امل�شارك���ة يف ه���ذه االنتخاب���ات، ح�ش���ب 
اإعان ال�شلطات، تتجاوز 50 يف املائة، وهذا يف 

حال تاأكيده���ا �شتك�ن ن�شبة جي���دة باملقارنة مع 
حجم دع�ات املقاطعة لانتخابات، لكنها �شتبقى 
اأق���ل من الدورة ال�شابقة التي بلغت 73 يف املائة 
يف انتخاب���ات تناف�شية �شارك فيها رئي�شي نف�شه 
فح���ل ثاني���ا بعد روحاين ال���ذي ح�شل على نح� 

24 ملي�ن �ش�ت. 
تنتظ���ر رئي�شي اأزمات وحتدي���ات كبرية، داخليا 
وخارجي���ا، وعد اأن يحلها اعتم���ادا على القدرات 
الداخلية للباد، لك���ن مراقبني ي�شكك�ن يف ذلك، 
ويرون اأن ه���ذه االأزمات مت�شابكة جدا وي�شعب 
حله���ا م���ن دون حتقي���ق انفراج���ة يف العاق���ات 
اخلارجي���ة االإيراني���ة بال���ذات م���ع الغ���رب، اأم���ا 
االأو�ش���اط املحافظ���ة فتتح���دث ع���ن اأن مبق���دور 
الباد جتاوز هذه العقبة عرب تنمية العاقات مع 

ال�شرق، وخا�شة رو�شيا وال�شني.  
اإي���ران،  اأزم���ات  تت�ش���در  االقت�شادي���ة  االأزم���ة 
والتي اأ�شبح���ت مرتبطة بالعق�ب���ات االأمريكية 
املفرو�ش���ة عل���ى طه���ران من���ذ اأك���ر م���ن ث���اث 
�شن�ات، ف�ش���ا عن م�شاكل بني�ية يف االقت�شاد 

االإيراين.  
كم���ا اأن رئي�شي املح�ش����ب على التي���ار املحافظ 
الت���ي  الن�وي���ة،  املفاو�ش���ات  عل���ى  املتحف���ظ 
جت���ري راهن���ا ب�ش���كل غ���ري مبا�ش���ر ب���ني طهران 
ووا�شنط���ن يف فيين���ا، �شيك�ن اأمام���ه هذا امللف 
ال�شع���ب للغاي���ة، اإن مل يكن حمظ�ظ���ا لتت��شل 
ال�الي���ات  م���ع  اتف���اق  اإىل  احلالي���ة  احلك�م���ة 
املتح���دة خ���ال 45 ي�م���ا مقب���ا، امل���دة املتبقية 
من واليته���ا. لكن اإذا حالفها احل���ظ وح�شل هذا 
االتف���اق �شي�شتلم احلك�مة املقبل���ة، يف ظل رفع 
العق�بات والتحرير ع���ن االأر�شدة االإيرانية يف 
اخل���ارج، البالغة نح���� 40 ملي���ار دوالر. اأما اإن 
مل يح�ش���ل ذل���ك، ففي ظل م�اقف تي���اره املت�شدد 
من التفاو�س واالتفاق الن�وي �شي�اجه م�شاكل 
وحتديدات كبرية اأكر مما ت�اجهها اإيران حاليا 
يف الت��ش���ل اإىل االتف���اق. م���ع ذل���ك، فالقرارات 
ال�شعبة ح�ل ال�شيا�شة اخلارجية، يتخذها عادة 
الطرف الق����ي يف املعادالت الداخلية، وانطاقا 
من ذلك، لي�س م�شتبع���دا اأن تبدي خمتلف اأركان 
احلك���م تعاونا م���ع رئي�ش���ي مل متنح���ه حلك�مة 

روحاين. 
اإي���ران باختي���ار رئي�ش���ي رئي�ش���ا له���ا تك����ن قد 
وجه���ت ر�شائ���ل خا�ش���ة اإىل ال�الي���ات املتح���دة 
يف  الرئي�شي���ة  االأط���راف  االأوروبي���ة،  وال���دول 
مفاو�ش���ات فيينا، رمبا تدفع ه���ذه االأطراف اإىل 
ا�شتعج���ال الت��ش���ل اإىل اتف���اق م���ع احلك�م���ة 
لك���ن املفاو�ش���ات ت�اج���ه �شع�ب���ات  احلالي���ة، 
كب���رية، لي����س وا�شح���ا بع���د اإن كان ممكنا حلها 

خال الفرتة القليلة املقبلة. 

من هو رئي�سي؟ 
اإبراهي���م رئي�ش���ي رج���ل دي���ن حماف���ظ، ولد يف 
مدين���ة م�شهد �شرق���ي اإيران ع���ام 1960، ودر�س 
يف احل����زة العلمي���ة يف م�شه���د، قب���ل م�ا�شلة 
درا�شت���ه الديني���ة الحقا يف مدينة ق���م، العا�شمة 
الديني���ة للث����رة االإ�شامي���ة االإيراني���ة، والت���ي 
تخرج منها ودّر�س فيها كبار قادتها، يف مقدمتهم 
اآية الل���ه روح الله امل��ش����ي اخلميني، م�ؤ�ش�س 

الث�رة.  

ومن رج���ال الدين الذي���ن در�س عنده���م رئي�شي 
املر�ش���د االإيراين االأعلى علي خامنئي، ف�شا عن 
اأن���ه يحم���ل �شهادة الدكت����راه من جامع���ة �شهيد 

مطهري بالعا�شمة االإيرانية.  
كان رئي�شي اإبان انت�ش���ار الث�رة االإ�شامية يف 
اإي���ران ع���ام 1979 يف التا�شعة ع�شرة من عمره، 
ولذل���ك ال يعت���رب م���ن قادته���ا، وت�ش���ري التقارير 
االحتجاج���ات  يف  م�شاركت���ه  اإىل  االإعامي���ة 
وامل�ش���ريات املناه�شة للنظام البهل����ي ال�شابق 
العلمي���ة  احل����زات  يف  زمائ���ه  جان���ب  اإىل 

االإيرانية.  
رئي�ش���ي متزوج م���ن بنت رج���ل الدي���ن االإيراين 
اأحمد عل���م الهدى، املعروف مب�اقفه املت�شددة يف 
ال�شيا�شت���ني الداخلية واخلارجي���ة، والذي ميثل 
ال����يل الفقي���ه يف حمافظ���ة خرا�ش���ان الر�ش�ية، 
ف�ش���ا ع���ن ع�ش�ية عل���م الهدى مبجل����س خرباء 

القيادة املخّ�ل تعيني وعزل املر�شد. 
مل ي�شب���ق اأن ت����ىل رئي�ش���ي من�شب���ا �شيا�شيا اأو 
ميتل���ك  وه����  التنفيذي���ة،  ال�شلط���ة  يف  تنفيذي���ا 

وت���درج  قان�ني���ة وق�شائي���ة،  خ���ربة  باالأ�شا����س 
يف ال�شل���ك الق�شائ���ي بع���د اأن ان�ش���م اإىل اجلهاز 
الق�شائ���ي االإيراين بعد عام عل���ى انت�شار الث�رة 
يف 1981، لي�شب���ح يف الع�شرين من عمره مدعيا 
عام���ا ملدين���ة ك���رج القريبة م���ن العا�شم���ة، من ثم 
ت�ىل املن�شب ذاته يف مدينة همدان غربي الباد. 
انتق���ل رئي�شي ع���ام 1985 اإىل طه���ران، فاأ�شبح 
نائ���ب املدعي الع���ام الث�ري فيه���ا. وخال عمله 
يف االدع���اء الع���ام بطه���ران، اأثار عمل���ه اإعجاب 
م�ؤ�ش�س اجلمه�ري���ة االإ�شامية، ليتلقى منه عام 
1988 مرا�شي���م حك�مية خا�شة ملعاجلة امل�شاكل 
الق�شائي���ة يف بع�س املحافظ���ات يف العقد االأول 

من الث�رة. 
وح�ش���ب ت�شجي���ل �ش�ت���ي لرجل الدي���ن املعروف 
الراح���ل اآي���ة الل���ه ح�ش���ني عل���ي منتظ���ري، الرجل 
الث���اين يف الث����رة بع���د م�ؤ�ش�شها قب���ل اأن يعزله، 
�شّربه ابنه اأحمد منتظري عام 2016، كان رئي�شي 
ع�ش����ا بلجنة ق�شائية اأقرت اأح���كام االإعدام بحق 

معار�شني للث�رة عام 1988. 
رئي�ش���ي  ت����ىل   ،2014 اإىل   2004 الع���ام  وم���ن 
من�شب نائب رئي�س ال�شلطة الق�شائية، ثم ُعنّي يف 
من�ش���ب النائب العام يف البلد، وا�شتمر فيه عامني 
تقريب���ا، قب���ل اأن يعين���ه املر�ش���د االإي���راين االأعلى 
�ش���ادن )خادم( العتب���ة الر�ش�ي���ة يف م�شهد، مرقد 
عل���ي بن م��شى الر�ش���ا، ، وه� من اأه���م املنا�شب 

الدينية يف الباد.  
وبع���د ذلك، من���ذ اآذار/مار����س 2019، عّينه املر�شد 
االإي���راين رئي�ش���ا لل�شلطة الق�شائي���ة خلفا ل�شادق 
اآمل���ي الريجاين، الرئي�س احلايل ملجمع ت�شخي�س 

م�شلحة النظام.  
كما اأنه اأي�شا يف ال�قت الراهن ي�شغل من�شب نائب 
رئي����س جمل�س خ���رباء القي���ادة املخ����ل د�شت�ريا 
تعيني وعزل املر�شد، وع�ش����ا اعتباريا يف جممع 
ت�شخي�س م�شلحة النظام، باالإ�شافة اإىل اأنه ع�ش� 

جمعية رجال الدين املحاربني املحافظة.  
بع���د تعيين���ه رئي�ش���ا لل�شلط���ة الق�شائي���ة، اأطلق 
رئي�شي م�شروعا الإجراء اإ�شاحات يف ال�شلطة، 
ع���رف مب�شروع اإح���داث التح�ل فيه���ا، ليبداأ يف 
اإط���اره مكافح���ة الف�ش���اد يف ال�شلط���ة واعتق���ال 

ق�ش���اة وم�ش�ؤولني فيها واإخ�شاعه���م للمحاكمة، 
كان يف مقدمتهم نائ���ب الرئي�س ال�شابق لل�شلطة 
اأكرب ط���ربي، الذي حكم علي���ه بال�شجن 31 عاما 

خال مار�س/اآذار املا�شي.  
كم���ا اأن���ه، يف خط����ة غ���ري م�شب�ق���ة يف اجلهاز 
الق�شائ���ي االإي���راين، اأدرج اأ�شم���اء م���ن ت�شفهم 
ق�ائ���م  االأمني���ني” يف  ب�”ال�شجن���اء  ال�شلط���ات 
�شجناء يطلب رئي�س اجلهاز من املر�شد االإيراين 

اإ�شدار العف� عنهم يف املنا�شبات الداخلية.  
ه�ؤالء ال�شجن���اء من امل�شاركني يف االحتجاجات 
ومعار�ش����ن، فخ���ال ن�فمرب/ت�شري���ن الث���اين 
 157 ع���ن  الق�شائ���ي  العف����  �ش���در  املا�ش���ي، 
حمك�م���ا م�ش���اركا يف االحتجاج���ات االإيراني���ة 
خ���ال االأع����ام املا�شي���ة، والت���ي كان���ت اأكربها 

احتجاجات ن�فمرب 2019. 
اجله���از  يف  االإ�شاحي���ة  رئي�ش���ي  خط����ات 
الق�شائ���ي االإي���راين، واعتياده خ���ال ال�شن�ات 
االأخرية على زيارة املحافظات االإيرانية ملعاجلة 
امل�شاكل الق�شائية، لقيت ا�شتح�شانا داخليا، على 
الرغم من اأنها مل تنه بعد االنتقادات الأداء اجلهاز 

وهي م�شتمرة. 
ج���ّرب رئي�شي حظ�ظه يف ال�شباق الرئا�شي عام 
2017، ونازل الرئي�س ح�شن روحاين كاأحد اأهم 
املر�شحني املحافظني، لكنه مل يفز وحّل ثانيا بعد 
ح�ش�ل���ه على 16 ملي�ن �ش����ت، وفاز روحاين 
ل�الي���ة ثانية بعد ح�ش�له على 24 ملي�ن �ش�ت 

بدعم من االإ�شاحيني.  
ويف بي���ان االإعان عن تر�شح���ه، قال رئي�شي اإنه 
يرت�شح لانتخاب���ات “م�شتقًا، الإحداث التح�ل 
الفق���ر  التنفيذي���ة ومكافح���ة  ال�شلط���ة  اإدارة  يف 
اأن���ه  والف�ش���اد واالحتق���ار والتميي���ز”، م�ؤك���دًا 

يحرتم جميع املر�شحني والتيارات ال�شيا�شية. 
وبع���د ت�شجي���ل تر�شح���ه بالداخلي���ة االإيراني���ة، 
رك���ز رئي�شي عل���ى االأزم���ة االقت�شادية يف الباد 
و”البطالة والغاء”، م�ؤك���دا “اإنني اأرى نف�شي 
مناف�شا للف�ش���اد واالأر�شتقراطية ولي�س لتيار اأو 
اأح���زاب �شيا�شية”. واأ�ش���اف اأن “ال ان�شداد يف 

الباد«.
عن / بي بي �سي 

 متابعة المدى 

االإخب���اري  اأك�شي�����س  م�ق���ع  نق���ل 
)axios( ع���ن م�ش����ؤول اأمريك���ي ق�ل���ه 
اإن اإدارة الرئي����س ج���� باي���دن ترغب يف 
اإبرام �شفقة الع�دة اإىل االتفاق الن�وي 
االإيراين يف غ�ش����ن 6 اأ�شابيع، اأي قبل 

