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الخارجية ت�ستنكر الهجوم على غزة
بغداد/ المدى

الإ�سرائيلي على قطاع غزة يف  الهجوم  ال�سبت،  اأم�س  ا�ستنكرت وزارة اخلارجية، 
فل�سطني.

وذكرت الوزارة يف بيان لها تلقته )املدى(، اأن "العراق يعرب عن اإدانته وا�ستنكاره 
عن  اأ�سفرت  غزة،  بقطاع  خمتلفة  مناطق  ا�ستهدف  الذي  ال�سهيوين،  للعدوان 

ا�ست�سهاد عدد من املواطنني الفل�سطينيني بينهم طفلة، واإ�سابة اآخرين".
من  مبزيد  تنبئ  ال�سهيوين  الكيان  ينتهجها  التي  العنف  "لغة  اأن  البيان،  واأ�ساف 
الحتقان، وتكر�س مناخ التوتر، وذلك لن يف�سي �سوى اإىل تنامي الت�سعيد والتاأزمي 

دون الو�سول اإىل اأي حل".

 بغداد/ تميم الح�صن

ثاين ا�س���واأ اختيار لإج���راء انتخابات 
ه���و يف ه���ذا التوقيت، بح�س���ب وجهة 
نظ���ر الإط���ار التن�سيق���ي ال���ذي يظه���ر 
مبظهر "الفئ���ة ال�سري���رة" يف �سراعه 
مقت���دى  ال�س���دري  التي���ار  زعي���م  م���ع 

ال�سدر.

ور�سي���ت القوى ال�سيعي���ة التي �سكلت 
فيم���ا بع���د "الإطار" عل���ى م�س�ض ابان 
احتجاج���ات ت�سري���ن 2019، الذه���اب 
اىل انتخابات مبك���رة للربملان خ�سرت 

فيها ع�سرات املقاعد.
وق���د يب���دو "انزع���اج التن�سيق���ي" من 
مطالبة زعي���م التيار ال�س���دري مقتدى 
ال�س���در، ب���� "انتخاب���ات مبك���رة" امرًا 

هين���ا مقاب���ل معلوم���ات ع���ن خط���وات 
ب����  يتمث���ل  الول  الج���راء  ت�سب���ق 
"تغيريات جذرية". فح�سب املعلومات 
املتداول���ة ان اخلط���اب املتلف���ز الخري 
لزعيم التي���ار ال�سدري "مل ُيفهم ب�سكل 
هن���اك  ان  او  م���ن اجلمي���ع"،  وا�س���ح 

حماولت ل� "حرف اخلطاب".
املعلوم���ات وبح�سب م�سادر مقربة من 

التي���ار ال�س���دري، توؤك���د ل�)امل���دى( ان 
انتخابات  باإجراء  يكتفي  ل���ن  "ال�سدر 
املعادل���ة  يف  تغي���ري  دون  جدي���دة 
ال�سيا�سية".وكان "ال�سدر" يف خطابه 
التلفزي���وين قال متحدثا عن ت�سوراته 
للمرحل���ة املقبل���ة: "لن يك���ون للوجوِه 
القدمي���ة مهما كان انتماوؤها وجوٌد بعد 

الآن".

ال�سيعي���ة  الق���وى  خم���اوف  ولتقلي���ل 
التي و�سفت اقتح���ام ان�ساره الربملان 
ال�سبوع املا�سي ب� "النقالب"، ا�ساف 
قائ���ال ع���ن اآلي���ة التغي���ري: "م���ن خالل 
عملي���ة دميقراطية ثوري���ة �سلمية اأول 
ث���م عملية دميقراطي���ة انتخابية مبكرة 

بعد حل الربملان احلايل".
 التفا�صيل �س3

زعيم التيار يزور منزل ال�صي�صتاني وبال�صخارت تمهد الطريق للحوار مع العامري 

ال�سدر لن يكتفي باالنتخابات المبكرة 
و"التن�سيقي" قلق من اآليات التغيير

تتلقى التهاني بذكرى تاأ�سي�سها
 بغداد/ المدى

تلق���ت جري���دة )امل���دى( عددا م���ن الته���اين والتربي���كات من جه���ات خمتلفة 
مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�سها ودخولها العام الع�سرين.

وهن���اأ جمل�ض الق�س���اء الأعلى جريدة )امل���دى( يف ذكرى تاأ�سي�سه���ا، متمنيًا 
لكادرها رئي�سًا وحمررين وكل العاملني فيها دوام املوفقية والنجاح.

واأر�سل���ت الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء كت���اب تهنئة اإىل )املدى(، واأ�سادت 
بدوره���ا الريادي يف امليادين الإعالمي���ة والثقافية خالل ال�سنوات ال�سابقة، 

موؤكدة اأن )املدى( مثلت عالمة فارقة يف �سماء ال�سحافة العراقية.
كم���ا اأك���د النائب حمم���ود القي�سي يف كت���اب تهنئ���ة ار�سله اإىل )امل���دى(، اأن 
اجلري���دة اثرت ال�سحافة والثقاف���ة العامة، متمني���ًا دوام املوفقية والنجاح 

خدمة للكلمة احلرة والوعي والفكر النري.
اإىل ذل���ك، قال���ت النائب���ة �سروة عب���د الواحد، "من���ذ اإ�سدار جمل���ة النهج يف 
الثمانيني���ات واأنا اأتاب���ع ن�ساطات موؤ�س�س���ة املدى الثقافي���ة املتميزة يف كل 

جمالتها، معربة عن امنياتها لأ�سرة )املدى( بالنجاح والتاألق الدائم".
وهن���اأ النائ���ب ال�سابق حي���در املال )امل���دى( مبنا�سب���ة تاأ�سي�سها، موؤك���دًا اأن 
ه���ذه املوؤ�س�سة الرائدة اثرت ال�سحافة والثقاف���ة العامة، متمنيًا لها املوفقية 
والنجاح يف خدمة الفكر وخلق راأي عام واع قادر على مواجهة التحديات.

 بغداد/ المدى

اأفاد م�ست�س����ار رئي�ض جمل�ض النواب 
تتطل����ب  املبك����رة  النتخاب����ات  ب����اأن 
ملي����ار   400 ع����ن  تق����ل  ل  م�ساري����ف 

دينار.
ان  الكرب����ويل،  �سب����اح  وق����ال 
اإىل  حتت����اج  املبك����رة  "النتخاب����ات 
مبل����غ ل يق����ل ع����ن 400 ملي����ار دينار، 
اإ�ساف����ة اإىل اإج����راءات فني����ة تخ�����ض 

املفو�سية".
واأ�ساف الكرب����ويل، اأن "دعوة زعيم 
ال�س����در  مقت����دى  ال�س����دري  التي����ار 
انتخاب����ات  واإج����راء  الربمل����ان  حل����ل 
مبك����رة تتطل����ب اإىل دعم م����ن اجلميع 

والتباحث ب�ساأنها".
م����ن  يك����ون  "ذل����ك  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
خ����الل تق����دمي التن����ازلت والبتع����اد 

ع����ن املهات����رت واجل����دل ال�سيا�سي".
واأو�سح الكربويل، ان "املادة 64 من 
الد�ست����ور نظمت عملية ح����ل الربملان 
والدع����وة لنتخابات مبك����رة"، مبينًا 
ان "اللي����ة تكون بطلب ثل����ث اأع�ساء 
جمل�����ض النواب وه����م 110 نواب من 
اأجل حل الربمل����ان ومن ثم الت�سويت 
عل����ى الطل����ب باملوافق����ة م����ن الأغلبية 

املطلقة وهم 166 نائبًا".
واأورد، اأن "الطل����ب ميك����ن اأن ياأت����ي 
من رئي�ض جمل�ض الوزراء ومبوافقة 
جمل�����ض  اإىل  اجلمهوري����ة،  رئي�����ض 
الن����واب للت�سوي����ت علي����ه بالأغلبي����ة 

املطلقة".
وم�س����ى الكرب����ويل، اإىل اأن "رئي�����ض 
اجلمهورية يدعو لإج����راء انتخابات 
مبكرة خالل مدة ل تزيد عن 60 يومًا 

من تاريخ حل جمل�ض النواب". 

االنتخابات المبكرة تكّلف 
دينار مليار   400

 ترجمة: حامد اأحمد

اأك���د تقرير بريطاين، اأن عددا كبريا 
م���ن ال�سباب العراقيني العاطلني عن 
العمل �ساركوا يف اعت�سامات التيار 

ال�سدري داخل املنطقة اخل�سراء.
وذك����ر تقري����ر ملوقع )م����دل اي�ست 
اآي( الربيطاين ترجمته )املدى(، 
اأن "عل����ي �سال����ح، خري����ج جامعة 
عاطل عن العم����ل، جاء متعنيًا من 
حمافظة مي�س����ان جنوبي العراق 
للم�سارك����ة  بغ����داد  العا�سم����ة  اىل 
خ����ارج  املفت����وح  العت�س����ام  يف 
مبن����ى الربمل����ان الذي دخ����ل اليوم 
اأ�سبوع����ه الثاين، وذل����ك جنبا اىل 
جنب م����ع اآلف اآخري����ن للمطالبة 
باإ�سالح����ات وتاأيي����د ملطلب رجل 
باإج����راء  ال�س����در  مقت����دى  الدي����ن 

انتخابات مبكرة".
وينقل التقرير، عن �سالح اأنه "جاء 
ليحتج مع بقية املعت�سمني الخرين 

للمطالبة بظروف معي�سية اأف�سل. 
 التفا�صيل �س3

عاطلون يجدون 
باالعت�سام اأماًل بحل 

م�ساكلهم

 بغداد/ تبارك مجيد

ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة  الناجيات،  قانون  بتفعيل  خدر،  �سائب  ال�سابق،  النائب  طالب 
الثامنة لالإبادة الإيزيدية.

وذكر اخلدر، يف حديث ل� )املدى(، ان "الهتمام احلكومي والدويل مبلف الق�سية الإيزيديني 
لي�ض بامل�ستوى الذي كان عليه �سابقا"، م�سريا اىل انه "ل يخفى على اأحد وجود تعاطف من 

اجلانب احلكومي، لكن لي�ض بامل�ستوى واجلدية املطلوبة حلل الق�سية".
واأ�ساف ان "�سنجار ومناطق الإيزيديني تعاين الكثري من امل�ساكل، على امل�ستوى الأمني 
واخلدمي والإداري، بالرغم من تخ�سي�ض ميزانية جيدة ملحافظة نينوى، يف قانون الدعم 
الطارئ، لكن مل نر نتيجة حقيقية ل�ستثمارها يف مناطقنا"، لفتا اىل انه "ل تزال مناطق 
الرتكي،  اجلانب  من  امل�ستمر  الق�سف  اىل  تتعر�ض  نينوى  و�سهل  �سنجار  يف  الأقليات 

وذهبت �سحية هذا الق�سف خ�سائر ب�سرية ومادية".
وعن مدى تاأثري هذا الق�سف طالب اخلدر ب�سرورة اإبعاد مناطق الأقليات عن ال�سراعات 
اىل  اإ�سافة  فيها،  الالزمة  اخلدمات  وتوفري  واإعمارها  املحلية،  وحتى  والإقليمية  الدولية 
اإدارية �سواء على نطاق  توفري فر�ض عمل ب�سكل متكافئ لالأقليات واإ�سراكهم يف منا�سب 

احلكومة املحلية، اأو يف بقية مفا�سل الدولة.
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ نباأ م�صرق

تنتظ���ر الع���راق زي���ادة بالإنت���اج النفط���ي بنحو 
70 األ���ف برميل يوميًا بعد ق���رار جمموعة )اأوبك 
بال����ض( رفع الإنتاج للدول الأع�ساء مبعدل 100 
األ���ف برميل بداية م���ن ال�سهر املقب���ل، لكن خرباء 
يتوقع���ون انخفا�س���ًا طفيفًا يف الأ�سع���ار لأ�سباب 
عدي���دة اأهمها ا�ستم���رار امل�ساربات، حمذرين من 

هدر الفائ�ض املايل يف الدرجات الوظيفية.
وق���ال اخلب���ري القت�سادي عام���ر اجلواهري، يف 
حديث م���ع )املدى(، اإن "انتاج العراق احلايل من 

النفط 4 ماليني و580 األف برميل يومًا".
وتاب���ع اجلواه���ري، اأن "ق���رار جمموع���ة )اأوبك 
بال����ض( بزي���ادة الإنتاج لل���دول الأع�س���اء �سيبداأ 
تطبيق���ه ال�سه���ر املقب���ل ويرف���ع الإنت���اج العراقي 

بنحو حمدود".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ال�سادرات حم���ددة باأرقام وهي 

تك���ون دون م�ست���وى الإنت���اج، ك���ون هن���اك جزء 
اأن  اإىل  لفت���ًا  املحل���ي"،  ال�سته���الك  اإىل  يذه���ب 
"الزي���ادة الت���ي اأعلن���ت عنها اأوبك ل���ن تغري من 

الأ�سعار احلالية يف �سوق النفط العاملية".
و�سدد اجلواهري، على اأن "اأ�سعار النفط تخ�سع 
لعوام���ل �سيا�سي���ة وتقاطع���ات دولي���ة والرك���ود 
والنهو�ض القت�سادي يف بع�ض البلدان"، وراأى 
اأن "م���ا يه���م الع���راق ه���و احلف���اظ عل���ى ا�سواقه 
وم���ن ث���م زي���ادة م�ستوياته���ا، وذل���ك م���ن خ���الل 
رفع ال�س���ادرات اليومي���ة مبا يتنا�س���ب مع حجم 
الحتياج���ات".واأردف، اأن "املوازنة العامة للعام 
املا�سي قدرت ال�سادرات بحدود 3 ماليني و250 
األف برمي���ل"، مبينًا اأن "ال�س���ادرات احلالية هي 
يف بع����ض الأحي���ان اأقل من تلك املع���دلت وت�سل 
يف اأحيان اأخرى اإىل 3 ماليني و373 األف برميل 

كاأعلى تقدير".
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ �صيف عبد اهلل

تتمي���ز املناط���ق ال�سحراوي���ة العراقي���ة، 
بتواجد لل�سقور النادرة، الأمر الذي لفت 
اأنظ���ار دول اخللي���ج املهتمة به���ذا النوع 
من الطيور. ويف اأوق���ات �سابقة، متكنت 
الق���وات الأمني���ة م���ن �سب���ط اأ�سخا����ض 
م���ن دول عدة ميار�س���ون �سي���د ال�سقور 
يف ال�سح���اري العراقية، فيم���ا مت اتخاذ 

اإجراءات قانونية بحقهم.
ويف ه���ذا ال�س���دد، اأ�س���ار م�س���وؤول ق�سم 
البيئ���ة  وزارة  يف  املجتمعي���ة  التوعي���ة 
�س���الح الدي���ن �سال���ح، اىل ان ال���وزارة 
و�سع���ت خططا ملتابع���ة عملي���ات ال�سيد 

والتهريب �سواء ال�سقور وغريها.
واأ�س���اف �سال���ح ان "امل�سكل���ة تكم���ن يف 
ان املناف���ذ غ���ري حممي���ة وبالت���ايل فق���د 
حت�سل حالت التهريب من هناك كما اأننا 

�سخ�سنا هذه احلالت".
ولفت اىل ان "عمليات ال�سيد هذه اإ�سافة 
اىل التهري���ب ه���ي تهديد للطي���ور املهددة 

بالنقرا�ض".
م���ن جانب���ه، اأو�سح اأحم���د العبادي وهو 
تاجر �سقور ان عمليات بيع ال�سقور تتم 
بعد جمع عدد من الطيور �سواء اأربعة اأو 
اأك���ر؛ ومن ثم تباع اىل قطر اأو المارات 

عرب يختات تابعة لتجار.
 التفا�صيل �س2

مطالبات بتفعيل قانون الناجيات 
االإيزيديات

 بغداد/ ح�صين حاتم�سقور البالد طريدة ال�سيد الجائر

وبائيا  موقفا  ال�سحة،  وزارة  �سجلت 
كورونا  ووفيات  باإ�سابات  منخف�سا 
امل��ا���س��ي��ة، بعد  ���س��اع��ة   24 ال����  خ���الل 
اليومية  ال���س��اب��ات  اآلف  ت�سجيلها 

خالل ال�سهر املا�سي.
ومنذ تف�سي جائحة كورونا يف مطلع 
عام 2020، وحتى الآن �سجل العراق 
اإ�سابة  األف  و300  مليونني  من  اأكر 
 25 ال���  حاجز  جت��اوزت  وفيات  بينها 

األفا.
وتقول ع�سو الفريق الطبي العالمي 

ل�������وزارة ال�����س��ح��ة رب����ى ف�����الح، اإن 
يعني  ل  كورونا  ا�سابات  "انخفا�ض 
انتهاء اجلائحة"، مبينة ان "فايرو�ض 
ونحن  ال��ع��راق،  يف  ينته  مل  ك��ورون��ا 
منذ  ي��وم��ي  ب�سكل  اإ���س��اب��ات  ن�سجل 

فرتة طويلة".
الإ�سابات  يف  "التذبذب  اأن  واأ�سافت 
وجود  ا�ستمرار  على  دليل  اليومية، 
يف  ح�سل  كما  وزي��ادت��ه  ال��ف��اي��رو���ض 

كثري من دول العامل".
ودع���ت ف���الح، ك��اف��ة امل��واط��ن��ني اإىل، 
من  الوقائية  ب��الإج��راءات  "اللتزام 
اليدين،  وتعقيم  الكمامة  لب�ض  خ��الل 
بالإ�سراع  مطالبني  املواطنني  ان  كما 
�سد  املخ�س�سة  اللقاحات  اخ��ذ  نحو 

هذا  من  فاحلماية  كورونا،  فايرو�ض 
ال��وب��اء ت��ك��ون م��ن خ��الل الإج����راءات 

الوقائية واخذ اللقاح".
اآمنة  اللقاحات  "جميع  اأن  وبينت، 
"التطعيم  اأن  م����وؤك����دة  وفعالة"، 
الإ���س��اب��ة  م��ن  مينع  ال��ف��اي��رو���ض  �سد 
ب��احل��الت احل��رج��ة وال�����س��دي��دة التي 

تتطلب الدخول اىل امل�ست�سفيات".
واردفت ع�سو الفريق الطبي للوزارة، 
ال��وق��ت احل��ايل  "لغاية  ب��اأن وزارت��ه��ا 
امل��ت��غ��ريات،  م��ع  التعامل  على  ق���ادرة 
الأ������س�����ّرة  اآلف  ل����وج����ود  ب���ال���ن���ظ���ر 

ال�ساغرة".
ال�سحة  اخت�سا�سي  ي��ق��ول  ب���دوره، 
"اللقاح  اإن  ال���ق���زاز،  ح�����س��ن  ال��ع��ام��ة 

ه���و ال��و���س��ي��ل��ة الأم���ث���ل ل��ل��وق��اي��ة من 
الفايرو�ض"، م�سيفا ان "اية اإجراءات 
مثل  ال��ث��ال��ث  ال���ع���امل  دول  يف  ت��ت��خ��ذ 
تطبيقًا  ت�سهد  ما  نادرًا  العراق وغريه 

من قبل املواطنني".
واأ�ساف القزاز ان "ارتفاع وانخفا�ض 
�سدة فايرو�ض كورونا واملوجات التي 
عليه،  ال�سيطرة  ميكن  ل  امر  بها  مير 
حيث ان املوجة احلالية هي اخلام�سة 
ومن املمكن ح�سول موجات اخرى او 

تنعدم".
غري  ك��ورون��ا  "انت�سار  ان  اىل  ولفت 
فقط  ال�ستاء  او  ال�سيف  على  مقت�سر 
احل����رارة  او  ال����ربد  ع��ل��ى  يعتمد  ول 
فايرو�ض  اي  ع��ن  ج��دا  خمتلف  وه��و 

العراق  يف  ال�سابات  وارتفاع  اخ��ر، 
ب��ال�����س��ي��ف حت����دي����دا ي�����دل ع���ل���ى ان 
يف  يختفي  ول  ي��ت��اأث��ر  ل  ال��ف��اي��رو���ض 

ارتفاع درجات احلرارة".
ال��ع��راق��ي��ة،  ال�سحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
اأم�������ض ال�����س��ب��ت، امل���وق���ف ال��وب��ائ��ي 
�ساعة   24 ال�  خالل  كورونا  لفايرو�ض 

املا�سية.    
وذكرت الوزارة يف بيان، اأن "الكوادر 
ال�سحية �سجلت يف عموم املحافظات 
ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة   380 ال���ع���راق���ي���ة 
ب��ك��ورون��ا، ق��اب��ل ذل���ك مت��اث��ل 2140 
ت�سجيل  مت  فيما  ال�سفاء،  اإىل  م�سابا 
املدة  خ��الل  بالفايرو�ض  وف��اة  حالتي 

املذكورة".      

انخفا�ض كبير باإ�سابات كورونا.. وال�سحة: التراجع ال يعني زوال الخطر

العراق يدعم اإنتاجه النفطي بـ 70 األف برميل 
 بغداد/ فرا�س عدنان

ذك���ر منبئ ج���وي اأن درجات احل���رارة �ستوا�سل 
الرتف���اع خ���الل الأي���ام املقبل���ة، م�س���ريا اإىل اأن 
انخفا�سه���ا �سيك���ون نهاية الأ�سب���وع ومن بعدها 

يودع العراق ما يعرف مبوجة )ال�سرجي(.
وقال املنب���ئ حيدر حبي���ب، اإن "الأ�سبوع احلايل 
ي�سهد زيادة يف تعمق امدادات املنخف�ض الهندي، 
و�س���وف يرافقه ا�ستمرار ارتفاع درجات احلرارة 
يف املناط���ق اجلنوبية خ�سو�سًا الب�سرة واملثنى 

وذي قار ومي�سان".
واأ�ساف حبي���ب، اأن "احلرارة �ستكون خم�سينية 
يف تل���ك املحافظات، حيث �ست�س���ل اإىل 51 درجة 

يف حمافظة املثنى".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الرتف���اع يف درج���ة الرطوب���ة 
�س���وف ي�ستمر اي�سًا يف جميع املحافظات ل�سيما 

يف املناطق اجلنوبية".

واأو�س���ح، اأن "النخفا����ض �س���وف يب���داأ من يوم 
اجلمع���ة الق���ادم"، مبين���ًا اأن "النخفا�ض �سيكون 

تدريجيًا مبعدل درجة اإىل درجتني".
وم�س���ى حبي���ب، اإىل اأن "نهاي���ة ال�سه���ر احل���ايل 
�س���وف يب���داأ تاأثري موج���ة )ال�سرج���ي(، وهو اأمر 
�س���وف يلم�س���ه اأي �سخ����ض م���ن خ���الل درج���ات 

احلرارة".
من جانبه، ذكر املنبئ اجلوي الآخر �سادق عطية، 
اأن "موج���ة الرطوبة يف اجلن���وب تنتهي غدا عند 

النهار يف مي�سان وعند امل�ساء يف الب�سرة".
وتاب���ع عطية، ان "الري���ح �ستتح���ول اإىل �سمالية 
غربي���ة وت�ستم���ر الرياح �سمالي���ة يف اجلنوب مع 
تناق�ض الرطوبة اإىل اجلمعة اأو ال�سبت املقبلني".
وتوق���ع، ن�س���اط الري���اح ال�سمالي���ة املث���ري للغبار 
الو�س���ط  م���دن  الأربع���اء واخلمي����ض يف  يوم���ي 
واجلن���وب ت�س���ل هباته���ا ب���ني 60 اإىل 70 كم يف 

ال�ساعة".

