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6م���ظ���اه���ر ال���ف�������س���اد ف����ي ال��ت��ع��ل��ي��م د. حممد الربيعي يكتب:
5الأول���م���ب���ي���اد ال���ع���راق���ي الأف���ق���ر! اإياد ال�صاحلي يكتب:

 بغداد/ متيم احل�صن

لي����س وا�سح���ا حت���ى الآن فيم���ا ل���و كان 
يف الع���راق "ق���وات قتالي���ة" امريكي���ة او 
"قواعد امريكية خال�سة"، يف وقت تلمح 
فيه اأط���راف باحلكومة ع���ن ان�سحاب تلك 

القوات نهاية العام احلايل.
ت�سريح���ات امل�سوؤول���ن ع���ن موعد اجالء 
الق���وات الأجنبية من الب���الد، يقابلها عدم 
ارتي���اح وحتذي���رات من ن���واب ومراقبن 
و�سيا�سين م���ع ت�سابه "احلالة الفغانية" 
املتطرف���ة  اجلماع���ات  فيه���ا  ع���ادت  الت���ي 

لل�سيط���رة عل���ى البالد مع ب���دء الن�سحاب 
الأمريكي من هناك.

ن�سط���ا،  م���ازال  "داع����س"  الع���راق  ويف 
وتبن���ى للتو تفجريا انتحاري���ا يف �سرقي 
بغ���داد، وغالبا م���ا يهاجم الق���وات المنية 
واملدني���ن يف الق���رى يف دي���اىل وكركوك 

والنبار.
كذلك الف�سائل امل�سلح���ة التي ا�ستعر�ست 
ال�سهر املا�س���ي باأ�سلحة ثقيل���ة ومدرعات 
وطائرات م�سرية، تهدد ب�"ابتالع الدولة" 
بع���د الن�سح���اب، وق�سفت موؤخ���را قاعدة 

لالأمريكان يف �سمايل البالد.

كل ذل���ك �سيك���ون مطروحا م���ن العراقين 
مع ا�ستئناف جولة احلوار الرابعة ورمبا 
بغ���داد ووا�سنط���ن ح���ول  ب���ن  الخ���رية 
م�ستقب���ل وج���ود الق���وات المريكي���ة يف 

العراق.
حيث من املوؤمل ان ي���زور رئي�س الوزراء 
م�سطفى الكاظم���ي وا�سنطن غدا الثنن، 

لبحث "اجلدول الزمني لالن�سحاب".
وقال وزي���ر اخلارجية ف���وؤاد ح�سن الذي 
ح���ل بوا�سنطن قبل اأي���ام لالإعداد للزيارة، 
اإن املحادثات �ستف�سي بالفعل اإىل "حتديد 

جدول زمني".

كذلك ق���ال م�ست�س���ار المن القوم���ي قا�سم 
العرجي، وهو احد اع�ساء الوفد، ان يوم 
31 كان���ون الول املقب���ل "�سيكون له طعم 
خا����س" يف ا�سارة اىل احتم���ال ان�سحاب 

الق���وات المريكي���ة نهاي���ة 2021.
لكن امل�سوؤولن الأمريكين ل يوؤكدون ذلك. 
ويق����ول املتح����دث با�س����م وزارة اخلارجية 
جواب����ه  يف  براي�����س  ني����د  الأمريكي����ة، 
لل�سحفي����ن عن موعد الن�سح����اب بانه "ل 
يريد ا�ستب����اق الجتماع"، موؤكدا ان قوات 

بالده موجودة ب�"طلب من بغداد".
 التفا�صيل �س2

العالقات الخارجية في البرلمان ترف�س اإجالء القوات الأجنبية وفق "المزايدات ال�صيا�صية"

نواب ومراقبون: "داع�ش" والف�سائل ت�ستعدان 
ل�"ابتالع الدولة" فور مغادرة القوات الأمريكية

 بغداد/ ح�صني حامت

اأعل���ن احل���زب ال�سيوع���ي العراق���ي، اأم����س ال�سبت، 
قراره مبقاطعة النتخابات الربملانية املبكرة املقبلة، 
بعدم���ا علق م�ساركت���ه فيها قبل �سهري���ن لعدم حتقق 

�سروط نزاهتها.
وبهذا الق���رار، ين�سم احلزب ال�سيوعي العراقي اإىل 
قائم���ة القوى والأح���زاب "الت�سريني���ة" التي اأعلنت 
مبك���رًا مقاطعته���ا لالنتخاب���ات املبك���رة. واجلدي���ر 
اأ�سب���وع،  قب���ل  اأعل���ن  ال�س���در  مقت���دى  اأن  بالذك���ر، 

مقاطعته لالنتخابات اي�سًا.
واأك���دت مفو�سي���ة النتخابات ان���ه اىل الن مل يقدم 
اأي ح���زب او كتل���ة طلب���ا ر�سمي���ا بالن�سح���اب م���ن 

النتخابات.

يف املقابل، �سدد نواب ومراقبون بال�ساأن ال�سيا�سي 
على اجراء النتخابات يف موعدها املحدد، موؤكدين 
ان الن�سحابات ل توؤث���ر على اجراء النتخابات يف 

ت�سرين الأول املقبل.
�سكرتري اللجن���ة املركزية للحزب ال�سيوعي العراقي 
رائ���د فهم���ي يقول يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "الغاية 
م���ن ان�سحابنا لي�ست تاأجيل النتخابات"، موؤكدا ان 
غ���ري منا�سبة لإجراء النتخابات يف ظل  "الأجواء 
وج���ود ال�سالح املنفلت وعدم حتقي���ق اأي مطلب من 

املطالب التي نادت بها ثورة ت�سرين".
وي�سي���ف فهمي، اأن���ه "يف حال اأجري���ت النتخابات 
يف ظل الظ���روف احلالية فلن تثمر عن نتيجة فعلية 

او تغيري ملمو�س يف الواقع ال�سيا�سي".
 التفا�صيل �س3

هل توؤثر المقاطعة ال�صيا�صية على موعد القتراع؟

اإننا  النتخابات:  "ال�سيوعي" يقاطع 
اليوم اأمام مهمة التغيير الحقيقي 

 خا�س/ املدى

ك�سف���ت اللجن���ة املالية النيابي���ة، اأم�س 
اإىل تعطي���ل  اأدت  اأ�سب���اب   3 ال�سب���ت، 
تنفي���ذ املوازنة الحتادية للعام احلايل 
�سيا�س���ي  �سب���ب  بينه���ا  م���ن   ،2021

"متعمد".
وقال ع�سو اللجن���ة حممد ال�سبكي يف 
حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "3 اأ�سباب مالية 
وفنية و�سيا�سية اأدت اإىل تعطيل تنفيذ 

موازنة العام احلايل".
اأ�س���ار  امل���ايل،  ال�سب���ب  وبخ�سو����س 
اإىل اأن���ه "متمثل بذه���اب احلكومة اإىل 
الطع���ن ب����10 م���واد يف بداي���ة اق���رار 
"ح�س���ب  ان���ه  م�س���ريا اىل  املوازن���ة"، 
قان���ون الدارة املالي���ة فاأن امل���ادة التي 
يتم الطعن بها ل يتوقف تنفيذها حلن 
ا�س���دار ق���رار املحكم���ة الحتادية، ول 
يج���ب عل���ى احلكوم���ة تاأخ���ري التنفيذ 

بحجة الطعن".
وح���ول امل���واد املطع���ون به���ا، يو�سح 
ال�سبك���ي اأن "احلكومة ذهب���ت اإىل اأنه 
لي����س م���ن �سالحي���ة جمل����س الن���واب 
اق���راح الزي���ادة وا�ساف���ة امل���واد اىل 
املوازن���ة، وم���ن �سمنه���ا ق�سي���ة زيادة 

ا�سع���ار املحا�سي���ل الزراعي���ة للمو�سم 
الزراعي باأكرث من 50 األف، ف�سال عن 
مادة تتعلق مبجل�س اخلدمة الحتادي 
به���ذه  العم���ل  اق���رت  احلكوم���ة  لك���ن 
امل���ادة فيما بع���د، بالإ�ساف���ة اىل ق�سية 
البرودولر للمحافظات املنتجة للغاز 
والنف���ط"، م�س���ريا اىل ان "جميع هذه 

املواد طعنت بها احلكومة".
الث���اين  ال�سب���ب  يخ����س  وفيم���ا 
الفن���ي، يو�س���ح ال�سبك���ي اأن���ه "يتمثل 
بالإجراءات الروتينية بن املحافظات 
التخطي���ط  مث���ل  املعني���ة  وال���وزارات 
واملالي���ة، اأدى اإىل تاأخري مناق�سة خطة 

او اإطالق التمويل من وزارة املالية".
ام���ا ال�سب���ب ال�سيا�سي، ي���رى ال�سبكي 
اأنه يتعل���ق ب�"عدم م�سادق���ة الوزارات 
واملحافظ���ات ملوازناته���ا او مناق�سته���ا 
وامل�سادق���ة عليه���ا م���ن قب���ل التخطيط 
واطالق تخ�سي�ساتها من قبل املالية"، 
م�سريا اإىل احتمالية وجود "تعمد" من 
قبل بع����س املحافظات لع���دم امل�سادقة 
ل���دى وزارة التخطي���ط  عل���ى خطته���ا 
وتنفي���ذ  الم���وال  اط���الق  وبالت���ايل 
اخلطة املالية، ب�سبب بع�س ال�سكالت 

ال�سيا�سية.

تنفيذ  اأخرت  اأ�سباب   3
موازنة 2021.. بينها �سبب 

�سيا�سي متعمد!

 ترجمة / حامد احمد 

رئي����س  الزعيم���ان  يك���رر  ان  املتوق���ع  م���ن 
وزراء العراق م�سطفى الكاظمي والرئي�س 
المريكي جو بايدن خ���الل لقائهما املرتقب 
الثن���ن يف البي���ت الأبي����س ت�سريحاتهما 
الدبلوما�سية املاألوفة التي تت�سمن تعهدهما 
امل�ستم���ر مبحاربة الإره���اب واحلفاظ على 
�سي���ادة العراق بوجه التدخالت اخلارجية. 
مع ذلك فان باي���دن والكاظمي وكل �سخ�س 
م���ن احل�س���ور يعرف���ون جي���دا ان تهدي���د 
الإره���اب �سيزداد حدة بغي���اب �سراتيجية 
وا�سحة لكبحه وان �سيادة العراق تتعر�س 

للخرق يوميا.
وت�سري الف���ورن بولي�س���ي يف تقريرها اىل 
ان الكاظم���ي، كباق���ي ا�سالف���ه عل���ى م���دى 
عقدي���ن، ق�س���ى معظ���م وقته وه���و يحاول 
املحافظ���ة على موقف مت���وازن غري م�ستقر 
ما بن الوليات املتح���دة وايران، الالعبان 
الرئي�س���ان يف املنظوم���ة ال�سيا�سية للعراق 
من���ذ العام 2003. مع ذلك، فانه حتى عندما 
تتداخل امل�سالح الأمريكي���ة والإيرانية يف 
بع����س الأوقات، كما ه���و احلال يف احلرب 
�س���د داع�س عل���ى �سبيل املث���ال، فان اهداف 

البلدين تكون مت�ساربة.
 التفا�صيل �س3

على رئي�س الوزراء اأن ي�صمن عدم ا�صتخدام اأمريكا للعراق ك�صاحة تفاو�س مع اإيران

فورن بولي�سي: ثالث نتائج متوقعة للقاء قمة الكاظمي مع بايدن 

 متابعة/ املدى

اعت���رب اأم���ن ع���ام جمل����س التع���اون اخلليج���ي نايف 
احلج���رف، الي���وم ال�سب���ت، اأن الو�س���ع يف الع���راق 
و�سوريا ولبنان واليمن، يهدد اأمن اخلليج، فيما ا�سار 
اىل ان دول اخلليج �سوف ت�ستمر يف حماية م�ساحلها 

وحتقي���ق خططه���ا نح���و م�ستقب���ل اأف�س���ل ل�سعوبه���ا 
وللمنطقة ب�سكل ع���ام. واأو�سح احلجرف على هام�س 
م�ساركت���ه يف اأعم���ال ال���دورة احلادي���ة ع�س���رة مللتقى 
اخللي���ج لالأبحاث، اأن جمل�س التع���اون خالل م�سريته 
لأربع���ة عق���ود �س���ارك املجتم���ع ال���دويل بفعالي���ة يف 
مواجهة ظاهرة الإرهاب، وموازنة اأ�سواق الطاقة مبا 

يحقق م�سالح املنتجن وامل�ستهلكن على حد �سواء.
وتابع اأن "اأمن اخلليج مهم جدًا لأمن العامل، والو�سع 
يف الع���راق و�سوريا ولبنان واليمن يربز تهديدا لأمن 
اخلليج". و�سدد احلجرف على اأن دول اخلليج �سوف 
ت�ستم���ر يف حماي���ة م�ساحلها وحتقي���ق خططها نحو 

م�ستقبل اأف�سل ل�سعوبها وللمنطقة ب�سكل عام.

الخليج اأم���ن  ي��ه��دد  ال��ع��راق  ف��ي  ال��و���س��ع  ال��ت��ع��اون:  مجل�ش 

 وا�صط / جبار بچاي

بداأ مر�سح���ون حمالته���م الدعائي���ة لالنتخابات 
النيابي���ة املقبل���ة يف حمافظ���ة وا�س���ط متخذين 
م���ن املالع���ب وامل�ساي���ف بواب���ة لتل���ك احلمالت 
التي غاب���ت عنها الربام���ج النتخابية التي يثق 
بها الناخب فتتول���د لديه قناعة تامة لختيار من 

ميثله حتت قبة الربملان.
واأخ���ذ الكث���ري م���ن املر�سح���ن يت�سابق���ون على 
تنظي���م ورعاي���ة البط���ولت الريا�سي���ة وتوزيع 
والالعب���ن  الف���رق  ب���ن  والكوؤو����س  الهداي���ا 

بع����س  وراأى  البط���ولت،  تل���ك  يف  امل�سارك���ن 
لعب���ي الف���رق ال�سعبي���ة اأن الف���رة احلالية هي 
فر�سة جي���دة لتفعيل احلراك، لكنه���م ا�ستبعدوا 
تاأث���ر ال�سب���اب بالقائمن على تل���ك البطولت اأو 
الذين يقدم���ون الدعم لها م���ن املر�سحن "الذين 
مل يجن���وا من تل���ك امل�سابقات رمب���ا حتى �سوتًا 
واحدًا"، وفق ما يقوله، �سالم عجيل، اأحد لعبي 
الف���رق ال�سعبي���ة باملحافظ���ة والذي ظف���ر فريقه 

بكاأ����س بطول���ة ريا�سي���ة مولها اأح���د املر�سحن 
لالنتخابات الربملانية املقبلة. 

بع����س  اأن  الأم���ر  يف  "الغري���ب  اأن  واأو�س���ح 
املر�سحن يعتقد اأن���ه ملجرد نظم بطولة ريا�سية 
اأو موله���ا �س���واء بالهداي���ا والكوؤو����س اأو �سراء 
التجهيزات الريا�سية للفرق امل�ساركة فاأنه �سمن 

الفوز يف النتخابات وهذا وهم وخطاأ فادح".
 التفا�صيل �س2

بغياب البرامج النتخابية الُمقنعة للناخبين

المالعب والم�سايف بوابة الدعاية النتخابية لمر�سحي وا�سط 

 بغداد / املدى

تب����ادل كل من رئي�����س حتالف "ع����زم" خمي�س 
"تق����دم" رئي�����س  حتال����ف  ورئي�����س  اخلنج����ر 
جمل�����س الن����واب حمم����د احللبو�س����ي، ر�سائل 
وال�ستغ����الل  بالتبعي����ة  واتهام����ات  ح����ادة 
وت�سيي����ع حقوق "املكون ال�سن����ي" فيما ي�سبه 
مقدم����ة حلمل����ة انتخابية ح����ادة �ستطول لأكرث 
م����ن �سهري����ن حت����ى يح����ن موع����د النتخابات 
الربملانية يف العا�سر من ت�سرين الول املقبل.
مو�س����وع الر�سائ����ل ينطلق م����ن الت�سابق على 
ادارة مل����ف اأزم����ة منطقة ج����رف ال�سخر التي 
تقع �سمال حمافظة باب����ل واخليت من �سكانها 

ال�سن����ة خالل احل����رب م����ع داع�س بع����د 2014 
نظرا لتك����رار انطالق العمليات الرهابية منها 
باجت����اه بابل وكربالء وبغ����داد والنبار حيث 
ت�س����رف ج����رف ال�سخ����ر على ه����ذه املحافظات 
الربع، ومن����ذ عام 2017 ت�سيط����ر على جرف 
ال�سخر قوات تابعة للح�سد ال�سعبي، وتطالب 
ال�س����كان اىل  باع����ادة  �سني����ة  �سيا�سي����ة  ق����وى 
مناطقه����م ال�سلية لكن املطالب����ات لجتد اذانا 
�ساغي����ة عند احلكوم����ة او الق����وات امل�سيطرة 

على املنطقة.
مع انطالق التناف�س النتخابي عاد ملف اأزمة 
جرف ال�سخ����ر ليت�سدر التعه����دات ال�سيا�سية 
للقوى ال�سنية وب����داأ خمي�س اخلنجر بتحريك 

مل����ف الزم����ة وكان لق����اوؤه بوزي����ر اخلارجية 
الي����راين ج����واد ظري����ف يف ني�س����ان املا�س����ي 
فر�سة منا�سبة لإطالق امللف انتخابيا، فالبيان 
ال�س����ادر ع����ن مكت����ب اخلنج����ر اآن����ذاك تقدم����ه 
احلديث عن مطالبة اخلنجر لظريف بال�سماح 
لأه����ايل ج����رف ال�سخ����ر املهجري����ن بالع����ودة، 
فب����ادر التحال����ف املناف�����س بال����رد يف اك����رث من 
منا�سب����ة، �سواء بالت�سكي����ك يف جدية اخلنجر 
الن�س����اين  املو�س����وع  با�ستغ����الل  اتهام����ه  او 
انتخابي����ا، حتى جاء التطور الخري بر�سالتن 
ع����رب الع����الم تك�سف����ان ان "رئا�س����ة الربملان" 
ولي�س جرف ال�سخر هي املو�سوع احلقيقي.
 التفا�صيل �س3
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 وا�سط / جبار بچاي

واأخ���ذ الكثري من املر�س���حني يت�س���ابقون على 
تنظيم ورعاية البط���والت الريا�سية وتوزيع 
الهداي���ا والكوؤو����س ب���ني الف���رق والالعب���ني 
امل�سارك���ني يف تل���ك البط���والت، وراأى بع�س 
العبي الفرق ال�سعبي���ة اأن الفرتة احلالية هي  
فر�سة جيدة لتفعيل احلراك، لكنهم ا�ستبعدوا 
تاأثر ال�سباب بالقائمني على تلك البطوالت اأو 
الذين يقدمون الدعم لها من املر�سحني "الذين 
مل يجنوا من تلك امل�سابقات رمبا حتى �سوتًا 
واح���دًا"،  وفق م���ا يقوله، �س���الم عجيل، اأحد 
العبي الفرق ال�سعبي���ة باملحافظة والذي ظفر 
فريق���ه بكاأ����س بطول���ة ريا�سي���ة موله���ا اأح���د 

املر�سحني لالنتخابات الربملانية املقبلة. 
واأو�س���ح اأن "الغري���ب يف االأم���ر اأن بع����س 
املر�سح���ني يعتق���د اأن���ه ملج���رد نظ���م بطول���ة 
ريا�سي���ة اأو مولها �س���واء بالهدايا والكوؤو�س 
للف���رق  الريا�سي���ة  التجهي���زات  �س���راء  اأو 
امل�سارك���ة فاأن���ه �سم���ن الف���وز يف االنتخابات 

وهذا وهم وخطاأ فادح".
واأ�س���ار اىل اأن " مالع���ب اخلما�سي اأ�سبحت 
حمج���وزة لف���رتة طويل���ة الإقام���ة امل�سابق���ات 
الريا�سي���ة الت���ي تق���ام م���ن قب���ل املر�سح���ني 
واأ�سبح���ت الف���رق الريا�سي���ة تخو����س اأكرث 
البط���والت  الأن  واح���د  اآن  يف  بطول���ة  م���ن 
اأ�سبح���ت باجلمل���ة واأن الريا�س���ة اأ�سبح���ت 
اأك���رث  النياب���ي كم���ا يتعق���د  التمثي���ل  بواب���ة 
املر�سح���ني". ويقول "من غري املمكن اأن توؤثر 
هذه ال�سذاج���ة يف ال�سب���اب وتدفعهم باجتاه 

الت�سوي���ت ل�سالح هذا املر�س���ح اأو ذاك ملجرد 
اأنه قدم لهم دعمًا ريا�سيًا". 

ويخ�س���ى الكثري من املر�سحني اإقامة الندوات 
والتجمع���ات يف االماكن العام���ة للحديث عن 
براجمه���م االنتخابي���ة يف حني جل���اأ الغالبية 
منه���م اىل ع�سائرهم، فكانت امل�سايف كما هي 
املالعب بوابة الدعاية االنتخابية للمر�سحني 
يف وق���ت يوؤكد ال�سيخ ماج���د الطائي اأن "من 
يلج���اأ اىل ع�سريت���ه فق���ط فه���ذا ال ي�ستحق اأن 
يك���ون ممثال عن اأبن���اء املحافظ���ة". واأ�ساف 
اأن "املفو�سي���ة راعت الظ���روف احلالية التي 

برباجمه���م  التعري���ف  للمر�سح���ني  تتي���ح  ال 
االنتخابي���ة عل���ى نح���و مث���ايل ف���زادت فرتة 
الدعاي���ة االنتخابي���ة لتك���ون ثالث���ة اأ�سه���ر ما 
يتع���ني على املر�سح���ني ا�ستغالل ه���ذه الفرتة 
مبفه���وم  تتعل���ق  روؤى  ب�سياغ���ة  الطويل���ة 
الدعاية االنتخابية مع اإمكانية و�سع برنامج 
انتخاب���ي ي�سمل الدائ���رة االنتخابية كلها وال 
يقت�سر عل���ى م�سيف �سيخ ع�سرية املر�سح اأو 

اأقاربه وذويه".
ويو�سح الطائ���ي اأن "االنتخابات يف العراق 
ال حت�س���ل وف���ق مب���داأ القناع���ات بامل�س���روع 

االنتم���اء  باجت���اه  تذه���ب  اإمن���ا  االنتخاب���ي 
احلزب���ي والعقائ���دي والع�س���رية جامعة لكل 
واحلزبي���ة  ال�سيا�سي���ة  والتي���ارات  الق���وى 
والعقائدي���ة ولي�س مقفلة جله���ة معينة وهذا 
يف�س���د حظ���وظ اأي مر�س���ح ي���رى اأن ع�سريته 
ه���ي م���الذه والرب���ان ال���ذي ياأتي���ه ب�سيل من 
اال�س���وات". وانطلق���ت يف الثام���ن من متوز 
احل���ايل يف بغ���داد واملحافظ���ات، احلم���الت 
الدعائي���ة للمر�سحني والتحالف���ات ال�سيا�سية 
املتناف�س���ة يف االنتخاب���ات الربملاني���ة املق���رر 
االأول  ت�سري���ن  م���ن  العا�س���ر  يف  اإجراوؤه���ا 
2012. وتع���د احلمل���ة الدعائي���ة لالنتخابات 
املقبل���ة ه���ي االأط���ول م���ن حي���ث امل���دة من���ذ 
انتخاب���ات 2005، اإذ ت�ستمر ثالثة اأ�سهر بعد 
اأن ابت���داأت يف الثامن م���ن متوز وتنتهي يوم 
ال�سم���ت االنتخابي يف ال�سابع ت�سرين االأول 
قبل 24 �ساعة م���ن الت�سويت اخلا�س بعد اأن 
كانت احلمالت االنتخابية يف كل االنتخابات 

ال�سابقة 30 يومًا.
م���ن جانب���ه يق���ول االإعالم���ي واح���د نا�سطي 
ت�سري���ن يف املحافظة جالل ال�ساطئ اإن "املدة 
الت���ي منحته���ا املفو�سية للدعاي���ة االنتخابية 
طويل���ة ج���دًا، بل تك���ون مملة اأحيان���ًا ال�سيما 
واأن املحافظ���ة اأ�سبحت ثالث دوائر انتخابية 
ولي�س دائرة واحدة كما يف ال�سابق مما يتيح 
ب�سهول���ة  اىل جمه���وره  الو�س���ول  للمر�س���ح 

وي�سر".
وا�ست���درك اأن "امل�سكل���ة تكم���ن يف الربنام���ج 
الو�س���ول  وكيفي���ة  للمر�س���ح  االنتخاب���ي 
ال�سائ���دة  االأو�س���اع  ظ���ل  يف  اجلمه���ور  اىل 
ووجود التظاه���رات املطالبة باحلقوق ومنع 
الفا�سدين واملجرب���ني من خو�س االنتخابات 
الفئ���ة  ه���ذه  ا�ستم���رار  اإمكاني���ة  يجع���ل  م���ا 

بدعايتها االنتخابية اأمرًا �سعبًا".
بع����س  "تعر����س  ال�ساط���ئ  ي�ستبع���د  ومل 
املر�سح���ني اىل الت�سقيط ورمبا تظهر فو�سى 
ت�سيء اىل الدعاية االنتخابية لهذا املر�سح اأو 
ذلك". موؤك���دًا اأن "هذا غري �سحيح وال بد من 
فر�س عقوبات �س���د املتجاوزين على الدعاية 
االنتخابية الأي مر�سح وترك اخليار للجمهور 
ليخت���ار م���ن ميثل���ه مم���ن يج���د في���ه الكف���اءة 

والقدرة وفق برناجمه االنتخابي".
 وكانت املفو�سية امل�ستقلة العليا لالنتخابات، 
قد اأعلنت يف وقت �سابق عن ت�سكيل جلان يف 
بغداد واملحافظات ملتابعة حمالت املر�سحني، 
تل���ك  �س���روط  ملخالف���ي  عقوبت���ني  وح���ددت 

احلمالت.
وم���ن اأب���رز �س���روط احلمل���ة االنتخابية هي 
عدم االعتداء عل���ى حمالت االآخرين، وال على 
املل�سق���ات االنتخابية على اجل���دران، واأن ال 
تق���رتب احلمل���ة االنتخابية م�ساف���ة 100 مرت 

من اأي مركز اقرتاع.
ومن ال�سروط االخ���رى اأن ال تت�سمن احلملة 
االنتخابي���ة دع���وات اىل النع���رات الطائفي���ة 
والقومي���ة والتكفريي���ة الت���ي تدع���و اىل زرع 

الكراهية يف نفو�س االآخرين، اإ�سافة اىل عدم 
ا�ستخ���دام دور العب���ادة وموؤ�س�س���ات الدول���ة 
وامل���ال العام، وكذلك ع���دم ا�ستخدام �سور اأو 
ا�سماء اأ�سخا�س ورم���وز ال ينتمون للكتلة اأو 

التحالف.
بح���ق  املعتم���دة  بالعقوب���ات  يتعل���ق  وفيم���ا 
خمالفي ه���ذه ال�سروط فاإنه���ا تت�سمن عقوبة 
مالي���ة بقيمة خم�س���ة ماليني دين���ار ف�ساًل عن 
عقوبة احلب�س وغريه���ا من العقوبات ح�سب 
ن���وع املخالفة. ويوؤكد النا�سط حيدر عبد علي 
اأن "الن���واب ال�سابق���ني واملر�سح���ني لل���دورة 
اجلدي���دة �س���وف يعتم���دون عل���ى جمهورهم 
وعالقاته���م به���ذا اجلمه���ور وم���اذا قدم���وا له 
م���ن فر�س تعيني وخدم���ات لكن هذا غري كاف 
لو�سوله���م اىل قب���ة الربمل���ان على اعتب���ار اأن 
اال�س���وات التي اأهلته���م �سابق���ا توزعت على 
ث���الث دوائر ولي����س دائرة واح���دة"، م�سيفا 
يف  النواب  اأغل���ب  �سقوط  اأتوقع  "�سخ�سي���ا 
ال���دورات ال�سابقة يف ه���ذه االنتخابات الأنهم 
مل يقدم���وا �سيئ���ا يذكر للمحافظ���ة واجلمهور 

فقد الثقة بهم". 
وبلغ جمم���وع املر�سحني لل���دورة االنتخابية 
املقبلة يف وا�س���ط )113( مر�سحًا منهم )85( 
رج���اًل و)28( ام���راأة يتناف�س���ون ل�سغل )11( 
مقعدا منه���ا ثماني���ة للرجال وثالث���ة للن�ساء، 
اإ�ساف���ة اىل مقعد كوت���ا الك���ورد الفيلية الذي 
يتناف����س علي���ه ع�سرة مر�سح���ني ليكون العدد 
الكلي ملقاعد نواب وا�س���ط )12( مقعدًا وعدد 

املر�سحني االجمايل )123( مر�سحًا.

