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ن�صخة اإلكترونية

 بغداد/محمد �صباح

جول����ة تفاو�سي����ة قادم����ة �ستنطلق 
يف ال�ساع����ات القليل����ة املقبل����ة بني 
اجلانب����ني ال�سع����ودي والإي����راين 
ملوا�سل����ة  بغ����داد،  العا�سم����ة  يف 
الت����ي  مباحثاتهم����ا  وا�ستكم����ال 

خا�ساها يف جولتني ما�سيتني.
اإىل  ته����دف  اجلدي����دة  اجلول����ة 
ت�سف����ر كل النق����اط اخلالفية بني 

اجلانب����ني، قب����ل انعقاد موؤمت����ر بغداد 
متهي����دا لالإع����الن ع����ن بن����ود التف����اق 

بينهما.
ومازالت هناك خالفات ومعوقات بني 
الطرفني غر حم�سومة يف ملف اليمن، 
تتطلب على ح����د تعبر بع�ض املعنيني 
جولة تفاو�سية واحدة اأو اأكرث حل�سم 
كل املتعلقات واخلالفات بني اجلانبني 
قب����ل نهاي����ة ال�سهر اجل����اري، الذي هو 

موعد عقد موؤمتر بغداد.

وقال رحيم العبودي ع�سو الهيئة 
العام����ة لتيار احلكم����ة يف ت�سريح 
الت����ي  املفاو�س����ات  اإن  ل�)امل����دى( 
جرت ب����ني ال�سعودي����ة واإيران يف 
العا�سمة بغداد جرت ب�سكل �سري 
وبح�س����ور وزي����ر اخلارجية فوؤاد 
خمرجاته����ا  اأن  م�سيف����ا  ح�س����ني، 
كانت جي����دة وايجابية اأف�ست اإىل 
اإع����ادة فت����ح �سف����ارات البلدين بعد 

اإغالق دام خم�ض �سنوات.

ويف �سه����ر مت����وز املا�س����ي اأك����دت 
احلكوم����ة الإيراني����ة وعل����ى ل�سان 
املتح����دث با�سمها عل����ي ربيعي اأن 
"حمادثاتها مع اجلانب ال�سعودي 
حتى الآن تناول����ت ق�سايا البلدين 
بع�����ض  وحقق����ت  ني����ة  بح�س����ن 
التق����دم"، موؤك����دا عل����ى اأن ب����الده 
حت����ى  املفاو�س����ات  "�ستوا�س����ل 
ت�سييق نق����اط اخلالف اإىل اأقل ما 

ميكن".

واأ�س����اف اأن "ملف����ي اليمن ولبنان 
ت�سدرا مباحثات اجلانبني، الذين 
حاول اإيجاد ت�سوية لهذين امللفني، 
ف�س����ال ع����ن مل����ف احل����ج والعمرة 
اأن  بالن�سب����ة لالإيراني����ني"، موؤكدا 
خمرج����ات اللقاءين �سيعل����ن عنها 
على ل�سان القادة يف موؤمتر بغداد 
املزمع عقده يف الثامن والع�سرين 

من �سهر اآب اجلاري.
 التفا�صيل �س2

الإعالن عن بنود التفاق بين الدولتين �صيكون في موؤتمر بغداد

�لمفاو�سات �ل�سعودية �لإير�نية في �لعر�ق: 
 بغداد/ تميم الح�صنجولة ثالثة مرتقبة 

حتقيق  من  اي��ام  قبل  بغداد  يف  ال�سلطات  اقرتبت 
ان  قبل  املو�سل،  �سمال  �سنجار،  ق�سية  يف  تقدم 

يتدخل هجوم �ساروخي ليدمر كل �سيء.
وت��ت��ح��ال��ف ف�����س��ائ��ل م�����س��ل��ح��ة م���ع ح���زب ال��ع��م��ال 
اليزيدية،  الغالبية  ذات  املدينة  يف  الكرد�ستاين 
يف  �سكانها  واغ��ل��ب  م��دم��رة  املنطقة  لت���زال  فيما 

كرد�ستان.
ويعقد هذا التحالف امل�سهد يف �سنجار، ا�سافة اىل 
العمال،  حزب  مالحقة  بذريعة  الرتكية  التدخالت 
للحزب  قريبا  ب��دي��ال  ت��ك��ون  ان  يف  ت��رغ��ب  وال��ت��ي 

هناك- بح�سب بع�ض التف�سرات-.
تقريبا  �سنة  قبل  ابرمت  العراقية  احلكومة  وكانت 
اخلدمات  لع��ادة  كرد�ستان  مع  "تطبيع"  اتفاقية 
والمن وال�سكان اىل �سنجار، لكن مل يتحقق منها 

�سيء حتى الآن.
م�سدر م�سوؤول يف �سنجار، يوؤكد ل�)املدى( ان بغداد 
الكرد�ستاين،  العمال  ح��زب  مع  تتفاو�ض  مازالت 

الوزراء  قد تزامن مع و�سول رئي�ض  واآخرها كان 
م�سطفى الكاظمي اىل املدينة قبل ا�سبوع.

تركية  ان��ه��ا  يعتقد  ط��ائ��رة  ك��ان��ت  ال��ي��وم  ذل���ك   يف 
و�سط  يف  العمال  حل��زب  تابعة  عجلة  ق�سفت  ق��د 
2 بداخلها احدهما قال احل�سد بانه  �سنجار، وقتل 

قيادي يف الهيئة، وجرح اثنان اآخران.
القوة  يف   80 ف��وج  "اآمر  ف��ان  احل�سد  ب��ي��ان  وف��ق 
ال�سعبي  باحل�سد  �سنجار  جبل  حلماية  الإيزيدية 
بطائرة  ق�سف  اإث��ر  ا�ست�سهد،  �سعيد،  ح�سن  �سعيد 
غربي  �سمال  �سنجار  ق�ساء  داخل  جمهولة  م�سرة 

حمافظة نينوى".
اأح��د  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  "العتداء  اأن  واأ���س��اف 
مرافقي اآمر الفوج 80، بالإ�سافة اإىل اإ�سابة ثالثة 

مقاتلني اآخرين".
وتتعاون ف�سائل تابعة للح�سد منذ اكرث من عامني 
كما  �سنجار،  يف  الكرد�ستاين  ال��ع��م��ال  ح��زب  م��ع 
ال� من  اغلبهم  ايزيدي   1500 بحجم  قوة  هناك  ان 

احل�سد. هيئة  حتت  pkk" " من�سوية 
 التفا�صيل �س3

لحقت قياديًا اأوروبيًا في الحزب كان ذاهبًا اإلى اجتماع مع الحكومة العراقية

طائر�ت تركية ن�سفت �تفاقًا و�سيكًا 
بين بغد�د وحزب �لعمال حول �سنجار

 بغداد/ فرا�س عدنان

تبحث قيادة العملي���ات امل�سرتكة يف تغير 
خططها الأمنية للتعامل مع ق�ساء الطارمية 
�سمايل بغداد، من خالل التعاون مع احل�سد 
الع�سائ���ري، وتفعي���ل اجله���د ال�ستخباري 

ف�ساًل عن الكامرات احلرارية.
ولك���ن جلن���ة الأم���ن والدف���اع يف جمل����ض 

النواب اأب���دت خماوفها م���ن ا�ستغالل ملف 
الطارمية انتخابيًا، داعية اإىل عملية وا�سعة 
ي�سبقه���ا اجتم���اع ب���ني الق���ادة الع�سكري���ني 

واأبناء املنطقة؛ ل�سمان جناحها.
يق���ول الل���واء حت�سني اخلفاج���ي، املتحدث 
با�س���م قي���ادة العملي���ات، يف ت�سري���ح اإىل 
)امل���دى(، اإن "اإع���ادة ق���د ح�سل���ت لبع����ض 
اخلط���ط التكتيكي���ة، فيم���ا يخ����ض اجله���د 

ال�ستخباري والأمني يف الطارمية".
وتاب���ع اخلفاج���ي، اأن "اجله���ود اجلدي���دة 
تن�س���ب عل���ى تعزي���ز التع���اون م���ع احل�سد 
الع�سائ���ري يف الطارمية، اإ�سافة اإىل تفعيل 

الكامرات احلرارية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "قي���ادة عملي���ات الكرخ يف 
بغ���داد فر�ست على الطارمية اأطواقًا اأمنيًة، 
مبجرد ما ح�سل اخلرق الأمني قبل يومني، 

وعلى نحو كبر من ال�سرعة".
م���ن  "معلوم���ات  اأن  اخلفاج���ي،  وب���ني 
م�سادره���ا الدقيق���ة اأ�سبحت ل���دى القوات 
الأمني���ة ع���ن بع����ض عنا�سر تنظي���م داع�ض 
العم���ق  يف  يتواج���دون  الذي���ن  الإرهاب���ي 
ال�سم���ايل للطارمي���ة، وحتدي���دًا يف مناطق 

�سعبة جغرافيًا".
 التفا�صيل �س2

الدفاع النيابية تحذر من ا�صتغالل اأو�صاع المدينة انتخابيًا

�لقيادة �لع�سكرية تبحث عن خطط جديدة للتعامل مع �لطارمية

 ترجمة / حامد اأحمد

عامل���ة الآثار، األي�ساندرا بروزيتو، املخت�سة باملعامل 
الآثاري���ة واحل�سارية ملنطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا 
الو�سط���ى، ت�س���ف قلع���ة اأربي���ل باأنها حتم���ل اأهمية 
اآثاري���ة ومعماري���ة يف الوقت نف�س���ه، م�سرة اىل ان 
احل�س���ن حماط بج���دار يعود للعه���د العثماين ويقع 
يف مرك���ز املدين���ة عل���ى قم���ة ت���ل ازدادت �سعته عرب 

احل�سارات التي مرت عليها.
وكان���ت قلع���ة اأربيل ق���د حظي���ت مبكانته���ا الرتاثية 
واحل�سارية العاملية يف العام 2014 عندما اأدرجتها 
منظم���ة اليون�سك���و للثقاف���ة والعل���وم �سم���ن لئحة 

الرتاث العاملي.
ك���رد وعرب وتركمان م�سلمون وم�سيحيون ي�سفون 
القلع���ة بانها بيتهم، ويعتق���د انها تعترب من بني اأكرث 
املواق���ع التي �سهدت اأطول حرك���ة �سكانية على نحو 
م�ستم���ر يف العامل م���ع جذور متتد لأك���رث من 6000 

�سن���ة م�س���ت. كان���ت القلع���ة مع بداي���ة عه���د الكتابة 
باحل���روف تعت���رب بل���دة اأربي���ال الآ�سوري���ة و�سغلت 
دوره���ا كخلفية �ساندة خ���الل املعركة التي دارت بني 

الإ�سكندر الكبر وامللك الفار�سي داريو�ض الثالث.
املوق���ع خ�س���ع لعملية ترمي���م و�سيانة ك���ربى وذلك 
بع���د عقود من الإهمال وع���دم ال�ستقرار والعقوبات 
القت�سادي���ة الت���ي م���رت عل���ى الع���راق وه���ذا يعني 
ب���ان كثرا م���ن املباين ومراف���ق القلعة كان���ت تفتقر 
اىل اخلدم���ات وقن���وات ت�سريف املي���اه النموذجية 

ومنظومات الت�سريف ال�سحي.
وبينم���ا كان املوق���ع املرك���زي للقلع���ة يعت���رب مكان���ا 
يق�سي في���ه العامة اأوقاتا ممتعة فان���ه تعر�ض اأي�سا 
لالإهم���ال وال�س���رر والتلوث. ففي حقب���ة ال�ستينيات 
ذهبت ال�سلطات املحلية بعيدا حتى انها قامت باإزالة 
بي���وت تراثية حولها مل���د �سارع لل�سي���ارات مير عرب 

القلعة مبا�سرة.
 التفا�صيل �س2

موقع �إخباري: قلعة �أربيل و�جهة ح�سارية 
�حتلت موقعها في لئحة �لتر�ث �لعالمي 

 ذي قار / ح�صين العامل

اأعلنت قيادة �سرطة ذي قار، ت�سجيل حالتي انتحار ل�ساب يف مقتبل 
العم���ر ورج���ل ثمانيني خ���الل يوم واح���د، وذل���ك ب�سن���ق نف�سيهما 

بوا�سطة حبل يف اماكن متفرقة مبركز مدينة النا�سرية.
وفيم���ا ا�س���ارت اىل ت�سجي���ل نح���و 30 حال���ة انتحار خ���الل ال�سهر 
املن�سرم���ة من الع���ام اجلاري، ك�س���ف مراقبون عن اع���داد م�ساعفة 
م���ن حماولت النتح���ار الفا�سلة، داعني اىل التن�سي���ق بني الجهزة 
المنية واملنظمات املجتمعي���ة واجلهات الكادميية لو�سع درا�سات 
وبرام���ج علمية لتفعيل الدور املجتمع���ي يف معاجلة ظواهر ارتفاع 
معدلت النتحار وتعاطي املخدرات وغرها من اجلرائم التي باتت 

تقلق املجتمع.
وق���ال مدير ق�سم اإع���الم قيادة �سرطة ذي قار العمي���د احلقوقي فوؤاد 
ك���رمي ل�)املدى( ان "�سابا بعمر 18 عام���ا ورجل م�سن بعمر 81 عاما 
اقدم���ا على النتحار يف مناطق متفرقة من مدينة النا�سرية"، مبينًا 
ان "عم���ال التنظي���ف يف اح���دى املدار�ض ع���رثوا على جث���ة ال�ساب 
معلقة ومتف�سخة داخل مدر�سة يف جممع �سكني و�سط النا�سرية".

واو�س���ح كرمي ان "ال�سحية غادر منزله قبل يومني من انتحاره اثر 
�سج���ار عائل���ي"، واردف "فيم���ا انتحر الرجل امل�س���ن بوا�سطة حبل 

و�سعه يف �سباك داخل منزله".
 التفا�صيل �س3

ذي قار ت�سجل حالتي �نتحار.. 
و�لبيانات ت�سجل نحو 30 حالة 

�نتحار خالل �أ�سهر 

قوات ع�سكرية حتت�سد يف الطارمية ا�ستعدادا حلملة ع�سكرية كبرية.. عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ ح�صين حاتم

تتج���ه وزارة املوارد املائية مطل���ع ال�سهر املقبل اىل تركيا ملناق�سة "ملف املياه" 
واإطالق احل�س�ض املائية، فيما يرى نواب وخمت�سون اأن م�سكلة املياه �ستبقى 

م�ستمرة ما مل يتم التدخل املبا�سر من قبل رئي�سي الوزراء واجلمهورية.
وخ���الل العام احل���ايل فقط، انخف�ست مع���دلت اإيرادات نه���ري دجلة والفرات 
% ع���ن معدلته���ا الطبيعي���ة خ���الل الأع���وام املا�سي���ة، ليت�سب���ب  بح���وايل 50 
انخفا�ض مليار لرت مكعب واحد من املياه بخروج 260 األف دومن من الأرا�سي 

الزراعية املنتجة عن اخلدمة، بح�سب اإح�سائيات �سبه ر�سمية.
ويقول ع�سو جلن���ة الزراعة واملياه والهوار جمال فاخر يف حديث ل�)املدى(، 
اإن "املفاو�س���ات ب�ساأن الطالقات املائية مل ت���اأت باأية نتيجة مع دول اجلوار"، 
مبين���ا اأن "اجلانب���ني الرتك���ي والإي���راين م�سران عل���ى قطع املي���اه والتم�سك 

بقراراتهما الراف�سة لإطالق املياه لل�سدود واخلزانات العراقية".
واته���م الع���راق، يف وقت �سابق، اإي���ران، بقطع مياه نهري �س���روان والكارون 
عن البالد، ما ت�سبب ب�سح املياه يف حمافظة دياىل �سرقي البالد، والتاأثر على 

نوعيتها يف �سط العرب اأق�سى جنوبي العراق.
ويرى فاخر، اأن "تركيا ل تكرتث للعراق ووفوده التي ذهبت اليها رغم التبادل 

التجاري بني البلدين وخدمة اقت�سادها".
ودعا ع�سو جلنة الزراعة النيابية، "رئي�سي الوزراء واجلمهورية اىل التدخل 
املبا�س���ر مبلف املياه"، م�ستدركا، ان "مفاو�س���ات وزير املوارد املائية والوفود 

املرافقة مل تظهر اأية نتائج اإيجابية".
 التفا�صيل �س3

مطالبات نيابية بجعل �أزمة �لمياه 
على ر�أ�س "قمة بغد�د" 

 وا�صط / جبار بچاي

ك�سف م�سدر يف دي���وان حمافظة وا�سط 
ع���ن تق���دمي اإدارة املحافظة طلب���ًا ر�سميًا 
اىل رئي����ض جمل����ض ال���وزراء م�سطف���ى 
الكاظم���ي لعق���د جل�س���ة جمل�ض ال���وزراء 
املقبل���ة اأو اأي���ة جل�س���ة اأخ���رى لحق���ًا يف 

املحافظة.
له���ذا  وا�س���ط  ا�ستع���داد  امل�س���در  واأك���د 
الغر����ض من جمي���ع النواح���ي، مو�سحًا 
اأن اإدارة املحافظ���ة هياأت )19( ملفًا مهمًا 
تتعل���ق مب�ساري���ع ا�ستثماري���ة وخدمي���ة 
وعمراني���ة وزراعية �سيت���م و�سعها على 

لئحة جدول اأعمال اجلل�سة املقرتحة.
وق���ال امل�سدر اإن "حماف���ظ وا�سط حممد 
جمي���ل املياح���ي ق���دم طلب���ًا ر�سمي���ًا اىل 
لعق���د جل�س���ة  ال���وزراء  رئي����ض جمل����ض 
جمل�ض الوزراء املقبلة اأو اأية جل�سة تليها 
يف مدين���ة الكوت مبحافظ���ة وا�سط على 

غ���رار ما ح�س���ل يف املحافظ���ات الخرى 
اأو ا�ست�سافت���ه يف جمل�ض الوزراء لطرح 
بع����ض الق�ساي���ا وامل�ساريع املهم���ة التي 

حتتاج اىل قرارات مركزية عاجلة".
 واأ�س���اف اأن "حكوم���ة وا�س���ط املحلي���ة 
واأبناء املحافظة كاف���ة كلهم اأمل مبوافقة 
رئي����ض املجل����ض عل���ى عقد تل���ك اجلل�سة 
يف مدين���ة الك���وت بع���د اأن مت عقدها يف 
ع���دد م���ن املحافظات وكانت ل���كل من تلك 
اجلل�س���ات نتائ���ج ايجابي���ة مثم���رة على 
�سعيد املحافظة املعنية اأوًل وعلى �سعيد 
ال���وزارات كونه���ا ت�س���ع الوزي���ر املعني 
مبواجه���ة مبا�س���رة م���ع هم���وم وم�ساكل 
املحافظ���ات التي يحتاج ق�س���م كبر منها 
اىل ق���رارات مركزي���ة عاجل���ة بعي���دًا عن 
املخاطب���ات الورقي���ة الت���ي تاأخ���ذ الكثر 
من الوقت واجلهد ويف بع�ض الحيان ل 

حتقق املطلوب".
واأو�س���ح اأن "حمافظ���ة وا�س���ط م�ستعدة 

تل���ك  مث���ل  لعق���د  النواح���ي  جمي���ع  م���ن 
اجلل�س���ة، فه���ي حمافظ���ة تنع���م بالأم���ن 
وال�ستقرار وفيها حرك���ة عمران وا�سعة 
مفا�سله���ا  بع����ض  يف  حتت���اج  وكب���رة 
املركزي���ة  احلكوم���ة  م���ن  ق���رارات  اىل 
للم�سي فيها وحتقي���ق متطلبات املواطن 

الوا�سطي".
م���ن جانبه ق���ال مدير الع���الم يف ديوان 
املحافظة ماجد حميد مناتي اإن "املطالبة 
بعقد اإح���دى جل�سات جمل�ض الوزراء يف 
حمافظ���ة وا�سط حق م�س���روع للمحافظة 
كما ح�سل �سابقا م���ع حمافظات الب�سرة 
حكوم���ة  تاأم���ل  اإذ  ونين���وى،  ق���ار  وذي 
وا�س���ط بطرح جملة م���ن امل�ساريع املهمة 
والت���ي �ستكون له���ا انعكا�س���ات ايجابية 
كب���رة يف ح���ال اإقراره���ا وامل�س���ي به���ا 
لي�ض على �سعيد وا�سط فح�سب، بل على 

�سعيد البلد عمومًا".
 التفا�صيل �س4

و��سط تطالب بعقد جل�سة مجل�س �لوزر�ء في �لمحافظة 
ر )19( مطلبًا مهمًا  وُتح�سّ



 ترجمة / حامد �أحمد

عاملة �لآثار، �ألي�ساندر� 
بريوزيتو، �ملخت�سة باملعامل 

�لآثارية و�حل�سارية ملنطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا 

�لو�سطى، ت�سف قلعة �أربيل 
باأنها حتمل �أهمية �آثارية 

ومعمارية يف �لوقت نف�سه، 
م�سرية �ىل �ن �حل�سن حماط 

بجد�ر يعود للعهد �لعثماين 
ويقع يف مركز �ملدينة على 
قمة تل �زد�دت �سعته عرب 

�حل�سار�ت �لتي مرت عليها.

وكان���ت قلع���ة �أربي���ل ق���د حظي���ت مبكانتها 
�لرت�ثي���ة و�حل�ضاري���ة �لعاملي���ة يف �لع���ام 
2014 عندم���ا �أدرجته���ا منظمة �ليون�ض���كو 
�ل���رت�ث  الئح���ة  �ض���من  و�لعل���وم  للثقاف���ة 
�لعامل���ي. ك���رد وع���رب وتركم���ان م�ض���لمون 
وم�ضيحي���ون ي�ضف���ون �لقلعة بانه���ا بيتهم، 
ويعتق���د �نه���ا تعترب من ب���ن �أك���ر �ملو�قع 
�لتي �ض���هدت �أطول حركة �ضكانية على نحو 
م�ض���تمر يف �لعامل مع جذور متتد الأكر من 
6000 �آالف �ض���نة م�ض���ت. كان���ت �لقلعة مع 
بد�ية عه���د �لكتاب���ة باحلروف تعت���رب بلدة 
�أربيال �الآ�ض���ورية و�ض���غلت دوره���ا كخلفية 
ب���ن  د�رت  �لت���ي  �ملعرك���ة  خ���الل  �ض���اندة 
�الإ�ض���كندر �لكبري و�مللك �لفار�ضي د�ريو�س 

�لثالث.
�ملوقع خ�ض���ع لعملية ترميم و�ضيانة كربى 
وذلك بعد عقود من �الإهمال وعدم �ال�ضتقر�ر 
و�لعقوب���ات �القت�ض���ادية �لت���ي م���رت على 
�لع���ر�ق وهذ� يعن���ي بان كثري� م���ن �ملباين 
ومر�ف���ق �لقلع���ة كانت تفتق���ر �ىل �خلدمات 
�لنموذجي���ة  �ملي���اه  ت�ض���ريف  وقن���و�ت 

ومنظومات �لت�ضريف �ل�ضحي.
وبينم���ا كان �ملوق���ع �ملرك���زي للقلعة يعترب 
مكانا يق�ض���ي فيه �لعامة �أوقات ممتعة فانه 
تعر�س �أي�ض���ا لالإهمال و�ل�ض���رر و�لتلوث. 
فف���ي حقب���ة �ل�ض���تينيات ذهب���ت �ل�ض���لطات 
�ملحلية بعيد� حت���ى �نها قامت باإز�لة بيوت 
تر�ثية حولها ملد �ض���ارع لل�ضيار�ت مير عرب 

�لقلعة مبا�ضرة.
كج���زء من �ض���روط �إدر�ج �ملوق���ع يف الئحة 
�ل���رت�ث �لعامل���ي لليون�ض���كو، ف���ان �للجن���ة 
و�ض���عت منطق���ة ع���زل و�ض���روط �لبناء يف 
حميط �لقلع���ة لغر�س �حلف���اظ على طبيعة 

�ملوقع.
حل�ض���ن �حل���ظ �ن �لقلع���ة مل تطله���ا �ي���دي 
د�ع����س �الإرهابي �لذي ق���ام بالعبث مبو�قع 
و�لت���ي  �ملو�ض���ل  يف  وح�ض���ارية  تر�ثي���ة 
تخللته���ا تدم���ري جام���ع �لن���وري ومنطق���ة 
�حل�ضر يف �ملو�ضل �لتي تعترب �أي�ضا �ضمن 

الئحة �لرت�ث لليون�ضكو.
مكت���ب  مدي���رة  بوكوف���ا،  �يرين���ا  وقال���ت 
�ليون�ض���كو �ل�ضابقة يف �لعر�ق "�ضن تنظيم 

د�ع����س حملة طم�س ونه���ب ثقايف وتر�ثي، 
لقد كان تدمري �ملو�ق���ع �لدينية و�لتاريخية 

جزء� ال يتجز�أ من نهج تنظيم د�ع�س".
وكان �لتنظي���م ق���د ب���ث يف حينه���ا �ض���ريط 
فيدي���و يظهر فيه م�ض���لحون يحطمون قطع 
�ثرية ومتاثيل تاريخية يف متحف �ملو�ضل 
و�ض���جبت  حديدي���ة.  مع���اول  با�ض���تخد�م 
منظم���ة �ليون�ض���كو �لتدم���ري �ملتعمد للقطع 
�الثري���ة �لعر�قية م���ن قبل م�ض���لحي د�ع�س 

على �نها جرمية حرب.
�لدمار �لذي خلف���ه د�ع�س يف مو�قع �أخرى 
م���ن �لع���ر�ق ول���د حاف���ز� جدي���د� ل�ض���يانة 
وتطوي���ر مبنى �لقلع���ة. موق���ع �لقلعة �الآن 
ي�ض���تخدم لتدريب ك���و�در ثقافية �أخرى يف 
�لع���ر�ق على تقنيات حفظ و�ض���يانة �ملعامل 

�لتاريخية وح�ضن �إد�رتها.
�لربوفي�ض���ور، عب���د �لل���ه خور�ض���يد ق���ادر، 
عل���ى  للحف���اظ  �لعر�ق���ي  �ملعه���د  مدي���ر 
�الآث���ار و�ل���رت�ث، ق���ال ملوق���ع ي���ورو نيوز 
من  هناك  "لي�س  �الخباري   euronews
�ض���ك يف �ن تنظي���م د�ع�س ميث���ل �حد �ظلم 

حلظ���ات �لتاريخ �لتي تعر�ض���ت له���ا معامل 
�لع���ر�ق �لتاريخية و�حل�ض���ارية. كان �كر 
م���ن 4،000 موق���ع �أث���ري وتاريخ���ي حتت 
�ضيطرة د�ع�س يف كل من حمافظات نينوى 

و�ضالح �لدين و�النبار وكركوك".
وبخ�ض���و�س قلعة �أربيل قال �لربوفي�ض���ور 
ق���ادر "نح���ن نعتق���د ب���ان قلع���ة �أربي���ل هي 
مبثاب���ة �أ�ض���ا�س بن���اء �ل�ض���ياحة يف �إقلي���م 
كرد�ض���تان. لقد مت حتوي���ل �ملوقع من موقع 
�أثري �ض���به مهمل �ىل موقع �ض���ياحي �ضبيه 

مبوقع قلعة �نقرة �ل�ضياحي يف تركيا".
لق���د مت���ت موؤخ���ر� ��ض���تعادة بن���اء وترميم 
�لبو�ب���ة �جلنوبي���ة لو�جهة �لقلع���ة من قبل 
�لهيئ���ة �لعليا الإحياء قلع���ة �أربيل. لقد بنيت 
ومت  ع�ض���ر  �لتا�ض���ع  �لق���رن  �ض���تينيات  يف 
تدمريها و�عيد بناوؤها مرة �أخرى يف �لعام 

.1979
متح���ف  عل���ى  �الآن  �أربي���ل  قلع���ة  ت�ض���تمل 
لالعم���ال �لن�ض���يجية �لكردية �ل���ذي تعر�س 
فيه ت�ض���اميم ن�ض���يج �ل�ض���جاد �لفولكلوري 
ملنطقة كرد�ضتان، وكذلك د�ر �ضهاب �جللبي 
�لذي مت ترميمه وجتديده و�لذي ي�ضم فرع 
�ملعهد �لفرن�ض���ي يف �لعر�ق ملنطقة �ل�ض���رق 

�الأو�ضط.
وبع���د �لتج���ول يف مر�ف���ق �لقلع���ة باإمكان 
�لزو�ر �لتجول حول �ل�ضاحة �المامية �لتي 
ت�ض���م �لعديد من �ملطاعم و�أماكن للجلو�س. 
ويف �أوق���ات �مل�ض���اء تك���ون هن���اك �أج���و�ء 
كرنف���ال بينما يتجمع �الأه���ايل حول �لقلعة 

مل�ضاهدة منظر �لغروب.
وم���ن مناطق خمتلف���ة حول �لقلع���ة باإمكان 
�لزو�ء �لعثور على �أماكن حتميهم من �أ�ضعة 
�ل�ض���م�س ويلتقط���ون قطع���ا تذكاري���ة عن���د 
�لب���از�ر �لكب���ري يف �لقلع���ة. بتاريخه �لذي 
يعود للقرن �لثالث ع�ض���ر فان �ل�ضوق �ملغلق 
�جلميل مل���يء باالأزقة �مللتوي���ة و�الأقو��س 
�لت���ي تعر����س كل �ض���يء و�أي �ض���يء ميكن 
للمت�ض���وق �ن يفك���ر ب���ه. �ل�ض���يافة �لكردية 
�ض���تكون حا�ض���رة عل���ى �كملها حي���ث يقدم 
�أ�ض���حاب �الك�ض���اك ق���دح �ل�ض���اي �لرت�ث���ي 

و�لقهوة الأي �ضخ�س يتطلع لب�ضاعتهم.

euronews عن موقع
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وماز�لت هن����اك خالفات ومعوقات بين 
�لطرفين غير مح�ضومة في ملف �ليمن، 
تتطل����ب على حد تعبير بع�س �لمعنيين 
�أكث����ر  �أو  و�ح����دة  تفاو�ض����ية  جول����ة 
لح�ض����م كل �لمتعلق����ات و�لخالفات بين 
�لجانبي����ن قب����ل نهاية �ل�ض����هر �لجاري، 

�لذي هو موعد عقد موؤتمر بغد�د.
وق����ال رحي����م �لعب����ودي ع�ض����و �لهيئ����ة 
ت�ض����ريح  ف����ي  �لحكم����ة  لتي����ار  �لعام����ة 
ل�)�لم����دى( �إن �لمفاو�ض����ات �لتي جرت 
بي����ن �ل�ض����عودية و�إير�ن في �لعا�ض����مة 
بغد�د جرت ب�ض����كل �ض����ري وبح�ض����ور 
وزير �لخارجية فوؤ�د ح�ض����ين، م�ض����يفا 
�أن مخرجاته����ا كان����ت جي����دة و�يجابية 
�أف�ضت �إلى �إعادة فتح �ضفار�ت �لبلدين 

بعد �إغالق د�م خم�س �ضنو�ت.
�أك����دت  �لما�ض����ي  تم����وز  �ض����هر  وف����ي 
ل�ض����ان  وعل����ى  �الإير�ني����ة  �لحكوم����ة 
�أن  ربيع����ي  عل����ي  با�ض����مها  �لمتح����دث 
"محادثاتها مع �لجانب �ل�ضعودي حتى 
�الآن تناول����ت ق�ض����ايا �لبلدي����ن بح�ض����ن 
ني����ة وحقق����ت بع�����س �لتق����دم"، موؤكد� 
على �أن بالده "�ضتو��ض����ل �لمفاو�ضات 
حتى ت�ض����ييق نقاط �لخالف �إلى �أقل ما 

يمكن".
و�أ�ضاف �أن "ملفي �ليمن ولبنان ت�ضدر� 
مباحثات �لجانبين، �لذين حاوال �إيجاد 
ت�ض����وية لهذين �لملفين، ف�ضال عن ملف 
�لح����ج و�لعمرة بالن�ض����بة لالإير�نيين"، 
موؤك����د� �أن مخرج����ات �للقاءين �ض����يعلن 
عنها على ل�ضان �لقادة في موؤتمر بغد�د 
�لمزمع عقده في �لثامن و�لع�ضرين من 

�ضهر �آب �لجاري.
و�نقطعت �لعالقات �لدبلوما�ض����ية بين 
�ل�ض����عودية و�إي����ر�ن في �لع����ام 2016، 
بعد قي����ام �لريا�س باإع����د�م رجل �لدين 
�ل�ضيعي نمر �لنمر، ثم �أعقب ذلك �عتد�ء 
�ل�ض����فارة  عل����ى  �إير�نيي����ن  لمحتجي����ن 
�ل�ض����عودية في طهر�ن وقن�ض����ليتها في 

م�ضهد.
�أما ب�ض����اأن طبيعة �لملف����ات �لتي بحثت 
وعر�ض����ت  �ل�ض����رية  �الجتماع����ات  ف����ي 
عل����ى طاولة �لنقا�����س و�ض����ح �لعبودي 
�أن "مح����اور �لمفاو�ض����ات ه����ي محاور 
و�ضيا�ض����ية  ومخابر�تي����ة  دبلوما�ض����ية 
و�أمنية وع�ضكرية و�قت�ضادية"، كا�ضفا 
عن وجود جولة ثالثة �ضت�ض����بق موؤتمر 
بغد�د لالتفاق على كل �لبنود �لخالفية.

