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 بغداد/ تميم الح�صن 

النتخاب���ات  م���رة  لأول  حزب���ا   60 يخو����ض 
الت�سريعية املقبل���ة من اأ�سل 100 حزب خارج 

التحالفات والئتالفات.
ويق���ود وزراء �سابقون ومر�سح���ون �سابقون 
لرئا�س���ة احلكوم���ة 8 من تلك الأح���زاب اغلبها 

ي�سارك لأول مرة.
ومتثل 7 اأحزاب - خ���ارج التحالفات- القوى 
الكردي���ة والرتكمانية، مقاب���ل 8 اأحزاب متثل 

املكونات الخرى )القليات(.
وت�سارك على الق���ل 6 اأحزاب يف النتخابات 
تراأ�سها �سخ�سيات لديها ف�سائل تابعة للح�سد 

ال�سعبي، واخرى خارج الهيئة.
وتراأ�ض نائبة عن الب�س���رة حزبا جديدا، فيما 
حتم���ل احزاب اخ���رى ا�سم���اء متخ�س�سة يف 

التعليم والقت�ساد.

كذل���ك حملت نح���و 7 احزاب جدي���دة ا�سماء 
الجن���از،  وال�س���الح،  بالتغي���ر  تتعل���ق 

الت�سحيح، احل�سم، والت�سحية.
وبح�س���ب مفو�سي���ة النتخاب���ات ف���اإن ع���دد 
الأح���زاب الت���ي �ست�س���ارك يف النتخاب���ات 
حزب���ا  و58  اأح���زاب،   109 بل���غ  املقبل���ة 

ي�ساركون داخل التحالفات.
وق���رر 3 م���ن املر�سح���ني ال�سابق���ني ل�سغ���ل 
من�س���ب رئا�سة ال���وزراء عق���ب احتجاجات 
ت�سرين )اثن���ني منهم قد مت تكليفهما ر�سميا( 

خو�ض النتخابات باحزاب جديدة.
حمم���د توفي���ق ع���الوي ال���ذي كل���ف عق���ب 
ا�ستقال���ة حكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي نهاية 
2019، يقود حزب "املنقذون" الذي ي�سارك 

لأول مرة.
وي�سم احل���زب الذي يقوده ع���الوي والذي 
كان يراأ����ض يف ال�ساب���ق وزارة الت�س���الت 

60 مر�سح���ا، فيم���ا �سه���د احل���زب يف الفرتة 
الخرة ان�سحابات بني اأع�سائه.

ويق���ود حمم���د �سي���اع ال�س���وداين، النائ���ب 
املن�س���ق عن حزب الدع���وة واملر�سح ال�سابق 
ل�سغ���ل من�س���ب رئي����ض احلكوم���ة )مل يكلف 

ر�سميا(، تيار الفراتني.
ال�س���وداين ال���ذي ق���دم ا�ستقالة م���ن الدعوة 
نهاي���ة 2019 ا�ستع���دادا ليك���ون البدي���ل عن 
عبد املهدي- بح�سب الت�سريبات حينها- قدم 
23 مر�سح���ا يف حزب���ه ال���ذي ي�س���ارك لأول 
م���رة. باملقابل يخو�ض املر�سح الآخر والذي 
كل���ف ر�سميا بادارة احلكوم���ة عقب ا�ستقالة 
عبد املهدي، عدن���ان الزريف، النتخابات من 

خالل حزبه "حركة الوفاء العراقية".
الزريف وهو نائب يف الربملان دخل التناف�ض 
اكرث م���ن مرة عن طريق حزب���ه، ويقدم هذه 

املرة 73 مر�سحا عن احلزب.

ويعتمد ال���زريف وهو حمافظ �سابق للنجف 
عل���ى  بالنتخاب���ات،  حظوظ���ه  ارتف���اع  يف 

�سعبيته يف املحافظة وقربه من املحتجني.
ام���ا عل���ى م�ست���وى ال���وزراء، ف�س���كل وزير 
النقل ال�ساب���ق عامر عبد اجلبار جتمع الفاو 

وزاخو خلو�ض النتخابات.
وي�س���م احلزب ال���ذي ي�س���ارك لول مرة يف 
النتخابات عددًا من خ���رباء القت�ساد ومن 

كوادر وزارة النقل، ويقدم 32 مر�سحا.
كما ان احلزب يعترب من احزاب احتجاجات 
)احل���زب(  كان  وان���ه  خ�سو�س���ا  ت�سري���ن 
م�س���اركا يف موؤمت���ر بابل ال���ذي عقدته قوى 

ت�سرين قبل ا�سهر قليلة.
كذل���ك يراأ����ض وزي���ر الداخلي���ة ال�ساب���ق يف 
حكوم���ة عبد املهدي، يا�س���ني اليا�سري حزبا 

جديدا ي�سارك لأول مرة يف النتخابات.
التفا�صيل �س 3

رجل اأعمال يقّدم �صعف مر�صحي التيار ال�صدري

60 حزباً يخو�سـون النتـخابات لأول مرة 
بـعـ�سـهـا يقـوده  وزراء

 بغداد/ محمد �صباح

توقع���ت اللجنة املالية يف جمل����ض النواب اأن تنطوي 
املوازن���ة للع���ام 2022 عل���ى قرو����ض جدي���دة، فيم���ا 
توقع���ت مبل���غ حجمه���ا بع���د التخفي����ض بنح���و 120 

تريليون دينار.
وتوقع علي عبد الأمر عالوي وزير املالية يف جل�سة 
حواري���ة م���ع جمموعة م���ن ال�سحفي���ني والإعالميني 
عر����ض م�سروع قانون املوازنة عل���ى جمل�ض الوزراء 
خ���الل الأربع���ة اأ�سابي���ع املقبل���ة، اإل ان���ه ا�ستبعد يف 
ال���دورة النتخابي���ة  "تقدميه���ا خ���الل  الوق���ت ذات���ه 

احلالية بل عر�سها على الربملان املقبل".
وق���ال اأحمد ال�سفار مق���رر اللجنة املالي���ة يف جمل�ض 
النواب يف ت�سريح اإىل )املدى( اإن "احلكومة احلالية 
بعد اإج���راء النتخاب���ات الربملانية املبك���رة �ستتحول 
اإىل حكوم���ة ت�سري���ف اأعم���ال، وه���ذا م���ا مينعها من 

تقدمي م�ساريع القوانني".

واأ�ساف ال�سفار، اأن "احلكومة اجلديدة �ستكون هي 
املعنية باإعداد م�سروع قانون املوازنة الحتادية لعام 

2022، وفقا لربناجمها الوزاري واحلكومي".
ومتا�سيا م���ع القوان���ني النافذة التي تل���زم احلكومة 
بتق���دمي م�س���روع قانون املوازن���ة قبل �سه���ر ت�سرين 
الأول من كل ع���ام، �سكلت وزارة املالية جلنة اأ�سمتها 
)جلن���ة اإع���داد �سرتاتيجي���ة املوازن���ة(، متكن���ت م���ن 
جمع مقرتحات كل موؤ�س�س���ات الدولة و�ستبداأ بر�سم 
م�س���ودة م�س���روع قان���ون املوازن���ة الحتادي���ة للعام 

املقبل. 
وعل���ق ال�سفار على خط���وات وزارة املالي���ة بالقول، 
اإن "اإكم���ال م�س���روع قانون املوازنة لع���ام 2022 من 
قبل احلكوم���ة احلالية �سيكون بال فائ���دة؛ لأننا على 
اأبواب انتخابات، والربملان اجلديد يحتاج بني ثالثة 
اإىل اأربعة اأ�سهر ل�ستكمال انتخاب الرئا�سات الثالث، 

ومن ثم مناق�سة قانون املوازنة الحتادية".
التفا�صيل �س2

المالية النيابية: �سنتجه مجددًا اإلى القرو�ض 
ل�سد عجز موازنة 2022

 ترجمة: حامد احمد

اأف���اد موق���ع اإخباري دويل ب���اأن موؤمتر بغ���داد للتعاون 
وال�سراك���ة �ساعد اإي���ران يف تطبيع عالقاته���ا مع بلدان 
عربي���ة جم���اورة، م�س���رًا اإىل اأن الجتم���اع اأظهر قدرة 
الع���راق بلع���ب دور الو�سي���ط يف ت�سوي���ة اخلالف���ات 

الإقليمية.
 ،)AW ويكل���ي  )اآراب  املوق���ع  ن�س���ره  تقري���ر  وذك���ر 
ترجمته )املدى(، اأن "م�سوؤولني اإيرانيني وعرب التقوا 
يف بغ���داد بع���د اأ�سه���ر من ا�ستئن���اف اخل�سم���ني اإيران 

والعربية ال�سعودية مباحثات مبا�سرة يف العراق".
واأ�س���اف التقرير، اأن "وزير اخلارجي���ة الإيراين امر 

عبد اللهي���ان التقى م���ع نظريه الكويت���ي والماراتي، 
وذل���ك وفق���ا مل�سوؤول���ني م���ن البلدي���ن اخلليجي���ني دون 

اإعطاء مزيد من التفا�سيل".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ال�سعودي���ة قد مثله���ا وزير اخلارجية 
في�س���ل بن فرح���ان فيم���ا مثل اإي���ران وزي���ر خارجيتها 

ح�سني امر عبد اللهيان".
و�سدد التقرير، على "عدم ات�ساح ما اإذا التقى الوزيران 
عل���ى هام����ض املوؤمت���ر، حيث جتن���ب وزي���ر اخلارجية 
العراقي، فوؤاد ح�سني، �سوؤال بهذا ال�ساأن مكتفيا بالقول 
اإن ه���ذه اللق���اءات بداأت يف الع���راق ويف بغداد، وهذه 

الجتماعات قائمة و�ست�ستمر".
التفا�صيل �س 3

موقع اإخباري: موؤتمر بغداد �ساعد اإيران 
بتطبيع عالقاتها العربية

 خا�س/ المدى

الو�س���ع  اأن  الأح���د،  اأم����ض  ال�سح���ة،  وزارة  قال���ت 
ال�سح���ي يف العراق م���ا يزال خط���را ب�سبب تف�سي 
فايرو����ض كورون���ا، مبين���ة اأن املوج���ة الثالث���ة م���ن 

اجلائحة بداأت تتال�سى.
ويق���ول مدير عام ال�سحة العام���ة يف وزارة ال�سحة 
ريا����ض احللفي اإىل )املدى(، اإن "الو�سع ال�سحي ما 
يزال خطرا"، حمذرا من "موجات ا�سد خطورة من 

ال�سابقة".

وي�سيف احللف���ي، اأن "املوجة الثالثة بداأت تتال�سى 
اأن  م�ست���دركا،  اليومي���ة"،  الإ�ساب���ات  بتذب���ذب 
اأن الو�سع مطمئن". "انخفا�ض الإ�سابات ل يعني 
وي�س���دد مدي���ر ال�سحة العام���ة على "اخ���ذ اللقاحات 
امل�س���ادة لكورونا، اإ�سافة اىل اللت���زام بالإجراءات 

الوقائية".
وي�سر احللفي اىل، ان "ن�سبة الإقبال على اللقاحات 
جي���دة يف الآونة الأخ���رة، لكنها لي�س���ت بامل�ستوى 

املطلوب".
  التفا�صيل �س2

ال�سحة تحذر من موجات "اأ�سد فتكًا" لكورونا

احلرف ال�سعبية حتافظ على ا�ستمرارها.. عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ ح�صين حاتم

�سلطت )املدى( ال�سوء عل����ى اآفة املخدرات التي 
بات����ت ظاهرة ُتهّدد فئة ال�سباب التي يعول عليها 
يف بن����اء امل�ستقبل، والت����ي اأ�سبحت اإحدى اأبرز 
املع�س����الت التي تواجه املجتمع، كونها مرهونة 
ب����الإرادة ال�سيا�سية غ����ر املتحققة حتى الآن، ما 
يعرق����ل م�ساعي اجله����ات الأمني����ة يف ح�سم هذا 

امللف.
وبداأت ظاه����رة انت�سار "املخدرات" بالتفاقم يف 
العراق بعد دخول القوات الأمركية اإىل العراق 
ع����ام 2003، اإذ كان����ت بغداد وقته����ا جمرد معرب 
لتل����ك املواد. اإل اأن النفالت الأمني الذي �سهدته 
الب����الد اأدى اإىل ات�ساع تلك التج����ارة وو�سولها 

اإىل حدود غر م�سبوقة.
مدي����ر العالق����ات والع����الم يف مديري����ة مكافحة 
املخ����درات واملوؤثرات العقلية ب����وزارة الداخلية 
اإىل  حدي����ث  يف  يق����ول  القي�س����ي  زي����اد  العمي����د 
)املدى(، اإن "املخدرات تق�سم على نوعني، الأول 
ه����و املخ����درات مبفهومها املت����داول والثاين هو 

املوؤثرات العقلية".
املتمث����ل  الأول  "الن����وع  اأن  القي�س����ي  وي�سي����ف 
باملخ����درات يق�س����م اإىل ثالث����ة اأن����واع، طبيعية، 

وطبيعية م�سنعة، وم�سنعة".
"املخ����درات الطبيعي����ة تتمث����ل  واأ�س����ار، اإىل اأن 
باحل�سائ�����ض املزروع����ة مثل القن����ب واحل�سي�سة 
بانواعها، اما الطبيعية امل�سنعة فيتم اأخذها من 
�سيق����ان بع�ض النبات����ات الكيماوية ل�سنع املواد 
املخ����درة، يف ح����ني اأن ال�سناعي����ة فه����ي عب����ارة 
عن مركب����ات كيميائية والن����وع ال�سائع منها هو 

الكري�ستال".
ويو�س����ح القي�س����ي، "اأما املوؤث����رات العقلية فهي 
متمثلة بحب����وب الهلو�سة )الكب�سلة( التي يدخل 
ق�س����م منه����ا ع����ن طري����ق وزارة ال�سح����ة وتكون 
عالجات لالأمرا�����ض النف�سي����ة واأمرا�ض ال�سرع 
وغره����ا اإل اأن الإف����راط بها ي����وؤدي اإىل الإدمان 

وبالتايل ت�سبح مواد خمدرة".
ون����ّوه، اإىل اأن "املخدرات تدخل اىل العراق من 
منافذ عديدة منها غر ر�سمية ومنها ر�سمية لكن 
بطرق تهريب يتفنن بها جتار املخدرات"، موؤكدا 

اأن "املخدرات ل ت�سنع ول تزرع يف العراق".
واأكد، اأن "اأكرث املواد املخدرة تدخل اىل العراق 
ع����ن طري����ق حمافظت����ي الب�سرة والعم����ارة كون 
الب�سرة ت�سم منافذ بحري����ة وجوية وبرية، اما 
العم����ارة ف�سمها لالأهوار ي�سه����ل عملية التهريب 
ودخول املخدرات"، مبينا ان "املوؤثرات العقلية 

تدخ����ل م����ن جه����ة �سوري����ا ع����ن طري����ق حمافظة 
النبار".

واملوؤث����رات  "املخ����درات  اأن  القي�س����ي،  وي����رى 
العقلي����ة تنت�س����ر يف اجلن����وب اكرث م����ن ال�سمال 
كتعاط����ي ام����ا التج����ارة فهي موج����ودة يف اغلب 

املحافظات العراقية".
وذك����رت منظمة "عراق خال م����ن املخدرات" يف 
ني�س����ان املا�سي، اأن ن�سب التعاط����ي باتت مقلقة 
�سف����وف  ب����ني  م����ع جتاوزه����ا ح����دود ال�����40% 
ال�سب����اب الذين ت����رتاوح اأعمارهم ب����ني 17 و25 
عاما، م�سرة اإىل اأن الفئة العمرية التي تتعاطى 

املخدرات هي بني 15 و25 عاما.
ويو�س����ح القي�س����ي، ان����ه "منذ الول م����ن كانون 
الث����اين م����ن الع����ام 2021 وحتى 31 مت����وز من 
الع����ام نف�س����ه مت القب�����ض عل����ى اكرث م����ن 6 اآلف 
مته����م بتعاط����ي وجت����ارة املخ����درات"، مبينا اأن 
"امل����واد املخدرة امل�سبوطة بلغت اكرث من ربع 
طن، واك����رث من ملي����ون حبة خم����درة )موؤثرات 

عقلية(".
ويلفت اىل ان "امل����واد امل�سبوطة جميعها حتال 
اىل دائ����رة الط����ب العديل باإ�س����راف جلنة اتالف 

املخدرات واملوؤثرات العقلية".
ب����دوره، يقول ع�سو اللجنة امل�سرتكة يف وزارة 

الداخلي����ة للح����د م����ن انت�س����ار املخ����درات حي����در 
القري�س����ي يف حدي����ث اإىل )امل����دى(، اإن "�سع����ف 
الرقاب����ة عل����ى ال�سيدلي����ات واحل����دود واملناف����ذ 
ت�سبب بتو�سع املواد املخدرة مما جعلها اآفة بني 

ال�سباب".
وي�سي����ف القري�سي، اأن "جتارة امل����واد املخدرة 
تتن�سط عن����د املناطق احلدودية ل �سيما املناطق 
املفتوح����ة واغلبها املحافظ����ات اجلنوبية اإ�سافة 

اىل حدود اإقليم كرد�ستان".
وي�س����ر اىل اأن "اغلب امللق����ى القب�ض عليهم هم 
اأدوات وجت����ار �سغ����ار، فيم����ا ي�سع����ب التع����رف 
عل����ى امل�س����در الرئي�س����ي ب�س����ب �سع����ف الإرادة 

ال�سيا�سية".
ويف نهاي����ة �سهر متوز املا�س����ي، اأكدت مفو�سية 
حقوق الإن�سان يف الع����راق ل�)املدى(، اأن 50% 
من �سب����اب املناطق احلدودية ه����م من املتعاطني 
اأو املتاجري����ن باملخ����درات، مبين����ة اأن اجله����ود 
احلكومية للح����د من الآفة تقت�س����ر على اجلانب 
الأمن����ي ال����ذي يع����اين ه����و الآخر م����ن نق�ض يف 
بع�����ض اجلوان����ب، وفيم����ا دع����ت اإىل البحث يف 
حتدث����ت  والجتماعي����ة،  القت�سادي����ة  الأبع����اد 
ع����ن نق�����ض وا�سح يف ع����دد الأ�س����ّرة املخ�س�سة 

للمدمنني يف املوؤ�س�سات ال�سحية.

( اإح�صاءات خطيرة عن ملف الموؤثرات العقلية الداخلية تك�صف لـ)

�سبط ربع طن و6 اآلف متهم بالمخدرات في الن�سف الأول من 2021

 متابعة/ المدى

ح�س���د بط���ل األع���اب الق���وى ج���راح ن�س���ار امليدالي���ة 
الف�سي���ة للع���راق يف باراملبياد طوكي���و بفعالية رمي 

الثقل.
وحّق���ق جراح الرق���م )11.15م���رتًا( اأح���د ع�سر مرتًا 
وخم�س���ة ع�سر �سنتيم���رتًا، بفعالية رم���ي الثقل ونال 
مبوجبه���ا امليدالي���ة الف�سي���ة يف باراملبي���اد طوكي���و 

.)2020(
وفيما حق���ق الرو�سي لديني�ض غنيزديل���وف امليدالية 
الذهبي���ة، ح�س���د الربتغ���ايل ميغي���ل مونت���رو عل���ى 

امليدالية الربونزية.
يذك���ر اأن الرق���م العامل���ي ه���و 11 م���رتًا واأح���د ع�س���ر 

�سنتيمرتًا.
من جهته، ق���ال رئي�ض اللجن���ة الباراملبية عقيل حميد 
يف ت�سريح���ات �سحفي���ة تابعته���ا )امل���دى( اإن "ه���ذا 

الإجناز ه���و مهم جدًا للعراق كون���ه ياأتي على �سعيد 
اأق���وى مناف�س���ة يف  الت���ي تع���د  بطول���ة الباراملبي���اد 

الفعاليات الريا�سية".
ويف �سي���اق البطولة ذاتها، متكنت الع���داءة العراقية 
فاطمة فا�س���ل، البالغة من العمر 14 عامًا، من حتقيق 
املرك���ز اخلام�ض عاملي���ًا يف فعالية 200 م���رت �سيدات، 

كاأ�سغر لعبة م�ساركة بدورة الألعاب الباراملبية.

جراح ن�سار يحقق ميدالية ف�سية
 في بارالمبياد طوكيو
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 بغداد/ محمد �سباح

وتوق����ع علي عب����د �الأمير ع����الوي وزير 
�لمالية ف����ي جل�شة حو�رية مع مجموعة 
م����ن �ل�شحفيي����ن و�الإعالميي����ن عر�����س 
م�ش����روع قان����ون �لمو�زنة عل����ى مجل�س 
�لوزر�ء خ����الل �الأربعة �أ�شابيع �لمقبلة, 
�إال �نه ��شتبعد في �لوقت ذ�ته "تقديمها 
خ����الل �ل����دورة �النتخابي����ة �لحالي����ة بل 

عر�شها على �لبرلمان �لمقبل".
وقال �أحمد �ل�شفار مقرر �للجنة �لمالية 
ف����ي مجل�����س �لن����و�ب ف����ي ت�شري����ح �إلى 
)�لم����دى( �إن "�لحكوم����ة �لحالي����ة بع����د 
�إج����ر�ء �النتخاب����ات �لبرلمانية �لمبكرة 
�شتتح����ول �إلى حكوم����ة ت�شريف �أعمال, 
وه����ذ� م����ا يمنعه����ا م����ن تقدي����م م�شاريع 

�لقو�نين".
"�لحكوم����ة  �أن  �ل�شف����ار,  و�أ�ش����اف 
�لجدي����دة �شتكون ه����ي �لمعني����ة باإعد�د 
�لمو�زن����ة �التحادي����ة  قان����ون  م�ش����روع 
لع����ام 2022, وفق����ا لبرنامجها �لوز�ري 

و�لحكومي".
وتما�شي����ا م����ع �لقو�ني����ن �لناف����ذة �لت����ي 
تل����زم �لحكوم����ة بتقديم م�ش����روع قانون 
�لمو�زنة قبل �شهر ت�شرين �الأول من كل 
عام, �شكلت وز�رة �لمالية لجنة �أ�شمتها 
)لجن����ة �إع����د�د �شتر�تيجي����ة �لمو�زنة(, 

تمكنت من جمع مقترحات كل موؤ�ش�شات 
�لدول����ة و�شتبد�أ بر�ش����م م�شودة م�شروع 
قانون �لمو�زنة �التحادية للعام �لمقبل. 
�ل�شف����ار عل����ى خط����و�ت وز�رة  وعل����ق 
"�إكم����ال م�ش����روع  �إن  بالق����ول,  �لمالي����ة 
قان����ون �لمو�زن����ة لع����ام 2022 م����ن قبل 
�لحكوم����ة �لحالي����ة �شيكون ب����ال فائدة؛ 
الأننا على �أب����و�ب �نتخابات, و�لبرلمان 
�لجدي����د يحت����اج بين ثالث����ة �إل����ى �أربعة 
�لرئا�ش����ات  �نتخ����اب  ال�شتكم����ال  �أ�شه����ر 
�لثالث, ومن ثم مناق�شة قانون �لمو�زنة 

�التحادية".
ف����ي  �لم�ش����روع  "ه����ذ�  �أن  �إل����ى  ولف����ت, 
ح����ال �إعد�ده �شيك����ون لحكوم����ة منتهية 
�ل�شالحية, وبالتالي �لحكومة �لجديدة 
�شتتكفل باإعادة �شياغة هذ� �لقانون مرة 
�أخرى �عتم����ادً� على روؤيتها �القت�شادية 
طبقًا لبرنامجها �لحكومي و�لوز�ري", 
فيم����ا توقع �أن "تك����ون �لمو�زنة �لمقبلة 
كبي����رة في �أرقامها, لكن �شيتم تخفي�شها 

بعد ذلك".
�أن  �لنيابي����ة,  �للجن����ة  مق����ّرر  ويرج����ح 
قر�بة  �لجديدة  �لمو�زنة  "يكون حج����م 
)120( تريليون دينار, ��شتناد� للنفقات 
�لت�شغيلي����ة و�لم�شاري����ع �ال�شتثمارية". 
م�شيفًا �أن "عجز �لمو�زنة �شيعتمد على  

�شعر �لنفط �لتخميني".

ونوه, �إلى �أن "مو�زنة 2022, �شيتاأخر 
�النتخاب����ات  ب�شب����ب  كثي����رً�  ت�شريعه����ا 
وت�شكي����ل �لحكوم����ة �لجدي����دة, �أو ربما 
�شيك����ون �لع����ام �لمقب����ل بال مو�زن����ة �أو 
تاأت����ي �لمو�زن����ة للبرلم����ان متاأخرة بعد 
تعدي����الت تجريه����ا �لحكوم����ة �لجدي����دة 

على م�شروع �لقانون".
و�أك����د وزي����ر �لمالي����ة عل����ي عب����د �الأمير 
عالوي ف����ي جل�شة حو�رية مع مجموعة  
م����ن �ل�شحفيين و�الإعالميي����ن �لخمي�س 

�لمر�ح����ل  ف����ي  "�ل����وز�رة  �أن  �لما�ش����ي 
�الأخي����رة م����ن عملي����ة �إع����د�د �لمو�زن����ة, 
بع����د �أن عق����دت لجن����ة �إع����د�د �لمو�زن����ة 
�ل�شتر�تيجية م����ن 24 �إلى 25 �جتماعا, 
وه����ي ب�ش����دد ر�ش����م �لمو�زن����ة ب�شكله����ا 

�لنهائي".
  ب����دوره, ذك����ر ع�ش����و �للجن����ة في�ش����ل 
�لعي�ش����اوي �لذي كان حا�شرً� في �لكثير 
م����ن �جتماع����ات لجن����ة �إع����د�د �لمو�زنة 
�لمعني����ة  "�للجن����ة  �أن  �ل�شتر�تيجي����ة, 

بم�ش����روع �لمو�زن����ة �أكمل����ت جزئيتي����ن 
�أولهم����ا �شتر�تيجية �لمو�زنة, وثانيهما 
م�ش����ودة �لمو�زن����ة �لتي ه����ي عبارة عن 
تجميع ل����كل �لمقترحات و�لطلبات �لتي 

قدمتها موؤ�ش�شات �لدولة".
وعلى مد�ر �ل�شنو�ت �لمالية كان ي�شكو 
�لكثير من �لمعنيين و�لمتخ�ش�شين من 
عملي����ة �إع����د�د م�شاري����ع �لمو�زن����ة �لتي 
غالب����ا ما تك����ون باأرق����ام كبي����رة ومبالغ 
�الأب����و�ب  �لتحدي����د  وعل����ى وج����ه  فيه����ا 

�لم�شوؤولي����ن  رو�ت����ب  تخ�����س  �لت����ي 
ومخ�ش�شاتها.

�أما عن �أرق����ام �لمو�زنة �لجديدة, �أجاب 
�لعي�ش����اوي �أن "�الأرق����ام �لمقترح����ة في 
قان����ون �لمو�زن����ة حت����ى ه����ذه �للحظ����ة 
�لفت����ر�ت  ف����ي  �شتعال����ج  ج����د�,  كبي����رة 
�لمقبلة, وال يمكن لن����ا �لبوح بها خ�شية 
حدوث �الإرباك", م�شيفا �أن "�لوز�ر�ت 

جميعها قدمت مقترحاتها".
وت�شي����ر �لتوقع����ات �إلى �أن لجن����ة �إعد�د 

�لمو�زن����ة �عتم����دت �شع����ر بي����ع برمي����ل 
�لنفط ف����ي �لمو�زنة �التحادي����ة �لمقبلة 
ب�����)50( دوالرً�, قيا�شا لالأ�شعار �لحالية, 
م�شتبع����دة ح����دوث م�ش����كالت ف����ي �شعر 
�لنف����ط ف����ي �الأع����و�م �لمقبل����ة م�شابه����ة 

لالأعو�م �ل�شابقة.
ويوؤك����د �لعي�ش����اوي, �أن "�لبيانات �لتي 
جمع����ت م����ن قب����ل موؤ�ش�ش����ات �لدول����ة ال 
�إقر�ره����ا كونه����ا كبي����رة ج����د�".  يمك����ن 
وتح����دث ع����ن "توجه على �عتم����اد �شعر 
بي����ع برميل �لنف����ط كخط����وة �أولى ب�50 

دوالر� للبرميل �لو�حد".
"قرو�����س  ع����ن  �لعي�ش����اوي,  وك�ش����ف 
�شتكون في �لمو�زنة �لجديدة ل�شد عجز 
"�إر�شال  �لمو�زنة �لتخمين����ي", متوقعا 
قان����ون �لمو�زنة لمجل�س �لوزر�ء خالل 

�شهر �أيلول �لمقبل �أو �أكثر".
�إل����ى ذل����ك, ذك����ر ع�ش����و �للجن����ة جم����ال 
كوج����ر ف����ي ت�شريح �إل����ى )�لم����دى(, �أن 
"�إق����ر�ر �لمو�زن����ة يعتم����د ب�ش����كل كبير 
عل����ى مو�ش����وع �النتخاب����ات و�اللت����ز�م 

بموعدها".
ب����د�أو�  "�لكثيري����ن  �أن  كوج����ر,  وتاب����ع 
�النتخاب����ات  �إج����ر�ء  ع����ن  يتحدث����ون 
�لمبك����رة ف����ي موعده����ا, وه����ذ� يعني �أن 
مجل�����س �لن����و�ب �لحالي ال يمك����ن له �أن 
يناق�س �لمو�زنة ب�شبب �شيق �لوقت".

