
 بغداد / املدى

هاج���م الرئي����س الأمريك���ي 
ام����س  ترم���ب،  دونال���د 
ج���ورج  الأ�س���بق  الرئي����س  الثالث���اء، 
بو�س البن، قائال اإن قرار غزو العراق 
ع���ام 2003 الذي اتخذ يف حقبة تويل 
الأمريكي���ة،  الرئا�س���ة  مه���ام  الأخ���ري 
"اأ�سواأ" قرار جرى اتخاذه يف تاريخ 

الوليات املتحدة.

بو�س���ت  نيوي���ورك  �سحيف���ة  ووف���ق 
الأمريكية، ق���ال ترم���ب: "انظروا اإىل 
الأم���ور اخلا�س���ة بقواتن���ا الآن، نحن 
حالًي���ا يف و�سع مغاير متاًم���ا، قل�سنا 
اآلف،   8 اإىل  اأفغان�ست���ان  يف  عدده���ا 
ويف الع���راق اإىل 4 اآلف ويف �سوري���ا 

حتى ال�سفر".
 واأ�ساف ترم���ب اأن "هذا ل يعني على 
الإط���الق اأنن���ا ل���ن نح���ارب اإذا كان���ت 
هن���اك �س���رورة لذل���ك، لكنن���ا اأنفقنا 8 

تريليونات دولر على اأ�سواأ قرار جرى 
اتخ���اذه يف اأي وق���ت م�س���ى بالذهاب 
اإىل ال�س���رق الأو�سط، ه���ذا رمبا اأ�سواأ 
ق���رار يف تاريخ بالدن���ا، اذ قتل ماليني 

الأ�سخا�س من كال الطرفني".
 وتاب���ع: "حاربنا كق���وات �سرطة، كنا 
على غرار عنا�سر يف �سرطة املرور، مل 
نحارب كما يجب القيام بذلك يف اأثناء 
احلرب لالنت�سار فيها. اأقّيم هذا القرار 

باأنه الأ�سواأ يف تاريخ بالدنا".

 بغداد / املدى

اأعلنت خلية الإعالم الأمني، 
مقتل "اأبو ق�س���ورة" القائد 
الع�سك���ري يف تنظيم داع�س الإرهابي 
لقطاع غرب���ي الأنبار و4 م���ن التنظيم 
الإرهابي بانفجار بناية مفخخة غربي 

البالد.
وذك���رت اخللية يف بي���ان اأن "القوات 
الأمنية املنفذة لعملية اأ�سود ال�سحراء، 
والتي انطلقت �سباح الثنني باإ�سراف 
قي���ادة العملي���ات امل�سرتك���ة، لتفتي����س 

مناط���ق غرب���ي الأنب���ار، متكن���ت ومن 
خالل قوة من لواء ح�سد حديثة �سمن 
قي���ادة عملي���ات اجلزيرة م���ن مطاردة 
عجلة حتم���ل خم�سة عنا�س���ر اإرهابية 
حاول���وا التخفي داخل اإح���دى الأبنية 
املرتوكة". واأ�سافت اأن "املكان انفجر 
عليه���م وال���ذي ات�س���ح اأن���ه مفخخ يف 
منطق���ة املده���م جنوب غرب���ي حديثة، 
وم���ن  جميع���ا  قتله���م  اإىل  اأدى  مم���ا 
بينه���م الإرهاب���ي امللق���ب اأب���و ق�سوره 
وه���و القائ���د الع�سكري لقاط���ع غربي 
الأنبار"، لفت���ة اإىل اأن "عجلتهم كانت 

حتت���وي على 80 عبوة نا�سفة، وقد مت 
التعامل معها ح�سب ال�سوابط".

وع���ن تزايد ن�ساط داع����س قال اخلبري 
اأحم���د  وال�سرتاتيج���ي  الع�سك���ري 
ال�سريفي: "كانت هناك مناطق م�سيطر 
عليه���ا عرب جه���د ا�ستخباراتي ت�سرتك 
فيه الق���درات التقنية والب�سرية، وبعد 
الن�سحاب الأمريك���ي، ح�سل نوع من 
الإرب���اك يف تاأم���ني م�ستلزم���ات ر�سد 
وا�ستمكان اإلك���رتوين، فخ�سرنا جزءا 

مهما يف اإدارة املعركة."
 التفا�صيل �ص3 

 ذي قار / املدى

�سهدت حمافظة ذي ق���ار تظاهرتان ليليتان 
الوىل يف �ساحة احلبوبي و�سط النا�سرية 
للمطالب���ة بتح�س���ني الواق���ع اخلدم���ي يف املحافظ���ة، 
والثانية يف ق�ساء الرفاعي �سمايل النا�سرية للمطالبة 

بت�سمية قائممقام غري جديل لإدارة الق�ساء املذكور.
وقال الإعالمي ماجد الكعبي ل�)املدى( اإن "التظاهرات 
يف ق�س���اء الرفاعي )80 كم �سمال النا�سرية ( جتّددت 
للمطالب���ة بتن�سي���ب قائممق���ام غري ج���ديل"، مبيًنا اأن 
التظاه���رات �سهدت فعاليات احتجاجية من بينها قطع 

لل�سوارع بالإطارات املحرتقة".
واأ�س���ار الكعب���ي اىل اأن "تظاه���رات الرفاعي انطلقت 
منذ اأكرث من اأ�سبوع اإثر قرار احلكومة املحلية يف ذي 
قار بتكلي���ف قائممقام قلعة �سكر كاظم الطوكي باإدارة 
ق�س���اء الرفاعي خلًفا جلمال م�س���ري قائممقام الرفاعي 

الذي �سبق واأن متت اإقالته".
وعق���ب  املحلي���ة  "احلكوم���ة  اأن  الكعب���ي  واأ�س���اف 
التظاه���رات الت���ي انطلق���ت من���ذ نحو اأ�سب���وع اتفقت 
م���ع �سيوخ ع�سائ���ر ق�ساء الرفاعي عل���ى تلبية مطالب 
املتظاهري���ن يف غ�س���ون خم�سة اأي���ام اإل اأنه���ا مل تِف 

بتعهداتها ما اأدى اىل جتدد التظاهرات".
 التفا�صيل �ص4 

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 
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 بغداد / املدى

يب����دو ان وف����دا ايراني����ا جنح 
بتقري����ب وجه����ات النظ����ر بني 
الكت����ل ال�سيعي����ة املت�سظي����ة لدعم حكومة 
م�سطفى الكاظمي والت�سويت ل�ساحلها 
يف اجلل�س����ة املقررة الي����وم الأربعاء، يف 
املقاب����ل وج����د املعرت�سون عل����ى الكابينة 
احلكومي����ة انف�سهم يف مع�سك����ر �سعيف 
ي�س����كل اع�س����اءه 70 نائبا فق����ط. واأثناء 
املفاو�س����ات الخ����رية ا�ستح����دث املكلف 
ال����وزراء  موق����ع نائ����ب رئي�����س جمل�����س 
ومنحه للقوى ال�سيعية، وا�ستبدل اربعة 
مر�سحني حلقائب وزاري����ة.  كذلك اأنباأت 
معطي����ات ال�ساع����ات الخ����رية باإمكاني����ة 
اإرج����اء الت�سوي����ت عل����ى وزارات الدفاع 
والداخلي����ة واملالي����ة اإىل جل�س����ة برملانية 
اخ����رى حت����ى التف����اق عل����ى املر�سح����ني. 
ملجل�����س  العام����ة  الأمان����ة  واأ�س����درت 
النواب اإر�س����ادات وقائية خا�سة بجل�سة 
الكاظم����ي.  حكوم����ة  عل����ى  الت�سوي����ت 
وذك����رت الأمان����ة اأن����ه م����ن اج����ل توف����ري 
احلماي����ة ال�سحية الالزم����ة للنواب اأثناء 
انعق����اد اجلل�س����ة ق����ررت اأن يك����ون مكان 
الك����ربى  القاع����ة  يف  اجلل�س����ة  انعق����اد 
وتنظيم جلو�س النواب بني �سف واآخر، 
ف�س����ال عن ترك ع����دد من املقاع����د الفارغة 
بني نائب واآخر. واأكدت اأن موظفي ق�سم 

املرا�سيم �سيتولون تنظيم عملية جلو�س 
النواب، فيما �سددت على ارتداء الكفوف 
والكمام����ات وجتن����ب مالم�س����ة ال�سطح 
وا�ستخ����دام املعقم����ات. ويق����ول عبا�����س 
الزاملي، النائب عن كتلة الفتح الربملانية 
يف ت�سريح ل�)املدى( اإن "الربملان �سيمنح 
الثقة حلكومة م�سطفى الكاظمي من اجل 
مواجهة الأزم����ات القت�سادية وال�سحية 
"املكل����ف م����ازال  والأمني����ة"، موؤك����دا اأن 
متوا�س����ال م����ع جمي����ع الكت����ل ال�سيا�سية 
الت����ي �ست�س����ارك يف جل�س����ة الت�سويت". 
حمم����د  الن����واب  جمل�����س  رئي�����س  ودع����ا 
"احل�س����ور  اىل  الن����واب  احللبو�س����ي، 
اإىل اجلل�س����ة املخ�س�س����ة للت�سويت على 
املنه����اج ال����وزاري والكابين����ة الوزاري����ة 
حلكومة املكلف م�سطفى الكاظمي، وذلك 

يف يوم الأربعاء ال�ساعة 9 م�ساًء".
اإجماع����ا  "هن����اك  اأن  الزامل����ي  وي�سي����ف 
برملاني����ا عل����ى مترير احلكوم����ة اجلديدة  
يف جل�س����ة الي����وم الأربع����اء"، مبين����ا ان 
"اخلالفات احلا�سلة بني الكتل ال�سيا�سية 
�سيتم جتاوزه����ا يف اجتماعات ولقاءات 
روؤ�س����اء الكتل الربملانية خ����الل ال�ساعات 
املقبل����ة". و�ستنته����ي املهل����ة الد�ستوري����ة 
املحددة للمكلف بثالثني يوما يف التا�سع 
م����ن �سهر ايار احل����ايل و�سط اعرتا�سات 
وحتفظ����ات تبديه����ا كت����ل ائت����الف دول����ة 
القان����ون بقيادة ن����وري املالكي وائتالف 

الوطني����ة بزعام����ة اي����اد ع����الوي. ويلفت 
الزامل����ي اإىل اأن "اإرج����اء ح�س����م وزارات 
الدف����اع والداخلي����ة واملالي����ة اإىل جل�س����ة 

باملحادث����ات  مره����ون  اأم����ر  برملاني����ة 
القائم����ة بني املكلف والكت����ل ال�سيا�سية"، 
م�س����ريا اىل اأن "العرتا�س����ات �ستط����رح 

يف الجتماع����ات امل�ستم����رة ب����ني جمي����ع 
الطراف ال�سيا�سية".

 التفا�صيل �ص3 

االأ�سواق ال�سعبية ال تعرتف بكورونا .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى

م����ع ع����ودة ن�س����اط تنظي����م داع�����س 
يك�س����ف  الح����داث،  واجه����ة  اىل 
م�سوؤول����ون عن ح����الت "ابت����زاز" يتعر�س لها 
ق����ادة ع�سكريون من جهات �سيا�سية تتدخل يف 

اإدارة امللف المني يف العراق.

هذه التدخالت، يعتقد انها واحدة من ال�سباب 
الت����ي عطل����ت اتخ����اذ الج����راءات ال�ستباقي����ة، 
الت����ي من املفرت�س ان تك�س����ف حركة امل�سلحني 
قب����ل ح����دوث الهجم����ات. واظه����رت الح����داث 
الخرية، وجود معلوم����ات �سبقت هجمات يف 
�س����الح الدين وكركوك بي����وم واحد او يومني، 
لك����ن رغم ذلك مل ت�ستطع القوات المنية ايقاف 
املهاجم����ني. ام�س اق����رتب التنظيم م����ن بغداد، 
بع����د الك�سف ع����ن معلوم����ات تفيد بني����ة داع�س 

ا�ستهداف من�ساآت حكومية داخل العا�سمة.
وانفج����رت �سي����ارة كانت تقل عن�س����را امنيا ما 
ت�سبب باإ�سابته، نتيج����ة عبوة ل�سقة و�سعت 
ا�سفلها على �سور العا�سمة ال�سمايل عند بوابة 

الكاظمية. 
 4 املا�سي����ة،  �ساع����ة  ال�����48  �سجل����ت  باملقاب����ل 
هجمات متفرق����ة جديدة يف املناط����ق املحررة، 
�سم����ال بغداد، ت�سببت مبقت����ل 5 عنا�سر امنية، 
م�سلح����ة  با�ستب����اكات  اآخري����ن،   6 وا�ساب����ة 
وعبوات نا�سفة. كذلك نفذت القوات المنية – 
يف نف�س الفرتة- 6 عمليات ع�سكرية وحمالت 
دهم ملواقع امل�سلحني يف �سالح الدين، النبار، 
واملو�سل، قتل����ت خاللها 11 م�سلًحا، واحبطت 
هجوم����ني انتحاريني. ويق����ول ع�سو يف جلنة 
الم����ن يف الربمل����ان، ان تلك العملي����ات كان من 
الهجم����ات  "قب����ل ح����دوث  املفرت�����س تنفيذه����ا 
ولي�����س بعده����ا"، ويعت����رب ان بع�����س احلمالت 

التي جرت قبل ا�سهر كانت "غري جادة".
يف متوز 2018، اعلن رئي�س الوزراء ال�سابق 
حيدر العبادي انطالق اول العمليات الع�سكرية 
ملالحقة "فل����ول داع�س"، بعد اق����ل من عام على 

اعالن الن�سر.
 التفا�صيل �ص2

تدخالت �سيا�سية تربك القادة 
الع�سكريني يف املناطق املحررة وت�سهل 

حتركات داع�ش

تعليمات للنواب بالتباعد اأثناء اجلل�صة وارتداء الكمامات والكفوف 

الكاظمي يدخل جمل�ش النواب بحكومة من 23 وزارة 
ومن�سٍب ملغًى

4 مر�صحني واتفاق على تاأجيل وزارات   مفاو�صات ال�صاعات الأخرية:  تغيريات طالت 

ال�سحة ت�سجل 85 اإ�سابة بكورونا.. وقرار "الفردي والزوجي" يولد ميتًا
 بغداد / املدى

اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة والبيئة، 
 85 ت�سجي���ل  الثالث���اء،  ام����س 
يف  كورون���ا  بفايرو����س  جدي���دة  ا�ساب���ة 
العراق. وذكر بي���ان للوزارة ان "خمتربات 
 )85( �سجل���ت  والبيئ���ة  ال�سح���ة  وزارة 
اإ�سابة يف الع���راق موزعة كالتايل: بغداد/ 
الر�ساف���ة: 5 ، بغ���داد/ الك���رخ: 13، مدينة 

الط���ب: 16، النج���ف الأ�س���رف: 2، كربالء: 
13، كركوك: 12، الب�سرة: 19، مي�سان: 1، 
املثنى: 3، اربيل: 1"، فيما �سجلت 4 وفيات 
اثنت���ان منها يف مدينة الط���ب، وواحدة يف 

بغداد/الر�سافة، واأخرى يف الب�سرة.
وبه���ذا يك���ون جمموع ال�ساب���ات "2431" 
منها 102 حالة وف���اة، و1571 حالة �سفاء، 
الكل���ي  الراقدي���ن  جمم���وع  يك���ون  وبذل���ك 
"758". من جهتها، دعت وزارة اخلارجية، 

البعث���ات والقن�سلي���ات خارج الع���راق اإىل 
الرتيث باإر�سال الطائرات لإعادة املواطنني 

العالقني حلني تهيئة اأماكن لئقة لهم.
وكان���ت خلية ال�سح���ة وال�سالمة ق���د اقرت 
والزوج���ي  الف���ردي  ق���رار  الثن���ني  ي���وم 
حلركة املركبات، وبا�س���رت القوات المنية 
التنفي���ذ يوم اأم����س الثالثاء. ولق���ى القرار 
اعرتا�س���ات كثرية من قب���ل خمت�سني كونه 
ل ي�ساه���م يف تقليل ا�ساب���ات كورونا، فيما 

ت�سري معلوم���ات اىل الغائه خ���الل اليومني 
املقبل���ني. ويف �سي���اق مت�س���ل اعلن حمافظ 
كرب���الء ن�سي���ف اخلطابي، ام����س الثالثاء، 
اإيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي ل�سري 
املركب���ات يف املحافظ���ة. وقال اخلطابي يف 
بيان اإنه "تقرر ايقاف العمل بنظام الزوجي 
والفردي ل�سري املركبات يف كربالء والتاأكيد 
عل���ى تطبيق اج���راءات ال�سح���ة وال�سالمة 

نهارا واحلظر التام ليال".

تظاهرتان ليليتان يف 
ذي قار لتح�سني الواقع 

اخلدمي

ترامب: غزو العراق اأ�سواأ قرار اتخذته اأمريكا

مقتل القائد الع�سكري لداع�ش يف الأنبار بكمني ن�سبه مقاتلوه 

اخلارجية تدعو البعثات والقن�صليات للرتيث باإرجاع العالقني

لطفي حاتم يكتب: 
الـنـزعــة الكـ�صـمـوبـولـوتـيـة 

والـطـائـفـيـة الـ�صـيـا�صـيـة

محمد الربيعي يكتب: لماذا 
نريد تعليمًا عاليًا على غرار 

الجامعات الأميركية والغربية؟
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م���ع ع���ودة ن�ش���اط تنظي���م د�ع����س �ىل و�جه���ة 
�لحد�ث, يك�شف م�شوؤولون عن حالت "�بتز�ز" 
يتعر����س لها قادة ع�شكريون من جهات �شيا�شية 

تتدخل يف �إد�رة �مللف �لمني يف �لعر�ق.
هذه �لتدخ���الت, يعتقد �نها و�حدة من �ل�شباب 
�لتي عطل���ت �تخاذ �لجر�ء�ت �ل�شتباقية, �لتي 
م���ن �ملفرت����س �ن تك�ش���ف حرك���ة �مل�شلحني قبل 
ح���دوث �لهجمات. و�ظه���رت �لحد�ث �لخرية, 
وجود معلومات �شبقت هجمات يف �شالح �لدين 
وكرك���وك بيوم و�حد �و يومني, لكن رغم ذلك مل 

ت�شتطع �لقو�ت �لمنية �يقاف �ملهاجمني.
�م�س �قرتب �لتنظيم من بغد�د, بعد �لك�شف عن 
معلوم���ات تفيد بني���ة د�ع�س ��شته���د�ف من�شاآت 
حكومي���ة د�خ���ل �لعا�شم���ة. و�نفج���رت �شيارة 
كان���ت تقل عن�ش���ر� �منيا م���ا ت�شب���ب باإ�شابته, 
نتيج���ة عبوة ل�شقة و�شع���ت ��شفلها على �شور 
�لعا�شمة �ل�شمايل عند بو�بة �لكاظمية. باملقابل 
�شجلت �ل����48 �شاعة �ملا�شية, 4 هجمات متفرقة 
جدي���دة يف �ملناط���ق �ملح���ررة, �شم���ال بغ���د�د, 
ت�شبب���ت مبقت���ل 5 عنا�ش���ر �مني���ة, و��شاب���ة 6 
�آخري���ن, با�شتب���اكات م�شلحة وعب���و�ت نا�شفة. 
كذل���ك نفذت �لقو�ت �لمنية – يف نف�س �لفرتة- 
ملو�ق���ع  ده���م  وحم���الت  ع�شكري���ة  عملي���ات   6
�مل�شلحني يف �شالح �لدي���ن, �لنبار, و�ملو�شل, 
قتل���ت خالله���ا 11 م�شلًحا, و�حبط���ت هجومني 

�نتحاريني.

مزاجات وحمالت غري جادة
ويق���ول ع�ش���و يف جلنة �لم���ن يف �لربملان, �ن 
تل���ك �لعملي���ات كان من �ملفرت����س تنفيذها "قبل 
ح���دوث �لهجم���ات ولي����س بعده���ا", ويعترب �ن 
بع����س �حلم���الت �لت���ي جرت قب���ل ��شه���ر كانت 
"غ���ري ج���ادة". يف مت���وز 2018, �علن رئي�س 
�ل���وزر�ء �ل�شاب���ق حي���در �لعبادي �نط���الق �ول 
�لعمليات �لع�شكرية ملالحقة "فلول د�ع�س", بعد 

�قل من عام على �عالن �لن�شر.
حلق���ت �لعملي���ة �لوىل, 8 عملي���ات �خ���رى �و 
�شفح���ات بامل�شمى �لع�شكري, حتت ��شم "�إر�دة 

�لن�شر", حتى نهاية عام 2019.

هذه �لعمليات, بح�شب بي���ان للقيادة �لع�شكرية 
ن�ش���ر يف ني�شان �ملا�شي, ��شفرت عن مقتل 135 
�قلي���م  با�شتثن���اء  �ملحافظ���ات,  كل  يف  م�شلح���ا 
كرد�شت���ان. ��شيف���ت للعملي���ات �ل����9 �لخ���رية, 
عملي���ة "�بط���ال �لعر�ق" يف �شب���اط �ملا�شي, ثم 
�خ���ري� "��ش���ود �ل�شحر�ء", �لت���ي �نتهت �م�س, 
جان���ب  �ىل  م�شلح���ني,   5 مقت���ل  فيه���ا  و�عل���ن 
�لع�ش���ر�ت من �حلمالت �ملح���دودة د�خل �ملدينة 

�و �ملحافظة �لو�حدة.
ع�ش���و جلنة �لم���ن يف �لربملان �ل���ذي طلب عدم 

ن�شر ��شم���ه, �كد ل�)�مل���دى( �ن "مز�جات تتحكم 
بالمن يف �لعر�ق, ويف طريقة �ختيار �لعمليات 
�لع�شكري���ة", م�ش���ري� �ىل �ن "جه���ات �شيا�شي���ة 
بابتز�زه���م  وتق���وم  �لق���ادة  عم���ل  يف  تتدخ���ل 

وتهديدهم بح�شب �ملن�شب".
�لنائ���ب �و�ش���ح �ن تل���ك �لتهدي���د�ت مرده���ا �ن 
"�غلب قادة �جلي�س و�ل�شرطة معينون بالوكالة 
ومل ي�ش���وت عليه���م �لربملان", م�شيف���ا �ن "ذلك 
يجعله���م عر�ش���ة للتهدي���د لنهم غ���ري مدعومني 
من �لربمل���ان". يف 2014, �عفى حيدر �لعبادي, 

ق���ادة  كب���ار  م���ن  �ل�شاب���ق, 8  �ل���وزر�ء  رئي����س 
�جلي����س و�لم���ن يف �لبالد, و�ح���ال 10 �آخرين 
�ىل �لتقاعد, �شم���ن حملة �ل�شالحات �لتي كان 
يتبناه���ا, فيما عني 18 �آخرين دون عر�شهم على 
�لربمل���ان. كذل���ك فعل رئي����س �ل���وزر�ء �مل�شتقيل 
ع���ادل عب���د �مله���دي, ح���ني �ق���ال و��شتب���دل 10 
من ق���ادة �جلي����س و�ل�شرطة, بع���د ف�شيحة قتل 
�ملا�ش���ي, دون  �لول  ت�شري���ن  �ملتظاهري���ن يف 

عر�شهم على �لربملان.
وكان �لربمل���ان يف 2012, ق���د رف����س قبول 17 

قائ���د� ع�شكري���ا ب�شب���ب خالف���ات عل���ى بع����س 
�ل�شماء �ر�شله���م رئي�س �لوزر�ء �ل�شبق نوري 

�ملالكي �ىل �لربملان لغر�س �لت�شويت عليهم.
"�لتغي���ري�ت  �ن  �لم���ن  جلن���ة  ع�ش���و  ويق���ول 
�ل�شيا�شي���ة �ملتك���ررة لبع����س �لق���ادة يف قو�طع 
�لعملي���ات يحدث �رباكا كب���ري�, ويجعل �لقو�ت 

وتركيز �لقادة م�شتتني".
�لنائ���ب يدع���و على خلفي���ة �لهجم���ات �لأخرية, 
�ىل �ع���ادة تقييم للق���ادة. وياأم���ل يف �ن تتالفى 

�حلكومة �ملقبلة تلك �لخطاء.

لرئي����س  وجه���ت  �شدي���دة  �نتق���اد�ت  وكان���ت 
�ل���وزر�ء �مل�شتقب���ل عادل عب���د �مله���دي على �ثر 
�بع���اد قائد جهاز مكافحة �لره���اب �ل�شابق عبد 
�لوه���اب �ل�شاع���دي, يف �يل���ول �ملا�ش���ي. وكان 
�ثي���ل �لنجيف���ي, وهو قي���ادي يف جبه���ة �لنقاذ 
و�لتنمي���ة, ق���ال يف وق���ت �شاب���ق ل�)�مل���دى( �ن 
"بع�س قادة �حل�شد �ملرتبطني بجهات �شيا�شية 
يوؤث���رون على عم���ل ق���ادة �جلي����س ويهددونهم 

بعقوبات".

متابعة احلا�سنات والعاطلني
هيئة �حل�ش���د, بدورها �أعلنت �م�س, ��شتعد�دها 
ل�شن عملية �أمني���ة و��شعة يف حمافظات �لأنبار 

و�شالح �لدين ونينوى ملالحقة د�ع�س.
وق���ال مدي���ر �إع���الم �لهيئ���ة مهن���د �لعقاب���ي, يف 
ت�شريح للوكالة �لر�شمي���ة, �إن "�أغلب �مل�شافات 
تتو�جد يف مناطق وعرة خالية من �ل�شكان و�ن 
د�ع�س ي�شتثمر وجود بع����س ممن يتعاون معه 
لت�شهي���ل حتركات���ه". �حل�ش���د �ل�شعب���ي, كان قد 
�علن �م����س, يف بيان مقت�شب ع���ن نهاية عملية 
"��ش���ود �ل�شحر�ء" بتطه���ري عدة مناطق وقتل 
"خم�شة �إرهابيني وتفجري عجلة مفخخة غربي 

�لنبار".
وكانت خلي���ة �لإعالم �لأمني ق���د �أعلنت �لثنني 
�نط���الق "�أ�ش���ود �ل�شح���ر�ء", لتفتي����س مناطق 
و�دي حور�ن �حل�شينيات, �لكعره, �چ 2, و�دي 

�حللكوم, و�شول �ىل �حلدود �لدولية.
م���ن جهته قال �شعد �حللفي, ه���و ع�شو �آخر يف 
جلنة �لمن يف �لربملان يف �ت�شال مع )�ملدى( �ن 
�ملنظومة �لمنية يف �لبالد "حتتاج �ىل كامري�ت 
حر�ري���ة وطائ���ر�ت هليكوب���رت ملتابع���ة �ملناطق 
�لبعيدة ولتعزيز �لجر�ء�ت �ل�شتباقية".�م�س, 
�نطلق���ت حملة ع�شكري���ة جدي���دة يف مكي�شيفة, 
جنوب �شامر�ء, بعد �شاعات من �عالن "د�ع�س" 
تبنيه �لهجوم �لذي ��شفر عن ��شت�شهاد و��شابة 

13 عن�شر� من �حل�شد.
�حللف���ي �ك���د �ن "�حلا�شنات يف �مل���دن ما ز�لت 
متو�ج���دة ويجب مر�قبة �ل�ش���كان ب�شكل جيد". 
كم���ا دع���ا �لنائ���ب �ىل �لهتم���ام باخلدم���ات يف 
�ملناط���ق �ملح���ررة وت�شغي���ل �ل�شب���اب �لعاطلني 

خوفا من ��شتثمارهم من �ملتطرفني. 