البالد تودع موجة "ال�سرجي" نهاية ال�سهر

جانب من �سالة الجمعة الموحدة لتباع التيار ال�سدري في �ساحة الحتفالت الكبرى ببغداد.. عد�سة: محمود روؤوف



 بغداد/ تبارك مجيد

طال���ب النائب ال�صابق، �صائب خدر، 
بتفعي���ل قانون الناجي���ات، بمنا�صبة 
الذك���رى ال�صنوي���ة الثامن���ة للإبادة 

الإيزيدية.
وذكر الخ���در، في حديث ل� )المدى(، 
ان "الهتم���ام الحكوم���ي والدول���ي 
لي����س  الإيزيدي���ة  الق�صي���ة  بمل���ف 
بالم�صتوى ال���ذي كان عليه �صابقا"، 
عل���ى  يخف���ى  "ل  ان���ه  ال���ى  م�ص���يرا 
اأح���د وج���ود تعاط���ف م���ن الجان���ب 
الحكوم���ي، لك���ن لي����س بالم�ص���توى 

والجدية المطلوبة لحل الق�صية".
ومناط���ق  "�ص���نجار  ان  واأ�ص���اف 
م���ن  الكثي���ر  تعان���ي  الإيزيديي���ن 
الم�ص���اكل، عل���ى الم�ص���توى الأمني 
بالرغ���م  والإداري،  والخدم���ي 
جي���دة  ميزاني���ة  تخ�ص���ي�س  م���ن 
لمحافظ���ة نينوى، ف���ي قانون الدعم 
الطارئ، لك���ن لم نر نتيج���ة حقيقية 
ف���ي مناطقن���ا"، لفت���ا  ل�ص���تثمارها 
الى ان���ه "ل ت���زال مناط���ق الأقليات 
في �ص���نجار و�ص���هل نينوى تتعر�س 
الى الق�ص���ف الم�ص���تمر م���ن الجانب 
التركي، وذهبت �صحية هذا الق�صف 

خ�صائر ب�صرية ومادية".
وعن مدى تاأثير هذا الق�ص���ف طالب 
مناط���ق  اإبع���اد  ب�ص���رورة  الخ���در 
الأقلي���ات ع���ن ال�ص���راعات الدولي���ة 
المحلي���ة،  وحت���ى  والإقليمي���ة 
واإعمارها وتوفير الخدمات اللزمة 
فيها، اإ�ص���افة ال���ى توفير فر�س عمل 
ب�ص���كل متكافئ للأقليات واإ�ص���راكهم 
في منا�صب اإدارية �صواء على نطاق 
بقي���ة  ف���ي  اأو  المحلي���ة،  الحكوم���ة 

مفا�صل الدولة.
وتابع، ان���ه "على الحكومة ان تدعم 
مديرية الناجيات، وت�صهل اإجراءات 
لجنة التعوي�ص���ات في �صنجار التي 
ل���م يح�ص���ل الإيزيدي���ون منه���ا على 
الإج���راءات  ب�ص���بب  تعوي����س،  اأي 
الجه���ات  بع����س  وتاأثي���ر  المعق���دة 

ال�صيا�صية من المحافظة".
وفيما يخ�س مل���ف المختطفات قال 
ان���ه "يتطلب عل���ى الحكوم���ة العمل 
المختطف���ات  ع���ن  للبح���ث  الج���اد 
الت���ي ل تزال هنال���ك 2500 اإيزيدية 

م�صيرهن مجهول".
واأو�ص���ح الخ���در اأنن���ا "�ص���ّرعنا في 
ال���دورة البرلماني���ة الرابع���ة قانون 
داعم���ا  يعتب���ر  وال���ذي  الناجي���ات 
ومتقدم���ا، كون���ه يعت���رف بالإب���ادة 
الإيزيدية وي�صاند ال�صحايا ويعطي 
حق���وق للناجي���ات، اإ�ص���افة ال���ى ان 
القان���ون يلتف���ت ال���ى مل���ف المقابر 

الجماعية والمختطفين".
وخت���م النائ���ب ال�ص���ابق بقول���ه اإنه 
الكامل  الدعم  تقديم  الحكومة  "على 
في تنفيذ هذا القانون ب�صكل �صحيح 

لأهمية الن�صو�س الواردة فيه".
واأعلن���ت الأم���م المتح���دة الخمي�س 
األ���ف  م���ن 200  اأكث���ر  اأن  الما�ص���ي 

ناج���ي م���ن المذاب���ح الت���ي ارتكبها 
داع����س الرهابي بح���ق اليزيديين 
قبل ثماني �صنوات ما زالوا نازحين 

في اأنحاء العراق.
ولفتت المنظمة الدولية للهجرة في 
بيان، اإل���ى اأن احتياجات النازحين 
داخ���ل  بع�ص���هم  يعي����س  الذي���ن 

مخيمات، ل تزال مرتفعة.
في اآب 2014، اجتاح تنظيم داع�س 
الرهابي جبل �ص���نجار في �ص���مالي 
محافظة نينوى حيث تعي�س غالبية 

المكون اليزيدي.
وق���د تعر����س اأبن���اء ه���ذا المك���ون 
للقتل وال�ص���طهاد عل���ى يد التنظيم 
عل���ى  �ص���يطرته  خ���لل  الرهاب���ي 
المنطقة بين عامي 2014 و2017. 
وقت���ل اإرهابي���و التنظي���م اآلف���ا من 
اأبن���اء المك���ون اليزي���دي و�ص���بوا 

ن�صاءهم وجّندوا اأطفالهم.
ويعيق الفتقار اإلى م�ص���اكن ملئمة 

المي���اه  مث���ل  اأ�صا�ص���ية  وخدم���ات 
ال�ص���حية  والرعاي���ة  والكهرب���اء 
اإل���ى  النازحي���ن  ع���ودة  والتعلي���م، 

�صنجار.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اإن 
التركيز  على  العائ���لت  يجبر  "هذا 
على تلبية حاجاتهم الأ�صا�ص���ية بدًل 

من اإعادة بناء حياتهم".
وبح�ص���ب المنظمة الأممية، فقد دّمر 
داع����س نحو 80% من البنى التحتية 
العامة و70% من م�ص���اكن المدنيين 
ومحيطه���ا،  �ص���نجار  مدين���ة  ف���ي 
بالإ�ص���افة اإل���ى الم���وارد الطبيعي���ة 
ف���ي المنطق���ة، وخّرب قن���وات الرّي 
والآب���ار و�ص���رق اأو دّم���ر المع���دات 

الزراعية والأرا�صي الزراعية.
واأعلن فريق تحقيق خا�س من الأمم 
المتح���دة في اأيار 2021 اأنه ح�ص���ل 
عل���ى "الدلي���ل الوا�ص���ح والمقن���ع" 
على ارتكاب الرهابيين للإبادة �صد 

اليزيديين.
ول يزال اأكثر من 2700 �صخ�س في 
ع���داد المفقودي���ن، بينهم اأ�ص���خا�س 
معتقل���ون م���ن قب���ل تنظي���م داع����س 
الرهابي، بح�صب المنظمة الدولية 

للهجرة.
وقال���ت �ص���اندرا اأورلوفيت�س، وهي 
الدولي���ة  المنظم���ة  م�ص���وؤولي  م���ن 
"حج���م  اإن  الع���راق،  ف���ي  للهج���رة 
الفظائ���ع المرتكب���ة �ص���د المجتم���ع 
الأجي���ال  عل���ى  �ص���يوؤثر  اليزي���دي 

القادمة".
"الحكوم���ة  اأن  بي���ان  ف���ي  واأّك���دت 
العراقي���ة والمجتم���ع الدولي يجب 
اأن يخلقا ظروفا ت�صمن لليزيديين 
واأن  تتك���رر  ل���ن  الفظائ���ع  ه���ذه  اأن 
بن���اء  اإع���ادة   )...( ف���ي  ي�ص���اعداهم 
حياته���م"، م�ص���ددة عل���ى اأن "اأعمال 
عائ���لت  ع���ودة  تعي���ق  العن���ف 

النازحين".
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تنتظ���ر الع���راق زيادة بالإنت���اج النفطي 
بنح���و 70 األ���ف برميل يومي���ًا بعد قرار 
مجموع���ة )اأوبك بل����س( رف���ع الإنتاج 
األ���ف   100 بمع���دل  الأع�ص���اء  لل���دول 
برمي���ل بداية م���ن ال�ص���هر المقب���ل، لكن 
خب���راء يتوقع���ون انخفا�ص���ًا طفيف���ًا في 
الأ�صعار لأ�ص���باب عديدة اأهمها ا�صتمرار 
الم�ص���اربات، محذرين من هدر الفائ�س 

المالي في الدرجات الوظيفية.
عام���ر  القت�ص���ادي  الخبي���ر  وق���ال 
الجواه���ري، ف���ي حدي���ث م���ع )المدى(، 
اإن "انت���اج العراق الحالي م���ن النفط 4 

مليين و580 األف برميل يومًا".
وتاب���ع الجواهري، اأن "ق���رار مجموعة 
)اأوب���ك بل����س( بزي���ادة الإنت���اج للدول 
الأع�صاء �ص���يبداأ تطبيقه ال�ص���هر المقبل 
ويرفع الإنتاج العراقي بنحو محدود".

"ال�ص���ادرات مح���ددة  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار، 
م�ص���توى  دون  تك���ون  وه���ي  باأرق���ام 
الإنت���اج، ك���ون هن���اك ج���زء يذه���ب اإلى 
اأن  اإل���ى  لفت���ًا  المحل���ي"،  ال�ص���تهلك 
"الزيادة التي اأعلنت عنها اأوبك لن تغير 
م���ن الأ�ص���عار الحالي���ة في �ص���وق النفط 

العالمية".
"اأ�ص���عار  اأن  و�ص���دد الجواه���ري، عل���ى 
�صيا�ص���ية  لعوام���ل  تخ�ص���ع  النف���ط 
وتقاطع���ات دولية والرك���ود والنهو�س 
القت�ص���ادي في بع�س البل���دان"، وراأى 
اأن "م���ا يه���م الع���راق ه���و الحف���اظ على 
ا�صواقه ومن ثم زيادة م�صتوياتها، وذلك 
م���ن خلل رف���ع ال�ص���ادرات اليومية بما 

يتنا�صب مع حجم الحتياجات".
للع���ام  العام���ة  "الموازن���ة  اأن  واأردف، 
الما�ص���ي ق���درت ال�ص���ادرات بح���دود 3 
مليي���ن و250 األ���ف برمي���ل"، مبينًا اأن 

"ال�ص���ادرات الحالي���ة ه���ي ف���ي بع����س 
الأحي���ان اأق���ل من تلك المعدلت وت�ص���ل 
في اأحي���ان اأخرى اإل���ى 3 مليين و373 

األف برميل كاأعلى تقدير".
واأكد الجواهري، اأن "كبار الم�صتوردين 
للنف���ط العراق���ي هم���ا ال�ص���ين والهند"، 
مبينًا اأن "رو�صيا واإيران بداأتا توجهان 

�صادراتهما اإلى تلك الدولتين".

وي�صتر�ص���ل، اأن "م���ا لجاأت اإليه رو�ص���يا 
واإيران اأ�ص���بح على ح�ص���اب ال�صادرات 
ا�ص���واقنا  عل���ى  والحف���اظ  العراقي���ة، 
مرهون باآليات عمل الفريق الذي يتولى 

هذه العملية".
ون���وه الجواه���ري، اإل���ى اأن "المراقبين 
التطمين���ات  رغ���م  بالقل���ق  ي�ص���عرون 
الر�ص���مية، حيث اأن زيادة ح�صة العراق 

يجب اأن تتبعها زيادة في ال�صادرات".
ويج���د الجواه���ري، اأن "النقطة المهمة 
اأي���ن توج���ه الإي���رادات  الأخ���رى ه���ي، 
المخط���ط  اأن  معن���اه  بم���ا  النفطي���ة؟، 
لل�ص���رف في العام الحال���ي هو محدود، 
وم���ا و�ص���لنا م���ن اإي���رادات يزي���د عل���ى 
النفق���ات". وزاد، اأن "ه���ذا يعن���ي اأنن���ا 
النفطي���ة  ف���ي الإي���رادات  اأم���ام فائ����س 

لكن وجهت���ه غير مخطط له���ا بما يحقق 
المنفع���ة القت�ص���ادية للبلد �ص���واء على 
اأو  الإنتاجي���ة  الق���درات  زي���ادة  �ص���عيد 
و�صع الخطط لنوع القت�صاد الفعلي اأو 

البنى التحتية".
"التحذي���ر  ال���ى  الجواه���ري،  وم�ص���ى 
م���ن التفريط في ه���ذا الفائ�س بالجانب 
الت�ص���غيلي من خلل توفي���ر وظائف في 

الدولة، وهذا خيار خطير ندعو اإلى عدم 
الخذ به".

واأعلن���ت وزارة النفط في وقت �ص���ابق، 
الخ���ام  النف���ط  �ص���ادرات  متو�ص���ط  اأن 
العراقي���ة ل�ص���هر تموز الما�ص���ي تجاوز 
3 مليي���ن و303 برامي���ل يومي���ًا، فيم���ا 
حققت ال�ص���ادرات النفطية لل�ص���هر ذاته 
اإي���رادات مالي���ة تج���اوزت 10 ملي���ارات 
�ص���عر  بمع���دل  دولر،  مليي���ن  و608 

تجاوز 103 دولرات للبرميل الواحد.
الخبي���ر  اأف���اد  مت�ص���ل،  �ص���عيد  وعل���ى 
النفط���ي �ص���ادق الركابي، في ت�ص���ريح 
اإل���ى )المدى(، اأن "اخ���ر زيادة في انتاج 
الع���راق ح�ص���ب )اوب���ك بل����س( كان���ت 

بمقدار 71 األف برميل".
الع���راق  "انت���اج  اأن  الركاب���ي،  وتاب���ع 
قبل الق���رار الأخير كان قد و�ص���ل اإلى 4 

مليين و580 األف برميل يوميًا".
واأ�ص���ار، اإلى اأن "القرار الأخير للمنظمة 
الدولي���ة بزيادة 100 األ���ف برميل يوميًا 
�صيمكن العراق من زيادة 12 األف برميل 
الع���راق  "انت���اج  اأن  موؤك���دًا  اأخ���رى"، 
�ص���يكون 4 مليي���ن و592 األ���ف برمي���ل 

يوميًا اعتبارًا من ال�صهر المقبل".
اما بخ�صو�س الأ�صعار، اأجاب الركابي، 
دولر   103.70" بح���دود  حالي���ًا  اأنه���ا 
للبرمي���ل ولكن اتوقع ان يك���ون اقل من 
ذلك بقليل في الفترة المقبلة خا�ص���ة مع 

تراجع ا�صعار النفط عالميًا".
م���ن جانب���ه، ذك���ر الخبي���ر القت�ص���ادي 
ر�صيد ال�صعيد، اإلى )المدى(، اأن "ا�صعار 
النف���ط كان���ت قد ارتفع���ت ال���ى اأكثر من 
130 دولرا للبرمي���ل لكنه���ا انخف�ص���ت 
حاليًا اإلى م�صتوى 100 دولر او اقل".

وتابع ال�ص���عيد، اأن "تغيير اأ�صعار النفط 
وف���ق المب���داأ الع���ام ينبغ���ي اأن يخ�ص���ع 
للعر�س والطلب، لكن ما يح�ص���ل اليوم 

ف���ي  الم�ص���اربة  تحكمه���ا  الأ�ص���عار  اأن 
الأ�صواق".

ولفت، اإلى اأن "منظمة الدول الم�ص���درة 
للنفط )اأوبك( ا�ص���بحت هي الخرى من 
�ص���حايا التلعب بالأ�ص���عار من �صركات 
وبنوك وم���لك الطاق���ات التخزينية بل 

اي�صا من دول ووكالت دولية".
 ويج���د ال�ص���عيد، اأن "الدول الم�ص���درة 
للنفط لي�صت الم�صتفيد الول من ارتفاع 
ال�صعار بل قد تكون المت�صرر الوحيد".
واأك���د، اأن "ا�ص���عار ال�ص���لع وم�ص���درها 
الدول ال�ص���ناعية �ص���وف ترتفع وب�صكل 

جنوني في كل الأحيان".
"اإجمال���ي  اأن  ال�ص���عيد،  وي�صتر�ص���ل 
اي���رادات دول منظم���ة )اأوب���ك( م���ا بين 
 3.346 بلغ���ت   2008 اإل���ى   2004
تريليون دولر"، م�صتدركًا ان "اإيرادات 
الدول ال�صناعية بلغت خلل ذات الفترة 
م���ن ال�ص���رائب على مبيع���ات المنتجات 

النفطية 3.428 تريليون دولر".
واأقرت مجموعة "اأوب���ك+" زيادة اإنتاج 
النفط بمق���دار 100 األ���ف برميل يوميًا، 
اعتب���ارًا م���ن اأيل���ول المقب���ل، م���ا يمنح 
ال�ص���وق اإمدادات اإ�ص���افية لك���ن بوتيرة 
اأبط���اأ بكثير مما كانت عليه في ال�ص���هور 
المجموع���ة  وزراء  واأي���د  الأخي���رة. 
اقت���راح الزي���ادة الطفيف���ة ف���ي اجتم���اع 
عب���ر الإنترنت، يوم الأربعاء الما�ص���ي، 
وكان���ت )اأوب���ك بل����س( قد تعه���دت في 
�ص���هري تموز اآب باإ�ص���افة اأكثر من 600 

األف برميل يوميًا اإلى ال�صوق.
ق���د ل تبعث ه���ذه الزي���ادة ارتياحًا لدى 
للم�ص���تهلكين الذين يعان���ون بالفعل من 
�صغوط ت�ص���خمية ب�صبب ارتفاع اأ�صعار 
النفط، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية. 
وتع���ادل الزي���ادة المق���ررة نح���و %0.1 

فقط من الطلب العالمي على النفط.

العراق يدعم اإنتاجه النفطي بـ 70 األف برميل يوميًا مطلع ال�شهر المقبل
خبراء يحذرون من هدر الفائ�س الحالي في الدرجات ال�ظيفية

مطالبات بتفعيل قانون "الناجيات" والعمل على اإعادة الإيزيديين لديارهم

 بغداد/ �سيف عبد اهلل

تتميز المناطق ال�صحراوية العراقية، بتواجد لل�صقور 
الن���ادرة، الأم���ر الذي لف���ت اأنظار دول الخلي���ج المهتمة 
به���ذا النوع م���ن الطيور. وف���ي اأوقات �ص���ابقة، تمكنت 
الق���وات الأمني���ة م���ن �ص���بط اأ�ص���خا�س م���ن دول ع���دة 
يمار�صون �صيد ال�ص���قور في ال�صحاري العراقية، فيما 

تم اتخاذ اإجراءات قانونية بحقهم.

خطط حك�مية لل�سيطرة على التهريب
التوعي���ة  ق�ص���م  م�ص���وؤول  اأ�ص���ار  ال�ص���دد،  ه���ذا  وف���ي 
المجتمعية في وزارة البيئة �ص���لح الدين �ص���الح، الى 
ان ال���وزارة و�ص���عت خطط���ا لمتابع���ة عمليات ال�ص���يد 

والتهريب �صواء ال�صقور وغيرها.
واأ�ص���اف �صالح ان "الم�ص���كلة تكمن في ان المنافذ غير 
محمية وبالتالي فقد تح�ص���ل حالت التهريب من هناك 

كما اأننا �صخ�صنا هذه الحالت".
ولفت الى ان "عمليات ال�ص���يد هذه اإ�صافة الى التهريب 

هي تهديد للطيور المهددة بالنقرا�س".
المرغوبة ال�صقور  اأنواع  الحر" اأكثر  "الطير 

م���ن جانبه، اأو�ص���ح اأحم���د العبادي وهو تاجر �ص���قور 
ان عمليات بيع ال�ص���قور تت���م بعد جمع عدد من الطيور 
�صواء اأربعة اأو اأكثر؛ ومن ثم تباع الى قطر اأو المارات 
عب���ر يخت���ات تابعة لتج���ار. وق���ال العبادي ف���ي حديث 
خا�س ل�)المدى(، ان "اأ�ص���عار ال�ص���قور تختلف ح�ص���ب 

نوع وقيا�س طول ال�صقر حيث ي�صل بع�س اأنواعه الى 
ما يقارب 30 مليونًا والآخر حوالي 25 مليونا بح�صب 
ط���ول جناح ال�ص���قر". ولفت ال���ى ان "الطي���ر الحر هو 
اأكث���ر اأنواع ال�ص���قور المرغوبة، والذي يتم ا�ص���طياده 
ف���ي العراق بعد هجرته من دول اأخرى قادما باتجاهنا، 
ويتميز هذا ال�ص���قر بطول جناحيه حيث ي�صل الى 18 

�صنتمترا".

دع�ات الإجراءات م�سددة على المناطق 
الحدودية

 وب�ص���اأن انقرا����س ه���ذه الأن���واع النادرة من ال�ص���قور 
في العراق، ك�ص���ف ح�ص���ين حنتو�س الم�صوؤول المحلي 
ال�ص���ابق في محافظة المثنى والتي ت�ص���تهر بال�ص���قور، 

عن العوامل التي توؤثر على ال�صقور.
وق���ال حنتو����س ف���ي حدي���ث ل���� )الم���دى(، ان "عوام���ل 
عديدة ب���داأت توؤث���ر على ال�ص���قور منها الجف���اف الذي 
اأ�ص���اب اأماك���ن مائية مهم���ة في العراق وخ�صو�ص���ا في 
المثنى، والتي ت�صكل موطنا مهما لل�صقور المهاجرة". 
واأ�ص���اف ان "عمليات ال�صيد اي�ص���ا اأخذت حيزا كبيرا 
بالم�ص���اهمة ف���ي تقلي���ل اأع���داد ال�ص���قور اإ�ص���افة ال���ى 
الأحي���اء الأخرى التي كانت تزده���ر بها بلدية المثنى". 
واأو�ص���ح حنتو����س، ان "عل���ى الحكومة من���ع بيع هذه 
الأن���واع المهمة م���ن الطيور وفر�س اإجراءات م�ص���ددة 
عل���ى المناطق الحدودية كون هذه الأ�ص���ناف هي ثروة 

وطنية مهمة".

�شقور البالد طريدة ال�شيد الجائر.. 
وتهريبها يجري بال هوادة

للقان�ن المخالفة  الحاالت  لمتابعة  خطة  "البيئة" ت�سع 

العراق يعتمد على النفط يف معظم وارداته املالية

حتديات كبرية تعيق عودة االيزيديني اإىل ديارهم

االإجراءات المعقدة تمنع ح�س�ل اأبناء المك�ن على التع�ي�س

ال�صقور العراقية مهددة باالنقرا�ض
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 بغداد/ تميم الح�سن

ثاني ا�سواأ اختيار لإجراء انتخابات 
هو في هذا التوقيت، بح�سب وجهة 
نظر الإطار التن�سيقي الذي يظهر 

بمظهر “الفئة ال�سريرة” في �سراعه 
مع زعيم التيار ال�سدري مقتدى 

ال�سدر.

ور�شي���ت �لق���وى �ل�شيعي���ة �لت���ي �شكل���ت 
فيم���ا بع���د “�لإط���ار” عل���ى م�ش����ض �بان 
�حتجاج���ات ت�شري���ن 2019، �لذه���اب �ىل 
�نتخاب���ات مبك���رة للربمل���ان خ�ش���رت فيها 

ع�شر�ت �ملقاعد.
وقد يبدو “�نزعاج �لتن�شيقي” من مطالبة 
زعي���م �لتيار �ل�ش���دري مقت���دى �ل�شدر، ب� 
مقابل  هينن���ا  مبك���رة” �مرً�  “�نتخاب���ات 
معلوم���ات ع���ن خط���و�ت ت�شب���ق �لجر�ء 

�لول يتمثل ب� “تغيري�ت جذرية”.
فح�ش���ب �ملعلومات �ملتد�ول���ة �ن �خلطاب 
�ملتلفز �لخري لزعي���م �لتيار �ل�شدري “مل 
ُيفه���م ب�ش���كل و��شح من �جلمي���ع”، �و �ن 

هناك حماولت ل� “حرف �خلطاب”.
�ملعلوم���ات وبح�ش���ب م�ش���ادر مقرب���ة من 
�ن  ل�)�مل���دى(  توؤك���د  �ل�ش���دري،  �لتي���ار 
�نتخابات  باإج���ر�ء  يكتف���ي  ل���ن  “�ل�ش���در 
جديدة دون تغيري يف �ملعادلة �ل�شيا�شية”.
وكان “�ل�ش���در” يف خطاب���ه �لتلفزي���وين 
قال متحدثا عن ت�شور�ته للمرحلة �ملقبلة: 
“ل���ن يك���ون للوج���وِه �لقدمي���ة مهما كان 

�نتماوؤها وجوٌد بعد �لآن”.
ولتقلي���ل خم���اوف �لق���وى �ل�شيعي���ة �لتي 
و�شفت �قتحام �ن�شاره �لربملان �ل�شبوع 
�ملا�ش���ي ب���� “�لنقالب”، ��ش���اف قائال عن 
�آلية �لتغيري: “من خالل عملية دميقر�طية 
ثوري���ة �شلمي���ة �أول ثم عملي���ة دميقر�طية 
�نتخابية مبكرة بعد حل �لربملان �حلايل”.

زعي���م  كالم  م���ع  “�طاري���ون”  وتعام���ل 
�لتيار �ل�ش���دري عن “�نتخاب���ات مبكرة” 
و”ح���ل �لربمل���ان” وكاأنه���م وج���دو� كن���زً� 
بع���د عملي���ة بح���ث �شاق���ة وقلقة ع���ن ماذ� 

�لخ���رية؟ حركت���ه  م���ن  �ل�ش���در  يري���د 
وف�شر �و�شاط “�لتن�شيقي” �لكالم �لخري 
لزعي���م �لتي���ار بان���ه “تر�جع ع���ن �لتغيري 
�جل���ذري” �ل���ذي حت���دث به قب���ل �خلطبة 

�لخرية.
و�عت���ربت م�ش���ادر م���ن د�خ���ل “�لإطار” 
حتدث���ت ل�)�ملدى( �ن “�لتي���ار �ل�شدري قد 
�حرق كل مر�كبه ومل يعد �مامه �ل �لدعوة 

�ىل �لنتخابات �ملبكرة”.
وفق تلك �مل�ش���ادر �ن �لتيار “مل يكن يريد 
�ج���ر�ء �نتخابات مبكرة عل���ى ��شا�ض �نها 
�شتعيد �نت���اج نف�ض م�شكل���ة �لثلث �ملعطل 

ومعار�شة م�شروع حكومة �لغلبية”.
ولذلك ب���د�أ “�لتن�شيق���ي” يف �لتعاطي مع 
�خلط���اب �لخري بعد ��شت���در�ك “ف�شيحة 
�لنق�ش���ام” �لت���ي فجره���ا �ثنان م���ن قادة 
�لكتلة عقب خطاب “�ل�ش���در”، للتح�شري 

�ىل �حلو�ر.
وكان يف ف���ورة ردود �لفع���ل على “خطاب 
�ل�ش���در” قد �أ�ش���رع هادي �لعام���ري زعيم 
حتالف �لفتح ليوؤيد ما دعا �ليه زعيم �لتيار 
“�لتن�شيق���ي”  �ل�ش���دري، قب���ل �ن يلمل���م 

�جنر�ف “�لعامري”.
وقال زعيم �لفت���ح يف بيان: “نوؤيد �جر�ء 
�لنتخاب���ات �ملبكرة �لتي دع���ا �ليها �ل�شيد 
مقت���دى �ل�ش���در، �شيم���ا و�ن �لنتخاب���ات 
�ل�شبه���ات  م���ن  �لكث���ري  �شابته���ا  �ل�شابق���ة 

و�لعرت��شات”.
و�أ�ش���اف مد�فع���ا ع���ن رغب���ة بلق���اء زعيم 
�لتي���ار، �أن: “ه���ذ� يتطل���ب ح���و�ر� وطنيا 
�شام���ال م���ن �ج���ل حتدي���د موع���د و�آلي���ات 
ومتطلب���ات �جر�ئه���ا، وتوف���ري �ملناخ���ات 
�ملنا�شبة لنتخاب���ات حرة ونزيهة و�شفافة 

تعيد ثقة �ملو�طن بالعملية �ل�شيا�شية”.
وكان �لعام���ري ق���د �لتق���ى حينه���ا مبمثلة 
جين���ن  �لع���ر�ق  يف  �ملتح���دة  �لمم 
بال�شخ���ارت، وت�شرب���ت حينه���ا معلومات 

عن “و�شاط���ات” جتريها �لخرية ل�شمان 
حو�ر بن زعيم �لفتح و”�ل�شدر”.