ت�يل الرئي�س االإيراين اجلديد مهامه.
واأ�ش���اف امل�ش����ؤول االأمريكي اأن���ه اإذا مل 
يت���م االتفاق قبل ت�شكي���ل حك�مة جديدة 
ت�ش���اوؤالت  اإي���ران، ف�شتك����ن هن���اك  يف 
جدية عن مدى اإمكاني���ة حتقيق االتفاق، 
وذل���ك الأن���ه كلم���ا ط���ال اأم���د املفاو�ش���ات 
دون حتقيق انف���راج قّلت فر�س النجاح، 

بح�شب تعبريه.
االإيراني���ني  اأن  اإىل  امل�ش����ؤول  واأ�ش���ار 
قال����ا اإن االنتخاب���ات لي�ش���ت عام���ا يف 
املفاو�ش���ات، وبالتايل لن تت�قف االأم�ر 

على  نتيجتها.
ويف وق���ت �شاب���ق، ق���ال املتح���دث با�شم 
اخلارجي���ة االأمريكية ني���د براي�س اإنه مت 
اإح���راز تقدم يف حمادث���ات فيينا املتعلقة 
با�شتئن���اف االلتزام باالتفاق الن�وي مع 
اإيران، واأ�شاف اأنه كانت هناك مناق�شات 
بن���اءة اإال اأن���ه ال ت���زال هن���اك حتدي���ات، 
م�ؤك���دا اأنه ال ي�جد اإط���ار زمني لانتهاء 
م���ن اجل�ل���ة ال�شاد�ش���ة م���ن املحادث���ات 

اجلارية حاليا يف فيينا.
اإن  اك���دت  ق���د  اع���ام  و�شائ���ل  وكان���ت 
اأجري���ا  ال�فدي���ن الرو�ش���ي واالأمريك���ي 
مباحث���ات ثنائية على هام����س حمادثات 
املن���دوب  اأو�ش���ح  ال�شي���اق  فيين���ا. ويف 
الرو�ش���ي يف فيينا ميخائي���ل اأوليان�ف 
يف اأعقاب االجتماع اأن ثمة ق�شايا �شعبة 
ما زالت عل���ى الطاول���ة، واأن املفاو�شات 

حتتاج اإىل وقت لكي ت�شل اإىل نهايتها.
مفاو�ش���ات  اأن  اإىل  املرا�ش���ل  واأ�ش���ار 
اأخ���رى ج���رت ب���ني ال�ف����د االأوروبي���ة 
وال�فد االأمريك���ي، ف�شا عن املفاو�شات 

بني خمتل���ف ال�ف����د وال�ف���د االإيراين. 
اأن  امل�ؤك���د  ال�ش���يء  اأن  املرا�ش���ل  واأورد 
اجل�ل���ة ال�شاد�شة للمفاو�ش���ات الن�وية 
-الت���ي جت���ري يف العا�شم���ة النم�شاوية 
حالي���ا- لن تك�ن االأخ���رية �شمن �شل�شلة 
مفاو�ش���ات اإحي���اء االتفاق الن����وي مع 

اإيران.
اجل�ل���ة  ا�شب����ع   قب���ل  وا�شت�ؤنف���ت 
الت���ي  املفاو�ش���ات  ه���ذه  م���ن  ال�شاد�ش���ة 
املا�ش���ي،  اأبريل/ني�ش���ان  من���ذ  انطلق���ت 
باجتم���اع االأطراف املتبقي���ة يف االتفاق، 
وهي اإي���ران ورو�شيا وال�ش���ني وفرن�شا 
وبريطاني���ا واأملاني���ا، يف اأح���د الفن���ادق. 
اأم���ا ال�ف���د االأمريك���ي فمقره فن���دق اآخر 
يف اجله���ة املقابلة من ال�شارع، اإذ يرف�س 
االإيراني����ن عقد اجتماع���ات مبا�شرة مع 

نظرائهم االأمريكيني.
من جانبه، قال مف��س االأمن وال�شيا�شات 
اخلارجية باالحت���اد االأوروبي ج��شيب 
ب�ريل اإن حمادث���ات فيينا ب�شاأن االتفاق 
الن�وي �شمحت بتحديد القرارات املهمة 

وال�شعبة التي يتعني معاجلتها.
وخ���ال حمادث���ات اأجراه���ا يف اأنطالي���ا 
مع وزي���ر خارجي���ة اإيران حمم���د ج�اد 
ظري���ف، �شدد ب�ريل عل���ى اأهمية اغتنام 
�ش���رورة  وعل���ى  ال�شيا�شي���ة  الفر�ش���ة 
اأن يتحل���ى اجلمي���ع باملرون���ة م���ن اأجل 

يف  يك����ن  و�ش���ط  ح���ل  اإىل  الت��ش���ل 
م�شلحة اجلميع.

اأن  االأوروب���ي  لاحت���اد  بي���ان  وذك���ر 
الكام���ل  التزامهم���ا  اأك���دا  الطرف���ني 

باملفاو�شات اجلارية يف فيينا.
ويف �شي���اق املفاو�ش���ات الن�وي���ة، ق���ال 
املنظم���ات  ل���دى  الدائ���م  اإي���ران  ممث���ل 
الدولي���ة يف فيينا غريب اآب���ادي اإن كبري 
املفاو�ش���ني االإيراني���ني عبا����س عراقجي 
اأجرى مباحثات م���ع املدير العام لل�كالة 

الدولية للطاقة الذرية رفاييل غرو�شي.
واأ�ش���اف اآبادي يف تغري���دة على ت�يرت، 
تط����رات  اآخ���ر  بح���ث  االجتم���اع  اأن 
الن����وي،  االتف���اق  ب�ش���اأن  املفاو�ش���ات 
والدع���م ال���ذي ميك���ن اأن تقدم���ه ال�كالة 

لهذه املفاو�شات.
وكانت اإي���ران وال�كالة الدولية قد مددتا 
الت�اف���ق االإ�ش���ايف بينهم���ا �شه���را اآخ���ر 
ينته���ي يف 24 ي�ني�/حزيران اجلاري، 
ومب�ج���ب ه���ذا االتف���اق ي�شم���ح لل�كالة 
بالقي���ام مبجم�عة من اأن�شط���ة التفتي�س 

واملراقبة للمن�شاآت الن�وية االإيرانية.
يذك���ر اأن االتفاق الن�وي االإيراين املربم 
عام 2015 كان ين�س على رفع العق�بات 
الدولي���ة ع���ن طهران، مقاب���ل فر�س قي�د 
على الربنام���ج الن�وي االإي���راين للتاأكد 

من طابعه ال�شلمي.

اإبراهيم رئي�سي رئي�س اإيران 
الثامن.. من هو وماذا ينتظره؟

فاز اإبراهيم رئي�سي بالنتخابات الرئا�سية الإيرانية 
الـ13، ح�سب النتائج الأولية التي اأعلنتها وزارة الداخلية 
من  �سوت  مليون  الإيرانية، بعد ح�سوله على اأكثر من 17 
اأ�سل 28 مليونا و600 �سوت تم فرزها، لكن م�سادر اإيرانية 

اأن رئي�سي  الجديد” عن  لـ”العربي  “مطلعة” ك�سفت 
�سيح�سل على قرابة 20 مليون �سوت من اأ�سل قرابة 32 

مليون �سوت �سارك في النتخابات، اأي اأنه �سيح�سل على 
اأكثر من 62 في المائة من الأ�سوات. 

م�سوؤول اأميركي: وا�سنطن ترغب في اإبرام �سفقة للعودة اإلى ابرز الملفات على طاولة رئي�س اإيران الجديد
التفاق النووي قبل ت�سلم الرئي�س الإيراني الجديد ال�سلطة



في كتابه »جوهر الفل�سفة« 
ي�سير الفيل�سوف الألماني 

»فيلهلم دلتاي« اإلى �سرورة 
»ردم الهوة بين الذات 

والمو�سوع ـ واأن ل يكون 
»المنهج« من حيث جوهر 

الق�سية قاباًل للتاأويل 
والحتمالت«.

احلزبي����ة  ال�صراع����ات  احت����دام  ظ����ل  يف 
ال�صيا�ص����ية  التجاذب����ات  وا�ص����تمرار 
باالجتاه املعاك�س ملا هو من�صود، بالن�صبة 
باالأ�ص����ا�س،  يهمه����م  الذي����ن  للمتظاهري����ن 
الك�ص����ف عن قتل����ة املتظاهري����ن وتقدميهم 
م�ص����داقية  المتح����ان  كموؤ�ص����ر  للعدال����ة، 
موؤ�ص�ص����ات الدولة، التنفيذي����ة والق�صائية 
لتحقي����ق  وجهوزيته����ا  والت�صريعي����ة، 
مطالبه����م االأخ����رى ومنه����ا اإق����رار قان����ون 
االنتخاب����ات وت�صري����ع قان����ون االح����زاب 

االنتخاب����ات  مفو�صي����ة  ت�صكي����ل  واإع����ادة 
وح�صر ال�ص����اح بيد الدولة. فاالنتخابات 
ان كان����ت مبك����رة اأو متاأخ����رة الج����ل غ����ر 
م�صم����ى، مل تع����د العتب����ارات حمق����ة، اأمرا 
حكيم����ًا اذا مل تتحق����ق املطال����ب. ولي�����س 
اأم����ام املتظاهري����ن والق����وى املدني����ة التي 
تن�ص����د التغير وت�صعى الي����ه، من الناحية 
املنطقي����ة واملو�صوعي����ة، اإال اللج����وء اىل 
احتم����االت مقاطعة االنتخابات على اأر�س 
الواق����ع والذه����اب اىل املوؤ�ص�صات الدولية 
املعني����ة يف مث����ل هك����ذا ام����ور لا�صتعداد 
لع����دم االعرتاف بنتائجه����ا وقطع الطريق 
ام����ام االح����زاب الطائفي����ة م����ن اال�صتمرار 
يف احلك����م. اأي�ص����ا ال�صغ����ط عل����ى رئي�س 
ال����وزراء، ان كان ج����ادا بتنفي����ذ �صع����اره 
الذي م����ا برح ي����ردده: باأنه „رج����ل اأفعال 
ولي�����س اأق����وال“، اأن ميار�����س �صاحيات����ه 
الد�صتوري����ة ومنه����ا ح����ل جمل�����س النواب 
واع����ان حكوم����ة انق����اذ وطن����ي ملعاجل����ة 
االزم����ات املرتاكم����ة ومواجه����ة التحديات 
االح����زاب  ميلي�صي����ات  تغذيه����ا  الت����ي 
والع�صاب����ات االجرامي����ة املوالي����ة اليران 

ووالية الفقيه. 
ينظر القانون الدويل، للدولة، يف البلدان 

مناطقه����ا،  �صعبه����ا،  اأجهزته����ا،  املتقدم����ة: 
ا�صكاله����ا، بانه����ا جمموعة اأ�ص�����س � يرتبط 
مبوجبه����ا النا�س بع�صه����م ببع�س حلماية 
ذل����ك،  �ص����اأن  يف  امل�صرتك����ة.  م�صاحله����م 
ُيعتم����د على وج����ه التحديد، وفق����ا لعقيدة 
وال�صع����ب  الدول����ة   � الثاث����ة  العنا�ص����ر 
وال�صلط����ة، عل����ى اأه����م الوقائ����ع واملعاير 
االنتخابي����ة، ل�صمان التوازن����ات املتبادلة 
بني احلقوق والواجب����ات داخل املنظومة 
يف  للم�صارك����ة  وخارجه����ا،  الربملاني����ة 
االإرادة ال�صيا�صية لل�صعب وحتريك الراأي 
الع����ام وت�صجي����ع املواطن����ني عل����ى العم����ل 
اإ�ص����راك  ال�صيا�صي����ة وحري����ة  احلي����اة  يف 
القادري����ن منه����م عل����ى حتم����ل امل�صوؤولي����ة 
العامة. بيد ان ذلك من جانب اآخر، يتطلب 
يقظة الق����وى املجتمعي����ة الفاعل����ة مراقبة 
اج����راءات اللجان العلي����ا لانتخابات قبل 
واأثن����اء االنتخاب����ات. واذا مل ت�صع����ر، اي 
تلك الق����وى، باالرتي����اح والطماأنينة، فمن 
حقه����ا اذا م����ا ارادت، طلب ا�ص����راف دويل 
ل�صم����ان نزاهة االنتخاب����ات واإبعادها عن 
التزوير وتهديد ال�صاح املنت�صر لدى فرق 
املوت التابعة مليلي�صيات احزاب ال�صلطة، 
وهو وفق ال�صياقات املو�صوعية والذاتية 

واح����كام القان����ون ال����دويل ح����ق م�صروع 
للمنظم����ات  كان  كث����رة  اأمثل����ة  وهن����اك   ،

الدولية دورا هاما تلعبه.   
لك����ن دعنا نت�صاءل بب�صاط����ة: ما هو الدور 
لاأح����زاب  الت�صوي����ف،  غ����ر  االيجاب����ي 
احلاكم����ة يف الع����راق فيم����ا يتعل����ق االم����ر 
بالنه�ص����ة وبن����اء الدولة املدني����ة احلديثة 
الك����ر من ثماني����ة ع�صر عاما عج����اف � كي 
ن�ص����دق وعوده����ا ؟. وكي����ف لن����ا ان نث����ق 
بها؟، لنحك����م بينها وبني ق����راءة االحداث 
وم����ا  امل�صري����ة  والبنيوي����ة  ال�صيا�صي����ة 
يحيطها من اإ�صكالي����ات خطرة هي �صبب 