توزع املر�سحون بني ثالث دوائر 
انتخابية هي:

الدائ���رة االوىل وت�س���م )الك���وت و�سيخ �سعد 
وناحيت���ي وا�س���ط ووا�سط القدمي���ة وق�ساء 
ب���درة وناحيت���ي ج�س���ان وزرباطي���ة( وكان 
ع���دد املر�سحني عن هذه الدائرة )41( مر�سحا 
�سمنه���م ع�س���ر ن�س���اء، واملطل���وب ع���ن ه���ذه 

الدائرة فوز )ثالثة رجال زائدًا اأمراأة(.
وت�س���م الدائرة الثاني���ة )النعمانية واالحرار 
وال�سحيمي���ة واملوفقي���ة واحل���ي والب�سائ���ر( 
وكان ع���دد املر�سح���ني عنها هو االأق���ل، اإذ بلغ 
عدده���م )28( مر�سح���ًا  �سمنه���م �سب���ع ن�س���اء 
و)21 رجاًل(، واملطلوب عن هذه الدائرة فوز 

)رجالن زائدًا اأمراأة(.
)ال�سوي���رة  فت�س���م  الثالث���ة  الدائ���رة  اأم���ا 
والزبيدي���ة وناحيتي احلفرية و�سيد ال�سهداء 
اإ�سافة اىل ق�ساء العزيزية وناحية الدبوين( 
وكان ع���دد مر�سح���ي هذه الدائ���رة هو االكرث 
للرج���ال والن�س���اء، اإذ بلغ الع���دد الكلي )44( 
مر�سح���ًا م���ن بينهم )11( اأم���راأة و)33( رجاًل  
واملطل���وب ف���وز )ثالثة رج���ال زائ���دًا اأمراأة(، 
وهناك ع�سرة مر�سحني يتناف�سون على مقعد 

كوتا الكورد الفيلية جميعهم من الرجال.
وكان ع���دد الناخب���ني الكل���ي ملحافظ���ة وا�سط 
لي����س  لك���ن  ناخ���ب  األ���ف   8٦1  ،855 نح���و 
جميعه���م اأكملوا التحدي���ث البايومرتي وهم 

فقط الذين ي�سمح لهم بالت�سويت.
يذك���ر اأن نتائ���ج االنتخاب���ات ال�سابق���ة جاءت 
فيه���ا كتل���ة �سائ���رون اوال ب�101 ال���ف �سوت 
وح�سلت على ثالثة مقاعد والفتح ثانيًا ب� ٧4 
ال���ف �سوت وح�سل عل���ى مقعدين ثم ائتالف 
الن�س���ر وحل ثالثًا ب� 54 ال���ف �سوت وح�سل 
عل���ى مقعدين فتي���ار احلكمة رابع���ا ب�52 الف 
�س���وت وح�سل عل���ى مقعدي���ن اأي�س���ًا ودولة 
القان���ون خام�س���ًا ب 44 الف �س���وت وح�سل 
عل���ى مقع���د واح���د واخ���ريا كف���اءات للتغيري 
�ساد�س���ًا ب� 3٧ الف �س���وت وح�سل على مقعد 

واحد.
يف  الفائزي���ن  الن���واب  اغل���ب  اأن  واملالح���ظ 
االنتخاب���ات ال�سابق���ة ا�ستفادوا م���ن ا�سوات 
القائمة ي�ستثنى من ذلك ثالثة نواب جتاوزت 
ا�سواته���م العتب���ة االنتخابي���ة وه���م كل م���ن 
قا�سم االعرج���ي عن الفت���ح وح�سن جالل عن 
�سائرون وحممود مال طالل عن تيار احلكمة.
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 بغداد/ متيم احل�سن

لي�س وا�سحا حتى االن فيما لو 
كان يف العراق "قوات قتالية" 
امريكية او "قواعد امريكية 

خال�سة"، يف وقت تلمح 
فيه اأطراف باحلكومة عن 
ان�سحاب تلك القوات نهاية 

العام احلايل.
ت�سريحات امل�سوؤولني عن 

موعد اجالء القوات االأجنبية 
من البالد، يقابلها عدم ارتياح 
وحتذيرات من نواب ومراقبني 

و�سيا�سيني مع ت�سابه "احلالة 
االفغانية" التي عادت فيها 

اجلماعات املتطرفة لل�سيطرة 
على البالد مع بدء االن�سحاب 

االأمريكي من هناك.

ن�سط����ا،  م����ازال  "داع�����س"  الع����راق  ويف 
وتبن����ى للتو تفج����ريا انتحاريا يف �سرقي 
بغ����داد، وغالب����ا ما يهاجم الق����وات االمنية 
واملدني����ني يف الق����رى يف دي����اىل وكركوك 
واالنب����ار. كذل����ك الف�سائ����ل امل�سلحة التي 
باأ�سلح����ة  املا�س����ي  ال�سه����ر  ا�ستعر�س����ت 
م�س����رية،  وطائ����رات  ومدرع����ات  ثقيل����ة 
تهدد ب�"ابت����الع الدولة" بع����د االن�سحاب، 
وق�سف����ت موؤخ����را قاع����دة لالأمري����كان يف 
�سمايل الب����الد. كل ذلك �سيك����ون مطروحا 
م����ن العراقيني مع ا�ستئناف جولة احلوار 
بغ����داد  ب����ني  االخ����رية  ورمب����ا  الرابع����ة 
ووا�سنط����ن حول م�ستقب����ل وجود القوات 

االمريكية يف العراق.
حيث من املوؤمل ان ي����زور رئي�س الوزراء 
م�سطفى الكاظم����ي وا�سنطن غدا االثنني، 

لبحث "اجلدول الزمني لالن�سحاب".
وق����ال وزير اخلارجية ف����وؤاد ح�سني الذي 
حل بوا�سنطن قبل اأي����ام لالإعداد للزيارة، 
اإىل  بالفع����ل  �ستف�س����ي  املحادث����ات  اإن 

زمني". جدول  "حتديد 
كذل����ك قال م�ست�س����ار االم����ن القومي قا�سم 
االعرج����ي، وهو اح����د اع�س����اء الوفد، ان 
ي����وم 31 كان����ون االول املقب����ل "�سيك����ون 
ل����ه طع����م خا�����س" يف ا�س����ارة اىل احتمال 
ان�سحاب القوات االمريكية نهاية 2021. 
لك����ن امل�سوؤول����ني االأمريكي����ني ال يوؤكدون 
وزارة  با�س����م  املتح����دث  ويق����ول  ذل����ك. 
اخلارجي����ة االأمريكي����ة، ني����د براي�����س يف 
جواب����ه لل�سحفيني عن موع����د االن�سحاب 
بانه "ال يريد ا�ستب����اق االجتماع"، موؤكدا 
م����ن  ب�"طل����ب  موج����ودة  ب����الد  ق����وات  ان 

بغداد".
 القوات القتالية

احلكوم����ة العراقية حتدثت ع����ن ان�سحاب 
"ق����وات قتالي����ة" امريكي����ة، لكنه����ا كان����ت 
عل����ى ط����ول الوق����ت ت�س����ري اىل ان القوات 
املوجودة لي�ست كذلك وهي "ا�ست�سارية". 
علي البي����در، الباحث يف ال�ساأن ال�سيا�سي 
تق����وم  "احلكوم����ة  ان  يوؤك����د  واالمن����ي، 
مبن����اورة وك�س����ب لل�س����ارع باحلدي����ث عن 
ق����وات قتالية، النه التوج����د قوات ا�ستباك 
امريكي����ة يف العراق". البي����در يف ات�سال 
م����ع )امل����دى( ا�س����اف ان "الق����وات والتي 
خ����رباء  اغلبه����م   ،2500 نح����و  عدده����ا 
وم�ست�ساري����ن اىل جانب بع�س احلمايات 
والعنا�س����ر االداري����ة". لك����ن ه����ذا ال����كالم 
تنفي����ه الف�سائ����ل امل�سلح����ة وبع�س القوى 

ال�سيعي����ة القريب����ة م����ن احل�س����د ال�سعب����ي 
والت����ي تهدد بالرد على جول����ة املفاو�سات 
اجلديدة النه����ا تعتربها "غري جادة". تلك 
االط����راف ت�س����ر عل����ى ان وا�سنط����ن لديها 
قوات قتالية يف الب����الد، وت�سف ال�سفارة 
االأمريكية و�سط بغداد ب�"ثكنة ع�سكرية". 
البي����در يق����ول ان "اي ان�سح����اب امريك����ي 
�سيك����ون مل�سلح����ة الف�سائل الت����ي �ستبتلع 
تبن����ى  ال����ذي  داع�����س"،  الدول����ة وتنظي����م 
اال�سب����وع املا�سي هجوم����ا نفذه انتحاري 

يف مدينة ال�سدر اوقع 30 قتيال.
اخلارجي����ة العراقي����ة بدروه����ا، توؤك����د انه 
ال ميك����ن اال�ستغن����اء متام����ا ع����ن ال�سركاء 
الق����وات  تاأهي����ل  عملي����ة  يف  الغربي����ني 
العراقية، كما تنفي وجود قواعد امريكية 

خال�سة يف البالد.

ويق����ول ف����وؤاد ح�س����ني، زي����ر اخلارجي����ة، 
ان  الق����وات االأمني����ة العراقي����ة "ال ت����زال 
بحاجة اإىل الربامج التي تقدمها الواليات 
بالتدري����ب والت�سلي����ح  املتعلق����ة  املتح����دة 

والتجهيز وبناء القدرات".
وهاجم����ت قوى �سيعي����ة وف�سائل م�سلحة 
ح�س����ني بعد هذا الت�سري����ح، ورف�س قي�س 
اخلزعلي، زعيم ع�سائب اهل احلق، كالم 
وزي����ر اخلارجي����ة وو�سف����ه ب�"املوؤ�سف".  
وقال اخلزعل����ي يف بيان انه ال ميك�ن ف�ه�م 
ه�ذا الت�سري�ح اإال اأن�ه "ت�س�ويق للمب�ررات 
االأمريكي�����ة  االإدارة  تطرحه�����ا  الت�����ي 
لتربي�����ر ا�س�تمرار تواجده�����ا ع�لى االأر�س 
العراقي�����ة". وكان����ت اخلارجي����ة العراقية 
ق����د املح����ت اىل انها ق����د تع����ود اىل اتفاقية 
2008 مع اجلان����ب االمريكي، والتي كان 

قد ا�س����رف عليها رئي�س ال����وزراء ال�سابق 
نوري املالكي ومت انتقادها لوقت طويل.

وم����ع تزايد �سك����وك الف�سائ����ل، ا�ستهدفت 
م�س����رية مفخخ����ة  طائ����رة  فج����ر اجلمع����ة 
قاعدة احلرير الع�سكرية قرب مطار اربيل 
الت����ي تتواج����د في����ه الق����وات االمريكي����ة، 
دون ت�سجي����ل ا�سابات. وكان����ت مايعرف 
ب�"الهيئة التن�سيقي����ة للمقاومة العراقية"، 
اأعلنت رف�سه����ا ال�سماح بوجود اأي جندي 
اأجنبي على اأرا�س����ي البالد حتت عناوين 

م�ست�سارين اأو مدربني.

املاأزق العراقي
اثي����ل النجيفي، القي����ادي يف جبهة االنقاذ 
الق����وات  ان�سح����اب  ان  يوؤك����د  والتنمي����ة، 
حت�سي����ل  "ه����و  الع����راق  م����ن  االمريكي����ة 
حا�س����ل الن وا�سنط����ن ال تري����د الت����ورط 
يف امل����اأزق العراق����ي". النجيفي يقول يف 
ات�س����ال مع )امل����دى( انه "بع����د االن�سحاب 
ا�ستطي����ع  ال  كب����رية،  فو�س����ى  �ستح����دث 
حتدي����د حجمه����ا واىل مت����ى �ستبق����ى، لكن 
احلي����اة ال�سيا�سية يف البالد دخلت مرحلة 
ان  املفرت�����س  وم����ن  ال�سري����ري".  امل����وت 
جت����ري االنتخاب����ات الت�سريعي����ة املبك����رة 
يف ت�سري����ن االول املقب����ل، و�س����ط مقاطعة 
ه����ي االوىل من نوعه����ا للتي����ار ال�سدري، 
واحلزب ال�سيوعي الذي اعلن موقفه نهار 
ام�س م����ن االنتخابات. وي�سي����ف القيادي 
يف جبه����ة االنق����اذ الت����ي يتزعمه����ا �سقيقه 
رئي�س الربملان ال�ساب����ق ا�سامة النجيفي: 
"وا�سنط����ن �ستكون لديه����ا و�سائل اخرى 
للتاأث����ري على املنطق����ة بعيدا ع����ن التواجد 
الت����ورط  التري����د  انه����ا  كم����ا  الع�سك����ري، 
الت����ي خلقته����ا طه����ران يف  الفو�س����ى  يف 
العراق". النجيفي ي�سري اىل ان الفو�سى 
تو�سع����ت كثريا "حي����ث الف�سائل امل�سلحة 
يف الع����راق مل تع����د جميعه����ا حت�سل على 
فبع�سه����ا  طه����ران،  م����ن  مبا�س����رة  اوام����ر 

ا�سبحت لديه م�سالح خا�سة".

وت�سرب����ت ع����دة م����رات انباء ع����ن "مترد" 
تق����وم ب����ه بع�����س الف�سائ����ل عل����ى طهران، 
الع����راق،  يف  خا�س����ة  اه����داف  ل�سال����ح 
ووجود ان�سق����اق يف ايران حول دعم تلك 
اجلماع����ات. وكان وزي����ر اخلارجي����ة فوؤاد 
ح�سني، ك�سف يف ت�سريحات عن حوارات 
بني بغ����داد وطهران ح����ول ق�سف مطاري 

اربيل وبغداد ومناطق اخرى.
وقال اأثناء احل����وارات الطويلة والعديدة 
مع االيرانيني "�س����واء يف بغداد وطهران 
طلبن����ا منهم التدخل ل����دى بع�س العنا�سر 
والفئ����ات لوق����ف الهجم����ات، قلن����ا له����م اإن 
بع�����س هذه الفئ����ات يدعون اأنه����م عقائديا 
مرتبط����ون بك����م". واأ�س����ار اإىل اأن "بع�س 
ه����ذه املناق�سات اأثم����رت يف مرحلة معينة 
ع����ن وقف احلمالت عل����ى البعثات واأماكن 

اأخرى)....(".

ان�سحاب وفق التقديرات 
املهنية

وكان الربملان قد �س����وت يف مطلع 2020 
عل����ى ال����زام احلكوم����ة باخ����راج الق����وات 
االمريكية من البالد، لك����ن مبقاطعة الكرد 
الع����اين، وه����و  وال�ُسن����ة. ويق����ول ظاف����ر 
نائب عن حزب تق����دم الذي يتزعمه رئي�س 
الربمل����ان حمم����د احللبو�سي، ان����ه "لي�ست 
لدين����ا قناعة كما والن����رى ان من امل�سلحة 
ان يك����ون هنال����ك ان�سح����اب دويل مت�سرع 
م����ن العراق خ�سو�س����ا وان امامنا جتربة 
افغان�ستان". وي�سيف العاين وهو ع�سو 
جلنة العالقات اخلارجي����ة يف الربملان ان 
"قرار االن�سحاب ال ينبغي ان يكون حتت 
�سغ����ط املزاي����دات ال�سيا�سي����ة وامنا وفقا 
الحتياجاتنا يف مواجهة االرهاب وتقوية 

املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية".
ويتف����ق الع����اين م����ع اخلارجي����ة العراقية 
ويوؤكد :"نحن ن����رى باننا ما نزال بحاجة 
اىل اي م�ساع����دة دولية وان قواتنا لي�ست 

موؤهلة بعد ملواجهة التحديات لوحدها".

 نواب ومراقبون: "داع�ش" والف�سائل ت�ستعدان لـ"ابتالع الدولة" 
فور مغادرة القوات الأمريكية

ــط  ــس ــة لــمــر�ــســحــي وا� ــي ــاب ــخ ــت ــف بـــوابـــة الـــدعـــايـــة الن ــاي ــس ــ� ــم ــب وال ــالع ــم ال

العالقات اخلارجية يف الربملان ترف�س اإجالء القوات االأجنبية وفق "املزايدات ال�سيا�سية"

ب��داأ مر�سح��ون حمالته��م الدعائي��ة لالنتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة يف 
حمافظ��ة وا�سط متخذين م��ن املالعب وامل�سايف بواب��ة لتلك احلمالت 
التي غابت عنها الربامج االنتخابية التي يثق بها الناخب فتتولد لديه 

قناعة تامة الختيار من ميثله حتت قبة الربملان.

بغياب الربامج االنتخابية املُقنعة للناخبني



 ترجمة / حامد احمد       

وت�س����ير الفورن بولي�س����ي في تقريرها الى 
ان الكاظم����ي، كباق����ي ا�س����افه عل����ى م����دى 
عقدي����ن، ق�س����ى معظ����م وقته وه����و يحاول 
المحافظ����ة على موقف متوازن غير م�ستقر 
ما بين الواليات المتحدة وايران، الاعبان 
الرئي�س����ان في المنظومة ال�سيا�سية للعراق 
منذ العام 2003 . مع ذلك، فانه حتى عندما 
تتداخ����ل الم�سال����ح االأميركي����ة واالإيرانية 
ف����ي بع�����ض االأوق����ات، كم����ا ه����و الح����ال في 
الحرب �سد داع�����ض على �سبيل المثال، فان 
اهداف البلدين تكون مت�ساربة. اأما ايران 
فانه����ا تري����د م����ن الع����راق ان ي�سب����ح دولة 
ثيوقراطي����ة مرتبط����ة به����ا، في حي����ن تريد 
الوالي����ات المتح����دة من الع����راق ان ي�سبح 
دولة مدنية فيدرالية. بالمقابل فان �سيا�سة 
الع����راق تتمايل م����ن جانب ال����ى اآخر وهي 
تحاول االإبقاء بح�سوله����ا على دعم كل من 
وا�سنط����ن وطهران، وكون بغ����داد تتعر�ض 
لل�س����د من الجانبين فاإنها على حافة فقدانها 

لتوازنها.
وتتزام����ن القمة االأميركية العراقية القادمة 
مع ت�سارع بان�سحاب القوات االأميركية من 
اأفغان�ستان. وبينم����ا تواجه حكومة كابول 
عودة ظهور تهديدات م�سلحي طالبان، فان 
ت�س����اوؤالت تط����رح االآن ف����ي منطق����ة ال�سرق 
االأو�س����ط وما وراءها حول م����دى االعتماد 
عل����ى الوالي����ات المتح����دة كحلي����ف. هذا ما 
�سيجعل انه من المه����م جدا بالن�سبة الدارة 
باي����دن ان تبره����ن تعهده����ا ال�ستراتيج����ي 

الم�ستمر للعراق.
وتق����ول الف����ورن بولي�س����ي ان هن����اك ثاث 
نتائج ومح�سات محتمل����ه الجتماع القمة 
الق����ادم. المح�سلة االأول����ى ماألوفة جدا كما 
هو الحال م����ع اأي م�س����وؤول اأجنبي يحظى 
بلق����اء بايدن ويبدي له الدع����م، هذا ال�سيء 
ال يقن����ع م����ن ه����م ف����ي داخ����ل الع����راق وهم 
ي�ساه����دون الكاظم����ي يطلب دع����م الواليات 
المتح����دة في حين ت����زداد االأو�س����اع �سوءا 
في العراق، من مقتل اكثر من 160 �سخ�سا 

في حادثي حري����ق بم�ست�سفيين الى تفجير 
انتحاري م����روع في مدينة ال�س����در ت�سبب 
بمقت����ل 35 �سخ�س����ا، وال����ى دخ����ول البل����د 
بموج����ة اإ�ساب����ات موجع����ة ثالثة م����ن وباء 

كورونا التي يكافحها العراق حاليا.
لق����اء  ه����ي  الثاني����ة  المتوقع����ة  الح�سيل����ة 
مو�سوع����ي يوؤث����ر اإيجابي����ا عل����ى مجريات 
االأح����داث وعلى اأق����ل تقدير عل����ى مجريات 
المزم����ع  العراقي����ة  الوطني����ة  االنتخاب����ات 
اإقامته����ا في ت�سري����ن االأول. بايدن قد يحث 
الكاظمي لكب����ح حاالت الف�ساد التي تقو�ض 
الدول����ة العراقية والتركي����ز على اإعادة بناء 

اقت�ساد الباد.
الرئي�ض بايدن قد يطالب الكاظمي بم�ساءلة 
ومحا�سب����ة المتورطي����ن بقت����ل النا�سطي����ن 
والمحتجين. عاوة على ذلك فان انتخابات 
ه����ذا الع����ام يجب ان تك����ون ح����رة ونزيهة. 
وم����ن المتوقع ان يلجاأ باي����دن الى ت�سجيع 
الكاظم����ي اأي�س����ا باتخ����اذ موقف ح����ازم من 

المجامي����ع الم�سلحة المختلف����ة في العراق 
خ�سو�سا الف�سائل الم�سلحة المدعومة من 
اإيران م����ع �سمان دعم الواليات المتحدة له 

في حال �سروعه بهذا النهج.
يطل����ب  ان  المتوق����ع  م����ن  فان����ه  بالمقاب����ل 
الكاظم����ي تعه����دا م����ن باي����دن ان اليقت�س����ر 
التواجد االأميركي في العراق على محاربة 
تنظي����م داع�����ض فقط. وف����وق كل ذل����ك على 
الكاظم����ي ان ي�سعى للح�س����ول على �سمان 
م����ن وا�سنط����ن بدع����م ا�ستقالي����ة الع����راق 
وع����م ا�ستخدام����ه كبي����دق ف����ي المفاو�سات 
م����ع اإيران. الح�سيلة المتوقع����ة الثالثة من 
االجتم����اع، وهي االأكث����ر قلقا، هي ان يكون 
اللق����اء مقت�سب����ا غي����ر ذي فائ����دة ومن دون 
نتائ����ج ملمو�سة يتم متابعته����ا مما قد يظهر 
ع����دم اهتمام اأو اكت����راث الواليات المتحدة 
بالع����راق. مث����ل هك����ذا ح�سيلة ق����د ت�سعف 
بغ����داد  ف����ي  واالآخري����ن  كثي����را  الكاظم����ي 

الداعمين لتوجه العراق نحو الغرب.