ويف �ليوم �لثاين ز�رت بال�شخارت زعيم 
�لتيار يف مقر �قامته يف �حلنانة مبحافظة 
�لنجف، وو�شف �للقاء ب� “�جليد”، وقالت 
لل�شحفين عق���ب خروجها م���ن مقر �قامة 
“�ل�شدر” بانها “ناق�شت مع �ل�شيد �ل�شدر 

�أهمية �إيجاد حل لالأزمة �ل�شيا�شية”.
وقبل ذلك كان حيدر �لعبادي، زعيم �لن�شر 
ق���د رحب مبا ج���اء بخطاب �ل�ش���در. وقال 
يف بي���ان متحدث���ا ع���ن دعوة زعي���م �لتيار 
�ىل �نتخاب���ات مبك���رة بانه���ا: “تلتقي من 

جو�نب عدة مع مبادرتنا حلل �لأزمة”.
و�أ�شاف، “�أُحيي خطو�ته وجميع �لإخوة 
حلف���ظ �ل���دم وحتقي���ق �لإ�ش���الح”، فيم���ا 
�لتزم �شريكه يف حتالف قوى �لدولة عمار 
�حلكي���م �ل�شم���ت عل���ى م�شم���ون خط���اب 

“�ل�شدر”.
وكانت تغيري�ت يف مو�قف “�لتن�شيقي” 
قد جرت عقب �قتحام �ل�شدرين للربملان، 
حي���ث �شع���د زعي���م تي���ار �حلكم���ة عم���ار 
�حلكي���م لأول مرة من خطاب���ه �شد �لتيار، 
يف وق���ت �لتزم فيه “�لعام���ري” ب�شد�قته 

مع “�ل�شدر”.
وكان زعيم �لتيار قد دعا �لعامري �أكرث من 
مرة ل���رتك “�لتن�شيق���ي” �آخرها �ل�شبوع 
�ملا�شي، قبل �ن يطالب ب� “تغيري جذري”.
وقب���ل �ن يتط���ور �ملوق���ف �جتم���ع �لإطار 
�لتن�شيقي يوم �خلمي�ض يف منزل �حلكيم 
يف بغ���د�د، و��ش���رتط �ج���ر�ء �نتخاب���ات 

مبكرة لإخالء �لربملان.
وقال �لطار يف بيان عقب �لجتماع بانه: 
“يدعم �ي م�شار د�شتوري ملعاجلة �لزمات 
مبا يف ذلك �لنتخابات �ملبكرة”، م�شرتطا 
ذلك: “بعد حتقيق �لجماع �لوطني حولها 
وتوفري �لج���و�ء �لآمنة لإجر�ئها وي�شبق 
كل ذل���ك �لعم���ل عل���ى �ح���رت�م �ملوؤ�ش�شات 

عمله���ا”. تعطي���ل  وع���دم  �لد�شتوري���ة 
و�أ�ش���اف �لبيان: “ويبق���ى �شقفنا �لقانون 

و�لد�شتور وم�شلحة �ل�شعب”.
وكان موق���ف “�لتن�شيق���ي” خمتلف���ا قب���ل 
“�حلكي���م” وقي����ض  �شهري���ن، حي���ث كان 
�خلزعل���ي زعي���م �لع�شائ���ب ق���د دعي���ا يف 

وقتها �ىل �جر�ء �نتخابات مبكرة.
لكن وبح�شب �مل�شادر د�خل “�لتن�شيقي” 
عل���ى  �مل�شيط���ر  �ملالك���ي  “ن���وري  �ن 
�لتكت���ل �ل�شيع���ي هو م���ن ��ش���د �لر�ف�شن 

لالنتخابات خا�شة يف هذ� �لتوقيت”.
�لآر�ء  “بع����ض  �ن  �مل�ش���ادر �ىل  وت�ش���ري 
د�خل �لإطار تقول بانه يظهر مبظهر �لفئة 
�ل�شري���رة �لالهث���ة ور�ء �ل�شلط���ة ب�شب���ب 

�ل�شر�ع �لخري مع �ل�شدر”.
خط���اب  عل���ى  رد�  ق���ال  �ملالك���ي  وكان 
مبكرة  �نتخابات  “�إجر�ء  “�ل�شدر” بان: 
�أخ���رى يج���ب �أن يك���ون وف���ق �لد�شت���ور 

و”�لجماع �لوطني”.
و��ش���اف يف تغريدة عل���ى “تويرت”: بان 
تل���ك �ل�شروط متن���ع “تكر�ر م���ا حدث يف 

�لنتخابات �ل�شابقة”.
يف  حتالف���ات   4 مقاع���د  جمم���وع  وكان 
2018 م���ن �لت���ي ت�ش���كل �لن  �نتخاب���ات 
“�لإطار” قد جمعت نحو 140 مقعدً�، فيما 
ح�شل كل �ل�شيع���ة )با�شتثناء �ل�شدرين( 
يف �لنتخاب���ات �لخرية عل���ى �قل من 90 

مقعدً�.
وي�شيط���ر “�لإط���ار” حاليا عل���ى �لربملان 
بعد �ن �حتل مقاعد �ل�شدرين �مل�شتقيلن، 
و�ل�ش���در بذل���ك ق���د يك���ون غري ق���ادر على 
�ح���د�ث تغيري�ت على قان���ون �لنتخابات 

�و حل �لربملان.
وعل���ى �لرغم من دع���م حمم���د �حللبو�شي 
�لتي���ار  زعي���م  خلط���اب  �لربمل���ان  رئي����ض 
بح�ش���ب بي���ان �ش���در ع���ن �لخ���ري، �ل �ن 
خطو�ت حل �لربملان معروفة يف �لد�شتور 

�لن���و�ب. غالبي���ة  ت�شوي���ت  وتتطل���ب 
وم���ن هن���ا ي���زد�د قل���ق “�لطاري���ن” من 
�لآلي���ة �لت���ي يريد زعي���م �لتي���ار �ل�شدري 
��شتخد�مها يف عملي���ة �لتغيري، خ�شو�شا 

مع ت�شاعف �مل �حلو�ر.
وبح�ش���ب م���ا ت�ش���رب م���ن معلوم���ات �ن 
�ل�شدر كان قد رف����ض و�شاطة بال�شخارت 
للح���و�ر مع ه���ادي �لعامري �ل���ذي فو�ض 
جمدد� من �لإطار �لتن�شيقي لهذ� �لغر�ض.

وقال زعيم �لتيار يف خطابه �ملتلفز �لخري 
متحدث���ا عن �لقب���ول باحل���و�ر: “ل فائدة 
ُترجتى من �حلو�ر وخ�شو�شًا بعد �أن قال 
�ل�شعُب كلمت���ُه �حلرة �لعفوية” يف ��شارة 

�ىل دخول �أن�شاره �لربملان.
وز�د قل���ق “�لتن�شيقي” م���ع ظهور �ل�شدر 
ب�ش���كل مفاج���ئ �شباح���ا ق���رب مق���ر �قامة 
يف  �ل�شي�شت���اين  عل���ي  �لعل���ى  �ملرج���ع 

�لنجف.
و�دعت من�شات مقربة من �لتيار �ن �ل�شدر 
�لتق���ى �ل�شي�شتاين، يف “�شيناريو” �شبيه 
مب���ا ح���دث يف 2016 حن �لتق���ى �لثنان 
بع���د نح���و 5 �أ�شه���ر م���ن �لقتح���ام �لول 

لأن�شار �لتيار �لربملان.
باملقاب���ل ف���ان “�لإط���ار” زع���م �ن وج���ود 
�ل�ش���در �أم�ض يف بي���ت �ملرجع �لعلى، هو 
حل�ش���ور جمل����ض ح�شيني �شن���وي يقيمه 
“�ل�شي�شت���اين” ل يتطل���ب في���ه �ن يكون 
هن���اك لقاًء م���ع �لخري، يف وق���ت مل يظهر 
فيه �ي �شيا�شي �آخر يف �ملجل�ض �ملفرت�ض.

وحت���ى �لن مل تب���ث لقط���ات – كم���ا جرت 
�لع���ادة يف �ية زيارة معلن���ة للمرجع- بن 

زعيم �لتيار و”�ل�شي�شتاين”.
كم���ا كان “�ل�شدر” قد �ث���ار قلق خ�شومه 
باإط���الق ما ي�شّبه ب� “خط���ة �لتغيري” �لتي 
ك�شف عنها يف خطابه �لخري بالتز�من مع 
دعو�ت م���ن قي���اد�ت �حتجاج���ات ت�شرين 
�لتغي���ري”  “جدي���ة  �لخ���ري  ر�أي  ببي���ان 
و”حما�شب���ة �لفا�شدي���ن من تي���اره” �ثناء 

حت�شريهم لتظاهرة يف بغد�د.
وقبل خروج �لتظاهرة �لتي جرت �جلمعة 
يف �شاحة �لن�شور غربي بغد�د، كان زعيم 
�لتيار قد �و�شح مطالبه وتوعد مبحا�شبة 
بينه���م  وم���ن  �لف�ش���اد  يف  �ملتورط���ن  كل 

�لتابعون له.
ث���م ع���اد زعي���م �لتي���ار يف �لي���وم �لث���اين 
�حل�ش���د  م���ن  ليتق���رب  �ملتلف���ز  خلطاب���ه 
ي���وم  تغري���دة  يف  ق���ال  حي���ث  �ل�شعب���ي، 
�جلمع���ة متحدثًا عن خالفه م���ع “�لإطار” 
ب���ان ذلك ل يعن���ي: “�أن �إخوتنا �لأحبة يف 
�حل�ش���د �ل�شعب���ي حم�شوبون عل���ى �إحدى 

تلك �جلهتن”.
�حل�ش���د  يف  “�ملجاه���دون  و��ش���اف: 
�ل�شعب���ي �أق���رب لآر�ئن���ا ومتبنياتن���ا نحن 

)�آل �ل�شدر(”.
كم���ا كان �ملئ���ات م���ن �أن�ش���ار �ل�ش���در ق���د 
جتمعو� نهار �جلمعة لأد�ء �شالة جماعية 
�ملنطق���ة  د�خ���ل  �لحتف���الت  �شاح���ة  يف 

�خل�شر�ء، رغم �رتفاع درجات �حلر�رة.

 ترجمة: حامد اأحمد

اأكد تقرير بريطاني، اأن عددا 
كبيرا من ال�سباب العراقيين 

العاطلين عن العمل �ساركوا في 
اعت�سامات التيار ال�سدري داخل 

المنطقة الخ�سراء، لفتًا اإلى اأنهم 
يجدون في هذا الجراء اأماًل في 

حل م�سكالتهم.

وذك���ر تقري���ر ملوق���ع )م���دل �ي�ش���ت �آي( 
�أن  )�مل���دى(،  ترجمت���ه  �لربيط���اين 
عاط���ل  “عل���ي �شال���ح، خري���ج جامع���ة 
ع���ن �لعم���ل، ج���اء متعني���ًا م���ن حمافظة 
مي�ش���ان جنوب���ي �لع���ر�ق �ىل �لعا�شمة 
بغ���د�د للم�شارك���ة يف �لعت�شام �ملفتوح 
خ���ارج مبن���ى �لربملان �لذي دخ���ل �ليوم 
�أ�شبوع���ه �لث���اين، وذلك جنب���ا �ىل جنب 
م���ع �آلف �آخري���ن للمطالب���ة باإ�شالحات 
مقت���دى  �لدي���ن  رج���ل  ملطل���ب  وتاأيي���د 

مبك���رة”. �نتخاب���ات  باإج���ر�ء  �ل�ش���در 
وينق���ل �لتقري���ر، ع���ن �شالح �إن���ه “جاء 
ليحت���ج م���ع بقي���ة �ملعت�شم���ن �لخرين 
�أف�ش���ل.  معي�شي���ة  بظ���روف  للمطالب���ة 
و�أ�ش���اف: تخرج���ت �لع���ام �ملا�ش���ي من 
�لكلي���ة ولكنني ما زلت حل���د �لن �بحث 
ع���ن وظيفة منا�شبة يف �لقطاع �خلا�ض، 
يف  وظيف���ة  عل���ى  �حل�ش���ول  �ن  حي���ث 

بحل���م  ��شب���ه  ه���و  �حلكوم���ي  �لقط���اع 
�أمريكي”.

“�لعر�قي���ن  �أن  �شال���ح،  و�أو�ش���ح 
يعي�ش���ون يف جو له���ب يف وقت ف�شلت 
في���ه جميع �حلكوم���ات �ملتعاقبة بتوفري 
طاق���ة كهربائي���ة م�شتقرة ومي���اه نظيفة 
وخدم���ات �شحية ف�شال ع���ن بنى حتتية 

مدمرة”.

من���ذ  “�ملحتج���ن  �أن  �لتقري���ر،  وب���ن 
�لثالثن من متوز ي�شيطرون على مبنى 
�لربمل���ان وذلك عقب �ختي���ار كتلة �لإطار 
�لتن�شيقي خ�شوم زعيم �لتيار �ل�شدري 
مقتدى �ل�ش���در، مر�شحه���م حممد �شياع 
�ل�ش���ود�ين �ملدعوم من رئي����ض �لوزر�ء 
�ل�شاب���ق ن���وري �ملالكي لي�شغ���ل من�شب 

رئا�شة �لوزر�ء”.

�تب���اع  م���ن  “مئ���ات  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
�ل�ش���در كانو� قد �قتحم���و� �لربملان قبل 
ذل���ك يف 27 مت���وز يف حماول���ة لعرقل���ة 
ت�شكي���ل حكوم���ة جديدة يقوده���ا �لإطار 

�لتن�شيقي”.
وب���ن �لتقري���ر، �أن “�شال���ح بينم���ا كان 
يلتق���ط �شورة، �شيلفي، يظهر فيها بناية 
�لربمل���ان خلفه ق���ال: �تي���ت �ىل �لربملان 
بحافل���ة ركاب، �أتي���ت �ىل منطقة مل يكن 
�لنا�ض �لعادي���ون ي�شمح له���م بدخولها. 
�أم���ا �لي���وم ف���اإن بابه���ا مفت���وح جلمي���ع 

�لعر�قين”.
“�ل�ش���در دع���ا �أي�ش���ا  و�ش���دد، عل���ى �أن 
لنتخابات مبك���رة، وهو �شيناريو تقول 
عن���ه �لكتل���ة �ملناف�ش���ة �نه �أم���ر م�شروط 
�لغر�ض منه �حتقار �لنتخابات �لوطنية 
�ملا�شية �لت���ي مل متر عليها �شوى ع�شرة 

�أ�شهر”.
ويو��ش���ل �لتقري���ر، �أن “رئي�ض �لربملان 
حمم���د �حللبو�ش���ي رحب �أي�ش���ا بدعوة 
�ل�ش���در لنتخاب���ات مبك���رة بقول���ه �ن���ه 
تتوج���ب �إقامة �نتخاب���ات وطنية �شمن 

فرتة زمنية متفق عليها”.
�ل�شدري���ن  م���ن  “�آلف  �أن  �إىل  ولف���ت، 
وغري �ل�شدري���ن جتمعو� حتت درجات 
حر�رة جتاوزت �خلم�شن درجة مئوية 
لأد�ء �شالة جمعة موحدة د�خل �ملنطقة 

�خل�شر�ء”.
و�أكد �لتقرير، �أن “جماميع ب�شرية كانت 
قد جتمعت قرب �شاحة �لتحرير، قادمن 
م���ن حمافظ���ات جنوبي���ة، و�نطلقو� من 
هناك م�شيا عل���ى �لقد�م باجتاه �ملنطقة 

�خل�شر�ء عرب ج�شر �جلمهورية”.

��شتقل���و�  منه���م  “ق�شم���ًا  �أن  و�أردف، 
با�ش���ات وق�ش���م �آخ���ر ��شتقل���و� و�شائط 
نق���ل ب�شيطة )�لتك تك(، لنقلهم �ىل �أقرب 

نقطة لبناية �لربملان”.
وق���ال مهن���د �ملو�ش���وي، �إن “�لأح���ز�ب 
�ملو�لية لقوى خارجية هي م�شوؤولة عن 

�نقياد �لبالد للف�شاد و�لفقر”.
و�أردف �لتقري���ر، �أن “رج���اًل قادم���ا م���ن 
�ح���دى �ملحافظ���ات �جلنوبية يف طريقه 
�ىل �لربمل���ان، �لذي ي�شري ل���ه �لعر�قيون 
عل���ى �نه بيت �ل�شع���ب، قال وهو يجل�ض 
يف �ملقع���د �لمام���ي د�خ���ل �لبا�ض: هذه 
�مل���رة �لأوىل يف حيات���ي �أ�شتطي���ع فيها 
�لذه���اب �ىل �لربمل���ان يف با�ض مير عرب 

�ملنطقة �ملح�شنة، �ملنطقة �خل�شر�ء”.
و�أ�ش���اف �لرج���ل، “جميعن���ا لب���ى ه���ذه 
�ش���د  و�لحتج���اج  للمج���يء  �لدع���وة 
�ملف�شدي���ن، ولإخر�ج �حلكوم���ة �حلالية 
و��شتبد�له���ا بحكوم���ة تعم���ل م���ن �ج���ل 
لأجن���د�ت  ولي����ض  �لعر�قي���ن  م�شال���ح 
خارجي���ة ب�شمنه���ا �جن���دة �إي���ر�ن �لتي 
ي�شع���ى �تب���اع �لإط���ار لتحقيقه���ا، له���ذ� 
�ل�شبب نحن هنا من �جل كبح �أية خطوة 

منهم توؤدي خلر�ب �لبلد”.
وز�د �لتقري���ر، �أن “ع�ش���ر�ت �ل�شيار�ت 
حمملة بالأغذية �جلاف���ة و�خل�شر�و�ت 
و�أجه���زة تربي���د �لهو�ء لتوف���ري و�شائل 
ر�ح���ة ومتنف�ض د�خل �ملنطقة �خل�شر�ء 
�لذي���ن  �ملحتج���ن  لأولئ���ك  تتو�ج���د 
�لمامي���ة  �لباح���ة  �أر�شي���ة  يفرت�ش���ون 

للربملان على مدى �أيام وليايل”.
وحت���دث، عن “طباخن يع���دون �لطعام 
�بتد�ء من �ل�شباح وحلد منت�شف �لليل 

م���ع توف���ر مي���اه ب���اردة ملقاوم���ة حر�رة 
�جلو”.

عب���د  “حام���د  �أن  �إىل  �لتقري���ر،  ون���وه 
�ل���رز�ق �ل���ذي يبلغ م���ن �لعم���ر 53 عامًا 
م���ن �شكن���ة مدين���ة �ل�ش���در، ق���ال: لق���د 
�عطين���ا كلمتنا لل�شدر بانن���ا م�شتعدون 
للت�شحية، ولإنق���اذ �لبلد منهم، ونطالب 
�أي�ش���ا مبحا�شبته���م على �جلر�ئ���م �لتي 
�رتكبوه���ا �شد �لعر�قي���ن و�لذين قتلو� 
منهم �ملئات خالل حركة ت�شرين. مطلبنا 
ب�شيط وهو حكومة بدون تبعية لإير�ن، 

هذ� كل ما يف �لمر”.
و�أف���اد، باأن “جميد حميد 47 عامًا، وهو 
من بن �ملحتجن �لذين قدمو� من مدينة 
�لب�شرة، يقول �نه جاء من هناك ليلتحق 
بالحتجاج ويطالب باحلقوق �لتي حرم 

منها �لعر�قيون على مدى عقود”.
و�ش���دد �لتقرير عل���ى �أن “حميد قال: �نا 
�أعي����ض يف �لب�ش���رة، �ملدين���ة �لتي تنتج 
مالي���ن بر�مي���ل �لنف���ط يومي���ا وتوف���ر 
90 % م���ن ميز�نية �لبلد �ل�شنوية، بينما 
مل يتل���ق �لب�شري���ون �ش���وى �لمر�����ض 
و�ل�شرط���ان �لناجمة ع���ن �نبعاث غاز�ت 

حقول �لنفط”.
وم�شى �لتقري���ر، �إىل �أن “حميد �أ�شاف 
�أن: �أغل���ب �فر�د �لنخ���ب �حلاكمة لديهم 
ح�شاب���ات م�شرفي���ة يف بل���د�ن غربي���ة. 
ه���ذه �مو�لنا �لتي يت���م تهريبها للخارج، 
تاركن �لبالد يف خر�ب. خدمات �شحية 
�شيئة ونظام تعليمي متدن وجتد �لف�شاد 
د�خل �أي���ة موؤ�ش�شة حكومي���ة. �أي �شيء 
�أ�شو�أ من هذ� يريدون �ن يفعلوه بنا؟”.
آي ايست  مدل   عن: 

ح�سروا اإلى بغداد من مختلف المحافظات للتعبير عن المتعا�ض من الأزمة ال�سيا�سية

تقرير بريطاني: �شباب عاطلون يجدون باالعت�شام �أماًل في حل م�شاكلهم

اإيران والعراق.. حماولة للنظر
قلي���ل م���ن �لكتاب���ات و�لتعليق���ات )�ملحلي���ة( تتن���اول �لعالقات بن 
�لع���ر�ق و�ي���ر�ن يف تعقيد�ته���ا وتد�خالته���ا، بعي���د� ع���ن �لنظ���رة 
�لفئوي���ة، �لطائفية، �أو ع���ن �لقر�ءة �ملحمولة عل���ى حمبة مو�شولة 
بو�شائ���ج �ملذه���ب، �أو )بالعك����ض( ت�شم���ر، ل���دى �آخري���ن، مظن���ات 
�لكر�هي���ة �لطائفي���ة و�لثني���ة، �أو )�ي�ش���ا( م���ا ل���ه عالق���ة بالعقيدة 
�ل�شيا�شي���ة )�لعلماني���ة( ولو�زمه���ا ذ�ت �ل�شل���ة بالتعبئ���ة و�لدعاية 

و�لتحري�ض.. �لخ.
ويف �لغال���ب نتاب���ع )�آر�ء( مناه�ش���ن ل�شيا�ش���ة ومو�ق���ف �جل���ارة 
�لتاريخية، فتبدو طهر�ن )ح�شبهم( �مل�شدر �لرئي�ض مل�شاكل و�أزمات 
ع زعماءه  �لع���ر�ق: فه���ي حتتل �ر��شيه، وتدي���ر �شيا�شات���ه، وتخ�شِ
�ل�شيع���ة، وتخي���ف �تباع �ملذ�ه���ب و�ملكونات، وجتّي����ض �جلماعات 
�ملو�لية �ملنفلتة، ول يبخل )هذ� �لفريق( ب�شفٍة �شريرٍة �إل ورمى بها 
�ي���ر�ن وقياد�تها، �ما �ملد�فعون عن طه���ر�ن فانهم يذهبون يف �لرد 
مذهب �مللدوغ من مو�شع كر�مته، فاير�ن �لثورة )كما يقولون( هي 
�لت���ي �عانت �لعر�قين على نظام �لدكتاتوري���ة وقدمت �مل�شاعد�ت، 
�لع�شكري���ة و�لمنية و�لقت�شادية �لباذخة لهم بعد 2003 و�عانتهم 
عل���ى مو�جهة �لع�شابات �لرهابية م���ن �لقاعدة، ثم د�ع�ض، وقدمت 
للحكوم���ات �لعر�قي���ة �ملتعاقبة �مل�ش���ورة و�لدع���م، ولل�شعب �ملحبة 
و�لحت�شان، ولوله���ا )هكذ� يوؤكدون( لأ�شبح �لعر�ق ولية تابعة 

للدول �ملجاورة، ولأُخذ �لعر�قيون �شبايا ل�”�لموين” �جلدد.
و�حلال، ف���ان �حلديث �لعقالين، ذي �ل�شل���ة باحلقائق �ملو�شوعية 
ع���ن ه���ذه �لعالق���ة، و�لقاء �ل�ش���وء عل���ى �هميته���ا و�شرور�تها، ثم 
�لتحذي���ر من �ملبالغة بتل���ك �لهمية، ل يعباأ به �حد، ول ينال )�لر�أي 
�لو�قع���ي( ترحيبا من �ملحافل �ملحلية �ل�شيا�شية �لتي تدخل )عادة( 
يف �شب���اق �لتبيي����ض و�لت�شويد، كما ل يحظى هذ� �ل���ر�أي باهتمام 
�لكث���ري م���ن �ل�شا�ش���ات �مللونة �لت���ي تعمل عل���ى تزيي���ت �شجيجها 
م���ن لعب���ة “�لجت���اه �ملعاك����ض” �ل�شمجة ب���ن �ل�ش���و�ت �ملتحيزة 

و�ملعادية.
 ثم �شارت مذمومة وخارج �ل�شدد تلك �ملقاربات �لتي ُتعنى بتمييز 
م�ش���كالت �لع���ر�ق �لتي يتحم���ل �لير�ني���ون �مل�شوؤولي���ة عنها، عن 
غريه���ا من �مل�شكالت �لتي يعود �لكثري منها �ىل م�شوؤولية �لطر�ف 
�لدولية و�لقليمية �لخرى )وبخا�شة �لمريكان( على �لرغم من �ن 
تل���ك �ملقاربات هي �لكرث متا�شا مب�شلحة �لعر�ق كدولة حتتاج �ىل 
فرو����ض �ل�شبط لهذه �لعالقات باحكام �جل���رية، و�ملنفعة �ملتبادلة، 
وح�شن �جل���و�ر، وعدم �لتدخل �و �لنحياز �ىل طرف من �لطر�ف 

�ملحلية �ملتخا�شمة.
وم���ن �لز�وي���ة �ملو�شوعي���ة لق���ر�ءة م�شه���د �لعالق���ات ب���ن �لعر�ق 
و�ي���ر�ن ينبغ���ي �لتذك���ري بالنتائ���ج �خلط���رية و�ملدم���رة لل�ش���ر�ع 
�لي���ر�ين �لمريك���ي على �لر����ض �لعر�قي���ة �إْذ ياأخذ طاب���ع �نتهاك 
�ل�شي���ادة وجع���ل �لع���ر�ق طاول���ة لل�شفق���ات، فتتد�خ���ل �ل�شر��ش���ة 
باملرون���ة.. �ملو�جه���ات بالتعاي����ض.. �لتهدي���د بالوعي���د.. �لتوت���ر 
بالتهدئ���ة.. �لتاأليب بالغزل.. �ل�شتف���ر�د بامل�شيئات مقابل تفاهمات 
غري معلنة.. ث���م �لتاأثر و�لتاأثري يف ملفات غري عر�قية، فيما تتوزع 
جماعات �شيا�شية عر�قية وجمهورها )وهذه �لكارثة( على �لقطبن 
�ملت�شارع���ن يف حمّي���ة �قل ما يق���ال فيها �نها مت���رغ روح �لوطنية 

�لعر�قية بالوحل.
ومن نف�ض �لز�وية يبدو �ن طريف “�لولء” لو��شنطن وطهر�ن، من 
�لعر�قي���ن لن يخ�شر� �شيئا يف نهاية �لمر، فاأولهما ياأخذ �متياز�ت 
�لدنيا، وثانيهما ي�شاأثر بالآخرة.. �ما نحن )�ولد �خلايبة( فخ�شرنا 

ونخ�شر �لدنيا و�لآخرة.  
ا�ستدراك:

العربات  بين  الم�سافة  حفظ  مثل  العالقات  في  الم�سافة  “حفظ 
اأثناء ال�سير، فهي الوقاية ال�سرورية من الم�سادمات الُمهلكة”.