حدوثها اأ�صا؟.  
البل����دان  يف  املوؤ�ص�ص����ات  دول����ة  يف 
مهمته����ا  االأح����زاب،  الدميقراطي����ة، 
اال�صا�صي����ة: متثي����ل امل�صال����ح االجتماعية 
واالقت�صادي����ة وال�صيا�صي����ة لل�صع����ب. لكي 
يتمكن����وا ممثليها يف املجال�س الت�صريعية 
تبع����ًا  يتمتع����ون  املهم����ة،  ه����ذه  اأداء  م����ن 
للقواع����د العامة خال عمله����م يف ال�صلطة 
بحق����وق والتزامات خا�ص����ة لكنها تخ�صع 
للمراقب����ة الفعلية. ووفق����ا الحكام “قانون 
االأح����زاب”، فانه����ا تعت����رب م����ن اجلماعات 
املجتمعي����ة الت����ي توؤث����ر ب�ص����كل دائ����م اأو 
لفرتة حم����ددة على �صنع القرار ال�صيا�صي 
بي����د  “الربمل����ان”.  يف  ال�صع����ب  ومتثي����ل 
ان حري����ة تاأ�صي�����س االأح����زاب باالإ�صاف����ة 
اإىل حري����ة احل����زب فيم����ا يتعل����ق باأهدافه 
وبرناجم����ه ون�ص����اط اأع�صائ����ه يف �صي����اق 
العم����ل احلزب����ي � ال يج����وز تربي����ر اأعمال 
اإجرامية بذريع����ة حرية الن�صاط احلزبي. 
فيما يحظر “القان����ون” يف الدولة املدنية 
اإج����ازة “االحزاب” التي لها اأذرع م�صلحة 
وال ي�صم����ح مب�صاركته����ا يف االنتخاب����ات. 
املالي����ة  موارده����ا  بي����ان  يطالبه����ا  كم����ا 
قانوني����ًا، كي����ف وم����ن اأي����ن؟ كذل����ك طبيعة 
عملها واأماكنها املح����ددة وعدد اأع�صاءها. 
اال�صا�ص����ي  بالقان����ون  اعرتافه����ا  وااله����م 
للدول����ة “الد�صتور” وتقدمي تعه����دًا ملزم 
ح�ص����را..  اال�صا�صي����ة  مببادئ����ه  ل�صيان����ة 

يف بل����د كالع����راق االمر خمتل����ف، فالطبقة 
ال�صيا�صي����ة املرتبعة على ال�صلطة، حتميها 
ميلي�صيات، غر مكرنثة باملباديء والقّيم، 
وال معرفة يف علم ال�صيا�صة واإدارة الدولة 

املعا�صرة!. 
ان �صيا�صة الهروب اىل الوراء فيما يتعلق 
االم����ر بالتغي����ر واال�ص����اح يف منظومة 
احلك����م بالطريق����ة التي متار�صه����ا احزاب 
ال�صلط����ة ال ج����دوى منه����ا عل����ى االط����اق. 
و�صيا�صة م�صك الع�صى من الو�صط ، الذي 
متار�ص����ه اأح����زاب ايديولوجي����ة � �صعبوية 
خارج ال�صلطة جتاه “النظام ال�صيا�صي”، 
وم�صري����ة  �صيا�صي����ة  تداعي����ات  ي�ص����كل 
خطرة، غر ماألوفة، مت�س الق�صايا التي 
يتطلع له����ا ال�صعب العراقي بال�صميم. كما 
وي����رتك اأث����را �صلبي����ا بالغ����ا عل����ى املواطن 
ورغبته يف امل�صارك����ة يف الثورة ل�صناعة 
ق����رار التغي����ر، وبالت����ايل ع����دم ا�صتطاعة 
وانت����اج  الطاول����ة  قل����ب  م����ن  االنتفا�ص����ة 
التحدي����ات  ملواجه����ة  جدي����دة  خي����ارات 
املركب����ة واملربك����ة الناجت����ة ع����ن اأالعي����ب 
ق����وى �صيا�صي����ة واح����زاب ركب����ت موج����ة 
الثورة خوف����ا على م�صاحله����ا. ولعل اأهم 
ا�صاليب مواجهة ه����ذه التحديات، لفر�س 
ارادت����ه، عل����ى احل����راك املجتمع����ي رف�س 
ومقاطعة  ال�صيا�صي����ة” برمتها،  “العملية 
االنتخابات ان مل تتحقق املطاليب. وعلى 
ق����وى الث����ورة وتن�صيقياته����ا، ي�صتوج����ب 
اأي�ص����ا، تاأ�صي�����س م�صاح����ة كافي����ة لدرا�صة 
“طبيعة االأحزاب” على ال�صاحة باملجمل. 
وتقيي����م “مفه����وم االنتخاب����ات” يف ظ����ل 
نظ����ام حكم طائفي ال ي�صع اأهمية لانتماء 
والهوية الوطنية الذي ت�صكل االنتخابات 
اأ�صا�ص����ا له����ا، لي�صب����ح مبقدوره����ا �صياغة 
البدي����ل ال�صيا�صي املن�ص����ود لنظام احلكم، 
واخلروج من نظ����ام املحا�ص�صة الطائفية 
يف  له����ا  وزن  ال  فا�صل����ة  اح����زاب  وعه����دة 
املعادل����ة ال�صيا�صي����ة من����ذ 2003 ، �ص����وى 
ت�صوي����ق نف�صه����ا يف حلبة ال�ص����راع الجل 

م�صالح فئوية وحزبية �صيقة.   

ل يتطلب الأمر عبقرية اأن نرى 
اأن الم�سروع ال�سهيوني الفا�سل 

الم�سمى اإ�سرائيل يتفكك في 
مهده. اإنه لعبقري ذلك الذي تنباأ 

بزوال الدولة الوليدة عندما ُطلب 
منه الم�ساعدة في جمع الأموال 

لخالياها الإرهابية.

قبل ع�صر �صنوات من اإعان “ا�صتقالها” يف عام 
1948 على اأر����س م�صروقة من �صعب فل�صطني ، 
و�صف األ���ربت اأين�صتاين اقرتاح اإن�صاء اإ�صرائيل 
باأن���ه �ص���يء يتعار�س م���ع “الطبيع���ة االأ�صا�صية 
لليهودية”. فبعد ف���راره من اأملانيا هتلر واأ�صبح 
مواطن���ًا اأمريكًي���ا يف نهاي���ة املط���اف ، مل يك���ن 
اأين�صتاي���ن بحاجة اإىل تلقي درو�س حول ال�صكل 

الذي تبدو عليه الفا�صية.
اإن اأحد اأعظم علماء الفيزياء يف التاريخ، وبدعم 
من بع����س املثقف���ني اليه���ود البارزي���ن، اكت�صف 
اأين�صتاي���ن العي���وب وخط���وط ال�ص���دع يف ع���ام 
1946 عندم���ا خاط���ب جلن���ة التحقي���ق االأجنلو 
اأمريكي���ة ب�ص���اأن الق�صي���ة الفل�صطيني���ة. فه���و مل 

ي�صتط���ع اأن يفهم ملاذا كانت هن���اك حاجة الن�صاء 
دولة اإ�صرائيل. وقال ان�صتاين وقتها: “اأعتقد اأنه 

اأمر �صيء«.
وبع���د ذل���ك بعام���ني، يف ع���ام 1948 ، اأر�صل هو 
وعدد من االأكادمييني اليهود ر�صالة اإىل �صحيفة 
نيويورك تامي���ز لاحتجاج على زي���ارة مناحيم 
بيغ���ن اإىل اأمريكا. ويف الر�صال���ة املوثقة جيدًا ، 
�صج���ب املوقعون حزب بيغ���ن حروت )احلرية( 
، و�صّبه���وه ب� “حزب �صيا�ص���ي قريب يف تنظيمه 
وجاذبيت���ه  ال�صيا�صي���ة  وفل�صفت���ه  واأ�صاليب���ه 

االجتماعية لاأحزاب النازية والفا�صية«.
كان حروت حزبًا قوميًا ميينيًا واأ�صبح بنيامني 
نتنياه���و قائدًا يف وقت الح���ق. اإن بيغن ب�صفته 
زعي���م جماعة االإرغ���ون االإرهابي���ة ال�صهيونية ، 
املن�صق���ة ع���ن املنظم���ة اليهودية �صب���ه الع�صكرية 
االأك���رب، الهاغانا ، كان مطلوب���ًا الرتكابه اأن�صطة 
اإرهابي���ة �ص���د �صلط���ات االنت���داب الربيط���اين. 
وحت���ى عندم���ا اأ�صبح رئي�ص���ًا ل���وزراء اإ�صرائيل 
زي���ارة  عل���ى  اأب���دًا  يج���راأ  مل   )1983-1997(

بريطانيا، حيث بقي على قائمة املطلوبني.
والدة  �صبق���ت  الت���ي  الف���رتة  يف  العن���ف  كان 
اإ�صرائي���ل ه���و ال���ذي اأث���ار ا�صمئ���زاز اأين�صتاين 
ب�ص���كل خا����س ، وال �ص���ك اأن ه���ذا كان يف مقدمة 
ذهن���ه عندما رف����س العر�س باأن ي�صب���ح رئي�صًا 
الإ�صرائي���ل. لقد مت تق���دمي هذا العر�س له يف عام 
1952 م���ن قبل رئي�س ال���وزراء املوؤ�ص�س للدولة 
دافي���د بن غوري���ون. وعلى الرغم م���ن اأن رف�صه 
كان مهذبًا، فق���د اعتقد اأين�صتاين اأن هذا املن�صب 
يتعار�س مع �صمره باعتباره من دعاة ال�صام، 
و�صيتع���ني عليه االنتقال اإىل ال�صرق االأو�صط من 
منزله يف برين�صتون، نيو جر�صي حيث ا�صتقر 

كاجئ اأملاين.
اأثناء البحث عن وجهات نظر اأين�صتاين، �صادفت 
ر�صالة اأخرى م���ن ر�صائله، اأقل �صهرة ولكن رمبا 
تك���ون اأك���ر و�صوح���ًا م���ن اأي���ة ر�صال���ة اأخ���رى 
كتبه���ا حول مو�صوع فل�صط���ني. اإن هذه الر�صالة 
باخت�ص���ار تتكون م���ن 50 كلم���ة فقط،وت�صمنت 

حتذي���ر اأن�صتاين  م���ن “الكارث���ة النهائية” التي 
تواجه فل�صطني عل���ى اأيدي اجلماعات االإرهابية 

ال�صهيونية.
 لق���د ُكتب���ت ه���ذه الر�صال���ة بال���ذات بع���د اأقل من 
24 �صاع���ة م���ن انت�ص���ار االأخب���ار ح���ول مذبح���ة 
دي���ر يا�صني يف القد����س الغربي���ة يف ني�صان عام 
1948، عندماهاج���م ح���وايل 120 اإرهابي���اُ م���ن 
اإرغون بيغ���ن وع�صاب���ة �صترن، وعل���ى راأ�صهم 
اإرهاب���ي اآخ���ر اأ�صب���ح رئي�ًص���ًا ل���وزراء اإ�صرائيل 
ا�صحاق �صامر، القرية الفل�صطينية وقاموا بقتل 
ما بني 100 و 250 رجًا وامراأة وطفل. وتويف 
بع�صه���م بطلقات نارية، واآخ���رون بقنابل يدوية 
األقي���ت يف منازله���م، وقت���ل اآخ���رون يعي�ص���ون 

يف القري���ة امل�صامل���ة بع���د اأن اأخ���ذوا اأ�ص���رى يف 
ا�صتعرا�س ب�صع عرب القد�س الغربية. كما وردت 

اأنباء عن اغت�صاب وتعذيب وت�صويه.
بعد �صه���ر ، اأنهى الربيطانيون حكمهم االنتدابي 
يف فل�صط���ني وظه���رت اإ�صرائي���ل اإىل الوج���ود. 
كان���ت ال�صرعي���ة التي طالب به���ا موؤ�ص�صوها هي 
ق���رار التق�صي���م ال�ص���ادر ع���ن االأمم املتح���دة يف 
ت�صري���ن الثاين ع���ام 1947 والذي اقرتح تق�صيم 
فل�صطني اإىل دولت���ني ، واحدة يهودية واالأخرى 
عربي���ة ، مع اإدارة القد�س ب�ص���كل م�صتقل عن اأي 

من اجلانبني.
ان ر�صالة اأين�صتاي���ن املطبوعة على االآلة الكاتبة 
موجه���ة اإىل �صي���ربد ريفك���ني، املدي���ر التنفي���ذي 

الأ�صدق���اء املقاتل���ني م���ن اأج���ل حري���ة اإ�صرائيل، 
ومقره���ا نيوي���ورك. مت اإط���اق ه���ذه املجموعة 
يف االأ�ص���ل للرتويج لاأف���كار املعادية لربيطانيا 
لع�صاب���ة �صت���رن ، وذريع���ة جم���ع االأم���وال يف 
اأمري���كا ل�ص���راء اأ�صلح���ة لط���رد الربيطاني���ني من 
فل�صطني. ومت تعيني ريفك���ني مديرًا تنفيذيًا لها، 
عل���ى الرغم من اأنه اأ�صار الحًقا اإىل نف�صه على اأنه 
اأبلغه بنجامني جيبرن ،  لقد  ال�صق���وط”.  “رجل 
القي���ادي الذي زار الوالي���ات املتحدة، اأن يقرتب 
م���ن اأن�صتاين مل�صاعدت���ه. كان ريفكني ملزمًا بذلك 
، ولك���ن يف اأعقاب مذبحة دي���ر يا�صني ، تلقى رًدا 
عنيًفا من اأن�صتاين ، يتكون من 50 كلمة فقط هذا 

ن�صه:
�صيدى العزيز،

عندم���ا حت���ل بن���ا كارث���ة حقيقي���ة ونهائي���ة يف 
ه���و  عنه���ا  االأول  امل�ص���وؤول  ف���اإن   ، فل�صط���ني 
الربيطانيون وامل�صوؤول الثاين عنها التنظيمات 
االإرهابي���ة تت�صكل من �صفوفن���ا. اإنني ل�صت على 
اأي �صخ����س مرتب���ط به���وؤالء  ا�صتع���داد لروؤي���ة 