وكان����ت )�لم����دى( نقلت عب����ر تقرير لها 
في نهاية �ض����هر �آذ�ر �لما�ضي �أن �لعر�ق 

عر�س �لو�ضاطة بين �ل�ضعودية و�إير�ن 
م����ن  �لخالفي����ة  �لملف����ات  كل  لت�ض����وية 
خالل �إب����ر�م �تفاق بي����ن �لطرفين يعلن 
ف����ي موؤتم����ر يعقد في بغد�د وبح�ض����ور 

�لواليات �لمتحدة.
م����از�ل  �لموؤتم����ر  �أن  �لعب����ودي  و�أك����د 
قائم����ا بع����د تلق����ي �لحكوم����ة �لعر�قي����ة 
تاأكي����د�ت ومو�فقات للح�ض����ور من قبل 
)11( دولة، م�ض����ير� �إل����ى �أن ولي �لعهد 

�ل�ضعودي محمد بن �ض����لمان و�لرئي�س 
�الإير�ن����ي �إبر�هيم رئي�ض����ي �ض����يكونان 

حا�ضرين في ذلك �لموؤتمر.
و�أكد وزير �لخارجية فوؤ�د ح�ض����ين في 
ت�ضريحات �ضحفية خالل �ضهر حزير�ن 
�لما�ض����ي �أن �لحكوم����ة لعب����ت دور� في 
�لمفاو�ضات �ل�ض����عودية �الإير�نية �لتي 
�حت�ض����نتها �لعا�ض����مة بغ����د�د، م�ض����يفا 
�إلى �لعو��ض����م، حيث  "بد�أن����ا بال�ض����فر 

ع����دة  و�لريا�����س  طه����ر�ن  �إل����ى  ذهب����ت 
م����ر�ت، وعقدت �جتماعات م����ع قياد�ت 

هذين �لبلدين".
ونوه �لقيادي في تي����ار �لحكمة �إلى �أن 
"زيارة �لكاظمي �إلى �لكويت تاأتي من 
�ج����ل �لتحرك نحو �ل�ض����عودية لتجاوز 
�لنقاط �لخالفية م����ع �الإير�نيين و�لتي 
تترك����ز على �لوجود �لع�ض����كري باليمن 
و�لمتعلق����ة بنف����وذ �لدولتي����ن هن����اك"، 

موؤك����د� على �أن تج����اوز هذه �لم�ض����اكل 
�أو  تفاو�ض����ية و�ح����دة  يتطل����ب جول����ة 
�أكثر. من جانبه، ر�أى �ح�ضان �ل�ضمري 
رئي�����س مرك����ز �لتفكي����ر �ل�ضيا�ض����ي ف����ي 
ت�ضريح ل�)�لمدى( �أن �لمفاو�ضات بين 
�ل�ض����عودية و�إي����ر�ن �لت����ي �نطلقت منذ 
فت����رة في بغد�د هي بمثابة نقطة تحول 
كبي����رة لل�ض����روع ف����ي �إنه����اء خالفاتهما 
م����ع �إمكانية �إيجاد م�ض����احات م�ض����تركة 

بي����ن �لجانبين للتفاه����م على تجاوز كل 
�لم�ضاكل.

وقال �ل�ض����مري �إن "�لملفات مت�ض����ابكة 
ب�ض����بب تر�كم للخالفات بي����ن �لبلدين، 
لكن �لعر�ق ركز ونجح في جمع �لفرقاء 
عل����ى طاولة و�حدة في بغ����د�د"، موؤكد� 
عل����ى �أنه بعد جولتين من �لمفاو�ض����ات 
فاأن �لجميع ينتظر �لمو�فقات �لر�ضمية 
مخرج����ات  عل����ى  و�إي����ر�ن  لل�ض����عودية 

�الجتماعين.
وعبر ع����ن �عتق����اده ب�اأن "قم����ة �لجو�ر 
�الإقليم����ي لدع����م بغ����د�د �ض����تكون جزء� 
من طاول����ة �لح����و�ر للتقارب �لر�ض����مي 
بين طه����ر�ن و�لريا�س"، منوها �إلى �ن 
"هذ� بحد ذ�ته �ضيفتح �الأبو�ب لحلحلة 
بع�س �لملفات �لعالق����ة و�لخالفية بين 

�لجانبين".
وتابع �أن "�لالفت في �الأمر هو حما�ضة 
�إي����ر�ن لل�ض����لح م����ع �ل�ض����عودية، وهذه 
�لحما�ض����ة ب����رزت حتى في ت�ض����ريحات 
�أطلقها وزير �لخارجية �الإير�ني محمد 
جو�د ظريف وترحيبه بالدور �لعر�قي 
ف����ي تقري����ب وجه����ات �لنظر بي����ن بلده 

و�ل�ضعودية".
وموؤخ����ر� �أكد �أيرج م�ض����جدي �ل�ض����فير 
�الإير�ن����ي ف����ي بغ����د�د ف����ي ت�ض����ريحات 
متلف����زة �أن "�لمفاو�ض����ات بي����ن �إي����ر�ن 
و�ل�ض����عودية ف����ي �لع����ر�ق تناولت فتح 
�ض����فارتي �لبلدي����ن"، معربا ع����ن تفاوؤله 
في �لو�ض����ول �إل����ى نتائ����ج �إيجابية في 

�لجوالت �لمقبلة من �لمفاو�ضات.
وتاب����ع م�ض����جدي �أن "ع����دة جوالت من 
�لمفاو�ض����ات بي����ن �إير�ن و�ل�ض����عودية 
�أقيم����ت ف����ي �لع����ر�ق، وتوقفت ب�ض����كل 
ف����ي  �ل�ض����لطة  �نتق����ال  ب�ض����بب  موؤق����ت 

�إير�ن".

�لإعالن عن بنود �لتفاق بين 
املفاو�سات ال�سعودية الإيرانية يف العراق: جولة ثالثة مرتقبة �لدولتين �سيكون في موؤتمر بغد�د

 موقع اإخباري: قلعة اأربيل واجهة ح�سارية احتلت موقعها 
يف لئحة الرتاث العاملي 

جولة تفاو�سية قادمة �ستنطلق يف �ل�ساعات �لقليلة 
�ملقبلة بني �جلانبني �ل�سعودي و�لإير�ين يف �لعا�سمة 

بغد�د، ملو��سلة و��ستكمال مباحثاتهما �لتي خا�ساها يف 
جولتني ما�سيتني.

�جلولة �جلديدة تهدف �إىل ت�سفري كل �لنقاط 
�خلالفية بني �جلانبني، قبل �نعقاد موؤمتر بغد�د 

متهيد� لالإعالن عن بنود �لتفاق بينهما.

�ل�����س��ل��ح  ت���ع���ط���ل  �ل����ي����م����ن  م����ل����ف  ب���������س����اأن  �ل�����خ�����الف�����ات   

 بغد�د/ فر��س عدنان

تبح���ث قي���ادة �لعملي���ات �مل�ض���رتكة يف تغيري خططه���ا �الأمنية 
للتعامل مع ق�ض���اء �لطارمية �ض���مايل بغد�د، م���ن خالل �لتعاون 
مع �حل�ض���د �لع�ضائري، وتفعيل �جلهد �ال�ض���تخباري ف�ضاًل عن 

�لكامري�ت �حلر�رية.
ولك���ن جلنة �الأم���ن و�لدفاع يف جمل�س �لن���و�ب �أبدت خماوفها 
من ��ض���تغالل ملف �لطارمية �نتخابيًا، د�عية �إىل عملية و��ضعة 
ي�ض���بقها �جتماع بن �لقادة �لع�ضكرين و�أبناء �ملنطقة؛ ل�ضمان 

جناحها.
يقول �للو�ء حت�ضن �خلفاجي، �ملتحدث با�ضم قيادة �لعمليات، 
يف ت�ض���ريح �إىل )�ملدى(، �إن "�إعادة قد ح�ضلت لبع�س �خلطط 
�لتكتيكي���ة، فيم���ا يخ����س �جله���د �ال�ض���تخباري و�الأمن���ي يف 
�لطارمية". وتابع �خلفاجي، �أن "�جلهود �جلديدة تن�ضب على 
تعزيز �لتعاون مع �حل�ض���د �لع�ضائري يف �لطارمية، �إ�ضافة �إىل 

تفعيل �لكامري�ت �حلر�رية". 
و�أ�ض���ار، �إىل �أن "قي���ادة عملي���ات �لكرخ يف بغد�د فر�ض���ت على 
�لطارمي���ة �أطو�قًا �أمنيًة، مبجرد ما ح�ض���ل �خل���رق �الأمني قبل 
يوم���ن، وعل���ى نحو كب���ري من �ل�ض���رعة". وب���ن �خلفاجي، �أن 
"معلومات من م�ضادرها �لدقيقة �أ�ضبحت لدى �لقو�ت �الأمنية 
ع���ن بع�س عنا�ض���ر تنظيم د�ع����س �الإرهابي �لذي���ن يتو�جدون 
يف �لعم���ق �ل�ض���مايل للطارمي���ة، وحتدي���دً� يف مناطق �ض���عبة 

جغر�فيًا".
و�ض���دد، على �أن "�لقو�ت �الأمنية تعمل بنحو م�ض���تمر من خالل 
تعاون �أهايل �ملنطقة يف مالحقة تلك �جليوب ومطاردتها بغية 

�لق�ضاء عليها".
و�أورد �خلفاج���ي، �أن "�ملعلومات �ملتو�ف���رة لدينا تفيد بوجود 
حو��ض���ن ت�ض���هل على �الإرهابين �لتحرك و�ال�ضتهد�ف"، مبينًا 
�أن "�لعم���ل �حلايل ين�ض���ب عل���ى مالحقة تلك �حلو��ض���ن بغية 
�لق�ض���اء عليه���ا، وقط���ع جمي���ع �إم���د�د�ت �لتنظي���م �الإرهابي". 
ويو��ض���ل، �أن "عملية �الإحاط���ة و�لتطويق قد ح�ض���لت الأوكار 
�لتنظيمات �الإرهابية يف �ض���مال �لطارمية متهيدً� لالنق�ض���ا�س 

عليها وتطهري �ملنطقة بالكامل". 
و�أك���د �خلفاج���ي، "�ض���رورة �إي�ض���ال ر�ض���الة �إىل �ملو�طنن يف 
�لعا�ض���مة مفاده���ا �أن بغ���د�د موؤمن���ة بالكامل، �ض���و�ء يف د�خل 
�ملدين���ة �أو عل���ى �الأط���ر�ف، وه���و م���ا ي�ض���مى بحز�م بغ���د�د". 
و��ض���تطرد، �أن "حم���اوالت �لتنظيم �الإرهابي م���ن خالل �لقيام 
ببع�س �الأعمال بن حن و�آخر لن جتدي �أي نتيجة يف مو�جهة 
�لق���و�ت �الأمنية �لتي �أ�ض���بحت لديها خربة كب���رية يف �لتعامل 
مع د�ع�س". ولفت �خلفاجي، �إىل �أن "�لتعامل مع هذه �خلروق 
�أخ���ذ يت�ض���اعد من ناحي���ة �ض���رعة ردة �لفعل، وم���ا يتحدث عنه 

�لبع�س من �أن بغد�د مهددة هو غري �ضحيح".
وي�ضرت�ض���ل، �ملتح���دث �لع�ض���كري، �أن "قي���ادة عملي���ات بغ���د�د 
�أوقف���ت خالل �ملدة �ملا�ض���ية �لعدي���د من �لهجم���ات �الإرهابية"، 
ور�أى �أن "ذل���ك ي���دل عل���ى �أن �ملب���ادرة بيد �ملنظوم���ة �الأمنية". 
ونّوه، �إىل �أن "ح�ضول خرق �أمني يف منطقة ما ال يعني خروج 
�لو�ض���ع �الأمني عن �ل�ض���يطرة، قو�تنا قادرة على �ضحق تو�جد 

�الإرهابين يف �أي مكان".
وم�ض���ى �خلفاجي، �إىل �أن "�ل�ضائعات �لتي ت�ضربت عن توجيه 
�أو�مر ب�ض���حب �لقطعات �لع�ضكرية من �لطارمية غري �ضحيحة، 
ب���ل �أن عمليات بغ���د�د �أخذت تعزز من تو�جده���ا وتعتمد �آليات 

جديدة للتعامل مع �لتحديات �حلالية". 
من جانبه، �أفاد ع�ض���و جلنة �الأمن و�لدف���اع يف جمل�س �لنو�ب 
عبا����س �ض���روط يف ت�ض���ريح �إىل )�مل���دى(، ب���اأن "�لطارمية قد 
�ض���هدت �أحد�ثًا متتالية ال�ض���يما �الأخري �لذي �أدى �إىل ��ضت�ضهاد 

�أربعة من عنا�ضر �حل�ضد �ل�ضعبي". 
و�أ�ض���اف �ضروط، �أن "�لهجوم �الأخري قد ح�ضل من حماور عدة 
وه���ذ� ي�ض���تدعي بالقي���اد�ت �الأمنية �النتب���اه و�لتعامل مع هذه 

�مل�ضتجد�ت". 
وز�د، �أن "تو�ج���د �الإرهاب يف �لطارمية وبهذ� �لكم، من �ض���اأنه 
�أن يه���ّدد �أمن بغ���د�د و�ملناطق �الأخرى �ملحيط���ة بها". وحتدث 
�ض���روط، عن "طبيعة جغر�فية �ضعبة لهذ� �لق�ضاء؛ كونه يتمتع 
بب�ض���اتن كثرية حتجب �لروؤية عن �لقو�ت �الأمنية، �إ�ضافة �إىل 
�مل�ض���كالت �ل�ضيا�ض���ية �لتي �ألقت بظاللها على �لو�ضع �الأمني". 
ويج���د، �أن "�لتعامل م���ع �لطارمية ينبغي �أن يك���ون بحذر لكي 
ال يتم ��ض���تغالله �نتخابيًا"، ون�ض���ح بعقد "�جتماع بن �لقيادة 
�الأمنية و�أبناء �ملنطقة، قبل �مل�ضي بو�ضع خطة ع�ضكرية �ضاملة 

للتطهري و�لتم�ضيط".
ودعا �ض���روط، �إىل "�ض���ن هجوم و��ض���ع ي�ض���مل جمي���ع مناطق 
�لق�ض���اء، ال ي�ض���تثني منه���ا �أي جزء، ياأت���ي ذلك بالتن�ض���يق مع 

�جلهد �ال�ضتخباري ملالحقة �الأهد�ف ومعاجلتها".
وذك���ر ع�ض���و جلن���ة �الأم���ن �لنيابي���ة، �أن "�لهجم���ات �الإرهابية 
�لتي �ض���هدتها بغد�د خالل �ملدة �ملا�ض���ية كان م�ض���درها ق�ض���اء 
�لطارمي���ة، وه���ذ� ي���دل على وجود حو��ض���ن لتنظي���م د�ع�س". 
و�أعرب عن �عتقاده ب���اأن "�لطارمية هي �أكرب حتد �أمني يو�جه 
�لع���ر�ق يف �لوقت �حلايل بحكم موقعها �جلغر�يف �لذي يربط 

بغد�د مبحافظتي دياىل و�ضالح �لدين".
و�نتهى �ض���روط، �إىل �أن "ح�ضول �أي خرق �أمني يعك�س وجود 
خل���ل يف �جله���از �لع�ض���كري، م���ا يتطل���ب معاجلت���ه م���ن خالل 
�لقادة �لع�ض���كرين". وكان تنظيم د�ع�س �الإرهابي قد �ض���ن قبل 
�أيام هجومًا يف منطقة �لطارمية �ض���مايل �لعا�ض���مة، �أ�ض���فر عن 

��ضت�ضهاد عدد من عنا�ضر �حل�ضد �ل�ضعبي و�إ�ضابة �آخرين.

القيادة الع�سكرية تبحث عن خطط جديدة 
للتعامل مع الطارمية

�لدفاع �لنيابية حتذر من ��ستغالل �أو�ساع �ملدينة �نتخابيًا



 بغداد/ متيم احل�سن

اقرتب����ت ال�س����لطات يف بغ����داد قب����ل ايام من 
تق����دم يف ق�س����ية �س����نجار، �س����مال  حتقي����ق 
املو�س����ل، قب����ل ان يتدخل هج����وم �ساروخي 

ليدمر كل �سيء.
وتتحال����ف ف�سائل م�سلحة م����ع حزب العمال 
الغالبي����ة  ذات  املدين����ة  يف  الكرد�ست����اين 
االيزيدية، فيما التزال املنطقة مدمرة واغلب 

�سكانها يف كرد�ستان.
ويعق����د ه����ذا التحال����ف امل�سه����د يف �سنج����ار، 
بذريع����ة  الرتكي����ة  التدخ����ات  اىل  ا�ساف����ة 
ماحق����ة ح����زب العمال، والت����ي ترغب يف ان 
تك����ون بدي����ا قريبا للح����زب هن����اك- بح�سب 

بع�ض التف�سريات-.
وكان����ت احلكومة العراقية ابرم����ت قبل �سنة 
تقريبا اتفاقية "تطبيع" مع كرد�ستان العادة 
اخلدمات واالمن وال�سكان اىل �سنجار، لكن 

مل يتحقق منها �سيء حتى االآن.
م�سدر م�سوؤول يف �سنج����ار، يوؤكد ل�)املدى( 
ان بغداد مازال����ت تتفاو�ض مع حزب العمال 
الكرد�ست����اين، واآخره����ا كان ق����د تزام����ن م����ع 
و�سول رئي�����ض الوزراء م�سطف����ى الكاظمي 

اىل املدينة قبل ا�سبوع.
 يف ذل����ك اليوم كانت طائرة يعتقد انها تركية 
ق����د ق�سفت عجل����ة تابع����ة حل����زب العمال يف 
و�س����ط �سنج����ار، وقت����ل 2 بداخله����ا احدهما 
ق����ال احل�سد بانه قي����ادي يف الهيئ����ة، وجرح 
اثن����ان اآخران. وف����ق بيان احل�سد ف����ان "اآمر 
ف����وج 80 يف الق����وة االإيزيدي����ة حلماية جبل 
�سنجار باحل�سد ال�سعبي �سعيد ح�سن �سعيد، 
ا�ست�سهد، اإثر ق�سف بطائرة م�سرية جمهولة 
داخ����ل ق�س����اء �سنجار �سم����ال غربي حمافظة 
"االعت����داء اأدى اإىل  نين����وى". واأ�س����اف اأن 
 ،80 الف����وج  اآم����ر  مرافق����ي  اأح����د  ا�ست�سه����اد 
باالإ�سافة اإىل اإ�سابة ثاثة مقاتلني اآخرين".
وتتع����اون ف�سائ����ل تابع����ة للح�س����د منذ اكرث 
من عامني مع حزب العم����ال الكرد�ستاين يف 
�سنج����ار، كم����ا ان هن����اك ق����وة بحج����م 1500 
ايزي����دي اغلبه����م م����ن ال�����pkk" " من�سوية 

حتت هيئة احل�سد.

قبل �ساعات من التفاو�ض!
وبح�سب امل�سدر الذي طلب عدم ن�سر ا�سمه، 
ان القتي����ل االآخر يف الهج����وم هو ابن �سقيق 
�سعيد، واحد اجلرحى قيادي كبري يف حزب 
العم����ال، كان يتج����ه للتفاو�ض م����ع احلكومة 
العراقي����ة يف �سنجار ح����ول تطبيع االو�ساع 

يف املدين����ة. امل�س����در مل ي�ستط����ع ان يوؤكد ان 
التفاو�����ض كان م����ع الكاظم����ي ال����ذي تزام����ن 
احل����ادث م����ع زيارت����ه اىل الق�س����اء، او م����ع 
�سخ�سي����ات حكومية اخرى ب����ارزة، لكنه اكد 
ان ح����زب العمال "�سك ب����ان اجلانب العراقي 
ع����ن تواج����د  م����ن اعط����ى االحداثي����ات  ه����و 

القيادي الذي جرح".
والقي����ادي يدع����ى )مظلوم.ر(، وه����و اأجنبي 
ويحم����ل جن�سي����ة اإح����دى ال����دول يف �سرق����ي 
اوروب����ا –حتف����ط امل�س����در عل����ى ذك����ر ا�سمه 

بالكامل او جن�سيته-.
وي�سم ح����زب العمال الكرد�ستاين الذي تقدر 
اع����داد عنا�س����ره يف الع����راق بنح����و 4 اآالف 
عن�س����ر، جن�سي����ات خمتلف����ة مث����ل الرتك����ي، 
ال�س����وري، ال�سي�س����اين، الرو�سي وجن�سيات 

اخرى.
ويتاب����ع امل�سدر: "بتدخل م����ن حكومة بغداد 

مت نقل مظلوم بحماية من ال�سلطات العراقية 
اىل م�ست�سف����ى يف املو�سل، لكن متت اعادته 

اىل �سنجار بوقت ق�سري".
بق����اء  الكرد�ست����اين  العم����ال  ح����زب  رف�����ض 
القي����ادي يف احل����زب يف املو�س����ل خوفا من 
اعتقال����ه او قتل����ه، لذل����ك هدد اجله����ة االمنية 
الت����ي اخذته اىل املو�س����ل باعادته واال يقوم 

بقتل عنا�سر عراقية داخل �سنجار.
ويف اآذار املا�س����ي، قت����ل مت�سللون من حزب 
العم����ال جندي����ا عراقي����ا على احل����دود، اثناء 
م����ن  ا�سلح����ة  �ساحن����ات  ادخ����ال  حماولته����م 

�سوريا.
وجتنب����ت العملي����ات امل�سرتك����ة حينه����ا ذك����ر 
ا�س����م حزب العم����ال يف البي����ان، لكنه����ا قالت 
ان الهج����وم "نف����ذه مت�سلل����ون م����ن �سوري����ا 
اىل الع����راق يف منطق����ة الدوكجي غرب جبل 

�سنجار".

االمني����ة  اجله����ة  ف����ان  امل�س����در،  وبح�س����ب 
العراقي����ة اع����ادت مظل����وم م����رة اخ����رى اىل 
�سنج����ار، ويف املدينة الت����ي تعاين نق�سا يف 
اخلدمات واالدوي����ة، مت جلب خمدر وطبيب 
ايزي����دي اىل موقع تابع حلزب العمال، حيث 

رف�ض ان تتم معاجلته من طبيب م�سلم.

الهجوم الرتكي الثاين
وي�سي����ف امل�سدر وهو قريب من ال�سلطة يف 
�سنجار التي ي�سيطر عليها ال�pkk""، "بعد 
يومني م����ن الهج����وم مت تهري����ب القيادي يف 

احلزب م�ستخدمني �سيارات اال�سعاف".
جلب احل����زب 4 �سي����ارات ا�سع����اف، وو�سع 
بداخله����ا مر�سى وه����م يف احلقيق����ة عنا�سر 

.""pkk�م�سلحة من ال
وتاب����ع امل�سدر قائا: "بع����د ذلك حدث ق�سف 
جديد يف نف�ض امل����كان الذي كان يتعالج فيه، 

واليعرف م�سري مظلوم حتى االن".
طي����ب  رج����ب  الرتك����ي،  الرئي�����ض  ونف����ى 
اإردوغ����ان، م�س����اء ال�سبت املا�س����ي، اأن تكون 
الغارة اجلوي����ة الرتكية التي اأودت، الثاثاء 
املا�س����ي، بحياة ثمانية اأ�سخا�ض يف �سنجار 
ق����د ا�ستهدف����ت م�ست�سفى، قائا اإنه����ا اأ�سابت 
قاع����دة ملجموعة متمردة تابعة حلزب العمال 

الكرد�ستاين.
وكان����ت االدارة املحلية يف �سنج����ار، التابعة 
حل����زب العم����ال الكرد�ست����اين، ق����د ادعت يف 
بي����ان ان الهج����وم ق����د ا�سته����دف م�ست�سف����ى 

العمال". حزب  من  عن�سرا  "ا�ستقبل 
الق�س����ف  �سه����داء  "ع����دد  ان  االدارة  وقال����ت 
الرتك����ي بل����غ ثماني����ة، )ه����م( اأربع����ة مقاتلني 
م����ن  واأربع����ة موظف����ني  الف����وج 80،  �سم����ن 

امل�ست�سفى" الذي انهار بالكامل.
والفوج 80 هو �سمن قوات احل�سد ال�سعبي 

يع����رف  وكان  العراقي����ة،  للحكوم����ة  ويتب����ع 
�سابقا با�سم "وح����دات حماية �سنجار" التي 
تاأ�س�ست بدعم من حزب العمال الكرد�ستاين، 
يف الع����ام 2014، للدف����اع عن املدين����ة بعدما 

�سقطت يف اأيدي تنظيم داع�ض.
لكن اردوغ����ان يف ات�سال هاتف����ي مع رئي�ض 
ال����وزراء م�سطفى الكاظم����ي، اكد اأنه "خافا 
الدع����اءات التنظي����م االإرهاب����ي، ف����اإن املوقع 
امل�ستهدف لي�����ض م�ست�سفى اأو مركزا �سحيا، 
بل اأح����د اأماكن اإيواء ه����ذه املنظمة"، ح�سب 

بيان �سادر عن الرئا�سة الرتكية.
واعت����ر الرئي�ض الرتك����ي اأن التنظي����م يلجاأ 
اإىل "ه����ذا النوع من االأكاذي����ب" عندما ي�ستد 
عليه اخلناق، م�س����ريا اإىل اأن تركيا تت�سرف 
"بح�سا�سي����ة عالي����ة" خ����ال ه����ذا النوع من 

العمليات.
وت�س����ن تركي����ا من����ذ الع����ام املا�س����ي هجمات 

متكررة �سد حزب العمال، فيما توغلت نحو 
30 كم يف عم����ق االرا�سي العراقية وان�ساأت 

قرابة 40 نقطة ع�سكرية �سمايل الباد.

