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�أكدت وزارة ال�صحة �أن فايرو�س الحمى النزفية لم يتحول �إلى وباء.
وقال المتحدث با�سم الوزارة �سيف البدر� ،إن "موقف الحمى النزفية للعام
الحالي هو ت�سجيل � 98إ�صابة لغاية الوقت الحالي 18 ،منها انتهت �إلى الوفاة".
و�أ�ضاف البدر� ،أن "الو�ضع لم ي�صل �إلى مرحلة الوباء كما كان بالن�سبة
لفايرو�س كورونا".
و�أ�شار� ،إلى "�أهمية الت�شخي�ص المبكر للإ�صابات من �أجل تقديم الدعم العالجي
لها وتماثل الم�صابين لل�شفاء التام".
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جريدة �سيا�سية يومية
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م�صادر مقربة :ال�صدر ينوي تكرار تجربة "خيمة الخ�ضراء"

التيار ال�صدري يح�شد لتظاهرات �شبيهة
بـ "انـتـفـا�ضـة تـ�شـريـن"
 بغداد /مراد ح�سين
ت�ش ��هد العملية ال�سيا�س ��ية منذ �إعالن
نتائ ��ج االنتخاب ��ات النيابي ��ة الت ��ي
�أجري ��ت يف  10ت�ش ��رين الأول م ��ن
الع ��ام املا�ض ��ي ان�س ��داد ًا �سيا�سي� � ًا
نتيجة لعدم حتقيق التحالف الثالثي
الأغلبية املريح ��ة لت�شكيل احلكومة،
وكذلك احلال بالن�سب ��ة لقوى الإطار
التن�سيق ��ي ،ومل يتوق ��ف الأم ��ر �إىل
هذا احل ��د ،فذهبت �أغل ��ب القوى �إىل
تقدمي مبادرات حل ��ل الأزمة الراهنة
و�آخره ��ا مبادرة الن ��واب امل�ستقلني،
تف�ض لنتائج �إيجابية حتى الآن.
ومل ِ
التي ��ار ال�ص ��دري وزعيم ��ه مقت ��دى
ال�ص ��در ينتظ ��ر التح ��اق بع�ض قوى
الإط ��ار �إىل حتالف ��ه (�إنقاذ وطن) من
الذين يح�سن الظ ��ن بهم ح�سب قوله
�أو و�ص ��ول احل ��زب الدميقراط ��ي
�إىل تفاه ��م م ��ع االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ستاين و�ضمه ملع�سكر التحالف
الثالث ��ي� ،أم ��ا الإط ��ار التن�سيق ��ي
في�سع ��ى �إىل تفكيك التحالف الثالثي
لت�شكي ��ل احلكوم ��ة دون التحال ��ف
م ��ع ال�ص ��در ،حت ��ى �أ�صب ��ح الن ��واب
امل�ستقل ��ون بي�ض ��ة القب ��ان اجلديدة
وطرف احلل الوحيد.

 بغداد /تميم الح�سن
موج ��ة جدي ��دة م ��ن التهدي ��دات توج ��ه �إىل �أط ��راف
التحال ��ف الثالث ��ي ،بع ��د يوم م ��ن لقاء ك ��ردي -كردي،
اعترب ب�أنه �سيمهد الطريق لنزع فتيل الأزمة ال�سيا�سية
امل�ستمرة منذ �أكرث من � 7أ�شهر.
وح ّر� ��ض بي ��ان مل ��ا يع ��رف ب� �ـ "املقاوم ��ة العراقي ��ة"
�ض ��د �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،بعد ادع ��اءات بتدري ��ب الأخري
"جماعات خم ّربة" بدعم من �إ�سرائيل.
ووج ��ه البي ��ان ال�ص ��ادر م ��ن جمموع ��ة م ��ن الف�صائ ��ل
امل�سلح ��ة ،االته ��ام لأول م ��رة �إىل �شخ�صي ��ة حكومي ��ة
رفيعة يف الإقليم برعاية تلك اجلماعات املفرت�ضة.
وفور �صدور البيان ،ع ّل ��ق جمل�س �أمن �إقليم كرد�ستان

عل ��ى "التن�سيقي ��ة" ،حم ��ذر ًا من �أن �أي "ع ��دوان" على
الإقليم �سيكون له "ثمن باهظ".
وج ��اء بي ��ان ما تطل ��ق على نف�سه ��ا ب� �ـ "املقاومة" عقب
�سل�سلة من االتهامات التي �صدرت من قوى �شيعية �ضد
كرد�ستان ،بتعامل الأخرية مع تل �أبيب ووجود مقرات
ل� �ـ "املو�س ��اد" داخ ��ل الإقليم.ووف ��ق م�ص ��ادر �سيا�سية
حتدث ��ت لـ (امل ��دى) ،ف�إنه "ال ميكن الف�ص ��ل بني ما جاء
يف البيان ومواق ��ف بع�ض الق ��وى ال�سيا�سية املناوئة
للتحال ��ف الثالثي".وبينت تلك امل�ص ��ادر� ،أن "ما حدث
ه ��و ف�صل جديد من التهدي ��دات لأطراف التحالف ،بعد
�صواري ��خ �إي ��ران وحماولة ت�سليح ع�شائ ��ر يف الأنبار
للوقوف �ضد رئي�س الربملان حممد احللبو�سي".
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ع�ل�اق���ة ال�����س��وم��ري��ي��ن ب��ال��ع��ل��م وال��ط��ب��ي��ع��ة 7

تلويح �إيراني بقطع �إمدادات الغاز
 بغداد /فرا�س عدنان

�صيادو ال�سمك يمار�سون مهنتهم رغم انخفا�ض منا�سيب المياه ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

ف�صائل م�سلحة ت�سهّل تهريب المخدرات �إلى العراق
 ترجمة :حامد احمد
�أف ��اد م�س� ��ؤول يف وزارة الداخلي ��ة ،ب� ��أن احل�شي�ش ��ة
تعد �أك�ث�ر �أنواع املخدرات انت�ش ��ار ًا يف العراق ،فيما
�أ�ش ��ار تقري ��ر �إىل �أن الع ��راق �أ�صبح مع�ب�ر ًا مهم ًا بد�أ
يجذب اهتم ��ام العديد من مهربي املخدرات ،مو�ضح ًا
ان جمامي ��ع وف�صائ ��ل م�سلحة منت�ش ��رة على جانبي
احلدود تقوم بت�سهيل عبور هذه املخدرات للبلد.
وذك ��ر تقري ��ر ملوق ��ع (�آ�سي ��ا تامي ��ز) االخب ��اري،
ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن "ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،وخ�ل�ال
ث�ل�اث مداهم ��ات منف�صل ��ة ،و�ضع ��ت الق ��وات
الأمني ��ة العراقي ��ة يده ��ا عل ��ى م ��ا يق ��ارب م ��ن 16

ملي ��ون قطع ��ة م ��ن حب ��وب م ��ادة ،كابتاغ ��ون".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "هذه املادة وهي نوع من �أنواع
املخ ��درات التي �أ�صبح ��ت تتواجد على نح ��و منت�شر
يف منطق ��ة ال�شرق الأو�سط �ضمن جتارة �ضخمة غري
�شرعية".
ق ��ال املتحدث با�سم مديرية مكافحة املخدرات التابعة
لوزارة الداخلية ،العقيد بالل �صبحي� ،إن "�أكرث مواد
املخ ��درات املنت�شرة يف العراق حالي� � ًا هي احل�شي�شة
التي تنت�شر يف و�سط وجنوبي العراق وتت�سرب عن
طريق منافذ حدودية غري ر�سمية اىل حمافظة مي�سان
وحمافظة الب�صرة ".
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اختبار لقاح محتمل للوقاية من جدري القردة
جت ��ري �شركة "موديرن ��ا" اختبارا
للق ��اح حمتم ��ل للوقاية م ��ن جدري
الق ��رود يف مرحلة االختبارات قبل
ال�سريري ��ة م ��ع انت�ش ��ار املر�ض يف
الواليات املتحدة و�أوروبا.
وقال ��ت منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة،
ام� ��س الثالث ��اء� ،إن ع ��دد ح ��االت
الإ�صاب ��ة بج ��دري الق ��ردة امل�ؤكدة

�أمن كرد�ستان يحذر المعتدين:
�ستدفعون ثمن ًا باهظ ًا

م���ظ� ّ
��ف���ر ال������ن������ ّواب :ال�����ص��ي��ح��ة وال���ب�������ش���ارة

 التفا�صيل �ص2

 متابعة المدى

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

بلغ ��ت  131حال ��ة �إىل جانب 106

ح ��االت �أخ ��رى م�شتب ��ه فيه ��ا من ��ذ
الإبالغ عن �أول �إ�صابة باملر�ض.
ومت الإبالغ عن �أول �إ�صابة باملر�ض
يف ال�سابع من ايار اجلاري ،خارج
نط ��اق الدول الذي ع ��ادة ما ينت�شر
فيها الفايرو�س.
ومل تق ��دم �شرك ��ة "موديرن ��ا" بع ��د
مزيدا م ��ن التفا�صي ��ل واملعلومات
ب�ش�أن اللقاح املحتمل.

ويف وق ��ت �ساب ��ق ،ق ��ال م�س� ��ؤول
كبري مبنظم ��ة ال�صح ��ة العاملية �إن
املنظم ��ة ال تعتق ��د �أن تف�شي مر�ض
ج ��دري القردة خارج ق ��ارة �إفريقيا
ي�ستدع ��ي �إط�ل�اق حم�ل�ات تطعي ��م
جماعية.
و�أ�ض ��اف �أن القي ��ام ب�إج ��راءات
�أخرى كالنظافة ال�شخ�صية اجليدة
�سي�ساهم يف ال�سيطرة على انت�شار
املر�ض.

رو�سيا ت�ؤكد �أن الحرب
في �أوكرانيا �ست�ستمر

 متابعة المدى

ملح وزير الدفاع الرو�س ��ي ورئي�س جمل�س الأمن القومي،
ام�س الثالثاء �إىل �أن ��ه قد يتعني على مو�سكو القتال لفرتة
�أط ��ول يف �أوكرانيا لتحقي ��ق �أهداف هجومه ��ا الذي دخل
�شهره الرابع.
وق ��ال الوزير �سريغي �شويغو ،خالل اجتماع عرب الفيديو
مع نظرائه يف دول كانت من�ضوية يف االحتاد ال�سوفياتي
ال�ساب ��ق وبث التلفزي ��ون مقاطع من ��ه "�سنوا�صل العملية
الع�سكري ��ة اخلا�ص ��ة حتى تتحقق جمي ��ع الأهداف ،بغ�ض
النظ ��ر ع ��ن امل�ساع ��دات الغربي ��ة ال�ضخم ��ة لنظ ��ام كييف
و�ضغ ��ط العقوب ��ات غ�ي�ر امل�سبوق ��ة" .و�أك ��د� ،أن اجله ��ود
الرو�سي ��ة لتجن ��ب وق ��وع �ضحاي ��ا ب�ي�ن املدني�ي�ن "ت�ؤدي
بالطبع �إىل �إبطاء وترية الهجوم ،لكن هذا الأمر متعمد".
وي�أتي الت�صريح بعيد ن�ش ��ر مقابلة نادرة �أجرتها �صحيفة
"�أرغومينت ��ي �أي فاكتي" الأ�سبوعي ��ة مع رئي�س جمل�س
الأمن القومي نيكوالي باترو�شيف ،قال فيها� ،إن العمليات
الع�سكرية �ست�ستمر طامل ��ا دعت احلاجة �إىل ذلك .و�أو�ضح
"نحن ال نهتم بالتفا�صيل ...الأهداف التي حددها الرئي�س
(فالدميري بوتني) �ستتحقق" .و�أ�ضاف "ال ميكن �أن يكون
الأمر خالف ذلك ،احلقيق ��ة �إىل جانبنا" .وتتمثل الأهداف
املعلن ��ة للكرمل�ي�ن يف "اجتث ��اث النازي ��ة" م ��ن �أوكراني ��ا
وت�أم�ي�ن املناطق ال�شرقية التي يتحدث معظم �سكانها اللغة
الرو�سية .وتته ��م مو�سكو ال�سلط ��ات الأوكرانية بارتكاب
�إبادة جماعية مزعومة هناك.

حذرت وزارة الكهرباء من جل ��وء اجلانب الإيراين
�إىل قط ��ع ام ��دادات الغ ��از عن الع ��راق ب�سب ��ب عدم
ت�سدي ��د الديون وامل�ستحقات واجب ��ة الدفع ،م�ؤكدة
�أن ذل ��ك �سي�ؤث ��ر عل ��ى و�ض ��ع املنظوم ��ة و�ساع ��ات
الت�شغيل.
وكان وزي ��ر الكهرب ��اء ع ��ادل �إبراهي ��م ق ��د �أك ��د
يف وق ��ت �ساب ��ق �أن الع ��راق �سيبق ��ى معتم ��د ًا
عل ��ى الغ ��از الإي ��راين يف ت�شغي ��ل حمطات ��ه مل ��دة
ت�ت�راوح م ��ن � 5إىل � 10سن ��وات ،وره ��ن ذل ��ك

بق ��درة وزارت ��ه يف البح ��ث ع ��ن بدائ ��ل ه ��ذا الغاز.
والتقى ك ��رمي �أم� ��س ،ال�سفري الإي ��راين اجلديد يف
بغ ��داد حممد �آل �صادق ،م�ؤك ��د ًا �أن "احلاجة القائمة
للغ ��از االي ��راين ،و�ض ��رورة حتقي ��ق االلتزام ��ات
املن�صو�ص عليها يف التعاقدات املربمة بني الطرفني،
بخ�صو�ص �سداد م�ستحقات الغاز املورد".
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة� ،أحمد مو�س ��ى� ،إن
"وف ��د ًا عراقي� � ًا كان ق ��د زار �إي ��ران يف وقت �سابق
وتباح ��ث مع امل�س�ؤولني هن ��اك مو�ضوع تدفق الغاز
امل�شغل للمحطات الكهربائية".
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 10عوا�صف ترابية منذ مطلع العام الحالي
 بغداد /المدى
ذكرت هيئ ��ة الأنواء اجلوي ��ة التابعة
ل ��وزارة النق ��ل� ،أن الع ��راق تعر� ��ض
خالل العام احل ��ايل �إىل  10عوا�صف
ترابي ��ة ،داعي ��ة �إىل الب ��دء بخط ��وات
�سريعة لتاليف �آثارها من خالل ان�شاء
الأحزمة اخل�ضراء حول املدن.
وق ��ال مدي ��ر الهيئ ��ة عام ��ر اجلابري،

�إن "الع ��راق تعر�ض من ��ذ بداية العام
احل ��ايل اىل نح ��و  10عوا�ص ��ف
ترابي ��ة ،بداي ��ة من تاري ��خ  25كانون
الثاين املا�ضي الذي �شهد �أول عا�صفة
ترابية".
وتابع اجلابري� ،أن "كرثة العوا�صف
حت�ص ��ل نتيج ��ة التقلب ��ات اجلوي ��ة"،
الفت� � ًا �إىل �أن "�شه ��ري ني�س ��ان واي ��ار
ي�شه ��دان منخف�ض ��ات جوي ��ة ،وفيهما

تعمل املنظومات ال�ضغطية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "الهيئ ��ة كان ��ت لديها
معلوم ��ات ع ��ن ه ��ذه العوا�ص ��ف
و�أ�صدرت تقاري ��ر حتذيرية ب�ش�أنها"،
مبين� � ًا ان "الع ��ام احل ��ايل �شهد دخول
منخف�ض جدي ��د ،والذي كان قادما من
�شم ��ايل افريقي ��ا وحتدي ��د ًا ال�صحراء
الكربى".
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مجل�س عزاء ل�سيدة م�سيحية توفيت في وا�سط
 وا�سط  /المدى
�أق ��ام عدد من الأه ��ايل يف حمافظة
وا�س ��ط ،جمل� ��س ع ��زاء ل�سي ��دة
م�سيحية توفيت قبل �أيام.
وتداول ��ت �صفح ��ات عل ��ى مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي� ،ص ��ورا
ملجل� ��س الع ��زاء ال ��ذي �أقي ��م يف
"ح�سيني ��ة الك ��وت" عل ��ى روح
"�أم عم ��ار" وهي �سي ��دة م�سيحية
توفيت قبل �أيام.
و�أظه ��رت �ص ��ور ملجل� ��س الع ��زاء
بح�ضور كبري من قبل الأهايل.

داع�ش ي�ستغـل �سـوء الطـق�س ويعـاود الظهـور في منـاطق "رخـوة" ليوقـع � 12شهـيـد ًا
 بغداد /ح�سين حاتم
جم ��ددا يطل تنظي ��م داع�ش االرهاب ��ي بر�أ�سه
يف املناط ��ق الرخوة ،م�ستغ�ل� ًا �سوء االحوال
اجلوي ��ة واالزم ��ات ال�سيا�سية الت ��ي مير بها
العراق منذ �أكرث من �سبعة �أ�شهر.
و�أف ��ادت م�ص ��ادر �أمنية لـ(امل ��دى) ،مبقتل 12
�شخ�ص ��ا ،ليل االثن�ي�ن ،يف هجوم�ي�ن نفذهما
عنا�صر داع� ��ش يف حمافظتي كركوك ودياىل
املتجاورتني �شمال بغداد.
وذكرت خلي ��ة الإعالم الأمن ��ي يف بيان تلقته
(املدى) عق ��ب الهجوم� ،أن "التنظيم ا�ستهدف
جمموعة مزارعني ب�إطالق نار عليهم ،م�ستغال
الظ ��روف املناخية وت�صاع ��د الغبار ،يف قرية
�سامي العا�صي التابعة لناحية تازة مبحافظة

كركوك".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الهج ��وم �أ�سف ��ر ع ��ن
ا�ست�شه ��اد  6م ��ن املزارع�ي�ن �أثن ��اء عملي ��ة
احل�ص ��اد ملح�ص ��ول احلنط ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
ذلك ح ��رق حا�صدة و 3عج�ل�ات وم�ساحة من
املزروعات".
ويف حمافظة دياىل املجاورة ،قال امل�صدر �إن
"هجوما مزدوجا بقذائف الهاونات وا�سلحة
القن� ��ص ا�سته ��دف قري ��ة (الإ�ص�ل�اح) �شمايل
ناحي ��ة جلوالء انتهى ب�سقوط � 6شهداء بينهم
امر�أت ��ان و 8جرح ��ى بينه ��م جن ��دي عراقي،
وحما�ضر".
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در ،اىل �أن "احل�صيل ��ة الأولي ��ة
كان ��ت �شهيدي ��ن واثنني م ��ن امل�صاب�ي�ن وبعد
�سيطرة عنا�ص ��ر داع�ش على �أح ��د املنازل يف

�أط ��راف القري ��ة ومنع قوات الأم ��ن والأهايل
من اقتحام ��ه دارت ا�شتباكات مع قوات الأمن
وانته ��ت باقتح ��ام املن ��زل وف ��رار املهاجم�ي�ن
والعث ��ور عل ��ى � 4ضحاي ��ا قتله ��م عنا�ص ��ر
التنظيم".
وو�ص ��ل وفد �أمني بقيادة نائب قائد العمليات
امل�شرتك ��ة الفري ��ق اول رك ��ن عب ��د الأم�ي�ر
ال�شم ��ري ،اىل حمافظ ��ة دياىل لالط�ل�اع على
مكان احلادث يف قرية الإ�صالح بجلوالء.
و�أنطلق ��ت� ،أم� ��س الثالث ��اء ،عملي ��ة �أمنية من
 3حم ��اور رئي�سي ��ة لتم�شيط �أك�ث�ر من 1000
دومن م ��ن الأرا�ضي واملرتفع ��ات واملنحدرات
حول ق ��رى الإ�صالح يف ري ��ف ناحية جلوالء
�أق�صى �شمال �شرق دياىل.
وق ��ال القي ��ادي يف احل�ش ��د الع�شائري حممد

العبي ��دي لـ(امل ��دى)� ،إن "جم ��زرة الإ�ص�ل�اح
�أث ��ارت ا�ستي ��اء القي ��ادات الأمني ��ة العليا يف
الب�ل�اد خا�صة و�أنه ��ا �أدت �إىل �سقوط �ضحايا
يف �صفوف املدنيني يف منطقة كانت م�ستقرة
منذ � 5أ�شهر ومل ت�سجل �أية خروقات".
و�أ�ش ��ار العبي ��دي �إىل �أن "عملي ��ة �أمني ��ة م ��ن
 3حم ��اور انطلق ��ت ب�إ�ش ��راف عملي ��ات دياىل
لتعق ��ب � 5أه ��داف مهم ��ة خلالي ��ا داع� ��ش
�أبرزه ��ا تعقب �أمري داع�ش املكن ��ى (بالأ�سود)
وه ��و �أب ��رز الأ�سم ��اء املطلوبة للق�ض ��اء بتهم
الإره ��اب" ،م�ؤك ��دا �أن "عملي ��ات التم�شي ��ط
جتري يف  8مناطق زراعية بالوقت الراهن".
و�أو�ض ��ح �أن "نائ ��ب قائد العملي ��ات امل�شرتكة
وقائ ��د الق ��وات الربي ��ة يف وزارة الدف ��اع
و�أك�ث�ر م ��ن  7قي ��ادات �أخ ��رى ب ��د�أت عمليات

ر�ص ��د ومتابعة ميداني ��ة يف �أطراف الإ�صالح
بح�ض ��ور ق ��ادة عملي ��ات دي ��اىل وال�شرط ��ة
والفرق ��ة الأوىل" ،م�شريا �أن "رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي �أمر ب�إجراء حتقيق فوري
للوقوف عل ��ى �أ�سباب اخل ��رق الدامي خا�صة
و�أن القاط ��ع �ضم ��ن ح ��دود �سيط ��رة اجلي�ش
العراقي".
ولف ��ت �إىل �أن "الهجوم ه ��و الأعنف يف قاطع
حو� ��ض �شي ��خ باب ��ا وال ��ذي ت�ش ��كل الإ�صالح
�أكرب ق ��راه" ،منوه ��ا �إىل �أن " 3قرارات مهمة
�ص ��درت ه ��ي تعزي ��ز عاج ��ل ملحي ��ط الق ��رى
ون�ش ��ر املزيد من الكام�ي�رات و�إجراء حتقيق
ف ��وري ملعرف ��ة كيفية ت�سلل خالي ��ا داع�ش �إىل
حمي ��ط القري ��ة وا�سته ��داف الأ�س ��ر الآمنة".
بدوره ،يقول اخلب�ي�ر االمني �أحمد ال�شريفي

لـ(املدى)� ،إن "هناك ن�شاطا وا�ضحا يف تنظيم
داع�ش نتيجة تغيري �إدارة املعركة".
و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي �أن "ع�صاب ��ات داع� ��ش
ب ��د�أت ا�سالي ��ب الغ� ��ش والتموي ��ه واالختفاء
وامل�شاغلة عرب القنا�ص مبدى البعيد".
ور�أى� ،أن "الأوان ق ��د �آن التخ ��اذ حزم ��ة م ��ن
االجراءات تتعلق مبناطق العمليات".
فيم ��ا يتعل ��ق بكرك ��وك دع ��ا ال�شريف ��ي اىل
"تو�سي ��ع التع ��اون ب�ي�ن ق ��وات البي�شمرك ��ة
واال�ساي� ��ش والق ��وات االحتادي ��ة"� ،أم ��ا
عل ��ى م�ست ��وى دي ��اىل� ،أو�ض ��ح �أن "امل�شاغلة
والتعر� ��ض يكونان ع�ب�ر القنا� ��ص عرب مدى
بعيد".
وم�ضى ال�شريف ��ي اىل �أن التنظي ��م االرهابي
ا�ستغل �سوء الطق�س يف هجماته االخرية

سياسة
م�صادر :زعيم التيار �سيكرر
تجربة ن�صب خيمة في
بغداد

العدد ( )5190ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء (� )25أيار 2022
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ال�صدر ي�ستعد لقيادة تظاهرة مدوية �شبيهة
لـ "انتفا�ضة ت�شرين"
والإطار التن�سيقي".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "تظاه ��رات زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقتدى ال�ص ��در التي قد تنطلق
خ�ل�ال الأيام المقبل ��ة لن تك ��ون مدعومة
من قبل الجماهير كونها مطلبية لتحقيق
مكا�س ��ب خا�ص ��ة وال�ش ��ارع العراق ��ي بد�أ
يدرك ذلك".
ون ��وه البي ��در �إل ��ى �أن "ت�شري ��ن جدي ��دة
�ستنطلق �شرارتها من محافظات الو�سط
والجنوب ب�شكل جدي ��د و�ستكون عارمة
كون التي �سبقتها كان ��ت مجرد اختبار"،
على حد تعبيره.

ت�شهد العملية ال�سيا�سية منذ �إعالن نتائج
االنتخابات النيابية التي �أجريت يف  10ت�شرين
ً
الأول من العام املا�ضي ان�سداداً
�سيا�سيا نتيجة لعدم
حتقيق التحالف الثالثي الأغلبية املريحة لت�شكيل
احلكومة ،وكذلك احلال بالن�سبة لقوى الإطار
التن�سيقي ،ومل يتوقف الأمر �إىل هذا احلد ،فذهبت
�أغلب القوى �إىل تقدمي مبادرات حلل الأزمة الراهنة
تف�ض بنتائج
و�آخرها مبادرة النواب امل�ستقلني ،ومل
ِ
�إيجابية حتى الآن.
 بغداد /مراد ح�سين
التي ��ار ال�ص ��دري وزعيم ��ه مقت ��دى
ال�ص ��در ينتظ ��ر التح ��اق بع� ��ض ق ��وى
الإط ��ار �إل ��ى تحالف ��ه (�إنقاذ وط ��ن) من
الذي ��ن يح�س ��ن الظ ��ن بهم ح�س ��ب قوله
�أو و�ص ��ول الح ��زب الديمقراط ��ي �إل ��ى
تفاهم مع االتحاد الوطني الكرد�ستاني
و�ضم ��ه لمع�سكر التحال ��ف الثالثي� ،أما
الإط ��ار التن�سيق ��ي في�سعى �إل ��ى تفكيك
التحال ��ف الثالث ��ي لت�شكي ��ل الحكوم ��ة
دون التحالف مع ال�ص ��در ،حتى �أ�صبح
الن ��واب الم�ستقل ��ون بي�ض ��ة القب ��ان
الجديدة وطرف الحل الوحيد.
وم ��ع التح ��ركات ال�سيا�سي ��ة ،وط ��رح
المب ��ادرات خ ��رج ال�ص ��در ع ��ن �صمت ��ه
بكلمة موجه ��ة للإطار التن�سيقي والذي
جاء في ن�صها� ،إن "لم تتقوا الله فاتقوا
غ�ضب ��ة الحلي ��م والمظل ��وم فللمظل ��وم
ز�أرة ل ��ن تكونوا في م�أم ��ن منها ،والت
حي ��ن منا�ص �أم هل تظن ��ون �أن �أفعالكم
ه ��ذه �ستجبرن ��ا عل ��ى التحال ��ف معك ��م
كال و�أل ��ف كال" ،حي ��ث ف�س ��ر مراقب ��ون
كلمت ��ه ب�أنها تلميح �ضمن ��ي �إلى انطالق

تظاه ��رات جدي ��دة ق ��د تحدث ف ��ي قادم
الأيام.
"خيمة جديدة" لل�صدر في
بغداد
قيادي ف ��ي التيار ال�صدري رف�ض الك�شف
ع ��ن ا�سم ��ه �أكد ف ��ي حدي ��ث ل� �ـ (المدى)،
�أن ��ه "ف ��ي الأي ��ام المقبل ��ة �ستك ��ون هناك
تظاه ��رات كبيرة في عموم البالد" ،مبينا
�أنها "�ستكون ثورة جديدة �أ�شبه بت�شرين
( )٢٠١٩لكنها �ستكون مدوية على جميع
القوى ال�سيا�سية".
و�أ�ضاف� ،أن "ه ��ذه التظاهرات �ستنطلق
قب ��ل �أن يتوج ��ه ال�ص ��در للن ��زول �إل ��ى
ال�ش ��ارع وو�ض ��ع خيمت ��ه ف ��ي العا�صم ��ة
بغ ��داد لوج ��ود نقم ��ة �شعبية كبي ��رة على
النواب الم�ستقلين الذين انخرطوا �ضمن
الحركات ال�سيا�سية والأحزاب".
و�أو�ضح� ،أن "الم ��ال ال�سيا�سي في ك�سب
الن ��واب الم�ستقلي ��ن و�ش ��راء ذممه ��م هو
م ��ن �سيدفع ال�ش ��ارع له ��ذه التظاهرات"،
متهم ��ا "ق ��وى الإط ��ار التن�سيق ��ي ب�شراء
ذمم الن ��واب الم�ستقلي ��ن وك�سبهم ل�صف
الثلث المعطل".