مصطفى محمود

من الزاوية المو�سوعية لقراءة م�سهد 
العالقات بين العراق وايران ينبغي التذكير 

بالنتائج الخطيرة والمدمرة لل�سراع 
اليراني المريكي على الر�ض العراقية اإْذ 

ياأخذ طابع انتهاك ال�سيادة وجعل العراق 
طاولة لل�سفقات، فتتداخل ال�سرا�سة 

بالمرونة.. المواجهات بالتعاي�ض.

 عبد املنعم الأع�سم 
جملة مفيدة زعيم التيار يزور منزل ال�سي�ستاني وبال�سخارت تمهد الطريق للحوار مع العامري

�ل�شدر لن يكتفي باالنتخابات �لمبكرة و"�لتن�شيقي" 
قلق من �آليات �لتغيير

لقاء الصدر مع بالسخارت أمس األول بشأن تداعيات الوضع السياسي
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يحتفي ق����ّر�ء )�ملدى) يف ذي ق����ار باإيقاد 
�ل�شمع����ة �لع�شري����ن ل�ش����دور �ل�شحيف����ة 
�مل�ش����ادف يف �خلام�����س م����ن �آب، وفيم����ا 
�أكد �كادمييو و�أدباء ونا�ش����طو �ملحافظة 
باأن )�ملدى( قدمت منوذجا ر�ئعا ومميز� 
لاإع����ام �ملحاي����د وتبن����ت خطاب����ا و�عيا 
لك�ش����ف �حلقائ����ق ووقفت مع  ��ش����حاب 
دع����و�  �ملهم�ش����ة،  و�لفئ����ات  �حلق����وق  
لتاأ�ش����ي�س معهد لتدري�س جتربة )�ملدى( 

ل�شباب �مل�شتقبل.
وقال ��شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية يف جامعة 
ذي ق����ار جنم عبد طار�س بع����د �ن بارك ل� 
)�ملدى(، و�لعاملني فيه����ا عيدهم �ملجيد، 
�ن ")�ملدى( �ش����حيفة وموؤ�ش�شة ملتزمة 
باملعايري �ملهنية �لتي �فتقدناها كثري� يف 
�ل�شحاف����ة �لعر�قي����ة" و�و�ش����ح �ن "هذ� 
�اللتز�م يعود �ىل �الرث �ملهني و�لثقايف 
و�لوطن����ي �ل����ذي ميتلكه �لقائم����ون على 

�ملوؤ�ش�شة و�لعاملون فيها".
و��ش����اف �ن ")�مل����دى( َغلبت �ملهنية على 
�النحي����از �اليديولوج����ي وباتت مرجعا 
ر�شين����ا لاأخبار عل����ى �مل�شتويني �ملحلي 
�الح����ر�م  ي�شتح����ق  وه����ذ�  و�ل����دويل 

و�لتقدير".
و�أع����رب ع����ن �أمله ب����ان "تتبن����ى )�ملدى( 
لتدري����ب  �عام����ي  معه����د  تاأ�شي�����س 
�العاميني �ل�شباب على جتربتها �ملهنية 
ونق����ل خ����ر�ت �لعامل����ني فيه����ا �ىل جيل 
�مل�شتقب����ل وذل����ك لر�شي����خ نه����ج �العام 

�لوطني �لو�عي".   
وب����دوره، ق����ال �ملدي����ر �القليم����ي ملنظمة 
�إن  �ال�ش����دي،  جا�ش����م  �لع����ر�ق  طبيع����ة 
مع  يوميا  ت�ش����رق  �أن  عودتنا  ")�مل����دى( 
��شر�ق����ة �ل�شباح لتب����ث �المل يف �شدور 
�لعر�قيني وال�شيما �لفقر�ء و�ملعوزين".

وتاب����ع �الأ�ش����دي، �أن ")�مل����دى(، لي�ش����ت 
و�ب����د�ع  روؤى  و�من����ا  فح�ش����ب  جري����دة 
وجه����ود كادر �عام����ي مي����د�ين ير�ش����د 
�حلدث وينقل تفا�شيله من �ر�س �لو�قع 

وم�شادره �لر�شينة".    
وتاب����ع �ال�ش����دي �ملهت����م ببيئ����ة �اله����و�ر 
للدفاع عن  من����ر�  )�ملدى(  "وج����دت يف 
�الهو�ر �لعر�قي����ة و�شكانها وهي �شباقة 

يف ر�ش����د كل �لتط����ور�ت يف ملف �لبيئة 
و�ملياه وو�قع �الر��ش����ي �لرطبة وحياة 
�ل�ش����كان �ملحليني"، موؤك����د� �ن ")�ملدى( 
كل  يف  �لعر�قي����ة  �اله����و�ر  م����ع  وقف����ت 
�ل�شد�ئد �لت����ي مرت بها وطرحت حلولها 

الإنقاذها و�إنعا�س �حلياة فيها". 
وم����ن جانب����ه ق����ال م�شت�ش����ار حمافظ ذي 
قار ل�ش����وؤون �ملو�طنني حيدر �شعدي، �ن 
"معي����ار جناح �ية موؤ�ش�شة �عامية هو 
م�شت����وى �ملهني����ة و�ملو�شوعية و�حلياد 
�شحيف����ة  تاأ�شي�����س  ومن����ذ  �لط����رح،  يف 
ه����ذه  متكن����ت  �لي����وم  ولغاي����ة  )�مل����دى( 
�ملوؤ�ش�شة �العامية م����ن �لبقاء يف موقع 
�ل�شد�رة"، و��شاف "وذلك عر �لتز�مها 
به����ذه �ملعاي����ري لتق����دم �منوذج����ا ر�ئع����ا 

ومميز� لاإعام �ملحايد �مل�شتقل".
و��شتط����رد �ن "�ملهني����ة يف نق����ل �الخبار 
و�لتحلي����ات  و�مللف����ات  و�الح����د�ث 
و�جلدية و�مل�شوؤول����ة جعلت من )�ملدى( 

من����ر� �عاميا مهما وحم����ل ثقة، وباتت 
موقع����ا مهم����ا ترقب����ه �أع����ني �لكث����ري من 
و�لكت����اب  و�ل�شيا�شي����ني  �ملو�طن����ني 

و�ملثقفني و�لفنانني وغريهم".     
وتابع �شع����دي، "مبنا�شبة ذكرى �شدور 
)�مل����دى( �تقدم باأجمل و�أ�ش����دق �لتهاين 
و�لتري����كات له����ذه �ملوؤ�ش�ش����ة �الإعامية 
�لنج����اح  �لت����ي خط����ت طري����ق  �لعريق����ة 
و�لعط����اء، و�أ�شبح����ت �شرح����ا �إعامي����ا 
ينه����ل منه �لباحثون عن �حلقيقة، مبارك 
جلميع �لعاملني يف هذه �ملوؤ�ش�شة �ملهنية 

وكل عام و�أنتم باألف خري".
وقال رئي�س �حت����اد �دباء وكتاب ذي قار 
عل����ي �ل�شيال، "�ب����ارك جلري����دة )�ملدى( 
�لغ����ر�ء عيده����ا فه����ذه �ل�شحيف����ة تابعت 
بحر�س كبري جميع �أن�شطة �حتاد �الأدباء 
و�لكّت����اب يف ذي ق����ار وكان����ت تغطي كل 
ن�ش����اط ثق����ايف وفك����ري بحر�����س �شدي����د 
ومب�شاحة كب����رية"، و�أردف "فطوبى لها 

وهي تدعم �ال�شتغاالت �لثقافية وت�شلط 
�ل�شوء على منجز�ت �شناع �جلمال".

فيم����ا قالت ع�ش����وة �لرقاب����ة �ملركزية يف 
�حل����زب �ل�شيوع����ي �لعر�ق����ي �لنا�شط����ة 
�مي����ان �الأم����ني، "نثم����ن مو�ق����ف )�ملدى( 
�مل�شرفة بالوقوف م����ع ��شحاب �حلقوق 
و�لفئ����ات �ملهم�ش����ة وتغطيته����ا �العامية 
�مليد�ني����ة و�لو�قعي����ة �لتي ته����م �ملو�طن 

وتنقل معاناته ب�شورة �شادقة".
و�أ�شارت �الأم����ني، �إىل �أن ")�ملدى( د�أبت 
عل����ى مر�فق����ة كل �لن�شاط����ات �ملجتمعي����ة 
و�ملطلبية وال�شيما �حلركة �الحتجاجية 

يف تظاهر�ت ت�شرين".
وت����رى �الم����ني، وهي و�ح����دة م����ن �أبرز 
�لنا�شط����ات يف تظاه����ر�ت �لنا�شرية، �ن 
�شاحات  يف  �ملي����د�ين  )�ملدى(  "تو�ج����د 
�لتظاه����ر ويف ذروة �ل�شد�م����ات �عط����ى 
للمطالب����ة  ��شافي����ا  زخم����ا  �ملتظاهري����ن 
�شعوره����م  وع����زز  �حلق����وق  با�ش����رد�د 

باالأم����ان". و��ش����ارت �المني �لت����ي كانت 
ت�شرف على توزي����ع جريدة )�الحتجاج( 
�لتي ت�شدرها )�ملدى( لتغطية تظاهر�ت 
م����ا  �ىل  �حلبوب����ي  �شاح����ة  يف  ت�شري����ن 
قدمته �ل�شحيفة من دعم ثقايف ل�شاحات 
يف  �لثقاف����ة  خيم����ة  وال�شيم����ا  �لتظاه����ر 
�شاح����ة �حلبوب����ي، موؤك����دة �ن "موؤ�ش�شة 
خليم����ة  كامل����ة  مبكتب����ة  ترع����ت  �مل����دى 
�لثقاف����ة بع����د �ح����ر�ق كت����ب �خليمة يف 
�ملكتب����ة  ��شته����دف  ملي�شيات����ي  تفج����ري 
وقر�ءها ور�ح �شحيته 11 متظاهر� بني 

�شهيد وجريح".
)�مل����دى(  مبوق����ف  �الم����ني  و��ش����ادت 
�العامي جتاه ما تعر�س له �ملتظاهرون 
م����ن عمليات قت����ل وتنكيل و�ح����ر�ق خيم 
�ل�ش����ور  "نق����ل  �ن  مبين����ة  �العت�ش����ام، 
�حلية الأحد�ث �حلركة �الحتجاجية وما 
تو�جهه من قمع �شاعدنا كثري� يف بلورة 
ر�أي ع����ام حمل����ي ودويل مناه�س للعنف 

وبذل����ك حققن����ا مكا�ش����ب عل����ى م�شت����وى 
�ل����ر�أي �لع����ام ع����ززت م����ن قدرتن����ا عل����ى 

�ملطاولة ال�شرد�د حقوقنا �لوطنية".
وبدوره����ا قالت �لنا�شطة �لن�شوية �شذى 
لا�شدق����اء  ونهن����ئ  "نب����ارك  �لقي�ش����ي، 
يف جري����دة )�مل����دى( على م����ا حققوه من 
جناح كبري يف تقدمي كل ما يعزز �لوعي 
�لوطن����ي وير�ش����خ ثقاف����ة �لت�شام����ح بني 

�ملكونات �لعر�قية".
و�أ�شاف����ت �لقي�ش����ي �أن ")�مل����دى( تبن����ت 
متمي����ز�  ومعرفي����ا  �عامي����ا  خطاب����ا 
ويو�ك����ب  �ملهني����ة  يعتم����د  وملتزم����ا 
�لتطور �حل�ش����اري ويلبي رغبة �لقارئ 

بالو�شول �ىل �حلقيقة".
وعل����ى �شعي����د مت�ش����ل، ذك����ر �الأكادميي 
�أن  �ل����ر�ك،  يا�ش����ر  �مل�شرح����ي  و�لناق����د 
")�ملدى( حر�شت خال �شنو�تها �ل� 1٩ 
�ملا�شي����ة عل����ى �أن تق����دم خطاب����ا �إعاميا 
م����ن  �الأخب����ار  نق����ل  يف  �ش����و�ء  و�عي����ا 

م�شادرها �أو عر �لتحليات �لتي �أخذت 
عل����ى عاتقه����ا مهم����ة فه����م �الأح����د�ث عر 
�لتحليل �ملو�شوعي �لذي يعتمد �لك�شف 

عن �حلقائق وعدم �لت�شر عليها".
وتاب����ع �ل����ر�ك، �أن "�لاف����ت للنظ����ر هو 
�أن )�مل����دى( كان����ت عل����ى ق����در كب����ري م����ن 
�ل�شرع����ة يف تغطية �الأح����د�ث �مل�شريية 
يف �لبل����د و�لتفاعل معه����ا ب�شكل �إيجابي 
خا�ش����ة �نتفا�ش����ة ت�شري����ن ٢٠1٩ �لت����ي 
�أف����ردت له����ا ملحق����ًا خا�شًا حت����ت عنو�ن 
تل����ك  تع�شي����د  لُت�شه����م يف  )�الحتج����اج( 
�النتفا�ش����ة �ل�شعبي����ة �إعامي����ًا وتعزي����ز 
ثقاف����ة �الحتج����اج �ل�شلمي ل����دى �ل�شباب 

�لعر�قي".
و�أ�شاف، "1٩ عاما من �لعطاء �الإعامي 
�ملتن����وع �ل����ذي كان يرك����ز ب�ش����كل كب����ري 
عل����ى هوي����ة �لوط����ن �لعر�قي ع����ر ربط 
ما�ش����ي �لدولة �لعر�قية بحا�شرها حيث 
�أ�ش����درت �لعدي����د م����ن �ملاح����ق �ملر�فق����ة 
لل�شحيف����ة �الأ�شلي����ة يف مقدمتها )ذ�كرة 
عر�قي����ة( و)عر�قيون من زم����ن �لتوهج( 
بالوج����ه  للتعري����ف  حم����اوالت  وكله����ا 
�مل����دين للدولة �لعر�قية عل����ى مدى عقود 
تاأ�شي�شه����ا �حلدي����ث �لتي جت����اوزت �ملئة 

�شنة".
وتاب����ع �لر�ك �لذي يع����د �أحد �ملوؤ�ش�شني 
جلماعة �لنا�شري����ة للتمثيل �أن ")�ملدى( 
منح����ت �لثقاف����ة و�لف����ن م�شاح����ة كب����رية 
ع����ر تخ�شي�س �شفح����ات مهمة للم�شرح 
و�ل�شينم����ا وعر�����س �لكت����ب وغريها من 
�لفن����ون و�لثقاف����ات ف�شا ع����ن �شفحتها 
�لثقافي����ة �ليومي����ة �لت����ي منح����ت �لثقافة 
�لعر�قي����ة وم�شهدها �لعام ف�شاًء متحركًا 
يجم����ع كل �لثقافات يف حو�ر مو�شوعي 

د�ئم".
وحت����دث ع����ن "تخ�شي�س ماح����ق مهمة 
�أي�ش����ا لتعزيز هذ� �جلان����ب �لثقايف مثل 
ملحق )من����ار�ت( �لذي عّرف بالكثري من 
�ل�شخ�شيات �لثقافية �لعاملية و�لعربية".
وخل�س �لر�ك �ىل �لقول �ن "�خلطو�ت 
�ل����� 1٩ �لت����ي خطتها )�مل����دى( �أ�ش�شت لها 
قاع����دة ر�شين����ة وقوي����ة ل����دى �جلمه����ور 
�لعر�ق����ي �ل����ذي بد�أ يث����ق بن�شب����ة كبرية 
بخطابه����ا �الإعام����ي و�لثق����ايف على حّد 

�شو�ء".

الطبقات املثقفة تتحدث عن دور ال�سحيفة يف نقل هموم املحافظة

( يباركون ذكرى تاأ�سي�سها ويحّيون موقفها من االحتجاجات ذي قار: جمهور )

املدى حا�سرة بقوة يف �ساحات االحتجاج

 مي�سان/ مهدي ال�ساعدي

�أكد م�شدر مطلع يف مديرية مكافحة 
�ملخدر�ت مبحافظة مي�شان �ن �أعد�د 
�ملتهمني بتج���ارة وتعاطي �ملخدر�ت 

�أخذت باالت�شاع يوما بعد �آخر.
"�ن  )�مل���دى(  ل����  �مل�ش���در  وذك���ر 
�شج���ون �ملحافظة مل تع���د ت�شتوعب 
�ل�شجن���اء  م���ن  �لكب���رية  �الأع���د�د 
و�ملتهم���ني بق�شايا جت���ارة وتعاطي 
"�أع���د�د  �ن  م�شيف���ا  �ملخ���در�ت"، 
�ملوقوفني و�ملحكومني من �ملتعاطني 
و�ملتاجري���ن باملخ���در�ت عل���ى ح���د، 

�شو�ء بلغت �أكرث من 35٠ متهما".
يف ه���ذه �الأثن���اء، دع���ا �لعدي���د م���ن 
�لنا�شطني و�ملهتمني بق�شايا مكافحة 
�ملخ���در�ت �ىل تنظيم حم���ات جادة 
للوق���وف بوجه تل���ك �لظاه���رة �لتي 
�أخ���ذت باالت�ش���اع يف �ملحافظة يوما 

بعد �آخر.
مكافح���ة  ب�ش���وؤون  �ملهت���م  وب���ني 
�الإدم���ان على �ملخ���در�ت حممد كرمي 
ل���� )�ملدى( "م���ا ز�لت �حلم���ات �لتي 
�ملخ���در�ت  تعاط���ي  ملكافح���ة  تنظ���م 
�شعيف���ة وتعتمد بدرج���ة كبرية على 

�ملحا�شر�ت و�لندو�ت".
تنظي���م  م���ن  ب���د  "ال  �ن���ه  و�أ�ش���اف، 
و�إي�ش���ال  و�أو�ش���ع  �أق���وى  حم���ات 
�الأ�شو�ت بفاعلي���ة �أكر ملو�جهة �ملد 
�لكب���ري م���ن �ملتاج���رة و�لتعاطي يف 

�ملحافظة".  
و�أعلن���ت مديري���ة مكافح���ة خمدر�ت 
مي�شان يف وقت �شابق من يوم �م�س 
�ل�شب���ت �لقب����س عل���ى جمموع���ة من 
ممويل �ملخدر�ت يف مركز �ملحافظة.

وقب���ل ذل���ك، ك�شف���ت مديري���ة �شرطة 
�ملحافظ���ة ع���ن �الطاح���ة باثن���ني من 
جت���ار �ملخ���در�ت يف �شيط���رة ق�شاء 

قلعة �شالح جنوبي مي�شان. 
وذك���ر بيان للمديري���ة تلقته )�ملدى(، 
�شعب���ة  م���ن  م�شرك���ة  "مف���ارز  �أن 
خمدر�ت قلعة �شال���ح باال�شر�ك مع 
�جلي����س �لعر�ق���ي )ل���و�ء ٩7 قي���ادة 
عملي���ات مي�ش���ان( و�شيط���رة ق�ش���اء 
قلعة �شال���ح متكنت من �لقاء �لقب�س 

على �ثنني من جتار �ملخدر�ت".

و�أ�شاف �لبي���ان، �أن "�لعملية جاءت 
م���ن خ���ال �ملعلوم���ات �ال�شتخبارية 
�لدقيقة �ل���و�ردة �ىل مديرية �شوؤون 
يف  �لعقلي���ة  و�ملوؤث���ر�ت  �ملخ���در�ت 

مي�شان".
كان���ا  "�ملتهم���ني  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
و�ثن���اء  �شال���ون،  عجل���ة  ي�شتق���ان 
�لتفتي����س �لدقيق مت �شب���ط بد�خلها 
كي�س كبري �حلجم يحتوي على مادة 
�لكري�شت���ال �ملخ���درة تق���در بحو�يل 
)٤٩5( غر�م���ًا". ولف���ت �لبي���ان، �إىل 

بحق  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  "�تخاذ 
�مل���ادة  وف���ق  وتوقيفهم���ا  �ملتهم���ني 
٢٨ م���ن قان���ون مكافح���ة �ملخ���در�ت 
و�ملوؤث���ر�ت �لعقلية رق���م )٢7( ل�شنة 

."٢٠17
قان���ون  م���ن   )٢٨( �مل���ادة  وتن����س 
مكافحة �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية 
على �نه "يعاق���ب بال�شجن �ملوؤبد �أو 
�ملوؤق���ت وبغر�م���ة ال تقل ع���ن ع�شرة 
ماي���ني دين���ار وال تزي���د على ثاثني 
ملي���ون دين���ار كل م���ن �رتك���ب �أح���د 

�الأفعال �الآتية:
�أواًل: حاز �أو �أحرز �أو ��شرى �أو باع 
�أو متل���ك م���و�د خم���درة �أو موؤثر�ت 
عقلي���ة �أو �شائ���ف كيميائي���ة مدرجة 
�شمن جدول رقم )1( من هذ� �لقانون 
�أو نباتا من �لنباتات �لتي تنتج عنها 
م���و�د خم���درة �أو موؤث���ر�ت عقلية �أو 
�شلمه���ا �أو ت�شلمه���ا �أو نقلها �أو تنازل 
عنه���ا �أو تب���ادل فيه���ا �أو �شرفها باأية 
�شف���ة كانت �أو تو�ش���ط يف �شيء من 
ذلك، بق�شد �الجتار فيها باأية �شورة 

وذلك يف غري �الأح���و�ل �لتي �أجازها 
�لقان���ون. ثانيًا: ق���دم للتعاطي مو�د 
خم���درة �و موؤثرة عقلي���ا �أو �أ�شهم �أو 
�شجع على تعاطيها يف غري �الأحو�ل 

�لتي �أجازها �لقانون.
ثالثًا: �أجيزت له حيازة مو�د خمدرة 
�شائ���ف  �أو  عقلي���ة  موؤث���ر�ت  �أو 
كيميائي���ة مدرجة �شمن �جلدول رقم 
غر����س  يف  ال�شتعماله���ا   )3  ،٢  ،1(
مع���ني وت�ش���رف فيه���ا خاف���ا لذل���ك 

�لغر�س.
ر�بع���ًا: �أد�ر �أو �ع���د �أو هي���اأ مكان���ا 
�ملوؤث���ر�ت  �أو  �ملخ���در�ت  لتعاط���ي 

�لعقلية.
 خام�شًا: �غوى حدثا �أو �شجع زوجه 
�أو �أحد �أقارب���ه حتى �لدرجة �لر�بعة 
على تعاط���ي �ملخ���در�ت �أو �ملوؤثر�ت 

�لعقلية.
�شاد�ش���ًا: يعاق���ب باحلب����س �ل�شدي���د 
وبغر�م���ة ال تق���ل عن خم�ش���ة مايني 
دين���ار وال تزي���د ع���ن ع�ش���رة مايني 
�أو  �أح���رز  �أو  ح���از  م���ن:  كل  دين���ار 
م���و�د  متل���ك  �أو  ب���اع  �أو  ��ش���رى 
خمدرة �أو موؤثر�ت عقلية �أو �شائف 
كيميائي���ة مدرجة �شمن �جلدول رقم 
)٢، 3، ٤، 5( م���ن ه���ذ� �لقان���ون �أو 
�شلمه���ا �أو ت�شلمه���ا �أو نقلها �أو تنازل 
عنه���ا �أو تب���ادل فيه���ا �أو �شرفها باأية 
�شف���ة كانت �أو تو�ش���ط يف �شيء من 
ذلك، بق�شد �الجتار فيها باأية �شورة 
وذلك يف غري �الأح���و�ل �لتي �أجازها 

�لقانون.
كم���ا يعاقب ب���ذ�ت �لعقوب���ة �ملدرجة 
يف �لفق���رة �شاد�شا م���ن هذه �ملادة كل 
م���ن حاز �أو �أح���رز �أو ��شرى �أو باع 
�أو متل���ك م���و�د خم���درة �أو موؤثر�ت 
عقلي���ة �أو �شائف كيميائي���ة �أو نباتا 
م���ن �لنبات���ات �لتي تنت���ج عنها مو�د 
خمدرة �أو موؤث���ر�ت عقلية �أو �شلمها 
�أو ت�شلمها �أو نقلها �أو تنازل عنها �أو 
تبادل فيها �أو �شرفها باأية �شفة كانت 
�أو تو�ش���ط يف �ش���يء من ذل���ك بق�شد 
�الجت���ار فيه���ا باأية �ش���ورة وذلك يف 
غري �الأح���و�ل �لتي �أجازه���ا �لقانون 
�جل���د�ول  �شم���ن  �ملدرج���ة  للم���و�د 

�ملتبقية من هذ� �لقانون.