االأ�صخا�س امل�صللني واملجرمني.
تف�صلوا بقبول فائق االحرتام،

الربت اين�صتاين
مت التحقق م���ن �صحة الر�صال���ة وبيعت يف مزاد 
علن���ي عندما ظهرت مرة اأخرى، ومنذ ذلك احلني 
ُو�صف���ت باأنها واحدة من اأك���ر الوثائق املعادية 
لل�صهيونية التي ُتن�صب اإىل العبقري الفيزياوي 

األربت اأن�صتاين.
وه���ذه الر�صالة تختلف يف النربة واملحتوى عن 
الر�صالة التي كتبها ل�صحيفة مان�ص�صرت جارديان 
يف ع���ام 1929 ، عندما اأ�ص���اد ب� “الرواد ال�صباب 
الفكري���ة  الكف���اءات  ، رج���ااًل ون�ص���اًء م���ن ذوي 
واالأخاقي���ة الرائعة، الذين يك�ص���رون احلجارة 
ويبن���ون الط���رق حت���ت اأ�صعة ال�صم����س احلارقة 
لل�صم����س الفل�صطينية “و” يبن���ون امل�صتوطنات 
الزراعي���ة املزده���رة عل���ى الرتبة املهج���ورة منذ 
زم���ن بعي���د ... وتطوي���ر الطاق���ة املائي���ة ... ]و[ 
ال�صناع���ة ... وف���وق كل �ص���يء ، تطويرالنظ���ام 

اأن  اإاّل   ... مراق���ب  الأي  ميك���ن  ال   ... التعليم���ي 
تعرتي���ه الده�صة بهذا االإجن���از املذهل ومثل هذا 
التفاين الذي ي���كاد يكون فوق طاقة الب�صر؟ »فقد 
ا�صتن���د اأين�صتاي���ن يف اآرائه عندم���ا زار فل�صطني 
مل���دة 12 يوًمًا يف ع���ام 1923 واألقى حما�صرات 
يف اجلامع���ة العربي���ة يف القد����س. وات�صح اأنها 
الزي���ارة الوحي���دة الت���ي ق���ام به���ا اإىل االأر����س 

املقد�صة.
فب�صفت���ه م���ن دع���اة ال�صام ط���وال حيات���ه، كان 
يتعاط���ف م���ع ح���ركات ال�ص���ام العاملي���ة عندم���ا 
كتب “البي���ان املوجه اإىل االأوروبيني” للمطالبة 
بال�صام يف اأوروبا عن طريق االحتاد ال�صيا�صي 
جلمي���ع الدول يف جميع اأنحاء القارة. وال عجب 
اأنه مل يزر دولة اإ�صرائيل ، التي ت�صكلت من فوهة 

البندقية والديناميت ودماء الفل�صطينيني.
كان هن���اك العدي���د م���ن جم���ازر “دي���ر يا�ص���ني” 
عل���ى جائ���زة  اأين�صتاي���ن احلائ���ز  اأدان  اأن  من���ذ 
نوب���ل ما اعت���ربه اإرهاب���ًا يهوديًا. الي���وم ، ومع 
ا�صتمرار ا�صتعال النران يف غزة جراء الهجوم 
الع�صك���ري الوح�صي االأخر ال���ذي �صنه بنيامني 
نتنياه���و �صد ال�صكان املدنيني العزل ، فلن يكون 
م�صتقبل الدولة ال�صهيونية اأكر ه�صا�صة من اأي 

وقت م�صى.

*اإيف���ون ري���ديل م���ن موالي���د 23 ني�س���ان ع���ام 1958. 
�سحفي���ة بريطانية كانت رئي�س���ة املجل�س الوطني حلزب 
الح���رام ال���ذي مل يعد له وج���ود الآن. مت القب�س عليها 
م���ن قب���ل حرك���ة طالبان يف ع���ام 2001. وهي من اأ�س���د 
لل�س���هيونية  املنتقدي���ن  اأ�س���د  لفل�س���طني،ومن  املوؤيدي���ن 
وت�س���وير و�س���ائل الإعالم الغربية وال�سيا�سة اخلارجية 
يف احلرب على الإرهاب ، وقد قامت بجولت يف جميع 
اأنحاء العامل وب�سمنها اأمريكا واأوروبا واأ�سراليا. وقد 
اأطلقت عليها ال�س���حفية را�س���يل كوك لقب »�س���يء قريب 
م���ن اأح���د امل�س���اهري يف الع���امل الإ�س���المي«، ويف ع���ام 

2008 مت الت�سويت عليها ك� »اأكرث الن�ساء �سهرة » .

امل�صدر : ميدل اي�صت مونيتور
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 يعقوب يو�سف جرب 

 ع�سام اليا�سري

 بقلم يفون ريديل*

ترجمة: عادل حبه 

العربية  باجلامعة  انتهاًء  العربية  املنطقة  يف  الدولة  ت�صكيل  بداية  مع 
اعتمدت على تق�صيمات ور�صم للحدود و�صع من قبل اتفاقيات ومعاهدات 
مل  املنطقة  لهذه  املحتلة  والقوى  خيار،  او  راي  اأي  فها  للعرب  يكن  مل 
من  يوم  يف  مب�صرها  �صتتحكم  الدول  هذه  ان  اأ�صا�س  على  تعمل  تكن 
االأيام الن معطيات واقع املنطقة ي�صر اإىل انها ال بد من ان تكون �صمن 
ق�صمني  اإىل  العربية  الذهنية  انق�صمت  وعليه  لها،  املر�صومة  امل�صاريع 
االأوىل بقيت تدور وتعمل وفق ان هذه املنطقة من غر املمكن ان حتكم 
الغربية  والهيمنة  للم�صاريع  تابعة  تزال  وال  كانت  الأنها  بنف�صها  نف�صها 
االمريكية  الهيمنة  او  �صابقًا  والفرن�صية  واالإيطالية  الربيطانية  �صواء 
لغاية وقتنا احلايل، والق�صم االخر وجد يف حركات التحرر وزعاماتها 
منذ بداية اخلم�صينات من القرن الع�صرين انهم ال�صامن يف قلب اأو�صاع 
الدول العربية وحتررها �صيا�صيًا واقت�صاديًا وفكريًا، ويف هذه العا�صفة 
العربي  ال�صامن  كان  واخلطابات  واحلركات  والت�صورات  االأفكار  من 
الوحيد للعرب يف تفكرهم هي امل�صرتكات التي جتمعهم من لغة وار�س 
للموارد  باالإ�صافة  تخلو  ال  املنطقة  ان  متنا�صني  ومعتقدات،  وعادات 
العاملية هناك تنوع  القوى  انظار  التي جعلت منها تقع حتت  الطبيعية 

دميغرايف �صاهم يف ق�صية التدخل يف ال�صوؤون الداخلية لها.
الوحيد  ال�صامن  الن  �صراب  او  وهم  جمرد  الزال  ال�صامن  حيث  من 
جانب  اإىل  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  وحدتهم  كانت  ودولها  املنطقة  لهذه 
يف  االأ�صا�صية  الق�صايا  عن  ابتعدوا  لكنهم  االجتماعي،  التداخل  ق�صية 
املعاجلة الن ق�صور النظر ال�صيا�صي والعجز الفكري للعديد من القيادات 
العربية جعلت من الق�صية العربية ق�صية ورقية ال تبتعد عن االتفاقيات 
كل  يف  بالتاأكيد  تت�صرف  التي  الكربى  القوى  رعاية  حتت  واملعاهدات 
احلليف  م�صالة  مع  تعاملوا  فالعرب  فيها،  ال�صيا�صية  اللعبة  مفاتيح 
انق�صام  يف  �صاهم  مما  بينهم  فيما  التحدي  من  نوع  انها  على  ال�صامن 
دولهم خ�صو�صًا يف مراحل احلربني العامليتني ومن ثم احلرب الباردة 
وما بعدها، ففي احلرب الباردة انق�صم العرب بني املع�صكرين دون النظر 
ال�صيقة وهذا  للم�صلحة  النظر  العربية واقت�صى امرهم على  للم�صلحة 
الق�صور الفكري وال�صيا�صي بعينه، فاإ�صرائيل والتي تعد اخلطر احلقيقي 
على العرب و�صامنها القوي الواليات املتحدة عما على ان تكون هذه 
الدول )العربية( متفرقة الأنها بالتاأكيد تريد التعامل على اأ�صا�س الدولة 
اأي عناء،  لهم دون  العرب  الواحدة ولي�س دواًل جمتمعة وهذا ما حققه 
امل�صالة االأخرى رو�صيا بالن�صبة للعرب حليف غي فاعل قيا�صًا بالواليات 
املتحدة على اعتبار ان رو�صيا ال تفي بوعودها كاملة حللفائها خ�صو�صًا 
جند  العاملي  الواقع  قراءة  متت  ما  اذا  حني  يف  العرب،  مثل  ال�صعفاء 
واالأمني  الفاعل  واحلليف  ال�صامن  تكن  مل  اي�صًا  املتحدة  الواليات  ان 
حللفائها العرب بالنتيجة وبكا احلالتني فان العرب فقدوا ال�صامن الأمن 
دولهم ومنطقهم، بقي ال�صامن الوحيد ال�صتمرار هذه الدول هي املوارد 
فعملية  هذا  ليومنا  التجارب  اثبتته  ما  وهذا  عليها  عبئ  اأ�صبحت  التي 
االبتزاز التي تتعر�س لها الدول الغنية كبرة ووح�صية والتعامل معها 
من قبل هذه الدول يثبت درجات الغباء ال�صيا�صي التي تتحلى بها اأنظمة 
الفقرة فهي تعاين من ت�صدعات تهدد وجودها  الدول  اما  الدول،  هذه 
ووحدها مع كل تغير وتبدل يف النظام الدويل واالإقليمي، بالتايل فان 
العرب يفتقرون لل�صامن الذي يدافع معهم عن حقوقهم ووجودهم الن 

منطق الدول الكربى ال حترتم حلفائها ال�صعفاء. 

تنباأ األربت اأين�ستاين بال�سقوط »النهائي« لإ�سرائيل

فر�سية التغيري بني الواقع ودمياغوغية الحزاب ال�سامن العربي

حكي ع���ن غاب���ر الزم���ان اأن �صخ�صا 
فق���را الميل���ك يف بيت���ه اإال كمية من 
ليل���ة  وكل   ، منه���ا  يقت���ات  احلنط���ة 
يت�صل���ل اىل منزله ل����س في�صرق منه 
مق���دارا من هذه الكمي���ة ، فتبقى من 
احلنطة مقدار ي�صد به رمقه ، فت�صلل 
اإىل منزله ل�س فاأراد اأن ي�صرق مقدار 
احلنطة املتبقي ، فقال الفقر حمدثا 
نف�ص���ه لو تركت ه���ذا الل����س ي�صرق 
مق���دار احلنط���ة املتبق���ي ، فلن يتبق 
يل �ص���يء ا�صد به رمق���ي بعد اليوم ، 
حينئ���ذ �صالقى حتفي احلتمي ، فقرر 
الفق���ر ان يح���زم امره فم���ا كان منه 
اإال اأن ه���وى على الل�س بهراوة لكي 

ي�صربه بها ، فهرب الل�س مرتعدا. 

الفا�ص���د عندم���ا يت���وىل  ان احلاك���م 
�صوؤون الرعية فاإنه �صيف�صد كل �صيء 
، و�صيعب���ث مبق���درات الرعية ، لذلك 
الب���د للرعي���ة اأن تتخ���ذ موقفا حازما 
الزاحة ه���ذ احلاكم ، وانتخاب حاكم 
جديد �صريطة اأن يكون عادال ، اما ان 
تظ���ل متم�صكة باحلاكم اجلائر حتت 
ذرائ���ع �صت���ى ، فلن ي�صتقي���م امرها ، 
حينئ���ذ اليحق لكل مواطن �صكت عن 
جور ه���ذا احلاكم اأن يلق���ي بالائمة 
على احلاكم ، الن هذا احلاكم هو من 

�صناعته .
وحت���ى يت���م التغي���ر ال�صيا�صي البد 
ل���كل مواط���ن ، م���ن وقف���ة �صجاع���ة 
وحازمة ، ينتخ���ب مبوجبها املوؤهل 

خا�ص���ة   ، الدول���ة  مراك���ز  لقي���ادة 
ال�صلط���ة الت�صريعي���ة، وعندما يعمل 
بهذا االجتاه فمن املوؤكد اأنه �صيجني 
ثم���رات نافع���ة ، الن احلاكم املنتخب 
والع���ادل هو جت�صي���د حقيقي الرادة 

هذا ال�صعب .
لق���د م�صت عقود من الزمن وما يزال 
بع�س املواطنني كما هم م�صت�صلمون 
لقدرهم دون اأن يبادروا اإىل انت�صال 
انف�صه���م من هذا ال�صي���اع، واملفارقة 
اأنهم يف نف�س الوقت يلعنون احلاكم 
رغ���م انه���م �صاكت���ون عل���ى ظلم���ه ، 
وبنف����س الوق���ت يلج���اأون اإىل الل���ه 
كي ينقذه���م من احلاك���م ، وهذا اأمر 
حم���ال فم���ن يغر ومن ميل���ك فر�صة 

التغي���ر هو املواط���ن ولي����س الله ، 
الن ه���ذا املواط���ن هو امل�ص���وؤول عن 
اإدارة �صوؤون���ه ولي�س الله ، لكن متى 
م���ا مل�س الل���ه يف املواط���ن ا�صتعدادا 
ومب���ادرة للتغي���ر فاإنه �صيب���ارك له 
جه���وده ، الن هنالك قانون���ا طبيعيا 
اجتماعيا �ص���واء كان �صالب االجتاه 
اأو اإيجاب���ي االجتاه ه���و من يتحكم 
مبق���درات املواطن ، فمت���ى ما �صلح 
املواطن �صل���ح احلاكم ومتى ماف�صد 