ال�صدر يف خيمة اعت�صامه داخل املنطقة اخل�ضراء عام 2016
ت�شرين جديدة وعارمة
وع ��ن تف ��كك التحال ��ف الثالث ��ي وذه ��اب
بع� ��ض ق ��واه نح ��و الإط ��ار التن�سيق ��ي
لت�شكي ��ل الحكوم ��ة ،ي�ؤك ��د القي ��ادي ف ��ي
التي ��ار ال�ص ��دري ال ��ذي رف� ��ض الك�ش ��ف
ع ��ن هويته� ،أن "التحال ��ف الثالثي مبني
عل ��ى معطيات وركائ ��ز ال يمكن تغييرها،
و�سيبق ��ى متما�س ��كا ول ��ن يذه ��ب نح ��و

ت�شكيل الحكومة مع قوى �أخرى".
ويتابع �أن "التق ��ارب الأخير بين الحزب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي واالتح ��اد
الوطني �سينعك� ��س �إيجابا على التحالف
الثالث ��ي ،وق ��د يك ��ون البداية �إل ��ى ح�سم
من�ص ��ب رئي� ��س الجمهوري ��ة وتمري ��ره
داخل مجل�س النواب".
ب ��دوره �أكد المحلل ال�سيا�سي علي البيدر
ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،أن "التقارب في

وجهات النظر بين الديمقراطي واالتحاد
�أمر متوقع لوج ��ود م�شتركات كبيرة بين
الحزبي ��ن ،وهذا �سي� ��ؤدي �إلى ح ��ل �أزمة
رئي�س الجمهورية".
و�أو�ض ��ح البيدر� ،أن "الط ��رف الم�ستفيد
من التقارب �سيكون التحالف الثالثي �إذا
ا�ستثمر ذلك ب�شكل �صحيح كونه �صاحب
الأغلبي ��ة العددي ��ة داخل مجل� ��س النواب
وبه ��ذا يحق ��ق ت�شكي ��ل الحكوم ��ة" ،الفتا

�ضابط رفيع :الح�شي�شة �أكثر الأنواع انت�شاراً في العراق

دعت للإ�سراع في �إن�شاء �أحزمة خ�ضراء حول المدن

ف�صائل م�سلحة ت�سهّل تهريب املخدرات عرب احلدود مع �سوريا
 ترجمة :حامد احمد
�أف ��اد م�س� ��ؤول ف ��ي وزارة الداخلي ��ة ،ب� ��أن
الح�شي�شة تعد �أكثر �أنواع المخدرات انت�شار ًا
في الع ��راق ،فيما �أ�شار تقرير �إل ��ى �أن العراق
�أ�صب ��ح معبر ًا مهم ًا بد�أ يج ��ذب اهتمام العديد
من مهرب ��ي المخدرات ،مو�ضح� � ًا ان مجاميع
وف�صائل م�سلحة منت�شرة على جانبي الحدود
تقوم بت�سهيل عبور هذه المخدرات للبلد.
وذك ��ر تقرير لموقع (�آ�سي ��ا تايمز) االخباري،
ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن "ال�شه ��ر الما�ض ��ي،
وخ�ل�ال ث�ل�اث مداهم ��ات منف�صل ��ة ،و�ضع ��ت
الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة يده ��ا عل ��ى م ��ا
يق ��ارب من  16مليون قطع ��ة من حبوب مادة،
كابتاغون".
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "ه ��ذه المادة وهي نوع
من �أن ��واع المخدرات الت ��ي �أ�صبحت تتواجد
عل ��ى نحو منت�شر في منطق ��ة ال�شرق الأو�سط
�ضمن تجارة �ضخمة غير �شرعية".
قال المتحدث با�سم مديرية مكافحة المخدرات
التابع ��ة ل ��وزارة الداخلي ��ة ،العقي ��د ب�ل�ال
�صبح ��ي� ،إن "�أكثر مواد المخدرات المنت�شرة

ف ��ي العراق حالي ًا ه ��ي الح�شي�شة التي تنت�شر
ف ��ي و�س ��ط وجنوب ��ي الع ��راق وتت�س ��رب عن
طريق منافذ حدودية غير ر�سمية الى محافظة
مي�سان ومحافظة الب�صرة ".
و�أ�ض ��اف �صبح ��ي ،ان "هن ��اك م ��ادة مخ ��درة
�أخ ��رى تدع ��ى الكابتاغون تنت�ش ��ر في �شمالي
وغرب ��ي الع ��راق ت�أت ��ي ع ��ن طري ��ق محافظة
االنب ��ار عبر المنافذ الحدودي ��ة غير الر�سمية،
وكذلك عن طريق االهوار".
و�أ�ش ��ار �صبح ��ي� ،إل ��ى "الق ��اء القب� ��ض عل ��ى
� 13أل ��ف مته ��م بتج ��ارة وتروي ��ج وتعاط ��ي
للمخدرات وم�صادرة ما يقارب ن�صف طن من
المواد المخدرة خالل العام الما�ضي".
وتابع �صبحي� ،أن "ن�شاطات الأجهزة الأمنية
خالل الأربعة �أ�شه ��ر الما�ضية تم خاللها القاء
القب� ��ض على �أكثر من  3,500متهم و�ضبط ما
يقارب م ��ن  4ماليين حبة من مادة الكبتاغون
و�أكثر من  100كغم من المواد المخدرة".
ويوا�ص ��ل �صبحي� ،أن "قاع ��دة البيانات لدى
الأجه ��زة الأمني ��ة ت�شي ��ر الى ان هن ��اك تجارا
محليي ��ن مرتبطي ��ن بتجار دوليي ��ن اقليميين
ت�سنده ��م ع�صابات وبع� ��ض المجاميع" ،الفت ًا

�إل ��ى "القاء القب�ض على ع ��رب و�أجانب �ضمن
هذه الع�صابات".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ،ال ��ى ان "غالبي ��ة حب ��وب
الكابتاغ ��ون المخ ��درة ف ��ي الع ��راق ت�أتي عن
طريق البلد المجاور �سوريا الذي يعد المنتج
الرئي�سي لها".
وتح ��دث ،ع ��ن "تعزي ��ز ال�سلط ��ات الأمني ��ة
العراقي ��ة م ��ن �إجراءاته ��ا ف ��ي �سع ��ى منه ��ا
لمكافحة انت�شار تهريب هذه الحبوب للعراق
والمتاجرة بها".
و�ش ��دد التقرير ،على �أن "الق ��وات الأمنية في
االنبار القت القب�ض بتاريخ  5ني�سان الما�ضي
على مهرب عبر الحدود قادم من �سوريا ومعه
 1.8مليون حبة من مادة كابتاغون".
و�أ�ضاف� ،أن "الق ��وات الأمنية عثرت بعد ذلك
ب�أ�سابي ��ع قليلة على  8ملي ��ون حبة مخب�أة في
�شاحنة متجهة لبغداد قادمة من �سوريا".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "الق ��وات الأمني ��ة
العراقي ��ة فكك ��ت ف ��ي  30ني�س ��ان ع�صاب ��ة
تهري ��ب مخ ��درات م ��ع م�ص ��ادرة  6.2مليون
حب ��ة كابتاغ ��ون كان مخط ��ط لتوزيعها داخل
البالد".

مهربون يت�سغلون ثغرات حدودية يف ادخال املخدرات �إىل العراق
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و�أك ��د� ،أن "العراق ،وكم ��ا هو الحال مع لبنان
والأردن ،كان من ��ذ زم ��ن ي�ستخ ��دم كمعب ��ر
لحب ��وب الكابتاغون من �سوري ��ا الى العربية
ال�سعودية".
ونب ��ه التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "�أهمي ��ة المعب ��ر
الح ��دودي عب ��ر الع ��راق ازدادت كثي ��را خالل
ال�سنة الما�ضية وذلك ل�صعوبة �شحن الحبوب
عبر لبنان".
و�أردف� ،أن "ق ��رار الحظ ��ر ال�سع ��ودي عل ��ى
ا�ستي ��راد الفاكه ��ة والخ�ض ��ار م ��ن لبن ��ان في
ني�س ��ان ع ��ام  2021دف ��ع ب�شب ��كات تهري ��ب
المخدرات ال ��ى زيادة اعتماده ��م على م�سالك
التهريب عبر الأردن والعراق".
وزاد التقري ��ر� ،أن "المبال ��غ الم�ستح�صلة من
ه ��ذه التجارة غير ال�شرعي ��ة و�صلت �إلى �أكثر
من  5.7مليار دوالر".
وا�ستط ��رد ،ان "العراق كمعبر مهم بد�أ يجذب
اهتم ��ام العدي ��د من مهربي المخ ��درات ،وهي
زيادة لم يتهي�أ البلد م�سبقا لمواجهتها".
البل ��د "يفتق ��ر لق ��وات مدرب ��ة عل ��ى مكافح ��ة
المخدرات وعلى معدات حديثة ينبغي ن�شرها
عند معابر حدودية والمطارات".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "هن ��اك مجامي ��ع
وف�صائل م�سلحة منت�شرة على جانبي الحدود
العراقي ��ة ال�سورية تق ��وم بت�سهيل عبور هذه
المخدرات للبلد".
و�أفاد ،بان "رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
وخ�ل�ال لقائ ��ه في بغ ��داد م�ؤخر ًا م ��ع وفد من
البرلم ��ان الأوروب ��ي برئا�س ��ة رئي�س ��ة لجن ��ة
االم ��ن والدف ��اع ناتال ��ي لويزو ،دع ��ا االتحاد
الأوروبي ال ��ى تو�سيع نطاق عم ��ل بعثته في
الع ��راق لت�شم ��ل الأجه ��زة الأمني ��ة ومكافحة
الهجرة غي ��ر ال�شرعية واالتج ��ار بالمخدرات
والجريمة المنظمة".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الكاظم ��ي �ش ��دد
على �أهمي ��ة تو�سيع نطاق عم ��ل بعثة االتحاد
الأوروب ��ي اال�ست�شاري ��ة بالع ��راق ف ��ي بن ��اء
الق ��درات الم�ؤ�س�ساتي ��ة للأجه ��زة الأمني ��ة
العراقي ��ة والتعاون في مل ��ف مكافحة الهجرة
غير ال�شرعي ��ة والجريمة المنظم ��ة ومكافحة
االتجار بالمخدرات والبناء على التقدم الذي
حققه العراق في هذه المجاالت".
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�إلى �أن "دور الإط ��ار التن�سيقي واالتحاد
الوطن ��ي في ح ��ال ت�شكل ��ت الحكومة من
قب ��ل التحال ��ف الثالثي �سيك ��ون معدوما
و�ضعيفا".
وبي ��ن� ،أن "الأح ��زاب الت ��ي تواج ��دت
خالل ثورة ت�شري ��ن ( )2019ال يمكن �أن
ت�سم ��ى م�ستقلة" ،م�شي ��را �إلى �أن "مفردة
الم�ستقلين �أ�صبحت تطلق على الأحزاب
ال�شيعي ��ة التي هي خارج التيار ال�صدري

"مخاوف الفو�ضى" تطل
بر�أ�سها
رئي� ��س مرك ��ز ارتق ��اء للبح ��وث
والدرا�س ��ات عبا� ��س الع ��رداوي ق ��ال في
حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "التظاه ��رات
واالحتجاج ��ات المطالب ��ة بالخدم ��ات
وفر� ��ص التعيي ��ن للخريجي ��ن ل ��م تنقطع
فهي موجودة في جميع المحافظات".
و�أ�ش ��ار الع ��رداوي �إل ��ى "وج ��ود تحرك
ل ��دى الأح ��زاب الت ��ي تمتل ��ك ال�سلطة في
الوق ��ت الراه ��ن لخلق نوع م ��ن الفو�ضى
عب ��ر انط�ل�اق احتجاج ��ات وتظاه ��رات
خ�ل�ال الأي ��ام المقبلة ت�ضم ��ن بقاءها في
ال�سلطة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ه ��ذه التظاه ��رات ح ��ذر
منه ��ا الإط ��ار التن�سيق ��ي كونه ��ا مع ��د لها
م�سبق ��ا ،وت�سعى لخلق نوع من الفو�ضى
ف ��ي ال�ش ��ارع لتحقي ��ق مكا�س ��ب �سيا�سية
�ضيقة".
وع ��ن النواب الم�ستقلي ��ن ونقمة ال�شارع
عليه ��م ،بي ��ن الع ��رداوي �أن "انخ ��راط
بع�ض النواب الم�ستقلين �ضمن الأحزاب
والح ��ركات ال�سيا�سي ��ة ول ��د نوع ��ا م ��ن
النقمة واال�ستي ��اء عليهم من قبل ال�شارع
العراقي".

الأنواء اجلوية :البالد ت�أثرت
بـ  10عوا�صف ترابية العام احلايل
 بغداد /المدى

ذكرت هيئة الأنواء الجوية التابعة
لوزارة النقل� ،أن العراق تعر�ض
خالل العام الحالي �إلى  10عوا�صف
ترابية ،داعية �إلى البدء بخطوات
�سريعة لتالفي �آثارها من خالل
ان�شاء الأحزمة الخ�ضراء حول
المدن .وقال مدير الهيئة عامر
الجابري� ،إن "العراق تعر�ض منذ
بداية العام الحالي الى نحو 10
عوا�صف ترابية ،بداية من تاريخ
 25كانون الثاني الما�ضي الذي �شهد
�أول عا�صفة ترابية".
وتاب ��ع الجاب ��ري� ،أن "كثرة العوا�ص ��ف تح�صل
نتيج ��ة التقلبات الجوية" ،الفت� � ًا �إلى �أن "�شهري
ني�س ��ان وايار ي�شهدان منخف�ضات جوية ،وفيهما
تعمل المنظومات ال�ضغطية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى ان "الهيئ ��ة كانت لديه ��ا معلومات
عن ه ��ذه العوا�صف و�أ�ص ��درت تقارير تحذيرية
ب�ش�أنه ��ا" ،مبين� � ًا ان "الع ��ام الحال ��ي �شهد دخول
منخف� ��ض جدي ��د ،وال ��ذي كان ق ��ادم م ��ن �شم ��ال
افريقيا وتحديد ًا ال�صحراء الكبرى".
و�أو�ضح الجابري� ،أن "ه ��ذا المنخف�ض �أثر على
العراق بارتفاع درجات الحرارة وت�صاعد الغبار
والعوا�ص ��ف الترابية" ،م�شدد ًا على �أن "المو�سم
الحالي �شهد الكثير من المنخف�ضات".
ون ��وّ ه� ،إل ��ى �أن "اعتب ��ار العراق م ��ن �أكثر  5دول
ت�أث ��ر ًا بالمتغيرات المناخية ج ��اء نتيجة ه�شا�شة
الأر� ��ض" ،منبه ًا �إل ��ى �أن "�أي منخف�ض �أو مرتفع
جوي ب�إمكانه الت�أثير ب�شكل �سريع".
ور�أى الجاب ��ري� ،أن "الو�ض ��ع كان ي�ستوج ��ب

�سكرتري التحرير الفني
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اتخاذ �إجراءات ا�ستباقي ��ة و�ستراتيجية" ،داعي ًا
�إل ��ى "البدء بالخط ��وة الأولى المتمثل ��ة بالحزام
الأخ�ض ��ر ،لك ��ي نقلل من �ش ��دة ت�أثي ��ر العوا�صف
الترابية".
ويج ��د ،ان "االن�شغ ��ال بالم�شاري ��ع الكبي ��رة في
مواجهة هذه العوا�ص ��ف لن ي�أتي بنتائج �سريعة
ب ��ل عل ��ى العك� ��س �سن�شه ��د ازدي ��ادا ف ��ي معدالت
الت�صحر".
و�أك ��د الجابري� ،أن "ال�صيف الحالي من المتوقع
�أن ي�ستمر فيه ت�صاعد الغبار ،لكن ال يمكن التوقع
بالعوا�ص ��ف الترابية �أو عدده ��ا ب�سبب التقلبات
الجوية وعدم ا�ستقرار الطق�س".
و�أورد� ،أن "التقاري ��ر ت�ص ��در خ�ل�ال م ��دة ال تقل
ع ��ن � 48ساع ��ة للت�أكد من و�ض ��ع الطق�س ،وحتى
العوا�ص ��ف الترابي ��ة الأخي ��رة رغم �أنن ��ا توقعنا
بها م�سبق� � ًا لكن تقاريرنا �شهدت تحديثات كل 12
�ساعة لمواكبة التطورات المناخية".
و�ش ��دد الجابري ،عل ��ى �أن "العديد من الدرا�سات
والمقترح ��ات ب�ش�أن هذه العوا�ص ��ف الترابية قد
زودتنا بها الأمان ��ة العامة لمجل�س الوزراء ب�أمل
�أن يتم االخذ بها".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ق ��رار الأمان ��ة العام ��ة لمجل� ��س
ال ��وزراء بتعطيل ال ��دوام الر�سمي ي ��وم االثنين
الما�ض ��ي كان بن ��اء عل ��ى تقرير �صدر م ��ن الهيئة
ب�ش�أن العا�صفة الترابية الأخيرة".
وم�ض ��ى الجاب ��ري� ،إل ��ى �أن "العوا�ص ��ف تك ��ون
عابرة للحدود وتحمل معها �صفات المنطقة التي
تجتازها وتنقلها �إل ��ى العراق ،و�أكثرها ت�أتي من
المنطق ��ة الغربية للب�ل�اد كونها وا�سع ��ة و�سرعة
الرياح ت�ساعدها على ت�صاعد الغبار".
م ��ن جانبه ،اف ��اد المتنبئ الجوي �ص ��ادق عطية،
ب� ��أن "ه ��ذه العوا�صف ت�أتي من خ ��ارج العراق"،
مبين� � ًا ان "تقلي ��ل �أثره ��ا يب ��د�أ باتخ ��اذ �إجراءات
احتياطي ��ة �أبرزه ��ا ان�ش ��اء حزام اخ�ض ��ر يواجه
الجهة التي ت�أتي منها العوا�صف كمرحلة �أولى".
واجتاح ��ت عا�صفة ترابي ��ة �شديدة الع ��راق يوم
االثني ��ن الما�ض ��ي ،ت�سببت بت�سجي ��ل العديد من
ح ��االت االختناق ،فيم ��ا ا�ضط ��رت الحكومة �إلى
تعطيل الدوام الر�سمي.

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

سياسة

العدد ( )5190ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء (� )25أيار 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

«تن�سيقية المقاومة» المجهولة تتهم حكومة الإقليم بتدريب م�سلحين بـ «دعم �إ�سرائيلي»

جملة مفيدة

�أربيل «مهددة» بالتزامن مع اتفاق كردي -كردي

ما الذي دهانا؟

 عبد املنعم الأع�سم

و�أمن كرد�ستان يحذر المعتدين� :ستدفعون ثمنا باهظا

 بغداد /تميم الح�سن

موج ��ة جدي ��دة م ��ن التهديدات توج ��ه �إىل
�أط ��راف التحالف الثالثي ،بع ��د يوم من لقاء
كردي -ك ��ردي ،اعت�ب�ر ب�أنه �س ��يمهد الطريق
لن ��زع فتيل الأزمة ال�سيا�س ��ية امل�س ��تمرة منذ
�أكرث من � 7أ�شهر.
وح ّر� ��ض بي ��ان مل ��ا يع ��رف ب� �ـ «املقاوم ��ة
العراقية» �ض ��د �إقليم كرد�ستان ،بعد ادعاءات
بتدري ��ب الأخري «جماع ��ات خم ّربة» بدعم من
�إ�سرائيل.
ووج ��ه البي ��ان ال�ص ��ادر م ��ن جمموع ��ة من
الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة ،االته ��ام لأول م ��رة �إىل
�شخ�صي ��ة حكومية رفيع ��ة يف الإقليم برعاية
تلك اجلماعات املفرت�ضة.
وفور �صدور البيان ،ع ّلق جمل�س �أمن �إقليم
كرد�ستان على «التن�سيقية» ،حمذر ًا من �أن �أي
«عدوان» على الإقليم �سيكون له «ثمن باهظ».
وج ��اء بي ��ان م ��ا تطل ��ق عل ��ى نف�سه ��ا ب� �ـ
«املقاومة» عق ��ب �سل�سلة م ��ن االتهامات التي
�ص ��درت م ��ن ق ��وى �شيعي ��ة �ض ��د كرد�ستان،
بتعام ��ل الأخرية مع تل �أبيب ووجود مقرات
لـ «املو�ساد» داخل الإقليم.
ووفق م�ص ��ادر �سيا�سية حتدثت لـ (املدى)،
ف�إن ��ه «ال ميكن الف�صل بني م ��ا جاء يف البيان
ومواق ��ف بع�ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة املناوئة
للتحالف الثالثي».
وبينت تلك امل�صادر� ،أن «ما حدث هو ف�ص ًال
جديد ًا م ��ن التهديدات لأطراف التحالف ،بعد
�صواري ��خ �إيران وحماولة ت�سليح ع�شائر يف
الأنب ��ار للوق ��وف �ضد رئي� ��س الربملان حممد
احللبو�سي».
و�أف ��اد بيان ما يعرف بـ «الهيئ ��ة التن�سيقية
للمقاوم ��ة العراقي ��ة» ،ب� �ـ «ر�صده ��ا عملي ��ات
تدري ��ب ملجاميع م�سلح ��ة يف �إقليم كرد�ستان
العراق برعاية رئي�س حكومة الإقليم م�سرور
برزاين».
و�أو�ضح ��ت الهيئة� ،أنه ��ا «ر�صدت حتركات
م�شبوه ��ة من �أدوات داخلي ��ة لعمالء اخلارج
هدفه ��ا �إ�شاعة الفو�ضى بب�صم ��ات �صهيونية
وا�ضحة».
وح� � ّذرت الهيئ ��ة �سلطات كرد�ست ��ان من � ّأن
«�سعيهم لإيقاد الن ��ار �سرتتد عليهم وحترقهم
قبل غريهم».
ويف �آذار املا�ض ��ي� ،أعلنت �إيران ا�ستهداف
ما قال ��ت �إنه« ،مقار للمو�ساد» بـ � 12صاروخ ًا
«بال�ستي� � ًا» يف �أربي ��ل� ،سقط ��ت بالنهاية على
مبان مدنية.
و�أك ��دت جلن ��ة برملاني ��ة �ش ّكل ��ت للتحقي ��ق
باحلادث ،ال�شه ��ر املا�ضي ،عدم وجود ن�شاط
«�إ�سرائيلي» يف عا�صمة الإقليم ،وال�صواريخ
ا�ستهدفت منز ًال لرجل �أعمال.
بدوره اعترب حم�سن ال�سعدون ،وهو نائب
�سابق ع ��ن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين،
�أن بيان «التن�سيقية» يبدو جاء لتعقيد الأزمة
ال�سيا�سية.
وقال ال�سعدون يف حديث مع (املدى)« ،مبا
�أن هذه املجموعة لديها بيانات �سابقة تتعلق
بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي ،فعليه ��ا �أو ًال �أن تك�ش ��ف
ع ��ن نف�سها ب�شكل علن ��ي وال ترمي االتهامات
جزاف ًا».
وكان ��ت «الهيئ ��ة» قد ن�ش ��رت قب ��ل �أ�سبوع،

قوة من الجي�ش والبي�شمركة في واجب �أمني م�شترك
بيان� � ًا ح ��ذرت في ��ه م ��ن خط ��ورة ا�ستم ��رار
االن�س ��داد ال�سيا�سي ،ودع ��ت �إىل احلوار بني
القوى املختلفة.
و�أ�ضاف ال�سعدون« :الكثري من ال�سيا�سيني
واملعني�ي�ن ال يعرف ��ون َم ��ن ه ��ذه الهيئ ��ة وما
هي �أهدافه ��ا» ،مبينا �أن «توقي ��ت البيان جاء
متزامن� � ًا م ��ع انف ��راج يف كرد�ست ��ان وق ��رب
�إطالق مبادرة من رئي�س احلزب الدميقراطي
م�سعود بارزاين ،حلل الأزمة ال�سيا�سية».
وي ��وم الأحد املا�ض ��ي ،التقى رئي� ��س �إقليم
كرد�ست ��ان نيجريف ��ان ب ��ارزاين م ��ع قيادات
االحتاد الوطن ��ي والأحزاب الكردية الأخرى
يف ال�سليمانية ،لأول مرة منذ � 4أ�شهر.
وكان ��ت بع� ��ض الت�سريبات ق ��د اعتربت ان
االتف ��اق الكردي-الكردي قد ي�ض ��ر بـ»االطار
التن�سيق ��ي»؛ لأن ��ه �سيزيد مقاع ��د جبه ��ة
«الثالثي».
وتنظر اغلب الق ��وى ال�سيا�سية �إىل تقارب
احلزبني الكرديني الرئي�سني على �أنه �سينهي
ن�ص ��ف عق ��دة ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،حي ��ث من
امل�ؤم ��ل اتف ��اق الطرف�ي�ن عل ��ى مر�ش ��ح واحد
لرئا�س ��ة اجلمهوري ��ة وال ��ذي ب ��دوره يكل ��ف
مر�شح الكتلة الأكرب لت�شكيل احلكومة.
واعترب حم�سن ال�سع ��دون ادعاءات وجود
«جماع ��ات م�سلح ��ة» داخ ��ل �أربي ��ل ،ب�أنه ��ا
«اتهامات باطلة» �ضد كرد�ستان.
و�أ�ضاف ال�سعدون� ،أن «احلركة الكردية مل
تعت ��د على �أحد ومل ت�ش ��كل يف يوم من الأيام
ق ��وة اغتيال �ضد �أي ح ��زب �سيا�سي» ،م�شريا
�إىل �أن بي ��ان «التن�سيقي ��ة» ه ��و «تهدي ��د ل ��كل
العراق ولي�س كرد�ستان لوحدها».
م ��ن جهت ��ه �أك ��د جمل� ��س الأم ��ن يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،ب�أن ��ه يع ��رف م ��ن يق ��ف وراء
املجموعة التي �أ�صدرت البيان الأخري.

وقال املجل�س يف بي ��ان� ،إن تلك «املجموعة
امل�شبوه ��ة وجه ��ت ع ��ددا م ��ن االتهام ��ات
والتهدي ��دات الت ��ي ال �أ�سا� ��س لها �ض ��د �إقليم
كرد�ستان».
وح ��ذر املجل� ��س م ��ن�« :إن �أي ع ��دوان على
�إقلي ��م كرد�ست ��ان وه ��و كي ��ان د�ست ��وري يف
الع ��راق �سيك ��ون له ثم ��ن باه ��ظ .مل يتعلموا
من التاري ��خ ،و�إال لكانوا لعلموا �أن قوة �أكرب
و�أكرث ت�سليحا ال ميكنها ك�سر �إرادة �شعبنا».
وم�ض ��ى بي ��ان املجل� ��س قائ ًال «ت�ش ��كل هذه
املجموع ��ات اخلارج ��ة ع ��ن القان ��ون تهديد ًا
ل�سي ��ادة الع ��راق و�أمنه ،وقد مه ��دت الطريق
لنمو الإرهاب والأيديولوجية املتطرفة».
وق ��ال« ،يعم ��ل اجلي� ��ش العراق ��ي وق ��وات
البي�شمرك ��ة مع� � ًا �ض ��د الإرهابي�ي�ن وه ��ذه
اجلماعات منخرطة يف امل�ؤامرات والفو�ضى
والدمار».
وختم البيان «احلكومة االحتادية م�س�ؤولة
ع ��ن حماي ��ة ال�سي ��ادة العراقي ��ة ووق ��ف هذه
الأعمال العدائية».
من هي «تن�سيقية المقاومة»؟

يف �شب ��اط م ��ن الع ��ام املا�ض ��ي� ،أعلن ��ت
وزارة الدف ��اع الأمريكي ��ة «البنتاغ ��ون» �أن
� 14صاروخ� � ًا ا�ستهدف ��ت قاع ��دة �أمريكية يف
�أربي ��ل 4 ،منها �أ�صابت مب ��اين ،و�أ�سفرت عن
مقت ��ل متعاقد م ��دين و�إ�صابة � 5أمريكيني من
بينهم جندي.
وتبن ��ت جمموع ��ة تطل ��ق على نف�سه ��ا ا�سم
«�سراي ��ا �أولياء ال ��دم» الهج ��وم ،وا�صفة �إياه
ب�أن ��ه عملي ��ة «نوعية» و�ضرب ��ة «قا�صمة» �ضد
«االحت�ل�ال الأمريك ��ي ،حي ��ث اقرتبن ��ا م ��ن
قاعدته مب�سافة  7كيلومرتات».
�أربي ��ل بدورها ،عر�ضت بعد احلادث بنحو

احتجاجات في مقاطعة جيلجيت – بالت�ستان الباك�ستانية
حول �صفقات �أر�ض �سرية مع ال�صين
 ترجمة حامد احمد
ك�شف ��ت تقارير عن �سعي باك�ستان خ�ل�ال امل�ستقبل القريب
لت�أج�ي�ر منطق ��ة ،وادي هون ��زا الأعل ��ى ،الباك�ستانية ب�شكل
�س ��ري لل�ص�ي�ن ،وذل ��ك للتخفي ��ف م ��ن ع ��بء الدي ��ن املرتاكم
املرتتب عل ��ى ا�ستثمار ال�صني يف م�شروع ،املمر االقت�صادي
ال�صيني الباك�ستاين . CPEC
ه ��ذا التحرك ،الذي من املحتم ��ل ان ي�سمح لل�صني بامتالك
منطق ��ة ،جيلجي ��ت بالت�ست ��ان ،الغني ��ة باملع ��ادن عل ��ى نحو
وا�س ��ع ،قد ا�شعل موجة �أخرى من االحتجاجات والعنف من
قبل �أهايل املنطقة املحليني.
ي�ش ��ار اىل ان ال�صدام ��ات بني ال�س ��كان املحليني واجلي�ش
الباك�ست ��اين ق ��د ازدادت خالل الأ�سابيع القليل ��ة املا�ضية مع
قي ��ام الأه ��ايل بر�ش ��ق احلج ��ارة عل ��ى ال�ضب ��اط وعجالتهم
يف منطق ��ة �سكاردو.ال�شه ��ر املا�ض ��ي ق ��ام جن ��ود اجلي� ��ش
الباك�ستاين ب�ضرب وزير �سياحة منطقة جيلجيت بالت�ستان
ووزي ��ر ال�صح ��ة لوقوفه ��م بجان ��ب الأه ��ايل الذي ��ن كان ��وا
يحتجون �ضد �سيطرة اجلي�ش على طريق �سكاردو.
وزي ��ر ال�سياح ��ة ،راج ��ا نا�ص ��ر علي خ ��ان� ،ش ��اء ان يكون
منا�صرا وفيا لرئي�س الوزراء املخلوع ،عمران خان .احلادث
ال ��ذي وق ��ع يف  27ني�سان  2022اثار احتج ��اج ال�شعب �ضد
اجلي� ��ش .وق ��ام نا� ��س غا�ضبون بع ��د وقوع احل ��ادث برمي
احلجارة على م�س�ؤولني يف اجلي�ش وعلى عجالتهم.
وكت ��ب فيما بعد ،راج ��ا نا�صر ،يف تغريدة ل ��ه بان الوزير
االخ ��ر وهو وزي ��ر ال�صحة احلايل ،هاج ��ي غولبار �شاب ،قد
مت االعتداء عليه �أي�ضا من قبل اجلي�ش.
وكت ��ب يف تغريدته قائال “هذا يكفي ويجب ان ينتهي حلد
هنا .االحرتام ينبغي ان يكت�سب من خالل الت�صرف الودود،
ولي� ��س م ��ن خالل العن ��ف والإ�س ��اءة .يف كل الأح ��وال نحن
نلتزم الهدوء”.