فل�سطني العراقية!
ب����دوره يعتق����د ماج����د �سنكايل، وه����و قيادي 
يف ح����زب العم����ال الكرد�ست����اين يف �سنجار، 
ان تركي����ا "تعقد االأو�س����اع يف املدينة" اكرث 
مم����ا هي معق����دة االآن، م�سبها و�س����ع �سنجار 

ب�"الق�سية الفل�سطينية".
�سنكايل وه����و نائب �سابق، يقول يف ات�سال 
مع )املدى( ان "احلكومة العراقية تتفاو�ض 
لك����ن تركي����ا ال تري����د ان ينته����ي ال�س����راع يف 
�سنج����ار النها تري����د ان تك����ون البديل حلزب 

العمال".
ابرم����ت بغ����داد واربي����ل، يف ت�سري����ن االول 
2020، اتفاقي����ة تت�سمن 3 حم����اور: ادارية، 
 " "pkk�اإع����ادة اعمار، وامنية ت�سمل طرد ال
من �سنجار وف�سائل اخرى بع�سها ا�سبحت 

مرتبطة مع احل�سد ال�سعبي.
وي�س����ري �سن����كايل وه����و مر�سح ع����ن احلزب 
الدميقراط����ي يف �سنج����ار، اىل ان "االتفاقية 
مازالت حرا على ورق، ومل يتحقق منها اي 
�س����يء، واأخ�س����ى ان يتحول االأم����ر اىل اأ�سبه 

بالق�سية الفل�سطينية".
ويك�س����ف النائ����ب ال�سابق عن تق����دمي ا�سماء 
2500 عن�س����ر يفرت�ض انهم من �سمن القوة 
امل�سرتك����ة التي �ستقوم بحماي����ة �سنجار بعد 

ابعاد الت�سكيات امل�سلحة االخرى.
لك����ن �سن����كايل يق����ول: "مل يت����م ت�سكي����ل هذه 
الق����وة او تدريبه����ا حتى االن، كم����ا ان اغلب 

اال�سماء من املوالني حلزب العمال".
ويفرت�ض ان ت�سارك ه����ذه القوى اىل جانب 
حماي����ة  يف  واملخاب����رات  الوطن����ي  االم����ن 

�سنجار بعد اختيار ادارة حملية جديدة.
وتعت����ر االدارة احلالي����ة الت����ي �سكل����ت م����ن 
قب����ل ح����زب العم����ال 2018 "غ����ري �سرعي����ة" 
النها ط����ردت االدارة القدمية التي �سوت لها 

جمل�ض حمافظة نينوى يف 2015.
خ����ارج  م����ن  االآن  تعم����ل  القدمي����ة  واالدارة 
�سنج����ار يف بل����دة قي����ادة القريبة م����ن دهوك 

والتي تبعد نحو 130 كم �سمال �سنجار.
وي����رى �سن����كايل ان احلل يف �سنج����ار يكون 
االط����راف  كل  م����ع  احل����وارات  بتو�سي����ع 
و"ال�سغ����ط االمريك����ي عل����ى ق�س����د" والت����ي 
ه����ي ق����وات �سوريا الدميقراطي����ة يف �سوريا 
املدعوم����ة م����ن وا�سنط����ن واملرتبط����ة ب�سكل 

وثيق مع حزب العمال.
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 ذي قار / ح�سني العامل

اأعلنت قيادة �سرط���ة ذي قار، ت�سجيل حالتي 
ورج���ل  العم���ر  مقتب���ل  يف  ل�س���اب  انتح���ار 
ثمانين���ي خ���ال ي���وم واح���د، وذل���ك ب�سن���ق 
نف�سيهم���ا بوا�سط���ة حب���ل يف اماك���ن متفرقة 

مبركز مدينة النا�سرية.
وفيم���ا ا�س���ارت اىل ت�سجي���ل نح���و 30 حالة 
انتح���ار خ���ال اال�سه���ر املن�سرمة م���ن العام 
اجلاري، ك�س���ف مراقبون عن اعداد م�ساعفة 
من حم���اوالت االنتحار الفا�سل���ة، داعني اىل 
التن�سي���ق بني االجه���زة االمني���ة واملنظمات 
لو�س���ع  االكادميي���ة  واجله���ات  املجتمعي���ة 
ال���دور  لتفعي���ل  علمي���ة  وبرام���ج  درا�س���ات 
املجتمعي يف معاجلة ظواهر ارتفاع معدالت 
االنتح���ار وتعاط���ي املخ���درات وغريه���ا من 

اجلرائم التي باتت تقلق املجتمع.
وقال مدي���ر ق�سم اإعام قي���ادة �سرطة ذي قار 
العمي���د احلقوق���ي ف���وؤاد ك���رمي ل�)امل���دى( ان 
"�سابا بعمر 18 عامل ورجل م�سن بعمر 81 
عاما اقدما على االنتح���ار يف مناطق متفرقة 
"عم���ال  م���ن مدين���ة النا�سري���ة"، مبين���ًا ان 
التنظيف يف احدى املدار�ض عرثوا على جثة 
ال�س���اب معلق���ة ومتف�سخة داخ���ل مدر�سة يف 

جممع �سكني و�سط النا�سرية".
واو�س���ح ك���رمي ان "ال�سحي���ة غ���ادر منزل���ه 
قب���ل يومني من انتحاره اث���ر �سجار عائلي"، 
واردف "فيما انتحر الرج���ل امل�سن بوا�سطة 

حبل و�سعه يف �سباك داخل منزله".
 وا�س���ار مدي���ر ق�سم اإع���ام قي���ادة �سرطة ذي 
ق���ار اىل ان "التحقيق���ات االأولي���ة ت�س���ري اىل 
ان دوافع انتحار ال�سحية االخرية تعود اىل 

�سغوط مالية".
وت�س���ري بيان���ات قي���ادة �سرط���ة ذي ق���ار اىل 
ان اول حال���ة انتح���ار ح�سلت عل���ى م�ستوى 
العامل خ���ال عام 2021 كانت يف النا�سرية، 
اذ حدث���ت حالة االنتحار يف ال�ساعة العا�سرة 

من �سباح اليوم االأول من العام املذكور.
وعن عدد حاالت االنتحار التي �سجلتها قيادة 
�سرطة ذي قار هذا العام قال كرمي ان "حاالت 

االنتح���ار امل�سجل���ة من���ذ مطل���ع ع���ام 2021 
وحت���ى االآن ت���رتاوح ما ب���ني 25 – 30 حالة 
انتح���ار"، مبينا ان "معظم املنتحرين هم من 
�سريح���ة ال�سباب الذين ت���رتاوح اعمارهم ما 
ب���ني 20 – 30 �سن���ة وت���كاد تت�س���اوى ن�سبة 

الن�ساء مع الذكور يف احلاالت املذكورة".
وي�س���ري مدي���ر ق�سم اإع���ام قي���ادة �سرطة ذي 
ق���ار اىل اأن "ط���رق االنتحار تنوع���ت ما بني 
ال�سن���ق والغرق واحلرق واإط���اق النار وان 
ح���االت االنتح���ار امل�سجلة كان���ت اكرث خال 
ف�سل ال�سي���ف مقارنة بف�سل ال�ستاء"، عازيًا 
"دواف���ع االنتحار اىل عدة ا�سباب من بينها 
�سغوط نف�سي���ة واقت�سادية وم�ساكل ا�سرية 

وف�سل درا�سي وتعاطي خمدرات".
"ظاه���رة االإق���دام عل���ى  واأو�س���ح ك���رمي اأن 
االنتح���ار ظاهرة خط���رية ت�ستدع���ي ت�سافر 
جهود جميع اجلهات احلكومية واالكادميية 

واملجتمعية املعنية باالأمر".
وم���ن جانب���ه ي���رى رئي����ض منظم���ة االإخ���اء 

االإن�ساني���ة النا�سط علي عبد احل�سن النا�سي 
اأن "اع���داد ح���االت االنتح���ار الفا�سل���ة تفوق 
اع���داد احل���االت امل�سجلة باكرث م���ن �سعفني 
وه���وؤالء ي�سكلون ح���االت انتحار حمتملة قد 
توؤدي اىل الوف���اة يف حال مل تعالج اال�سباب 
اأن  اىل  منوه���ا  لانتح���ار"،  دفعته���م  الت���ي 
"حم���اوالت االنتح���ار الفا�سل���ة امل�سجلة يف 
حمافظة ذي قار خال عام 2020 تقدر باأكرث 
م���ن 160 حماولة مقارنة ب���� 80 حالة انتحار 

موؤكدة ادت اىل الوفاة".
وع���ن �سب���ل احل���د من ظاه���رة االنتح���ار قال 
النا�سي الذي �سب���ق له اأن �سغل من�سب نائب 
رئي����ض خلية اأزمة االنتح���ار يف حمافظة ذي 
ق���ار اىل اأن "خلية ازمة االنتحار التي توقف 
عمله���ا من���ذ عام كان���ت تتبن���ى برناجما لدعم 
وم�ساع���دة الناج���ني من حم���اوالت االنتحار 

الفا�سلة لغر�ض عدم تكرار املحاولة".
وا�سرت�س���ل رئي�ض منظمة االإخ���اء االإن�سانية 
ان "اع�س���اء خلي���ة االزم���ة كان���وا يج���رون 

لق���اءات م���ع الناج���ني لغر�ض الوق���وف على 
دوافع االنتحار ومن ثم العمل على معاجلتها 
�س���واء م���ن خ���ال توف���ري فر�س���ة عم���ل او 
توف���ري دع���م م���ايل ب�سي���ط او التو�سط حلل 
امل�س���اكل اال�سرية واملجتمعي���ة وغري ذلك من 
املعاجل���ات"، م�س���ددًا عل���ى "�س���رورة احياء 
ن�ساط���ات خلي���ة االزم���ة لت�سه���م يف احلد من 

حاالت االنتحار املتنامية".   
واك���د النا�سي اهمي���ة تبني برام���ج حكومية 
وجمتمعية للحد من ظاهرة االنتحار مقرتحا 
ان "يك���ون هن���اك تن�سيق عل���ى م�ستوى عاٍل 
بني اجله���ات االمنية واالكادميية واملنظمات 
واملوؤ�س�س���ات املجتمعية الع���داد درا�سات عن 
دواف���ع وا�سباب ارتفاع معدالت االنتحار يف 

املجتمع وو�سع احللول الناجعة لها".
واأ�س���ار رئي����ض منظم���ة االإخ���اء االإن�ساني���ة 
"تف�س���ي البطال���ة وانت�س���ار ظاه���رة  اأن  اىل 
تعاط���ي احلب���وب املخ���درة ت���كاد تك���ون من 
اأبرز االأ�سباب التي تدفع ال�سباب واملراهقني 
اىل االنتح���ار فيما ت�س���كل ال�سغوط النف�سية 
واالإرغ���ام  الدرا�س���ي  والف�س���ل  واالأ�سري���ة 
عل���ى الزواج م���ن اأبرز دواف���ع االنتحار لدى 
الن�ساء"، مبينًا اأن "مظاهر الياأ�ض واالإحباط 
عوامل رئي�سة تدفع بال�سباب اىل االنتحار".
وكانت مفو�سية حقوق االإن�سان، اعلنت يوم 
الثاث���اء )9 اآذار 2021(، ت�سجيل 644 حالة 
انتحار  يف عموم العراق خال العام املا�سي 

من بينها 80 حالة انتحار يف ذي قار.
وقال ع�س���و املفو�سية فا�س���ل الغراوي، يف 
بيان تلقته )امل���دى( يف حينها اإن "املفو�سية 
اأ�س���رت ارتف���اع ح���االت االنتح���ار يف عموم 
حمافظ���ات العراق لع���ام 2020 بلغت )644( 
حالة، الفت���ا اىل ان "حمافظة بغداد ت�سدرت 
امل�سه���د باالع���داد حي���ث بلغ���ت )139( حالة 
تلته���ا حمافظة الب�سرة )86( حالة وحمافظة 
ذي ق���ار )80( حالة وحمافظ���ة نينوى )69( 
حال���ة". وا�ساف الغراوي ان���ه "من خال ما 
مت ت�سجيل���ه ارتفاع االع���داد بني فئة الذكور، 
حيث بلغ���ت اعدادهم )368( واالناث )276( 

حالة انتحار".

الحقت قياديًا اأوروبيًا في 
الحزب كان ذاهبًا اإلى اجتماع 
مع الحكومة العراقية

 طائرات تركية ن�شفت اتفاقًا و�شيكًا بين بغداد 
وحزب العمال حول �شنجار

 ذي قار ت�شجل حالتي انتحار.. والبيانات ت�شجل 
نحو 30 حالة انتحار خالل اأ�شهر 

مراقبون: مفاو�سات وزير الموارد المائية والوفود المرافقة غير موفقةمراقبون يدعون لو�سع برامج فاعلة لمعالجة ظواهر ارتفاع معدالت االنتحار وتعاطي المخدرات

سياسة

 بغداد/ ح�سني حامت

تتج���ه وزارة امل���وارد املائية مطلع ال�سه���ر املقبل اىل تركيا 
ملناق�سة "مل���ف املياه" واإطاق احل�س�ض املائية، فيما يرى 
ن���واب وخمت�سون اأن م�سكلة املي���اه �ستبقى م�ستمرة ما مل 
يتم التدخل املبا�سر من قبل رئي�سي الوزراء واجلمهورية.

وخ���ال الع���ام احلايل فق���ط، انخف�س���ت مع���دالت اإيرادات 
نهري دجلة والف���رات بحوايل 50% عن معدالتها الطبيعية 
خال االأعوام املا�سية، ليت�سبب انخفا�ض مليار لرت مكعب 
واح���د م���ن املي���اه بخ���روج 260 األ���ف دومن م���ن االأرا�سي 
الزراعي���ة املنتج���ة عن اخلدم���ة، بح�س���ب اإح�سائيات �سبه 

ر�سمية.
ويق���ول ع�سو جلنة الزراعة واملي���اه واالهوار جمال فاخر 
يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "املفاو�س���ات ب�س���اأن االطاق���ات 
املائي���ة مل ت���اأت باأي���ة نتيج���ة م���ع دول اجل���وار"، مبينا اأن 
"اجلانب���ني الرتك���ي واالإي���راين م�سران عل���ى قطع املياه 
والتم�س���ك بقراراته���م الراف�س���ة الإط���اق املي���اه لل�س���دود 

واخلزانات العراقية".
واته���م العراق، يف وق���ت �سابق، اإيران، بقط���ع مياه نهري 
�س���ريوان وال���كارون عن الب���اد، ما ت�سبب ب�س���ح املياه يف 
حمافظة دي���اىل �سرقي الب���اد، والتاأثري عل���ى نوعيتها يف 

�سط العرب اأق�سى جنوبي العراق.
وي���رى فاخ���ر، اأن "تركيا ال تك���رتث للعراق ووف���وده التي 
ذهب���ت الي���ه رغ���م التب���ادل التجاري ب���ني البلدي���ن وخدمة 

اقت�ساده".
ودع���ا ع�سو جلن���ة الزراع���ة النيابي���ة، "رئي�س���ي الوزراء 
واجلمهوري���ة اىل التدخل املبا�سر مبلف املياه"، م�ستدركا، 
ان "مفاو�س���ات وزي���ر امل���وارد املائية والوف���ود املرافقة مل 

تظهر اأية نتائج اإيجابية".
وي�س���دد فاخر على، ان "يكون ملف املياه على راأ�ض موؤمتر 

قمة بغداد املزمع عقده نهاية ال�سهر احلايل".
وي�ستغ���رب ع�سو جلنة الزراعة النيابية من "و�سع اهوار 
الع���راق عل���ى الئح���ة ال���رتاث العامل���ي دون االهتم���ام به���ا 

وتوفري ح�سة مائية ت�سهم يف دميومتها".
موع���دا  االأح���د،  اأم����ض  املائي���ة،  امل���وارد  وزارة  وح���ددت 
ال�ستكمال مباحثات املياه، فيما اأ�سارت اإىل اأن وفدًا عراقيًا 

�سيزور تركيا مطلع ال�سهر املقبل ب�ساأن هذا املو�سوع.
وقال املتحدث با�سم الوزارة علي را�سي اإن "العام احلايل 
ُيع���ّد عام���ًا �سحيحًا باملي���اه، وهناك قل���ة وا�سحة يف نهري 
دجل���ة والفرات، اللذي���ن انخف�ض م�ستواهم���ا اىل اأكرث من 

50%، اإ�ساف���ة اىل انخفا�ض املياه ومبعدالت كبرية يف �سد 
دوكان ودربندخ���ان و�سريوان ودي���اىل"، الفتًا اىل اأنه "مت 
تاأم���ني االحتياج���ات املائية لهذا املو�س���م واملو�سم ال�ستوي 
املقب���ل مما هو متوف���ر من خزين مائي جي���د يف اخلزانات 

والبحريات".
واأ�س���ار را�س���ي اىل "عق���د اجتماعات عديدة م���ع اجلانبني 
الرتك���ي وال�س���وري �سم���ن ملف املي���اه، وان هن���اك زيارة 
مرتقب���ة لوف���د عراق���ي اىل تركي���ا مطل���ع ال�سه���ر املقبل من 
اج���ل ا�ستكمال اللق���اءات والنقا�سات ب�س���اأن ح�سة العراق 
واالطاق���ات املائي���ة يف نهري دجل���ة والف���رات، ف�سًا عن 
التهيئة لعق���د اجتماع ثاثي م�سرتك ي�س���م العراق وتركيا 
و�سوري���ا ب�س���اأن مو�سوع تقا�س���م ال�سرر يف ف���رتة ال�سح 
املائي، وا�ستكمال النقا�ض ب�ساأن الروتوكول امل�سرتك بني 

العراق وتركيا، واإن�ساء املركز البحثي يف العراق".
واأك���د، اأن "ه���ذه امللف���ات وملفات اأخ���رى �ستت���م مناق�ستها 
خ���ال زيارة الوفد العراقي ه���ذه، وان زيارة وزير املوارد 
املائي���ة �ستكون تتويجًا ملجموعة م���ن اللقاءات مع اجلانب 
ال�س���وري، ولقائ���ه جمموع���ة م���ن امل�سوؤول���ني ال�سوريني، 
وط���رح جمموع���ة م���ن النق���اط االفرتا�سي���ة م���ع اجلان���ب 
ال�س���وري بخ�سو����ض مل���ف املي���اه"، الفت���ًا اىل اأن "وف���دًا 
عراقي���ًا �سبق ل���ه اأن زار تركيا يف حزي���ران املا�سي، بحث 
خ���ال زيارته تلك ملفات مهمة، واطلع الوفد على جمموعة 

من املن�ساآت واخلزين املائي يف �سد الي�سو".
ولف���ت را�س���ي اىل اأن "هذا احلراك �سيت���وج بزيارة الوفد 
العراق���ي ال�سهر املقب���ل، ملناق�سة هذه امللف���ات ب�سكل اأو�سع 

واأدق".
ب���دوره، يق���ول اخلب���ري املائ���ي ع���ادل املخت���ار يف حدي���ث 
م���ع  ال�سابق���ة  واملباحث���ات  "املفاو�س���ات  اإن  ل�)امل���دى(، 
بروتوك���والت  اال  لي�س���ت  والرتك���ي  االإي���راين  اجلانب���ني 
ومباحثات دون فائدة"، م�ست���دركا بالقول اإن "املفاو�سات 
احلقيقي���ة فعا تل���ك التي تتم بني رئي�س���ي وزراء الدولتني 
املفاو�ستني ولي�ست من قب���ل وزير املوارد املائية والوفود 

التي ال متلك �ساحية التفاو�ض".
وي�س���ري املخت���ار اىل، ان "مل���ف املياه ينق�س���م اىل ق�سمني، 
االأول يتمث���ل باملفاو�سات م���ع دول اجلوار والثاين يتمثل 
باال�ستخدام ال�سحيح للمياه"، الفتا اىل، ان "كميات كبرية 
م���ن املياه تذهب هدرا نتيج���ة اال�ستخدام اخلاطئ للزراعة 

وغريها من االحتياجات االأخرى للمياه".
وج���دد اخلبري املائ���ي مطالبته، ب�"تاأ�سي����ض جمل�ض وطني 
للمياه ليكون نقطة انطاق للمفاو�سات مع دول اجلوار".

مطالبات نيابية بجعل اأزمة المياه على راأ�س 
بغداد"  "قمة 



 بابل/املدى 

ك�شفت دائرة التخطيط يف 
بابل، عن وجود ٢٤٤ جتمعًا 

ع�شوائيًا لل�شكن ت�شببت 
باإعاقة التو�شع احل�شري 
و�شوهت معامل التخطيط 

العمراين يف املحافظة، فيما 
اأكد مراقبون يف املحافظة 

ان اهمال احلكومات 
املتعاقبة مل�شكلة ال�شكن 

ت�شبب بظهور الع�شوائيات 
بال�شكل الذي عليه الآن.

وقال مدير تخطيط باب���ل خالد ال�صاحلي 
يف مقابلة خا�صة مع )امل���دى( اإن "دائرته 
�ص���كنيا  جتمع���ا   ٢٤٤ وج���ود  �ص���جلت 
ع�ص���وائيا وفق درا�صة ميدانية اجرتها يف 
عم���وم مناطق املحافظة اي ما يعادل ١٠٠ 
ال���ف وح���دة �ص���كنية"، الفت���ًا اىل ان "هذا 
الع���دد من الع�ص���وائيات ت�ص���بب مب�ص���اكل 
يف جم���ال اخلدم���ات البلدي���ة وال�ص���حية 
وم�ص���اكل الكهرباء كونها خارج التخطيط 

الر�صمي للمحافظة".
"باب���ل بحاج���ة اىل ١٢٠  واأ�ص���ار اىل اأن 
الف وحدة الإنهاء اأزمة ال�صكن ب�صكل كامل 
وفق اآخر اح�ص���ائية لل�صكان يف املحافظة 
والتي جتاوزت املليونني ن�صمة خالل هذا 

العام".
واأ�صاف ال�صاحل���ي اأن "احلكومة املحلية 
مل تتعامل مع جميع مبادرات ال�صكن التي 
اأطلق���ت يف وقت �صابق م���ن قبل احلكومة 
العراقي���ة كمبادرة االإ�ص���كان الوطني التي 
اطلق���ت ع���ام ٢٠١٩ وكان���ت ح�ص���ة باب���ل 
منه���ا ٣٠٠٠ وحدة �صكني���ة اال ان حكومة 

بابل تغا�صت عن املو�صوع ومل تخ�ص�ص 
االأرا�ص���ي الالزم���ة للم�ص���روع ا�صافة اىل 
�صرتاتيجي���ة حتقي���ق الفقر الت���ي اطلقتها 
احلكوم���ة العراقية بالتن�صي���ق مع منظمة 
�صكني���ة  م�صتوطن���ات  لبن���اء  الهابيت���ات 

واأي�صا جتاهلتها احلكومة املحلية".
"ل���دى دائرت���ه خمطط���ات  ولف���ت اإىل ان 
كامل���ة ملجمع���ات �صكني���ة كامل���ة موزع���ة 
يف اغل���ب مناط���ق املحافظ���ة وتنتظر من 
احلكوم���ة املحلي���ة اتخاذ خط���وات جدية 
ب�صاأنه���ا م���ن قبي���ل تخ�صي����ص االأرا�ص���ي 
والتن�صي���ق م���ع هيئة اال�صتثم���ار الإعالنها 

فر�صا ا�صتثمارية".
من جهت���ه اأك���د النا�صط يف جم���ال حقوق 

االن�صان الدكت���ور نائل حممد ل�)املدى( اأن 
على  تعاقبت  التي  العراقي���ة  "احلكومات 
ادارة الب���الد اأهمل���ت م�صكل���ة ال�صك���ن ومل 
تكن ج���ادة يف ايجاد احلل���ول الالزمة لها 
من قبيل االجتاه اىل بناء جممعات �صكنية 

عن طريق اال�صتثمار والبيع املخف�ص".
وب���ني ان "اإهم���ال احلكومة له���ذه امل�صكلة 
ه���ي  مب���ا  الع�صوائي���ات  بظه���ور  ت�صب���ب 
علي���ه االن بع���د ان تزاي���د ع���دد ال�ص���كان 
العوائ���ل  حاج���ة  وزادت  املحافظ���ة  يف 
اىل ال�صك���ن"، موؤك���دًا ان "اهم���ال قط���اع 
بات�ص���اع  اي�ص���ا  تاأث���ر  ل���ه  كان  الزراع���ة 
عم���دت  ان  بع���د  الع�صوائي���ات  م�صاح���ة 
غالبي���ة املزارعني اىل ت���رك الزراعة وبيع 

االأرا�صي كقطع �صكنية خا�صة وان بع�ص 
قط���ع االأرا�ص���ي ا�صعاره���ا مرتفع���ة ج���دًا 

قيا�صا مبردودها املايل من الزراعة".
واأو�صح النا�صط امل���دين اأن "احلكومة مل 
تكن �صارمة جت���اه مو�صوع حتويل قطع 
االرا�صي الزراعية اىل �صكنية خا�صة وان 
هن���اك قرارا وا�صحا مين���ع حتويل جن�ص 

االر�ص من زراعية اإىل �صكنية".
ون���وه اىل ان "ال �صبي���ل ملعاجل���ة م�صكل���ة 
الع�صوائي���ات بع���د ان ا�صبحت واقع حال 
وذات بناء حديث وبا�صعار مرتفعة جدا".
م���ن جهته���م اك���د مواطن���ون ي�صكنون يف 
عدد من الع�صوائي���ات اأن "�صيق ذات اليد 
واحلاجة اىل ال�صك���ن دفعتهما اىل ال�صكن 

فيها خا�صة وان اغلب الع�صوائيات تفتقر 
اىل اخلدم���ات كاملاء والكهرب���اء والتبليط 

وجتمع النفايات".
وق���ال املواطن غال���ب ناجي ل�)امل���دى( اإن 
"غالبية الع�صوائيات خارج نطاق التغطية 
تق���دمي اخلدم���ات   قبي���ل  م���ن  احلكومي���ة 
با�صتثن���اء تل���ك الت���ي ي�صكنه���ا مواطنون 
مي�ص���ورو احل���ال وم���ن له���م عالق���ات مع 
امل�صوؤول���ني يف احلكوم���ة املحلية ودوائر 

الدولة".
وا�ص���اف املواط���ن ان "�صي���ق ذات الي���د 
وامل�صاكل العائلية ه���ي من دفعت املواطن 
اىل ال�صك���ن يف الع�صوائي���ات ا�صاف���ة اىل 

رخ�ص ثمنها بالن�صبة للفقراء".
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 الع�شوائيات ت�شوه وجه بابل.. واحلكومة "غري جادة" 
يف معاجلة اأزمة ال�شكن

املحافظة بحاجة اإىل 120 األف وحدة �شكنية 

�شكر وامتنان
املدائن  محكمة  في  املوظف  الى  ميثاق  أبو  السيد  يتقدم 
األستاذ محمد حمدان بالشكر والتقدير واالمتنان "ملا قدمه 
محكمة  في  معاملتي  لتيسير  إنسانية  مساعدة  من  لي 
االحتياجات  ذوي  ومن  املسنني  من  كوني  وذلك  املدائن، 

رحيم عبد اهلل جمبل طالل اخلاصة"... 

بغداد / املدى

اك���د م�صوؤول���ون وخمت�ص���ون يف حمافظ���ة دي���اىل، ان اك���ر م���ن 8٠% م���ن 
مت�صرري اأعمال العنف واالخطاء الع�صكرية مل يت�صلموا التعوي�صات املالية 

منذ اأكر من ١5 عاما ب�صبب االإجراءات احلكومية املعقدة.
وق���ال مدير ناحية ال�صعدية، احمد ثامر الزركو�صي، يف ت�صريح �صحفي ان 
"ن�صبة املت�صررين من اعمال العنف واالرهاب الذين ت�صلموا التعوي�صات 

مبختلف اأ�صكالها ال تتجاوز ال�٢٠% منذ ٢٠٠5 وحتى االآن".
وا�ص���اف ان "جممل من ت�صلموا م�صتحقات التعوي�ص خالل اأحداث القاعدة 
وداع����ص ال يتج���اوز ٣٠% يف عم���وم مناط���ق ال�صعدية )6٠ ك���م �صمال �صرق 

بعقوبة(".
وع���زا اأ�صباب ذلك اىل "االج���راءات الروتينية املعق���دة لدوائر التعوي�صات 
يف دي���اىل وبغ���داد واملراحل املاراثونية والتدقيقية الت���ي متر بها معامالت 

ال�صرف املنجزة من قبل الوحدات االدارية وح�صب ال�صوابط القانونية".
وينق���ل الزركو�صي املعان���اة واالح�صائي���ات نف�صها يف ناحي���ة جلوالء )7٠ 
ك���م �صمال �صرق بعقوب���ة( التي يديره���ا بالوكالة، قائال "ن�صب���ة من ت�صلموا 
التعوي�ص���ات بلغ���ت ٤5% فيم���ا ال ت���زال اآالف املعامالت معطل���ة يف الناحية 
خ���الل ت�صلم���ي االدارة بالوكال���ة"، م�ص���را اىل "اجن���از واحال���ة 6٠% م���ن 

معامالت التعوي�ص اىل اجلهات املخت�صة".
وب���ني اأن "ع���دد طلبات ومعام���الت التعوي����ص يف ال�صعدية بلغ���ت اأكر من 
٣٠٠٠ معامل���ة، اأحي���ل منها ٩5% والبقي���ة بانتظار ا�صتكم���ال النواق�ص من 
قب���ل اأ�صحابها فيما بلغ ع���دد الطلبات واملعامالت اخلا�صة بالتعوي�صات يف 

ناحية جلوالء اأكر من 5٠٠٠ معاملة".
ويف ناحي���ة ق���ره تب���ه )١١٣ كم �صمال �ص���رق بعقوبة(، اك���د مديرها و�صفي 
مرت�ص���ى التميمي، لوكالة �صفق نيوز، ان "ن�صبة من ت�صلموا تعوي�صات عن 
اعم���ال العنف واالرهاب ال تتجاوز ١٠% من اإجمايل اأكر من ٢٠٠٠ معاملة 

يف الناحية".
وعزا ا�صباب تلكوؤ وتباطوؤ �صرف التعوي�صات اىل "عدم وجود تخ�صي�صات 
مالية اأو انعدامها منذ العام ٢٠٠7 وحتى االآن، واإجراءات املناقلة والتقييم 

من قبل مكاتب التعوي�ص واللجان الق�صائية يف دياىل وبغداد".
وك�صف التميمي عن "قرارات بح�صر اإجراءات التخمني والتقييم وال�صرف 

�صمن املحافظات منذ اأ�صهر عدة اال ان القرار مل ينفذ عمليا حتى االآن".
ب���دوره، �صكا ابو ماهر )57 عاما(، احد �صكان ناحي���ة ال�صعدية، من "اإهمال 
�صرائح املت�صررين وحرمانهم من التعوي�صات التي ال وجود لها اال بقرارات 

وبيانات اعالمية متغرة ومتوا�صلة منذ ١5 عاما".
واك���د ابو ماهر ان���ه روج معاملة منذ ع���ام ٢٠٠٩ لداري���ن �صكنيني فجرهما 
تنظي���م القاعدة يف اط���راف ال�صعدية عام ٢٠٠6 وال يعرف حتى االآن م�صر 
املعامل���ة وم���كان وجودها وان االجوب���ة حائرة بني جلن���ة التعوي�صات يف 

دياىل واللجنة املركزية يف بغداد.
ويوؤك���د م�صوؤولون حمليون تلكوؤ عملية تعوي�ص �صحايا االرهاب يف دياىل 
وا�صح���اب العقارات والب�صات���ني املدمرة خالل االأع���وام التي �صبقت ٢٠٠٩ 
ب�صبب حاالت التزوير والتالعب اإبان فرتة العنف وغياب القانون والرقابة 

احلكومية.
وت�صبب���ت اعم���ال العنف يف دي���اىل بتدمر نح���و ١٠٠ قري���ة واكر من ١5 
ال���ف دار �صكني���ة، اىل جان���ب مقت���ل وا�صاب���ة اآالف املدني���ني والع�صكري���ني 
جراء الهجم���ات امل�صلحة، فيما ي�صكو املت�صررون من اأعمال العنف من بطء 

اإجراءات التعوي�ص وقلتها.

 وا�شط / جبار بچاي

ك�شف م�شدر يف ديوان حمافظة 
وا�شط عن تقدمي اإدارة املحافظة 

طلبًا ر�شميًا اىل رئي�س جمل�س 
الوزراء م�شطفى الكاظمي لعقد 

جل�شة جمل�س الوزراء املقبلة اأو اأي 
جل�شة اأخرى لحقًا يف املحافظة.

واأكد امل�شدر ا�شتعداد وا�شط 
لهذا الغر�س من جميع النواحي، 
مو�شحًا اأن اإدارة املحافظة هياأت 

)19( ملفًا مهما تتعلق مب�شاريع 
ا�شتثمارية وخدمية وعمرانية 

وزراعية �شيتم و�شعها على لئحة 
جدول اأعمال اجلل�شة املقرتحة.