املواطن ف�صد احلاكم .
وه���ذه النظري���ة يجهله���ا الكثر من 
اأن  يت�ص���ورون  مم���ن  املواطن���ني 
االأمور جتري ب�صكل حتمي فا قدرة 
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اأتف���ُق كث���رًا م���ع م���ن ي���رى ب���اأّن الفي�ش���بوك )وع���وامل 
الت���ي  الف�ش���اءات  ه���ي  املعروف���ة(  االإجتماع���ي  التوا�ش���ل 
تتحق���ق فيها دميقراطي���ة حقيقية يف هذا الع���امل. هل ميكن 
اأن تتحق���ق دميقراطي���ة حقيقي���ة من غر اأثم���ان مكلفة ؟ كال 
بالطبع. من هذه االأثمان �ش���يوُع منٍط من الفجاجة الكتابية 
واخلف���ة غر املحكومة باأي �ش���ابط من �ش���وابط الكيا�ش���ة 
يف ال�شلوك والت�ش���ّرف اإزاء االآخرين. هذه اأموٌر متوّقعة ؛ 
لك���ن تبقى هذه الُكَل���ف يف حدود قدرتنا عل���ى التعامل معها 
بو�ش���ائل تقنية متاحة منها غ�ّض الطرف عّما النريد، اأو يف 
حاالت حم���ّددة ميك���ن اإخراج �ش���خ�ض خارج نط���اق حدود 
مملكتنا الفي�ش���بوكية بوا�ش���طة �ش���غطة Block ق�شرة. 
اخلال�ش���ة هي : اإخلع مات�ش���اء من �ش���فات جيدة اأو م�شيئة 
على الفي�ش���بوك ؛ لكنه يظ���لُّ نافذة اأتاحت لن���ا )اأو لالأغلبية 
مّنا يف االأقّل( اإطاللة توا�ش���لية �ش���احرة على العامل بداًل من 
االإختناق يف اأجواء حملية راكدة قد يرى املرء نف�ش���ه غارقًا 
يف  جّلتها الأ�شباب كثرة بع�شها �شخ�شي ومعظمها خارجة 

عن اإرادة املرء.  
ي���روق يل اأن اأتخّي���ل الفي�ش���بوك وكاأن���ه مرق����ضٌ كبر، 
اأو �ش���رك م���زدان مبالي���ن  موؤلفة م���ن �شخ�ش���يات باألوان 
وخلفيات ثقافية �ش���تى. هل راأيتم �شخ�شًا يدخل مرق�شًا اأو 
�ش���ركًا ببدلة �ش���موكنغ وربطة عنق �ش���يقة ؟ كال بالتاأكيد. 
نحت���اج جميعًا اإىل خل���ع اأحذيتن���ا وارتداء مالب�ض ب�ش���تى 
االأل���وان واالأ�ش���كال - كم���ا الغج���ر - واالنط���الق يف ع���امل 
الفي�ش���بوك، تارك���ن وراءن���ا هوياتن���ا وُعَقَدن���ا وخلفياتنا 
م���ارك  الغف���ر والوزي���ر،  االأكادميي���ة. يت�ش���اوى يف ه���ذا 
زوكرب���رغ وافريقي ب�ش���يط على �ش���واحل نه���ر الكونغو، 
اأ�ش���تاذ ال���ذكاء اال�ش���طناعي يف MIT  و�ش���بي يتب���ادل 

الع�شق مع �شبية عربية اأو هندية. 
 هل الفي�شبوك ف�شف�شة كالم ؟ نعم. هل هو ميدان منيمة 
؟ ه���و كذلك. هل هو مقهى ال�ش���تعادة ذكري���ات جميلة قدمية 
ب���ن جماعة طلبة وموظفن قدم���اء ؟ ليكن هكذا. هو كّل هذا 
واأكرث، هو اأي �ش���يء وكّل �ش���يء )كما الرواية املعا�ش���رة(، 

ولن يكون ذا فاعلية موؤثرة مامل يكن كذلك.
الفي�ش���بوك لي�ض ميدان م�ش���اجالت فكرية اأو اأطروحات 
اأكادميي���ة، وه���و اإىل اأحادي���ث املقاهي اأقرب. ميك���ن اأحيانًا 
اأن ن�ش���تغّل الفي�ش���بوك يف بّث اأطروحة م���ا ؛ لكْن حتى هذا 
الطرح يج���ب اأن يكون متخففًا من ثقل االأطروحات الفكرية 
الت���ي مت���الأ املج���الت التخ�ش�ش���ية. النا����ض - يف اأغلبهم - 
ُمتعبون حتت �ش���غط الوقائ���ع الكربى اجلاري���ة يف بالدنا 
والع���امل، والينتظ���رون من البع�ض اأن ي���وّزع عليهم بركاته 
الفي�شبوكية يف �شيغة تعليقات نرج�شية اأقرب اإىل مدّونات 
ال�ش���لوك ال�ش���الح : اإفعل هذا والتفعل ذاك، هذا �ش���ح وذاك 
خطاأ، هذا جائز وهذا غر جائز،،، اإلخ. الاأحد يف الفي�شبوك 
فّو�ش���ك بهذه املهمة الر�ش���الية. القاعدة هي : اإقراأ مات�ش���اء، 
واإذا اأعجب���ك ماق���راأت ووج���دت لديك رغبة يف االإ�ش���افة اأو 
���ب نف�شك قّيمًا  االإطراء فعّلق كما ت�ش���اء لكن من غر اأن تن�شّ
على مايفعله االآخرون. الكيا�ش���ة مطلوب���ة يف كّل االأحوال، 
وحت���ى ل���و انط���وت تعليقاتك  على �ش���يء م���ن االإنتق���اد اأو 
املخالف���ة ؛ فبالكلم���ة الطيبة ت�ش���تطيع جعل الن���ار ثلجًا كما 

تفيد االأمثال.
الاأحَد موكٌل اإليه م�شوؤولية ال�شبط ال�شلوكي اأو املعريف 
على املن�شورات الفي�شبوكية، و�شاذٌج من يت�شّوُر اأّن الب�شر 
يتلهفون لقراءة من�ش���وراته اأو  تعليقاته الفي�ش���بوكية وهم 
يف حالة انبهار اأنفا�ض ! ودعونا النن�شى اأبدًا اأّن الفي�شبوك 
ميدان )فرف�ش���ة( و )تبديل جو( وت�شرية جمانية عن النف�ض 
حتى لو كان ميدان مناق�شة اآخر تطّورات الذكاء اال�شطناعي 

اأو نظرية االأوتار اأو املباحث ال�شردية احلديثة. 

ال�أحد ينتظر بركاِتك 
�لفي�سبوكية !

يروق لي اأن اأتخّيل الفي�صبوك وكاأنه 
مرق�ٌص كبير، اأو �صيرك مزدان 

بماليين  موؤلفة من �صخ�صيات باألوان 
وخلفيات ثقافية �صتى. هل راأيتم 

�صخ�صًا يدخل مرق�صًا اأو �صيركًا 
ببدلة �صموكنغ وربطة عنق �صيقة ؟ 

كال بالتاأكيد.

ونع���ت رئي����ض اجلمهوري���ة بره���م �ش���الح 
ال�ش���عر  اأعم���دة  اأح���د  بو�ش���فها  الراحل���ة  
رواد  م���ن  ورائ���دة  الع���راق،  يف  املعا�ش���ر 
ال�ش���عر العرب���ي احلدي���ث. وكت���ب الرئي�ض 
العراق���ي بره���م �ش���الح اإن »الراحلة زرعت 
ذاكرتن���ا ق�ش���ائد واإبداًع���ا اأدبي���ا ومواق���ف 
وطنية، حيث �شّكلت عمارة عالمة فارقة يف 

الثقافة العراقية، يف العامّية والف�شحى«.
وا�شدر رئي�ض الوزراء م�شطفى الكاظمي، 
بيان���ا نع���ى في���ه ال�ش���اعرة الكب���رة. وقال 
الكاظمي »ننعى اىل �ش���عبنا العراقي رحيل 
ال�ش���اعرة العراقي���ة الكب���رة ال�ش���يدة مليعة 
عبا�ض عم���ارة«. واأ�ش���اف: وبه���ذا الرحيل 
ق���د  امل���وؤمل، تك���ون نخل���ة عراقي���ة با�ش���قة 
غ���ادرت دنيانا لكنها ترك���ت ظالاًل وارفة من 
بديع ال�شعر، واإ�ش���هاما ال ين�شى يف الثقافة 
العراقية �ش���تذكره االأجي���ال املتعاقبة بفخر 
واعت���زاز وتبجي���ل ، ونع���ى وزي���ر الثقافة 
ح�ش���ن ناظم ال�ش���اعرة الراحلة، وق���ال اإنها 
»متي���زت ب�ش���اعريتها ال�ش���فافة، وعاطفته���ا 
اجليا�ش���ة وحبها العظيم لوطنها ونا�ش���ها، 
رغم ابتعادها الق�شري الطويل عن الوطن«. 
، كم���ا نعى االحت���اد العام لالأدب���اء والكّتاب 
وق���ال   ، القدي���رة  ال�ش���اعرة  الع���راق  يف 
يف بي���ان »وداًع���ا اأيته���ا ال�ش���وت الناب�ض 
باحلياة واالإن�شانية، �شتظل ق�شائدك تطر 
بجناح���ن م���ن ورد ون���دى.. فقدان���ك ميّثل 
حزًن���ا �ش���ارًبا يف اأن�ش���اغ القل���ب، ودمع���ًة 

موؤملة«.
برحيل مليعة عبا�ض عمارة، ي�ش���دل ال�ش���تار 
عل���ى اجليل ال�ش���عري الذهب���ي يف العراق: 
بدر �ش���اكر ال�ش���ياب، ونازك املالئكة، وعبد 

الوه���اب البيات���ي، الذي���ن در�ش���وا مع���ًا يف 
دار املعلم���ن العالي���ة يف اأربعين���ات الق���رن 
ق���د  االأوائ���ل،  الثالث���ة  كان  واإذا  املا�ش���ي. 
اأ�ش���هموا يف اإح���داث التجدي���د الكب���ر يف 
ال�ش���عر العرب���ي احلدي���ث، باالنتق���ال م���ن 
ال�ش���عر العم���ودي اإىل �ش���عر التفعيل���ة، اأو 
ال�ش���عر احل���ر كما ب���ات ُيعرف، ظل���ت مليعة 
عم���ارة متم�ش���كة بالعمود اخلليل���ي لفرتة، 
قب���ل اأن تلح���ق بزمالئه���ا يف كتابة ال�ش���كل 
اجلديد. واإذا كانت زميلتها نازك املالئكة قد 
عاجلت موا�ش���يع وجودي���ة وميتافيزيقية، 
ظل���ت مليع���ة عبا����ض عم���ارة، حمافظ���ة على 
�ش���وتها الرومان�ش���ي املره���ف، واجل���ريء 
وال�ش���عبي،  الف�ش���يح  �ش���عرها  يف  اأي�ش���ًا، 
ط���وال حياته���ا. وقد و�ش���فها بع����ض النقاد 
باأنها »اأف�ش���ل من ج�ّش���د ال�ش���وت االأنثوي 
اجل���ريء، وم���ن اأوائ���ل من �ش���ّيد ق�ش���يدة 
ال�ش���عر  خريط���ة  يف  واأ�ش���اءها  االأنوث���ة 
العرب���ي احلديث، واحتفى بثنائية اجل�ش���د 

والروح«.
ب���داأت مليعة عبا�ض عمارة  كتابة ال�ش���عر يف 
وق���ت مبك���ر م���ن حياته���ا من���ذ اأن كانت يف 
الثاني���ة ع�ش���رة، وكان���ت تر�ش���ل ق�ش���ائدها 
اإىل ال�ش���اعر املهجري اإيليا اأبو ما�شي الذي 
كان �ش���ديقًا لوالده���ا، ون�ش���رت له���ا جمل���ة 
»ال�ش���مر« اأول ق�ش���يدة وه���ي يف الرابع���ة 
ع�ش���رة م���ن عمرها وق���د عززه���ا اإيلي���ا اأبو 
ما�ش���ي بنقد وتعليق مع احتاللها ال�شفحة 
االأوىل م���ن املجل���ة، اإذ ق���ال: »اإن يف العراق 
مثل هوؤالء االأطفال فعلى اأي نه�ش���ة �شعرية 

مقبل العراق!«.
بعد تخرجها، عملت يف التدري�ض الثانوي، 
وُعرفت بعد ثورة 1958 بن�شاطها ال�شيا�شي 
الي�شاري، وم�شاهمتها يف فعاليات االحتاد 
العام للكتاب واالأدباء العراقين الذي راأ�شه 
حممد مه���دي اجلواه���ري، حتى اأ�ش���بحت 
هاج���رت  االإداري���ة.  هيئت���ه  يف  ع�ش���وة 
ال�ش���اعرة من العراق عام 1978 حالها حال 

ع�ش���رات املثقفن العراقين ب�ش���بب ا�شتداد 
القمع ال�شيا�ش���ي والثق���ايف يف تلك الفرتة، 
لت�ش���تقر يف والي���ة كاليفورني���ا بالوالي���ات 
املتحدة االأمركية، حيث رحلت بعد تدهور 
�ش���ري يف �ش���حتها. وقد توجت م�ش���رتها 
احلافلة ب�6 دواوين �ش���عرية، هي: »الزاوية 
الربي���ع«  و«ع���ودة   ،1960 ع���ام  اخلالي���ة« 
ع���ام 1963، و«اأغانى ع�ش���تار« عام 1969، 
وكذلك »ي�ش���مونه احلب« ع���ام 1972، و«لو 
اأنباأين العراف« عام 1980، واأخرا »البعد 
االأخ���ر« ع���ام 1988، ف�ش���ال ع���ن ع�ش���رات 
والكت���ب  املن�ش���ورة  والق�ش���ائد  املق���االت 