وت�شه ��د املنطقة تزايدا باحتجاج ��ات الأهايل �ضد اجلي�ش
الباك�ست ��اين ب�ش� ��أن ق�ضاي ��ا تتعلق مبلكية الأر� ��ض .الأهايل
غا�ضب ��ون على قيام اجلي�ش مب�سك الأر�ض بذريعة م�شروع،
املمر االقت�صادي ال�صيني الباك�ستاين (�سبيك .)CPEC
الأهايل املحليون متيقنون بان باك�ستان قد �أجرت منطقة،
جيلجي ��ت بالت�ست ��ان ب�أكمله ��ا لل�صني حتت غط ��اء م�شروع،
�سبيك ،و�أمنه على مدى ن�صف القرن القادم .ويتواجد حاليا
يف املنطق ��ة �آالف من ال�صينيني يعملون على م�شروع �سبيك.
ويتواج ��د معهم مئ ��ات م ��ن اجلوا�سي�س ال�صيني�ي�ن ورجال
اجلي� ��ش ير�صدون الأهايل ويوفرون غط ��اء �أمنيا لل�شركات
ال�صينية.
بالإ�ضاف ��ة اىل م�شاري ��ع املم ��ر االقت�ص ��ادي ال�صين ��ي
الباك�ست ��اين ،ف ��ان مئ ��ات من ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة ف�ضال عن
متعاقدين مرتبطني باجلي�ش الباك�ستاين قد اغت�صبوا جميع
تراخي�ص التعدين يف املنطقة.
�أك�ث�ر م ��ن  2000رخ�ص ��ة بح ��ث ع ��ن مع ��ادن الذه ��ب
واليورانيوم والف�ضة يف منطقة جيلجيت بالت�ستان وخيرب
باختونخوا قد مت منحه ��ا ل�شركات �صينية من قبل احلكومة
الباك�ستاني ��ة .ويذك ��ر ان منطق ��ة ،هون ��زا ونيغ ��ار ،غنيتان
باليوراني ��وم ومع ��ادن �أخرى ت�ستخدم غالب ��ا بالتكنولوجيا
النووية والف�ضاء.
وهن ��اك مناط ��ق يف قط ��اع هون ��زا الأعل ��ى مث ��ل وادي
جابور�شان تتواجد فيه ��ا �شركات تعدين �صينية تقوم بحفر
خنادق للتنقيب عن املعادن.
االحتجاج ��ات ال�شعبية �ضد اال�ستحواذ ال�صيني واجلي�ش
الباك�ست ��اين الوا�سع على منطقتهم ،كانت وعلى مدى طويل
تواجه بالقمع وقوة ع�سكرية وح�شية.
وم ��ع ح ��دوث مناو�ش ��ات يف ال�ش ��وارع وحت ��دي ال�شع ��ب
للجن ��ود الع�سكريني على نحو علني ،فان ��ه من املحتمل �أكرث
ان ت�صب ��ح منطق ��ة جيلجي ��ت بالت�ست ��ان نقط ��ة �ص ��راع قادم
لقيادة باك�ستان.

�شهر اعرتافات م�صورة ل�شخ�ص قدم على �أنه
�أح ��د منفذي الهج ��وم ،وك�ش ��ف االخري لأول
مرة عن اجلهة التي ينتمي �إليها.
وظه ��ر ال�شخ� ��ص ،ويدع ��ى حي ��در حم ��زة
البيات ��ي  37عام ��ا ،وينحدر م ��ن قرية قرداغ
يف ق�ض ��اء احلمداني ��ة �شرق ��ي املو�صل ،وهو
ي ��ديل باعرتافاته خالل مقط ��ع م�صور ن�شره
جهاز مكافحة الإرهاب يف �إقليم كرد�ستان.
ووفق ��ا العرتاف ��ات البيات ��ي ،ف� ��إن تنفي ��ذ
الهجوم جرى بناء على توجيهات من «كتائب
�سي ��د ال�شهداء»�-أح ��د ت�شكي�ل�ات احل�ش ��د-
ويتزعمه ��ا �أب ��و �آالء الوالئ ��ي ،قب ��ل �أن تنفي
الأخرية تلك االتهامات.
وقال جهاز مكافح ��ة الإرهاب يف كرد�ستان
�آن ��ذاك� ،إن «عدد املنفذي ��ن الرئي�سني للهجوم
ه ��م � 4أ�شخا�ص ،مت �إلقاء القب�ض على �أحدهم
وهو املدعو حيدر البياتي».
ف�صيل «�أبو �آالء الوالئي» هو �أحد املوقعني
على وثيقة ظه ��رت لأول مرة على الإعالم يف
ني�سان  ،2020ت�ض ��م جمموعة من � 8أطراف
�أطلق ��ت عل ��ى نف�سه ��ا وقت ��ذاك ا�س ��م «ف�صائل
املقاومة».
وت�ضمن املتبنني للوثيقة (التي هاجمت يف
حينه ��ا رئي�س الوزراء املكل ��ف خلف ًا حلكومة
ع ��ادل عبد املهدي امل�ستقيل ��ة ،عدنان الزريف،
والق ��وات الأمريكي ��ة)� ،إىل جان ��ب كتائ ��ب
�سي ��د ال�شهداء ،ع�صائ ��ب �أهل احل ��ق� ،سرايا
عا�شور ،كتائب الإم ��ام علي ،حركة االوفياء،
حرك ��ة جند الإم ��ام ،حركة النجب ��اء ،و�سرايا
اخلرا�ساين – وهي جميعها �ضمن ت�شكيالت
احل�شد.-
وج ��اءت الوثيق ��ة بع ��د �أي ��ام م ��ن �سل�سل ��ة
بيان ��ات �ص ��درت لأول م ��رة من جه ��ة �أطلقت
عل ��ى نف�سه ��ا «الهيئ ��ة التن�سيقي ��ة للمقاوم ��ة

العراقية» ،والتي كانت تتبنى خطابا م�شابها
للقوى الثمانية ال�سابقة.
وهاجمت تلك املجموعة �آنذاك زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�ص ��در ،على خلفية قراره
يف كان ��ون الث ��اين  ،2020ب�إعط ��اء «هدنة»
حلني تنفيذ القوات االمريكية �آنذاك تعهدها
باخل ��روج �أواخر  2021املا�ض ��ي (و�أعلنت
احلكوم ��ة يف نهاية العام املا�ضي خروج كل
القوات القتالية االمريكية من العراق).
وا�ستغرب حينها م ��ن بات يعرف بـ «وزير
ال�ص ��در» وه ��و �صال ��ح حمم ��د العراق ��ي،
مم ��ن �أ�سماهم ب� �ـ «من يخلط ��ون املقاولة مع
املقاوم ��ة» يف رده عل ��ى م ��ن انتق ��د «هدن ��ة
ال�صدر».
وبح�س ��ب ت�سريب ��ات و�صل ��ت اىل (املدى)
�أن «الهيئ ��ة التن�سيقية قد ت�ض ��اف لها كتائب
حزب الله �إىل جمموعة الف�صائل الثمانية».
و�أ�ش ��ارت تل ��ك الت�سريب ��ات اىل �أن «�أك�ث�ر
�أط ��راف الإط ��ار التن�سيق ��ي ممثل�ي�ن داخ ��ل
ه ��ذه الهيئة حتى �أن الأ�سم ��اء مت�شابهة» يف
ا�شارة �إىل تقارب ا�سمي «الإطار التن�سيقي»
و «الهيئة التن�سيقية للمقاومة».
ويف �أي ��ار  ،2020كان ��ت «التن�سيقي ��ة»
املجهول ��ة ،قد �أعلن ��ت عن تنظي ��م تظاهرات
يف بغ ��داد لدعم «الف�صائ ��ل الفل�سطينية» يف
غ ��زة ،و�أثناء التجم ��ع �ألقى ن�ص ��ر ال�شمري
وهو املتحدث با�سم «النجباء» خطابا ،وكان
بجانب ��ه يقف حمم ��د حميي املتح ��دث با�سم
كتائب حزب الله.
ومت التعري ��ف حينه ��ا ع ��ن �أن الن�ص الذي
ق ��ر�أه «ال�شمري» هو بيان «الهيئة التن�سيقية
للمقاومة العراقية» ،وكانت �آنذاك قد �أ�شارت
قناة «االجت ��اه» التابعة لـ «كتائب حزب الله»
�إىل البيان باعتباره يعود �إىل «التن�سيقية».

بع� ��ض مظاهر ال�سل ��وك الفئ ��وي اال�ستفزازية ،وقبل ان
ت�صبح عام ��ة �شاملة ،تثري اال�سئلة ع ��ن م�صادرها وخلفياتها
املجتمعي ��ة اك�ث�ر مم ��ا تث�ي�ره م ��ن الغ�ض ��ب حي ��ال نتائجه ��ا
واخطاره ��ا يف حال �ص ��ارت �سلوكا مرخ�صا ل ��ه ،او م�سكوتا
عنه.
يق ��ال ان ه ��ذه املظاه ��ر اف ��راز م ��ن اف ��رازات التط ��رف
والعن ��ف ،وان اجلينات م�صدر ل� �ـ «ا�صالة» هذا االنحراف يف
رب عنه
ثقافتنا و�سلوكنا ،ويبدو ان �شيئا من هذا �صحيح ،مع ٌ
يف تزاي ��د مثل هذه «االنحرافات» ويف حماوالت الهروب من
احلل ��ول الواقعية مل�شاكلنا اىل نقي�ضه ��ا ،اخلرافة ..العنف..
القبلي ��ة ..الخ كما يتجلى ذل ��ك يف «طفرات» اجتماعية حدثت
يف امزجتن ��ا يف جم ��رى االحداث .يف هذا يذك ��ر الطربي ان
�سلطان ��ا قرر بناء م�سجد له يف دم�شق ف�أمر ان ي�أتيه كل رجل
(م ��ن �سكان املدينة واملقيمني فيه ��ا) بلبنة واحدة ،ففعلوا� ،إال
عراقيا كان ي�أتيه بلبنتني ..فقال له ال�سلطان« :يا �أهل العراق،
تفرطون يف كل �شيء ،حتى يف الطاعة».
م ��رات مث�ل�ا ،ن�شع ��ر بالر�ضا ع ��ن �سق ��وط � 4ضحايا يف
تفج�ي�ر مقابل � 45ضحية �سقطوا قب ��ل ايام ،اما تقارير االمم
املتحدة الدورية عن االح ��وال االمنية يف العراق ،فان عبارة
«تراج ��ع اعداد ال�ضحاي ��ا يف الهجمات االرهابي ��ة» تثري فينا
نوعا م ��ن االرتياح ،وال يعني ذلك غري ن ��وع من التعاي�ش مع
امل ��وت( .حميد جا) �شاعر م ��ن �سراييفو كان يردد يف فزع من
م�شاهد اجلثث« :كم هو غري الئق ،وكم هو �سخيف ،ان نقارن
بني درجات العنف واعداد املوتى».
يف كل االح ��وال ال ن�ستطي ��ع القول ب ��ان اجلينات بريئة
متام ��ا م ��ن ع�صبيات العن ��ف والتجيي� ��ش الكامن ��ة يف الذات
العراقية ،يف ظروف تت�سم باال�ضطراب والنزاعات والتدخل
اخلارجي واعمال االرهاب ،لكن الكثري من املعاينات تو�صلت
اىل ح ��ل و�سط مييز بني ت�أث�ي�ر اجلينات وت�أثري البيئة ،وهو
ما تو�صل ��ت اليه بحوث جديدة قللت م ��ن مكانة اجلينات يف
�سل ��وك االن�س ��ان ،واعط ��ت للبيئ ��ة دورا يف جمل ��ة مكون ��ات
ال�شخ�صي ��ة ،من دون ان يح�سم العلم ��اء االولوية يف الت�أثري
بني اجلينات والبيئة.
درا�س ��ة ن�ش ��رت من ��ذ حوايل عق ��د من ال�سن�ي�ن يف جملة
«املراهق ��ة» االمريكية لفريق م ��ن العلماء ،ربطت بني ال�سلوك
العنفي للفرد وبني املواد الكيميائية الع�صبية يف الدماغ ،وقد
وجد �أن له ��ا ت�أثري على «ال�شخ�صي ��ة»  -خا�صة اثرها املبا�شر
عل ��ى الق ��وى العقلية  -مث ��ل القل ��ق واالكتئ ��اب واالنف�صام.
واحلقيق ��ة ان منا�صري امل�ؤثرات اجلينية يف حتديد ال�سلوك
الب�شري قد وجدوا يف مثل هذه النظريات �ضالتهم واعتقدوا
ان م�صدر كل ال�سلوك الب�شري ال بد ان يكون جينيا وراثيا.
لك ��ن الباحث ��ة «ماري ��ام ف�ي�رد» يف الع ��ام  2010نف ��ت
�صح ��ة هذا اال�ستنتاج واعلنت به ��ذا ال�صدد �أن دماغ الإن�سان
وال�شمبان ��زي يكونان بنف�س احلجم عن ��د الوالدة .وان دماغ
ال�شمبانزي ينمو بن�سبة  28%عند �سن البلوغ ،بينما ينمو
دم ��اغ الإن�سان بزيادة تقدر بن�سب ��ة  ,300%وهذا يعني ان
معظم اجزاء ادمغتنا تنمو وتكرب بعد الوالدة وان البيئة هي
امل�سبب لذلك.
واحل ��ال ،فان العن ��ف الذي �ضرب جمتمعن ��ا بحاجة اىل
درا�س ��ات متخ�ص�ص ��ة ،ويف كل االح ��وال ،ينبغ ��ي ان نتعلق
بام ��ل انح�سار االرهاب وحت�سن الظ ��روف البيئية لكي تعود
النفو�س اىل مربع التعاي�ش الذي �صار ال�سيا�سيون ي�سمونه
«توافقا» وهو ال ميت لهذه القوانة ب�صلة.
ا�ستدراك:

«يوج���د ثـالث���ة ان���واع م���ن االكـاذي���ب :االكـاذي���ب واالكاذيـب
اللعـينة ..واالح�صائيات».
ُطرفة مترجمة
في كل االحوال ال ن�ستطيع
القول بان الجينات بريئة تماما
من ع�صبيات العنف والتجيي�ش
الكامنة في الذات العراقية،
في ظروف تت�سم باال�ضطراب
والنزاعات والتدخل الخارجي
واعمال االرهاب

مجموع المبالغ ي�صل �إلى  3.5تريليون دينار تر�سل على دفعات

تلويح �إيراني بقطع الغاز عن محطات الكهرباء ب�سبب
عدم ت�سديد الم�ستحقات
 بغداد /فرا�س عدنان

حذرت وزارة الكهرباء من لجوء
الجانب الإيراني �إلى قطع امدادات
الغاز عن العراق ب�سبب عدم ت�سديد
الديون والم�ستحقات واجبة الدفع،
م�ؤكدة �أن ذلك �سي�ؤثر على و�ضع
المنظومة و�ساعات الت�شغيل.

وكان وزير الكهرباء عادل �إبراهيم قد �أكد
يف وقت �سابق �أن الع ��راق �سيبقى معتمد ًا
عل ��ى الغاز الإي ��راين يف ت�شغي ��ل حمطاته
مل ��دة ترتاوح من � 5إىل � 10سنوات ،ورهن
ذل ��ك بقدرة وزارت ��ه يف البحث ع ��ن بدائل
هذا الغاز.
والتق ��ى ك ��رمي �أم� ��س ،ال�سف�ي�ر الإيراين
اجلديد يف بغداد حمم ��د �آل �صادق ،م�ؤكد ًا
�أن «احلاج ��ة القائم ��ة للغ ��از االي ��راين،
و�ض ��رورة حتقيق االلتزام ��ات املن�صو�ص
عليها يف التعاق ��دات املربمة بني الطرفني،
ام ��ا بخ�صو� ��ص �س ��داد م�ستحق ��ات الغ ��از

املورد».
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة� ،أحم ��د
مو�س ��ى� ،إن «وفد ًا عراقي ًا كان قد زار �إيران
يف وق ��ت �ساب ��ق وتباح ��ث م ��ع امل�س�ؤولني
هن ��اك مو�ض ��وع تدف ��ق الغ ��از امل�شغ ��ل
للمحطات الكهربائية».
و�أ�ض ��اف مو�سى� ،أن «التفاهمات التي مت
التو�ص ��ل �إليها تن�ص عل ��ى ت�سديد الديون
ال�سابق ��ة عن توريد الغ ��از يف عام ،2020
كونها واجبة الدفع».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «ال ��وزارة كان ��ت تع ��ول
على قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأمن الغذائي
والتنمي ��ة ال ��ذي �أر�سلت ��ه احلكوم ��ة �إىل
جمل� ��س الن ��واب لغر� ��ض ت�شريع ��ه ،لكن ��ه
تعطل بعد قرار املحكمة االحتادية العليا».
وب�ي�ن مو�س ��ى� ،أن «امل�ش ��روع ت�ضم ��ن
�أم ��وا ًال ل ��وزارة الكهرباء من �أج ��ل ت�سديد
الديون ال�سابقة عن الغاز الإيراين ،و�سداد
امل�ستحقات احلالية».
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «املبال ��غ الت ��ي نح�ص ��ل
عليه ��ا مبوج ��ب قان ��ون الإدارة املالي ��ة
االحتادي ��ة رق ��م ( )6ل�سن ��ة  2019املع ��دل
بتخ�صي� ��ص �شه ��ري عل ��ى �أ�سا� ��س موازنة
الع ��ام املا�ضي ،غ�ي�ر كافي ��ة ،خ�صو�ص ًا مع
تنامي الطلب و�صعود الأ�سعار بعد احلرب
يف �أوكرانيا».
ويوا�ص ��ل مو�س ��ى� ،أن «ال�سلطت�ي�ن

الت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة تبحث ��ان يف
الوق ��ت احلايل ع ��ن خط ��ة لبدائ ��ل ت�سديد
امل�ستحق ��ات الإيراني ��ة ،و�سنعم ��ل عل ��ى
الإيف ��اء بتل ��ك املبالغ خالل الأي ��ام املقبلة»،
مو�ضح ًا ان «الغاز الوطني للعراق ال يكفي
لت�شغيل املحط ��ات؛ ولهذا ال�سبب نلج�أ �إىل
اال�سترياد من دول اجلوار».
و�أكد� ،أن «الكميات التي ت�صلنا من الغاز
كان ��ت منح�س ��رة مطلع الأ�سب ��وع احلايل؛
ب�سب ��ب وج ��ود �أعم ��ال �صيان ��ة م ��ن قب ��ل
اجلان ��ب الإيراين ،ورغ ��م ارتفاعه ��ا لكنها
ال ت�س ��د احلاج ��ة بالتزامن م ��ع دخولنا يف
ف�ص ��ل ال�صي ��ف وذروة الطل ��ب والأحم ��ال
على املنظومة».
وي�سرت�سل مو�سى� ،أن «اجلانب الإيراين
ي�ش�ت�رط علين ��ا �أن ن�س ��دد تل ��ك امل�ستحقات
بو�صفه ��ا واجب ��ة الدف ��ع ،و�إذا مل نتمك ��ن
م ��ن ذل ��ك �سنق ��ع يف م�شكل ��ة» ،مو�ضح� � ًا
ان «الإيراني�ي�ن �أبلغون ��ا �صراح ��ة ب�أنه ��م
�سيقطع ��ون الغ ��از عن ��ا �إذا مل ن�س ��دد تل ��ك
املبالغ».
ويج ��د� ،أن «جل ��وء الإيراني�ي�ن �إىل قطع
الغ ��از �سي�ؤث ��ر كثري ًا على و�ض ��ع املنظومة
الوطنية التي تعتمد يف توليد من � 7إىل 8
االف ميغا واط على هذا الغاز».
وم�ض ��ى مو�س ��ى� ،إىل ان «قط ��ع الغ ��از
الإيراين يعني تعط ��ل ثلث املنظومة وهذا

�أمر يف غاية اخلط ��ورة ،لذلك على اجلميع
ان ي�ست�شع ��ر خط ��ورة مل ��ف الكهرب ��اء
و�ضرورة ت�سديد تلك امل�ستحقات».
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر ع�ض ��و اللجن ��ة املالية
النيابي ��ة مهن ��د اخلزعل ��ي� ،أن «الربمل ��ان
يتباحث ب�ش�أن ت�أمني الديون امل�ستحقة عن
توريد الغاز الإيراين».
و�أ�ض ��اف اخلزعلي� ،أن «وزي ��ر الكهرباء
ع ��ادل ك ��رمي �أبلغنا ب�ش ��كل �صري ��ح� ،إذا مل
ندفع م ��ا قيمته  3.5تريلي ��ون دينار ب�شكل
دفع ��ات �شهري ��ة �سيقوم اجلان ��ب الإيراين
بقطع الغاز وي�ؤث ��ر ذلك يف �ساعات جتهيز
املواطنني خ�صو�ص ًا ونحن ندخل يف ذروة
ف�صل ال�صيف».
و�شدد ،على �أن «تل ��ك املبالغ مت ت�ضمينها
يف مق�ت�رح قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأمن
الغذائ ��ي ال ��ذي قدمت ��ه اللجن ��ة بع ��د �أن
رف�ضت املحكم ��ة االحتادية العليا امل�شروع
احلكومي».
وانته ��ى اخلزعل ��ي� ،إىل �أن «جمل� ��س
الن ��واب ملت ��زم بت�شريع هذا املق�ت�رح بعد
درا�ست ��ه من �أج ��ل تلبية متطلب ��ات املرحلة
مبا فيها ت�أمني الطاقة الكهربائية».
وكان رئي�س اللجنة املالية النيابية ح�سن
الكعب ��ي ق ��د حذر م ��ن قطع الغ ��از الإيراين
نهاي ��ة ال�شه ��ر احل ��ايل م ��ا مل يت ��م ت�سدي ��د
الديون ال�سابقة.
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اخلروق اقت�صرت على الأخطاء يف �إقامة امل�شاريع

تراجع ملحوظ يف التجاوز على املواقع الأثرية يف ذي قار
ذي قار /ح�سني العامل
يف وقت اعلنت مفت�شية �آثار ذي قار ا�ستالم 73
قطعة اثرية �سومرية من �أحد املواطنني ،و�أنها
�س ��تقوم بنقلها �إىل املتحف العراقي يف بغداد،
�أك ��د مدير �آث ��ار مدينة اور تراج ��ع التجاوزات
على املواقع االثرية يف ذي قار بن�سبة تتجاوز
الـ  95باملئة ،كا�شف ًا عن امكانية توفري احلماية
للمواقع االثري ��ة النائية ع�ب�ر منظومة مراقبة
حديثة .وقال مفت�ش �آثار وتراث ذي قار �شامل
الرمي�ض يف بيان تابعته (املدى)� ،إن "مفت�شية
�آثار حمافظة ذي ق ��ار ا�ستلمت  73قطعة �أثرية
من �أح ��د املواطنني تعود �إىل ف�ت�رات �سومرية
قدمية".
و�أ�ضاف الرمي� ��ض� ،أن "القط ��ع الأثرية عبارة
ع ��ن متاثيل حجري ��ة وجرار و�سه ��ام برونزية
خمتلفة الأحج ��ام والأ�شكال و�سيت ��م نقلها �إىل
املتحف العراقي يف بغداد".
و�أ�ش ��ار اىل ان "عملي ��ة الت�سلي ��م جرت يف مقر
قي ��ادة ال�شرط ��ة بالتع ��اون مع �شرط ��ة الآثار"،
م�ش ��دد ًا عل ��ى اهمي ��ة "التعاون بني دائ ��رة �آثار
ذي ق ��ار واملواطن�ي�ن م ��ن اج ��ل احلف ��اظ عل ��ى
�آث ��ار املحافظ ��ة" .وب ��دوره� ،أكد قائ ��د عمليات
�سوم ��ر و�شرطة حمافظة ذي ق ��ار الفريق �سعد
عل ��ي عات ��ي احلربي ��ة" ،فت ��ح ط ��رق التوا�صل
م ��ع املواطن�ي�ن وك�سب ثقته ��م بقان ��ون حماية
الآث ��ار رقم (� )55أ�سه ��م بت�سليم ع�شرات القطع
االثري ��ة" .و�أ�ض ��اف احلربي ��ة ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�صحف ��ي م�ش�ت�رك مع مفت� ��ش �آثار ذي ق ��ار ،ان
"القان ��ون يوفر احلماية القانونية للمواطنني
عند ت�سليمهم القطع االثرية للجهات الر�سمية".
وت�ض ��م حمافظ ��ة ذي ق ��ار نح ��و  1200موقعا
�آثاريا يعود معظمه ��ا �إىل ع�صر فجر ال�سالالت

واحل�ض ��ارات ال�سومري ��ة والأكدي ��ة والبابلية
والأخميني ��ة والفرثي ��ة وال�سا�ساني ��ة والع�صر
الإ�سالم ��ي ،وتع ��د م ��ن �أغن ��ى امل ��دن العراقي ��ة
باملواق ��ع الآثارية املهم ��ة� ،إذ ت�ض ��م بيت النبي
�إبراهي ��م (ع) وزق ��ورة �أور التاريخي ��ة ،ف�ض ًال
ع ��ن املقربة امللكية ،وق�صر �شولكي ومعبد (دب
الل ماخ) ال ��ذي يُعد �أقدم حمكم ��ة يف التاريخ.
وع ��ن �أهمي ��ة تع ��اون املواطن�ي�ن يف حماي ��ة
الآث ��ار ،ق ��ال مدير �آثار مدين ��ة اور الأثرية علي
كاظم غامن �إىل (امل ��دى)� ،إن "ت�سليم املواطنني
للقطع الأثرية التي يعرثون عليها اىل املتاحف
ومفت�شي ��ات الآث ��ار �أ�سه ��م كث�ي� ً
را يف ا�ستعادة

جمموعة من االثار امل�سلمة �إىل القوات االمنية يف ذي قار
االرث احل�ض ��اري" ،م�ؤك ��دا "ا�سرتج ��اع �آالف النب� ��ش وال�سرق ��ة كان ��ت يف ال�ساب ��ق تط ��ال
القط ��ع الأثري ��ة للمتاح ��ف العراقي ��ة بعد حقبة املناط ��ق النائي ��ة املح�صورة ب�ي�ن حمافظة ذي
."2003
ق ��ار والديوانية وال�سم ��اوة" .ون ��وه� ،إىل �أن
وتاب ��ع غ ��امن� ،أن "ذل ��ك يعف ��ي املواطن�ي�ن م ��ن "التج ��اوزات احلا�صلة حالي� � ًا غالب ًا ما تكون
امل�س�أل ��ة القانونية وقد يح�صل ��ون على مكاف�آت ناجم ��ة ع ��ن خط� ��أ مع�ي�ن ك�إقامة م�ش ��روع دون
مادية مقابل ت�سليم قطع الآثار".
مراجع ��ة دائ ��رة الآث ��ار او فت ��ح م�س ��ار طري ��ق
وحت ��دث ،ع ��ن "تراج ��ع عملي ��ات التج ��اوز وامور اخرى م�سيطر عليها".
وال�سرق ��ة للمواق ��ع االثري ��ة بن�سب ��ة تتج ��اوز و�أف ��اد غ ��امن ،ب� ��أن "ع ��دم وج ��ود تعيين ��ات
ال� �ـ  95باملئة عم ��ا كانت عليه يف حقب ��ة ما بعد جع ��ل الكث�ي�ر م ��ن املواق ��ع االثري ��ة تفتقر اىل
 ،"2003عازي� � ًا ذل ��ك اىل "فت ��وى املرجعي ��ة احلرا�س ��ات" ،وا�ست ��درك ان "احلرا�س ��ات
الديني ��ة بتحرمي التجاوز عل ��ى املواقع االثرية التقليدي ��ة لي�ست ذات ج ��دوى مهمة يف املواقع
ونه ��ب الآث ��ار" .واو�ض ��ح غ ��امن� ،أن "عمليات االثري ��ة الت ��ي تق ��ع يف املناط ��ق ال�صحراوي ��ة

النائية".
ويوا�صل ،ان "تلك املناطق غري م�أهولة وتفتقر
لأب�سط مقومات احلياة من ماء وكهرباء وطرق
�سالك ��ة ،وهذا ما يجعل مرابط ��ة احلرا�س فيها
على مدار ال�ساعة �شبه م�ستحيلة" .ونبه غامن،
�إىل "امكاني ��ة اعتم ��اد منظومة وط ��رق حديثة
حلماية املواق ��ع االثرية يف املناط ��ق النائية"،
كا�شف ًا عن "تبني مفت�شية االثار يف ذي قار لهذا
امل�شروع وهو حاليا قيد البحث واملداولة".
وم�ض ��ى غ ��امن� ،إىل �أن "منظوم ��ة احلماي ��ة
املقرتح ��ة تت�ضم ��ن املراقب ��ة عن بع ��د من خالل
الطائ ��رات امل�س�ي�رة وكام�ي�رات املراقب ��ة او
التح�س� ��س النائ ��ي وربطه ��ا مبنظوم ��ة ر�ص ��د
الكرتونية تتابعها دوريات �شرطة حماية االثار
الت ��ي بدورها تتحرك يف ح ��ال وجود اي خطر
يتهدد املواقع االثرية".
وكان ��ت مفت�شي ��ة �آث ��ار ذي ق ��ار �أعلن ��ت مطل ��ع
العام املا�ض ��ي عن ت�سليم �أكرث من  1000قطعة
�أثري ��ة اىل متح ��ف النا�صري ��ة والهيئ ��ة العامة
للآث ��ار ،وفيم ��ا بين ��ت �أن القط ��ع الأثري ��ة ه ��ي
ح�صيل ��ة عم ��ل  11بعث ��ة تنقيبي ��ة �أجنبية وما
عرث علي ��ه املواطن ��ون و�شرط ��ة حماي ��ة الآثار
خالل جوالته ��م التفتي�شية� ،أك ��د تراجع �أعمال
النب� ��ش والتجاوزات على املواق ��ع الأثرية بعد
ا�ستحداث �أربع مُراق ِبيّات للآثار.
وي ��رى باحث ��ون يف جم ��ال الآث ��ار ان اعم ��ال
التنقي ��ب اجلاري ��ة حالي ��ا يف حمافظ ��ة ذي قار
تكت�س ��ب اهمي ��ة ك�ب�رى يف توثي ��ق الطبق ��ات
احل�ضاري ��ة وحتاف ��ظ عل ��ى الكن ��وز واللق ��ى
الآثارية من النهب وال�سرقة وال�سيما ان البالد
تعر�ضت لأ�شر�س هجمة نهب و�سرقة للمتاحف
واملواق ��ع االثري ��ة اب ��ان الف�ت�رة الت ��ي اعقب ��ت
التا�سع من ني�سان .2003