ولف����ت, �إل����ى �أن "�لحكومة ل����ن ت�شتطيع 
�أن تر�شلها وفق����ًا للمعطيات �لحالية قبل 
�لعا�شر من �شهر ت�شرين �الأول �لمقبل".

ويو��ش����ل كوج����ر, �أن "مو�ش����وع حجم 
بالدرج����ة  يعتم����د  �ش����وف  �لمو�زن����ة 
�الأ�شا�����س على عائد�ت �لنفط وما توفره 
للخزين����ة �لعام����ة, وكما يح�ش����ل مع كل 
�شن����ة �شوف تر�شل �لحكوم����ة �لم�شروع 
ليتول����ى �لبرلم����ان �لتعام����ل مع����ه وفق����ًا 
للد�شت����ور �أم����ا بالمناقل����ة �أو �لتخفي�س, 
لك����ن �لزي����ادة ينبغ����ي �أن تك����ون باتفاق 

م�شبق مع �لحكومة".

حجمها �سي�سل اإلى 120 
تريلي�ن دينار و�سترّحل 
اإلى الدورة المقبلة

املالية النيابية: �سنتجه جمددًا اإىل القرو�ض 
ل�سد عجز موازنة 2022

 بغداد/ نباأ م�سرق

اأخفق البرلمان، اأم�س االأحد، 
في عقد اأول جل�سة له بعد 

عطلة ا�ستمرت لنح� �سهرين، 
وفيما يت�قع ن�اب ا�ستمرار 

التعطيل حتى انتهاء الدورة 
الحالية ب�سبب االن�سغال في 

االنتخابات، تحدث�ا عن اأ�سباب 
اأخرى تتعلق بالت�س�يت على 

قائمة ال�سفراء المختلف عليها 
بين الكتل ال�سيا�سية.

ويقول �لنائب ق�شي عبا�س في ت�شريح 
�إل���ى )�لم���دى(, �إن "ع���دم عق���د جل�شات 
للبرلمان �شببه و�شولنا �إلى مرحلة �لعد 
�لتنازل���ي من موعد �إج���ر�ء �النتخابات 
�لمبك���رة �لتي لم يتب���ق عليها �شوى 40 

يومًا".
�لن���و�ب  "�أغل���ب  �أن  و�أ�ش���اف عبا����س, 
من�شغل���ون حالي���ًا بالحم���الت �لدعائية, 
وعدد �لح�ش���ور لجل�شة �أم�س كان 114 
نائبًا, وهو غير كاف لتحقيق �لن�شاب.

ونّوه, �إل���ى �أن "تاأجي���ل �لجل�شة ح�شل 
�إل���ى �أجل غي���ر م�شمى بانتظ���ار تحقيق 
"�لتجرب���ة  �أن  مو�شح���ًا  �لن�ش���اب", 
م���ن  �أن بع�ش���ا  لن���ا  �أظه���رت  �لما�شي���ة 
�لكتل توج���ه نو�بها بعدم �لح�شور �إلى 
�لجل�ش���ات من �أج���ل ك�ش���ر �لن�شاب في 

ق�شايا".

�الأعم���ال  "ج���دول  �أن  عبا����س,  و�أردف 
لي���وم �أم�س وبرغم خلوه من �لت�شويت 
عل���ى �ل�شفر�ء, لكن حديث���ًا كان متد�واًل 
بين �لنو�ب ب���اأن هذه �لفقرة �شوف يتم 
�إدر�جه���ا بمجرد عقد �لجل�شة, ربما كان 
ذلك �ل�شبب �لرئي�س في عدم �لح�شور".

�شدي���دة  "�عتر��ش���ات  ع���ن  وتح���دث, 
توج���د على مو�شوع �ل�شف���ر�ء في �أنهم 
ل���م يخ�شع���و� �إل���ى �لت���و�زن �لوطن���ي 
�لذي ن�س عليه���ا �لد�شتور, �إنما ق�شمت 
�لقائمة عل���ى �أ�شا�س �لكت���ل �ل�شيا�شية, 
ل���م ت�شه���د تمثي���اًل لبع����س م���ن  حي���ث 

�لمكونات".
وم�ش���ى عبا�س, �إل���ى �أن "�لبرلمان كان 
يجتم���ع ف���ي �لق�شاي���ا �لت���ي لي����س فيها 
ت�شارب ل���الآر�ء, ومنها مل���ف �ل�شفر�ء, 
وال �أتوق���ع �أن تكون لدينا جل�شات حتى 

موعد �النتخابات".
ب���دوره, ذك���ر �لنائب محمد �أب���و �لهيل, 
�أن "�لبرلم���ان كان ف���ي عطل���ة ت�شريعية 

تنتهي في �لثالث من �شهر �أيلول".
�إل���ى  حدي���ث  ف���ي  �لهي���ل  �أب���و  وتاب���ع 
�لت�شريعي���ة  "�ل�شلط���ة  �أن  )�لم���دى(, 
تعان���ي من �شلل ف���ي �أد�ئه���ا �شببه ق�شر 

�لمدة وقرب �النتخابات".
ويجد, �أن "عق���د جل�شات خالل ما تبقى 
من عمر �ل���دورة �النتخابية يعتمد على 

وجود �إر�دة �شيا�شية لذلك".
"جمي���ع  �أن  �لهي���ل,  �أب���و  ويو��ش���ل 
�لقو�ني���ن �لمهم���ة ق���د ت���م �التف���اق على 
�لبرلماني���ة  �ل���دورة  �إل���ى  تاأجيله���ا 
�لجديدة, �أما �لمتبقي لدينا �أغلبه يتعلق 

بالم�شادقة على �التفاقيات".
�إلى ذل���ك, �أفاد �لنائب جم���ال فاخر, �إلى 
)�لم���دى(, �أن "�لعديد من �لنو�ب كانو� 
حا�شري���ن �إل���ى �لبرلمان لكنه���م غادرو� 
الأ�شب���اب مختلف���ة, وه���ذ� �أدى �إلى عدم 

تحقق �لن�شاب وعقد �لجل�شة".
و�أ�ش���ار فاخ���ر, �إل���ى �أن "�أغل���ب �لنو�ب 
من�شغل���ون حاليًا بالحمالت �النتخابية, 
�لبرلم���ان  عل���ى  ي�ش���كل �شغط���ا  وه���ذ� 
�لعر�ق���ي  لل�شع���ب  ممثل���ة  كموؤ�ش�ش���ة 

وي�شعف ثقة �لر�أي �لعام به".
و�شدد, عل���ى �أن "�لنظ���ام �ل�شيا�شي في 
�لع���ر�ق نياب���ي وبرلمان���ي يفتر�س من 
ممثل���ي �ل�شع���ب �لتو�ج���د ف���ي مجل����س 
�لن���و�ب لتمري���ر �لعدي���د م���ن �لقو�نين 

�لمهمة".
"�لموؤ�ش���ر�ت  �أن  �إل���ى  فاخ���ر,  و�نته���ى 
عق���د  �إمكاني���ة  ع���دم  تظه���ر  �لحالي���ة 
وذل���ك  �لمقبل���ة,  للمرحل���ة  �لجل�ش���ات 
يعطين���ا �نطباعًا ب���اأن �لبرلم���ان لم يوؤد 

و�جبه �لد�شتوري على �أتم وجه".
وكان من �لمفتر����س �أن ي�شوت مجل�س 
�لن���و�ب على خم�شة قو�ني���ن في جل�شة 
�الأم�س �أهمها قانوني �الأندية �لريا�شية 

و�لموظف �لحقوقي.

الربملان يخفق يف عقد اأول جل�سة بعد عطلة ا�ستمرت ل�سهرين

بعد حتفظات اأطلقتها اللجنة املالية يف جمل�س 
الن�اب على اإعداد م�س�دة م�سروع قان�ن امل�ازنة 

االحتادية لعام 2022 من قبل احلك�مة احلالية، 
و�سفت اأو�ساط �سيا�سية االأرقام املقرتحة يف 

"  لكنها ت�قعت اأن  م�سروع القان�ن بـ"كبرية جدا
حجمها �سي�سل بعد التخفي�س اإىل نح� )120( 

تريلي�ن دينار.

ن�اب: التعطيل �سي�ستمر حتى م�عد االنتخابات

 خا�س/ المدى

قال���ت وز�رة �ل�شحة, �أم�س �الأح���د, �أن �لو�شع �ل�شحي في 
�لع���ر�ق م���ا يز�ل خطير� ب�شب���ب تف�شي فايرو����س كورونا, 
مبين���ة �أن �لموج���ة �لثالث���ة م���ن �لجائح���ة ب���د�أت تتال�شى. 
وحث���ت �ل���وز�رة عل���ى �خ���ذ �للق���اح �لم�ش���اد للفايرو����س, 
موؤك���دة �ن جمي���ع �للقاح���ات �آمنة وفعالة, فيم���ا حذرت في 
�لوقت ذ�ته من موجات ��شد خطورة من �لموجات �ل�شابقة 
�شت�شهد �رتفاعا غير م�شب���وق باالإ�شابات في حال �لتهاون 

باالإجر�ء�ت �لوقائية و�لعزوف عن �لتطعيم باللقاحات.
ويقول مدي���ر عام �ل�شحة �لعامة في وز�رة �ل�شحة ريا�س 
�لحلف���ي �إل���ى )�لم���دى(, �أن "�لو�ش���ع �ل�شح���ي م���ا ي���ز�ل 
خطير�", محذر� م���ن "موجات ��شد خطورة من �ل�شابقة". 
وي�شي���ف �لحلف���ي, �أن "�لموج���ة �لثالث���ة ب���د�أت تتال�ش���ى 
بتذب���ذب �الإ�شاب���ات �ليومي���ة", م�شت���دركا, �أن "�نخفا����س 

�الإ�شابات ال يعني �أن �لو�شع مطمئن".
وي�شدد مدي���ر �ل�شحة �لعامة على "�خذ �للقاحات �لم�شادة 
لكورون���ا, �إ�شاف���ة �ل���ى �اللت���ز�م باالإج���ر�ء�ت �لوقائية". 
وي�شير �لحلفي �لى, �ن "ن�شبة �الإقبال على �للقاحات جيدة 
ف���ي �الآونة �الأخي���رة, لكنها لي�شت بالم�شت���وى �لمطلوب". 
ويوؤك���د, �أن "جمي���ع �للقاح���ات �آمن���ة وفعالة وم���ن منا�شئ 
ر�شين���ة", مطمئن���ا "لم يت���وف �أي مو�طن �أق���دم على تلقي 
�للقاح", مبينا �أن "�للق���اح يخفف من خطورة �الإ�شابة وال 

يمنع منها".
و�أعلن���ت وز�رة �ل�شح���ة و�لبيئ���ة, �أم����س �الح���د, و�شول 
جرع���ات جدي���دة م���ن �للق���اح �لم�ش���اد لفايرو����س كورونا 
ل�شرك���ة فاي���زر.  وذكرت �ل�شرك���ة �لعامة لت�شوي���ق �الأدوية 
و�لم�شتلزم���ات �لطبي���ة, �لتابعة لل���وز�رة, في بي���ان تلقته 
)�لم���دى(, �أن "جرعات جديدة من �للقاح �لم�شاد لفايرو�س 
كورون���ا �لم�شتج���د و�شل���ت ي���وم �أم����س, من �نت���اج �شركة 

فايزر, وبكمية 430 �ألف جرعة".
وبح�ش���ب �لبي���ان, "ت���م توزي���ع �ل�شحن���ة لكاف���ة �لمناف���ذ 
�لتلقيحي���ة بمر�فقة قيادة �لقو�ت �لبري���ة ل�شمان و�شولها 
بال�شرع���ة �لممكن���ة �ل���ى مناف���ذ �ل�ش���رف في عم���وم بغد�د 

و�لمحافظات".
بدورها, تقول ع�شو �لفري���ق �لطبي و�الإعالمي في وز�رة 
�ل�شحة ربى فالح ح�شن �إلى )�لمدى(, �إن "�لعر�ق ��شتطاع 
تج���اوز ذروة �لموج���ة �لثالث���ة �لتي �شه���دت ت�شجيل �على 

�إ�شاب���ات يومية منذ دخول �لجائح���ة". وت�شيف فالح, �أن 
"�لو�شع �ل�شحي ما يز�ل يمثل خطورة على �لمو�طنين", 
مرجح���ة "دخ���ول موج���ة ر�بع���ة ��شد فت���كا ف���ي �الإ�شابات 

و�لوفيات".
ودع���ت ع�شو �لفري���ق �لطب���ي بال���وز�رة, �لمو�طنين �لى, 
"�القبال  �أن  للفايرو����س", مبين���ة  �لم�ش���اد  �للق���اح  "�خ���ذ 
عل���ى مر�كز �للقاح جي���د نوعا ما, لكن لي����س كما مخطط له 
م���ن قب���ل وز�رة �ل�شحة". وت�شي���ر فالح �ل���ى, �أن "تحقيق 
�لمناع���ة �لمجتمعية يحت���اج �لى تطعيم �أكث���ر من 70% من 

�لمو�طنين".
بالمقاب���ل, ك�ش���ف �لمتح���دث با�ش���م وز�رة �ل�شح���ة �شي���ف 
�لبدر, في ت�شريحات متلفزة, �لنقاب عن �أكبر تحد تو�جهه 
�ل���وز�رة, وه���و �اللتز�م باالإج���ر�ء�ت �الحتر�زي���ة, موؤكد� 
�أن �لنظ���ام �ل�شح���ي في �لع���ر�ق يعاني من �أزم���ات كبيرة. 
و�أ�ش���ار �لب���در, �إل���ى �أن �لعمل ج���ار على تخفي���ف �ل�شغط 
عل���ى �لمنظومة �ل�شحي���ة, مطالبا �لموظفي���ن �لعاملين في 
موؤ�ش�ش���ات �لدول���ة بالتطعي���م �شد كورون���ا, الفت���ا �إلى �أن 
�ل���وز�رة تعم���ل على زي���ادة �لق���درة على ��شتيع���اب حاالت 
�الإ�شاب���ة. و�أعلن���ت وز�رة �ل�شحة, �أم�س �الح���د, ت�شجيل 
6083 �إ�شاب���ة و67 حال���ة وفاة جدي���دة بفايرو�س كورونا 
خ���الل 24 �شاعة. وذكرت �لوز�رة في بي���ان تلقته )�لمدى( 
�أن���ه "تم ت�شجي���ل 6083 �إ�شابة جدي���دة بفايرو�س كورونا 
ف���ي �لعر�ق, ليرتف���ع �لعدد �لكّلي للم�شابي���ن في �لبالد �إلى 
1874435 �إ�شاب���ة, من���ذ ب���دء �نت�ش���ار �لفايرو����س ولح���د 
�الآن". �أم���ا ع���دد ح���االت �ل�شف���اء �لجدي���دة م���ن �لفايرو�س 
فق���د بلغ���ت 8158 حال���ة, ليرتف���ع مجم���وع �لمتعافي���ن من 

�لفايرو�س في �لعر�ق �إلى 1719557 حالة, لحد �الآن.
في حين ت���م ت�شجيل 67 حالة وفاة جديدة جر�ء �لجائحة, 
لي�شب���ح مجم���وع �لمتوفي���ن ج���ر�ء �لفايرو����س لغاية �الآن 
20699 حال���ة وف���اة, في جميع �أنح���اء �لبالد, وفق���ًا لبيان 

وز�رة �ل�شحة.
و�أ�شارت �لوز�رة �إلى, �أنه "تم ت�شجيل 76609 حاالت لقاح 
جديدة �شد �لفايرو�س, ليرتفع عدد �لمتلقين للقاح �لم�شاد 

للفايرو�س في �لعر�ق �إلى �الآن 3315627 �شخ�شًا".
وفي وق���ت �شابق, ح���ذر رئي�س مجل�س �ل���وزر�ء م�شطفى 
�لكاظم���ي, من خط���ورة �لو�شع �ل�شحي ف���ي �لعر�ق جر�ء 
جائحة كورون���ا, م�شددً� على �شرورة �اللت���ز�م باإجر�ء�ت 

�ل�شالمة.

قالت اإن "تراجع االإ�سابات ال يعني اأن ال��سع مطمئن"

ال�سحة حتذر من موجات "اأ�سد فتكًا" 
لكورونا وتوؤكد على اأخذ اللقاحات 



 ترجمة حامد احمد

اأف����د م�ق���ع اأخب����ري دول���ي ب����أن م�ؤتم���ر بغداد 
للتع����ون وال�س���راكة �س����عد اإي���ران ف���ي تطبي���ع 
عالق�ته� م���ع بلدان عربية مج�ورة، م�س���يرًا اإلى 
اأن االجتم����ع اأظه���ر ق���درة العراق ف���ي لعب دور 

ال��سيط في ت�س�ية الخالف�ت االإقليمية.
 ،)AW وذكر تقرير ن�سره الم�قع )اآراب ويكلي
اإيرانيي���ن  "م�س����ؤولين  اأن  )الم���دى(،  ترجمت���ه 
وعرب التق�ا في بغداد بعد اأ�س���هر من ا�ستئن�ف 
الخ�سمين العربية ال�سع�دية مب�حث�ت مب��سرة 

في العراق".
واأ�س����ف التقرير، اأن "وزير الخ�رجية االإيراني 
امي���ر عبد اللهي����ن التقى م���ع نظيري���ه الك�يتي 
واالم�راتي، وذلك وفق���� لم�س�ؤولين من البلدين 

الخليجيين دون اإعط�ء مزيد من التف��سيل".
واأ�س����ر، اإل���ى اأن "ال�سع�دي���ة ق���د مثله���� وزي���ر 
الخ�رجي���ة في�س���ل ب���ن فرح����ن فيم� مث���ل اإيران 

وزير خ�رجيته� ح�سين امير عبد اللهي�ن".
و�س���دد التقرير، على "عدم ات�س�ح م���� اإذا التقى 
ال�زي���ران عل���ى ه�م����ش الم�ؤتمر، حي���ث تجنب 
وزي���ر الخ�رجية العراقي، ف����ؤاد ح�سين، �س�ؤاال 
بهذا ال�س�أن مكتفي� ب�لق�ل اإن هذه اللق�ءات بداأت 
في العراق وفي بغداد، وهذه االجتم�ع�ت ق�ئمة 

و�ست�ستمر".
واأو�س���ح التقري���ر، اأن "ح�سي���ن ذكر ف���ي حديثه 
م���� فهمن�ه م���ن الطرفين اأو االأط���راف، ه� رغبة 
كبيرة ووا�سعة للت��سل الى نت�ئج اإيج�بية لحل 

الم�س�كل الع�لقة بين البلدين".

وي�ا�س���ل، اأن "م�س����ؤوال حك�مي���� عراقي���� ق����ل 
يعق���د  ان  ت�ق���ع  ان���ه  ا�س��سييتدبر����ش  ل�ك�ل���ة 
واالإيران���ي  ال�سع����دي  الطرفي���ن  م�س�ؤول���� 
مب�حث�ت على ه�م�ش م�ؤتمر القمة ال�سبت. وق�ل 
ان اله���دف من ذلك ه� لخلق ج� �سي��سي يتم من 

خالله حل م�س�كل ع�لقة".

وبين التقرير، اأن "منظمي قمة بغداد ق�ل�ا اإنهم 
ال يت�قع�ن اأي انفراج دبل�م��سي. فيم� ق�ل احد 
الم�س�ؤولي���ن في الحك�مة العراقية اأن جلب هذه 
البل���دان للجل�����ش عن���د ط�ولة واح���دة ه� بحد 

ذاته انج�ز".
واأردف، اأن "م�س�ؤولي���ن اإيرانيي���ن ذك���روا اأنهم 

يرك���زون اأكث���ر عل���ى نت�ئ���ج مب�حث����ت فيين� مع 
الق����ى الغربية ح����ل برن�م���ج اإي���ران الن�وي 

والعق�ب�ت الدولية".
و�سدد التقرير على اأن "لق�ءات الت�س�ية العربية 
ا�ستم���رت على ه�م�ش اجتم�ع قمة بغداد، وقبيل 
انعق����د القمة التقى ن�ئب رئي����ش دولة االم�رات 

�سي���خ محمد بن را�س���د اآل مكت�م م���ع اأمير دولة 
قط���ر �سيخ تميم بن حم���د اآل ث�ني، وو�سفه على 
ان���ه �سقي���ق و�سديق، ف���ي م�ؤ�سر عل���ى الروابط 

الحميمة بين بلدان الخليج".
وت�بع، اأن "العربي���ة ال�سع�دية ودولة االإم�رات 
والبحري���ن وم�س���ر ك�ن���ت ق���د قطع���ت عالق�ته� 
م���ع قط���ر ع����م 2017 ح�ل ته���م تتعل���ق بدعمه� 

لالإره�ب وعالق�ته� المقربة من اإيران".
وي���رى التقرير، اأن "م� يزي���د من الم�سهد االأمني 
التركي���ة  الق����ات  قي����م  ه����  تعقي���دا  العراق���ي 
بمح�رب���ة عن��س���ر ح���زب العم����ل الكرد�ست�ن���ي 

داخل االأرا�سي العراقية".
ولف���ت، اإلى اأن "بي�نً� للرئ��سة الم�سرية ج�ء فيه 
اأن الرئي�ش الم�سري عبد الفت�ح ال�سي�سي التقى 
ب�أمير قطر �سيخ تميم بن حمد اآل ث�ني في بغداد 
ال�سب���ت، وه� يعد اأول لق����ء بينهم� منذ ان اتفق 
البل���دان في ك�ن�ن الث�ني عل���ى اإنه�ء خالف دام 

ط�ياًل بينهم�".
ونق���ل التقري���ر ع���ن بي����ن الرئ��س���ة الم�سري���ة، 
اأهمية الت�س�ور  "االتف����ق خالل االجتم�ع عل���ى 
الم�ستمر والعمل للتق���دم ب�لعالق�ت بين البلدين 

خالل المرحلة الق�دمة".
ونف���ى التقرير "و�س�ح م� حققته القمة ب�لن�سبة 
للع���راق فيم���� يتعل���ق ب�لج�ن���ب االقت�س����دي او 
"االإيرانيي���ن  اأن  م�ؤك���د  االأخ���رى"،  المج����الت 
ح�ول����ا ت�سخي���ر القم���ة نح���� خدم���ة م�س�ل���ح 

العراق رغم انه لم تكن م�ؤ�سرات لذلك".
الم�س�ؤولي���ن  "اأح���د  ف����أن  التقري���ر،  وبح�س���ب 
االإيرانيين ق����ل ل�ك�لة رويترز قبي���ل قمة بغداد 

اإن االجتم����ع ف���ي العراق، وه� يرك���ز فقط على 
الع���راق وكيف يمكن لل���دول االإقليمية ان تن�سق 

فيم� بينه� لم�س�عدة العراق".
ونب���ه، اإل���ى اأن "االجتم�ع�ت �س�ع���دت في تعزيز 
م�ق���ف الق����دة العراقيي���ن وه���م يح�ول����ن عبر 
عق���د القمة اإبراز العراق ك��سيط مح�يد لت�س�ية 
الخالف����ت االإقليمي���ة وع����دة انخراط���ه كالعب 

اأ�س��سي في المنطقة بعد عق�د من الحروب".
وي�ستر�س���ل التقرير، اأن "الرئي�ش العراقي برهم 
�س�ل���ح ق����ل اإن الع���راق ال���ذي ك�ن وعل���ى م���دى 
�سن����ات يت�س���در اأخب����ر الح���روب والنزاع�ت، 
ي�ست�سي���ف الي����م ق����دة وممثلي بل���دان اإقليمية 

لت�أكيد دعمهم ل�سي�دة العراق ورف�هيته".
واأو�س���ح، اأن "الرئي�ش االأميركي ج� ب�يدن هن�أ 
الحك�مة العراقية عل���ى ا�ست�س�فة م�ؤتمر بغداد 
م�سي���دا بدور العراق في تخفي���ف الت�ترات بين 

الدول المج�ورة".
وينقل التقرير عن البيت االأبي�ش اأن "هذا الن�ع 
م���ن الدبل�م��سي���ة اأكثر اأهمي���ة االآن من اأي وقت 
م�س���ى حي���ث ن�سع���ى لتخفي���ف الت�ت���رات بي���ن 
الدول المج�ورة وت��سي���ع التع�ون عبر ال�سرق 

االأو�سط وقي�دة العراق في هذا ال�س�أن".
وم�س���ى التقري���ر، اإل���ى اأن "ال�الي����ت المتحدة 
اأك���دت م�ا�سل���ة ال�ق����ف اإل���ى ج�ن���ب الع���راق 
ال�سري���ك والعم���ل لتحقي���ق ا�ستق���رار اكب���ر ف���ي 
جمي���ع اأنح����ء ال�س���رق االأو�س���ط والت�أكي���د على 
تعزي���ز العالقة الثن�ئية بم�ج���ب اتف�قية االإط�ر 

ال�ستراتيجي".
 AW عن موقع 
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ف���ي  اأح���زاب   6 االق���ل  عل���ى  وت�س����رك 
االنتخ�ب����ت تراأ�سه���� �سخ�سي����ت لديه� 
ف�س�ئل ت�بعة للح�س���د ال�سعبي، واخرى 

خ�رج الهيئة.
وتراأ����ش ن�ئبة عن الب�سرة حزب� جديدا، 
ا�سم����ء  اخ���رى  اح���زاب  تحم���ل  فيم���� 

متخ�س�سة في التعليم واالقت�س�د.
كذلك حملت نح� 7 احزاب جديدة ا�سم�ء 
تتعل���ق ب�لتغيي���ر واال�س���الح، االنج�ز، 

الت�سحيح، الح�سم، والت�سحية.
وبح�سب مف��سي���ة االنتخ�ب�ت ف�إن عدد 
االأحزاب الت���ي �ست�س�رك في االنتخ�ب�ت 
المقبل���ة بل���غ 109 اأح���زاب، و 58 حزب� 

ي�س�رك�ن داخل التح�لف�ت.

بدالء عبد المهدي
وق���رر 3 من المر�سحين ال�س�بقين ل�سغل 
من�سب رئ��سة ال�زراء عقب احتج�ج�ت 
ت�سري���ن )اثني���ن منهم قدم� ت���م تكليفهم� 
ر�سمي����( خ�����ش االنتخ�ب����ت ب�ح���زاب 

جديدة.
محم���د ت�فيق ع���الوي ال���ذي كلف عقب 
ا�ستق�لة حك�مة ع�دل عبد المهدي نه�ية 
2019، يق����د ح���زب "المنق���ذون" الذي 

ي�س�رك الأول مرة.
وي�س���م الح���زب ال���ذي يق����ده ع���الوي 
وال���ذي ك�ن يراأ����ش ف���ي ال�س�ب���ق وزارة 
�سه���د  فيم����  مر�سح����،   60 االت�س����الت 
الحزب ف���ي الفترة االخي���رة ان�سح�ب�ت 

بين اأع�س�ئه.
ويق����د محمد �سي����ع ال�س�داني، الن�ئب 

المن�س���ق ع���ن ح���زب الدع����ة والمر�سح 
ال�س�بق ل�سغل من�س���ب رئي�ش الحك�مة 

)لم يكلف ر�سمي�(، تي�ر الفراتين.
ال�س�داني الذي قدم ا�ستق�لة من الدع�ة 
نه�ي���ة 2019 ا�ستع���دادا ليك����ن البديل 
عن عب���د المه���دي- بح�س���ب الت�سريب�ت 
حينه�- ق���دم 23 مر�سح� في حزبه الذي 
ي�س����رك الأول م���رة. ب�لمق�ب���ل يخ�����ش 
المر�س���ح االآخ���ر وال���ذي كل���ف ر�سمي���� 
ب����دارة الحك�م���ة عق���ب ا�ستق�ل���ة عب���د 
المهدي، عدن�ن الزرفي، االنتخ�ب�ت من 

خالل حزبه "حركة ال�ف�ء العراقية".
الزرف���ي وه���� ن�ئب ف���ي البرلم����ن دخل 
التن�ف����ش اكثر من مرة عن طريق حزبه، 
ع���ن  مر�سح����   73 الم���رة  ه���ذه  ويق���دم 

الحزب.
ويعتم���د الزرف���ي وه���� مح�ف���ظ �س�بق 
للنجف في ارتف�ع حظ�ظه ب�النتخ�ب�ت، 
عل���ى �سعبيته ف���ي المح�فظ���ة وقربه من 

المحتجين.