مقاتل يقف 
بجانب بقايا 
عبوة نا�سفة 
انفجرت على 
قوة ع�سكرية يف 
�سالح الدين

 ترجمة / حامد احمد           
       

ف���ي منت�ش���ف حزي���ر�ن, �شت�ش���رع كل من 
بح���و�ر  و�لع���ر�ق  �لمتح���دة  �لولي���ات 
تت���م  �ن  �لمفتر����س  م���ن  �شتر�تيج���ي 
في���ه مناق�ش���ة جمي���ع �لق�شاي���ا �لمتعلق���ة 
بعالقتهم���ا �لثنائي���ة, وي�شتم���ل ذل���ك على 

تو�جد �لقو�ت �لميركية. 
وكون �لع���ر�ق يمث���ل �لن مرك���ز ت�شاعد 
�لخالف بين �لولي���ات �لمتحدة و�ير�ن, 
فانه من �لمتعذر عدم �ل�شعور بان �لعالقة 
�لميركي���ة – �لعر�قي���ة ق���د ت�ش���ل لنقطة 
حا�شم���ة. هذ� �شيء جي���د, و�ن على �د�رة 
�ن  تر�م���ب  دونال���د  �لميرك���ي  �لرئي����س 

ت�شمن فعل ذلك .
تقيي���م و��شنطن ل�شيا�شته���ا تجاه �لعر�ق 
ج���اء متاأخ���ر�. �زد�د ��شط���ر�ب �لعالق���ة 
عب���ر �ل�شنة �لما�شية من منطلق �لم�شالح 
�لمني���ة  �لق���و�ت  �قدم���ت  �لميركي���ة. 
�لعر�قي���ة عل���ى قتل مئات م���ن متظاهرين 
مدنيي���ن �بري���اء يحتج���ون �شلمي���ا �ش���د 
�خفاقات حكومية كثيرة. و�ير�ن ��شتغلت 
�لقت�شاد �لعر�قي ب�شكل منهجي لاللتفاف 
على �لعقوبات �لميركية. و�ل�شو�أ من كل 
ذل���ك, �ن مجامي���ع م�شلحة موؤي���دة لير�ن 
نفذت عدة هجم���ات �شاروخية �شد قو�ت 
�مي���ركان,  ومتعاقدي���ن  ودبلوما�شيي���ن 
في وقت ل���م تتخذ �لحكوم���ة �لعر�قية �ي 

�جر�ء لمحا�شبة �لفاعلين .
�شنة بعد �خرى قام���ت �لوليات �لمتحدة 
بتزوي���د �لع���ر�ق بم�شاع���د�ت �قت�شادي���ة 
وع�شكرية بمئات �لماليين من �لدولر�ت, 
ف�شال ع���ن دع���م دبلوما�شي حي���وي. هذ� 
�أن  �فتر�����س  عل���ى  م�شتن���د�  كان  �لدع���م 
يبرز �لعر�ق عب���ر �لوقت ك�شريك ��شا�شي 
بالحف���اظ عل���ى �ل�شتق���ر�ر و�لم���ن ف���ي 

�ل�شرق �لو�شط. 
ولكن بدل من ذلك, فان �لحكومة �لعر�قية 
تتجه �ليوم �أكثر نحو �لتجاه �لمعاك�س, 
تمار����س مع���دلت مهول���ة م���ن �لعنف �شد 
�شعبه���ا, في حي���ن تغ�س �لنظر ع���ن قيام 
�ي���ر�ن �لتي تعتب���ر �خطر ع���دو للوليات 
�لمتحدة في �لمنطقة, بزعزعة �ل�شتقر�ر 
لموؤ�ش�شاته���ا  وتقوي�شه���ا  �ر�شه���ا  ف���ي 

و�قت�شادها .
قد يوفر �لح���و�ر �ل�شتر�تيج���ي �لقادم ما 
يمك���ن �عتب���اره �لفر�شة �لخي���رة لعك�س 
هذ� �لم�شار �له���د�م و�نقاذ �شر�كة حيوية 
�أميركي���ة طويل���ة �لجل مع �لع���ر�ق. هذه 

�لفر�شة يجب �ن ل تهدر .

يج���ب �ن يكون هناك في قل���ب نهج �د�رة 
تر�مب توجه���ا نحو �دخال �ش���روط �كثر 
�شر�مة بخ�شو����س �لدعم �لميركي. �نها 
م�شاأل���ة �شرورة بقدر ما ه���ي خيار. �زمة 
كورونا وعو�قبه���ا �شت�شبب تقييد�ت غير 
م�شبوقة عل���ى ميز�نية �لوليات �لمتحدة 
لع���دة �شنو�ت قادمة. هذ� يعني �نه �شوف 
لن يكون هناك ت�شاهال في بر�مج معونات 
خارجي���ة لي�س له���ا مردود منظ���ور يخدم 
�لم�شال���ح �لميركية, فما بال���ك بمعونات 
تبدو وكاأنها تعزز قوة �عد�ء مثل �ير�ن؟. 
لق���د ح���ان �لوقت لتك���ون بع����س خيار�ت 
�شعبة مطروحة �مام �لحكومة �لعر�قية. 
يجب �ن يوؤدي ذلك لدر�ك حجم �لخ�شارة 

ف���ي حال عدم �ب���د�ء �ي ت�شميم ولو �لحد 
�لدنى منه على �قل تقدير لمقاومة هيمنة 
�ير�ني���ة و�ل�شعي من �جل �شيادة عر�قية. 
�لح���و�ر �ل�شتر�تيجي �لق���ادم  يوفر ما قد 
يك���ون �لفر�ش���ة �لخي���رة لنق���اذ �شر�ك���ة 
حيوي���ة قابل���ة للتطبي���ق بي���ن �لولي���ات 

�لمتحدة و�لعر�ق .
ت�شعى �د�رة تر�م���ب لتخ�شي�س �كثر من 
600 مليون دولر من ميز�نيتها �ل�شنوية 
له���ذ� �لع���ام للم�شاع���دة بتدري���ب وتجهيز 
�لق���و�ت �لعر�قية في معركته���ا �لم�شتمرة 
�شد بقاي���ا تنظيم د�ع����س. وياأتي ذلك في 
مقدمة م�شاهمات حيوي���ة يقدمها �لجي�س 
�لميركي لعملي���ات مكافحة �لرهاب على 

�شكل دعم لوج�شتي و��شتخباري و��شناد 
ج���وي قتالي. وتطال���ب �لد�رة �لميركية 
�ي�ش���ا بتخ�شي����س �كثر م���ن 120 مليون 
دولر لدع���م �لقت�ش���اد �لعر�ق���ي وبر�مج 
�خ���رى, ب�شمنها �ز�لة �للغ���ام �لر�شية. 
ه���ذ� بال�شاف���ة �ل���ى م�شان���دة �لولي���ات 
�لمتح���دة للع���ر�ق ف���ي ت�شهي���ل ح�شول���ه 
عل���ى ماليي���ن �ل���دولر�ت م���ن م�شاعد�ت 
�قت�شادي���ة م���ن �شن���دوق �لنق���د �لدول���ي 
و�لبنك �لدولي. وربم���ا �لهم من ذلك هو 
بن���ك نيوي���ورك لالحتي���اط �لدول���ي �لذي 
يحافظ عل���ى ح�شاب �حتياطي���ات �لعر�ق 
من �لعملة �ل�شعبة وي�شحن �شنويا للبالد 
ملي���ار�ت �لدولر�ت من فئة �لمئة �لدولر 
للحفاظ على بق���اء �قت�شادها �لذي يعتمد 

على �لنقد محافظا على قوته.
ه���ذه  �غل���ب  �ن  ج���د�,  �لو��ش���ح  م���ن 
�لم�شاعد�ت ل يمكن ��شتبد�لها. وبالتاأكيد 
�ي���ر�ن لي�ش���ت بموقف يمك���ن �ن توفرها. 
بغياب دعم �ميركي, ف���ان �قت�شاد �لعر�ق 
وو�شع���ه �لمن���ي �له����س, �شيك���ون �كث���ر 
قرب���ا م���ن �ي فت���رة �شابقا نح���و �لكارثة. 
بالأخ����س �شمن �شي���اق �لنهي���ار �لحالي 
باأ�شع���ار �ش���وق �لنف���ط �لدولي���ة. �ن �آخر 
�شيء يمكن للع���ر�ق �ن يتحمل فقد�نه هو 
�لدعم �ل�شيا�شي و�لقت�شادي و�لع�شكري 

من �قوى �شريك دولي له .
ي�شكل هذ� زخما قوي���ا للوليات �لمتحدة 
ف���ي  نقا�شاته���ا  لخو����س  ت�شتع���د  وه���ي 
حزير�ن. هذ� �لزخ���م �شيكون حتى �قوى 
�ذ� م���ا �و�شح���ت و��شنط���ن لبغ���د�د ب���ان 
�ذعانه���ا �لمتز�ي���د للهيمن���ة �لير�ني���ة قد 
يعر����س �لعر�ق �كثر لمزي���د من �جر�ء�ت 
عقابي���ة �ميركية, تتر�وح تل���ك �لعقوبات 
بين من���ع وتجميد �ر�شدة قادة �شيا�شيين 
كب���ار و�شرب���ات جوي���ة ت�شته���دف ق���ادة 

ف�شائ���ل م�شلح���ة معاقبي���ن وت�ش���ل حتى 
لتقيي���د�ت عل���ى ق���درة �لع���ر�ق عل���ى بيع 
نفطه, كما ه���و �لحال م���ع �لعقوبات على 
�ي���ر�ن, خ�شو�ش���ا ف���ي وق���ت يوج���د فيه 
�لنف���ط  با�ش���و�ق  مف���رط  فائ����س �شخ���م 
�لعالمي���ة ي�ش���ل �ل���ى ح���دود 20 ملي���ون 

برميل باليوم .
مقاب���ل دعمه���ا �لم�شتم���ر, عل���ى �لوليات 
�لمتحدة �ن تحر�س على �ن تكون مطالبها 
من �لحكومة �لعر�قية محدودة وو�قعية. 
مهما يكن من �شغط قد تمار�شه و��شنطن, 
فه���ذ� ل يعني �ن �لعر�ق �شيدخل حربا مع 
�ير�ن, ول �ن���ه �شيعمل على حل �لف�شائل 
�لم�شلحة في ليل���ة و�شحاها. ولكن يمكن 
لالد�رة �لميركية �ن ت�شر ب�شكل قانوني 
عل���ى �ن تب���د�أ �لحكومة �لعر�قي���ة باتخاذ 
خطو�ت مهمة و�قعية, تخدم قبل كل �شيء 
�شي���ادة �لعر�ق بينم���ا تر�عي ف���ي �لوقت 
نف�ش���ه ع���دة �هتمامات �ميركي���ة جوهرية 
. �شيا�شي���ا, يج���ب �ن تك���ون هن���اك نهاية 
للقمع �لعنيف �شد �لمحتجين �ل�شلميين, 
ومحا�شب���ة �لمتورطين م���ن �جهزة �منية 
تحقيقي���ة  �ج���ر�ء�ت  وف���ق  وم�شلحي���ن 
موثوق���ة. ويجب �لتاأ�شي�س لحو�ر وطني 

جدي مع حركة �لحتجاج .
�قت�شاديا, يتوجب على �لحكومة �لت�شارك 
لمن���ع ��شالي���ب  �لمتح���دة  م���ع �لولي���ات 
�ي���ر�ن �لو��شح���ة ف���ي �لع���ر�ق للتمل����س 
من �لعقوبات, بالخ����س �شادر�ت �لنفط 
�لير�ني و�شهول���ة و�شول �ير�ن للدولر 
�لميركي عبر �لع���ر�ق, وهذه �ن�شطة من 
�شاأنها �ن تعر�س �لقت�شاد �لعر�قي نف�شه 
لخط���ر ج�شي���م يتمث���ل بعقوب���ات ثانوية 

�ميركية .
ع�شكريا, تحتاج �لوليات �لمتحدة �لى �ن 
ترى دليال على �ن �لحكومة �لعر�قية تقوم 

باتخاذ جهد مدرو�س لو�شع حد للهجمات 
�شد ق���و�ت ودبلوما�شيين �ميركان, حتى 
لو ل���م يت���م �نهاوؤه���ا ب�شكل كام���ل. هذ� ل 
يعني قيام �لحكومة با�شتنكار هذه �لفعال 
فقط كاأفع���ال خارجة ع���ن �لقانون, بل �ن 
تق���وم بن�شر عنا�ش���ر مخابر�تي���ة و�منية 
ل���ردع و�بطال هذه �لهجم���ات ومعاقبتها, 
وبينما لن تمتنع �لولي���ات �لمتحدة �بد� 
عن حقها في �لت�ش���رف من جانبها للدفاع 
ع���ن منت�شبيها, فان �ل�ش���يء نف�شه ينطبق 
على �لعر�ق بانه كل ما يتحرك بجد تجاه 
ه���ذ� �لمو�ش���وع كلما �بتع���دت �ميركا عن 

��شتخد�م �لقوة من جانبها .
�لمد�ومة على دعم �لع���ر�ق �شتكون مهمة 
ف���ي �ف�ش���ل �لظ���روف. ولكنه���ا  ع�شي���رة 
�شتك���ون م�شتحيلة �شمن بيئ���ة تبدو فيها 
�لحكوم���ة �لعر�قي���ة كتاب���ع لي���ر�ن �كثر 
مما هي �شريك للوليات �لمتحدة. �لوقت 
ينف���د �شريعا بالن�شب���ة للحكومة �لعر�قية 
لك���ي تغير من ه���ذه �لمالحظ���ة وذلك بان 
تظهر بانها متعهدة على �لقل بالدفاع عن 
�شيادة �لعر�ق كما كانت �لوليات �لمتحدة 

م�شتعدة لذلك على مدى 17 عاما .
ه���ذه هي �لحقيق���ة �لكاملة �لت���ي يتوجب 
على �د�رة تر�مب نقله���ا للقادة �لعر�قيين 
خالل �لح���و�ر �ل�شتر�تيج���ي �لقادم. على 
كل ح���ال, �ن ه���ذه �لعالق���ة �ل�شعب���ة ب���ل 
�لمهم���ة تندفع بكل تاأكي���د �لن نحو نقطة 
ت�شري���ف م�شيري���ة. بينم���ا تك���ون ه���ذه 
�لمور �لد�عمة مهم���ة بدون �شك لم�شالح 
تك���ون  ق���د  فانه���ا  �لمتح���دة,  �لولي���ات 
وجودية بالن�شب���ة للعر�ق. على �لحكومة 
في بغد�د �ن تكون متحررة من �ي �أوهام 

عك�س ذلك .
عن: مجلة ف�رين ب�لي�سي 
االميركية

�سيناريوهات اأمريكية عن اإلغاء االتفاقية ال�سرتاتيجية: منع و�سول الدوالر وعقوبات ت�سل 
لتجميد اأر�سدة قادة عراقيني ومالحقتهم 

مقترح اميركي الإيقاف م�ساعدات بـقيمة 720 ملي�ن دوالر ودعم البنك الدولي
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"�أبو  مقتل  �لأم��ن��ي،  �لإع���ام  خلية  �أعلنت 
ق�سورة" �لقائد �لع�سكري في تنظيم د�ع�ش 
�لإره���اب���ي ل��ق��ط��اع غ��رب��ي �لأن���ب���ار و4 من 
مفخخة  بناية  بانفجار  �لإره��اب��ي  �لتنظيم 

غربي �لباد.
وذكرت �لخلية في بيان �أن "�لقو�ت �لأمنية 
و�لتي  �ل�����س��ح��ر�ء،  �أ���س��ود  لعملية  �لمنفذة 
ق��ي��ادة  ب��اإ���س��ر�ف  �لث��ن��ي��ن  ���س��ب��اح  �نطلقت 
غربي  مناطق  لتفتي�ش  �لم�ستركة،  �لعمليات 
�لأن��ب��ار، تمكنت وم��ن خ��ال ق��وة م��ن ل��و�ء 
�لجزيرة  عمليات  قيادة  �سمن  حديثة  ح�سد 
عنا�سر  خم�سة  تحمل  عجلة  م��ط��اردة  م��ن 
�إرهابية حاولو� �لتخفي د�خل �إحدى �لأبنية 

�لمتروكة".
و�لذي  عليهم  �نفجر  "�لمكان  �أن  و�أ�سافت 
�لمدهم جنوب  �أنه مفخخ في منطقة  �ت�سح 
جميعا  قتلهم  �إل��ى  �أدى  مما  حديثة،  غربي 
ق�سوره  �أب��و  �لملقب  �لإره��اب��ي  بينهم  وم��ن 
وهو �لقائد �لع�سكري لقاطع غربي �لأنبار"، 
لفتة �إلى �أن "عجلتهم كانت تحتوي على 80 
ح�سب  معها  �لتعامل  تم  وق��د  نا�سفة،  عبوة 

�ل�سو�بط".
�لخبير  ق���ال  د�ع�������ش  ن�����س��اط  ت���ز�ي���د  وع���ن 
�ل�سريفي:  �أحمد  و�ل�ستر�تيجي  �لع�سكري 
"كانت هناك مناطق م�سيطر عليها عبر جهد 
�لتقنية  �لقدر�ت  فيه  ت�سترك  ��ستخبار�تي 
و�ل��ب�����س��ري��ة، وب��ع��د �لن�����س��ح��اب �لأم��ري��ك��ي، 

ح�سل نوع من �لإرباك في تاأمين م�ستلزمات 
جزء�  فخ�سرنا  �إلكتروني،  و��ستمكان  ر�سد 

مهما في �إد�رة �لمعركة."
ي�ستثمر  "�لتنظيم  بالقول،  �ل�سريفي  وتابع 
م��ن��اط��ق ت�سنف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل��ن��اح��ي��ة  م��ن 
�لجهد  قبل  من  م�ساءة  وغير  معتمة  باأنها 
لاإرهابيين  مهد  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�ستخباري، 
جماعات  ب�سكل  �أنف�سهم  تنظيم  �إع���ادة  م��ن 

تنطلق من تلك �لمناطق لتنفيذ عملياتها."
"�ل�سر�عات   ، ق���ائ���ااً �ل�����س��ري��ف��ي  و�أ����س���اف 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة ت��ل��ق��ي ب��ظ��ال��ه��ا على 
�لحكومة  ت�سكيل  في  �لتاأخر  مثل  �ل��ع��ر�ق، 
�لجديدة، و�لإ�سر�ر على �لمحا�س�سة، �لتي 

تعد معرقا للموؤ�س�سات �لأمنية و�لع�سكرية، 
وك��ذل��ك م��و���س��وع �ل�����س��ج��ال �ل��ج��اري ح��ول 
�لن�سحاب �لأمريكي و�لآثار �لمترتبة عليه، 

فهناك رف�ش �أمريكي تقابله رغبة �إير�نية".
�ل��ن��و�ب،  ف��ي مجل�ش  ذل��ك، ح��ذر ع�سو  �ل��ى 
�م�ش �لثاثاء، من ما �سماه "موؤ�مرة �ميركية 
هجمات  ل�سن  د�ع�ش  تنظيم  تحرك  خبيثة" 
يومية على �لمناطق �لمحررة وب�سكل يومي 

م�ستغلة و�سع �لبلد و"جائحة كورونا".
�ن  بيان  في  �لبعيجي  من�سور  �لنائب  وقال 
عدد  في  وهجماته  د�ع�ش  ع�سابات  "حركة 
خبيثة  موؤ�مرة  عن  عبارة  هي  �لمناطق  من 
د�ع�ش  �سيناريو ع�سابات  �عادة  �لى  ت�سعى 

�سوتنا  �ن  بعد  �مريكا،  قبل  من  �لرهابية، 
على �خر�جهم من �ر��سينا لذلك على �لجميع 
�لخبيثة"  �لموؤ�مرة  �ن يتكاتف لف�سال هذه 

.
وحذر �لبعيجي، �لحكومة �لحالية �لتي تدير 
�لرهابية  د�ع�ش  ع�سابات  "قيام  من  �لبلد 
با�ستغال �لو�سع �لر�هن �لذي يمر به �لبلد 
ب�سبب  ��ستثنائية  �و�ساع  من  ي�سهده  وم��ا 
�لحكومة  ت�سكيل  وت��اأخ��ر  ك��ورون��ا  جائحة 
�رهابية  هجمات  �سن  خ��ال  م��ن  �ل��ج��دي��دة 
قطعاتنا  فيه  ت�ستهدف  محررة  مناطق  بعدة 
و�لجي�ش  �ل�سعبي  �لح�سد  م��ن  �لع�سكرية 
وقو�تنا �لمنية �لخرى ب�سكل م�ستمر". كما 
طالب "وز�رة �لدفاع وهيئة �لح�سد �ل�سعبي 
بقايا  على  للق�ساء  و��سعة  ع�سكرية  بحملة 
�لمناطق  بجميع  �لجر�مية  �لع�سابات  هذه 
نهائيا  عليهم  و�لق�ساء  ��ستهد�فها  تم  �لتي 
با�سرع وقت من �جل �لحفاظ على �ر��سينا 

�لمحررة".
�لتكاتف  �لجميع  "على  �لبعيجي:  و��ساف 
�لره���اب  ع���ودة  م��ن��ع  �ج���ل  م��ن  بينهم  فيما 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لر�����س���ي  �ل���ى  ب�� ��د�ع�����ش  متمثا 
و�ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��دن��ن��ا خ��ال��ي��ة و�آم���ن���ة من 
قدمنا  �ن  بعد  �لج��ر�م��ي��ة  �لع�سابات  ه��ذه 
هذه  وطرد  �ر��سينا  لتحرير  �لزكية  �لدماء 
�لجميع  من  ناأمل  لذلك  خارجها  �لع�سابات 
د�ع�ش  لع�سابات  �لحقيقي  �لخطر  يدرك  �ن 
لعودتها  �ل�سماح  لطردها وعدم  معا  و�لعمل 

نهائيا �كر�ما لدماء �ل�سهد�ء".
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�كد مظهر محمد �سالح، �لم�ست�سار �لمالي 
�سريان  �لثاثاء،  �م�ش  �ل��وزر�ء،  لرئي�ش 
�لت��ف��اق��ي��ة م��ع �ل�����س��ي��ن، فيما ����س��ار �ل��ى 

�رتباطها بمجل�ش �لعمار �لمقبل.
�ل�سينية تمتد  "�لتفاقية  �ن  وقال �سالح 
ل�20 عاما"، مبينا �ن "عائد�ت �ل�100 �لف 
برميل �لمخ�س�ش لل�سندوق �لم�سترك ل 

ت�سمح با�ستثمار�ت كبيرة".
قائمة  �ل�سين  مع  "�لتفاقية  �ن  و��ساف 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  م��ج��ال  ف��ي  وم�����س��ت��م��رة 
�لع��م��ار  مجل�ش  �ن�����س��اء  ف��ي  و�سترتبط 
م�ستقلة  م��و�رد  له  �ستكون  �ل��ذي  �لمقبل 
��سعار  "تح�سن  �ن  مبينا  �لمو�زنة"،  عن 
�ل�سينية  بالتفاقية  �لعمل  �سيعيد  �لنفط 
ب�سكل �سحيح و��ستر�ك �لجانب �ل�سيني 
�لى  تحويلها  �مكانية  مع  �سحيح  ب�سكل 

عقود �سركات".
عن  �علنت  �ن  �لتخطيط،  ل��وز�رة  و�سبق 
�سمن  ب��الإع��م��ار  �لم�سمولة  �لم�ساريع 
حيز  ت��دخ��ل  �ل��ت��ي  �ل�سينية،  �لت��ف��اق��ي��ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ ح���ال �إق�����ر�ر �ل��م��و�زن��ة ح�سب 

�لوز�رة.
�إن  �لدليمي  نوري  �لتخطيط  وزير  وقال 
ا للم�ساريع �لكبيرة  "�لوز�رة �أعدت خططاً
م�سروع  ومنها  �ل�سينية  �لتفاقية  �سمن 

و�لطرق  �ل��م��دن  وم�ساريع  �ل��ف��او  ميناء 
ا �أن "�لتفاق �ل�سيني ل  �لرئي�سة"، م�سيفاً
� وتم �إعد�د �لم�ساريع لكنها  يز�ل موجوداً

توقفت ب�سبب حكومة ت�سريف �أعمال ".
و�أ�سار �لدليمي �إلى �أن "مبلغ تكلفة 100 
�ل�سيني  �لبنك  �تفاق  �سمن  برميل  �أل��ف 
�لنفط  بمبيعات  �ل�سكالت  ب�سبب  توقف 
ومن  �ل�ستقطاع  �سي�ستمر  و�لمفرو�ش 

�لممكن �أن يبد�أ �لعمل به".
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كذلك �أنباأت معطيات �ل�ساعات �لخيرة 
باإمكانية �إرجاء �لت�سويت على وز�ر�ت 
�لدف����اع و�لد�خلية و�لمالي����ة �إلى جل�سة 
برلماني����ة �خ����رى حت����ى �لتف����اق عل����ى 

�لمر�سحين.
لمجل�����ش  �لعام����ة  �لأمان����ة  و�أ�س����درت 
�لنو�ب �إر�ساد�ت وقائية خا�سة بجل�سة 
�لكاظم����ي.  حكوم����ة  عل����ى  �لت�سوي����ت 
وذك����رت �لأمان����ة �أن����ه م����ن �ج����ل توفير 
للن����و�ب  �لازم����ة  �ل�سحي����ة  �لحماي����ة 
�أثن����اء �نعق����اد �لجل�سة ق����ررت �أن يكون 
مكان �نعقاد �لجل�سة في �لقاعة �لكبرى 
وتنظي����م جلو�����ش �لن����و�ب بي����ن �س����ف 
و�آخ����ر، ف�سا عن ت����رك عدد من �لمقاعد 

�لفارغة بين نائب و�آخر.
�لمر��سي����م  ق�س����م  �أن موظف����ي  و�أك����دت 
جلو�����ش  عملي����ة  تنظي����م  �سيتول����ون 
�رت����د�ء  عل����ى  �س����ددت  فيم����ا  �لن����و�ب، 
�لكف����وف و�لكمامات وتجن����ب مام�سة 