�سجون مي�سان تعج مبوقويف املخدرات.. ودعوات حلمالت 
حتد من الظاهرة

م�سدر: مراكز االحتجاز ال تتحمل املزيد من املتهمني بهذه الق�سايا

متهمان باملخدرات مت اعتقالهما اأم�س االأول يف مي�سان

 بابل/ جليل الغزي

يف  �ل�شحي���ة  �ملوؤ�ش�ش���ات  د�خ���ل  �الأطب���اء  ي�شك���و 
باب���ل من تدين م�شت���وى �الإعا�شة �ملقدم���ة لهم قيا�شا 
مبقد�ر �ملبالغ �ملالي���ة �مل�شتقطعة من رو�تبهم �شهريًا 
و�شاع���ات �لدو�م �لتي يق�شونه���ا د�خل �مل�شت�شفيات 

�حلكومية، و�لتي تر�وح ما بني 1٢ - ٢٤ �شاعة.
ويوؤك���د �الأطب���اء �ن م�شكل���ة �الأطعم���ة �ملوزعة لهم مل 
تقت�ش���ر على كمي���ة �لطعام، ب���ل نوعيت���ه �ي�شا دون 
�مل�شت���وى �ملطلوب، �الأم���ر �لذي يدفعه���م �ىل �لتكفل 
ب�ش���ر�ء �أغلب وجب���ات �لطعام عل���ى نفقتهم �خلا�شة 

�إ�شافة �ىل ما ي�شتقطع منهم من بدل �إطعام �شهري.
ويق���ول �لطبي���ب )ح ن( ل�)�ملدى( �ن "مل���ف �الإطعام 
يف غالبي���ة م�شت�شفيات �ملحافظة يع���اين من م�شاكل 
ُت���درج �شمن ملف���ات �لف�شاد �مل���ايل و�الإد�ري خا�شة 
و�أن �لطبي���ب يف �أغل���ب �الأحي���ان ال يح�ش���ل �ش���وى 
عل���ى وجبتني فقط مع �ن �ملخ�ش�س له ثاث وجبات 
�إ�شافة �ىل �ملر�شى �لر�قدين يف ردهات �مل�شت�شفيات 

�لذين يعانون من نف�س �مل�شكلة".
و�أ�ش���اف �لطبيب �لذي ف�شل عدم �لك�شف عن هويته 
خوف���ا م���ن �لعقوب���ة �أن "�الأطب���اء يبذل���ون جه���ود� 
��شتثنائية، ويتو�ج���دون د�خل �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية 
الأك���رث م���ن 1٠ �شاعات لذل���ك فهم بحاج���ة �ىل تغذية 
جي���دة وباوقاته���ا �ملح���ددة وه���و م���ا ح���دده قانون 
�ل�شح���ة �لعامة �إ�شافة �ىل حاجة �ملر�شى �ىل �لغذ�ء 
وه���و م���ا يتعلق ب�شرع���ة �ل�شف���اء خا�ش���ة و�أن هناك 
مر�ش���ى لي�شت لديه���م �الإمكانية �ملالي���ة ل�شر�ء �الأكل 

من �خلارج".
ومل يختل���ف ر�أي �لطبيب���ة )ل ن( وه���ي تعمل ب�شفة 
مقيم �أقدم يف م�شت�شفى �حللة �جلر�حي حيث �أكدت 
ل�)�مل���دى( �أن "و�شع �لتغذي���ة يف �مل�شت�شفى �ملذكور 

ه���و �ال�ش���و�أ م���ن ب���ني جمي���ع �ملوؤ�ش�شات م���ن حيث 
مو�عي���د توزي���ع �لوجب���ات �لرئي�شة �ش���و�ء للكو�در 
�لطبي���ة �أو �ملر�ش���ى ف�ش���ا ع���ن ع���دم وج���ود قاعدة 
بيانات باأ�شماء �لكو�در �مل�شتحقة ال�شتام �لوجبات 

�لغذ�ئية".
و�أ�شاف���ت �لطبيب���ة، �ن���ه "ال يوجد ت�شني���ف للطعام 
�ليوم���ي للمر�شى ح�ش���ب �حلاالت �ملر�شي���ة �إ�شافة 
�ملاب����س �خلا�ش���ة وم�شتلزم���ات  ع���دم توف���ري  �ىل 
�حلماية م���ن �لتلوث للعامل���ني يف �ملطابخ"، موؤكدة 
�أن "�لغري���ب يف �الأم���ر ه���و وج���ود وجب���ات طع���ام 
يت���م �حت�شابها ملر�ش���ى كانو� قد غ���ادرو� �مل�شت�شفى 
ل���ذ�، فمن �لو�ج���ب على د�ئ���رة �ل�شح���ة متابعة هذ� 

�ملو�شوع و�إ�شاحه باأ�شرع ما ميكن".
م���ن جهتها �أكدت د�ئ���رة �شحة بابل �أنه���ا تتعامل مع 
ملف �لتغذية ب�شكل حذر ودقيق وح�شب قر�ر وز�رة 
�ل�شح���ة �ل�ش���ادر ع���ام ٢٠1٩ و�ملت�شم���ن حت�ش���ني 
�إعا�ش���ة �الأطب���اء و�خلف���ر�ء و�ملر�ش���ى �لر�قدين يف 
�مل�شت�شفي���ات حيث ن�س �لكتاب حينها على �حت�شاب 
ب���دل �إطعام نقدي للعاملني د�خ���ل �ملوؤ�ش�شات �لتي ال 
توفر وجبات �إعا�شة لكو�درها وح�شب تقدير �حلاجة 

و�الأ�شعار �ملتعارف عليها للوجبات �لغذ�ئية".
ويقول مدي���ر �إعام �شحة بابل عل���ي جبار ل�)�ملدى( 
�ن "غالبية �ملوؤ�ش�شات �لتابعة ل�شحة بابل وحتديد� 
�مل�شت�شفيات ملتزمة بتوزيع �لوجبات �لغذ�ئية على 
�ملر�شى و�خلف���ر�ء �لذين يو��شلون �لعمل من 1٢ - 
٢٤ �شاع���ة د�خل �مل�شت�شفيات وح�شب منهاج وز�ري 

معد حول طبيعة �لوجبات �لغذ�ئية �لثاث".
و�أ�ش���ار �ىل �نه "يتم �ختيار ن���وع �الأغذية وطبيعتها 
بناء عل���ى توجيهات مركزية وعلمي���ة تعتمد من قبل 
�ل���وز�رة، وتعمم عل���ى جميع �ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شحية، 

ويف حال �ملخالفة يحا�شب �ملتعهد بالتجهيز".

املوؤ�س�سات ال�سحية يف بابل ت�سكو من 
تدين نوعية االأغذية وكمياتها



بغداد / املدى

اجتم���ع احت���اد ك���رة الق���دم، يف مق���ّره بح�ض���ور وزير 
ال�ضباب والريا�ض���ة رئي�س احتاد الكرة عدنان درجال، 
والنائ���ب االأول لرئي����س االحت���اد عل���ي جب���ار والنائب 
الث���اين يون����س حمم���ود، واأع�ض���اء املكت���ب التنفي���ذي 

واالأمني العام لالحتاد حممد فرحان.
وبح���ث املجتمع���ون العديد م���ن الق�ضايا الت���ي تخ�سُّ 
الواق���ع الك���روّي ويف م�ضتهّل االجتم���اع، رّحب رئي�س 
االحتاد باحل�ضور، متمّنيًا النج���اح واملوفقية الأع�ضاء 
املكت���ب التنفي���ذي بتق���دمي كّل م���ا ُي�ضه���م يف االرتق���اء 
بواق���ع كرتنا من جميع النواح���ي االإدارّية والتنظيمّية 

والفنّية.
ومّت���ت مناق�ضة ت�ضيي���ف ت�ضفيات اآ�ضي���ا لل�ضباب التي 

�ضتق���ام يف الب�ض���رة للفرتة م���ن 10 ولغاي���ة 18 اأيلول 
2022 مب�ضاركة منتخب���ات اأ�ضرتاليا والكويت والهند، 
اإ�ضاف���ة اإىل منتخبن���ا لل�ضب���اب، وبعد تب���ادل االآراء مّت 
االتفاق عل���ى ت�ضكيل جلنة تنظيمّية علي���ا ت�ضمُّ النائب 
االأّول لرئي����س االحتاد علي جبار وغامن عريبي ورحيم 
لفت���ة، وت�ضكيل جل���ان فرعّي���ة تعمل عل���ى تهيئة جميع 
م�ضتلزمات النج���اح للت�ضفيات االآ�ضيوي���ة لتاأكيد قدرة 
الع���راق على احت�ضان البط���والت الدولّية، مع �ضرورة 
ال�ضع���ي اجلاد اإىل تكري�س اجله���ود الإجناح الت�ضفيات 

واإظهارها باأبهى �ضورة.
ومّت���ت خ���الل االجتم���اع اأي�ض���ًا، مناق�ض���ة التح�ض���ر 
ملبارات���ي )البالي اأوف( بني فريق���ي النا�ضرية ودهوك 
التي �ضتقام يف االأّول من اأيلول املقبل يف بغداد والفائز 
يالعب فري���ق اأمانة بغداد يف الثامن منه خلطف بطاقة 

التاأّهل اإىل الدوري املمتاز للمو�ضم املقبل.
ومت االتف���اق عل���ى عقد اجتم���اع بني االحت���اد واالأندية 
الثالث���ة للتن�ضيق ب�ضاأن العديد م���ن االأمور التي تخ�ّس 
املبارات���ني. ه���ذا و�ضي�ضارك منتخبن���ا الوطني لل�ضباب 
بك���رة الق���دم يف ت�ضفي���ات اآ�ضي���ا بقي���ادة امل���درب عماد 
حمم���د الذي ا�ضتثن���اه احتاد اللعبة من ق���رارات تغير 
م���درب  �ضمل���ت  والت���ي  الوطني���ة  املنتخب���ات  مدرب���ي 
�ضوك���وب  الت�ضيك���ي مرو�ض���الف  االأوملب���ي  املنتخ���ب 
ومالكه امل�ضاعد، ومدرب منتخب النا�ضئني ح�ضن كمال 
ومالكه امل�ضاعد على خلفي���ة تقهقرهما يف بطولة كاأ�س 
اآ�ضيا اخلام�ضة حت���ت 23 عامًا التي جرت يف العا�ضمة 
االأوزبكية ط�ضقند �ضهر حزيران املا�ضي، وبطولة غرب 
اآ�ضي���ا الثامنة حتت 15 عامًا التي �ضّيفتها مدينة الدمام 

ال�ضعودية ال�ضهر نف�ضه.  

 متابعة / اإياد ال�صاحلي

يف  الب�ض����ري  ال�ض����ارع  يه����داأ  مل 
ورف�ض����ه  �ُضخط����ه  ع����ن  التعب����ر 
امل�ضا�����س بحقوق����ه امل�ضروع����ة يف 
حيات����ه االقت�ضادي����ة ُم����ذ اأن اأخفق 
وزير ال�ضب����اب والريا�ض����ة رئي�س 
احت����اد ك����رة الق����دم عدن����ان درجال 
وحُماف����ظ الب�ضرة اأ�ضعد العيداين 
كاأ�����س  بطول����ة  مل����ّف  و�ض����ع  يف 
والع�ضري����ن  اخلام�ض����ة  اخللي����ج 
كان����ون  يف  انطالقه����ا  ����ل  املوؤمَّ
الث����اين ع����ام 2023 عل����ى طاول����ة 
رئي�����س جمل�س ال����وزراء م�ضطفى 
الكاظمي يف جل�ض����ة احلكومة 28 
والت����ي اأق����رَّت يف ختامه����ا حتويل 
امليزانّي����ة  م����ن  الالزم����ة  املبال����غ 
الت�ضغيلّية للب����رتودوالر اأو املنافذ 
احلدودي����ة ملحافظ����ة الب�ض����رة اإىل 
وزارة ال�ضب����اب والريا�ض����ة لتنفيذ 
����ة  اخلا�ضّ االأخ����رة  متطّلب����ات 
م����ن  ا�ضتثنائه����ا  م����ع  بالبطول����ة 
العق����ود الإكم����ال  تنفي����ذ  تعليم����ات 

اإجراءات التعاقد.
غ�ض����ب عارم م����ن �ضرائ����ح ُمتلفة 
قن����وات  وج����دت  املجتم����ع،  يف 
اإعالمي����ة للتوا�ض����ل معه����ا، نقل����ت 
اأ�ضواتها ع����ر التلفاز وال�ضحافة، 
ورفعت حّدة اجل����دال يف كروبات 
ُتعنى بتحلي����ل االأحداث الريا�ضية 
اأزم����ات  عل����ى  ال�ض����وء  واإلق����اء 
تواجهها بع�����س االحتادات ومنها 
ك����رة الق����دم خرج����ت ه����ي االأخرى 
بقناعة تاّمة ب����اأن القرار احلكومي 
ال ي�ض����بُّ يف م�ضلح����ة اجلماه����ر 
الب�ضرية يف ظروف قاهرة مل تزل 
تدفعه����ا لتحّمل االنقط����اع امل�ضتمّر 
املي����اه  �ض����الح  وع����دم  للكهرب����اء، 
�ضة لل�ضرب، وازدياد اأعداد  املُخ�ضّ
البطال����ة، وتف�ّضي اأمرا�س خطرة 
يف املحافظ����ة بع�ضه����ا م�ضتمّر من 
الق����رن  وت�ضعيني����ات  ثمانيني����ات 
املا�ضي اأيام كان����ت الب�ضرة امل�ضدُّ 
واأّول  املخاط����ر  جلمي����ع  االأّول 
م����ن دف����ع ثم����ن ُمّلف����ات احلروب 
واحل�ض����ار االقت�ض����ادي وعمليات 
ا�ضتخراج النفط التي تتزايد معها 
ن�ض����ب التلّوث البيئي م����ا اأّدى اإىل 
ارتفاع مع����ّدل االإ�ضابة بال�ضرطان 
�ضنوي����ًا اإىل 2000 وخا�ض����ة عن����د 
االإطف����ال ح�ضب اإح�ضائيات وزارة 

ال�ضحة!

غلطة
الق����دم  ك����رة  احت����اد  خ�ض����ارة  اإن 

جلماه����ر الب�ض����رة ُقبي����ل خم�ض����ة 
اأ�ضهر من ب����دء ثاين حدث خليجي 
للك����رة العراقية بع����د تنظيم بغداد 
 ،1979 ع����ام  اخلام�ض����ة  للن�ضخ����ة 
الدع����م عل����ى  ُتعت����ُر غلط����ًة تفق����د 
والتحفي����ز  املُدرج����ات  م�ضت����وى 
املعن����وي لالعب����ي منتخبنا وحتى 
املنتخب����ات امل�ضاركة، م����ا ينعك�س 
�ضلبّي����ًا عل����ى التنظي����م الفّني الذي 
تراه����ن علي����ه وزارة الريا�ضة بعد 
خم�����س حم����اوالت فا�ضل����ة �ُضح����ب 
اإثره����ا تنظيم البطولة م����ن مدينة 
الب�ض����رة وحتدي����دًا من����ذ الن�ضخة 
الُعماني����ة  العا�ضم����ة  يف   19
م�ضق����ط حيث اأعلن وزي����ر ال�ضباب 
والريا�ض����ة االأ�ضب����ق جا�ضم حممد 
جعف����ر وحمافظ الب�ض����رة االأ�ضبق 
الراح����ل حمم����د م�ضب����ح الوائل����ي 
يف موؤمت����ر �ضحفي وّثقته )املدى( 
ال�ضط����ور  كات����ب  موفديه����ا  ع����ر 
والزمي����ل الراح����ل حي����در مدل����ول 
يف فن����دق ك����راون ب����الزا مب�ضق����ط 
ي����وم االإثنني اخلام�س م����ن كانون 
الثاين ع����ام 2009 ع����ن )ا�ضتعداد 
الع����راق لتنظيم البطولة مب�ضروع 
ُكلفت����ه 550 ملي����ون دوالر يك����ون 
جاه����زًا يف حزي����ران ع����ام 2012( 
وت�ضاعف����ت ُكلف����ة امل�ض����روع الذي 

مل تنت����ِه وزارة الريا�ض����ة بتعاقب 
عبط����ان  عبداحل�ض����ني  ال����وزراء 
ود.اأحم����د ريا�����س وعدنان درجال 
الب�ض����رة  ملحافظ����ة  ت�ضليم����ه  م����ن 
عملي����ًا برغم م����رور ع�ض����رة اأعوام 
عل����ى موؤمتر جعف����ر، ول����كل وزير 

مّرراته بكل تاأكيد!

ت�صويق وجوائز
اأمر طبيعي اأن ُيقّدم وزير ال�ضباب 
اًل لرئي�س  والريا�ض����ة تقريرًا مف�ضّ
التح�ض����رات  ع����ن  احلكوم����ة 
خليج����ي  لت�ضيي����ف  اجلاري����ة 
الب�ض����رة، واأمر طبيع����ي اأي�ضًا اأن 

ي�ضتعر�����س نتائ����ج اللج����ان الت����ي 
�ضّكلته����ا ال����وزارة واملبال����غ املالية 
البطول����ة،  الإقام����ة  ُر�ض����دت  الت����ي 
وه����و م����ا حّف����ز احلكوم����ة بتلبي����ة 
مب����ا  البطول����ة،  متطّلب����ات  جمي����ع 
ي�ضمن جناح الع����راق يف التنظيم 
ولق����اء االأ�ضقاء مثلم����ا جاء به قرار 
اختت����ام االجتم����اع، لك����ن مل����اذا مل 
ُيكا�ض����ف وزي����ر الريا�ض����ة رئي�����س 
احلكومة عن امل����وارد املتحّققة من 
اإقامة البطول����ة يف الب�ضرة؟ اأرقام 
كب����رة �ضهدته����ا بط����والت اخلليج 
ال�ضابق����ة مبالي����ني ال����دوالرات عن 
عوائد النقل التلفازي واالإعالنات 

والت�ضويق اأ�ضهم يف تنميتها احتاد 
كاأ�����س اخلليج العربي لك����رة القدم 
�����س يف 21 اأيار عام 2016  )املوؤ�ضَّ
بحق����وق  ُيعن����ى  اإقليم����ي  كاحت����اد 
وم�ضال����ح ثماني����ة ُبل����دان م�ضاركة 
يف بطولت����ه( بقيادة  القطري حمد 
بن خليفة الذي اأب����رم يف اآذار عام 
2022 �ضفقة طويلة االأمد بتوقيع 
ب�ضف����ة   IMG �ضرك����ة  م����ع  عق����د 
�ضريك جت����اري، يف ُن�ضخ بطوالت 
و2027  و2025  و2024   2023
غ����ر  كخط����وة  و2031،  و2029 
م�ضبوقة تعّزز تطّور كرة القدم يف 
املنطق����ة العربية وت�ضّوق احلقوق 
االإعالمية وجميع جماالت الرعاية 
اخلا�ض����ة  واملبيع����ات  التجاري����ة 
باالحت����اد باأعلى معاي����ر التغطية 
اللجن����ة  اأن  ويكف����ي  للبطول����ة، 
املحّلي����ة املُنّظمة خلليج����ي 2019 
�ض����ت مبلغ 11 ملي����ون دوالر  خ�ضّ
للفائزي����ن )3 للبط����ل و2 للو�ضيف 
وملي����ون دوالر لكل منتخب يخرج 
من ال����دور االأول للبطول����ة( كحالة 
�ضيع����ود  ح����ني  يف  ا�ضتثنائّي����ة، 
االحتاد اخلليج����ي لالئحته املالية 
ال�ضابق����ة بدءًا م����ن ن�ضخة الب�ضرة 
بتخ�ضي�����س ملي����ون دوالر للبطل 

ون�ضف مليون دوالر لو�ضيفه.

تعوي�ض امليزانية 
الت����ي  اخللي����ج  كاأ�����س  اأن  الالف����ت 
غاب تنظيمها ع����ن العراق الأ�ضباب 
اأغلبه����ا �ضيا�ضي����ة وبع�ضه����ا فني����ة 
تتعّلق بع����دم اجلاهزية كما �ضهدنا 
االأخ����رة  الث����الث  الن�ض����خ  خ����الل 
و2017  بالريا�����س   2014(
بالكويت و2019 بالدوحة( حُتّقق 
مكا�ضب مالية كبرة تعّو�س جزءًا 
�ض����ة  كب����رًا م����ن امليزانّي����ة املُخ�ضّ
للتنظيم فق����ط وال نتحّدث عن بناء 
املالعب والفن����ادق وحت�ضني ُطرق 
النق����ل، فتل����ك م����ن مه����ام احلكومة 
التي ا�ضتنزفت البطولة 25 اأموااًل 
باهظة منذ اأن ك�ضف الوزير جعفر 
ت�ضامي����م بن����اء املدين����ة الريا�ضية 
اأّول م����ّرة يف موؤمت����ر م�ضقط اأمام 
والع����رب،  اخلليجي����ني  الزم����الء 
وه����و م����ا يتوّج����ب التوّق����ف عن����د 
املبلغ الُكّل����ي ُبعيد ا�ض����دال ال�ضتار 
عل����ى بطولة الب�ضرة الت����ي �ضتقام 
للف����رتة م����ن 6-19 كان����ون الثاين 

عام 2023.

ت�صريح �صعيد
م����اوف وزارة الريا�ضة من عدم 
الق����درة على تاأمني مبال����غ التنظيم 
يف ظ����ّل الظ����روف ال�ضائ����دة للبل����د 
حتوي����ل  اإىل  احلكوم����ة  وجل����وء 
مبال����غ الب����رتودوالر اىل ال����وزارة 
دع����ت رئي�����س احت����اد ك����رة الق����دم 
االأ�ضب����ق ح�ض����ني �ضعي����د، لطماأن����ة 
الريا�ض����ي،  ووزيره����ا  احلكوم����ة 
واأك����د يف ت�ضري����ح �ضحف����ي اأم�س 
االأول اخلام�����س م����ن اآب اجلاري، 
اأك����د فيه اأن "بطول����ة كاأ�س اخلليج 
ال ت�ضّبب اأزمة مالية للبلد املُ�ضّيف 
 15 تتج����اوز  عائداته����ا  اأن  حي����ث 
ملي����ون دوالر من النق����ل التلفازي 
واالإعالن����ات والت�ضوي����ق". مبين����ًا 
يبيع  منّظم  كان كل احتاد  "�ضابقًا 
احلقوق ل�ضاحله، وبع����د تاأ�ضي�س 
ببي����ع  يق����وم  اخلليج����ي  االحت����اد 
احلق����وق وي�ضّل����م املبل����غ لالحت����اد 
معم����ول  كم����ا  للبطول����ة  املنظ����م 
حالي����ًا"، كا�ضف����ًا اأن عوائ����د بطولة 
 11 بلغ����ت   2007 ع����ام  اأبوظب����ي 
مليون دوالر، وبطولة م�ضقط عام 
دوالر،  ملي����ون   27 بلغ����ت   2009
ون�ضخ����ة ع����دن ع����ام 2010 بلغ����ت 
35 ملي����ون دوالر، وبطولة املنامة 
عام 2021 بلغت 21 مليون دوالر، 
والريا�����س ع����ام 2014 بلغ����ت 35 

مليون دوالر".

 بغداد / املدى

منحت الهيئة العامة الحتاد غرب اآ�ضيا 
لل�ضط���رجن ثقته���ا ملمثل الع���راق ظافر 
عبداالأمر رئي����س احتاد اللعبة لتوّل 
موؤمت���ر  يف  وذل���ك  االحت���اد،  رئا�ض���ة 
اجلمعي���ة العامة الذي ُعق���د يف مدينة 
ت�ضيناي الهندية، عل���ى هام�س بطولة 
االأوملبي���اد العامل���ي 44 لل�ضطرجن لعام 

.2022
وقال �ضعد الكن���اين مدير اإدارة احتاد 
ف���وز  "ج���اء   : ل�)امل���دى(  ال�ضط���رجن 
ظاف���ر عب���د االأمر ب���� ثماني���ة اأ�ضوات 
مقاب���ل اأربعة ملناف�ض���ه االأردين �ضامي 
االحت���اد  رئي����س  نائ���ب  ال�ضفارين���ي 
انتخاب���ات  يف  لل�ضط���رجن،  العرب���ي 
ب���ني  االأب���رز  العرب���ي  ال�ض���وت  كان 
املر�ّضحني ملا ميّثله من ح�ضور ُم�ضّرف 
ب���اأداء عملي ناجح عل���ى �ضعيد جميع 

البطوالت والندوات واملوؤمترات".
"ف���وز عبداالأم���ر ا�ضتحقاق  واأ�ضاف 
ة  طبيعي للعراق، ملا له من مكانة خا�ضّ
يف نفو�س الع���رب واآ�ضيا عر ال�ضنني 
املا�ضي���ة الت���ي اأحت���ّك خالله���ا ممثل���و 
احت���اد غ���رب اآ�ضي���ا بلعب���ة ال�ضطرجن 

عدي���د  ع���ر  واإدارّي���ًا  فنّي���ًا  العراق���ي 
الفّعاليات التي �ضّيفتهم فيها العا�ضمة 

بغداد".
ولف���ت اإىل اأن "ح���ال ف���وز عبداالأمر 
برئا�ض���ة احت���اد غ���رب اآ�ضي���ا تعاق���ب 
اأع�ض���اء اجلمعي���ة العام���ة على تقدمي 
التهنئة بحرارة، متمّن���ني له وللعراق 
النج���اح يف ال���دورة احلالي���ة لقي���ادة 
االحت���اد نح���و مزي���ٍد م���ن املُنج���زات 
والتط���ّور بتعاون بقي���ة االأع�ضاء يف 

مكتبه التنفيذي".
يف �ضي���اق اآخر، نقل االحت���اد الدول 
لل�ضطرجن الُب�ض���رى الحتاد ال�ضطرجن 

العراقي حينما اأبلغه باعتماد ح�ضول 
البط���ل اأحم���د ج���زا جم���ال عل���ى لقب 
 International دول  اأ�ضت���اذ 
Master وذلك بعدما قّدم امل�ضتوى 
الرفي���ع يف بطول���ة الع���رب لل�ضب���اب 
التي �ضّيفته���ا بغداد خ���الل �ضهر اآذار 

املا�ضي حمّققًا ذهبية البطولة.
وبذلك يك���ون اأحم���د البط���ل العراقي 
الثامن الذي يحمل هذا اللقب، م�ضافًا 
اىل قائم���ة االأبط���ال ال�ضبع���ة. وعل���ى 
�ضعي���د اآخ���ر، ت���ّوج الالع���ب �ضب���اح 
ن���وري قمر بطاًل الأول بطولة ر�ضمية 
للمكفوفني والتي جرت مناف�ضاتها يف 

فندق االإنرت بالعا�ضم���ة بغداد برعاية 
احت���اد ال�ضط���رجن وم�ضاركة 8 العبني 
7 منهم من بغداد والثامن من حمافظة 

نينوى.
للنظ����ام  وفق����ًا  البطول����ة  ج����رت  وق����د 
ج����والت   5 وبواق����ع  ال�ضوي�ض����ري 
وبزم����ن قدره 40 دقيقة مع اإ�ضافة 30 
ثاني����ة لكل نقلة منجزة تراكميًا ح�ضب 
نظ����ام في�ض����ر. وخط����ف قم����ر ذهبي����ة 
البطول����ة حمّقق����ًا العالم����ة الكامل����ة 5 
نق����اط من 5 جوالت م����ن دون خ�ضارة 
اأو تع����ادل، وج����اء ثاني����ًا البطل حممد 
راكان جامع����ًا 4 نق����اط، وح����ّل ثالث����ًا 

البط����ل ف����الح من�ض����ور ويف جعبته 3 
نقاط.

وتتوي���ج  اخلت���ام  مرا�ضي���م  وج���رت 
االأبط���ال بالكوؤو�س وامليداليات جلميع 
امل�ضارك���ني يف الفن���دق ذات���ه بح�ضور 
اأع�ض���اء احتاد ال�ضط���رجن كما ح�ضرها 
ناظ���م عاج���ل �ضدخ���ان رئي����س جلن���ة 
االألع���اب ال�ضعبية لريا�ض���ة االأ�ضخا�س 
للجن���ة  الع���ام  واالأم���ني  االإعاق���ة  ذوي 
د.حامد الكناين واالأمني املال د.�ضيف 
يو�ض���ف وعل���ي �ضت���ار رئي����س احت���اد 
االإعاق���ة،  ل���ذوي  اليدوي���ة  الدراج���ات 
لفري���ق  االإداري���ة  الهيئ���ة  ورئي����س 
ح�ض���ون  اأحم���د  املكفوف���ني  �ضط���رجن 
�ضه���م واالإداريني عبد ال���رزاق الركابي 
واملهند����س اأك���رم جاب���ر عبي���د، وع���دد 
م���ن العب���ي فري���ق اجلمعي���ة العراقية 
ذوي  م���ن  وريا�ضي���ني  للماراث���ون 
االإعاق���ة. وتاألف طاق���م حتكيم البطولة 
م���ن ح���كام دوليني ُه���م احلك���م الدول 
اإ�ضماعي���ل اإبراهي���م كاكا خان، واحلكم 
فيا����س،  عبدالل���ه  عا�ض���ف  ال���دول 
واحلكم ال���دول �ضمر جبار، واحلكم 
الدول �ضعد حم�ضن الكناين وم�ضاعدة 

كل من نوري �ضباح واأجمد عالء.
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خليجي 25 تربُك ح�صابات قّطاعات الب�صرة الم�صيرية!