اأحزاب الوزراء
 ام� على م�ست����ى ال�زراء، ف�سكل وزير 
النق���ل ال�س�ب���ق ع�مر عب���د الجب�ر تجمع 

الف�و وزاخ� لخ��ش االنتخ�ب�ت.
الول  ي�س����رك  ال���ذي  الح���زب  وي�س���م 
م���رة ف���ي االنتخ�ب����ت ع���ددًا م���ن خبراء 
النق���ل،  ك����ادر وزارة  االقت�س����د وم���ن 

ويقدم 32 مر�سح�.
اح���زاب  م���ن  يعتب���ر  الح���زب  ان  كم���� 
احتج�ج����ت ت�سرين خ�س��س� وانه ك�ن 
)الحزب( م�س�رك� ف���ي م�ؤتمر ب�بل الذي 

عقدته ق�ى ت�سرين قبل ا�سهر قليلة.
كذلك يراأ�ش وزي���ر الداخلية ال�س�بق في 
حك�مة عب���د المهدي، ي��سي���ن الي��سري 
ف���ي  م���رة  الأول  ي�س����رك  جدي���دا  حزب���� 

االنتخ�ب�ت.
الت�ب���ع  الح���زب  ا�س���م  ه����  واثق����ن 
للي��س���ري، وي�س���م ع���ددا م���ن ال�سب����ط 
ال�س�بقين في وزارة الداخلية، وقدم 19 

مر�سحً�.
وبنف����ش الطريق���ة �سكل وزي���ر الري��سة 
ال�س�بق عبد الح�سي���ن عبط�ن والمن�سق 
ع���ن تي����ر الحكمة، ح���زب اقت���دار وطن 
ليخ�����ش الحزب االنتخ�ب�ت الأول مرة، 
وق���دم 50 مر�سح�.  كذل���ك ب�قر �س�الغ، 
وزي���ر الداخلي���ة ال�س�بق والقي����دي في 
المجل�ش االأعلى اال�سالم���ي، ي�س�رك في 
االنتخ�ب����ت عبر حزب جديد وه� حركة 

انج�ز، ولديه 28 مر�سحً�.
ام���� محمد الدراجي وه���� وزير االعم�ر 
عب���ر  االنتخ�ب����ت  فيخ�����ش  ال�س�ب���ق 
حزب���ه المهنيين لالعم�ر، للم���رة الث�نية 
حي���ث ك�ن متح�لف� في 2018 مع تح�لف 

الفتح.
وبح�سب بع�ش الت�سريب�ت ان الدراجي 
عب���ر  االنتخ�ب����ت  خ�����ش  ين����ي  ك�ن 
تح�ل���ف تح���ت ا�س���م "حل����ل" برئ��س���ة 
وزير الري��س���ة الح�لي عدن����ن درج�ل. 

لكن ا�س���م التح�لف االخي���ر غير م�ج�د 
ف���ي ق�ائ���م االئتالف����ت ف���ي المف��سية، 
فيم� بق���ي درج�ل �سم���ن مر�سحي حزب 

مهنيين عن بغداد.

من�سقون 
وم���ن االأح���زاب الجدي���دة الت���ي يراأ�سه� 
من�سق�ن عن تي�رات معروفة، ه� حركة 
وعي الت�بع���ة للقي�دي ال�س�ب���ق في تي�ر 

الحكمة �سالح العرب�وي.
ف���ي  قي����دي  ث�ن���ي  العرب����وي  ويعتب���ر 
الحكم���ة ين�س���ق ع���ن التي����ر ويخ�����ش 
االنتخ�ب�ت بعيدا عنه� بعد عبد الح�سين 

عبط�ن.
ويق���دم العرب�وي مجم�ع���ة من ال�سب�ب 
ويرفع����ن �سع����ر "االزاح���ة الجليلية"، 

ويبلغ عدد المر�سحين 22 مر�سحً�.
وعل���ى خط���ى العرب����وي ان�س���ق محمد 
الهن���داوي الن�ئ���ب ال�س�ب���ق، ع���ن دول���ة 
الق�ن�ن، لخ�����ش االنتخ�ب�ت في حركة 

جديدة تحمل ا�سم "حركة الن�ر".
الهن���داوي وه���� ال�سخ����ش الث�ن���ي بعد 
محم���د �سي����ع ال�س�داني ال���ذي يخ��ش 
االنتخ�ب����ت بعي���دا ع���ن دول���ة الق�ن�ن، 
وقدم 20 مر�سح� من بينهم ابنته زهراء 

الهنداوي عن كربالء.

اأحزاب بقيادات ن�سوية
ام���� ال�سخ�ش الث�ل���ث الذي ي�س����رك في 
االنتخ�ب����ت خ����رج دولة الق�ن����ن، هي 

الن�ئبة ال�س�بقة ب��سم���ة ال�س�عدي، التي 
تراأ�ش حزب اليقين، ويمثله 16 مر�سحً�.

وف���ي 2020 دع���� ن�ئب رئي����ش البرلم�ن 
ح�سن الكعبي، مجل����ش الن�اب اإلى رفع 
دع����ى ق�س�ئية �س���د ال�س�ع���دي ب�سبب 
"انتح�له� �سفة ن�ئب" بعد خروجه� من 

البرلم�ن.
وال�س�ع���دي هي ث�ني ام���راأة تق�د حزب� 
الت�سريعي���ة  االنتخ�ب����ت  ف���ي  ي�ست���رك 
المقبلة، بعد الن�ئبة زهرة البج�ري التي 

تق�د حركة بالدي ال�طنية.
والبج����ري هي ال�سخ�سي���ة الث�لثة التي 
تن�سق ع���ن تي�ر الحكمة ال���ذي ف�زت من 
خالله في انتخ�ب�ت 2018 عن الب�سرة.

واندمج���ت البج�ري بعد ذلك مع تح�لف 
الفتح، وتقدم ف���ي حزبه� 14 مر�سحً�، 6 

منهم في الب�سرة.
تب�س���ر  اأ�سم����ء  اأح���زاب  ع���دة  وتحم���ل 
بمرحل���ة م���ن التغيي���ر واال�س���الح، مثل 
حرك���ة ح�س���م لال�س���الح وامينه���� الع�م 
ع���ن  الن�ئ���ب  العب��س���ي،  ث�ب���ت  الن�ئ���ب 
نين����ى. وتقدم ح�سم الت���ي تتن�ف�ش في 
حدود مح�فظ���ة نين�ى ع�سرة مر�سحين 
م���ن بينه���م الن�ئ���ب الح�لي ع���ن نين�ى 

احمد الجب�ري.
وحزب الت�سحيح ال�طني واأمينه الع�م 
ه���� الن�ئب ال�س�بق ك�مل الدليمي )ن�ئب 

عن االنب�ر(، وللحزب 20 مر�سح�.
وق�دم����ن للتغيي���ر ال���ذي ت�أ�س����ش الع�م 
الح�ل���ي، يراأ�س���ه رج���ل االأعم����ل ح�سين 

الرم�حي، ويقدم الحزب مجم�عة كبيرة 
من المر�سحين 182 مر�سحً�.

وتف����ق الحزب من حيث ع���دد مر�سحيه 
ع����د  ال���ذي  ال�س���دري  التي����ر  عل���ى 
لالنتخ�ب�ت م�ؤخرا بعد اإعالن المق�طعة.

وق���دم التي�ر الذي يخ�����ش االنتخ�ب�ت 
تحت ا�سم الكتلة ال�سدرية، 95 مر�سح�، 
وه� نح���� ن�سف اأع���داد مر�سحي حزب 

الرم�حي.

اقت�ساد وتعليم
 وعل���ى م�ست����ى االقت�س����د واالأعم����ل، 
فيخ��ش االنتخ�ب����ت حزب�ن مغم�ران 
يحم���الن اأ�سم����ء م�ستقة م���ن االقت�س�د، 
والمنت���ج  اقت�س�دي����ن،  ح���زب  وهم���� 
ال�طن���ي. والح���زب االأخي���ر ت�أ�س�ش في 
ني�س����ن الم��س���ي، بدع���م م���ن مجم�عة 
م���ن ال�سن�عيي���ن واالقت�س�ديين ورج�ل 

االأعم�ل، ويراأ�سه  ج��سم الع�مري.
ويه���دف حزب المنتج اإل���ى اإع�دة الحي�ة 
ال���ى الم�س�ن���ع المت�قف���ة ودع���م المنتج 
ال�طني على ح�س����ب الم�ست�رد، ويقدم 

الحزب 20 مر�سح�.
كذل���ك ك�ن الفت� ان يحمل اح���د االأحزاب 
الجديدة الم�س�رك���ة في االنتخ�ب�ت ا�سم 
مجم�عة  وي�س���م  ترب�ي����ن"،  "ح���زب 
م���ن الترب�يين. ويراأ����ش الحزب محمد 
ج�اد الم��س����ي، اأهم اأه���داف التجمع 
ه� اإ�س���الح العملية الترب�ية في البالد، 

ولديه 10 مر�سحين.

والئيون 
ب�لمق�بل ت�س�رك كت�ئ���ب حزب الله الأول 
م���رة في االنتخ�ب�ت عب���ر حركة حق�ق، 
وه� حزب جدي���د يراأ�سه ح�سين م�ؤن�ش 

المر�سح عن بغداد.
حرك���ة حق����ق عق���دت م�ؤتمره���� الع����م 
قب���ل �سهر، ويعتق���د ان م�ؤن�ش ه� نف�سه 
اب���� علي الع�سكري �س�ح���ب التغريدات 
الم�سه����رة عل���ى "ت�يت���ر" �س���د رئي�ش 

ال�زراء م�سطفى الك�ظمي.
اأع�س����ء  ه���م  الحرك���ة  مر�سح���ي  اغل���ب 
�س�بقي���ن ف���ي الكت�ئ���ب وع���دد مر�سح���ي 

الحزب الكلي ه� 40 مر�سحً�.
اي�س���ً� ت�س����رك كت�ئ���ب االم����م عل���ي في 
االنتخ�ب����ت تح���ت ا�س���م حرك���ة العراق 
ال�طني���ة. ويراأ�ش الحرك���ة محمد �س�كر 
ال�سم���ري م�س����ؤول العالق����ت الع�مة في 
الكت�ئ���ب المن�س�ية ف���ي الح�سد، وتقدم 

الحركة 24 مر�سح�.
كذلك يق�د الن�ئ���ب احمد اال�سدي تجمع 
ال�سند ال�طني. واال�سدي ه� الم�س�ؤول 
عن كت�ئب جن���د االم�م الت�بع���ة للح�سد، 
ويق���دم التجم���ع مر�سح���� واح���دا وه���� 
المع����ون الجه�دي لكت�ئب �سيد ال�سهداء 

الن�ئب ف�لح الخزعلي.
والالف���ت ان تجم���ع ال�سند يظه���ر اأي�س� 
داخل ائتالف الفتح الذي يتزعمه رئي�ش 
منظم���ة ب���در ه����دي الع�م���ري، بح�سب 
وث�ئق م�سربة ع���ن التح�لف�ت الم�س�ركة 

في االنتخ�ب����ت المقبلة. ا�س�فة الى ذلك 
يق�د اب���� علي الدراج���ي )ال ي�جد لديه 
ا�س���م �سريح( تي�ر التح���دي، والدراجي 
ه���� ق�ئد ل�اء اب� الف�س���ل العب��ش، احد 
التي����ر 6  الف�س�ئ���ل الم�سلح���ة، ويق���دم 

مر�سحين.
كذل���ك تظه���ر حرك���ة جدي���دة تح���ت ا�سم 
تي����ر والئي�ن اال�سالم���ي، بزع�مة عم�ر 
الم��س����ي ال���ذي يتبن���ى خط����ب ق�ى 

الح�سد. 
والتي����ر لدي���ه مر�سح����ن اثن����ن فق���ط، 
ب�لمق�بل ي�سترك ي��س���ف ال�سن�وي، في 
االنتخ�ب����ت عب���ر حزبه "حزب ث����ر الله 
االإ�سالمي" في الب�س���رة، ويقدم الحزب 

3 مر�سحين.

قوى ت�سرين
في غ�س�ن ذلك تحمل 3 اأحزاب ت�سمي�ت 
م�ستقة من احتج�ج�ت ت�سرين، واأبرزه� 
حركة ن����زل اآخذ حق���ي برئ��س���ة م�سرق 
الفريج���ي، وتقدم 19 مر�سح���ً�، وحركة 
امت���داد برئ��سة عالء الرك�ب���ي، الن��سط 
المع���روف في الن��سرية، وتقدم الحركة 
38 مر�سح���ً�، والث�لثة هي تجمع ت�سرين 

ال�طني، برئ��سة اي�د الفتالوي.
ول���م تغ���ب ع���ن االنتخ�ب����ت االأح���زاب 
الت���ي �س�ركت ف���ي ال���دورات االنتخ�بية 
الم��سية، مثل للع���راق متحدون الت�بعة 
ا�س�م���ة  ال�س�ب���ق  البرلم����ن  لرئي����ش 
النجيفي، وتجمع كف����ءات للن�ئب هيثم 

الجب�ري.
ب�الإ�س�فة اإلى حركة كفى برئ��سة الن�ئب 
ال�س�بق رحي���م الدراجي، وبي�رق الخير 
والتجم���ع  الخ�ل���دي،  محم���د  للن�ئ���ب 
الجمه�ري ل�سع���د ع��سم الجن�بي الذي 

اأعلن م�ؤخرا مق�طعة االنتخ�ب�ت.

اأحزاب المكونات
 ب�لمق�ب���ل يخ��ش الح���زب الديمقراطي 
الكرد�ست�ن���ي بزع�م���ة م�سع����د ب�رزاني 

االنتخ�ب�ت منفردا، ويقدم 48 مر�سح�.
وتن�ف�س���ه ع���دة اأح���زاب كردي���ة خ����رج 
التح�لف�ت، منه� حزب ك�دحي كرد�ست�ن، 
حراك الجيل الجديد، الحزب اال�ستراكي 
وجم�ع���ة  الكرد�ست�ن���ي،  الديمقراط���ي 
التركم����ن  ام����  الكرد�ست�ني���ة.  الع���دل 
فيمثله���م ح���زب واحد خ����رج التح�لف�ت 
وه� الميدان التركم�ني العراقي، ويقدم 

3 مر�سحين، اثن�ن منهم في كرك�ك.
م�سيحي���ة  اأح���زاب   5 هن����ك  ب�لمق�ب���ل 
تتن�ف����ش في االنتخ�ب����ت وهي: الحركة 
المجل����ش  االآ�س�ري���ة،  الديمقراطي���ة 
ب�بلي����ن،  حرك���ة  الكلدان���ي،  ال�سعب���ي 
اتح����د بي���ث نهري���ن، والح���زب ال�طني 

االآ�س�ري.
وتمث���ل االيزيديي���ن 3 اأح���زاب، وه���ي: 
الحرك���ة االيزيدي���ة من اج���ل اال�سالح، 
الح���زب االيزي���دي الديمقراطي، وحزب 

التقدم االيزيدي.

�أ�صل  من  مرة  لأول  �لنتخابات  يخو�صون  جديدً�  حزبًا   60
ووزر�ء  �ملهدي  عبد  بدلء  بع�صها  يقود   109

حزب مغمور يقوده رجل 
اأعمال يقدم �سعف اأعداد 
مر�سحي التيار ال�سدري! 

يخو�ض 60 حزبا الأول مرة 
االنتخابات الت�سريعية 

المقبلة من اأ�سل 100 
حزب خارج التحالفات 

واالئتالفات.
ويقود وزراء �سابقون 

ومر�سحون �سابقون 
لرئا�سة الحكومة 8 من تلك 

االأحزاب اغلبها ي�سارك 
الأول مرة.

وتمثل 7 اأحزاب - خارج 
التحالفات- القوى الكردية 

والتركمانية، مقابل 8 
اأحزاب تمثل المكونات 

االخرى )االقليات(.

�إي��ر�ن ف��ي تطبي��ع عالقاته��ا م��ع �لع��رب �إخب��اري: موؤتم��ر بغ��د�د �ص��اعد  موق��ع 
العراق اأظهر قدرة على لعب دور الو�سيط في الخالفات االإقليمية
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وتد�ول���ت �لعدي���د م���ن و�ش���ائل �الإع���ام 
�لتو��ش���ل  مو�ق���ع  و�شفح���ات  �ملحلي���ة 
�الجتماع���ي عل���ى �شبك���ة �النرتني���ت يف 
�الآون���ة �الأخ���رة �ش���ورً� تظه���ر ح���دوث 
تخ�شف���ات وحف���ر يف منت�ش���ف و�أكت���اف 
�جل�شرين مم���ا يعر�ض حي���اة �ملو�طنني 
و�حل���و�دث  �ل�شق���وط  خلط���ر  و�ل�ش���ر 
�ملختلف���ة، مم���ا ح���د� بتدخل ف���رق �لدفاع 
تل���ك  م���ن  �ملو�طن���ني  لتحذي���ر  �مل���دين 
�الأ�شر�ر.  ويقول �لباحث �ملي�شاين منذر 
نعي���م يف حديث �إىل )�مل���دى(، �إن "ج�شر 
�لعم���ارة �أو م���ا ي�شم���ى عرف���ًا )�جل�ش���ر 
�أق���دم  م���ن  و�ح���دً�  يع���ّد  �جلمه���وري(،  

ج�شور �ملحافظة".
و�أ�شاف نعي���م، �أن "ت�شييد �جل�شر يعود 
�إىل عام���ي 1955 و1957 من قبل �شركة 
فيلي���ب هولزم���ان �الأملانية ل���ذ� لقبه �أبناء 
�ملدينة يف بد�ية �الأمر باجل�شر �الأملاين".

و�أ�شار، �إىل �أن "مدة �أو�خر �خلم�شينيات 
وبالتحديد يف �لعهد �مللكي �شهدت �جناز 
ب�شاط���ة  رغ���م  قيا�شي���ة  بف���رتة  �جل�ش���ر 
�الآالت و�ملع���د�ت �آن���ذ�ك". ولف���ت نعي���م، 
�إىل "��شتب���د�ل ��ش���م �جل�ش���ر بع���د ثورة 
1958 حي���ث �أطل���ق علي���ه �بن���اء �ملدينة 
�جل�ش���ر  �أو  �جلمه���وري(،  )�جل�ش���ر 
�الأخ�ش���ر بالنظ���ر �إىل لون���ه". و�أك���د، �أن 
"�ملدينة �شهدت يف �حلقب �ملتاحقة من 
�لقرن �ملا�شي ت�شيي���د ج�شر �آخر من قبل 
�شرك���ة يوغ�شافية، وهو ما ح���د� باأبناء 
�ملدين���ة الأن يطلقو� علي���ه ت�شمية �جل�شر 
�ليوغ�ش���ايف، ويربط �لطري���ق �ل�شريع 
�لذي ي�شل بني بغد�د و�لب�شرة". وترى 
مديرية ط���رق وج�ش���ور �ملحافظة تد�ول 
�ل�ش���ور ت�شخيم���ا للح���دث، و�ن �لبع�ض 
منه���ا يع���ود �إىل ج�ش���ور يف حمافظ���ات 

�أخ���رى، منتق���دة �للج���وء �إىل �أ�شلوب ما 
و�شفته بالت�شقيط و�إثارة �لر�أي �لعام.

وذكرت �ملديري���ة يف بيان تلقته )�ملدى(، 
�أن "بع�ض �شفحات �لتو��شل �الجتماعي 
قام���ت بتهوي���ل وت�شخي���م �أخب���ار حول 

د�ئرة �لطرق و�جل�شور يف مي�شان".
وع���ّد �لبيان، ما يت���م تد�ول���ه ب�اأنه "خرب 
عار ع���ن �ل�شح���ة لكونه���ا ن�ش���رت �شور 
ج�شر يف حمافظة �لب�ش���رة ومت تن�شيبه 

�إىل مديريتنا".
وحتدث، عن "تكر�ر ذل���ك بن�شر وتهويل 
خ���رب ح���ول �نهي���ار ج�ش���ر �جلمهوري���ة 
�حلديدي"، و��شفًا �خل���رب باأنه "�أ�شخم 
من �حلقيقة وهذ� بخ�ض بحق مديريتنا".

�جل�ش���ر  "�شيان���ة  �إىل  �لبي���ان،  ون���وه 
عل���ى  م�ش���ددً�  �لذ�تي���ة"،  وباالإمكاني���ات 
�الحتفاظ باحلق �لقانوين "�شد حماولة 
ت�شقيط و�إثارة �لبلبلة بني �ملو�طنني قبل 
�لتاأكد من �شحة �خل���رب وكيفية �ملعاجلة 

من �جلهات �ملعنية". 
وعلى �شعي���د مت�شل، طال���ب مي�شانيون 
مديرية طرق وج�شور �ملحافظة باإ�شاح 
تل���ك �حلفر و�لتخ�شفات م���ن خال �أجور 
كل  م���ن  �مل�شتوف���اة  �ملروري���ة  �جلباي���ة 
معامل���ة بي���ع و�ش���ر�ء لل�شي���ار�ت، حيث 

ت�شل �إىل 40 �ألف دينار عن كل معاملة. 
ياأت���ي ذلك فيما تو�ش���ح �ملديرية يف �أكرث 
من موقف له���ا �أن "�لعمل د�ئم ومبجهود 

ذ�تي؛ لع���دم توفر �ل�شيول���ة �ملالية ال من 
تخ�شي�ش���ات �ل�شيان���ة وال م���ن قان���ون 
�ملرور رق���م )40(،  �خلا�ش���ة باجلباية"، 
�إىل  تذه���ب  "�ملبال���غ  �أن  �إىل  منوه���ًا 
�حلكومة �الحتادية ومل تتلق �لد�ئرة �أي 

�شيء رغم مطالباتها �مل�شتمرة".
ويوؤك���د خمت�ش���ون �أن �جل�شري���ن كان���ا 
ق���د تعر�ش���ا �إىل قط���ع و�شق���وط جزئ���ي 
ب�شبب هجم���ات �شاروخي���ة خال حرب 
ومت���ت   ،1991 ع���ام  �لثاني���ة  �خللي���ج 
�إعادتهم���ا للعم���ل مم���ا يوج���ب �لتعام���ل 
معهم���ا بح���ذر و�خ���ذ ذلك بع���ني �العتبار 
م���ن قب���ل �ملعني���ني يف �ملحافظ���ة.  ورغم 
ح�ش���ول بع����ض �ملعاجل���ات لاأ�شر�ر يف 

ج�ش���ر �جلمهورية، لك���ن �لعملية و�جهت 
�نتق���ادً� من مو�ق���ع �لتو��شل �الجتماعي 
و�ل�شفح���ات �ملحلي���ة، حي���ث مت و�شفها 
باأنه���ا ترقي���ع م�شتعجل وغ���ر مدرو�ض، 
موؤكدي���ن �أهمي���ة �أن تاأت���ي حل���ول علمية 
وو�قعية تنت�شل �جل�شري���ن من و�قعهما 

�لذي مت و�شفه باملرير.
ويف مقاب���ل ذل���ك، ذك���رت مديري���ة ط���رق 
وج�ش���ور �ملحافظ���ة �أن "كو�درن���ا عادت 
�إىل منطق���ة �ل�شرر ب�ش���ورة م�شتعجلة، 
وذل���ك يف �شاعات متاأخرة م���ن �لليل لكي 

ال توؤثر يف حركة �ل�شر".
ويق���ول مدي���ر ط���رق وج�ش���ور مي�ش���ان 
يعق���وب يو�ش���ف، �إن "�أعم���ال �ل�شيان���ة 

و�جله���ود  وباالإمكاني���ات  م�شتم���رة 
�ملتاح���ة ومنها �شيان���ة ومعاجلة �ملناطق 
�ملت�شررة للطريق �ملعروف با�شم )عمارة 
-بت���رة فجر( مب���ادة �الإ�شفل���ت للحد من 

�حلو�دث �ملرورية".
وكان يو�شف قد �أعلن يف وقت �شابق عن 
"�ملبا�شرة باعمال تبليط طريق )بترة- 

فجر( بطبقة �الأ�شا�ض �لقري".
�أع�ش���اء جمل����ض  "�أح���د  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار 
�لنو�ب �لذين ميثلون �ملحافظة وحمافظ 
�لعم���ل  موق���ع  ز�ر�  ق���د  كان���ا  مي�ش���ان 
و�طلع���ا عليه عن ق���رب". و�شدد يو�شف، 
�لعامل���ني  ب���دور  �إ�ش���ادة  "وج���ود  عل���ى 
عل���ى  �الإ�ش���ر�ف و�لتنفي���ذ وتاأكي���د  م���ن 

�الإ�ش���ر�ع باجناز �مل�شروع باملدة �ملحددة 
ومبوج���ب �ملو��شف���ات �لفني���ة �ملطلوبة 

وبجودة عالية".
�أهمي���ة  �إىل  �ملحل���ي  �مل�ش���وؤول  ون���وه 
�لطريق �ل�شرت�تيجية، معتربً� �أنه �شوف 
�ملرورية  �حلو�دث  من  باحل���د  "ي�شاهم  
و�ىل  م���ن  �ل�شف���ر  وت�شهي���ل  و�شهول���ة 
�لعتب���ات �ملقد�ش���ة يف �لنج���ف وكرب���اء 
ويخ���دم �ل���زو�ر �الأجان���ب �لقادم���ني من 
�إي���ر�ن". يذك���ر �أن ه���ذ� �لطري���ق ت�شبب 
بكثر م���ن �حلو�دث �ملروري���ة �لتي �أدت 
�إىل وف���اة �لعدي���د م���ن �مل���ارة، حي���ث مت 
و�شفه من قبل �لنا����ض باأنه طريق �ملوت 

د�عني �إىل معاجلة �أ�شر�ره.