وق���ال امل�ص���در اإن "حمافظ وا�ص���ط حممد جميل 
املياح���ي ق���دم طلب���ًا ر�صمي���ًا اىل رئي����ص جمل�ص 
ال���وزراء لعق���د جل�ص���ة جمل����ص ال���وزراء املقبلة 
اأو اأي جل�ص���ة تليه���ا يف مدين���ة الكوت مبحافظة 
وا�ص���ط عل���ى غ���رار م���ا ح�ص���ل يف املحافظ���ات 
ال���وزراء  جمل����ص  يف  ا�صت�صافت���ه  اأو  االخ���رى 
لط���رح بع����ص الق�صاي���ا وامل�صاريع املهم���ة التي 

حتتاج اىل قرارات مركزية عاجلة".
 واأ�ص���اف اأن "حكوم���ة وا�ص���ط املحلي���ة واأبناء 
املحافظ���ة كافة كلهم اأمل مبوافقة رئي�ص املجل�ص 
على عق���د تلك اجلل�صة يف مدين���ة الكوت بعد اأن 
مت عقده���ا يف عدد من املحافظات وكانت لكل من 
تل���ك اجلل�صات نتائج ايجابية مثمرة على �صعيد 
املحافظ���ة املعني���ة اأواًل وعلى �صعي���د الوزارات 
كونه���ا ت�صع الوزي���ر املعني مبواجه���ة مبا�صرة 
م���ع هموم وم�صاكل املحافظات التي يحتاج ق�صم 
كبر منها اىل ق���رارات مركزية عاجلة بعيدًا عن 
املخاطب���ات الورقية التي تاأخذ الكثر من الوقت 
واجلهد ويف بع�ص االحيان ال حتقق املطلوب".

واأو�صح اأن "حمافظة وا�صط م�صتعدة من جميع 
النواح���ي لعقد مثل تلك اجلل�ص���ة، فهي حمافظة 
تنع���م باالأم���ن واال�صتق���رار وفيها حرك���ة عمران 

وا�صع���ة وكبرة حتتاج يف بع����ص مفا�صلها اىل 
ق���رارات م���ن احلكوم���ة املركزي���ة للم�ص���ي فيها 

وحتقيق متطلبات املواطن الوا�صطي".
من جانبه ق���ال مدير االعالم يف ديوان املحافظة 
ماج���د حمي���د منات���ي اإن "املطالب���ة بعق���د اإحدى 
جل�ص���ات جمل����ص ال���وزراء يف حمافظ���ة وا�صط 
ح���ق م�ص���روع للمحافظة كم���ا ح�ص���ل �صابقا مع 
حمافظ���ات الب�صرة وذي قار ونين���وى، اإذ تاأمل 
حكومة وا�صط بطرح جمل���ة من امل�صاريع املهمة 
والت���ي �صتك���ون له���ا انعكا�ص���ات ايجابية كبرة 
يف ح���ال اإقرارها وامل�صي به���ا لي�ص على �صعيد 

وا�صط فح�صب، بل على �صعيد البلد عمومًا".
اإن  ل�)امل���دى(،  حديث���ه  يف  العتاب���ي  واأو�ص���ح 
"املحافظ قدم طلبا ر�صميًا بهذا اخل�صو�ص اىل 
ال�صيد رئي�ص جمل�ص الوزراء وبانتظار املوافقة 
عل���ى ذلك لتكون وا�ص���ط حا�صنة جلل�صة جمل�ص 
ال���وزراء املقبل���ة اأو اأي جل�ص���ة تليه���ا لطرح ١٩ 

مطلبا هامًا تتعلق مبختلف القطاعات".
واأ�ص���اف اأن "اإدارة املحافظ���ة لديه���ا جمل���ة من 
امل�صاري���ع املهم���ة التي حتتاج املوافق���ة املبا�صرة 
عل���ى تنفيذها وامل�صي فيها بعد اأن تعرت كثرًا 
يف ال�صن���وات املا�صية ومل تنفع معها املخاطبات 
املتكررة كما هو احل���ال يف تنفيذ م�صروع مطار 
الك���وت املخ�ص����ص الأغرا����ص ال�صح���ن اجل���وي 
وم�صفى نفط وا�صط اال�صتثماري واإقرار �صركة 
نف���ط وا�ص���ط وكذل���ك م�ص���روع وا�ص���ط عا�صمة 
الع���راق الزراعية وغره���ا من امل�صاري���ع املهمة 
منه���ا تنفيذ م�ص���روع منفذ ال�صهاب���ي مع اجلانب 
االي���راين ليكون رديفا اىل منف���ذ زرباطية وغر 

ذلك من امل�صاريع االخرى".
وقال اإن "من بني املطالب االخرى اإدراج احلقول 
النفطي���ة غ���ر امل�صتثم���رة مث���ل حقل���ي الظفرية 
الرتاخي����ص  عل���ى الئح���ة ج���والت  والزرازي���ر 
و�صرف ح�صة املحافظ���ة من مبالغ البرتودوالر 
املتوقفة منذ �صن���وات". وكانت جلنة الطاقة يف 
جمل�ص وا�ص���ط ال�صابق قد اأعلن���ت يف الع�صرين 
م���ن اآب ٢٠١6 عن موافق���ة وزارة النفط الإن�صاء 
م�صف���اة نفطي���ة يف املحافظ���ة بطاق���ة مائ���ة األف 
برمي���ل، وبين���ت حينه���ا اأن جلن���ة م���ن خ���راء 
النفط ب���داأت باإعداد الدرا�ص���ة للم�صفى وحتديد 
موقع���ه، واأك���دت اأن �صركة �ص���ل الفرن�صية قدمت 
عر�ص���ًا الإن�صائه، كذل���ك اأبدت العتب���ة احل�صينية 
رغبتها باإن�صاء امل�صفى عن طريق �صركة خرات 

ال�صبط���ني التي كان���ت ترغب بامل�صارك���ة مع �صل 
الفرن�صي���ة. ويف �صي���اق القط���اع النفط���ي ف���اأن 
حكوم���ة وا�صط لديه���ا مطلب اآخ���ر ال يقل اأهمية 
ع���ن امل�صفى وهو مو�ص���وع تاأ�صي�ص �صركة نفط 
وا�صط كما يقول مدير اعالم املحافظة، مو�صحًا 
على  وا�ص���ط  نف���ط  �صرك���ة  بتاأ�صي����ص  "نطال���ب 
غ���رار �صركتي نفط مي�ص���ان و�صركة نفط ذي قار 
وه���ذا مطلب جوه���ري كون املحافظ���ة اأ�صبحت 
م���ن املحافظ���ات املنتج���ة للنف���ط". وكان رئي�ص 
الوزراء حيدر العبادي قد وافق يف اأثناء تروؤ�صه 
اجتم���اع جمل�ص الوزراء يف حمافظة وا�صط يف 
الثام���ن والع�صري���ن م���ن �صب���اط ٢٠١7 على نقل 
مقر �صركة نفط الو�ص���ط من العا�صمة بغداد اىل 
حمافظة وا�صط بناًء على مطالبة حكومة وا�صط 
املحلي���ة بذل���ك لك���ن املق���ر ُنقل ج���زء من���ه ب�صكل 
روتيني الحقًا ثم توقفت وزارة النفط عن اإكمال 
باق���ي االج���راءات. وبخ�صو�ص مطل���ب وا�صط 
بتنفي���ذ م�صروع مط���ار الكوت فاإنه م���ازال حلما 
يراود اأبناء املحافظة بعد اال�صتفادة من جزء من 
قاع���دة الكوت اجلوي���ة لتكون مط���ارًا خم�ص�صًا 
الأغرا�ص ال�صحن اجل���وي. ويقول مدير االعالم 
اإن "م�صروع املطار مت البدء فيه ب�صورة ر�صمية 
وو�ص���ع حجر اال�صا�ص ل���ه يف الثامن من ني�صان 
٢٠١7 م���ن قبل وزير النقل اال�صبق كاظم فنجان 
احلمام���ي ال���ذي ق���ال حينه���ا اإن الهيئ���ة العام���ة 
للط���ران امل���دين اأخ���ذت موافق���ة احلكومة على 
ا�صتغ���الل جزء من قاعدة الك���وت اجلوية لتكون 
مطارا مدنيا يف املحافظة ينفذ باإمكانيات وزارة 

النقل وحكومة وا�صط املحلية". 
ويف اأثناء احتفالية اإر�صاء حجر اال�صا�ص للمطار 
قال احلمامي حينها اإن املطار �صي�صتقبل رحالت 
داخلي���ة وخارجية بعد االنتهاء من تاأهيل املدرج 
وحتدي���ث اإنارته مع برج املراقب���ة واإكمال بناية 
االدارة ودائ���رة اجل���وازات وباق���ي املتطلب���ات 

املدنية لكنه مل يتحقق اأي �صيء حلد االآن.
ومن���ذ ت���ويل باق���ر ج���ر الزبي���دي وزارة النقل 
�صابق���ًا، مت االإع���الن يف ١١ اأيل���ول ٢٠١٤، ع���ن 
اإمكاني���ة افتت���اح مطار مدين يف مدين���ة الكوت، 
احل�ص���ني  عب���د  وكال���ة  النق���ل  وزي���ر  وموافق���ة 
عبط���ان يف �صي���ف ٢٠١6، بتحوي���ل ج���زء م���ن 
قاع���دة الك���وت اجلوي���ة اىل مط���ار م���دين، م���ع 
اإع���الن اإدارة املحافظة نهاي���ة العام ٢٠١6 اإكمال 
املرحل���ة االأوىل للت�صاميم املقرتحة ملطار الكوت 

امل���دين، كان���ت املحافظ���ة تاأمل بتحقي���ق اإن�صائه 
اإ�صوة مبحافظة النا�صري���ة، التي �صهدت افتتاح 
مطارها املدين يف العا�صر من اآذار ٢٠١7، الذي 
�صّيد هو االآخر على قاعدة االإمام علي الع�صكرية.

وق���ال العتاب���ي اإن "م���ن ب���ني املطال���ب االخ���رى 
املهم���ة الت���ي �صيت���م طرحه���ا يف جل�ص���ة جمل�ص 
ال���وزراء التي تطال���ب وا�ص���ط با�صت�صافتها هي 
اإقرار م�صروع وا�صط عا�صم���ة العراق الزراعية 
كونه���ا حتت���ل املرك���ز االأول �صنويا عل���ى �صعيد 
املحافظ���ات االخرى بانت���اج حم�صويل احلنطة 
وال�صعر اإ�صاف���ة اىل املحا�صيل االخرى وكذلك 
يف قط���اع االنت���اج احليواين املتمث���ل مب�صاريع 
اال�صم���اك وحقول الدواجن وانتاج بي�ص املائدة 
ومناح���ل الع�ص���ل". وتكتف���ي حمافظ���ة وا�ص���ط 
ب�٣٠% فق���ط من انتاجه���ا الزراع���ي واحليواين 
الع���ام وت�ص���وق ال����7٠% الفائ�صة من���ه )خ�صر - 
فواك���ه - بي�ص مائدة - حلوم - اأ�صماك - ا�صافة 
بغ���داد  العا�صم���ة  اىل  العلفي���ة(  املخالي���ط  اىل 
واملحافظ���ات االخ���رى، كم���ا وت�صاه���م حمافظة 
وا�ص���ط يف تاأم���ني ن�صب���ة ٣٠% م���ن احتياج���ات 
املحافظ���ة  وه���ي  االجمالي���ة  الغذائي���ة  الع���راق 
الت���ي تربع���ت عل���ى �ص���دارة جمي���ع املحافظات 
بانتاج حم�ص���ول احلنطة. وكان رئي�ص الوزراء 
م�صطفى الكاظمي قد زار حقول القمح يف ناحية 
الدب���وين مبحافظ���ة وا�ص���ط يف التا�ص���ع ع�ص���ر 
م���ن اأي���ار ٢٠٢١ واطلع عل���ى عملي���ات احل�صاد 

اجلارية يف املحافظة.
وم���ن ب���ني امللف���ات التي تن���وي وا�ص���ط طرحها 
خ���الل اجتم���اع جمل����ص ال���وزراء ال���ذي تن���وي 
ا�صت�صافت���ه تاأ�صي����ص كلي���ة لل�صرط���ة تك���ون يف 
قاع���دة النعمانية الع�صكري���ة وا�صتحداث جامعة 
وا�ص���ط واأي�ص���ا ا�صتح���داث ناحي���ة ف���دك �صمن 
م�صتحق���ات  واإط���الق  االح���رار  ق�ص���اء  ح���دود 
املحافظ���ة م���ن الب���رتودوالر وا�صتح���داث منفذ 
ال�صهاب���ي م���ع ايران واإكم���ال اإج���راءات املنطقة 
احل���رة يف زرباطية واملوافقة على بناء املدار�ص 
بالدف���ع االآج���ل واإحال���ة مل���ف اإكم���ال امل�صت�صفى 
الرتك���ي اىل املحافظة لغر�ص اإكمال���ه بعد تاأمني 
تخ�صي�صاته املالية، كذلك اإطالق درجات احلذف 
واال�صتح���داث اخلا�ص���ة مبديري���ة تربية وا�صط 
واعتب���ار ق�صاء ال�صوي���رة وتوابعه من املناطق 
املت�ص���ررة ج���راء العمليات االرهابي���ة و�صموله 

ب�صندوق اإعمار املناطق املت�صررة.

دياىل: 80 % من مت�شرري 
اأعمال العنف والإرهاب مل 

يت�شلموا التعوي�شات

على غرار جل�شات عقدت يف حمافظات اأخرى
�شر )19( مطلبًا مهمًا  وا�شط تطالب بعقد جل�شة جمل�س الوزراء يف املحافظة وتحُ



 رعد العراقي
بإختصار ديمقراطي

�س���يناريو مك���ّرر بع���د كل دورة �أوملبي���ة يتعّه���د �أبط���ال 
�لبار�ملبية بلملمة جر�ح �لريا�س���ة �لعر�قية �لتي غالبًا ما 
ترتك �آثارً� كبرية موؤملة جر�ء �خفاقها يف تاأكيد �حل�سور 
�لالفت يف �لدور�ت �الأوملبية لال�س���حاء، بداللة خروجها 
�حلزين م���ن دورة طوكيو بثالثة ريا�س���يني وهي حتمل 
�لهز�ئ���م و�لف�س���ل �لذريع باقن���اع �جلماهري مب�س���تو�ها 
و�أحقيتها يف �أن تكون �سمن نخبة �لريا�سيني يف �لعامل 
�أو حتى بجّديتها يف تقدمي ما ي�سفع باأن ور�ءها مالكات 
�إد�رية كان���ت تعمل وحتر�ص على تطوي���ر �لو�قع �ملرير 

طو�ل �ل�سنو�ت �ملا�سية!
لق���د كتبن���ا بلوع���ة ومر�رة ع���ن و�ق���ع �حلال لي����ص الأننا 
خرجنا من دون �أن نحقق �أي �جناز، بل الأن هذه �مل�ساركة 
تعد نقطة �س���ود�ء يف تاريخ عالقتنا مع �الأوملبياد �لعاملي 
ب���دءً� م���ن طريقة حت�س���ري �لريا�س���يني �لثالث���ة ومرورً� 
بطبيع���ة �إعد�ده���م، و�أخ���ريً� حج���م �لت�س���ريحات �لت���ي 
�طلقها �مل�س���وؤولون قبل �سنو�ت على �أنهم �سيعملون على 

�أن تكون �مل�ساركة �أكرث من متمّيزة! 
وال نعل���م �إن كانت تلك �لت�س���ريحات جم���ّرد ُحقن تخدير 
�أم �أن هن���اك خلاًل يف علمية تقدير حجم �لوعود مع قدرة 
�لعم���ل �حلقيق���ي �ملرتب���ط بثق���ة حتقيقها، و�الأخ���رية �إن 
�س���ّحت فهي كارث���ة دّلت على ع�س���و�ئية �لعم���ل �الإد�ري 
�ىل  �لو�س���ول  كيفي���ة  يف  �مل�س���تقبلية  �لروؤي���ة  وغي���اب 

�الأهد�ف �ملر�سومة! 
ومع ��س���د�ل �ل�س���تار عل���ى �لعر�ص �الأوملب���ي يف طوكيو 
ف���اإن هيبة �لريا�س���ة �لعر�قية �س���وف ترم���ي باآمالها �ىل 
حي���ث �عن���اق �أبط���ال من ن���وع خا����ص طاملا كان���و� خري 
ُمنقذين و�س���فر�ء فوق �لعادة قهرو� �مل�ستحيل وح�سدو� 
�الجناز�ت �لكبرية وخطفو� �الأ�س���و�ء باإ�سر�ر وعزمية 

يلني لها �حلديد. 
نعم �أنهم �أبط���ال �لبار�ملبية �لذين بالتاأكيد يدركون حجم 
�مل�سوؤولية �لتي تقع على عاتقهم وخا�سة بعد �أن �ساركو� 
�جلماهري �لريا�سية م�ساعر �خليبة و�الأمل وهم يتابعون 

�لنتائج �لهزيلة الأقر�نهم من �لريا�سيني �الأ�سّحاء! 
لقد �سبق و�أن �س���رب �أبطالنا بقوة يف دورة �أثينا 2004 
وع���ادو� يف دورة بكني 2008 وكذل���ك لندن 2012 وريو 
و��س���حة  ب�س���مات  له���م  لي�س���عو�   2016 جان���ريو  دي 
وممّي���زة فيه���ا، وكن���ا نتاأّم���ل �أن يتح���ّول �الهتم���ام �أكرث 
نح���و �للجن���ة �لبار�ملبي���ة من خ���الل زيادة �لدع���م �ملادي 
و��ستقطاب �لكفاء�ت �لتدريبية وتوفري �ملع�سكر�ت على 
م�س���توى عاٍل وتذليل كل �ل�س���عوبات �لتي تو�جه تاأهيل 
ريا�س���ييها �سو�ء من جتهيز�ت خا�سة �أو �ساالت تدريب 
و�أجهزة متطّورة وكذلك حو�فز مادية تتنا�سب مع روعة 
�جناز�ته���م �لت���ي د�ئمًا ما يك���ون عنو�نه���ا �لوطني �أكرث 

و�سوحًا وتاأثريً� من �الجناز �ل�سخ�سي. 
�إن ثقتن���ا بتل���ك �لكوكبة ال تنطلق من �آم���ال وردية بعيدة 
عن �ملنطق بقدر ما هي قر�ءة و�قعية توؤّكدها �الجناز�ت 
�ل�س���ابقة وعدد �مليد�ليات �مللّونة �لت���ي تزخر بها خزينة 
�للجنة �لبار�ملبية برغم ظروف �إعد�دهم �ل�س���عبة وفارق 
�المكاني���ات �ملادية و�ملعنوية مقارنة مع �للجنة �الأوملبية 
�لت���ي ل���وال ميد�لي���ة �ملرح���وم عب���د �لو�ح���د عزي���ز �لذي 
�أحرزها عام 1960 لت�س���ّور �جليل �جلديد �أنها تاأ�ّس�س���ت 

حديثًا! 
ومع ح�س���ابات �الأرق���ام و�لنتائج، فاإن حزم���ة �ملعنويات 
�لتي �نطلقت من خالل ت�س���ريحات �الأمينة �لعامة للجنة 
�لبار�ملبي���ة د.كوث���ر ح�س���ني ل�س���حيفة �مل���دى قبل �س���فر 
�لبعثة، بطموح �حل�س���ول على �أكرث من ميد�لية متنّوعة 
ه���ي �الأخ���رى رفعت �لكث���ري من �الآم���ال بامكاني���ة ظهور 
ريا�سيينا ب�س���ورة �ملناف�ص ال �ملجّرب �ل�سائح و�لعاِرف 

ُم�سبقًا بحتمية �خلروج خايل �لوفا�ص! 
نبع���ث بر�س���الة �لدعم و�مل�س���اندة ل���كل �أبطالن���ا متحدي 
�الإعاق���ة باج�س���امهم و�ال�س���ّحاء بعقوله���م وعزميتهم �أن 
يكون���و� عل���ى ق���در �مل�س���وؤولية يف دورة طوكي���و 2020 
ويثبت���و� باأن �لعر�ق ال ميك���ن �أن تنطفىء نري�ن توّهجه 
�لريا�س���ي مهم���ا خفت���ت عن���د �لبع����ص دو�ف���ع �لتط���ّور 
باالم�س���اك  ط  وف���رَّ و�لفن���ي  �الإد�ري  بالعم���ل  و�الإب���د�ع 
بنا�س���ية �لتاأّل���ق و�إثب���ات �أحّقيته بقيادة مقود �لريا�س���ة 

�لعر�قية. 
نق���ول :طوكيو بانتظ���ار �أبطالنا لتكون �س���اهدة لهم على 
ات �لفوز، موؤكدين  ملحمة �لتاألق و�لنجاح و�عتالء من�سّ
قدرته���م على �لوفاء بوعودهم بينم���ا �أقر�نهم مّمن مثلو� 
�لع���ر�ق يف دورة �الألع���اب �الأوملبية يتح�ّس���رون على �أن 
ات �لفوز طاملا �أن قياد�تهم �لريا�سية ال  تطاأ �أقد�مهم من�سّ
روؤية لها غري تقدمي �لوعود �لفارغة و��س���تنز�ف �الأمو�ل 

يف م�سهد ممّل بات يتكرر بعد نهاية كل دورة �أوملبية!

بانتظار ملحمة البارالمبية

ومع ا�سدال ال�ستار على العر�س الأولمبي في 
طوكيو فاإن هيبة الريا�سة العراقية �سوف 

ترمي باآمالها الى حيث اعناق اأبطال من نوع 
خا�س طالما كانوا خير ُمنقذين و�سفراء 

فوق العادة قهروا الم�ستحيل وح�سدوا 
النجازات الكبيرة وخطفوا الأ�سواء 

باإ�سرار وعزيمة يلين لها الحديد. 
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 بالمرصاد

بغداد / اإياد ال�سالحي  

مت���ّر �لريا�س���ة �لعر�قي���ة ب���ني �حل���ني و�الآخ���ر 
مبرحل���ة حرجة ت�س���عها يف �لطرف �ل�س���عيف 
�أمام �ملوؤ�ّس�س���ات �لدولية �مل�سوؤولة عن �الألعاب 
�لتي يقع العبوها يف حمظور تعاطي �ملن�سطات 
عن ق�س���د �أو من دونه، ما ُي�س���بب �س���ررً� بالغًا 
ب�سمعة �لبلد ويوقف م�ساركة �لريا�سي �ملُعاقب 

ملدد غري ق�سرية.
وتق���ف �لي���وم �لع���د�ءة د�ن���ة ح�س���ني مبرحل���ة 
�نتظ���ار ما ي�س���فر عنه �لتحّقق م���ن عّينة فح�ص 
�ل���دم )ب( �إثر �كت�س���اف مادتني حمظورتني يف 
عّين���ة �لفح����ص )�أ( �لذي ج���رى يوم �ل�س���اد�ص 
ع�س���ر م���ن مت���وز ع���ام 2021 ، وكذل���ك �س���بقها 
باالنتظ���ار ثالثة من �لرباعني هم �س���فاء ر��س���د 
و�س���لو�ن جا�سم و�أحمد فاروق بعد ظهور مو�د 
حمظورة �أي�س���ًا من �ملتوقع �أن ت�س���در عقوبات 

قا�سية ومتفاوتة �ملُدد بحقهم جّر�ء �أهمالهم.
ت���رى مل���اذ� يتف�ّس���ى �جله���ل يف بع�ص مفا�س���ل 
�لريا�سة عن مو�سوعة فح�ص �ملن�سطات، مثلما 
ك�س���فت بع�ص و�س���ائل �الإع���الم و"�ل�سو�س���يال 
ميدي���ا" ع���ن �أخط���اء فادح���ة يف فهم م���ا يجري 
للريا�س���ي و�حت���اده منذ حلظ���ة تبليغه مبوعد 
�لفح�ص حتى �سدور �لقر�ر �ملنا�سب بحقه.       

الحذر من الخطاأ
يق���ول خب���ري �ألع���اب �لق���وى د. جب���ار رحيم���ة 
�لكعب���ي، �أنه م���ن �الأهمية �أن يتثقف �لريا�س���ي 
عل���ى  �الألع���اب  كاف���ة  يف  و�الإد�ري  و�مل���درب 
�الإجر�ء�ت �ملتخذة لفح�ص �ملن�سطات ويحذرو� 
م���ن �لوق���وع يف �خلط���اأ نتيج���ة ع���دم معرفتهم 
باالإجر�ء�ت �الإد�رية و�لقانونية كالتي و�جهت 

بع�ص �الحتاد�ت.
و�أ�س���اف يف عر�ٍص علمي ل�)�ملدى( م�س���تمّد من 
جتربته �لعملي���ة :"�أحر�ص عل���ى تثقيف جميع 
يف  خربت���ي  موّظف���ًا  �لريا�س���ية،  �ملنتخب���ات 
�لتعامل مع حاالت فح�ص �ملن�ّسطات عندما كنت 
رئي�س���ًا للجن���ة �لفنية لل���دوري �ملا�س���ي �لعاملي 
ولبطوالت �آ�س���يا و�لعرب وغرب �آ�سيا و�خلليج 

يف �لدوحة ملدة �سبعة ع�سر عامًا".
�ل���دم و�الإدر�ر  :"�أن عملي���ة فح����ص  و�أو�س���ح 
تع���د جزءً� حيويًا من �سيا�س���ة )�لوكالة �لدولية 
 World Anti-Doping ملكافح���ة �ملن�س���طات
Agency ( ويرم���ز لها ) WADA ( و�لغر�ص 
من هذ� �لفح�ص هو �إكت�س���اف �ملو�د �ملحظورة 
�ملمنوع تعاطيه���ا و�ملوج���ودة يف �لقائمة �لتي 
ت�س���درها ) WADA ( ويتم حتديثها كل �سنة، 
وكذل���ك يه���دف �لفح����ص �ىل �لت�س���ّدي لبع�ص 

�لريا�س���يني �لذي���ن يتعاطون �مل���و�د �ملحظورة 
لغر����ص �لف���وز بالغ����ص، وم���ن �أجل �ل�س���يطرة 
على ه���ذه �حلالة ومنع �لريا�س���يني من تعاطي 
�ملن�س���طات �أتخ���ذت ع���دة �إج���ر�ء�ت م���ن قب���ل 

.")WADA(

الجواز البيولوجي
و�أ�س���ار �ىل :"��س���د�ر �جل���و�ز �لبيولوجي من 
خ���الل �إع���د�د �س���فحة �إلكرتونية لكل ريا�س���ي 
�لبيولوجي���ة  بيانات���ة  جمي���ع  فيه���ا  ُت�س���ّجل 
�لكيميائي���ة و�لف�س���يولوجية وتوؤخ���ذ عّين���ة دم 
و�إدر�ر من �لريا�س���يني وتفح�ص وت�س���ّجل يف 
�سفحته، و�لتي متثل كمية مكّونات �لدم وكمية 
�لهرمونات و�النزمي���ات وغريها من �ملكّونات، 

ومتابع���ة حركتها بع���د كل فح�ص للمن�س���طات، 
ف���اإذ� كانت حرك���ة مكّونات �ل���دم �أو �لهرمونات 
وخا�س���ة �لهرمون���ات �لبنائي���ة �أو غريه���ا م���ن 
ف���اإن  �لطبيعي���ة،  �لكمي���ات  �ملكّون���ات تتج���اوز 
ه���ذ� يعني �أن �لريا�س���ي ق���د تن���اول �أو تعاطى 

�ملن�ّسطات ويعاقب عليها".

زيادة عدد العّينات
ولفت �ىل �أنه :"مت زيادة عدد �لعّينات �ملاأخوذة 
و�أثناءه���ا  �ملناف�س���ات  قب���ل  �لريا�س���يني  م���ن 
وبعدها، و�س���مول جميع �لفائزي���ن بامليد�ليات 
بالفح����ص، وكذلك حمّطم���ي �الأرقام �لقيا�س���ية 
�لوطنية و�الإقليمية و�لقاري���ة و�لعاملية، وعدم 
�عتم���اد �أي رق���م قيا�س���ي �إال بعد �إج���ر�ء فح�ص 

يتع���اط  مل  �لريا�س���ي  �أن  وثب���ات  �ملن�س���طات 
�ملن�سطات، ومن �الجر�ء�ت ملنع �لريا�سيني من 
تعاط���ي �ملن�ّس���طات هو زيادة عدد �ملفحو�س���ني 
وعل���ى �س���بيل �ملثال يف بطول���ة �لع���امل باألعاب 
�لق���وى يف كوري���ا ع���ام 2011 وم���ا بعده���ا من 
بط���والت قارية وعاملي���ة �أتخذ �الحت���اد �لدويل 
الألع���اب �لقوى �إجر�ًء جديدً� ه���و فح�ص جميع 
�لالعبني �مل�س���اركني يف بطول���ة �لعامل وعددهم 
�أك���رث م���ن �ألفي ريا�س���ي حت���ى تكون �ملناف�س���ة 
�أكرث عداًل ومن دون غ�ص، ومعاقبة �لغ�ّسا�س���ني، 
ويف �ل���دورة �الأوملبي���ة يف طوكيو ع���ام 2020 
و�س���ل عدد �لعامل���ني يف خمترب�ت �ملن�س���طات 
����ص وعدد �ملر�فقني للريا�س���يني  )250( متخ�سّ
)700( مر�ق���ب لغر�ص تغطي���ة �لعدد �لكبري من 

�لريا�سيني �مل�ساركني".

حركة تواجد الريا�سيين
 ) WADA ( وب���نّي رحيم���ة :"وفق���ًا لقو�ن���ني
فم���ن ح���ق �لوكالة �لدولي���ة ملكافحة �ملن�س���طات  

�أن تاأخ���ذ عّين���ات م���ن �لريا�س���يني يف �أي وقت 
��س���حاب  �لنخب���ة  �لريا�س���يني  م���ن  وخا�س���ة 
�الجن���از�ت �لعالي���ة فه���م �أول �مل�س���تهدفني بهذ� 
�الإج���ر�ء، ففي �الأي���ام �العتيادي���ة يكون فح�ص 
�ملن�س���طات ع���رب طلب �الحت���اد �ل���دويل الألعاب 
�لقوى م���ن �الحت���اد�ت �لوطنية حتدي���د حركة 
تو�جد �لريا�س���يني، ومكان �قامتهم �س���و�ء يف 
بلد�نهم �أو يف �ملع�سكر�ت �لتدريبية �خلارجية، 
وت�س���ّكل فرق لزيارة �لالعبني ب�سكل مفاجئ يف 
�الماك���ن �لت���ي يتو�جد فيه���ا �لالعب���ني لغر�ص 
�إج���ر�ء فح�ص �ملن�س���طات �س���و�ء يف بيوتهم �أم 
يف �لفن���ادق �أم يف �ملالعب �لت���ي يتدّربون فيها 
وباأي وقت �سو�ء �سباحًا �أم م�ساًء �أم لياًل بهدف 
ع���دم �لتهّرب م���ن �ج���ر�ء�ت �لفح����ص، وميكن 
�لقيام بهذ� �لفح�ص ب�س���كل موقعي عرب �أجهزة 
حتليل متنّقلة تك�س���ف ن�س���ب مكّون���ات �لدم يف 
حال���ة جت���اوز �أي مكّون من �ملكّون���ات �ملذكورة 
للمع���ّدالت �لطبيعي���ة �لتي ُيحّدده���ا بروتوكول 
�الحت���اد�ت �لدولي���ة حي���ث يت���م �أخ���ذ عّينة من 
�لب���ول للتحّقق �أكرث، وحتليلها بدقة الكت�س���اف 

�ملو�د �ملحظورة".