النقدية التي تناولت جتربتها.
ومليعة لي�ش���ت من اللوات���ي عانن كثرا من 
�ش���ظف العي����ض، ب���ل كان والده���ا زه���رون 
عمارة �ش���ائغ ذه���ب وف�ش���ة، وكان معروفا 
كما هي حال كثر من امل�شتغلن بهذه املهنة 

من الديانة ال�شابئية.
وات�ش���م �ش���عر مليعة عبا����ض عم���ارة بجراأة 
ورومان�شية مرهفة، ولغة حمكمة الرتاكيب 
واملفردات، ف�ش���ال ع���ن عذوب���ة يف االإلقاء، 
مما جعله���ا حتتل مكانة يف خارطة ال�ش���عر 
العربي كاإحدى اأهم ال�شخ�ش���يات ال�شعرية 

الن�شوية.
ع���ام 1978،  الع���راق  م���ن  مليع���ة  هاج���رت 
لرتحت���ل ب���ن ال���دول، وتقي���م يف النهاي���ة 
باأم���ركا. وقب���ل هجرتها، كانت ع�ش���وا يف 
هيئ���ة االأدباء العراقي���ن، وكانت يف الهيئة 
االإدارية مع ال�شاعر حممد مهدي اجلواهري 

وبلند احليدري واأ�شماء معروفة اأخرى.
العالقة مع ال�شياب

وكانت مليعة يف �شبابها جميلة جدا، وكانت 
زميلة ال�شياب بدار املعلمن العالية، ويقال 
اإنها كان���ت من الفتي���ات اللواتي اأحبهن يف 
�ش���بابه، وه���و يذكره���ا مبوا�ش���ع ع���دة يف 
�ش���عره؛ من اأبرزها ق�ش���يدته التي عنوانها 
»اأحبين���ي الأن جمي���ع م���ن اأحبب���ت قبل���ك ما 

اأحبوين«.

وعن ذلك تقول مليعة -يف مقابلة �ش���حفية- 
اإنها وال�ش���ياب كانا اأ�ش���دقاء، تقراأ له ويقراأ 
لها، ويتناق�ش���ان يف كل �ش���يء، م�شرة اإىل 
اأنه���ا اأهدته الكثر من ق�ش���ائدها يف حياته 
وغياب���ه، وهو كتب اإليها الكثر. واأ�ش���ارت 
اإىل اأنه���ا اأهدته ق�ش���يدة » �ش���هرزاد« عندما 

كانا معا يف الدرا�شة، وهي تقول:

»�شتبقى �شتبقى �شفاهي ِظماْء
ويبقى بعينَيّ هذا النداء

ولن يربح ال�شدَر هذا احلنني
ولن ُيخر�س الياأ�ُس كَلّ الرجاء«

واآخ���ر م���ا اأهدته ق�شيدة �شّمتها »لعن���ة التمّيز« يف 
بداي���ة الت�شعيني���ات، بع���د اأك���ر من ربع ق���رن على 

رحيله، وقالت فيها:
»يوم اأحببتك اأغم�شت عيوين

مل تكن تعرف ديني
فعرفنا وافرتقنا دمعتني

عا�شقا ُمَتّ ومل تلم�س الأربعني«
مل تقت�شر كتابات الراحلة مليعة عبا�س عمارة التي 
هاج���رت م���ن الع���راق يف نهاي���ة �شبعيني���ات القرن 
املا�شي وا�شتقرت بولية كاليفورنيا حتى مماتها، 
عل���ى ال�شعر احلر الف�شيح، بل كان���ت لديها اأي�شا 
ق�شائ���د باللهج���ة العامي���ة لقت �ش���دى وا�شعا يف 

العراق لطرافتها وعمقها.
م���ن بني هذه الق�شائ���د ال�شعبية ق�شي���دة »يا حلو« 

وهذا مطلعها:
يا حلو يا مو�شه بالفاعل تك�شره  

وترفع املجرور واملن�شوب ما تقبل غلط
اغلط بكيفك اتدلل 

عودت �شمعي على حلنك فقط

ك�ش���ر  م���ن  عم���ارة  عبا����ض  مليع���ة  متكن���ت 
»النمطي���ة املجتمعي���ة« والتقالي���د املتعلق���ة 
ب�ش���ورة امل���راأة، كم���ا يوؤك���د الكات���ب عقيل 
عبا����ض، وي�ش���يف »كان���ت جريئ���ة جدا يف 
تناول املراأة كذات، الأنها تتحدث عن الرغبة 
وامل�شاعر يف جمتمع ذكوري طغى حتى يف 

ال�شعر«.
للثقاف���ة  حقيقي���ا  »حتدي���ا  عم���ارة  مثل���ت 

الذكورية« يف كتاباتها، وفقا لعبا�ض.
اآخر ق�شائدها

ومن بن اآخر ما كتبته ال�شاعرة مليعة عبا�ض 
عمارة يف مايو/اأيار 2019، يو�ش���ح حالة 

ال�شعور باحلرة والتذكر حلالة الن�شال:

»ملاذا يحط امل�شاء
 حزينا على نظرتي احلائرة

 ويف القرب اأكر من معجب
 واأين لأكر من قادرة؟

 اأنا طائر احلب
 كيف اخت�شرت �شمائي

 بنظرتك الآ�شرة؟«
ومن ق�شائدها الأخرية اأي�شا

»اأنا بنُت الن�شاِل
اأر�شعني اجلوُع

واأوهى مفا�شلي احلرماُن
ًة، ُخ�شُتُه َغ�شَّ

ففي كّل َفٍجّ من حياتي
جمرى َدٍم و�شناُن«

نبوءة مليعة 
يف واح���دة م���ن ا�شه���ر ق�شائده���ا “ ل���و اأنب���اأين 
الع���راف “  الت���ي ن�شرته���ا يف بداي���ة الثمانيني���ات 
تر�شم لنا مليعة عبا�س عمارة �شورة ا�شبه بالنبوءة 

ملا حدث بعد كّل تلك العقود الأربعة من حياتها .
لو اأنباأين العّراف

اأنك َيْومًا �شتكوُن حبيبي
مل اأكُتْب غزًل يف رجٍل

خر�شاء اأظّل

لتظلَّ حبيبي
لو اأنباأين العّراف

اأين �شاألم�س وجه القمر العايل
مل األعب بح�شى الغدران
ومل اأنظم من خرز اآمايل

لو اأنباأين العّراف
اأن حبيبي

�شيكوُن اأمريًا فوق ح�شاٍن من ياقوت
ْقِر تني الدنيا بجدائلها ال�شُّ �شدَّ

مل اأحُلْم اأين �شاأموت
لو اأنباأين العّراف

اأن حبيبي يف الليِل الثلجيِّ
�شياأتيني بيديِه ال�ّشْم�ْس

مل جتُمْد رئتاي
ومل تكرُبْ يف عينيَّ هموم الأم�س

لو اأنباأين العّراف
اإين �شاألقيك بهذا الّتيه
مَلْ اأبِك ل�شيٍء يف الدنيا

وجمعُت دموعي
كلَّ الّدْمع

ليوم قد تهجرين فيه.. 

 
 

ذئٌب  
يَتفح�س ج�شدًا عاريًا م�شجيًا على الأر�س  

من الراأ�س حتى اأ�شفل القدمني 
يطيل النظر، يف عينيه املفتوحتني 

 وكاأنه يبحث عن   

اأ�شخا�س اآخرين يختفون داخله 
وكان يف ما م�شى 

يتبول على نف�شه 
من جمرد ذكر األأ�شم 

 
دقائُق الَزَمن  

عًة  كاَنْت َترُّ ُمَتَقطِّ
ال  بدوِن اّت�شَ
وكان يفكر :  

تلزم جرمية اأحرى جديدة ! 
 

كامرياُته ثالثية الأبعاد 
بعد حتديد زاوية اللقطة 
وقيا�س م�شاقط ال�شوء  
و�شبط تنا�شق الألوان 

كانت ت�شور الذئب  
وهو ي�شق �شدر الرجل  

ومبدية يقتطع  قلبه  
ثم يعر�شه على اجلهور بلقطة مقربة 
وباإبت�شامة اأمريكية منت�شرة يعلن :

؟!!   Ok

�لموت يغيب لميعة عبا�س عمارة
�ل�سوت �ل�سعري �لذي تحدى �لتقاليد 

غيب الموت يوم ام�ص االول  الجمعة ال�صاعرة الكبيرة لميعة 
عبا�ص عمارة في الواليات المتحدة االأميركية عن عمر 

ثقافيا  اإرثا  تاركة  المر�ص،  مع  �صراع  بعد  عاما،  ناهز 92 
و�صعريا كبيرا.

تـــ�ســي غيـــفار� 
- لقطة اأخرية مقربــة - 

-اجلزء االأول-

ميتلك عدد قليل من النا�ض القدرة على متييز 
طبق���ة اأو درج���ة ال�ش���وت دون احلاج���ة اإىل 
معرفة الطبق���ة )الدرجة( القيا�ش���ية. بعبارة 
اأخرى �ش���يتعرف ال�شخ�ض على النغمة فورًا 
دون اأن يحتاج اإىل مقارنتها ب�ش���وت قيا�شي 
)وهو ع���ادة نغمة ال وقيمته���ا الرتددية 440 
هرت�ض(. ت�ش���مى هذه الظاهرة االذن املطلقة 
اأو ال�ش���مع املطل���ق، وهي ترجمة للم�ش���طلح 
االأوروبي الذي يقابلها. ال ي�شرتط اأن ميتلك 
املو�شيقيون هذه ال�ش���فة بالطبع، فالظاهرة 
االأخرى امل�ش���ماة االذن الن�ش���بية اأو ال�ش���مع 
الن�شبي، هي ال�شائعة بن املو�شيقين، وهي 
تاأت���ي عرب تدريب ق���درات االذن على التمييز 
بن االأ�ش���وات. ويعترب ودر�ض ال�ش���ولفيج 
ال�شهر يف املعاهد املو�ش���يقية اأحد اأهم هذه 

التدريبات، يكم���ن جوهره يف تعليم القراءة 
االأ�ش���وات.  وق���راءة  للنوط���ة  ال�ش���فاهية 
التدري���ب امله���م االآخ���ر ه���و در����ض ال�ش���ماع 

املو�شيقي والغناء يف كور�ض مع االآخرين.
لك���ن م���ا ال�ش���ر الكام���ن وراء ه���ذه الظاهرة 
النادرة؟ ال يوجد تف�ش���ر دقي���ق لها، ويعتقد 
بع�ض الباحثن باالأ�شباب الوراثية، ويعتقد 
اآخرون ب���اأن اجلميع يولدون به���ذه القابلية 
وما علينا �ش���وى احلفاظ عليها من ال�ش���ياع 
وتنميته���ا بالتدري���ب. لك���ن اخل���ربة تق���ول 
باأن ن�ش���بة من يتمتع بها ب���ن االأطفال الذين 
يتلق���ون تدريب���ًا مو�ش���يقيًا قب���ل الرابعة )اأو 
ال�شاد�ش���ة( م���ن العمر ه���ي اأعل���ى بكثر من 
اأقرانهم عل���ى العموم. وت���دل اأبحاث الدماغ 
اأن االأم���واج الت���ي تنبعث من منه ت�ش���ر اإىل 
ن�ش���اط اأق���ل يف عملية ا�ش���تخراج املعلومات 
املخزون���ة ومقارنتها باملعلوم���ات اجلديدة، 
فمن يتمتع بال�ش���مع املطلق ي�ش���تعمل خزين 

الذاكرة بدرجة اأقل. 
هن���اك جمموع���ة خا�ش���ة ه���م م���ن ي�ش���تطيع 
حتديد ال�شوت القيا�شي )ال( يف ذهنه بدقة، 
ويح���دد باقي االأ�ش���وات مبقارنته���ا مع هذه 
الدرجة. لهذا ال�شبب اأدخل الباحثون مفهوم 
�ش���رعة التع���رف عل���ى ال�ش���وت عن���د بح���ث 
ال�شمع املطلق للتمييز بن هذه املجموعتن. 
ه���ذا الف���ارق يقودنا اإىل احلديث ع���ن اأنواع 

ال�ش���مع املطلق: فهن���اك من ي�ش���تطيع متييز 
درج���ة االأ�ش���وات بغ�ض النظر ع���ن طبيعتها 
اأو  ال�ش���يارة  حم���رك  �ش���وت  اأو  مو�ش���يقية 
ارتطام ج�ش���م باالأر�ض. وهناك من ي�شتطيع 
االأداة  ت�ش���درها  الت���ي  االأ�ش���وات  متيي���ز 
املو�شيقية التي يعزف عليها ب�شهولة، بينهما 
ي�ش���عب عليه متييز اأ�ش���وات اأداة مو�شيقية 
اأخرى. عل���ى العموم، التعرف على �ش���لم دو 
الكب���ر بالن�ش���بة ملن ترب���ى على املو�ش���يقى 

الغربية اأ�شهل ب�ش���بب التمرين امل�شتمر، هذا 
يعني معرفة اأ�ش���وات املفاتيح البي�ش���اء يف 
البيانو، بينما ي�ش���بح التعرف على اأ�ش���وت 

املفاتيح ال�شوداء اأ�شعب.
نع���رف من تاريخ املو�ش���يقى بع���دد كبر من 
املوؤلف���ن امل�ش���هورين الذي���ن متتع���وا به���ذه 
القدرة الفائقة، قد يكون موت�ش���ارت اأحدهم، 
فق���د عل���ق ذات مرة اأن كمان عائلة اأ�ش���دقاءه 
ال ي���زال من�ش���وبا برب���ع �ش���وت اأق���ل مثلما 
كان عند الزيارة ال�ش���ابقة. اأم���ا بيال بارتوك 
ف���كان ق���ادرًا عل���ى ت�ش���مية نغم���ات البيان���و 
وه���و يف الغرف���ة الثاني���ة، وكان ق���ادرًا على 
متيي���ز كوردات )مركبات �ش���وتية( ب�ش���يطة 
بال�ش���ماع. وقد �ش���اعدت هذه القدرة الفائقة 
بارت���وك يف جتميع���ه للمو�ش���يقى واالأغاين 
ال�شعبية كثرًا. من ناحية ثانية كان بارتوك 
ح�شا�ش���ًا جتاه للغاية ما ي�ش���در من اأ�شوات 
يف حميط���ه. فحتى �ش���وت رادي���و اجلران 
الذي ت�ش���رب خافتًا عرب ال�شقف كان يزعجه، 
لذلك "ابتكر" و�شيلة اأ�شماها ماكنة ال�شجيج 
ت�شدر اأ�ش���واتا دومنا درجة معينة وحمددة 
ك���ي يطم����ض االأ�ش���وات القادمة م���ن الطابق 
االأعلى. ونعرف اأن احل�شا�شية املفرطة جتاه 
ال�شوت قد تكون واحدة من عالمات اأمرا�ض 
التوحد، وهناك اإ�ش���ارات اإىل احتمال مر�ض 

بارتوك بدرجة ما من طيف مر�ض التوحد.