مطالبات با�ستثمار اأجور اجلباية يف عمليات ال�سيانة

�أ�ش��ر�ر ج�شري��ن يف �لعم��ارة ت�شعل خافًا ب��ني �لإد�رة �ملحلي��ة و�لنا�شطني

CNOOC Iraq LTD
�سركة �سينوك العراق املحدودة

يسر )الشركة العامة للصناعات االنشائية احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن( ان تعلن عن مناقصة نقل موظفي مقر ش��ركتنا وموظفي مصنع 

النعمان. 
وبه��ذا ندعو مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم )نقل 
موظف��ي مقر ش��ركتنا وموظفي مصنع النعمان( م��ن تخصيصات املوازنة 

التشغيلية لعام )2021( مع مالحظة ما يأتي: 
1- عل��ى مقدم��ي العطاءات املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلومات 
إضافي��ة مراجع��ة مقر )الش��ركة العامة للصناعات االنش��ائية/ الش��ؤون 
التجارية( يومياً من الس��اعة )8( صباحاً لغاية الساعة )1( ظهراً ما عدا أيام 
اجلمع والعطل الرس��مية ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء 

املصادف )2021/9/14( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
2- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب 
حتري��ري ال��ى العنوان احملدد ف��ي ورقة بيان��ات العطاء وبعد دف��ع قيمة البيع 

للوثائق البالغة )300000( ثالثمائة ألف دينار غير قابلة للرد. 
3- يتم تس��ليم العطاءات ال��ى العنوان اآلتي )الش��ركة العامة للصناعات 
االنش��ائية – صندوق العطاءات في االس��تعالمات اخلارجية( وبعد تأييد جلنة 
الفتح في الش��ركة في مقرها الكائن )بغداد – حي بابل – محلة 931 / زقاق 
27/ بناية رقم 2( طريق معسكر الرشيد – مجاور الشركة العامة للمنتوجات 
الغذائية )الشركة العامة للزيوت النباتية سابقاً( في موعد أقصاه الساعة 
الثانية عش��ر ظه��راً ليوم الثالثاء املص��ادف )2021/9/14( والذي يعتبر موعد 
غلق املناقصة وأن العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد س��وف ترفض وس��يتم 
فت��ح العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات أو ممثليه��م الراغبني باحلضور 
ف��ي العنوان اآلت��ي )قاعة االجتماع��ات / الطابق األرضي في مقر الش��ركة( 
في الزمان واملكان احملددين )بعد الس��اعة الثانية عش��ر ظه��راً ليوم الثالثاء 

املصادف )2021/9/14(. 
4- ان الش��ركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس��و عليه 

املناقصة أجور نشر اإلعالن. 
املهند�س عقيل هاين مرزه 
املدير العام وكالة 
ورئي�س جمل�س الإدارة 

E-mail: Sccicom2012@yahoo.com
موبايل )07830112210( 

م/ اإعالن مناق�سة عامة )للمرة الأوىل( 
املناق�سة املرقمة )7 / م/ �س ن �س / 2021( 

)نقل موظفي مقر �سركتنا وموظفي م�سنع النعمان( 
من تخ�سي�سات املوازنة الت�سغيلية لعام )2021( 

يعّد ج�سرا اجلمهوري واليوغ�ساليف من اأهم معامل مدينة العمارة مركز حمافظة مي�سان، لكنهما تعر�سا موؤخراً 
اإىل اأ�س��رار قّلل��ت الإدارة املحلية من اأهميتها وحتدثت عن اإ�سالحهما بالإمكانيات املتوفرة، لكن نا�سطني عرب 
مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي انتقدوا ه��ذه الأعمال وو�سفوه��ا بالرتقيعية، م�سددين على �س��رورة ا�ستثمار 

اأجور اجلباية "املرتفعة" ف�ي عمليات ال�سيانة.



 ممتاز توما�س
رأيك وأنت حر

من يا ترى امل�س���وؤول املبا�س���ر عن تدهور ريا�س���تنا وتو�س���يع 
الفجوة بينن���ا وبني دول العامل الأخرى الأق���ل عددًا بالنفو�س 
والإمكاني���ات ال�س���عيفة مادي���ًا واقت�س���اديًا وتاريخي���ًا مثلم���ا 
ك�س���فت دورة طوكي���و الأوملبي���ة املنتهي���ة يف الثام���ن م���ن اآب 
اجلاري عن ح�س���اد �س���تة وثمانني دولة بني مئتي و�س���ت دول 
�س���اركت فيه���ا، ميداليات ملونة اأغلبها متر ب�س���ائقة معي�س���ية 

موؤثرة على جمتمعاتها؟
هل الدول احلا�سدة للميداليات عملت �سيئًا ما ممّيزًا ل�سعوبها 
وقادته���ا بحي���ث ل ن�س���تطيع نحن اتخ���اذ القرار ال�س���جاع فيه 
ولي����س ل���دى قادتن���ا اإميان���ًا عميق���ًا واإرادة وهدف���ًا وتوّجه���ًا 
و�سرتاتيجيات متعّددة، تهدف اىل ان�سيابية العمل يف حتقيق 

الإجناز اأو الو�سول اليه باأق�سر الطرق الناجحة؟
هذا التوجه لدى الدول الفقرية ي�سع الدولة والبلد كله يف حالة 
اإيجابي���ة بحيث ت�س���مل كل مرافق الدول���ة الأهلية واحلكومية 
وال�س���عب واقت�سادها، وتنت�س���ر ور�س العمل والتدريب حتت 
اإ�سراف مدربني خمت�سني واإداريني حمّنكني ومراقبة ومتابعة 
تق���ّدم وتط���ور الريا�س���ي اأو الريا�س���ية وت�س���حيح الأخط���اء 
وال�س���عود بوترية التدري���ب والعمل وت�س���هيل الأمور وخلق 
اأر�س���ية نف�س���ية م�س���ّجعة و�س���ّحية لالعب���ني واملدرب���ني وكل 
الأط���راف الخ���رى امل�س���اركة بهذا العم���ل الوطني وال�س���عبي 

الكبري.
مل���اذا �س���بقتنا دول �س���غرية وغ���ري معروفة عل���ى اخلارطة ول 
متل���ك %10 مم���ا منتلكه نحن كدول���ة فيها اأكرث م���ن ١٧ كلية 
وجامعة للرتبية الريا�سية التي من املفرو�س اأن تخّرج اأبطاًل 
وا�ساتذة ومدّربني واإعالميني واإداريني يكونوا عماد امل�ستقبل 

للبلد؟
ه���ل فع���اًل يح�س���ل ذل���ك اأم هن���اك اأم���ورًا غام�س���ة ل نعرفه���ا 
ول نفهمه���ا يف و�س���طنا الريا�س���ي اأو اأن الف�س���اد ع���مَّ جمي���ع 
املوؤ�ّس�س���ات الريا�س���ية ونق���ل الع���دوى للجميع من الأو�س���اع 
املزرية واأخذوا يركبون موجة الف�س���اد والفو�س���ى وامل�سالح 
ال�سّيقة واملن�س���ب وملحقات ومزايا املن�سب والإعالم الفا�سد 

والت�سّلط ال�سيا�سي واحلزبي واملحا�س�سة والع�سائرية؟
����س اأو مل ينح���رف اأو مل  ي���ا ت���رى هل بق���ي هناك �س���يء مل ُيدنَّ
ُيدّم���ر مما بقي من اآث���ار وجماجم وجروح ون���دب واآلم وقهر 

و�سرطان و�سبح ال�سياع والت�سّرد والنفرادية والأنانية؟
 الل���ه يرح���م ريا�س���تنا وتعازين���ا لفال�س���فة ع�س���رها ونواب���غ 
الإبداع والعمل ال�سرتاتيجي واخلطط امل�ستقبلية )م�سوؤولينا 
وقادتن���ا( وهم الأخ���وة الأعداء الذين ل يجي���دوا العمل مببداأ 

اجلماعة، لأنهم ل يعرفون ول يثقون الواحد بالآخر!
كل جهة اأو موؤ�ّس�س���ة تّدعي لنف�س���ها الأحقي���ة باتخاذ القرارات 
ال�س���جاعة ل�س���الح الريا�س���ة، اإنن���ا نراه���م يجل�س���ون معًا يف 
الجتماع���ات ويتخّبط���ون بريا�س���تنا ب���دًل م���ن تخطيطهم لها 
لأنه���م ل ميلكون ل العقلية ول اخلربة ول العلمية ول الكيفية 
يف ت�س���حيح م�س���ارها، ب���ل يرتك���ون احِلْمل عل���ى الحتادات 
الفقرية يف كل �سيء يف تهيئة ريا�سيينا وريا�سياتنا من دون 
متابعة لتلبية طلب���ات املدربني والالعبني وما حتتاجه العملية 
التدريبي���ة من جه���ود ودعم وامكانيات فنية ومادية و�س���ّحية 

وعلمية ونف�سية ومعنوية.
ل يوجد اأي اهتمام بالفرق والالعبني والريا�س���يني امل�ساركني 
يف البط���ولت الكب���رية، ه���م يعتمدون على احل���ظ والظروف 
وال�س���لوات واملعجزات يف جتميل �س���ورتهم اأوًل، فاإن حتّقق 
ذل���ك )وهو بعيد املنال( فاإنهم ين�س���بون ذلك لأنف�س���هم ودعمهم 
وت�سجيعهم الالمتناهي يف خدمة الريا�سة والريا�سيني، واإن 
ح�س���ل الف�س���ل وخيب���ة الأمل والتي اأ�س���بحت مك���ّررة تعّودنا 
عليه���ا يف كل منا�س���بة، فاإنه���م يخرج���ون لن���ا بنف����س احلجج 
الواهية التي اأكل الدهر عليها و�س���رب، واأ�س���بحت اأ�س���طوانة 
م�س���روخة ل تنطلي على جمتمعنا الريا�س���ي و�س���ارعنا الذي 
اإبتل���ى به���ذه ال�س���يناريوهات املُع���ّدة �س���لفًا واأ�س���بحت اأغنية 
�سربت يف �س���وق الغناء والتلحني والأداء والكلمات اجلميلة 
والرّنانة والتي حفظها ال�س���ارع الريا�سي واإعالمنا، والله من 
وراء الق�س���د، مع اعت���ذاري للجميع ولي�س ق�س���دي الإ�س���اءة 

لأحد، بل للفت النتباه!

تعازينا لفال�ضفة الريا�ضة

لماذا �صبقتنا دول �صغيرة وغير 
معروفة على الخارطة وال تملك 10 % 

مما نمتلكه نحن كدولة فيها اأكثر من 
١٧ كلية وجامعة للتربية الريا�صية 
التي من المفرو�س اأن تخّرج اأبطااًل 

وا�صاتذة ومدّربين واإعالميين 
واإداريين يكونوا عماد الم�صتقبل 

للبلد؟
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 متابعة - اإياد ال�صالحي

ت�س����رع اللجن����ة الأوملبي����ة الوطني����ة العراقي����ة 
بالتن�س����يق م����ع م�س����وؤويل الريا�س����ة يف اإقليم 
ال�س����تثنائي  املوؤمت����ر  لتنظي����م  كرد�س����تان 
للجمعي����ة العمومية لالأوملبية، وهو الأول منذ 
انتخ����اب املكتب التنفي����ذي يف 26 اآذار2021، 
ت�س����ّيفه مدين����ة اأربي����ل ي����وم ال�س����بت احلادي 
املُقب����ل بعدم����ا دع����ا  اأيل����ول  م����ن �س����هر  ع�س����ر 
لنعق����اده الكابنت رعد حم����ودي رئي�س اللجنة 
لبح����ث اأربع����ة حم����اور تخ�ّس "ت�س����كيل جلنة 
الت�س����وية  مرك����ز  و"تاأ�س����ي�س  الأخالقي����ات" 
ممثلي����ات  الريا�س����ي" و"م�س����ري  والتحكي����م 
اللجن����ة الأوملبي����ة يف املحافظ����ات" و"واق����ع 

اللجان املوؤ�ّس�سة لالحتادات الريا�سية".
ويف خ�س����م تهّيوؤ اأع�س����اء اجلمعية العمومية 
ال�س����وؤال  ي����ربز  اأربي����ل،  للذه����اب اىل مدين����ة 
املو�س����وعي عن �سبب انعقاد املوؤمتر يف اإقليم 
كرد�س����تان بدًل من بغداد، وحتديد توقيته يف 

احلادي ع�سر من اأيلول؟!
����ت )املدى( ع����ن حقيقة الأمر م����ن املكتب  تق�سّ
احليثّي����ات  بي����ان  بداف����ع  نف�س����ه  التنفي����ذي 
له����ذا الإج����راء فل����م حت�س����ل عل����ى  الواقعي����ة 
اأي����ة اأجوب����ة، ب����ل تفاج����اأت اأن اأع�س����اء املكتب 
التنفي����ذي ذاته����م لي�س لديهم علمًا عن اأ�س����باب 
نق����ل املوؤمت����ر خ����ارج العا�س����مة، م����ع اأن مق����ر 
اللجنة فيها وهي امل�سوؤولة عن تن�سيق ان�سطة 
وجمي����ع  بغ����داد  يف  الريا�س����ية  الحت����ادات 
املحافظات مع املوؤ�ّس�س����ات العربية والدولية، 
وو�سع الربامج واخلطط للمو�سم الريا�سي، 
وكمق����ر اعتباري مين����ح الأوملبية �سخ�س����يتها 
املعنوية ملمار�س����ة واجباتها املن�سو�س عليها 
يف قانونه����ا رق����م 29 ل�س����نة 2019، ونظامه����ا 

الداخلي رقم 1 ل�سنة 2020.

انتخابات كرة القدم
اأم����ا بخ�س����و�س الزم����ان، ف����اإن كان احتاد كرة 
الق����دم ع�س����وًا ب����ارزًا يف اجلمعي����ة العمومية 
للجن����ة الأوملبي����ة ممث����اًل بالهيئ����ة التطبيعي����ة 
املُنتدب����ة م����ن الحتاد ال����دويل لك����رة القدم يف 
الراب����ع م����ن ني�س����ان 2020 ومل ت�س����مح ملمثله 
اإياد بنيان امل�س����اركة يف انتخابات اآذار 2021 
كونه غ����ري ُمنتخب م����ن هيئة عام����ة، فلماذا مل 
يت����م اإرجاء املوؤمتر ال�س����تثنائي م����ن يوم 11 
اىل ما بع����د 14 اأيلول املقبل ليت�س����ّنى لرئي�س 
احت����اد الك����رة املُنتخ����ب ه����ذه املّرة احل�س����ور 
اىل املوؤمت����ر ب�س����فته ممثاًل عن اأ�س����رة اللعبة؟ 
وهل ل����دى رئي�س اللجنة الأوملبية ما يخ�س����اه 
م����ن تواج����د ممث����ل الحت����اد واملرّج����ح عدنان 
درجال - ح�س����ب معطيات ال�س����باق النتخابي 
- ؟ اإن كان اجل����واب ل، فما ُمرّبر حتديد موعد 
املوؤمت����ر قبل ثالث����ة اأيام م����ن انتخابات احتاد 

الكرة؟!

اخفاء ا�صماء
النقط����ة الأخ����رى، حت����ى الآن مت ط����رح اأربعة 
حم����اور عل����ى ج����دول اأعم����ال املوؤمت����ر، لك����ن 
معلوماتنا املوؤكدة تفيد باأن اأع�س����اء اجلمعية 
العمومية املطلوب ح�س����ورهم للت�سويت على 
ال�سماء املر�ّسحة ل� "مركز الت�سوية والتحكيم 
الريا�س����ي"  و "جلن����ة الأخالقي����ات" يجهلون 
تلك ال�س����ماء! م����ع اأن املركز ُي�س����ّكل لأول مّرة 
يف الع����راق وحتى اأع�س����اء املكت����ب التنفيذي 
اأنف�س����هم ل يعلمون بها، فجميع ملفات )املركز 
واللجنة( لدى رئي�����س الأوملبية رعد حمودي، 
وه����ذا غ����ري جائ����ز وخُمال����ف للم����ادة ٣٦ م����ن 
النظام الداخلي للجنة الأوملبية والتي ت�س����ري 
اىل )قي����ام املكتب التنفيذي باختي����ار الهيئات 
العاملة واللج����ان التابعة اىل اللجنة الأوملبية 
من اأجل اإجناز عدد من املهام كما يقوم املكتب 
التنفيذي بتحديد ت�س����كيلة و�س����لطات ونطاق 
عم����ل هذه اللجان( ويفرت�س اأن يّطلع اجلميع 

على ال�سماء كون الأمر يهم م�سلحة الريا�سة 
يف ق�سايا الت�س����ّكي واخلروق، فلماذا اأخفيت 
قب����ل املوؤمت����ر عل����ى اأن يت����م الت�س����ويت عليها 

داخله مبا�سرة؟!

دور �صبابي
الأوملبي����ة يف  اللجن����ة  اأم����ا حم����ور ممثلي����ات 
املحافظات، وهي من اأكرث الق�سايا املُهملة يف 
عهد رئي�س الأوملبي����ة ذاته ومكاتبها التنفيذية 
منذ عام 2009 حتى الآن، ول باأ�س من درا�سة 
واقعه����ا واخل����روج بحل����ول من�س����فة لدورها 
الأخ����رية،  اخلم�����س  ال�س����نني  يف  ال�س����بابي 
لكن ماه����ي الوثائ����ق والبيان����ات املتوفرة عن 
املو�سوع قبل تداوله يف املوؤمتر؟ هناك حاجة 
لتو�سيح ظروف تلك املمثليات واإعداد جدولة 
الق����درة  وحج����م  عطائه����ا  وم����ردود  بنفقاته����ا 
الت�س����غيلية على اأداء مهامه����ا، ملاذا ُحجبْت عن 
اجلمعي����ة العمومي����ة؟ اإن كان����ت �س����تقّدم الآن 
بعد ن�س����ر هذا التقري����ر، فالأمر جّيد كي يتمّكن 
رئي�س الأوملبية واأع�ساء التنفيذي واجلمعية 
العمومية من اتخاذ القرار احلكيم بالت�سويت 

على بقاء ممثليات اللجنة من عدمه؟!
املوؤ�ّس�س����ة  اللج����ان  حم����ور  وبخ�س����و�س 
لالحتادات الريا�س����ية، فاأنها حتتاج اأي�سًا اىل 
خطوة ا�س����تباقية من خالل ت�سكيل جلنة فنية 
من خرباء يناق�س����ون مدى تاأث����ري هذه اللجان 
����عفها ب����ني الألع����اب يف  وق����ّوة حركته����ا اأو �سُ
الع����راق ُقبيل اأعتماده����ا يف اللجن����ة الأوملبية 
الوطني����ة، اأي ان�س����اف هيكلياته����ا واأهدافه����ا 
ومنجزاته����ا لياأخذ كل ع�س����و جمعية عمومية 

فكرة �ساملة كي يديل براأيه بقناعة.

موازنة 2022
وبعيدًا عن املحاور الأربعة املوؤّمل مناق�س����تها 
يف موؤمت����ر اأربي����ل، ما م�س����ري تقري����ر موازنة 
الأوملبي����ة للع����ام 2022 املُق����ارب ل����� 13 ملي����ار 
و600 ملي����ون دين����ار؟ األ يفرت�����س اأن تّطل����ع 
عل����ى  وتواف����ق  العمومي����ة  اجلمعي����ة  علي����ه 
مفرداته؟ واأين جُممل انف����اق اللجنة الأوملبية 
للع����ام 2020 التي كان يت�س����ّرف به����ا الكابنت 
رع����د حمودي كونه ال�س����خ�س الوحيد املُعتمد 
دولي����ًا وحكومي����ًا بعد ح����ل مكتب����ه التنفيذي؟ 
اأين ح�س����اباته اخلتامية ومل����اذا ل ُتعر�س على 
اجلمعي����ة العمومية للت�س����ويت على متريرها 

اأو رف�سها؟!

�صات اإيفاد مخ�صّ
وعطفًا على الأمور املالي����ة، َمن يتحّمل نفقات 

ت�س����ييف رئي�س واأع�ساء التنفيذي 
واجلمعي����ة العمومية يف موؤمتر 

اأربيل اأيلول القادم؟ معلوم اأن 
اأع�ساء اجلمعية العامة حينما 
العا�س����مة  اىل  يح�س����رون 
م�س����ائل  ملناق�س����ة  بغ����داد 
تخ�����سّ اأعماله����م ل ُت�س����رف 
�س����ات  )خم�سّ الأوملبية  له����م 
اإيف����اد( كون ع�س����و اجلمعية 
بح�س����وره  عمل����ه  مُيار�����س 
ولدي����ه  الأوملبي����ة  مق����ر  اىل 

ميزانية م�س����تقّلة واإل 
����ح  ُر�سِّ ملاذا 

اأربي����ل  اأم����ا ح�س����وره اىل  رئي�س����ًا لالحت����اد؟ 
�س����ات اإيفاد( ويف  فيتوّجب هنا منحه )خم�سّ
ه����ذه احلالة يكون رئي�س اللجن����ة الأوملبية قد 
اأ�س����هم يف هدر ج����زء من اأمواله����ا على موؤمتر 

ميكن اإقامته يف مقّرها ببغداد.

الجهاز االإداري
وعل����ى خط م����واٍز بالأهمية يف اإدارة �س����وؤون 
والوثائ����ق  البيان����ات  تهيئ����ة  وع����دم  املوؤمت����ر 
ل  ال�س����رورية والداعمة لنجاحه، ملاذا مل ي�س����كَّ
اجله����از الإداري وفقًا للنظ����ام الداخلي للجنة 
الأوملبي����ة وما �س����ّر عدم تاأ�سي�س����ه حت����ى الآن، 
ول ُتع����رف غاي����ات املكتب التنفيذي واأ�س����باب 
تاأخ����ريه؟ علمًا اأن الأخري مل ي�س����در حتى الآن 
اأي ق����رار ومل يوّقع على حم�س����ر ر�س����مي منذ 
اأول اجتماع له يوم الأثنني التا�سع والع�سرين 
م����ن اآذار 2021، بدلي����ل مل يناق�س املكتب ملف 
دورة الألع����اب الأوملبي����ة طوكي����و 2020، ومل 

يقّرر �سيئًا ب�ساأنها.

بعثة طوكيو
م����ا اأ�س����باب ت�س����كيل بعث����ة طوكيو م����ن خارج 
�ُس����لطة املكتب عن طريق رع����د حمودي ومدير 
العالق����ات اخلارجية هيثم عبداحلميد ح�س����ب 
م�س����در موث����وق؟ ثم ما حج����م النف����اق املايل 
خ����الل ال����دورة الأوملبي����ة؟ غ����ري معل����وم! وما 
الريا�س����يني  لتاأهي����ل  الالزم����ة  التح�س����ريات 
الثالث����ة للدورة؟ ل توجد! فما ح�س����ل للعداءة 
دانة ح�س����ني من تبعات اإيقافها دوليًا لال�ستباه 
بتعاطيها املن�س����طات تتحّمله الأوملبية ب�س����بب 
الته����اون يف اإتخاذ التدابري اخلا�س����ة بفح�س 
املن�س����طات له����ا ولغريه����ا قبل تفاقم ق�س����يتها! 
ومت التعتيم عن �سبب ذهاب العداء طه ح�سني 
يا�س����ني م����ن دون مدرب����ه خزعل جب����ار املثّبت 
اإداري  وت�س����مية  ال����دورة،  نظ����ام  يف  ا�س����مه 
احت����اد األعاب القوى د.زيدون جواد بدًل عنه! 
واأخ����ريًا ظ����ّل بط����ل التجذي����ف حمم����د ريا�س 
املتاأّهل قبل بدء الأوملبياد باأربعة اأ�سهر وحيدًا 
من دون مع�سكر تدريبي ول رعاية 
كا�س����تعداد جّدي وهو الذي 
الأوملبية  تذكرت����ه  انت����زع 
با�س����تحقاق  مّرت����ني 
يفرت�����س اأن ُيكّرم ويقّدر 
عليه ل اأن ُيظلم بتنا�سيه!

عل����ى  جُمي����ب  م����ن  ه����ل 
اأ�س����ئلتنا ه����ذه؟ اأم كع����ادة 
ا�س����تفرد  اآذار  اأوملبي����ة 
وتكّت����م  بالزعام����ة  رئي�س����ها 
عل����ى ا�س����رار ملفاته����ا ونهى عن 
نف�����س  يف  لغاي����ة  ال�س����راكة 

يعقوب!

مكان وزمان ومحاور موؤتمر عمومية االأولمبية تثير الت�صاوؤالت

ما �ضر اإقامته في اأربيل قبيل انتخابات الكرة.. ومن اأخفى ا�ضماء المر�ّضحين للجان؟

 متابعة /  المدى

مفاجاأة كبرية نقلتها تقارير اإيطالية ب�ساأن الدويل الأرجنتيني 
�سريجيو اأغويرو، مهاجم فريق بر�سلونة الإ�سباين.

ب�سيف  حر  انتقال  �سفقة  يف  بر�سلونة  اإىل  ان�سم  اأغويرو 
�سيتي. مان�س�سرت  من  قادمًا   ،2021

اإدارة بر�سلونة على  "توتو مريكاتو"، عر�س  ونقلت �سحيفة 
م�سوؤويل يوفنتو�س لفكرة التعاقد مع اأغويرو خالل ال�ساعات 

القليلة املا�سية.

لل�ساق  الداخلي  الوتر  يف  م�سكلة  من  اأغويرو  ويعاين 
اليمنى، �ستبعده عن املالعب لفرتة طويلة.

مقتنعًا  لي�س  نف�سه  الالعب  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
مواطنه  رحيل  منذ  بر�سلونة،  مع  ال�ستمرار  بفكرة 

ليونيل مي�سي اإىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي.
لدى  قبوًل  يلق  مل  اأغويرو  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 

النادي  اإ�سابته، برغم بحث  اإدارة يوفنتو�س خا�سة مع 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  انتهاء  قبل  جديد  مهاجم  عن 

احلالية.

بر�ضلونة يفاتح اليوفي للتعاقد مع اأغويرو  

 متابعة - المدى

وّجه اأحمد عبا�س، اأمني ال�سر الأ�سبق لالحتاد 
العراق����ي لك����رة الق����دم حزمة م����ن الت�س����اوؤلت 
ب�س����اأن م�س����ري خليجي 25 املُزم����ع تنظيمه يف 
مدينة الب�س����رة بعد م�سل�س����ل زيارت����ه من قبل 
وف����د املفت�س����ية لحتاد كاأ�����س اخللي����ج العربي 
لكرة القدم الذي تواىل ح�سوره للمدينة مّرات 

عّدة من دون اأن ت�سفر عن نتيجة نهائية.
وكتب عبا�س يف من�سور له على ح�سابه مبوقع 
التوا�سل الجتماعي اأطلعت عليه )املدى( :اأن 
احت����اد كاأ�����س اخلليج العرب����ي قد اتخ����ذ قرارًا 
يف الثام����ن والع�س����رين م����ن ت�س����رين الث����اين 
ع����ام 2019 باإقام����ة خليجي 25 يف الب�س����رة، 
واأك����د علي����ه لحق����ًا بق����رار يف ني�س����ان 2021 
وا�س����رتط لتحقي����ق ذل����ك اأن تق����وم جل����ان م����ن 
الحتاد بزيارات تفقدية للوقوف على جاهزية 
حمافظ����ة الب�س����رة بت�س����ييف ه����ذه البطول����ة، 
والت����ي ُح����ّدد موعدها م����ن الرابع والع�س����رين 
كانون الأول عام 2021 اىل ال�سابع من كانون 

الثاين عام 2022.

واأ�س����اف :قامت هذه اللجان بزيارات مكوكية 
اىل الب�س����رة، ويف خت����ام كل زي����اره تت�س����ّرب 
معلومات ب����اأن الأمور ُمقنعة له����ا واأن خليجي 
25 �س����يقام يف املكان والزمان املحّددين، وبعد 
اأن تهداأ عا�سفة الت�سريحات املُ�ساحبة لزيارة 
اللجن����ة، ُيطل����ق خ����رب بق�س����ٍد اأو م����ن دونه عن 
حاج����ة اللجنة اىل زيارة اأخ����رى، وهكذا حيث 
اأنته����ت بالأم�س الزي����ارة الثانية لبعثة د.حميد 
ال�س����يباين ومن املحتمل اأن تكون هناك زيارة 

ثالثة والله اأعلم.
اىل  اللجن����ة  له����ذه  زي����ارة  كل  :يف  واأو�س����ح 
ال�س����باب  وزارة  تق����وم  الب�س����رة  حمافظ����ة 
بتجني����د  التطبيعي����ة  والهيئ����ة  واملحافظ����ة 
كوادرها على اأعلى امل�ستويات كي حت�سل على 
تطمينات ل�س����تمرار حظوظ ب�سرتنا العزيزة 

بت�سييف خليجي25 على اأر�سها الطيبة.
وت�س����اءل :ملاذا يح�س����ل هذا مع الع����راق فقط؟ 
هل اأن احتاد كاأ�س اخلليج العربي هو �ساحب 
القرار النهائي يف بقاء الب�سرة على حظوظها 
لتنظي����م البطولة؟ وه����ل اأن اجلهات املعنية يف 
العراق ومنذ اأن ا�س����در الحتاد املذكور قراره 

باأختيار الب�سرة لقامة البطولة يف عام 2019 
قد اأكملت جمي����ع متطلباتها اأم اأن هنالك اأمورًا 

�سرورية مل تكتمل حلد الآن؟
وا�ستعاد عبا�س ظروف انطالق بطولة خليجي 
20 يف ع����دن للفرتة ع����ام 2010، بقوله :كادت 
خماوف بع�س دول اخللي����ج العربي اآنذاك اأن 
تع�س����ف بتنظي����م البطول����ة، فالو�س����ع الأمني 
اليمن����ي م����رتدٍّ واحل����رب م�س����تمّرة يف بع�����س 
املناطق، وقد �س����ّكل ذل����ك حتّديًا كب����ريًا للنظام 
ال�سيا�س����ي اليمني الذي قام باتخ����اذ اإجراءات 

اأمني����ة م�س����ّددة لكي يعط����ي بع�����س الطمئنان 
للمعرت�س����ني على امل�س����اركة يف املناف�سة، ومع 
كل تلك الظ����روف اأقيمت البطول����ة على ملعبي 

22 مايو والوحدة باأر�سية )تارتان(!
اأن البطول����ة ت�س����تحق كل ه����ذه  وتاب����ع :ه����ل 
اجله����ود يف غم����رة ن�س����اطات كروي����ة عربي����ة 
ودولي����ة مكّثفة متزامنة م����ع انطالقتها واأهمها 
الع����امل  كاأ�����س  لبطول����ة  النهائي����ة  الت�س����فيات 
2022؟ هن����اك امله����م والأه����م، وعلين����ا موازنة 

هذه ال�ستحقاقات.
وختم اأحمد عبا�س :�س����تنّظم قطر بطولة كاأ�س 
الع����رب العا�س����رة للفرتة م����ن 1 اىل 18 كانون 
قي����ام  ال�س����روري  م����ن  واأج����د   ،2021 الأول 
املعنيني با�س����تقراء اأف����كار وتوّجه����ات اأخوتنا 
يف احت����اد كاأ�س اخللي����ج العربي للوقوف على 
قرارهم النهائي يف هذا املو�س����وع، ويجب اأن 
حت����ّث الهيئة التطبيعية ممّث����ل العراق يف ذلك 
الحت����اد وه����و نائ����ب رئي�����س الهيئ����ة اأن ياأخذ 
دوره كم����ا يج����ب وبال�س����كل الذي ي�س����من حق 
الب�س����رة يف تنظي����م البطول����ة ك����ي ُننه����ي هذا 

م�سل�سل زيارتها اىل ما ل نهاية".