�ل�سطح و��ستخد�م �لمعقمات.
ويقول عبا�ش �لز�ملي، �لنائب عن كتلة 
�لفتح �لبرلمانية في ت�سريح ل�)�لمدى( 
�إن "�لبرلم����ان �سيمن����ح �لثق����ة لحكومة 
م�سطف����ى �لكاظم����ي من �ج����ل مو�جهة 
و�ل�سحي����ة  �لقت�سادي����ة  �لأزم����ات 
و�لأمني����ة"، موؤك����د� �أن "�لمكلف ماز�ل 
متو��س����ا م����ع جميع �لكت����ل �ل�سيا�سية 

�لتي �ست�سارك في جل�سة �لت�سويت".
ودع����ا رئي�����ش مجل�����ش �لن����و�ب محم����د 
�لحلبو�سي، �لن����و�ب �لى �لح�سور �إلى 
�لجل�س����ة �لمخ�س�س����ة للت�سوي����ت على 
�لمنه����اج �ل����وز�ري و�لكابينة �لوز�رية 
لحكوم����ة �لمكل����ف م�سطف����ى �لكاظمي، 
�ل�ساع����ة 9  �لأربع����اء  ي����وم  ف����ي  وذل����ك 
". وي�سي����ف �لز�مل����ي �أن "هناك  م�س����اءاً
�إجماع����ا برلمانيا عل����ى تمرير �لحكومة 
�لجدي����دة  في جل�سة �لي����وم �لأربعاء"، 
"�لخاف����ات �لحا�سل����ة بي����ن  مبين����ا �ن 

�لكت����ل �ل�سيا�سي����ة �سيت����م تجاوزها في 
�لكت����ل  روؤ�س����اء  ولق����اء�ت  �جتماع����ات 

�لبرلمانية خال �ل�ساعات �لمقبلة".
و�ستنتهي �لمهل����ة �لد�ستورية �لمحددة 
للمكل����ف بثاثي����ن يوما ف����ي �لتا�سع من 
�سه����ر �ي����ار �لحال����ي و�س����ط �عتر��سات 
وتحفظ����ات تبديه����ا كت����ل �ئت����اف دولة 
�لقانون بقيادة نوري �لمالكي و�ئتاف 

�لوطنية بزعامة �ياد عاوي.
ويلفت �لز�مل����ي �إل����ى �أن "�إرجاء ح�سم 
وز�ر�ت �لدفاع و�لد�خلية و�لمالية �إلى 
جل�سة برلمانية �أمر مرهون بالمحادثات 

�لقائمة بين �لمكلف و�لكتل �ل�سيا�سية"، 
م�سي����ر� �ل����ى �أن "�لعتر��سات �ستطرح 
ف����ي �لجتماعات �لم�ستم����رة بين جميع 

�لطر�ف �ل�سيا�سية".
وكان رئي�ش �لبرلمان محمد �لحلبو�سي 
قد طال����ب، �ل�سب����ت، �لن����و�ب للح�سور 
�إل����ى �لعا�سم����ة بغ����د�د وت�سيير رحات 
م����ن �لمحافظ����ات �لمختلف����ة ��ستع����د�د� 
لعقد جل�سة منح �لثقة لحكومة �لمكلف 

م�سطفى �لكاظمي.
و�سل �كثر من 200 نائب �إلى �لعا�سمة 
بغ����د�د خال �ل�ساعات �لما�سية قادمين 

من �إقليم كرد�ستان ومحافظات �لو�سط 
و�لجن����وب بهدف �لم�سارك����ة في جل�سة 
�لت�سوي����ت عل����ى حكوم����ة �لكاظمي في 

حال عقدها.
�لعب����ودي،  يبي����ن رحي����م  وم����ن جهت����ه 
ع�س����و �لهيئ����ة �لعام����ة لتي����ار �لحكم����ة 
ف����ي ت�سري����ح ل�)�لم����دى( �أن "�لكاظمي 
�سيق����دم حكومت����ه �إلى مجل�����ش �لنو�ب 
م����ن  مكون����ة  �لأربع����اء  )�لي����وم(  غ����د� 
)23( وزي����ر� م����ع نائ����ب و�ح����د لرئي�ش 
مجل�����ش �ل����وزر�ء"، مرجح����ا "�إ�ساف����ة 
نائب ثاني �إل����ى رئي�ش مجل�ش �لوزر�ء 

مر�عاة للت����و�زن". وي�سيف �أن "ح�سة 
�لمك����ون �ل�سيعي ف����ي حكومة �لكاظمي 
�ستك����ون )11( وز�رة م����ع موق����ع نائب 
رئي�ش مجل�����ش �لوزر�ء، و)6( وز�ر�ت 
للمكون �ل�سني، و)3( للمكون �لكردي، 
�أن  مو�سح����ا  لاأقلي����ات"،  ووز�رتي����ن 
"�لمكلف ��ستحدث وز�رة حقوق �لمر�أة 

ومنحها للمكون �لتركماني".
وكان رئي�����ش �لوزر�ء �لمكلف م�سطفى 
�لكاظمي ورئي�ش مجل�ش �لنو�ب محمد 
�لحلبو�سي قد بحث����ا �لمنهاج �لوز�ري 
�لكابين����ة  عل����ى  �لت�سوي����ت  وجل�س����ة 

�لحكومية.
و�أم����ا ع����ن �لنق�سام����ات �لحا�سل����ة ف����ي 
�لبي����ت �ل�سيع����ي يك�س����ف �لعب����ودي �أن 
�لعا�سمة  �إل����ى  �ير�ني����ا و�س����ل  "وف����د� 
بغد�د م�ساء �لثنين، و�جتمع مع �لكتل 
�ل�سيعي����ة وبحث معه����ا تع�سيد موقفها 
وتوحي����د �آر�ئه����ا لتاأييد ودع����م حكومة 

�لكاظمي في �لبرلمان".
ويتاب����ع �أن "�لوفد �لإير�ني يحاول من 
خال لقاء�ته �لمتع����ددة بروؤ�ساء �لكتل 
�ل�سيعي����ة توحيد �لموق����ف د�خل �لبيت 
�ل�سيعي، ومحاولة تجاوز كل �لم�ساكل 

�لتناح����ر  خ�س����م  ف����ي  ح�سل����ت  �لت����ي 
�ل�سيا�سي لك�سب �كب����ر عدد من �لنو�ب 

لتاأييد �لكاظمي".
�لد�عم����ة  �لبرلماني����ة  �لكت����ل  وب�س����اأن 
رحي����م  يو�س����ح  �لكاظم����ي  لحكوم����ة 
و�سائ����رون  "�لحكم����ة  �أن  �لعب����ودي 
�لكردي����ة و�تح����اد  و�لف�سيل����ة و�لكت����ل 
ل�سال����ح  �ست�س����وت  �لعر�قي����ة  �لق����وى 

حكومة �لكاظمي".
ب����دوره يو�سح عماد يوحن����ا، م�ست�سار 
ل�س����وؤون  �لن����و�ب  مجل�����ش  رئي�����ش 
�إجماع����ا د�خ����ل  "هن����اك  �أن  �لمكون����ات 
مجل�����ش �لن����و�ب عل����ى تمري����ر كابين����ة 
و�لمعتر�سي����ن  �لكاظم����ي  م�سطف����ى 
�أعد�ده����م قلي����ل ل ي�سكل����ون �س����وى 70 

نائبا من �أ�سل 329 نائبا".
وتو�سلت �لق����وى �ل�سيعية مع �لمكلف 
بع����د �أكث����ر م����ن ثاث����ة �جتماع����ات �إلى 
�تف����اق يق�س����ي بتمري����ر حكومت����ه ف����ي 
مجل�ش �لن����و�ب �سريطة �إج����ر�ء بع�ش 
�لتعدي����ات و�لتغيي����ر�ت ف����ي �لقائم����ة 
�لوز�ري����ة وع����دم تجديد �لثق����ة لوزر�ء 

�لحكومة �لم�ستقيلة.
ويبي����ن يوحنا ف����ي ت�سري����ح ل�)�لمدى( 
�أن "رئي�����ش �لحكوم����ة �لمكل����ف �جرى 
تغيي����ر�ت في �أ�سم����اء كابينته �لوز�رية 
�لكت����ل  غالبي����ة  مو�فق����ة  �ج����ل  م����ن 
�لبرلمانية على من����ح �لثقة لحكومته"، 
�لحليف����ة  �ل����دول  "كل  �أن  �إل����ى  منوه����ا 
و�ل�سديق����ة و�لج����ارة د�عم����ة لت�سكي����ل 

حكومة جديدة".
وي�س����ف �لنائب �ل�ساب����ق �أن "�لكاظمي 
��ستب����دل �أربع����ة مر�سحين ف����ي كابينته 
�لوز�ري����ة ��ستجابة لعتر��سات بع�ش 
�لكت����ل �ل�سيا�سي����ة �لت����ي تحفظ����ت على 
�أكثر من �سبعة �أ�سماء في وقت �سابق"، 
مو�سح����ا �ن "�لتغيي����ر�ت �لت����ي طر�أت 
على �لكابينة �لحكومية تاأتي للتخل�ش 
من �ل�سغ����ط �لذي مار�سته بع�ش �لكتل 

على �لمكلف".
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وزارات  ت�أجيل  على  واتف�ق  مر�شحني   4 ط�لت  تغيريات  الأخرية:  ال�ش�ع�ت  مف�و�ش�ت   

الكاظمي يدخل جمل�س النواب بحكومة من 23 
وزارة ومن�صٍب ملغًى

�لعدد )4666( �ل�سنة �ل�سابعة ع�سرة - �لأربعاء )6( �أيار  2020

تعليم�ت للنواب ب�لتب�عد 
اأثن�ء اجلل�شة وارتداء 
الكم�م�ت والكفوف 

حت�ضريات يف 
الربملان للت�ضويت 
على حكومة 
الكاظمي 

تتقدم موؤ�ش�شة املدى 
لالإعالم والثق�فة والفنون ب�أحرِّ التع�زي 

للزميل الك�تب والإعالمي ع�مر بدر ح�شون 
لوف�ة زوجته 

رحمــــة عـــو�س 
 التي توفيت يف بغداد بعد م�شرية اإعالمية 
حيث عملت يف عدد من ال�شحف يف بغداد 

ودم�شق وبريوت 

الذكر الطيب للفقيدة الراحلة
وال�شرب وال�شلوان لع�ئلته� وحمبيه�

تع�زي�����ة 

فخري كرمي
رئي�س موؤ�ش�شة املدى لالإعالم والثق�فة والفنون

مقتل القائد الع�صكري لداع�س يف الأنبار بكمني ن�صبه مقاتلوه 

يب��دو ان وفدا ايراني� جنح بتقريب وجه�ت النظ��ر بني الكتل ال�شيعية املت�شظية لدعم حكوم��ة م�شطفى الك�ظمي والت�شويت 
ل�ش�حله� يف اجلل�شة املقررة اليوم الأربع�ء، يف املق�بل وجد املعرت�شون على الك�بينة احلكومية انف�شهم يف مع�شكر �شعيف ي�شكل 
اع�ش���ءه 70 ن�ئب� فقط. واأثن�ء املف�و�ش�ت الخرية ا�شتحدث املكلف موقع ن�ئ��ب رئي�س جمل�س الوزراء ومنحه للقوى ال�شيعية، 

وا�شتبدل اربعة مر�شحني حلق�ئب وزارية. 

م�صت�صار حكومي يوؤكد: التفاقية ال�صينية �صارية 
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 طالب عبد العزيز
قناطر

   مل يبد يل �أمُر �مل�شل�شل)�أم هارون( ذ� �أهمية، �أبد�ً، فهو كاأي عمل 
در�مي عرب���ي �أو خليجي ب�شورة �أخ�ص، ال يخرج عن كونه من 
�الأعمال )�لفنية( �لعابرة، وبامل�شتوى �لذي تعودنا على معاينته، 
�أما عن حديث �لنا�ص عل���ى �شفحات �لتو��شل بخ�شو�ص �ملر�أة 
�ليهودي���ة، �لتي عا�شت يف �لب�شرة ومن ثم �نتقلت �ىل �لبحرين 
�أو �إي���ر�ن، فه���ذ� ياأتي م���ن باب تعل���ق كل برت�ث���ه و�نتمائه �إليه 
و�لدفاع عنه، يف حماولة م�شرتكة للنيل من �الآخر و�لف�شل عليه 
و�النتقا����ص منه، ول�شن���ا يف و�رد حديثنا مبن�شغلني مبثل هذ�، 
�أم���ا �إذ� عرفنا �ملخفي من �الأمر، و�ملتعلق بالتطبيع مع �إ�شر�ئيل، 

و�لذي يطبخ خليجيًا بو�شوح فهو ما �شنتحدث عنه.
  وم���ع �أن جملة �لوثائق �لتاريخية �لكويتية �لر�شمية مل حتدثنا 
ع���ن جالي���ة يهودية فاعلة باحلي���اة �ل�شيا�شي���ة و�القت�شادية يف 
�لكويت قبل �ليوم، فالباحث �لكويتي يعقوب يو�شف �الإبر�هيم 
يذه���ب �إىل �لقول �إن تاريخ �إقام���ة �ليهود يف �لكويت، يعود �إىل 
�لع���ام 1776 عندما �حت���ل �شادق خان، �لب�ش���رة، �لتي �أخليت 
م���ن �شكانها وبع�شهم من �ليهود. فيما يقدر �جلغر�يف �لفرن�شي 
فيتال كينيه �لذي ز�ر �لكويت �شنة 1890 عدد �لكويتيني بنحو 
20 �ألف ن�شمة، من بينهم 50 يهوديًا فقط، مبا يعني �أنَّ عددهم 
وبع���د 114 �شنة من دخولهم �لكويت مل يتجاوز �ل� 50 يهوديًا،  
وبو�ش���وح تام فاأن �مل�شادر �لر�شمي���ة وغري �لر�شمية توؤكد على 

�أنهم دخلو� �لكويت من بو�بة �لب�شرة ولي�ص غريها.
  ولع���ل م�شكلة �لكوي���ت )�لدولة( تكمن يف كونه���ا �الأخ �الأ�شغر 
يف �الأ�ش���رة �لعر�قية �لكبرية، و�لذي يح���اول جاهدً� بلوغ قامة 
�أ�شقائ���ه �لكب���ار، �إذ �أن �رتب���اط �لكوي���ت تاريخي���ًا باجلغر�في���ا 
�لعر�قي���ة �أ�شابها مبر����ص �لت�شاغر، وهذ� م���ا مل ت�شف منه، مع 
�أنن���ي �ع���رف �لكث���ري م���ن �الأ�شدقاء هن���اك، ممن يق���رون بذلك، 
وهن���اك �أكرث م���ن من�شف كويت���ي، ي�شرح علنًا  ب���انَّ �لب�شري- 
�لعر�قي خاُل �لكويتي. و�لكويت كمدينة و�شكان، بالد تاأ�ش�شت 
حديث���ًا، ومل يعرف �شكانها �ال�شتق���ر�ر و�لتمدن �إال بعد �كت�شاف 
�لنف���ط، وجملة �لعالقات �القت�شادي���ة و�ل�شيا�شية و�الجتماعية 
مل تتبل���ور �إال يف بح���ر �ل���� 100 �شن���ة �ملا�شية كاأبع���د �حتمال، 
وه���ذ� عم���ر فيزي���اوي ال ميك���ن مقارنت���ه بعم���ر �لب�ش���رة، �لتي 
تاأ�ش�ش���ت قبل �أكرث من 1400 �شنة، حي���ث و�شع عامل �خلليفة 
عم���ر بن �خلطاب عليه���ا عتبة بن غزو�ن حجارته���ا �الأوىل �شنة 

للهجرة.  14
  و�أج���ُد �أن �لق�شي���ة ال تتعلق هنا مب�شاألة كون �أم هارون كويتية 
�أم ب�شرية، فهذ� ما ال ي�شتحق �لتوقف عنده، �إذ� ما تلم�شنا جملة 
�مل�شرتكات بني �ملدينتني عرب �لتاريخ، لكْن، يا ترى ملاذ� �لت�شعيد 
بنغمة �مل�شاحلة مع �إ�شر�ئيل يف �خلليج بخا�شة؟ ومل�شلحة من 
تنت���ج �لدر�م���ا �لعربية �أك���رث من عمل ي�ش���ب يف ق�شية �لتطبيع 
م���ع �لدول���ة �ليهودية؟ ولك���ي ال نذهب يف �الإجاب���ة بعيدً�، نقول 
بانَّ �ملنطقة �لعربية متر باأ�شعب �أزمنتها، وهناك من يعمل على 
م�ش���خ �لتاري���خ �لوطني لل�شع���وب،  و�أنَّ �ل�شيا�ش���ة �لفا�شدة يف 

�لعر�ق ت�شهم �ىل حٍد بعيد يف �لت�شويه و�مل�شخ هذ�.  

�أم هارون
در�ما عابرة �أم تطبيع يتر�سخ ؟  

لعل م�شكلة الكويت )الدولة( تكمن 
في كونها الأخ الأ�شغر في الأ�شرة 
العراقية الكبيرة، والذي يحاول 
جاهداً بلوغ قامة اأ�شقائه الكبار،
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�أك���دت  �شحيفة �لو��شنطن بو�شت 
�إىل  �أدى  �لوب���اء  "تف�ش���ي  �أن   ،
�لعاملي���ة،  �لنف���ط  �أ�شع���ار  هب���وط 
و�لعر�ق يعتمد بن�شبة كبرية على 
�لنف���ط يف �لتموي���ل، لتاأت���ي بع���د 
ذلك �إجر�ء�ت �الإغ���الق �لتي �أثرت 
عل���ى �شبل �لعي�ص وو�شعت بع�ص 
�الأ�شر �لعر�قي���ة �لفقرية يف و�شع 

حرج".  
�الأزم���ة  ه���ذه  �أن  �إىل  و�أملح���ت 
لي�ش���ت ولي���دة �لي���وم ب���ل تكونت 
خالل �ل�شن���و�ت �ملا�شي���ة، ب�شبب 
�لف�ش���اد و�ن�شغال رج���ال �ل�شيا�شة 

مب�شاحلهم ومركمة ثرو�تهم.  
�ملالي���ني  �أ�شب���ح  �حلظ���ر  وبفع���ل 
يعي�ش���ون  �لذي���ن  �لعر�قي���ني  م���ن 
على وظائ���ف يومي���ة، عالقون يف 
منازله���م غ���ري قادرين عل���ى �إطعام 

�أ�شرهم.  
�نهيار �أ�شعار �لنفط  

ويف �لوقت نف�شه، �أدى �لوباء �إىل 
�نخفا�ص �لطلب على �لنفط، فقبل 
�أ�شه���ر قليلة فق���ط، كان من �ملتوقع 
�أن تاأت���ي ح���و�يل 90 باملائ���ة م���ن 
ميز�نية �لدولة �ملوؤقتة لعام 2020 
من �شادر�ت �لنف���ط، مع �حت�شاب 

�شعر 56 دوالرً� للربميل.  
ولك���ن م���ع توق���ف �القت�شادي���ات، 
�إىل  �لنف���ط  عائ���د�ت  تر�جع���ت 
�أدنى م�شت���وى لها منذ عق���د، وفقًا 
لالأرقام �لتي ن�شره���ا تقرير �لنفط 

�لعر�قي.  
م���ن جانبه، ق���ال �أحم���د طبقجلي، 
يف  �ال�شتثم���ار  م�ش���وؤويل  كب���ري 
�شن���دوق �آ�شي���ا فرونت���ري كابيتال 
�أن  "�أعتق���د   :"AFC" �لع���ر�ق 
�شيكون���ان  �ملقبل���ني  �ل�شهري���ن 

مرعبني للغاية على �جلميع".  
وقال���ت �ل�شحيف���ة �إن���ه يف �لنظام 
 ،2003 بع���د  للع���ر�ق  �ل�شيا�ش���ي 
يت���م توزي���ع �ل�شلطة ب���ني خمتلف 
�جلماع���ات �لعرقية و�لدينية، و�أن 
كل طرف ي�شع���ى ال�شتغالل مو�رد 
�لوظائ���ف  يف  وخا�ش���ة  �لدول���ة، 
�شب���كات  لتطوي���ر  �حلكومي���ة، 
حم�شوبي���ة و��شع���ة �لنطاق، حتى 
�أ�شبح���ت �لنتيج���ة ه���ي قطاع عام 

مت�شخم، ي�شتن���زف ما يقدر بنحو 
50 ملي���ار دوالر كل ع���ام للرو�تب 
وه���ي  وحده���ا،  و�ال�شتحقاق���ات 

ت�شكل غالبية ميز�نية �لدولة.  
و�أ�ش���ار �إىل، �أنه حت���ى قبل تف�شي 
كان���ت  �لتاج���ي،  �لفايرو����ص 
�حلكوم���ة �لعر�قي���ة تو�جه �أزمات 
متع���ددة، �أهمها ت�شاعد �لعنف بني 
�إير�ن  �مليلي�شي���ات �ملدعوم���ة م���ن 
وحماول���ة  �الأمريكي���ة،  و�لق���و�ت 
تنظيم د�ع����ص �لعودة مرة �أخرى، 
باالإ�شافة �إىل عزل رئي�ص �لوزر�ء 
�ل�شابق ع���ادل عبد �ملهدي يف �أكرب 

مظاهر�ت �شهدتها �لبالد.  
وبالرغ���م م���ن �أن �ل�ش���ارع ق���د هد�أ 
قلي���ال ب�شبب �لوب���اء، لكن �مل�شاكل 
�لت���ي دفع���ت ع�ش���ر�ت �الآالف م���ن 
�ل�شب���اب و�ل�شاب���ات لالحتجاج ال 
ت���ز�ل دون ح���ل، و�لت���ي تاأت���ي يف 

مقدمتها �رتفاع ن�شبة �لبطالة.  
  خف�ض الرواتب  

ق���در معه���د جيفري���ز  م���ن جهت���ه، 
�لع���ر�ق  �أن  �ملالي���ة  للخدم���ات 

�شيحت���اج �إىل متوي���الت خارجية 
ع���ام  يف  دوالر  ملي���ار   40 بنح���و 
2020، ويف ح���ني �أن �حلكوم���ات 
�لدولي���ة  و�ملوؤ�ش�ش���ات  �الأجنبي���ة 
مث���ل �شن���دوق �لنقد �ل���دويل على 
ف���اإن  �لدع���م،  لتق���دمي  ��شتع���د�د 
تك���ون  ل���ن  وحده���ا  م�شاهمته���م 
كافي���ة لتوفري ه���ذ� �ملبلغ، على حد 
قول علي���اء مبي�ص، �ملدير �الإد�ري 

ل�شرت�تيجي���ة �لدخ���ل �لثاب���ت يف 
جيفريز.  

و�أف���ادت مبي����ص: "�لع���ر�ق �أك���رب 
م���ن �أن يتحمله جمتم���ع �ملانحني، 
�شيحتاج �لعر�قي���ون �إىل �العتماد 
عل���ى �أنف�شه���م م���ن خ���الل تد�ب���ري 
�شبط م���ايل موؤمل���ة، وتقليل حجم 
�حلكوم���ة، ورمبا �إ�شع���اف �لعملة 
�ل�شري���ع  �لت���اآكل  لتقلي���ل  �أك���رث 

�لعم���الت  م���ن  الحتياطياته���ا 
�الأجنبية".  

�لعر�قي���ون  �مل�شوؤول���ون  �أم���ا 
في�شع���رون بالقل���ق م���ن �أن �الأزمة 
�القت�شادي���ة �ملتفاقم���ة يف �لب���الد 
م���ن  باملزي���د  تدف���ع  �أن  ميك���ن 
يف  �ل�ش���و�رع  �إىل  �ملتظاهري���ن 
�الأ�شه���ر �ملقبلة م���ع �رتفاع درجات 
وتع���رث  �ل�شي���ف  يف  �حل���ر�رة 

�إم���د�د�ت �لكهرب���اء و�ملي���اه، كم���ا 
فعلو� مر�رً� وتكر�رً� يف �ل�شنو�ت 

�الأخرية.  
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن �مل�شوؤول���ني 
�لعر�قيني يقول���ون �إنهم يدر�شون 
مقرتح���ات لتعزي���ز �لو�ش���ع �ملايل 
للب���الد من خالل تخفي����ص رو�تب 
�خل���رب�ء  �أن  �إال  �لع���ام،  �لقط���اع 
يوؤك���دون �أنه من غ���ري �ملحتمل �أن 
تق���وم �حلكومة بتغي���ري�ت �شاملة 

على �ملدى �لق�شري.  
�أما عن �حلل لهذه �الأزمة، فقد �شرح 
نبيل جعفر �خلبري �القت�شادي يف 
بغد�د: "�حل���ل �لوحيد هو خف�ص 
رو�ت���ب �ملوظف���ني، لك���ن تخفي�ص 
ه���ذه �لرو�ت���ب �شيك���ون ل���ه نتائج 
كارثي���ة"، باالإ�شاف���ة �إىل حتقي���ق 
مر�جع���ات �قت�شادي���ة، وه���ذ� ل���ن 
يح���دث �إال �إذ� تخل���ى �ل�شيا�شيون 
عن �ملح�شوبية، �أهم م�شدر حيوي 

ملكانتهم �ل�شعبية.  
ووفًق���ا مل�شوؤولني حكومي���ني، فاإن 
�جلدل �ملحي���ط بخف����ص �ملرتبات 
�شيخف����ص  م���ن  ح���ول  يتمح���ور 
ر�تبه وكم، وعادة ما يتم ��شتكمال 
رو�تب �لعامل���ني يف �لقطاع �لعام 

مبدفوعات �إ�شافية.   
ب���دوره، �أكد عب���د �حل�شني �لهنني، 
م�شت�شار رئي����ص �لوزر�ء �لعر�قي 
�ملوؤقت عادل عبد �ملهدي، �أنه يوجد 
برنام���ج خلف����ص جمي���ع موظف���ي 
�لتخفي�ش���ات  و�أن  �حلكوم���ة، 
�الأك���رث �أهمية �شتكون على رو�تب 
كب���ار  م���ن  وغريه���م  �ملوظف���ني 

�مل�شوؤولني.  

الرواتب على المحك  

�القت�ساد �لعر�قي يتعر�ض ل�سربة مزدوجة .. بني �أ�سعار 
�لنفط وفايرو�ض كورونا  
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�الأقلي���م  حكوم���ة  يف  �لرتبي���ة  وز�رة  �أطلق���ت 
�لكرد�شتانية، بدعم من �ليوني�شف، قناة ف�شائية 
لدع���م �الحتياجات �لتعليمي���ة لالأطفال و�ليافعني 
يف �لوق���ت �ل���ذي ال ت���ز�ل في���ه �ملد�ر����ص مغلق���ة 

ب�شبب جائحة "كوفيد19-".
�ش���وف يح�شل ما ُيَق���ّدر عدده ب� 1.5 مليون طفل 
م���ن تالميذ �ل�ش���ف �الأول �البتد�ئ���ي �إىل �ل�شف 
�لث���اين ع�شر )�ل�ش���ف �ل�شاد�ص �الع���د�دي( على 
�ملنه���ج �لدر��ش���ي �لك���ردي �أثن���اء وجوده���م يف 

�لبي���ت، و�شيك���ون تطبي���ق ه���ذ� �ملنه���ج متاح���ًا 
كرد�شت���ان  يف  و�لنازح���ني  �لالجئ���ني  لالأطف���ال 

�لعر�ق كذلك.
وقال���ت حمي���دة ال�شيك���و، ممثل���ة �ليوني�شف يف 
�لعر�ق: "�إن �لتاأثري �لذي ي�شببه �إغالق �ملد�ر�ص 
يتنا�ش���ب �شلبًا مع ظروف �الأطفال �الأكرثه�شا�شة 
- فاأولئك �لذين يعي�شون يف �لفقر ويف �ملخيمات 
ال ميكنهم مو�كبة عملية �لتعّلم الأن ح�شولهم على 
فر�ص �لتعلم عرب �الإنرتنت قد ال يكون متوفرً�."