م�س�ؤول نفطي� :أغلب حقول اجلنوب تنتج الغاز امل�صاحب
 الب�صرة /املدى
ولي�س مع النف ��ط" ،مو�ضح ًا �أن "�أغلب احلقول اجلنوبية
ه ��ي النتاج غاز م�صاح ��ب للنفط" .و�أو�ض ��ح� ،أن "كميات
�أك ��د م�س� ��ؤول نفط ��ي� ،أن �أغل ��ب احلق ��ول اجلنوبية تنتج الإنت ��اج احلالي ��ة يف �شركة نف ��ط الب�صرة ،وه ��ي امل�صدر
الغ ��از امل�صاح ��ب ،منوه� � ًا �إىل �أن كمي ��ات اال�ستخراج يف الأ�سا�س ��ي لإنت ��اج الغ ��از امل�صاح ��ب ،ت�ص ��ل �إىل 2000
تزايد ،وحتدث عن م�شاريع ال�ستثمار الغاز املحروق.
مليون قدم مكعب يومي� � ًا ،امل�ستثمر منها ي�صل �إىل 1300
وق ��ال مدي ��ر �شركة غ ��از اجلنوب حم ��زة عب ��د الباقي ،يف ملي ��ون قدم مكعب ،والباقي يح ��رق حالي ًا وهناك م�شاريع
حدي ��ث �إذاع ��ي تابعته (امل ��دى)� ،إن "الغ ��از امل�صاحب هو ال�ستثم ��اره" .ولفت عبد الباق ��ي� ،إىل �أن "اجلهة الرئي�سة
ال ��ذي ي�صاحب �إنت ��اج النفط اخل ��ام ومتر علي ��ه �أكرث من الت ��ي ت�ستثمر ه ��ذا الغاز ه ��ي �شركة غاز الب�ص ��رة" ،الفت ًا
مرحلة معاجلة و�صو ًال �إىل انتاجه" .و�أ�ضاف عبد الباقي� ،إىل �أن "�شرك ��ة غ ��از اجلن ��وب م�ساهم ��ة يف �شرك ��ة غ ��از
�أن "الغ ��از احلر هو الذي يتم ا�ستخراجه من حقول للغاز ،الب�صرة بن�سبة  ."%51وبني عبد الباقي� ،أن "هذه ال�شركة
مديرية �شرطة بغداد اجلديدة
ر.م.ت

�إعالن

اىل املتهم الهارب � /ضياء �أديب عبد اجلبار حممد النجماوي
ي�سكن حمافظة بغداد – ال�شعب – حملة  – 327 /زقاق  69 /دار 3/1 /

انت متهم وفق أحكام املادة ( )5من قانون قوى األمن الداخلي رقم ( )14لسنة  2008املعدل وبداللة املادة ()65
من أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )14لس��نة ( )2008ومبا ان محل اقامتك مجهوال ً اقتضى تبليغك بواس��طة
هذا اإلعالن لكي حتضر أمام محكمة قوى األمن الداخلي األولى املنطقة الثالثة خالل مدة ثالثون يوما ً اعتبارا ً
م��ن تاري��خ هذا اإلعالن في محل اقامت��ك وجتيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س��وف جتري
محاكمت��ك غيابيا ً وحتجز أموالك املنقولة وغير منقولة ويحكم باس��قاطك م��ن احلقوق املدنية ويطلب من
املوظفني العموميني القبض عليك أينما وجدت وتس��ليمك الى أقرب س��لطة والزام االهليني الذين يعلمون
مبحل اقامتك اخبار الس��لطات عنكم وفق املادة ( )69من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي
رقم ( )17لسنة .2008

العميد مازن غامن �أيوب
رئي�س املجل�س التحقيقي

�شركة فندق بغداد امل�ساهمة املختلطة
م  /توزيع �أرباح

يرجى من السادة مساهمي شركة فندق
بغداد مراجع��ة إدارة الفندق  /القس��م
املال��ي  /ش��عبة املس��اهمني الس��تالم
األرباح لعام  2020والس��نوات السابقة
مس��تصحبني معه��م املستمس��كات
الثبوتية.
شاكرين حضوركم

رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكلت مب�ساهمة �شركة غاز اجلنوب و�شركة �شل و�شركة
ميت�سوبي�ش ��ي العامليتني وب ��د�أت فعالياتها ع ��ام ."2013
ولفت� ،إىل �أن "كميات الإنتاج يف حينها كانت بحدود 250
�إىل  300مليون قدم مكعب ،وو�صلنا بح�سب الإح�صاءات
�إىل  950ملي ��ون قدم مكع ��ب ل�صالح غ ��از الب�صرة فقط".
و�أفاد عبد الباقي ،ب�أن "هذه الزيادة جاءت نتيجة م�شاريع
ت�أهي ��ل الوح ��دات �إ�ضافة �إىل م�شاري ��ع �إ�ضافية �إىل �شركة
غ ��از الب�صرة مع الوح ��دات التي مت نقله ��ا �إليها وكل هذه
العوامل �أ�سهمت يف زيادة الكميات".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الغاز احلر ينتج يف حق ��ل واحد بالب�صرة

وه ��و حقل ال�سيبة مبع ��دل � 40إىل  50ملي ��ون قدم مكعب
يومي ًا� ،إ�ضافة �إىل  30طنا يومي ًا من مادة الـ ."LP
و�ش ��دد عبد الباقي ،على �أن "حقول يف مي�سان تتبع �شركة
النف ��ط هناك ،تنتج كميات من الغاز وتدار من قبل جوالت
الرتاخي� ��ص" .وذكر� ،أن "�شركة نفط ذي قار �ضمن اجلهد
الوطن ��ي وكمي ��ات الغ ��از الت ��ي يت ��م انتاجه ��ا حالي ًا حتت
ا�ش ��راف �شركة غ ��از اجلنوب ه ��ي  20مليون ق ��دم مكعب
يومي ًا" .وم�ضى عبد الباقي� ،إىل �أن "هذه الكميات ت�ضاف
�إىل ال�شبك ��ة الوطني ��ة التي ت�ستخ ��دم يف ت�شغيل حمطات
توليد الكهرباء".

ازدهار جتارة "�أنتيكات"
تعود �إىل حقبة العثمانيني
يف ال�سماوة
 املثنى /املدى
تعد هواية جم ��ع الأنتيكات حمببة لدى الكثريين من النا�س ،خ�صو�ص ًا
�أولئ ��ك الذين لديه ��م �شغف كب�ي�ر يف االطالع على ال�ت�راث القدمي ،ففي
حمافظ ��ة املثنى ا�ستهوى املواطن "كرمي الغالب ��ي" جمع الأنتيكات منذ
�صغره ،حتى �أ�صبح ي�ستخدمها كمهنة ،ليقوم بفتح دكان �صغري جمع به
�أنواعا نادرة من الأنتيكات.
يف الزاوي ��ة الأخرية من دكان الغالبي توج ��د عمالت نادرة ا�ستخدمت
يف الع ��راق زم ��ن العثماني�ي�ن ،ف�ض�ل�ا ع ��ن العم�ل�ات الرو�سي ��ة القدمية
والأملاني ��ة القي�صرية و�أخرى ا�ستخدمت يف العه ��د امللكي العراقي� ،أما
يف مقدم ��ة املح ��ل ،فتو�ضع الأحج ��ار الكرمية مثل الزبرج ��د والياقوت
القدمي واليماين.
ك ��رمي الغالبي �صاحب �أقدم حمل لبي ��ع الأنتيكات والتحف يف ال�سماوة
ب ��د�أ مهنت ��ه يف عام  ،1990ترجم هوايته بجم ��ع الأنتيكات وغريها �إىل
جت ��ارة �صغ�ي�رة بع ��د �أن ع�شق املقتني ��ات القدمي ��ة ،وق ��ام بجمعها منذ
�صغره حتى افتتح دكانه لبيع الأنتيكات والتحف القدمية.
وبالرغ ��م من �أن هذه الأنتي ��كات قدمية� ،إال �أن �أغلبه ��ا تباع ب�سعر زهيد
بح�س ��ب قول الغالب ��ي حيث ي�ؤكد لـ(املدى)� ،أن "هن ��اك قطع تعود لزمن
العثماني�ي�ن ورمبا بع�ضها �أقدم وهي ب�أ�شكال خمتلفة ال يتجاوز �سعرها
� 50أل ��ف دين ��ار� ،إال �أن البع�ض الآخر من الزبائ ��ن مهتم ب�شرائها لكونها
تراثية وحتمل �أ�شكا ًال غريبة وخمتلفة".
وي�شه ��د ال ��دكان �إقب ��اال وا�سعا من قب ��ل الأهايل على الرغ ��م من �صغره،
ويق ��ع يف و�سط مدين ��ة ال�سماوة مرك ��ز حمافظة املثن ��ى ،ويتوافد �إليه
املهتمون بال�ت�راث و�شراء الأنتيكات وحتى املتاجرة بها والت�سويق لها
وجلبها من خارج املحافظة.
وي�ضيف الغالبي� ،أن "بداية افتتاح املحل تعود لعام  ،1990حني بد�أت
في ��ه البيع فقط� ،أما بعد م ��رور � 5سنوات �أعلنت ع ��ن �شرائي لأي �شيء
ق ��دمي يتجاوز عمره � 50سن ��ة" ،مو�ضح ًا� ،أن "الفك ��رة قوبلت بالنجاح
وا�ستقطب ��ت عددا كب�ي�را من الزبائن الذي ��ن جلبوا قطع� � ًا تراثية نادرة
للبيع من �أهمها اخلواتيم وامل�سابح القدمية".
ولف ��ت �إىل �أن "م ��ن �أبرز الأنتي ��كات التي ت�شهد �إقباال ه ��ي امل�سابح ذات
الأحج ��ار الكرمية الأ�صلية واخلوامت التي ت�شته ��ر بروايات عن الأئمة
املع�صوم�ي�ن مثل العقيق واليماين والت ��ي تلب�س �أثناء ال�صالة و�أحجار
�أخ ��رى تع ��رف بجلبها للرزق مثل حجر "الباري ��ت" واملعروف عنه ب�أنه
حجر املال" ،م�شريا �إىل �أن "املحل ال يقت�صر فقط على الأنتيكات القدمية
فح�سب ،بل �أن الأ�شياء يف املحل حتمل ثقافات بلدان خمتلفة من العامل
كان ��ت قد ا�ستخدمته ��ا الب�شرية مثل �أواين ال�ش ��رب والطعام وال�سيوف
والبنادق الت ��ي ا�ستخدمت يف احلروب ف�ضال ع ��ن التحفيات واملالب�س
القدمي ��ة" .وبني� ،أن "املحل ي�شه ��د رقابة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية
ملتابع ��ة التحف الرتاثية التي يجلبه ��ا البائعون" ،م�شريا �إىل �أن "املواد
داخل املحل م�ستوفية ل�شروط البيع وال�شراء يف ال�سوق ،ولي�ست هناك
م ��واد تراثي ��ة م�ستنقبة (عرب التنقيب يف ال�ت�راث) �أو حمظورة ل�صالح
املتاح ��ف الر�سمية" .هذا ويق�ضي الغالبي ج ��ل وقته يف متابعة و�شراء
الأنتيكات القدمية ،فهي �أ�صبحت جزء ًا من حياته التي ق�ضاها يف ع�شقه
للتح ��ف والأ�شي ��اء النادرة التي تزي ��ن حمله ال�صغري ،متمني� � ًا �أن يبقى
النا�س مهتمني بالرتاث القدمي رغم التطور التقني احلا�صل يف العامل.

اعــــــالن

حمافظة بغداد
تعلن جلنة البيع وااليجار االولى ،عن تأجير امالك املوصفة في أدناه العائدة
الى محافظة بغداد ،وملدة ( )3سنوات وفق احكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم  21لس��نة  2013املعدل ..فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة
العلني��ة مراجع��ة محافظة بغداد خالل مدة االع�لان البالغة ( )30يوما ً
من اليوم التالي لنشر االعالن في الصحف احمللية ،مستصحبني معهم
التأمينات القانونية البالغة  ، %20ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور
نشر االعالن واملصاريف االخرى املترتبة على ذلك وفق القانون.
وستجري املزايدة العلنية في متام الساعة  11صباحا ً من اليوم الذي يليه
مدة االعالن في ديوان احملافظة وعلى املشتركني في املزايدة العلنية جلب
هوية االحوال املدنية ،وبطاقة الس��كن ،وبطاقة التموينية ،اصل وصورة
وفي حال مصادفة عطلة في يوم املزايدة تكون في اليوم الذي يليه.
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مدير المركز الوطني لموهبة القوى �صريح عبد الكريم:

رئي�س االحتاد انقلب م ّرتني ودعم �شخ�صيات غري م� ّؤهلة للعبة!
ّ
المن�شطات!
� أتط ّلع لنادي الموهوبين و�إعدادية الريا�ضة ..و"المدرب" المتهم الأول في

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د د�.صري ��ح عبدالك ��رمي ،مدي ��ر املرك ��ز
الوطن ��ي ملوهبة العاب الق ��وى� ،أن قيمة عمل
�إدارة احت ��اد اللعبة اليوم ال ت�س ��اوي �سُ ��معة
�أبطالها يف الزمن الذهبي ،ونتو ّقع �أن تكون
�أف�ض ��ل يف امل�ستقبل متى ما تق ّربت الكفاءات
م ��ن عملها امليداين ال ��ذي برعت فيه ،بد ًال من
منح الثق ��ة لأع�ضاء ال ي�ستحقونها عطف ًا على
عدم �صالحهم ملهام االحتاد.
وق ��ال �صري ��ح يف حدي ��ث مه ��م ل� �ـ (امل ��دى)
":عالقتي باالحتاد متتد منذ عام 1997حيث
كنت �أقدِّم بع�ض املحا�ضرات العلمية للأندية
املمار�س ��ة للعب ��ة ،ث ��م ا�صبح ��تُ ع�ض ��و ًا يف
االحتاد ،ونائب ًا للرئي�س عام  ،2000وا�ستم ّر
عملي حت ��ى عام  2010الذي �ش ��هد تغيريات
كبرية ف�سحت املجال للدخالء الحتالل مواقع
التخ�ص�ص".
ا�صحاب
ّ
وا�ض ��اف :انقالب في�ص ��ل الأول �ض ��د زمالئه
� ِأع� � ُد ُه نقط ��ة التح ��وّ ل التي ح�ص ��لت يف عام
التغي�ي�ر االحت ��ادي  2010عندم ��ا ب ��رزت
�شخ�ص ��يات نال ��ت الدع ��م م ��ن قب ��ل رئي� ��س
االحت ��اد ،ومل يكن ه ّمه ��ا خدم ��ة اللعبة بقدر
الربوز للو�سط الريا�ضي �أمثال د.عالء جابر
ود.علي �أبو ال�ش ��ون وغريهما ،بينما خ�س ��ر
في�صل جمموعة متجان�س ��ة واكبته و�ساندته
منذ �س ��نوات طويل ��ة ،وهذه واح ��دة من �أهم
�سلبيات �إدارة رئي�س االحتاد برغم �شخ�صيته
الطيبة وثقافته العالية وا�ستحقاقه القيادة".
�أرقام غري �صحيحة
وك�شف �صريح "يف زمن جمل�س �إدارة احتاد
اللعبة لعام  2010وما تاله من �أعوام ظهرت
لدين ��ا م�س� ��ألة ّ
املن�ش ��طات ،و�س ��جّ لت �أرقام� � ًا
غري �ص ��حيحة من قبل �ش ��باب لعب ��وا يف فئة
النا�ش ��ئني ،ومل ميه ��ل في�ص ��ل الكتل ��ة الت ��ي
اختاره ��ا بعدن ��ا لإدارة االحتاد م ��دة طويلة
فق ��د نزع عنها التغطية وخرجت بال ر�ص ��يد،
وهذا هو انقالبه الثاين ،وبعدها ا�س ��تم ّر مع
جمموعته احلالية يف االحتاد منذ عام 2018
حتى الآن".
خرباء اللعبة
وت�س ��اءل "�أي ��ن د.جب ��ار رحيم ��ة ود�.ش ��اكر
ال�ش ��يخلي ،ود.مه ��دي كاظ ��م ،واملتح� �دّث؟
ه� ��ؤالء لديه ��م خ�ب�رة �ش ��املة يف االحت ��اد،
و�س ��افروا كثري ًا خ ��ارج العراق ،وتعاي�ش ��وا
يف دورات �أوملبي ��ة و�آ�س ��يوية ،ودخل ��وا
ونظمّوا دورات متطوّ رة ونوعية ،و�صنعوا
�أبطا ًال دولي�ي�ن على �أيديهم ،ه� ��ؤالء بعيدون
الي ��وم ع ��ن االحت ��اد ال�س ��باب خمتلف ��ة ،وهم
حمل ثقة ل�صناعة االجناز".
حرب على ورق!
و�ش� �دّد �ص ��ريح على "عدم وج ��ود �أي تقاطع

د�.صريح عبدالكرمي
م ��ع د.طال ��ب في�ص ��ل �إال يف طريق ��ة العم ��ل
وم� ّؤه�ل�ات اال�ش ��خا�ص العاملني مع ��ه ،و�أمر
�آخر ه ��و ع ��دم تفاعل ��ه وتعاونه م ��ع مركزنا
املرتب ��ط ب ��وزارة الريا�ض ��ة ،لدينا ع�ش ��رات
الأبطال الواعدين يف جميع الفعّاليات الذين
ميك ��ن �أن يحقق ��وا النتائ ��ج اجلي ��دة دولي� � ًا،
وك ّلما فاحتت في�ص ��ل حول م�صريهم يكتفي
بالت�س ��ا�ؤل غري م�ص� �د ٍّق (هل لدينا موهوبني
فع�ل ً�ا يف املركز)؟ وعندما �أطالبه بهدف جلنة
التطوي ��ر واملتابع ��ة مل ��اذا ظ ّل ��ت ح�ب�ر ًا عل ��ى
ال ��ورق؟ مل ��اذا ال يجتمع بها و�أين خال�ص ��ات
تقييمه ��ا للعب ��ة؟ ال يوج ��د �أي رد م ��ن رئي�س
االحتاد"!

توحيد برامج التدريب
وعن دوافع ت�أ�سي�س مركز املوهبة يف وزارة
الريا�ض ��ة ،قال "بع ��د �أن مت �إيقاف العمل يف
مدر�س ��ة البط ��ل الأوملبي الذي تبنت ��ه اللجنة
الأوملبي ��ة بتو�ص ��ية م ��ن د�.ص�ب�ري بنان ��ة،
وكان برفقتي يف املدر�س ��ة د.فالح فرن�س ��ي�س
ود.هيث ��م ي�ش ��وع ،حي ��ث كان ��ت مه ّمت ��ي
اال�ش ��راف العلمي عليها ،مت ا�ستحداث مركز
املوهب ��ة ع ��ام  2012و�أعاد د�.ص�ب�ري بنانة
ت�ش ��كيل املدر�س ��ة وتر�أ�س �إدارتها ،ومل يقدّم
م ��ا ك ّنا نطم ��ح اليه ،كما مل ننج ��ح يف توحيد
براجمها التدريبية مع مركز املوهبة".
ولفت �إىل �أن "د.ح�س ��ن احل�سناوي م�ست�شار
وزارة ال�شباب والريا�ضة ل�ش�ؤون الريا�ضة،
ه ��و م ��ن �أن�ص ��فني و�س� � ّلمني قي ��ادة مرك ��ز
املوهبة ،وهو م�ؤ�سّ ���س املراك ��ز ،ولديه ر�ؤية
�سرتاتيجية �ستثمر بعد �أربع �سنوات".
�إدامة املركز
وقال �ص ��ريح "نا�ش ��دت د.طالب في�صل �أكرث
من مرة ب�ض ��رورة �إدامة مركز املوهبة التابع
للوزارة من مبلغ الرعاية البالغ مليار و100
الف دين ��ار ،طاملا �أن ��ه يخدم اللعب ��ة بالعبني
�أقوي ��اء ،لكن ��ه مل يب ��دِ �أي تع ��اون مع ��ي بهذا
اخل�صو�ص ،ومع ذلك يتوا�صل مترين العبي
االحتاد يف �ساحة مركزنا"!

نادي املوهوبني و�إعدادية
الريا�ضة
وا�سرت�س ��ل "لدى املرك ��ز الوطن ��ي للموهبة
مد ّرب�ي�ن معتمدي ��ن ي�س ��تقطبون املواهب من
املدار�س ،ويتم ت�أهيلهم �ضمن برامج تدريبية
علمية ،وعندما ي�صل املوهوب اىل �سن الـ 18
عام� � ًا يتم ترحيل ��ه اىل املنتخب ��ات والأندية،
وللأ�س ��ف تتوا�ص ��ل بع� ��ض الأندي ��ة م ��ع
املوهوب م ��ن دون علمنا وتوّ ِق ��ع معه عقود ًا
�أثن ��اء ف�ت�رة التدريب ،وعل ��ى هذا الأ�س ��ا�س
�أقرتحتُ على وزارة الريا�ض ��ة ت�أ�سي�س نادي
با�س ��م (املوهوب�ي�ن) متنح ُه �إج ��ازة االعتماد
للمحافظ ��ة عليه ��م �أ�س ��وة بوزارات ت�ش ��رف
عل ��ى �أندي ��ة معروف ��ة ومتوّ له ��ا ،و�ص ��راحة
نح ��ن متم ّي ��زون يف كل الألع ��اب مث ��ل ك ��رة
اليد وال�س ��لة والطائرة والقوى ،ويتم قبول
املوه ��وب من عمر � 6س ��نوات �ص ��عود ًا ،لكن
للأ�سف مل ت�ستجب الوزارة للمقرتح".
وتاب ��ع "اقرتح ��تُ عل ��ى ال ��وزارة ت�أ�س ��ي�س
�أعدادية الريا�ض ��ة مثل ال�ص ��ناعة والتجارة،
يت ��م قبول الريا�ض ��يني الذين مل ي�ص ��لوا اىل
امل�س ��توى العلمي اجليّد ،ومن خالل �أعدادية
الريا�ض ��ة ي� ّؤهل ��ون اىل الكلي ��ة ،وكالعادة مل
ت�ستجب الوزارة للمقرتح".
معاناة ..ومنا�شدة
وذك ��ر �ص ��ريح "واحدة م ��ن معان ��اة مركزنا

هي ع ��دم ا�س ��تقاللية �س ��احة التدريب ،حيث
ي�ش ��اركنا فيها فريق كرة القدم ،وق ّدمتُ �أكرث
من م ّرة مذ ّكرة بخ�ص ��و�ص نقل تدريبات كرة
الق ��دم اىل مالعب �أخرى مل حت�ص ��ل املوافقة
عليها".
ونا�شد �صريح وزير الريا�ضة �أن "يت ّم �صرف
م�س ��تح ّقات العاملني يف املركز �شهري ًا ،وعدم
ت�أخريها �أو ح�صول تلك�ؤ فيها ،فعدد كبري من
املد ّربني مل يتقا�ض ��وا مرتباتهم ،بل �أن جزء ًا
كب�ي�ر ًا م ��ن ميزاني ��ة املرك ��ز تذه ��ب اىل فرق
كرة القدم وه ��ذا الأمر يحتاج اىل �إعادة نظر
ودرا�سة جمدية".
معاقبة املدرب
وختم �ص ��ريح حديثه "�أطالب وزير الريا�ضة
مبحا�س ��بة م ��درب الالع ��ب �أو الالعب ��ة التي
تثب ��ت نتائ ��ج الفح� ��ص الطب ��ي تناولهم ��ا
ّ
املن�ش ��طات يف لعب ��ة م ��ا ،فاملدرب ه ��و املتهم
الأول يف املو�ض ��وع ،ويت ��م حرمان ��ه م ��دى
احلي ��اة م ��ن ممار�س ��ة التدري ��ب ودخ ��ول
املالعب ،بدليل �أن دانة ح�س�ي�ن ذهبت �ضحية
الت ��و ّرط يف ق�ض ��ية ظه ��ور ع ّين ��ة ّ
من�ش ��طات
بعدم ��ا حققت نتيج ��ة ت�أهيلي ��ة اىل الأوملبياد
بعم ��ر جتاوز منت�ص ��ف الثالث�ي�ن ف�أين كانت
دانة عندما بلغ عمرها  25عام ًا ملاذا مل حت ّقق
الرق ��م الت�أهيلي وقتها؟ علمي ًا ال ميكن تطوير
ال�سرعة ب�سهولة بعد ّ
�سن الثالثني".

 19حكم ًا يُق ّلدون بال�شارات حادث مروري ّ
يهدد ببتر �ساق منتظر فالح
خ ّفف عن منتظر �آالم الإ�صابة القوية ،وتوجد عناية والع ��رب بالزان ��ة حي ��ث نال املرك ��ز ثال ��ث عاملي ًا يف
 بغداد  /املدى
الدولية
جيّدة له ،لكن �سوء حالته واخليار الطبّي ببرت �ساقه فئة النا�ش ��ئني ،و�أوّل يف �آ�س ��يا لفئة ال�ش ��باب ،و�أوّل
ً

 بغداد  /املدى
تق ّلد ت�سعة ع�شر حكم كرة قدم ال�شارات الدوليّة للمو�سم  2023-2022يف
حفل �ضيّفه مقر احتاد كرة القدم بح�ضور النائب الأول لرئي�س االحتاد علي
ٍ
جبار وع�ضو االحتاد رحيم لفتة والأمني العام حممد فرحان ورئي�س جلنة
احلكام د.جناح رحم .و�شمل التقليد بال�شارة الدولية �ستة من حكام ال�ساحة
وثمانية م�ساعدين و�أربعة من حكام ال�صاالت وحكم ًا واحد ًا من ال�شاطئية.
وافتتح النائب الأول لرئي�س االحتاد ،علي جبار ،كلمته بالإ�شادة بالأدوار
الكبرية التي بذلها احلكام يف مباريات الدوري املمتاز.
وقال �:إن احلكم العراقي دائم ًا مميّز يف �إدارة املباريات يف دورينا ،ويف
ّ
كل املحافل الدولية والإقليمية ،وينال الإ�شادة ملا يقدّمه من �أداء مميز،
ّ
ّ
ويت�سم حكامنا بقلةِ الأخطاء يف �إدارة املباريات .و�أو�ضح ع�ضو االحتاد،
امل�شرف على اللجنة ،رحيم لفتة� ،أن احلكام من �أه��م ركائز النجاح يف
املنظومة الكروية ،وحكامنا جنحوا يف قيادة املباريات �إىل ب ّر الأم��ان،
ولديهم الكثري من القدرات والرباعة التي مت ّكنهم من النجاح يف املباريات
املحلية والدولية .وقدّم الأمني العام الحتاد كرة القدم ،حممد فرحان� ،شكره
وتقديره للحكام وللجنة على جهودهم اجلبارة يف �إدارة املباريات برغم
كل الظروف التي مير بها احلكم العراقي من ال�ضغوطات اجلماهريية التي
متار�س عليه ،لك ّنه بقي ثابت ًا ومل يت�أ ّثر بهذه ال�ضغوط.
وقال فرحان� :إن جلنة احلكام �ستكون من �أوىل اللجان التي �سيطبق فيها
النظام الإل �ك�تروين ،وتقدمي الدعم كافة املعنوي وامل��ادي خ�لال الفرتة
املقبلة .ب��دوره ق�دّم رئي�س جلنة احلكام ،د .جناح رح��م� ،شكره وتقديره
لرئي�س االحتاد عدنان درجال والنائب الأول والأمني العام وجميع �أع�ضاء
املكتب التنفيذي لالحتاد على تعاونهم مع احلكام ،ووعد اجلميع ب�أن احلكم
العراقي ي�ستم ّر بالإبداع والتطوّ ر ل�صالح ال�ص ّفارة العراقية.