 اأمين �صر اتحاد الكرة االأ�صبق :

خليجي25؟ م��ف��ت�����ض��ي��ة  ب���������ض����روط  ال���ب�������ض���رة  اأوف���������ت  ه�����ل 
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في �سرح ال�سيا�سة الخارجية الجديدة 
للديمقراطيين لعام 2021 ، ا�ست�سهد م�ست�سار 
الأمن القومي لبايدن في مقالة له بـ “�سالة 
ال�سالة  هذه   )   )Serenity Prayer»ال�سفاء

التي وردت في م�سادر مختلفة وهي كالتالي: 
ما  بين  الفرق  نعرف  كي  العقل  ااإلهمنا  “اللهم 

ن�ستطيع تغييره وما ل ن�ستطيع«.

ويف �ملق���ال نف�ش���ه، يق���ول �مل�شت�شار �إن���ه عندما طالب 
موظف���و �لأم���ن �لقوم���ي يف �جتم���اع غرف���ة �لأزم���ات 
بالبي���ت �لأبي����ض باملزيد م���ن �لأم���و�ل و�لئتمان من 
ب���ار�ك �أوبام���ا لأفغان�شتان، �عرت�ض عل���ى ذلك �أوباما 
قائ���ًا: “لدين���ا �لعدي���د م���ن �لأولوي���ات �ملحلي���ة ول 
ميكنني زي���ادة ميز�ني���ة �أفغان�شتان. �أنن���ي �ل�شخ�ض 
�لوحي���د �ل���ذي يعرف ما يجب وم���ا ل ينبغي �أن ننفقه 

يف �لوليات �ملتحدة.
ت�ش���ري هذه �لأم���ور وغريه���ا، �لتي �شيت���م تو�شيحها 
�أدناه، �إىل بروز ق�شية �أ�شا�شية يف �ل�شيا�شة �خلارجية 
�لأمريكية وه���ي: �أن �أمريكا �ليوم لي�ش���ت �أمريكا عام 
1951. فالنظام �ل���دويل �ليوم متعدد �لأقطاب )�أمريكا 
و�ل�ش���ن ورو�شيا( ، فه���و �أي�شًا هرم���ي )ظهور �لهند 
و�لرب�زي���ل وكوريا �جلنوبية ، �إل���خ(. �إن تبوء �ملركز 
�لأول يف عام 1951 و��شتمر�ر تبوء �لوليات �ملتحدة 
�ملرك���ز �لأول ع���ام 2021 ل ينطوي���ان عل���ى ظ���روف 
مت�شاوي���ة. �إن باي���دن �لدميقر�ط���ي �ل���ذي يق���ف على 
 Right(( مين و�ش���ط �لطي���ف �ل�شيا�ش���ي �لأمريك���ي
of the Center، وكذل���ك �لكتل���ة �لدميوقر�طية ككل، 
تبن���ت ه���ذ� �لتغي���ري، و�إن �ل�شيا�شات �لت���ي مت تبنيها 
خ���ال �لأ�شه���ر �ل�شبعة �ملا�شي���ة تعك�ض ه���ذه �لنظرة 
�لعاملي���ة �جلدي���دة لاأم���ور. �إنهم ي�شع���ون �إىل حتقيق 
تو�زن ب���ن �للتز�م���ات �خلارجية و�مل���و�رد �ملتاحة. 
وي�شري بول كيني���دي، �أ�شتاذ �لعاق���ات �لدولية:”لقد 
فق���د �لعثماني���ون و�ل�شوفيي���ت و�لربيطانيون قوتهم 
�إمكانياته���م  �لتز�ماته���م  جت���اوزت  عندم���ا  تدريجي���ًا 

�لو�قعية«.
وم���ن �أجل فه���م مكان���ة �أفغان�شت���ان و�إي���ر�ن و�ل�شرق 
�لأو�ش���ط يف �ل�شيا�ش���ة �خلارجية للولي���ات �ملتحدة، 

�لق���ر�ر  �شن���ع  لهي���كل  �لدقي���ق  �ل�شتنب���اط  ي�شب���ح 
“�لد�خل���ي” �لأمريكي���ة �أم���ر �أ�شا�ش���ي، ولي����ض ه���ذ� 
بال�ش���رورة يتعلق مبا يح���دث يف �أفغان�شتان و�إير�ن 
و�ل�ش���رق �لأو�ش���ط. هن���اك مب���د�أ ر��ش���خ ن�شبي���ًا يف 
ن�شو����ض �ل�شيا�ش���ة �خلارجي���ة: �ش���و�ء يف كل م���ن 
�ل���دول �لدميقر�طية �أوغري �لدميقر�طي���ة ، فاإن �تخاذ 
�لق���ر�ر يف �ل�شيا�شة �خلارجي���ة يتم يف غرف �شغرية 
وبن عدد حمدود م���ن �مل�شوؤولن. ولكن �ل�شوؤ�ل �ملهم 
�لاح���ق ه���و: يف م�شلحة من ي�شب ه���ذ� �لقر�ر ويف 

م�شلحة �أية تيار�ت �إجتماعية؟
يعتقد �لبع�ض يف و�شائل �لإعام، �أن �لوليات �ملتحدة 
ف�شلت �أو هربت من �أفغان�شتان، �أو و�شلت �إىل طريق 
م�شدود، �أو ف�شلت يف بن���اء �لدولة �لأفغانية. رمبا لو 
قمنا بتلخي�ض ما ق���د ي�شل �إىل 80٪ من �أ�شباب �لغزو 
�لأمريك���ي لأفغان�شت���ان و�لع���ر�ق يف عام���ي 2001 و 
2003 يف جملة و�حدة، ميكن و�شعها على هذ� �لنحو: 
�ل�شبب هو �لن�شيج �شديد �لتعقيد ل�شبكة �لنفط و�لغاز 
و�لطاقة و �لأ�شلح���ة يف �أمريكا لإد�رة بو�ض وخا�شة 
وجود نائبه ديك ت�شيني. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن ن�شبة 
كبرية من حو�يل 2.5 )�ثنان ون�شف تريليون دولر( 
�أنفق���ت يف �أفغان�شتان و�لعر�ق قد عادت �إىل �لوليات 
�ملتحدة نف�شها. وقد �شنع �لآلف من �ملقاولن �ملعد�ت 
وزودو� �لق���و�ت �لع�شكرية و�ملدنية مبنتجاتهم. ومت 
�ل�شتعانة بال�شركات �لأمريكية لتنفيذ مئات �مل�شاريع 
يف �خل���ارج. يبق���ى �أن نرى م���ا �إذ� كان �أولئ���ك �لذين 
يعار�شون �ن�شح���اب �لوليات �ملتحدة من �أفغان�شتان 
هم �أع�شاء يف جمل����ض �إد�رة �شركات �ملعد�ت �لكبرية 
�أم ل. لق���د كان تدخل �لوليات �ملتحدة يف �أحد�ث عام 
1953 وع���ام 1978 يف �إي���ر�ن ق���د بل���غ 95٪، ملنع نفوذ 
ودخ���ول �لحتاد �ل�شوفيت���ي و�ل�شيوعي���ة يف �إير�ن. 
وبعبارة �أخ���رى، فاإن �لأولوي���ات و�لق�شايا �لد�خلية 
�حلاكم���ة يف �أمري���كا هي �ملهم���ة، ولي����ض �لديناميكية 
�لد�خلي���ة يف �إي���ر�ن، كتاري���خ �مل�شروط���ة و�لنزع���ات 

�لتحررية وعو�مل �أخرى. يف �لد�خل �لإير�ين
وبالت���ايل ، ف���اإن فه���م م���ا �إتخذ م���ن ق���ر�ر�ت يف غرفة 
�لأزم���ات يف �لبيت �لأبي�ض ل�شال���ح �إي تيار و�لهدف 
�ل�شيا�ش���ة  جوه���ر  لفه���م  �لطري���ق  لن���ا  ي�شي���ئ  من���ه 
�أولوياته���ا  معرف���ة  علين���ا  وي�شه���ل  �لأمكريكي���ة، 
و�شيا�شته���ا �خلارجي���ة. يف �لتط���ور�ت �لأخرية، كان 

�ل�شب���ب �لرئي�ش���ي لف�شل �لتفاقية �لنووي���ة مع �إير�ن 
ه���و جتاه���ل عملية �شن���ع �لقر�ر م���ن �شخ����ض بار�ك 
�أوبام���ا م���ن ناحي���ة، و�لعتم���اد �ملف���رط عل���ى �لعم���ل 
�لإعامي ملجموع���ة �ل�شغط �لتي ت�شرفت على �شاكلة 
تاميذ �ملد�ر�ض �لبتد�ئية. من �لذي ��شتفاد من �شنع 
�لق���ر�ر �لأمريكي يف 2015 يف حالة �لتفاقية �لنووية 
م���ع �إير�ن؟ �جلو�ب: رئي�ض �لولي���ات �ملتحدة نف�شه. 
وه���ل كان �لكونغر����ض عل���ى �إتفاق مع���ه؟ ل. هل كانت 
هن���اك جمموعة �شغ���ط تدعم���ه ؟ ل. ويف حالة �إير�ن، 
ه���ل كانت جمموع���ة �ل�شغط �ملرتبط���ة ب�شركة بوينج 
مهم���ة، �أم جمموعة �ل�شغ���ط �ليهودي���ة؟ �ليهودية با 
�ش���ك. و�شو�ء �أكان ه���ذ� �لر�أي على �ش���و�ب �أم خطاأ ، 
فا ميكن لأي رئي�ض �أمريكي يف تلك �لغرفة �ل�شغرية 
مع فري���ق �ل�شيا�شة �خلارجي���ة �أن يتو�شل �إىل تفاهم 
د�ئم م���ع �إير�ن دون مو�فقة �للوبي �ليهودي. وعندما 
�أر�شل �أوبام���ا فريقه �إىل جمل�ض �ل�شيوخ لك�شب تاأييد 
�أع�شاء جمل�ض �ل�شي���وخ، كان �أربعة �أع�شاء فقط )من 
�أ�ش���ل 100( حا�شري���ن للمو�فقة على �شح���ة �لإتفاقية 

�لنووية مع �إير�ن.
لطامل���ا حتدث���ت �إد�رة بايدن ع���ن مغ���ادرة �أفغان�شتان، 
ورمب���ا دون �إعان علن���ي، و�شعى باي���دن �إىل حتويل 
�مليز�ني���ات �لع�شكري���ة �لإ�شافية م���ن �ل�شرق �لأو�شط 
�إىل م�شاري���ع تنموية �شخمة د�خ���ل �لوليات �ملتحدة 
مه���دت �لطري���ق للن�ش���اط �لقت�ش���ادي ومن���و �لعمالة 
�ل�ش���ن.  م���ع  �ملو�جه���ة  ونفق���ات  �لدخ���ل  وتولي���د 
ويحر����ض فريق �ل�شيا�شة �خلارجي���ة و�لأمن �لقومي 
و�لقت�ش���ادي لبايدن على �ش���رح �لأولويات و�للتز�م 
بها. وو�شع م�شت�ش���ار �لأمن �لقومي لإد�رة بايدن يف 
موؤ�ش�شة كارنيجي، �إىل جانب �آخرين، �إطارً� لل�شيا�شة 
�خلارجي���ة ل�شالح �لطبقة �لو�شط���ى �لأمريكية. وقال 
�إن���ه يف �أي نه���ج لل�شيا�شة �خلارجي���ة ، يجب �أن نرى 
م���ا �إذ� كانت �ل�شيا�ش���ة �خلارجية ت�ش���ب يف م�شلحة 
�ل�ش���ركات �لكبرية مثل وول م���ارت )Walmart( يف 

�لن�ش���اط �خلارج���ي وفتح ف���روع جديدة له���ا بانتظام 
خارج �لولي���ات �ملتحدة، �أم ل�شالح طبقة يف �ملجتمع 
�لأمريك���ي ذ�ت �لدخل �ملتو�ش���ط و�لتي تتم�شك بالقيم 
و�لآمال �لأمريكية على �أ�ش�ض �حلد�ثة و�لعمل �جلاد.

وميك���ن �لإ�شارة �إىل �أن �ثنن من منظري فريق بايدن 
، هم���ا جيك �شوليف���ان وويليام برين���ز، وكاهما عما 
قب���ل ه���ذه �لإد�رة يف موؤ�ش�ش���ة كارنيج���ي �ملعروف���ة 
بتم�شكه���ا بالقي���م �لأمريكي���ة. وكاهما يوؤي���د�ن بقوة 
�لدبلوما�شي���ة، و�لتعددية، وتوف���ري �حلو�فز حلقوق 
وحتدي���د  بالو�قعي���ة  �لوق���ت  نف����ض  ويف  �لإن�ش���ان، 
�لأولويات. �إنهما على �إعتقاد باأن �لأ�شاليب �لع�شكرية 

لي�شت قادرة د�ئمًا على حل �لأزمات �لدولية.
لق���د كلف���ت جائح���ة Covid-19 �حلكوم���ة �لأمريكية 
كان  و�إذ�  �لآن.  حت���ى  دولر  تريلي���ون   6-5 ح���و�يل 
�لدميقر�طي���ن  هيمن���ة  عل���ى  �حلف���اظ  يري���د  باي���دن 
عل���ى �لكونغر����ض يف �لع���ام �ملقب���ل، وجت���اوز �لنم���و 
�لقت�شادي م�شتوى 2٪ �أو حتى 3٪ بحلول عام 2024، 
و�ل�شيطرة على تف�شي جائحة Covid-19، ف�شيتعن 
علي���ه �إتباع نه���ج �لن�شباط �ملايل، و�إعط���اء �لأولوية 
لاإنفاق �لوطني، و�لرتكي���ز على �لتخطيط. ويف هذ� 
�ل�شي���اق، �شيحتل �ل�شرق �لأو�شط يف �أح�شن �لأحو�ل 
بن 5 و 10 يف �ملائة من �أولويات �ل�شيا�شة �خلارجية 

للوليات �ملتحدة.
كما تعترب �ل�ش���ن و�لإد�رة �ل�شينية حمور �ل�شيا�شة 
�خلارجي���ة �لأمريكية. �إن �ل�شن،عل���ى عك�ض �لحتاد 
�ل�شوفيت���ي يف �حل���رب �لب���اردة، و�ل���ذي مل يك���ن ل���ه 
تقريب���ًا �أي���ة عاق���ات �قت�شادي���ة م���ع �لكتل���ة �لغربية. 
فال�ش���ن متجذرة يف �أعم���اق �لقت�شادي���ات �لغربية. 
و��شتثم���رت موؤ�ش�شات �ل�شمان �لجتماعي �لأمريكية 
ح���و�يل تريلي���ون دولر يف �ل�ش���ركات �ل�شينية لدفع 
معا�ش���ات �ملوظف���ن �لأمريكي���ن. و�أ�شح���ت �ل�ش���ن 
م�ش���درً� رئي�شيًا لتمويل حكومة �لوليات �ملتحدة. �إن 
�شن���ع �ل�شيا�شة و�إد�رة �لعاقات م���ع �ل�شن بالن�شبة 

للولي���ات �ملتح���دة ل ميك���ن مقارنته���ا ب���اأي ح���ال من 
�لأحو�ل بالعاقة مع �لحتاد �ل�شوفيتي �أو رو�شيا.

وتعترب ق�شي���ة تايو�ن �أخطر �أزم���ة �أمنية يف عاقات 
�ل�شن م���ع �لوليات �ملتحدة. �ل�شيني���ون م�شغولون 
برب�م���ج �ل�شي���ربي عل���ى نط���اق و��ش���ع، و�ملو�جه���ة 
م���ع �ل�شف���ن �لتايو�نية، و�خ���رت�ق و�شائ���ل �لتو��شل 
�لجتماع���ي للتايو�نين، وك�ش���ر حاجز �ل�شوت حتى 
عل���ى �أ�شا�ض يومي. وبن���ى �ل�شينيون ع�شر�ت �جلزر 
�ل�شطناعي���ة يف بحر �ل�شن �جلنوب���ي، و�عتربوها 
�شم���ن �أقاليمه���م �لبحرية، ولديهم نز�ع���ات يومية مع 
�لأمريكي���ن ح���ول تف�شريه���م لقان���ون �لبح���ار. و�إذ� 
م���ا �حت���ل �ل�شيني���ون تايو�ن، ف���اأي رد فع���ل �أمريكي 

�شيو�جهونه؟
ويف �أوروب���ا �ل�شرقي���ة، تعت���رب �أوكر�نيا �أه���م ق�شية 
�أمني���ة �أمريكي���ة م���ع رو�شيا. لق���د �شكل���ت ��شتثمار�ت 
رو�شي���ا �ل�شخم���ة يف �ل�شناعة �لع�شكري���ة وهيمنتها 
�ل�شم���ايل  �لقط���ب  م���و�رد ومم���ر�ت  �ملتز�ي���دة عل���ى 
�ل�شاح���ة  يف  �ملتح���دة  للولي���ات  جدي���دة  حتدي���ات 
�جليو�شيا�شية يف �أوروبا و�أور��شيا. يف هذ� �لو�شع 
�له����ض م���ع �ل�ش���ن ورو�شيا، ف���اإن �أكرب كابو����ض �أمام 
حكوم���ة بايدن ه���و �رتفاع �أ�شعار �لنف���ط. �إذ ل يوؤدي 
�رتف���اع �أ�شعار �لنفط �إىل �لإ�شر�ر بالنمو �لقت�شادي 
�لأمريك���ي فح�ش���ب ، ب���ل ي���وؤدي �أي�ش���ًا �إىل حت�ش���ن 
�ل�شيا�ش���ات �ملحلي���ة ل�شال���ح �جلمهوري���ن. يف ه���ذ� 
�ل�شياق، ت�شعى حكومة بايدن �إىل معاجلة �لأولويات 

�لتالية ح�شب �لرتتيب:
�إن�ش���اء كتل متع���ددة يف �آ�شي���ا و�أوروب���ا لتقليل نفوذ 
�ل�شن و�إبطاء منو �شن���دوق �لنقد �لأجنبي �ل�شيني 
م���ن خال تكثي���ف مر�كز �لت�شني���ع و�شا�شل �لتوريد 
�جلديدة لل�شلع و�خلدمات. �إن �لهند يف �آ�شيا و�أملانيا 
ه���ذه  ج���اد�ن وحمتم���ان يف  �شري���كان  �أوروب���ا  يف 
�ل�شرت�تيجية، لكن كاهما وج���د� �لكثري من �ملحاور 
�ملالي���ة و�لإنتاجية �جلديدة لدرج���ة �أنهما قد يحاولن 
�لعم���ل م���ع كل م���ن �لولي���ات �ملتح���دة و�ل�ش���ن م���ن 
خ���ال دبلوما�شي���ة مت�شابكة. و�إذ� م���ا مت ت�شكيل هذه 
�لكتل �لتعددية �لأمريكي���ة يف جميع �لقار�ت �خلم�ض 
، ف�ش���وف يحت���اج جناح���ه �إىل ف���رتة متت���د �إىل 10-5 
�شنو�ت. ومن غ���ري �لو��شح ما �إذ� كان �لدميقر�طين 
�شي�شتم���رون يف �حلك���م يف ع���ام 2024 �أو �أن يت���وىل 

�جلمهوريون باأولويات جدي���دة. ولقد �أ�شار م�شوؤول 
�أمل���اين رفيع �مل�شت���وى للكاتب �إىل �أنن���ا ل نعرف ماذ� 
�شيك���ون عليه �جت���اه �ل�شيا�ش���ة �خلارجي���ة للوليات 
�ملتحدة يف ت�شرين �لثاين عام 2024. لذلك يجب علينا 
�تب���اع ��شرت�تيجيت���ن متو�زيت���ن: �أ( �إقام���ة عاقات 
مكثفة مع �لآ�شيوين، و ب( �إقامة تر�بط بن �ل�شناعة 
و�مل�ش���ارف �لأملاني���ة و�لأمريكي���ة م���ن �أج���ل حماي���ة 
م�شاحلنا مبع���زل عن �لتقلب���ات �ل�شيا�شية، بحيث �إن 
�أي���ة حكومة ت�شل �إىل �ل�شلطة، �شيتعن على �لوليات 
�ملتح���دة �حلف���اظ عل���ى �لعاق���ات �ل�شرت�تيجي���ة مع 

�أملانيا.
ه���ذ� �إىل جان���ب �حلد من خيار�ت رو�شي���ا يف �أوروبا 
�ل�شرقي���ة و�لو�شطى من خ���ال �حلفاظ على �لتز�مات 
�لنات���و، و�لتعاون م���ع تركيا، وتو�شي���ع �لعاقات يف 
جم���ال �لطاقة وكاف���ة �لعاق���ات �لقت�شادي���ة مع دول 
�أوروبا �ل�شرقية و�لو�شطى. �إن تقييد رو�شيا م�شروع 
�أ�شه���ل بكثري من تقيي���د �ل�ش���ن لأن مو�شكو ل متتلك 
�لق���درة عل���ى عم���ل �قت�شادي طوي���ل �لأج���ل ووجود 
ع�شك���ري طويل �لأجل يف �خلارج. �شتكون �ملناور�ت 
�ل�شيا�شي���ة و�لتدخل �لإلك���رتوين وحرية �حلركة يف 
ل���ب �أن�شطة رو�شيا. من ناحية  �لقط���ب �ل�شمايل يف �شُ
�أخ���رى ، ق���د ل يكون م���ن �ملمكن ت�شور قي���ام حتالف 
بن مو�شكو وبك���ن، لأنه يف مثل هذه �حلالة �شتكون 
رو�شيا هي �لقوة �لثانية، ولن يربر جمدها �لتاريخي 
وحجمه���ا �جلغ���ر�يف وقوته���ا �لنووي���ة / �لع�شكرية 
�لقوي���ة مثل هذ� �ملوق���ف. وعلى عك����ض �ل�شن، �لتي 
متتل���ك و�شتتمتع بقدر�ت كبرية يف جمال تكنولوجيا 
�ملعلومات و�لذكاء �ل�شطناعي و G5 و�لإنرتنت، فاإن 
رو�شيا تتخل���ف كثريً� عن �ل�ش���ن و�لوليات �ملتحدة 
يف ه���ذ� �لنوع م���ن �لتكنولوجيا، وبغ����ض �لنظر عن 
م���دى �شعوب���ة حماولتها، فل���ن تتمكن م���ن �لو�شول 
�إىل موق���ع متقدم كما ه���و �حلال يف و�دي �ل�شيليكون 
يف �لولي���ات �ملتح���دة. ويتمثل �لتح���دي �لكبري �لذي 
تو�جهه و��شنط���ن يف مو�ءمة �لأوروبين مع رو�شيا 
ورمب���ا �إيج���اد �شري���ك موثوق ب���ه يف تركي���ا للحد من 
نف���وذ مو�شك���و. ويب���دو �أن �إد�رة باي���دن لديها �شركاء 
موثوق به���م يف جمل�شي �لكونغر����ض و�ل�شيوخ بقدر 

ما يتعلق باملوقف من �ل�شن ورو�شيا.
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نافـذة من موسـكو
يف حزي���ر�ن ع���ام 2021، ق���ام فريق �لدع���م �لتحليلي 
ومر�قب���ة �لعقوب���ات يف جمل����ض �لمن �لتاب���ع لاأمم 
�ملتح���دة مبناق�ش���ة تقريرً� ب�ش���اأن �لعاقة ب���ن تنظيم 
يعمل���ون  كان���و�  وكي���ف  طالب���ان  وحرك���ة  �لقاع���دة 
ويرتبط���ون بعاقات قوي���ة غري قابلة للك�ش���ر، ووفقًا 
للتقري���ر فاإن �لقاعدة تن�شط على �لأقل يف 15 مقاطعة 
من �أ�ش���ل 34 يف �فغان�شتان، وهن���اك �أكرث من ع�شرة 
�لف مقاتل خارجي يف �لغالب هم من ��شيا �لو�شطى، 
منطق���ة �شم���ال �لقوق���از �لو�قعة �شمن ح���دود رو�شيا 
�لحتادي���ة، باك�شت���ان، وكذلك من منطق���ة ت�شن ياجن 
�يغ���ور ذ�ت �حلك���م �لذ�ت���ي يف �ل�ش���ن، وجميعه���م 

يقاتلو� �شد �حلكومة �لأفغانية.
فري���ق �ملر�قب���ة �لتابع ملجل�ض �لم���ن كان قد ناق�ض مع 
�لقي���ادة يف حرك���ة طالب���ان �لت���ي تتخذ م���ن باك�شتان 
مقرً� لها �لعاقة و�لرو�بط بينهم وبن تنظيم �لقاعدة 
و�لإره���اب �لعامل���ي وكذل���ك جه���ود �ل�ش���ام �ملتاأرجح 
منذ توقي���ع �لتفاقية ب���ن �لإد�رة �لمريكية وطالبان 
�شب���اط 2020 يف �لدوحة، وم���ع ذلك ف�شل �لتقرير يف 
�لتعرف على �لأ�شب���اب �حلقيقية و�لكامنة للحرب يف 

�أفغان�شتان.
�ن �لتقري���ر ��شتم���ر دون ت�شمي���ة �مل�شكل���ة �حلقيقية، 
قال���و� �ن تعي����ض يف  �لقاع���دة  ق���ادة تنظي���م  بع����ض 
منطق���ة �حلدود �لأفغاني���ة �لباك�شتانية لهو �مٌر خطر، 
�أمريكا تعرف من خ���ال م�شادر موثوقة ل ح�شر لها، 
�شحفي���ون، باحثون، �شب���اط باك�شتاني���ون �شابقون 
ب���اأن ه���وؤلء �لأ�شخا�ض �لذين ير�قب���ون �لعقوبات لن 
ي���وؤدو� وظائفه���م حت���ى ي�شرعو� يف توثي���ق �حلقيقة 
ح���ول كيفية عم���ل هذه �جلماع���ات وعمله���م بدعم من 

�لدولة �لباك�شتانية.
وق���ال نائب �ملمثل �خلا�ض �ل�شابق لاأمن �لعام لاأمم 

�ملتحدة يف �أفغان�شتان للقرتة من 2005 – 2009:
�ن جه���ود فري���ق مر�قب���ة �لعقوبات م�شك���وك فيه منذ 
�لبد�ية، لأنهم د�ئما ما يخفون �حلقائق ومنذ �شنو�ت 
و�ل�شب���ب �ن �أح���د �أع�شاء فري���ق �ملر�قبة ه���و �شابط 
خماب���ر�ت باك�شت���اين، وه���ذ� ه���و �ل�شب���ب ور�ء عدم 

ت�شمية �مل�شكلة �حلقيقية.
ويف جو�به على �شوؤ�لن منف�شلن: 

�لأول: مل���اذ� مل يذك���ر �لتقرير �لأو�ش���اع �حلالية لقادة 
طالبان و�لقاعدة يف باك�شتان؟