و�أ�شاف���ت: "كما علمتنا �لتجرب���ة، فاإنه كلما طال 
�بتعاد �الأطف���ال �الأكرث ه�شا�شة عن �ملدر�شة، كلما 

ق���ّل �حتمال عودته���م �إليها. ينبغ���ي �أن نعمل كلنا 
معًا لتوف���ري �لطرق �ملختلفة �لت���ي متّكن �لطالب 
م���ن مو��شل���ة �لتعلم م���ن �لبيت، و�حلف���اظ على 

�لروتني."
�شوف تب���ث �لقن���اة �لتلفزيوني���ة �ملعروفة با�شم

�لعربية  باللغ���ات   Kanalli  Parwadaee
يومي���ًا،  و�ل�شرياني���ة  )�ل�شور�ني���ة(  و�لكردي���ة 
ولف���رتة �أولية مدتها ثالثة �أ�شهر. وباالإ�شافة �إىل 
�ملحتوى �لتعليمي، �شتق���وم �لقناة بن�شر ر�شائل 
توعي���ة ح���ول "كوفي���د19-" ت�شم���ل مو�ش���وع 

�لتباعد �الجتماعي وممار�شات غ�شل �ليدين.

قناة تلفزيونية ف�سائية تقدم  �لدعم لـ 1.5 مليون 
طالب في �إقليم كرد�ستان �لعر�ق

العقيد احلقوقي 
رئي�ض املحكمة الع�شكرية الثامنة 

)KG – 1 - 2020( م / اإعالن مناق�شة
جتهيز مادة معطل الفناديوم 

لتقدمي  اخلبرة  ذوي  املؤهلني  العطاءات  مقدمي  بدعوة  األوسط(  /الفرات  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  العامة  الشركة   / الكهرباء  )وزارة  يسر 
عطاءاتهم لتجهيز )مادة معطل الفناديوم( حملطة كهرباء كربالء الغازية. مع مالحظة ما يأتي: 

1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات 
االوسط عبر البريد االلكتروني )commercialdept@molce.gov.iq_34( وخالل أيام الدوام الرسمي من االحد إلى اخلميس من الساعة الثامنة 

صباحاً الى الساعة الثالثة ظهراً وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(. 

3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )400.000( أربعمائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد إال في حال الغاء املناقصة من قبلنا حيث تعاد ثمن الوثائق 

فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
4- يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )بابل / احللة / حي اجلمعية / خلف محطة كهرباء احللة الغازية األولى( آخر يوم لتقدمي العطاءات 
سيكون الساعة )12:00( الثانية عشرة ظهراً من تاريخ )2020/5/25( وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في نفس الوقت 
من اليوم الذي يلي العطلة. العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور 
في العنوان اآلتي )مقر الشركة( في نفس يوم غلق العطاءات او اليوم الذي يليه. ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعالن علماً 
ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )999.999.840( تسعمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وثمامنائة واربعون 
دينار عراقي تكون املناشئ املطلوبة واملبالغ التخمينية حسب استمارة املناطق االقتصادية العاملية املرفق طياً ضمن اجلزء الثاني / القسم 

السادس لوثائق املناقصة. 
مع مراعاة ما يلي: 

1- يكون موعد الفتح في نفس يوم الغلق او في اليوم الذي يليه.
2- على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في الفصل الرابع "مناذج العطاءات" ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل 

دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اية بدائل. كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة. 
3- على مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع واخلدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً النماذج املوجودة في 

"مناذج العطاء".
4- ألغراض اجلودة وتقييم املوردين يجب إمالء االستمارات ذات الرمزين )MOE/P3-FO-27( )MOE/P3-FO-28( على التوالي واملرفقة مع الوثيقة 

وتقدميها مع العطاء. 
5- شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

 www.epmf.moelc.gov.iq :6- سيتم نشر التفاصيل اخلاصة بالطلب على املوقع االلكتروني لشركتنا

املهند�ض عامر عبد العادل حمزة  
املدير العام )وكالة(

+ 964 7809144160   
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800   
+ 964 7704448045 

zamwa@zamwa.org
 www.zamwa.org

ــــــات ــــــان �إع
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مصارحة حرة

كل رم�ش���ان وبر�مج �لريا�شة لي�شت بخ���ر، و�لتمّني يبقى حافزً� 
لتق���دمي �الأف�شل يف مب���ادر�ت نوعي���ة م�شتمدة من ف�شائ���ل �ل�شهر 
�لك���رمي عل���ى �لب�شرية جمع���اء ال�شيما �أن هن���اك �شريحة كبرة من 
�أبن���اء �لريا�شة تعاين �أزمات قا�شية ميك���ن �أن تكون حمور بر�مج 
�ش���ة تع���ود بالنف���ع عليه���م بداًل م���ن ��شتن���ز�ف �جلهود يف  متخ�شّ
�شاع���ات حو�رية تثر �حلقد و�لكر�هي���ة و�لعدو�نية بقدح �لذ�كرة 

لتتطاير �العرت�فات �شّررً� بدو�فع �ال�شتذكار�ت �لرم�شانية!
م���ا ك�شفت���ه بر�م���ج ت�شيي���ف جن���وم ك���رة �لق���دم دون �شو�ه���م مع 
�إهم���ال بقي���ة ريا�شيي �الألع���اب �الأوملبية وغر �الأوملبي���ة من نب�ش 
ق���ر �ملا�ش���ي و�الإ�ش���ر�ر على ف�ش���ح �الأ�ش���ر�ر �ملُحزن���ة و�ملُخجلة 
و�ملوؤ�شف���ة ال�شيما م���ا يتعّلق باال�شطهاد �لنف�ش���ي و�جل�شدي �لذي 
تعّر�ش له بع�ش �لالعبني �إّبان ت�شّلط �بن رئي�ش �لنظام �آنذ�ك منذ 
منت�ش���ف ثمانيني���ات �لقرن �ملا�شي حتى ع���ام 2003 على �شوؤون 
�لعمل �الأوملبي ، ميثل �أ�شو�أ دورة بر�جمية رم�شانية للقائمني على 
�إع���د�د تلك �حلو�ر�ت �لريا�شية هذ� �لع���ام ، ل�شببني ، �الأول تباين 
�حلقائ���ق عّما ُذكر م���ن تف�شيالت ن�شجها �لبع�ش م���ن خياله بدليل 
دح�شه���ا من زمالء له ، و�لثاين تغيي���ب تام لر�شالة �ملهنة �ملفرت�ش 
�أن تق���ّدم �لدرو�ش للجيل �جلديد بالوفاء للمرّبي �شو�ء كان �ملدرب 
�أم �الإد�ري �أم �ل�شحفي، وهناك ق�ش�ش عظيمة �أّدى كل و�حد منهم 
دوره �الإن�ش���اين يف حقب���ة ما توجب على �ل�شي���ف �ال�شت�شهاد بها، 

ويف ذلك عرفان منه لتوثيق �أ�شدق �لذكريات و�أجملها.
وبن���اء عل���ى �النتق���اد�ت �لعنيف���ة �لت���ي ه���ّزت مو�ق���ع �لتو��ش���ل 
�الجتماع���ي وعالق���ات �لريا�شيني �نف�شهم �شد منه���ج تلك �لر�مج 
�ملُك���رر برتابة تدل���ل على تكا�ش���ل �أو عجز �أو �شع���ف يف �بتكار ما 
ه���و جديد ي�شمو مع عظمة �شه���ر رم�شان بداًل من �لرثثرة و�إحر�ج 
�ل�شي���وف �أمام �مل�شاهدين   بالب���ث �ملبا�شر، نقرتح تاأ�شي�ش جمعية 
��شدق���اء �بط���ال �آ�شي���ا لع���ام 2007 �جلي���ل �ملوؤث���ر يف �ملجتم���ع 
�لعر�ق���ي و�خلاط���ف لالأ�شو�ء من زعماء �ل�شيا�ش���ة يف �أخطر �شنة 
مثل���ت �متد�دً� لالحرت�ب �لطائفي بني �أبن���اء �ل�شعب بعدما متكنو� 
م���ن توحي���ده ب�َشَرب���ة ف���رح م���ن �أول كاأ�ش قاري���ة يف تاري���خ �لبلد 
�أعادت �لوئام، فيم���ا بينهم ليم�شو� ببناء ما خّربه �لتقاتل من �أجل 
ني���ل �حلرية و�لتي ��شح���ت لالأ�ش���ف �شّماعة ولَج منه���ا �ملنتفعون 
و�لفا�ش���دون و�ملارقون ممن دّن�شو� �ش���رف �الأر�ش وهتكو� �شمعة 

�لوطن.
يون�ش حممود ون�شاأت �أكرم وهو�ر مال حممد ونور �شري وق�شي 
من���ر وبقية رفاقهم �الأبط���ال �لذين نعتز بهم، ينبغ���ي عليهم تفعيل 
مق���رتح �جلمعي���ة ل�شم �ع�شاء �شرف من مي�ش���وري �حلال ياأخذون 
على عاتقه���م برجمة فعالي���ات �إن�شانية تدع���م �لريا�شيني مب�شاريع 
بناء بيوت مب�شاحة 50 مرت وترميم وتاأثيث �أخرى قدمية وت�شديد 
دي���ون ومعاجل���ة مر�ش���ى و�إنق���اذ عو�ئل فق���دت �أ�شانيده���ا )�أولياء 
�الأم���ور( ب�شبب �لوفاة �أو �لعوق، ويتم �ختي���ار من ت�شتهدفه حملة 
�جلمعي���ة مبوج���ب بيانات ُم�شبق���ة حتّلل وتدر����ش وجتّهز �حلاجة 

�لفعلية للم�شتفيدين و�لتي حتقق غاية �ملبادرة �حلقة.
ولي����ش جديدً� مثل هذ� �لطرح �لذي نتمّنى �أن يرى �لنور مب�شاعي 
�الأبط���ال، فف���ي �لع���امل �لعرب���ي يجود جن���وم ك���رة �لق���دم و�ل�شلة 
و�ملالكم���ة ور�يل �ل�شيار�ت و�لفرو�شية وغرها مببادر�ت حت�شب 
مل���روءة �أ�شحابه���ا يف �لتعب���ر ع���ن �لت�شامن مع �أ�ش���ر �لريا�شيني 
�ملتعفف���ني، ولن���ا يف جمعية )�أ�شدق���اء العبي كرة �لق���دم �خلرية( 
�لت���ي ير�أ�شه���ا �لالعب �ل���دويل �ل�شابق ماجد عبد�لل���ه هد�ف �لكرة 
�ل�شعودية و�لعربية و�خلليجية و�الآ�شيوية باأكرث من 500 هدف، 
خ���ر ما ُيفتخر به كنموذج لتوظيف �ل�شعبية و�الإمكانية و�الأخالق 
مل�شلحة �لريا�شيني �لذين ياأبى �أغلبهم �لطرق على �أبو�ب �حلكومة 
ويبق���ى يقب�ش على جمرة �ل�شر خ�شية �أن يجرح كر�مته م�شوؤول 
ال يق���ّدر قيمته وحج���م �لعطاء يف زمن مل يح�ش���د منه غر �ل�شمعة 

�حلميدة دون �أن يوؤّمن م�شتقبل �أوالده و�أحفاده.
هّل���م ي���ا جي���ل كرتن���ا �لذهب���ي لتج���ود يف �شه���ر رم�ش���ان �ملب���ارك 
وكل �أ�شه���رك و�أعو�م���ك لفع���ل �خل���ر مثلما ه���و ديدن���ك و�شلوكك 
و�إن�شانيت���ك، ف�شّكان �ملنازل �ملُظلمة يرتقب���ون زيارتك عند �أبو�بها 

بنور كرمك وُح�شن نو�ياك.   

جمعية �أ�سدقاء �أبطال �آ�سيا

ما ك�صفته برامج ت�صييف نجوم 
كرة القدم دون �صواهم مع اإهمال 
بقية ريا�صيي الألعاب الأولمبية 

وغير الأولمبية من نب�ش قبر 
الما�صي والإ�صرار على ف�صح 

الأ�صرار الُمحزنة

 بغداد / حيدر مدلول   

بات من �ل�شعوبة �أن يقّدم �لعر�ق و�الأردن 
ملّفًا م�ش����رتكًا �ىل �الحتاد �الآ�شيوي للكرة 
�لق����دم ل�شياف����ة �لن�شخ����ة �لتا�شع����ة ع�شرة 
م����ن بطول����ة كاأ�ش �آ�شي����ا لكرة �لق����دم �لتي 
�شتج����ري ع����ام 2027 قب����ل �إنته����اء �ملوعد 
�لثالث����ني  ي����وم  ي�ش����ادف  �ل����ذي  �لنهائ����ي 
م����ن �شه����ر حزي����ر�ن �ملقب����ل وف����ق �شروط 
ومعاير �لت�شيي����ف �لتي مت حتديدها من 
قب����ل �ملكتب �لتنفي����ذي يف �الحتاد �لقاري 
�الأع�ش����اء  �لوطني����ة  �الحت����اد�ت  جلمي����ع 
�لبالغ����ة عددها 47 �ملن�شوي����ة حتت لو�ئه 

يف ��شتقبال ملفاتها.
و�شتلع����ب �لظروف �لر�هن����ة �لتي ميّر بها 
�لعر�ق ب�شب����ب فايرو�ش كورونا �مل�شتجد 
)كوفي����د 19- ( و�نخفا�����ش �أ�شعار �لنفط 
وع����دم وج����ود عدد م����ن �ش����روط ومعاير 
ت�شيي����ف كاأ�����ش �آ�شي����ا لكرة �لق����دم 2027 
هيئ����ة  تفّك����ر  �أن  �مل�شتحي����ل  م����ن  جتع����ل 
�لتطبي����ع يف �حتاد كرة �لقدم برئا�شة �إياد 
بني����ان يف جتهي����ز مل����ف متكام����ل م�شرتك 
م����ع �الحت����اد �الأردين لكرة �لق����دم يف ظّل 
توقف �لن�ش����اط �لريا�شي حي����ث �أن هناك 
ملف����ات يف غاي����ة �الأهمي����ة مو�شوعة على 
�أجندتها وفق����ًا لطلب �الحتاد �لدويل لكرة 
�لقدم منه����ا ما يتوّجب ح�شمها خالل فرتة 
عمله����ا لغاية يوم �لثالث م����ن �شهر ت�شرين 
�الأول �ملقب����ل، ويق����ف على ر�أ�شه����ا �لنظام 
�الأ�شا�����ش لالحت����اد �لعر�ق����ي لك����رة �لق����دم 
�ل����ذي مت ت�شكيل جلنة خا�ش����ة له من �أجل 
�النتهاء من����ه وعر�شه عل����ى �لهيئة �لعامة 
حتدي����ده  �شيت����م  ��شتثنائ����ي  موؤمت����ر  يف 
خالل �لف����رتة �ملقبلة للت�شوي����ت عليه قبل 
�ر�شال����ه �ىل �لفيفا للنظر فيه و��شتح�شال 
�ملو�فق����ة �لتي �شتمّهد �لطريق نحو �إجر�ء 
�نتخابات لالحت����اد�ت �لفرعية و�لرو�بط 
�جلديدة قبل �ل�شروع نهاية �لعام �جلاري 
النتخاب جمل�ش جديد الإد�رة �شوؤون �لكرة 

�لعر�قية  لوالية �أمدها �أربع �شنو�ت.
�لق����دم  لك����رة  �الآ�شي����وي  �الحت����اد  وح����ّدد 
12 نقط����ة لالحت����اد�ت �لوطني����ة �الأع�شاء 
�لر�غبة يف تنظيم كاأ�����ش �آ�شيا لكرة �لقدم 
2027 عن����د تق����دمي ملفاته����ا �لر�شمية قبل 
ي����وم �لثالث����ني م����ن �شه����ر حزي����ر�ن �ملقبل 
و�لت����ي مت متديده����ا للم����رة �لثاني����ة عل����ى 

�لت����و�يل ب�شب����ب تف�ّشي �لوب����اء �ل�شيني، 
�ملعتم����دة  و�ل�ش����روط  �ملعاي����ر  ح�ش����ب 
قاري����ًا، يق����ف عل����ى ر�أ�شها ملع����ب �الفتتاح 
�ل����ذي يت�ش����ع الأكرث م����ن 40 �أل����ف متفرج، 
وخم�ش����ة مالع����ب �أخرى يت�ش����ع كل و�حد 
منه����ا الأكرث م����ن 20 �ألف متف����رج، ووجود 
�إ�شاءة حديث����ة للمالعب، ومقاع����د مرّقمة 
بغ����رف  خا�ش����ة  ومطال����ب  للجماه����ر، 
وملعب����ان  تدري����ب،  ومالع����ب  �ملالع����ب، 
وفن����ادق  فرع����ي،  ملع����ب  ب����كل  �شاحل����ان 
حديثة للمنتخب����ات و�جلماهر، وو�شائل 
نق����ل ومو��ش����الت، و�شهول����ة �لتنق����ل بني 
�ملالعب، وخطوط طر�ن مفتوحة د�خلية 
يف حال����ة وج����ود 200 كل����م ب����ني �ملالعب، 
وخطة �أمن وحماي����ة للجماهر، وو�شائل 

ترفيه و�أماكن لل�شياحة.
ودخل �الحتاد �لقطري لكرة �لقدم على خط 
�ملناف�شة بقوة مع �شقيقه �الحتاد �ل�شعودي 
لكرة �لق���دم من �أجل �حل�ش���ول على �شرف 
��شتقبال ن�شخ���ة 2027 على �أر��شيه للمرة 
بع���د  �لقطري���ة  �لك���رة  تاري���خ  �لثالث���ة يف 
ن�شخت���ي 1988و2011 حي���ث �شيقدم ملفًا 
عاملي���ًا لالحت���اد �الآ�شي���وي لكرة �لق���دم قبل 
�ملوعد �لنهائي �ملحّدد �أع���اله نظرً� لتو�جد 

ت�شعة مالعب عاملية مكّيفة )لو�شيل و�لبيت 
�لتعليمي���ة  و�ملدين���ة  وخليف���ة  و�جلن���وب 
و�لريان و�لثمامة ور�أ�ش �أبو عبود وجا�شم 
 2022 موندي���ال  �شتحت�ش���ن  حم���د(  ب���ن 
وغره���ا �لتي تلبي �شروط �الإقامة وتعطي 
�الأف�شلي���ة ل���ه وجتع���ل �ملكت���ب �لتنفي���ذي 
لالحت���اد �الآ�شي���وي لكرة �لق���دم ال يفّكر يف 
موعد �لبطولة �شو�ء �أقيمت يف �ل�شيف �أم 
�ل�شت���اء حيث �شيتخذ ق���ر�ره �لنهائي �لعام 
�ملقبل، كما هو �حل���ال لدى �الحتاد �لدويل 
لك���رة �لق���دم �ل���ذي ق���ّرر �إج���ر�ء مناف�شات 
�لن�شخ���ة �ملقبلة من بطولة كاأ����ش �لعامل ما 
بني �لفرتة من �حلادي و�لع�شرين من �شهر 
ت�شرين �لثاين ولغاية �لثامن ع�شر من �شهر 

كانون �الأول لعام 2022.
�جلدي���ر بالذكر �أن رئي����ش �حتاد كرة �لقدم 
�مل�شتقي���ل عبد �خلال���ق م�شع���ود �أعلن يوم 
�لثالث���ني من �شهر كان���ون �الأول �ملا�شي �أن 
�حتاده يدر�ش م���ع �شقيقه �الحتاد �الأردين 
لكرة �لقدم �لتقّدم مبلف م�شرتك �ىل �الحتاد 
�الآ�شي���وي لك���رة �لق���دم لت�شي���ف �لن�شخ���ة 
�لتا�شعة ع�ش���رة من بطولة كاأ�ش �آ�شيا لكرة 

�لقدم �لتي �شتقام يف عام 2027.

�صوء الفيفا
ومن جهة �أخرى يرتقب �الحتاد �الآ�شيوي 
لكرة �لق����دم �ل�شوء �الأخ�ش����ر من نظره 
�الحتاد �لدويل لكرة �لقدم ب�شاأن مقرتحه 
�لر�شم����ي �ل����ذي قّدم����ه باإقام����ة �جل����والت 
�الأرب����ع �ملتبقية م����ن �لت�شفيات �مل�شرتكة 
لبطول����ة كاأ�ش �لع����امل لكرة �لق����دم 2022 
وبطول����ة كاأ�ش �آ�شي����ا لكرة �لق����دم 2023 
خ����الل �شه����ري ت�شري����ن �الأول وت�شري����ن 
�لثاين �ملقبلني للمجموعات �لثمانية بداًل 
من مو�عيده����ا �ل�شابقة �لتي كانت يومي 
26 و31 م����ن  �شه����ر �آذ�ر �ملا�ش����ي و4و9 
حزي����ر�ن �ملقب����ل �لت����ي مت تاأجيلها ب�شبب 
تف�ّشي فرو�����ش كورونا �مل�شتجد )كوفيد 

.) 19 -
وي�ش����رف �الحت����اد �ل����دويل لك����رة �لق����دم 
ب�ش����ورة خا�شة على بطول����ة كاأ�ش �لعامل 
وع����ن ت�شفياته يف جميع �لق����ار�ت وهو 
�شاحب �لقر�ر �الأول و�الأخر يف حتديد 
موعد ��شتئن����اف �ملباري����ات �لتي توقفت 
يف �لق����ارة �الآ�شيوي����ة بعد خت����ام �جلولة 
�ل�شاد�ش����ة م����ن مناف�ش����ات �ل����دور �لثاين 
ي����وم �خلام�����ش ع�ش����ر م����ن �شه����ر ت�شرين 
�لث����اين 2019 و�لتي مل يتبق منها �شوى 

�جل����والت �ل�شابع����ة و�لثامن����ة و�لتا�شعة 
و�لعا�ش����رة و�الأخ����رة م����ن �أج����ل نهايتها 
ملعرف����ة �أول  كل جمموعة من �ملجموعات 
�لثماني����ة با�شتثناء قطر �ىل جانب �أف�شل 
خم�ش����ة  منتخب����ات حتت����ل �ملرك����ز �لثاين 
�ل����دور  يف  تلع����ب  منتخب����ًا   12 لت�شب����ح 
�لثال����ث و�الأخر �لذي من �ملوؤّمل �نطالقه 
يف �شهر �آذ�ر من ع����ام 2021 حيث �شيتم 
تق�شيمها �ىل جمموعتني ت�شم كل و�حدة 
بطريق����ة  تلع����ب  منتخب����ات  �شت����ة  منه����ا 
�لذهاب و�الإياب ينتقل �لبطل و�لو�شيف 
مبا�ش����رة �ىل �لنهائي����ات �ملونديالي����ة يف 
�لثال����ث  �ملرك����ز  �شاح����ب  �شيلع����ب  ح����ني 
�شاح����ب  م����ع  �الأوىل  �ملجموع����ة  يف 
�ملرك����ز �لثال����ث يف �ملجموع����ة �لثانية يف 
مبار�ت����ني حل�ش����م �ملنتخب �مللح����ق �لذي 
�شيو�ج����ه منتخبًا م����ن �لق����ارة �الأمركية 
�جلنوبي����ة يف جولت����ي �لذه����اب و�الإياب 
ملعرف����ة �ملنتخ����ب �الأخ����ر �ملتاأّه����ل �ل����ذي 
�شيكمل قائمة �ملنتخبات 32 �مل�شاركة يف 

�ملونديال.
و�شتعط����ي مو�فقة �لفيفا عل����ى ��شتكمال 
ت�شفي����ات كاأ�����ش �لعامل لك����رة �لقدم خالل 
�شه����ري ت�شري����ن �الأول وت�شري����ن �لثاين 
�ملقبلني د�فعًا معنويًا كبرً� يف ��شتئناف 
بطوالت����ه يف �شه����ر �آب �ملقب����ل وخا�ش����ة 
�ل����دور  م����ن  �ملتبقي����ة  �الأرب����ع  �جل����والت 
�الأول للن�شخة �حلالي����ة من دوري �أبطال 
�آ�شي����ا لكرة �لق����دم، وكذلك كاأ�����ش �الحتاد 
�الآ�شي����وي لك����رة �لق����دم، وح�ش����م �إقامتها 
بطريق����ة �لتجّم����ع و�شتج����ري �أدو�ر ثمن 
�لنهائ����ي وربع �لنهائي ون�ش����ف �لنهائي 
من مبار�ة و�ح����دة فقط من �أجل �الإنتهاء 
يف �ملو�عي����د �ل�شابقة �لت����ي مت حتديدها 
م����ن قب����ل جلن����ة �مل�شابق����ات يف �الحت����اد 

�الآ�شيوي لكرة �لقدم.
جت����در �الإ�ش����ارة �ىل �أن منتخبنا �لوطني 
لك����رة �لق����دم بحاج����ة �ىل 6 نق����اط م����ن 3 
مو�جه����ات �شيلعبها �أم����ام منتخبي هونغ 
كون����غ وكمبوديا من �أج����ل �شمان �لتاأهل 
�ملبا�شر �ىل �ل����دور �الأخر من �لت�شفيات 
�لعب����ور  بطاق����ة  وخط����ف  �ملونديالي����ة 
�ملبا�شر �ىل كاأ�ش �آ�شيا لكرة �لقدم 2023 
دون �نتظ����ار خو�����ش �ملب����ار�ة �الأخ����رة 
�أم����ام �إير�ن بحك����م ت�ش����ّدره ترتيب فرق 

�ملجموعة �لثالثة بر�شيد 11 نقطة.