– الكاظم����ي  باي����دن  قم����ة  نتائ����ج  تبع����ات 
�ستتخطى حدود الع����راق. حكومات عربية 
اأخ����رى من لبنان الى اليم����ن �ستتابع جدية 
بايدن تج����اه الع����راق. اذا كان بايدن يركز 
اهتمامه فق����ط على تنظيم داع�����ض فان تلك 
البلدان �ستع����رف انها ب�سدد مواجهة مزيد 
من الم�ساكل. بتجاهله للف�سائل الم�سلحة، 
ف����ان بايدن قد يمنح بذل����ك ال�سوء االأخ�سر 
له����م باال�ستحواذ على مزي����د من النفوذ في 
العراق ونفوذ اكثر على انتخابات ت�سرين 

االأول.
وق����ت الكاظم����ي �سي����ق ج����دا وم����دة تركيز 
بايدن عل����ى العراق محدودة. هناك اأ�سباب 
كثي����رة تدع����و لل�س����ك م����ن امكاني����ة تحقيق 
انف����راج. ولك����ن م����ن الممك����ن ان توفر قمة 
البي����ت االأبي�����ض فر�سة ن����ادرة تخرج عنها 
نتائ����ج ت�ساعد الع����راق و�سعب����ه والمنطقة 

باأجمعها.
 عن فورن بولي�سي
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واأكدت مفو�سية االنتخابات انه الى االن 
ل���م يق���دم اأي ح���زب او كتلة طلب���ا ر�سميا 

باالن�سحاب من االنتخابات.
ن���واب ومراقب���ون  �س���دد  المقاب���ل،  ف���ي 
اج���راء  عل���ى  ال�سيا�س���ي  بال�س���اأن 
المح���دد،  موعده���ا  ف���ي  االنتخاب���ات 
موؤكدي���ن ان االن�سحاب���ات ال توؤث���ر على 
اج���راء االنتخاب���ات ف���ي ت�سري���ن االأول 

المقبل.
للح���زب  المركزي���ة  اللجن���ة  �سكرتي���ر 
ال�سيوع���ي العراق���ي رائ���د فهم���ي يق���ول 
ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى(، اإن "الغاي���ة م���ن 
ان�سحابن���ا لي�س���ت تاأجي���ل االنتخابات"، 
موؤك���دا ان "االأجواء غير منا�سبة الإجراء 
ال�س���اح  وج���ود  ظ���ل  ف���ي  االنتخاب���ات 
المنفل���ت وع���دم تحقي���ق اأي مطل���ب من 

المطالب التي نادت بها ثورة ت�سرين".
وي�سي���ف فهمي، اأن���ه "في ح���ال اأجريت 
االنتخابات في ظل الظروف الحالية فلن 
تثمر ع���ن نتيجة فعلية او تغيير ملمو�ض 

في الواقع ال�سيا�سي".
ودع���ا الح���زب ال�سيوع���ي، ف���ي موؤتم���ر 
اإل���ى  �سحف���ي عق���ده بالعا�سم���ة بغ���داد 
مقاطع���ة االنتخاب���ات م���ن اأج���ل "تغيير 
الم�س���ار ال�سيا�س���ي بالقطيع���ة م���ع نه���ج 
المحا�س�س���ة والطائفية ال�سيا�سية الذي 
قام���ت عليه العملية ال�سيا�سية الماأزومة، 
وتحقي���ق الديمقراطية الت���ي يهددها من 
يلجاأون ال���ى المال ال�سيا�س���ي وال�ساح 
ثقاف���ة  وا�ساع���ة  والتزوي���ر  المنفل���ت 
الف�س���اد، وم���ن يلتفون على اأي���ة امكانية 
النق���اذ الب���اد م���ن الهاوية الت���ي تنحدر 

نحوها".
وتابع الحزب قائًا: اننا اليوم اأمام مهمة 
التغيي���ر الحقيقي والمعالج���ة الجذرية، 
الرامي���ن ال���ى تغيي���ر النه���ج ال�سيا�س���ي 
الم�س���وؤول ع���ن االأزم���ة المتعمق���ة، كذلك 
النه���ج االقت�سادي ال���ذي اأدى الى تراكم 
الث���روات بي���د فئ���ة ا�ستغالي���ة �سئيل���ة 
ح�س���اب  عل���ى  متنف���ذة  حاكم���ة  واأقلي���ة 

غالبية ال�سع���ب الم�سحوقة والمحرومة، 
والى ديمومة البن���ى االقت�سادية اله�سة، 
الوطني���ة  القطاع���ات  تط���ور  واعاق���ة 

االنتاجية.
واأ�ساف الحزب اأن "االنتخابات المبكرة 
كانت مطلب���ًا اأ�سا�سي���ًا النتفا�سة ت�سرين 
والغر����ض منها فتح ب���اب التغيير ولي�ض 
اإع���ادة المنظومة الحاكمة الم�سوؤولة عن 
االزمات، وعندم���ا قدمنا مر�سحينا ذكرنا 
ان الم�سارك���ة م�سروط���ة بمجموع���ة من 

ال�سروط".

وع���ن �سروطه���م ل�سم���ان م�ساركتهم في 
االنتخاب���ات بين اأنه "بع���د اغتيال ايهاب 
الوزن���ي اأ�سدرنا بيانا ف���ي 9 اأيار اأ�سرنا 
فيه اإل���ى اأننا �سنره���ن م�ساركتنا بتوفير 
ه���ذه ال�سروط منها محا�سب���ة الفاد�سين، 
والك�سف عن قتل���ة المتظاهرين، و�سبط 
ال�س���اح المنفلت، وطلبنا م���ن الحكومة 
م�ساع���ي  لك���ن  ال�س���روط  ه���ذه  تاأمي���ن 
الحكوم���ة بالك�س���ف عن الف�س���اد خجولة 
و�سئيل���ة ويب���دو اأن الحكومة غير قادرة 
الم�سوؤولي���ن  ع���ن  االإع���ان  تتجن���ب  او 

خ�سية وجود �سراعات". 
توؤم���ن  "ال  الظ���روف  ه���ذه  ان  واأك���د 
انتخاب���ات ح���رة وكل الموؤ�س���رات تفي���د 
ان م���ا �سينجم عن االنتخاب���ات، والغلبة 
�ستك���ون للق���وى الت���ي تق���ف وراء ه���ذا 
النه���ج، وف���ي ح���ال ا�ستمرار ه���ذا النهج 
�سيوا�سل البلد االنحدار �سيا�سيًا واأمنيًا 
واقت�سادي���ًا واجتماعي���ًا، لذل���ك �سنعم���ل 
م���ن اأجل اإيجاد موق���ف موحد مع القوى 
ال�سيا�سي���ة نح���و التغيي���ر وه���و الهدف 
ف���ي  ن�س���ارك  "ال  م�سيف���ًا  االأ�سا�س���ي"، 

انتخابات ال تكون بوابة للتغيير".
وتبن���ى الح���زب ال�سيوعي تاأيي���د جميع 
المطال���ب الت���ي خرجت به���ا احتجاجات 
اأكتوبر/ت�سري���ن اأول 2019، واأبرزه���ا؛ 
المتورطي���ن  ومحا�سب���ة  الف�س���اد،  كب���ح 
بقت���ل العراقيي���ن، وانه���اء المحا�س�س���ة 

ال�سيا�سية في الباد.
با�س���م  المتحدث���ة  تق���ول  بدوره���ا، 
مفو�سية االنتخاب���ات جمانة الغاي في 
حديث ل�)الم���دى(، اإن "ع���دد المر�سحين 
لانتخاب���ات بل���غ 3250 مر�سحا لم يقدم 

الى االن اأي منهم طلبا ر�سميا باالن�سحاب 
من الم�ساركة في االنتخابات".

وت�سي���ف الغ���اي، اأن���ه "ف���ي ح���ال قدم 
المر�س���ح طلب���ا ر�سمي���ا باالن�سح���اب من 
الم�ساركة في االنتخابات، �سيتم التعامل 
معه على وفق قرار مجل�ض المفو�سين".
مفو�سي���ة  با�س���م  المتحدث���ة  وتوؤك���د 
قائم���ة  "االنتخاب���ات  اأن  االنتخاب���ات، 
بموعده���ا في العا�سر م���ن ت�سرين االأول 
المقب���ل"، م�سيرة ال���ى اأن "االن�سحابات 
الموع���د  عل���ى  يوؤث���ران  ال  والمقاطع���ة 

ع�س���و  يق���ول  جهت���ه،  م���ن  المح���دد". 
مجل����ض الن���واب جمال فاخ���ر في حديث 
ل�)الم���دى(، ان "ت�سويت مجل�ض النواب 
عل���ى قواني���ن المفو�سي���ة واالنتخابات 
وتحديد موعد حل البرلم���ان كلها توؤ�سر 
بموعده���ا  قائم���ة  االنتخاب���ات  ان  عل���ى 
المحدد". ودعا فاخر، "الحزب ال�سيوعي 
ال���ى العدول عن قراره في االن�سحاب من 
االنتخابات"، مبينا، اأن "االنتخابات هي 
الفر�سة الوحيدة لتعدي���ل م�سار العملية 
مجل����ض  ع�س���و  ويبي���ن  ال�سيا�سي���ة". 
الن���واب، ان "االنتخاب���ات �ستكون تحت 
مراقب���ة االأمم المتح���دة ولي�ض اال�سراف 
عليه���ا". م���ن جانبه، ي���رى فار����ض كمال 
ال�سيوع���ي  الح���زب  اإع���ان  اأن  نظم���ي 
العراق���ي ه���و "اأول اإع���ان ر�سمي محدد 
وج���ازم بالمقاطعة تعلنه جه���ة �سيا�سية 
واأ�سم���اء  تحالفاته���ا  �سجل���ت  اأن  �سب���ق 

مر�سحيها لدى مفو�سية االنتخابات". 
�سفحت���ه  عل���ى  كتب���ه  مق���ال  ف���ي  وق���ال 
كان  اإذا  "في�سب���وك":  ف���ي  ال�سخ�سي���ة 
البع����ض يقلل م���ن اأهمية ه���ذه المقاطعة 
)اأو الم�ساركة( ب�سبب الحجم االنتخابي 
المح���دود اأو ال�سئيل للح���زب ال�سيوعي 
في �سوء نتائ���ج كل الدورات االنتخابية 
ال�سابقة، فاإن ال�سياق الثقافي واالأخاقي 
ال�سيوع���ي  للح���زب  واالجتماع���ي 
يمنح���ه هام�س���ًا �سيا�سي���ًا نوعي���ًا يف���وق 
انتخابي���ًا  يح�سده���ا  الت���ي  االأ�س���وات 
)دون تجاهل تاأثي���رات التزوير و�سانت 
ليغ���و المنح���از(.  واأ�س���اف: ولذلك فاإن 
ق���رار المقاطعة االنتخابية ه���ذا يكت�سب 
اأهميته من التاأثي���ر ال�سيا�سي النوعي ال 
الكم���ي لل�سيوعيي���ن، م�ست���دركًا بالقول: 
لكنه قرار لن تكون ل���ه قيمة بناءة دونما 
تاأ�سي����ض ائتاف �سيا�س���ي ي�سم �سريحة 
فيه���ا  بم���ا  التغيي���ر  ق���وى  م���ن  وا�سع���ة 
الح���زب ال�سيوع���ي، وبع����ض تنظيم���ات 
ت�سرين ال�سبابية، وح���ركات ديمقراطية 
المجتم���ع  م���ن  وتجمع���اٍت  اإ�ساحي���ة، 
المدني، وتنظيمات نقابية، وممثلين عن 

االأقليات، ونخب مثقفة واأكاديمية.

احلقيقي التغيري  مهمة  اأمام  اليوم  اإننا  االنتخابات:  "ال�شيوعي" يقاطع  هل توؤثر املقاطعة ال�سيا�سية 
على موعد االقرتاع؟

اأعل��ن الح��زب ال�سيوعي العراقي، اأم���س ال�سبت، قراره بمقاطع��ة االنتخابات البرلمانية المبك��رة المقبلة، بعدما عل��ق م�ساركته فيها قبل 
�سهري��ن لع��دم تحقق �سروط نزاهتها. وبهذا الق��رار، ين�سم الحزب ال�سيوعي العراقي اإلى قائمة القوى واالأح��زاب "الت�سرينية" التي اأعلنت 

مبكراً مقاطعتها لالنتخابات المبكرة. والجدير بالذكر، اأن مقتدى ال�سدر اأعلن قبل اأ�سبوع، مقاطعته لالنتخابات اي�سًا.

فورن بولي�شي: ثالث نتائج متوقعة للقاء قمة الكاظمي مع بايدن 
على رئي�س الوزراء اأن ي�سمن عدم ا�ستخدام اأمريكا للعراق ك�ساحة تفاو�س مع اإيران
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تبادل كل من رئي�س حتالف "عزم" خمي�س 
اخلنجر ورئي�س حتالف "تقدم" رئي�س 

جمل�س النواب حممد احللبو�سي، ر�سائل 
حادة واتهامات بالتبعية واال�ستغالل 

وت�سييع حقوق "املكون ال�سني" فيما ي�سبه 
مقدمة حلملة انتخابية حادة �ستطول 

الأكث�ر من �سهرين حتى يحني موعد 
االنتخابات الربملانية يف العا�سر من ت�سرين 

االول املقبل.

مو�س���وع الر�سائل ينطلق م���ن الت�سابق على ادارة ملف 
اأزمة منطقة جرف ال�سخر التي تقع �سمال حمافظة بابل 
واخليت م���ن �سكانها ال�سنة خال احلرب مع داع�ض بعد 
2014 نظ���را لتكرار انط���اق العملي���ات االرهابية منها 
باجت���اه بابل وكرب���اء وبغ���داد واالنبار حي���ث ت�سرف 
ج���رف ال�سخر على ه���ذه املحافظات االرب���ع، ومنذ عام 
2017 ت�سيط���ر على جرف ال�سخر ق���وات تابعة للح�سد 
ال�سعب���ي، وتطالب قوى �سيا�سية �سني���ة باعادة ال�سكان 
اىل مناطقهم اال�سلية لكن املطالبات الجتد اذانا �ساغية 

عند احلكومة او القوات امل�سيطرة على املنطقة.
م���ع انط���اق التناف����ض االنتخابي عاد مل���ف اأزمة جرف 
ال�سخ���ر ليت�س���در التعه���دات ال�سيا�سية للق���وى ال�سنية 
وبداأ خمي�ض اخلنجر بتحري���ك ملف االزمة وكان لقاوؤه 
بوزي���ر اخلارجي���ة االي���راين ج���واد ظري���ف يف ني�سان 
املا�س���ي فر�سة منا�سبة الإطاق املل���ف انتخابيا، فالبيان 
ال�س���ادر ع���ن مكتب اخلنج���ر اآنذاك تقدم���ه احلديث عن 
مطالب���ة اخلنجر لظريف بال�سماح الأهايل جرف ال�سخر 
املهجري���ن بالع���ودة، فب���ادر التحالف املناف����ض بالرد يف 
اكرث م���ن منا�سبة، �س���واء بالت�سكي���ك يف جدية اخلنجر 
او اتهامه با�ستغال املو�سوع االن�ساين انتخابيا، حتى 
ج���اء التطور االخري بر�سالتني ع���ر االعام تك�سفان ان 
"رئا�س���ة الرملان" ولي�ض جرف ال�سخر هي املو�سوع 
احلقيق���ي. الر�سالة االوىل اطلقها اخلنجر عر بيان بداأ 
باحلدي���ث عن جرف ال�سخ���ر لكنه انته���ى باحلديث عن 
كر�س���ي رئا�س���ة الرملان، بيان اخلنجر ق���ال "اأقف اليوم 
الأعلن لكم عن انطاق خطوة من�سبطة وبتخطيط حمكم 
لعودة اه���ايل ج���رف ال�سخ���ر"، م�سيفًا: اأنه���م "دخلوا 
باالم����ض بفريق من االعيان والوجه���اء متهيدا النطاق 
قوافل اهله���ا وعودتهم اىل منازله���م �ساملني اآمنني" لكن 
خامت���ة البيان تك�سف اله���دف منه اذ ق���ال "ندد اخلنجر 

ب���كل االب���واق وال�سغار الذين حاولوا عبث���ا عرقلة هذه 
اخلط���وة التاريخية حل�سابات انتخابية مري�سة وطمعا 

بكر�سي �سيزول قريبا عنهم".
وه���ذه اخلامتة موجه���ة اىل احللبو�سي ال���ذي ا�ستلمها 
ورد عليه���ا �سريعا بر�سالة مبا�سرة اىل اخلنجر قال فيها 
"ل���ن ن�سمح لك بالتنازل عن االرا�سي، وحاولت مرارا 
وتكرارا ان اغلب امل�سلحة الوطنية وق�سية اهلنا ال�سنة 

على اخلافات و�سغائر االمور التي ال جتدي نفعا".
واأ�س���اف "حاول���ت ان ا�سدق���ك اك���رث م���ن م���رة واأغ�ض 
النظ���ر ع���ن نباح كاب���ك ومغامراتك باأهلن���ا ع�سى ولعل 
ان ين�سل���ح حالك وقررت ول�ست م���رددا ان ات�سدى لك 
وموؤامراتك الرخي�سة ول���ن ا�سمح لك ببيع ما ال متلك"، 
وتاب���ع احللبو�س���ي بالق���ول "وتاأكد باأنك ل���و ملكت مال 
قارون �ستبق���ى تابعا ذليا �سغ���ريا و�ساعيدك باذن الله 

اىل حجمك الذي ت�ستحقه".
وكان اخلنجر قال يف تدوينة بتاريخ )29 اأيار 2021(، 
اإن "م���ن يعرقل ع���ودة النازحني اإىل دياره���م حل�سابات 
انتخابي���ة، علي���ه اأن يراج���ع �سمريه األف م���رة، فالنا�ض 
و�سل���ت اإىل مراحل يائ�س���ة يف و�س���ع اإن�ساين خطري" 
واأ�س���اف، " م�ستمرون يف برناجمنا م���ن اأجل اإعادة كل 
ن���ازح اإىل بيت���ه، وبالتعاون م���ع كل العق���اء وال�سرفاء 
يف ه���ذا البل���د".  وكانت معلومات ت�سرب���ت اىل االعام 
توؤك���د عودة بع����ض العوائل املهجرة م���ن جرف ال�سخر 
اىل بيوته���ا يف مرك���ز املنطق���ة، وقال���ت م�س���ادر ب���ان 
ه���ذه الع���ودة كانت تنفي���ذا التفاق مع اجله���ات امل�سلحة 
امل�سيط���رة على املنطقة ب���ان تعود 250 عائل���ة. االتفاق 
�سب���ق للحلبو�س���ي ان اعلن عن رف�سه ل���ه وك�سف بع�ض 
تفا�سيل���ه قب���ل ا�سبوع، وق���ال ان مقرحا ق���دم له "حلل 
املل���ف االإن�ساين يف جرف ال�سخ���ر، لكنه ا�سطدم بعقبة 
االأول  اأ�سن���اف،   3 اإىل  االأه���ايل  ت�سني���ف  يف  متثل���ت 
وه���م فئ���ة �سغ���رية ج���دًا، يع���ودون اإىل مرك���ز الناحية 
فق���ط ولي����ض اإىل امل���زارع التي تبل���غ م�ساحتها نحو 45 
كيلو م���رًا، وال�سنف الثاين يعودون بع���د اأ�سهر ريثما 
يتم تاأهي���ل مناطقهم، اأما ال�سنف الثال���ث وهم االأكرثية 
فا يع���ودوا مطلقًا ويتم تعوي�سه���م باأرا�ٍض يف مناطق 
اأخ���رى" واأ�ساف "كان جوابي عل���ى هذا املقرح هو اأن 
االأم���ري وهب ما ال ميلك، اإذ ال ميكن احلديث عن التنازل 
ع���ن اأرا�سي ج���رف ال�سخ���ر، ولو �س���رًا واح���دًا منها، 
الأن ه���ذا االأم���ر هو تغي���ري دميوغرايف، وع���دُت ل�سيوخ 
ووجه���اء املنطقة وكان جوابهم وا�سح���ًا وحا�سمًا وهو 
اأن املتهمني واملدان���ني باالإرهاب تتم حماكمتهم ق�سائيًا، 

لكن ال تنازل عن اأرا�سي املواطنني".
وه���و ما يعن���ي ان الطرفني قررا ان يك���ون ملف "جرف 
ال�سخ���ر" ه���و عن���وان �سباقهم���ا اىل جمل����ض الن���واب 
وتك�سف الر�سالتان عمق املواجهة وحدتها بني الطرفني 

وان احلمات االنتخابية مقبلة على ت�سخني اأكر.

مناو�شات احللبو�شي واخلنجر مقدمة ملناف�شة 
حادة عنوانها "جرف ال�شخر"

من المتوقع ان يكرر الزعيمان رئي�س وزراء العراق م�سطفى الكاظمي والرئي�س االميركي جو بايدن خالل لقائهما المرتقب 
االثنين في البيت االأبي�س ت�سريحاتهما الدبلوما�سية الماألوفة التي تت�سمن تعهدهما الم�ستمر بمحاربة االإرهاب والحفاظ 
عل��ى �سي��ادة العراق بوجه التدخ��الت الخارجية. مع ذلك فان باي��دن والكاظمي وكل �سخ�س من الح�س��ور يعرفون جيدا ان 

تهديد االإرهاب �سيزداد حدة بغياب �ستراتيجية وا�سحة لكبحه وان �سيادة العراق تتعر�س للخرق يوميا.



 ذي قار / ح�سني العامل  

قررت حمافظة ذي قار منع دخول الوافدين 
غري احلاملني لبطاقة التلقيح  �ضد فايرو�س 
اعتم���دت  فيم���ا  املحافظ���ة،  اىل  كورون���ا 
احل�ض���ول عل���ى البطاق���ة املذكورة ك�ض���رط 
ا�ضا�ض���ي ملراجعة دوائرها، وذلك بالتزامن 
م���ع ارتفاع معدالت اال�ض���ابات وت�ض���درها 
الوفي���ات  باع���داد  العراقي���ة  املحافظ���ات 

الناجمة عن اال�ضابة بفايرو�س كورونا.
وتت�ض���در حمافظ���ة ذي ق���ار منذ ع���دة ايام 
جمي���ع املحافظات العراقي���ة باأعداد وفيات 
وفي���ات   8 بت�ض���جيل  كورون���ا،  فايرو����س 
يوميا متقدم���ة بذلك على كل م���ن مديريات 
بغداد وال�ض���ليمانية ومي�ضان والديوانية ب� 
5 وفي���ات وبغداد ر�ض���افة واربيل وكربالء 
وبابل ب� 4 وفيات بح�ض���ب املوقف الوبائي 

ليوم اجلمعة املن�ضرمة.

وازاء ذل���ك وجه حماف���ظ ذي قار احمد غني 
اخلفاج���ي، مبن���ع مراجع���ة غ���ري امللقح���ني 
للدوائ���ر احلكومي���ة وكذلك من���ع الوافدين 

غري امللقحني من الدخول اىل املحافظة.
وذك���ر اخلفاج���ي يف بي���ان �ض���حفي تابعته 
)امل���دى( ان "احلكوم���ة املحلية وجهت كافة 
الدوائ���ر مبنع دخ���ول اأي مراج���ع ال يحمل 
�ض���من  كورون���ا  فايرو����س  تلقي���ح  كارت 
اج���راءات احرتازية ملواجهة املوجة الثالثة 
لتف�ض���ي فايرو����س كورون���ا والت���ي اعلن���ت 
عنها وزارة ال�ض���حة موؤخرا"، وا�ض���اف ان 
"الدوائ���ر �ض���تعتمد بطاقة التلقيح  �ض���من 
م�ضتم�ض���كات تروي���ج املعام���الت فيها ويتم 

رف�س اأي معاملة اخرى".
وجهن���ا  "كم���ا  ق���ار  ذي  حماف���ظ  وتاب���ع 
ال�ضيطرات اخلارجية مبنع دخول الوافدين 
من خ���ارج املحافظ���ة غري احلامل���ني لكارت 
التلقيح  مع ا�ض���تثناء احلاالت االن�ضانية"، 

م�ض���ريا اىل ان "الهدف من االجراءات ياأتي 
لتقلي�س معدالت اال�ض���ابة وحث املواطنني 
عل���ى  االعب���اء  وتخفي���ف  التطعي���م  عل���ى 

املوؤ�ض�ضات ال�ضحية باملحافظة".
واو�ض���ح اخلفاج���ي  ان "الف���رتة املا�ض���ية 
يف  ومت�ض���ارعا  خط���ريا  تط���ورا  �ض���هدت 
ج���راء  املحافظ���ة،  يف  الوبائ���ي  املنحن���ى 
الرتاخي يف االلتزام بال�ض���وابط ال�ضحية 
من املواطنني واملوؤ�ض�ض���ات وظهور الطفرة 

اجلديدة".
ومل يع���د هذا االج���راء االول ال���ذي اتخذته 
ارتف���اع  ق���ار ملواجه���ة  ادارة حمافظ���ة ذي 
مع���دالت اال�ض���ابة بفايرو����س كورون���ا بني 
ال�ضكان املحليني اذ اعلنت يف نهاية حزيران 
املن�ض���رم ع���ن تعطي���ل الدوام الر�ض���مي يف 
الدوائ���ر احلكومية وفر����س حظر التجوال 
مل���دة ا�ض���بوع با�ض���تثناء الدوائر ال�ض���حية 

واخلدمية واملالية.

ويع���زو خمت�ض���ون تزاي���د اال�ض���ابات اىل 
املتح���ور  للفايرو����س  ال�ض���ريع  االنت�ض���ار 
وعدم االلتزام ب�ض���وابط و�ض���روط التباعد 
االجتماع���ي وقلة االقبال عل���ى التلقيح رغم 

توفر اللقاحات.
الدكت���ور  الوبائي���ات  اخ�ض���ائي  يق���ول  اذ 
حي���در حنتو�س ل�)املدى( انه "منذ ا�ض���ابيع 
تتعر����س حمافظ���ة ذي ق���ار ملوج���ة وبائية 
ثالث���ة ناجم���ة ع���ن ع���دم االلت���زام بالتباعد 
االجتماعي وعودة التجمعات يف املنا�ضبات 
االجتماعية"، م�ضريا اىل ان "دخول الن�ضخ 
املتح���ورة من فايرو����س كورونا وال�ض���يما 
الن�ض���خة الهندي���ة ا�ض���هم ب�ض���ورة كب���رية 
يف ارتف���اع مع���دالت اال�ض���ابة والوفيات"، 
مبين���ا ان "الن�ض���خة الهندي���ة املتحورة من 
الفايرو����س ا�ض���د انت�ض���ارا وتتف���وق عل���ى 
مثيالتها من ال�ض���الالت االخرى بن�ض���بة 60 
باملئة"، الفتا اىل ان "هذه ال�ضاللة ا�ضبحت 

هي ال�ضائدة حاليًا يف خمتلف انحاء العامل 
وهذا ما يتطلب املزيد من الوقاية".