�إذ� ذك���رو� ذل���ك فق���د نب���د�أ يف �لتعام���ل م���ع �لق�شاي���ا 
�حلقيقي���ة �لتي تخو�شها باك�شت���ان حرًبا بالوكالة يف 
�أفغان�شتان، و�أن �حلرب بالوكالة ت�شكل تهديًد� لل�شلم 
و�لأمن �لدولين، ويجب �أن تو�جه �لدول �لتي تتدخل 
م���ن خال �جلماع���ات �مل�شلحة يف �ل�ش���وؤون �لد�خلية 
جلري�نه���ا عو�قب مبوجب ميث���اق �لأمم �ملتحدة بدء� 
م���ن �لعقوبات �ل�شيا�شية، �ير�ن كانت من �أوىل �لدول 
�لتي و�جهت عقوبات ب�شب���ب خو�شها حربًا بالوكالة 
يف كل م���ن �لع���ر�ق و�شوري���ا وليبي���ا وغ���زة و�ليمن 
ومكان���ن �آخري���ن، وباإمكاننا �لكام �لي���وم عن تدخل 
�ل�شعودي���ة وتركيا يف �حل���رب بالوكالة ولكن �ملوؤ�شر 
و�لتورط �لباك�شتاين �خطر م���ن غريه، فهي ت�شتحق 
ردع���ا دوليا منا�شبا  من �ج���ل حتقيق �ل�شام �لد�خلي 

لأفغان�شتان و�شيادتها.
�نظ���ر �ىل فادمي���ري بوت���ن، فه���و �حت���ل �أوكر�ني���ا 
�شن���ة 2014 ويف �حل���ال و�جه �لعقوب���ات، �حلكومة 
�لرو�شي���ة �لآن غا�شب���ة و�مل�شوؤول���ون ع���ن ذلك �لغزو 
يو�جهون جمموعات متز�يدة من �لعقوبات ومن عدة 

دول، باك�شت���ان على �قل تقدير ينبغي عليها �ن تو�جه 
مث���ل ذل���ك ول �أحد يري���د �إي���ذ�ء �ل�شع���ب �لباك�شتاين، 
فق�ش���م كبرًي من �ل�شعب ل يع���رف حتى �ن هذه �لأمور 
حت���دث با�شمهم لأنها حرب �شرية ت�شتخدم خطط غري 

منتظمة.
�ل�شحاف���ة  ع���رب  ه���ذ�  ع���ن  م���ا  �أح���د�  تكل���م  م���ا  و�إذ� 

�لباك�شتانية فاإن م�شريه هو �ملوت.
�حلكومة �لباك�شتاني���ة تبذل ما بو�شعها جلعل تقارير 
�لأمم �ملتح���دة تتجن���ب ذك���ر �حلقيق���ة، و�ن �أي تقرير 
بخ�شو�ض �أفغان�شتان م�شريه �لرعب و�ملوت �ملوؤكد، 
�أي �ن���ه ل وجود حلري���ة �ل�شحاف���ة يف باك�شتان بهذ� 

�ل�شدد.
�لث���اين: هل �نت متفاجئ م���ن �لأرق���ام �لعالية لأعد�د 
عنا�ش���ر �لقاعدة وباقي �ملجامي���ع �لإرهابية �ملذكورة 

يف تقرير فريق �ملتابعة و�رتباطاتهم بطالبان؟ 
تخ�ش���ع تقارير �لأرقام د�ئمًا للتحلي���ل �لدقيق، ل �شك 
�ن هن���اك كثري من �لنا�ض تورط���و� يف �لقتال بطريقة 
م���ا �و باأخ���رى، ومعظمه���م �نتهى بهم �لم���ر �ما قتلى 
�و جرح���ى، وكم���ا ت�ش���ري �مل�ش���ادر ف���اإن �لآلف منهم 
يقتل���ون كل �شن���ة و�لكثري منهم يق�ش���ون وقتًا طويا 
�ثن���اء عودتهم لعو�ئلهم ويقطع���ون �مل�شافات عابرين 
�حلدود لك�شب لقمة �لعي�ض و�ل�شبب يف ذلك كونهم ل 
ي�شتطيعو� توفري �مل���ال ل�شد حاجياتهم مما يك�شبونه 
مقاب���ل قتاله���م بالوكال���ة ع���ن طالب���ان، لذل���ك ينتقلو� 
�ىل �شف���وف �لقاع���دة، عل���ى �شبيل �ملث���ال حقاين هي 
جمموعة لها �رتباط وثيق بالقاعدة، على �لرغم من �ن 
�حلقانين هم �أفغان وم���ن مقاطعة بكتيا ومن ع�شرية 
ز�در�ن لك���ن يت���م توجيهه���م م���ن د�خل باك�شت���ان منذ 
�شن���ن طويلة، و�حلقانيون �رتبط���و� بالقاعدة كونها 
م�شدرً� لاأم���و�ل و�لتجهيز �لع�شكري، هكذ� ��شتمرت 
�لعاق���ة بينه���م، وهناك �دلة عل���ى �ن جمموعة حقاين 
�خ���ذت مبادئ �لقاع���دة بعد �حد�ث �حل���ادي ع�شر من 
�أيل���ول 2001، لذل���ك فه���م �ش���ركاء حقيقي���ون للقاعدة 
من���ذ �لبد�ية �ملبك���رة، ولي�ض م���ن �مل�شتغ���رب �ن نرى 
باأن �ل�شتخب���ار�ت �لباك�شتانية ت�شمي حقاين كزعيم 
رئي�ش���ي للقيادة �لع�شكرية لطالب���ان د�خل �أفغان�شتان 

وحماور رئي�شي لهم مع تنظيم �لقاعدة.  
وب�شفتن���ا متابعن عر�قي���ن للو�ش���ع يف �أفغان�شتان 

ن�شتنتج ما يلي:
 �لإجناز �لذي حققته �تفاقية �لدوحة 2020:

�أك���رب �جن���از مت حتقيق���ه ه���و يف �حلقيق���ة ل�شال���ح 
طالب���ان ولي�ض لأمريكا، لن �لتف���اق ن�ض على �شحب 
�لق���و�ت �لمريكي���ة دون �ن تو�جه قت���ال �و �ن تكون 

حتت نري�ن طالبان، مقاب���ل �ن تفرج �مريكا عن �آلف 
�ملقاتلن م���ن طالبان يف �شجونها، وه���ذ� عمل كارثي 
بحد ذ�ته، فه���دف طالبان و�ل�شتخبار�ت �لباك�شتانية 
هو �خر�ج �لق���و�ت �لمريكية وحلف �شمال �لأطل�شي 
م���ن �أفغان�شت���ان لي�شتم���رو� باأعم���ال �لقت���ال وفر����ض 

�حللول �لع�شكرية.
 م���اذ� يعن���ي بالن�شب���ة لطالب���ان ه���ذ� �لن�شح���اب غري 

�مل�شروط؟
ل يعني ه���ذ� �لن�شحاب غري �مل�شروط �شوى �عرت�ف 
�مريك���ي باأنه���م ف�شل���و� يف �لتعام���ل م���ع �لتهدي���د�ت 
�لإرهابي���ة �لرئي�شي���ة، ولي����ض ه���ذ� فق���ط، و�من���ا هو 
�ع���رت�ف �مريك���ي باأن �لتعام���ل كان بن دول���ة ودولة 
ولي�ض بن دولة وجمامي���ع �إرهابية، وهذ� هو �خلطاأ 
�لأك���رب �لذي قام���ت به �لوليات �ملتح���دة، لقد تعاملت 
�مري���كا م���ع �أفغان�شت���ان عل���ى �أنه���ا ق�شي���ة �إرهابية، 
��شتخ���د�م  ع���دم  ب�ش���رط  منه���ا  �لن�شح���اب  و�أر�دت 
�أفغان�شت���ان �لقوة �ش���د �لوليات �ملتح���دة وحلفائها، 
وبع���د ذل���ك ينبغي �حلديث ع���ن �مل�شكل���ة �حلقيقية �ل 
وهي مو�شوع �ل�شام هن���اك، لقد حاربت �أمريكا �شد 
طالب���ان يف �أفغان�شت���ان لع�شر�ت �ل�شن���ن لن طالبان 
وحلفاءه���ا كان���و� م�شدر تهدي���د حقيقي للع���امل، ومل 
تنته ه���ذه �لتهديد�ت، وعلي���ه فاإن �لطريق���ة �لوحيدة  
�لآن ه���ي �لتاأكد م���ن عدم قيام طالب���ان بتهديد �ملنطقة 
و�لع���امل ويف هذه �حلالة يك���ون من �ل�شروري �إيجاد 
حكومة قوي���ة وملتزمة ب�شمان ع���دم ��شتخد�م �لباد 

بهذه �لطريقة مرة �أخرى.
ما هو م�شتقبل �أفغان�شتان بعد �لن�شحاب �لأمريكي؟

 طالبان �شتو��شل �لقتال و�أن �لدولة �لأفغانية �شتقاوم 
مثلما قاومت حكومة جنيب �لله لفرتة حمددة، ويبقى 
�ل�شعب �لأفغاين �شحية �لنري�ن، �أمريكا �م�شت عقدً� 
من �لزمن يف �لقتال وعقدً� يف �حلديث مع طالبان، �ما 
بع���د �ن�شحابها فيجب �أن يكون �لرتكيز على �لعاقات 
ب���ن �أفغان�شت���ان وباك�شت���ان ول �شيم���ا دور باك�شتان 
يف تنظيم ومتوي���ل وت�شليح جي�ض لي�شارك يف حرب 
بالوكالة و ل ميكن ملتابع �ليوم �ن ينكر دور باك�شتان 
مب���ا يج���ري يف �أفغان�شت���ان، حت���ى �ن يف �شه���ر �آيار 
�ملا�شي، �أجرى �لرئي����ض �لأفغاين �أ�شرف غني مقابلة 
م���ع �شحيفةSpiegel �لأملانية ق���ال �إن باك�شتان هي 
�شب���ب قوة طالب���ان، وم�شن���ع قر�ره���م، و�إذ� �تخذو� 
�لقر�ر �خلاطئ، فيجب على دول مثل �أملانيا �أن تفر�ض 
عليه���م �لعقوب���ات �نظ���ر �إىل م���ا يح���دث يف �ل�شيا�شة 
�لباك�شتاني���ة �لآن، لق���د كلف���ت �حل���رب باك�شتان لي�ض 

فقط �أرو�حًا و�منا �شمعتها و�زدهارها كذلك.
ختامًا: ما هو خيار �حلكومة �ملوؤقتة؟ 

 لرمب���ا يكون ه���ذ� هو �حل���ل �لأمثل خ�شو�ش���ًا �ذ� ما 
غ���ريت باك�شت���ان �شيا�شتها وعملت عل���ى وقف �طاق 
�لن���ار بن �ل�شلطة وطالبان، لن وقف �طاق �لنار من 
�شروطه �ن تكون هناك عملية �نتخابات، و�ن �ل�شعب 
�لفغ���اين �شيكون وقته���ا قادرً� على �ختي���ار حكومته 
�و �ختي���ار �لأ�شخا����ض �لذي���ن يغ���ريو� ح���ال �لب���اد 
ويعملو� على طي �شفح���ة �لقتال، لكن تقا�شم �ل�شلطة 
ب���ن �حلكومة وطالب���ان هو نهج خاط���ئ �ذ ل نفع من 
وجود جمموعة من طالب���ان د�خل �ل�شلطة وجمموعة 
�أخ���رى من طالب���ان ترفع �ل�شاح، يف ه���ذه �حلالة لن 
يتوقف �لقتال، �خلطوة �ملهمة و�ل�شرورية هي �قناع 
باك�شت���ان عل���ى وق���ف دعمه���ا للم�شلح���ن �و تهديدها 

بفر�ض �لعقوبات �ل�شارمة

�لوزر�ء  رئي�ض  �شعى   ،  2020 مايو  يف  �لعر�ق  لوزر�ء  رئي�ًشا  �نتخابه  منذ 
وي�شعى   ، �خلارجية  �ل�شيا�شة  يف  جديد  نهج  �تباع  �إىل  �لكاظمي  م�شطفى 
با�شتمر�ر �إىل ��شتعادة مكانة �لعر�ق كزعيم �إقليمي. و�أ�شبحت هذه �ل�شيا�شة 
�لأ�شا�شية  �لتغيري�ت  من  عدد  بعد   2021 عام  �شيف  يف  خا�ض  ب�شكل  ن�شطة 
يف و�شع �ل�شيا�شة �خلارجية يف �ملنطقة ، ول �شيما و�شول حركة طالبان �إىل 
�ل�شلطة يف �أفغان�شتان و�لإعان يف متوز عن هذه �ل�شنة عن �ن  �لرئي�ض جو 
عام  نهاية  بحلول  �لعر�ق  من  �لرئي�شية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شحب  يعتزم  بايدن 

.2021
لبغد�د  �ل�شيا�شة �خلارجية  ، تكثيف ملحوظ لآن�شطة  �شهد  �شيف عام 2021 
مب�شاركة  �لعر�ق  يف  كربى  �إقليمية  قمة  عقد  �إىل  هدفت  و�لتي   ، �ملنطقة  يف 
لعبن بارزين وخ�شوم �ألد�ء يف �ملنطقة ، مبا يف ذلك قادة �ل�شعودية وتركيا. 
رئي�شي  �إبر�هيم  موؤخًر�  �ملنتخب  �لإير�ين  �لرئي�ض  دعوة  متت   ، ذلك  بعد 
قد  ، وكانت طهرن  ناب عنه وزير �خلارجية �جلديد  �لذ   ، �لإقليمية  �لقمة  �إىل 
�آب.  كان مقرر� يف 28  كما  �لقمة يف  ، وجرى عقد  �لعر�قية.  باملبادرة  رحبت 
وكان عنو�ن �لقمة مبدئيا “�ملنتدى �لقليمي لدول �جلو�ر �لعر�قي”. كما �أكد 
�ملنظمون  وطرح  للم�شاركة.  �لأويل  ��شتعد�ده  ماكرون  �إي  �لفرن�شي  �لرئي�ض 
فكرة �لقمة �لإقليمية على �أنها رغبة يف توحيد قادة �ملنطقة من �أجل �لتفاو�ض 
تتز�من  للمنطقة.  �مللحة  �مل�شاكل  وحل  خارجي  تدخل  ودون  م�شتقل  ب�شكل 
�لعر�ق  من  �لأمريكية  للقو�ت  �ملحتمل  �لن�شحاب  مع  عر�شي  ب�شكل  �لفكرة 

بحلول نهاية هذ� �لعام.
وبالن�شبة لرئي�ض �لوزر�ء �لعر�قي ، فاإن هذ� �حلدث هدف �إىل �أن يكون دليًا 
هاًما على ��شتقالية �شيا�شة بغد�د �خلارجية وطموحاتها �لقيادية ، خا�شة بعد 
وت�شعى   ، �جلديدة  ��شرت�تيجيتها  يف  �لأمريكية.  للقو�ت  �ملخطط  �لن�شحاب 
بغد�د �إىل تاأكيد نف�شها كو�شيط ��شرت�تيجي مهم بن �ل�شيعة و�ل�شنة ، لإيجاد 
حلول و�شط ، على وجه �خل�شو�ض ، بن �إير�ن و�ململكة �لعربية �ل�شعودية ، 
ب�شاأن عدد من �لنز�عات و�لأزمات �لإقليمية �لرئي�شية ، يف �ليمن ولبنان ب�شكل 
�أهمية  على  و��شح  ب�شكل  �لأخرية  ت�شريحاته  يف  �لكاظمي  �أكد  كما  �أ�شا�شي. 

�إيجاد حلول و�شط بن قادة �ملنطقة باأنف�شهم ، دون تدخل خارجي و�شغط.
فور  �ملتجه  هذ�  يف  �لأوىل  �لو�شيطة  �خلطو�ت  �تخاذ  يف  �لكاظمي  بد�أ  لقد 
�ململكة  �أعادت   ، �لريا�ض. يف عام 2019  �لعاقات مع  بتطبيع  �نتخابه. وبد�أ 
يف  وبد�أت  عاًما   30 بعد  بغد�د  يف  �لقن�شلي  مكتبها  فتح  �ل�شعودية  �لعربية 
يف   ، ثم  �لعر�ق.  يف  �لتنمية  م�شاريع  لدعم  �ملانحن  من  كبرية  �أمو�ل  تقدمي 
�إير�ن و�ململكة  �لعر�ق بن وفدي  ثنائي مهم يف  ُعقد �جتماع   ، ني�شان 2021 
قطع  بعد  �مل�شتوى  رفيع  �ت�شال  �أول  �أ�شبح  و�لذي   ، �ل�شعودية  �لعربية 

�لعاقات �لدبلوما�شية بن �لبلدين يف عام 2016. �أخرًي� ، و��شت�شاف رئي�ض 
�لوزر�ء �لكاظمي يف متوز 2021 ، �لقمة �لأوىل لقادة م�شر و�لأردن و�لعر�ق 
ذلك  يف  مبا   ، �لإقليمية  �لق�شايا  �لطرفان  ناق�ض  حيث   ، عديدة  �شنو�ت  منذ 
�لقت�شادية. تعاون. يف متوز  �لآفاق  ، ف�شًا عن  �لإرهاب  فل�شطن وحماربة 
من هذ� �لعام. و�أبرم �لعر�ق �تفاقية تاريخية لتزويد �لوقود مع لبنان ، وهو 
�أن  بعد  �لبلد  ذلك  يف  �لوقود  باأزمة  �ملتز�يد  �لتهديد  لتجنب  �لأهمية  بالغ  �أمر 
�لوقود  من  مليون طن  بغد�د  �لوقود. و�شتزود  دعم  �للبنانية  رفعت �حلكومة 
توفري  ذلك  ، مبا يف  �شلع وخدمات  مقابل   - �ملقاي�شة  �أ�شا�ض  على  �لو�قع  يف 
�خلدمات �لطبية ، يف ظل �لو�شع �ملايل �ل�شعب لبريوت. ويف �لو�قع ، هذه 
بادرة ح�شن نية وم�شاعدة للبنان يف فرتة �شعبة عليه ، وتهدف �إىل تعزيز �لثقة 

�ملتبادلة و�شلطة �لعر�ق كاعب �إقليمي مهم.
وهكذ� ، فاإن مبادر�ت �ل�شيا�شة �خلارجية �لأخرية للقيادة �لعر�قية تهدف �إىل 
خال  من  �أ�شا�شي  وب�شكل   ، �لأو�شط  �ل�شرق  �شيا�شات  يف  بغد�د  دور  تعزيز 
مع   ، �ل�شيعية  و�إير�ن  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �ل�شنة  بن  �لو�شاطة 
�لقوة. وب�شكل  للعر�ق مع كا مركزي  �لتاريخية  �لعاقات  �لعتبار  �لأخذ يف 
منف�شل ، يعمل �لعر�ق مع تركيا كمركز م�شتقل للقوة يف منطقة خارج �لنفوذ 
�لإقليمية  للقيادة  �خلارجية  �ل�شيا�شة  خط  تعزيز  مت  �ل�شعودي.  �أو  �لإير�ين 
ب�شكل خا�ض بعد قر�ر �لإد�رة �لأمريكية ب�شحب 2500 جندي �أمريكي متبقن 

يف �لعر�ق.
�لعر�قية   �لقيادة  تبنته  �لذي  �لطموح  �خلارجي  �ل�شيا�شي  �لهدف  �أن  يبدو 
يتمتع بفر�ض جناح جيدة. وهذ� يوؤكد �لدور �لبناء لبغد�د يف �إقامة �لت�شالت 
�لقت�شادية و��شتعادة �مل�شاور�ت �ل�شيا�شية بن �لدول �لتي مل تكن على �ت�شال 
ببع�شها �لبع�ض منذ عدة عقود منذ �لت�شعينيات. يف �لوقت نف�شه ، فاإن �لبهجة 
من “ �لنت�شار�ت �ل�شريعة” من جهة �إقامة �ت�شالت متقطعة، �شوف تتا�شى 

ب�شرعة �إذ� مل تتبعها خطو�ت ومبادر�ت �أكرث جدية و��شرت�تيجية.
ويف مثل هذه �لتطور �شيكون من �لأ�شعب على بغد�د �أن متار�ض دورها  لعدم 
وجود  عتات �لتاأثري �لقت�شادي �أو �ملكافاآت �ملالية و�ل�شتثمارية �لتي ميكن 
يف  �شيما  ل   ، �لقت�شادية  تنميته  �آفاق  �إىل  بالنظر   ، �ليوم  �لعر�ق  يقدمها  �أن 
من  �أنه  يف  يتمثل  �آخر  كبري  خطر  وهناك  �أ�شعار�لنفط.  وتقلب  �لوباء  �شياق 
�أجل �لتنفيذ �لناجح للمهمة �جلديدة للدبلوما�شية �لعر�قية ، فاإن بغد�د بحاجة 
�ملرتقب  �لد�خلي. مع �لن�شحاب  �ل�شيا�شي  �إىل �حلفاظ على �ل�شتقر�ر  ما�شة 
للقو�ت �لأمريكية يف �لن�شف �لثاين من عام 2021 ، وتزد�د �ملخاطر �لأمنية 
يف  يحدث  ما  �شياق  يف  خا�شة   ، �لباد  د�خل  �لإرهابية  �لتهديد�ت  وتفاقم 
�لقاعدة  �إرهابيي  �لتهديد يف �حتمال ��شتعادة مو�قع  �أفغان�شتان. ويكمن هذ� 
، ورمبا تنظيم د�ع�ض على �أر��شي �لعر�ق. ويف حالة تفاقم �لو�شع �لد�خلي 
وتقوي�ض �ل�شتقر�ر ، فاإن �لتهديد بتقوي�ض جميع جهود �ل�شيا�شة �خلارجية 
عاوة   . ماثا ً �شيكون   2020 عام  منت�شف  منذ  �لعر�ق  يبذلها  �لتي  �جلديدة 
على ذلك ، وعلى �ملدى �لطويل ، للنجاح على جبهة �ل�شيا�شة �خلارجية ، ومن 
ا �لوحدة �لوطنية �لد�خلية ، و�لتغلب على  �ملهم للقيادة �لعر�قية �أن ت�شمن �أي�شً
�ل�شتقطاب �حلايل للقوى وت�شوية  �خلافات مع حكومة �قليم كرد�شتان. ومبا 
�أن �لعر�ق مل يجتاز بعد طريق �لعبور من �لنز�ع �إىل دولة م�شتقرة وم�شاملة ، 
لتاأثري�ت  �شتخ�شع  بها  ��شطلع  �لتي  �لطموحة  �ل�شيا�شة �خلارجية  مهمة  فاإن 
�آلية  و  �ل�شيا�شي  �لنظام  لقوة  �لختبار  من  نوًعا  و�شت�شبح  �إ�شافية  د�خلية 
ت�شكيل �لهوية �لوطنية. و�شيظهر مدى ��شتعد�د �لنظام �جلديد ملهام �ل�شيا�شة 
يف  �ملقبلة  �لإقليمية  �لقمة  �شيما  ول  �لقريب  �مل�شتقبل  يف  �جلديدة  �خلارجية 
بغد�د مب�شاركة �لعديد من جري�ن �لعر�ق �ملوؤثرين يف �ل�شرق �لأو�شط.�شيما 
�لقمة �لإقليمية �ملقبلة يف بغد�د مب�شاركة �لعديد من جري�ن �لعر�ق �ملوؤثرين 

يف �ل�شرق �لأو�شط.
 

اعتمدت املادة على درا�سة ملعهد ال�سرق الو�سط يف مو�سكو

ايران و اأفغان�ستان في ال�سيا�سة الخارجية للوليات المتحدة الأمريكية

من اأجل ان تنجح المبادرات الجديدة ل�سيا�سة 
العراق الخارجية

اأفغان�ستان.. ال�سالم الغائب والحرب بالوكالة
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خ���ال �إفتتاح �أح���د معار�شي، كنت �أود ت�شوي���ر بع�ض لوحاتي رغم 
زحم���ة �حلا�شرين، لكني حني همم���ُت بالت�شوير توقفْت �مر�أة بيني 
وبني �للوحات دون ق�ش���د منها، �إنتظرُت حلظات و�ش���ط �لزحام لكن 
�ملر�أة ظلت و�قفة تتكلم مع هذ� وت�شري لذ�ك. ما �أثارين وقتها هو �أن 
تلك �ملر�أة كانت ت�ش���ع على ر�أ�ش���ها زهورً� ال ح�شر لها، زهور ملونة 
ت�ش���تقر على �ش���عرها بطريقة الفتة وهي تتو�ش���ط قاعة �لعر�ض، فما 
ُر �مل���ر�أة ذ�ته���ا ب���داًل من لوحات���ي �لتي ظهرت  ���وِّ كان من���ي �إال �أن �أُ�شَ
كخلفية للم�ش���هد، وبعده���ا بقليل �إقرتبُت منها وقدمت لها نف�ش���ي مع 
كاأ�َش���ي نبيذ، الأعرف باأنها �لر�ش���امة مارتا يولن���غ، �لتي -عرفُت فيما 
بع���د- باأنها تع���وَدْت �أن ت�ش���ع �لزهور على ر�أ�ش���ها بداًل م���ن �لقبعة، 
وكاأنه���ا حتمل باقة من �لورد حيث يتطاي���ر �لعطر ومياأ �ملكان �لذي 
تتو�ج���د فيه. ومب���ا �أين متعلق كث���ريً� بالزهور و�أ�ش���كالها و�ألو�نها 
و�لتكوينات �لتي تنتج عن �ن�ش���جامها مع بع�ش���ها، لذ� ر�شمت لوحة 
��ش���تلهمتها من تلك �لر�شامة �لتي تلف �ش���عرها بزهور غريبة وكاأنها 
خرج���ت توً� من و�ح���دة من حفات �أم�ش���رتد�م �لبوهيمية، ثم تبعُت 
ذلك بلوحات عديدة تظهر فيها �لن�شاء وهن يغطني �شعورهن بباقات 
ورد ملونة تثري �ملحبة و�لفرح و�لعطر �ملمزوج باحل�ش���ور و�لغياب 
يف ذ�ت �لوقت. كنت قد ر�شمت قبل هذ� �ملوقف بع�ض �للوحات �لتي 
تدخ���ل فيها �لزهور كمفردة عابرة، لكني بعد لقاء ذلك �ملعر�ض ذهبُت 
مع �لزهور بعيدً� و�شارت هي �لبطل يف �لكثري من قما�شات �لر�شم. 
�ملناخ و�ملحيط ي�ش���اعد�ن غالبًا على منح �لر�ش���ام مو��شيع  للر�شم، 
وه���ذ� و��ش���ح جدً� يف بلد مث���ل هولند�، فا ميكن���ك �أن متر هنا قرب 
�أي���ة ز�وية �أو منعطف، دون �أن ترى �لزهور �ملختلفة، �أما لو جتولَت 
و�ش���ط �حلقول و�مل���ز�رع و�لغاب���ات فتد�همك زهور مل ت���ر لها مثيًا 
�ش���ابقًا. تاري���خ هولند� م���ع �لزهور قدمي قدم �الأر��ش���ي �ملنخف�ش���ة 
ذ�ته���ا، وح���ني تب���و�أت هولند� مرتب���ة رفيعة يف �لر�ش���م من���ذ �أربعة 
قرون، �إحتلت �لزهور مكانة خا�ش���ة يف لوحات هذه �لفرتة، وكانت 
ترمز �ىل تفا�شيل و�أ�شياء كثرية، كما يف لوحة يان �شتني �لتي تظهر 
فيها �لزهور يف �لنافذة كاإ�ش���ارة �ىل �لزوجة �ملتوفية للرجل �لظاهر 
يف �للوحة، ح�شب تقاليد �لقرن �ل�شابع ع�شر. كذلك لوحة رميرب�نت 
�ل�ش���هرية �لتي و�ش���ع فيها �لزهور على ر�أ�ض زوجته �شا�ش���كيا كرمٍز 
للخ�ش���وبة و�حلب، كذل���ك �آالف �للوح���ات �الأخرى �لت���ي �أدَخَل فيها 
�لفنان���ون �لزهور كمو�ش���وع �أ�شا�ش���ي، ليمت���د تاأثري �لزه���ور مئات 
�ل�ش���نني عرب تاريخ هولن���د�، ومل يتوقف هذ� �حلب و�ل�ش���غف حتى 
بعد �أن �شار هناك متحف للزهور يف مدينة �آل�شِمري قرب �أم�شرتد�م. 
تغط���ي �حلق���ول �مللون���ة م�ش���احات و��ش���عة يف كل �أرج���اء هولند�، 
و�أجم���ل هذه �حلق���ول هي �لتي تقع بني �أم�ش���رتد�م والهاي. وهناك 
�أن���و�ع ال ح�ش���ر لها، لكن �أكرثها �ش���عبية ه���ي �لُتلب، وتق���ع �ملز�رع 
غالب���ًا ب���ني �لوديان �أو �له�ش���اب �لقريب���ة من �لبح���ر، الأن �لرتبة يف 
هذه �ملناطق تكون خ�ش���بة جدً� ومنا�ش���بة لهذه �الأنو�ع �لتي تتدفق 
باملاي���ني و�أ�ش���بحت عام���ة هولن���د� �ملمي���زة، ووجهه���ا �مللون بني 
�لبلد�ن و�ش���ارت منذ �أربعمائة �شنة بطاقة تعريف هولندية باإمتياز. 
ل���ذ� ياأت���ي مايني �لنا�ض من بلد�ن خمتلفة يف �لربيع، كي ي�ش���اهدو� 
وي�ش���ورو� هذ� �جلم���ال ويتجولون بني مامح ه���ذه �جلنة �مللونة، 
وي���رون كيف ميك���ن لهذ� �لبل���د �أن يتح���ول �ىل باليت ملون لر�ش���ام 
�نطباع���ي، وخا�ش���ة منطقة )كوكن ه���وف( �لتي تعت���رب �أجمل بارك 

ربيعي يف �لعامل. 
�ملعنى �حلقيقي للحياة هو �أن تعي�ش���ها ومت�شي معها بتناغم وحرية 
ة، دون �أقنع���ة، با �أغ���ال تاريخية وعقائدي���ة و�أيديوجلية،  وم�ش���رَّ
وغ���ري مكبد بعقد �إجتماعية. وتعرُف �أن �ليوم �لذي تعي�ش���ه �الآن هو 
�أثم���ن يوم يف حياتك. لذ� ميكنني �لق���ول �أن هولند� هي بلد �جلمال 
و�ل���ورد، وبعد �أن ع�ش���ُت �ش���نو�ت طويلة جدً� يف ه���ذ� �لبلد، َخرِبُت 
�ش���ر �جلمال �لذي يخرج مثل �لينابي���ع وينبثق مثل �لعيون يف هذه 
�الأر��ش���ي �ملنخف�شة جغر�فيًا، و�لعالية جماليًا. ويكفي �أن هذ� �لبلد 

لي�ض لديه عيدً� للجي�ض، بينما لديه عيدً� وطنيًا للزهور.  