�لعر�ق خارج �سباق �لتناف�س لتنظيم كاأ�س �آ�سيا 2027   

 بغداد / املدى

لل�شح���ة  �لعلي���ا  �للجن���ة  قّو�ش���ت 
و�ل�شالمة �لوطنية مبجل�ش �لوزر�ء 
�آمال �الأندي���ة �خلم�شة ع�شر �مل�شاركة 
باملو�ش���م  �ملمت���از  �لك���رة  دوري  يف 
�جلدي���د  �لق���ر�ر  باتخاذه���ا  �حل���ايل 
م�ش���اء �أول �أم����ش �الأثن���ني با�شتمر�ر 
حظ���ر  وفر����ش  �لتجّمع���ات،  من���ع 
�لتج���و�ل �لوقائي حتى ي���وم �لثاين 
و�لع�شرين من �شهر �أيار �جلاري يف 
�إط���ار جهودها �الحرت�زي���ة للحّد من 
�آثار وباء كورونا �مل�شتجد �لذي �أّدى 

�ىل �إ�شابة 2346 ووفاة 98.
�لقر�ر �حلكومي �جلديد هذ� �شيوؤّدي 
�ل���دوري  ف���رق  ��شتئن���اف  ع���دم  �ىل 
�ملمتاز )�لنفط و�لقوة �جلوية ونفط 

�لو�شط و�لنجف و�لزور�ء و�حلدود 
و�أمانة بغد�د و�لكهرباء و�ل�شناعات 
ونف���ط  مي�ش���ان  ونف���ط  �لكهربائي���ة 
�جلن���وب و�ملين���اء و�أربي���ل و�لطلبة 
و�ل�شرط���ة( متارينه���ا عل���ى مالعبها 
بالعا�شم���ة بغ���د�د و�ملحافظات �لتي 
توقفت �عتبارً� من يوم �حلادي ع�شر 
م���ن �شه���ر �آذ�ر �ملا�ش���ي للحفاظ على 
�شح���ة و�شالم���ة �لالعب���ني و�ملالكات 
�لتدريبية و�لفنية و�جلماهر ب�شبب 
وجل���وء  �ل�شين���ي  �لوب���اء  �نت�ش���ار 
�لتماري���ن يف  �إج���ر�ء  �ىل  �لالعب���ني 
منازله���م وفق���ًا لرنام���ج تدريب���ي مت 
و�شع���ه م���ن قبل �ملدرب���ني �ىل جانب 
�أن هيئ���ة �لتطبي���ع يف �حت���اد �لك���رة 
ملتزم���ة ب�ش���كل ت���ام بتلك �لق���ر�ر�ت 
�لتي توؤكد على منع �إقامة �لتجّمعات 

�ش���و�ء كان���ت ريا�شي���ة �أو �جتماعية 
�أو �قت�شادي���ة �أو فني���ة �أو �شيا�شي���ة 
�شمن �إجر�ء�ته���ا �لوقائية بحكم �أنه 
تاب���ع �ىل �للجن���ة �الأوملبي���ة �لوطنية 
�لعر�قية �لتي عّلقت جميع �لن�شاطات 
�لريا�شية يف �الحتاد�ت �ملركزية �ىل 

�إ�شعار �آخر.
ومن �ملوؤّمل �أن تعق���د �ليوم �الأربعاء 
هيئ���ة �لتطبي���ع يف �حتاد ك���رة �لقدم 
م���ع  �الأول  �ال�شتثنائ���ي  �جتماعاه���ا 
ممثلي فرق �لدوري �ملمتاز بالعا�شمة 
بغد�د للبحث يف �لعديد من �ملو��شيع 
�ملُدرج���ة على ج���دول �الأعمال ويقف 
عل���ى ر�أ�شها حتديد م�ش���ر ��شتكمال 
مناف�ش���ات �جل���والت �لت�ش���ع �ملتبقية 
من عمر �مل�شابقة باملو�شم �حلايل من 

عدمها.

�لممتاز �ل��ك��رة  �أن���دي���ة  �آم����ال  ت��ق��ّو���س  لل�سحة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 

 بغداد / املدى

عاود مهاجم �ملنتخب �لوطني لكرة �لقدم 
مهند علي كاظم تدريباته مع بقية زمالئه 
يف فريق بورتيمونين�شي �لرتغايل بعد 
ق���ر�ر رئي�ش �لوزر�ء �نطونيو كو�شتا 
ع���ن خطة تدريجي���ة لتخفيف حالة 
�الإغ���الق �لعام �لت���ي فر�شت يف 
جمي���ع �نح���اء �لب���الد ملحاربة 
كورون���ا  جائح���ة  تف�ّش���ي 
�مل�شتج���د و�ل�شماح للفرق 
دوري  يف  �مل�شارك���ة 
�الأوىل  �لدرج���ة 
متارينها  ��شتئناف 
�أم����ش  �أول  من���ذ 
الأول  �الأثن���ني 
نحو  متهي���دً�  مّرة 
�إقامة �ملباريات يوم 
�لثالث���ني م���ن �شهر �أي���ار �حل���ايل للجولة 
�خلام�شة و�لع�شرين من �ملو�شم �لكروي 

�حلايل.
و�أ�شط���ّر ميم���ي �ىل �لبق���اء يف �لرتغال 
بعد تعليق �ملناف�ش���ات يوم �لثاين ع�شر 
من �شهر �آذ�ر �ملا�شي وعدم �لعودة �ىل 
�لعا�شمة �لعر�قية بغد�د نتيجة توقف 
حركة �لط���ر�ن يف �لقارة �الأوروبية 

�ل�شح���ي  �حلج���ر  �ىل  خ�ش���ع  حي���ث 
وممار�ش���ة متارينه يف مق���ّر �إقامته هناك 
ح�ش���ب �لرنامج �ل���ذي و�شعه ل���ه �ملالك 
�لتدريب���ي لفري���ق بورتيمونين�شي �لذي 
ي�شغ���ل مالك فيوري في���ه من�شب �مل�شاعد 
�الأول م���ن �أج���ل �ملحافظ���ة عل���ى لياقت���ه 
�لبدني���ة و�إج���ر�ء �لعدي���د م���ن �للق���اء�ت 
�لقن���و�ت  يف  �لريا�شي���ة  �لر�م���ج  م���ع 
�لف�شائي���ة �ملحلي���ة و�لعربي���ة م���ن �أج���ل 

طماأن���ة جماهره و�أن�شاره عليه و�لطلب 
حر�ش���ًا  �ملن���ازل  يف  �لبق���اء  �شعب���ه  م���ن 
عل���ى �شالمته���م و�اللتز�م���ات بالقر�ر�ت 
�ل�شادرة م���ن قبل �للجن���ة �لعليا لل�شحة 

و�ل�شالمة �لوطنية مبجل�ش �لوزر�ء.
وخ�ش���ع �ملهاج���م مهن���د عل���ي كاظ���م �ىل 
فحو�ش���ات طبي���ة مت �إجر�وؤه���ا م���ن قبل 
�ملالك �لطبي  لفريق بورتيمونين�شي قبل 
�أن يت���م تق�شيم جمي���ع �لالعبني �ىل ثالث 

جمموعات قبيل �نط���الق �لتدريبات تبعًا 
الإجر�ء�ت �لتباع���د �الجتماعي يف �لبقاء 
م�شافة تتعّدى �ملرتين حيث لقيت جتاوبًا 
م���ن قب���ل �جلميع �لت���ي �شيت���م ت�شاعدها 
�إط���ار  خ���الل �الأي���ام �لقليل���ة �ملقبل���ة يف 
�ال�شتع���د�د�ت ال�شتكمال مو�شم 2019-

.2020
ويتطّل���ع مهاج���م �ملنتخ���ب �لوطني لكرة 
يف  �الأول  هدف���ه  ت�شجي���ل  �ىل  �لق���دم 
دوري �لدرج���ة �الأوىل �لرتغايل برحلته 
�الحرت�فية �الأوىل يف �لقارة �لعجوز منذ 
�نتقال���ه خالل ف���رتة �النتق���االت �ل�شتوية 
قادم���ًا م���ن فري���ق �لدحي���ل �لقط���ري على 
�شبيل �الإعارة حتى نهاية �ملو�شم �جلاري 
�ىل جان���ب رغبته يف �مل�شاهم���ة يف بقاء 
فريق���ه ملو�شم �آخ���ر �شمن ف���رق �الأ�شو�ء 
حي���ث يحتل �ملركز �ل�شاب���ع ع�شر بر�شيد 
�لر�بع���ة  �جلول���ة  خت���ام  يف  نقط���ة   16

و�لع�شرين.
وم���ن �ملوؤّم���ل �أن يع���ود مهند عل���ي كاظم 
�ىل �شف���وف فريق �لدحي���ل �لقطري بعد 
�نتهاء �إعارته م���ع فريق بورتيمونين�شي 
بطاقت���ه  ميتل���ك  �أن���ه  بحك���م  �لرتغ���ايل 
�لدولي���ة مل���دة خم�ش���ة مو��ش���م عل���ى �أثر 
�تفاق���ه م���ع فري���ق �ل�شرط���ة حام���ل لق���ب 

دوري �لكرة �ملمتاز.

 بغداد / املدى

�لر�ت���ب  33 ي���ورو   ملي���ون 
�ل���ذي جتهزه  �ل�شن���وي �جلدي���د 
جرم���ان �ش���ان  باري����ش   �إد�رة 
 للفرن�شي كيلي���ان مبابي من �أجل
 �لبق���اء يف �شفوفه وجتديد عقده
.�لذي ينتهي �شيف عام 2022

 هذ� �ملبلغ جاء يف حماولة �أخرة
 من رئي�ش �لنادي نا�شر �خلليفي
�الأول ��شتم���ر�ر جنم���ه   ل�شم���ان 
 مبابي يف �شف���وف �لفريق �الأول
 لك���رة �لق���دم بن���ادي باري�ش �شان
 جرم���ان وع���دم مغادرت���ه خ���الل
 فرتة �النتق���االت �ل�شيفية �ملقبلة
 �ىل �خلارج يف ظّل وجود �هتمام
 كبر من قب���ل جمل�ش �إد�رة فريق
 ري���ال مدري���د �الإ�شب���اين وكذل���ك

.�إد�رة نادي ليفربول �الإنكليزي
 و�شتك���ون �الأي���ام �لقليل���ة �ملقبلة
 حا�شم���ة يف م�شتقب���ل مباب���ي من
 خ���الل مو�فقته عل���ى �لتجديد �أو

 �لرف�ش �لذي �شيجر نادي باري�ش
 �شان جرم���ان على بيعه يف

2021 ع���ام   �شي���ف 
م���ن  لال�شتف���ادة 

يف  مبلغ���ه 
 �شر�ء العبني

م���ن  ج���دد 
ج ر  خ���ا

.فرن�شا

 �سان جريمان يجهز 33 مليون
 يورو لتجديد عقد مبابي

ميمي ي�ستاأنف تدريباته مع فريق بورتيمونين�سي



ه���ذا املق���ال يعت���ر حماول���ة تق���دمي تف�ضي���ل ب�ضي���ط لأف�ضل 
اجلامع���ات الأمريكية يف جم���الت التعليم والبح���ث العلمي، 
وبي���ان اأ�ضب���اب تقدمها ومتيزها لك���ي تكون اأمثل���ة  ت�ضاعدنا 
يف تطوي���ر تعليمنا الع���ايل كموؤ�ض�ضات يتواف���ر لديها فل�ضفة 
اجتماعي���ة ومنهجي���ة علمي���ة وخط���ط وا�ضحة حت���دد معامل 
وطرائ���ق العم���ل يف جمالت خدم���ة املجتم���ع وجتهيز �ضوق 
العمل مبا يحتاجه من خرات وكفاءات. وقبل اأن اأدخل �ضلب 
املو�ض���وع اأحب اأن احذر من دع���وة اأي جامعة اأمريكية ملجرد 
اإنها امريكية، فالتجارب احلديثة لوجود اجلامعات المريكية 
يف املنطقة ل متنحنا ثقة باأنها �ضتقدم ما هو اأف�ضل مما تقدمه 
اجلامع���ات العربي���ة، وبالتحديد ل اجلامع���ات المريكية يف 
قط���ر واخللي���ج، ول يف ال�ضليمانية ا�ضتطاع���ت اأن ت�ضل اىل 
م�ض���اف اجلامعة المريكي���ة يف ب���ريوت اأو اىل تلك التي يف 

بلدها، ولهذا اأ�ضباب عديدة قد اأعود لها يف امل�ضتقبل.
تعت���ر الولي���ات املتح���دة اأكر دول���ة للتعليم الع���ايل ولرمبا 
اأف�ض���ل دول���ة يف نوعي���ة التعلي���م. توجد فيها ح���وايل 4000 
موؤ�ض�ضة تعليم عايل ت�ض���م اأكرث من 17 مليون طالب و41% 
م���ن ه���ذه املوؤ�ض�ض���ات متث���ل كلي���ات جمتمعي���ة  تدر����س مل���دة 
الأولي���ة، ول متث���ل  الكلي���ات  �ضنت���ن و%20 متث���ل ن�ضب���ة 
املوؤ�ض�ض���ات اجلامعي���ة الت���ي متن���ح �ض���هادة البكلوريو�س اإل 
%15 متنح �ضهادة املاج�ضتري  %18 من هذا املجموع منها 
اجلامعات  هذه  ون�ضف  الدكتوراه  �ضهادة  متنح  فقط  و6% 

البحثية. القاعدة  ذات  باجلامعات  عليها  يطلق   )3%(
تتمي���ز اجلامع���ات المريكي���ة باخت���اف املهمات فيم���ا بينها، 
فعلى �ض���بيل املثال تعتر جامعة ييل )Yale( وهي من اأف�ضل 
اجلامعات يف العامل اأن مهمتها اأوًل هي تخريج قادة للوليات 
املتحدة وللعامل، وثانيًا تطوير ون�ض���ر واحلفاظ على املعرفة 
والثقاف���ة املجتمعي���ة )Culture( . ا�ض���تطاعت ييل اأن تخرج 
530 ع�ض���و كونغر�س ب�ض���منهم الروؤ�ض���اء بو�س الأب وفورد 
وكلنت���ون وبو����س البن وه���ي بهذا تك���ون قد نف���ذت مهمتها 
الأوىل. اأم���ا املهمة الثانية فيبدو اأن ن�ض���ر املعرفة ينطبق على 
معظم موؤ�ض�ض���ات التعليم الع���ايل يف الوليات املتحدة  اإل اأن 
املحافظ���ة على املعرفة والثقافة وتطويرهما فا ي�ض���اركها يف 

املوؤ�ض�ضات.  هذه  من  هذه املهمة اإل 1% 
املث���ال الثاين عل���ى اجلامع���ات املتميزة يف اأم���ريكا هو معهد 
 California Institute( )كاليفورني���ا للتكنولوجيا )كالت���ك
of Technology( ومهمته هي تو�ضيع نطاق املعرفة واإفادة 
املجتمع من خال اإجراء البحوث املتكاملة والتعليم. "كالتك" 
لي����س بجامع���ة وامن���ا معهد �ض���غري يدّر�س فيه ح���وايل 400 
مدر����س وفي���ه 2000 طالب لكا الدرا�ض���ات الأولي���ة والعليا، 
وم���ع ذلك فاإن املعهد يفتخر بح�ض���ول علمائ���ه على 31 جائزة 
نوب���ل، ممثًا بذلك اأعلى م�ض���اهمة لغن���اء املعرفة من قبل اأية 
موؤ�ض�ض���ة بنف����س احلجم . ويتمي���ز املعهد مبوا�ض���يع حمددة 
ه���ي الطريان والف�ض���اء وعلوم احلي���اة والفيزي���اء. "كالتك" 
ميكن اأن يكون مثاًل نحتذي به لإن�ضاء موؤ�ض�ضة جامعية تهتم 
مبوا�ضيع رائدة كاملياه، وبيولوجيا النخيل، والنفط، وت�ضم 
خرية من العلماء يف هذه املجالت يهتمون بالبحوث العاملية 

الرائدة ويندجمون بالعلم العاملي ومبوؤ�ض�ضاته.
اأما جامع���ة هارف���رد )Harvard( فتعتر من اأعرق واأف�ض���ل 
جامعات العامل اإل اأنها لت�ضم اإل حوايل 6500 طالب ويعتر 
برناجم���ا الط���ب والتجارة م���ن اأح�ض���ن الرام���ج املماثلة يف 
اجلامع���ات المريكية. تخرج من هارفرد 8 روؤ�ض���اء امريكين 
ب�ضمنهم روزفلت وكندي، وفيها عمل اأو يعمل حاليًا 48 عاملًا 
من احلا�ضلن على جائزة نوبل. قوة هارفرد الأ�ضا�ضية تكمن 
يف قدراتها املادية فهي متتلك اأكر الوقاف املالية يف العامل.  
اأم���ا غاية اجلامعة فهي بب�ض���اطة "انتاج املعرف���ة وفتح اأذهان 
الطاب على هذه املعرفة ومتكينهم من ال�ض���تفادة الق�ض���وى 
من الفر�س الرتبوي���ة" ، ولتحقيق هذه الغاية تقوم اجلامعة 
بت�ضجيع الطاب على احرتام الراأي املغاير والأفكار اجلديدة 
وعل���ى التعبري احل���ر والتفكري النقدي واىل ال�ض���عي لتحقيق 
التفوق م���ن خال روحية عالية من التعاون املثمر، وت�ض���جع 
طابها على حتمل امل�ضوؤولية وامل�ضاركة اجلماعية واكت�ضاف 
قدراته���م وتطويره���ا، كل ه���ذا من اأجل تكوين اأ�ض���خا�س لهم 

قدرات الكت�ضاف والقيادة والتحدي والتخليق.

األ يكف���ي هذا م���ن مهمات لكي ترت�ض���ح اجلامعة ب���كل جدارة 

للت�ض���در؟ يت�ضح اأن هدف جامعة هارفرد هو �ضناعة الإن�ضان 
ولي����س جم���رد تعليم الط���اب ط���ب وهند�ض���ة واآداب وفنون 
كم���ا تفعل معظم اجلامعات. ما ا�ض���تذكره م���ن زيارتي الأوىل 
ويف مقتبل حياتي الكادميية ل�ض���تاذي املرحوم الروف�ضور 
فخري البزاز الذي كان يحتل كر�ض���ي التطور البيولوجي يف 
جامع���ة هارفارد اإنه اأخذين لاطاع على ق�ض���مه واأول ما فعل 
ه���و اأن اأراين مفتخ���رًا بقيم واأ�ض���ول اجلامع���ة مكاتب جوار 
مكتبه كان يعمل فيها بع�س من احلا�ض���لن على جوائز نوبل 
كجيم�س وات�ض���ون، وتوما����س ولر، وفرتز لبم���ان، وكونارد 
بلوخ. فكان اأن انتابني �ضعور بالعجاب بعظمة هوؤلء الذين 
هم م���ن نتاج ثقافة البح���ث والتحري والكت�ض���اف، والرتاث 
والأخاق العلمية للجامعة، ولي�س كنتيجة لقابلياتهم العقلية 
فقط. على �ض���بيل املثال مل يكن فرتز لبمان اإل رجًا فا�ضًا با 
م�ضتقبل قبل اأن ت�ضحذ هارفرد قابلياته ليتم له اأكت�ضاف واحد 

من اأهم النزميات يف �ضناعة الروتينات.    
املث���ال الأخ���ري ه���و جامع���ة برن�ض���ن )Princeton( وه���ي 
اجلامعة الوىل يف الوليات املتحدة. يف الوقت احلا�ض���ر ل 
يتعدى عدد طلبتها 7500 طالب منهم حوايل 2500 يدر�ضون 
درا�ض���ات عليا. متتلك اجلامع���ة اأكرثالدرا�ض���ات رغبة بها يف 
الولي���ات املتحدة وهي الطب والقان���ون والتجارة، ومع ذلك 
فه���ي من اأف�ض���ل اجلامع���ات يف العامل، وال�ض���بب اإنه���ا تتبنى 
نظامًا تعليميًا من اأكرث النظمة �ض���رامة وبا�ض���تخدام موارد 
حمدودة ا�ض���تطاعت من خالها انتاج 25 م���ن احلائزين على 
جائ���زة نوب���ل )17 منه���م يف الفيزي���اء( و 12 م���ن الفائزي���ن 

بجائزة فيلدز )والتي تعتر جائزة نوبل يف الريا�ضيات(.
ومن هنا نرى اأن مهمات اجلامعات تختلف باختاف تراكيبها 
ون�ض���اأتها واهدافها ف���رى جامعة ييل تركز عل���ى مهمة انتاج 
قادة بينما تف�ض���ل "كالتك" اأن يكون طلبتها من ذوي الإرادات 
القوية واملثابرة الفائقة يف حل امل�ض���اكل وتركز خا�ض���ة على 

اأولئك الذين يتمتعون مبواهب مو�ضيقية فذة.
م���ن ه���ذه الأمثل���ة وغريها م���ا يتوفر لن���ا حول نظ���ام التعليم 
اجلامع���ي يف الوليات املتحدة، ن���رى اأن اجلامعات املختلفة 
له���ا مهمات خمتلفة وبالتايل لها نظم ت�ض���غيلية خمتلفة تتمتع 
مبي���زات فردي���ة. اجلامعات يف العراق يج���ب عليها ان تتميز 
بع�ض���ها عن البع����س الآخر يف مهماتها ويف موا�ض���يعها واأن 
يك���ون له���ا خ�ضو�ض���يات كاجلامع���ات احل���رة لكي ت�ض���تطيع 
قليل���ة  اه���داف  لتحقي���ق  املح���دودة  اإمكانياته���ا  ت�ّض���خر  اأن 
تو�ض���لها اىل م�ض���اف اجلامعات العاملية املتمي���زة. لي�س لكل 
اجلامع���ات اأن تك���ون كم���ا يقول امل�ض���ريون "بت���اع كّلو"، بل 
عليها اأن تتعرف على اإمكانياتها وحاجة �ضوق العمل املحلي، 
واهتمامات اأ�ض���اتذتها وتوفر الخت�ضا�ضات العليا لكي تبني 
م�ض���اريعها وتنتقي براجمها التعليمية والبحثية. اجلامعات 
يج���ب اأن تكون مراك���ز انتاج املعرفة ومراك���ز تعاون وحمبة 
ب���ن منت�ض���بيها يجمعهم ه���دف واحد وهو الرق���ي بجامعتهم 
ل يت�ض���ارعون بينه���م لتحقي���ق اأهدافه���م ال�ضخ�ض���ية واإمن���ا 
يت�ض���ارعون م���ع منت�ض���بي اجلامع���ات الأخ���رى يف �ض���بيل 

م�ضلحة جامعتهم.

-- اأحدث انهيار خيار منوذج التطور ال�ضرتاكي 
الفك���ر  يف  والتغ���ريات  التب���دلت  م���ن  الكث���ري 
ال�ضيا�ضي املعا�ضر متا�ضيًا وانتقال امل�ضار العاملي 
من ازدواجية التطور ا�ض���رتاكي- راأ�ضمايل اىل 
�ضيادة وحدانية اأ�ضلوب النتاج الراأ�ضمايل ويف 
هذا ال�ض���ياق ب���ات موؤكدًا اأن التغ���ريات اجلديدة 
يف العاق���ات الدولية ت�ض���رتطها حرك���ة التطور 

الراأ�ضمايل بعد هيمنتها الدولية.
-- اعتم���ادًا عل���ى الهيمن���ة الراأ�ض���مالية للتط���ور 
يتعن على الباحثن والكتاب الي�ض���ارين حتديد 
م�ض���امن التغ���ريات العاملي���ة اجلدي���دة به���دف 
و�ض���وح النه���وج الفكري���ة الت���ي تعتمده���ا قوى 
الي�ضار وال�ضرتاكية يف كفاحها الهادف اىل بناء 

دولة العدالة الجتماعية.
-- لقد انتجت وحدانية التطور الراأ�ضمايل كرثة 
م���ن الإ�ض���كالت الفكري���ة – وال�ضيا�ض���ية لق���وى 
الي�ضار ال�ضرتاكي منها – حتديد �ضمات املرحلة 
اجلدي���دة من التط���ور الراأ�ض���مايل؟ ومنها ماهي 
الأ�ضاليب الكفاحية املعتمدة يف مكافحة التبعية 
ال�ض���لطة  ا�ض���تام  اأ�ض���كال  ومنه���ا  والتهمي����س؟ 
ال�ضيا�ض���ية هل �ض���تكون برملانية؟ اأم عر ثورات 
�ض���عبية؟ واأخ���ريًا هل تندل���ع الثورات ال�ض���عبية 
يف بلد واحد؟ اأم اأن انت�ض���ارها �ض���يكون يف عدة 

بلدان راأ�ضمالية؟
- اأ�ض���ئلة كثرية تكتنفها اإجابات غام�ضة متعرثة 
الي�ض���ار  لق���وى  الفك���ري  اجله���د  م���ازال  حي���ث 
وال�ض���رتاكية يتوا�ض���ل لف���ك م�ض���امن امللف���ات 
الفكرية -ال�ضيا�ض���ية التي انتجها الطور اجلديد 
نزاعات���ه  وطبيع���ة  الراأ�ض���مايل  التو�ض���ع  م���ن 

الجتماعية.  
-- اعتمادًا على التغريات املت�ضارعة التي يحملها 
الط���ور اجلديد من العومل���ة الراأ�ض���مالية نحاول 
التعر����س لق�ض���ايا اأ�ضا�ض���ية من �ض���مات تطوره 
اأولهما - الرتابط بن النزعتن الك�ضموبولوتية 
والطائفية ال�ضيا�ض���ية. وثانيهم���ا - تاأثريات ذلك 
الرتاب���ط على تطور ال���دول الوطني���ة واآخرهما 

الدميقراطي���ة  الوطني���ة  برنام���ج  -م�ض���امن 
املفرت����س اعتم���اده للتغي���ري الجتماع���ي اآملن 
موا�ض���لة بح���ث الأ�ض����س الفكري���ة - ال�ضيا�ض���ية 
له���ذه التغ���ريات يف درا�ض���ات لحق���ة ت�ض���اعدنا 
على �ضياغة برامج عملية تخدم كفاحنا الوطني 

الدميقراطي.
اأوًل – الراأ�ضمالية املعوملة والطائفية ال�ضيا�ضية

هن����اك و�ض����ائج فكري����ة ب����ن الطور املع����ومل من 
التو�ض����ع الراأ�ض����مايل وبن الطائفية ال�ضيا�ضية 
يف الدول الوطنية وعلى اأ�ض����ا�س تلك الو�ضائج 
ميكن اعتبار اليمن الطائفي ال�ض����ائد يف بع�س 
ال����دول الوطنية ومنها الدول����ة العراقية الوجه 
للراأ�ض����مالية املعومل����ة وايديولوجيته����ا  الخ����ر 

املت�ضمة بالتفكك والتهمي�س.
ا�ض����تنادًا اىل تلك الروؤية الفكرية دعونا نتوقف 
عند تل����ك الرتابط����ات الفكرية بن الراأ�ض����مالية 
املعوملة وبن الطائفية ال�ضيا�ضية حيث ت�ضرتك 
املو�ضوعتان -- الراأ�ضمالية املعوملة والطائفية 
ال�ضيا�ض����ية -- بك����رثة من ال�ض����مات الأ�ضا�ض����ية 

امل�ضرتكة اأراها يف العناوين التالية –
 العنوان الأول -- ت�ض����عى الراأ�ض����مالية املعوملة 
عل����ى  والعم����ل  الوطني����ة  ال����دول  تهمي�����س  اىل 
احلاقه����ا بالحت����كارات الدولي����ة بينما ت�ض����عى 
الطائفية ال�ضيا�ض����ية اىل ال�ضيادة الطائفية عر 

تفتيت الدولة الوطنية اىل اأقاليم طائفية. 
العن����وان الثاين -- تهدف الراأ�ض����مالية املعوملة 
لل����دول  الجتماعي����ة  الت�ض����كيات  تفكي����ك  اىل 
الوطني����ة بينم����ا ته����دف الطائفي����ة ال�ضيا�ض����ية 
اأ�ضا�ض����يًا  الطائف����ي معي����ارًا  ال����ولء  اىل جع����ل 
لهيمنتها ال�ضيا�ض����ية بديًا ع����ن الهوية الوطنية 

والطبقية. 
العنوان الثالث –ت�ض����رتك الراأ�ض����مالية املعوملة 
والطائفية ال�ضيا�ض����ية باإنكار مفهومي الوطنية 
والقومي����ة وا�ض����تنادًا اىل ذلك ي�ض����عى الطرفان 
البني����ة  يف  الفرعي����ة  الطبق����ات  �ض����يادة  اىل 

الجتماعية.