واجب الم�سوؤول المكّلف
وعن �لق���ر�ر �ل���ذي يتخذه �الحت���اد �لدويل يف 
حالة رف�ص �لريا�سي �إجر�ء فح�ص �ملن�سطات، 
�أك���د رحيم���ة :"عندما تت���م زيارة �لريا�س���ي من 
قب���ل �مل�س���وؤول �ملُكّلف و�لتاب���ع للوكالة �لدولية 
ملكافحة �ملن�سطات، �أو كو�در مكافحة �ملن�سطات 
�أم  بيت���ة  يف  �لريا�س���ي  كان  �س���و�ء  بالدول���ة، 
بالفن���دق �أم يف �أي م���كان �آخ���ر يت���م تبليغه من 
قبل �مل�س���وؤول �ملكّلف بالفح�ص �أنه مت �ختياره 
م للريا�سي ��ستمارة  لفح�ص �ملن�س���طات،  وُيقدِّ
تبليغ���ة عل���ى �إج���ر�ء �ختبار فح�ص �ملن�س���طات 
ويج���ب علي���ه �أن يوّقعه���ا، ويف حال���ة رف�س���ه 
�لتوقيع �أو �لتهّرب باأي �أ�س���لوب من �لتوقيع �أو 
�إج���ر�ء �لفح�ص ُيقّدم �مل�س���وؤول �ملكّلف بفح�ص 
�ملن�س���طات تقريرً� للوكالة �لدولي���ة ُيبنّي فيه �أن 
�لريا�س���ي رف����ص �لتوقيع �أو �إج���ر�ء �الختبار، 
وعلي���ه يت���م توجي���ه ر�س���الة لالحت���اد �لوطن���ي 
ولالع���ب �أو عن طريق �ملقابلة يف )�س���كاي بي( 
�أو غريها م���ن �لرب�مج �الإلكرتوني���ة يطلب منه 
تو�س���يح �س���بب ع���دم �إج���ر�ء �الختب���ار، وعلى 
�سوء �أجوبتة يتم ��س���د�ر �لعقوبة، ويف �أغلب 
�الأحي���ان تك���ون �لعقوب���ة �الإيقاف ملدة �س���نتني 
من �مل�س���اركة يف �لبط���والت �ملحلي���ة و�لدولية 
وتك���ون �لعقوبة �أك���رب �إذ� تكّررت ه���ذه �حلالة 

عند �لريا�سي".
)يتبع غدً� �لثالثاء(

 كيف ومتى ولماذا يواجه الريا�سي فح�س المن�سطات )2-1(

الخبير رحيمة: قائمة WADA ُتحّدث �صنويًا.. وا�صحاب االنجاز 
العالي اأول الم�صتهدفين!

  متابعة - اإياد ال�سالحي  

نا�س���دت ر�س���ا رفعت، رئي�س���ة نادي 
فتاة �أي�ص �لريا�س���ي، وزير �ل�سباب 
و�لريا�س���ة عدنان درجال، بت�سهيل 
�إج���ر�ء�ت �س���مول لعب���ة �لدر�جات 
بالرعاي���ة �ملالي���ة �أ�س���وة باحت���ادي 
�ألع���اب �لقوى وك���رة �ل�س���لة، عطفًا 
عل���ى توجيه رئي�ص �لوزر�ء ب�س���اأن 
�س���رورة ��س���تثمار �لقطاع �خلا�ص 

لدعم �الأندية و�الحتاد�ت.  
وقالت ر�سا يف ت�سريح للمدى :"�إن 
توفري �لدر�جة �لهو�ئية للريا�س���ي 
وخا�س���ة �لفت���اة ب���ات �أ�س���عب م���ن 
�أي وق���ت م�س���ى نتيج���ة �لظ���روف 
�القت�س���ادية �لر�هن���ة، وغالء ثمنها 
مب���ا ال يقل ع���ن ثالث���ة �آالف دوالر، 
وهكذ� بقية م�س���تلزمات �للعبة، يف 
ظّل �لعجز �ملايل �لذي ميّر به �حتاد 
�لدر�ج���ات نتيج���ة ع���دم �مل�س���ادقة 
على �ملو�زنة �خلا�س���ة بالريا�س���ة، 
�الأم���ر �لذي يتطّلب تدّخاًل مبا�س���رة 
من وزير �لريا�س���ة لتخفيف معاناة 

�أبطال وبطالت �لدر�جات".
و�أو�س���حت :"يو��س���ل رجل �أعمال 
عر�ق���ي مقي���م يف دول���ة خليجي���ة، 

دع���م لعبة �لدر�ج���ات منذ فرتة عرب 
تهيئة م�س���تلزمات جناح �الن�س���طة 
ق���ّدم  مثلم���ا   ،2021 لع���ام  �ملحلي���ة 
دعم���ًا كب���ريً� لبطولة �أندي���ة �لعر�ق 
للمرحل���ة �لثاني���ة �لت���ي ج���رت يف 
مدينة �ل�س���ليمانية باإقليم كرد�ستان 
 ،2021 19 �آب  16�ىل  للف���رتة م���ن 
�لوطن���ي  ملوقف���ه  تقديرن���ا  وم���ع 
به���دف  �لريا�س���يني  ورعايت���ه 
تطويرهم لتحقي���ق �لنتائج �جليدة 

وعدم رغبته يف �لرت�سيح لقيادتها، 
فالو�ج���ب يفر����ص عل���ى م�س���وؤويل 
�لريا�س���ة �لقي���ام بدوره���م يف هذ� 

�ملجال".
وك�س���فت :"�أن بطول���ة �ل�س���ليمانية 
�س���هدت معان���اة كبرية للريا�س���يات 
وذلك ل�س���وء �ختيار �للجنة �ملنظمة 
�لطريق �خلا�ص للمناف�س���ة لوجود 
منح���در�ت �س���عبة ه���ّددت �س���المة 
تعّر����ص  �أن  وكادت  �ملت�س���ابقات، 

بع�س���هن �ىل �ال�س���ابات �خلط���رية 
قّو�س���ت  م���ا  �س���قوطهن،  نتيج���ة 
�حلما�س���ة بينهن، و�أّدت �ىل تر�جع 
�أغلبه���ن وع���دم حتقيقه���ن �الأرق���ام 

�لطموحة".
وبّينت ر�سا :"تو�جدُت يف �لبطولة 
�لن�س���وية  للمناف�س���ات  كمتابع���ة 
و�لتعّرف على م�س���تويات �لالعبات 
ك���وين م�س���وؤولة ع���ن فري���ق �أي����ص 
للدر�ج���ات بحك���م جتربت���ي كالعبة 

دولي���ة �س���ابقة وخربت���ي �لطويل���ة 
يف �للعبة، و�سّجلت مالحظات عّدة 
�س���تكون حمط �هتمام �إد�رة نادينا 
لتح�س���ري �لفريق بال�سورة �لالئقة 

للبطوالت �لقادمة".
م���ن  �للعب���ة  قاع���دة  وبخ�س���و�ص 
�لعن�س���ر �لن�س���وي، �أكدت :"فرحُت 
كثريً� لتو�جد العب���ات قادر�ت على 
�لظهور بامل�س���توى �لفن���ي، ولديهن 
�ملهارة و�لقوة لبلوغ نهاية �ل�سباق 
ف�س���اًل ع���ن �لرغبة �لكب���رية بتمثيل 
�لع���ر�ق يف �لبط���والت �خلارجي���ة، 
خا�س���ة �أن بطولة �ل�سليمانية دعت 
جميع �لفئ���ات �لعمرية للم�س���اركة، 
فظهرت موهوبات و�ِعد�ت ميكن �أن 

ي�سّكلن ��سافة كبرية للمنتخبات".
ونّوه���ت ع�س���وة �الحت���اد �ملركزي 
للدر�جات )2010 - 2015( �إىل �أن 

:"�لهيئ���ة �لعامة الحت���اد �لدر�جات 
تع���ي �أهمي���ة دعم تو�ج���د �أي �حتاد 
�ملُثل���ى،  بال�س���ورة  �للعب���ة  يدي���ر 
وعليه لي�ص مهّمًا َمن يرتِّب �س���وؤون 
وي�س���تعد  �لقادم���ة  �النتخاب���ات 
لتح�س���يد �ال�سو�ت ل�س���احله، �ملهم 
�إد�ري���ة  هيئ���ة  �الحت���اد  تت�س���ّلم  �أن 
�الهتم���ام  �س���رورة  تع���ي  جّي���دة 
بالالع���ب وتوف���ري �أب�س���ط حقوق���ه 
من ر�ت���ب وجتهيز�ت ومع�س���كر�ت 
����ص  ومدربني كفوئني ذوي �لتخ�سّ
لل�س���روع بتدريبهم و�لو�س���ول �ىل 
�لت���ي  �لدولي���ة  �لتتوي���ج  ���ات  من�سّ
�أبتعدنا عنها ل�س���نني طويلة �س���و�ء 

قبل جائحة كورونا �أم بعدها".
وختمت ر�س���ا :"نتمّن���ى �أن تتكاتف 
�أ�س���رة �لدر�ج���ات لالرتق���اء بها من 
خالل تقري���ب وجه���ات �لنظر حول 
�ملالحظ���ات �لت���ي �أفرزته���ا بطول���ة 
�ل�س���ليمانية ومناق�س���تها باجتم���اع 
فني يح�س���ره كل �س���خ�ص له �س���لة 
باللعبة للخروج بتو�س���يات ناجعة 
ت�ستهدف تذليل �مل�س���كالت وتعزيز 
�ح���د�ث  وحماول���ة  �الإيجابي���ات 
نقل���ة نوعي���ة يف �ل���دور�ت �لكربى 

م�ستقباًل".

دعت درجال لتاأمين رعاية ا�ستثمارية للدراجات

ر�صا رفعت: منحدرات �صباق ال�صليمانية هّددت �صالمة الالعبات!

متابعة - المدى 

�سرب �ملوفد �ل�سحفي للجنة �لبار�ملبية 
طوكي����و2020  دورة  �ىل  �لوطني����ة 
مب����ادىء �لعم����ل �ملهن����ي عر�����ص �حلائط 
بحجب����ه ر�س����الة �لتغطي����ة �خلا�س����ة عن 
��ستعد�د�ت �لريا�س����يني متحّدي �الإعاقة 
ع����ن �س����حيفة �مل����دى يف ت�س����ّرف غريب 
ُيدّل����ل على عدم �مل�س����وؤولية جت����اه �ملهّمة 
�ملُكّلف بها لو�س����ع جميع و�سائل �الإعالم 
بحقيق����ة ما يج����ري يف �ل����دورة من دون 

متايز.
�إن �لو�ج����ب �ملهن����ي يقت�س����ي م����ن �حتاد 
�ل�س����حافة �لريا�س����ية �لذي �أك����د جمل�ص 
�الأول  كان����ون  يف  �ملنتخ����ب  �إد�رت����ه 
بروحية  �لعمل  لتنظيم  �س����عيه   ،2020
منّقاة من �س����و�ئب �ملا�سي �لقريب، تنُبذ 
�النق�سام وت�سع م�سلحة �ملهنة يف �ملقام 
�الأول، يقت�س����ي من����ه توجي����ه ��ستف�س����ار 
ملوف����ده يف طوكي����و ع����ن دو�فع ت�س����ّرفه 
ه����ذ�، يف �لوق����ت �ل����ذي ي�س����تحق �أبطال 
�لبار�ملبي����ة �لدعم �الإعالم����ي من �جلميع 

لتاأهبه����م للبار�ملبياد بد�ف����ع وطني كبري 
ُيذّل����ل كل �ملعّوقات �لتي �س����ادفتهم قبيل 

�ل�سفر �إىل �ليابان.
دورة  �ل�س����حفي يف  �ملوف����د  تو�ج����د  �إن 
طوكي����و لي�����ص م����ن ح�س����ابه �خلا�ص كي 
يخت����ار توجيه ر�س����الته وفق����ًا ملز�جيته، 
بل م����ن ميز�ني����ة �لبار�ملبي����ة �ملوؤّمنة من 
�حلكوم����ة، وبالت����ايل فه����و مكّلف ب����اأد�ء 
و�جب وطن����ي ُير�عي في����ه دوره كممثل 
لل�سحافة عامة ولي�ص لعدٍد من �ل�سحف!
�لغريب �أن يبتع����د �ملوفد "�ملتمّر�ص" عن 

�أب�س����ط �ل�س����ياقات �ملعمول بها يف هكذ� 
مهّم����ة، فب����داًل م����ن تعمي����م �لر�س����الة عرب 
بريد �إلكرتوين خا�ص باحتاد �ل�س����حافة 
�الإعالمي����ة  للجن����ة  ويك����ون  �لريا�س����ية، 
�لتابع����ة له دورها �لرئي�س����ي يف �الطالع 
م����ن  ر�س����ميًا  وتعميمه����ا  فحو�ه����ا  عل����ى 
قبلها، بداًل من ذلك، جرى تعميم �لر�سالة 
�الأوىل بال�س����اعة �لثامنة و�أربعني دقيقة 
�سباح �أول �أم�ص �ل�سبت 21 �آب 2021 
عرب تطبي����ق �لو�ت�س����اب مثلما �أك����د �أحد 
�لزم����الء، م����ا يدلل على ح�س����ر �لر�س����الة 

با�س����ماء معّين����ة دون غريه����ا، كما حاول 
زميل ع�س����و �ملكتب �الإعالمي يف �للجنة 
�الأوملبية �لوطنية تاأمني �لر�سالة �لثانية 
�أم�����ص �الأحد مبجه����ود �سخ�س����ي وكاأننا 
نتعام����ل مع مهمة �س����ّرية!! هذ� �ل�س����لوك 
مرفو�����ص وبعي����د ع����ن �لعم����ل �لتنظيمي 
وموؤ�ّس�����ص  �ملنطق����ة  يف  ر�ئ����د  الحت����اد 
للر�بط����ة �لعربي����ة و�الحت����اد �الآ�س����يوي 
و�س����هد �سدور �أول �سحيفة ريا�سية عام 

!1922
ويف �لوقت �لذي تعتذر �ملدى للقّر�ء عن 

عدم ن�سر ر�سائل بعثة �للجنة �لبار�ملبية 
�ملتو�جدة يف طوكيو حلجبها بت�س����ّرف 
ت�س����ع  فاإنه����ا  �ل�س����حفي،  مر�فقه����ا  م����ن 
م�سوؤويل �للجنة بحقيقة ما جرى، �سيما 
�أنهم عتبو� كثريً� على �الإعالم �لريا�س����ي 
�حتاد�ته����ا  باأن�س����طة  �هتمام����ه  لع����دم 
و�أبطالها حمليًا، فكيف وُهم ميثلون فخر 
�لر�ي����ات يف جتّمع عاملي غاِمر بالتناف�ص 
�لنظيف و�لنتائج �مل�سّرفة برغم ظروفهم 
�ل�سّحية، بعك�ص حمفل �الأ�سوياء �لعاِمر 

بالدهاء و�لتزييف و�النتفاع!

ال مهنية وال م�صوؤولية لت�صّرف �صحفي البارالمبية!



ويف الوقت الذي ي�صعر في���ه الغرب بال�صدمة 
من وت���رة تق���دم طالب���ان ويح���اول الإ�صراع 
يف اإج���اء الآلف من مواطنيه���ا وامل�صاعدين 
الأفغ���ان م���ن مطار كاب���ول ، تت�ص���رف رو�صيا 
ال�صف���ارة  ملح���وظ.  ب�ص���كل  النف����س  ب�صب���ط 
الرو�صي���ة يف العا�صمة الأفغاني���ة هي واحدة 
م���ن القائ���ل الت���ي ل ت���زال تعم���ل. وحت���دث 
ال�صفر الرو�صي دميرتي جرنوف يف مقابلة 
م���ع اإذاعة "�ص���دى مو�صكو" ي���وم الثنني 16 
اآب ب�ص���كل اإيجاب���ي عن طالب���ان. ويف حديثه 
ع���ن املحادثات ح���ول اأم���ن ال�صف���ارة ، و�صف 
الدبلوما�ص���ي نهجه���م باأن���ه "جي���د ، اإيجابي ، 
عملي". .اإن ق���رار مو�صكو بعدم اإخاء �صفارة 
الباد يف كابول هو نوع من الختبار لطالبان 

، ال���ذي ق���ررت ال�صلط���ات الرو�صي���ة خو�ص���ه 
ملعرفة كيف �صيت�ص���رف طالبان؟. "على الرغم 

من اأن هذه جتربة حمفوفة باملخاطر.
ويق���ول اأندريه �صرينك���و ، اخلبر يف املركز 
الرو�ص���ي لدرا�صة اأفغان�صت���ان احلديثة ، "يتم 
الآن اتخ���اذ جمي���ع الق���رارات عل���ى عجات". 
ا�صرتاتيجي���ة  ع���ن  احلدي���ث  ع���دم  ويق���رتح 
موح���دة ملو�صك���و ، يف �ص���وء "اإلق���اء" موقف 
رو�صيا من الو�صع يف اأفغان�صتان والتعليقات 

الر�صمية متعددة الجتاهات.
فهل كانت مو�صكو اأف�صل ا�صتعداًدا من الغرب 
ل�صتي���اء طالب���ان عل���ى ال�صلطة؟ ق���ال اأندري 
كازانت�صي���ف ، املتخ�ص����س يف اأفغان�صت���ان ، 
والأ�صتاذ يف املدر�ص���ة العليا لاقت�صاد وكبر 
مقابل���ة  يف   ،  MGIMO يف  الباحث���ني 
�صحفية"لق���د اأعدت رو�صي���ا نف�صها حًقا ب�صكل 

اأف�صل من غرها".
 - الع�صك���ري  امل�صت���وى  عل���ى   ، وبح�صب���ه 
يف   ، اأنه���ا  مو�صك���و  اأو�صح���ت   ، ال�صيا�ص���ي 
�صوء التجرب���ة ال�صوفيتية ، ل���ن تر�صل قوات 
اإىل اأفغان�صت���ان. ويف الوق���ت نف�ص���ه ، ي�صتعد 
الحت���اد الرو�صي للدفاع ع���ن حدود دول اآ�صيا 
الو�صط���ى ، والتي يرتب���ط بع�صها ، على وجه 
اخل�صو����س ، طاجيك�صت���ان ، به���ا م���ن خ���ال 
منظم���ة معاه���دة الأم���ن اجلماع���ي.  ويق���ول 
كازانت�صي���ف: "له���ذا ، مت اإج���راء التدريب���ات 
ال�صيناريوه���ات  م���ن  العدي���د  و�ص���ع  ومت   ،
املختلف���ة ح���ول كيفية من���ع ت�صل���ل اجلماعات 
الإرهابي���ة الفردي���ة ع���ر احل���دود". وب���داأت 
رو�صيا ، الثاثاء 17 اآب ، تدريبات جديدة يف 
طاجيك�صت���ان ، الدولة التي تق���ع فيها القاعدة 
الع�صكري���ة الرو�صي���ة. ه���ذه ه���ي التدريب���ات 
الع�صكري���ة الرو�صي���ة الثالث���ة يف املنطق���ة يف 
الأ�صابي���ع الأخرة. طاجيك�صت���ان لديها اأطول 
حدود م���ع اأفغان�صتان بني دول ما بعد الحتاد 

ال�صوفياتي - اأكرث من 1300 كيلومرت.
بدوره���ا ، تعم���ل وزارة اخلارجي���ة الرو�صية 
، بح�ص���ب كازانت�صي���ف ، عل���ى �صم���ان "ع���دم 
الأ�صلح���ة  ا�صتخ���دام  اإىل  الو�ص���ع  و�ص���ول 
حلماي���ة دول اآ�صي���ا الو�صط���ى" ، كم���ا ت�صارك 
بالتن�صي���ق م���ع "لعب���ني اإقليمي���ني مهم���ني - 
ال�ص���ني. واإيران وباك�صت���ان والهند ". ووفقا 
مهم���ة  الدبلوما�صي���ة  الت�ص���الت  ف���اإن   ، ل���ه 
اأي�ص���ا فيما يتعلق بخطر ان���دلع "حرب اأهلية 

جدي���دة" يف اأفغان�صتان ، قد تك���ون دول اآ�صيا 
الو�صطى متورطة فيها ، ومعها رو�صيا.

ويرى مراقبون اأن اله���دوء الظاهري لرو�صيا 
من خ���ال اأنها "مل ت�صارك الغ���رب يف الوهم" 
باأن���ه من املمك���ن بن���اء دول���ة يف اأفغان�صتان ، 
ت�صوده���ا الدميقراطية وحق���وق املراأة. ووفًقا 
ال�صائ���د  النطب���اع  ف���اإن  املراقب���ون،  لإولئ���ك 
يف الغ���رب ه���و اأن مو�صك���و كان���ت تبحث عن 
ات�صالت مع طالبان وحتاول ك�صب تاأييدهم. 
وكانت الت�ص���الت على م�صتوي���ات خمتلفة ، 
مبا يف ذل���ك ا�صتقبال طالب���ان يف مو�صكو يف 

يوليو املا�صي.
وم���ع ذل���ك ، ل يعتق���د املراقب���ون اأن مو�صك���و 
رو�صيا  اأن  وي���رون  ال�صرتخاء".  "ت�صتطي���ع 
"اإ�صرتاتيجي���ة مزدوج���ة" فيم���ا  ب����  �صتلت���زم 
 - اأفغان�صت���ان  بالو�ص���ع اجلدي���د يف  يتعل���ق 
حماول���ة التفاو�س مع طالب���ان حول عدم دعم 
تنظيم "القاعدة" الإرهابي يف اآ�صيا الو�صطى 
ويف نف����س الوقت تقدمي الدعم ل� طاجيك�صتان 
وغره���ا م���ن جمهوري���ات املنطق���ة اإذا وقعت 
ال�ص���وؤال  واإن  احل���دود.  عل���ى  ا�صتب���اكات 
الرئي�ص���ي بالن�صب���ة لرو�صي���ا �صيك���ون م���ا اإذا 
كان���ت طالبان �صتقت�صر عل���ى اإن�صاء "م�صروع 
وطن���ي خلاف���ة اإ�صامي���ة" اأم �صتتع���اون م���ع 
ت�صعى  الت���ي  اجلهادية  الإ�صامي���ة  "الق���وات 
لتحقي���ق اأه���داف خ���ارج املنطقة ، كم���ا فعلوا 

قبل 20 عاًما".
حت���ت اأي ظ���روف ميك���ن لرو�صي���ا العرتاف 
بطالبان؟قال اأندري���ه �صرينكو ، رئي�س مركز 
درا�صة ال�صيا�صة الأفغانية ، يف مقابلة �صحفية 
، اإنه لن يكون م���ن ال�صهل بالن�صبة لرو�صيا اأن 
تتو�ص���ل اإىل اتف���اق م���ع طالب���ان. ويعتقد اأن 
اآم���ال الدبلوما�صي���ني الرو����س يف اأن حت���ارب 
طالب���ان هي���اكل تنظي���م )داع����س( والقاع���دة 
يف اأفغان�صت���ان مبال���غ فيها. وق���ال �صرينكو: 
ب���ني طالب���ان وداع����س يف  "اخل���ط الفا�ص���ل 

اأفغان�صتان غام�س".
وال�صعوب���ة الثاني���ة ، بح�ص���ب اخلب���ر ، هي 
اأن طالب���ان منظم���ة حمظ���ورة عل���ى اأرا�ص���ي 
"ل���ن  �صرينك���و:  وق���ال  الرو�ص���ي.  الحت���اد 
يك���ون م���ن ال�صه���ل عل���ى مو�صك���و اأن ت�ص���رح 
مل���اذا ، عندم���ا كان���ت حرك���ة طالب���ان حت���ارب 
ع���ر اجلب���ال ، خميف���ة ، والآن مل تع���د خطرة 
الت�صريح���ات  ول خميف���ة". ويقي���م اخلب���ر 

الإيجابية للدبلوما�صيني الرو�س حول طالبان 
عل���ى اأنها "حت�صر لاع���رتاف واتخاذ القرار 
ال�صيا�صي". وه���و يفرت�س اأن مثل هذا القرار 
ميك���ن اأن تتخذه مو�صكو بالتن�صيق والتعاون 

مع ال�صني.
وي�ص���ف اأندري���ه كازانت�صيف  موق���ف رو�صيا 
احلايل م���ن لطالبان  باأن���ه "مفارقة تاريخية" 
، ويذك���ر اأن���ه مت ا�صتقب���ال وفده���ا بالفعل يف 
مو�صكو ، ويقول اإن���ه "حان الوقت لإلغاء هذا 
الق���رار من كونها منظم���ة ارهابية من الناحية 
الفنية ، ل�صتبعاد طالب���ان من قائمة املنظمات 
الإرهابي���ة. " يف الوقت نف�صه ، يعتقد اخلبر 
اأن ه���ذا ممك���ن فق���ط بالتزامن م���ع العرتاف 
اأن  بحكوم���ة طالب���ان. ويعتق���د كازانت�صي���ف 
باإمكان رو�صيا طرح �ص���روط لذلك: "�صمانات 
ر�صمي���ة ب���اأن طالب���ان ل���ن تهاج���م دول اآ�صي���ا 
الو�صط���ى ، ورمبا لن تدعم اأي هياكل اإرهابية 

مرتبطة برو�صيا".
وهن���اك اجماع بني املراقب���ني يفيد باأن رو�صيا 
لن تت�صرع يف الع���رتاف بطالبان واأن القرار 
�صيعتم���د عل���ى م���ا اإذا كان���ت طالب���ان �صتعود 
اإىل اأ�صالي���ب "احلك���م الوح�ص���ي يف الع�صور 
الو�صطى". ويتوقعون اأن تذهب مو�صكو اإىل 
م�صت���وى اأدنى من التع���اون الدبلوما�صي بدًل 
من العرتاف الكام���ل. وقال املبعوث اخلا�س 
للرئي�س كابول���وف على الهواء لقن���اة رو�صيا 
24 اإن �صط���ب طالب���ان م���ن قائم���ة الإرهابيني 
يف رو�صي���ا ممكن فقط بعد اأن يحدث ذلك على 
م�صت���وى جمل�س الأمن ال���دويل. ولهذا ، قال ، 
يج���ب على طالب���ان اأن تظهر اأنه���م يت�صرفون 

بطريقة "ح�صارية".
هن���اك م�صاع���ر خمتلط���ة يف مو�صك���و و�ص���ط 
هزمي���ة الغرب .وعن���د احلديث ع���ن رد الفعل 
يف مو�صك���و على الأح���داث يف اأفغان�صتان ، ل 
ي�ص���ع املرء اإل اأن يذك���ر اإن رو�صيا ، تعاين من 
�صدمته���ا الأفغانية. اإن انت�صار طالبان ، الذي 
ت�صف���ه و�صائ���ل الإع���ام الغربية باأن���ه هزمية 
تاريخي���ة للغ���رب ، اأث���ار ردود فع���ل متباين���ة 
يف مو�صك���و. واختل���ط بال�صع���ور ب���اأن ه���ذه 
للغرب ،وان مو�صكو  "فيتنام ثانية" بالن�صبة 
ت�صع���ر بالقلق ، لأنه ميك���ن اأن ي�صبح  انت�صار 
الطالبان منوذًج���ا ملهًما للجماعات الإ�صامية 
يف جميع اأنحاء العامل" ويوؤدي اإىل موجة من 

الهجرة..

على عك�س الغرب ، تتفاعل 
رو�سيا بهدوء مع تغيير ال�سلطة 
في اأفغان�ستان. مو�سكو م�ستعدة 

للتعاون مع طالبان ، لكن ب�سروط 
معينة. واحد منها هو اأمن اآ�سيا 

الو�سطى.
ت�سف  قلقين".  ل�سنا  "نحن 

كلمات المبعوث الخا�س للرئي�س 
الرو�سي اإلى اأفغان�ستان ، زامير 
كابولوف ، رد فعل مو�سكو على 
تغيير ال�سلطة في اأفغان�ستان. 