ب اجلماهري.. و�سعيد ُيطمِئن احلكومة ووزيرها! احتاد الكرة ُيغ�سِ

غرب اآ�سيا لل�سطرنج يمنح ثقته لظافر عبدالأمير

 �صامر اليا�ض �صعيد
محطة للتأمل

اأنه���ت �ضحيفة )املدى( قبل اأيام حمّطة مدي���دة قوامها 19 عامًا 
م���ن م�ضرتها ال�ضحفية الزاخرة لتل���ج عامها الع�ضرين بكل ثقة 
ومتّي���ز جعلتها عر تلك االأعوام املا�ضي���ة �ضحيفة مهمة اأبرزت 
مكانته���ا و�ضط ال�ضح���ف العراقية خ�ضو�ضًا تل���ك التي �ضدرت 
بعد عام 2003 لت�ضّكل ثورة اإعالمية قارعت عهدًا ما�ضيًا اقرتن 

بال�ضوت الواحد والروؤية االحادية املقرتنة بالنظام ال�ضابق.
ويبدو احلديث ع���ن جتربة )املدى( مبنا�ضب���ة ذكرى انطالقتها 
التي مّرت اأول اأم�س اجلمعة اخلام�س من اآب عام 2022 حُمّددًا 
مبا اأبرزته هذه ال�ضحيفة بواقعها الريا�ضي املُ�ضتمّد من ا�ضكال 
متنّوع���ة تناول���ت جانبه���ا الريا�ض���ي و�ضدر خالل تل���ك الفرتة 
ليحي���ط القاريء واملتابع الريا�ض���ي بكوالي�س تلحق بريا�ضته 
وجنومه، وكل ما يتعّلق بتلك امليادين وتقارع بتلك اال�ضدارات 
التي �ض���درت يف تلك االأعوام مقرتن���ة مبوؤ�ّض�ضة املدى كريات 
�ضة حي���ث متّيزت تلك  املج���الت وال�ضح���ف الريا�ضي���ة املتخ�ضّ
اال�ضدارات بخ�ضو�ضّية مهّمة اأبرزه���ا اعتمادها اأقالمًا عراقية 
خال�ض���ة بّين���ت جتربته���ا االإعالمي���ة الغني���ة يف ب���الط �ضاحبة 
اجلالل���ة، واأف���ردت مهّمته���ا يف مي���دان ال�ضلطة الرابع���ة بروؤية 
عميق���ة ملا ت�ضهده ميادين الريا�ض���ة املحلية مثل )�ضحيفة املدى 
الريا�ض���ي( الت���ي �ضّجلت انفرادات مهّمة يف �ضي���اق ا�ضداراتها 
التي انطلق اأول اأعدادها كملحق ريا�ضي  يف الثالث من كانون 
االأول )دي�ضمر( من العام 2003 و�ضّكل امللحق الريا�ضي للمدى 
فر�ض���ة منا�ضب���ة الإثبات النف����س الطويل لالإع���الم الريا�ضي مع 
بقائه كموؤ�ّضر يف ر�ض���د االأحداث الريا�ضية بالرغم من التوّقف 
الوقتي للملحق قبل اأن يعاود االإ�ضدار  من جديد يف الثالث من 
�ضباط )فراير( من العام 2008 ثم توّقف ومّت االكتفاء ب�ضفحة 
ريا�ض���ة )امل���دى( التي جّددت ذل���ك التوا�ضل امله���م مع االأحداث 
بالتقاري���ر املو�ّضع���ة الت���ي كان يدّونه���ا ويجريها م���ع اأ�ضحاب 
ال�ضاأن م�ض���وؤول ال�ضفحة الريا�ضية الزمي���ل اإياد ال�ضاحلي مع 
عم���ود راأي يوم���ي حر�ضت عليه اجلري���دة با�ضتقط���اب ا�ضماء  
مهم���ة يف مي���دان االإعالم الريا�ض���ي بخرتها وروؤيته���ا اإزاء ما 

يجري من اأحداث ووقائع على �ضاحة العمل الريا�ضي.
ويف ال�ضي���اق ذات���ه ال ميك���ن اأن نتوق���ف عن���د منا�ضب���ة احتفاء 
امل���دى بعيدها ال�ضن���وي م���ن دون اأن ن�ضتذك���ر مطبوعة اأخرى 
�ضة بال�ضاأن  انطلقت من موؤ�ض�ضة املدى لالإعالم والثقافة متخ�ضّ
الريا�ض���ي وكان ال�ضداره���ا الوق���ع وال�ض���دى املنا�ضبني كونها 
�ضّكل���ت ب�ض���دور جملة )ح���وار �ضب���ورت( املحّطة االأب���رز الذي 
مُيك���ن اأن يتفاخ���ر معه���ا االإع���الم الريا�ض���ي العراق���ي ب�ضدور 
مثل تل���ك املطبوعة اجلميل���ة التي مزجت بروع���ة الت�ضميم مع 
التقاري���ر واللق���اءات الهادف���ة ال�ضيم���ا باعتماد تل���ك املجلة على 
ا�ضم���اء ر�ضينة وله���ا تاريخها املمّيز يف االإع���الم العراقي حيث 
نذك���ر منه���م على �ضبيل املث���ال االإعالمي  الراح���ل موؤيد البدري 
واالعالمي الراحل �ضعدون ج���واد اإ�ضافة لالإعالميني البارزين  
مث���ل �ضفاء العبد ود.عمار طاهر وحممد خلف وه�ضام ال�ضلمان 
وعب���د ال�ض���الم الكع���ود  ود.اإميان عب���د االأمر ود.عدن���ان لفتة 
وعل���ي رياح وعمار �ضاطع ود.عا�ضفة مو�ضى، ووا�ضلت املجلة 
ا�ضداراته���ا باأعداده���ا املتوالية التي الق���ت الكثر من االعجاب 
واملتابعة من جانب اجلمهور الريا�ضي الذي كان يرتّقب موعد 
�ضدوره���ا دون االلتفات اىل واقع التهديدات التي كانت تنطلق 
بك���ون ال�ضحاف���ة الورقية يف طريقها لالف���ول برغم اأن مثل تلك 
التهدي���دات اأطاح���ت بها مواقع ال�ضو�ضي���ال ميديا حينما عمدت  
اىل اإب���راز �ضفحات خا�ضة عل���ى مواقع التوا�ض���ل االجتماعي 
ال�ضيما تلك التي تهتم بتداول اال�ضدارات ال�ضابقة واملطبوعات 
النادرة والرتوي���ج لها وا�ضتقطاب الراغب���ني باقتنائها فاأبرزت 
اهتمامًا من جانب بع����س املتابعني باحل�ضول على اأعداد مهمة  
�ضابق���ة للمجلة ف�ض���اًل عن ن�ضره���ا ل�ضور اأخرى لبع����س اأغلفة 
املجل���ة يف تاأكي���د عل���ى ج���دارة املجل���ة وموقعها امله���ّم من بني 
اال�ض���دارات الريا�ضية التي يفخر به���ا م�ضهد االإعالم الريا�ضي 

العراقي.
قب���ل 19 عاما ا�ضتهّلت املدى مو�ضمًا اإعالمي���ًا وطنيًا باإ�ضدارها 
�ضحيفته���ا التي �ضّكلت منطًا اآخر م���ن ال�ضحافة العراقية متامًا 
مثلم���ا �ض���ّكل مثل هذا املوع���د منطلقًا للدوري���ات العاملية ملو�ضم 
كروي جديد، فكّل االأمنيات اجلميلة للمدى مبوا�ضلة م�ضرتها 

يف االإ�ضدار الذي ُي�ضيء حمّطات مهّمة من تاريخ الوطن.

عقدا )املدى( الزاخران

ويبدو الحديث عن تجربة )المدى( 
بمنا�صبة ذكرى انطالقتها التي مّرت 

اأول اأم�ض الجمعة الخام�ض من اآب عام 
2022 ُمحّدداً بما اأبرزته هذه ال�صحيفة 

بواقعها الريا�صي الُم�صتمّد من ا�صكال 
متنّوعة تناولت جانبها الريا�صي

بالمرصاد

 متابعة / املدى

اأب���دت ريا�ضي���ة رائدة، توا�ض���ل عملها االأكادمي���ي الريا�ضي 
حالي���ًا خ���ارج ميادي���ن االأندي���ة واالحت���ادات، حتّفظه���ا على 
االإدالء بت�ضري���ح لل�ضحاف���ة ب�ض���اأن واقع الريا�ض���ة الن�ضوية 
عل���ى م�ضت���وى قيادتها يف املكت���ب التنفيذي للجن���ة االأوملبية 
الوطني���ة وتنفيذها م���ن قبل االحت���ادات الريا�ضي���ة الراعية 
���ات االإجن���از كم���ا  للمواه���ب والداعم���ة لو�ضوله���ا اىل من�ضّ
يفرت����س. واعت���ذرت االأكادميي���ة ع���ن احلدي���ث عل���ى واق���ع 
رة ذلك بعدم وج���ود ريا�ضة ن�ضوية  الريا�ض���ة الن�ضوي���ة، مرِّ
اأ�ض���اًل يف ظّل ال�ُضب���ات التي تعي�ض���ه بقناع���ة القائمني عليها 
مّم���ن و�ضع���ت اجلمعية العمومي���ة الثقة فيهم خ���الل املوؤمتر 
اآذار ع���ام 2021 م���ن دون  ال���ذي ج���رى خ���الل  االنتخاب���ي 
اأي ُخط���ط وبرام���ج تطويري���ة تخ�ض���ع للُمراقب���ة واملُ�ضاءلة 
والتقيي���م. تكتف���ي امل���دى باالإ�ض���ارة اىل حتّف���ظ االأكادميي���ة 
عل���ى التو�ّض���ع يف احلديث عن الريا�ض���ة الن�ضوية بعد مرور 
ثماني���ة ع�ض���ر �ضه���رًا من���ذ ت�ضكي���ل جلنته���ا برئا�ض���ة د.بيداء 
كي���الن وزميالته���ا د.لينا �ضباح ود.�ضذى عل���ي وليلى حممد 
وع�ضماء عب���د احل�ضني، وهو اأمر خا�س به���ا نحرتم رغبتها 
يف ذل���ك، ولك���ن اأال حتّت���م م�ضوؤولي���ة القيادة االنفت���اح نحو 
اأ�ضح���اب اخلرات مّمن عملن خالل عقود م���ن الزمن، وعدم 
االنغ���الق ال���ذي ي�ضّر بالريا�ض���ة ذاتها؟ رمبا هن���اك معّوقات 
�ضعب���ة تواج���ه اللواتي ي�ضغل���ن مقاعد اللجن���ة الن�ضوية يف 
االأوملبي���ة، والت���ي اأ�ض���ار اليها رئي����س اللجن���ة االأوملبية رعد 

حم���ودي اأثناء اجتماعه معهّن بتاري���خ 21 اأيلول 2021 باأن 
اللجن���ة االأوملبي���ة "�ضتعمل عل���ى توقيع اإتفاقّي���ات تعاون مع 
نظراته���ا من اللج���ان االأوملبي���ة يف متلف ال���دول املتقّدمة 
واملتط���ّورة، من اأجل امل�ضاهمة يف تطوير الريا�ضة الن�ضوية 
يف الع���راق"، مبّين���ًا باأن اللجنة االأوملبي���ة "�ضتعمل اأي�ضًا مع 
وزارة ال�ضب���اب عل���ى اإيج���اد البن���ى التحتية التي م���ن �ضاأنها 
االرتق���اء بالريا�ضة الن�ضوية". وه���ذا ما نطمح اليه والبد اأن 
تتماه���ى وزارة ال�ضباب والريا�ضة مع م�ضاعي رئي�س اللجنة 
االأوملبي���ة وطموح مكتب اللجنة الن�ضوي���ة فيها، لكن قبل ذلك 
اأن ي�ضرع اجلميع لفتح قنوات االت�ضال ال�ضريحة مع ا�ضماء 
معروفة وقديرة خدمت الريا�ضة الن�ضوية الأكرث من 30 عامًا 
لي�س م���ن ال�ضهل اال�ضتغن���اء عنهن ملجّرد انته���اء االنتخابات 
يف اآذار 2021 وت�ضّل���م الفائزات طاولة امل�ضوؤولية، فاخلرة 
والعلمية والتجرب���ة واحرتام الراأي النا�ض���ح ُكّلها ُم�َضلَّمات 
ال تقب���ل الت�ضوي���ف، واأغلب ال���دول املحيطة بن���ا تفتقد هكذا 
اأكادمييات نادرات يف قيمة م�ضاركاتهن لتمثيل العراق �ضواء 
يف األعابه���ن اأم ح�ضوره���ّن امل�ض���ّرف داخل وخ���ارج العراق، 
وباالإم���كان تاأ�ضر اأكرث من ا�ضم هنا ي�ضتح���ّق اال�ضتفادة منه 

يف اإطار تطوير العمل الن�ضوي.
لتب���ادر اللجنة الن�ضوية اإىل اإقامة لقاء نوعي مع االأكادمييات 
من اأف�ض���ل الرامج العملي���ة النت�ضال  اللوات���ي مُيك���ن اأن ُيقدِّ
البط���الت النا�ضئ���ات اأّواًل فيم���ا ل���و اأخ���ذت اللجن���ة االأوملبية 
مبقرتحاتهّن جّديًا لتفعيل التعاون مع جميع املوؤ�ّض�ضات ذات 
امل�ضلحة امل�ضرتكة بتطوير ريا�ضة الن�ضاء جلميع االألعاب.   

ل حديث عن الريا�سة الن�سوية!

اتح��اد الك��رة ي�س��ّكُل لجن��ة علي��ا لت�س��فيات �س��باب اآ�س��يا

ظافر عبداالمري
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يدمج م�سطلح ما بعد الحداثة المجتمعات، وال �سيما من 
خالل و�سائل االإعالم. وهذا يعني اأن ع�سر الحداثة قد 

انتهى، ودخلنا حقبة جديدة ينبغي تمييزها عن �سابقتها 
بجوانبها المعا�سرة البارزة. ويحاول الفيل�سوف ج. فاتيمو 

في كتابه - المجتمع ال�سفاف - تو�سيح االنتقال اإلى ما 
بعد الحداثة اأو المجتمع الجماهيري ويك�سف لنا فاتيمو 
اأن التاريخ باعتباره م�ساًرا موحًدا هو تمثيل اأيديولوجي 
للما�سي �سيدته الجماعات والطبقات المهيمنة، في حين 

اأن الفقراء - �سكان “القاع” - ي�سنعون التاريخ ثم يتم اإنكار 
حقيقة تجربتهم، وكاأن للق�سة معنى واحد فقط: ذلك 

الذي اقترحته الطبقة المهيمنة. ومع ذلك، ال توجد ق�سة 
واحدة، بل ان �سور الما�سي تقدمها وجهات نظر مختلفة. 

ا جزء من  واإن فكرة الم�سار الوحدوي للتاريخ هي اأي�سً
االأيديولوجية المارك�سية التي تحمل فكرة اأن التاريخ له 

نهاية، واأن المجتمع الب�سري محكوم عليه بالنهاية.

ووفًق���ا ل�فاتيم���و، ف���اإن حتقي���ق جمتمع ما بع���د �حلد�ثة ل���ه تاأثري يف 
�لنف�ش���ال عن �حلد�ثة و�لعديد من خ�شائ�شه���ا. �إنه ي�شري �إىل نهاية 
ا يف حقيقة و�حدة، حقيقة  �لإميان مب�شار وحدوي للتاريخ ولكن �أي�شً
نابعة م���ن �لعقيدة و�لأ�شطورة. قال نيت�ش���ه: “ل توجد حقائق، فقط 
تف�شري�ت.و�لعامل �حلقيقي �أ�شبح �أ�شطورة “.وبالن�شبة للفيل�شوف 
�لأمل���اين، ف���اإن �ش���رح �لطاب���ع �لتعددي ل���� “�حلكايات” يعم���ل مبثابة 
حتري���ر من جمود �ملونولوجات و�لأنظمة �لعقائدية للأ�شاطري، حيث 

ل ميكن تو�شيح �لأكاذيب من خلل �أ�شا�س و�حد وم�شتقر.
وهك���ذ� ي�شلط عامل �لإعلم و�لعل���وم �لإن�شانية �ل�ش���وء على تعددية 
ا ليدعو  �لرو�يات �حلية: فهوعامل �أقل وحدة، و�أقل يقيًنا ولكنه �أي�شً
كث���ري� للطمئنان كما هوعامل �لأ�شطورة ح�شب فاتيمو. لكن بالن�شبة 
جلي �شوري���ل، فاإن وج���ود �لأ�شطورة �ش���روري لتحريك �جلماهري، 
يف ح���ن �أن �لأيديولوجية �ل�شيا�شي���ة بالن�شبة جليم ليفي �شرت�و�س 
جت�شد �لفكر �لأ�شطوري. كما يقدم فكرة �لأ�شطورة يف مو�جهة �لفكر 
�لعلم���ي: فالأ�شطورة لي�شت حتليلية ول برهانية بل �شردية، خيالية، 
حت�ش���د �مل�شاع���ر ول تدع���ي �ملو�شوعية. ويتم �لتعب���ري عنها يف �لفن 
و�لدي���ن و�لطقو����س و�ل�شحر، يف حن �أن �لعل���م �شيكون �شد هذ�، �ذ 
يب���دو �أن �ملعرفة �لعلمية �أكرث ن�شًج���ا وحتل حمل �لأ�شطورة يف فهم 

�لعامل.
لق���د دخلن���ا عامل ما بع���د �حلد�ث���ة يف نف�س �لوق���ت �ل���ذي �أدركنا فيه 
�أن �لتاري���خ لي����س ل���ه معنى و�ح���د �أو حقيق���ة و�حدة، ولك���ن �لعديد 
م���ن �لع���و�مل يف �لعديد م���ن �مل�شاحات �لتي ترحب بخي���الت �أخرى. 
وتك���ون �ليوتوبي���ا �إ�شكالي���ة عندم���ا تك���ون ��شتبد�دي���ة، وتد�فع عن 
م�شال���ح �لطبق���ة �حلاكمة �أو ت���رتك وعوًد� �شيا�شية غ���ري موؤكدة. ول 
تكم���ن �مل�شكلة يف �ليوتوبيا نف�شها، بل يف ك�شفها كحقيقة مفرو�شة. 
حت���ى �أن �لأ�شط���ورة كتجربة جمالية لها م�شلح���ة يف �أن تكون جزًء� 

من �حلياة �ليومية للفرد وفًقا لعامل �لنف�س جيه ديوي.
�إن �ليوتوبي���ا �لر�أ�شمالية هي �لأكرث �إ�شكالية لأنها تقوم على �أ�شاطري 
خمتلف���ة تقودن���ا �إىل طري���ق م�ش���دود م���وؤمل. نح���ن نتح���دث هن���ا عن 
�أ�شطورة �لنمو �للمتناهي، ومركزية �لإن�شان..هذه �ملعتقد�ت، �لتي 
نع���رف �لآن �أنها غ���ري عقلنية، ل ميكنن���ا �لتخل�س منه���ا. لي�س لأننا 
م���ا زلنا نوؤمن به���ا، ولكن لأن �لنظ���ام �لوحيد �لذي نعرف���ه �ليوم هو 

�لر�أ�شمالية.
ل���ذ� للتخل�س من �لأ�شاط���ري �لر�أ�شمالية، فاإن �حلل �لوحيد هو �بتكار 
�أ�شاط���ري جديدة قادرة على حتريك �جلماهري. يجب �أن ن�شع رو�يات 
جديدة، ونعطي معنى حلياة �لأفر�د، ون�شجع �لتباين غري �ملتجان�س 
للرو�ب���ط �لجتماعي���ة و�لإبد�ع، وكذل���ك �ملناطق �لتي يج���ب �لدفاع 
عنها، و�حلركات �لجتماعية و�لعديد من �لأماكن �لنقابية و�لإبد�عية 

�لأخرى.
ه���ذه �مل�شاح���ات ل تاأت���ي فقط م���ن �خليال،بل من و�ق���ع جمايل بديل 
يف�ش���ل �لر�شان���ة و�لأ�شال���ة بدًل م���ن �ل�شته���لك و�ل�شطحية، ولكن 
���ا م�شاحات �ملعي�ش���ة �مللمو�شة �لتي تقدم ع���و�مل �أخرى غري تلك  �أي�شً

�ملفرو�شة علينا..

محللة �شيا�شية ومتخ�ش�شة في مجال )التطور الب�شري(

�أول _ ر�شال���ة �إىل م���ن يهمه �لمرر مع 
�لأحرت�م.

للع���امل  �لعر�قي���ون  �أثب���ت  �أن  بع���د   .1
ولأنف�شهم �أنه���م م�شدر �ل�شلطة ل بد من 
دع���وة ملوؤمتر وطني عام ل���كل �لعر�قين 
م���ن غري �لذين ف�ش���دو� و�أف�شدو� لو�شع 

خارطة طريق عر�قية للفرتة �لقادمة.
2. دع���وة �لق�ش���اء �لعر�قي للب���دء بفتح 
كل ملف���ات �لف�ش���اد و�لقت���ل و�ل�شرق���ات 
و�لعمالة وم���ن ت�شبب مباأ�شي �لعر�قين 
وخ���لل �شقف زمن���ي حم���دد ل ي�شتثنى 

منه �أحد.
�لد�شت���وري  �لقان���ون  فقه���اء  دع���وة   .3
وممثل���ي �ملجتم���ع �مل���دين وبالأ�شتعانة 
لل�ش���روع  �ملتخ�ش�ش���ن  بالأكادميي���ن 
بكتاب���ة د�شت���ور عر�ق���ي جدي���د ير�ع���ي 
�أول مبد�أ �ملو�طن���ة �ملت�شاوية بن �أبناء 
�ل�شع���ب �لعر�ق���ي ونبذ فك���رة �ملكونات 

و�ملحا�ش�شة و�لطائفية.
4.تكلي���ف حكومة �أنتقالي���ة ملدة 12 �ىل 
15 �شهر� تعيد �لثق���ة و�لهيبة ملوؤ�ش�شات 
و�لرب�م���ج  �خلط���ط  وت�ش���ع  �لدول���ة 
للمرحل���ة �لقادم���ة حت���ت رقاب���ة جمل�س 
وطني من 100 ع�شو متطوعن ميثلون 

�ل�شلطة �لت�شريعية �لنتقالية.
و�لق���ر�ر�ت  �لقو�ن���ن  كاف���ة  �إلغ���اء   .5
�أمتي���از�ت  رتب���ت  و�لت���ي  �ل�شتثنائي���ة 
وحق���وق للبع�س خارج �لقانون و�لعمل 
على �إع���ادة �م���و�ل وعق���ار�ت وم�شالح 

�لدولة و�ل�شعب من �أيدي �لفا�شدين.
�أم���و�ل  عل���ى  و�لتحف���ظ  �شف���ر  6.من���ع 
و�لن���و�ب  و�ل���وزر�ء  �ل�شيا�شي���ن  كل 
و�ملنتقع���ن و��شح���اب �ل���رث�ء م���ا بع���د 
2003 وتفعي���ل قان���ون من �أي���ن لك هذ� 
علي���ا  وطني���ة  جلن���ة  �إ�ش���ر�ف  وحت���ت 

م�شتقلة تتجدد كل 3 ��شهر.
7.وق���ف عم���ل �ملحكم���ة �لأحتادي���ة �إىل 
ح���ن �لأ�شتفت���اء على �لد�شت���ور �جلديد 
عملي���ة  خ���لل  م���ن  علي���ه  و�مل�شادق���ة 
دميقر�طي���ة حقيقي���ة تك�ش���ف ع���ن �إر�دة 

�ل�شعب بعيد� عن �لتغرير و�لتزييف.
8.�لعم���ل بق���وة على �إخ���ر�ج كل �لقو�ت 
�لجنبي���ة �مريكي���ة وتركي���ة و�إير�ني���ة 
وجترمي �أي �أت�شال ع�شكري معها خارج 
�لقنو�ت �لر�شمي���ة، و �إن�شاء قيادة عامة 
�إد�رة  تت���وىل  �لت���ي  �مل�شلح���ة  للق���و�ت 
�مللف �لمني و�لدفاع���ي ح�شر�، و�إلغاء 
ل  �لت���ي  و�مليلي�شي���ات  �لت�شكي���لت  كل 
تخ�شع للأمر �لع�شكري �ملبا�شر للقيادة، 
وربط حتركاتها وتعين قادتها ونظامها 
و�إلغ���اء  �لعام���ة  بالقي���ادة  وجتهيزه���ا 
بالق���ر�ر  ت�شتق���ل  �أخ���رى  موؤ�ش�ش���ة  �أي 

وطاع���ة  خ�ش���وع  دون  م���ن  �لع�شك���ري 
و�أمتثال للقر�ر �لدفاعي �لو�حد.

9. �لعمل مع كل دول �جلو�ر بخ�شو�س 
�إلز�مها باحلق���وق �لطبيعية و�لتاريخية 
باملي���اه و�ل���رثو�ت �لطبيعي���ة �مل�شرتكة 
و�لطلب منها باأح���رت�م �إر�دة و�أ�شتقلل 
�لعر�ق و�إجبارها بالأمتثال �لتام ملطالب 
�لع���ر�ق �مللحة من خلل و�شائل �ل�شغط 
�لكث���رية ومب�شاع���دة �جله���ات �لممي���ة 

و�لدولية.
و�لتعدي���ل  للنق���د  قاب���ل  �ملق���رتح  ه���ذ� 
و�لت�شوي���ب و�لزي���ادة خدم���ة لل�شع���ب 
�لعر�ق���ي وحت���ى ل يق���ال ما ه���و �لبديل 
�ل���ذي تطرح���ه ث���ورة عا�ش���ور�ء مقاب���ل 
�لو�ق���ع �لر�هن وم���ا قاد �إليه م���ن نتائج 

كارثية... و�ل�شلم عليكم.
ثانيا _ حو�ر ميت

�لدعوة للحو�ر على ماذ�؟.
هل نتحاور على مكافحة �لف�شاد مثل؟.

ه���ل نتح���اور عل���ى كيفية حما�شب���ة قتلة 
ت�شرين؟.