تع ّر� ��ض بط ��ل القفز بالزانة منتظ ��ر فالح ،اىل حادث
م ��روري �أثناء قيادت ��ه الدراجة الناري ��ة يف حمافظة
النج ��ف ق ��د يُهدّده ببرت �س ��اقه ما مل يتم �إ�س ��عافه يف
الوقت املنا�س ��ب .وقال م ��درب �ألعاب القوى فا�ض ��ل
اله�ل�ايل يف ات�ص ��ال مع "امل ��دى" �:أن منتظر تع ّر�ض
�إىل ح ��ادث م� ِؤ�س ��ف يف �س ��اقه اليمنى �أثن ��اء ركوبه
د ّراجت ��ه النارية ،م ��ا �أدّى اىل جُ رح غا ِئ ��ر بطول 35
�س ��م وعمق � 8سم ،ومت نقله على �أثرها �إىل م�ست�شفى
ال�ص ��در يف حمافظ ��ة النج ��ف ،ويحت ��اج �إىل تداخل
جراحي �س ��ريع مينع �أي م�ض ��اعفات حمتملة للجرح
وعظم ال�ساق ح�سب ما �أ ّكد �أطباء امل�ست�شفى.
ولفت اىل �أن "�أهتمام الأطباء يف م�ست�ش ��فى النجف

ك�آخر احللول النقاذه يثري قلق �أ�س ��رته الفقرية التي
تنا�ش ��د جميع املعنيني برعاية الريا�ض ��يني املتفوقني
للوقوف مع منتظر يف حمنته هذه".
وك�ش ��ف فا�ض ��ل عن"حت� � ّرك د.طال ��ب في�ص ��ل رئي�س
احت ��اد �ألع ��اب الق ��وى م ��ع ع�ض ��وة جمل� ��س النواب
د�.أ�س ��ماء حميد كمب�ش لعر�ض مو�ض ��وع منتظر يف
املجل� ��س بغية م�س ��اعدته على تف ��ادي الأزمة ،وكذلك
رفع د.زيدون جواد ع�ضو االحتاد ر�سالة اىل الأمني
الع ��ام للجن ��ة الأوملبي ��ة هيث ��م عبداحلمي ��د للغر�ض
نف�س ��ه ،وبالن�س ��بة يل مل �أترك باب ًا �إلأ وطرقته النقاذ
منتظر ،و�شخ�صي ًا بادرت لفتح �صندوق دعم الالعب
يف مقر االحتاد الفرعي للعبة،
و�أك ��د فا�ض ��ل "�أن منتظر م ��ن �أبطال العراق و�آ�س ��يا

عربيا لفئة املتقدّمني ،وحام ��ل الرقم العراقي ،ولهذا
يتوجّ ��ب �إب ��داء امل�س ��اعدة ل ��ه م ��ن جميع م�س� ��ؤويل
يق�ص ��ر يف �أي واجب
احلرك ��ة الريا�ض ��ية ،كون ��ه مل ّ
وطن ��ي �أوكل الي ��ه ،ودائم� � ًا م ��ا يك ��ون يف �ص ��دارة
الريا�ض ��يني املتناف�س�ي�ن" .ويف تط� �وّر الح ��ق� ،أفاد
ال�ص ��حفي الريا�ض ��ي ك ��رمي قحط ��ان� ،أن ��ه مل تنف ��ع
حماوالت الأطباء يف م�ست�ش ��فى ال�ص ��در يف النجف
الأ�ش ��رف م ��ن �إنقاذ �س ��اق منتظ ��ر ،ف�أتخذت �أ�س ��رته
ق ��رار �س ��فره �إىل �إي ��ران لتلق ��ي الع�ل�اج هن ��اك يف
املتخ�ص�صة يف حماولة لإيقاف
�إحدى امل�ست�ش ��فيات
ّ
تدهوره ال�صحي ،وعدم برت �ساقه ملا له ت�أثري ب�إنهاء
م�س�ي�رته الريا�ض ��ية ،مع �إن ن�سبة ذلك �ض ��عيفة جد ًا
ّ
وحتطم جزء كبري من العظم.
�أزاء اجلرح العميق

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

دميقراطيون َّ
حد النخاع!
مقول ��ة "�أن امل�ص ��ائب ال ت�أت ��ي ف ��رادا" ت ��كاد تنطب ��ق متام� � ًا على ما
تواجهه الريا�ض ��ة العراقية من حتدّيات وانتكا�س ��ات وتراجع كبري
يف مقيا� ��س التطوّر واحلداث ��ة �ألقت بها من قمّة الت�ألق وال�س ��يطرة
ملعظ ��م الألع ��اب عل ��ى امل�س ��توى العرب ��ي والآ�س ��يوي اىل �أدنى قاع
الف�ش ��ل واالخفاق الذي بات هو ال�س ��مة الأبرز يف �أغلب م�ش ��اركاتنا
اخلارجية حتى �أ�صبح حتقيق انت�صار هنا �أو هناك ك�أنه اجناز غري
م�سبوق!
ما نعنيه بامل�ص ��ائب هو تعدّد الأزمات ،وانك�ش ��اف عورات املنظومة
الإدارية التي تعاين ال�ضعف والهزالة يف فل�سفة القيادة والتخطيط
نتيج ��ة الأخط ��اء الكارثي ��ة وتراكمه ��ا م ��ن دون �أي حل ��ول واقعي ��ة
ومنطقي ��ة حتاك ��ي الواق ��ع وتذهب نح ��و معاجلة اجل ��ذور بد ًال من
�سيا�س ��ة الرتقي ��ع واغفال امل�س� �بّبات والظ ��روف والأج ��واء العامة،
وتتناغ ��م م ��ع املرحل ��ة احلالي ��ة ،وم ��ا �أفرزت ��ه م ��ن عوام ��ل نف�س ��ية
واخالقي ��ة واجتماعي ��ة كان ��ت �س ��بب ًا يف حدوث انق�ل�اب جذري يف
جممل املنظومة الريا�ضية �إدار ًة ور�ؤي ًة و�أهداف ًا!
�ص ��طلح الإجناز والنجاح يف عامل الريا�ض ��ة ال ميكن �أن يتح ّقق من
دون اكتم ��ال عوام ��ل مرتابطة ت�ش�ت�رك بها مفا�ص ��ل خمتلفة ت�ش ��كل
الهي ��كل الع ��ام له ��ا ب ��دء ًا م ��ن وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة واللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة واالحت ��ادات الريا�ض ��ية املرتبطة به ��ا والأندية
التي ُت�ش ّكل �إحدى �أهم احللقات الأ�سا�سية يف تهيئة وانتاج النجوم
ليكونوا واجهة �سواء ال�سم النادي �أو من خالل متثيلهم للمنتخبات
الوطنية
�أوىل �س ��قطات الف�ش ��ل هو �أن يرتبط جناح الهيئة الإدارية لأي نا ٍد مبدى
حتقيق فريقها الكروي ً
ً
معنويا �أو حتى الظفر بدرع الدوري املحلي،
فوزا
بينم ��ا تختف ��ي وراء ذلك الألع ��اب الأخ ��رى وملفاتها ،وترك ��ن يف �أدراج
الن�سيان وتبتعد قيا�سات جوهرية عن جداول التقييم الفعلي مثل برامج
التط� �وّر والبُنى التحتي ��ة و�إيجاد منافذ التمويل املايل وتوفر حوا�ض ��ن
حقيقية وعلمية يف اكت�ش ��اف املواهب مبختلف الألعاب ،و� ً
أخريا متا�سك
وتع ��اون كل �أع�ض ��اء النادي يف �أداء مهامه ��م بروحية العمل اجلمعي يف
ال�س ّر والعلن ك�شرط لإعالن �أن تلك الهيئة قد �أم�سكت ب�أ�سرار التفوّق
املفرت� ��ض �أن قي ��ادة الأندية تعتم ��د على ركنني �أ�سا�س ��يني �أوّلهما اخلربة
الإداري ��ة الطاحم ��ة اىل االرتق ��اء مب�س ��توى الأداء حت ��ت �ض ��غط وداف ��ع
احلر� ��ص الذاتي كهدف ت�س ��عى اليه وتتخ ّلى عن مواقعه ��ا متى ما �أيقنت
�أن بقاءها �سي�سبّب ً
�ضررا يُطيح بكل الأمنيات.
وثاني � ً�ا توظي ��ف الطاق ��ات م ��ن �أبطال وجنوم �س ��ابقني حم�س ��وبني على
النادي واحت�ض ��انهم يف تقدمي امل�ش ��ورة والدعم ب�ش ّقيها املعنوي والفني
لت�ش� � ّكل عام ��ل ق� �وّة ودميومة تزيد من متا�س ��ك البناء وتط ��رح مقولة �إن
�أبن ��اء النادي هم �أكرث حر�ص � ً�ا على تقدمه وازدهاره ،ال �أن ت�ش ��ن حمالت
حتت ذرائع خمتلفة هدفها �إبعاد تلك النخب عن �أ�س ��وار النادي و�ض ��مان
االنفراد بالقرار والتح ّكم مب�صري النادي.
ما يح�ص ��ل لدينا يكاد يُ�ش� � ّكل واقعة فريدة خارج حدود املنطق ،والأغرب
هو �ص ��مت اجله ��ات ذات العالق ��ة على القب ��ول بهذا الواق ��ع حتت ذريعة
(الدميقراطي ��ة) واالنتخاب ��ات وغريه ��ا م ��ن امل�ص ��طلحات الت ��ي طرحت
مبفهومه ��ا اللفظي م ��ن دون التم�سّ ��ك بجوهره ��ا العملي ليك ��ون اغتيال
الريا�ض ��ة �أم � ً
�را ً
واقعا يجري على ب�س ��اط تلك املمار�س ��ة الزائف ��ة ،وك�أننا
ن�ضحّ ي بالهدف الأغلى من �أجل �أن نفتخر ب�أننا دميقراطيون حد النخاع!
�إن عملية و�ص ��ول الهيئ ��ات الإدارية عرب انتخاب ��ات روتينية تعتمد
عل ��ى االتفاق ��ات وال�ص ��فقات ال�س ��رية التي تدخ ��ل بها املح�س ��وبية
والع�ش ��ائرية ا�ص ��بحت ال تختل ��ف م ��ن حي ��ث النتيجة عن �أ�س ��لوب
التعي�ي�ن ال ��ذي كان ه ��و النظ ��ام املعمول به �س ��ابق ًا ،ب ��ل �إن الإجراء
الأخري رمبا ي ّت�س ��م مبرونة عزل �أيّة �شخ�ص ��ية من دون �أن تكون له
ح�صانة مطلقة تتيح له البقاء فرتة طويلة حتى و�إن كانت له عالقات
وم�صالح مع الهيئات العامة.
باخت�ص ��ار ..لنذه ��ب مبفه ��وم انق ��اذ الريا�ض ��ة العراقية نح ��و �آفاق
عملي ��ة وعلمي ��ة �أكرث ت�أث�ي�ر ًا و�أي�س ��ر تطبيق ًا على �أر� ��ض الواقع من
خ�ل�ال مقرتح عقد م�ؤمتر م�ص� � ّغر عابر للخالف ��ات وجامع للكفاءات
واخل�ب�رات يتم الإع ��داد ل ��ه بالتعاون ب�ي�ن االط ��راف امل�ؤ ّثرة وهي
وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة واللجن ��ة الأوملبي ��ة واحتاد ال�ص ��حافة
الريا�ض ��ية كال �ض ��من ح ��دود اخت�صا�ص ��ه وم�س� ��ؤولياته يت ��م في ��ه
مف�ص ��لة ملجمل معوّقات العمل وت�شخي�ص املمار�سات
�إعداد درا�س ��ة ّ
والظواه ��ر ال�س ��لبية الت ��ي �س� �بّبت يف خل ��ق الفو�ض ��ى والأج ��واء
الط ��اردة للكف ��اءات وانهي ��ار القي ��م االخالقي ��ة احلاكم ��ة للعالق ��ات
ب�ي�ن الريا�ض ��يني و�إيج ��اد احللول لإعادة ر�س ��م مفه ��وم االنتخابات
الدميقراطية مبا ي�ض ��من �إنهاء عقبة (التم�سّ ��ك باملنا�صب) من خالل
ف � ّ�ك طال�س ��م الت�أثري وامل�ص ��الح بني ّ
املر�ش ��ح والهيئ ��ات العامة حني
نر�س ��م بحر�ص وت�ص ��ميم طريق و�ص ��ول الأ�ص ��لح والأكف�أ والنزيه
�إىل �س� �دّة امل�س� ��ؤولية لكل املفا�ص ��ل الريا�ض ��ية ،ونعيد الدور املهني
احلقيق ��ي للإعالم وال�ص ��حافة الريا�ض ��ية يف الر�ص ��د والت�ص ��حيح
بال ت�س ��قيط �أو انحياز ،عندها فقط �س ��نقول بال ت ��ردد ال خوف على
م�ستقبل الريا�ضة العراقية!
�أولى �سقطات الف�شل هو �أن يرتبط
ناد
نجاح الهيئة الإدارية لأي ٍ
بمدى تحقيق فريقها الكروي
ً
فوزاً
معنويا �أو حتى الظفر بدرع
الدوري المحلي ،بينما تختفي
وراء ذلك الألعاب الأخرى
وملفاتها

ال��ج��ب��وري :وج���وب التحقيق ف��ي ا���س��ت��ق��ال��ة ال�����ص��ق��ور الثالثة
بغداد  /املدى
ع � ّد ال��رائ��د ال�صحفي الريا�ضي عدنان
اجلبوري ،ما مت ّر به �إدارة نادي القوة
فراغ �إداري نتيجة
اجلوية الريا�ضي من ٍ
ا�ستقالة رئي�سها مع ع�ضو و�أم�ين �سر،
تن�ص ًال من امل�س�ؤولية التي عهدت
ميثل ّ
اليهم لقيادة ال�ن��ادي اىل نهاية املو�سم
يف الأق ��ل ن �ظ��ر ًا حلاجته �إىل التكاتف
وامل�ساندة.
و�أ� � �ض� ��اف اجل� �ب ��وري يف ات �� �ص��ال مع
(املدى) من مق ِّر �إقامته يف مدينة �أتالنتا
الأمريكية � :إن اجلهود التي قدّمها رئي�س
نادي القوة اجلوية �شهاب جاهد كبرية،
وع� � ّززت م��ن مكانة ال �ن��ادي يف �أ�صعب
ف�ت�رة م� � ّرت ب��ه ،وك��ذل��ك ع�ضو الإدارة
علي زغري وهكذا حممد �صوب الله �أمني
ال�سر ،وم��ن غري املقبول �أن يتم تربير
تقدمي ا�ستقاالتهم ر�سم ّي ًا ب�سبب تدهور

ن�ت��ائ��ج ال �ف��ري��ق ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د املحلي
والآ�سيوي.

وبينّ �":إن العمل الإداري يتط ّلب ال�صرب
واحل�ك�م��ة يف ت�سيري � �ش ��ؤون ال �ن��ادي،

وع ��دم االن �� �س �ح��اب ق�ب��ل �إن��ه��اء امل�ه� ّم��ة،
فتوقيت اال�ستقالة الثالثية مبثابة �ضربة
موجعة ته ّز معنويات الالعبني واملالك
التدريبي واجلمهور ،ون�أمل �أن ي�ستعيد
ال�صقور ا�ستقرارهم الإداري متهيد ًا
لعقد جل�سة مكا�شفة ملا ت�ض ّمنته ورقة
اال�ستقالة من معلومات الب ّد من تقييمها
والتحقيق فيها من �أجل ا�صالح اخللل،
و�إعادة توزيع الواجبات لتنظيم �ش�ؤون
النادي من دون زعزعته ثانية.
و�أكد اجلبوري "�إن ت�س ّلم املدرب قحطان
جثري وامل� ��درب امل�ساعد م ��ؤي��د ج��ودي
ق�ي��ادة ف��ري��ق ال�ق��وة اجل��وي��ة فن ّي ًا يفتح
�صفحة ج��دي��دة م��ن ال�ت�ف��ا�ؤل بالقدرات
التدريبية الوطنية الناجحة ،وي�ضيف
خ�ب�رة ج��دي��دة ل�ه�م��ا ،وم��ن امل �ت��و ّق��ع �أن
�سجل مباريات ال��دوري املتبقية تقدّم ًا
ُت ّ
ملمو�س ًا يف امل�ستوى الفني بعد تراجعه
�إبان بطولة �أبطال �آ�سيا".

و�أ�شار �إىل �أن "واقع حال �أندية العراق
الريا�ضية ال ي�س ّر �أح��د ًا ،ف�أغلبها ُمفل�سة
مببالغ ك�ب�يرة ال ت�ستطيع ت�أمينها �إال
من ميزانيات وزارات�ه��ا �أو م�ؤ�س�ساتها
امل �م��وِّ َل��ة ل �ه��ا ،وه ��ذه ال �ع�لاق��ة امل��ال �ي��ة ال
ت� ّؤ�س�س لال�ستقاللية املطلوبة قبيل بدء
دوري املحرتفني املو�سم ال �ق��ادم مالي ًا
و�إداري ًا ح�سب لوائح االحتادين الدويل
والآ�سيوي".
واختتم اجل�ب��وري ق��ائ� ً
لا "�أدعو جميع
�إدارات الأن��دي��ة �إىل م��راج�ع��ة وتقييم
م�سريتها خ�ل�ال امل��و��س��م احل ��ايل ال��ذي
�أو�شك على النهاية ،ومعاجلة االخفاقات
واالع�تراف مبوا�ضع التق�صري ،وبيان
��ُ�س�ب��ل ال �ت �ط��وّ ر وم �� �ص��ارح��ة اجل�م��اه�ير
بالك�شف عن جميع احلقائق التي تتط ّلب
ال�شجاعة يف الطرح وحت ُّمل امل�س�ؤولية
ومغادرة املوقع يف التوقيت املنا�سب �إن
عجزت عن �إحداث تغيري �إيجابي".

آراء وافكار
ّ
مظفر الن ّواب :ال�صيحة والب�شارة

 عبا�س بي�ضون

رب
رحل مظف ��ر ّ
النواب الذي طامل ��ا تردّد خ ُ
رحيل ��ه يف الأع ��وام الأخ�ي�رة الت ��ي اختفى
فيه ��ا عن اجلمهور ،وعن ِّ
ال�شعر الذي �أحدث
فيه دو ّي� � ًا حقيق ّي ًا يف حقبةٍ ت ��ردّدت �أ�شعار ُه
الغا�ضبة ال�صارخة ،وال�شامتة �أحيان ًا.
كان مظ ّف ��ر الن � ّ�واب ،حين ��ذاك� ،صيح� � َة
مرحلةٍ اختلط فيه ��ا ال�شعور بالعار الوطني
م ��ع احلما� ��س والتب�ش�ي�ر مبرحل ��ة جدي ��دة
لي�س ��ت الكلم ��ة وحده ��ا م ��ن �أ�سلحته ��ا؛ بل
ال�سالح الفعلي واملقاومة املتفجرة والثورة
التي على الأبواب.
كان الن � ّ�واب ،يومه ��ا ،بحج ��م ذل ��ك العنف
الكام ��ن وتلك الب�ش ��ارة الواع ��دة .ال ميكننا
�أن نف�صل لذلك ب�ي�ن مظ ّفر ال�شخ�ص ومظ ّفر
الداعي ��ة الذي كان ��ت �أم�سيات ��ه املنت�شرة يف
ّ
كل م ��كان ج ��زء ًا م ��ن م�ستقب ��ل م�ش ��رف من
بعيد ،جزء ًا من حدث ّ
يتمخ�ض ويكاد ينفجر
و�سط ال�صراع ،وو�سط الغ�ضب اجلماعي.
مل يكن يف امل�ستطاع �أن نفرز ظاهرة مظ ّفر
الن � ّ�واب م ��ن هذا احل ��دث ال ��ذي يتململ يف
الأف ��ق .مل ي ُكن �شع ��ره� ،آنذاك ،ماث�ل ً�ا للأدب
�أو ال�شع ��ر بقدر ما كان جزء ًا من حلم الواقع
وم ��ن دمه ،جزء ًا م ��ن م�ستقب ��ل موعود ،من
�دث هو على ّ
الطريق ،م ��ن معركة .مل ي ُكن
ح� ٍ
“النواب ��ي”
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�
ع
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ّ
تناول ��ه فق ��ط ك�شع ��ر� ،أو قراءت ��ه
�ده،
�
ح
و
ُ
مبعاي�ي�ر �أدبي ��ة� ،أو عر�ضه هك ��ذا على النقد
الأدبي ،عل ��ى �شعريةٍ ما باملفه ��وم اليوناين
للكلم ��ة .مل ي ُك ��ن ممكن� � ًا ح ّت ��ى ق ��راءة مظ ّفر
كن� �ّ�ص وف�صله هكذا عن الأحداث .بل كان ال
تناوله هو نف�سه كح ��دث .كان �أغني َة
ب ّد م ��ن ُ
املعركة .مل ّرة مل ي ُكن الأغنية فح�سب ،بل كان
يف �صمي ��م املعركة .كان هكذا ،على نحو ما،
املعركة نف�سها.
كان هن ��اك ،بالطب ��ع ،من �أنِفوا م ��ن قراءة
مظ ّف ��ر عل ��ى النح ��و هذا .ه� ��ؤالء كان ��وا ق ّلة
وق�ض ّي ُته ��م ،بالدرج ��ة الأوىل ،كم ��ا ا ّدع ��وا،
كان ��ت ال�شع ��ر .ت�ص� �دّوا للدف ��اع ع ��ن ال�شعر
ال ��ذي خافوا علي ��ه من �أن يغ ��رق يف الواقع
و�أن تلتهم ��ه الأح ��داث .خافوا علي ��ه من �أن
يتحول هك ��ذا �إىل
ين ��زل ع ��ن م�ست ��واه و�أن
ّ
مبا�ش ��رة ّ
حك ��ي �شوارع ��ي� ،إىل َ
فظ ��ة و�إىل
جم ّرد �سرد وجم ّرد تزيني للواقع وقولٍ �آخر
له.
كان على ال�شعر هكذا �أن يكون له م�ستواه
و�أن يحفظ درجته� ،أن يكون لنف�سه فح�سب.
�أن يك ��ون ه ُّم ��ه فيها و�ألاّ ي�سم ��ح حلكي �آخر
�أن يتغلغ ��ل فيه ويحرفه ع ��ن ذاته .كان على
ال�شع ��ر ،بالن�سب ��ة �إليهم� ،أن يبق ��ى يف نفيه،
�أن تك ��ون ق�ض ّيت ��ه هناك .مل يك ��ن ذلك يعني
�ألاّ تك ��ون له دع ��وى �أو ق�ضي ��ة� .إذا ك ّنا ،ذلك
الوق ��ت ،نتك ّل ��م ع ��ن احلداث ��ة ،ف� ��إنّ ذل ��ك ال
يحيله ��ا �إىل �سيا�س ��ة �أو �إىل دع ��وة �أو �إىل
ق�ض ّي ��ة اجتماعي ��ة .كان له ��ا ا�شرتا ُكه ��ا م ��ع
ال�شعر يف �سم ��اء واحدة .كان له ��ا ت�ساميها
بحي ��ث ميك ��ن له ��ا �أن متاه ��ي ال�شع ��ر ،و�أن
تك ��ون هكذا ،مف ��ردة �أُخ ��رى ل ��ه ،م�صطلح ًا
ثاني� � ًا وا�سم� � ًا �آخر .كان ال�شع ��ر حني ي�س ّمي
احلداث ��ة ي�س ّمي نف�سه .كان ال�شعر هو �أي�ض ًا
الرف�ض والثورة والتغيري .ميكننا القول �إنّ

يتحول هك ��ذا �إىل بديل كامل �شامل.
ال�شعر
ّ
ال�شع ��ر يتح � ّ�ول �إىل نظر ّي ��ة بذاته ��ا ،و�إىل
م�ست ��وى �أعل ��ى و�إىل ع� �المَ  .مل يك ��ن ه�ؤالء
الذي ��ن �أنِفوا من �شعر مظ ّف ��ر �إلاّ من ُيريدون
�أن ُتقال الأ�شياء ذا ُتها ،رمبا ،بطريقة �أُخرى
ومب�ستوى �آخر.
كان يل ٌّ
حظ �أن �أح�ضر مظ ّفر؛ وحني �أقول
�أح�ض ��ر �أعنيها متام� � ًا ،الإ�صغ ��اء �إليه م�شه ٌد
كامل .لي� ��س ال�شعر وحده ه ��و الذي يلعب.
مع ��ه يلعب ال�شخ�ص ب�صوت ��ه وج�سده .كان
جت�سدان
هن ��اك م ��ا ي�شبه العر� ��ض ،الي ��دان ّ
وت�ؤدّيان وال�ص ��وت يقارب �أن يغ ّني� .أذكره
وهو ي� ��ؤدّي كلمة “متط ��ر” ب�صوته ويديه،
يلعب بالكلمة �إىل ح ّد �أن ن�شعر بها متطر يف
ُ
ف�ضاء ال�صالة.
كان ،وهو ال�شاعر ال�شعبي ،ي�شبه �أن يكون
من ال�شعراء املغنني ،ن ��وع من الرتوبادور.
لع � ّ�ل هذا يف �أ�صل �شع ��ره .كان يومها ُيلقي،
و�أق ��ول يتغ ّن ��ى ب� ��أوىل ق�صائ ��د “وتر ّي ��ات
ليل ّية”؛ هذا العنوان الذي يجمع بني ال�شعر
والغن ��اء .مل يكن الديوانُ ك ّل ��ه غ�ضب ًا وعنف ًا
و�سباب� � ًا؛ �أو م ��ا ُي�شب ��ه ال�سب ��اب ،كم ��ا �شاع
�شع ��ر مظ ّف ��ر .كان يف الدي ��وان ارتعا�ش ��ات
�شهواني ��ة مقرون ��ة بهم� ��س وبنب� ��ض ي�شبه
الزف�ي�ر واخلفق ��ان .ه ��ذا اجلان ��ب يف �شعر
مظ ّفر الذي ،عل ��ى فرادته ،مل يدرج وك�أنه مل
ُيق ��ر�أ .كان يف “وتر ّيات ليل ّية” الكثري مثله.
الكث�ي�ر الذي يكاد �أن يكون بوح ًا وارجتاج ًا
وارتعا�ش ًا ج�سدي ًا.
يف “وتر ّي ��ات ليل ّي ��ة” �أي�ض� � ًا كالم مك�شوف
مغتاظ ينفث ت�أنيبات وغ�ضب� � ًا وح ّتى �شتائم.
بالطب ��ع ،ي�أخذ كثريون عل ��ى مظ ّفر �شتيمة من
مث ��ل “�أوالد القحبة” ،لك ��ن �سباب ًا كه ��ذا يُفهم
�إذا ورد يف كالم �شعب ��ي� .إ ّن ��ه م ��ا يقذف ��ه الف ��م
�ساع ��ة غ�ضب ،م ��ا ينب�س به املواط ��ن الب�سيط
أ�ستحب �أن يت�ضمّن ال�شعر كالم ًا
ع ��ن حنقه .ال �
ُّ
كه ��ذا ،لك ّني �أفه ��م �أن يت�ضمّنه� .أفهم �أن يرد يف
خا�ص ًة
كالم ،بل ال �أج ��د ما يدعو �إىل حترميهّ ،
بحج ��ة �أ ّنه �إ�س ��اءة �إىل
�إذا كان ه ��ذا التح ��رمي ّ
الآداب وفجور �شائن .ال �أجد حملاّ ً لهذا النوع
من الأخالق يف عمل �أدبي.
مع ذلك ،ف� �� ّإن ه ��ذا ال�شعر ،بخ�ل�اف ال�سائد،
بع ��د �أن ح�صد دو ّي� � ًا واجنذابات يف ّ
كل مكان،
م ��ا لبث �أن توارى ،يف نوع من الق�صا�ص على
�شعبيت ��ه هذه .وجد من ي ��ر ّد ذلك �إىل خطابيته
ال�سيا�سي ��ة� .إىل ا�ستغراقه ال�سيا�سي ،يف نوع
م ��ن النق ��د ال ��ذي ُين� � ّزه ال�شع ��ر ع ��ن الدعاوى
ال�سيا�سي ��ة ،لك ��نّ نقد ًا كه ��ذا ،و�إن عرف ودرج
�أحيان� � ًا ،بق ��ي ح�ب�ر ًا عل ��ى ورق ومل ي�ؤ ّثر يف
ق ��راءة ال�شع ��ر �أو رواجه و�صي ��ت �صاحبه� .إذ
�إ ّنن ��ا ال نع ��رف �شاع ��ر ًا ا�شته ��ر بف�ض ��ل �شعره
فح�س ��ب ،وم ��ن دون �أن ي ��ردف ذل ��ك دع ��وة ما
�سيا�سي ��ة� ،أو ت ّت�ص ��ل ،م ��ن بعي ��د �أو قري ��ب،
بال�سيا�س ��ة ،كتل ��ك الدع ��وة �إىل التحدي ��ث �أو
االعرتا�ض كما �أ�سلفنا.
قد يك ��ون مظ ّفر ،ال ��ذي كان �شع ��ر ُه تظاهرة
�سيا�سية ،ه ��و الوحيد الذي عوق ��ب على ذلك.
ربمّ ��ا ل ّأن معركت ��ه هي التي انطف� ��أت �أو فقدت
زخمها.
* �شاعر وروائي من لبنان
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الدولة و فر�ضية عنق الزجاجة
يف ج ��وف امللتب� ��س و امله�ت�ريء ،و العقي ��م
البلي ��د ،و التداعي و التنائي ،و ال�صراع ال�سادي
املتوح� ��ش ح ��ول ال�سط ��وة و الهيمن ��ة ،يتعر�ض
مفه ��وم الدول ��ة يف الف�ض ��اء العراق ��ي للر�ض ��ة و
االنك�سار و االنقطاع و االنف�صام .حيث االنحالل
عل ��ى �أ�ش ��ده و االنف�ضا�ض وقد تغ ��وّ ل ،و التف ّرق
و ق ��د �أ�ضح ��ى �سي ��دا للمواق ��ف ،و االنف�ل�ال بات
احلا�ض ��ر الأهم ،و االنه ��زام وقد غ ��دا قرينا لأي
ن�شاط ممكن .و التحطم ّ�سيدا و التجزوء مرتعا،
و اخل ��وار يقين ��ا ،و ال�ضع ��ف �إميان ��ا ،و الفت ��ور
�إدراكا ،و االخف ��اق ب�ص�ي�رة ،و اال�ست�سالم ثباتا،
و االنف�ل�ال دراي ��ة ،و االنه ��زام فقه ��ا ،و اخليب ��ة
قطعا و االندح ��ار معرفة .حتى اختلطت املعايري
و املع ��اين ،و غ ��اب اجلوه ��ر ،و ب ��ات احل ��ق و
ال�صواب يعاين االجنذاذ و االنقطاع .ك ٌّل ي�سعى
ملناوئ ��ة الكل ،بع ��د �أن تعر�شت يف الواقع �أحوال
الع ��داوة و البغ�ضاء و اخل�صوم ��ة و االق�صاء و
التهمي�ش و الك�شح.
ماك� ��س فيرب يعمد �إىل حتدي ��د �صورة الدولة،
بو�صفها؛ (نظام �إداري و قانوين) يتم من خالله
تنظيم و تكيي ��ف عمل ال�سلط ��ة التنفيذية ،داخل
اقليم حمدد بناء على ممار�سة الهيمنة ال�شرعية.
العالق ��ة هنا تقوم عل ��ى �أن الدولة تتبن ��ى م�س�ألة
(تعديل النظام) ا�ستنادا �إىل توظيف القانون يف
(توجي ��ه املمار�سات) اخلا�صة باجله ��از الإداري
التنفيذي .الأ�صل هنا ينطلق من مكنونات �أهمية
الوع ��ي بالنظ ��ام املوّ ج ��ه نح ��و توف�ي�ر اخلدم ��ة
العام ��ة للمجتم ��ع ،بعي ��دا ع ��ن االنحي ��ازات و
التق�سيمات ،ا�ستنادا �إىل حق ممار�سة الهيمنة و
ال�سطوة و العنف ال�شرعي� ،سعيا لتو�ضيح ابعاد
ال�سيطرة على املجمل من ال�سكان الذين ي�شكلون
ج�س ��د الدول ��ة ،انطالق ��ا م ��ن الوع ��ي اجلوهري
بفكرة اال�ستقالل ال�صريح و املكني .دولة تتف�شى
�سطوته ��ا و �سلطته ��ا يف املجمل م ��ن التفا�صيل،