العنوان الرابع -- ت�ض����عى الراأ�ضمالية املعوملة 
الطبق����ات  �ض����يادة  اىل  ال�ضيا�ض����ية  والطائفي����ة 
الكمبورادوري����ة  الرجوازي����ة   – الفرعي����ة 
ال�ض����لطة  يف   -- الربوي����ة  املالي����ة  وال�ض����رائح 
الجتماعي����ة  الطبق����ات  م����ن  ب����دًل  ال�ضيا�ض����ية 

احلاملة لفكر الوطنية الدميقراطية. 
الراأ�ض����مالية  تت�ض����ارك   - اخلام�����س  العن����وان 
م�ض����اندة  يف  ال�ضيا�ض����ية  والطائفي����ة  املعومل����ة 
واحت�ض����ان الأنظمة الديكتاتوري����ة بهدف كبح 
تطور الكف����اح الوطني الدميقراط����ي املناه�س 

لهيمنة الطبقات الفرعية.
الراأ�ض����مالية  ال�ضاد�س—ت�ض����عى  العن����وان 
املعوملة والطائفية ال�ضيا�ضية اىل تفتيت الدولة 
الوطني����ة وحتوي����ل �ض����كل بنائه����ا الف����درايل – 
املوح����د اىل جتمع����ات �ض����كانية واأقاليم منعزلة 

ي�ضدها الولء الطائفي.
اإن امل�ض����رتكات الفكرية بن الراأ�ضمالية املعوملة 
واليمن الطائفي تقودنا اىل ا�ضتنتاج يتلخ�س 
اىل  املع����ومل  الراأ�ض����مال  ب�ض����عي   - م�ض����مونه 
مبارك����ة اليم����ن الطائف����ي يف ال����دول الوطنية 
اىل  الهادف����ة  ال�ضيا�ض����ية  توجهات����ه  وم�ض����اندة 
حتوي����ل النزاع����ات الجتماعي����ة الطبقي����ة اىل 

نزاعات طائفية.
اإن املاحظات امل�ض����ار اإليها تدفعنا اىل �ضرورة 
التاأكيد على ان التحالف����ات الدولية – الوطنية 
ت�ض����رتطها وحدة وترابط امل�ض����الح امل�ض����رتكة 
الأمر الذي يف�ض����ر م�ض����اندة الراأ�ضمالية املعوملة 
للطائفي����ة ال�ضيا�ض����ية لأنها ق����ادرة على حتقيق 

نهوجها التخريبية.

ثانيًا -- الدولة الوطنية بن الك�ض����موبولوتية 
والطائفية ال�ضيا�ضية 

ب����ن  ال�ضيا�ض����ية   – الفكري����ة  امل�ض����رتكات   --
الراأ�ضمالية املعوملة واليمن ال�ضيا�ضي الطائفي 

ت�ضتند على كرثة من الأهداف تت�ضدرها –
 -1 تفتي����ت الت�ض����كيات الجتماعي����ة الوطنية 

بهدف ابطاء النزاعات الجتماعية الطبقية.
 -2 توزيع �ض����لطة الدولة الوطنية اىل �ضلطات 
اإقليمية طائفي����ة بهدف عزل وحتجيم النزاعات 

الجتماعية.
-3  حتوي����ل �ض����كل بن����اء الدول����ة الوطني����ة من 
بنائه املرك����زي - الفدرايل اىل اأ�ض����كال اإقليمية 

طائفية.
 -4 اعتبار العادات والتقاليد الع�ضائرية اأ�ضا�ضًا 
ل�ض����بط احلي����اة الجتماعية بدًل ع����ن القوانن 

ال�ضادرة عن الدولة وموؤ�ض�ضاتها الق�ضائية.
املخاطر امل�ضار اإليها تف�ضي اىل حتول النزاعات 
الجتماعية اىل حروب اأهلية بن اأقاليم الدولة 

الوطنية. 
اإن النتائ����ج ال�ضيا�ض����ية - الجتماعي����ة الكارثية 
الناجت����ة ع����ن �ض����يادة الطائفي����ة ال�ضيا�ض����ية يف 
الدول الوطنية ت�ض����كل عوامل اأ�ضا�ضية للهيمنة 
العوام����ل  اأولوي����ة  عل����ى  وتعم����ل  اخلارجي����ة 
التغ����ريات  م�ض����امن  حتدي����د  يف  اخلارجي����ة 
الدول����ة  بن����اء  وم�ض����مون  �ض����كل  يف  الاحق����ة 

الوطنية وم�ضار تطوره الاحق.
ارت����كازًا عل����ى ذل����ك ميكنن����ا حتدي����د ال�ض����رار 
ال�ضيا�ضية – الجتماعية التي تلحقها الطائفية 
ال�ضيا�ض����ية والنزعة الك�ض����موبولوتية بالدولة 

الوطنية وت�ض����كيلتها الجتماعية باملو�ضوعات 
التالية —

--1  تعم����ل الراأ�ض����مالية املعومل����ة والطائفي����ة 
ال�ضيا�ض����ية عل����ى حتوي����ل الدول����ة الوطنية اىل 
اأقاليم طائفية ت�ض����دها وح����دة وهمية )تتطور( 

على اأ�ضا�س مكوناتها الطائفية. 
2� تعزي����ز وتقوية �ض����يطرة الطبق����ات الطفيلية 
������ الرجوازي����ة البريوقراطي����ة والرجوازي����ة 
الطفيلي����ة� املتحالفتان مع الر�ض����اميل الأجنبية 

املناه�ضة لا�ضتقال وال�ضيادة الوطنية. 
 -3 حت����ول النزاع����ات الطائفية اىل �ض����راعات 
اأهلية م�ضلحة حتول الدولة الطائفية اىل �ضاحة 

ع�ضكرية مباركة من املراكز الراأ�ضمالية.
�4� تق����ود النزاع����ات الجتماعي����ة الأهلي����ة اىل 
التدخ����ات الع�ض����كرية الجنبي����ة وم����ا ينتج����ه 
ذلك من ويات وم�ض����اعب على كادحي �ض����عوب 

الدول الوطنية و�ضياع ثروتها لوطنية.
الوطني����ة  الدول����ة  وح����دة  تفتي����ت  خماط����ر  اإن 
والتبعي����ة واحل����روب الأهلية ميك����ن مكافحتها 
واحل����د م����ن نتائجه����ا الكارثي����ة ع����ر برنام����ج 
الوطني����ة الدميقراطي����ة بع����د اعتم����اده من قبل 
القوى الوطنية الأ�ضا�ضية بهدف و�ضع ت�ضكيلة 
الباد الجتماعية على اأ�ضا�س ال�ضام والتطور 

الجتماعي.
ثالثًا -- برنامج الوطنية الدميقراطية 

ت�ض����كيلتها  وتق����دم  الوطني����ة  الدول����ة  �ض����يانة 
الأيديولوجي����ة  عل����ى  ترتك����زان  الجتماعي����ة 
الوطنية الدميقراطية والتي ميكن تاأ�ض����ري اأهم 

بنودها باملحددات التالية ��
1� اإعادة بناء الدولة الوطنية ونظامها ال�ضيا�ضي 
والتوافق����ات  الوطني����ة  الوح����دة  قاع����دة  عل����ى 
الطبقية وما ي�ض����رتطه ذلك م����ن حتويلها – اأي 
الدولة - م����ن دولة طائفية اىل دولة دميقراطية 

انتخابية. 
2 �� ي�ض����رتط النتق����ال من الدول����ة الطائفية اىل 
دول����ة املواطنة الراعي����ة ملكوناته����ا الجتماعية 

الطبقي����ة  امل�ض����الح  �ض����يانة  وال�ضيا�ض����ية 
لت�ض����كيلتها الجتماعية واإبعادها عن التدخات 

اخلارجية.   
الطفيلي����ة  الطبق����ات   ������ حتال����ف  مكافح����ة   ������  3
والتجاري����ة � م����ع الراأ�ض����مال املع����ومل وحتجيم 
�ضيا�ض����تها الكمبورادوري����ة املناه�ض����ة للوحدة 

الوطنية.  
ا�ضتنادًا اىل ما جرى ا�ضتعرا�ضه فان اإعادة بناء 
الدولة الوطني����ة وحماية مكوناتها الجتماعية 
تتحدد بثاث ركائز اأ�ضا�ض����ية تتج�ض����د كما اأرى 

يف املحددات التالية �
املحدد الأول � الدميقراطية ال�ضيا�ضية 

ال�ضيا�ض����ية  الدميقراطي����ة  اعتم����اد  يف  تتمث����ل 
اط����ارًا للنظام ال�ضيا�ض����ي واملناف�ض����ة ال�ض����لمية 
بن اأحزاب الت�ض����كيلة الجتماعي����ة الهادفة اىل 

�ضيانة الدولة الوطنية من التبعية والتفكك. 
املح����دد الثاين �� مكافحة الطبق����ات املتحالفة مع 

الراأ�ضمال املعومل
 بناء الدول����ة الوطنية وت�ض����كيلتها الجتماعية 
على اأ�ض����ا�س م�ض����الح الباد الوطنية بعيدًا عن 
م�ضالح القوى والطبقات الفرعية املتحالفة مع 
راأ�س املال املعومل والراعية مل�ضاحله الدولية. 

املحدد الثالث � موازنة امل�ضالح الطبقية 
يف  الجتماعي����ة  الطبق����ات  م�ض����الح  موازن����ة 
ت�ض����كيلة الب����اد الجتماعية مبا ي�ض����من توفري 
الأمن ال�ضيا�ض����ي والجتماع����ي للدولة الوطنية 

واأحزابها الدميقراطية وقواها الجتماعية.   
املحدد الرابع � اعتماد ال�ضرعية الدميقراطية 

 اعتماد ال�ض����رعية الدميقراطية ا�ضا�ض����ا للحياة 
ال�ضيا�ض����ية والبتع����اد ع����ن �ض����رعية انتخابي����ة 
ترتك����ز عل����ى الطائفي����ة ال�ضيا�ض����ية والأنظم����ة 

ال�ضتبدادية. 
اإن املتطلبات امل�ضار اليها كفيلة بتحويل الدولة 
الوطني����ة اىل جه����از �ضيا�ض����ي دميقراط����ي قادر 
عل����ى مواجه����ة التدخ����ات اخلارجي����ة وميولها 

الهادفة اىل التبعية والحلاق. 
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لماذا نريد تعليمًا عاليًا على غرار الجامعات 
2  -  1 الأميركية والغربية؟    

و على �ضوء معلومات متوا�ضلة ن�ضرتها وكالت اأنباء 
متنوعة عربية و دولية، و مواقع هامة ك� ويكيليك�س، 
الغاردي���ان، الوا�ض���نطن بو�ض���ت، و غريه���ا من���ذاك و 
اأكمله���ا �ضيا�ض���يون و وزراء عراقي���ون و برملاني���ون 
مواق���ع  و  الف�ض���ائيات  عل���ى  لحق���ون  و  �ض���ابقون 
التوا�ضل ، عملت �ض���لطات الإحتال على تكوين دولة 
عل���ى اأ�ض���ا�س طائفي - عرق���ي حتا�ض�ض���ي يقوم على 
توافق �ضيا�ض���ي ع�ضكري )ميلي�ض���يات(، بن اأطرافها، 

على ا�ضا�س د�ضتور حّمال اأوجه.
فمن���ذ الإحتال المريكي يف 2003 الذي مت بالتعاون 
غ���ري املبا�ض���ر و غ���ري املعل���ن م���ع اإي���ران و ف�ض���ائلها 
مفه���وم  �ض���اد  اآن���ذاك،  غريه���ا  و  امل�ض���لحة  الولئي���ة 
)الفو�ض���ى اخلاقة( لكوندولي���زا راي�س ل� )تاأ�ض���ي�س 
جمتمع و دول���ة جديدة( كما عّر املفهوم، الذي طّبقته 
ق���وات الإحتال و حاكمها برمير يف العراق الذي حّل 
الدولة و اجلي�س العراقي و با�ضر العمل بذلك املفهوم 
لتثبيت الوجود و النفوذ المريكي يف الباد من جهة، 
و بت�ضجيع دوائر اإيرانية نافذة للعراقين املوالن لها، 
منظمات و اأفراد من جهة اأخرى، للعمل بنف�س الوجهة 
لتحقيق م�ض���احلها الأنانية و لانفراد بالعراق بعدئذ 

بواجهة اإخراج الأمريكان .  . 
فاإ�ضافة اىل املحا�ض�ضة يف جمل�س النواب و احلكومة 
و رئا�ض���ة الدول���ة، و لغر����س ع���دم اخل���روج على تلك 
اخلطط، امتدت املحا�ض�ض���ة اىل ملكي���ة نفوط و اآبار 
و و�ضائل نقل � تابع ميناء احلكيم النفطي يف الي�ضرة 
� و حقول مواد اأولية من اأق�ض���ى الباد اىل اأق�ض���اها، 
و حما�ض�ض���ة يف البن���وك و م���زاد العمل���ة و ُملكي���ات 
العقارات و الرا�ض���ي و وكالت ال�ض���ركات العاملية و 

الق�ضاء و القوات امل�ضلحة  .  . 
���ت  ب���داأت بها ق���وات الحتال المريكي �ض���ّرًا اأو غ�ضّ
النظ���ر عنه���ا بوج���ود م�ض���رتين  و بدف���ع عمولته���م، 
متا�ض���يًا مع عقليته���ا و منظورها لبناء دولة و جمتمع 
جديد يحقق م�ضالح ثابتة لها، دون النتباه اىل خطط 
الدوائ���ر الإيراني���ة و اخلليجي���ة الت���ي كان���ت تتحرك 
بنف�س ال�ض���رعة و الوجهة لتحقيق م�ض���احلها الأنانية 

ذاتها م�ضتغلة �ضقوط اأجهزة الدولة يف الباد. 

لتتوا�ض����ل العملية ال�ضيا�ض����ية على تلك ال�ض�س التي 
تفاقم����ت بالنه����ب، و ا�ض����تولت عل����ى الدول����ة و كّونت 
دولته����ا العميق����ة بقي����ادة روؤ�ض����اء الكت����ل الطائفي����ة و 
العرقي����ة، احلاكم����ة الفعلي����ة باأمواله����ا و �ض����احها و 
م�ض����ارفها و ق�ض����ائها و وزاراتها و اإعامها و غريها، 
م����ع دف����ع ح�ض�����س م����ن �ض����ّكلها و يدعمها، بعي����دًا عن 
الهتمام بال�ض����عب مبكوناته و باحلكومة الر�ضمية و 
موؤ�ض�ضات الدولة الر�ضمية العلنية التي تخدم ال�ضعب 

يف العادة كما يجري يف كل دول العامل .  . 
الدول����ة العميقة التي ي�ض����فها خ����راء بكونها، املمثلة 
ب����كل  حامل����ة  متنوع����ة  طفيلي����ة  راأ�ض����مالية  لطبق����ات 
بالق����وة و  ا�ض����تولت  الت����ي  راي����ات احل�ض����ن،  نف����اق 
)ا�ض����رتت( الباد و مرافقها الأ�ضا�ض����ية و ت�ضتمر على 
مراكم����ة اموالها غري القانونية دوليًا ، ت�ض����بطها كتل 
املحا�ض�ض����ة الطائفي����ة � العرقي����ة احلاكم����ة، لتحقي����ق 
اأعل����ى الأرب����اح له����ا و بحماي����ة امليلي�ض����يات الولئي����ة 
امل�ضلحة التي تفاقم عدد افرادها اىل مايقارب الن�ضف 
مليون، و �ض����ارت تقتل و تخطف املحتجن بن�ضاءهم 

و رجالهم و متظاهري ال�ضعب الذي يت�ضّور جوعًا. 
لتتوا�ض����ل العملية ال�ضيا�ضية و�ضط جموح و ال�ضعي 
املحم����وم للكت����ل )ال�ض����يعية()1( احلاكم����ة اىل زي����ادة 
ال�ضتحواذ على موؤ�ض�ضات احلكم و الهيئات امل�ضتقلة 
و البنك املركزي و الق�ضاء و الإعام، و احتكار احلكم 
له����ا وحدها و ملوؤيديه����ا و اىل اإنهاء التبادل ال�ض����لمي 
لل�ض����لطة .  . بدعم دولة جارة )ارجنتينية(، �ضّكلت لها 
من ذلك م�ض����درًا ا�ضا�ض����يًا لأرباح فلكية ت�ضاعدها على 
فّك ح�ض����ارها و على �ضمان ا�ض����تمرار حكمها لبادها 
هي، من حّكام ربطوا م�ض����ريهم بها و لي�س ب�ضعبهم، 
و حّول����وا باده����م اىل دول����ة )�ض����به ُم�ض����َتعمرة( على 
حد و�ضف القامو�س القت�ض����ادي ال�ضيا�ضي و لوائح 

الأمم املتحدة . )يتبع(
---------------------

1. � و�ش����عت كلم����ة ال�ش����يعي بني اأقوا�����س لأن الكت����ل احلاكمة 
با�ش����م املك����ّون ال�ش����يعي ل متّث����ل املك����ّون ال�ش����يعي العراق����ي 

الأ�شيل بل اأ�شاءت اإليه .

�سراع الدولة العميقة 
- 2 - مع الحتجاجات  



على الرغم من اأّن الق�صة الق�صيرة فن مراوغ 
و�صعب التروي�ض؛ فاإّن لها عند الق�صا�صين 

العراقيين مكانة خا�صة بين الأجنا�ض 
الأدبية الأخرى منذ �صتينيات القرن الع�صرين 

وما بعدها. ول عجب بعد ذلك اأْن يمتلك 
ق�صا�صونا نزعات اأدبية ومهارات تجريبية 

تجعل الق�صة الق�صيرة الأكثر جذبًا لالهتمام 
النقدي عراقيًا وعربيًا والأقرب اإلى نفو�ض 

القراء والمتلقين. و�صبب ذلك جماليات هذا 
الجن�ض الأدبي الفنية والمو�صوعية. واأهمها 

قدرته على ال�صرعة في مجاراة متغيرات 
الواقع وتحولته، وهو ما يلبي رغبة القا�ض 

في مالحقة الأحداث والتفاعل معها فال 
تفوته الفر�صة ل�صيما اإذا كانت تلك الأحداث 
�صريعة الظهور والتبلور ومن ثم التال�صي وقد 

يكون هذا الدور �صبيهًا بدور الق�صيدة..هذا 
ف�صاًل عن المطاوعة الكتابية التي تجعل هذا 

الجن�ض مالئمًا للن�صر في المجالت وال�صحف 
مع مواءمته الم�صتمرة لحاجات القراء الذهنية 

على اختالفها. 

ومن بني النزعات التي ا�صتوعبتها الق�صة الق�صرية 
وع����رت عنها خري تعب����ري نزعة الت�صاد م����ع الواقع 
، اجتاه����ًا ب����ه نح����و الرم����ز جمالي����ًا، واالق����راب من 
تفا�صيل����ه حلمي����ًا ع����ر روؤى فنتازي����ة، يوظ����ف فيها 
القا�����ص خمتلف التقانات الفني����ة كالفنتزة واملنتجة 
والتداعي والتغريب واالأن�صنة والقرين واال�صطرة، 
اأو  اأخالقي����ة  �ص����رده ومم����ررًا ر�صائ����ل  به����ا  مرم����زًا 
جمالي����ة ترفع ا�صتجابة وعي القارئ وتعمق مداركه 
وم�صاركته موؤ�ص����رة على منحى واقعي اإيجابي هنا 

ومدللة على منحى حياتي �صلبي هناك.
ولي�����ص يف النزوع نحو التجريب هروب من الواقع 
اأو جمافاة ل�صروراته اأو خوف من الرقيب وجم�صاته 
اأو متل�ص من اأداء امل�صوؤولية؛ واإمنا هو االإح�صا�ص 
ال�ص����ميم باأن يف الق�ص����ة الق�ص����رية اإمكانيات اأدبية 
تعبريية تو�ص����يلية مل ت�صتثمر بعد، واأن التعبري عن 
الواقع ومتغرياته ال يتو�ص����ل اإليه دوما بالت�ص����ريح 
انغما�ص����ًا يف التفا�صيل وتو�صيحًا لدقائقها املريرة، 
بل هناك جوانب حياتية ومعطيات واقعية �ص����ديدة 
امل�ص����ا�ص بحياة النا�ص وتطلعاتهم ال ي�صلح معها اإال 

التجريب وال يتو�صل اإليها اإال بالرميز.
والتجري����ب والرمي����ز �ص����متان بهما خال����ف القا�ص 
اخلط الواقعي الذي اعتاده كثري من الق�صا�صني، ال 
لعدم اطمئنانه لهذا اخلط واإمنا هي امللكة ال�ص����ردية 
والوع����ي النقدي اللذان يفر�ص����ان علي����ه انتهاج خط 
جتريب����ي، في����ه ال ين�ص����غل بال�ص����كل اإال ل�ص����رورات 
يقت�ص����يها اجلوهر، وال يقدم اجلوهر اإال الأن ال�صكل 

ق����ادر عل����ى جتريده م����ن �ص����وائبه وتقدمي����ه تقدميا 
رمزيا يرتفع به جماليا ويف الوقت نف�ص����ه يقرب به 
واقعيا ليكون اأكرث الت�ص����اقًا بهموم الفرد واجلماعة 

ومتا�صيًا مع رغائبهما.   
يف وقت كانت فيه الق�صة الق�صرية ت�صهد عامليا ومنذ 
عقد االأربعينيات اجتاها جتريبيا عند اأهم كّتابها يف 

اأوروبا واالأمريكيتني ال�صمالية والالتينية.
وه����و اأمر ال ينك����ره النق����د العربي ال����ذي باملقابل ال 
يوؤ�ص����ر على جت����ارب ق�صا�ص����يه املزامن����ة يف روؤاها 
لل�ص����رد الغرب����ي اأو ال�ص����ابقة ل����ه يف ابت����كار خط اأو 
االنبه����اري  االنحي����از  وال�ص����بب  اإبداع����ي.  اجت����اه 
الغرب����ي واتباعيت����ه  النق����د  اإزاء  لنقدن����ا  الالواع����ي 
للهيمنة والوقوع الكلي يف الكولونيالية وما بعدها 
ناهيك عن ا�صتكانة املرجمني وتقاع�صهم عن ترجمة 
م����ا ينج����زه ق�صا�ص����ونا من اأعم����ال �ص����ردية متميزة 
واأ�ص����يلة، تع����رف االآخ����ر الغرب����ي بها موؤك����دة غنى 
التج����ارب الق�ص�ص����ية العربي����ة وكي ال تك����ون نظرة 
الغربي����ني الأدبن����ا الق�ص�ص����ي مقت�ص����رة على جتارب 
االأدب����اء الذين يكتبون ق�ص�ص����هم بلغ����ات اأخرى غري 

اللغة العربية.
واإذا اأك����د ناقد عرب����ي متيز قا�ص كمج����رح ومبتكر 
فاإمنا ياأتي ذلك عر�ص����ًا وا�صتثناء ال تعززه احلا�صنة 
الر�ص����مية العربية الت����ي اعتادت امل�ص����ايرة واالإتباع 
ف����ال يهمها ن�ص����ر التج����ارب الق�ص�ص����ية العربية على 

امل�صتوى العاملي.
وال خ����الف اأن االأدب والنق����د وجهان لعملة واحدة ال 
ينف�ص����الن يف و�ص����ائجهما اجلمالية حتى اأن ازدهار 
احدهم����ا يعني ازدهار االآخ����ر. وبقاء جتارب مميزة 
بالعم����وم وجتارب ق�ص�ص����ية اأ�ص����يلة باخل�ص����و�ص 
طي الن�ص����يان والكتم����ان يعني رك����ون النقد العربي 
مطمئنا ومكتفيا مبا يف العامل من جتارب ق�ص�ص����ية 
غ����ري ع����ارف اأن لدي����ه جتارب ينبغ����ي التنوي����ه عنها 

واالعراف بتميزها العاملي. 
وب�ص����بب الوع����ي اجلم����ايل باأهمي����ة التجريب متكن 
القا�ص العراقي اإىل نهاية ال�ص����بعينيات من اأن يقدم 
نتاجا ق�ص�ص����يا ه����و دليل حقبة زاهرة، �ص����تكون لها 
يف احلقبة الالحقة انعكا�صات على الق�صة الق�صرية 
وفيها �ص����يقع الق�صا�ص����ون على خط �ص����ردي خا�ص 
يف كتابة الق�ص����ة العراقية. وهوؤالء الذين و�ص����عوا 
اأيديهم على هذا اخلط جمربني نهاية ال�صتينيات هم 
الذين �صاروا موؤ�ص�صني نهاية الثمانينيات والقا�ص 
جه����اد جمي����د واحد منه����م، فعن����ده ات�ص����حت بوادر 
هذا التاأ�ص����ي�ص من مفتتح العقد ال�ص����بعيني ال�ص����يما 
التق����دمي الذي خ�ص به ق�ص����تيه ) ال ل����ون للزمن( و) 
ليل����ة من�ص����ية من لي����ايل �ص����هرزاد( املن�ص����ورتني يف 
املجموعة الق�ص�ص����ية امل�صركة ) ال�صم�ص يف اجلهة 
الي�ص����رى(. ويف التق����دمي ط����رح القا�ص م�ص����األتني: 
االوىل انفتاح الن�ص والثانية �ص����رورة جتريده من 
واقعيت����ه واأبعاده الثابتة مع بقائه يف كلتا احلالتني 

م�صتندا اإىل الواقع. 
ويف ه����ذا دليل على روؤية متقدم����ة اإبداعيًا، ومبكرة 
زمانيًا تفتح حدود الن�ص الق�ص�ص����ي الأن تندمج فيه 
االأ�ص����كال االأدبية �صعريًا و�ص����رديًا بقدميها وحديثها 
وواقعيها ورمزيها. كل ذلك من خالل التجريب الذي 

هو و�ص����يلة جمالية فاعلة يف بلوغ الهدف املن�ص����ود 
وهو تطوير الواقع ا�صتجابة ملقت�صياته.