هل نتحاور على �أنتهاك �لد�شتور وخرق 
�لقانون ونهب �مليز�نيات؟.

ه���ل نتح���اور على كيفية من���ع �لتدخلت 
�لأجنبية مثل كمنع �أقاين وم�شجدي من 

�لتدخل يف �ل�شاأن �لعر�قي؟.
هل نتحاور على �شياع ع�شرين عاما من 

عمر �ل�شعب �لعر�قي وتبديد
ثورته مب�شاريع وهمية؟.

هل نتحاور على �إع���ادة ممتلكات �لدولة 
�لت���ي تقا�شمه���ا  وعقار�ته���ا و�أر��شيه���ا 

�لفا�شدون فيما بينهم؟.
ه���ل نتح���اور على ثمان���ن ملي���ار دولر 
�شرفت على �لكهرب���اء وما زلنا ن�شتورد 

�لكهرباء من هنا وهناك؟.
ه���ل نتح���اور عل���ى حما�شب���ة م���ن ب���اع 
�ملو�ش���ل وثل���ث �لع���ر�ق و�طل���ق �شر�ح 
�لف د�ع�شي من �شجن �أبي غريب تنفيذ� 

لأهد�ف معلومة.
ه���ل نتح���اور عل���ى م���ن ت�شب���ب ب�شب���ي 
�لعر�قيات وقتل �لألف من �أبناء �ل�شعب 
حت���ى يتباهى �لبع�س ب���اأن فلن �لفلين 

حمى عر�شكم؟.
�لكر��ش���ي  عل���ى  نتح���اور؟.  م���اذ�  عل���ى 
و�ملنا�ش���ب و�لكعك���ة؟. �أم هل���ى �لوف���رة 
�ملالي���ة �لتي �شال لها لع���اب �لبع�س؟. �أم 
نتح���اور من �أجل جع���ل �لن�شيد �لوطني 

للعر�ق “�شلم فرمنده”؟.
�أفتونا رحمكم �لله...
ثالثا _ مهمة وطنية

دع���وة للأخ���وة رج���ال �لقان���ون و�لفكر 
و�ل�شيا�شة.

متا�شي���ا م���ع �للحظ���ة �لتاأريحي���ة �لت���ي 
مي���ر به���ا �ل�شع���ب �لعر�ق���ي، وم�شاهمة 
و�لق�ش���اء  �لقان���ون  رج���ال  نح���ن  من���ا 
و�لفك���ر و�ل�شيا�شة، �دعو م���ن له �لرغبة 
مطل���ب  �أه���م  �أجن���از  يف  �مل�شارك���ة  يف 
�شع���ب وطني عر�قي، وه���و �إعادة كتابة 
�لد�شت���ور �جلدي���د ليك���ون �شلح���ا بي���د 
�لث���و�ر، وتنظي���م موؤمتر وطن���ي عر�قي 
حقيق���ي ملناق�ش���ة روؤي���ة وطني���ة عر�قية 
جامع���ة، ف���اأين وم���ن خ���لل �مل�شوؤولي���ة 
�لأخلقي���ة �أمتن���ى على �جلمي���ع �لأتفاق 
على ت�شكي���ل هيئة وطني���ة عامة لأجناز 
�لروؤي���ة وكتابة م�ش���روع د�شتور عر�قي 
جدي���د، بالتع���اون م���ع نقاب���ة �ملحام���ن 
�لعر�قين و�أحتاد �حلقوقين �لعر�قين 
�لقانوني���ن  �مل�شت�شاري���ن  وجمعي���ة 

�لعر�قين،

موؤ�سف اأن الثقافة ال�سيعية والمنبر 
الح�سيني قدما االأمام الح�سين 

بو�سفه رجل دين ثار من اأجل قيم 
دينية،واأ�ساعا ثقافة اللطم والبكاء 

على فاجعة م�سهد اإ�ست�سهاده.�سحيح 
اأن الفاجعة كانت تراجيديا من نوع 

فريد لرجل في ال�سابعة والخم�سين 
يقف ب�سموخ وكبرياء امام اآالف 

الرجال المدججين بال�سيوف 
والرماح المنتظرين لحظة االيذان 

بالهجوم عليه وقتله،واأي م�سهد 
تراجيدي اأفجع من م�سهد طفل 

ر�سيع ينحر ب�سهم بين يدي ابيه 
طالبا له منهم �سربة ماء؟!

.غ���ري �ن ه���ذ� جرى عل���ى ح�ش���اب ما هو 
�لع���امل  �ىل  �حل�ش���ن  نق���دم  �ن  �أه���م.. 
ثائ���ر�  بو�شف���ه  �لن�ش���اين  مب�شمون���ه 
و�لعد�ل���ة  �حل���ق  قي���م  بتطبي���ق  مطالب���ا 
�لجتماعي���ة و�لوق���وف ب�شجاع���ة بوجه 
�لظل���م و�لقه���ر و�ل�شتب���د�د وحيثما كان 
هنال���ك نظ���ام يحتك���ر �ل�شلط���ة و�ل���رثوة 
ويح���رم �لفق���ر�ء م���ن حقه���م يف ث���رو�ت 
وطنهم، و��شاعة موقفه �لبطويل بالثبات 
عل���ى �ملبد�أ..بتج�شيد م�شهد رف�شه عر�س 
مفاو����س �ل�شلط���ة ب���اأن يقول )كلم���ة!(..

كلمة و�حدة)نبايع(..وله م���ا يريد،ورّده 
�ل�شج���اع ب�شيحت���ه �ملدويه:)هيه���ات مّنا 

�لذّله(.
يزي���د  زم���ن  يف  �ل�شلط���ة  �أن  �ملفارق���ة، 
ولأق���ارب  لنف�شه���ا  �لث���ورة  �حتك���رت 
�ل�شلط���ان وعا�شو� حياة �ل���رتف و�لبذخ 
وتركت �لنا����س تعي�س حياة بائ�شة، وهو 
ما حا�شل يف �لعر�ق من ت�شعة ع�شر عاما. 
ف���وز�ر�ت �لدول���ة وموؤ�ش�ش���ات �حلكومة 
ج���رى تق�شيمه���ا ب���ن عو�ئ���ل معتربي���ن 
�لعر�ق غنيم���ة لهم.وب�شببهم بلغت ن�شبة 
م���ن هم دون خط �لفقر يف زمن ترليونات 

جلن���ة  لتقري���ري  وفق���ا   )% 13( �لنف���ط 
�لقت�ش���اد �لنيابي���ة ووكال���ة �مل�شاع���د�ت 
لت�شل)30 %(بع���د  �لأمريكية،و�رتفع���ت 
2014 وفق���ا ل���وز�رة �لتخطيط،م���ا يعني 
�ن �ك���رث من �شبعة ملي���ن عر�قي عا�شو� 
باأق���ل م���ن دولرين يف �لي���وم. وما د�رو� 
 )13( لي�ش���ل  عدده���م  �رتف���ع  �حلال،ب���ل 
ملي���ون فق���ري� يف )2020( وفق���ا لوز�رة 
�ل�شلط���ة  تول���و�  �لذي���ن  �لتخطيط،فيم���ا 
�متلك���و� �لبي���وت �لفاخ���رة يف عو��ش���م 
�شخم���ة  رو�ت���ب  �لدنيا،ويتقا�ش���ون 
و�متياز�ت خيالية..وم���ع ذلك يو��شلون 
لب����س �ل�شو�د ولطم �ل�ش���دور يف مو�كب 

عز�ء �حل�شن!.
يذك���ر  عاملي���ة،�ذ  �ش���ارت  وف�شائحه���م 
)كوكبورن( �ن �شركة “�أور��شكوم” �لتي 
ف���ازت بعقد �شبك���ة �لهات���ف �لنقال،دفعت 
دولر  ر�ش���اوى ت�ش���ل �إىل “21” مليون 
ل�شت���ة �أ�شخا����س. ووفقا لتقري���ر �ملوؤ�شر 
�لعامل���ي للف�شاد ملنظم���ة �ل�شفافية �لدولية 
باملرتب���ة  �لع���ر�ق  �لعاملي���ة)2005( ج���اء 
ب���ن  �لف�ش���اد  يف  و�لأ�ش���و�أ  عاملي���ا   137
�ل���دول �لعربية، وتق���دم �ىل �ملرتبة 160 

ليحت���ل �ملرك���ز �لثال���ث عاملي���ا يف �لف�شاد 
)2008( يف  وتق���دم  ع���ام)2006(، 
�ىل �ملرتب���ة 179 بح�شول���ه عل���ى درج���ة 
1،3 م���ن ع�ش���رة وف���ق مقايي����س �لنز�هة 
�لدولّية،لياأت���ي باملرتبة �لثانية بن �لدول 
�لأك���رث ف�ش���ادً� يف �لعامل،وظ���ل حمافظ���ا 
عليه���ا يف �لع���ام)2009(. ويومها �شرح 
رئي����س �ل���وزر�ء �ل�شي���د ن���وري �ملالك���ي 
باأن لديه ملفات للف�ش���اد لو ك�شفها لأنقلب 
عاليها �شافلها..فخان �لأمانة ب�شكوته عن 
ك�شفه���ا،ومل ي�شتجب ه���و ول من جاء من 
بعده لدع���وة مرجعيته���م �حل�شينية �لتي 
بح �شوتها من مطالبتها بال�شرب بيد من 

حديد على �لفا�شدين.
وبرغ���م �ن �لعر�قين خرج���و� يف �شباط 
بالأ�ش���لح  تطال���ب  بتظاه���ر�ت   2011
وحما�شب���ة �لفا�شدي���ن وت�شاعدت يف �آب 
2015، ف���ان �حلكوم���ة �لعر�قي���ة بهوي���ة 
ت�شتجب،م���ع  مل  )ح�شيني���ة(  �شيعي���ة 
ه���و  �حل�ش���ن  �لأم���ام  ث���ورة  �شع���ار  �ن 
)�لأ�ش���لح( ورف����س �لذل���ة �لت���ي �تبعها 
�لطغاة و�أتباعه���م يف تعاملهم مع �لنا�س، 
وتنبيهه���م باأن مو��شف���ات �حلاكم �لعادل 

ه���و ذل���ك �ل���ذي يحك���م باحل���ق ويح���رتم 
ويجع���ل  ومعتقد�ته���م  �لنا����س  �آر�ء 
�لقانون معي���ار� لهيبة �لدولة وم�شروعية 
حكمه،باعتم���اد مقول���ة �أبيه:)ولعمري ما 
�لإمام �إل �حلاكم بالكتاب،�لقائم بالق�شط، 
�لد�ين بدي���ن �حلق،�حلاب����س نف�شه على 
ذ�ت �لله(، وتوكيده باأن ما يجبى من زكاة 
وخر�ج )ث���روة �لوطن( هو ملك �لنا�س ل 
مل���ك �حلاكم..ومع���روف للجمي���ع كم من 
�مل�شوؤول���ن �لذي���ن يدع���ون )ح�شينيون( 
��ش���رتو� مب���ال �لفق���ر�ء �لبي���وت �لفارهة 
يف عو��ش���م عربية وعاملي���ة وبنو� فنادق 

فخمة وهم كانو� معدمن!
وختامها حقيقتان،

�لأوىل �فرت��شية..ل���و �أن �لأمام �حل�شن 
خرج �لآن مطالبا بالأ�شلح،خلريه حكام 
�خل�شر�ء �ل�شيعة ب���ن �لرجوع من حيث 

�تى �و �لقتال.
و�لثاني���ة و�قعي���ة..�أن �لتاري���خ مل ي�شهد 
�أقب���ح من حّكام �خل�شر�ء �ل�شيعة بكونهم 
�لنقي����س �ل�ش���د لقي���م ومنه���ج و�شل���وك 
م���ن يدع���ون �نهم �حف���اد �لأم���ام �حل�شن 

و�أخل�س �شيعته.

يف قرية منعزلة نائية، هام �لفلح �عجابا 
و زهو� بح�شان���ه �جلميل �لر�شيق. حتى 
�شار يف�شله على �أولده. ت�شاء �لأقد�ر �أن 
يتعر�س �حل�شان ملر����س مفاجيء، عجز 
�لأطب���اء و �حلكم���اء ع���ن علج���ه. حينها 
ق���رر �لف���لح �أنه و خ���لل ثلثة �ي���ام، �إن 
مل يتماث���ل �حل�ش���ان لل�شف���اء، و يب���ل من 
مر�شه، فاإنه عاقد �لعزم على قتله،بح�شاب 
�أنه ل ي�شتطي���ع �أن ي�شاهد ح�شانه �لأثري 
و �لعزي���ز و ه���و يتلوى م���ن �لأمل. خلل 
ذل���ك �شارع �خل���روف �إىل �إبلغ �حل�شان 
بق���ر�ر �لف���لح. لينه�س �حل�ش���ان عامد� 
�إىل ��شتجماع ق���و�ه، و يقف منتف�شا يف 
�أ�شد �أحو�ل �ل�شحو و �لن�شاط. يف غمرة 
�لفرح �لذي ملأ قلب �لفلح، قرر �أن يذبح 
�خلروف، ��شتب�شار� بهذ� �خلرب �ل�شعيد.

بنية �حلكاي���ة تقودنا نح���و �لرتكيز على 
�مل�ش���ري �ل���ذي �آل �إلي���ه )�خلروف(حي���ث 
�لبحث �لعميق يف د�لة ثنائية )�لوعي �أم 
�لوج���ود؟!(. حيث �ل�شوؤ�ل �ل���ذي يعّر�س 
يف �شل���ب �مل�شاأل���ة، فه���ل كان �خل���روف 
حكاي���ة  �لوج���ود؟!  �أم  �لوع���ي  �شحي���ة 
�خلروف تتقن���ع بل�شان �حلي���و�ن، لكنها 

حتي���ل بد�ه���ة �إىل �ملوق���ف �ل�ش���ادر ع���ن 
�لإن�ش���ان �لعاق���ل، حيث �مل�شع���ى للت�شلل 
يف �شل���ب �ل�شي���اق �لأدب���ي و �حلكاي���ات 
و �لأمث���ال �ل�شعبي���ة، و متيي���ز �أو�ش���اع 
�لعلقة �لقائم���ة بن �لأن�شاق �لأ�شطورية 
و �لعقائد وطريق���ة تفاعلها د�خل �ل�شياق 
�لجتماع���ي. ه���ذ� بح�ش���اب �أن �حلكاي���ة 
و  خر�ف���ة،  �إىل  تتح���ول  تتده���ور  ح���ن 
عندم���ا تعاين �ملعرفة م���ن �لذبول تتحول 
�إىل �أ�شط���ورة. و م���ن ه���ذ� �لو�ق���ع يكون 
تفاع���ل )�لأمث���ال �ل�شعبي���ة( يف �لو�شيط 
�لجتماع���ي مبثابة �حلقائق �لجتماعية، 
فيما ه���ي يف �لو�قع تن���درج يف منظومة 

ما ُيطَلُق و ل ُيقا�س.
يف ح�شاب �لكم �ملبا�شر، ي�شري �لو�قع �إىل 
غز�رة وجود موقع )�خلروف( و رمزيته 
ن���درة  �إز�ء  )�لقرب���ان(.  بد�ل���ة  �ملرتبط���ة 
)�حل�ش���ان �لأ�شيل( و رمزيت���ه �ملرتبطة 
بالفرو�شي���ة. ح�شان رغ���م �لوجع و �لأمل 
�ملم����س و �ملر����س و �ل�شق���م. �إل �أنه يعمد 
للتفاع���ل مع و�قع جدلية �شر�ع �لأ�شد�د، 
ليعمد �إىل �لنهو�س عل���ى �لرغم تد�عيات 
؛ )�ملر����س و �ل�شف���اء، �لعل���ة و �ل���دو�ء، 

�ملوت و �حلياة(. م�شتجيبا لأو�شاع نفي 
�لنف���ي، حي���ث �لتحول من جم���رد ح�شان 
ل يزي���د ع���ن كون���ه حيو�نا مف�ش���ل، �إىل 
�أيقون���ة حت���رك يف دخيل���ة �لف���لح �ل���ذي 
ميلك���ه، �أ�شباب �لحتف���اء و �لبهجة. بل و 
تقدمي �لقر�بن، تعبري� عن طق�س روحي 
تتمثل فيه �لأهمية �لق�شوى لو�قعة �شفاء 
�حل�ش���ان. نح���ن هنا ب���اإز�ء عملية حتول 
�لكم���ي )�حل�ش���ان – بو�شف���ه حيو�ن���ا(، 
�إىل حت���ول نوعي حيث �لكثاف���ة �لرمزية 
�لتي ر�ح يحتلها ه���ذ� �لكائن، �لذي باتت 
تتنا�ش���ل يف م�شمون���ه غ���ز�رة �ملعنى، و 

�أ�شحى)مث���ل(، حيث يتم ��شتثمار فائ�س 
�ملعنى، م���ن و�قع ح�شان ي�شر �لناظرين، 
باعتبار )�لك���م( �إىل ح�شان ميثل معجزة 

لل�شفاء من و�قع )�لنوع).
�إنها �لتناق�شات �لتي حتيل �إىل ��شتيعاب 
و �إدر�ك �ملجم���ل م���ن مناح���ي �لتط���ور و 
�لتح���ول. ه���ذ� بح�ش���اب �أن ل���كل ظاهرة 
تتفاع���ل يف �حلي���اة و �ملجتم���ع، تعي����س 
�أح���و�ل �لتلزم �جلديل ب���ن �لأ�شا�شي و 
�لثانوي، و ما ينجم عنه من تفاعل د�خل 
�ملنظوم���ة �لو�حدة. و من �أح���و�ل تفاقم 
�لتناق�ش���ات يك���ون �لتطل���ع نح���و و�شع 

�حلل���ول لوقف ه���ذ� �لتن���ازع �لكامن يف 
�لتناق�ش���ات. تل���ك �للحظة تك���ون مبثابة 
نقط���ة �لنط���لق نح���و �لتح���ول. و �لتي 
ل تكف ع���ن �لتاأثري �ملتب���ادل بن عنا�شر 
يف  �لق���وة  ت�ش���رب  حي���ث  �لتناق����س، 
�ل�شعف، و �ل�شع���ف يف �لقوة، و تف�شي 
�لغمو�س يف �شلب �لو�شوح �أو �لعك�س. 
عملي���ات ل تني تتفاعل ب���كل قوة، لينجم 
عنها عملي���ات جديدة مل يك���ن لها وجود� 
يف �ل�شاب���ق. �لتعار����س و �لتناق����س و 
�لت�ش���اد �لكام���ن يف دخيل���ة )�خل���روف( 
جعل منه ميار�س فعل �حلياة و �لتحرك، 

منح���ه �لد�فع نح���و �لتغي���ري و �لتحول. 
حتى قاده �إىل م�ش���ري طقو�شي متثل يف 
�أن يك���ون قربان���ا حلي���اة ح�ش���ان �أ�شيل 
�خل���روف  م�ش���ري  يذه���ب  و جمي���ل. مل 
�شدى، فقد حظ���ي مبوت �حتفايل مهيب، 
�أدخ���ل �لبهجة و �ل�شع���ادة يف نفو�س من 
تل���ذذو� بطع���م �للح���م �لط���ازج �ل�شه���ي، 
و  �لغبط���ة  و  �لعام���رة،  �لوجب���ة  حي���ث 
�مل���رح و �لحتف���اء �ل���ذي ع���ّم �لقرية، يف 
�أعقاب و�قعة �شفاء �حل�شان �لعجيبة، و 
�لتي جاءت باخلل����س من من عّلة �أعيت 
�لأطب���اء و ح���ريت �لنا�س ح���ول �شر هذ� 

�ل�شقم �لذي حّل فجاأة، و غاب فجاأة.
يف  يحركن���ا  م���ن  �أن  �إىل  هيغ���ل  ي�ش���ري 
�أح���و�ل  �إىل  يع���ود  �إمن���ا  �لوج���ود، 
�لتناق�شات �لكامنة فينا، �لتناق�شات هي 
�جلوهر �حلافز و �ملحرك لنا يف �حلياة. 
تفع���ل  �ل�شجاع���ة تتفاع���ل و  �خل���وف و 
�لأفاعي���ل يف ر�ش���م م���دركات �ل�شتجابة 
يف موق���ف ما. �حلكم���ة و �لتهور، �لتاأين 
ت�ش���كل  �لغ�ش���ب،  �لت�ش���رع، �حلل���م و  و 
�مل���كايفء �ملو�شوع���ي يف دخيل���ة �لكائن 
�لب�شري، لتجعل منه م�شتجيبا للتحرك و 

�لتطلع نحو ممار�ش���ة �حلياة، و �ل�شغف 
بالتفا�شي���ل �لتي تنتجه���ا. و هكذ� �حلال 
م���ع عملية نفي �لنفي. حي���ث )�خلروف( 
نف�ش���ه �شف���ة  ع���ن  ينف���ي  �أن  �أر�د  �ل���ذي 
)ثقافة �لقطي���ع( ور�ح �شاعيا نحو �إعادة 
�إنت���اج نف�شه بو�شف���ه، منق���ذ� للح�شان، 
�ل���ذي ميث���ل �لر�أ�شمال �لرم���زي يف بنية 
�حلكاي���ة. �إنها �أحو�ل �لتطابق مع قانون 
لفو�زي���ه، �لقائ���م على �أن �مل���ادى لتفنى 
و لت�شتح���دث، بل تتحول م���ن �شكل �إىل 
�آخ���ر. لقد حتول �خلروف من موقع )رقم 
يف قطيع �خل���ر�ف( �إىل وليمة مهيبة، مل 
يتحول �خلروف �إىل جمرد حلم مطبوخ، 
يت���م �زدر�د حلمه يف ق���دور �لنا�س خلل 
و  �ليوم���ي  �ملعي����س  يف  �لطع���ام  طه���ي 
�لتقلي���دي، ب���ل �أ�شحى جزء� م���ن طق�س 
�حتفايل، �شيت���م �حلاقه بالرمزية �لعالية 
�لتي يحتلها �حل�ش���ان �جلميل و �لأثري. 
و هك���ذ� قي����س للخروف من نف���ي نف�شه، 
�شعيا نحو �إعادة �إنتاجه بوجود �أكرب. و 
لعز�ء لك �أيها �خلروف فاأنت يف �لنهاية 
ح���ن  �لنا����س  يزدرده���ا  ليم���ة  و  جم���رد 

ي�شتهون �لطعام!؟
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تتمتع الكاتبة الرو�صية المعا�صرة 
ليودميال اأوليت�صكايا ب�صهولة �صرد 
االأحداث، ولكنها احيانا ال تترك 
م�صاحة الأبطالها في الدخول في 
حوار ملمو�س وجدل عميق، لعلها 

تفعل ذلك عن ق�صٍد ودراية، 
فتطلق لخيالها الوا�صع والحذق 
يتالعب باأقدار اأبطالها، لذلك 
نجد فعل )كان( يحتل م�صاحة 

كبيرة في هذه الرواية وفي مخيلة 
الكاتبة.

تدور �أحد�ث هذه �لرو�ية يف �لأربعينات 
و�خلم�شينات م���ن �لقرن �لع�شرين، تقدم 
لن���ا �لكاتبة فتاة ��شمها �شونيت�شكا حتب 
�لأدب حب���ا جم���ا، تغ���ر كب���ر يط���ر�أ يف 
حياة �شوني�شكا، حني تتزوج من �ل�شاب 
�لر�شام روبرت فيكتوروفيت�ش، وتعاين 
ولدة  وبع���د  �حلي���اة،  �شعوب���ات  مع���ُه 
�لطفل���ة )تانيا( ت�شق �ل�شعادة طريقها يف 
حياتهم وتك���ر تانيا �ملحب���ة لنف�شها، �ل 
�أنه���ا لن تدوم تلك �ل�شع���ادة ب�شبب قدوم 
�شديقة �بنتهم )يا�شيا( وهي فتاة جميلة 
ويتيم���ة وميكن �لقول باأنه���ا طارئة على 
حياتهم. كان���ت طيبة �شونيت�شكا هي من 
�شمحت لتلك �لفتاة �لدخول �إىل حياتهم، 
وكانت �ل�شب���ب �لرئي�ش يف جعل زوجها 
يهمله���ا وميار�ش �جلن�ش م���ع تلك �لفتاة 
�للعوب���ة �لتي �أغرت���ُه ببيا�شه���ا �ل�شاطع 
�لق�ش���ة  نهاي���ة  ويف  �لفات���ن،  وجماله���ا 

مي���وت زوجه���ا عل���ى �ش���در تل���ك �لفت���اة 
�للعوب���ة �لت���ي �حت�شنته���ا �شونيت�ش���كا 

و�عترتها مبثابة �بنتها )تانيا(.
بعد هذه �ملقدمة �لب�شيطة حول �لرو�ية، 
�ش���وف لن �حت���دث ع���ن �أبط���ال �لرو�ية، 
ب���ل ع���ن �لكاتبة م���ن خ���ال ن�شه���ا هذ�، 
لن ن�شه���ا ملغوم���ًا باملفاجئ���ات �لنقدية، 
يف  يط���رح  �ل���ذي  �ملفرو����ش  و�ل�ش���وؤ�ل 
ه���ذه �لرو�ية: ماذ� تري���د �أوليت�شكايا �أن 
تق���ول لن���ا ما بني �شط���ور ه���ذه �لرو�ية؟ 
بب�شاط���ة، لأب���د �أن ��ش���ر �إىل نقطة مهمة 
وجوهرية يف هذه �لرو�ية، �ن �لكاتبة ل 
تخف���ي م�شاعرها يف ه���ذ� �لعمل، ويظهر 
�شوته���ا جلي���ا يف ن�شه���ا، بل م���ن �ملمكن 
�أن نطل���ق علي���ه )خ���روج عن �لن����ش( �أن 
�ش���ح �لتعب���ر، ل���ذ� �شاأقتب����ش بع�ش من 
ن�شو�شه���ا لتك���ون �شاه���د� عل���ى حديثي 
هذ�، تق���ول �لكاتب���ة: “ مل يكن ))روبرت 

عل���ى  تغ���ذَّى  �ل���ذي  فيكتوروفيت����ش((، 
خب���ز �حلري���ة �لباري�ش���ي، ق���ادرً� حت���ى 
عل���ى �أن يتخي���ل نف�ش���ه وهو يعم���ل عمًا 
�حرت�في���ا يف وظيف���ة لدى �لدول���ة �ملُملة 
و�لكئيب���ة، حت���ى ل���و ��شتط���اع �لت�شالح 
م���ع تعط�شه���ا �لغب���ي �إىل �ل���دم وكذبه���ا 
�خل���ايل من �حلياء. “����ش 47، �ملق�شود 
يف ه���ذ� �لقتبا����ش �ل�شلط���ة �ل�شوفيتية، 
وهن���ا �لكاتبة ل ت���دع �أح���د �أبطالها يدلو 
بدلوه بطريق���ة عفوية، فكانت هي �ملُعر 
عم���ا يدور يف خلج���ات نف�شه، بل هي من 
ت�ش���در �لأح���كام على كل حرك���ة يف هذه 
�لرو�ية، وكاأمنا �أطلق���ت �لعنان حلريتها 
�لت���ي كان���ت تفتقر له���ا يف زم���ن �ل�شلطة 
�لبل�شفية، لذلك هذ� �لعمل ر�أى �لنور بعد 
تف���كك �لحت���اد �ل�شوفيتي، فل���م تقف �إىل 
هذ� �حل���د، بل حددت موقفه���ا من �لفرتة 
�لت���ي ُعرفت بذوبان �لثل���ج بكل و�شوح، 

فتق���ول: “ �جنذب غريبو �لأطو�ر هوؤلء 
جميعه���م، بع���د �أن ك�شفو� ع���ن �أن نف�شهم 
يف بد�ي���ة ))ذوب���ان �لثل���ج(( �ملُخ���ادع “ 
����ش57، ه���ذه �لأح���كام �ملق�ش���ودة �لتي 
�وردته���ا �أوليت�شكايا بن�شها هذ� مل تاأتي 
م���ن فر�غ، ب���ل جاءت بعد معان���اة طويلة 
يف ذ�كرته���ا �مل�شحونة بت�شور�ت �شلبية 
�جتاه ه���ذه �ل�شلطة �لبائ�ش���ة بكل معنى 
�لكلم���ة، فتجدها تعر ع���ن موقفها بحزم 
وبقوة فيما يخ�ش هذه �ل�شلطة �لدموية.
و�خ���ر�، م�ش���ى عل���ى ظهور ه���ذ� �لعمل 
�ك���ر من عقدين من �لزم���ن �ل �نه يعتر 
نقط���ة حت���ول يف م�شرته���ا �لإبد�عي���ة، 
و�لتي على �ثرها �ش���ورت �كر �لفرت�ت 
�لزمني���ة تعقيد� وهي ف���رتة �خلم�شينات 
و�ل�شتينات من �لقرن �ملن�شرم يف تاريخ 
رو�شي���ا، و��شتطاع���ت بر�ع���ة �أن توؤرخ 

هذه �حلقبة بطريقة �شل�شة و�بد�عية.