المناخ والمحيط ي�ساعدان غالبًا على منح 
الر�سام موا�سيع للر�سم، وهذا وا�سح جداً 

في بلد مثل هولندا، فال يمكنك اأن تمر 
هنا قرب اأية زاوية اأو منعطف، دون اأن 

ترى الزهور المختلفة، اأما لو تجولَت و�سط 
الحقول والمزارع والغابات فتداهمك 

زهور لم تر لها مثياًل �سابقًا. 

حنون مجيد

د. نادية هناوي

الأ�سبع
الورق����ة البي�س����اء مب�س����وطة، وخم����دة احل����ر طرية، 

والأ�سابع الع�سرة جاهزة..
�س����غطْت الأ�س����ابع على خمدة احلر، وب�سمْت على 
الورقة البي�س����اء فانطبعت �سورها الظليلة هناك، اإّل 
اإ�سبعًا ظل قائمًا وحده ينتظر اليوم الذي اإن ندم فيه 

�ساحبه، ع�سه اأو برته.

النا�سك
فجرًا يغادر  �سومعته على اجلبل نحو النبع.

هناك ي�سرب املاء اأوًل ثم يغت�سل من بعد، وي�سلي.
عل����ى خطوه، ي�س����تيقظ الراق����دون م����ن رقادهم، ولو 
كنت مكانهم ل�س����األته عن دورق ماء ل�س����قي زهوري، 
اإّل اأنه����م كان����وا ي�س����األون : " اإىل اأي����ن مي�س����ي ه����ذا 

الل�ص"؟

بطيخ
يلق����ى الرجل "امل�س����كور" نظ����رة على حفيدت����ه تلتهم 

قطعًا من البطيخ يف �سحن.
يحدث نف�سه؛

ل يف طفولتن����ا �س����بعنا م����ن البطيخ ول م�س����موح لنا 
تناوله الن..

ت�ساله حفيدته؛
ماذا تقول جدو، مع من تتكلم؟
يفّز الرجل على �سوؤال حفيدته:

ل �سيء جدو.. اأتكلم مع البطيخ.

الأ�سدقاء
يف نقطة على ال�سارع العام وقد ا�سطف النا�ص على 
الر�س����يفني،  ارتفقت فتاة ذراع �س����ديقها الفتى بينا 

ارتفق هو ذراعها الآخر وجعال يرق�سان.
كان����ت تتطوى بني يدي����ه بفتنة طاغي����ة، وتهتز وتدور 
عل����ى ذراعيه، بني ابتعاد واقرتاب واقرتاب وابتعاد، 
ه����ي  عل����ى مو�س����يقى راق�س����ة  يت����ذاوب  يف رق�����ص 
الأخ����رى، ول �س����يء يحي����ط بهما �س����وى ذلك اخليال 

اخلالب الذي م�سيا ي�سبحان فيه.
الر�س����يف  م����ن  نف�س����ه كان عل����ى نقط����ة  الوق����ت  يف 
القري����ب، جمموعة م����ن فتي����ان اأ�س����دقاء ملتمني على 
بع�س����هم يتحدث����ون بح����رارة، عم����ا يب����دو اأث����رًا على 
نفو�س����هم من دون اأن يولوا الرق�سة والراق�سنْي اأي 

اهتمام..
انتهت الرق�س����ة والتحم الراق�س����ان وقّبل كل منهما 
الآخر مع توا�س����ل الت�س����فيق، والأ�س����دقاء ال�سعداء 

مل ينتهوا ول اأظنهم قد ينتهون

ر�سالة مبهمة
ل باأ�ص اأن اأبكر عليك هذا ال�سباح،

اأحييِك واقّبل خديِك.
اأقودك اإىل احلمام،

اآتيك مبالب�سك اجلديدة،
واأغلق الباب! 

و�سع الأ�سد
عندما ُتخّدر الأ�س����د لتعالج املري�ص من اأ�س����نانه، ثم 
تطلق����ه و�س����اأنه يف الغ����اب، ل مينعه ذل����ك من تفح�ص 

ج�سدك باأ�سنان �سليمة من �سنع  اأناملك.. اإْذ يلتقيَك 
هناك.

الفرا�سة... ق�سة تجريبية.

�أجو�وؤها م�ش���تقاة من ق�شيدة ل�شعدي 
" �الأم���رية" كذل���ك  بعن���و�ن  يو�ش���ف 

�لكلمات �ملقو�شة.

بر�ساقتها املعهودة وذبذبة جناحيها،
دخلت مقهى املعقدين.

هناك على من�س����دة فارغة وحيدة حّلت وجناحاها مل 
ت�سكنا بعد..

املعلق����ة  مقهاه����م  واأج����واء  املعقدي����ن  �س����كون  هاله����ا 
بال�سباب وبالدخان..

كادت تنتق����ل اإىل اأحده����م وحتط على �س����فتيه؛ تقول 
له؛

حبي، "اأنت 
حبيبي".

غر اأنها وجدته اأ�سّد املعقدين عتمًة؛
يف فمه �سيجارة ُمّرة، وبني اأ�سابعه �ساي كالقطران.

الأمرة؛ "ومثل 
يف حلظٍة

وبكل مهابتها
تنحني

وتطر".

تحولت خلف النافذة
يق����ف العج����وز خل����ف نافذت����ه القدمي����ة، متطلع����ًا  اإىل 

ع�سب حديقته مغمورًا بالثلج.

يرتع�ص ج�سده ويرد كما لو متر عليه عا�سفة برد.
يعود اإىل كر�سيه اخل�سب يجل�ص عليه ويتابع انطفاء 

�سيجارته على من�سدته،
ويفك����ر اأن ع�س����ب حديقت����ه �س����يبقى لبث����ًا عل����ى حاله 
هناك حتى الربيع الق����ادم، ليعود، من جديد، منبثقًا 

اإىل احلياة.
يتقدم من مدفاأته ي�س����قيها زيتًا ويطلق يف اأح�س����ائها 

النار.

ذلك ال�ستقبال
ل يع����رف ع����دد العق����ود التي م����رت على ذل����ك اليوم، 

ثالثة، اأربعة، اأو حتى خم�سة.
لكنه����م كان����وا هن����اك  يف جتم����ع حميمي اأم����ام نادي 
املعلم����ني قرب �س����دة الك����وت؛ ينتظرون ق����دوم املعلم 

اجلديد.
دون الآخري����ن وعلى ُبعِد عدد م����ن اخلطوات، يتقدم 
منه م�ستقباًل كاأنه اأخ �سقيق، ليب�سم يف قلبه مذ ذاك 

حمبة ل تزول؟
كان ال�س����باح عل����ى ال�س����دة اآن����ذاك جليًا باه����رًا، وما 

يزال  على ذلك حتى اليوم.

�سقوط اأخيل
�س����نت احل����رب وتتالت على ج�س����د اأخي����ل النبال ومل 

تنل منه.
راٍم ح����اذٌق راأى ت�س����اقط ال�س����هام م����ن عل����ى �س����دره 
وذراعيه، ت�ساقط الري�ص من على ج�سد ن�سر عظيم، 
ف�س����دد �س����همه نحو اإح����دى قدميه فاأ�س����اب نقطة من 

كعبه، �سقط اإثرها اأخيل مرميًا على الأر�ص.
وراء  اأخي����ل  الأبط����ال؛  �س����قوط  ت����واىل  ذاك  عن����د 

اأخيل....

و�إذ� كان رو�د ق�شيدة �لتفعيلة قد مّثلو� جزءً� 
من �لتحديث يف �حلركة �ل�ش���عرية �ملعا�شرة، 
فاإن �ل�ش���عر�ء �لذين �أتو� من بعدهم �ش���اهمو� 
يف حرك���ة �لتحدي���ث �أي�ش���ا، متمردين على ما 
مل يتم���رد عليه �لرو�د، وباجتاهني �الأول: هو 
�ل�ش���كل �لفني و�ملتمثل يف �لتم���رد على نظام 
�لتفعيلة، و�لثاين داليل يتمثل يف �لتمرد على 
حمتوى �ل�ش���عر وم�ش���امينه �لفكري���ة. وبهذ� 
يكون �لتمرد على �ل�ش���يغ �ملعت���ادة ذ� دو�مية 

ال تعرف �خلمود.
وال خاف على �أن ن�ش���بة �الجتاه نحو �ل�شكل 
�لفني �إىل ن�ش���بة �الجتاه �لث���اين �لداليل هي 
�الأك���رث كم���ًا و�الأق���وى تاأث���ريً� يف م���ا تركت���ه 
عل���ى م�ش���رية �حلرك���ة �ل�ش���عرية �ملت�ش���اعدة 
و�لتي بلغ���ت ذروتها �أو�خر �لقرن �لع�ش���رين 
ومطل���ع هذ� �لق���رن �حل���ادي و�لع�ش���رين يف 
م���ن كل  عقدي���ه �الأولي���ني وبا�ش���هام �ش���عر�ء 
�الأجي���ال، وفيهما تر�ش���خ قالب ق�ش���يدة �لنرث 
ال كجن�ض �ش���عري قائم بذ�ته ح�ش���ب، بل عابر 
على �أجنا�ض �ل�ش���عر �الأخرى نظ���ر� ملا يتملكه 
قالبه من �إمكانيات فنية و�جنا�ش���ية ت�شمح له 

بالعبور على خمتلف �أنو�ع �ل�شعر و�أ�شكاله.
وعلى �لرغم من هذ� �ل�ش���عود �لكمي و�لتاأثري 
�لنوع���ي �ل���ذي حققت���ه ق�ش���يدة �لن���رث وه���و 
مبثابة �نت�ش���ار الجت���اه �ل�ش���كل �لفني يف ما 
يتعل���ق بال�ش���وت ن���ربً� و�إيقاعًا، ف���اإن �لتاأثري 
�ملو�ش���وعي يف �لتمرد عل���ى �لداللة وجتريب 
مناحيها ظل حم�ش���ورً� يف �ش���عر�ء متر�ش���و� 
يف �ملر�هن���ة عل���ى �ملو�ش���وع �ل�ش���عري، ومل 
يتو�نو� عن �ال�ش���تمر�ر في���ه و�ملد�ومة عليه. 
فم���ن هم هوؤالء �ل�ش���عر�ء ؟ وما �ل���ذي ر�هنو� 
يف �لتجري���ب علي���ه داللي���ًا ؟ ومب���اذ� خالف���و� 
�ش���عر�ء ق�شيدة �لنرث يف �ش���عيهم نحو �لتمرد 
على ق�ش���يدة �لتفعيلة ؟ وه���ل حققو� مر�دهم 
يف كتابة ق�شيدة هي لي�شت نرثية وال تفعيلية 
�أم ��ش���تمرو� م���ا ب���ني بني ف���ا هم متم�ش���كون 

بالتفعيلة وال متحررون بالنرث؟ 
لي����ض ي�ش���ريً� حتديد �لتجريب �ل�ش���عري لدى 
�ل�ش���عر�ء �لذين عا�شرو� �حلركة �ل�شعرية يف 
مرحلتها �لريادية، وبع�ض منهم تعلم من �شعر 
�ل���رو�د) �ل�ش���ياب و�لبيات���ي ون���ازك( وكذلك 
�ل�شعر�ء �لذين جاءو� من بعد هوؤالء، ولكن مل 
مينعهم تاأثرهم مبن �ش���بقهم من �إعان �لثورة 
عليه���م؛ فكم���ا �أن �ل���رو�د رف�ش���و� �لر�ش���وخ 
للقالب �لكا�ش���يكي للق�ش���يدة �لعمودية كذلك 
�شعى هوؤالء �ل�شعر�ء �لتجريبيون �إىل �لثورة 
عل���ى �ملو�ش���وع �ل�ش���عري، ال بق�ش���د �بت���كار 
جديد فيه ح�ش���ب، بل �أي�شا بق�شد ��شتعادة ما 
كانت �لق�ش���يدة �لعمودية تهتم به على �شعيد 
�ملو�ش���وع، مم���ا كان �هتم���ام �لرو�د ب���ه قليًا 

بالقيا�ض �إىل �هتمامهم بال�شكل �لفني. 
ياأت���ي  جم���دد  ثم���ة  �لتجدي���د  حرك���ة  ويف 
يطوعه���ا  وغريب���ة  م�ش���تحدثة  مبو�ش���وعات 
لقالب���ه �لتفعيل���ي يف �ش���كل �أ�ش���طوري �أو يف 
�ش���كل قناع، وثمة جم���دد ياأتي مبو�ش���وعات 

م�شتعادة، طرحها �ل�شعر�ء على مّر ع�شورهم 
و�لفا�ش���فة  �ملفكري���ن  كتاب���ات  تناولته���ا  �أو 
ليطوره���ا ه���و، ويطوعه���ا لل�ش���كل �لفني يف 
ق�ش���يدتي �لتفعيلة و�لنرث، م�شفيًا عليها حلة 

جديدة وم�شتحدثة مبنى وحمتوى. 
ه���و  �مل�ش���تعادة  باملو�ش���وعات  نعني���ه  وم���ا 
فيه���ا  �لت���ي  وغنائيته���ا  �لق�ش���يدة  وجد�ني���ة 
الأن���ا �ل�ش���اعر مكانة ال يتن���ازل عنه���ا وللمر�أة 
عنده مو�ش���ع مركزي، ت�ش���في عليها �لطبيعة 
رومان�ش���ية وباأج���و�ء حميم���ة فيه���ا كثري من 
�لوج���د و�لهي���ام. وي�ش���اعد توظي���ف �ل�ش���رد 
مبمكناته �الأ�شلوبية على منح �ل�شعر جماالت 
جدي���دة من �لب���وح ب�ش���فافية �لتاأ�ش���ي �مللتاع 
و�لتظلم �مللذ و�لت�ش���هي �ملت�شامي، مما عرفته 
�لق�ش���يدة �لعربية على طول تاريخها وبنظام 
و�ملقف���اة  �ملوزون���ة  وموتيفاته���ا  �ل�ش���طرين 
وغ���زاًل  ورث���اًء  مدح���ًا  �ملتناول���ة  و�أغر��ش���ها 

وفخرً� وحما�شًة وزهدً�.
��ش���تطاعو�  �لتفعيل���ة  �ش���عر�ء  �أّن  و�ش���حيح 
للق�ش���يدة  �ملوح���دة  �لقافي���ة  عل���ى  �لتم���رد 
�لعمودية، بيد �أنهم �أي�ش���ا جربو� ��ش���تحد�ث 
�عت���ادت  م���ا  تخال���ف  جدي���دة  مو�ش���وعات 
�لق�ش���يدة �لعمودي���ة توظيفه.. فم���ا بالنا �إذن 
من �شعر�ء جربو� يف �ملعتاد �ل�شعري �لداليل 

مثلما جربو� يف �ل�شكل �لفني �ملعتاد ؟!!.
بن���اًء عل���ى ما تقدم، �ش���ار هن���اك �ش���عر�ء لهم 
منجز �ش���عري هو مبجموعه �أقرب �إىل �جتاه 
�ل�ش���كل �لفني منه �إىل �الجتاه �لداليل كما �أّن 
هناك �ش���عر�ء كان���و� يف مرحلة م���ن منجزهم 
جمرب���ني باجت���اه داليل، ويف مرحل���ة �أخرى 
كانت ن�ش���بة ما �أجنزوه من ق�ش���ائد ت�شحبهم 
�إىل �جتاه �ل�شكل �لفني... وقليل من �ل�شعر�ء 
�لتجريبيني متكن���و� من �لتوفيق بني متردهم 
على داللية ق�ش���يدة �لتفعيلة من جانب، وبني 

تطويع ق�شيدة �لنرث دالليا من جانب �آخر. 
ومن هوؤالء �ل�شاعر ح�شب �ل�شيخ جعفر �لذي 
تع���دُّ ق�ش���يدته �أمنوذج���ًا للتجريب �ل�ش���عري 
�لذي فيه حتتل �لداللة �ملركز يف �ملر�هنة على 
�ل�ش���كل �لفني حين���ًا وعلى �ملاألوف �ل�ش���عري 
حينا �آخر، كنوع من �لتمرد على ما كان �لرو�د 
قد متردو� عليه حني ��ش���تحدثو� مو�ش���وعات 

�أفادو� فيها من �ل�شعر �لعاملي. 
وم���ن يع���د �إىل دو�وين���ه يف مرحلت���ه �الأوىل 
�ملتمثلة بنخلة �لله و�لطائر �خل�ش���بي وزيارة 
�ل�ش���يدة �ل�ش���ومرية وعرب �حلائ���ط يف �ملر�آة 
وكذل���ك كتابات���ه يف �ملرحل���ة �لثاني���ة �ملتمثلة 
بديو�ين )كر�ن �لبور( و)�لفر��ش���ة و�لعكاز(، 
ير�ف���ق  م�ش���ار�  ظ���ل  �لتجري���ب  �أن  ف�ش���يجد 
�ل�ش���اعر مر�هنا عليه طو�ل عقود، ومل يتنازل 
عن هذ� �لرهان حت���ى �أجنز ما كان يتطلع �إىل 
�جن���ازه وهو كتابة ق�ش���يدة تفعيلة على منط 

�ل�شونيت.
يري���د  مل���ا  ميه���د  �أن  جم���رب  ل���كل  كان  و�إذ� 
�لتجريب فيه، فان ق�ش���يدة) �ملرفاأ �ملقفر( هي 
�لتمهي���د �لذي به �ختط ح�ش���ب �ل�ش���يخ جعفر 
طريق���ه يف كتاب���ة ه���ذ� �لنمط �ل�ش���عري. وقد 
�أعانت���ه جملة عو�مل على تد�ش���ني هذ� �لنمط، 

ومنها ما ياأتي: 

وه���ي  ذ�ئقت���ه،  و�ش���مو  وفطنت���ه  موهبت���ه   �
خ�ش���ائ�ض م���ا �أن تتوف���ر يف �ل�ش���اعر حت���ى 

ي�شبح متفرد� ومميز� يف عامل �ل�شعر. 
� �تقان���ه �للغ���ة �لرو�ش���ية مكّن���ه م���ن �الط���اع 
لبو�ش���يكن  �لرو�ش���ي  �ل�ش���عري  �الأرث  عل���ى 
وي�ش���ينني  ومايكوف�ش���كي  ولريمنت���وف 
بل���وك  و�لك�ش���اندر  و�خماتوف���ا  وتوجت���ف 
و�آخري���ن، وكذل���ك �طل���ع عل���ى م���ا ترج���م �إىل 
�لرو�ش���ية م���ن �أمه���ات �لق�ش���ائد �الجنليزي���ة 
�خلال���دة ويف مقدمته���ا �ش���ونتات �شك�ش���بري 
ورو�ئع بليك وكول���درج وورزدوروث، وكان 
م���ن نتائج �لتاأث���ر بهوؤالء �ل�ش���عر�ء جميعا �أن 
غدت �لروح �لرومان�شية غالبة على ق�شائده. 
ويخي���ل �إيلَّ �أن ق�ش���يدة) �ملرف���اأ �ملقف���ر( ه���ي 
�لتد�ش���ني �الأول لتجريب ح�شب �ل�شيخ جعفر 
منط �ل�ش���ونيت يف كتاب���ة ق�ش���يدة �لتفعيلة. 
وقد ُن�ش���رت هذه �لق�ش���يدة يف جمل���ة �الآد�ب 
 1962 بعدده���ا �الأول �ل�ش���ادر مطل���ع ع���ام 
�أوز�نه���ا  تن���وع  يف  لي�ش���ت  ميزته���ا  ولع���ل 
وقو�فيه���ا وق�ش���ر �أ�ش���طرها ح�ش���ب ������� وهي 
�شمات �شوتية و�أ�ش���لوبية �شيو��شل �ل�شاعر 
توظيفها يف ق�ش���ائده �لاحقة ���� و�إمنا �أي�ش���ا 
ما فيها من تكر�ر �أ�شلوبي منح بع�ض �الأ�شطر 
�إيقاعًا، و�شاهم يف �إ�شفاء وحدة ع�شوية على 

�لق�شيدة برمتها. 
و�ملع���روف �أن �ملن���اد�ة �ش���يغة �إن�ش���ائية ترد 
يف خمتل���ف �أجنا����ض �ل�ش���عر لك���ن وروده���ا 
يف ق�ش���يدة �لتفعيلة له �ش���مة �إيقاعية خا�ش���ة 
ناجم���ة م���ن تكر�ري���ة �لن���د�ء وتن���وع �ملنادى 
عليه. ويف ق�ش���يدة �ملرفاأ �ملقفر تتكرر �ملناد�ة 
)ي���ا مرف���اأ يف �ملطر( كم���ا يتغري �ملن���ادى عليه 
)و�أن���ت يا قلبي م���ا زرت يوما كوكبا مهجور/ 

يا �شفنا مثقلة بالعاج / يا �شفنا ترحل(
ه���ذه  ��ش���تعمال  يف  �ل�ش���اعر  ��ش���تمر  ولق���د 
�ل�شيغة يف ق�شائده �لاحقة، ومنها ق�شيدة) 
�لك���وز ( م���ن دي���و�ن نخل���ة �لل���ه وفيه���ا يكرر 
�ل�ش���اعر مناد�ة �لطبيعة ممثلة بعنا�شرها) يا 
مط���ر/ يا مل���ح/ يا غفوة/ يا قط���رة/ يا كوز/ 

يا خبز( 
ومثل ذلك جنده يف ق�شيدة) �ل�شخر و�لندى( 

ويك���ون �ملنادى �أما ��ش���ما مف���رد� �أو جمعا �أو 
م�شافا ) يا ح�شرة يف �لريح/ يا ع�شفورة من 
ن���ار/ يا ر�كبا عنق �لرياح/ يا طائر �لنهار/ يا 
�شيحة �لبحر ويا عو��شف �لرمال/ يا �أخت / 
يا �أيها �لنهر( وكذلك ق�شائد) �لغيمة �لعا�شقة( 
و) ي���ا وردة �لب�ش���تان( و) وق���ت للحب ووقت 
للت�ش���ول( �لت���ي �فتتحها على طريق���ة �لهايكو 
مبفردة) �ش���تاء( وياأتي بعدها تك���ر�ر �ملناد�ة 

ب�) يا دثار� كان من برد يغطيني( 
ومن ميز�ت ق�ش���يدة) �ملرف���اأ �ملقفر( �عتناوؤها 
بالطبيع���ة بو�ش���فها ه���ي �لزم���ن و�ملرف���اأ هو 
�ملحط���ة �لت���ي عنده���ا يق���ف �ل�ش���اعر خماطبًا 
�لزمن وقد و�شع �أوز�ر رحلته م�شتعطفا �إياه 
�أن يفتح له �أبو�به باحلياة و�لنماء تطلعًا �إىل 

م�شتقبل ال حدود له : 
يا مرفاأ يف �ملطر

�فتح لنا، �أبو�بك �ملغلقة 
�فتح لنا يف �ملطر

دربا �إىل جزر با عنو�ن 
�أ�شو�رها ن�شيان
جزر لها �أ�شجان

ير�شو لديها �لقمر
ما مر فيها �لب�شر

وق���د  �ل�ش���نونو  ياأت���ي  �لث���اين  �ملقط���ع  ويف 
�قرتنت �شورته بالطبيعة �لغناء ذ�ت �الأجو�ء 
�ملعطرة بال�ش���ذ� و�ملن���د�ة باملطر لك���ن �لطائر 
متع���ب من رحلة طويلة وبعيدة د�ر فيها حول 

�الأر�ض :
عاد �ل�شنونو متعبا ..متعبا
طوف يف �ر�ض با حدود 
�لنا�ض فيها ياأكلون �لورود

وي�شربون �ملطر
ويرتدون �ل�شجر

و�إذ� كانت ق�ش���يدة) �ملرفاأ �ملقفر( قد �ت�ش���مت 
بك����رثة �الحتفاء بالطبيعة ومركزتها �ش����عريا 
�ش����ونيات  ف����اإن  و�مل�ش����اءلة،  بالت�ش����خي�ض 
�شك�ش����بري كذل����ك �ت�ش����مت بح�ش����ور �لطبيعة 
ح�ش����ور� و��ش����حا، متخ����ذة �ش����يغة �ش����كلية 
موح����دة من ناحي����ة ع����دد �ملقاط����ع و�لقو�يف 
�ملنتظمة لكن تاأثري �ل�ش����ونيت يبدو و��ش����حا 

على ق�ش����يدة) �ملرفاأ �ملقف����ر( و�إن مل ُتر�ع تلك 
�ل�ش����يغة �ل�ش����كلية لكنها متاأثرة بها، و�لدليل 

على ذلك �أمر�ن:
1 ( ق�ش����ر �ش����طورها �لت����ي ح����اول �ل�ش����اعر 
تكر�ر تفعيل����ة و�حدة �أو �ثنت����ني ويف �الأكرث 

ثاث تفعيات.
2( تدوي����ر �الأ�ش����طر، �لذي يتكرر يف مقاطع 
�لق�ش����يدة فمثا يدور �ل�ش����طر �لثال����ث �إىل ما 
بع����ده يف �ملقط����ع �لر�بع م����ن ق�ش����يدة) �ملرفاأ 
�ملقف����ر( م����ع �أن كل �ش����طر منها مكتم����ل وزنيا 
ولكن����ه ناق�����ض داللي����ا وي�ش����تمر �لتدوير �إىل 

نهاية �ملقطع:  
يا �شفنا مثقلة بالعاج 

يا �شفنا ترحل
مري على مرفاأ 

قنديله مطفاأ 
هناك قلبي مهمل.. مهمل

ملقًى على �لرمال، وري�ض �لن�شور
وذ�بات �لزهور 

يحلم يف �ر�ض با حدود
ويتاألف كل �ش����طر من �أ�شطر �ملقطع �خلام�ض 
من جمل ت�ش����عف معه����ا در�مية �لق�ش����يدة ثم 
ياأت����ي �ملقطع �ل�ش����اد�ض وعلى �ش����اكلة �خلتام 
�ل�شك�ش����بريي ق�شري� �ش����غري�، يختزل لفظيا 
م����ا هو مت�ش����ع داللي����ًا، منهيًا �حلبك �ل�ش����ردي 
بخامت����ة غ����ري متوقع����ة ومفتوح����ة.. غ����ري �أن 
�إ�ش����افة �ش����طر  �إىل  �لقافي����ة �حت����اج  توحي����د 
ثال����ث الإمت����ام �لداللة �لتي مل ت�ش����تطع �لقافية 

�إمتامها:
يا �شفنا ترحل

هناك قلبي مهمل.. مهمل 
ينتظر �ملد �لذي ال يعود 

و�ش����يظل ه����ذ� �الحت����د�م �ل�ش����عري م����ا ب����ني 
مو�ش����يقية �ل�ش����كل و�لتم����ام �ل����داليل مبثاب����ة 
�لتحدي �ل����ذي لن يتمكن �ل�ش����اعر من �لتغلب 
عليه �شوى بتجريب �لتوظيف �ل�شردي �لذي 

عرفت به �شونيتات �شك�شبري.
و�إذ� كانت ق�شيدة) �ملرفاأ �ملقفر( هي �خلطوة 
�الأوىل �لتي بها و�ش����ع ح�ش����ب �ل�ش����يخ جعفر 
قدم����ه عل����ى �أول �لطري����ق باجتاه �الف����ادة من 
�ل�ش����ونيت منطًا �ش����عريًا، فاإن �لق�ش����ائد �لتي 
ُكتب����ت بعده����ا كان����ت ه����ي �الأخ����رى خطو�ت 
عل����ى �لطري����ق نف�ش����ه، بها ��ش����تطاع �ل�ش����اعر 
بل����وغ حمطته �الأخ����رية وهي دي����و�ن ) كر�ن 
نوع����ًا  �ل�ش����ونيت  م����ن  �تخ����ذ  وفي����ه  �لب����ور( 
�شعريًا ين�ش����وي يف جن�ض ق�شيدة �لتفعيلة، 
�ش����ابطًا �لنظ����ام �ل�ش����وتي وقانوني����ة قالب����ه 
�ل�شعري و�ش����ائرً� على وفق تفا�شيله متمكنًا 
من جمار�ته �ش����كليًا ومتحررً� مو�شوعيًا يف 

�لتعبري و�لت�شوير و�البتكار. 
فكان����ت ل����كل ق�ش����يدة �ش����ونيتية مو�ش����وعها 
�مل�ش����تل من �ش����ميم �لذ�ت وعاقاتها بو�قعها 
مما �أعطى للق�ش����ائد طابعها �لتجديدي ومنح 
�ل�ش����اعر خ�شو�ش����ية �لنظم ال بط����ر� �أو رغبة 
يف �مل�ش����اهاة و�لتب����اري و�إمن����ا �ش����عورً� باأن 
يف �أغر��ض �لق�شيدة �لكا�شيكية ما ي�شتحق 
�لبن����اء علي����ه وتطوي����ره ولي�ض �لتم����رد عليه 

ورف�شه.  