وفي حديثه على قناة رو�سيا 
-1 التلفزيونية يوم الأحد 15 

اآب، اأو�سح الدبلوما�سي ذلك من 
خالل حقيقة اأن مو�سكو تتمتع 

من  كل  جيدة" مع  "بعالقات 
ال�سلطات الأفغانية ال�سابقة 

وطالبان ، التي تم العتراف 
بمنظمتها باأنها اإرهابية في 

التحاد الرو�سي وهي محظورة.
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 د. فالح احلمـراين
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نافـذة من موسـكو

ي����رتاوح  العراق����ي يف جممل����ه،  امل�صه����د  زال  ل 
يف مكان����ه و�ص����ط اأزم����ات �صيا�صي����ة واقت�صادية 
واجتماعي����ة واأمني����ة خطرة مل يج����د القائمون 
النظ����ام  �صق����وط  ومن����ذ  ال�صلط����ة  راأ�����س  عل����ى 
الديكتات����وري ولغاي����ة  ال�صاع����ة اأي حل����ول له����ا 
رغ����م الوع����ود والإ�ص����رار عل����ى اأهمي����ة مغادرة 
الحت����ال العراق "طبع����ا دون ال�صارة للتواجد 
الي����راين" للخروج م����ن امل����اأزق امل�صتفحل على 
كافة الأ�صعدة . ولتزال الأو�صاع على امل�صتوى 
ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي والإداري، 
تت�ص����م با�صتمرار التدخل الجنبي والتاأثر على 
م����ا اأطل����ق عليه ب����� )العملية ال�صيا�صي����ة(، خا�صة 
فيما يتعل����ق بالتاأثر املحموم عل����ى النتخابات 
القادمة وما �صتوؤول اإليه من اإ�صطفافات جديدة. 
بي����د اأن امل�صكل����ة الرئي�صية التي ل ت����زال تواجه 
�صعبنا وجمتمعنا، ه����ي م�صكلة بناء الدولة على 
اأ�صا�����س طائف����ي وقوم����ي، ومن ث����م التعاي�س مع 
هذا الواقع ب�صي����غ اأمنية و�صيا�صية واقت�صادية 
خط����رة، يكر�س له����ا التواجد )الأجنب����ي( وفقًا 
ملعطيات عقائدية، بوا�صطة التفاقيات الثنائية. 
فيم����ا ميّثل �ص����كل الد�صتور ال����ذي و�صعه املحتل 
ال�صيا�ص����ي،  الع����راق  م�صتقب����ل  عل����ى  خط����ورة 
مل����ا اأنط����وى عل����ى قوان����ني �صريح����ة ووا�صح����ة 
م�ص����ادة للوح����دة الوطنية، وللتكوي����ن الوطني 
واملجتمع����ي العراق����ي، فاأ�صب����ح ل ي�صكل خطوة 
حل����ل اأو تخفيف الأزمات الطاحن����ة بل يزيد يف  

تفاقمها.  
وبالتاأكي����د مل يك����ن كل م����ا ج����رى جم����رد حال����ة 
طارئة ت�ص����كل نهاية املعركة الفا�صلة للك�صف عن 

الأغرا�س احلقيقية التي تقف ورائها على اأر�س 
العراق. امنا كانت مقدم����ة لجراء "النتخابات 
الأوىل" على ا�صا�س الد�صتور، على نحو طائفي 
وقوم����ي �صوفيني ي�صم����ن الأجن����دة الأمريكية � 
اليراني����ة التي لزال تطبيقه����ا �صاريا يف بادنا 

حتى الآن.   
فهل �صتغر النتخابات القادمة من واقع العراق 

املاأ�صاوي؟  
ت�صر الوقائع والحداث اىل ان اأ�صاليب الأحزاب 
 � الولئي���ة  ال�صيا�صي���ة  والق���وى وال�صخ�صي���ات 
الطائفي���ة والقومي���ة املتاأدجل���ة، الت���ي �صارك���ت 
يف الإدارات احلكومي���ة بع���د الحت���ال مبا�صرة 
� كم���ا يبدو� لت���زال بدائية ومتخلف���ة، ك�صفت عن 
عورة عزلتها جمتمعيا، رغم الدعم الوا�صع الذي 
تقدم���ه له���ا بع����س الط���راف اخلارجي���ة، ورغم 
جلوئه���ا اإىل اأ�صالي���ب رخي�ص���ة لك�ص���ب النا����س 

واللع���ب مب�صاعره���ا الديني���ة باأ�صل���وب طائفي. 
م�صتغل���ة املوق���ف الغام����س لبع����س املرجعيات 
الديني���ة، الذي افرزته النتخاب���ات الأخرة عام 
2018 التي اأثارت اهتم���ام الراأي العام العراقي 
والعربي وال���دويل ملا رافقها من �صفقات طائفية 
و�صيا�صي���ة ل �صابق لها كم���ا ل ت�صتند اإىل اأ�ص�س 
اأو معاي���ر وطني���ة، بق���در ما تكر����س العن�صرية 
والطائفي���ة، بال�صاف���ة اىل النتهاكات القانونية 

والدارية والتاعب والتزوير. 
اإن فر����س )برمل���ان( م���ن جديد ملدة اأرب���ع �صنوت 
تنبث���ق عنه )حكومة طائفي���ة توافقية( و)رئا�صة 
جمهورية( عر انتخابات غر �صرعية تفتقر اىل 
اب�صط القواعد وال�صروط،، يعد عقبة جديدة يف 
طريق حل امل�ص���اكل املتفاقمة يف بادنا، ويجعل 
العدي���د م���ن الط���راف الجنبي���ة ت�صتغ���ل ه���ذه 
احلال���ة لفر����س خططها ع���ر اتفاقي���ات مع هذه 

الإدارة و"ادارة القلي���م" اللتني ل جتدان �صوى 
م�صاحله���ا الفئوي���ة والطائفي���ة والعن�صرية يف 
املعادلة العراقية ولي�س م�صالح ال�صعب والوطن 

  .
اإن التط���ورات ال�صيا�صي���ة الداخلي���ة والإقليمية 
والعملي���ات الإرهابية الوح�صي���ة امل�صتمرة التي 
تنفذه���ا امليلي�صيات امل�صلحة يف امل���دن. وات�صاع 
عمليات القتل ال�صيا�صي وخطف املدنيني العزل، 
الت���ي تقوده���ا ميلي�صي���ات طائفي���ة مقرب���ة م���ن 
الجهزة المنية، اأو مرتبطة مبنظمات واأحزاب 
داخلي���ة اأو باأجه���زة م�صبوهة خارجي���ة، ي�صاهم 
يف �صحن الدفع الطائف���ي اخلطر لك�صب معركة 
النتخابات ل�صالح قوى طائفية بعينها، لكنه يف 
املقاب���ل �صي�صع الباد على م�صارف حرب داخلية 
اأهلي���ة. وم���ن املوؤك���د ان بق���اء ذات الق���وى يف 
ال�صلطة، والت���ي اأثبتت اأنها لن ت�صتطيع مام�صة 

وت�صخي����س امل�ص���اكل وم���ن ثم حله���ا، خ�صو�صا 
امل�صاكل الرئي�صية الكب���رة التي تواجه املجتمع 
وتتفاقم بوتائ���ر مت�صارعة، ومنها ظاهرة الف�صل 
العام يف اإعادة بناء موؤ�ص�صات الدولة على اأ�ص�س 
وطني���ة حديث���ة، والتغا�ص���ي عن  �ص���وء الدارة 
وحياة النا�س البائ�صة وح���ل م�صاكلهم املعي�صية 
املتفاقم���ة، اأو مناق�صة م�صتقب���ل الباد يف املجال 
التنم���وي والقت�ص���ادي وال�صيا�ص���ي.. اإن بق���اء 
ه���ذه الظواهر على حالها فيم���ا بعد النتخابات، 
م���ا ه���و اإل �صفق���ة خبيث���ة لا�صتمرار ب���اأي ثمن 

وباأية طريقة على النهج الطائفي � التوافقي. 
م����ن هنا لبد البح����ًث عن ا�ص�س وطني����ة ر�صينة 
ار�����س  عل����ى  التحدي����ات وتطوراته����ا  ملواجه����ة 
الع����راق قب����ل الن����زلق نح����و الهاوي����ة، واهمها 
احي����اء الفك����ر اجلمع����ي الوطن����ي وال�صيا�ص����ي، 
وخا�صة جت����اه ما يتعلق والعتب����ارات الناجمة 
الرئي�صي����ة  وم�صاكل����ه  الجنب����ي  التواج����د  ع����ن 
يف بادن����ا، والتم�ص����ك بح����ق �صعبن����ا الثابت يف 
مقاوم����ة النظ����ام الطائفي وبناء دول����ة املواطنة 
احلديثة التي يرتاأيها، والتمييز بني "املقاومة" 
الوطني����ة لج����ل التغي����ر ال�صامل لنظ����ام احلكم 
الغام�����س  الأره����اب  وب����ني  الأ�صالي����ب،  بكاف����ة 
وامل�صب����وة وال����ذي ي�صته����دف جمتمعن����ا واأبناء 
�صعبن����ا من املدني����ني العزل، ه����ذا الإرهاب الذي 
مل تك�صف وحتدد م�ص����ادره واجلهات التي تقف 
وراءه وتدي����ره ل����اآن، حيث ت�صاه����م به وتقوده 
جه����ات ودول واأجه����زة خمابراتي����ة عديدة تقف 
جميعها �صد م�صالح �صعبنا ومل يجري الت�صدي 
ل����ه بالأ�صالي����ب املطلوب����ة، حيث توؤك����د الأحداث 

الدامي����ة وامل�صتمرة اىل تخل����ف وعجر الإدارات 
احلكومية املتعاقبة عن القيام بدورها املطلوب. 
اآل����ت  ال�صابق����ة وم����ا  اإن مو�ص����وع النتخاب����ات 
اإلي����ه نتائجها من اأزم����ات حقيقية عل����ى ال�صعيد 
حتالف����ات  اإىل  ق����ادت  والوطن����ي،  الجتماع����ي 
اأخ����ذت  جدي����دة  لق����وى  متمي����زة  واإ�صطفاف����ات 
تنم����و عل����ى ال�صاح����ة ال�صيا�صي����ة العراقي����ة يف 
الآونة الأخرة. توؤكد ب�ص����كل �صارخ على تفاقم 
الأزم����ة ال�صيا�صي����ة الت����ي مت����ر به����ا كل الق����وى 
املتورط����ة يف لعب����ة "العملي����ة ال�صيا�صي����ة"، هذا 
النم����وذج الدميقراط����ي املزعوم اإل����ذي ا�صتورد 
من خ����ارج حدود الع����راق.. اإن جميع املوؤ�صرات 
توؤك����د ب�صكل وا�ص����ح اإىل اأن النتخابات القادمة 
�صوف ل����ن تكون منوذجًا يختلف ع����ن امل�صارات 
النتخابي����ة ال�صابقة، وه����ي ان مل حتمل مطالب 
و�صروط ثورة ت�صرين وتلتزم بها، فانها خطوة 
اأخ����رى �صمن اخلط����وات املطروح����ة يف اأجندة 
الح����زاب الطائفية، للبقاء يف ال�صلطة باأي �صكل 
من الأ�ص����كال، واإ�صتغال الف����وز املفتعل للدعاية 
الداخلي����ة واخلارجي����ة والتخفي����ف م����ن م����اأزق 
الف�صل املت�صاعد الناجت عن ممار�صاتها الدارية 
وال�صيا�صية وتداعياتها ال�صلبية الكثرة. ومنها 
ع����دم امل�صاهمة اجلدي����ة يف حل امل����اأزق الوطني 
الذي متر به الباد، خا�صة وهي ت�صر على نف�س 
الأ�ص�س والنه����ج التقليدي لفر�����س املح�ص�صات 
والتق�صيم����ات الطائفي����ة والقومي����ة واملناطقية، 
الت����ي ا�ص�����س وقب����ل به����ا جمي����ع امل�صارك����ني يف 
العملي����ة ال�صيا�صية منذ اول "جمل�س حكم" جاء 

به الحتال ك�صيغة متخلفة وخطرة.  

هل من حليف �صامن يف عامل العاقات الدولية 
وال�صيا�ص���ة اخلارجي���ة؟، م���ن بديهي���ات ع���امل 
ال�صيا�ص���ة ان العاق���ات فيما بني ال���دول ت�صر 
وفق جملة من القواعد والولويات والهداف 
ت�صكل م���ن خالها التحرك �صمن احداث تتغر 
ب���ني احل���ني والأخ���ر، فالعاقات ب���ني الفواعل 
الت���ي  القواع���د  ه���ذه  ُتر�ص���م �صم���ن  الدولي���ة 
ي�صفها الكثرين بالثابت���ة او يعتقد ان ميزتها 
الثب���ات، لكن احلقيق���ة ان ا�صا����س تكوين هذه 
العاقات هي امل�صلح���ة بغ�س النظر عن حجم 
وقدرة الدول���ة الباحثة عنها، فحتى قبل ن�صوء 
الدول���ة واحلدي���ث ع���ن مقوماته���ا وحدوده���ا 
لعب���ت الق���وى املتمثل���ة بالإمراطوريات التي 
جغرافي���ة  رق���ع  مب�صائ���ر  ولق���رون  حتكم���ت 
�صا�صع���ة، وكان���ت تبني او حت���دد اأهدافها على 
اأ�صا�س م�صاحلها يف مناطق خمتلفة من العامل 
الذي اخذ �صف���ة التحول ل�صبح الثابت فيه هو 
املتغر نف�صه �صيما وان هذا املتغر الذي قادته 
اأدوات املتحكم���ني يف القرار ال�صيا�صي العاملي 
اخ���ذ �صف���ة ال�صرع���ة الت���ي جعلت م���ن العامل 
مق�صم اإىل ع���وامل اأوىل وثانية وعا�صرة ودول 

متقدمة ومتو�صطة ومتخلفة.
ام���ا ما يخ����س التحالفات واحللف���اء واحلليف 
ال�صام���ن القوي وبالرغم من انها تقع يف خانة 
الأداة الدبلوما�صي���ة لل�صيا�صة اخلارجية اإل ان 
ه���ذا ل مينع م���ن انها اي�صًا تق���ع �صمن البحث 
ع���ن امل�صلحة مبختل���ف ا�صكاله���ا وم�صوياتها، 
بالت���ايل فان املتفق عليه ان امل�صلحة هي حمدد 
العاقات بني ال���دول اإىل جانب مفاهيم اأخرى 
اأ�صا�صي���ة اي�صًا ت�ص���ر يف خط م�صتقيم مع هذا 
املفه���وم واهمها المن الذي ب���ات يوؤرق الدول 
الكرى قبل غرها، اما ق�صية احللف واحللفاء 
واحلليف هي اي�صًا تطلبت ر�صم �صور متعددة 
لتحقيق امل�صالح �صواء على ال�صعيد الع�صكري 
او ال�صيا�ص���ي او القت�ص���ادي ال���خ ...، فحلف 
�صم���ال الأطل�صي الذي بقي بع���د انتهاء احلرب 
الب���اردة كان بقائه �صمن م�صلحة اأمريكية عليا 
بالدرج���ة الأ�صا�س ومن ثم م�صالح دول اأخرى 
رات بوجوده �صامنًا لها ملرحلة حتول خطرة 
من عمر النظام الدويل، وحتى عملية تو�صيعه 
لي�صم���ل دوًل م���ن اأوروبا ال�صرقي���ة والو�صطى 
احت���واء وتطوي���ق  ج���اءت مل�صلح���ة وه���دف 
رو�صيا وريث���ة الحتاد ال�صوفيت���ي بالرغم من 
اعرتا����س حلفاء اأوروبيني عل���ى هذه العملية، 
لك���ن ال�ص���وؤال م���اذا فع���ل احلل���ف او الحت���اد 
الأوروب���ي لهذه ال���دول التي بقي���ت تعاين من 

اختالت بنيوية لفرتات طويلة.
م���ا حدث مع العراق ابان حرب اخلليج الثانية 
اي�ص���ًا مل يتمكن حلف���اوؤه حتى بعد ان و�صعت 
احل���رب اوزاره���ا ان يكون���وا �صامن���ني لأمنه 

و�صامت���ه الت���ي انهارت م���ع احت���ال 2003، 
وحت���ى ال���دول الت���ي اعرت�صت عل���ى احتاله 
او ع���دم ا�صتخ���دام اأرا�صيه���ا لحتال���ه عادت 
و�ص���ارت �صريك���ة للولي���ات املتح���دة يف م���ا 
ه���و عليه الي���وم، وما حدث م���ن اأنظمة الربيع 
العرب���ي ذات ال�صيء يف م�صر وتون�س وليبيا 
م���ا ع���دا �صوري���ا الت���ي التق���ى فيه���ا احللف���اء 
لن  طبيعي���ًا  و�صع���ًا  كان  وه���ذا  واخل�ص���وم 
م�صلح���ة املعرت�ص���ني وال�ص���ركاء كان���ت عل���ى 
الأر����س ال�صوري���ة تتبلور ب���ني احلني والأخر 
جت���اه  لي����س  ا�صرتاتيجي���ة  م���دركات  وف���ق 
�صوري���ا فق���ط وامن���ا املنطق���ة برمته���ا، ودول 
اخللي���ج ابتع���دت او مت ت���دارك خط���ر الربيع 
فيه���ا لعتبارات ال�ص���راع يف منطق���ة اخلليج 
بني الوليات املتحدة واي���ران وادراك الأوىل 
على ان ل تعيد جترب���ة العراق مرة اأخرى يف 
املنطق���ة، ومل مين���ع ال�ص���راع م���ن ان يتقاطع 
احللفاء فيما بينهم يف �صبيل حتقيق امل�صلحة 
القومي���ة لكل منهم فرتكي���ا والوليات املتحدة 
الي���وم قد اختلفوا يف التوجه���ات فيما يخ�س 
ق���راءة م�صاهد املنطقة بالرغم من ان الأرا�صي 
الرتكية تقع عليها القواعد المريكية بالإ�صافة 

للتحالف يف حلف �صمال الأطل�صي.
م���ا ح���دث يف اأفغان�صت���ان اي�صًا دلي���ل على ان 
ل حلي���ف �صام���ن يف اللعب���ة ال�صيا�صية فمتى 
ما اقت�ص���ت احلاجة ممكن للحلي���ف القوي ان 
ي�صح���ي بحليفه ال�صعيف مع اأي حتول ممكن 
ان يحق���ق له مك�ص���ب على ار����س الواقع ويف 
نقط���ة خمتلفة م���ن هذا الع���امل، فبعد الحتال 
طالب���ان  وهزمي���ة  لأفغان�صت���ان  الأمريك���ي 
والقاع���دة وتاأ�صي����س حكوم���ة اأفغانية جديدة 
مل تتوان���ى الإدارة المريكية ع���ن التخلي عن 
ه���ذه احلكومة بعد 20 ع���ام بعد ان وجدت ان 
من العبث ال�صتم���رار يف م�صل�صل اخلا�صرات 
التي تتلقاها بالإ�صافة اإىل ال�صوء الذي تعي�س 
في���ه اأفغان�صتان، وه���ذه اإ�ص���ارة وا�صحة على 
ان ق���وة مث���ل الولي���ات املتح���دة ل تتقبل هذا 
الك���م م���ن اخل�صائ���ر ب�صب���ب من���وذج �صاهمت 
يف بنائ���ه وف�ص���ل، بالرغ���م م���ن ان الكثري���ن 
يج���دون ان اللعبة الدولية ل تزال بيدها وهي 
الق���ادرة على و�ص���ع اخلط���وط العري�صة لها، 
لك���ن احلقيق���ة غر ذل���ك فمثلما اأح���وال العامل 
تتغر فاحللي���ف ال�صامن اي�صًا يتغر ويتقلب 
وين���اور يف �صبيل حتقي���ق م�صلحته ويحاول 
ان يخ���رج باق���ل اخل�صائ���ر حت���ى وان مت���ت 
الت�صحي���ة بنم���وذج �صاهم يف بنائ���ه، ف�صواء 
كان النم���وذج اأفغان�صت���ان او الع���راق او ليبيا 
او اأي دول���ة كان���ت بالنتيج���ة اله���دف واحد ، 
ومتى ما حتول���ت امل�صلحة انتفت احلاجة من 

النموذج. 

م�صلحةاحلليف الأمني

العـــراق والنـتـخــابــات
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�أجمل ما ميكن �أن مينحه �الإن�شان هو �لُقبلة، بكل ما حتمله من معاين وحمبة 
وعرفان و�إن�ش���جام. ومهم���ا كان نوع ه���ذه �لُقبلة �أو �لغاية منه���ا، فهي تقرب 
�لنا����س من بع�شه���م وتخلق بينهم نوع من �الإن�شج���ام و�الألفة. هذ� �ملو�شوع 
�شغلن���ي كث���رً� كفن���ان، ور�شمته مث���ل �لعديد م���ن �لر�شامني بع���د �أن �إخرتت 
قب���ات �لع�شاق و�ملحبني مو�شوعًا يل، وحاولُت �أن �أجعلها تتناغم مع تكوين 
�للوح���ات مثل �ملو�شيقى، و�شعيُت الإيجاد �شياغة ت�شكيلية لهذه �لقبات �لتي 
تتاق���ى من خاله���ا �مل�شاعر وت�شم���و� بطريقة �شحرية عجيب���ة، هذه �لقبات 
�لت���ي جعلت قما�ش���ات �لر�شم �أكرث دفًء و�إن�شجامًا ولطف���ًا، ومنحتها �أجنحة، 

طارت بها نحو �شماو�ت بعيدة وغام�شة. 
تن���اول �لكث���ر م���ن �لر�شامني مو�ش���وع �لقبل���ة يف لوحاته���م، مث���ل بيكا�شو 
ولوتري���ك و�شاغال وماغريت ومونك وفر�ن�شي�شك���و هايز وغرهم �لع�شر�ت 
ورمبا �ملئات، وال نن�ش���ى طبعًا �لقبلة �ل�شهرة �لتي ر�شمها غو�شتاف كليمت، 
يف لوحته �لتي حتمل ذ�ت �الإ�شم، و�لتي �أ�شبحت و�حدة من عامات �جلمال 
و�الإب���د�ع و�ل���رتف و�الألف���ة يف �ملئة �شن���ة �ملا�شي���ة. ومثلما �إ�شته���و�ين هذ� 
�ملو�ش���وع كث���رً� وكان مبثاب���ة در�شًا جمالي���ًا يل، يف معاجل���ات �لر�شم �لتي 
�أبح���ث عنه���ا و�أود �الإم�شاك بها، فه���و �أي�شًا كان عقبة �أمام���ي كر�شام. وتكمن 
تلك �لعقبة يف كيفية ر�شم هذ� �ملو�شوع �الأزيل بطريقة جديدة، بعد �أن ر�شمه 
قبل���ي مئ���ات �لر�شامني؟ كي���ف �أطبع قبلتي �خلا�ش���ة على قما�ش���ة �لر�شم؟ هل 
�شاأجنح يف ر�شم هذ� �ملو�شوع �ل�شائع و�أمنحه م�شحتي �خلا�شة؟ وهنا عليَّ 
�أن �أح���رث �أر�ش���ًا غر حمروثة �شابق���ًا، كي يكون �حلا�ش���ل �شخ�شيًا و�لناجت 
بُت ر�ش���م �لقبلة باإ�شلوب���ي وطريقة ر�شم���ي ومعاجلاتي  يع���ود يل. هك���ذ� َجرَّ
�لفني���ة، وم���ن �لز�وي���ة �لفردية �لت���ي �أنظر م���ن خالها له���ذ� �ملو�شوع، حيث 
جعل���ُت �لوج���وه تتد�خل �أحيانًا وتذه���ب �أبعد من �لقبل���ة، لتن�شجم �خلطوط 
و�ملام���ح حتى يو�شك �أن يك���ون �ل�شخ�شان يف �للوحة �شخ�شًا و�حدً�، وتكاد 
ق يف �أحي���ان كثرة بني مامح �لرجل ومامح �مل���ر�أة، حيث �إقرتبا من  ال ُتَف���رِّ
مام���ح م���اك �شاٍه يحمُل �شيئًا م���ن �لغمو�س. نعم هكذ� تب���دو هيئاتهم، الأين 
حاول���ُت �أن �أر�شم �الن�ش���ان �خلال�س، لذ� جعلت �حلبيب���ان متماثان وكاأنهما 

�شخ�س و�حد. 
�لر�ش���م بالن�شبة يل هو معادل جمايل مل���ا يحدث حولنا من �شغوطات �حلياة. 
�ن���ه ن���وع م���ن �لت���و�زن �لنف�ش���ي مع ه���ذ� �لعامل غ���ر �مل�شتق���ر. من هن���ا كان 
مو�شوعي �ملف�ش���ل يف �لر�شم هو �للحظات �خلا�شة بني �لرجل و�ملر�أة، هذه 
�للحظ���ات �لتي تت���وزع بني �لعاطف���ة و�لرغبة و�لل���ذة و�الإنغما�س يف �الآخر، 
وكان���ت �لُقبلة هي �لثمرة �لت���ي �شقطت من �شجرة �لعاطفة، ليلتقطها �ملحبون 

وهم يف طريق ن�شوتهم نحو فردو�شهم �لبعيد. 
�أه���يء عادة جمموعة من �لتخطيط���ات �ل�شريعة. �أفر�شها على �أر�شية �ملر�شم، 
و�أتاأمله���ا م���ن كل �جلهات، ثم �ختار و�حدً� منها، و�أغ���رِّ فيه بع�س �لتفا�شيل 
ليك���ون جاه���زً� للتنفيذ على قما�ش���ة �لر�شم، وهكذ� قمت بر�ش���م �لوجوه �لتي 
تتق���ارب م���ع بع�شه���ا وتتد�خل ماحمه���ا بحنو وتغي���ب مع بع�شه���ا، ر�شمُت 
لوَن بع�شهم يف ع�شر�ت �للوحات وعر�شت ذلك يف معار�س  �ملحبني �لذين ُيَقبِّ
عديدة، منها م�شاركتي يف �لبينايل �لذي �أقيم يف �لكويت، و�لذي ح�شلت فيه 
عل���ى جائ���زة ذهبية عن لوحتي �لت���ي ر�شمت فيها حبيب���ني يتد�خل ج�شديهما 
ووجهيهم���ا وكاأنهما �شخ�س و�ح���د، بينما مظلة كب���رة تغطيهما من �الأعلى، 
رم���زً� للغو�ية و�ل���دفء و�الإن�شجام، �إنها �لبيت �ل���ذي يجمعهما ويقربهما من 
بع����س �أكرث، بع���د �أن تتد�خل �لتفا�شي���ل وترتع�س �الأ�شاب���ع وتغيب �لعيون 

وت�شمو� �لعاطفة. 
يف كل م���رة �أعر����سُ مث���ل ه���ذه �الأعم���ال يف معر�س، وحت���ى بع���د �أن ينتهي 
�لعر����س وتذهب �للوحات بعيدً� لت�شتقر يف �أماكنها �جلديدة، �أ�شعر باأن هذه 
�لُقَب���ل �شتخرج من �للوحات، وتعود يل يومًا من خال �لنا�س �لذين �أحببتهم 
وقا�شمته���م �أ�شي���اء جميل���ة. وهكذ� كلما �أنته���ي من ر�شم لوح���ة، �أتاأملها وهي 
ماز�لت طرية على م�شند �لر�شم، مفكرً� كيف �شتطر باأجنحتها بعد قليل نحو 
قاعة �ملعر�س لتطب���ع نف�شها على وجوه �حلا�شرين ثم تعود يل بهيئة فر��شة 

�أو طيف �أو… �شام من �لوطن. 

الر�سم بالن�سبة لي هو معادل جمالي لما 
يحدث حولنا من �سغوطات الحياة. انه 

نوع من التوازن النف�سي مع هذا العالم 
غير الم�ستقر.

د. نادية هناوي 

 د. اأياد كاظم ال�سالمي

باخلوف قلب  عبد اهلل الغذامي مقولة 
اإن احلاجة اأم االخرتاع اإىل مقولة اإن 

االخرتاع هو اأبو احلاجة، فهل امل�سالة 
م�سالة تبني اأم اأنها م�سالة خوف من 

علم يواجه اخلوف؟  

ال يت�شح �جلو�ب عند �لغذ�م���ي الأن �لقطع و�لتحول 
هي �ل�شمة �لعامة �لتي ت�شم �أغلب مباحث كتبه. فاأنت 
م���ا �أن تق���ف على ظاهرة �أو مفه���وم �أو جدلية ما حتى 
جتد نف�شك وقد حتولت فجاأة �إىل مفهوم �أو ظاهرة �أو 

جدلية خمتلفة مقطوعة عما �شبقها مفاهيميا.
و�إذ� كان���ت �لثقاف���ة ه���ي حلقة �لو�شل ب���ني �ملباحث، 
فاإن���ه و�شل ي�شاك�س ذهن �لقارئ ويدفعه �إىل �النبهار 

�أكرث من �لتعمق و�ىل �لت�شتت بدال من �لرتكيز.
وبالن�شب���ة �إىل �لكتاب �لذي نح���ن ب�شدده ) �ل�شردية 
�حلرج���ة( فاإن �لقط���ع ح�شل يف �لف�ش���ل �الأول وفيه 
عر�س �ملوؤل���ف مو�شوعة �لعق���ل و�لعقانية و�لذكاء 
�ال�شطناع���ي ليقطع���ه متح���وال يف �لف�ش���ل �لث���اين 
�إىل مو�شوع���ة �أخ���رى هي �لهوي���ة وعاقتها باملدينة 
بو�شفه���ا �شانعة �لهوي���ات، متتبع���ا يف �لبدء مفهوم 
�لهوي���ة يف معاج���م �ك�شف���ورد وكام���ردج ث���م وقف���ة 
ق�ش���رة عن���د كتاب �لتعريف���ات لل�شري���ف �جلرجاين 
وكتاب �أ�شر�ر �لباغة لعبد �لقاهر �جلرجاين وروؤيته 
لاختاف و�الئت���اف، منتهي���ا �إىل �أن مفهوم �لهوية 

زئبقي ومن ثم هو �خرت�ع �شاأنه �شاأن �لفل�شفة. 