يف �أدقه ��ا و �أهمه ��ا ،يف التاف ��ه منه ��ا و الهزي ��ل.
يف الكب�ي�ر و ال�صغ�ي�ر ،و العظي ��م و احلق�ي�ر.
يف امله ��م و الأه ��م و الأكرث �أهمي ��ة .يف الغزير و
ال�شحيح ،يف اجلزيل و ال�ضئيل ،اجلم و القليل،
العدي ��د و املنقطع ،الغفري و املمتن ��ع ،الفائ�ض و
املنحب� ��س ،الكث�ي�ر و النزير ،املتتاب ��ع و الزهيد،
املتدفق و الطفيف .دولة م�س�ؤولة عن املجمل من
الن�شاطات و املمار�سات و التوجهات و التجليات
و املج ��االت االجتماعية و الثقافية و االقت�صادية
و ال�سيا�سي ��ة .نظ ��ام يتجل ��ى يف ال�سيا�س ��ات
الناظم ��ة للتعليم و ال�صح ��ة و اخلدمات و الدفاع
و الأم ��ن و توف�ي�ر �سب ��ل العي�ش ال ��ذي يكفل حق
الإن�س ��ان يف امل�أكل و امل�ش ��رب و ال�سكن و ت�أمني
احلقوق دون م ّنة �أو مكرمة من �أي طرف �أوجهة.
دولة ت�ستطي ��ع �أن تك�شف ع ��ن �أهميتها و قدرتها
على التعاطي الفعال من خالل املالحظة الب�سيطة
غ�ي�ر املتكلف ��ة لـ� �ـ املراف ��ق ال�صحي ��ة يف �ص ��االت
املط ��ار الدويل؟! دولة تنه�ض بدورها يف حتقيق
حاج ��ات النا� ��س الأ�سا�سي ��ة ،دون االنح ��دار يف
وهدة تداخل املعاين ،لتجعل من احلقوق و ك�أنها
الأحالم امل�ستحيلة؟! دول ��ة يتح�صن بها الإن�سان
بو�صف ��ه كائنا يح ��وز على احل�ض ��ور ال�شرعي و
القانوين و الإداري.
�إنه ��ا �أح ��وال احل�ض ��ور الكثي ��ف لثنائي ��ة
(الوج ��ود و الوعي) حيث الوج ��ود الذي تتبدى
ب ��ه الدول ��ة ،ب�إزاء الوع ��ي مبعناه ��ا و �أهميتها و
طريق ��ة ت�أثريه ��ا يف الواق ��ع .وجود يق ��وم على
(فعالية التحديد) ل�ل��أدوار املفرت�ضة للمجمل من
�أدواتها و �أجهزته ��ا و م�ؤ�س�ساتها ،ب�إزاء (فعالية
الت�أث�ي�ر) العمي ��ق و اجل ��اد و اجلوه ��ري ال ��ذي
تقوم عليه ممار�سة الأط ��ر القانونية و الإدارية،
الت ��ي ت�ش ��كل الأ�ص ��ل و املبتنى ال ��دال و العميق
ال ��ذي تنه�ض من خالله الدول ��ة بواجباتها .دولة
ال ميك ��ن لها �أن تتبدى ق�سماته ��ا الفارقة ،دون �أن
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تتمثل الت�شكيلة االجتماعية ببنيتيها (التحتية و
الفوقي ��ة)� .سعيا نحو االن ��دراج الفعلي و امل�ؤثر
يف �صل ��ب املمار�سة ال�سيا�سي ��ة .ممار�سة تنطلق
من طريقة الوعي و الإدراك العميق ملفهوم القوة
و التف�صي�ل�ات املتعلق ��ة به ��ا ،من حي ��ث الرت�شيد
و التمك�ي�ن و التنمي ��ة امل�ستدام ��ة و كل ما يتعلق
بامل�ضام�ي�ن التام ��ة و ال�سليم ��ة و ال�صحيح ��ة،
حي ��ث التوجه نحو تقنني عت ��وّ القوة و تخفي�ض
االف ��راط با�ستخدامه ��ا م ��ن خ�ل�ال امل�سع ��ى نحو
ار�ساء معامل ال�شرعية.
ح�سنا ،عن �أية �شرعية ممكنة يكون احلديث؟
دعون ��ا نع ��ود �إىل ماك� ��س في�ب�ر و كي ��ف تطل ��ع
نح ��و معاجلة مفهوم ال�شرعي ��ة ،الذي يتنافح به
اجلميع بافراط الفت .و ال�ضري من التوقف عند
جمل ��ة من املفاهي ��م التي يت�س ��رب يف م�ضمونها
املزي ��د م ��ن التداخ ��ل ،و الزع ��م و االدع ��اء يف
الكثري من الأحيان .و لنتوقف عن طريقة حتديد
العالقة القائمة بني؛ القوة (ال�سلطة) و م�ستوى
التعاطي مع احلق ��وق و الواجبات؟ بني ال�سلطة
و طريق ��ة تفاعلها مع القان ��ون؟ مع الدميقراطية
بو�صفها ممار�سة �أم جمرد �شعار يتم التنادي به
بغزارة مريعة؟ مع اجلهاز الإداري و امل�ؤ�س�سات
العاملة التي ت�شكل الع�صب و املكون اجلوهري
لعم ��ل الدولة؟ و�سط ه ��ذه الأ�سئل ��ة يتبدى دور
(احل ��زب ال�سيا�س ��ي) ال ��ذي يع ّرف ��ه ماك�س فيرب

ب�أن ��ه (جه ��از اجتماعي تطوع ��ي ،ي�ساعد القيادة
يف حتقي ��ق الأه ��داف .الأع�ضاء في ��ه على منافع
فردية).
م ��ن واق ��ع الت�أم ��ل يف املج ��ال العراق ��ي تربز
هيمنة الروح احلزبية على املجمل من الفعاليات
ال�سيا�سي ��ة ،حت ��ى بات ��ت مف ��ردات مث ��ل؛ الكتل ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،زعي ��م الكتلة ،حتال ��ف الكتل .حتتل
الأك�ث�ر �شيوع ��ا و ت ��داوال يف الواق ��ع الربمل ��اين
العراق ��ي .حت ��ى انح�س ��رت املفاهي ��م و مل يع ��د
ي�ستب ��ان منه ��ا �س ��وى الظ�ل�ال الكئيبة لـ� �ـ (الكتل
قراطي ��ة) ،حي ��ث الت�صحي ��ف الأك�ث�ر وقع ��ا يف
و�ص ��ف تل ��ك الظاه ��رة املريع ��ة و املقيت ��ة .الت ��ي
راحت متار� ��س ال�سطوة و الهيمن ��ة على املجمل
من الفعالي ��ات و التفاعالت و املمار�سات املتعلقة
بعمل الربملان و الدولة و ال�سلطة ،هيمنة تتجذر
يف �صميم ممار�سة (املحا�ص�صة الطائفية) .الأمر
ال ��ذي �أحال الدولة و الربمل ��ان �إىل مرجل ما انفك
يغلي� ،سعيا للت�سابق املحموم من �أجل ال�سيطرة
على تلك الوزارة �أو هذه امل�ؤ�س�سة ،لت�شكل مركز
ق ��وة للتفاو�ض ب�إزاء الطرف الآخ ��ر� ،سعيا نحو
امرار ال�صفقات احلزبية و حتقيق �أهداف الكتل
عل ��ى ح�س ��اب الدول ��ة و املواط ��ن .دول ��ة راح ��ت
تتوج ��ه ب ��كل ما فيه ��ا نح ��و تر�سيم مع ��امل (حكم
الأقلية) ،عرب اال�ستثم ��ار املوجع و املقلق ملفهوم
الدميقراطية املفرتى عليها ظلما و عدوانا.

دينامكية القت�صادنا الحقيقي
يب ��دو ان مقولة العامل حت ��ول اىل قرية كانت
جمرد جرافة للم�صالح العليا للرا�سمالية العاملية
 ,اذ هذه القرة حتولت اىل اقطاعية  ,لها فالحيها
و�س ��راكيلها بع�ص ��اة غليظ ��ه بفه ��م:ال داع ��ي ان
ت�ش ��رق ال�ش ��م�س بع ��د ممات ��ي .حي ��ث ال زال ��ت
امل ��واد االولية تتدف ��ق من االط ��راف اىل املراكز
’او مل�ص ��انع يف االط ��راف امل�أمون ��ة توفريا يف
كلف ��ة العمال ��ة اي فالحني يف عق ��ر دارهم .ماعدا
التجرب ��ة ال�ص ��ينيه واخواتها اال�س ��يويات ومن
اقت ��دى بهم حي ��ث انعطف ��وا متمكن�ي�ن واوردوا
�إبلهم كما ينبغي.
احل ��رب االوكراني ��ة الرو�س ��ية مف�ص ��لية له ��ا
افاقها القريبة والبعيدة يف االفق اجليوبولكتك.
ام ��ا نح ��ن الفالح�ي�ن ف�ل�ا زلن ��ا ن�ص ��در خاماتن ��ا
طازج ��ة مل تنالها يد الع�ص ��ر ال�ص ��ناعي .بعد ان
ت�ش ��وه اقت�صادن ��ا احلقيق ��ي بف�ض ��ل م�ستثمري
النفط اخلام امل�صدر لي�صبح مردوده االن جمرد
مم ��ول للموازن ��ة الت�شغيلية يف االغل ��ب االعم ,
وهنا تكم ��ن املحنة ,اذ ت�شوه العق ��د االجتماعي
من�سجم ��ا م ��ع الري ��ع النفطي وحتول ��ت التنمية
ال�سيا�سي ��ة املفرت�ضة من نخ ��ب �شرعية برملانية
اىل �سدنة يف الرو�ضة الريعية.
لنقول ما هكذا تورد االبل ( ,حتى �إرواء االبل
ل ��ه قواع ��د ل�صحت ��ه) يف موروثن ��ا ’ فاقت�صادنا
احلقيقي زراع ��ة و�صناعة بلوج�ستياتهما و�صال
لطري ��ق م�سدود بف�ض ��ل عماء الري ��ع الذي يذود
عنه ال�سدنة  ,بحي ��ث من اال�سبوع االول للحرب
االوكراني ��ة دخلن ��ا يف حي�ص بي� ��ص كيف نوفر
غذائن ��ا ’’ه ��ل الننا م ��ن اه ��ل القري ��ة العاملية ام
جم ��رد فالحني يف حقوله ��ا؟ وكان ما كان لينتقل
ال�صراع ال�سيا�سي متدرعا بورقة قوت ال�شعب.
االن االم ��ور بيدن ��ا اذا ما م ��ا راق لنا ان نورد

ابلنا لت ��دوم النعمة غري الزائلة  ,هو ان ن�ستثمر
م�أمت الكبار ونتوجه لال�ستفادة من الوفرة املالية
النفطية قبل ان يبتلعها حوت املوازنة الت�شغيلية
املتفاقم ��ة بايقاع منظم مع ال ��دورات االنتخابية
وم�صاري ��ف تبعاتها  ,لنذه ��ب لل�صناعة النفطية
الت ��ي تع�صمن ��ا م ��ن م ��د الي ��د اجل�ي�ران اجلنب
وقط ��ارة البن ��ك ال ��دويل و�ش ��روط ال�صن ��دوق
ال ��دويل  ,ونحن ندور يف فلك ال�صيف قبل غريه
حلني ان يفت ��ح البنك االحتادي الف ��درايل كي�سه
ل�سد م�ستحقاتنا للغري.
بال�صناع ��ة النفطي ��ة نخ ��رج من دائ ��رة الغاز
القط ��ري واالي ��راين كتج ��ارة ا�ضاف ��ة لدي ��زل
وبنزي ��ن وغريه ��ا م ��ن ده ��ن وزي ��وت للمكائ ��ن
االح�ت�راق الداخل ��ي ,بال�صناع ��ة النفطية نخرج
من جت ��ارة البرتوكيمياوي ��ات اىل �صناعتها يف
اال�سم ��دة لزراع ��ة حديث ��ة معم ��رة ال ت�ستج ��دي
ذل ��ة املاء م ��ن ج�ي�ران اجلن ��ب الثالث ��ة .والذين
يحتاجون الن�صافن ��ا وب�شفافيه اننا دولة م�صب
مل نح�س ��ن تعاطين ��ا مع امل ��اء كم ��ا مل نح�سنه مع
النفط كهبة ربانيه.
فتجرب ��ة الن�ص ��ف ق ��رن املن�صرم ��ة تق ��ول ان
الزراع ��ة قبلها كنا ن�صدراحلبوب يف ظل االدارة
االقطاعي ��ة ’ اذ كان اي�ضا قل ��ة ال�سكان �سببا رغم
ان الفقري انذاك مل ي�أكل احلنطة برغيفها االبي�ض
وهك ��ذا يف ال ��رز اذ ن�صيب ��ه من غ�ي�ر العنرب  ,ام
ال�صناع ��ة فكانت تتحدحرج م ��ع الزراعة لتكون
امل ��واد اخلام النباتي ��ة واحليوانية هي اال�سا�س
م ��ن الزيوت اىل اجلل ��ود اىل املالب� ��س وااللبان
وغريه ��ا ولكن �شلت هذه التجربة عندما هيمنت
�شع ��ارات اال�شرتاكي ��ة العربية كم ��ا مل�سناها يف
ت�أميم ��ات  1964ولك ��ن مل تتحار� ��ش م ��ع النفط
وامكاني ��ة ت�صنيعه او امكاني ��ة اطفاء �شعلة غاز
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كرك ��وك ان ��ذاك وحل ��د االن .ه ��ذا ه ��در و �س ��وء
االدارة .فق ��د قامت وزارة النف ��ط باعداد درا�سة
 ,اجن ��زت يف  , 2025/3/23ع ��ن اخل�سائ ��ر
الناجم ��ة عن الهدر واالهم ��ال و�سوء االداره يف
عملي ��ات انت ��اج النف ��ط  ,اذ قدرت تل ��ك اخل�سائر
قراب ��ة ( )14/5مليار دوالر امريك ��ي للفرته من
2011اىلنهاية .2014
وق ��د عل ��ق وزي ��ر النف ��ط  ,ال�سي ��د ع ��ادل عبد
امله ��دي على هذه اخل�سائر ب� ��أن (هذا هو الف�ساد
احلقيق ��ي ...وهذه هي اخل�سائر الكربى والهدر
احلقيق ��ي لالم ��وال وهذا ه ��و الغي ��اب احلقيقي
للتخطي ��ط الر�شيد) (ف�ؤاد قا�س ��م االمري /النفط
ال�صخري واملوازن ��ه العراقيه العامه �/ص 297
.)2015/
ف�صناعة النف ��ط والغاز مل تتع�شق مع �صناعة
الطاق ��ة الكهربائية اذ ل ��كل اقطاعية راعيها يذود

عنه ��ا ويدف ��ع عنه ��ا بالت ��ي ه ��ي ا�س ��وء مبوجب
مواثي ��ق التحا�ص� ��ص  ,ونتيجة له ��ذه االنف�صام
ب�ي�ن الكهرب ��اء واخواتها ’ فقدرت جه ��ات دولية
 /وكال ��ة الطاق ��ة الدولي ��ة  /ان ملي ��ار دوالر
خ�سارة �سنوي ��ة ك�أ�ضرار لالقت�ص ��اد ب�سبب عدم
توف ��ر الكهرب ��اء لقطاع ��ات مهم ��ة يف االقت�ص ��اد
العراقي ( ,نف� ��س امل�صدر) �ص .)299وهكذا يف
الغ ��از وامل�صايف حي ��ث ت�سبب ا�ست�ي�راد العراق
للم�شتق ��ات البرتولية باكرث م ��ن خم�سة مليارات
دوالر �سنوي ��ا ولي�س هذا فق ��ط واالهم ما توفره
امل�صايف من عمالة ومواد اوليه لل�صناعة.
ف�ل�ا �صناعة بديناميكية ب ��دون �صناعة نفطية
عملي ��ا اذ ال كهرباء وال غاز فال ننتظر ان يجهزنا
م�ص ��دري الطاق ��ة ان ينع�ش ��وا �صناعتن ��ا عل ��ى
ح�س ��اب م�صاحله ��م اوال  ,وال ميك ��ن اال�ستمرار
ب�صناعات كمربادورية ذات اخلامات امل�ستوردة
كم ��ا تزده ��ر االن كبدي ��ل لل�صناعة رغ ��م امكانية
تن�شي ��ط الزراعه لتوفري مواده ��ا اخلام النباتية
واحليوانية كم ��ا الكهرباء ت�سم ��ى وطنية جتهز
معاملن ��ا بكهرب ��اء بات ��ت ت�ش ��كل رقم ��ا �صعب ��ا
يف ج ��دول الكل ��ف ا�ضعفه ��ا ام ��ام جت ��ارة االمر
االم ��ر الواق ��ع لدرجة ت�صفري الكم ��رك قبل وبعد
الت�صفري الر�سمي.
اذا العلة الت ��ي ا�شتكى منه ��ا ال�سيد عادل عبد
امله ��دي تفاقم ��ت وه ��و ال�شاه ��د من اهله ��ا وهو
اعرف منا ب�شعاب ال�سيا�سة.....
اذن ال ديناميكي ��ة لل�صناع ��ة والزراع ��ة
وتكاملهم ��ا يف ظ ��ل ادارة كم ��ا نوه عنه ��ا رئي�س
ال ��وزراء ال�ساب ��ق .كم ��ا ال ميكن ال�سك ��وت كونه
ر�ض ��ى  ,ه ��ل ن�ت�رك االم ��ر لتدحرج ��ات احل ��رب
االوكرانية و�سوء االدارة اعاله ال�سقاطات االمر
الواقع؟.

ال�صين ،و �آزوف�ستال يك�شف !
و تو�سيع الناتو هو ا�ضعاف رو�سيا ،و عن
و للمرة االوىل ي�ؤكد الرئي�س االوكراين اىل
�سلمي للأزمة االوكرانية،
�ضرورة ايجاد حل
ّ
بعد كل خطبه النارية يف الربملانات االوربية
ك�شف �سقوط المجمع ال�صناعي العمالق و املتحالفة و حتى اىل افتتاح مهرجان “ كان
(�آزوف �ستال) في الدونبا�س و ا�ست�سالم “ الفني الدويل ،و مطالباته الدول االوربية
مقاتليه الذين بحدود االلفين و اربعمائة بار�سال املزيد من الأ�سلحة اليه لأنه (يقاوم) من
�شتى الجن�سيات ،اجل اوروبا اىل �آخر اوكراين ،و مطالباته ايّاها
 2400مقاتل و مرتزق من
ّ
ب�إعادة بناء مدن اوكرانيا على نفقة الإحتاد
من االوكرانيين و البريطانيين و
االوربي ،حتى جعل االوربيون يف م�آزق اخذوا
االميركيين و ال�شي�شان و من مقاتلي
يعبرّ ون عنها بعجزهم يف تنفيذها..
داع�ش االرهابية و غيرهم ..ك�شف و
و يذ ّكر م�ؤرخون م�ستقلون ان ما عبرّ عنه
�سيك�شف الكثير مما كان يجري التح�ضير
وزير الدفاع االمريكي من ا�ضعاف رو�سيا ،هو
له لهجوم غربي على رو�سيا..
جاري و يجري منذ زمان رو�سيا القي�صرية
يف�سره متخ�ص�صون ب�أنه امتداد ملخططات
(و ّ
امريكية �سابقة من قبل احلرب العاملية االوىل
و التي بد�أت منذ �شراء �آال�سكا من القي�صر بعد
خلق الفنت فيها ،و توا�صلت �ضمن امل�شاركة
منه اكت�شاف خمتربات جديدة لأ�سلحة الدمار الع�سكرية الفعلية يف تنفيذ خمططات اجلي�ش
اجلماعي البيولوجي و ت�أكيد ما اعلنت عنه االبي�ض يف حرب التدخل و حماوالت حتطيم
و قدمته رو�سيا با�سماء ال�شركات اىل االمم اجلي�ش االحمر الذي ا�شعل ثورة اكتوبر حينها
املتحدة و جمل�س االمن ،ا�ضافة اىل وجود ثالثة و انت�صر و ا�س�س لقيام دولة االحتاد ال�سوفيتي،
جرناالت بريطانيني من العمليات اخلا�صة كما يف وقت كانت قد �سعت فيه بال هوادة اىل تق�سيم
اعلنت اكرث من �صحيفة بريطانية ،كانوا قد رو�سيا القي�صرية بكل الطرق اىل اربع دول على
االقل..
�أُر�سلوا �س ّر ًا اىل هناك قبيل ابتداء املعارك..
و ي�شري حمللون دوليون اىل ان هدف
و عن ك�شف وزير الدفاع االمريكي (لويد
�أو�سنت) ب�أن هدف الواليات املتحدة من ا�ضعاف رو�سيا و العمل على تق�سيمها جاء
امل�ساعدات الع�سكرية مبعنى ادامة احلرب (*) ب�سبب ثرواتها الطبيعية الهائلة من القمح و
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النفط و اىل املعادن النادرة (التي �أُكت�شفت و
�أُعلن عنها يف العراق م�ؤخر ًا و �سببت و ت�سبب
املزيد من �صراعات الدول الكربى عليه) ،املعادن
النادرة التي �صارت دول الغرب تعتمد عليها
و ال ت�ستطيع الفكاك منها يف �صناعاتها الأكرث
تطور ًا يف االنرتنت و الكابالت ال�ضوئية و
رقائق الكومبيوتر و احلا�سبات و ال�صناعات
االلكرتونية و تقنيات ال�صناعات الف�ضائية و
االجهزة الطبية و �صناعات املا�س و البالتني و
غريها ،ا�ضافة اىل ال�صناعات الع�سكرية التي
ت�سابق الزمن..
و قد ازداد ذلك الن�شاط لإ�ضعاف رو�سيا

مبجيئها بنظام جديد للدولة و املجتمع اثر ثورة
اكتوبر  1917ا�ستطاع ال�صمود و الوقوف
مبواجهة عمالقة العامل �آنذاك رغم انواع
احل�صارات الغربية عليها ،و�صو ًال اىل حتطيم
النازية الهتلرية بت�ضحيات ج�سيمة و دون
ان حتتاج لأحد ،يف وقت بقيت فيه الواليات
املتحدة تراقب مايجري من بعيد و تنتظر ان
ت�ضعف كل دول اوروبا لت�ضمها حتت قيادتها
و حتت قيادة نظامها املايل و الدوالر ..حتى
فتحت (اجلبهة الثانية) التي طال انتظارها و
هي تكتفي بالوعود ،حتى فتحت اجلبهة الثانية
خلوفها من اجتياح الإحتاد ال�سوفيتي لكل

اوروبا ،ان مل تتحرك..
و ت�شري مذكرات رفعت للحكومة الأملانية
منذ بدء االزمة و احلرب و اىل الآن ،خلرباء و
علماء املان على ر�أ�سهم الربوفي�سور (هاين�س
انغل�شتادر) بروفي�سور العالقات الدولية ..اىل
ان ال�شيء الوحيد الذي ميكن ان ي�ساعد لإيجاد
حلول لالزمة االوكرانية هو الوقف الفوري
لإطالق النار ،على الرغم من �أن فر�صه ال تزال
حمدودة� ،إال �أنه ال ينبغي للحكومة الأملانية على
وجه اخل�صو�ص اال�ستغناء عنها.
و ي�شريون اىل انه ميكن ملو�سكو وكييف
�أخريًا فهم �أنه مع احلرب يف �أوكرانيا ،ف�إنهما
يتعامالن مع ال�سرتاتيجية الثابتة للواليات
املتحدة عاملي ًا ويخو�ضان حربًا بالوكالة �ضد
ال�صني .حيث ترى الواليات املتحدة خ�صمها
الرئي�سي يف ال�صني ،و لكن الهجوم عليها لي�س
بهذه ال�سهولة ،رغم ان ال�صني خ�سرت بالفعل
حربني �أر�ضيتني �أمريكيتني ،مبا�شرة يف كوريا
ال�شمالية عام  1953وب�شكل غري مبا�شر يف
فيتنام ،مما ادىّ اىل تق�سيمهما.
و الآن ت�شعر الواليات املتحدة مبخاوف
حقيقية من �أن ال�صني ميكن �أن تربط نف�سها
بقوة برو�سيا ،الأمر الذي �سوف ي�ؤدي اىل
ظهور مركز قوة ال ت�ستطيع الدميقراطية
الغربية الت�أثري فيه .لهذا ال�سبب ترى الواليات
املتحدة انه يجب �إ�ضعاف رو�سيا قدر الإمكان
وف�صلها عن ال�صني ،يف وقت ت�ؤدي فيه احلرب
الأوكرانية بال�ضبط هذه الوظيفة ،على �أكتافها

وعلى ح�ساب الأوكرانيني والرو�س وكل من
يطيل هذه احلرب.
و ي�ؤكدون ب�أن هذا الو�ضع ميكن �أن يدفع
مو�سكو ،مثل كييف� ،إىل �إعالن وقف فوري
لإطالق النار .يجب �أن تعمل برلني من �أجل
هذا ،من ال�ساعة ف�صاعدًا ،لتكون احلياة وال�سلع
واالقت�صاد خارج خط النار و ت�سري بحيوية كما
ع�شناها .عندئذ ميكن جلميع املعنيني االتفاق
على �شروط �سالم حقيقية يف �أوكرانيا و�أوروبا
ال�شرقية.
و بالتايل ال�سري على طريق حتقيق ما تريده
رو�سيا ب�إبقاء �صواريخ الناتو النووية بعيدة
عن حدودها .و ماتريده �أوكرانيا التي لديها
بالفعل ا�ستقالل �إقليمي وا�سع النطاق من
جهة ،و من جهة اخرى ماتريده باالن�ضمام �إىل
االحتاد الأوروبي يف االعتبار .و ميكن للمرء
�أن يفكر يف دولة �أوكرانيا احلرة املحايدة،
والتي �ستكون حتت �سلطة احلماية للأمم
املتحدة وجميع منظماتها ،وخا�صة املنظمات
االقت�صادية .بهذه الطريقة� ،ستنتهي حرب
�أوكرانيا بطريقة �إن�سانية باالتفاق املتبادل ،و
�ستج ّنب العامل كارثة حقيقية بد�أت مالحمها
تلوح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) و كما ع ّبر وزير الخارجية االميركي (انتوني
بلينكن) ،ب�أن (الحرب البد ان ت�ستمر و ا ّال �ستختفي
دولة اوكرانيا؟!) في زيادة و ت�صعيد الحرب ب�أية حجة
باليد مهما تكون مخادعة.
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�صفحات من �شبابه
فو�ضى البدايات ..كارلو روفيللي ي�ستذكر
ٍ
ترجمة وتقدمي :لطفية الدليمي

كارلو روفيللي ،Carlo Rovelli
بروف�سور الفيزياء النظرية و�أحد
الم�ساهمين في تطوير نظرية
الجاذبية الكمية الحلقية ،هو �أحد
العلماء الطليعيين (ال�شعبيين) في
ُعر ُ
ف عن روفيللي �أنه
عالمنا .ي َ
م�ؤلف عدد من الكتب التي القت
�شعبية كبيرة ومقروئية عالمية
جعلتها تت�صدّ ُر قوائم الكتب
االكثر مبيع ًا على م�ستوى العالم،
رجمت لمختلف لغات العالم
كما ُت ِ
يحا�ضر
منها).
واحدة
(العربية
ُ
روفيللي �أ�ستاذاً في الجامعة،
ويكتب في فل�سفة العلم وت�أريخه،
ويح�ضر الم�ؤتمرات في �شتى
ُ
ويكتب مقاالت في �صحف
البلدان،
ُ
رئي�سية في العالم.