�الذن �لمطلقة

لميعة بري�شة جواد �شليم



متابعة املدى 

قرر جمل����س وزراء االعالم الع���رب يف دورته 
االعتيادي���ة ال�����51 املنعق���دة يف مق���ر جامع���ة 
ال���دول العربي���ة يف القاه���رة اع���ادة انتخ���اب 
الع���راق ع�س���وا ورئي�س���ا للمكت���ب التنفي���ذي 
ملجل����س ال���وزراء، واق���رار م���واد التو�سيات 
ال���ذي عق���د برئا�س���ة  بن���دا. املجل����س  يف 15 
ال�س���ودان بع���د ت�سليم���ه الرئا�س���ة م���ن اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة، تراأ����س اجلل�س���ة وزي���ر 

بل���ول  حم���زة  ال�س���وداين  والثقاف���ة  االإع���الم 
واالأمني الع���ام جلامعة الدول العربية د. اأحمد 
اأبوالغي���ط ورئي����س املكتب التنفي���ذي ملجل�س 
ال���وزراء اال�ستاذ جماه���د اأبوالهي���ل، واالأمني 
الع���ام امل�ساع���د جلامعة ال���دول ال�سف���ر اأحمد 
ر�س���يد خطابي ورئي�س اللجنة الدائمة لالإعالم 

العربي د. خالد الغامدي.
افتت���ح اجلل�س���ة وزي���ر االع���الم ال�س���عودي د. 
خال���د الق�س���بي بكلم���ة طال���ب فيها بالتو�س���ل 
اإىل قرارات ت�س���هم يف تعزي���ز العمل االإعالمي 
ال���دول  جامع���ة  اإط���ار  يف  امل�س���رك  العرب���ي 
العربي���ة، موؤك���دا حر�س اململكة على �س���رورة 
جمي���ع  يف  امل�س���رك  العرب���ي  العم���ل  دع���م 
م�س���روعات  جمي���ع  وم�س���اندة  املج���االت، 
التع���اون والتكامل وتعزيز الت�س���امن العربي 

على امل�س���تويات االإقليمي���ة والدولية، لتحقيق 
والرخ���اء  التنمي���ة  يف  امل�س���ركة  التطلع���ات 

واالزدهار للدول العربية و�سعوبها.
وعقب ت�س���لمه رئا�س���ة جمل����س وزراء االعالم 
ان  ال�س���وداين  االع���الم  وزي���ر  ق���ال  الع���رب 
ب���الده تع���رب ع���ن �س���كرها وتقديره���ا جلميع 
ال���دول العربي���ة التي ت���ويل االهتم���ام والثقة 
باخلرط���وم، موؤكدا العمل على ان�س���اج جميع 
امل�س���اريع العربية على م�س���توى قطاع االعالم 
واالت�س���ال مبا يخدم م�س���الح االمة، وو�س���ع 
�س���راتيجيات اعالمي���ة عربية تلب���ي الطموح 

تكون منهاج عمل للجميع.
ويف كلم���ة للدكت���ور اأحم���د اأبوالغي���ط، االأمني 
الع���ام جلامع���ة ال���دول العربي���ة، قال فيه���ا اإن 
جائحة كورونا ع�سفت بالعامل وكانت لها اآثار 

�س���لبية كبرة و�س���حت اأهمية دور املوؤ�س�سات 
عل���ى  م�س���ددا  العرب���ي،  للمواط���ن  االإعالمي���ة 
�سرورة العمل املوحد من اجل تطوير االإعالم 
العرب���ي لتوجي���ه ر�س���ائل وا�س���حة للخ���ارج، 
�س���ناعة حمت���وى اإعالم���ي ق���ادر عل���ى التاأثر 

والتهدئة وحتقيق التقارب بني ال�سعوب.
رئي����س املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء االعالم 
العرب اال�س���تاذ جماهد ابوالهيل من جهته اكد 
اهمي���ة و�س���ع معاي���ر وم���دد زمنية وا�س���حة 
ت���رك  للم�س���اريع االعالمي���ة العربي���ة وان ال 
جم���رد تو�س���يات تكت���ب دون متابعة، م�س���ددا 
عل���ى �س���رورة انته���اج اآليات عملي���ة يف كتابة 
املق���ررات والتو�س���يات قابل���ة للتطبيق حتمي 
و�س���ائل االع���الم وتنظيم اخلط���اب االعالمي، 
مبين���ا ان لدى العراق الئح���ة لتنظيم اخلطاب 

له���ذا  اعتماده���ا  ميك���ن  االع���الم  يف  الدين���ي 
الغر����س. وب���ني اب���و الهي���ل ان ل���دى الع���راق 
جتارب ناجحة يف بلورة اعالم موحد ملواجهة 
جمي���ع التحدي���ات ويف مقدمته���ا الدف���اع ع���ن 
الق�س���ية الفل�س���طينية ودع���م ال���دول التي متر 
بازمات مث���ل لبنان واليم���ن، داعيا اىل اطالق 
حتال���ف االع���الم العرب���ي وه���و ن�س���خة ع���ن 
حتالف االع���الم الوطني العراق���ي الذي متكن 
من االنت�س���ار عل���ى اعالم داع����س واجلماعات 

االرهابية.
حل�س���ور  ال���دول  جلمي���ع  دعوت���ه  ج���دد  كم���ا 
ملتقى االعالم العرب���ي يف بغداد لالطالع على 
التح���والت االيجابي���ة اجلاري���ة فيه���ا بع���د ان 
حتولت من �س���احة لل�سراع اىل طاولة للحوار 

بني دول املنطقة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س���درت عن دار املدى الطبعة العربية م���ن "الكوميديا االإلهّية" 
لل�س���اعر االإيطايّل ال�س���هر "دانتي األيغيري"، �س���من �سل�س���لة 
اأعمال خالدة، برجمة الدكتور ح�سن عثمان، ومراجعة املرجم 
"معاوية  الكتاب يقول املرجم  "معاوي���ة عبداملجيد". وحول 
عبداملجيد": "تعترب "الكوميديا االإلهّية" هي الق�سيدة االأعظم 
يف تاريخ االأدب االأوروبّي احلديث، املب�ّس���رة بخروج اأوروبا 
من ركود الع�سر الو�سيط، والرابطة بني االأ�ساطر االإغريقّية 
القدمية بالهوت الديانة امل�س���يحّية، واملوؤ�ّس�سة لثقافة ال�سعب 
االإيطايّل ولغته وتقاليده االأدبّية وال�سيا�سّية، ق�سيدة اخليال 
امله���ول وال�س���عر اجلّبار والفك���ر املتم���ّرد والزه���د املرّفع"، 
وت�س���در "الكوميدي���ا االإلهّية" ع���ن دار املدى بحّل���ة جديدة، 

واإخراٍج ع�سرّي، ومع اإ�سافة املحذوف.

منذ �سدور مذكرات احلاج 
اإبراهيم اجلعفري "جتربتي 
يف احلكم" والذي اأطلق على 
نف�سه فيها لقب "النجا�سي" 
ت�سبهًا مبلك احلب�سة، وهو 

اأحد" يف  عنده  يظلم  ال  "ملك 
الوقت الذي اجتاحت العراق 

اأخطر موجة عنف طائفي اأيام 
تويل �ساحب املذكرات رئا�سة 
الوزراء، والنا�س ت�ساأل ترى 

ماذا لو كتب باقي ال�سا�سة 
وامل�سوؤولني مذكراتهم؟ والأنني 

مغرم مبتابعة اأحوال ال�سيا�سيني 
فقد تلقيت بفرح غامر اخلرب 
الذي يقول اإن ال�سيد ح�سني 

ال�سهر�ستاين اأ�سدر كتابًا بعنوان 
خالله  من  حياة" يروي  "جتربة 

اإجنازاته يف وزارة النفط 
والكهرباء والتعليم العايل، 

بدليل اأننا ا�ستطعنا اأن ن�سدر 
الكهرباء اإىل ال�سني، وفا�ست 
اأموال النفط حتى اأن املواطن 

العراقي ي�سكو من التخمة ، وال 
اأريد اأن اأعدد منجزات ال�سيد 

ال�سهر�ستاين يف وزارة التعليم 
العايل، فالكل يعرفها ويدرك 

كيف اأنه وب�سطارته ا�ستطاع اأن 
يتخل�س من الكفاءات اجلامعية.. 
واأنا اأنظر اإىل غالف كتاب ح�سني 

ال�سهر�ستاين تذكرت كيف اأق�سم 
الرجل على اأنه �سيجعل العراق 

يف مقدمة البلدان امل�سدرة للنفط 
واأطلق ت�سريحه ال�سهر عن ثمار 

الزيادة يف �سادرات النفط، ثم 
طور االأمر فقال "اإن العراقيني 

يعي�سون اأزهى ع�سورهم"، طبعًا 
الفقراء يف العراق ال ي�سغلهم 

كم تبلغ ن�سبة النمو، وهل زاد 
العجز اأم حدث انكما�س، وال 

ت�سغلهم تعبرات ال�سهر�ستاين 
عن ثمار التنمية، كل ما ي�سغلهم 

اأن يعرفوا اأين ذهبت ع�سرات 
املليارات اأهدرها ال�سهر�ستاين 

على م�ساريع وهمية، وهل 
ميلك الرجل ال�سجاعة ويتحدث 
عن اخلراب الذي اأ�ساب البالد 

واالأموال التي نهبت ، وال�سفقات 
التي عقدها يف الغرف املظلمة، 

وحجم االأموال التي ميتلكها 
حلظة �سدور كتابه "جتربة 

حياة"؟. 
متنيت اأن يقراأ جميع ال�سا�سة 
العراقيني مذكرات اثنني ممن 

�سنعوا تاريخ بالدهم، ون�ستون 
ت�سر�سل و�سارل ديغول ف�سوف 

يتبني لهم بو�سوح معنى احلكم، 
فقد كان لدى الرجلني الفهم 

احلقيقي ملعنى ال�سعور الوطني، 
ديغول نفى نف�سه اإىل قرية يف 
اجلنوب ، بعد اأن خرج الطلبة 

يتظاهرون �سده وهم يحملون 
الفتات كتب عليها: "ديغول 

اإرحل "، الرجل الذي اأنقذ فرن�سا 
من �سطوة هتلر، وو�سعها يف 

م�ساف الدول العظمى، مل يجد 
غر جملة واحدة قالها مل�ساعديه 

من  اأهم  �سيء  ال  "�ساأرحل، 
فرن�سا م�ستقرة" ، فيما ت�سر�سل 
ال�سخم يعيد كتابة التاريخ من 
و�سط �سريره املحاط بالو�سائد 

وطيوره املف�سلة من ف�سيلة 
الببغاء وقطته ، لي�سطر هذه 

الكلمات:  " املتع�سب هو �سخ�س 
ال يريد اأن يغر راأيه وال يريد اأن 

يغر املو�سوع " .
ُتكتب املذكرات عادة من اأجل قول 
احلقيقة " فيما اأ�سر كبر مفكري 
العراق باقر جرب الزبيدي على اأن 
ي�سر على خطى اجلعفري في�سع 

عنوان "جتربتي" ملذكراته.. 
تاركًا لنا اأن نتذكر ماذا كانت هذه 

التجربة؟

من يقراأ مذكرات 
ال�سهر�ستاين ؟! 

الكوميديا الإلهّية

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االأحد( اأن درجات احلرارة ترتفع قليال عن معدالتها ليوم اأم�س، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
C°  26 -C°  43  / النجف      C°  23 -    C° 38   /اأربيل

C°  27 -C°  45  / الب�سرة      C°  26 -    C° 43  /بغداد

C°   25 -C°  42  / الرمادي      C°  24 -    C° 39   /املو�سل

حول العالم

ما�س القي�سي
امراأة ت�س���ر يف الغابة، م�سهد علق يف ذهن 
تل���ك العراقي���ة املغرب���ة يف ال�س���ويد وه���ي 
تطال���ع جمموعة من ال�س���ور لتكون م�س���در 
الهام لري�س���تها فيما بعد، واأول لوحة المراأة 
تن�س���جها بني قافلة ال�س���يدات املتالحقة، من 
بعد ت�سكيل ب�سيط زين حائط حجرة ابنتها، 
كان���ت ا�س���به بوم�س���ات دفع���ت جي���ان لتبداأ 
طريقها مع الفن الت�س���كيلي وتنحت ب�سمتها 
يف ه���ذا العامل اجلميل معربة عن كيان انثى 
حت���دت كل ال�س���عاب بت�س���جيع وثن���اء م���ن 
االأ�س���دقاء واملقرب���ني. وللحدي���ث ع���ن هذه 
الرحلة املليئة باملنعطفات، ا�ست�س���فنا جيان 

يف )املدى( واجرينا معها احلوار التايل.
* من هي جيان؟ 

- ا�س���مي جيان كامل ر�س���ا، ولدت يف بغداد 
عام 1971 الأ�سرة من اأ�سول كرد فيلية.