وا�ض���اف ان "ما فاقم االمر ه���و قلة االقبال 
عل���ى التلقيح رغم توفر اللقاحات امل�ض���ادة 
لفايرو�س كورونا يف امل�ضت�ضفيات واملراكز 
ال�ضحية"، موؤكدا "ت�ضجيل اعلى معدل يف 
اال�ضابات خالل اال�ضبوع املن�ضرم وباأرقام 

تزيد على 500 ا�ضابة يوميا".
وا�ضار حنتو�س اىل ان "هناك اعدادا كبرية 
اخرى من اال�ض���ابات غري م�ض���جلة �ض���من 
البيان���ات الر�ض���مية ك���ون اغل���ب احل���االت 
جت���ري معاجلته���ا يف املن���ازل والعي���ادات 

اخلا�ضة".
وتع���د حمافظ���ة ذي ق���ار م���ن املحافظ���ات 
العراقي���ة االق���ل اقب���اال عل���ى التلقيح �ض���د 
فايرو����س كورون���ا اذ يبل���غ اجم���ايل ع���دد 
امللقح���ني يف املحافظ���ة املذك���ورة 63 ال���ف 
و453 �ضخ�ض���ًا م���ن اأ�ض���ل مليوين ن�ض���مة 
ت�ض���مهم املحافظة اأي بن�ضبة 3 يف املئة من 

عدد ال�ضكان.
فيما يعزو بع�س املواطنني �ض���عف االقبال 
عل���ى مراك���ز التلقي���ح اىل عج���ز احلم���الت 
ال�ض���كان  تبدي���د خم���اوف  ع���ن  التوعوي���ة 
املحلي���ني م���ن خماط���ر اللق���اح ناهي���ك ع���ن 
تعقيد اجراءات املراجعة يف امل�ضت�ض���فيات 
اذ ي�ض���ري البع����س اىل االنتظ���ار والوقوف 
نحو 3 �ض���اعات و�ضط الزحام عند مراجعة 
م�ضت�ض���فى احل�ض���ني التعليمي لتلقي اللقاح 
املذك���ور.   ومن جانبه ا�ض���ار م�ض���در طبي 
يف حمافظ���ة ذي ق���ار اىل تنام���ي مع���دالت 
ب�ض���ورة  كورون���ا  بفايرو����س  اال�ض���ابة 
لت يوم ام�س  يومي���ة يف املحافظ���ة اذ �ض���َجّ
ال�ضبت، معدالت مرتفعة يف عدد االإ�ضابات 

بفايرو�س كورونا.
التحلي���ل  نتائ���ج  ان"  امل�ض���در  واو�ض���ح 
املخت���ري لي���وم ال�ض���بت اأثبت���ت ت�ض���جيل 
565 ا�ض���ابة جديدة بفايرو����س كورونا"، 
مبين���ا ان "هذا الرقم ه���و االكر منذ ظهور 
املوج���ة الوبائي���ة الثالثة"، منوه���ا اىل ان 
ونواحي  اق�ضية  بني  توزعت  "االإ�ض���ابات 
ع���دد  اجم���ايل  ارتف���ع  وبذل���ك  املحافظ���ة، 
حال���ة   67169 اىل  الرتاكم���ي  اال�ض���ابات 
منذ ظه���ور الوباء"، وا�ض���اف "فيما ارتفع 
املجم���وع الرتاكمي للوفي���ات يف املحافظة 

اىل 1229 حالة وفاة".
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ذي قار متنع الوافدين غري امللقحني من الدخول وتعتمد 
بطاقة التلقيح يف مراجعة الدوائر احلكومية

بعد ت�سدرها املحافظات باأعداد الوفيات بني م�سابي كورونا
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اإعــــالن

تعلن الشركة لعامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية عن 

تنوي��ه للمناقصة العام��ة )55/2021/33( والذي يتضمن متديد 

موع��د الغلق ليكون 2021/7/30 يكون تس��ليم العطاءات في 

قسم الهندسة والصيانة التابع لشركة كيماديا والكائن في 

منطقة الدباش قرب قس��م توزيع املستلزمات والذي مت االعالن 

www.Kimadia.iq عنها على موقعنا

اإعــــالن
ق��دم املدع��ي )احمد حس��ن ش��وق 
علي( طلباً يروم في��ه تبديل )اللقب( 
من )الكردي( إلى )الكروي( فمن لديه 
اعتراض على الدع��وى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة أقصاها )خمس��ة 
عش��ر يوم( وبعكس��ه س��وف ينظر 
بالدع��وى وفق احكام امل��ادة )22( من 
قان��ون البطاق��ة الوطني��ة رق��م )3( 

لسنة 2016. 

اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

جمهورية العراق / وزارة النفط 
�سركة نفط الو�سط )�سركة عامة( 

العدد : �ض5 / 9219 
التاريخ: 2021/7/12 

تنويه
متدي��د إعالن للمناقصة احمللي��ة املرقم��ة )ن و ع / ف / 2021 /7( 

  Universal Test Machine اخلاصة جتهيز نصب وتشغيل جهاز

ن��ود اعالمك��م بانه قد مت متدي��د موعد غلق املناقص��ة املرقمة 

)ن و ع / ف / 2020 / 7( اخلاص��ة بتجهي��ز نصب وتش��غيل جهاز 

)Universal Test Machine( ال��ى يوم االح��د املوافق 2021/8/1 

بدال من تاريخ الغلق السابق املؤرخ في 2021/7/18 ويكون تاريخ 

فتح العطاءات يوم االثنن املوافق 2021/8/2. 

قدوري عبد �سليم 
معاون املدير العام 
عـ. املدير العام 

 بغداد/ املدى

اأعلن���ت وزارة الكهرباء، اأم�س ال�ض���بت، فق���دان 7 اآالف ميغا 
واط م���ن الطاقة املخ�ض�ض���ة للمنطقة اجلنوبي���ة، فيما عزت 

ذلك اىل عدم االلتزام باحل�ض�س املقررة.
وذك���رت ال���وزارة، يف بيان اأن���ه "يف الوقت ال���ذي تعمل فيه 
وزارة الكهرب���اء ومالكاتها للمحافظة عل���ى االنتاج املتحقق 
وت�ض���عى جاهدًة لزي���ادة معدالت التوليد، خ�ض���رت املنظومة 
الكهربائية اليوم ال�ضبت بعد الظهر طاقات توليدية تقدر مبا 
يقارب اكرث من 7000 ميغا واط ب�ضبب انخفا�س م�ضتويات 
اجلهد نتيجة ع���دم التزام املحافظات اجلنوبية باحل�ض����س 
املقررة من الطاقة و�ضحب طاقات اكر من ا�ضتيعاب �ضبكات 

النقل والتوزيع".
واأ�ضاف البيان اأن هذا "االمر ت�ضبب بحدوث انخفا�س كبري 
مل�ض���تويات اجله���د يف املنطقة اجلنوبية وادى اىل انف�ض���ال 
ع���دد كبري من الوح���دات التوليدية وخ�ض���ارة املنظومة لهذه 

الطاقة التي هي باأم�س احلاجة اليها خلدمة املواطنني".
وتابع: "وعليه حتاول االآن مالكاتنا ا�ض���تنفار كامل طاقاتها 
املنظوم���ة  و�ض���ع  ومع���اودة  املنف�ض���لة  الوح���دات  الإع���ادة 

الكهربائية يف حمافظات اجلنوب وعموم العراق".
ونا�ض���دت ال���وزارة، بح�ض���ب البي���ان، احلكوم���ات املحلي���ة 
املق���ررة  باحل�ض����س  االلت���زام  ل�"مراع���اة  واملحافظ���ني 
ملحافظاته���م واحلفاظ على قدرة اخلطوط الناقلة و�ض���بكات 
التوزيع على ت�ض���ريف االحمال، وبالتايل مراعاة امل�ض���لحة 

الوطنية لل�ضبكة الكهربائية يف عموم حمافظات العراق".

 بغداد/ املدى

اأكدت هيئة ال�ض���ياحة يف اإقليم كرد�ضتان، اأم�س ال�ضبت، دخول 
قراب���ة الرب���ع مليون مواطن اإىل مدن االإقلي���م خالل فرتة العيد 

قدموا من بقية حمافظات العراق.
وق���ال املتحدث با�ض���م الهيئ���ة ن���ادر رو�ض���تايي: اإن "تقديراتنا 
ت�ض���ري اإىل اأن قراب���ة الرب���ع مليون مواطن دخلوا م���دن االإقليم 
خ���الل العيد قادمني م���ن بقية حمافظ���ات الع���راق"، معرًا عن 
قدموه  ملا  االأمنية وال�ضيطرات يف كرد�ضتان  للقوات  "�ض���كره 
م���ن ت�ض���هيالت كبرية �ض���محت بدخول هذا الع���دد الكبري خالل 

العيد".
واأ�ض���ار اإىل "وج���ود خطط لتطوي���ر قطاع ال�ض���ياحة يف اإقليم 
كرد�ض���تان مب�ضاعدة القطاع اخلا�س وامل�ض���تثمرين" موؤكدًا اأن 
"هيئة �ضياحة كرد�ضتان تعمل على تطوير خدماتها ال�ضياحية 
املقدم���ة للزائرين وحتت���اج اإىل تعاون بقية موؤ�ض�ض���ات االإقليم 

املعنية لتحقيق هذا الهدف".

الكهرباء تفقد 7 اآالف 
ميغا واط من الطاقة

األف مواطن دخلوا   250
االإقليم خال العيد



 اإياد ال�صالحي
مصارحة حرة

�لتاريخ لن ي�س���امح م���ن يخذل بلده، ذلك م���ا �أتفقت عليه جميع 
�لآر�ء �لتي �س���ّددت �س���هام �لنق���د �ىل �للجن���ة �لأوملبية �لوطنية 
بعدم���ا ف�سح �فتتاح دورة �أوملبياد طوكيو 2020 �أول من �أم�س 
�جلمعة �لثالث و�لع�س���رين من متوز 2021 م�س���اركة �أفقر بعثة 
يف تاري���خ �لع���ر�ق �لريا�س���ي و�س���ط �أكرث م���ن �أحد ع�س���ر �ألف 
م�سارك ميثلون 207 دول يف 33 ريا�سة متنّوعة ل� 339 فّعالية.

�أي ر�س���الة ر�م رئي�س �للجن���ة �لأوملبية �لوطني���ة رعد حمودي 
�إعالنه���ا من �مللع���ب �لأوملبي �لوطني مبحلة "كوكو- ريت�س���و" 
بطوكيو بتمثيل ثالثة ريا�س���يني فق���ط بينهم بنت يف �لأوملبياد 
�لث���اين و�لثالثني؟ �ألي�س من �ملُخجل �أن تعك�س �لبعثة �لعر�قية 
حالها �أمام �لعامل كاأنها قادمة من بلد �أ�ّس�س حديثًا ول يعرف من 

�لريا�سة غري �لتجذيف و�لرماية و�لعدو؟
�أين بقية �لحتاد�ت �لأوملبية �لتي يتبارى روؤ�س���اوؤها لنتخاب 
حم���ودي و�أع�س���اء مكتب���ه �لتنفيذي بحما�س���ة كب���رية كل �أربع 
�س���نو�ت، وت�س���تنفر كل طاقاته���م لظه���ار �ل���ولء و�لطاعة ول 
ُتغم�س �أجفانهم �إذ� ما تاأّخرت �حلكومة عن ت�س���ليمهم �مليز�نية 
�ل�سنوي���ة؟ ث���م ما قيم���ة ح�س���اد �أن�سطته���م �ملحلية �أم���ام غياب 
ريا�سييه���م عن هكذ� كرنفال تاريخي �عتادو� كل مّرة م�ساهدته 
ة ملعب �مل�ساركة للتباهي بالأبطال؟ عرب �لتلفاز ولي�س من من�سّ

�لر�مي���ة فاطم���ة عبا�س و�جل���ذ�ف حمم���د ريا�س و�لع���د�ء طه 
يا�س���ني ُهم من ميثل �لع���ر�ق يف دورة �أوملبياد طوكيو �جلارية 
حالي���ًا ويرت�أ����س �لبعثة هيث���م عبد�حلميد، و�إذ� م���ا كان تربير 
قب���ول ت�سكي���ل �لبعثة ه���و �لتز�م حم���ودي بت�سري���ح �سابق له 
ي���وم �ل�ساب���ع و�لع�سري���ن م���ن حزي���ر�ن 2016 باأنه ل���ن ي�سمح 
لالحت���اد�ت �لريا�سي���ة بامل�سارك���ة يف �لأوملبي���اد ع���رب �لبطاقة 
�ملجاني���ة، ب���ل بالتاأهل �ملبا�س���ر، و�أل تكون ريا�ستن���ا �سياحية، 
فنتف���ق مع���ه �سريط���ة �أن ُت�سه���م �لأوملبي���ة يف توف���ري مقّومات 
�لتاأّه���ل، ب���دًل من �سياع �سنت���ني يف �س���ر�ع �نتخابي �سخ�سي 
ل مي���ت ب�سل���ة مل�سلحة �لريا�سة، لذ� لب���د �أن يتحّمل مع مكتبه 
�لتنفيذي �ل�سابق و�حل���ايل �إهمال �لتح�سري لالأوملبياد، وكذلك 
ع���دم ُمر�ع���اة حرمان بع����س �لأبطال م���ن �لبط���ولت �لتاأهيلية 
ب�سب���ب �أزمات 2019و2020 بالتن�سي���ق مع �حتاد�تهم �لدولية 

لي�ستفيدو� من تطوير م�ستوياتهم و�أرقامهم.
للتاري���خ، يف �أ�س���و�أ �لظ���روف مل تكن �لأوملبي���ة �لعر�قية وِهنة 
مثلم���ا ه���ي �ليوم، ل يف زم���ن �أكرم فهمي رئي����س �أول بعثة �ىل 
دورة �أوملبي���اد لن���دن �لر�بع���ة ع�س���رة ع���ام 1948، ول �سنو�ت 
م���ا بعد 2003 �لت���ي �سهدت تقّلب���ات خطرية يف �ملن���اخ �لأمني 
و�لو�س���ع �لقت�سادي �لعام، وبرغم �لف�سل �مل�ستمر يف �سعوبة 
حتقي���ق ميد�لي���ة ثانية بعد برونزي���ة �لرب���اع عبد�لو�حد عزيز 
يف روم���ا 1960، �إل �أن حماولت ريا�سيينا �أّكدت �سعيهم بقدر 
�مكانياته���م، فف���ي دورة �أثين���ا 2004 تر�أ����س تري����س عودي�سو 
�لبعث���ة �لتي �سّمت و�ح���دً� وخم�سني ع�سوً� )فري���ق كرة �لقدم 
و�لعد�ء عالء ح�سني و�لعد�ءة �آلء حكمت و�ملالكم جناح �سالح 
ولع���ب �جلودو حيدر علي لزم و�ل�سباح حممد �سبيح ولعب 

�لتايكو�ندو ر�ئد عبا�س و�لرباع حممد عبد�ملنعم(. 
ويف �أوملبي���اد بك���ني 2008 �أ�سطح���ب �لر�حل ب�س���ار م�سطفى 
�أربع���ة ريا�سيني ُهم �لعد�ءة د�ن���ة ح�سني ور�مي �لقر�س حيدر 
نا�س���ر و�جلذ�فني حي���در نوز�د وحم���زة ح�س���ني و�سافر معهم 
�سبع���ة �إد�ريني ومدربني، مع وجوب �لتوثيق �أن قر�ر �حلكومة 
184 �آنذ�ك بتجميد �لعمل �لأوملبي بتهمة �لف�ساد حرم ريا�سيني 
م���ن �ألعاب رفع �لأثقال و�جل���ودو و�لرماية من �مل�ساركة ب�سبب 
�أنتهاء فرتة رفع ��سمائهم لحتادته���م �لدولية فُمِنَحت )كروتهم 

�لبي�ساء( �ىل ريا�سيي دول �أخرى.
ويف �أوملبي���اد لندن عام 2012 �سّمت �لبعثة �لتي كانت برئا�سة 
�سم���ري �ملو�سوي ثماني���ة ريا�سيني ناف�س���و� يف ثماين فعاليات 
وهم �لعد�ء عدنان طعي�س و�لعد�ءة د�نة ح�سني و�ل�سباح مهند 
�أحم���د و�مل�سارع علي ناظ���م ولعبة �لقو�س و�ل�سه���م رند �سعد 
و�لر�مي���ة نور عام���ر و�ملالكم �أحمد عبد �لك���رمي و�لرباع �سفاء 

ر��سد، وتو�جد �أثنان وع�سرون �إد�ريًا معهم.
�أم���ا يف �أوملبياد ريو دي جان���ريو 2016 �سّمت �للجنة �لأوملبية 
�أكرب وفد لها ما بعد عام 2003 بلغ عدد �أفر�ده خم�سة وخم�سني 
بقي���ادة �سرم���د عبد�لإله، وت�س���ّكل من لعبي كرة ق���دم، و�لرباع 
�سل���و�ن جا�سم و�جلذ�ف حممد ريا����س ولعب �جلودو ح�سني 

علي و�ملالكم وحيد عبد �لر�سا �إ�سافة �ىل �إد�ريني.
ت���رى ماذ� كانت �لنتيج���ة؟ �أكرث من 500 ملي���ون دولر �أهدرت 
يف بط���ولت ��ستعد�دي���ة �أغلبه���ا هزيلة ولأغر�����س ترويحية، 
مل يتمك���ن �لع���ر�ق من حتقيق م�س���اركات �إيجابي���ة يف دورتني 
�أوملبيت���ني 2004و2008 يف زم���ن �لر�حل���ني �أحم���د �حلجي���ة 
وب�سار م�سطفى، ومثلهما 2012 و2016 يف عهد رعد حمودي 
وحل���ق بهم���ا دورة 2020 �لتي ل تب�ّسر بالتف���اوؤل، فماذ� تنتظر 
�حلكوم���ة م���ن موؤ�س�سة ��ستف���اد �سخو�سها كل �س���يء من مز�يا 
منا�سبهم مقابل خ�سارتها كل �سيء على �ل�سعيد �ملادي و�لفني 

و�ملعنوي؟!

الأوملبياد العراقي الأفقر!

وفي اأولمبياد بكين 2008 اأ�صطحب 
الراحل ب�صار م�صطفى اأربعة 

ريا�صيين ُهم العداءة دانة ح�صين 
ورامي القر�ص حيدر نا�صر 

والجذافين حيدر نوزاد وحمزة 
ح�صين و�صافر معهم �صبعة اإداريين 

ومدربين، 

رياضة �لعدد )4987( �ل�سنة �لثامنة ع�سرة - �لحد)25( متوز 2021
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 متابعة/ اإياد ال�صاحلي

�لعا�سم���ة  �إيق���اد  عل���ى  م���ّرت  �ساع���ة   72
�لياباني���ة طوكيو �سعلة �ل���دورة �لأوملبية 
�ل�سيفية �لثانية و�لثالثني، و�لتي ت�ستمر 
حت���ى �لثامن من �سه���ر �آب �ملقبل، ومل تزل 
�ل���دورة تو�ج���ه خماط���ر �لألغ���اء نتيج���ة 
حم���الت �ملُعار�سة �جلماهريي���ة �مل�ستمرة 
خوفًا من تز�يد ع���دد �ل�سابات بفايرو�س 
رك���ود  م���ن  �لب���الد  ومعان���اة  كورون���ا، 
�قت�سادي خميف �ساعف من طبقات �لُفقر 
بني �لنا����س بح�سب ��ستطالع���ات ميد�نية 

لو�سائل �إعالمية عدة.
وت�سعى 207 دول للمناف�سة على ميد�ليات 
��ستع���ّدت  بعدم���ا  متنّوع���ة  ريا�س���ة   33
ب�س���كل مث���ايل له���ذ� �حل���دث �لفري���د �لذي 
مت تاأجيل���ه �لع���ام �ملا�س���ي ب�سبب خماطر 
�لفايرو����س �لعامل���ي، فيم���ا �أكتف���ت بع�س 
�لدول باجلاهزية �خلجول���ة وفقًا لطبيعة 
�لظ���روف �مل�ساحب���ة لها قبي���ل ح�سورها 

�ىل طوكيو.

فقر الإعداد
وميث���ل �لبعثة �لعر�قي���ة يف �لدورة ثالثة 
عبا����س  فاطم���ة  �لر�مي���ة  ه���م  ريا�سي���ني 
و�جل���ذ�ف حمم���د ريا����س و�لع���د�ء ط���ه 
يا�س���ني، �سبق لهم �أن تاأّهلو� للمناف�سة بعد 
�عتم���اد نتائ���ج م�ساركاته���م يف �لبطولت 
ي�سم���ح  مل  فيم���ا  بالأوملبي���اد،  �خلا�س���ة 
للعد�ءة د�نة ح�سني بامل�ساركة بعد �سدور 
قر�ر �للجنة �لأوملبية �لدولية باإيقافها عن 
�أي ن�س���اط "موؤقت���ًا" �ىل حني ظهور نتائج 
�لتحّقق م���ن ق�سية تناوله���ا مادة ممنوعة 
ظهرت يف حتاليل فح�س �لدم و�لبول بعد 
�نته���اء م�ساركتها يف بطول���ة �لعرب �لتي 

جرت يف تون�س حزير�ن �ملا�سي.
ومن �ملبّك���ر �لإقر�ر بحظ���وظ �لريا�سيني 
ق���وة  �لثالث���ة يف فّعالياته���م عطف���ًا عل���ى 
و�لأبط���ال  �ملتحّقق���ة  و�لأرق���ام  �ملناف�س���ة 
�مل�سارك���ني م���ن دول متقّدم���ة يف كل لعبة، 
ف�س���اًل عن فق���ر �إع���د�د �لريا�سي���ني وعدم 
خ�سوعه���م �ىل برنام���ج تاأهيل���ي �سبق �أن 
�للجن���ة �لأوملبي���ة �لوطني���ة  د�أب���ت علي���ه 

يف دور�ت ما�سي���ة، م���ا �أدى �ىل �عتم���اد 
�لريا�س���ي نف�س���ه على وحد�ت���ه �لتدريبية 
وفق���ًا ملنه���ج �حت���اده �ملرك���زي وم�س���ورة 

مدربه �ل�سخ�سي.
م���ا ميّي���ز دورة �لألع���اب �لأوملبي���ة 32 هو 
تكري����س �لهتم���ام بامل�ساو�ة ب���ني �لرجل 
و�ملر�أة مبوجب تعليمات �للجنة �لأوملبية 
�لدولي���ة �لت���ي عّممته���ا �ىل جمي���ع �لدول 
�لع�ساء �سباط �ملا�سي وذلك باناطة مهّمة 
رفع عل���م �لبلد �أثناء م���رور وفده يف حفل 
�فتت���اح �ل���دورة ل�"�إمر�أة ورج���ل" تعبريً� 
عن ح���ق �ملناف�س���ة بعد�لة ب���ني �جلن�سني، 
فالتزم���ت عدي���د �ل���دول بالتوجي���ه، فيم���ا 
ظهرت �أعالم �أخ���رى حممولة بيد رجل �أو 

�إمر�أة.

الكرة العربية
و�سب���ق �فتت���اح �ل���دورة �نط���الق بع����س 
�لفعالي���ات، و�أبرزها كرة �لقدم حيث ميثل 
فريقا م�سر و�ل�سعودية �أمل �لكرة �لعربية 
برغ���م �سعوبة �ملو�جه���ات يف جمموعتني 
حديديت���ني، �إذ �سّم���ت �ملجموع���ة �لثالث���ة 

و�إ�سباني���ا  ��سرت�لي���ا  جان���ب  �ىل  م�س���ر 
�ل�سعودي���ة  تو�ج���ه  فيم���ا  و�لأرجنت���ني، 
منتخبات �لرب�زيل و�ساحل �لعاج و�أملانيا، 
وكانت �جلولة �لأوىل قد �أف�ست �ىل تعادل 
�سلب���ي مع �إ�سبانيا بطع���م �لفوز للفر�عنة، 
�أ�سع���د مديره �لفن���ي �سوقي غري���ب، لكنه 
م���ن  �لالعب���ني  "رهب���ة  حقيق���ة  يخ���ف  مل 
��سم �ملناف����س" معّوًل كث���ريً� على خدمات 
�لثالث���ي حممد �ل�سناوي وحممود �لون�س 
و�أحمد حج���ازي، و�ستكون مبار�ته �ليوم 
�لأح���د م���ع �لأرجنت���ني بال�ساع���ة �لعا�سرة 
و�لن�س���ف �سباحًا بتوقيت بغ���د�د قّمة يف 
�لتح���ّدي لثب���ات ح�س���وره و�لدف���اع ع���ن 
�سمع���ة كرت���ه مع ثّل���ة من لعب���ني ماهرين 

ميكنهم �ليوم �لتاأقلم مع �لأجو�ء.
ومل يك���ن ح���ّظ �لأخ�س���ر �ل�سع���ودي جّيدً� 
مثلم���ا طم���ح مدرب���ه �سع���د �ل�سه���ري وهو 
يو�ج���ه �ساح���ل �لع���اج يف �أوىل مبارياته 
حيث خ�سر بهدفني لهدف يف لقاء متكافىء 
دف���ع ثمن خط���اأ مد�فعه عبد �لإل���ه �لعمري 
مرم���اه،  يف  �لأول  �له���دف  �سّج���ل  �ل���ذي 
و�ستك���ون مب���ار�ة �أملاني���ا �لي���وم بال�ساعة 

�لثاني���ة و�لن�س���ف ظه���رً� بتوقي���ت بغد�د 
فر�سة لتح�سني �لأد�ء و�لظهور مب�ستوى 
�لتدريب���ي  للم���الك  �لثق���ة  ُيعي���د  متمّي���ز 

و�لالعبني.

افتتاح بال ده�صة!
وتتو��س���ل بني �أروق���ة �لإعالم يف �لدورة 
�لأوملبي���ة �لنتق���اد�ت �ل�سلبي���ة حول حفل 
�لفتتاح �لذي فاجاأ �جلميع بفقر�ت عادية 
ل ترتق���ي �ىل خ���رب�ت �ليابانيني ب�سناعة 
�لده�سة يف �أكرث من جمال، وخا�سة عملية 
�إيق���اد �ل�سعل���ة �لأوملبي���ة من قب���ل نعومي 
�أو�س���اكا �أ�سه���ر لعب���ة تن����س يف �لياب���ان 
كونه���ا خل���ت م���ن �أي �إثارة فني���ة متعارف 
عليه���ا يف �لدور�ت �لأوملبي���ة �ل�سابقة! �إل 
�أن ر�سم �س���ورة �ل�سع���ار �لأوملبي و�لكرة 
�لأر�سية م���ن قبل �لطائ���ر�ت �مل�سرّية كان 
مبثابة �للقطة �ملُبهرة يف �حلفل �لذي غاب 
عنه �جلمهور لأول مرة يف تاريخ �نطالق 
لالج���ر�ء�ت  تنفي���ذً�  �لأوملبي���ة  �ل���دور�ت 
�مل�ساب���ني  ع���دد  و�س���ل  بعدم���ا  �لوقائي���ة 
بكورون���ا قب���ل �ساع���ات من �لفتت���اح �ىل 

1359 �إ�ساب���ة يف عموم �لعا�سمة طوكيو 
و123�أم�س �ل�سبت �سمن حميط �لدورة!

وتلفت دورة طوكيو �لأوملبية �لنظار �ىل 
م�سارك���ة دول عدي���دة م���ن ق���ار�ت خمتلفة 
لي����س له���ا تاري���خ طوي���ل يف �لريا�سة ول 
ُبن���ى حتتية ر�سينة ول م���و�رد �قت�سادية 
حكومية تدعم بر�مج حت�سري �لريا�سيني 
لهك���ذ� حمفل عاملي ترتقب���ه �جلماهري بني 
دورة و�أخ���رى، لك���ن �إر�دة ق���ادة ريا�ستها 
ولعبيه���ا �أق���وى م���ن كل �لظ���روف �لت���ي 
تو�جهه���م ولديهم �إ�س���ر�ر كبري على بلوغ 
���ات �لتحّدي دون ياأ����س �أو خوف �أو  من�سّ
تكا�سل وه���ي �ل�سفات �لث���الث �لتي كّبلت 
قدر�ت ريا�سيي دول عريقة ف�سلت بامتياز 
جمي���ع  يف  �لأوىل  �لأدو�ر  تخّط���ي  يف 
�ملناف�سات وبع�سهم �أكتفو� بال�ستعر��س 

و�لعودة بعد �أيام قليلة �ىل �لديار!