� ّإن من بواعث متعتي الفكرية العميقة �أن
�أقدّم ترجمة للمق ّدم ��ة التي كتبها روفيللي
لكتابه املذكور �أعاله (ماهو الزمان؟ ماهو
امل ��كان؟) املن�ش ��ور بااليطالية ع ��ام 2004
واملرتجم �إىل االنكليزي ��ة عام  ،2017ومل
يرتج ��م �إىل العربية حتى اليوم� .ستزودنا
ه ��ذه املقدم ��ة بتفا�صي ��ل مثرية ع ��ن حياة
روفيلل ��ي و�آرائ ��ه قب ��ل دخ ��ول اجلامع ��ة
وبعده ��ا ،و�س�ن�رى فيه ��ا ق ��راءة نف�سي ��ة
لديناميات الرغب ��ة يف تغيري العامل والتي
يت�أج ��ج �أواره ��ا يف �أرواح ال�شب ��اب ؛ لكن
يح�صل يف معظم الأحي ��ان �أن تخالط تلك
الرغب ��ة التغيريي ��ة نزع ��اتٌ م�ؤذي ��ة وغري
منتجة للفرد وجمتمعه.
العل ��م ل ��ه ه ��ذان الوجه ��ان :ه ��و �أدا ٌة
لع�ل�اج الأرواح – ال�شاب ��ة بخا�ص ��ة – من
االرهاق الفكري و�ضياع بو�صلة الأهداف
امل�ستقبلية التي ت�ستحق الكفاح من �أجلها،
مثلم ��ا هو  -وتطبيقاته التقنية  -و�سيلتنا
املعا�ص ��رة يف تعظي ��م ال�ث�روة واالرتق ��اء
مبجتمعاتنا الب�شرية .هذا ُ
بع�ض مانتع ّلمه
من قراءة �أطروحة روفيللي املثرية.
المترجمة

�أقم ��تُ  -مب�ساع ��دة جمموع ��ة منتخب ��ة
م ��ن �أ�صدقائ ��ي  -حمط ��ة �إذاعي ��ة �صغرية
عل ��ى �شاكل ��ة �إذاع ��ات (الرادي ��وات احل ّرة
 )Free Radiosالت ��ي �شاع ��ت يف تل ��ك
الأي ��ام ،و�أ�سمين ��ا �إذاعتن ��ا تل ��ك (رادي ��و
�ألي�س) ،و�أقمناها يف مدينة بولونا .كانت
�إذاعتن ��ا �أق ��رب �إىل (مايكروف ��ون) مفتوح
مت ��اح ل � ّ
�كل م ��ن �ش ��اء م�شارك ��ة الآخري ��ن
جتاربه و�أحالمه .كتب ��تُ الحق ًا يف �أواخر
�سبعيني ��ات الق ��رن الع�شري ��ن ،ومب�شاركة
�إثن�ي�ن م ��ن �أ�صدق ��اء تل ��ك املرحل ��ة ،كتاب� � ًا
يحك ��ي عن ق�صة ذلك التم ّرد ال�شبابي الذي
�ساد �إيطاليا.
ماح�ص ��ل بعدئ ��ذ كان �أم ��ر ًا مث�ي�ر ًا وبدا

ع�صي ًا على الت�صديقَ .خبَتْ �أحالم الثورة
�سريع� � ًا ،و�ص ��ار للنظ ��ام الي� � ُد الطوىل يف
اليغي العامل متى
حيات ��ي .بدا يل � ّأن املرء رّ ُ
ما�شاء بطريق ��ة مي�سّ رة وجاه ��زة .بدا يل
وا�ضح ًا مبا اليقبل امل�شاك�سة �أو الإختالف
� ّأن (م ��اك ُّل مايت�شهّى امل ��ر ُء يدركه يف نهاية
املطاف) .
�ألفي ��تُ نف�سي �أوا�سط �سن ��وات درا�ستي
اجلامعي ��ة �أكرث �إرب ��اك ًا وح�ي�رة عمّا كنته
من قب ُل ،ومافاقم �شعوري باحلزن �إدراكي
ب� �� ّأن الأح�ل�ام الت ��ي تقا�سمته ��ا م ��ع �شباب
معا�صري ��ن يل يعي�ش ��ون يف ن�صف كوكب
الأر� ��ض بات ��ت ت�ضمح ُّل وتتال�ش ��ى رويد ًا
رويد ًا ،ومل يك ��ن يل حينذاك منظو ُر بديل
ع ّم ��ا �أعت ��ز ُم فعله يف �سنوات ��ي القادمة .مل
تكن فك ��ر ًة رائق ًة �أو مقبول� � ًة يل �أن �ألتحق
بركب ال�سب ��اق يف �صعود �س ّل ��م الرتاتبية
الإجتماعي ��ة� ،أو احل�ص ��ول عل ��ى وظيف ��ة
مرموقة� ،أو �أن �أح�صل على مال �أوفر يتيحُ
يل ممار�سة �سلط ٍة ما ؛ �إذ كانت تلك الأفكار
و�أ�ضرابه ��ا ت�شي� � ُع احل ��زن يف نف�سي ومل
�أجد هوى نحوها ب�أي �شكل من الأ�شكال ؛
لكنْ وراء هذا امل�شهد الكئيب كان ثمة �شيء
واحد يف مق ��دوره ُ
بعث الأمل يف روحي:
كان الع ��امل بكامله متاح ًا �أمام قدراتي على
امل�ساءل ��ة واال�ستك�ش ��اف والبحث الدقيق.
مل يكن بو�س ��ع �أحد �سل ��ب قدراتي اخلفية
على تخيّل �آفاق خفي ��ة الحدود لها ترب�ض
وراء امل�شاه ��د اليومي ��ة الت ��ي لطاملا بعثت
الك�آبة يف روحي.
�ص ��ار البحث العلمي بالن�سبة يل يف تلك
احلقبة م ��ن حياتي مبثاب ��ة ف�ضاء النهائي
م ��ن احلرية واملغام ��رة اال�ستثنائية �سوا ٌء
تل ��ك الت ��ي �إختربه ��ا �سابق ��ون يل� ،أو تلك
اجلدي ��دة الت ��ي تنتظ ��رين يف م�ستقب ��ل
قري ��ب .ل ��ن �أنك ��ر �أنن ��ي در�س ��تُ خ�ل�ال
�سنوات ��ي اجلامعي ��ة للإيف ��اء مبتطلب ��ات
االمتحان ��ات و لك ��ي �أ�ؤخ ��ر – ماا�ستطعت
– �أداء خدمتي الع�سكرية االلزامية ؛ لكنّ
ماكنتُ �أدر�سه �آن ��ذاك �أثار مكامن الف�ضول
والإثارة يف عقلي �أكرث ف�أكرث ،وكان اليفت�أ
يده�شن ��ي مبنا�سيب تتعاظ ��م �شدتها يوم ًا
طالب الفيزياء يف ال�سنة
بعد �آخر.
يدر�س ُ
ُ
الثالث ��ة م ��ن درا�ست ��ه اجلامعي ��ة الأولي ��ة

مقررات عدي ��دة يف الفيزي ��اء « اجلديدة «
للق ��رن الع�شرين :ميكاني ��ك الكم ،ونظرية
�آين�شتاي ��ن يف الن�سبي ��ة ،وهم ��ا احلق�ل�ان
البحثيان الل ��ذان ت�سببا يف �إطالق ثورات
مفاهيمية كربى تر ّت ��ب عليها �إعادة النظر
بطريق ��ة جذرية يف كيفي ��ة ر�ؤيتنا للعامل.
يتع ّل ��م طال � ُ�ب الفيزي ��اء – وه ��و ماح�صل
مع ��ي – � ّأن ذين ��ك احلقل�ي�ن البحثي�ي�ن
ميثالن حتدي ًا للأف ��كار الفيزيائية القدمية
حتى لو كانت �شدي ��دة الر�سوخ واالعتبار
وع�صي� � ًة عل ��ى املعار�ض ��ة ،وقب ��ل كل ه ��ذا
يكت�شف طالب الفيزياء � ّأن العامل لي�س كما
ظ ّنه من قب ُل ،و� ّأن الأوان قد حان لكي يرى
الأ�شي ��اء بعي ��ون جدي ��دة .كان ��ت �سنوات
الدرا�س ��ة اجلامعي ��ة تلك رحل ��ة عقلية غري
عادي ��ة �أو م�سبوق ��ة بالن�سبة يل ،وكان من
نتائجه ��ا املبا�ش ��رة �أن ا�ستبدل ��تُ الث ��ورة
الثقافي ��ة الت ��ي كان ميدانها الع ��امل ب�أ�سره
ب�أخ ��رى يف نطاق الفك ��ر .ح�صل الأمر من
واع من جانبي.
غري �إدراك ٍ
اكت�شف ��تُ منط ًا جدي ��د ًا م ��ن التفكري هو
التفك�ي�ر العلمي ،ذل ��ك النمط م ��ن التفكري
ال ��ذي ين�شئ قواع ��د لفهم الع ��امل ،ث ّم يعم ُد
ويغيها على
�إىل م�ساءل ��ة تل ��ك القواع ��د رّ
نحو م�ست ��دمي .هذه احلري ��ة يف امل�ساءلة

والتحدّي والتغيري ،وهذا امل�سار احلر يف
ال�سع ��ي �إىل املعرفة ،هو م ��ن الأمور التي
ظلت عل ��ى الدوام م�صدر �إث ��ارة م�ستدمية
يل� .إن ��ه الف�ض ��ول فح�س ��ب ذل ��ك ال ��ذي
م�ل��أ كي ��اين بالإث ��ارة والده�ش ��ة وال�سعي
احلثي ��ث ،م�ضاف� � ًا ل ��ه ماو�صف ��ه فيدريك ��و
�سيزي � ،Federico Cesiصديق غاليليو،
ب�أنه « الرغبة الطبيعية يف املعرفة « .هذان
الأم ��ران :الف�ضول والرغب ��ة الطبيعية يف
املعرف ��ة ،هم ��ا اللذان جع�ل�اين �أجد نف�سي
 بع ��د �ضياع طوي ��ل يف متاهة النهائية –منغم�س� � ًا يف مع�ض�ل�ات الفيزياء النظرية.
الغري � ُ�ب � ّأن االم ��ر ح�ص ��ل م ��ن غ�ي�ر �أن
�أحلظه �أو �أتاب ��ع جمريات تطوره وم�آالته
الالحقة.
هك ��ذا �إذن ُولِد ولع ��ي يف الفيزياء .جاء
حم�ض �صدفة ووليد ف�ضول �أكرث من كونه
خيار ًا واعي ًا من جانبي .عندما كنتُ طالب ًا
يافع ًا حقق �أدائي يف الفيزياء والريا�ضيات
م�ست ��وى جي ��د ًا ؛ لك ��نّ ولع ��ي بالفل�سف ��ة
ف ��اق ولعي بالفيزي ��اء والريا�ضي ��اتّ .
لعل
الكثريي ��ن �سيت�ساءل ��ون ع ��ن ال�سبب الذي
جعلني �ألتحق بق�سم الفيزياء يف اجلامعة
بد ًال م ��ن ق�سم الفل�سفة كما ه ��و متو ّق ٌع من
طالب �أج ��اد الفل�سفة وولع بها يف درا�سته

مرساة

 حيدر المح�سن

ُ
�سيده�ش
الثانوي ��ة؟ �إليك ��م جوابي ال ��ذي
كثريي ��ن :كانت ثقتي معدومة بامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة الرا�سخة (ومنه ��ا اجلامعات)،
ور�أيته ��ا �أق � ّ�ل �ش�أن� � ًا وق ��درة عل ��ى تن ��اول
املو�ضوع ��ات الفل�سفي ��ة امل ّت�سم ��ة باجل� �دّة
وال�صعوبة والأهمية !!.
عندم ��ا ت�صاد َم ��تْ �أحالمي ب�ش� ��أن �إقامة
ع ��امل جدي ��د م ��ع حقائ ��ق الواق ��ع ال�صلبة
تزايد حبي للعلم الذي وجدتُ فيه �إمكانية
لإ�ستك�ش ��اف ع ��وامل جدي ��دة النهاي ��ة له ��ا،
وحي � ُ�ث ميك ��ن للم ��رء امل�ض ��ي يف م�س ��ار
م�ش ��رق وحر م ��ن البح ��ث يف ّ
كل مايحيط
بنا يف العامل املادي.
�صار العل ��م  -على النحو ال ��ذي و�صفته
�أع�ل�اه – نوع� � ًا من ح � ّ�ل و�سط ��ي ينطوي
على خم ��رج توفيقي ملا �أ�سعى �إليه يف هذا
الع ��امل ؛ فق ��د �أت ��اح يل العل ��م �إمكانية عدم
التخ ّل ��ي عن رغبتي اجلاحم ��ة يف التغيري
واملغام ��رة ،وكذل ��ك �أت ��اح يل احلفاظ على
حري ��ة تفك�ي�ري وبلوغ كينونت ��ي احلالية
التي �أ�س َع ُد بها ،وااله ُّم من ذلك � ّأن ّ
كل هذه
العنا�ص ��ر االيجابي ��ة الدافع ��ة يف حيات ��ي
ح�صل ��ت م ��ن غري اللج ��وء �إىل فت ��ح جبهة
معرك ��ة �صراعي ��ة مع الع ��امل .ماح�صل هو
العك�س متام ًا ؛ فق ��د برهن عملي يف العلم
�أن ��ه فعالية هي مو�ضع احرتام وتقدير من
جانب العامل.
�أعتق� � ُد � ّأن معظ ��م املنج ��زات الفكري ��ة �أو
الفني ��ة اخلالق ��ة �إمنا تول� � ُد م ��ن لجُّ ة هذه
احلالة ال�صراعية (ب�ي�ن الأحالم والوقائع
ال�صلبة على الأر� ��ض ،املرتجمة) ،ولي�ست
�وع
املنج ��زات الفكري ��ة والفني ��ة �س ��وى ن � ٍ
م ��ن امل�ل�اذات الآمن ��ة الت ��ي يلج� ��أ �إليه ��ا
�أولئ ��ك الأ�شخا� ��ص ذوو الق ��درات الكامنة
مم ��ن لي�س ��وا على وف ��اق م ��ع جمتمعاتهم
ّ
؛ ولك ��ن برغ ��م هذا ف� �� ّإن املجتمع ��ات تبقى
يف م�سي� ��س احلاج ��ة لأمثال ه� ��ؤالء الذين
يخالفون �صورة (النم ��وذج املتوافق) من
ُ
تعي�ش جمتمعاتن ��ا نوع ًا من
الأ�شخا� ��ص.
التوازن  :Equilibriumثمة  -من جانب
 تل ��ك الق ��وى الت ��ي ت�ضم � ُ�ن �إ�ستقراري ��ةودوام املجتمع ��ات وتكبحُ الفو�ضى من �أن
تد ّم ��ر مااكت�سبت ��ه املجتمعات و�ص ��ار �إرث ًا
ثمين� � ًا لها ،ويف اجلان ��ب الآخر توجد تلك
الرغب ��ة الدفين ��ة غري القابل ��ة لال�ضمحالل
والت ��ي ت�سع ��ى للتغيري والعدال ��ة و�إزاحة
الأمناط املجتمعية الرا�سخة لإدامة عوامل
التطوّ ر وامل�ضي احلثيث �إىل الأمام ،ومن
الوا�ض ��ح �أنن ��ا م ��ن غ�ي�ر ه ��ذه الرغبة يف
التغيري ف� ّإن احل�ض ��ارات املدنية ماكان لها
�أن تنم ��و وتبل ��غ مابلغت ��ه الي ��وم من رقي
وتط ��وّ ر� .أعتق� � ُد � ّأن الرغب ��ة يف التغي�ي�ر
والت ��ي متلأ جوان ��ح الأجي ��ال ال�شابة هي
امل�صدر الأول لتطوّ ر املجتمع حتى لو نتج
عنه ��ا �أفاعيل جاحمة غري مرغوب فيها .لو
أنا�س من�ضبطني
كان املجتمع يف حاج ��ة ل ٍ
يحافظ ��ون عل ��ى النظ ��ام واال�ستق ��رار ؛
فهو بالق ��در ذاته يحت ��اجُ �أنا�س� � ًا يعي�شون
�أحالمه ��م وي�سع ��ون لتحقيقه ��ا ،ويع� �دّون
�أنف�سه ��م لإكت�شاف عوامل جدي ��دة ،و�أفكار
جدي ��دة ،وط ��رق جدي ��دة يف النظ ��ر �إىل
الأ�شياء ،ومقارب ��ة جديدة يف فهم الواقع.
النا�س الذين عا�ش ��وا �أحالمهم يف املا�ضي
ه ��م وحدهم الذي ��ن �إمتلك ��وا الق ��درة على
التفك�ي�ر وت�شكيل عاملنا عل ��ى النحو الذي
�آل �إلي ��ه يف ع�صرن ��ا احلا�ض ��ر ،ولن يكون
امل�ستقب ��ل �سوى �صناعة تتكف ��ل بها �أحالم
جدي ��دة ينه� ��ض بعبئه ��ا �أف ��راد طموحون
يعي�شون احلا�ضر.
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�أتذك ��ر ،رغ ��م �أن تذ ّك ��ري امل�شهد املق�ص ��ود قد يك ��ون م�ضطربا ،حني
تغ ��ادر �إميا بوفاري بيتها قا�صدة حياتها اجلديدة .لكن و�صف فلوبري
خلطوته ��ا الأوىل لن �أن�ساه ،لأنه �صار عن ��وان كتابي ّ
ال�شعري الأول:
“خط ��وة الذئ ��ب” .و�ضمّتن ��ي يف �أحد الأيام جل�سة م ��ع �سيدة لبنانية
جتي ��د الفرن�سية ،و�أهديتها الكتاب� .شرح ��ت يل �أن الفرن�سيني يعنون
هج�س .وال ت�شبه امر�أة حممد خ�ضري
به ��ا اخلطوة التي ال ُت�سمع ،بل ُت َ
يف ق�صّ ة “املئذنة” ال�سيدة بوفاري يف �شيء ،رغم �أن املر�أتني متتلكان
طويّة واحدة .هذه تعي�ش يف ال�شرق ،وتلك هي �إميا بوفاري ،ون�سب
كاتبن ��ا خلطوات امر�أت ��ه وهي تغادر بيتها قا�ص ��دة املبغى �إىل الثعلب
لأنه ��ا كانت خماتل ��ة ،بينما تغلب اجل�سارة عل ��ى اندفاعة �إميا بوفاري
يف اجت ��اه ع�شيقها .ورغم ابتع ��اد طريقي املر�أتني عن بع�ضهما بع�ضا،
لك ��ن هن ��اك م�سرب واح ��د خلطاهما .يق ��ول الكاتب ع ��ن امر�أته ،وهي
ت�س�ي�ر يف ال�ش ��ارع “�إنها ت�س�ت�ر ّد الآن خطوات الثعل ��ب القدمية ،فهي
الوحي ��دة الت ��ي ت�س�ي�ر يف الكورني�ش ،واملهرج ��ان املتح ��رك يخ�صّ ها
وحده ��ا :من �أجلها تزعق �أب ��واق ال�س ّي ��ارات ،والأوراق ّ
حتتك ،واملاء
يتلوّ ن ،وال�شم� ��س تهبط ،والآخرون يبت�سم ��ون � -ستزهر تفاحاتها»،
وهذه ال ُغلمة وهذا ّ
ال�شبق ك�أمنا ُخ ّطا بقلم فلوبري عن �سيّدته...
فائ ��دة جدي ��دة لال�ستع ��ارات يف الأدب �أنها متنحنا دفق ��ا �إ�ضافيا من
الوج ��ود ،وبهذه الطريقة تطي ��ل �أعمارنا دون �أن ن ��دري� .إطالة العمر
متت ��د بالزم ��ن يف اجتاه ��ه العك�س ��ي ،عن ��د �إتي ��ان القارئ عل ��ى رموز
حمم ��د خ�ض�ي�ر الو�صفية يف ق�ص�ص ��ه ،ذلك �أن التجريدي ��ة هي �صورة
الوج ��ود معكو�س ��ة يف داخل العني البدائية ،وه ��ي طريقة التعبري يف
�سن�ي�ن الده�ش ��ة الأوىل لدى �آدم احلي ��واين املنعزل ،احللق ��ة املفقودة
بني الإن�سان القرد و�إن�سانن ��ا ،والفن التجريدي هو الطريقة الوحيدة
املكت�شف ��ة للع ��ودة �إىل ذل ��ك الع ��امل ،ومراقبة ما كان يج ��ري يف جهات
الأر� ��ض بعينني ال ي�شغلهم ��ا �شيء غري �أن تب�ص ��را بالعني والروح يف
الوق ��ت ذاته .هل كان القا�صّ على دراية مب ��ا بلغه الفن الت�شكيلي على
يد روّاد التعبريي ��ة التجريدية ،مثل كاندن�سكي وبراك وبيكا�سو؟ هذا
احتمال ،ومن اجلائز �أنه تو�صّ ل مبفرده ،ومن خالل الأو�صاف يف فن
غي بها الر�سّ امون م�سار احلداثة يف
الق�� �صّ � ،إىل النتائج نف�سها التي رّ
الت�شكيل الفني يف القرن املا�ضي.
«�إن اال�ستع ��ارات التي تكون حمف ��ورة غالبا يف كالمنا احلايل كانت
ذات ي ��وم جت�سّ ��دات ح ّي ��ة لإدراكات حيويّة لأنا�س ال ن ��دري �شيئا عن
وجوده ��م يف عاملن ��ا العقالين املخدّر» .وردت ه ��ذه العبارة التي تثري
الت�أم ��ل �أك�ث�ر م ��ن التفك�ي�ر يف مقال ��ة للناقد ترين� ��س هوك� ��س� ،أ�ستاذ
الأدب الإنكلي ��زي بجامع ��ة كارديف يف بريطانيا ،يف بحث ��ه القيّم عن
ال�شاع ��ر �شي ّلل ��ي .وي�صحّ هذا ال ��كالم عن الت�شبيهات الت ��ي تتبع نظام
البالغ ��ة التقلي ��دي ،وه ��ي قليلة يف “املئذن ��ة” ،منها ق ��ول الكاتب عن
دار البغ ��اء ب�أنه “بيت ال�ضّ فدعة” ،وت�شبيهه ل�ساعة القيلولة ب”عبور
قنط ��رة فردو�س” ،وكانت لدينا ا�ستع ��ارات �شعرية عديدة يف الق�صة،
مث ��ل و�ص ��ف الكاتب ل�سق ��وط املاء يف حو� ��ض الناف ��ورة يف احلديقة
اخلفي لبزوغ القمر ،وانبثاق الأزهار ،وقدوم النعا�س”،
ب”احلفي ��ف
ّ
وتذ ّك ��ر �أقوا� � ُ�س املياه ال�ساقطة املر�أ َة “بعني طازج ��ة تتف ّر�س عن قرب
�شديد يف عري ج�سدها”� ،أما �أكرث اال�ستعارات التجريدية �إمتاعا فهو
ت�شبي ��ه املر�أة وهي حتت�ض ��ن العجوز ب”خنف�س ��اء تزحف على جدار
ل�ّي�نّ  ،فال تمُ ي ��ز �أو ُت ��رى ،وال ُت�ش ّم رائحته ��ا” .ال عالقة له ��ذه احل�شرة
بخنف�س ��اء كاف ��كا ال�شه�ي�رة ،فهنا الو�صف جم ��ا ّ
يل بح ��ت ،بينما ذهب
ورب العمل ،واملدينة احلديثة وا�ستالب
كاف ��كا �إىل العالقة بني العامل ّ
الإن�سان فيها...
يق ��ول ال�شاعر الأمريك ��ي واال�س �ستيفنز« :تخل ��ق اال�ستعارة واقعا
جدي ��دا يظهر خالله الأ�ص ُل وك�أنه غري واقعي” ،و»الواقع فكرة مبتذلة
نف� � ُّر منها ع�ب�ر اال�ستعارة» ،و”يف نهاية املط ��اف ،احلقيقة لي�ست �أمرا
ذا �ش� ��أن” .ل ��و �أنن ��ا خلعنا م ��ن “املئذن ��ة” الأنواع الثالثة م ��ن ال�صور
امل�ستعمل ��ة :البالغي ��ة ّ
وال�شعري ��ة والتجريدي ��ة ،م ��ا ال ��ذي يتب ّقى من
الن�� �صّ ؟ ذكر ف� ��ؤاد التكريل حقيقة فنية ووجودي ��ة يف �إحدى مقاالته،
ال�شاعر الأمريكي�“ :إن ّ
وه ��ي قريبة جدا ممّا تو�صّ ل �إليه ّ
ال�شخ�صيّات
يف الق�صّ ة حقيقية �أكرث من تلك التي تعي�ش يف الواقع”.
فائدة جديدة لال�ستعارات في الأدب
�أنها تمنحنا دفقا �إ�ضافيا من الوجود،
وبهذه الطريقة تطيل �أعمارنا دون �أن
ندري� .إطالة العمر تمتد بالزمن في
اتجاهه العك�سي ،عند �إتيان القارئ
على رموز محمد خ�ضير الو�صفية في
ق�ص�صه

عالقة ال�سومريين بالعلم والطبيعة
ناجح املعموري

در� ��س د .يو�س ��ف احل ��وراين البني ��ة
الذهني ��ة الأ�سطورية لل�ش ��رق املتو�سطي
الآ�سي ��وي وه ��ي م ��ن الدرا�س ��ات املبكرة
واملهم ��ة ج ��د ًا وم ��ا زالت حا�ض ��رة وذات
ت�أث�ي�ر فاع ��ل يف امليثيولوجي ��ا .ومن ��ح
ه ��ذا املفك ��ر الر�ص�ي�ن ف�ض ��ا ًء وا�سع� � ًا
للبني ��ة ال�سومري ��ة وتعامل م ��ع عديد من
الأنظمة� ،أهمه ��ا نظام الآلهة ،اخل�صوبة ،فرانك ��و .وه ��ذا ما كان حا�ض ��ر ًا ومهيمن ًا
الأن ��وات ،امل ��وت .ولف ��ت انتباهي بحث يف الألفي ��ة الثالثة قبل امليالد .وهنا تبني
“ ال�سومري ��ون “ لعامل الآثار االيطايل ات�س ��اع جمهرة م ��ن يقر�أ ويكت ��ب .وهذا
فرانك ��و د�ستين ��و مل ��ا متتع به م ��ن جهود احد ظواه ��ر احلياة ال�سومري ��ة باملجال
علمي ��ة دقيق ��ة ،تعمق بها وفت ��ح جماالت الثقايف والدين ��ي وتطورات ح�صلت يف
عديدة ك�شفت لنا تنوعات احلياة والعامل م�ؤ�س�سات املدن الكربى وتكر�س عنا�صر
يف املرحل ��ة ال�سومرية املث�ي�رة للده�شة ،الدول ��ة .وي�ضفي هذا الر�أي نحو املوقف
وتنوع ��ت الك�ش ��وف بثنائيته ��ا الر�سمية الأك�ث�ر دق ��ة للعالقة م ��ع الطبيع ��ة والتي
�أو ال�سري ��ة غ�ي�ر القانوني ��ة ،وقدم ��ت تعمق بدرا�ستها الدكتور يو�سف.
تو�صيف� � ًا ع ��ن الأن�شط ��ة االقت�صادي ��ة واذا كان ��ت هذه العالق ��ة مثرية للعناية
اليومي ��ة بجمي ��ع �أنواعها ،وه ��ذا ما يدل واالهتم ��ام والدر� ��س ف� ��إن املوق ��ف م ��ع
على كل الرق ��م يف بالد الرافدين .و�أي�ض ًا الع ��امل اكرث اثارة لنه يف�ض ��ي لكل ما هو
يف املناط ��ق الأخ ��رى الت ��ي ت�ستخ ��دم مرتبط بالعلم وامليتافيزقيا.
فيه ��ا الكتاب ��ة امل�سمارية ،كما ق ��ال العامل ن�ستطي ��ع اال�ش ��ارة اىل �أن ال�سومريني

ه ��م طاق ��ة جوهري ��ة يف احلي ��اة الكلي ��ة
اخلا�صة بب�ل�اد الرافدي ��ن ،وترتبط هذه
الطاق ��ة مبفه ��وم الع ��امل والطبيع ��ة م ��ن
خ�ل�ال التط ��ور الثق ��ايف واالجتماع ��ي
املراف ��ق لتك ��ون البن ��ى املبك ��رة لعتب ��ات
املجتمع ��ات البدئية امل�ستق ��رة ،واملنظمة
ن اخلا�ص ��ة باحلياة م ��ع هيمنة العنا�صر
الإلهي ��ة الك�ب�رى يف الفرتة الت ��ي �سادت
خ�ل�ال االلفي ��ة اخلام�س ��ة والرابع ��ة قبل
امليالد “ خ�ل�ال املغام ��رات التكنولوجية

واالجتماعي ��ة والفكري ��ة احلقيقي ��ة
املمثل ��ة م ��ن املرحلة الأخرية م ��ن الع�صر
احلج ��ري احلدي ��ث وم ��ن تل ��ك املقدمات
التي تطويره ��ا لو�صف الواقع الذي كان
يحيط بهم غيديولوجي ًا يف الوقت نف�سه
ال ��ذي كان ��وا ي�سيطرون فيه علي ��ه مادي ًا،
�أنتج ال�سومري ��ون مفهوم ًا حمدث للكون
به ��دف �شرح دور االن�سان يف اخللق .من
يعب يف الوقت
الوا�ض ��ح �أن هذا املفهوم رّ
نف�سه ع ��ن �أ�سا�س ذلك الظل ��م االجتماعي

الذي ر�أيناه نوع ًا ما من الثانوي للتنمية
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة نف�سه ��ا  /د.
فرانكو  /ال�سومريون  /ن .م � /ص.175
وامله ��م يف ر�أي الع ��امل فرانكو واملثري
لالهتم ��ام �أ ،مميزات الواق ��ع امل�شار اليه
حم ��اط بااليديولوجي ��ا وامليثيولوجي ��ا
الت ��ي تكر�س ��ت �ضم ��ن ت ��داوالت الأف ��راد
واجلماع ��ات .وتبل ��ورت و�س ��ط ه ��ذه
التبادالت عديد من املفاهيم والت�صورات
والتي �ضغطت عل ��ى اجلماعات الب�شرية

للقب ��ول بحياة �صارت لديهم ذات ح�ضور
قوي ويو�صف املوجود باعتباره مقبول
مادي� � ًا متعاي� ��ش مع ��ه .و�أ�ض ��اف الع ��امل
الآث ��اري فرانك ��و م�ؤكد ًا عل ��ى ان املجال
احلي ��وي يتبدّى يف ك ��ون االن�سان ينظر
اىل نف�س ��ه بو�صف ��ه الكائ ��ن الوحي ��د من
اخلل ��ق الق ��ادر عل ��ى فه ��م الوح ��دة التي
يتك ��ون منه ��ا ظاهري ��ا .وتف�س�ي�ر الكون
ككيان عق�ل�اين و�سيت�أكد لنا ب�أن االن�سان
هو الكائن العقالين بني كائنات االر�ض.
ذه ��ب فرانكو اىل ال ��دور املركزي الذي
لعب ��ه ال�سومري ��ون يف عالقته ��م بالعامل
والطبيعة واكد على �أن الدور اجلوهري
هو اللغ ��ة التي تق�س ��م اىل ق�سمني  ,ق�سم
االول من االحياء ه ��و الذي تنتمي ال�سه
الآله ��ة والب�ش ��ر واجلماع ��ات ¸والق�س ��م
الثاين ينطوي على بقية احلقائق املرئية
وغري املرئية .وهذا التميز القواعدي كما
قال فرانك ��و هو الذي يرى ب� ��أن االن�سان
يتفوق عل ��ى اخللق من التمييز نف�سه عن
كل ما يحيط به من خالل وعيه الذاتي.
م ��ن ب�ي�ن العدي ��د م ��ن املقرتح ��ات
واالفرتا�ض ��ات ي�أتي املفه ��وم ال�سومري
للدي ��ن  ,م ��ن هن ��ا انفتحت امامه ��م نافذة
معقدة من االيرادات اخلارقة التي ت�شكل
الواق ��ع واالن�س ��ان الت ��ي اقام ��ت عالق ��ة
متمي ��زة مع ��ه مما يعطي معن ��ى لوجوده
عل ��ى االر� ��ض ويف الوق ��ت نف�س ��ه قدرته
عل ��ى التدخل يف الواق ��ع نف�سه وتعديلي
وميث ��ل وجود ه ��ذه الكائن ��ات العليا يف

الطبيع ��ة وامل�سم ��اة “ �آله ��ة “ الأ�سا� ��س
النف�س ��ي ال ��ذي �سمح للإن�س ��ان باالنتقال
من و�ضعه كمتفرج خامل اىل ممثل فاعل
وواع لعامله فرانكو  /ن .م � /ص .176
ولأن الطبيعة ه ��ي الثنائية اجلوهرية
والت ��ي �سنتح ��دث عنها الحق ��ا ب�شيء من
اال�ستحق ��اق فهي امل ��كان الطبيعي للخلق
وال ��ذي ميث ��ل الطاق ��ة الك�ب�رى ل�ل��إرادة
االن�ساني ��ة وارادة االله ��ة الت ��ي تعن ��ي
االرادة اخلارق ��ة واالرادة املالي ��ة الت ��ي
تتب ��دى له ��ا الآله ��ة املقد�سة الت ��ي ت�سعى
اىل اقامة الآلهة لأظهارالطريق ال�صحيح
للخليقة.
لب�ل�اد �سوم ��ر عقائد ديني ��ة خمتلفة عن
الدي ��ن الغرب ��ي لأنه ��ا ذات خ�صائ� ��ص
ممي ��زة لب�ل�اد الرافدي ��ن وه ��ذا م ��ا ق ��اد
الع ��امل فرانك ��و ملالحق ��ة خ�صائ� ��ص بالد
الرافدي ��ن الثقافي ��ة ومترك ��ز اللغة ودور
الطقو� ��س من متك ��ن ك�ش ��وف ذات معان
ك�ب�رى خا�ص ��ة بالآله ��ة واالحتف ��االت
املقد�سة ومنه ��ا االعياد املقرتن ��ة ب�أنظمة
اخل�صوب ��ة والذك ��ورة واالنوث ��ة .عرفت
الديانة ال�سومرية نظرية الكون (الوالدة
وال�سب ��ب الدي ��ن للخلق) ونظري ��ة الآلهة
(والدة الآله ��ة والعالقات بينها) ونظرية
االن�س ��ان (ال ��والدة و�سب ��ب دور االن�سان
على االر�ض هذه النظريات التي ذكرناها
ت�ستم ��د منه ��ا الر�ؤي ��ة املعرفي ��ة يعن ��ي
الطريق ��ة الت ��ي يراه ��ا املفك ��ر ال�سومري
العامل املحيط ب�شكل علمي وثقايف.