* ما هو �سبب مغادرتك العراق؟
- باالإ�س���افة اإىل اأنن���ا كنا اأك���راد فيليني، كان 
وال���دي ينتمي اإىل ح���زب معار�س وتعر�س 
لال�سطهاد من قبل النظام ال�سابق. مت طردنا 
ا�س���تدعاوؤهم  مت  الذي���ن  االآالف  مئ���ات  م���ع 

"التبعية".
* كيف �سارت حياتك منذ حلظة االغراب؟

 - كنت يف ال�س���ف الثالث عندما مت ترحيلنا 
اإىل اإي���ران.  بع���د الرحي���ل مبا�س���رة، بداأت 
اأن نعي����س حي���اة  احل���رب ولكنن���ا حاولن���ا 
طبيعية حتى اأ�س���بح والدي مطلوبا من قبل 
النظام االإيراين ويف عام 1987 ا�س���طررنا 
للف���رار اإىل �س���وريا ث���م اإىل اأفغان�س���تان. مل 
تتح يل الفر�س���ة للدرا�س���ة هناك الأن احلرب 
االأهلي���ة اأثرت اأي�س���ا على املدار����س.  ذهبت 
اإىل االحتاد ال�سوفييتي ملزيد من الدرا�سات. 
ع���دة دول، طاجيك�س���تان  ع�س���ت هن���اك يف 

واأوكرانيا ورو�سيا واأوزبك�ستان. ويف عام 
1991 جئ���ت اإىل ال�س���ويد الألتقي باأ�س���رتي 

هناك.
* كيف بداأت م�سرتك الفنية ومن هو ملهمك 

االول؟
باالأق���الم  بالر�س���م  مهتم���ة  دائم���ا  كن���ت   -
الر�س���ا�س، وذلك بف�س���ل وال���دي الذي كان 
ي�سجعني عندما كنت �سغرة. عندما يتعلق 
االأمر بالر�س���م بالفر�س���اة، فقد بداأ االأمر حني 
طلب���ت مني ابنتي "الرا" اأن اأر�س���م �س���ورة 
عل���ى جداره���ا ب���داًل م���ن تعلي���ق اللوح���ات.  
عندم���ا انتهي���ت من ذلك ن�س���رت �س���ورة من 
الر�س���مة عل���ى مواقع التوا�س���ل االجتماعية 
وتلقي���ت الكث���ر م���ن الثناء، ف�س���عرت بفخر 
كب���ر بعمل���ي واعجبتني ج���دا طقو�س هذه 

املمار�سة.
* اول لوح���ة ن�س���جتها ري�س���تك؟ وع���ن ماذا 

تعرب؟
- كان م�س���در اإلهامي االأول للر�س���م، �سورة 
الم���راأة مت�س���ي يف غاب���ة وحاول���ت حتويل 
ف�س���تانها اإىل زهور واأوراق. على الرغم من 

ب�س���اطة اللوح���ة، اإال اأنها اأعطتني اإح�سا�س���ا 
بال�سالم.

* ماذا ي�سكل الر�سم بالن�سبة لك؟
- ي�س���كل الر�س���م يل احلاف���ز ال���ذي يجعلني 
ا�س���عر ب�س���عادة ورفاهي���ة وا�س���تقاللية عن 
الع���امل اخلارج���ي، مينحن���ي ال�س���الم ال���ذي 
ا�س���بو الي���ه نح���و حتقي���ق ذاتي م���ن خالل 

ترجمة ما احب عرب لوحة.
 * م���ن ب���ني لوحاتك هن���اك لوح���ة بورتريه 

ل�سفاء ال�سراي ماذا ميثل بالن�سبة لك؟
- ق���د يعني العي����س يف الع���راق التعامل مع 
العدي���د م���ن ال�س���عوبات والقيود بالن�س���بة 
للكثري���ن مم���ن يعي�س���ون هن���اك.  اأن���ا لدي 
تعاطف كبر م���ع ابناء بلدي حتى لو مل اأكن 
اأعي����س يف بلدي. �س���فاء كان وال يزال رمزا 
لالنتفا�س���ة والتم���رد عل���ى الظل���م وا�س���بح 

م�سدر اإلهام للن�سطاء والفنانني.

ت�سكيلية عراقية تر�سم طريقًا معبداً بالزهور بعد رحلة طويلة حلياة �ساقة 

لقاح  بني  الفرق  عن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
"بيونتيك" االأملاين و"�سينوفاك" ال�سيني، 
من حيث قدرة كل منهما على توفر حماية 

اأف�سل �سد كورونا. 
�سحيفة  ن�����س��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة  ويف 
بو�ست"، وجدت  ت�ساينا مورنينغ  "�ساوث 
ل��دى  امل�����س��ادة  م�����س��ت��وي��ات االأج�����س��ام  اأن 
با�ستخدام  تطعيمهم  مت  الذين  االأ�سخا�س 

مقارنة  كثرا"  "اأعلى  "بيونتيك"،  لقاح 
م���ع اأول����ئ����ك ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا ل��ق��اح 

"�سينوفاك".
وال��درا���س��ة اأج��ري��ت يف 

ه���ون���غ ك���ون���غ ع��ل��ى 
���س��خ�����س   1000

اللقاحني،  تلقوا 
وك����ان ال��ه��دف 

بالعدوى  االإ�سابة  معدل  تقدير  هو  منها 
مناعة  وم�ستوى  الوقت  مب��رور  الطبيعية 

ال�سكان بعد التطعيمات.
ع��امل  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
االأوب���ئ���ة ب��ج��ام��ع��ة ه��ون��غ 
كونغ، وكبر الباحثني 
يف الدرا�سة بنجامني 
اإن  ق��ول��ه  ك��اول��ي��ن��غ، 

اأولئك  بع�س  اأن  اإىل  اأي�سا  ت�سر  "النتائج 
يحتاجون  قد  �سينوفاك  لقاح  تلقوا  الذين 

اإىل جرعة تن�سيطية".
اأن متلقي لقاح �سينوفاك لديهم  اإىل  واأ�سار 
يعتقد  امل�سادة،  االأج�سام  من  اأقل  م�ستوى 
اإىل  احلاجة  اأظ��ه��رت  درا�سته  اأن  كاولينغ 
جرعة ثالثة من اللقاح الإطالة فرة احلماية 

لبع�س االأ�سخا�س.

اأهدى الرئي����س االأمركي جو بايدن نظره الرئي�س الرو�س���ي 
فالدمير بوتني، هدية تبل���غ قيمتها حوايل 300 دوالر اأمركي، 

بعد اجتماعهما يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية.
وبح�س���ب البي���ت االأبي����س، الهدية عبارة ع���ن نظارة �سم�س���ية من طراز 

املقاتلني ومت ت�س���ميمها ب�سكل خا�س يف  للطيارين  "اآفياتور" املخ�س����س 
والي���ة ما�سات�سو�س���ت�س االأمركي���ة. كم���ا اأهدى باي���دن منحوتة م�س���نوعة من 

الكري�ستال، متثل ثورا اأمركيا، �سنعتها �سركة يف مدينة نيويورك.
اجلدي���ر ذك���ره اأن الرئي����س الرو�س���ي فالدمي���ر بوت���ني يح���ب هذا الن���وع من 

النظارات ال�سم�سية وال ي�ستخدم عالمة جتارية واحدة بل خمتلفة.

درا�سة تظهر احلاجة جلرعة ثالثة "تن�سيطية" من اللقاح ال�سيني 

يقيم نادي المدى للقراءة في اربيل 
"عا�س���ق  رواي���ة  لمناق�س���ة  ن���دوة 
هوف���ر  األي�س���ون  تاألي���ف  الكت���ب" 
وترجمة حن���ان عل���ي، والكتاب من 
ا�س���دارات دار الم���دى، وذل���ك ببث 
مبا�س���ر عبر بوابة الم���دى اونالين 

على الفي�سبوك با�ست�سافة مترجمة 
الرواي���ة م���ن �س���وريا والكاتب "كه 
يالن محم���د" ب���ادارة ع�س���و ادارة 
الن���ادي هيف���ي الم���ال، الن���دوة تقام 
ال�س���اعة  تم���ام  ف���ي  االح���د  الي���وم 

ال�سابعة م�ساء. 

 لميعة عبا�س عمارة 
ال�س����اعرة الراحلة �س����تقوم دار ال�س����وؤون الثقافية با�س����دار طبع����ة جديدة من 
اعمالها ال�سعرية الكاملة، وقد اوعز وزير الثقافة ح�سن ناظم اإلى دار ال�سوؤون 
الثقافية العامة  بت�س����كيل فريق عمل ي�س����م كبار االأكاديميين وال�سعراء لجمع 
ق�س����ائد ال�ساعرة لغر�س ن�س����رها في المجموعة الكاملة. وتاأتي هذه المبادرة 

اعترافًا بمكانة ال�ساعرة الرفيعة.
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بايدن يهدي بوتني نظارة 
�سعرها 300 دولر 

اأب�الهيل يعلن يف م�ؤمتر وزراء الإعالم العرب عن ملتقى الإعالم العربي يف بغداد 

تلق���ت ر�س���الة و�س���عها مراه���ق 
اأمركي من والي���ة فرمونت يف 
زجاجة واألقاها يف املحيط، ردًا، 
بع���د اأن قطع���ت اأكرث م���ن 2000 
ميل )3200 كيلومر( حتى جزر 
االأزور، وه���ي اأرخبي���ل برتغايل 
�س���غر يق���ع يف �س���مال املحي���ط 

االأطل�سي.
واأفادت �سحيفة "فايل نيوز" اأن 
�س���ون �س���ميث، البالغ م���ن العمر 
الزجاج���ة  األق���ى  عام���ًا،   16 االآن 

ع���ام  يف  الر�س���الة  حتم���ل  الت���ي 
احتف���ال  ق�س���اء  اأثن���اء   ،2018
عيد ال�س���كر مع عائلت���ه يف والية 
رود اآيالن���د املطل���ة عل���ى املحيط 

االأطل�سي.
يف  مالحظ���ة  �س���ميث  وت���رك 
الر�س���الة حتت���وي عل���ى عن���وان 
يف  للتوا�س���ل  اإلك���روين  بري���د 
الزجاج���ة،  عل���ى  العث���ور  حال���ة 
ح�س���ب م���ا ذكرت���ه وكال���ة اأنب���اء 

بر�س" االأمركية. "اأ�سو�سييتد 

وبعد ثالث �س���نوات، عرث ال�ساب 
الربتغ���ايل املولود يف بو�س���طن 
عل���ى  �س���انتو�س  كري�س���تيان 
اإن���ه  الر�س���الة. وق���ال �س���انتو�س 
كث���رًا م���ا يلتق���ط القمام���ة الت���ي 
تطفو على �س���طح املاء "احرامًا 
للبيئ���ة". ونقل���ت ال�س���حيفة اأنه 
اأخ���رج الر�س���الة م���ن الزجاج���ة، 
واتبع التعليمات باإر�س���ال ر�سالة 
االإلك���روين  الربي���د  لعن���وان 

املوجود فيها.

قالت مغني���ة البوب االأمركية بريتني �س���برز 
اإنها ال تعرف اإن كانت �س���تغني يف حفالت مرة 

اأخرى اأم ال.
مل تغ���ن �س���برز من���ذ اأواخ���ر 2018، كما 
اأنه���ا تخ�س���ع حالي���ًا الأم���ر ق�س���ائي 
بالو�ساية عليها. واأدلت �سبرز 
بهذا الت�س���ريح يف من�سور 
�س���فحتها  عل���ى  م�س���ور 

عل���ى "اإن�س���تغرام"، حيث اأجابت عن 3 اأ�س���ئلة 
قالت اإن معجبيها طرحوها.

وقال���ت �س���برز )39 عامًا( يف املقطع امل�س���ور 
ال���ذي ُبث ي���وم اخلمي����س: "ه���ل اأنا م�س���تعدة 
العت���الء امل�س���رح مرة اأخ���رى؟ هل �س���اأعود اإىل 
امل�س���رح م���رة اأخرى؟ لي�س���ت ل���دي اأي���ة فكرة. 
اأن���ا اأ�س���تمتع االآن. اأن���ا يف مرحل���ة انتقالية يف 

حياتي، واأنا اأ�ستمتع بنف�سي".
تاأتي ت�سريحات �سبرز بعد منا�سدات متكررة 

من املعجبني لطماأنتهم باأنها بخر، و�سط تزايد 
نظري���ات املوؤام���رة التي تق���ول اإنه���ا حمتجزة 
رغمًا عنها وتر�س���ل ر�س���ائل م�س���فرة للم�ساعدة 

عرب من�سوراتها الكثرة على "اإن�ستغرام".
كم���ا اأنه���ا تاأت���ي قب���ل اأ�س���بوع م���ن اعتزامه���ا 
خماطب���ة حمكمة لو�س اأجنلو�س التي ت�س���رف 
على اأمر الو�س���اية باإدارة �س���وؤونها ال�سخ�سية 
والتجاري���ة، من���ذ تعر����س �س���حتها النف�س���ية 

النهيار يف 2008.

بريتني �سبريز: ل اأعرف اإن كنت �ساأغني على امل�سرح جمدداً

�ساب يلقي بر�سالة يف املحيط... وياأتيه الرد بعد 3 �سنوات 
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نادي المدى للقراءة وحديث عن ع�ساق الكتب 
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