نتائج جانيرو
�لع���رب،  �لريا�سي���ني  ومتابع���ة حلظ���وظ 
معت���ز  �لقط���ري  �أن يخط���ف  �ملوؤّم���ل  م���ن 
بر�س���م ذهبي���ة �لوث���ب �لعايل عو�س���ًا عن 
ف�سية دورة ري���و دي جانريو 2016 �لتي 
�ستحّفز نتائجها كل �لأبطال �لعرب لتقدمي 
�لأف�سل، ورمب���ا يختم �ل�سب���اح �لتون�سي 
��سامة �ملل���ويل م�سو�ره �لريا�سي بذهبية 
طوكيو ل�سيما بعد عدولة عن �لن�سحاب، 
�لبوبك���ري  �إينا����س  مو�طنت���ه  وت�سع���ى 
لتحقي���ق �جناز يف �ملبارزة، وحتلم هد�ية 
مالك بطلة م�س���ر بالتايكو�ندو مبيد�لية، 
ويح���دو منتخ���ب م�سر بك���رة �لي���د �لأمل 

مبناف�سة م�سّرفة يف �لأوملبياد.
و�أ�سارت �لأخبار ع�سر �أم�س �ل�سبت �ىل 
�أن لع����ب منتخبن����ا �لوطن����ي بالتجذي����ف 
رب����ع  جول����ة  �إىل  تاأّه����ل  ريا�����س  حمم����د 
نهائ����ي )�لتجدي����ف �لف����ردي( بعدم����ا حل 
باملركز �لثاين يف ت�سفيات �لإعادة، فيما 
�أهدى �لتون�سي حمم����د خليل �جلندوبي 
)19عامًا( بطل �لتايكو�ندو �أول ميد�لية 
ف�سي����ة يف �أوملبياد طوكيو لبلده و�لعرب 
بع����د �أن خ�س����ر نهائي وزن 58 كغ����م �أمام 
�لإيط����ايل فيتو ديال كوي����ال بنتيجة 16-
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اإيقاد �صعلة طوكيو و�صط تهديد الوباء وغ�صب الجمهور!

ريا�ضيو العراق بال حت�ضري.. وغريب يتحدى "التانغو".. وجانريو حتّفز العرب!  

 بغداد / املدى

�أعرب �لكاب���ن جمال علي، �ملدرب 
بغ���د�د  �أمان���ة  لفري���ق  �جلدي���د 
،ع���ن ثقت���ه بتح�س���ني مرك���زه يف 
�ملمت���از  �لك���رة  دوري  مناف�س���ات 
ومو��سلة   2022-2021 للمو�سم 
�لعمل بطموح �أكرب تناغمًا مع دعم 
�إد�رة �لن���ادي ونوعي���ة �لالعب���ني 

�لذين �سيمثلون �لفريق بجد�رة.
وق���ال جم���ال يف ت�سري���ح للمدى 
:"ت�سّلم���ي مهّم���ة �لفري���ق �أعُده���ا 
م�سوؤولي���ة كب���رية، مل���ا يحظ���ى به 
نادي �أمانة بغد�د من مكانة رفيعة 
بني �أندية �لكرة �ملتقّدمة، وما بلغه 
م���ن مركز �ساب���ع يف نهاية �ملو�سم 
ه���و ثم���رة جه���ود مدرب���ه ع�س���ام 
حم���د �لذي �أمتنى ل���ه �لتوفيق يف 

م�سو�ره �لتدريبي �ملمّيز".
�لتكّه���ن  ميك���ن  :"ل  و�أ�س���اف 
بو�ق���ع �ل���دوري �جلدي���د يف ظ���ّل 
م���ن  حالي���ًا  �ل�سائ���دة  �لظ���روف 
�سغ���ط �أجن���دة �ملنتخ���ب �لوطني 
��ستعد�دً� للت�سفي���ات �ملوؤهلة �ىل 
كاأ����س �لع���امل قط���ر 2022 وبقي���ة 
و�لعربي���ة،  �لقاري���ة  �لبط���ولت 
وع���دم �إنته���اء مناف�س���ات �ملو�س���م 
2020-2021 حت���ى �لآن، كل ذلك 
ُي�سّعب �لعمل �أم���ام �جلميع حتى 

ينجلي �ملوقف متامًا".
و�أو�سح :"�أن �حتاد �لكرة �ملوؤّمل 
م���ن  ع�س���ر  �لثال���ث  يف  �نتخاب���ه 
�أيلول �لقادم، �سيتحّمل م�سوؤولية 

كبرية يف كيفي���ة تطوير �لدوري، 
و�ل�ستف���ادة من �لقف���زة �ملتحّققة 
مع �لفئ���ات �لُعمري���ة و�إن كانت ل 
تلبي �لطموح، ب���ل يتوّجب و�سع 
جميع �ملقرتحات �لناجعة من �أجل 
�أطالق ن�سخة مناف�س���ات تتنا�سب 
مع �لتق���ّدم �لكبري لبقي���ة دوريات 
�ملنطق���ة �لت���ي ي�ساركه���ا �لع���ر�ق 
يف ت�سني���ف و�ح���د �سم���ن نظ���ام 

�لحتاد �لدويل للعبة".
ع���دد  تقلي����س  :"�أن  �ىل  و�أ�س���ار 
فرق �لدوري �ملمتاز �ىل 14 فريقًا 
�سيعود بالنفع على دوري �لدرجة 
�لأوىل، وُينّظ���م �لبطولتني ب�سكل 
عل���ى  �ملدرب���ني  وي�ساع���د  جّي���د، 
قي���ادة فرقه���م يف �أج���و�ء مريح���ة 

مت�س���ي باللعب���ة �ىل نتائج ر�ئعة 
�لوطني���ة  باملنتخب���ات  ترتق���ي 
ليك���ون �ل�سباب ��سا�س �لعطاء يف 

م�سابقتي �ملمتاز و�لأوىل".
�ن�سيابي���ة  :"�أن  جم���ال  و�أك���د 
مباري���ات دوري �لك���رة �ملمتاز يف 
�ملو�س���م �حل���ايل �ساع���دت مدربي 
�ملنتخب���ات �لوطني���ة عل���ى تنفي���ذ 
بر�جمهم مع �لالعب���ني، لكن طول 
فرتت���ه �أّث���ر �سلبي���ًا عل���ى �جلمي���ع 
ب�سب���ب زي���ادة ع���دد �لف���رق وعدم 
وه���ي  �مل�سابق���ة،  ف���رتة  و�س���وح 
�ملدرب���ني  مناه���ج  ترب���ك  م�ساأل���ة 
و��ساليبه���م وروؤيته���م بخ�سو�س 
�ملر�ك���ز �ملُ���ر�د ��ستقط���اب عنا�سر 
جي���دة له���ا، وهذه تتك���ّرر كل �سنة 

دون �أي معاجل���ة فني���ة ت�سع حّدً� 
ل�ستنز�ف �جلهود و�لأمو�ل عرب 

خّطة تنظيمية حُمكمة".
و�أق���رتح مدرب �أمانة بغ���د�د :"�أن 
تق���ام جل�س���ة مكا�سفة ب���ني خرب�ء 
�للعب���ة وجميع �ملدرب���ني �لعاملني 
مو�س���م،  كل  نهاي���ة  �ل���دوري  يف 
وبح���ث  �لإيجابي���ات  لتثبي���ت 
تالفيه���ا  وحماول���ة  �ل�سلبي���ات 
م�سكل���ة  وثّم���ة  �لت���ايل،  �ملو�س���م 
تع���اين منه���ا جمي���ع �لف���رق وهي 
ل �كرث من لعب حمرتف عن  تن�سّ
مهمته كون عقده ي�سري �ىل متثيله 
�لبد�ي���ة  يح���ّدد  بتاري���خ  �لفري���ق 
و�لنهاية وفقًا لالتفاق و�أي متديد 
للمناف�سة يدفع �ملحرتف للمغادرة 
�مل���درب  حاج���ة  ح�س���اب  عل���ى 
و�لنادي، و�أكي���د �أن نتائج �لفريق 
�ستختل���ف يف �آخر �مل�سو�ر ب�سبب 

فقد�ن هوؤلء".
وخت���م جمال علي ت�سريحه بقوله 
:"لبد م���ن تد�سني جمي���ع �لأندية 
�لريا�س���ي  �ل�ستثم���ار  مرحل���ة 
لدعم ميز�نياته���ا �لتي تعاين عدم 
عملي���ة  عل���ى  وتوؤث���ر  �ل�ستق���ر�ر 
�لتعاق���د م���ع �ملحرتف���ني، فالعامل 
�نتعا����س  يف  ج���دً�  مه���م  �مل���ادي 
�لأندية للبحث عن م�سادر متويل 
�سه���رة  م���ن  م�ستفي���دة  متع���ّددة 
فرق ك���رة �لقدم وجنومه���ا �لكبار 
وم�ساركاتهم يف بطولت خارجية 
جماهريي���ة  قو�ع���د  و�متالكه���ا 

عري�سة ت�سهم يف جناحاتها".

طالب مبكا�صفة اخلرباء للمدربني

جمال علي يعد بتح�ضين مركز الأمانة في دوري الكرة 

 بغداد / املدى

للنا�سئ���ني  منتخبن���ا  يو��س���ل 
مع�سك���ره  �لطائ���رة  بالك���رة 
للم�سارك���ة  ��ستع���د�دً�  �لبلغ���اري 
يف بطول���ة �لع���رب �لت���ي تنظمها 
�خلام����س  م���ن  للف���رتة  تون����س 
لغاي���ة �ل�ساد�س ع�سر من �سهر �آب 

�ملقبل.  
وخا����س منتخبن���ا مب���ار�ة ثانية 
مع فريق بوتيف �لبلغاري - �أحد 
فرق �لدرجة �لثانية - ومتّكن من 

�لفوز علي���ه بثالثة �أ�سو�ط مقابل 
�س���وط و�حد يف مبار�ة جتريبية 
��ستفاد منها كث���ريً� ملعاجلة نقاط 

�سعفه وتعزيز قوته.
وكان منتخ���ب �لنا�سئني قد خ�سر 
مبار�ت���ه �لتجريبي���ة �لأوىل �أمام 
فري���ق بوتي���ف �لبلغ���اري )3-1( 
وخ���رج بح�سيلة م���ن �ملالحظات 
�لفني���ة �لت���ي رّكز خالله���ا �ملدرب 
عل���ى زي���ادة خ���ربة �لالعبني من 
خ���الل �لحتكاك م���ع �أندية جيدة 
ولعبني �أقوياء لتطوير مهار�تهم 

�أكرث من �هتمامه بالنتيجة.
وقال �مل���درب �مل�ساع���د للمنتخب 
�ح�س���ان �جلب���وري يف ت�سري���ح 
�ملكت���ب �لإعالم���ي لحت���اد  نقل���ه 
�مل���الك  �أن  �لطائ���رة،  �لك���رة 
متّكن���و�  و�لالعب���ني  �لتدريب���ي 
من ت���د�رك هفو�ته���م يف �ملبار�ة 
�لأوىل وتقدمي م�ستويات جيدة، 
معربًا عن ر�س���اه �لتام عّما �لتزم 
به �لالعبون م���ن توجيهات قّللت 
�لأخط���اء يف �ملباري���ات �ل�سابقة، 
موؤك���دً� �سع���ي �مل���درب �لتون�سي 

�سابر عبد�لو�ح���د لال�ستفاده من 
�للق���اء�ت �لودي���ة لر�س���م خط���ط 
�لعربي���ة  �لبطول���ة  يف  منا�سب���ة 

�ملرتقبة.
�جلدي���ر بالذكر �أن �حت���اد �للعبة 
و�سع برناجمًا خا�س���ًا للمنتخب 
ي�س���ري بنج���اح وفقًا مل���ا ُخطط له 
بالتفاه���م م���ع �مل���درب �لتون�سي، 
تدريبي���ة  وح���د�ت  يت�سم���ن 
�سباحي���ة وم�سائي���ة م���ع تاأم���ني 
تتنا�س���ب  جتريبي���ة  مباري���ات 

و�أمكانيات �لنا�سئني.

بلغاريا جتّهز طائرة النا�ضئني لبطولة تون�س  

 متابعة / املدى

�أعل���ن ن���ادي مان�س�سرت يونايت���د جتديد عق���د مدرب���ه �لرنويجي �أويل 
جونار �سول�سكاير ب�سكل ر�سمي حتى �سيف 2024.

وقال مان�س�سرت يونايتد، يف بيان ر�سمي "وقع �سول�سكاير عقدً� جديدً� 
م���ع �لنادي حتى عام 2024، مع خيار �لتمدي���د لعام �آخر". و�أو�سح �إد 
وودو�رد، �لرئي�س �لتنفيذي ملان�س�س���رت يونايتد "لقد عمل �سول�سكاير 
وطاقم���ه �لفن���ي بال كل���ل، لو�سع �أ�س����س �لنجاح على �مل���دى �لطويل". 
وتاب���ع "�أ�سبح���ت نتائج ذلك و��سح���ة ب�سكل كب���ري يف �آخر مو�سمني، 
نتطلع جميعًا لروؤية هذ� �لفريق �ملثري يتطّور ب�سكل �أكرب يف �ل�سنو�ت 
�ملقبل���ة". و�أ�ساف "�لطريقة �لتي حققنا من خالله���ا هذ� �لتقّدم، تبعث 
على �ل�سرور، حيث حدث مزج بني �ملو�هب �ل�سابة و�ل�سفقات �ملمّيزة، 
ولعبن���ا كرة ق���دم هجومية وفق���ًا لتقالي���د مان�س�سرت يونايت���د". و�سّدد 
�ل�سحيح  �أننا ن�سري يف �لجتاه  �أي وقت م�سى،  ثقة من  �أكرث  "نحن 

حتت قيادة �سول�سكاير".
و�س���رح �سول�سكاي���ر "�لكل يع���رف �سعوري جت���اه �لفري���ق، �أنا �سعيد 
بتوقي���ع �لعق���د �جلدي���د، �إن���ه وقت مث���ري ملان�س�س���رت يونايت���د". ونّوه 
�ل�سباب و�أ�سحاب �خلربة  "قمنا ببناء فريق يتمتع بتو�زن جيد بني 
�ملتعّط�سني للنجاح". وتابع "ل���دّي جهاز فني ر�ئع، ونحن جميعًا على 
��ستعد�د لتخاذ �خلطوة �لتالية يف رحلتنا. يونايتد يريد �لفوز باأكرب 
و�أف�س���ل �لألقاب، ه���ذ� ما ن�سعى �إليه، لقد تط���ّور �لفريق د�خل وخارج 

�مللعب، وي�ستمر هذ� �لأمر خالل �ملو��سم �لقادمة".

جتديد عقد �ضول�ضكاير
مع مان�ض�ضرت يونايتد 



وم���ا  م���اذا،   �سعيد!!!!..وث���م  عيدك���م 
ال���ذي يعنيه هذا العيد او الذي قبله. ال 
يختلف العيد عندنا عن اأي ماأمت، فقبلها 
وخالله���ا وبعده���ا؛ اغ���راب، حروب، 
طواب���ر م���ن الراحل���ن اىل اأبديته���م، 
عيونه���م مغم�س���ة، وعيونن���ا مفتوحة 
على دمعه���ا ووح�ستها، وكلماتنا مبللة 
والعط����ش  والفق���ر  وال�سي���م،  بالقه���ر 

يفر�ش ارا�سيه بن النهرين..
احلرب عندن����ا مثل تقلي����د فولكلوري 
او  منا�سب����ة،  كل  يف  تك����راره  نعي����د 
ن�سنه����ا ل�سب����ب او بدون����ه، فاالأمه����ات 
يحمل����ن ببطونه����ن ت�سع����ة اأ�سه����ر ث����م 
تربيه وتراقب �سنواته وطول قامته، 
ث����م، وقب����ل ان تكتم����ل دورة حيات����ه، 
تبتلع����ه نران احل����روب وكاأنه خ�سبة 

حطب.
مل يك���ّف دم قتلى احل���روب والغدر من 
الفي�س���ان يف ال�س���وارع وعل���ى بيا�ش 
االع���الم، حت���ى امل�سابي���ح فق���دت لون 

�سيائه���ا وتغطت بلون الدم، واالمهات 
تو�سحن ب�سواد جزعهن على يافٍع غاب 
ومازال عطر روحه يتجول يف البيت.

عي���د �سعي���د، والعيد يف وطنن���ا يلب�ش 
ال�سواد، وتزين فيه االمهات وجوههن 
براب القرب وتزغرد لعري�ش خلع بدلة 

زفافه ال�سوداء ولب�ش الكفن.
عيد �سعي���د!! لكن ال�سع���ادة تفتت على 
ك���رة  ارهقته���م  الذي���ن  االئم���ة  عتب���ة 
النذور واالأدعية التي مل ْت�ستجاب، الن 
ال�سماء اأغلق���ت ابوابها بوجه اأدعيتنا، 

واأمطرتها زخات قهر..
ال عي���د يط���رق اأبوابن���ا، الأنن���ا ذبحنا 
�سبابن���ا م���ع االأ�ساح���ي فاختل���ط دم 
حية، وعجنت االرامل  حية وال�سِ ال�سَ
حلوى العيد ب���دم احلبيب الذي رحل 
عل���ى عج���ل م���ن اأم���ره وت���رك خلف���ه 
مل  ر�سي���ع  وب���كاء  ال�سي���اع  ح�س���رة 

ينطق بعد كلمة )بابا اأو بويه(.
ويف العيد يلعب اأطفالنا باملوت فيقتل 

اأحدهم االخ���ر ليك�سب نقاطا اأكر يف 
لعبته، النه���م تعلموا اأنن الفوز عندنا 

ي�سجله زيادة عدد القتلى..
م�ساجدنا ت���وؤذن �سب���اح العيد وتقراأ 
اآي���ات و�س���ور، والت���ي ُتق���راأ  �سبح���ا 
لف���واحت  ولي���ال  وع�س���را  وظه���را 
طواب���ر الذي���ن رحل���وا، بانتظار ان 
ن���زور ترابهم بالعيد  ونبلله بدموعنا 
لن�سق���ي به���ا �سج���رات االآ����ش حول 

القبور التي تنتظر البكاء. 
حي���ة الذين  ه���ل �سيحتف���ل بعي���د ال�سِ
حية حريق امل�ست�سفى  وهل  راحوا �سَ
�سي�سعلون ال�سموع يف �سماواتهم، اأم 
اأن اأيديهم عاجزة ع���ن ا�سعال �سمعة، 

النها اأحرقت بنار الظلم.
نح���ن ال نحت���اج ان نكم���ل طقو�سن���ا 
حاي���ا، الن لي����ش هناك من  بذب���ح ال�سِ
حايا، فاأذبحونا على  قدم اكر من���ا �سَ
حمراب ع���امل يتفرج ويت�سفى مبوتنا 

وعيدهم �سيكون بالتاأكيد �سعيد.

يواجه العراق اليوم عددا كبريا 
من امل�شاكل التي تهدد بقاءه 

كدولة على هذا الكوكب. ومع 
ذلك، ال تت�شاوى جميع ارجاءه 

بامل�شاكل التي ت�شنف من بني 
اأخطر التهديدات لنا كعراقيني: 

الف�شاد، العنف، الطائفية، 
البطالة، والفقر، وانخفا�ض 

م�شتوى التعليم، و�شعف 
م�شتوى التطور االقت�شادي 

والتكنولوجي، والتمييز �شد 
املراأة.

الف�س����اد هو اخطر ما يواجه العراقين 
،  وبنظري ان اخطر انواع الف�ساد هو 

الف�ساد يف التعليم.
باالإ�ساف����ة اإىل ذلك، ف����اإن نق�ش املوارد 
املالية املخ�س�سة لالعمار وبناء هياكل 
التحتية،والبروقراطي����ة،  البني����ة 
والتلوث البيئي، وال�سراع ال�سيا�سي 
ت�سكل تهدي����دات كبرة جتعل �سرورة 
التعامل مع هذه الق�سايا بجدية تامة. 

م����ن ال�سع����ب حتدي����د اأي م����ن امل�ساكل 
املذك����ورة ه����و االأك����ر اأهمي����ة وال����ذي 
يعر�����ش بلدن����ا الك����ر خط����ورة، نظرا 
لكونها مرابط����ة ومتداخلة. ومع ذلك 
، اأود اأن اأ�سل����ط ال�س����وء عل����ى ق�ساي����ا 
التعلي����م الف�س����ادة، حي����ث اأن له����ا اآثارا 
�سلبية للغاية على بق����اء العراق كدولة 

وك�سعب.
يتف�س����ى  البل����دان،  م����ن  العدي����د  يف 
الف�س����اد يف التعلي����م. لكن����ه يتمي����ز يف 
العراق ب�سكل وا�س����ع ي�سمل التعينات 
التجهي����زات  ونظ����ام  وال�سلوكي����ات 
واالمتحان����ات  والكت����ب  املدر�سي����ة 
البن����ى  و�سيان����ة  وبن����اء  وال�سه����ادات 
املدار�����ش  عّر�����ش  مم����ا  التحتي����ة 
يف  وت�سخ����م  للخط����ر  واجلامع����ات 
امل�س����كالت امللح����ة واجها�����ش لدعوات 
تدم����ر  اىل  وادىبالت����ايل  اال�س����الح، 

نظام التعليم ال�سليم. 
ميكن تعريف الف�ساد يف قطاع التعليم 
على اأنه »اال�ستخدام املنهجي للمن�سب 
العام لتحقيق املنفعة اخلا�سة، والذي 
يكون له تاأثر كبر على توافر وجودة 
ال�سلع واخلدمات التعليمية، وله تاأثر 
على التمكن من احل�سول على التعليم 
اأو جودت����ه اأو االإن�س����اف يف التعلي����م« 

)هاالك وبوا�سون، 2002 *(. 

االحتيال االأكادميي و�شمان 
اجلودة

داخ����ل  كب����رة  جمه����رة  اأ�سبح����ت 
املوؤ�س�س����ات التعليمي����ة اأك����ر م����ن اأي 
وق����ت م�س����ى مت�س����رة بقن����اع التملق 
نح����و امل�سوؤول����ن االعل����ى يف ال�سلطة 
له����م وتتناميامل�ساع����ي من  والتماه����ي 
اأج����ل احل�س����ول عل����ى مكا�س����ب اني����ة 
فيتاأدي����ة  والتقاع�����ش  و�سخ�سي����ة، 
وظيفته����ا االأ�سا�سي����ة - تدري����ب طلب����ة 
موؤهل����ن وقادري����ن عل����ى التعام����ل مع 
االأزم����ات الت����ي يواجهه����ا الع����راق يف 

الوقت احلا�سر.
املدار�����ش  ظه����ور  ن�سه����د  هن����ا  وم����ن 
والكليات واجلامعات االهلية ب�سكل ال 
ميكن ال�سيطرة عليه، حيث تقدم نف�ش 
املناهج الدرا�سية التقليدية اأو املناهج 
املماثل����ة من اأجل جذب اأكرب عدد ممكن 
م����ن الط����الب، ب����داًل من مناه����ج حديثة 
ورائ����دة وت�سع����ى اىل تطوي����ر املعرفة 
وال�سناعي����ة  الطبي����ة  املج����االت  يف 
والزراعي����ة واالجتماعي����ة. على �سبيل 
املثال، من����ا االلتح����اق بالتعليم العايل 

ب�س����كل اأ�سرع م����ن ق����درات التمويل او 
احتياجات �سوق العمل كما هو عليه يف 
ط����ب اال�سنان وال�سيدل����ة، وو�سل اإىل 
مرحلة حرجة حيث اأدى نق�ش املوارد 
اإىل تدهور حاد يف جودة التعليم ويف 
الق����درة عل����ى اإع����ادة توجي����ه الركي����ز 
مبعن����ى  واالبت����كار.  النوعي����ة  عل����ى 
اآخ����ر، الك����م يه����دد اجل����ودة. باالإ�سافة 
اإىل ذل����ك، ازداد ع����دد احلا�سل����ن على 
�سه����ادات عليا من جامع����ات وهمية او 
جتاري����ة بدرج����ة كب����رة وت����ربع ع����دد 
من الن����واب وال����وزراء بالدف����اع عنهم 
واالع����راف ب�سهاداته����م، كم����ا ا�ستدت 
ظاه����رة تدخل جمل�����ش النواب بخطط 
وا�سراتيجيات ال�سلطة التنفيذية من 
خالل ا�سدار قواني����ن وقررات ت�سب 
يف م�سالح الفئة احلاكمة.  وا�سبحت 
الدرا�سات العلي����ا جماال خ�سبا للف�ساد 
عرب قرارات تهدف اىل فتح باب القبول 
عل����ى م�سراعيه للنخب احلاكمة ومنح 
ال�سه����ادات وااللق����اب العلمي����ة ب����دون 
االلت����زام مب����ا تتطلبه �س����روط التاأهيل 
ال�سامل وال�سه����ادة الر�سينة. وانت�سر 
�سوق االحتيال يف الن�سر حيث راجت 
املج����الت »العاملية« الوهمي����ة، بع�سها 
يعلن يف و�سائل االت�سال االجتماعي، 
وين�س����ر املعلومات عن طري����ق اإر�سال 
الربي����د الع�سوائ����ي، ويدع����ي احت����الل 
املجل����ة مرتبة عالي����ة يف قوائم البحث 
يف حم����ركات البحث، وا�سب����ح الن�سر 
فيه����ا م����ن االم����ور الطبيعي����ة ووجدت 
له����ا،  يروج����ون  واكادميي����ن  مكات����ب 

وتب����وؤا العراق املرتب����ة العاملية الثانية 
من ناحية الن�سر يف املجالت املفر�سة. 
ميكنن����ا اأي�سا اأن ن����رى اأنه ميكن �سراء 
اأطروحات البكالوريو�ش واملاج�ستر 
والدكت����وراه  عرب االإنرن����ت، وكرت 
املكاتب التي جت����ري التجارب العلمية 
وتع����د الر�سائل واالطروح����ات وتقدم 
البح����وث اجلاه����زة، وب����داأ امل�سرف����ون 
اال�ستعان����ة  عل����ى  طلبته����م  بت�سجي����ع 
بالو�سط����اء الج����ل ن�س����ر بحوثه����م يف 
جمالت �سعيف����ة او فا�سدة او مفر�سة 
حم����رك  يف  مفهر�س����ة  انه����ا  وملج����رد 
�سكوب�ش، مما ادى اىل اال�ستهانة متاما 
باأهمية البحث والتعليم وال�سعور به. 
وفق����ا لذل����ك، تدهورتالقيم����ة العلمي����ة 
لل�سه����ادات ب�سبب ف����رط اإنتاجها وعدم 
كفاية املعرف����ة والكف����اءة التي حتققت 
م����ن خ����الل التعليم لدعمه����ا. يوؤكد احد 
التدري�سي����ن عل����ى ان بع�����ش اطاريح 
الدكت����وراه تكتم����ل با�سابي����ع ومبجرد 
فحو�سات ب�سيطة وبع�����ش القيا�سات 
الروتيني����ة لتن�سر البحوث يف جمالت 
زائف����ة مدرج����ة يف حم����رك �سكوب�����ش. 
م����ن الوا�سح اأن ه����ذا االإنت����اج املفرط 
لل�سه����ادات ال ميك����ن اأن يح����ل م�سكل����ة 
امل�ست����وى التعليم����ي غر ال����كايف، وال 
ميكن اأن يرفع ب�سكل م�سطنع م�ستوى 
املعرف����ةيف البل����د، ويزيد م����ن تهمي�ش 
وامللتزم����ن  املجتهدي����ن  الباحث����ن 
باالمانة العلمي����ة ويق�سي على الرغبة 