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ
الكتب يف حياتي

�ص ��در حدي ًثا ع ��ن دار املدى كتاب (الكت ��ب يف حياتي) ،لكولن
ويل�س ��ون ،برتجمة ح�س�ي�ن �ش ��ويف ،حيث يقدم فيه ويل�سون
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة للكتب التي �أثرت عليه كث�ي�را طوال حياته.
هذا الكت ��اب لي�س ا�ستعرا�ض ��ا جافا "للكت ��ب العظيمة" التي
�أثرت على ويل�س ��ون ،بل بالأحرى �سرد لكيفية تكونه الأدبي
والفل�سفي خالل فرتة �شبابه ،خ�صو�صا ل�شاب �سوف يقتحم
عامل ال�شهرة يف �سن الـ 24بكتابه ذائع ال�صيت الالمنتمي.
ينظ ��ر �إىل كولن ويل�س ��ون ،عل ��ى �أنه ينتم ��ي �إىل جمموعة
"ال�ش ��باب الغا�ض ��بني" ،وهم جمموعة من ال�شباب املثقف
املتمرد قدموا عدة �أعمال م�سرحية يف اخلم�سينيات.

مب�شاركة عربية ودولية اال�ستعداد لإقامة مهرجان بغداد ال�سينمائي الدويل الأول
عامر م�ؤيد
ت�ستمر العا�صمة بغداد ،باحت�ضان
خمتلف االن�شطة الثقافية والفنية
ومب�شاركة متعددة من دول العامل
حي ��ث ينزلون �ض ��يوفا اعزاء على
بالد دجلة والفرات.
ونظم العراق يف منا�سبات عديدة،
معار�ض الكت ��ب يف بغداد واربيل
والب�ص ��رة ،وكذل ��ك املهرجان ��ات
امل�س ��رحية وال�س ��ينمائية وم ��ا
يخ� ��ص الفن ��ون االخ ��رى م ��ن فن
ت�شكيلي ونحت.
واعل ��ن اول ام� ��س ع�ب�ر ق�س ��م
االنتاج ال�س ��ينمائي والتلفزيوين
يف دائ ��رة ال�س ��ينما وامل�س ��رح عن
مهرج ��ان بغ ��داد الدويل لل�س ��ينما
بن�سخته االوىل حيث ي�ضم افالما
ح

ول العا

لم

عراقية وعربية واجنبية.
و�س ��يقام املعر� ��ض يف االول م ��ن
�ش ��هر ت�ش ��رين االول اىل اخلام�س
من ال�ش ��هر ذاته لع ��ام  2022حيث
�س ��يكون املوع ��د النهائي لت�س ��ليم
االفالم امل�شاركة يف اخلام�س ع�شر
من �شهر متوز يف العام احلايل.
ويق ��ول املخ ��رج م�ل�اك عب ��د عل ��ي
ع�ض ��و اللجن ��ة التح�ض�ي�رية
للمهرج ��ان يف ت�ص ��ريح خا� ��ص
لـ(امل ��دى) ،ان ��ه "مل يك ��ن هن ��اك
مهرجان �سينمائي دويل يف بغداد
ل�س ��نني ،لذا من ال�ضروري تكاتف
اجلهود ك�ص ��ناع افالم وخمت�صني
بال�ش�أن ال�سينمائي العراقي القامة
هكذا حمفل".
وا�ضاف عبد علي ان مبادرة دائرة
ال�سينما وامل�سرح مهمة لالعالن عن
ت�أ�س ��ي�س

�أجنلينا جويل حذرت
جوين ديب من الزواج
ب�آمرب هريد
ك�شفت ع��دة تقارير �أجنبية م ��ؤخ��ر ًا عن
م��ف��اج���أة ب�خ���ص��و���ص حت��ذي��ر م ��ن قبل
اجنلينا ج��ويل ل�صديقها ج��وين ديب
م��ن خ�ط��وة ال ��زواج م��ن �آم�ب�ر ه�يرد،
حيث ذكر تقرير �أن املمثلة ال�شهرية
ك��ان��ت ت���ش�ع��ر ب � ��أن ه�ي�رد لي�ست
منا�سبة لـديب ،و�أكدت له �ضرورة
االن�ت�ظ��ار ظ�ن� ًا منها �أن��ه مير
ب��أزم��ة منت�صف العمر ولن
ي�ستطيع االخ �ت �ي��ار ب�شكل
منا�سب.
وف� ��ى ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق�� ،س�ت��ديل
ع��ار��ض��ة الأزي� ��اء ال���ش�ه�يرة وحبيبة
ج��وين دي��ب ال�سابقة ،كيت مو�س،
ب�شهادتها غدا الأربعاء ،وذلك بعدما
ذكرت "هريد" ا�سمها �أثناء ال�شهادة
ال� �ت ��ي ت �� �ش�ير �إىل � �ش��ائ �ع��ة ح��ول
م�شاجرة مزعومة بني كيت وجوين
عندما ت��واع��دا يف الت�سعينيات،
ويبقى ال�س�ؤال مطروحا هنا ،هل
��س�ت�ك��ون � �ش �ه��ادة ك�ي��ت يف �صالح
جوين �أم ال؟.

ال ��دورة االوىل ملهرج ��ان بغ ��داد
الدويل لل�س ��ينما الذي �س ��يقام يف
االول من ت�شرين االول عام 2022
وان هذه الدورة �ست�ستقبل االفالم

املنتجة ل�سنة ." 2021/2002
وي�شري عبد علي اىل ان "املميز هو
يف االفالم امل�ش ��اركة حيث �ستكون
عراقي ��ة وعربي ��ة ودولية ل�ص ��ناع

الفيلم ال�سينمائي لالفالم الروائية
الطويل ��ة والق�ص�ي�رة" ،الفت ��ا
اىل ان "الفائزي ��ن يف املهرج ��ان
�سيح�ص ��لون عل ��ى جوائ ��ز مالي ��ة

عدة".
وذك ��ر عب ��د عل ��ي ان "املهرج ��ان
�سيخ�ضع يف تنظيمه للموا�صفات
العاملي ��ة فهناك م�س ��ابقات �س ��يعلن
عنه ��ا الحق� � ًا موازي ��ة للم�س ��ابقة
الر�سمية منها م�سابقة افالم الهواة
والطلب ��ة كذل ��ك م�س ��ابقة وور�ش ��ة
ال�س ��يناريو الت ��ي �س ��ينتج الن� ��ص
الفائز يف املهرجان كفيلم بدعم من
دائرة ال�سينما وامل�سرح".
وب�ي�ن عب ��د عل ��ي ان "املهرج ��ان
�سي�ش ��هد كذل ��ك اقام ��ة اجلل�س ��ات
النقدي ��ة والبح ��وث التطويري ��ة
النقا�ش ��ية لتطوي ��ر ال�س ��ينما
العراقية" ،م�ؤكدا "تواجد �ضيوف
م ��ن خمتل ��ف اجلن�س ��يات وفنانني
و�ش ��ركات انتاج �س ��تكون م�ساهمة
يف مهرح ��ان بغ ��داد ال ��دويل
لل�سينما".
وختم حديث ��ه قائال ان "الهدف من
اقام ��ة ه ��ذا املهرج ��ان ه ��و العادة
الهوية والتاريخ لل�سينما العراقية

وتالقح االفكار مع �صناع ال�سينما
العراقي ��ة والعاملي ��ة وه ��ذا ه ��دف
املهرج ��ان يف تطوي ��ر املنظوم ��ة
ال�سينمائية العراقية".
ومع االعالن ع ��ن موعد املهرجان،
فان ر�س ��ائل ايجابية كثرية ظهرت
وباالخ� ��ص يف التعليق ��ات عل ��ى
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
املختلف ��ة ،حي ��ث ق ��ال حمم ��د ردام
يف حديث ��ه ان "�إقام ��ة مث ��ل ه ��ذه
الن�ش ��اطات الفني ��ة م ��ن �ش� ��أنها ان
تعيد العراق والعا�صمة اىل املكانة
الثقافية املعتاد عليها".
وبني ان "االهم هو ان ت�ست�ض ��يف
بغ ��داد �س ��ينمائيني م ��ن خمتل ��ف
دول الع ��امل حي ��ث �س ��يكونون يف
رح ��اب العا�ص ��مة الت ��ي �س�ي�رون
فيها الكثري من اال�شياء االيجابية،
الن ال�ض ��يوف ه ��م مرا�س ��يل اىل
بلدانهم لنقل كيف يعي�ش ويع�ش ��ق
العراقي ��ون احلي ��اة رغ ��م م ��ا
يعانونه".

تقلي�ص مدة م�شاهدة التلفزيون قد يقي من �أمرا�ض القلب
�أك ��دت درا�س ��ة جديدة �إمكاني ��ة الوقاية من
�أك�ث�ر م ��ن حالة واح ��دة م ��ن كل  10حاالت
�إ�ص ��ابة ب�أمرا� ��ض القل ��ب التاجي ��ة �إذا قلل
النا� ��س م ��ن الوق ��ت ال ��ذي يق�ض ��ونه
�أم ��ام التلفزي ��ون .وبح�س ��ب وكال ��ة
"بلوم�ب�رغ" للأنب ��اء ،فق ��د فح�ص
الباحث ��ون ،التابع ��ون جلامع ��ة

كم�ب�ردج الربيطاني ��ة ،بيان ��ات من درا�س ��ة ب�أمرا�ض القلب.
ك�ب�رى �أجراه ��ا البنك احلي ��وي يف اململكة و�أظه ��رت النتائج� ،أن م�ش ��اهدة التلفزيون
املتح ��دة ،و�ش ��ملت �أك�ث�ر م ��ن � 373أل ��ف �أقل من �س ��اعة يومي ًا تقلل فر�ص الإ�ص ��ابة
�ش ��خ�ص متت متابعتهم ملدة  13عام ًا .وقام ب�أمرا� ��ض القل ��ب التاجي ��ة بن�س ��بة  16يف
الفريق بالرتكيز خ�صو�ص� � ًا عل ��ى البيانات املائة مقارنة مب�ش ��اهدته ملدة � 4س ��اعات �أو
اخلا�ص ��ة مب�ش ��اهدة التلفزيون وا�ستخدام �أك�ث�ر .وبالن�س ��بة لأولئ ��ك الذين �ش ��اهدوا
الكومبيوتر ،والقابلية الوراثية للإ�ص ��ابة التلفزيون ملدة �س ��اعتني �إىل ثالث �س ��اعات

مدينة نيويورك تزيل �آخر �أك�شاك الهواتف العموم ّية

�أزال ��ت مدينة ن�ي��وي��ورك ي��وم االث �ن�ين �آخ��ر �أك�شاك
الهواتف العموميّة ،التي كانت �ضحيّة النت�شار
�شبكات واي فاي والهواتف املحمولة يف ّ
كل مكان
خ�لال ال�سنوات الأخ�ي�رة ،بح�سب ما �أف��ادت به

وكالة فران�س بر�س .لكن ميكن ّ
لع�شاق �سوبرمان �أن ي�شعروا
بالراحة ل ّأن مانهاتن �ستحتفظ ب�أربعة �أك�شاك قدمية ،والتي
ا�شتهرت ب�أ ّنها غرف تغيري املالب�س اخلا�صة بال�صحايف
كالرك كينت عندما يريد التحوّ ل �إىل �سوبرمان .على مدار
عقود ،ظهرت �أك�شاك الهاتف على نطاق وا�سع يف ثقافة
البوب ،من الكوميك�س �إىل �أف�لام هوليوود وامل�سل�سالت
التلفزيونيّة .انتهى ذلك �صباح يوم االثنني ،ف�أمام و�سائل
الإعالم وب�إ�شراف رئي�س مانهاتن ،وهو ما يعادل العمدة،
مارك ليفنيّ ،
فك �آخر هاتفني عموميني عند زاوي��ة اجلادة
ال�سابعة وكذلك يف ال�شارع رقم خم�سني .وقال ليفني على
"تويرت" �إنه "ح�ضر اليوم ليقول وداع ًا للمرة الأخرية
للهاتف العمومي ال�شهري يف مدينة نيويورك" .و�أ�ضاف:
"لن �أ�شتاق ّ
لكل نغمات االت�صال الهاتفي امليّتة ،ولكن يجب
�أن �أق��ول �إنني �شعرت ب�شيءٍ من احلنني �إىل املا�ضي عند
ر�ؤيتها تختفي".

يومي� � ًا ،كان هن ��اك خط ��ر �أق ��ل بن�س ��بة 6
يف املائ ��ة للإ�ص ��ابة به ��ذه احلال ��ة مقارن ��ة
بامل�شاهدة لأكرث من �أربع �ساعات.
�إال �أن الباحث�ي�ن مل يج ��دوا �أي ��ة عالق ��ة بني
ق�ض ��اء وق ��ت الف ��راغ �أم ��ام الكومبيوت ��ر
وزي ��ادة �أو تقليل خطر الإ�ص ��ابة ب�أمرا�ض
القلب.

ً
عاما حتقق حلمها
بعد 82
وتنال ال�شهادة اجلامعية
حققت ام��ر�أة �أمريكية تبلغ من العمر  82عاما حلمها
ون��ال��ت ال�شهادة اجلامعية يف �إدارة الأع �م��ال بوالية
مريالند الأمريكية .وحققت ماي بيل حلمها بال�سري على
امل�سرح لقبول �شهادة التخرج من جامعة مرييالند ،بعد
�أن ق��ررت العودة للدرا�سة يف �أواخ��ر ال�سبعينيات من
عمرها ،ح�سبما �أفاد موقع " ويجل" الأمريكي  .وحظيت
بيل مب�سرية مهنية طويلة كممر�ضة ،لكنها قررت العودة
�إىل اجلامعة لدرا�سة �إدارة الأعمال ،كو�سيلة مل�ساعدتها
يف تنمية �أعمالها اخلا�صة مبجال تنظيم الفعاليات.
وع ��ن ال���س�ب��ب ال� ��ذي دف �ع �ه��ا ل�ل�ع�م��ل يف جم ��ال تنظيم
الفعاليات بعد امل�سرية الطويلة بالتمري�ض ،قالت ماي
�إنها "حظيت بالكثري من الدعم والثناء على جهودها يف
تنظيم الفعاليات� ،أثناء عملها يف مراكز وزارة ال�صحة
واخلدمات الإن�سانية للرعاية الطبية".

يف � 22آذار  1945اقرتع
الربيطانيون على خ�سارة ت�شر�شل
الذي قاد بالدهم �إىل الن�صر يف
احلرب العاملية الثانية ..مل يفعل
�صاحب �شارة الن�صر ال�شهرية،
�شيئ ًا �سوى �أن قال ل�سكرتريته:
"ماذا نفعل ياعزيزتي� ..إنها
الدميقراطية التي �ستجعلني
�أن�صرف �إىل هوايتي املف�ضلة..
الر�سم والكتابة" .وبعد �سنوات
يقرتع الفرن�سيون �ضد التعديل
الد�ستوري الذي اقرتحه اجلرنال
ديغول ..ومل يفعل اجلرنال الذي
حرر فرن�سا من الأملان �سوى �أن
وجه ر�سالة ق�صرية لل�شعب جاء
فيها" :اعتبار ًا من اليوم �أتوقف عن
ممار�سة عملي رئي�س ًا للجمهورية
الفرن�سية".
يوهم البع�ض نف�سه ب�أن العناية
الإلهية اختارته وي�صر على �أن:
"الله وحده يعلم من �سيكون
خليفته" ،فالعديد من م�س�ؤولينا
الأ�شاو�س ،يعتقدون �أن العناية
الإلهية هي التي اخرتاتهم  ،وهي
وحدها من متلك احلق ب�إبعادهم
عن الكر�سي ،ولهذا فال عالقة للنا�س
باختياره  ،وال اهمية ل�صناديق
االقرتاع .
يف مقابل �صورة امل�س�ؤول امللت�صق
بكر�سيه ،ن�شاهد يومي ًا �صور ًا
مل�س�ؤولني يعتربون �أنف�سهم جزءاً
من التغيري والتطور الذي ي�شهده
العامل ..مل ن�سمع �أحد ًا منهم يعتقد
�أنه وريث ال�سماء وعلى النا�س
الهتاف بحياته.
 يف عراق اليوم ي�ص ّر العديد من
م�س�ؤولينا على امل�ضي قدم ًا يف
�إعادة �إنتاج نظام دكتاتوري جديد،
ولهذا نراهم يرف�ضون مبد�أ التداول
ال�سلمي لل�سلطة حمذرين من �أن
تتحول اخلالفات على املنا�صب
�إىل نزاعات م�سلحة� ..أو �أن غياب
فالن او عالن عن ال�سلطة� ،سيدفع
بالبالد �إىل فو�ضى .
ال �أريد من هذا املقال ،مقارنة
�سا�ستنا بديغول �أو ت�شر�شل..
ف�أكيد ال �أحد منهم لديه هواية
الر�سم والكتابة ..و�أي�ضا ال �أحد
منهم ي�ؤمن بالتداول ال�سلمي
لل�سلطة ..فنحن ال منلك برملان ًا
يذهب �إليه امل�س�ؤول ليقدم ك�شف
ح�ساب مبا قدمه للنا�س ..وما من
ق�ضاء يحا�سب املخطئ ..ال �شيء
�سوى دولة رئي�س جمل�س الوزراء،
ومعايل مقربيه الذين �أ�ضاعوا
ع�شرة �أعوام من �أعمارنا.
من �سوء احلظ �أنه بعد �سنوات
ما يزال الكثري من �سيا�سيينا
ميار�سون اخلديعة والكذب ،ومن
�سوء احلظ �أي�ضا �أن م�س�ؤولني
كبار ًا يتغنون بالدميقراطية كل
�صباح لكنهم ال ميانعون من
االنق�ضا�ض عليها حني تتعار�ض مع
م�صاحلهم اخلا�صة ...ال دميقراطية
�إال لنف�س اال�سماء والباقي خونة
ومت�آمرون وينفذون �أجندات
خارجية.
ما الذي علينا �أن نتعلمه من جتارب
ال�شعوب؟ �إن الأمم ال تزدهر يف
ظل �سا�سة يعتقدون �أنهم وحدهم
يعرفون م�صلحة البالد ..فالعدالة
احلقة ال مكان لها يف ظل رجال
يخططون من �أجل الو�صول �إىل
درجة من الإميان ،ب�أنه ال خيار
�أمام النا�س �سواهم..لأنهم وحدهم
ميلكون القوة واحلزم ،م�ستبدون
يخيفون النا�س ،لكنهم عادلون
يف توزيع العطايا واملنح على
مقربيهم ،وعادلون �أي�ضا يف توزيع
الظلم على النا�س.

ملنا�سبة  50عام ًا على رحيله ..الك�شف عن الر�سالة الأخرية للفنان �إ�سماعيل يا�سني
 هند كامل
الفنان ��ة ،اعلن ��ت عن �إكم ��ال كتابها
"م�س ��افر زاده الخي ��ال" ،ويتكون
الكتاب من � 650ص ��فحة مت�ض ��منة
م ��ن خالله ��ا م�س ��يرتها الفني ��ة
والحياتي ��ة والت ��ي امت ��دت عل ��ى
م ��دى  40عام ًا م ��ن العط ��اء الفني
الزاخر بالإبداع ،وبهذا تكون �أول
فنانة عربية توثق �س ��يرتها الفنية
بال�صورة والمعلومة.
 جمال العتابي
الناق ��د والباح ��ث� ،ص ��در ل ��ه كتاب
جدي ��د بعن ��وان (المث ��ول �أم ��ام
الجم ��ال ،قراءات ت�ش ��كيلية) ،وهو
من من�شورات االتحاد العام للأدباء
والكت ��اب ف ��ي الع ��راق .وت�ض ��من
الكت ��اب مو�ض ��وعات ومق ��االت في
الطبيع ��ة ال�ص ��امتة ل ��دى ع ��دد من
الر�س ��امين ال ��رواد ،ف ��ي مقدمته ��م
عبد القادر الر�س ��ام و�أكرم �شكري،
كما تناول الكاتب تجارب ت�شكيلية
للفنانين يحيى جواد� ،شاكر ح�سن
�آل �س ��عيد ،نعم ��ان ه ��ادي ،جعف ��ر
طاع ��ون ،مك ��ي ح�س ��ين� ،ض ��ياء

 متابعة املدى

ح�سن ،موفق مكي ،و�آخرين.

� شوقي كريم ح�سن
الروائ ��ي والكات ��ب الدرامي ،نظم
له اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين
محا�ض ��رة تح ��دث خالله ��ا ع ��ن
م�سيرته الأدبية.
وتحدث كريم خالل الجل�س ��ة التي
�أدارها الدكتور �صباح المو�سوي،
عن تجربته ف ��ي "الت�أليف الإذاعي
والتلفزيون ��ي ،وواق ��ع الم�س ��رح
بمدين ��ة ال�ص ��در خ�ل�ال فت ��رة
ال�سبعينيات من القرن الما�ضي".

عل ��ى الرغ ��م من م ��رور خم�س�ي�ن عام� � ًا على
رحي ��ل جن ��م الكوميدي ��ا �إ�س ��ماعيل يا�س�ي�ن
( 15ايل ��ول  24 -1912اي ��ار )1972اب ��ن
حمافظ ��ة ال�س ��وي�س امل�ص ��رية ،ف�إن ��ه ما زال
يحت ��ل �ص ��دارة جن ��وم الكوميدي ��ا عربي� � ًا،
ب�أعمال ��ه التي تنوعت ما بني فن املونولوج،
والأف�ل�ام الأ�س ��ود و�أبي�ض ،وامل�س ��رحيات،
ومل يكن جمهوره حمظوظ ًا بت�س ��جيلها� ،إال
�أنه يف حياة الفنان الكبري ،وجه �آخر مغاير
للفرح ��ة التي ر�س ��مها على وج ��وه معجبيه
وحمبيه ،وجه ��ه احلزين الذي بد�أ به حياته
الت ��ي انته ��ت �أي�ض� � ًا بحزن عمي ��ق ،وهذا ما
ت�ؤكده ر�س ��الته الأخرية التي ا�شتكى خاللها
من معاناته من قلة العمل ،والتجاهل ،الأمر
الذي دفعه �إىل العودة �إىل العمل كمونولوج
يف �أحد الكباريهات.

الطقس

وقال �إ�س ��ماعيل يا�س�ي�ن يف خطاب كتبه �إىل
وزي ��ر الثقاف ��ة ع ��ام  1965يف ذل ��ك الوق ��ت
ب ��در الدي ��ن �أبوغ ��ازي�" :أن ��ا �أربعني �س ��نة
�ش ��غل وتعب وجهد مثلت  400فيلم وعملت

 300مونول ��وج ومثلت  61م�س ��رحية كنت
عام ��ل زي ال ��دوا للإن�س ��ان املهموم ع�ش ��ان
�أ�ض ��حكه و�أن�س ��يه هم ��ه وغم ��ه م� ��ش دي
تك ��ون نهايت ��ي �أب ��د ًا ،النا�س تن�س ��ى ده كله

ويفتك ��روا �إن �أن ��ا يف �آخ ��ر �أيام ��ي رجع ��ت
ا�ش ��تغل يف كباري ��ه ط ��ب �أعم ��ل �إي ��ه؟ �أعمل
�إي ��ه؟ �أنا �أربعني �س ��نة جهد م�أخت�ش �ش ��هادة
تقدير ،وال حت ��ى ميدالية �ص ��فيح ،بالعك�س
مقلت� ��ش حاج ��ة م� ��ش دي تك ��ون نهايت ��ي
�أب ��د ًا" .ول ��د يف حمافظة ال�س ��وي�س وانتقل
�إىل القاه ��رة ،يف بداي ��ات الثالثينيات ،لكي
يبح ��ث عن م�ش ��واره الفني كمط ��رب� ،إال �أن
�ش ��كله وخف ��ة ظل ��ه حجب ��ا عن ��ه النجاح يف
الغناء ،وقد امتلك �إ�س ��ماعيل ال�ص ��فات التي
جعلت من ��ه جنم ًا من جنوم اال�س ��تعرا�ض؛
حي ��ث �أنه مط ��رب ومونولوج�س ��ت وممثل،
التح ��ق بف ��رق فنية كان ��ت معروف ��ة ،ومنها
فرق ��ة بديع ��ة م�ص ��ابني� ،إال �أن جمي ��ع ه ��ذه
الفرق رف�ضت عمل �إ�س ��ماعيل ي�س كمطرب،
واختاروا له �أن يكون مونولوج�ست ،وذاع
�صيته كمونولوج�س ��ت �إىل �أن اختاره ف�ؤاد
اجلزاي ��ريل ل ��دور �ص ��غري يف فيل ��م "خل ��ف

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احلرارة ترتفع قليال عن معدالته ��ا ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

احلباي ��ب" ،وه ��و �أول ظه ��ور �س ��ينمائي له
بعد � 9س ��نوات من عمل ��ه يف الفرق الغنائية
واال�ستعرا�ض ��ية �إىل �أن ا�س ��تطاع �إثب ��ات
متي ��زه يف ال�س ��ينما و�أ�ص ��بح �أح ��د �أب ��رز
جنومه ��ا .وظ ��ل �أح ��د روّ اد ه ��ذا الف ��ن على
امتداد ع�شر �سنوات من عام 1945 -1935
ثم عمل بال�سينما ،و�أنتجت له �أفالم ًا با�سمه
بعد �أن �أنتجت �أفالم ًا با�س ��م ليلى مراد ،ومن
ه ��ذه الأفالم (�إ�س ��ماعيل يا�س�ي�ن يف متحف
ال�شمع� ،إ�سماعيل يا�سني يقابل ريا و�سكينة،
�إ�س ��ماعيل يا�س�ي�ن يف اجلي� ��ش� ،إ�س ��ماعيل
يا�س�ي�ن بولي� ��س حربي� ،إ�س ��ماعيل يا�س�ي�ن
يف الطريان� ،إ�س ��ماعيل يا�سني يف البحرية،
�إ�س ��ماعيل يا�س�ي�ن يف م�ست�ش ��فى املجانني)،
وغريها الكثري .تزوّ ج �إ�س ��ماعيل يا�س�ي�ن 3
مرات ،ومل ينجب غري ولد واحد هو املخرج
الراحل يا�سني �إ�س ��ماعيل يا�سني من زوجته
الأخرية فوزية.
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