ح�صب ال�صيخ جعفر في ق�صيدة )المرفاأ المقفر( 

ت جام تمردها على النظام العمودي للق�سيدة  اإذا كانت الحركة ال�سعرية المعا�سرة قد �سبَّ
التقليدية، متخذة من المو�سيقى الداخلية هدفًا يتحقق بالتفعيالت وحدها، فاإن الق�سيدة 

كمو�سوعات لم تكن م�ستهدفة ا�ستهدافًا مبا�سراً بق�سد التمرد على ثيماتها وابتكار ما هو جديد 
فيها، بل ظل المو�سوع ال�سعري ُيجرب فيه تجريبًا، لي�ش فيه من المغامرة �سوى ما يتعلق 

بجلب روؤى وت�سورات وظفها ال�سعراء الغربيون واأجادوا فيها كال�سطرة والقناع والتنا�ش مع 
الموروثات الأ�سطورية والفلكلورية والخرافات ال�سعبية والمالحم وال�سخ�سيات التاريخية 

والإفادة منها في التعبير ترميزا وتغريبا وفنتزة.

ق�������ص�������ص ق���������ص����ي����رة ج������دًا



 اإبراهيم الخياط 
ادب���اء  ي�س���تذكره  الراح���ل  ال�س���اعر 
الب�سرة في ام�سي���ة بعنوان "الخياط 
ف���ي ذكراه الثانية" ي�س���ارك فيها نخبة 
م���ن االدب���اء والنق���اد.. االم�سي���ة تقام 
اليوم االثنين ال�ساعة الخام�سة ع�سرا 

في ملتقى جيكور الثقافي. 

 قا�صم ح�صين �صالح 
ع���ن  ل���ه  �س���در  واالكاديم���ي  الكات���ب 
دار ال�س���وؤون الثقافي���ة كت���اب بعنوان 
"الدي���ن وال�سلطة في العالم العربي" 
مو�سوع���ا  االأول  ق�سم���ه  ف���ي  تن���اول 
"الدي���ن  ه���و  وح�سا�س���ا  جريئ���ا 
واالإلح���اد"، وخ�س�ص الق�س���م الثاني 
لل�سلط���ة في العالم العرب���ي، م�سخ�سا 
العق���د النف�سي���ة للحاك���م والمحك���وم، 
ومفهوم العقل العربي لل�سلطة وغبائه 
الالعقالني���ة،  واف���كاره  وخطاي���اه 
ونح���ت ل���ه م�سطلح���ا جديدا ف���ي علم 
النف�ص بعنوان "الحول العقلي". فيما 
حم���ل الق�س���م الثالث واالأخي���ر عنوان 

)المجتم���ع العربي..�سري���ك في �سنع 
ماأ�ساته(.

 منا�صل داود 
وزارة  وافق���ت  والممث���ل  المخ���رج 
الثقاف���ة على انت���اج م�سرحيته "�سباك 
اأوفيلي���ا" �سمن م�س���روع انتاج اأربعة 
عرو�ص م�سرحية جادة ونوعية تليق 
بتاريخ الم�سرح العراقي، والعرو�ص 
الم�سرحي���ة الم�سمولة بالدع���م تتميز 
باأنها عرو�ص ج���ادة ونوعية، ويمكن 
عربي���ة  مهرجان���ات  ف���ي  ت�س���ارك  اأن 

كبرى.

مايزال حمام ال�صوق يحتل ذاكرة 
الكربالئيني وجزءا من هويتهم 

ال�صعبية واإرثا عظيما من الذكريات 
والوجدانيات التي عرفها الكربالئيون 

ويتداولونها جياًل بعد جيل كذاكرة 
جماعية للمدينة واأهلها.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�سدرت عن دار املدى الرتجمة العربية لرواية "عمود نار"، ملوؤلفها 
ك����ن فولي����ت، والتي تع����ود بالق����ارئ اىل حقبة من تاري����خ اإنكلرتا، 
حي����ث يج����د بطل الرواي����ة نيد ويالرد، ح����ن يرج����ع اإىل منزله، اأن 
الع����امل قد تغ����ر، اإذ جرى متزي����ق االأحج����ار القدمي����ة للكاتدرائية 
بفع����ل الكراهية الدينية.. كما تعي�ص اأوروبا حالة من اال�سطراب، 
تت����وىل اليزابيث العر�ص، وتتحول كل اأوروب����ا �سد اإنكلرتا، لكن 
امللك����ة الفطنة �ستقيم اأول جهاز ا�ستخب����ارات �سري لت�سلها اأوىل 
االإ�سارات عن عمليات اغتيال اأو ثورات اأو غزوات. وعرب ن�سف 
ق����رن م����ن اال�سطراب����ات، ي�سرع التط����رف يف تاأجي����ج العنف يف 
اأنح����اء اأوروب����ا. ويجد القارئ نف�س����ه بن اأن�س����ار الت�سامح �سد 

الطغاة الذين يفر�سون اأفكارهم على اجلميع.

كنت اأنوي الكتابة عن النائب 
الهمام يحيى العيثاوي الذي 

يوؤمن اأن �سلطته اأعلى من �سلطة 
القانون، وكنت مثلكم �ساهدت 

الفيديو الذي يعتدي فيه هو 
وحمايته على اأفراد االأمن، 

الكثر منكم �سرب كفًا بكف 
م�ستغربًا ما حدث، يف الوقت 
الذي يدرك اجلميع اأن نوابنا 

االأفا�سل يعتقدون اأنهم ف�سيلة 
اأخرى من الب�سر.. ولهذا قررت 

اأن اأترك العيثاوي وع�سالته، 
واأكتب عن ظاهرة مثرة لالأ�سى 

ي�ستخدم اأ�سحابها حزمة من 
التخريفات ، لالإ�ساءة اإىل 

العراق، وتقدمي �سورة لبلد ال 
يجوز الأحد اأن يزوره با�ستثناء 

امل�سوؤولن االيرانين. فى 
البداية كتب اأحدهم اأن خطاب 
وزير اخلارجية االإيرانية كان 

هو االأهم الأنه جاء من م�سوؤول 
ينتمي اإىل اأمة عظيمة، يف 
الوقت الذي �سخر فيه من 

خطابات االآخرين على اعتبارهم 
ينتمون اإىل اأقوام ال تزال تعي�ص 
ع�سور اجلاهلية.. طبعًا الكاتب 

مل يكلف نف�سه ولو لدقائق 
للحديث عن العراق الذي اأم�سى 

قرونًا يقدم عقواًل راقية . فيما 
كتب اآخر �ساخرًا من الرئي�ص 

الفرن�سي الذي جاء اإىل العراق 
هربًا من زوجته، واأحتفنا  

�سديق بن الدن ال�سحفي 
االنتهازي عبد الباري عطوان 
مبقالة ي�سخر فيها من العراق 

الذي �سيتحول ح�سب قوله اإىل 
اأفغان�ستان جديدة، ويت�ساءل 
عطوان بكل دناءة: ملاذا غاب 

رئي�ص وزراء اإ�سرائيل عن 
القمة؟، والغريب اأن هذا املقال 

ح�سد اإعجاب عدد كبر من الذين 
يحملون اجلن�سية العراقية، 

لكنهم بالتاكيد يكرهون العراق.. 
فيما اتهم اآخر ماكرون بالطائفية 
الأنه زار مدينة الكاظم، نا�سيًا اأن 

هذه املدينة رمز عراقي خال�ص ال 
عالقة له بهلو�سات الطائفين.

وخرج علينا البع�ص ممن 
ي�سربون كفًا بكف وهم يقراأون 

اأن الرجل الفرن�سي  �سيقطع 
مئات الكيلومرتات متحديًا 

فايرو�ص كورونا الأنه يريد اأن 
يتعلق ولو بق�سة حتى لو كانت 

هذه الق�سة هي العراق لكي 
تنت�سله يف االنتخابات القادمة 

ومتنحه الفوز، يف الوقت الذي 
خرج فيه "مفكر" يطالب بطرد 

الرئي�ص الفرن�سي من العراق 
الأنه طامع يف ثرواتنا ويريد 

اأن ي�سرق التجربة العراقية يف 
التنمية واالقت�ساد اىل بالده 

فرن�سا.   
ذات يوم كانت بغداد منارة، 

تتالقى فيها احل�سارات 
وتتناف�ص عليها االأحالم 

واالآمال.. ذلك ع�سر كان منظروه 
يريدون لبغداد اأن تكون مدينة 

متعاي�سة، مت�ساحمة، واالأهم 
مدينة بعبق واألوان لوحات 

فائق ح�سن وعطا �سربي وفرج 
عبو، مدينة باألوان من قو�ص 

قزح، وعمارة مكية واجلادرجي 
ومظلوم واملدفعي و�سوت عفيفة 

ا�سكندر وناظم الغزايل وزهور 
ح�سن والقباجني الكبر .. 

ولهذا �ساظل موؤمن بان بغداد 
هي عا�سمة العامل مثلما و�سفها 

حاكم دبي حممد بن را�سد بكل 
حمبة .  

 ماكرون 
وعا�صمة العامل

عمود نار

 علي ح�صني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)االثن���ن( اأن درج���ات احلرارة ترتفع ع���ن معدالتها ليوم اأم����ص، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
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حول العالم

الفائز بجائزة يف مهرجان العراق للم�صرح: فوزي تكرمي جليل ال�صباب  

�سعبيًا  م��ط��رب��ًا  ط��ال��ب��ان  م�سلحي  اأح���د  ق��ت��ل 
اأفغانيًا يف والية جبلية م�سطربة يف ظروف 
اليوم  عائلته  اأع��ل��ن��ت  م��ا  ح�سبما  غام�سة، 
االأحد. اأثارت واقعة القتل خماوف النا�سطن 
من عودة احلكم القمعي لطالبان بعد اإطاحتها 
احلكومة املركزية. ياأتي مقتل فوؤاد اأندرابي 
املتحدة  الواليات  فيه  تنهي  الذي  الوقت  يف 
اجل�سر اجلوي التاريخي الذي اأجلى ع�سرات 

كان  ال��ذي  ال��دويل،  كابول  مطار  من  االآالف 
اجتاحت  التي  الفو�سى  من  للكثر  م�سرحا 
طالبان  �سيطرة  منذ  االأف��غ��ان��ي��ة  العا�سمة 

اأ�سبوعن. ع��ل��ى ال��ب��الد ق��ب��ل اأك����ر من 
ع�������ق�������ب ال������ه������ج������وم 

االن����ت����ح����اري 
ال�����ذي ن��ف��ذت��ه 
ج������م������اع������ة 

اأكر  مقتل  عن  اأ�سفر  داع�ص  لتنظيم  تابعة 
م��ن 180 ���س��خ�����س��ا، ع����ززت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
اأنهت  حيث  املطار  حول  االأمنية  اإجراءاتها 
بريطانيا رحالت االإجالء ال�سبت. يف الوقت 
الع�سكرية  ال�سحن  ط��ائ��رات  وا�سلت  ذات��ه، 
االأح��د،  ام�ص  املطار  اإىل  رحالتها  االأمركية 
الرئي�ص جو  الذي حدده  النهائي  قبل املوعد 
بايدن، يوم الثالثاء، يف وقت �سابق ل�سحب 

جميع ال��ق��وات م��ن اأط���ول ح��رب اأم��رك��ي��ة. 
وج����اء اإط����الق ال��ن��ار اجل��م��ع��ة ع��ل��ى املغني 
�سمي  ال���ذي  اأن���داراب���ي  وادي  يف  ال�سعبي 
بعد  على  بغالن  منطقة يف والي��ة  وه��ي  ب��ه، 
الوادي  و�سهد  كابول.  �سمال  كيلومرت   100
ا�سطرابات منذ ا�ستيالء طالبان، حيث متكن 
طالبان  حلكم  املعار�سن  امللي�سيات  مقاتلو 

من ال�سيطرة على عدد من املناطق.

اإن�ستغ���رام  "�ساك���را" اإىل  العاملي���ة  انتقل���ت املغني���ة 
مل�سارك���ة �سور لها مع ابنيها اأثناء اال�ستمتاع بيوم من 

ركوب االأمواج.
قدم���ت "�ساك���را"، 44 عام���ا، ملحبيها ملح���ة نادرة عن 
احلي���اة ال�سيفي���ة م���ع اأبنائه���ا، حيث ن�س���رت �سورة 

جديدة لها والأوالده���ا "�سا�سا"، 6 اأعوام و"ميالنو" 8 
اأعوام، اأثناء ا�ستمتاعها بيوم ركوب االأمواج يف ويف 
غ���اردن يف 28 اآب/اأغ�سط����ص، ح�سب موق���ع "هوليود 
مبا�س���ر".  ويف تعلي���ق عل���ى ال�سورة كتب���ت �ساكرا: 
"خمنوا من اأح�سرت اإىل ويف غاردن؟"، والتي قوبلت 

بالكثر من الردود. 
كت���ب اأح���د املتابع���ن، م�س���را اإىل االأوالد: "اإنه���م 

يكربون ج���دا". وكتبت اأخرى برمز تعبري على 
�س���كل قل���ب: "اأن���ِت اأف�س���ل اأم عل���ى االإطالق". 

و�ساركه���م الثال���ث: "اأجم���ل ثالث���ة اأ�سخا�ص 
عل���ى وج���ه االأر����ص"، بينم���ا اأطل���ق عليه���م 

الرابع: "لطيفون جدا".
 كان���ت �س���ور "�ساك���را" مفاج���اأة بع�ص 
ال�سيء بالنظ���ر اإليه���ا و�سريكها "جرارد 

بيكي���ه"، حي���ث يحر�سان على ع���دم اإظهار 
اأوالدهما علنا كثرا. 

طالبان تقتل املطرب الأفغاين ال�صهري  فواد اأندرابي �صمال كابول
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�صاكريا تفاجئ جمهورها 
على ان�صتغرام 

ع���ري���ق  ت����اري����خ����ي  اإرث  ال����ك����رب����ائ����ي  ال���������ص����وق  ح�����ّم�����ام 

ابت�س���م احل���ظ الأمركي 
الكربى  باجلائ���زة  ف���از 
 18 بقيم���ة  لليان�سي���ب 
با�ستخدام���ه  دوالر،  ملي���ون 

االأرقام نف�سها ملدة 3 عقود متتالية.
مي�سيغ���ان  والي���ة  م���ن  رج���ل  وف���از 
الك���ربى  باجلائ���زة  االأمركي���ة 
بقيم���ة   jackpot لليان�سي���ب 
لعب���ه  بع���د  دوالر  ملي���ون   18.4
باالأرق���ام نف�سه���ا مل���دة 30 عامًا، 
وفًق���ا لبي���ان �سحف���ي ليان�سيب  

.Michigan Lottery
م���ن  البال���غ  الرج���ل  واأخ���رب 

العم���ر 61 عام���ًا يان�سي���ب مي�سيغ���ان 
اأن���ه   Michigan Lottery
ي�ستخ���دم االأرق���ام نف�سه���ا للتذاكر منذ 

"بيزني����ص  ع���ام 1991، وفق���ًا ملوق���ع 
اإن�سايدر" االأمركي.

ع���دم  اخت���ار  ال���ذي  الرج���ل  ا�س���رتى 

 47 Lotto الك�سف عن هويته، تذكرة
اخلا�س���ة به من متج���ر �سغر يف حي  
مت���وز/  23 يف   ،Prudenville

يونيو املا�سي.
واالأرق���ام التي ا�ستخدمه���ا هي - 03-
وتطاب���ق   -  31-28-20-10-05
 31 يف  الفائ���زة  االأرق���ام  م���ع  الر�س���م 
متوز/يولي���و املا�سي، اأي بعد حوايل 

�سهر من �سرائه لها.
 وق���ال الفائز بيان�سي���ب مي�سيغان اإنه 
دم" عندما اأدرك اأن تذكرته مطابقة  "�سُ
لالأرق���ام، وذل���ك ال�ستخدام���ه االأرق���ام 

نف�سها منذ عام 1991.

ت�سبب����ت معلم����ة غ����ر مطعم����ة بلق����اح كوفي����د-19 يف 
كاليفورني����ا، موؤخرا، باإ�سابة ن�س����ف عدد طالبها 
و26 �سخ�س����ا من الطاق����م التعليمي يف مدر�سة 
دلت����ا.  مبتح����ور  اأ�سيب����ت  بعدم����ا  ابتدائي����ة، 
وح�سبم����ا ذك����رت املراك����ز االأمركي����ة ملكافحة 
االأمرا�ص والوقاية منها، فاإن املعلمة التي مل 

يك�سف عن ا�سمه����ا، داومت يف املدر�سة ملدة يومن بعد 
ظهور اأعرا�����ص اإ�سابتها بفايرو�����ص كورونا امل�ستجد. 
وكانت املعلمة على ات�سال مبا�سر مع طالبها اإىل جانب 
ع����دد كبر من العاملن يف الطاق����م التعليمي باملدر�سة، 
دون اتباع االإج����راءات الوقائية، وحت����ى بدون ارتداء 
قن����اع للوج����ه، وفق م����ا ذك����رت �سحيف����ة "ذا غارديان" 

الربيطانية.

ونقلت ال�سحيفة الربيطانية عن الرئي�ص ال�سابق ملركز 
ال�سيط����رة عل����ى االأمرا�ص والوقاية منه����ا، توم فريدن، 
قوله: "دلتا معدية ب�س����كل م�ساعف، ونحن بحاجة اإىل 
ت�سعيد حملتنا الإبقاء االأطف����ال يف املدر�سة باأمان. هذا 
يعني اأن املعلمن واملوظفن والطالب املوؤهلن بحاجة 
اإىل التطعي����م، ويج����ب عل����ى اجلميع اتب����اع االإجراءات 

الوقائية كيال تتكرر مثل هذه احلادثة".

معلمة تت�صبب بـ"كارثة" يف مدر�صة

يفوز بـ18 مليون دولر يف اليان�صيب با�صتخدام نف�س الأرقام منذ 1991

عامر موؤيد 
م���ازال الع���راق ي�ستم���ر بابداع���ه يف جم���ال 
امل�س���رح م���ن خ���الل م���ا يقدم���ه م���ن خمرجن 
وممثل���ن ف�سال عن ا�سهامات مهمة يف الكثر 
م���ن املهرجان���ات ح���ول الع���امل ومب�س���اركات 
خمتلف���ة. املهرج���ان االخ���ر ال���ذي احت�سنته 
العا�سم���ة بغ���داد بعن���وان "مهرج���ان العراق 
للم�س���رح"، قدم���ت في���ه الكث���ر م���ن االعم���ال 
امل�سرحي���ة و�سه���د تاأل���ق وج���وه جدي���دة يف 
العمل امل�سرحي ا�ساف���ة اىل ا�ستمرار اآخرين 
بابداعه���م. جائ���زة اف�س���ل ممث���ل دور ث���اين 
كانت م���ن ن�سيب الفنان ال�س���اب ناجي ح�سن 
الذي كانت له اي�سا م�س���اركات يف التلفزيون 
م���ن خ���الل برام���ج كوميدي���ة، وح�سوله على 
اجلائزة جاء بع���د مناف�سة حمتدمة مع الكثر 

من املمثلن. ويق���ول ناجي ح�سن اثناء لقائنا 
ب���ه ان "اجلائ���زة كانت عن م�سرحي���ة ال�سعبة 
مكب���ث للمخ���رج فكرت �س���امل حي���ث ا�ستمرت 
التمرينات على العر�ص لنحو 60 يوما تقريبا 
بف���رتات متقطعة ولكن ب�سبب جائحة كورونا 
توقفن���ا كثرًا لك���ن رغم كل الظ���روف اجنزنا 
امل�سروع". وح���ول دوره يف العمل امل�سرحي 
يوؤك���د ح�س���ن ل�)امل���دى( ان���ه "كان �سخ�سي���ة 
ايجابي���ة �سم���ن جمموعة مدر�س���ن  ل�سو�ص 
يحاولون �سرقة  املدر�سة"، اذ يتواجد معه يف 
العم���ل املمثلة ر�ساب احم���د التي ح�سلت هي 

االخرى على جائزة اف�سل ممثلة دور ثان.
وح���ول اجلائزة يق���ول "ي�سع���دين بالفعل ان 
اح�س���ل على هذه اجلائزة الأنه���ا تاأتي تكرميا 
جليل كام���ل ي�سعى لتثبيت اقدامه يف الف�ساء 

امل�سرح���ي وتاأتي اي�سا تكرمي���ا يل وزمالئي 
وتكم���ن  مكب���ث"  ال�سعب���ه   " م�سرحي���ة  يف 
�سعادت���ي باأنن���ي ف���زت و�س���ط ممثل���ن كب���ار 

ومتفوق���ن يف ادائه���م اإذ ت���كاد ه���ذه اجلائزة 
ان تك���ون اجلائزة االأكر �سعوبة كونها حمل 

تناف�ص الكثر من املمثلن املتميزين".
ومل يتوق���ف ح�س���ن عند ه���ذا املهرج���ان فقط 
حي���ث اكد ان "هناك اعماال قريبة له �سواء يف 
التلفزي���ون وكذل���ك عن وجود عم���ل م�سرحي 
الت���ي  الك���وادر  ع���ن  يف�س���ح  مل  لكن���ه  كذل���ك 

�سيتعاون معها يف ذلك".
خ���الل  م���ن  التلفزي���ون  يف  معرفت���ه  ورغ���م 
برنام���ج "حج���ي زايد" م���ع الفنان���ن حترير 
اال�س���دي وح�س���ن �سغي���دل اال ان���ه ا�س���ار اىل 
ان "جتربت���ه يف التلفزيون قليل���ة اما امل�سرح 
فه���و اخت�سا�س���ه  يف الدرا�سة وامل���كان الذي 
ينتم���ي اليه اي���ن ومتى ما يك���ون". وي�سيف 
ح�س���ن ان "العر����ص "ال�سعب���ة مكب���ث" �سوق 

اىل اكر من مهرجان عربي وعاملي وبانتظار 
ال���ردود حول قب���ول العر����ص يف املهرجانات 
وم���ن ثم امل�سارك���ة فيه���ا". ومل يبخ�ص  ح�سن 
ح���ق املمثلن االآخرين اذ اك���د ان "تفوقه على 
ال�سباب االآخرين امل�ساركن يف املهرجان جاء 
عن طري���ق جلنة تقيم من ه���و االف�سل ورمبا 
للجمه���ور راأي اآخ���ر"، مبين���ا ان "كل الزمالء 

امل�ساركن يف االعمال كانوا متفوقن جدا".
وبالتاأكي���د ف���ان اك���ر م���ا ي�سغ���ل ب���ال الفنان 
امل�سرح���ي ه���و احلرك���ة يف ه���ذا الف�س���اء اذ 
يقول ح�سن ان "امل�سرح  بحاجة اىل ا�ستمرار 
ه���ذه الن�ساطات لتكون هن���اك حركة م�سرحية 
يخل���ق  اال�ستم���رار  الن  ومتج���ددة  م�ستم���رة 
تطورا وتناف�سا بن امل�سرحين حيث اليوجد 
مهرجان م�ستمر مثل اغلب البلدان العربية".

 متابعة املدى

باحلمام���ات  زاخ���رة  كرب���الء 
ازقته���ا  جغرافي���ة  يف  املتناث���رة 
وحاراته���ا ومنها م���ا اندثر وتبخر 
وه���و االكر ومنها م���ا زال �سامدا 
�سعي���د  �سي���د  كحم���ام  معان���دا 
ال�سرويف الكائن بطرف باب بغداد 
وحمام نين���وى بطرف باب اخلان 
اذ يعتزون به، فكانت املدينة ت�سم 
21 حمام���ا �سعبي���ا وكان االه���ايل 
يتواف���دون عليها يف كل املنا�سبات 

ال�سعبية واالعياد.
يقول عمار اخلفاجي �ساحب حمام 
ال�س���رويف  حم���ام  "اإن  ال�س���رويف 

الذي يقع يف مرك���ز املدينة يقارب 
عمره 100عام ي�سه���د اقباال كبرا 
يف ايام االعياد واملنا�سبات ويقدم 
خدم���ات اخرى كالع���الج الطبيعي 
وغره، مقابل ا�سعار جدا ب�سيطة 
تنا�س���ب جمي���ع الطبق���ات ويق���دم 
اخلدم���ات املجاني���ة يف الزي���ارات 

واملنا�سبات الدينية".
فيم���ا ي���رى املواط���ن ك���رار جا�سم 
ان���ه "ال ميك���ن التخل���ي ع���ن ه���ذه 
املا�س���ي  م���ن  املوروث���ة  الع���ادات 
اجلمي���ل اذ متث���ل طقو�س���ا خا�سة 
ومازلنا ناأخ���ذ اطفالنا اىل احلمام 
قبل االعياد حتى وان اندثر اجلزء 
االكرب منها". وقال املهتم بالرتاث 

الكربالئ���ي عبا����ص فا�س���ل الكمرب 
للنظاف���ة  مكان���ا  لي����ص  "احلم���ام  
والغ�سل واال�ستحمام اإمنا اأيقونة 
نف�سية ذات رمزية خا�سة تتمحور 
في���ه   املُث���ارة  االأحادي���ث  ح���ول 

واملنا�سبات املرتبطة به". 
مدع���اة  فامل���كان  االأحادي���ث  فاأم���ا 
بالق�سائ���د  وال���رتمن  لال�سرتخ���اء 
او املقام���ات او االأ�سع���ار ال�سعبية 
او الق�سائ���د احل�سينية ناهيك عن 
املزاح والفكاه���ة  التي  تتخلل  كل 
ذل���ك، وام���ا املنا�سبات فه���ذا املكان 
العموم���ي يرتبط لدى الكربالئين 
بالزواج���ات  واالت���راح  باالف���راح 

والطهور واالعياد.
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