ومل ي���ِن ماهي���ة ه���ذ� �العتب���ار علم���ًا �أن متثيله على 
�الأقليات و�أن���و�ع �لهويات كان كله من د�خل �ملجتمع 
�المريك���ي ومن منظ���ور �لرج���ل �البي�س �ل���ذي عده 
�لغذ�م���ي �شان���ع �لهوية و�شان���ع معانيه���ا، ليتحول 
�إىل �ملدين���ة �لت���ي ه���ي عل���ى �أن���و�ع : فمنه���ا �ملنغلقة 
كجمهوري���ة �أفاطون �أو �ملتع���ددة كاملدينة �ملنورة �أو 
بغ���د�د �أو �حلديث���ة �لطبقي���ة كاأثين���ا �أو حديثة �لبناء 
و�لثقاف���ة كاملدن �المريكية و�لقائم���ة على وجود عقد 

�جتماعي ��شا�شه �الختاف.               
ويقط���ع �حلدي���ث ع���ن �لهوي���ة متح���وال �ىل مبح���ث 
جديد وخمتل���ف هو �شناعة �خل���وف متتبعا �ياه يف 
�ال�شاط���ر و�لدي���ن و�لعلم ثم �للغ���ة ودورها �ل�شلبي 
يف �شناع���ة �خلوف ب�) �لتو�ط���وؤ �للغوي( وفيه يجد 
�شردية حرجة تتمثل يف �ل�شخ �للغوي �مل�شتخدم يف 
�ل�شا�ش���ات �لتي ت�ش���ر ) ��شطورية( وما يح�شل عند 
�مل�شاه���دة من ت�شابك ذهني بني �لعني و�الذن و�لذهن 
في�شب���ح ما ه���و ماألوف خارقي���ا. وي�ش���رب �لغذ�مي 
�ملثل بنف�شه حني �شكن يف �حدى �لواليات �المريكية 
خال فرتة �بتعاثه للدر��شة وكيف �ن �خلوف �شيطر 

عليه ب�شبب متابعة �لتلفزيون.
و�ذ� كانت �ل�شردية �حلرجة يف �لفل�شفة تعني �حلرج 
�لعلمي فانها يف �لهوية تعني �لقطع و�لتحول فيكون 
�خلوف ر�أ�شماال لامان �لذي ي�شر حرجا الأنه تامني 
يزي���د �خل���وف ح���دة وه���و يزع���م مكافحت���ه وب�شبب 
ه���ذه �ل�شناعة) ين�شاأ �لزمن �لثق���ايف ك�شردية حرجة 
طابعها �خلوف من كل �شيء( مبا يف ذلك �ملدينة �لتي 
ت�ش���ر خائفة م���ن �لر��شمالي���ة و�ال�شته���اك ) وكاأن 
�لنا����س ي�ش���رتون �شقاءه���م ويزه���دون بر�حتهم يف 
�شردي���ة معا�شية تنط���وي على �لنقي����س و�مل�شاد يف 

كل مظاهرها( 
وياأت���ي �لف�ش���ل �لر�ب���ع قاطع���ا �ملو�ش���وع �ملبح���وث 
ُعن���ّون)  وب���ه  �لكت���اب  ل���ب  ه���و  جدي���د  مبو�ش���وع 

�أي �ل�شعبوي���ة( ك�شردي���ة حرج���ة تع���ر ع���ن ث���ورة 
�أطروح���ة جوناث���ان  �ل�شعبوي���ة  �ملحظوظ���ني. والأن 
�ملرج���ع  �مل�شتقي���م(  �لعق���ل   ( كتاب���ه  يغ���دو  هاي���ت 
�الأ�شا����س للناق���د �لغذ�م���ي مب�شطلح���ات) �ل�شعبوية 
popularism و�ل�شع���ب �حلقيق���ي حيث �لي�شار 
�شعب���وي و�ليم���ني �شعب���وي و�للير�لي���ة �جلدي���دة 
و�ملانوي���ة �جلديدة و�لت���ي تعني �لفرد�ني���ة ومقولة 
�لعاطف���ة حتكم �أي �لعقل يخ���دم �لعاطفة و�لع�شبوية 
�أو �لغالبي���ة �الخاقي���ة و�لعد�ل���ة لاق���وى و�حلري���ة 

لاقوى و�لوهم �لعقاين و�ل�شد �ملتوح�س(. 
وع���ادة ما تاأت���ي �إحاالت �لدكت���ور �لغذ�مي �إىل هايت 
حين���ا يف �لهام����س �أو يف �مل���ن وحين���ا �آخ���ر ال تاأتي 
�أ�شا عل���ى نية �أنها ُتفه���م �شمنا بينما تك���رث �إحاالته 
�ملتك���ررة �إىل كت���ب �لغذ�م���ي نف�ش���ه و�أهمه���ا كتاب���ه) 
�للير�لي���ة �جلديدة( �ل���ذي بالكاد يخل���و منه هام�س 
من هو�م����س �لكتاب كنوع من تاأكي���د �أن ما ي�شتعمله 
م���ن م�شميات هي �شخ�شية من �جرت�حه و�أن ال ف�شل 

لهايت عليه يف هذ� �ملجال. 
ونظ���ر� لاعقاني���ة �ل�شعبوي���ة كان حري���ا �أن ي�شمها 
�ملوؤلف �إىل �لف�شل �الأول �ملعنون) �لعقانية �جلديدة 
و�لذكاء �ال�شطناعي( كم���ا كان باالإمكان جمع مبحث 
�ل�شعبوي���ة �لعربية مببح���ث �ل���ذكاء �ال�شطناعي �أو 
رمبا تقدمي �ل�شعبوية و�ل�شعبوية �لعربية يف �لف�شل 
�الول عل���ى مو�شوعات �لذكاء �ال�شطناعي و�خلوف 
و�لهوية و�ملدينة ال�شيم���ا �أن �لتمثيل على �ل�شعبوية 
�لعربي���ة ����� بت�شيي����س �لدي���ن وبالطائفي���ة �لدينية �أو 
�لع�شبوي���ة وباال�شتقط���اب �حلزبي و�القلي���ات �� بد� 
غر جديد فلقد ُكرث �لطرح و�لنقا�س يف هذه �لق�شايا 
منذ �لنه�شة �الأدبية و�ذكر هنا عبد �لرحمن �لكو�كبي 
وكتاب���ه) م�شارع �ال�شتبد�د( �ملن�شور يف نهاية �لقرن 
�لتا�ش���ع ع�ش���ر و�ىل يومنا ه���ذ� وه���ذه �لق�شايا مثار 
�الهتم���ام ومن ث���م تك���ون �ل�شردية �حلرج���ة �شائعة 

وغر حا�شرة يف �أي متثيل من هذه �لتمثيات.
وب�شب���ب متثي���ات �لدكت���ور �لغذ�م���ي �ملعت���ادة على 
�ل�شعبوي���ة �لعربية وقع ب�شكل غر مبا�شر يف �حلرج 
فل���م ي�شعنا �أمام �لطبيع���ة �ل�شردية للحرج �ل�شعبوي 
�لعرب���ي متجنبا بالعموم �لتط���رق �إىل دور �ل�شيا�شة 
�لعاملي���ة وتبعي���ة �النظم���ة �لعربي���ة يف تعزي���ز تل���ك 

�ل�شعبوية.
وب�شب���ب ق�شر �ملباحث وما �ت�شم���ت به من �الختز�ل 
و�لتحول من جهة و�لرتكيز على مو�شوعة �ل�شعبوية 
من جه���ة �أخرى بد� �لتن���اول �ملو�شوع���ي لل�شعبوية 
بعي���د� ع���ن �أي���ة �شردي���ة �شغ���رى حرج���ة ت�شتقط���ب 
�ملت�ش���اد�ت كالهويات و�جلماع���ات و�اليدولوجيات 
ه���ذه  بقي���ت  ب���ل  و�لثقاف���ات  و�الع���ر�ق  و�القلي���ات 
�ملت�ش���اد�ت عبارة عن �شردية ك���رى لها �شلطة �قوى 
من �شلط���ة �الأعام وعلى �شخرته���ا تنك�شر �لعقانية 

�لتي هي �الخرى �شردية كرى.
ويت�شح �لقطع �أي�شا مبا جاء به �لف�شل �خلام�س من 
متح���ور حول مو�شوع جدي���د ال عاقة له بال�شعبوية 
ه���و �لعامات �لثقافية �ملت�شورة من خال �ال�شتقبال 
�جلماهري له���ا وكيف تغرت �شيغ ه���ذ� �ال�شتقبال 
عر �لزمن وهو ما ُعنيت �لدر��شات �لثقافية به كثر� 

يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
ومن �مل�شائ���ل �لتي ناق�شها �لغذ�مي مناق�شات �شريعة 
وخمتزل���ة �خلطاب���ة �لت���ي متث���ل زم���ن �ل�شفاهي���ة/ 
�لت���ي متث���ل زم���ن �لكتاب���ة/  �ل�شماعي���ة و�جلري���دة 
�لب�شري���ة بينم���ا متث���ل �ل�شا�ش���ة �لتفاعلي���ة �لزمنني 
�ل�شفاه���ي و�لكتاب���ي/ �ل�شمع���ي و�لب�ش���ري، وفيه���ا 

تتجلى �أعلى درجات �لعاماتية �لثقافية.
ويتح���ول �حلديث فج���اأة عائد� �إىل زم���ن �جلاحظ و 
ثقافة �لع�شا و�قناعية �خلطابة ومتحوال فجاأة �أي�شا 
�إىل �لع�ش���ر �حلديث و�حلا�شر حيث نخبوية �لكتاب 
ومي���اد �جلريدة وثقافة �شماع �لر�ديو ودور و�شائل 

�لتو��ش���ل �الجتماعي يف �نقر��س �لكتاب و�جلريدة 
�م���ا �لتلفزي���ون فا�شتط���اع حت�ش���ني موقعه م���ع هذه 

�لو�شائل 
وم���ا ن���ر�ه ه���و �أن �أجي���ال �النرتنيت ما ز�ل���ت تطور 
نف�شه���ا وم���ع ذل���ك جند �لكت���اب حا�ش���ر� ول���ه �شوقه 
�لر�ئ���ج يف �لعقد �لث���اين من �اللفية �لثالث���ة وهو �إن 
تغ���رت هياأته م���ن �شورته �لورقي���ة �ىل �لرقمية فان 
و�شائ���ل �لتو��ش���ل مل ت�شتطع تغيي���ب دور �لكتاب �أو 

�لتقليل من نخبويته.
وهو م���ا يوؤكده �لغذ�م���ي نف�شه حت���ت مبحث م�شر 
�لكت���اب وي�ش���رب �ملث���ل بكتب���ه �لت���ي ت���زد�د �أرق���ام 

مبيعاتها �لورقية مناف�شة �لرقمية منها. 
�أما م���ا ر�آه �لغذ�مي يف �بت���كار�ت �جلو�ئز ال�شاليب 
تروج للكتب �ملر�شح���ة و�أن فيها م�شاهمة يف ت�شعيد 
�ملو�ش���ة،  طريق���ة  عل���ى  باالعتم���اد  �لكت���اب  �ش���وق 
فباعتقادن���ا ه���و �خلط���ر �لذي يه���دد نخبوي���ة �لكتب 
ويجع���ل �لق���ر�ء يتحول���ون �إىل �ملو�ق���ع �اللكرتونية 
باحث���ني فيه���ا ع���ن كت���ب ��شيل���ة ال تلع���ب ��شالي���ب 

�لرتويج و�ملو�شة دور� يف ت�شويقها.
و�الم���ر نف�ش���ه يقال م���ع �جلر�ئ���د �لتي ل���ن تنهار مع 
حتوله���ا من �لورقي���ة �ىل �لرقمي���ة كما ل���ن يوؤثر ذلك 
�لتحول يف نخبويتها بو�شفه���ا �شلطة ر�بعة �شانعة 
لل���ر�ي �لع���ام و�ل�شب���ب �لنظامي���ة �الخباري���ة �لت���ي 
جتعلها مناف�ش���ا قويا لو�شائ���ل �لتو��شل �الجتماعي 
�ال�شهاري���ة  بالفو�شوي���ة  تو�ش���م  �لت���ي  �الخ���رى 

و�لدعائية �الإعانية.
وبانته���اء �لف�شل �خلام�س يتوكد للق���ارئ �أن كتاب ) 
�ل�شردية �حلرج���ة �لعقانية �م �ل�شعبوية( عبارة عن 
مقاالت ثقافية يف مو�شوع���ات كان �لدكتور �لغذ�مي 
قد ناق�شه���ا يف كتبه �ل�شابقة �لت���ي كان قد �ألفها خال 

�لعقدين �ملن�شرمني. 
بدليل �أننا ال نكاد �ن جند هام�شا يف �لكتاب �أعاه �إال 

فيه يحيل �ملوؤلف قارئه �إىل و�حد من كتبه لا�شتز�دة 
يف �ملو�ش���وع ذ�ت���ه، و�كرثها ذكر� ه���و كتابه �الول) 
�خلطيئ���ة و�لتكفر( وياأتي بعده بدرجة ثانية كتابه) 
�للير�لي���ة �جلديدة( �أما �لكت���ب �الأخرى فتاأتي تباعا 
فمث���ا عندما ذكر �لتمركز �ملنطق���ي لدريد� �حال �إىل) 
�خلطيئ���ة و�لتكفر( و�ذ� ذك���ر �لهوية و�مل���ر�أة �أحال 
�إىل كتابه) �ملر�أة و�للغة( قائا: ) تو�شعت يف هذ� يف 
كتابي �ملر�أة و�للغة( وحني حتدث عن مفهومي جوزة 
�لهن���د و�لبوتقة �ل�شاهرة، قال يف �لهام�س:) عن هذه 
�مل�شطلح���ات ومزي���د م���ن �حلديث عنها �نظ���ر كتابي 
�لقبيل���ة و�لقبائلية( و�ذ� حتدث ع���ن �مل�شمر �لن�شقي 
و�ملماثل���ة و�ملغايرة �حال �ىل كتاب���ه) �لنقد �لثقايف( 

و�المر نف�شه مع كتابه )�لثقافة �لتلفزيونية( 
و�إذ� حملن���ا هذ� �لتذكر على حمم���ل �ال�شتز�دة �لتي 
ينبغ���ي عل���ى �لق���ارئ �ن يتح�شله���ا، ف���ان �حلر�ج���ة 
تظ���ل قائم���ة بالت�ش���اوؤل مل���اذ� يعي���د �ملوؤل���ف مناق�شة 
م�شائ���ل كان ق���د �أفا�س �لق���ول فيها يف كت���ب م�شتقلة 
ف�شا ع���ن �النطباع �لذي ترتكه ك���رثة �الحاالت على 
�لق���ارئ، و�جد� يف �لكتاب خليط���ا خمتزال غر و�ف 
وال متجان����س من �ملو�شوعات �لثقافي���ة فكاأن �لكتاب 
ك�شك���ول يقدم وجب���ة �شريع���ة لكنها د�شمة م���ن �لز�د 

�لثقايف غر �ل�شريع �له�شم.
وعل���ى �لرغم من �أن �لكتاب مو�ش���ع �لر�شد هو نف�شه 
�شردية حرجة خمرتعة ال عن حاجة، و�إمنا هي حاجة 
وليدة �خرت�ع فر�س ترتي���ب �لف�شول بهذه �ل�شورة 
�ملت�شعب���ة وغ���ر �ملتنا�شق���ة. ف�شار �لقط���ع و�لتحول 
�شبب���ا يف جم���ع مو�شوع���ات ثقافي���ة متنوع���ة تتمثل 
يف : �لاعقاني���ة و�لهوي���ة و�خل���وف و�ل�شعبوي���ة 
و�لعام���ات با حم���دد منهج���ي �شوى ثقاف���ة �حلرج 
�لتي عّدها �ملوؤلف �شردية �شغرى لكنها �شارت كرى 
م���ع �ل�شعبوية و�شغط و�شائ���ل �لتو��شل �الجتماعي 

و�لذكاء �ال�شطناعي.

انطالقا من الن�ش وعنونته الذي 
جاء حمماًل بال�سفرات والعالمات 

التي ا�ستغل عليها املخرج، انطالقا 
من انتهاكات مفردها انتهاك هي 
كل االعمال املنافية لالتفاقيات 

والربوتوكول واالعراف 
االأخالقية واالجتماعية وميكن 

اأن توؤدي اإىل اجراءات اإدارية اأو 
تاأديبية اأو جزائية .

تعري���ف : كم���ا نعرف �ن هن���اك حقوق ل���كل �الن�شان وقد 
�عتمدت �جلمعية �لعامة لاأمم �ملتحدة ن�س قانون حقوق 
�الإن�ش���ان يف �لعا�شر من كان���ون �الأول من عام 1948م، 
مت فيم���ا بعد �ش���ّم �ملزيد من �حلق���وق �إىل �لقانون و�لتي 
ت�شم���ن حقوق �الأطف���ال و�ملر�أة و�لب�ش���ر كافه ، ف�شا عن 

وجود بع�س �لقو�نني �لتي حتمي �حليو�ن .
 �ن خل���ق عملي���ة �لتو�طئ م���ا بني �ملر�ش���ل و�ملتلقي الأجل 
بن���اء عاق���ات تو��شلي���ة من خ���ال �ي عر����س م�شرحي 
تتك���ون من �ن�شاق متعددة يف مقدمتها �لن�شق �لتو��شلي 
�الول ب���ني �ملوؤل���ف و�ملخ���رج �و �ملخ���رج بو�شف���ه موؤلفًا 
وكما معروف فان �الخ���ر�ج �إعادة �إنتاج للن�س �مل�شرحي 
ويف ر�ش���م �شكل �لعر����س �لدر�مي ففي عر����س �نتهاكات 
يك�ش���ف لن���ا ع���ن ف�شاءي���ن فعل���ى وف���ق ن�ش���ق م���ا طرحه 
�ملخ���رج بت�شكيل ف�شاء �لعر�س م���ن م�شتويني كان مرئيا 
و�شم���ن �لبني���ة �لن�شية وم���ن خال ن�ش���ق تركيبي جديد 
يرتب���ط هو �الآخ���ر بوظيفة حتولية م���ع �ملتلقي �لذي تقع 
عل���ى عاتق���ه فر�شية تف�شر ذلك �لن�شق ب���كل ما يحمل من 
دالالت متنوع���ه �شمعية وب�شري���ة ففي عر�س )�نتهاكات( 
�لذي ��شتغل على حقوق �المو�ت و�طلق ت�شاوؤال حموريا 

�لذي ��شتم���د �لعر�س عمقه �لفكري من هذ� �لت�شاوؤل، هل 
لدى �المو�ت حقوق؟ يف جمتمعاتنا �لكل يعلم �ن �الحياء 
حقوقه���م مه���دورة فكي���ف �المو�ت، وم���ن ه���ذ� �لت�شاوؤل 

�نطلق �لعر�س، كيف ن�شون حقوق �ل�شهد�ء؟ 
 يف عر�س �نتهاكات تتمظهر بع�س �لعامات �ملتحولة من 
عن�شر �ىل �آخر وم���ن وظيفه �ىل �خرى و�لهدف ��شرت�ك 
�غلبه���ا يف �ر�شال عامة ذ�ت مدلول مركب ، وهذ� �لتنوع 
يف �لعام���ات �شكلت م�شتويات داللي���ه خا�شه بالعر�س : 
�قم�شه بي�شاء كر��شي مطليه باللون �البي�س ، وما عملية 
حتديد �لن�شق �لعامات���ي للعر�س بدء� من تاأثيث مكانية 
�لعر�س وفكرته �لتي �شطرها �ملخرج �ىل منطقتني علويه 
وه���ي �لو�قع �لفيزيائ���ي �ملعا�س ) بيئة �حلي���اة( و�شفليه 
�فرت��شي���ه )�ملق���رة( ، ه���ذ� �لتاأثي���ث متاٍت مم���ا يطرحه 
�لفكر �مليثولوج���ي و�لديني �ملتمرك���ز يف �لبنيه �لذهنية 
ح���ول �لع���امل �الخر. والأج���ل فك حتلي���ل �شف���ر�ت عر�س 
�نته���اكات، البد من عملي���ة �لرتكيز ب�ش���ورة خا�شة على 
بي���ان كيفية �نتظام هذه �لعام���ات و�ل�شفر�ت يف �أن�شاق 
د�ل���ة ) ثاث فرميات وثاث �شت���والت وثاث �شخ�شيات( 
كم���ا يف ��شتخ���د�م �لقما�س �البي�س للف�ش���ل بني �ملكانني 
،) �ملعا����س : بيئة �حلي���اة / �الفرت��شي: �ملقرة( �مل�شتمد 
لون���ه من ) �لكف���ن ( ، فقد �ش���كل �لف�ش���اء �مل�شرحي لن�س 
�نتهاكات �شوره جمازيه د�ل���ه لو�قع معا�س مقابل �ملكان 
�مل�شرح���ي، فاالأول ه���و من نتاج خميل���ة موؤلف �مل�شرحية 
) �فرت��ش���ي (، وه���و يحت���اج �إىل )م���كان م�شرحي( الأجل 
�الد�ء وتو�شي���ل فكرة �لعر����س ، �أي���ا كان �شكله وطر�زه 
�ملعماري ليتحقق وي�شب���ح ملمو�شا، ولطرح خ�شو�شية 
�الأمكن���ة �لت���ي جرت فيه���ا �ح���د�ث �مل�شرحي���ة، ولي�شبح 
ف�ش���اء م�شرحي���ا يعط���ي ن�شق���ا من خ���ال �الرحت���ال �ىل 
�ل���د�ر �الأخرة والميلك غ���ر قطعة قما�س بي�ش���اء، وعلى 
وفق جترب���ة )بروك( يبن���ي �لرت�ث �الأ�شط���وري و�لعمل 
عل���ى �إعادة �إنتاجه على نحو معا�ش���ر ما مت ماحظته يف 
رحلة )�ودي�شيو�س( يف ملحم���ة )�الوذي�شه( وكذلك فيما 
طرحت���ه ��شطورة )�ورفيو�س( فنج���د �ثار �قد�م يف عمق 
�مل�ش���رح ل�شخ�شي���ات �شلكت طريق للن���زول �ىل �مل�شتوى 
�ل�شفل���ي وهو �ر�س �الم���و�ت )هيدز( ، فامل���وت ماهو �إال 
�لقناع �لذي يخف���ي ن�شاطًا �أكرث عمقًا و �أقوى مغزى و�ن 
م���ا ي�شميه �لقانون باملوت هو �ملظهر �ملرئي للحياة وهذه 
�حلي���اة هي �حلياة �الأخاقي���ة، وماي�شمى باملوت الميكن 
�ن يقط���ع �لعم���ل الأن �لعم���ل ينبغ���ي �أن ينج���ز الأن هن���اك 
يتع���ني �ن يقوم مبهمه فلي�س هن���اك حد للحياة، الن هناك 
حي���اة باقيه �زليه، وم���ا عملية �لك�شف ع���ن مكونات هذه 
�حلي���اة �لثانية قد متت وفق �آلية ��شتغالها لهذه �لعامات 

�لذي ، الأجل ��شتنطاق �شعرية �لعر�س .
 �عتمد �ملخرج على ما تر�ه �رو�ح هذه �ل�شخ�شيات �لتي 

غالب����ا م����ا تعر عن����ه بالب����وح مبا�شيها �ملل����يء باالأوجاع 
و�لذكريات �ملرة الأغلب �شخ�شيات �لعر�س . 

 تتمح����ور فك����رة �لعر�����س حول م����ا يبخ�ش����ه �الحياء من 
حق����وق جت����اه لاأم����و�ت، وكي����ف �ذ� كان����و� ق����د �شح����و� 
باأنف�شهم وبذلو� دمائهم جتاه �لوطن فا�شبحو� ) �شهد�ء 
( جعل����و� م����ن مقرتهم مك����ب للنفايات حي����ث ن�شاهد يف 
�مل�شتوى �لعلوي )�ملعا�س: بيئة �حلياة ( �كيا�س �لقمامة 
�ل�ش����ود�ء قد تناث����رت ب�شوره ع�شو�ئي����ة . يف حني جند 
فر�شي����ة �ملكان و��شحة �ملعامل يف بنية �لن�س ومن خال 
ذلك ترك �ملوؤلف هذ� �خليار لروؤيا �ملخرج �لذي بد� مدركًا 
ل�شياغ����ة مكان �لعر�س �ل�شينوغر�يف فعلى �لرغم من �ن 
�لن�س مل يك����ن يعر عن �لبيئة ب�شورته����ا �لتف�شيلية �ال 
�أن �ملخ����رج وم����ن خ����ال �ل�شينوغر�في����ا بالتع����اون مع ) 
جمبا�����س �جلميل����ي( و�لتي �ختاره����ا للعر�����س ��شتطاع 
�أن ينقل �لبيئ����ة �لعر�قية �لع�شكري����ة و�ملزو�جة مع بيئة 
�ر�س �المو�ت ) �لقب����ور ( حيث جتري �حد�ث م�شرحية 

�نتهاكات.
 �ن عملي����ة �الختاف ب����ني �لن�س و�لعر�����س من خال ما 
�ر�شلته �ل�شينوغر�فيا ع����ر �الختز�ل للكثر من �مل�شاهد 
�ل�شردي����ة وحتويلها �ىل �ش����ور ب�شرية كان لها تاأثر يف 
تطوي����ر �جلو �لنف�ش����ي للعر�س، و وما عملي����ة ��شتخد�م 
�ملخرج للعديد من �ملف����رد�ت �الك�ش�شو�رية �لتي �أ�شهمت 
يف �لتعب����ر عن �ل�شخ�شي����ات و�لعر�س ب�ش����كل عام كان 
لها �ثر عمي����ق يف تقريب �ل�شورة �لعامة حول حياة تلك 
�ل�شخ�شيات وكيف تعي�����س يف �ملقابر، فقد حول �ملخرج 
مكانية �لعر�س من مقره الأجل تو�جد �ل�شخ�شيات فيها، 
رمبا �ر�د �ن يقول �نه �شج����ن تريد �ل�شخ�شيات �لهروب 
من����ه و�لذه����اب �ىل مقابر �خرى �ف�شل و�ك����رث وفاء� من 
ه����ذه �ملقرة �لت����ي ��شبح����ت مكب����ا للنفاي����ات �لب�شرية ) 

�لفكرية –�ملادية ( ب�شورتها �ملجازية و بكل �نو�عها .
 كم����ا �ن عملية ��شتخد�م لعدد من �ملفرد�ت �الك�ش�شو�رية 
)مكم����ات �لعر�����س ( و�لديكورية و�لعمل عل����ى تركيبها 
د�خ����ل بني����ة �لعر�����س لتتح����ول �ىل عام����ات د�ل����ة، منها 
��شتخد�م����ه ) �ال�شتول ( �لتي هيمن عليها �للون �البي�س 
كم����ا هيمن على جميع �ملفرد�ت �لعر�س، فقد عمد �ملخرج 
�ىل �البتع����اد ع����ن �الل����و�ن �لر�ق����ة حت����ى يف �ختي����اره 
الأزي����اء �ل�شخ�شي����ات �لد�كن����ة �و ��شتخد�م����ه للماب�����س 
�لت����ي يرتديه����ا �ال�شخا�����س يف حياتهم �ليومي����ة رمبا مل 
تك����ن خمط����ط لها كاأزياء د�ل����ه، �المر �ل����ذي يحيل �ملتلقي 
�ىل ق����ر�ءة �أحا�شي�����س �ل�شخ�شي����ات م����ن خ����ال ق����ر�ءة 
�لبيئ����ة �لت����ي تك�شفت عن �حل����زن وغياب �الم����ل ونكر�ن 
�جلميل مل����ا قدموه جتاه �لوطن، و�ل����ذي �إعتمده �ملخرج 
م����ن �ج����ل �لتعبر ع����ن �المل �لنف�ش����ي د�خ����ل �رو�ح هذه 
�ل�شخ�شي����ات �لتي غالبا م����ا تعر عنه بالب����وح مبا�شيها 
�ملل����يء باالأوجاع، فكانت جرعة �حل����ب �لذي يقتات عليه 
�لب�شر يف حلظ����ات �المل و�شيتذكر �جلندي لقاء �حلبيبة 
للبقاء بقربه����ا وترك ند�ء �لوطن لكنه يجد قيمة �الن�شان 

برجولته فيرتكها ليقدم روحه للوطن. 
 م����ن خ����ال �ل�شينوغر�في����ا �لتي ��شتخدمه����ا �ملخرج عر 
�ختز�له للكثر من �مل�شاهد �ل�شردية وحتويلها �ىل �شور 
ب�شرية كان لها تاأثر يف تطوير �جلو �لنف�شي للعر�س .

مل تك����ن فر�شية �مل����كان و��شح����ة �ملعامل يف بني����ة �لن�س 
ذل����ك �أن �ملوؤلف ت����رك هذ� �خليار لروؤي����ا �ملخرج �لذي بد� 
م����دركًا ل�شياغة م����كان �لعر�س �شينوغر�في����ا فعلى �لرغم 
من �ن �لن�س مل يكن يعر عن �لبيئة بدقه و��شحه �ال �أن 
�ملخرج وم����ن خال �ل�شينوغر�فيا �لت����ي �ن�شئها للعر�س 
��شتطاع �أن ينقل لنا بيئة �ملقابر ب�شوره د�له ومقاربه . 
 �م����ا �مل�شت����وى �الفرت��ش����ي لف�شاء �لعر�����س كانت هناك 
ث����اث مهيمنات ومن حلظة �إنط����اق �لعر�س كانت هناك 
�ش����ور بحج����م �الن�شان �لطبيع����ي ��شتخدم فيه����ا �ملخرج 
تقنية خي����ال �لظل للوجود �ملفرت�س وق����د تو�شحت هذه 
�ل�ش����ور ب�شريط �مل����وت �ال�ش����ود، �لذي ر�فق����ت �نطاقه 
�غني����ه ديني����ه تذك����ر �ملتلق����ني بامل����وت و�لق����ر للمط����رب 
�لتون�ش����ي ) لطف����ي بو�شن����اق( باأد�ء دين����ي ر�فقه �جلال 

�ل�شوتي، وج����اء �شوت �ل�شافرة ليخ����رتق �شمت بد�ية 
و�نطاق �لعر�س وكاأنها �شافرة �لزمن �ملتوقف ) �شتوب 
كادر(، وليعيد لهم �حلياة ف�شا عن �نطاق �شافرة �لتي 
كانت ت�شر �ىل وجود تع����د�د �شباحي ورمبا هناك لعبة 
م�شرحي����ة �شيلعبه����ا �ملمثل����ون ،وما عملية رف����ع �ل�شريط 
�ال�شود من �ل�شور �لث����اث توؤكد �نطاق �حد�ث لعر�س 

�نتهاكات .
 ي�شتدع����ي �ملخرج كم����ا �ملوؤلف من �شاح����ة �لعر�شات يف 
�جلي�����س فك����رة �لتعد�د �ل�شباح����ي ليوظفها ب����كل ما فيها 
من نظام و�و�مر و�فكار ومن ��شتخد�مات جمحفة جتاه 
�شخ�شي����ة �جلندي مل����ا كانت تعي�شه ه����ذه يف حياتها قبل 
�ملوت وبعده ، فال�شخ�شي����ات )�ل�شابط ونائب �لعريف( 
مار�ش����ت عملي����ة �لت�شلط جت����اه �جلندي بحج����ة �لقانون 
و�ن�شباط �لتدريب هن����ا �شكلت عملية �لتعد�د �ل�شباحي 
�ملعروفه يف �جلي�س ومفرد�تها ) �ملوجود – �ال�شتخد�م 
– �ملوجود �لفعلي ( مفرد�ت ذ�ت  – �ملجازين  –�لغياب 

بعد فكري يخلق ��شئله متعددة منها ماهو �ملوجود ؟ 
 �إذ� كان����ت �ل�شلطة تعنى ق����وة �لتاأثر يف �الآخر من خال 
�إ�ش����د�ر فعل �الأمر وتنفيذه مبوج����ب �لعاقة �لقائمة بني 
�أطر�ف �ل�شلطة �لتي يقبلها جميعهم مبح�س �إر�دتهم فاإن 
�لت�شل����ط هو نقي�س لل�شلطة ونف����ي لها ، وهو ظهور ملبد�أ 
�لقوة �ملعلن �لقائم على �لق�شر و�الإكر�ه �لذي ي�شتند على 
�الإفر�ط يف ممار�شة �ل�شلط����ة و�إلغاء حق �لفرد �ل�شرعي 
يف �حل�شول على مكا�شب �ل�شلطة و�حرت�مها حتى و�ن 
كان����ت يف �مل����وت. فالن�ش����ق �لتو��شلي �ل����ذي يت�شكل من 
عاقة �ملخرج باملمثل لندخل �ىل ن�شق �آخر يفر�شه �ملمثل 
عل����ى �ل�شخ�شي����ة وه����ذ� �لن�شق ه����و ن�ش����ق داليل تخيلي 
يق����ع بني �ل�شخ�شي����ة بو�شفها كائن م����ن �فرت��س �ملوؤلف 
و�ملمث����ل بو�شفه �لعامة �لك����رى يف �لعر�س �مل�شرحي، 
وتب����د�أ �ملمار�ش����ات �لت�شلطي����ة م����ن قب����ل �شخ�شي����ة نائب 
�لعري����ف حتى م����ا بعد �ملوت وه����ذ� �لت�شل����ط يحاول من 
خاله �مته����ان كر�مة �الن�شان باأ�ش����م �ل�شلطة و��شتخد�م 
فع����ل �لت�شل����ط ويف حلظ����ة �ل�ش����ر�ع م����ا ب����ني �لرئي�����س 
و�ملروؤو�����س ،وتنتهي �للعبة �مل�شرحي����ة بتقدمي �ملوجود 
�ليوم����ي بعد �ن يقرر �جلندي مغادره هذ� �لو�قع للبحث 
ع����ن و�ق����ع �كرث نقاء� حي����ث جند �ملوج����ود �ل�شباحي قد 

�علن عنه قد ��شبح �شفر� .
�م����ا على �مل�شتوى �الد�ئي لل�شخ�شيات فقد تفاوت �الد�ء 
ب����ني �ل�شخ�شي����ات �مل�شارك����ة يف مم����ا جعل هن����اك هيمنه 
ل�شخ�شية �لنائب عري����ف يف �لتلوين �ل�شوتي و�مكانيه 
ج�شدي����ه جعلته يتح����رك د�خل م�شاحة �لعر�����س بر�شاقة 
متقن����ه يف حني كان����ت �ل�شخ�شي����ات ) �ل�شابط ، �جلندي 
( برغ����م حماولته����ا �ثب����ات وجوده����ا �الد�ئ����ي لكنها بقت 
موؤطره بالكائ�شيه �الأد�ئية منها �ل�شحكات �لتي تكررت 
�ك����رث من م����ره . لك����ن جند حم����اوالت جهوده����م �الأد�ئية 
خلل����ق �يق����اع للعر�س م����ن خ����ال �لتن����وع �ل�شوتي لكن 

�اليقاع بقي رتيبا 
 وكان دور �الإ�ش����اءة �مل�شرحي����ة �ل����ذي نف�ش����ه كان����ت ل����ه 
�ل�شينوغر�في����ا )جمبا�����س �جلميلي( حم����دود رمبا لعدم 
وج����ود �جه����زة ��ش����اءه كافي����ه �و �لرتكي����ز عل����ى �الد�ء 
و�لديك����ور و�بق����اء وظيف����ة �الإ�ش����اءة هو لك�ش����ف �ملكان 
و�ل�شخ�شي����ات فقط . ونوؤ�شر على فول����در �لعر�س �لذي 
كان �نيق����ا مل يح����دد وظائ����ف �لعامل����ني بامل�شرحي����ة بدقه 
وكان هن����اك تد�خل يف ه����ذه �لوظائ����ف فاملمثلني �لثاثة 
كان الب����د من �الإ�ش����ارة �ىل ��شمائهم وذك����ر �شخ�شياتهم، 
كم����ا وجدنا �ل�شينوغر�فيا و�لديك����ور قد �جنزت من قبل 
�حم����د �بر�هيم و�حمد ع����كاب و�ما �ملو�شيق����ى فقد كانت 
ت�شميما وتنفي����ذ� لكل من و�شام �شالح وزيدون مو�شى. 
�م����ا �لديك����ور فق����د كان ت�شميم����ا وتنفيذ� من قب����ل �حمد 

�بر�هيم و�حمد عكاب 
 ح����اول كادر �مل�شرحي����ة بجه����ود ومثاب����ره �يق����اظ قيم����ة 
�لوف����اء �لت����ي �شاعت يف زحم����ة �حلي����اة �ملت�شارعة �لتي 
نعي�شه����ا و�لت����ي يوؤطرها ه����ذ� �لله����اث �لرقم����ي، فقدمو� 

�نتهاكات �الخر ب�شكل در�مي .