والدافعية عندهم. 
بالنظ����ر اإىل اأن التعلي����م ه����و اأ�سا�����ش 

تط����ور البل����د وبق����اء اقت�س����اده، فم����ن 
ال�س����روري كبح هذا االجت����اه ال�سلبي 
يف اأ�س����رع وقت ممك����ن. ال �سيء ميكن 
اأن يدم����ر اأي بلد اأكر من نظام التعليم 
املفق����ر والفا�س����د. وم����ن ث����م، ف����اإن هذه 
الق�سي����ة ال تتطلب فقط اهتماما خا�سا 
من االكادميين والتدري�سين، ولكنها 
مت�����ش اإىل ح����د كب����ر جم����ال القان����ون 
اجلنائ����ي. وبالت����ايل، م����ن ال�سروري 
اإطالق حملة مكثفة الإغالق املوؤ�س�سات 
�سب����ه التعليمي����ة الت����ي تنت����ج »معاقن 
فكري����ن« ومعاقب����ة الفا�سدي����ن. يج����ب 
اإع����ادة التعلي����م اإىل دوره االأ�سلي، مع 
ذلك، ببادئة جديدة، وهي اإن�ساء تعليم 
موج����ه الحتياج����ات الط����الب واملعرفة 
اجلدي����دة الت����ي �ستك����ون مت����اآزرة م����ع 
املحلي����ة  العم����ل  اأ�س����واق  يف  الطل����ب 
والعاملي����ة. نحت����اج اأكر م����ن اأي وقت 
م�س����ى اإىل معرفة ميك����ن تطبيقها على 
اقت�س����اد الق����رن احل����ادي والع�سرين، 
االقت�س����اد القائ����م على املعرف����ة. ولهذا 
ال�سب����ب يج����ب االهتمام ب�س����كل فوري 
بالتعلي����م مل����ا له من اآثار عل����ى احلد من 
الفق����ر والبطال����ة وغرها م����ن امل�ساكل 
التي يواجهها العراق الذي نعي�ش فيه 

اليوم.
اأخ����را، اأود فقط اأن اأ�سي����ف اأن اإن�ساء 
من����وذج جدي����د للتعلي����م يلب����ي معاير 
ت�سجي����ع الف����رد واالإب����داع ويركز على 
اهتمام����ات املجتمع التعليم����ي ال�سليم 
ب����داًل م����ن اهتمام����ات قي����ادات الدول����ة 
ميك����ن  ال  التعليمي����ة  واملوؤ�س�س����ات 
حتقيق����ه دون ح����ل م�سكل����ة الف�ساد يف 
ال�سه����ادة  تعن����ي  اأن  يج����ب  التعلي����م. 
واملعرف����ة  واملهني����ة  العلمي����ة  املكان����ة 
واجلودة واال�سالة، بداًل من اأن تكون 
جم����رد »ورق����ة« وطريق����ا اإىل ع����امل من 

العاطلن عن العمل.
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واالأ�سطرابات  الفو�سى  تعمه  بلد  يف 
ال بد من اأن تفكر كان�سان األف مرة حتى 
تخطو خطوة واحدة �سمن عملية ر�سم 
حتقق  ان  يف  ترغب  حلياة  متوا�سلة 
ترى  ان  البد  حياة  منها،  ب�سيط  جزء 
واخلطورة  التحديات  خمتلف  فيها 
انت  حياة  النهاية  يف  لكن  وال�سالم 
عملية  ومرها،  بحلوها  تختارها 
م�ستحيلة  �سبه  تكون  قد  هذه  االإرادة 
يف العراق يف خ�سم هذه الت�ساربات 
يوم  كل  نعي�سها  التي  واال�سطرابات 
يعي�ش  ان  اجلميع  على  تقرر  ان  بعد 
قوى  قبل  من  و�سعت  قيا�سات  وفق 
حتقيق  على  تعمل  وداخلية  خارجية 
مبتغاها غر مكرثة مب�سر املجموع 
و�سمن  اخلطر  م�سره  يواجه  الذي 
حتديات ال تتحملها اجلبال، ما يحدث 
الت�سورات وحتى  فاق كل  العراق  يف 

اكرب املت�سائمن مل يخطر على باله ما 
مير به هذا البلد من �سوء يف خمتلف 
تفا�سيل العمل ال�سيا�سي واالقت�سادي 
االحتالل  فمنذ  واخلدمي،  وال�سحي 
االأمريكي ولغاية اليوم وعملية اجرار 
الداخلي  العمل  الثابت يف  ال�سوء هي 
العراقي بعد ان فقدت القوى املتحكمة 
بكل  )املجتمع(  الداخل  ثقة  مب�سره 
خطواتهم التي ما انتجت غر البوؤ�ش 
واحلرمان واالنك�سارات بعد ان اثبتت 
امللفات  كل  اإدارة  على  قادرة  غر  انها 
مفهوم  عن  وبعيدًا  با�ستقاللية  املهمة 

م�سلحة احلزب والكتلة.
التي  كل االأزمات واملخاطر واحلروب 
�سحايا  منهم  جعلت  باملجتمع  حتيط 
ينتظر  كٌل  املوتى  قائمة  يف  مت�سل�سلة 
التي  واالزمة  املرحلة  ح�سب  دوره 
على  بناًء  احلزبية  القوى  تخلقها 

بن  لل�ساحة  تقفز  التي  ال�سراعات 
احلن واالأخر، يواجهه عجز حكومي 
ولغاية   2003 العام  منذ  �سريانه  بداأ 
يف  ت�سبب  الذي  العجز  هذا  اليوم 
�سيارات  بن  االأرواح  مئات  ازهاق 
ارهاب  وحماربة  واغتياالت  مفخخة 
تنتهي،  ال  التي  امل�ساكل  من   ... الخ 
هذا العجز كان ال�سبب املبا�سر يف كرب 
اأم  مع  كنت  �سواء  املوتى  قائمة  حجم 
�سد كال احلالتن ان �سمن هذه القائمة 
التي تطول مع طول بقاء طبقة حزبية 
م�سبعة بالف�ساد واالجرام، ولن تنتهي 
لطاملا هناك كتل واأحزاب تت�سارع وفق 
والطائفة  واحل�سة  الكعكة  مفاهيم 
على  اإ�سرار  هناك  باملقابل  والدين، 
وقودًا  �سلطانها  ال�ستمرارية  تكون  ان 
الزائفة  املفاهيم  بتلك  خمدرًا  ب�سريًا 
الوطنية  الهوية  قتل  على  لعبت  التي 

لكل  قاتله  فرعية  هويات  احياء  مقابل 
مما  اجلامعة،  بالهوية  عالقة  له  ما 
لها  روج  التي  التخندق  لعملية  �سهلت 
على منابر الدين وال�سيا�سة واحلديث 
ينوي  الذي  القاتل  الب�سع  االخر  عن 
من  كان  فما  الزائفة  الفرعية  طم�ش 
ال�ساحة  تكون  ان  اإال  ال�سيناريو  هذا 
والتهجر  بالقتل  متخمة  العراقية 

والتطهر والرحيل.
عليك  املوتى  قائمة  من  ُت�ستثنى  حتى 
اواًل ان تعرف طريق االحياء وتبحث 
ذات  وت�ستخدم  طريقهم  وت�سلك  عنهم 
ياأمن  ال  هذا  لكن  وال�سبل  االأدوات 
االخر  للطرف  انتقلت  قد  تكون  ان 
ومن  وبب�ساطة  الأنك  احلياة  من 
خا�سعًا  قانعًا  تكون  ان  ال�سروري 
تكون  ان  والظلم،  ال�سوء  على  را�سيًا 
مع  �سيفًا  وتتكيف  تعي�ش  را�سياً  

ب�سرتك  تزرق  وان  ال�سم�ش  حرارة 
عن  تتحدث  ال  ان  ال�ستاء،  برودة  مع 
االأحزاب  وف�ساد  الكهرباء  يف  ازمة 
ومناق�ساتهم وكوم�سناتهم واجنحتهم 
واالقت�سادية،  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
من  تعاين  وانت  را�سيًا  تكون  ان 
ال�سحية  العناية  و�سوء  الوباء  ق�سوة 
يف امل�ست�سفيات وال جتد دواء وعالج 
ت�سكو  ال  ان  كافية،  �سحية  ورعاية 
التجار  وج�سع  االأ�سعار  ارتفاع  من 
واال�سرار التي ت�سببت بها زيادة �سعر 
�سرف الدوالر، وال تعر�ش على �سوء 
ازماتها  وخاليا  احلكومة  اإجراءات 
�سرقت  التي  اجلائحة  يواجهون  وهم 
ال�سكوت  من   ... الخ  االرواح  االف 
ت�سمن  قد  بهذا  واخل�سوع  واخلنوع 
يكون  ان  با�سمك  تدفع  ان  االأقل  على 

�سمن قائمة االحياء. 

   م����ن اأخب����ار الب�س����رة ال�سيئة اأنَّ ل�س����ان امللح ال�ساعد 
م����ن خلي����ج الفاو جت����اوز حدود اب����ي اخل�سي����ب فبلغ 
الي����وم مركز املدينة )الع�س����ار( وبذلك ميكننا ا�ستعادة 
امل�ساري����ع العدي����دة الت����ي مت احلدي����ث عنه����ا يف العام 
2018 و2019 وال�سن����وات الت����ي تل����ت، والت����ي منه����ا 
اقام����ة ال�س����د على نقط����ة ب�س����ط العرب مل حت����دد حتى 
االآن، وان�ساء حمطة حتلية على خليج خور الزبر، مل 
تو�س����ع طابوقة منها اىل الي����وم، واي�سال املاء العذب 
م����ن قناة البدع����ة مبا يغط����ي حاجة املدين����ة وهو حلم 
بعيد.. وهكذا، �سيكون م�سر املدينة مباليينها )ثالثة 
ون�س����ف اآدم����ي( كانوا وم����ا زالوا �سحي����ة احلكومات 

الفا�سدة.
  وال نريد اأن نلقي بالالئمة على اآخر حكومة حملية يف 
الب�سرة)حكوم����ة ال�سيد العي����داين( فهي ال متلك ع�سًا 
�سحري����ة، وال تتحمل وزر احلكوم����ات ال�سابقة، لكننا، 
جن����زم بان معاجلة ق�سي����ة املاء املالح ال ب����د اأن ت�سبق 
الكثر من م�ساريع كث����رة تقوم بها اليوم، واإذا كانت 
احلكومة الفدرالية مل متنحها ال�سالحيات الكاملة يف 
تنفيذ هكذا م�سروع، فعليها اأن تقدم منفردة، م�ستعينة 
بابناء املدينة يف الوقوف اىل جانبها، با�ستقطاع مبلغ 
ما من موازنة املدين����ة، وا�ستقدام ال�سركات االجنبية، 
واملبا�س����رة بالعم����ل فورًا، بع����د اأن ب����ات االعتماد على 
فدرالي����ة ومركزية بغ����داد ال معنى ل����ه ، فالذي يده يف 

النار لي�ش كمن يتفرج عليها.
ولك����ي نب����ن ال�س����رر ال����ذي يلح����ق املدين����ة يف جانب 
واح����د ال غر هو )البيئة( نقول باأنَّ اأرقاما خرافية من 
اال�سج����ار يغر�سها الب�سري����ون يف ب�ساتينهم وحدائق 
منازله����م كل ع����ام، ال ي�سل����م منها اإال م����ا ن�سبته %2 ال 
اأك����ر، فيما يهلك الباقي ب�سب����ب املاء املالح الذي يجهز 
عل����ى مغرو�ساتهم، ومبا يت�سبب اخل�سائر املريعة لهم، 
ف�ساًل عن نفوق احليوان����ات واخل�سارات الكبرة يف 
م����زارع اال�سماك وخ����راب االرا�س����ي الزراعية، ناهيك 
عن ال�سرر الذي يلحق باالن�سان جراء ا�ستخدامه ماء 

البحر، الذي راح يتقطر ملحًا من �سنابر البيوت.
  ولنفر�����ش اأنَّ حاجة البي����ت يف الب�سرة من املاء)1( 
واح����د طن يوميًا، والذي ي�سط����ر الب�سري اىل �سرائه 
م����ن الباع����ة املتنقل����ن بال�سهاري����ج ب�سع����ر ي�س����ل اىل 
15.000)خم�س����ة ع�سر ال����ف دينار( وبذل����ك �سي�سيف 
اىل م�سروفه اليومي هذا املبلغ الكبر، يف ظل ظروف 
اقت�سادي����ة معروف����ة حتيطه����ا االمرا�����ش، واحلاج����ة 
للطبيب، والتب�س����ع، وال�سكن، واأجور طالب املدرا�ش 
ومتطلبات احلياة االخرى. ه����ذه معاناة ين�سغل عنها 
اأ�سح����اب القرار يف حكومة بغ����داد، املن�سغلن ا�سا�سًا 
بح����روب االنتخابات واملزاي����دات ال�سيا�سي����ة، فيما ال 
يجد املواطن الب�سري من يجره يف �سيف اتى بناره 

على الزرع وال�سرع.
  عل����ى حكومة بغداد اأن ت����درك اخلطر الذي قد ت�ستعل 
�سرارت����ه يف اي حلظة بالب�س����رة، فو�سول املاء املالح 
اىل �سنابر البيوت ال يقل �سررًا عن انقطاع الكهرباء 
فيه����ا، اإما اإذا احتمع االثنان مع����ًا فال يحدثني اأحد عن 
التهدئ����ة، ولنذك����ر ب����ان �سي����ف الب�س����رة كان وما زال 

م�سدر النار يف حرائق العراق برمته.

مظاهر الف�شاد في التعليم

حايا  عيٌد ونحن ال�شّ

قائمة االحياء
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اإذا كان ني�شان عند اإليوت هو اأق�شى ال�شهور ؛ فتّموز هو االأق�شى لدى 
العراقيني. كانت اخل�شوبة واحلياة الّرِغدة قرينة االأ�شطورة التّموزية 
؛ لكّن مفاعيل التحّزب واالإنغالق على فكر اآيديولوجي �شيق جعلت من 
مّت����وز العراقي مرتعًا لكّل ق�شوة الطبيعة والب�شر يف نفو�س العراقيني. 
مل يكت����ِف بع�����سٌ من العراقيني باحل����ّر التّموزي ال����ذي ي�شوط ظهورهم 
و�ش����ط انقطاع كارثي للكهرباء بل راح����وا ميعنون يف جتويد مواهبهم 

االإ�شتعرا�شية يف املناكفة ال�شراعية بني امللكيني واجلمهوريني. 
رمب����ا يك����ون الإليوت احل����ّق يف و�ش����ف ني�ش����ان باأنه اأق�ش����ى ال�شهور 
فني�ش����ان �شهد واقعة �شلب امل�شيح ح�شب املروي����ات املتداولة؛ لكن ماذا 
ب�ش����اأن متوزنا العراق����ي ؟ عالَم يتناكف في����ه العراقي����ون وكّل �شهورهم 

فجائع مت�شلة ؟
لنحاوْل تفكيك هذه الظاهرة به����دوء. يبدو العراق بالن�شبة للمراقب 
املحايد وكاأنه مقهى ت�شطخُب فيه اأ�شوات العراقيني، كلٌّ ي�شعى الإبتالع 
خ�شمه املقابل بال�شوت العايل والنربة املحتّدة والزعيق االآيديولوجي 
واملغ����االة يف التع�شب الفك����ري. لي�س ثّمة ِمْن تفّك����ر فيما ح�شل للعراق 
واأهل����ه. ك����م مّنا قراأ  كتب����ًا ر�شينة - تناولت التاأري����خ العراقي - ن�شرتها 
مراك����ز اأكادميي����ة عاملي����ة ؟ ه����ل تناولنا جترب����ة )جمل�س االإعم����ار( الفّذة 
مبا ت�شتح����ّق وهي التي اإعتا�����س املخططون العراقيون عل����ى درا�شاتها 
وبراجمها يف العهود الالحقة للعهد امللكي ؟ اإ�شتبدلنا قراءة كتب )توبي 
دودج( و)بيرت �شلغليت( و )فيبي مار( الر�شينة باأطروحات �شعبية عن 
ن����وري ال�شعيد الذي ي�شرب العرق البغ����دادي مع �شرائح اخليار املمّلح، 
وعب����د الك����رمي قا�شم ال����ذي مل يفارق����ه �شفرطا�����س اأخته وق����ت غدائه يف 
وزارة الدف����اع. حتى كتاب حن����ا بطاطو عن الع����راق راح بع�شنا يقروؤه 
ق����راءة جتزيئية مبا يتوافق وهواه ال�شيا�شي، ناكرًا ومتنا�شيًا االأجزاء 
االأخ����رى م����ن ه����ذا الكتاب املمت����از البعي����د ع����ن منزلق����ات االآيديولوجيا 

احلزبية. 
يخط����ئ كثريًا من يت�شّوُر اأّن امللكية تعن����ي الو�شي ونوري ال�شعيد. 
مل����اذا نن�شى خريج كولومبي����ا الرتبوي الكبري )حمم����د فا�شل اجلمايل( 
والفقي����ه الد�شتوري )توفي����ق ال�شويدي( ودكتور الهند�ش����ة امليكانيكية 
)�شي����اء جعف����ر( وووو ؟ الع����راق امللكي ال����ذي تاأ�ش�س ع����ام 1921 �شار 
يف العق����ود الالحقة عراقًا كبريًا واعدًا بالكثري م����ن االإمكانيات املب�ّشرة 
بدولة متمّكنة وحمرتم����ة يف منطقة ال�شرق االأو�شط وبح�شب ماتتيحه 
الظ����روف املعّق����دة لعراقي����ني معروف����ني باملناكف����ة وتغلي����ب االإعتبارات 

املذهبية وعدم االإن�شباط وغياب االإتفاق على اأهداف وطنية حمّددة. 
ماال���ذي نحتاج���ه يف مواجه���ة ه���ذه املناكف���ات التموزي���ة املكروهة ؟ 
نحت���اُج تخففًا م���ن ال���روح التحّزبي���ة واأثقاله���ا االآيديولوجي���ة القاتلة. 
نحت���اج قراءة هادئ���ة - اأكادميية كّلما اأمكنتنا قدراتن���ا الفكرية واللغوية 
- لتاأريخن���ا العراقي ال���ذي دّونته عقول ر�شينة بداًل م���ن االإقت�شار على 
مذّكرات و�شري ذاتية حلزبيني  الي�شتطيعون التخفف من اأثقال تاأريخهم.
الي�شتطي����ع  عراقيون ُك����ُر العي�س خ����ارج �شندوق االأح����زاب، وتلك 
مع�شل����ة كربى. اأحزابنا الكبرية الت����ي ّتاأ�ّش�شت جميعها يف العهد امللكي 
)مفارق����ة. الي�ش����ت كذل����ك ؟( ح�ش����رت فاعليته����ا احلركي����ة ال�شيا�شية يف 
االإ�شتي����الء عل����ى كر�شي احلك����م. وماذا بعده����ا؟ تهمي�س كام����ل لالآخرين 
والتعام����ل معه����م باعتبارهم طاحم����ني يف كر�شي احلك����م. ماالعمل اإذن؟ 
و�شعه����م حتت املطرق����ة وال�شندان ع����رب قوانني �شارمة تق����ّا امل�شاركة 
ال�شيا�شية وتق�شرها على احل����زب احلاكم. هذه املعادلة ال�شفرية حلكم 
االأح����زاب يف العراق هي التي �شّوهت العراقي����ني وجعلت منهم كائنات 
حزبي����ة ترى يف احلزب مالذًا لتوفري الوجاهة وال�شلطة والروة. كيف 
لن����ا بعد هذا اأن نت�شّور منّو ف����رٍد طبيعي ي�شائل الوقائع بحيادية علمية 

و�شمري حي وعقل منفتح ونزاهة اأكيدة ؟ 
لن����دع املوت����ى يرتاح����ون يف قبورهم ؛ فه����م لي�شوا بحاج����ة لرتحّمنا 
عليه����م اأو اإمطاره����م بدعوات اخلل����ود يف جهنم. مفاتي����ح اجلنة والنار 
لي�ش����ت باأيدينا ؛ لك����ن بو�شعنا - لو �شئن����ا - اأن ن�شع����ى لالإرتقاء بعراق 

اأ�شعناه و�شط مناكفات متوزية �شاخبة.
العراق يتهاوى، والقوم يف مناكفاتهم �شادرون .

عن مّتوز ومناكفاته

ماالذي نحتاجه في مواجهة هذه 
المناكفات التموزية المكروهة ؟ 

نحتاُج تخففًا من الروح التحّزبية 
واأثقالها الآيديولوجية القاتلة. 

 

قراءة الن�ص الثقافي، غير 
الإبداعي:

اإذا كان معروفا باأن قراءة الن�ص 
الأدبّي، كال�شعري، هي نوع من 

التاأويل الخال�ص للن�ص، فمن غير 
الأكيد تمامُا اأن تكون قراءة الن�ص 

النقدي والفل�شفي تاأويل اأي�شا 
اإل بقدر ات�شاع اأو انغالق ثقافة 

المتلقي.

ويف احلقيقة يثبت، عربيًا، اأن قراءة هذا 
الن�س غ����ري االإبداعي هي تاأويل باملعنى 
غري املريح للمف����ردة، اأحيانا تقويل ما ال 
يقوله الن�س غ����ري االإبداعي وحتميله ما 
ال يت�شّمن����ه. واأحيانا غري ن����ادرة تاأويل 
انطالق����ًا من ت�شّور جمه����ول امل�شدر عن 
املوؤل����ف نف�شه، اأو ف�شله ع����ن �شياق عمل 

هذا املوؤلف وكتاباته االأخرى.
وكلم����ا كان ه����ذا الن�س، غ����ري االإبداعي، 
توت����ر  اأزداد  اإ�شكالي����ة،  م�شاأل����ة  يث����ري 
التاأوي����ل وذهب باجتاه����ات غري متوقعة 

وذات طابع �شخ�شّي.
م����ا يتوجب اأخذه بنظ����ر االعتبار يف اأي 
تاأوي����ل من هذا القبي����ل اإمنا هو )الو�شع 
ال�شياقّي( املقروء برباعة ولي�س بطريقة 
بالن�شب����ة  ميكانيكي����ة.  اأو  ع�شوائي����ة 
ح�ش����ب  والتاأوي����ل،  التوا�ش����ل  لعلم����اء 
جامع����ة جني����ف: "يج����ب اأواًل مالحظ����ة 
عل����ى  يقت�ش����ر  ال  التاأويل����ي  املوق����ف  اأن 
اال�شتقب����ال االأدب����ي للن�شو�س. اإنه مييز 
االت�شال اللفظ����ّي ب�شكل عام. فالعبارات 
لي�ش����ت كافية يف ح����د ذاته����ا، على عك�س 
يف  االت�ش����ال  خمطط����ات  اقرتحت����ه  م����ا 
ال�شتينيات م����ن قبل علم اللغ����ة املنطوق 
]...[ يج����ب اإكم����ال البي����ان اللفظ����ي ع����ن 
طريق ا�شتدع����اء جمموعة من املعلومات 
ال�شياقية واملعرفة والتفكري ]...[ العبارة 
)اإين ا�شرتيت اجلريدة( ال تعني ال�شيء 
نف�شه اإذا نطقها اأحد اأباطرة ال�شحف اأو 
قارئ �شحيفة. وه����ي منطوقة من طرف 
قارئها اإىل اأح����د اأقاربه، فيمكن اأن يكون 
له����ا معن����ى غ����ري مبا�ش����ر: ال ج����دوى من 
�شراء ال�شحيفة الأنني فعلت ذلك بالفعل. 
اإذا متكنا جتاهل هذا اجلانب التف�شريي 
طوي����ال عند تلق����ي اجلم����ل يف التوا�شل 
اليوم����ي، فذلك الأن����ه ن�ش����اط ُيكت�شب عن 
طري����ق التعل����م ولكن ب����ال وع����ي اإىل حد 

كبري".
اأقول اإن �شياقات ثقافية تاريخية اأنتجْت 
مت�شابه����ة  )خطاب����ات  وباآخ����ر  ب�ش����كل 

ب����ل  ل����دى مثقف����ني ومفكري����ن  ظاهري����ًا( 
اأجيال كامل����ة، متناق�شة امل�شارب. ع�شر 
النه�ش����ة مث����اًل، والف����رتة القوطية )التي 
انتج����ت اأي�ش����ا من����اذج فني����ة مت�شابه����ة 
عل����ى طول الق����ارة االأوربية(، وخطابات 
مفكري ع�ش����ر االأن����وار )�شيك����ون مفيدا 
مقاربة خطابات دي����درو مبعا�شره جان 
ج����اك رو�شو وروؤي����ة اقرتابه����ا اأ�شلوبيا 
ومفهوميا يف �شياق القرن الثامن ع�شر( 
وخطاب����ات بدايات الق����رن الع�شرين عند 
مفكري����ن خمتلف����ني متام����ًا اأيديولوجي����ًا 
الر�شام����ني  ال�شيوعي����ني،  )كاملثقف����ني 
اليم����ني  م����ن  واأقرانه����م  وال�شع����راء، 
الفرن�شي(. لكن الركون فقط اإىل ال�شياق 
تاأوي����ل اخلطاب����ات املت�شابه����ة عن����د  يف 
مثقف����ي ع�شر ما، �شيك����ون حم�س تلفيق 
اإذا مل يوؤخذ االختالف املرهف الذي كان 
ي�شعى اأولئ����ك املثقف����ون اإىل اإظهاره يف 

جتاربهم رغم �شطوة ال�شياق.
 ،contextuel يربه����ن الو�شع ال�شياقّي
لغت����ه،  م����ا،  ع�ش����ر  ثقاف����ة  �شط����وة  اأن 
اهتماماته، �شيادة تيارات وم�شطلحات 
معين����ة فيه...ال����خ �شوف تلق����ي بظاللها 
عل����ى ثقاف����ة جمي����ع مثقفي ذل����ك الع�شر. 
ه����ذا االأمر ال ي�شلح اأن يك����ون دليال على 
متاث����ل خطاب����ات جميع املثقف����ني. وعلى 
الباح����ث ال�ش����ارم التنقيب ع����ن الفوارق 
والفوي����رات املطم����ورة حت����ت ثق����ل تلك 

ال�شطوة.
ه����ذا  اأن  االأخر�����س  كت����اب  احلا�ش����ل يف 
اأر�شي����ة  ي�ش����ري  املو�شوع����ي  "الثق����ل" 
لتاأوي����ل جميع اخلطاب����ات الثقافية وفق 
منط����ق "الن�ش����ق االأيديولوجي". بحيث 
يت�ش����اءل املرء اأين يا ترى يجد تطبيقات 
عملي����ة للمنطلقات النظرية للباب االأول: 
"الت�شكيل����ة االجتماعي����ة وال�شراع على 
اخلط����اب" �����س21؟  اإنت����اج  موؤ�ش�ش����ات 
�شيكون عبث����ا اال�شت�شه����اد با�شت�شهادات 
الكتاب، الأنه يدغ����م اإدغامًا، فلنقل بذكاء، 
"الن�ش����ق  ا�شت�شهادات����ه مبقول����ة  جمي����ع 
االأيديولوج����ي" التي ت�شري خلفية ثابتة 
للعمل يف ح����ني اأن ال�شياقات التي ي�شري 
اإليها قد تكون نا�شفا داخليا للن�شق هذا.