وب�ص����بب هذه الروؤية التجريبية املبكرة يف االنفتاح 
ال�ص����كلي بح����دود الق�ص����ة الق�ص����رية عل����ى خمتل����ف 
االأ�ص����كال واالأجنا�����ص تغ����دو جترب����ة القا�����ص جهاد 

جميد واحدة من التجارب العربية االأ�صيلة. 
وق����د طبقه����ا فعليًا يف ق�ص����ة ) ليلة من�ص����ية من ليايل 
�ص����هرزاد( الت����ي فيه����ا جمع ب����ني املنابع وامل�ص����بات 
واالأ�صول والفروع، مطوعا ال�صرد القدمي الأن يكون 
اإطارًا �ص����كليًا ين�ص����وي فيه اجلوهر الواقعي لل�صرد 

احلديث. 
وكان الختيار ال�ص����كل االإط����اري دور مهم يف توكيد 
ه����ذه املزاوج����ة ال�ص����ردية ب����ني ن����وع ن����رثي ق����دمي 
ه����و احلكاية ال�ص����عبية وجن�����ص �ص����ردي حديث هو 
الق�صة الق�صرية، مادًا اجل�ص����ور التي تعيد للحكاية 
ال�ص����عبية احلياة ك�صكل من�صي عفا عليه نظام ال�صرد 
الكال�ص����يكي. ولع����ل الق�ص����ة) ليلة من�ص����ية من ليايل 
�صهرزاد( ال�ص����باقة يف الذهاب اىل املنت ال�صهرزداي 

واإطاره ال�صردي. 
وه����و ما عني ب����ه ال�ص����رد ما بع����د احلداث����ي فاأعطى 
للحكاي����ة مكان����ة مركزي����ة ال�ص����يما بع����د اأن وّظفه����ا 
جابرييل جاريثيا ماركي����ز يف روايته) مائة عام من 

العزلة( 
ووراء ه����ذا التجري����ب ال�ص����كلي املتداخ����ل باحلكاية 
مبتغى مو�ص����وعي ال يوح����ي بالترم م����ن الواقعية 
باأ�ص����كالها، بقدر ما يدلل عل����ى روؤية ميتافيزيقية يف 
التعامل الق�ص�ص����ي مع الواقعية. وهو ما اأ�ص����فر عن 
نهج �ص����ردي جديد هو مبثابة مت�صكل من مت�صكالت 
الواقعي����ة �صاأ�ص����ميه) جتري����د الواقع����ي( واأعن����ي به 
نزوع ال�ص����ارد لالم�ص����اك باللحظة الراهن����ة واقعيًا، 
وولعه يف الوقت نف�صه بت�صيئة هذا الواقع فنتازيًا، 
وما ب����ني النزوع والت�ص����يوؤ يتمرك����ز الرمز وتتعرى 
احلقيقة، حقيقة الفرد وهو يتغرب عن نف�صه وواقعه 

وقد امنحت مالمح �صخ�صيته وفقد اإن�صانيته.
واإذا كان ت�ص����مني احلكاية ال�صعبية يف ال�صرد لي�ص 
باجلديد بو�ص����ف الت�ص����مني ن�ص����قا من ان�ص����اق بناء 
احلدث ومن اأمثلته حكايات األف ليلة وليلة نف�ص����ها؛ 
فاإن منه����ج )جتريد الواقعي( �صي�ص����يف اإليه بعدين 
مت�ص����ادين داخ����ل بن����اء اإط����اري واح����د. فاأم����ا البعد 
االأول فواقع����ي فك����ري واأما البعد الث����اين فتجريبي 

فني ي�ص����تند اإىل التداخل وذوبان االأنواع) احلكاية 
وامل�ص����رحية والق�ص����ة الق�ص����رية وال�ص����عر( وهو ما 

ينطوي على حتٍد لي�ص بالقليل. 
هن����اك موؤ�ص����رات كث����رية تدلل عل����ى اأن ال�ص����ارد كان 
واعي����ا وهو يوظف هذا النه����ج وفيه يجرد املجموع 
كتابع قلبا وقالبا ملتبوع فرد �ص����احر و�صاخر، ووراء 
جتري����ب نه����ج جتري����د الواقع����ي يف ه����ذه الق�ص����ة 
جمالي����ات منها:1(اأن احلكاية ال�ص����عبية اإطار مطور 
عل����ى م�ص����توى االفتتاح وم�صتن�ص����خ على م�ص����توى 
اخلتام 2(اأ�ص����فى االحتفاء ال�ص����ردي بال�ص����جع على 
الق�ص����ة تنويعًا لفظيًا وم�ص����حة �ص����اعرية وكثري هي 
اجلمل التي تداخل فيها ال�ص����عر بال�صرد. 3( مل مينع 
االإط����ار التاريخي للحكاية من جعل املحتوى واقعيا 
�ص����اخرًا كتعبري ع����ن الرغبة الالواعي����ة املكبوتة يف 
جعل ال�ص����خرية والفكاه����ة طريقا للتغي����ري الواقعي 
4( وحدة املتعار�صات يف الالوعي ما بني طوباوية 
الطقو�ص ودراماتيكية ال�صك واالعرا�ص كو�صيلتني 
بهما تتحقق االإفاقة اجلماعية من االنقياد الالهوتي 
امل�صحور لل�صيخ الفرد.5(اخليال كما يعرفه كولريدج 
قوة خالقة لكنه حني يع�ص����د بالتداخل والذوبان يف 
اأبع����اده االنزياحي����ة؛ تتعمق قوته اال�ص����تعارية وقد 
اجتم����ع البعد اال�ص����اري املتعل����ق بتوظي����ف االألوان 
وببعد اآخ����ر رمزي يتعل����ق بال�صخ�ص����يات الفردية ) 
�صهرزاد و�صهريار وال�صيخ واملراأة  6( وال�صخ�صيات 
املموهة التي غابت اأ�ص����ماوؤها واأو�صافها ووظائفها 
وح����ل يف التدلي����ل عل����ى وجوده����ا ع�ص����و واحد هو 
العي����ون ترميزًا حلالة الذل����ة، وقد غابت العقول ومل 
يب����ق يف الروؤو�����ص �ص����وى عيونه����ا ) عي����ون حمدقة 
تق����ذف ومي�ص����ها يف عي����ون اللي����ل/ عيون ك�ص����ولة 
م�صت�ص����لمة / عي����ون متقاع�ص����ة/ عي����ون متحدي����ة / 
عيون �ص����امدة/ عيون املنخذلني(. ف�ص����هل ال�ص����حك 
عل����ى الذقون باجلهل وال�ص����حر( 7( تغري����ب الواقع 
وا�ص����طرته التي جتعل االنتقاد املو�صوعي لظواهر 
احلي����اة انتقادًا الذع����ًا ويف ذات الوق����ت متداريا 8( 

االأفع����ال الفنتازية الت����ي بها يغ����دو املجموع حاملا 
وي�ص����بح العامل يوتوبيا م����ن ورق، فتنتفي وحدة 

العامل املو�صوعي. 
الهوام�����ص  اإىل  ال�ص����ردية  الفاعلي����ة  اإ�ص����ناد   )9
املقموعة) امراأة عاهرة ورجل مطعون و�ص����جني 
مكبل باالأ�ص����فاد وعوان�ص ي�صرخن( و�صت�صكل 
بالرم����وز  جمازي����ا  الواق����ع  الهوام�����ص  ه����ذه 
م�ص����تبدلة الالهوت بامليتافيزيقيا لترز القيمة 
املعرفية وتنح�ص����ر القيمة الغيبية. 10( مل تعد 
ال�صخ�ص����ية عن�صرًا ميتلك ا�صمًا �صيميائيًا؛ بل 
غ����دت مموهة فهي الفرد وه����ي املجموع يقظة 
وحلمًا، حا�ص����رًا وما�ص����يًا، ذاتًا ومو�صوعًا، 

جتردًا وج�صدًا. 
وباجتماع هذه اجلماليات يف الق�صة مو�صع 
نهج����ًا  الواقع����ي(  )جتري����د  يك����ون  الر�ص����د 
�ص����رديًا به �ص����نع القا�ص جهاد جمي����د عاملًا 
اأ�ص����طوريًا اإطاره حكائ����ي ومنتهاه واقعي 
معي�ص، موظف����ًا زمانًا فنتازي����ا تداعت فيه 
االأبع����اد الفيزيقية واقرب����ت من التهومي 

والطوطمية. 
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ترجمة وتقدمي : لطفية الدليمي

د. نادية هناوي
جناح اجلبيلي

انتهت مهنة "يل اأزريي���ل" )2014-1939( 
كموؤلف���ة لكت���ب ال�ص���رية ومق���االت املج���الت 
بع���د ف�ص���ل مبيع���ات كتبه���ا يف ع���ام 1992. 
حاولت يف دعم نف�ص���ها بالعمل لك�صب املال، 
لكنها اأخفقت واأدمنت الكحول وجربت �صّح 
املعي�صة ووطاأة العزلة مع قطتها فقط، فبداأت 
بتزوير عدد من الر�ص���ائل )يق���در جمموعها 
اأك���رث م���ن  400 ر�ص���الة( لع���دد م���ن الكتاب 
الراحل���ني منه���م نوي���ل كاوارد وهمنغ���واي 
ودوروثي بارك���ر وليليان هيلمان وغريهم. 
يف وق���ت الحق ، بداأت يف �ص���رقة الر�ص���ائل 
الأ�ص���خا�ص  املوقع���ة  واالأوراق  احلقيقي���ة 
م�ص���هورين من املكتبات ودور املحفوظات ، 
وا�ص���تبدالها بن�ص���خ مزورة قامت ب�صنعها. 
باع���ت هي و�ص���ريكها ، ج���اك ه���وك ، اأعمااًل 
مزورة و�ص���رقا اأ�صواًل اأ�ص���لية. ا�صتمر هذا 
االأم���ر الأكرث من عام حتى ا�ص���تجوبها اثنان 
من عمالء مكتب التحقيقات الفدرايل ال�صري 
على ر�ص���يف مانهاتن وهي تخرج من متجر 

لبيع االأطعمة وفقًا ملذكراتها.
م���ن غ���ري الوا�ص���ح كي���ف مت الك�ص���ف ع���ن 
تزويره���ا ، لكنه���ا ت�ص���ري يف مذكراته���ا اإىل 
اأن قدرته���ا على بيع الر�ص���ائل انتهت ب�ص���كل 
مفاج���ئ. لك���ن الفيل���م املع���د ع���ن مذكراته���ا 
عام 2018 ي�ص���ري اإىل اأن �ص���ريكها هو الذي 
اعرف عليها. تذك���ر يف مذكراتها اأن خبريًا 
يف اأعمال نويل كاوارد اأ�صر على اأن كاوارد 
مل يكن لي�ص���ري اإىل اأن�صطته املثلية اجلن�صية 
بحما�صة �صديدة يف ر�صائله يف وقت يعاقب 
فيه على مثل هذا ال�ص���لوك بال�ص���جن اآنذاك. 
كم���ا ُيعتق���د اأن كرثة الر�ص���ائل الت���ي تبيعها 
اأث���ارت ال�ص���كوك ب���ني جامع���ي التوقيع���ات 
واأ�ص���حاب  والتجار 

متاجر الكت���ب امل�ص���تعملة. ويعتقد باحثون 
اآخرون اأنهم اأ�ص���بحوا مرتاب���ني من الورق 
ال���ذي يحم���ل عالم���ات مائي���ة قدمية. ي�ص���ك 
بع����ص الباحث���ني يف اأن ا�ص���تخدامها للورق 
الع���ادي )الق���دمي( اأث���ار �ص���كوكًا الأن كّت���اب 
الر�ص���ائل املحنك���ني رمب���ا كان���وا ميتلك���ون 
اأف�ص���ل االأدوات املكتبي���ة م���ن ورق واأق���الم 

وغريها.
مل يتم البدء يف مالحقتها اجلنائية ب�ص���بب 
عملي���ات التزوير التي كان���ت تبيعها لهواة 
جمع االأنتيكات ، ولكن ب�صبب �صرقاتها حني 
كانت تن�ص���ّل اإىل ملفات املكتبات واملتاحف 
ال�ص���تبدال الر�ص���ائل االأ�ص���لية الت���ي كانت 
ت�ص���رقها. اإن الن�صخ املزورة التي باعتها مل 
تكن تنطوي على جتارة اأو مبالغ كبرية من 
امل���ال، وبالتايل مت جتاهلها م���ن قبل مكتب 
التحقيق���ات الفدرايل وغ���ريه. ولكن عندما 
علم اأح���د خراء التواقي���ع ديفيد لوينهريز 
اأن ر�صالة ارن�صت همنجواي التي ا�صراها 
من �ص���ريكها جاك ه���وك ، كان من املفر�ص 
اأن تك���ون يف اأر�ص���يفات جامع���ة كولومبيا 
ا�ص���تبدالها  الر�ص���الة مت  اأن  اكت�ص���اف  ، مت 
بالتزوي���ر ووقعت هي على �ص���جل لفح�ص 

ذلك املجلد.
يف ه���ذه املرحل���ة ، مت ا�ص���تدعاوؤها ملكت���ب 
التحقيق���ات الفدرايل واأظه���ر التحقيق اأنها 
�صرقت ر�صائل اأ�ص���لية ، وا�صتبدلتها بن�صخ 

مزورة ، من عدة جمموعات موؤ�ص�صاتية. 
وح���ني علم���ت بتورطه���ا يف التزوير عادت 
عل���ى الف���ور اإىل �ص���قتها وب���داأت يف تدمري 
جمي���ع االأدل���ة عل���ى جرائمه���ا ، اإذ األقت يف 
عل���ب القمام���ة العام���ة  الكث���ري م���ن االآالت 
الكاتب���ة الت���ي كان���ت ت�ص���تخدمها ملح���اكاة 

ر�صائل الكتاب ال�صهرية. 
اأم���ام  بالذن���ب  اأق���رت   ،  1993 يوني���و  يف 
حمكم���ة احتادي���ة بالتهم���ة ، و ق�ص���ت فيها 
�صتة اأ�صهر حتت االإقامة اجلرية وخم�ص 
�صنوات من املراقبة الفيدرالية. باالإ�صافة 
قب���ل جمي���ع  م���ن  ذل���ك ، مت حظره���ا  اإىل 
املكتب���ات ودور املحفوظات تقريبًا ، منهية 
اأي فر�صة ال�صتئناف حياتها املهنية ككاتبة 

�صرية ذاتية. 
، كان  بع���د ك�ص���فها واحلك���م عليه���ا  حت���ى 
بع����ص من ر�ص���ائلها املزورة  ال ت���زال تباع 
من قبل جتار مرموقون على اأنها اأ�ص���لية - 
وباأ�ص���عار اأعلى بكثري مم���ا دفعته لها. حتى 
اأن���ه مت اقتبا����ص البع����ص منه���ا يف الكت���ب 
املن�ص���ورة كم���ا لو كان���ت حقيقي���ة. عرتو 
الحًقا عن فخرها باإجنازاتها االإجرامية ، ال 

�صيما تزويراتها.
يف عام 2008 ن�ص���رت مذكراتها االعرافية 
بعن���وان " هل ميكن اأن تغف���روا يل؟"  وقد  
اأعد فيلم بنف�ص العنوان عام 2018 عن هذا 
الكتاب بطولة ميلي�صا مكارثي التي ر�صحت 

لالأو�صكار.

اإيان ماكيوان

      ي�صّرين اأن اأقّدم اأدناه ترجمة للق�صم 
الثاين من روؤية اأحد الُكّتاب املرموقني 

يف �صاأن الرواية الق�صرية ) النوفيال ( . 
 ، Ian McEwan الكاتب هو اإيان ماكيوان
الروائي الربيطاين ذائع ال�صهرة ، الذي 
حّولت بع�ض رواياته اإىل اأفالم معروفة 
�صبيل  على   The Atonement الكّفارة (
املثال ( . عر�ض ماكيوان روؤيته هذه يف 

�صياق مقالة كتبها يف جملة ) النيويوركر 
ال�صادر  عددها  يف   )  The New Yorker
بتاأريخ 29 اأكتوبر ) ت�صرين اأّول ( 2012 

، ورمبا يرى القارئ ملمحًا تب�صرييًا بهذا 
النوع الروائي راأى الكاتب اأنه �صيت�صّيُد 

امل�صهد الروائي يف امل�صتقبل القريب ، 
ولعّل م�صداق هذا القول يتج�ّصُد يف ن�صر 

الكاتب ) وهو املعروف مبطّولته الروائية 
( لرواية ق�صرية ) نوفيال ( بعنوان ) 

ب�صعة  بعد   )  The Cockroach ال�صر�صار
اأ�صهر من ن�صر رواية طويلة له بعنوان ) 

عام   )  Machines Like Me اآلت مثلي
 .  2019

املرتجمة

الق�صم الثاين

االإنغما����ص يف ق���راءة رواي���ة ق�ص���رية ) نوفياّل 
( عملي���ة اأ�ص���به ماتكون مب�ص���اهدة م�ص���رحية اأو 
فلم �ص���ينمائي طوي���ل ، واحلّق ثم���ة متاثٌل قوي 
بني ال�ص���يناريو ) الذي ُيكَت���ُب يف العادة بحدود 
الع�ص���رين األ���ف كلم���ة ( والرواي���ة الق�ص���رية ؛ 
فاالإثن���ان يعمالن يف النطاق نف�ص���ه من املقّيدات 
املفيدة لالأداء واخلا�ص���ة مبقت�ص���يات االإقت�صاد 
ال�ص���ارمة : حب���كات ثانوي���ة حم���دودة ) اإثنتان 
الاأك���رث ( ، �صخ�ص���ياٌت يت���مُّ بناوؤه���ا ب�ص���ربات 
�ص���ريعة لكنه���ا مُتَنُح م�ص���احة كافية ك���ي تعي�ص 
وتتنّف����ص ، وقبل كل هذا فاإّن الفكرة املركزية يف 
الرواية الق�ص���رية ، وحتى يف تلك احلاالت التي 
قد تخف���ت فيها حتت االأفق املرئ���ي يف الرواية ، 
هي اأن متتلك دومًا تاأثريها اجلاذب الذي الميكن 
تغافل���ه اأو ن�ص���يانه اأو غياب���ه عن عق���ل القارئ . 
اإّن املماثل���ة ب���ني الرواي���ة الق�ص���رية ) النوفيال ( 
والفيلم ال�ص���ينمائي وامل�ص���رح هي َتْذِكَرٌة دائمة 
لنا بوجود عن�ص���ر اأدائي يف الرواية الق�ص���رية 
؛ اإذ التنفّك تذّكرنا -  دومًا -  ال�ص���تارة وخ�ص���بة 

االأداء واملمثلون املوؤّدون بحقيقة اأّن املوؤلف لي�ص 
�ص���وى خمادٍع متمّر�ص يف �ص���نعته االإحرافية ، 
واأّن األعاب احلواة ال�صحرة يعتمدها الكاتب يف 
الرواي���ة الق�ص���رية باأكرث مّما يفع���ل يف الرواية 
التقليدي���ة  الطويل���ة ، والأج���ل ه���ذا فقد �ص���ارت 
الرواية الق�ص���رية هي ال�ص���كل احلداثي ومابعد 
احلداثي بامتياز ت�صتحقه . تعدُّ م�صاهمة كونراد 
ذائعة ال�صيت يف التقليد الفني اخلا�ص بالرواية 
الق�صرية م�صاهمة منوذجية ) اإ�صارة اإىل روايته 
" ، املرجمة ( ؛ فهي تبداأ بفذلكة  " قلب الظالم 
رائعة ت�ص���به حيلة يعتمدها كبرُي ال�صحرة عندما 
ن�ص���هد مارل���و يف ف�ص���اء معتمر بال�ص���ياء  وهو 
يروي ق�ص���ته يف الوق���ت ذاته ال���ذي يجل�ص هو 
واأ�ص���دقاوؤه يف يخ���ٍت مثبت���ة مر�ص���اُتُه يف ق���اع 
م�ص���ّب نهر التيم�ص عند الغ�ص���ق ، ومااأن يروح 
ال�ص���وء يخف���ت �ص���يئًا ف�ص���يئًا حتى ن�ص���هد فكرة 
الظالم تتج�ّص���د �صاخ�صة اأمامنا ، و�صتظّل ماكثة 
التب���ارُح عقولن���ا بال ه���وادة طيلة املائة �ص���فحة 

التي متّثل املنت ال�صردي للرواية . 
   رواي���ة " قل���ب الظالم " لي�ص���ت ب���ني الروايات 
اأن  ذل���ك  وال�ص���بب يف   ، املحّبب���ة يل  الق�ص���رية 
كون���راد يعج���ُز عن تلبي���ة متطلباته ال�صخ�ص���ية 

التي و�ص���عها للرواية الق�ص���رية الناجحة ) وقد 
ك�ص���ف عن ه���ذه املتطّلب���ات يف مقدمت���ه الفخمة 
لروايت���ه الق�ص���رية االأخ���رى امل�ص���ّماة " زجن���ّي 
الرنج����ص " ( ، وجوه���ر تلك املقدم���ة يقوم على 
اأ�ص���ا�ص اأن الرواية الق�ص���رية هي ما " يقدُر على 
جعلك ترى " ماهو كامٌن يف قلب االأ�ص���ياء ؛ لكّن 
كون���راد عم���ل طيلة �ص���فحات روايته الق�ص���رية 
) قل���ب الظ���الم ( على التب�ص���ري بف�ص���ائل كتابته 
التي يعيها ذاتيًا بداًل من اإعالء �ص���اأن خ�ص���ائ�ص 
الرواية الق�ص���رية التي ب�ّصر بها هو : اأن جتعلك 

ترى قلب االأ�صياء . 
    الق�ص���يدة والق�ص���ة الق�صرية �ص���كالن اأدبيان 
مكتم���الن ) مبعن���ى مكتفي���ان بذاتهم���ا كينون���ة 
واح���دة مكتملة ( م���ن الناحية النظري���ة ؛ لكني 
اأ�صكُّ متامًا يف وجود �صيء مماثل للقول بوجود 
رواي���ة ) تقليدية ( مكتمل���ة . الرواية ) التقليدية 
( رحيبة االأرجاء ، �ص���املة ، جاحمة ، و�صخ�صية 
الطاب���ع اإىل ح���دود جتعله���ا اأبع���د ماتك���ون عن 
االإكتم���ال ، وه���ي يف طوله���ا املدي���د ق���د تبل���غ - 
اأحيانًا – طواًل اليكفُّ عن تذكرينا بطول احلياة 
ذاتها . الروايات " العظيمة " لي�ص���ت بالروايات 
املكتمل���ة ، ه���ذه هي املقاي�ص���ة الطبيعي���ة ، وثمة 

مثال منوذجي يف هذا ال�صاأن يفيُد باإمكانيتك يف 
اإجراح تعديالت حم�ّصنة لرواية ) اآنا كارينينا ( 
ع���ن طريق اإعادة كتابة بع�ص العبارات احلمقاء 
التي جاءت يف و�صف قّبعة مدير حمّطة القطار 
، وه���ذا املث���ال لطاملا مّتت مناق�ص���ته يف اأو�ص���ع 
احللق���ات الت���ي ُتعنى بالرواي���ة . اأما من جانبي 
فق���د رغب���ُت كثريًا يف االإم�ص���اك بقلمي و�ص���طب 
الكثري م���ن العبارات املطّولة وامل�ص���طنعة التي 
كتبها فلوبري يف و�ص���ف امل�ص���هد االإحت�صاري ِل� 
) اإمي���ا بوفاري ( ؛ فهي جتعلني اأبدي �ص���كوكي 
العميق���ة يف اأن يك���ون فلوب���ري ق���د ذرف دموعه 
ال�ص���اخنة عليها على الرغم من ت�ص���ليمي بعظمة 

هذه الرواية . 
   لك���ن ، وبرغ���م كل �ص���يء ، اأ�ص���تطيع هن���ا يف 
اأق���ّل تقدير تقدمي الت�ص���ورات املمي���زة ملا ميكن 
تو�ص���يفه ) نوفيال كاملة ( ، اأو ، اأ�ص���تطيع تخّيل 
�صكل الرواية الق�صرية ) النوفيال ( التي جتاهُد 
يف بل���وغ الكمال مثلما يفعل امل�ص���تقيم املحاذي 
يف الهند�صة االإحداثية امل�صتوية ) والذي اليبلغ 
منتهاه اأبدًا ، املرجمة ( . ل�ص���ُت اأّدعي – مثاًل – 
اأّن الروايات الق�ص���رية التي لطاملا اأكرُت �صاأنها 
 EthAN FroME ) منه���ا : اإيث���ان ف���روم 
للروائي���ة اإديث وارتون ، و رواية ل�ّص الثكنات 
للروائ���ي    thE BArrACks’ thIEF
 thE املُراِق���ب  ورواي���ة   ، وول���ف  توبيا����ص 
WAtChEr للروائ���ي اإيتال���و كالفينو ( هي 
روايات ق�ص���رية كاملة باأكرث مّم���ا فعلت العديد 
من الروايات التقليدية التي غدت اأ�صدقاء خّل�صًا 
يل ؛ لك���ّن النوعي���ة املمّح�ص���ة ، التلقائي���ة ) غري 
امل�صوهة باالإ�صتطرادات امل�صطنعة ( ، واملكتفية 
بذاتها والتي تت�صاركها هذه الروايات الق�صرية 
مع الرواية الق�صرية املثالية كفيلٌة بجعلها ت�صلك 
درب االإكتمال املوعود . اإّن املرء لي�ص���عُر مع هذه 
املغامرة وكاأنها طموٌح مكتنٌف باحل�ّص اجلمايل 
عندما ي�صت�ص���عُر ال�صطوة ال�صرورية واملطلوبة 
لهوؤالء الُكّتاب وهو ي�ص���رُع يف قراءة ال�صفحات 

االأوىل لرواياتهم الق�صرية .  
   الرواية الق�ص���رية ) النوفيال ( اخلليقة بكونها 
  thE DEAD عظيمة حقًا هي رواية ) املوتى
( لكاتبه���ا جيم����ص جوي����ص : رواي���ة ب�ص���يطة 
الركي���ب تتاأ�ّص����ُص على هيكلي���ة ثنائية خمتزلة 

) حفل���ة ، غرف���ة يف فن���دق ( ، وه���ي تدع���م نداء 
االإ�ص���تغاثة التي تع���ّرُ عنها اأو�ص���اٌط اإجتماعية 
كامل���ة بحرارة غ���ري معهودة يف اأعمال �ص���واها 
. يب���دو اجلمي���ع وكاأنه���م يلعب���ون اأدوارهم يف 
زم���ن حقيق���ي خرن���اه جميعًا م���ن قب���ُل ؛ فثمة 
رق����صٌ وغناٌء يف حفلة الع�ص���اء ال�ص���نوي الذي 
ُيق���اُم للعّمات ، وثمة �ص���راعاٌت عائلي���ة وتبادل 
عني���ف لالأف���كار اخلا�ص���ة بالهوي���ة الوطني���ة ، 
ثم يح�ص���ُل اأن يتب���ادل ) غابريي���ل ( و ) غريتا ( 
اأفكارهما ال�ص���راعية يف غرفتهما بالفندق : هذه 
الدراما ال�صامتة التي تعك�ُص احلما�صة اخلائبة 
لغابريي���ل ، والروؤي���ا احلزين���ة الطاغي���ة لغريتا 
ب�ص���اأن �ص���بي اأحّبها ذات مّرة ثّم م���ات ، وبعدها 
ن�صهد يف اخلامتة تاأّمالت  ) غابرييل ( اخلجولة 
، اخلتامي���ة ، االأق���رب اإىل تق���ّوالت ف���رد اأخذت���ه 
�ص���طوة الكرى ب�صاأن الفناء و اإفتقاده اإىل احلب 
يف حيات���ه ، وه���ي كلها مو�ص���وعاٌت ت�ص���تحّثها 
ذكريات���ه التي يرويه���ا يف اإطار حكاي���ات قريبة 
للهو امل�صائي الذي يدور بني املتبّطلني العابثني 
. اأرى م���ن جانبي اأّن تلك املقاطع اخلتامية التي 
كتبه���ا جوي����ص يف روايت���ه الق�ص���رية ) املوتى 
( ه���ي اأك���رث املقاط���ع فتن���ة وغواي���ة يف الن���رث 
الروائ���ي امل�ص���ّجل يف كّل املعتم���دات االأدبي���ة ، 
واأراين �ص���اأبدي ترّددًا و�ص���اأتفّكُر كثريًا  قبل اأن 
اأقبل مبقاي�ص���ة هذه املقاطع اخلتامية الق�صرية 
لقاء خم�ص ع�صرة رواية من طراز ) يولي�صي�ص ( 
جلوي�ص ذاته . تفّوق جوي�ص ال�صاب على نف�صه 
وم�ص���ى بعيدًا يف الك�ص���ف عن مقدرته الروائية 
الفاتن���ة ، واأراين م�ص���كونًا بهاج����ص فنتازي – 
اأحيان���ًا – يل���حُّ علّي ب���اأن اأحتفظ على �ص���ريري 
الذي اأرقُد فيه حمت�ص���رًا بتلك العبارات امل�ص���عة 
امل�صتّلة من رواية جوي�ص الق�صرية ) املوتى ( . 
   اأ�ص����تطيُع القول بثقة كاملة ، وب�ص����رف النظر 
ع����ن عبقري����ة جوي�����ص الروائي����ة ، اأّن املتطلبات 
اخلا�صة التي ت�صرطها كتابة الرواية الق�صرية 
) النوفي����ال ( ف�ص����اًل عن كونها تلق����ي على كاهل 
املو�ص����وع  وح����دة  يف  هائ����اًل  عبئ����ًا  الكات����ب 
وامل�ص����عى احلثيث لبلوغ االإكتم����ال هي االأمور 
الت����ي دفعت جوي�����ص لكتاب����ة واحدة م����ن اأحّب 
الروايات الق�صرية ) النوفيال (  املكتوبة باللغة 

االإنكليزية . 