ال��غ��ذام��ّي ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل  ال��ح��رج��ة   ال�����ش��ردّي��ة 

انتهاك مقبرة في م�شرحية انتهاكات



عامر م�ؤيد 

ت�س����دف الي���وم  الذك���رى املئوي���ة لت�أ�س���ي�س 
الدول���ة العراقية عرب نظ�م ملكي ت�أ�س����س ع�م 
1921 وا�س���تمر حل���ن �س���قوطه ع����م 1958 
ليح���ل حمل���ه النظ����م اجلمه���وري ال���ذي م���ر 
مبنعطف����ت حت���ى اأط����ح به الغ���زو الأمريكي 
للبالد ع�م 2003، لتبداأ بعده� حقبة �سي��سية 
خمتلفة ح�فلة ب�ملطب����ت والظروف الداخلية 

واخل�رجية .
وكي���ل وزي���ر الثق�ف���ة عم����د ج��س���م يقول يف 
حديث���ه ل�)امل���دى( ان "ال���وزارة  وب�لتع����ون 
م���ع رئ��سة ال���وزراء و�سعت خط���ة لالحتف�ل 

مبئوية الدولة العراقية".
جميع���ة  م���ع  ك�ن���ت  "اتف�ق����ت  ان  وب���ن 
امل�س���ورين والت�س���كيلين وجمعي����ت اخرى 
ولكن ب�س���بب �س���هر حمرم ت�أجل���ت بع�س من 

هذه الحتف�لت".
وا�س����ر اىل ان "الحتف�لت �ستكون يف �سهر 
ايلول املقبل وال�س���تعدادات م�س���تمرة ب�سكل 
كب���ري بغي���ة اق�م���ة �س���يء جميل يتن��س���ب مع 

حجم احلدث".
وت�بع ج��س���م ان "الوزارة وجهت مديري�ته� 
لال�س���تعداد ب�س���كل كب���ري له���ذا احل���دث امله���م 
وب�لفع���ل مت���ت طب�ع���ة عدد م���ن الكت���ب منه� 
دي���وان اجلواه���ري ب�أجزائه املتعددة ف�س���ال 
عن كتب دار ال�سوؤون الثق�فية ومئة كت�ب عن 

الرتجمة من دار امل�أمون".
وذكر ج��سم ان "فرق� تراثية بقي�دة امل�ي�سرتو 
عالء جمي���د تعمل على تقدمي ان��س���يد وطنية 
بهذه املن��سبة وام� دار الزي�ء ف�ستقدم عر�س� 
�س���يف�جئ اجلميع وي�س���مل الزي�ء على مدار 

مئة ع�م".
ولف���ت اىل ان "فن�ن���ن مغرتب���ن واي�س���� من 
الداخل �سي�س����ركون بحفل املئوية و�س���يكون 
�س���يئ� ممي���زا يلي���ق ب�لدول���ة العراقي���ة من���ذ 

ت�أ�سي�سه�". 
ويق���ول الك�ت���ب حمم���د غ����زي الخر����س يف 

حديث���ه ل�)امل���دى(، ان "الدول���ة العراقية التي 
�س����ر عمره���� 100 ع�م م���� زال���ت يف مرحلة 
من���و، هو �س���يء غري���ب طبع����، لكن ه���ذا هو 
الواق���ع، ف�لعراق ك�ن بلغ ر�س���ده �س���ريع� يف 
الن�س���ف الأول م���ن القرن لكنه ع����د وانتك�س 
بعد �سل�سلة النقالب�ت التي جرت فيه و�سوًل 
اإىل ت�س���لط النظ����م الدكت�ت���وري ال���ذي دم���ر 

هوية الدول���ة وذاكرته� واع�ده���� اإىل مراحل 
م� قبل الدولة".

وا�س����ف الخر�س "�س���واء بحروب���ه العبثية 
او ب�سي��س����ته القمعية فبعد ع�م 2003 ك�نت 
هن����ك فر�س���ة ن����درة ل�س���تع�دة الدول���ة لكن 
ذلك مل يحدث اأي�س���� ب�س���بب تغول الف��سدين 
وبن�ء النظ�م ال�سي��س���ي على اأ�س����س خ�طئة، 

م���� ق�د ب�لت�يل اإىل تغ���ول الط�ئفية والهوي�ت 
م���ع مب����دئ  اأم���ر يتن�ق����س  الفرعي���ة، وه���و 

الدولة".
ف����ن  العراقي���ة  الدول���ة  مئوي���ة  ومبن��س���بة 
دار ال�س���وؤون الثق�في���ة ك�ن له���� الكث���ري م���ن 
ال�س���دارات حول المر حيث يقول مدير ع�م 
ال���دار ع�رف ال�س����عدي يف حديث���ه ل�)املدى(، 
ان "ال���دار اجن���زت الكث���ري م���ن الكت���ب بهذه 

املن��سبة".
م���ن  ع����م  مئ���ة  "طبعن����،  ال�س����عدي  وق����ل 
ال�س���ح�فة، مئ���ة ع�م م���ن الفكر النق���دي، مئة 
ع�م من ال�سرد العراقي، مئة ع�م من الإدارات 
الرتبوي���ة يف الع���راق، مئة ع�م من الق�س����ء، 

مئة ع�م من الرواية وعلم الجتم�ع".
وذك���ر ان "هن�ك كتب� اخرى مل تنجز اىل الآن 
منه���� مئة ع�م م���ن العالق����ت اخل�رجية ومئة 
ع����م من املحالت البغدادية ومئة ع�م من الفن 

الت�سكيلي ومئة ع�م من ال�سعر".
هوي���دي  خلي���ل  خ�ل���د  الك�دمي���ي  ويق���ول 
"اع���وام  ان  ل�)امل���دى(  ت�س���ريحه  يف 
ث���الث  حمط����ت   2003…1958…1921

تخت�س���ر ت�ريخ الدولة العراقية التي نحتفي 
مبئويته����،  فبع���د ان ك�ن الع���راق مكون���� من 
ولي�ت ثالث الب�سرة وبغداد واملو�سل متكن 
مع ت�أ�س���ي�س النظ�م امللكي من توحيده� حتت 

راية واحدة".
وا�س����ف "ق���د جنح���ت امللكي���ة بجم���ع ه���ذا 
ال�س���ت�ت، وهي حلظة مهمة جدا ا�س���همت يف 
تكوي���ن مالم���ح دول���ة ع�س���رية منه� ت�س���كيل 
جي����س موحد، م���ع ازده�ر العمل ال�سي��س���ي، 

وظهور احزاب �سي��سية ي�س�رية وقومية".
ويق���ول ي��س���ر عدن����ن -�س����حب مكتب���ة دار 
عدن�ن يف حديثه ل�)املدى(، انه "من املوؤ�س���ف 
ان العراق يفتقد ا�ستذك�ر الت�ريخ اخل��س به 
رغم انن� ا�سح�ب احل�س����رة والت�ريخ واول 

من علم البلدان القراءة".
يف  دكت���واره  ط�ل���ب  وه���و  عدن����ن  وا�س����ر 
الت�ريخ اىل ان "الطبقة ال�سي��سية بعد 2003 
مل تهت���م له���ذا الم���ر"، م�س���ريا اىل ان "ه���ذا 
الع����م ك�ن يجب ان يكون مليئ���� ب�لحتف�لت 
وال�س���تذك�ر مبن��س���بة م���رور مئ���ة ع����م على 

ن�س�أة الدولة العراقية".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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الثامن

�س����در حديث����ً� ع����ن دار امل����دى كت�����ب "ك�رل م�رك�����س وولدة 
املجتم����ع احلدي����ث" ت�ألي����ف ميخ�ئي����ل ه�يرني����خ ترجم����ه اإىل 
العربي����ة ث�م����ر ال�س����ف�ر، والكت�����ب يعد �س����رية ذاتي����ة جديدة 
الأول  املجل����د  م�رك�س..ه����ذا  ك�رل  و�س�����ملة حلي�����ة وعم����ل 
يتع�م����ل عل����ى نط�����ق وا�س����ع م����ع �س����ب�ب م�رك�����س يف تري����ر 
ودرا�س�����ته يف بون وبرلن، كم� �سيدر�س وظيفة ال�سعر يف 
تط����وره الفكري ومهنت����ه الأوىل مع الفل�س����فة الهيغلية ومع 
م� ي�سمى ب�"الهيغلين ال�س����ب�ب" يف اأطروحته ع�م 1841. 
ب�لفعل خالل هذه الفرتة، ك�نت هن�ك اأزم�ت وكذلك فوا�سل 
يف التطور الفكري مل�رك�����س دفعت م�رك�س اإىل التخلي عن 

امل�س�ريع واإع�دة ت�سور م�سروعه النقدي. 

اليوم متر مئة ع�م على جلو�س 
في�سل الأول على عر�س احلكم 

يف العراق.. قرن من الزم�ن ك�ن 
فيه العراقيون ي�أملون اأن يعي�سوا 

ب�سالم واأم�ن ورخ�ء، لكن �سني 
الدولة العراقية حتولت اإىل 

تراجيدي� فج�ئية.. يوؤكد املوؤرخ 
الربيط�ين اإريك هوبزب�وم، اأنه 

ل ميكن فهم تطور املجتمع�ت، 
من غري اأن نفهم اأحالم اأبن�ئه�. 

يق�سد طبعً� الأحالم التي راودت 
ال�سعوب التي لوحت براية التطور. 

قبل مئة ع�م قررت هذه البالد اأن 
تخو�س حروبه� من اأجل البن�ء 

والرف�هية والإعم�ر والتعليم، ومل 
تظهر بعد مهنة كوامت ال�سوت، 

و�سحل اجلثث. وقبل اأن يتحول 
وق�تٍل  �سج�ٍن  اإىل  "امل�سوؤول"، 

ومرت�ٍس.
مئة ع�م ك�ن فيه� كب�ر العراق 

بتج�ربهم العظيمة ي�سعون اىل 
فك رموز قوة العراق وا�ستخال�س 

اأف�سل النت�ئج منه�، يف �سنوات 
ح�سد الهمم والت�سحية والعتزاز 
ب�لكرامة والولء للوطن.. هوؤلء 
الكب�ر الذين رمب� ل يعرف اجليل 
اجلديد حتى اأ�سم�ءهم جيدًا.. ول 

يتذكر البع�س وجوههم، يطلون 
علين� كلم� تعر�س البلد اإىل حمن 

واأهوال كي يذكرون� ب�أنن� ن�ستطيع 
اأن نتك�تف ونهزم م�س�كلن� حتى 

ولو بدت ت�فهة، كم�سكلة الالمب�لة 
التي زحفت على نفو�س العديد 

من�، اأو بدت م�ستع�سية كم�سكلة 
تدهور م�ستوى التعليم وال�سحة 

واخلدم�ت الع�مة. كله� م�س�كل 
تراكمت علين�.. واأ�سبحن� نحوم 

حوله�.. نتكلم.. نتع�رك.. ونت�جر 
فيه� ويك�سب البع�س منه� ثروات 
ط�ئلة.. بينم� تع�ين الأغلبية من 

الإهم�ل والف�س�د والر�سوة.. هذه 
امل�س�كل كبريه� و�سغريه�.. منلك 

نحن حلوله�. احلل يف اأيدين� 
نحن.. لو جتمعت الهمم من جديد.. 
وا�ستيقظت بداخلن� روح التحدي. 

هذه اأعظم درو�س ت�ريخ العراق 
وخال�سة جت�رب علي الوردي 

واجلواهري واإبراهيم كبة ونزيهة 
الدليمي وعبد اجلب�ر عبد الله 

والكرملي واآخرين. لقد ا�ستغرقن� 
يف برامج )الردح ال�سي��سي( 

واأ�سبحن� ن�س�هد وجوهً� غ�بت 
عنه� مالمح الطيبة والت�س�مح 
والأهم املعرفة، وجوه� تدعي 

بطولت زائفة واأك�ذيب ملونة، 
حفظن� اأ�سواتهم ووجوههم.. 

و�سجرن� من تكرار اأح�ديثهم.. واآن 
الأوان اأن ندير املوؤ�سر �سوب بن�ة 
العراق احلقيقين.. ون�س�ألهم كيف 
ميكن اخلروج من امل�أزق احل�يل؟ 

ا�ستع�دة رموز العراق مهمة وطنية 
على اجلميع امل�س�همة فيه� ، اإنن� 

نحت�ج اإىل تعبئة معنوية تنت�سلن� 
من ح�لت الإحب�ط والي�أ�س.. وهو 

الدور الذي يجب اأن تلعبه ال�سح�فة 
وو�س�ئل العالم  ومن�س�ت 

التوا�سل الجتم�عي ، و�س��ستثني 
منظم�ت املجتمع املدين لنه� 

حتولت اىل دك�كن . األي�س غريبً�.. 
اأن ننجح يف الرتويج لأحزاب 

�سي��سية ط�رئة وك�ذبة.. ونف�سل يف 
الرتويج لثق�فة عراقية وطنية؟

�سيقول ق�رئ عزيز حتمً� ، وم�ذا عن  
اخليب�ت التي اأ�س�بتن� ب�سبب �س��سة 

وم�سوؤولن ف�سلوا يف اإق�مة احلكم 
الوطني النزيه ؟ ، والتغيري الذي 

ك�ن يفرت�س اأن يكون به مك�ن رحب 
لالآخر، حتول وبنج�ح اإىل وهم 

كبري .. اجلواب يف ال�سرار على 
رف�س " �س��سة ال�سدفة " .

ر�سالة املئوية

كارل مارك�س ووالدة املجتمع احلديث

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئة الع�مة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة ح�ل���ة الطق����س له���ذا اليوم 
)الثن���ن( اأن درج�ت احلرارة ترتفع 
قليال ع���ن معدلته� لي���وم اأم�س، واأن 
اجل���و �س���يكون م�سم�س���ً� يف جمي���ع 

من�طق البالد.
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C°  28 -C°  46 °C      الرمادي/   28 -    C° 44   /امل��سل

حول العالم

عب���د  خمي����س  الكربالئ���ي  ال�س����ب  افتت���ح 
الوه�ب مركزا لتعليم وتدري�س املو�سيقى، 
يف مب����درة يه���دف منه� لتعزي���ز ثق�فة حب 
ه���ذا الفن وتذوقه، يف املدين���ة التي يعرف 

عنه� ط�بعه� �سديد املح�فظة.
وحتدث عب���د الوه�ب )31 ع�م�( اإىل موقع 
"�سك�ي نيوز عربية" عن جتربته الفريدة، 
الت���ي بداأه� كم���� يقول من غرفته اخل��س���ة 
يف منزل���ه يف �س���هر اي�ر/م�ي���و م���ن ع����م 
2019، حت���ى افتت���ح مركزه ر�س���مي� قبل 3 

اأ�سهر.
وي�س���يف: "�سيئ� ف�س���يئ� كرب حلمي يف اأن 
اأتعلم املو�سيقى ثم اأن اأعلمه� اأن� لالآخرين. 
ط���ورت مه�رة ع���زيف على الع���ود من دون 
درا�س���ة واإمن� ب�س���غفي به، لكن بعد افتت�ح 
الفن����ن العراقي الكبري ن�س���ري �س���مة لبيت 
الع���ود يف بغ���داد، �س����رعت للت�س���جيل فيه 
ك���ي اأتعل���م ب�س���كل اأك�دميي فن���ون العزف 
واملو�س���يقى، ودر�س���ت فيه �س���نتن اأتقنت 
خاللهم� قراءة وكت�بة النوتة املو�سيقية".

ويردف عب���د الوه�ب: "ق���ررت بعده� فتح 
مركز تعليم مو�س���يقى يف مدينتي كربالء، 
التي رغم كونه���� مدينة دينية حم�فظة ف�إن 
�س���ب�به� يقبل���ون عل���ى الف���ن واملو�س���يقى، 
فبمج���رد ن�س���ري بي�ن���� ع���ن افتت����ح مركز 
التدري���ب والتدري�س املو�س���يقي هذا حتى 

توا�س���ل مع���ي العديد م���ن �س���ب�ب كربالء، 
املب����درة  له���ذه  حم��س���تهم  ع���ن  معربي���ن 

وتف�علهم معه�". 
عب���د  علي���ه  اأطل���ق  ال���ذي  املرك���ز  ويق���دم 
الوه�ب ا�س���م "ب�هرون"، درا�سة مو�سيقية 
اأك�دميي���ة ولي�س���ت فق���ط �س���معية، ويقول 

ال�س����ب املوه���وب اإن مرك���زه "ك�ن �س����بق� 
ملتقى ثق�في� وفني� م�س���غرا ميلكه �س���ديق 
مق���رب يل، لكنن� الآن حولن����ه ملركز تعليم 
مو�سيقى وعزف، خ��سة فيم� يتعلق ب�آلت 
مثل العود والكالرنيت". وي�سيف: "ح�لي� 
الفن���ون اجلميل���ة ق�س���م  اأدر����س يف كلي���ة 
املو�سيقى يف ج�معة بغداد، واأتعلم العزف 
على الغيت�ر والبي�نو، حيث �س����أعمل لحق� 
عل���ى تدري�س العزف عليهم� اأي�س���� �س���من 

مركزن� يف كربالء". 
اإل اأن امل�س���روع الولي���د لعب���د الوه����ب ق���د 
يواجه بع�س العقب�ت، ل �س���يم� يف و�س���ط 

حم�فظ مثل مدينة كربالء.
وحتدث ال�س����ب ع���ن بع�س ه���ذه العقب�ت 
ق�ئ���ال: "نح���ن نخ�س���ى امل�س����يق�ت اإل اأنن� 
ب�س���راحة حل���د الآن مل نتعر����س له�. نحن 
يف  من�س���ي  عندم����  املتدرب���ون  وال�س���ب�ب 
ال�س���وارع ح�ملن اآلتن� املو�سيقية ك�لعود 
ف����إن اأنظ����ر امل����رة لن���� تع���رب عن الده�س���ة 
وال�س���تغراب، كونه منظر غري م�ألوف يف 

مدين���ة ذات ط�بع ديني واجتم�عي حم�فظ 
مثل كرب���الء، وتقريب� متكن� من ك�س���ر هذا 
النم���ط، ففي البداية كن� نخبئ اآلتن� عندم� 
نكون يف ال�سوارع، لكنن� نحمله� الآن على 

اأكت�فن� عالنية".
وي�س���تطرد عبد الوه�ب: "ف�س���ال عن مركز 
كرب���الء، فتح���ت من���ذ اأقل م���ن �س���هر مركز 
تدري���ب مو�س���يقي اآخ���ر يف بغ���داد داخ���ل 
مكتبة ت�بعة لأحد اأ�سدق�ئي، حيث خ�س�س 

مك�ن� كي اأُدّر�س فيه املو�سيقى".
األق���ي حم��س���رتن  " اأ�س���بوعي�  ويت�ب���ع: 
يف كربالء وحم��س���رة يف بغ���داد، وح�لي� 
يوج���د لدين� 8 طالب يف كرب���الء من بينهم 
فت�ت�ن، ويف بغداد هن����ك 4 طالب. لكونن� 
يف البداي���ة ف�إن الإقب�ل يعترب مقبول نظرا 
للظروف املحيطة خ��سة يف كربالء، حيث 
على مدى ال�س���نتن امل��سيتن در�سن� نحو 
30 ط�لب���� بينه���م ط�لب�ت، وه���و رقم واعد 
واإن ب���دا قلي���ال ن�س���بي�، كونن���� نتحدث عن 

بيئة منغلقة".

ك����رب����اء يف  امل����������س����ي����ق����ى  ل���ت���ع���ل���ي���م  م�����رك�����ز  اف�����ت�����ت�����اح 

اتهم حم�مي النجمة الأمريكية، �س���ك�رليت 
ب�س���ن  "دي���زين"  �س���ركة  جوه�ن�س���ون، 
"اإخف�ء  الن�س����ء" وحم�ولة  �سد  "هجوم 

�سوء �سلوكه�"، من خالل �سعيه� موؤخرا 
اإي���رادات  ق�س���ية  يف  التحكي���م  اإىل 
اأح���دث اأفالمه���� ال�س���ينم�ئية" الن�فذة 

ال�سوداء".
وتقدم���ت "ديزين"، اأم�س  الول ال�س���بت، 
بطل���ب اإىل املحكم���ة لإجب�ر جوه�ن�س���ون 

عل���ى املوافق���ة عل���ى حتكي���م خ�����س يف 
الق�سية.

حم�م���ي  بريلين�س���كي،  ج���ون  وق����ل 
بي����ن  يف  جوه�ن�س���ون،  �س���ك�رليت 

لذع: "بع���د ال���رد يف البداي���ة عل���ى هذا 
التق��س���ي بهجوم ك�ره للن�س�ء �س���د �سك�رليت 
جوه�ن�س���ون، ت�س���عى "ديزين" الآن وكم� هو 
متوق���ع اإىل اإخف�ء �س���لوكه� ال�س���يئ من خالل 

اإجراء حتكيم �سري".
وتكهن بريلين�س���كي يف البي����ن ب�أن "ديزين 
تقدم���ت بطلب للتحكيم اخل�����س لأنه� تدرك 
اأن وعود �س���ركة )م�رفل( للق�س����س الهزلية 
مبنح فيلم الن�فذة ال�س���وداء عر�س� منوذجي� 

يف دور العر�س ال�سينم�ئي مثل ح�ل اأفالمه� 
الأخ���رى، ك�ن ل���ه عالقة ب�س���م�ن ع���دم تفكيك 
ديزين اإيرادات �سب�ك �سندوق التذاكر من اأجل 

تعزيز ا�سرتاك�ت من�سته� )ديزين بل�س(".

اأجرت النجمة �س���لمى ح�يك حوارًا 
م���ع جمل���ة et ب�لتزام���ن م���ع ط���رح 
فيلمه����  م���ن  له����  الر�س���مي  البو�س���رت 
اجلدي���د "اإترين�ل���ز" واأول ظه���ور له� 

�سمن اأبط�ل م�رفل.
ونقل���ت �س���حيفة ديل���ي مي���ل ج�نب� من 
احل���وار الذي اعرتفت فيه �س���لمى ب�أنه� 
ك�ن���ت قريبة من رف�س دوره� يف الفيلم 

ب�سكل نه�ئي ل�سكه� يف م�هية دوره� به.
اأن  يف  ت�س���ك  ك�ن���ت  اأنه����  واأو�س���حت 
�س���توديوه�ت م�رف���ل ك�ن���ت �س���تطلب منه� 
جت�س���يد �سخ�س���ية �س���يدة م�س���نة م� دفعه� 

للرتدد.

الأمريكي���ة  الفن�ن���ة  رف����ت  ُينق���ل 
الفرن�س���ية جوزيفن بيك���ر )1906-
1975(، الوج���ه الب����رز يف املق�ومة 
الفرن�س���ية ومك�فحة العن�سرية، اإىل 
الب�نتي���ون يف 30 نوفمرب/ ت�س���رين 
الث����ين، على م� اأف����د حميط الرئي�س 
الفرن�س���ي اإمي�نويل م�ك���رون موؤكدًا 
"ل���و  �س���حيفة  اأوردته����  معلوم����ت 

ب�ريزي�ن".
ومبوجب هذا القرار، ت�سبح الفن�نة 
ال�ستعرا�س���ية املولودة يف ميزوري 
ام���راأة  اأول  مون�ك���و  يف  واملدفون���ة 

�سوداء ترقد يف "مقربة العظم�ء".
ب�ريزي����ن"  "ل���و  �س���حيفة  وك�ن���ت 
ك�س���فت ع���ن موافق���ة الرئي����س عل���ى 

هذا الإج���راء اإثر لق�ئ���ه جمموعة من 
ال�سخ�س���ي�ت ح�س���رت ت�أيي���دًا له���ذا 
امللّف. ومن بن ال�سخ�سي�ت املط�لبة 
بنق���ل بيك���ر اإىل الب�نتي���ون، جينيفر 
غي�س���دون والروائي ب��سك�ل بروكرن 
والك�ت���ب  فول���زي  ل���وران  واملغن���ي 
ل���وران كوبفرم�ن، ف�س���اًل عن براين 
بويون-بيك���ر اأح���د اأبن����ء جوزيفن 

بيكر، وفق م� اأف�دت ال�سحيفة.
واأّك���د حميط الرئي�س م�كرون لوك�لة 
فران�س بر�س اأن مرا�سم النقل �ستق�م 
يف 30 ت�سرين الث�ين. ويف مثل هذا 
الت�ريخ، تزّوجت الفن�نة بج�ن ليون، 
م� �سمح له� ب�حل�سول على اجلن�سية 

الفرن�سية، بح�سب غي�سدون.

قدم موقع في�س���بوك مك�ف����أة قدره� 4 
اآلف دولر، لل�س����ب العراق���ي موؤم���ل 
اأحم���د �س���كري، وه���و مربم���ج عراق���ي 
اك���د ان هذه  لي�س���ت املرة الأوىل التي 
يكت�س���ف فيه� ثغرات يف ع���دة مواقع 
واإن�س���تغرام  في�س���بوك  مث���ل  ع�ملي���ة، 
وك�ل���ة  موق���ع  وحت���ى  وتيليغ���رام، 
وزارة  وموق���ع  الأمريكي���ة،  ن��س���� 

الأمريكية  الدف����ع 

البنت�غون، واأنه ح�سل عدة مرات من 
قبل على كلم�ت ال�سكر من تلك اجله�ت 

وال�سرك�ت الع�ملية الكبرية.
موج���ود  ا�س���مه  اأن  موؤم���ل  وا�س����ف 
�س���من لوائ���ح ال�س���رف والتكرمي، من 
قب���ل موق���ع في�س���بوك، عل���ى امت���داد 
الع����م  ولغ�ي���ة   2018 م���ن  الأع���وام 
اجل�ري، حيث اكت�سف طيلة هذه املدة 

7 ثغرات يف املوقع الع�ملي ال�سهري.

ويق���ول موؤم���ل: "اأول مك�ف����أة م�دي���ة 
اأمريك���ي،  دولر   2500 ك�ن���ت  نلته���� 
وتوالت املك�ف�آت فيم� بعد وت�س�عفت 
مب�لغه�، واملهم ب�لن�سبة يل لي�س فقط 
التقدي���ر امل����يل واإمن� الأهم ال�س���ع�دة 
الت���ي تنت�بن���ي واأن���� اأك���رم م���ن قب���ل 
�س���رك�ت ع�ملي���ة مرموق���ة، لك���وين قد 
ك�س���فت ثغرات واأخط����ء يف مواقعه� 

الإلكرتونية ويف نظ�م عمله�".

 23 August 2021

�سكارليت ج�هان�س�ن 
تتهم "ديزين" بالهج�م 

على الن�ساء
�ساب عراقي يكت�سف "ثغرات" يف في�سب�ك وان�ستغرام وتيلغرام 

�سلمى حايك تك�سف 
عن �سر �سينمائي 

للمرة االأوىل

فرن�سا تنقل رفات اأول امراأة �س�داء ترقد 
يف "مقربة العظماء"

اآراء متباينة حول احلدث والثقافة �ستحتفل يف اأيلول املقبل
مبنا�سبة 100 عام من الدولة العراقية 
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