ه����ل ي�شتطيع مثق����ف متن����ور مثل حممد 
االأخر�����س اأن يزع����م اأن خطاب����ات الع�شر 
العبا�ش����ي يف القرنني التا�ش����ع والعا�شر 
اأيديولوجي����ًا، هنا  امليالدي����ني متماثل����ة، 
ت�شابه����ات  اإىل  ا�شتن����ادا  ميتافيزيقي����ًا، 
لغته����ا ووح����دة �شياقاتها ب����ل منطلقاتها 
اإفراط����ًا.  �شيك����ون  املعروف����ة؟  الديني����ة 
و�شتكون قراءته لها مثل قراءته احلالية 

للثقافة العراقية.
ت�شاب����ه  هن����اك  كان  اأي�ش����ا:  الع����راق  يف 
اأ�شلوب����ي ولفظ����ي ب����ني خطاب����ات �شامي 
الثقافي����ة  الع����زاوي  وفا�ش����ل  مه����دي 
ف����ك  ممكن����ا  األي�����س  مث����ال.  ال�شتيني����ة، 
اال�شتب����اك االأ�شلوب����ّي ال�شياق����ي بينهم����ا 

وروؤية اأمر اآخر؟
وحده����ا،  االإبداعي����ة  الن�شو�����س  لع����ل 
املكتمل����ة منه����ا خا�ش����ة، ميك����ن اأن ت�شري 
اإىل ه����ذا التف����اُرق بني ه����ذا املثقف وداك 
يوح����ي  اأن  ميك����ن  �شياق����ّي  خ�ش����م  يف 
بالت�شاب����ه م����ن كل ن����وع. كت����اب حمم����د 
غ����ازي االأخر�س "حجيم املثقف" يقرتح، 
برباع����ة، "ثنائيات" �شارم����ة ويرى اأنها 

حكمْت الثقاف����ة العراقية: قومي ي�شاري 
وب�ش����كل اأ�شا�ش����ّي. غ����ري اأن التدقيق يف 
االأم����ر قد يق����ود م����راٍت اإىل روؤي����ة مثقف 
ي�ش����اري الثقاف����ة، قوميًا اأي�ش����ا وفق فهم 
ط����ول  عل����ى  العربي����ة،  للقومي����ة  مغاي����ر 
الثقافة العراقي����ة احلديثة، ولن تنق�شنا 
االأمثلة. اإن كاتب هذا ال�شطور معنّي منذ 
عقود بالفن االإ�شالمي حتى ظنه البع�س 
اأ�شالموي����ًا بينما ق�شيدت����ه املن�شورة يف 
ع����دد جملة "الكلمة" �شنة 1974 اخلا�س 
بال�شبعيني����ات امل�ش����ار اإلي����ه يف الكت����اب 

فتحمل عنوان "زهور ا�شطناعية".  
يف م����ادة �شابقة رّحبنا بكت����اب االأحر�س 
االأقدم "خريف املثقف" ووجدناه" عمال 
متما�شكًا، مكتوب����ا بلغة نا�شعة، وموثقا 
اإىل حد بعيد وي�شيب كبد بع�س احلقائق 
الكب����رية. وهو اإ�شافة لذل����ك م�شدود اىل 
اأطروحات����ه االأ�شا�شية بطريق����ة منهجية 
دون اأن ينج����رف عنه����ا ملوا�شي����ع اأخرى 
اإال الأغرا�س ت�شند اأفكاره وتدعمها، واأْن 
وجد تاري����خ الثقافة يف البلد قد ُاخت�شر 
اىل حم�س ا�شت�شه����ادات تعزز فر�شيات 
الكاتب، اإذا مل تكن قد ُقّلمت ل�شاحلها يف 
بع�س االأحيان". وقد الحظنا "اإن الكثري 
م����ن املُ�ْشت�شَه����د به����م لن يج����د يف الكتاب 
ال�ش����ورة الت����ي ياأملها عن ذات����ه.."، كما 
الحظنا اأن بع�س مروياته وا�شت�شهاداته 
ه����ي "انتقائية" رغ����م اأنها متث����ل �شردية 

معقولة لتاريخ الثقافة العراقية.
اليوم ي�شتند االأخر�س يف كتابة "جحيم 
املثق����ف" عل����ى اأه����م طروح����ات مي�شي����ل 
فوك����و، مع����اودا اال�شتغال عل����ى "الن�شق 
قل����وب  عل����ى  العزي����ز  االأيديولوج����ي" 
مثقف����ني عراقي����ني كر، بدءًا م����ن عنوانه 
يف  واالأيديولوجي����ا  "الثقاف����ة  الفرع����ي 
العراق 1945 – 1980"، وحتى االآخر. 
الثقافي����ة،  فوك����و  اأن�ش����اق  اإن  فلنق����ل 
"تاري����خ  يف  تدفع����ه  مل  وال�شياقي����ة 
اجلن����ون" مث����اًل اإىل اخلل����ط ب����ني جميع 
اأنواع اخلطابات يف فرتة ما واعتبارها 
اأم����رًا متماث����اًل. نعم ثمة ن�ش����ق، لكن كان 
على فوكو الفرز ومعرفة اخلطاب االأكر 
دوي����ًا وتعب����ريًا يف ه����ذا الن�ش����ق. بل اأنه 

كتاب تاريخي باملعنى الدقيق للمفردة. 
واإذا تعلق االأم����ر بظواهر �شعرية فاالأمر 
اأك����ر تعقي����دًا ورهاف����ة الأن اعتبار جميع 

اخلطاب����ات الثقافي����ة العراقي����ة متماثل����ة 
اأيديولوجي����ًا كما يفعل االأخر�س �شيدفع، 
بوعي ومن دون وع����ي، اإىل و�شع وعي 
فا�ش����ل العزاوي مقابل وعي هالل ناجي 
)وهذا مث����ال مق�شود مني لك����ن هناك ما 
ي�شابه����ه يف الكت����اب(، وو�ش����ع نعم����ان 
ماه����ر الكنعاين يف ت����واز مع خطاب بدر 
ال�شي����اب يف مرحلة م����ا. اأن ما ير�شح عن 
مثل ه����ذه التماث����الت الثقافي����ة ميكن اأن 
ين�شحب يف ذهن القارئ على الن�شو�س 
يفرت�����س  االأخر�����س  كاأن  االإبداعي����ة، 
�شمنيًا، كنتيجة لهذه اخلطابات الثقافية 
املتماثل����ة يف ال�ش����كل، اأن دواوين فا�شل 
الع����زاوي، م����رة اأخ����رى، تق����ع يف مق����ام 
دواوين حمي����د �شعيد، واأن ديوان غزاي 
درع الطائي "وردة لعيون البعثية ليلى" 
1967 ُيقاب����ل دي����وان "اأ�شاب����ع احلجر" 
يف  ذل����ك  ويف  لعيب����ي.  ل�شاك����ر   1967
االأق����ل غياب للعدالة ورمبا اأي�شًا للقراءة 
االأدبية املن�شف����ة، ال�شعرية والتاريخية، 

التاريخية خا�شة.
اأن مفه����وم املثقف نف�ش����ه يف الكتاب غري 
ُمعّرف بال�شرامة املنهجية املاأمولة. ف�هو 
بدءا م����ن ف�شل����ه "ال�شبعيني����ات امللفقة" 
�����س227( ي�ش����ع يف "مفه����وم املثقف"، 
جمي����ع من كتب يف عدد جملة الكلمة عام 
1974 ذاك، مم����ن مل يتج����اوز عم����ره ال����� 
19 عام����ًا يف تلك ال�شنة، ثم يعاجله وفق 
"حمن����ة املثقف" وجحيمه، املثقف الذي 

مل يكنه يومها.
يف  ه����ذه،  االأيديولوجي����ا  "الزم����ة"  اأن 
الثقاف����ة العراقية املعا�ش����رة، هي اأب�شط 
و�شيل����ة لتجن����ب تاأوي����ل م����ن ن����وع اآخر، 
"معاجل����ة  الن�ش����ّي  الفح�����س  خا�ش����ة 
ادع����اء  الأي  الداعم����ة  الن�شو�����س" 
ايديولوجي يف �شي����اق تاريخي ما. هذا 
م����ا راأين����اه موؤخ����را يف كتاب����ات خفيف����ة 
لكات����ب  االعتباط����ي  باملعن����ى  وتاأويلي����ة 

ب�شري "ريا�س العلي"، وغريه.
اأن  بالت�شجي����ل:  اجلدي����رة  املالحظ����ة 
االن�شظ����ار  اأو االخت����الف ب����ني قومي����ني 
خا�ش����ة  )ي�شاري����ني  قومي����ني  وغ����ري 
يف  ل����ه  م�شه����ود  الت�شمي����ات(  مبختل����ف 
من����ذ  قاطب����ة  االأر�شي����ة  الك����رة  ثقاف����ات 
اأربعينيات الق����رن الع�شرين. وقد تبلور 
احل����رب  بع����د  كل����ه  الع����امل  يف  وا�شت����ّد 

العاملي����ة الثانية اأي التاريخ الذي يتخذه 
1945م.  لدرا�شت����ه:  منطلق����ا  االأخر�����س 
هذا معروف جي����دًا يف الثقافة الفرن�شية 
الت����ي ترقى فكرة ظهور القومية فيها اإىل 
الق����رن الثام����ن ع�ش����ر، ويف اإنكل����رتا بني 
حزب العمال وح����زب املحافظني، وحتى 
يف الياب����ان وال�شني احلديث����ني. لو اأننا 
 Approches critiques" قراأنا كت����اب
 de la pensée japonaise du
xxe siècle " =مقارب����ات نقدي����ة للفك����ر 
الياب����اين يف القرن الع�شري����ن، فل�شوف 
نتاأك����د اأن����ه يق����ود اإىل اأ�شم����اء و�شياقات 
وممار�شات وتواري����خ مماثلة مما لدينا 
الياباني����ة"  "ال����روح  م����ن مفه����وم  ب����دءًا 
)Nihon Seishin( ال����ذي �شمل كما يف 
مفهوم"القومية العربية" الفل�شفة وعلم 
اجلم����ال والنقد االأدبي والفكر ال�شيا�شي 
واالأ�ش�س الفل�شفية واالأخالقية والكونية 
للبوذي����ة وال�شنت����و والكونفو�شيو�شي����ة 
و "االأدي����ان اجلدي����دة". ولي�����س و�شوال 
ب����ني )املثقف����ني(  اإىل تعقي����دات العالق����ة 
)ال�شلط����ة(،  ومداهن����ات  الياباني����ني 
يف  �شهدن����اه  م����ا  م����ع  حرفي����ا  املتماثل����ة 

العراق. يف ال�شني كذلك.
مي  ال����ذي  االأم����ر  عام����ة،  الظاه����رة 
اأو  الياباني����ني  اأو  الفرن�شي����ني  يدف����ع 
ثقافاته����م  ملناق�ش����ة طروح����ات  االإنكلي����ز 
"الن�ش����ق  اإط����ار  يف  وباجلمل����ة  كله����ا 
االإيديولوج����ي" هذا ويف اإط����ار الثنائية 
الت����ي متي����ز طروح����ات بع�����س الثقاف����ة 

العراقية.
ولي�����س   analogie متاث����ل  ع����ن  نتكل����م 
تل����ك  ب����ني  حرفي����ا  ت�شابه����ا  اأو  تطابق����ًا 

الثقافات، والبون كبري بني االأمرين.
ه����ذا الن�ش����ق امل�شم����ى اأيديولوجي����ا يف 
الع����راق )الت�شمي����ة ملتب�ش����ة باالأح����رى( 
لي�س حكرا على الع����راق اإذا كنا نعني به 
�شجااًل بني النزعات القومية واحلركات 
الي�شاري����ة واملارك�شية، وق����د انبثق لدى 
اإن  الع����امل.  يف  الدولةالقومي����ة  ظه����ور 
الدول����ة القومي����ة ه����ي ظاه����رة تاريخية 
حديث����ة، ظه����ورت ب�شع����ود الراأ�شمالية. 
ومت اإعداد قاعدتها االقت�شادية تدريجيًا، 
خالل الع�شور الو�شطى. ت�شكلت الدول 
القومية الرئي�شي����ة يف اأوروبا  منذ قرن 
اأملاني����ا  اإىل توحي����د  الفرن�شي����ة  الث����ورة 
يف ع����ام 1870. وق����د حدث����ت الث����ورات 
الربجوازي����ة يف هولن����دا وبريطانيا يف 
الف����رتة ال�شابق����ة. يف هولن����دا ، اتخذت 
الث����ورة �ش����كل ح����رب التحري����ر الوطني 
�ش����د اإ�شبانيا يف الق����رن ال�شاد�س ع�شر. 
ظاه����رة  القومي����ة  ال����دول  اإن�ش����اء  كان 
تقدمي����ة يف ذلك الوقت. اأما القومية فهي 
اأيديولوجية )هنا نتحدث عن اأيديوجيا( 
فر�ش����ت نف�شه����ا يف الق����رن التا�شع ع�شر 
اإىل  وا�شتن����ادا  واأمري����كا.  اأوروب����ا  يف 
مب����داأ �شيادة الدول����ة القومي����ة، �شتتبنى 
املطالب����ة  القومي����ة  اال�شتق����الل  ح����ركات 
برحيل الق����وى اال�شتعمارية. يف الواقع 
متث����ل   ، املارك�شي����ة  النظري����ة  ح�ش����ب   ،
القومية مرحلة م����ن مراحل "ال�شريورة 
الثوري����ة"، لك����ن   الثورة يج����ب اأن تلغي 
الدولة القومي����ة. كان هذا الطموح دافعا 
للوح����دة االأفريقية والوح����دة االأمريكية 

والعروبة يف عاملنا.

2-1 العراقي��ة؟  الثقاف��ة  تاري��خ  ل  ُن��وؤوِّ كي��ف 
المثقف" "ج���������ح���������ي���������م  ك�����������ت�����������اب  ع�������������ن  م����������الح����������ظ����������ات 

تاأتي اأهمية الق�شة الق�شيرة جداً 
من خالل معطيات كثيرة، يبرز من 
بينها ال�شوؤال الذي تقدمه بدءاً من 

العنوان، وما ين�شاأ جراء ت�شابكه مع 
المتن في تعيين دللة الن�ص التي 
غالبًا ما تكون م�شمرة على التلقي 

ال�شريع. 

وق���د يتب���ادر اإىل الذه���ن اأواًل اأن الق�ش���ة 
الق�ش���رية ج���دًا كتب���ت اأول م���رة على يد 
نات���ويل �ش���اروت يف كتابه���ا "انفعاالت" 
ع���ام  الفرن�شي���ة  باللغ���ة  �ش���در  ال���ذي 
1938وق���د ُح�ش���ب، اأوربّيًا،عل���ى جن����س 
يرتجم���ه  اأن  قب���ل  احلديث���ة،  الرواي���ة 
الع�ش���ري  فتح���ي  العربي���ة  اللغ���ة  اإىل 
عام،1971مدّون���ًا عل���ى �شفحت���ه الثالثة 

جدًا". ق�شرية  "ق�ش�س 

واملرتج����م  القا�����س  لن����ا  ترج����م  بينم����ا 
ح�ش����ني ح�ش����ن اأرب����ع ق�ش�����س ق�ش����رية 
ج����دًا، ن�شره����ا يف ملح����ق اجلمهوري����ة 
" ق�ش�����س  ع����ام 1966، حت����ت عن����وان 
ال�شطور الثالثة" لكات����ب فرن�شي ا�شمه 
فليك�س فينون، ن�شرها بني عامي 1905 
و1906 بح�ش����ب كت����اب" �شعرية الق�شة 
الق�ش����رية ج����دًا" للناقد الدكت����ور جا�شم 
خل����ف اليا�س، وكنا قراأنا ذلك يف امللحق 

اآنذاك.
ولرمب����ا كان م����ن ابرز االأح����داث االأدبية 
فيم����ا يتعل����ق به����ذا الن����وع م����ن ال�ش����رد 
اجلديد بع����د انفعاالت، �شدور جمموعة 
ع�ش����رون   " اأحم����د  اإبراهي����م  القا�����س 
ق�ش����ة ق�ش����رية ج����دًا " ع����ام 1977 يف 
كت����اب خم�ش�س لهذا الن����وع من الق�س، 
وه����ي اأب����رز جمموع����ة م����ن ه����ذا النوع 
ت�ش����در تزامنًا مع جمموع����ة  "العيون" 
 " ال����راوي، وجمموع����ة  خلال����د حبي����ب 
تخطيط����ات" حلمدي خمل����ف احلديثي، 
بح�ش����ب د. جا�ش����م خلف اليا�����س، كذلك، 
ولق����د كتبه����ا يف الع����راق ، قب����اًل وبعدًا، 
ال�شاحة  اأغن����وا  ق�شا�ش����ون مرموق����ون 
بنتاجه����م، ومهدوا الطري����ق لغريهم من 

الالحقني.
ج����دًا  الق�ش����رية  الق�ش�����س  وجمموع����ة 
التي ج����اءت على ه����ذا العن����وان؛ " بئر 
بره����وت" تن����درج �شمن ه����ذا النوع من 
الق�س الق�شري جدًا واملكثف واملت�شارع، 
وتكت�ش����ب اأهميته����ا على مق����دار اأمانتها 

على هذا النوع ال�ش����ردي، الذي ما يزال 
يثري اجلدل حول قيمت����ه الفنية وقدرته 
اأ�شئل����ة الع�ش����ر  املتوالي����ة عل����ى بع����ث  
حول ج����دوى الفن يف مقاومة ما يحيط 

باحلياة من عوامل الفتك والفناء.
ولي�����س خافي����ًا عل����ى اأح����د االآن اأن ه����ذا 
ال�ش����كل م����ن الف����ن، بالرغم م����ن حداثته 
مبل����غ  ج����راء  ولك����ن  قامت����ه،  وق�ش����ر 
ح�شا�شيت����ه املتاألق����ة مل����ا ي�ش����ود احلي����اة 
والوجود، غالب����ًا ما ي�شتدعيك لالرتفاع 

اأعلى قامتك لبلوغ اأق�شى مراميه.
مار�ش����ت ه����ذه املجموع����ة م����ع متلقيها 
�شدم����ة التلق����ي من����ذ حلظ����ة العنوان، 
وكان عظيم����ًا ل����و اأنه����ا ظل����ت متكتمة 
علي����ه، حتى انغالق الكت����اب على اآخر 

ق�شة فيه.
ولي�����س من �ش����ك يف اأن القا�س جابر 
حمم����د جابر كّر�����س جه����دًا حممودًا 
الإ�شدار جمموعة ق�ش�شية على هذا 
الن����وع، تق����وم على فر�شي����ة الوعي 

الفني لدى قارئه����ا، يف ما يتعلق وكيان 
ه����ذا الق�س، الذي يت�ش����م اأكر من غريه 
ببع����دي الداخل واخل����ارج، مثلما يت�شم 
ب�شغ����ر احلج����م، قيا�ش����ًا عل����ى حج����وم 
الن�شو�����س االأخرى كالق�ش����ة الق�شرية 
التكثي����ف  واعتم����اد  مث����اًل،  والرواي����ة 
ال�ش����ارم يف اللغ����ة والفك����رة، و�شدم����ة 
النهاي����ة وخمالفة التوقع����ات والبعد عن 
الو�شف والتفا�شيل، وما تنتج وتطرح 
من اأ�شئلة كربى و�شغرى، وموا�شفات 

وا�شتغاالت كثرية اأخرى.
تب����داأ املجموع����ة بق�ش����ة " جنمة " �س7 
وتنته����ي بق�ش����ة " العرب����ة اخل�شبي����ة " 
�����س87 وقد توف����رت فيها كاف����ة عنا�شر 
ب����داأت  الت����ي  ج����دًا،  الق�ش����رية  الق�ش����ة 
تتف�شى يف االأو�شاط االأدبية والثقافية، 
ويت�ش����دى لالإب����داع فيها خ����رية الكتاب 
عل����ى م�شتوى العراق والع����امل العربي، 

والعامل االآخرعلى حّد �شواء.
يف  املجموع����ة،  ه����ذه  ق�ش�����س  ت����رتك 

العام����ة،  �شمته����ا 
على  مفتوح����ًا  بابها 
النهاي����ات،  تع����دد 
عل����ى  وبالت����ايل 
تباي����ن اال�شتجاب����ات 
االأم����ر  والتاأوي����الت 
يقت�شي����ك  ال����ذي 
ق����راءة  يف  التفك����ري 
ق����راءات  اأو  اأخ����رى 

اأخريات.
ومتار�س هذه الق�ش�س 
م����ن  التمل�����س  لعب����ة 
اللغ����ة املبا�ش����رة؛ اللغ����ة 
اللغ����ة  اإىل  املتوقع����ة، 
املت�شابك����ة املت�شادة التي 
تنزلق ب����ك اإىل غري لغتك؛ 
عن  اأبحث  ورحلت   .... "
جنم����ة ب����ال ذن����وب"  ) ...( 
جنمة توقظ مفاتن خيباتي 
التي تركها القدر تنام اأ�شفل 
�شري����ري.. اأم�شك����ت النجمة 
متلب�ش����ة باجلم����ال.."  ق�شة 
م����ن  خ�شي����ت   .... "  .7 "جنم����ة" �����س 
مت����ّرد الذاك����رة، وم�شاك�ش����ات القمر)... 
( وه����ي غالبًا ما ت����رتك معطف احلقيقة، 
يف غرفت����ي وتغادر بال ذن����وب.." ق�شة 

.8 احلقيقة" �س  "معطف 
 كم����ا ميي����ل كث����ري منه����ا اإىل الغمو�����س 
اأنه����ا  املتلق����ي  ليظ����ّن  حت����ى  واالإبه����ام 
تنط����وي على ر�شائ����ل وجدانية خا�شة، 

ج����اءت عل����ى لغ����ة اإ�شارية غائم����ة وغري 
حمددة؛ "...مل يع����د مرفاأ ال�شرب مالذي 
اأو حت����ى قريب����ًا من����ي ، ومي����اه دجل����ة ال 
ت�شتطي����ع اأن تطف����ىء حرائ����ق وجداين 
)...( مبزاجي فقط �شاأ�شمح لر�شا�شات 
الغي����م اأن تفرت�����س اأح����زاين..." ق�شة " 

ال�شهم الطائ�س" �س 9
ته����دف هذه الق�ش�س، م����ن بني ما تهدف 
اإليه، اإىل ف�ش����ح الواقع االجتماعي بكل 
ما اأفرز م����ن �شوءات وخّلف من خيبات، 
ليك����ون انتظ����ار جم����يء االأم����اين في����ه، 
ح�شيلة العمر ول����و �شريًا على عربة بال 

عجالت؛
 " ... م�ش���ت الدقائق بطيئ���ة ك�شلحفاة 
ثم فج���اأة الذت باأ�شجار احل���زن لتحّول 
ج�ش���دي اإىل كتل���ة م���ن اجلم���ر املتق���د ) 
تكرك���ر  الزم���ن  ع�شاف���ري  ملح���ُت   )....
لوحده���ا، قل���ت يف �ش���ري ه���ذه تدع���و 
للتف���اوؤل قادم���ًا �ش���ريًا على االأق���دام، اأو 
بعرب���ة بال عجالت، امله���م اأن يزورنا! " 

ق�شة " ع�شافري الزمن �س11
   وتت���واىل ق�ش����س م���ن ه���ذا الن���وع 
منطوي���ة على م���ا �شبقت االإ�ش���ارة اإليه، 
م���ن مثل ق�ش����س، بئر بره���وت، ال�شهم 
عا�ش���ور  اأن���ا وع���الء  ل����س،  الطائ����س، 
الق���روي،  ام���راأة،  ح���رية  واحلقيق���ة،  
ر�شال���ة طف���ل عراق���ي بامتي���از، العمائم 
وغريه���ا  احلقيق���ة  اأ�ش���اور  الفا�ش���دة، 
يف  املبا�ش���رة  الق�شدي���ة  فيه���ا  جتّل���ت 
الت�شدي لظاهرة القمع االجتماعي وما 

ي�شتتبعه من ا�شتالب غري اإن�شاين .
املبا�ش���رة  يف  منه���ا  اآخ���ر  يق���ع  اإمن���ا 
ال�شريح���ة ليت�شام���ن عنوانه���ا ومتنها 
يف الداللة عليه���ا، يف �شرخات غا�شبة 
مل جت���د يف متنه���ا �ش���وى ه���ذا الن���داء 
ال�شري���ح ، كم���ا يف ق�ش���ة " �شنادي���ق 
اخل���وف"، مث���ااًل لي����س وحي���دًا: "م���ن 
وراء �شرف���ة االأمني���ات، اأطل���ت فتاة يف 
غاي���ة امل���وت، ترت�ش���ف كاأ����س ال�شعال، 
ت�ش���رخ باأنفه���ا.. ال للحي���اة البائ�شة، ال 
الأحالم الفقراء، نع���م للقدر الفعال )...( 
هي���ا نذه���ب نحط���م �شنادي���ق اخلوف، 
ن�شرتج���ع ثم���ن الوط���ن قب���ل اأن يهرب 

الل�شو�س..." �س 47
اإن متابع���ة ه���ذا الع���دد م���ن الق�ش����س 
يك�ش���ف لن���ا الع���دد ال���ذي مياثل���ه م���ن 
املو�شوع���ات الت���ي حتيط بن���ا، وميكن 
ال�شغ���ري  الداخل���ي؛  عاملن���ا  تك���ّون  اأن 
والف�شيح مع���ًا الذي تقيم نفو�شنا عليه، 
لنق���اوم ب���ه اجل���زء املظل���م منه���ا ال���ذي 

يحاول كلّية اأن يكتنفنا. 
املجموع���ة  ه���ذه  رقع���ة  ات�شع���ت  لق���د   
ال�شادرة عام 2021لت�شمل مو�شوعات 
�شتى ومف���ردات حياتية كث���رية، اأهلتها 
لق���راءة  حيوي���ًا  مو�شوع���ًا  لتك���ون 
جدي���ة، برغ���م تف���اوت امل�شت���وى الفني 
والتعب���ريي ال���ذي ج���اءت علي���ه، وهو 
اأم���ر غالبّا م���ا ات�شم���ت ب���ه املجموعات 
الق�ش�شية وال�شعرية واملقالية على حّد 

�شواء.