عـ�صـُر الـنـوفـيــل

رة ر�صائل الأدباء  اعرتافات مزوِّ جهاد جميد.. جتريد الواقعي بو�صفه نهجًا �صرديًا 
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الثامن

�صدر عن دار )املدى( كتاب اآن فادميان "من كتبي: اعرتافات 
قارئ���ة عادي���ة"، والكت���اب يتحدث ع���ن الكتب وه���و يدعونا 
ال�صتك�صاف ذاتنا العا�صقة للقراءة، تنتقل فادميان فيه باأناقة 
ومرح بني عادات ع�ص���اق الكتب الغريبة، وطرائف املوؤلفني، 

واإىل ذكريات عنها وعن عائلتها.
واملوؤلف���ة تعمل ناقدة اأدبية ومرا�ص���لة اأمريكي���ة نالت جائزة 
نقاد الكتاب الوطني���ة وجائزة لو�س اأجنلو�س تاميز للكتاب 
وجائزة �ص���الون الكت���اب. كتبت يف املقدم���ة اأن هذا الكتاب 
الأولئ���ك الذي���ن تدفعهم �ص���هيتهم للكلمة املكتوب���ة اإىل قراءة 
كل م���ا تقع عليه اأعينه���م، اأو الذين يدلل���ون كتاًبا قدمًيا كما 

يداعبون اأطفالهم، اأو من تفتنهم رائحة الورق واحلرب.

يف كّل �صباح ومع االن�صغال 
بالبحث عن مو�صوع اأقّدمه 

للذين يتابعون"جنابي". اأعرف 
اأّن العديد من القراء االأعزاء 

يريدون مني اأن اأترك احلديث 
عن تقلبات عزت ال�صابندر، 

والب�صارة التي حملها لنا ائتالف 
دولة القانون من اأننا �صنتمتع 
باالأمن واال�صتقرار مع وجود 

وزير للداخلية بهمة النائب 
يا�صر �صخيل.. والأننا يف حديث 
عن الزعامات الكبرية، ا�صمحوا 

يل اأن اأحتدث عن ذكرى مرور 
40 عاًما على رحيل جوزيف 
بروز تيتو، امليكانيكي الذي 

اأ�صبح واحًدا من اأهم �صخ�صيات 
القرن الع�صرين. والرجل الذي 

جتراأ على االختالف مع �صتالني 
يوم قال له: ملاذا تريد جي�ًصا 

يوغ�صالفيا قوًيا؟ نحن جي�صك. 
ليجيب تيتو: �صيئان ال ميكن 

ا�صتريادهما، الوطنية واجلي�س. 
واأ�صر على اأن يقيم دولة  من 
كربى دول اأوروبا ال�صرقية. 
واكت�صف مبكًرا اأن ال�صراع 

بني االأقطاب �صي�صع بالده يف 
م�صكلة، فاأخرجها من احلرب 

الباردة بني مو�صكو ووا�صنطن. 
ثم اأقام لها مكانة اأوىل بني دول 

عدم االنحياز.  
�صيقول قارئ عزيز: مالك 
يا رجل بداأت بالبحث عن 

مو�صوع، وانتهيت باحلديث 
عن رجل مات  منذ عقود ؟ 

ماذا اأفعل يا �صادة، ال بد من 
العثور على مو�صوع بعيًدا عن 

جهابذة الدميقراطية العراقية 
التي مل ي�صرحها اأفالطون يف 
جمهوريته، واإمنا �صرحها لنا 

اأم�س الناطق با�صم جمل�س 
الق�صاء االأعلى وهو يخربنا 

اأن جمل�س الق�صاء االأعلى، قرر 
ا�صتدعاء وزير الزراعة �صالح 

احل�صني ب�صاأن ت�صريحاته 
االأخرية عن مبالغ ا�صترياد 

النبق.. وماذا يا�صادة عن مقتل 
اأكرث من 700 متظاهر بر�صا�س 

احلكومة واجلماعات التي 
ت�صاندها.. النبق اأهم واأبقى!! 

دائما ما اطرح على " جنابكم " 
هذا اللغز املحري : متى نطمئن 
على م�صتقبل هذه البالد ؟ متى 
ي�صعر النا�س باأنهم �صركاء يف 

هذا الوطن ولي�صوا تابعني؟ 
متى يغادر �صوؤال اخلوف على 

م�صري البالد من اأذهان اأبناء هذا 
الوطن؟ اجلواب طبًعا لي�س عند 
اأحد، الأننا نعي�س يف ظل �صا�صة 

وم�صوؤولني يرف�صون وجود 
هذا الوطن معافى و�صحيح 

البدن والنف�س.. نواب و�صا�صة 
يتقا�صون رواتبهم من مواطن 
يعتربونه جمرد مقيم ي�صعون 

اإىل قيادته اإىل هوة �صحيقة. 
منذ ايام اكت�صف �صا�صتنا 

اال�صاو�س انهم يهيمون حبا 
بالعراق ، وجندهم يرتدون 
م�صوح اال�صالح وال�صراكة 

الوطنية ، ليتذكروا بعد �صبعة 
ع�صر عاما من اللعب على احلبال 

واالنتهازية وتقا�صم الكعكة 
اأن املحا�ص�صة  خاد�صة للحياء 

و�صادمة للمجتمع والروح 
الوطنية !! .

كنت اتذكر مع عدد من اال�صدقاء 
فيل�صوف التنوير االأملاين 

اإميانويل كانط  ، الذي كان 
يقول ان الف�صيلة تزيد قيمتها 

كلما كلفتنا الكثري ، دون اأن 
تعود علينا باملكا�صب . واليوم 
يريد البع�س ان يرتدي لبا�س 

الف�صيلة والوطنية ليح�صد 
املكا�صب من خالل ترويج 

احاديث "النبق"!! 

يف زمن "النبق"!!

من كتبي

 علي ح�سني

مازن حممد م�سطفى.. اأمتنى على احلكومة اجلديدة اأن تن�سف ال�سعبقبل موعد اإلفطار
قحطان جا�سم جواد

الفنان م���ازن حممد م�صطف���ى ا�صتطاع ان 
يلف���ت االنتب���اه اىل ادائ���ه الر�صي���ق ل���دور 
املجن���ون ال���ذي فر�س علي���ه ان يعي�س يف 
عامل اآخر غري عامل���ه الذي اختاره بارادته. 
م���ازن كان �صيفن���ا يف زاوي���ة قب���ل مدف���ع 

االفطار.قلت له:-
*ه���ل ت�ص���ف لن���ا �صه���ر رم�ص���ان بجمل���ة 

واحدة؟
- �صهر اخلري واملحبة والت�صامح.

*م���ا الذي تغري يف رم�ص���ان ونحن نعي�س 
اجواء الوباء كورونا؟

- مل يتغ���ري الكث���ري �ص���وى انن���ا باحلج���ر 
املنزيل اقرتبنا كثريا من عوائلنا واوالدنا. 
تغري التعام���ل مع االأ�صياء بتعقيمها حفاظا 

على اأنف�صنا من عدو فتاك ال تراه.
*ماذا تتابع من برامج رم�صان؟

-اتابع امل�صل�ص���الت العراقيه فقط والتفرغ 
للقراءة كثريا.

*كي���ف تق�ص���ي رم�صان وان���ت يف احلجر 
املنزيل؟

- اق�صي يومي بطبخ بع�س االكالت لالهل 
واإجن���از اأعمال البيت الت���ي حتتاج لرجل. 
والقراءة امل�صتمرة. ومتابعة بع�س املواقع 
االلكرتونية لالطالع على اآخر امل�صتجدات 

يف العامل �صيا�صيا اقت�صاديا، و�صحيا.
*ايهم���ا تتاب���ع اكرث الف�صائي���ات ام مواقع 

التوا�صل االجتماعي؟
-االثنان معا ولكل واحد وقته.

*ماهي املواقع التي تتابعها؟

-كث���رية ه���ي املواق���ع االلكرتوني���ة الت���ي 
اتابعه���ا منه���ا حمل���ة وع���ي الت���ي اأطلقتها 
مديرية االع���الم يف هيئة احل�صد ال�صعبي. 
وحت���ت جمه���ر النخ���ب، وموق���ع نب����س، 
وموق���ع ا�صدق���اء نخيل عراق���ي النه موقع 

االأدباء واملثقفني.
*الوجبات املف�صلة يف �صهر رم�صان؟

- كل ما ت�صتهيه النف�س هو مف�صل عندي.
*الفنان الذي تتابعه با�صتمرار؟

- حممود ابو العبا�س، وفالح ابراهيم.
*امل�صل�صل الذي حتر�س على متابعته؟

-امل�صل�ص���الت التي تعر����س على ال�صا�صات 
العراقية.

*ما الذي تفتقده يف رم�صان اليوم؟
-اأفتق���ر واأح���ن اإىل مل���ة اأهل���ي عل���ى مائدة 

الفط���ور، لكن عملي يف بغ���داد يحول دون 
ذلك

*ه���ل تاأث���رت باالج���راءات ال�صحي���ة انت 
وعائلتك؟

واج���ب  احل���ذر  لك���ن  تاأث���رت.  -بالتاأكي���د 
والوقاية خري من العالج.

*�صخ�صي���ة حتب ان تكون معك على مائدة 
االفطار.

- امي
*احلجر املنزيل اف�صل ام رفعه؟

-ثبت ان احلجز املنزيل فعال يف الت�صدي 
للوباء الفتاك.

*ماذا تتمنى على احلكومة اجلديدة؟
العراق���ي  ال�صع���ب  تن�ص���ف  ان  امتن���ى   -

املظلوم.

 خزعل املاجدي 
ال�صاع���ر والكاتب �صي�ص���در له قريبا 
بعن���وان  كت���اب  الرافدي���ن  دار  ع���ن 
يف  درا�ص���ة  �ص���ام:  "مِيثولوجي���ا 
االأ�صاط���ري الكنعاني���ة واالأوغاريتية 
والفينيقي���ة والبوني���ة " ، والكت���اب 
يات���ي �صم���ن �صل�صلة م���ن الدرا�صات 
والكت���ب ا�صدره���ا املاج���دي خ���الل 
ال�صنوات املا�صية تناول فيها تاريخ 
واملعتق���دات  واالدي���ان  اال�صاط���ري 

ال�صعبية 

 ح�سني علي �سالح 
املخ���رج امل�صرح���ي اعل���ن ا�صتعداده 
اجلدي���د   امل�صرح���ي  عمل���ه  لتق���دمي 
"ال�صاحل وامل�صباح " وهي م�صرحية 
لالطف���ال كتبه���ا الفنان حمم���ود ابو 
العبا����س وي���وؤدي ادوارها   �صوالف 
وقا�ص���م ال�صيد و�صيماء جعفر وعالء 
قحطان و�صاه���رة عويد واكد �صالح 
ان امل�صرحي���ة �صتق���دم بع���د انته���اء 

ازمة فايرو�س كورونا ، وكان موؤمال 
اأن تقدم �صمن مو�صم الفرقة القومية 

للتمثيل لهذا العام 

 مي�س كمر 
املمثل����ة ، ظهرت يف رم�صان هذا العام 
عل����ى ال�صا�ص����ة ال�صغ����رية يف عدد من 
االعمال التلفزيونية اخلليجية ومنها 
امل�صل�ص����ل الكويت����ي "اآل دي�صم����رب "، 
وامل�صل�صل االماراتي  " مفتاح القفل"  
، وق����د مت تاجي����ل عر�����س م�صل�صله����ا 
" ب�صب����ب  م�صلح����ة  " زواج  الثال����ث 

تف�صي وباء كورونا.

حول العالم

ب�سبب كورونا.. اإيطاليا تتجه اإىل الدراجات الهوائية كو�سيلة للتنقل
بداأت العديد من دول العامل اإعادة 
عقب  تدريجًيا  اقت�صاداتها  فتح 
كورونا  ف��ريو���س  وب��اء  مواجهة 
يكون  وق���د  وامل���دم���ر،  امل�صتجد، 
اإىل منوذج نقل ح�صري  االنتقال 
الوحيد  ال�صبيل  ا�صتدامة  واأك��رث 
املدن  يف  فو�صى  ح��دوث  لتجنب 
االزدح���ام  ي�صكل  حيث  ال��ك��ربى، 

تهديًدا. 
ال��دراج��ات  اإىل  اإيطاليا  وتتطلع 
من  م��دن��ه��ا  لتخلي�س  ال��ه��وائ��ي��ة 
التكد�س املروري املنتظر اأن يعود 
للقيود  ال��ت��دري��ج��ي  ال��رف��ع  ع��ق��ب 
التي كانت فر�صت للحد من تف�صي 
يف  ميالنو  مدينة  وتاأتي  الوباء، 

املقدمة يف هذا ال�صاأن.
وب����داأ ال��ع��م��ل ه���ذا االأ���ص��ب��وع يف 
م�������ص���روع الإ�����ص����اف����ة ن���ح���و 35 

القائمة  ال�صبكة  اإىل  ك��ي��ل��وم��رًتا 
م��ن احل�����ارات ال��ت��ي ت�����ص��ري فيها 
ال����دراج����ات ال���ه���وائ���ي���ة، وال��ت��ي 
 220 حالًيا  طولها  اإجمايل  يبلغ 
االنتهاء  امل��ق��رر  وم��ن  كيلومرًتا. 

بحلول  اجلزء  هذا  يف  العمل  من 
ن��ه��اي��ة ال���ع���ام اجل�������اري. وق���ال 
لوكالة  ميالنو  ببلدية  م�����ص��وؤول 
االأنباء االأملانية اإن املرحلة االأوىل 
من حارات الدراجات، والتي تبداأ 

بابيال"  �صان  "بيات�صا  �صاحة  من 
"ديومو"  كاتدرائية  من  بالقرب 
فيني�صيا"  "كور�صو  �صارع  حتى 
تنتهي  اأن  "يجب  املدينة،  بقلب 
)اأي����ار(  م��اي��و  منت�صف  ب��ح��ل��ول 
ميالنو  بلدية  وكتبت  اجلاري". 
حتمل  ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ورق�����ة  يف 
اأن  املفتوحة"،  "ال�صوارع  ا�صم 
"متثل  ال�صحية  ال��ط��وارئ  حالة 
حا�صمة  ق��ف��زة  لتحقيق  ف��ر���ص��ة 
النطاق  وا���ص��ع  ا���ص��ت��خ��دام  ن��ح��و 
وحتى  الهوائية".  ل��ل��دراج��ات 
العا�صمة روما، وهي مدينة عادة 
ال ترتبط بحلول التنقل احلديثة، 
عن  ال�صبت  اأم�س  من  اأول  اأعلنت 
ح��ارات  م��ن  �صبكة  الإق��ام��ة  خطط 
الدراجات الهوائية باإجمايل 150 

كيلومرًتا.

قررت جمموعة من ح�صناوات هوليوود الت�صلية خالل ق�صائهن 
"كورونا" امل�صتجد،  للوقاية من فريو�س  املنزيل  فرتة احلجر 
منازلهن،  داخ���ل  م��ن  ط��ري��ف  م�صور  مقطع  يف  بامل�صاركة 
وح�صد اأكرث من مليون م�صاهدة. وي�صم الفيديو عددا من 
اأ�صماء جنمات هوليوود، مثل �صكارليت جوهان�صون  اأبرز 
دي��از، ومارغوت  وك��ام��ريون  بارميور  ب��ريي ودرو  وه��ايل 
روب���ي، وروزاري�����و دو���ص��ون، وه��و ف��ك��رة واإخ����راج ممثلة 
املقطع  تبداأ  التي  بيل،  ال�صهرية، زوي  ال�صينما  املجازفات يف 
مراعاة  ُب��ع��د،  ع��ن  ولكن  املمثالت  م��ع  ع��راك  باإ�صعال  امل�صور 
تف�صي  ملنع  حاليا  املفرو�س  االجتماعي"  "التباعد  ل�صيا�صة 

ثم  اأريكتها  على  بيل  زوي  بجلو�س  الفيديو  ويبداأ  "كورونا". 
�صديقاتي"،  مع  اللهو  يف  اأرغ��ب  ال�صديد،  بامللل  "اأ�صعر  تقول 
لتنه�س ثم ت�صدد لكمة يتبعها ت�صل�صل يف ال�صربات املتتالية لكل 
جنمات هوليوود امل�صاركات يف الفيديو، والالتي ي�صتعر�صن فيه 
مهاراتهن القتالية، ن�صبة اإىل م�صاركتهن يف اأفالم حركة �صهرية.

يف  ا�صتهرت  التي  لول�س،  لو�صي  املمثلة  بظهور  املقطع  واختتم 
وهي  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  يف  "زينة"  مل�صل�صل  بطولتها 

ت�صرب الكامريا بغيتارها.
"يوتيوب"  م��وق��ع  ع���رب  م�����ص��اه��دة  م��ل��ي��ون  ال��ف��ي��دي��و  واج���ت���از 

للفيديوهات، بح�صب �صبكة "�صي بي اإ�س" االأمريكية.

امل�صورين  عد�صات  ر�صدت 
ال��ن��ج��م��ة ���ص��ان��درا ب��ول��وك 
وه�����ي ت����رت����دي ال��ك��م��ام��ة 
تواجدها  اأثناء  والقفازات 
االأ���ص��دق��اء حيث  اأح��د  مبنزل 
املوز  من  �صندوًقا  لتنقل  ذهبت 
اأه���داه���ا اي�����اه، وظ���ه���رت ب��اإط��الل��ة 
�صندوق  بنقل  ت��ق��وم  وه���ي  ك��اج��وال 
املوز بنف�صها اإيل ال�صيارة التزاما بقرارات 

التباعد االجتماعي.
من جانب اآخر اأكد الكاتب جو�س مالرمان اأنه 
ب�صدد انتظار �صدور اجلزء الثاين من رواية 
اإىل  حتويلها  مت  والتي  الطيور"،  "�صندوق 
العاملة  النجمة  بطولة  من  �صينمائي،  فيلم 
اإنه  مالرمان  جو�س  وق��ال  بولوك،  �صاندرا 

اإع��ادة  يف  يفكر  وه��و  الفيلم   عر�س  مت  منذ 
يف  ظهرت  التى  الفتاة،  �صخ�صية  يف  النظر 

الفيلم. 
اأغ��ل��ب  اأن  اإىل  م���ال���رم���ان  ج��و���س  واأ�����ص����ار 
امل�صاهدين حينما يلتقون به، دائما ما تتعلق 

االأ�صئلة، ب� الفتاة وما حدث لها.  
حول  الطيور  �صندوق  فيلم  اأح���داث  ت��دور   
مع  ال�صعبة  االأح���داث  م��ن  بعدد  ام���راأة مت��ر 
االأعني  طفال وهم مع�صوبو  االأ جمموعة من 
نهار،  وعليهم اأن ي�صقوا طريقهم عرب اأحد االأ
النجوم  من  كبري  عدد  بطولته  يف  وي�صارك 
ال��ع��امل��ي��ني اأب���رزه���م ���ص��ان��درا ب��ول��وك وت��وم 
�صاالزار  وروزا  بول�صون  و�صارة  هوالندر 
عر�س  مدة  وت�صل  وغريهم،  ويفر  وجاكي 

الفيلم اإىل 117 دقيقة .

ماذا فعلت �سكارليت جوهان�سون وهايل بريي 
داخل منازلهن؟ 

يجري املمثل االأمريكي توم كروز حمادثات مع رجل االأعمال الرائد يف 
جمال الف�صاء، اأيلون ما�صك، يف اإطار خطة لت�صوير فيلم يف الف�صاء، 

بالتعاون مع وكالة الف�صاء االأمريكية "نا�صا".
�صل�صلة  بطل  ك��روز،  ت��وم  الهوليوودي  النجم  ف��اإن  للتقارير،  ووفقا 
اإك�س"،  "�صبي�س  �صركة  موؤ�ص�س  مع  يعمل  م�صتحيلة"،  "مهمة  اأف��الم 
اإيلون ما�صك، على م�صروع مع وكالة نا�صا لت�صوير فيلم روائي طويل 

با�صتخدام �صفينة ف�صاء قامت بتطويرها �صركة اإيلون ما�صك.
واإذا ما ح�صل الفيلم على ال�صوء االأخ�صر، ف�صيكون هذا االإنتاج هو 
اأول فيلم للمغامرة واالإثارة يتم ت�صويره يف الف�صاء اخلارجي، وفق 

ما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية الثالثاء.
ويدور حاليا الكثري من النقا�س ب�صاأن كيفية ت�صوير الفيلم من خالل 
يف  امل�صاركة  تريد  اإنتاج  �صركات  مع  بالتعاون  متكامل  ا�صتديو  بناء 

اإنتاج الفيلم يف الف�صاء.
ويحاول فريق العمل، الذي اأنتج �صل�صلة اأفالم "مهمة م�صتحيلة"، التي 
قام النجم توم كروز ببطولتها، اأن يجعل امل�صروع اآمنا بقدر االإمكان 
بحيث ال ي�صاب اأحد باأذى، خ�صو�صا اأن هذا النوع من االأفالم ي�صتند 

اإىل املغامرة.
وال يعتقد اأن امل�صروع هو واحد من �صل�صلة مهمات توم كروز "املهمة 
امل�صتحيلة"، التي جتعله يوؤدي اأعماله املثرية التي ال مت�صي، يف كثري 

من االأحيان، من دون اإ�صابات.

االأمريكية    Twilight "تواياليت"  كاتبة  اأعلنت 
رواي��ة  اأخ��رًيا  �صتن�صر  اأنها  االثنني،  ماير،  �صتيفاين 
ت�صبق  التي    Midnight Sun "صن� "ميدنايت 
م�صا�س  منظور  وم��ن  ال�صهرية،  ال�صل�صلة  اأحداثها 

الدماء "اإدوارد كولن".
�صتنب�س  �صن"  "ميدنايت  رواية  اأن  ماير  واأو�صحت 
بزميلته يف  االأول  كولن" ولقائه  "اإدوارد  ما�صي  يف 
"بيال  الحًقا،  زوجته  ت�صبح  التي  الثانوية  املدر�صة 
"تواياليت" ُرويت من  ال�صابقة من  �صوان". االأجزاء 

وجهة نظر "بيال �صوان".
مورنينغ  "غوود  برنامج  يف  م��اي��ر،  اإط��الل��ة  وخ��الل 
تكون  اأن  اأم��ل��ت  �صي"،  ب��ي  "اإيه  قناة  على  اأمريكا" 
الرواية اأمًرا م�صتًتا عن وباء فريو�س كورونا اجلديد. 
كومباين"،  اأن��د  ب���راون  "ليتل  الن�صر  دار  واأ���ص��ارت 
مل�صة  "فيها  الرواية  اأن  اإىل  االإلكرتوين،  موقعها  عرب 
#Twilight قائمة  جديدة وقامتة". وت�صّدر و�صم 
"تويرت" يوم االثنني، فور  ت��داواًل على موقع  االأك��رث 

املغردون عربه  واأعلن  الرواية اجلديدة،  االإعالن عن 
ن�صخة  مليون  مائة  من  اأكرث  اأن  يذكر  حما�صتهم.  عن 
وحتولت  االأ�صلية.  االأرب���ع  ماير  رواي���ات  من  بيعت 
اإنرتتينمت كورب"  "غايت  اأطلقتها  اأفالم  �صل�صلة  اإىل 
اعتباًرا من عام 2008، ولعب فيها دور البطولة املمثل 
كري�صنت  واالأمريكية  باتين�صون  روب��رت  الربيطاين 

�صتيوارت.

توم كروز يف "مهمة ف�سائية"  

رواية جديدة من �سل�سلة "تواياليت" 
ت�سدر قريًبا

�ساندرا بولوك ترتدي الكمامة والقفازات وتنتظر اجلزء الثاين من �سندوق الطيور 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوي���ة لهذا الي���وم )االربع���اء( اأن درجات 
احل���رارة تنخف�س عن معدالته���ا ب�صكل وا�صح، وان اجلو �صيكون غائما يف 

بع�س املناطق.   
C°  18 -C°  28 °C      النجف /   14 -    C° 25   /اأربيل

C°  19 -C°  30  / الب�سرة      C°  18 -    C° 28  /بغداد

C°   18 -C°  28  / الرمادي     C°  17 -    C° 26   /املو�سل
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