بئر برهوت .. فم على الفن.. فم على الغ�ضب      



ال�ش���اعر  الثقافي���ة  االو�ش���اط  نع���ت 
والمترج���م ع���ادل العامل، ال���ذي فارق 
الحي���اة ي���وم االأربع���اء ف���ي تركيا بعد 
معان���اة م���ع المر����ض، والراح���ل يعد 
العراقيي���ن،  المترجمي���ن  اب���رز  م���ن 
عم���ل ل�شن���وات ف���ي �شحيف���ة المدى، 
وكان���ت مو�شوعاته حي���ث قدم الكثير 
من الدرا�ش���ات والترجم���ات ومقاالت 
ال���راأي، العام���ل م���ن موالي���د محافظة 
االنب���ار، عا����ض طفولت���ه ف���ي ذي قار، 
وانتقل مع عائلته الى بغداد في اوائل 

الخم�شيني���ات حيث اأكم���ل درا�شته الثانوية والجامعية فيها، تخ���رج من كلية االآداب 
ف���رع اللغة االنكليزية، عم���ل في التدري�ض وال�شحافة، غادر العراق عام ١٩٨٢، وعاد 

بعد عام ٢003،  كتب ال�شعر في مراحل متقدمة من عمره. 
* م���ن موؤلفات���ه: - ق�شائ���د من زم���ن الع�شق، - ق�شائ���د لل�شيدة الجميل���ة، - الحديقة 
تغ���ادر اأ�شواره���ا، - عندما ت�شح���ك المدينة وتبك���ي، ق�ش�ض ق�شي���رة- قلب ب�شيط، 
رواي���ة ق�شيرة مترجمة لجو�شتاف فلوبير، - ثلث���ة وجوه للذئب، ق�ش�ض للأطفال، 

كما ترجم كتاب "كيف كانوا يكتبون" وكتاب "العلم والفنون". 

و�ش����ط زخ����ات الر�شا�����ض وخم����اوف يومية 
ثقيل����ة، وجدت الفتاة االإيزيدية ليلى �شرحان 
م����لذا اآمنا لها م����ع الورقة والقل����م يف طماأنة 
قلبه����ا الذي عرف احلزن يف �شن مبكرة وقت 
اجتي����اح تنظي����م داع�����ض االإرهاب����ي ملدينته����ا 

�شنجار �شمال غربي العراق.
الفت����اة  جنح����ت  �شن����وات   7 م����دار  وعل����ى 
االإيزيدي����ة البالغ����ة م����ن العم����ر ٢4 �شن����ة يف 
مقاومة اخلوف ال����ذي ت�شلل اإىل حياتها بعد 
فقدان والدها وتدمري مدينتها على يد داع�ض، 
ح����ن جل����اأت اإىل ال�شع����ر كو�شيل����ة لتوثي����ق 
معان����اة اأه����ايل املدينة، لت�شب����ح اأول �شاعرة 

ت�شدر ديوانا �شعريا باللغة االإيزيدية.
داع�����ض  �شيط����رة  حت����ت  �شنج����ار  و�شقط����ت 
ارتك����ب  حي����ث   ،٢0١4 اآب/اأغ�شط�����ض  يف 
جرائ����م و�شفتها منظم����ات دولية ب����� "االإبادة 
ذات  املدين����ة  اأه����ايل  ح����ق  يف  اجلماعي����ة" 

االأغلبية االإيزيدية.
ويف ذك����رى �شق����وط �شنج����ار يف ي����د داع�ض، 
تتح����دث ال�شاع����رة ليل����ى �شرح����ان كي����ف انها 
�شجلت جتربتها يف ت�شجي����ل معاناة �شنجار 

بكتابة االأ�شعار االإيزيدية.
ل�شق����وط  االأوىل  امل�شاه����د  ليل����ى  وتتذك����ر 
�شنجار عل����ى يد داع�ض فتق����ول: "قتل داع�ض 
اأحلمنا كما قتل الكبار وال�شغار مبمار�شاته 
ي����د  عل����ى  وال����دي  وب�شق����وط  االإجرامي����ة، 
االإرهابي����ن خ�شرت م�شدر االأمان يف احلياة 

وفر�شتي يف ا�شتكمال الدرا�شة".
اأي  فع����ل  عل����ى  الق����درة  "فق����دت  واأ�شاف����ت: 
�ش����يء، ويوما بعد يوم����ا يزي����د االأمل والقلق 

خوف����ا من فق����د اأر�شن����ا للأب����د واإجبارنا على 
تغي����ري هويتنا، خا�شة بع����د اختطاف داع�ض 

للإيزيديات وبيعهن يف االأ�شواق".
ودفعتها تل����ك االأوجاع اإىل الكتابة واأ�شبحت 
م�ش����در االإله����ام لت�شجي����ل يومياته����ا املليئ����ة 
بالرع����ب، حي����ث تو�شح ذلك قائل����ة: "حاولت 
مقاوم����ة معانات����ي ومعان����اة اأه����ايل �شنج����ار 
اليومي����ة بكتابة ال�شع����ر لي�شبح القل����م �شندا 

جديدا يل يف احلياة".
وبعن����وان "قط����رات االأمل" اأّلف����ت ليل����ى اأول 
دي����وان باللغة االإيزيدي����ة كاأول �شاعرة تكتب 
بهذه اللغة لتج�شيد الدمار الذي حلق مبدينة 
�شنج����ار، موؤكدة عل����ى اأن الكتاب����ة غري كافية 

للتعبري عن ممار�شات داع�ض �شد املدينة.
وكانت ليل����ى وعائلتها اأم����ام خيارين كلهما 
م����ر، فاإما البقاء يف و�شط املخاطر اأو الرحيل 

عن ديارهم.
ورغ����م تعلقه����ا ال�شدي����د باملن����زل واملدينة، اإال 

اأن الن����زوح كان القرار الذي اتخذته ليلى يف 
نهاية عام ٢0١4. وت�شرد ليلى ب�شوت ميلوؤه 
احل����زن ذكرياتها م����ع رحلة الن����زوح وتقول: 
"ف�شلت الرحيل عن وطني ل�شعوبة الو�شع، 
فاإذا جنوت من امل����وت اأ�شبح م�شريي البيع 
يف �ش����وق ال�شباي����ا واالإجب����ار عل����ى تغي����ري 
اإىل  الهج����رة  فق����ررت  الديني����ة،  معتقدات����ي 
منطق����ة ع����ن �شفن����ي )�شيخان( �شم����اال ملدة 4 
�شن����وات فقط، ومل اأ�شتط����ع البقاء مدة اأطول 

بعيدة عن مدينتي".
ومل تق����ل معان����اة رحل����ة الن����زوح ق�ش����وة عما 
عا�شته ال�شاعرة االإيزيدية على اأيدي داع�ض، 
وت�ش����ف ليل����ى تلك الف����رة ب�"الرحل����ة املليئة 
ب����االآالم"، نظ����را ل�شعوب����ة ظ����روف املعي�ش����ة 
واخت����لط م�شاعر اخلوف من م�شري جمهول 

واالنتظار للعودة مرة اأخرى.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�شدر عن دار "دار املدى" كتاب "من حياتي: ال�شعر واحلقيقة"، 
للكات���ب وال�شاعر االأمل���اين يوهان فولفغانغ ف���ون غوته ترجمة 
م غوته �شرية ذاتية �شخمة، تغطي جزءا  حممد جديد. وفيه ُيقدِّ
مهم���ا م���ن حياته، وتنط���وي عل���ى اآراٍء واأف���كاٍر �شخ�شية جتاه 
خمتلف ق�شايا ع�شره، اإىل جانب ا�شتعرا�شه الدقيق لتحوالت 
املجتم���ع االأوروبي عموما، واالأمل���اين خ�شو�شا، خلل الفرة 
الت���ي ُتغطيه���ا ال�ش���رية. يقول غوت���ه يف تقدمي���ه ل�شريته، اإن 
م���ا دفع���ه لكتابتها ه���و ر�شالة و�شلت���ه من �شدي���ٍق يطلب منه 
فيه���ا، مبنا�شبة اق���راب اإ�شدار طبعة جديدة م���ن اأعماله، اأن: 

النف�ض". واأحوال  احلياة  ظروف  عن  باحلديث  "تتف�شل 

بالتاأكيد عزيزي القارئ اأنت 
مثل "جنابي" تابعت م�شاهد 

من فيلم " اأمري االنتقام " 
بن�شخته العراقية، حيث يوؤدي 

فيه رئي�ض الربملان حممد 
احللبو�شي دور فريد �شوقي، 
بينما يحاول خمي�ض اخلنجر 
اأن يناف�ض حممود املليجي يف 

عدد اللكمات.. وامتنى ان ال 
ت�شخروا مني واأنا اأ�شع ا�شم 

احللبو�شي واخلنجر مبوازاة 
اأ�شماء لنجوم الدراما العربية 

الذين كانوا يوؤدون اأدوارهم 
باإتقان ومتعة، الأن املو�شوع 
ال�شيا�شي يف العراق حتول 

اإىل متثيل رخي�ض، ففي الوقت 
الذي متر فيه البلد باأزمة 
اأمنية وتتجول يف �شمائها 

الطائرات امل�شرية، والنا�ض 
تذبح يف االأ�شواق وحترق 

يف امل�شت�شفيات، يخرج علينا 
من يريد ال�شحك على معاناة 
الب�شطاء ويخربنا باأن االأيام 

القادمة لها طعم خا�ض.. كيف؟ 
ال اأحد يدري.. �شيقول البع�ض 

يارجل ملاذا ت�شغلنا مبعارك 
احللبو�شي واخلنجر وهي 

يف االأ�شا�ض جمرد م�شاك�شات 
�شخ�شية من اأجل احل�شول على 

اأكرب عدد من كرا�شي الربملان 
؟ ، فل احللبو�شي يهمه اأمر 

اأهايل جرف ال�شخر، وال كانت 
ق�شية امل�شردين �شمن هموم 

خمي�ض اخلنجر، وما يجري هو 
اختلف يف نوعية ال�شتائم، وما 
دام ذلك فل فرق اأن يقول حممد 
احللبو�شي للخنجر: " حاولت 

اأن اأ�شدقك اأكرث من مرة واأغ�ض 
النظر عن نباح كلبك ومغامراتك 

ع�شى ولعل اأن ين�شلح حالك 
وقررت ول�شت مرددًا اأن 

اأت�شدى لك وموؤامراتك 
الرخي�شة، �شتبقى تابعًا ذليًل 

�شغريًا و�شاأعيدك باإذن الله اإىل 
حجمك الذي ت�شتحقه" . وال يهم 

اأهايل جرف ال�شخر اأن يقول 
لهم خمي�ض اخلنجر اإنه �شيطيح 

باحللبو�شي: "اأرجو اأن تتذكر 
دائمًا اأنني اأنا الذي اأو�شلك اإىل 
مكانك الزائل واأنا بقوة الله من 

�شيعيدك اإىل حجمك ال�شغري 
الذي يليق بك " ، فاالثنان 

احللبو�شي واخلنجر يف مع�شكر 
واحد، مع�شكرواملتاجرة مبعاناة 

النا�ض .
من اأين ياأتي العبث اإذن؟ هل 

من �شعارات املوت الأمريكا، اأم 
من انتظار اأن تت�شالح اأمريكا 
مع طهران، لرنفع �شور بايدن 
يف ال�شاحات؟، �شريد البع�ض 
من رافعي �شعار "االنبطاح": 

يارجل اأنت تهرف مبا ال تعرف، 
اأنت حتمًا تنا�شب الزعيم خمي�ض 

اخلنجر العداء الأنه يطمح الن 
ي�شبح الزعيم االوحد.

دعوين اأ�شاأل احللبو�شي 
واخلنجر، ما هي الر�شالة التي 

يريدون اأن يو�شلوها للعراقين 
وهما يزايدان على معاناة اأنا�ض 

مهجرين؟ 
ماذا �شيقول املواطن الذي ال 

ميلك ثمن ع�شاء الأطفاله وي�شكن 
يف بيوت من ال�شفيح يف الوقت 

الذي حتّول فيه العديد من 
ال�شا�شة اإىل اأ�شحاب ثروات 

وف�شائيات و�شركات يف دول 
اجلوار وق�شور و�شقق يف 

بريوت ودبي ولندن، ومل ي�شاألهم 
اأحد من اأين لكم هذا؟.

لذلك كله، لنا يف رف�ض فيلم 
االنتقام مع الو�شع يف االعتبار 

اأن رف�شنا لهذه االفلم الرخي�شة 
لي�ض الأنه اأفلم �شاذجة، واإمنا 
الأنها غري �شاحلة لل�شتخدام 

الب�شري.

 احللبو�سي واخلنجر 
يف فيلم االنتقام

من حياتي: ال�شعر واحلقيقة 

 علي ح�شني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)االأحد( اأن درجات احلرارة ترتفع قليل عن معدالتها ليوم اأم�ض، واأن اجلو 
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حول العالم

متابعة املدى 
يف عام ٢0١٩، اأُعلن عن تاأ�شي�ض "مهرجان 
الع����راق الوطن����ي للم�ش����رح" لك����ّن ظروف����ًا 
خمتلفة حالت دون انعقاده يف تلك ال�شنة، 
ثم يف العام التايل ب�شبب انت�شار فايرو�ض 
كورونا وتعّط����ل معظم االأن�شط����ة الثقافية 
والفني����ة يف العراق، ويف الع����امل العربي، 
كان امل�ش����رح م����ن اأكرث القطاع����ات ت�شّررًا. 
املهرج����ان ال����ذي ينطل����ق ال�شب����ت، احلادي 
والثلث����ن م����ن ال�شهر اجل����اري وتتوا�شل 
فعاليات����ه حتى ال�شاد�ض م����ن ال�شهر املقبل، 
بتنظي����م م����ن "نقاب����ة الفنان����ن العراقين" 
يندرج �شمن ت�شع����ة مهرجانات وطنية يف 
عدد م����ن البلدان العربية تقام بالتعاون مع 
اأثريت حول  للم�ش����رح"،  العربية  "الهيئ����ة 
ج����دوى تاأ�شي�شه����ا ت�ش����اوؤالت ع����ّدة تتعّلق 
بروؤيته����ا واآلي����ة اختيار العرو�����ض التي ال 

تختل����ف ع����ن بقي����ة املهرجان����ات امل�شرحية 
العربية الر�شمية.

املخ����رج  ا�ش����م  احلالي����ة  ال����دورة  حتم����ل 
والكات����ب والفن����ان امل�شرح����ي �شام����ي عبد 
احلميد )١٩٢٨-٢0١٩(، الذي ينتمي اإىل 

جي����ٍل م����ن رّواد اأ�ّش�شوا امل�ش����رح العراقي، 
العرب����ي  امل�ش����رح  تطوي����ر  و�شاهم����وا يف 
عام����ة مثل يو�شف الع����اين وبدري ح�شون 
فريد واآخرين. ويراأ�ض املخرج امل�شرحي 
�ش����لح الق�ش����ب )١٩45( اللجن����ة العلي����ا 

للمهرج����ان، وال����ذي يعت����رب م����ن موؤ�ش�شي 
م�ش����رح ال�ش����ورة يف الع����راق من����ذ نهاي����ة 
مث����ل  اأعمال����ه  م����ن  ع����دد  يف  ال�شبعيني����ات 
"هاملت" و"طائر البحر" و"اأحزان مهّرج 
ال�شريك" و"عزلة يف الكري�شتال" و"ثورة 
ال����زجن"، كم����ا اأّلف كتاب درا�ش����ات بعنوان 
"م�شرح ال�شورة بن النظرية والتطبيق". 
ت�شارك يف التظاه����رة م�شرحية "ا�شتباك" 
من تاأليف واإخراج حازم عبد املجيد واأداء 
كل م����ن الفنانن علي �شه����د و�شجى يا�شر، 
اللذين يقّدمان �شخ�شيتن متناق�شتن هما 
امل����راأة �شاحب����ة البيت التي متّث����ل اجلانب 
االإن�ش����اين م����ن حياتن����ا املعا�ش����رة، وزائر 
الليل ال����ذي يعك�ض العنف والق�شوة، حيث 

يجمعهما حوار فل�شفي.
كما يقّدم املخرج حمزة الغرباوي م�شرحية 
"واقع خرايف"، وهي من تاأليف علي عبد 

النب����ي، وت����دور اأحداثه����ا ح����ول �شخ�����ض 
يدع����ى عواد بن حليمة، ا�شت�شهد يف اإحدى 
احل����روب، ومت دفنه يف قرب، تع����ود اأر�شه 
ل�شخ�����ض اآخ����ر، فيّدع����ي املي����ت اأن �شاحب 
الق����رب ياأتي ملطالبته باالأر�����ض، فيما ياأمره 
ملك املوت باخلروج م����ن القرب، الأنه اأخطاأ 
يف قب�����ض روح����ه، وي�ش����ارك يف التمثي����ل 
مرت�ش����ى �شاج����د، وف����وؤاد �ش����امل، ويحي����ى 
عط����ا، ومنتظ����ر ال�شم����ري، وحمم����د يا�شر، 
وف�ش����ل الله عبا�����ض، وعلي حي����در. ويعقد 
على هام�ض املهرج����ان حفل توقيع عدد من 
االإ�ش����دارات منه����ا "ن�شو�ض م����ن امل�شرح 
العراق����ي" من تاألي����ف ح�شن عل����ي �شلمان 
�شاك����ر  وف����لح  اإ�شماعي����ل  ه����ادي  وط����لل 
حمم����ود وعمار نعمة جاب����ر، و"اجلدل يف 
امل�شرح املعا�شر.. درا�شة يف نوع اخلطاب 
الفل�شف����ي" ل����� �شعد عزي����ز عب����د ال�شاحب، 

و"يف امل�ش����رح.. ثلث نظري����ات عراقية" ل� 
جبار ح�شن �ش����ربي، و"حتوالت العر�ض 
امل�شرح����ي م����ن االإله����ام اإىل التحري�����ض" ل� 

ريا�ض �شهيد الباهلي.
اإن  الفنان����ن جب����ار ج����ودي  نقي����ب  وق����ال 
اللجن����ة العلي����ا �شكل����ت جلان����ا فرعي����ة م����ن 
اأكادميي����ن ومتخ�ش�ش����ن بامل�شرح اأوكلت 
اإليه����ا اإجن����از اأعم����ال فرعية تتعل����ق بلجان 
التحكي����م وامل�شاه����د وق����راءة الكتب، حيث 
فني����ة  اأي����ام املهرج����ان فعالي����ات  �شراف����ق 
متنوع����ة، منها التوقيع على عدد من الكتب 
اأع����دت م����ن قب����ل باحث����ن ومعر�����ض للف����ن 
الت�شكيل����ي واإقامة ن�شب ملظاهرات اأكتوبر 
٢0١٩، ف�ش����ل عن جل�ش����ات نقدية وور�ض 
ون����دوات تكر�ض جميع����ا ملناق�ش����ة امل�شرح 
العراق����ي مب�شاركة اأكرث من 400 �شخ�شية 

م�شرحية وفنية وثقافية.

مهرجان العراق للم�شرح: دورة اأوىل برئا�شة �شالح الق�شب 

اكت�شف العلماء فايرو�شات غري معروفة 
من قبل تعود اإىل ١5 األف عام يف عينات 
اجلليد املاأخوذة من نهر جليدي به�شبة 
اإن".  اإن  "�شي  ل�شبكة  وف��ق��ًا  ال��ت��ب��ت، 
�شابق  ُن�شرت يف وقت  درا�شة  وبح�شب 
من هذا االأ�شبوع، فاإن هذه الفايرو�شات 
ف��اي��رو���ش��ات  اأي  ع��ن  تختلف  اجل��دي��دة 

معروفة من قبل.

وعلماء  املناخ  علماء  ي�شم  فريق  وق��ام 
االأحياء الدقيقة من جامعة والية اأوهايو 
باأخذ عينة من اجلليد من قمة جبل غوليا 
اجلليدي، على ارتفاع ٢٢ األف قدم فوق 
م�شتوى �شطح البحر، يف غربي ال�شن 

عام ٢0١5.
ليجد  اجل��ل��ي��د  بتحليل  ال��ف��ري��ق  ق���ام  ث��م 
 ٢٨ الفايرو�شات؛  من  نوعًا   33 العلماء 

منها على االأقل مل تكن معروفة من قبل، 
وقد جنت ب�شبب جتميدها.

ال��ب��اح��ث��ون واأك��������������د 
ت�شر اأن���ه���ا  لن 

يلتقط اجلليد  للدرا�شة،  بالب�شر. ووفقًا 
الزمن،  عرب  اجل��وي  الغلف  حمتويات 

مبا يف ذلك الفايرو�شات وامليكروبات.
عن  ن�شبيًا  ال��ق��ل��ي��ل  ���ش��وى  ُي��ع��رف  وال 
اجلليدية،  االأن���ه���ار  يف  ال��ف��اي��رو���ش��ات 
ذوبان  مع  تزداد  املجال  هذا  اأهمية  لكن 
نتيجة  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  اجلليد 

لتغري املناخ.

اأك���د البيت االأبي����ض اجلمعة اأنه �شيتخ���ذ كافة االحتياطات 
االأخلقية اللزمة حيال اإقامة اأي معر�ض اأو بيع لوحات 
لهان���ر باي���دن االبن االأ�شغ���ر للرئي����ض االأمريكي، الذي 
�شهدت حيات���ه ال�شخ�شية اأحداثًا مري���رة واثارت حياته 

املهني���ة اجل���دل. ويف ردها على �شوؤال ح���ول اإقامة �شالة 
العر����ض ج���ورج بريجي�ض يف نيوي���ورك معار����ض قادمة 

للوح���ات هانر باي���دن، ردت املتحدثة با�ش���م البيت االأبي�ض 
جن �شاكي اجلمع���ة قائلة اإن جنل الرئي����ض "�شيكون حا�شرًا" 

واك���دت اأن االأمر "يختلف عن مقابل���ة م�شرين حمتملن". وكانت 
�شاك���ي ق���د اأعلن���ت يف ٩ مت���وز و�ش���ع "نظام ي�شم���ح لهان���ر بايدن 

مبمار�ش���ة مهنت���ه وفق �شمان���ات معقولة" مبا يف ذلك �شري���ة اأي �شفقة 
وعدم التوا�شل مع امل�شري���ن. ومت ا�شتجواب اإدارة بايدن التي حتر�ض 

على الظهور باأنها خالية من العيوب االأخلقية يف عدة منا�شبات حول املهنة 
الفنية البن جو بايدن، وهو حمام ورجل اأعمال حتول اإىل ر�شام.

اكت�شاف فايرو�شات جديدة تعود لـ15 األف �شنة  
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اأ�شغر اأولد بايدن ر�ّشام ي�شبب الإحراج للبيت الأبي�ض 

اإي�����زي�����دي�����ة حت���������ارب ع���������س����اب����ات داع�����������ش ب��ال�����س��ع��ر

ت�شبب���ت النجم���ة العاملي���ة اأجنلينا جويل 
يف تلق���ي قا�ض اأمرا بالتنحي بعد �شكواها 
من عدم حي���اده يف النظر بق�شية طلقها من 
النج���م ب���راد بي���ت، وذل���ك الأن القا�شي جون 
اأوديركريك كان على علقات �شابقة مبحامن 
ميثل���ون براد بي���ت يف نزاع الزوج���ن الطويل 

على ح�شانة اأطفالهما.
باأن���ه  وق�ش���ت حمكم���ة ا�شتئن���اف يف كاليفورني���ا 
كان ينبغ���ي للقا�ش���ي اأن يك�ش���ف ع���ن علقات���ه املهني���ة 

ال�شابق���ة باملحام���ن، وجاء يف حكم حمكم���ة اال�شتئناف 
اأن اأوديرك���ريك ارتك���ب "خمالف���ة اأخلقي���ة.. ق���د تدف���ع 
�شخ�ش���ا مو�شوعي���ا، مدركا جلميع احلقائ���ق، اإىل اإبداء 
�ش���ك منطقي يف ق���درة القا�شي على اأن يك���ون حمايدا.. 

التنحي )عن نظر الق�شية( مطلوب".
وا�شتعان الزوج���ان ب�"اأوديركريك"، وهو قا�ض خا�ض، 
يف حماولة الإبقاء تفا�شيل طلقهما يف �شرية تامة، ومن 
املرج���ح اأن يزيد تنحيه من اأزمة ن���زاع احل�شانة، ولكن 

براد بيت وقف �شد حماولة جويل اإبعاد اأوديركريك.

�شغل���ت  الت���ي  االأزم���ة  انته���ت 
ال�شوي���د والت���ي قام فيه���ا اثنان 
م���ن املجرمن يف اأح���د ال�شجون 
م���ن ال�شجان���ن  اثن���ن  باأخ���ذ 
رهائ���ن، باأن طل���ب املجرمان 
ع�شرين بيت���زا كباب توزع 
عل���ى رفاقه���م يف العنرب، 

واأطلقا الرهينتن.
احلادثة بداأت حينما 
م���ن  اثن���ان  ق���ام 

جرائ���م  يف  املدان���ن  ال�شجن���اء 
قتل والل���ذان يق�شيان عقوبتهما 
م���ن مدين���ة  بالق���رب  يف �شج���ن 
غرف���ة  باقتح���ام  ا�شكل�شتون���ا 
للمراقب���ة وال�شيط���رة على اثنن 
اأدوات  ومعهم���ا  احلرا����ض  م���ن 
حادة قام���ا ب�شناعتها بنف�شيهما. 

احلار�شان كانا رجل وامراأة.
املو�ش���وع مت ت�شعي���ده مبا�شرة 
م���ن  املجرم���ن  واأن  خ�شو�ش���ًا 
القتل���ة ولي�شا جمرم���ن عادين، 

عل���ى  امل���كان  اإحاط���ة  مت���ت 
الف���ور، وب���داأت املفاو�ش���ات مع 

اخلاطفن.
طائ���رة  اخلاطف���ن  مطل���ب  كان 
هيلوكوبر ليهربا م���ن ال�شجن، 
ط���وال  املفاو�ش���ات  وا�شتم���رت 
اليوم، وخ���لل ذل���ك تراجعا عن 
مطلبهما ليطلبا طلبًا غريبا، وهو 
اأنهم���ا �شيفرجان ع���ن الرهينتن 
مقاب���ل ع�شري���ن بيت���زا كباب يتم 
توزيعها على رفاقهم يف العنرب.

اأزمة رهائن يف ال�شويد تنتهي على طريقة عادل اإمام 

وداعًا عادل 
العامل.. ال�شاعر 

والمترجم 

اأجنلينا جويل 
تطيح بقا�شي 

دعوى طالقها   
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