يعمل الناقد على الفواز منذ زمن 
مع مجموعة من االدباء الإدارة 
الم�صهد الثقافي العراقي، من خالل 
المكتب التنفيذي التحاد االدباء 
والكتاب.. وفي الدورة االأخيرة 
انتخب الفواز وباالأجماع رئي�صا 
لالتحاد.. المدى التقت به للحديث 
عن جديد االتحاد في برنامجه 
ون�صاطاته الثقافية المختلفة، 
ا�صافة الأ�صئلة ت�صغل الكثير من 
اأع�صاء االتحاد.

 لم يكن جديدا وج���ودك في اللجنة االدارية 
التحاد االدب���اء، فلطالما كنت في هذه اللجنة. 

ما الجديد االآن في كونك رئي�سا لالتحاد؟
- �إد�رة �لثقاف���ة تعن���ي �مل�ش���اركة �حلقيقية 
يف »�شناع���ة �مل�شه���د �لثق���ايف« ويف تاأم���ني 
فو�عل���ه، وحمركاته، وهو م���ا يعني حيازة 
�مل�شوؤولي���ات،  وحتّم���ل  �ل�شاحي���ات، 
و�لتنظي���م  �لتخطي���ط  يف  و�مل�شارك���ة 
و�لتمك���ني، وه���ذه �لي���ات كان���ت وماز�ل���ت 
�لثق���ايف  �لعق���ل  يف  لاأ�ش���ف  »ُمهّم�ش���ة« 
�لكثري���ن  لأّن  �لعرب���ي،  وحت���ى  �لعر�ق���ي 
ينظ���ر �ىل �مل�شوؤول �لثق���ايف بو�شفه كائنا 
�د�ريا خال�ش���ا، �و يتم ترحيل���ه من �لد�رة 
�ل�شيا�شي���ة �ىل �لد�رة �لثقافي���ة، وه���ذ� ما 
يجعل �لد�ر�ت �لثقافية م�شكونة بكثر من 
�لبروقر�طي���ة، و�لتع���ايل و “�شوء �لفهم” 
د�ئما. ما ن�شعى �ليه، �و نعمل عليه هو ربط 
�لد�رة �لثقافي���ة بالعمل �لثقايف، بعيد� عن 
م���ا هو ر�شمي و” روتين���ي” �و عن �شناعة 
“�لنجم �لثقايف” هذ� �خللط �شنع لنا عقد� 
له���ا ذ�كرة ب�شع���ة، مثلم���ا �شن���ع م�شوؤولني 
ك�شاىل �ربكو� �لعم���ل �ملوؤ�ش�شاتي و�كتفو� 
بالإ�شب���اع �لرم���زي له���ذه �مل�شوؤوليات �لتي 
ل متط���ر ذهب���ًا. �شحي���ح �أنا م���ن �مل�شاركني 
لكن���ي  �لثق���ايف،  �مل�شه���د  �د�رة  يف  مبك���ر� 
د�فع���ا  »رئا�شته���ا«  م�شوؤولي���ة  يف  وج���دت 
جدي���د� للمر�جع���ة، ولتجاوز بع����ش �لعقد 
و�ملركزي���ات، وللعم���ل مع �لآخري���ن بروؤى 
�أكر جّدة، وحيوية، على م�شتوى مو�جهة 
�لتحديات �لكرى �د�ريا و�شيا�شيا وثقافيا، 

�و عل���ى م�شتوى �مل�شارك���ة يف عمل تاأهيلي 
وتنظيم���ي لو�قعن���ا �لثق���ايف �ل���ذي يحتاج 
�لكث���ر، و�ل���ذي ي�شتدع���ي بال�ش���رورة �ىل 
مزيد من �لج���ر�ء�ت، ولإث���ارة ��شئلة �أكر 
ج���دوى يف �لتعاط���ي مع حاجاتن���ا �لثقافية 

و��شتحقاقاتها.

 م���ا جدي���د برنامج اتح���اد االأدب���اء والكتاب 
في الع���راق فيما خ�ص عالقت���ه باأدباء الوطن، 

وعالقته مع الموؤ�س�سات الثقافية االأخرى؟
�لتج���اوز،  ه���و  حي���ة  ثقاف���ة  �أّي  ره���اُن   -
�لثق���ايف  ع���ن �جلدي���د، و�لعم���ل  و�لبح���ث 
�ل���ذي ل جدي���د فيه���ا، �شرع���ان م���ا ي�شم���ر 
ويفق���د حيويت���ه، وه���ذ� م���ا يجعلن���ي �أكر 
حر�ش���ًا عل���ى �يج���اد ف�ش���اء�ت �أك���ر �شعة 
للعم���ل �لثقايف، عر خيار�ت �جلديد، وعر 
تن�شيط جمالت���ه �ملتعددة، ل�شيما مع فريق 
�شبابي �أك���ر ��شتعد�د� للعمل، و�لتفاعل مع 
��شئلتن���ا �لثقافي���ة �جلدي���دة، و�لتي تتطلب 
مرون���ًة، وو�قعي���ًة، وهو ما جعلن���ي ��شعى 
م���ع فريقي �جلدي���د �ىل تاأم���ني حيوية �أطر 
ذلك �جلدي���د، و�ىل �لنفتاح �لطيف �لثقايف 
�لر�شم���ي،  وحت���ى  و�لكادمي���ي،  �مل���دين 
وباجت���اه ت�شكيل م�ش���ار�ت حقيقية وفاعلة 
للعم���ل �لثق���ايف و�ملهن���ي، ومب���ا ي�شه���م يف 
�ن�ش���اء “ر�أي عام” ثق���ايف، نطمح �أن يكون 
ل���ه ح�ش���وره �ملوؤث���ر يف �مل�شه���د �لوطن���ي، 
ل  ويف تاأ�شي����ش �شرت�تيج���ات ثقافي���ة توؤ�شّ
قي���م �لنماء و�لتق���دم وم�شوؤولي���ات �حلرية 
و�حل���ق و�ل�شل���م �لأهل���ي، ف�شا ع���ن عملنا 
على �ل�ش���روع مب�شاري���ع م�شتقبلية مع عدد 
و��ش���ع م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات �ملدني���ة و�لنقابات 
�ل�شتارتيجي���ات،  تل���ك  لتن�شي���ط  �ملهني���ة 
ومب���ا يوؤك���د ري���ادة �لحت���اد �لع���ام لاأدباء 
و�لكت���اب يف �لعمل �ملهني ويف �لتعاطي مع 
�ل�شتحقاق���ات �لتاريخي���ة لو�قعن���ا �لثقايف 

و�لتعليمي و�ملعريف و�لتنموي..

برنامج���ه  االأدب���اء  اتح���اد  �سيع���اود  ه���ل   
اال�سبوع���ي بعق���د الن���دوات والملتقي���ات؟ وما 

الجديد في ذلك؟
- �لرنامج �لثق���ايف �ل�شبوعي يف �لحتاد 

مل ينقط���ع، وحت���ى يف »عزل���ة كورون���ا« 
عملنا على تنظي���م �لفعاليات 

طري���ق  ع���ن  �لثقافي���ة 
�لتو��ش���ل  من�ش���ات 
�لجتماع���ي.. �لي���وم 
كبر  حت���ول  ن�شه���د 

�جله���د  وقائ���ع  يف 
فق���د  �لثق���ايف، 

�شب���ح  �
د  حتا لا

بر�جمه �لثقافية �ليومية و�ملتنوعة، فلدينا 
�لآن ع���دد� م���ن �لن���و�دي و�مللتقي���ات �لت���ي 
تعق���د جل�شاتها على م���د�ر �لأ�شبوع، فهناك 
نادي �ل�شع���ر، ونادي �ل�شرد، وملتقى �لنقاد 
و�لكادمييني، وملتق���ى �خلمي�ش، و�مللتقى 
�لذ�ع���ي و�لتلفزي���وين، ون���ادي �ل�شينم���ا، 
ون���ادي �أدب �لطف���ال، نادي �للق���اء، وبيت 
»من���ر  �ي�ش���ا  وهن���اك  �لعر�ق���ي،  �مل�ش���رح 
�لعق���ل« و«منت���دى �لأدب �لن�ش���وي” وهم���ا 
�لفعاليات  �د�رة  يف  “موؤ�ش�شتان” فاعلتان 
�لفكرية و�لدر��ش���ات �لتخ�ش�شية، وباإد�رة 
�ل�شت���اذة �لدكت���ورة له���اي عب���د �حل�شني، 
و�لباحث ناجح �ملعم���وري، و�لدكتور علي 
عب���ود �ملحم���د�وي، وقد �شدر ع���ن �لحتاد 
بح���وث ودر��ش���ات  ت�شمن���ت  كت���ب  ثاث���ة 
�ملوؤمت���ر�ت �خلا�ش���ة بهات���ني �ملوؤ�ش�شت���ني، 
ع���ن �مل���اذ �لثقايف، وع���ن �لعن���ف و�لهوية 
ع���ن  ف�ش���ا  �لن�شوي���ة،  وع���ن  و�لثقافي���ة، 
�ل�شبوع���ي  �لرنام���ج  �نعق���اد  ��شتم���ر�ر 
ي���وم �لربع���اء م���ن كل ��شب���وع.. �لنو�دي 
و�مللتقي���ات �لثقافي���ة يف �لحت���اد ُت���د�ر من 
قب���ل ��شماء ثقافية له���ا ح�شورها �ملميز يف 
م�شهدنا �لبد�عي، ف�شا عن وجود تن�شيق 
م�شتمر لإقام���ة �لندو�ت �لفكري���ة بالتعاون 
مع ع���دد من �لنقاب���ات و�ملوؤ�ش�ش���ات �ملدنية 
مث���ل نقاب���ة �ملعلمني، و�جلامع���ات، و�لتيار 

�لدميقر�طي وغرها..

 م���ا هو الجديد في ن�س���اطات اتح���اد االأدباء 
على ال�سعيد الثقافي والمهني؟

- ف�ش���ا عن م���ا ورد يف �جابتن���ا �ل�شابقة، 
ن فالحت���اد ميل���ك  لآ �

ن�ش���ر  د�ر 
له���ا 

ح�شورها وم�شاركاته���ا يف معار�ش �لكتب 
�لعر�قي���ة و�لعربية، فقد م�شاركتنا �لو��شعة 
يف معار����ش �لقاهرة و�ب���و ظبي و�لريا�ش 
يف  �ملعار����ش  م���ن  وغره���ا  و�ل�شارق���ة 
�ملحافظ���ات �لعر�قي���ة.. ويف �شي���اق جتديد 
�لأطر �ملهنية و�لثقافية لعمل �لحتاد، فنحن 
نعم���ل �لآن عل���ى جتدي���د �لنظ���ام �لد�خل���ي 
وعل���ى وف���ق ��شتحقاق���ات و�قعن���ا �ملهن���ي 
و�لجتماع���ي و�لثق���ايف، ومت تكلي���ف جلنة 
خمت�شة للبحث يف هذ� �ل�شاأن، كما و�شعنا 
�ليات جديدة لقبول �لع�شاء �لذين يريدون 
�لنتم���اء لاحتاد، وعلى وفق �شروط مهنية 
مت و�شعه���ا بالتن�شي���ق م���ع جلن���ة �لقب���ول 
�ملركزية، و�لت���ي ت�شم عدد� من �لكادمييني 
و�لدباء �ملخت�شني باأجنا�ش �لدب �ملتعددة، 
كم���ا مت و�ش���ع �أجن���دة خا�ش���ة بالتن�شي���ق 
م���ع ف���روع �لحت���اد يف �ملحافظ���ات لإقام���ة 
مهرجاناته���ا وموؤمتر�ته���ا �لثقافي���ة، ومب���ا 
يع���زز مب���د�أ �لتو��شل، و�ل�شر�ك���ة، ودعمها 
مادي���ا وتنظيمي���ا، ل�شيم���ا �ملهرجانات ذ�ت 
�لطابع �لتخ�ش�شي لاأدباء �لكورد و�لأدباء 
�لرتكم���ان و�لأدباء �مل�شيح���ني، و�لدباء من 
�لقوميات و�جلماعات �لأخ���رى- �ل�شابئة، 
�ليزيديني- وغرهم وم���ن منطلق �لميان 
�لثقاف���ات  يف  و�لتع���دد  �لتن���وع  باأهمي���ة 

�لعر�قية.

 اال تتف���ق مع���ي اأن المجل���ة المركزية التحاد 
االأدب���اء بحاجة الى اعادة نظ���ر في م�سمونها، 
لك���ي تك���ون مجل���ة يحرره���ا االدباء عل���ى اقل 

تقدير؟
- لاحت���اد �لآن عدد من �ملن�ش���ات �لثقافية، 
�خلا�ش���ة  �ليوتي���وب  قن���اة  ع���ن  فف�ش���ا 
��ش���م  وحتم���ل  جري���دة  فهن���اك  بالحت���اد، 
»�لحتاد �لثقايف« و�لتي ت�شدر بانتظام كل 
�شهر، وتغط���ي ن�شاطات �لحت���اد يف بغد�د 
و�ملحافظ���ات، ف�ش���ا ع���ن ن�ش���ر نتاجاته���م 
�لدبي���ة، كم���ا �أّن جمل���ة �لحت���اد �ملركزية » 
�لديب �لعر�ق���ي« تو��شل �شدورها ف�شليا، 

وباإد�رة نخبة ثقافية �كادميية.
جملتن���ا �ملركزي���ة لي�ش���ت بعيدة ع���ن ذ�كرة 
�ملجل���ة �لت���ي ��شدرها �لحتاد ع���ام 1961، 
فهي ج���زء من تاريخها �حلافل، 
وه���و م���ا قمنا ب���ه �لآن 
بيبلوغر�فيا  باأ�شدر 
فهر�ش���ة  تت�شم���ن 
�ع���د�د  ل���كل 
عام  من���ذ  �ملجلة 
1961 وق���د مت 
مع  توزيعه���ا 
د  لع���د �
�لخ���ر 

من �ملجلة.
وبق���در ما �أّننا نحر�ش عل���ى �أن تكون �إد�رة 
جمل���ة “�لديب �لعر�قي” م���ن �لأدباء، وهو 
ما معم���ول به، فرئا�ش���ة �لتحري���ر و�لد�رة 
م���ن �لدباء ��شح���اب �لتخ�ش�شات �لعلمية، 
�ل�شع���ي  م���ن  مين���ع  ل  وه���ذ�  و�لنقدي���ة، 
�ملجل���ة عل���ى  �أن حُتاف���ظ  عل���ى  و�حلر����ش 
ر�شانته���ا، ويف �أن تك���ون جمل���ة ذ�ت قيمة 
ثقافية وعلمية، فالنتاج���ات �لتي ُتن�شر فيها 
خا�شعة للفح�ش و�ملر�جعة، ومن قبل هيئة 
�لتحري���ر، وحتى م���ن �للجن���ة �ل�شت�شارية 
للمجل���ة و�لتي ت�شم ��شماء ثقافية ر�ئدة يف 

م�شهدنا �لثقايف..

 �ساأل الكثير من االأدباء عن منحة االأدباء 
والكتاب.. ما الجديد فيها؟

ق�شي���ة  ه���ي  �لأدب���اء  منح���ة  مو�ش���وع   -
حكومي���ة، ومرتبط���ة ب�شيا�ش���ة �حلكوم���ة، 
وما يتم تخ�شي�شه له���ا يف �ملو�زنة �لعامة، 
وع���ر �لتن�شيق م���ع وز�رة �لثقافة و�لآثار، 
بو�شفها �جله���ة �لر�شمي���ة �ملخولة مبتابعة 
�لأم���ر، و�لحتاد ه���و �ملوؤ�ش�ش���ة �لتي تقوم 
بتنظيم �لقو�ئم و�ل�شماء �خلا�شة باأع�شاء 
�لحت���اد، وعل���ى وف���ق �ل�شياق���ات و�لليات 
�لت���ي و�شعته���ا �ل���وز�رة، وقد م���ا عملنا به 
طو�ل �ل�شهر �ملا�شية، حي���ث �لقيام باإعد�د 
�ل�شتمار�ت و�جلد�ول �خلا�شة مب�شتحقي 
وز�رة  �ىل  ت�شليمه���ا  ومت  �ملنح���ة،  ه���ذه 
�لثقاف���ة، وبانتظار �قر�رها بع���د ��شت�شد�ر 

�ملو�فقات �لقانونية على �ملو�زنة �لعامة..

 ه���ل �سيوؤثر وجودك على راأ����ص االتحاد على 
ان�سغاالتك االبداعية؟

- �أن���ا �شخ�شي���ا ل �أوؤم���ن بالف�ش���ل م���ا ب���ني 
�لعمل يف �لن�شغ���ال �لبد�عي، وبني �لعمل 
يف �د�رة �لثقاف���ة، وه���ذ� �لمي���ان يجعلني 
�أك���ر ثقة و�ندفاع���ا �إجناح هذي���ن �لعملني، 
لأن �ملثق���ف �لعرب���ي لي�ش كائن���ا خارقا، ول 
يكتفي بالعي�ش على �لوهام، كما �أين �وؤمن 
باأّن حيوية �لنت���اج �لثقايف ترتبط بوجود 
�شام���ن  منا�شب���ة، وبوج���ود  ثقافي���ة  بيئ���ة 
ل�شناع���ة ثقافية فاعلة، وه���ي م�شوؤوليات ل 
ُت���د�ر بالع�شو�ئيات، بل حتتاج �ىل �للتز�م 
�لتز�م���ات  كونه���ا  ع���ن  ف�ش���ا  و�جلدي���ة، 
�خاقية ووطنية ومهني���ة، كما �أّن �هتمامي 
مب�شروع���ي �لدب���ي �خلا�ش ي�شعن���ي �أمام 
حت���ٍد كب���ر، ويدفعن���ي �ىل �ل�ش���ر�ر عل���ى 
ره���ان �لنجاح، و�لعمل عل���ى تن�شيط �لعمل 
يف �لبيئ���ة �لثقافي���ة، ويف �ملي���د�ن �لنقاب���ي 
و�لتنظيمي، وعل���ى �حلر�ش �ل�شخ�شي يف 
تو��ش���ل عملي �لدبي عل���ى م�شتوى �لن�شر 
و�لقر�ءة وتتبع �جلديد يف �حلياة �لثقافية.

تبل���ور �ش���كل جديد م���ن �أ�ش���كال �ملو�شيقى 
ه���و مو�شيقى �لألع���اب �لألكرتونية، ��شوة 

مبو�شيقى �لأف���ام �أو �ملو�شيقى �مل�شاحبة 
للف���ن �مل�شرحي. ب���د�أ هذ� �ل�ش���كل بالظهور 
ب�ش���كل بد�ئ���ي يف �شبعين���ات وثمانين���ات 
�لألع���اب  �نت�ش���ار  م���ع  �لع�شري���ن  �لق���رن 
�لألكرتونية، وكان مقيدً� بامل�شتوى �لتقني 
لتلك �لف���رتة لكن هذ� تطور مع تطور علوم 

�لكومبيوتر حتى و�شل �ليوم �إىل ف�شاء�ت 
 )4K( مفتوح���ة من ناحية نوعي���ة �ل�شوت
بالت���و�زي م���ع حت�ش���ن نوعي���ة �لفيدي���و، 
و�حت���ل هذ� �لف���ن موقعًا منف���ردً� خا�شًا به 

بعد ظهور موؤلفني متخ�ش�شني به.
يف �لبد�ية �عتم���دت مو�شيقى �لألعاب على 
ميلودي���ات ب�شيط���ة، كما �قتب����ش م�شممو 
�لألع���اب �أحيانًا من �ملو�شيق���ى �لكا�شيكية 
)ب���اخ �أو ديبو�ش���ي �أو �شات���ي( مب���ا يائ���م 
م�شمون �للعبة، �أما �ليوم فا توجد حدود 
لتاألي���ف �ملو�شيق���ى. تتد�خ���ل هن���ا خمتلف 
�أن���و�ع �ملو�شيق���ى: مو�شيق���ى �إلكرتوني���ة، 
�شعبي���ة، �أغ���اين �لفايكن���غ، �أغ���اين �لقرون 
�لو�شط���ى، ج���از، كا�شيك باأنو�ع���ه، بوب، 
مو�شيقى لتينية وكل ما يخطر على �لبال، 
ح�شب حاج���ة �للعبة. وهناك منحى للبحث 
ع���ن مو�شيقى �حلقبة و�ملنطق���ة �لتي تدور 
فيها �أحد�ث �للعبة وتقدميها ب�شكل و�قعي. 
ينت�ش���ر عل���ى �لعم���وم ��شتعم���ال مو�شيقى 
هولي���وود  مو�شيق���ى  طابعه���ا  يف  ت�شب���ه 
كتل���ك �لت���ي ي�شتعمله���ا ج���ون ويليامز يف 
�أف���ام �شبيل���رغ �ل�شه���رة، وه���ي تعتم���د 

عل���ى ه�شم ومتثي���ل كل �ل���رت�ث �ملو�شيقي 
�لغرب���ي وبن���اء مو�شيق���ى جدي���دة علي���ه. 
و�شجل���ت ف���رق عاملي���ة م�شه���ورة مو�شيقى 
�لألعاب منذ وقت مبكر منذ �لثمانينات مثل 
فرق���ة لندن �لفيلهارموني���ة �أو فرقة طوكيو 
�لفيلهارمونية. ولي�ش �أقل دللة على �أهمية 
ه���ذ� �ل�ش���كل �ملو�شيقي �جلديد م���ن �إدخال 
�لعديد من �لأكادمييات �ملو�شيقية �ملرموقة 
مو�شيق���ى �لألع���اب كم���ادة تدري�شية �شمن 
مناهجه���ا منذ �أكر م���ن عقدي���ن، مثل كلية 

بركلي �ل�شهرة يف نيويورك.
وكث���رً� م���ا تك���ون �ملو�شيق���ى �مل�شاحب���ة 
interac� تفاعلي���ة  �ملو�شيقي���ة  )ااألع���اب 

�ملوق���ف،  بح�ش���ب  تتغ���ر  �أنه���ا  �أي   )tive
فيتغ���ر �إيقاعها �أو طبيعته���ا وفقًا للموقف 
�ل���ذي يتعر����ش �إلي���ه �لاع���ب. وق���د و�شل 
�لتطور �لتقني مر�حل متقدمة ت�شمح بهذ�.

باملقاب���ل ت���رز بق���وة فئ���ة جدي���دة تعتم���د 
�ملكتوب���ة  �لأ�شيل���ة  �ملو�شيقي���ة  �ملوؤلف���ات 
خ�شي�ش���ًا لهذه �لألع���اب، وهذ� دعا منظمي 
�أم�شي���ات �لروم���ز �للندنية �ل�شه���رة �إىل 
تنظيم �أم�شي���ة خا�شة مبوؤلفي �لألعاب يوم 

�لأول م���ن �آب �جل���اري للم���رة �لأوىل. قدم 
روبرت �أميز و�لفرقة �لفيلهارمونية �مللكية 
�ملع���ززة باأدو�ت �ألكرتوني���ة �أعمال عدد من 
�ملوؤلف���ني: م���ات روج���رز، كوج���ي كوندو، 
�و�ش���ن وينت���وري، هيل���دور غودنادوت���ر 
وج�شي���كا ك���ري وغره���م. جن���د ب���ني هذه 
�لأ�شم���اء عدد� من �ملو�شيقيني �لن�شطني يف 

عامل �ملو�شيقى �لكا�شيكية.
�لألكرتوني���ة  �لألع���اب  �شناع���ة  �أ�شبح���ت 
�أك���ر �شناع���ة ترفيهي���ة �لي���وم، �إذ تف���وق 
عو�ئده���ا كل �أن���و�ع �ل�شناع���ات �لرتفيهية 
�لأخرى م���ن �شينم���ا ومو�شيق���ى وغرها. 
ول���و حتدثنا بلغة �لأرق���ام نذكر �أن مبيعات 
�لألع���اب بلغ���ت �أكر من 7 ملي���ار باون يف 
بريطانيا لوحدها �شنة 2021 وهذ� يعك�ش 
�ملوق���ع �لذي حتتل���ه هذه �ل�شناع���ة �ليوم. 
وحتقق مبيع���ات مو�شيقى �لألعاب زياد�ت 
كبرة بعدما طرحت �ل�شركات �لت�شجيات 
وي���زد�د  لاألع���اب،  �مل�شاحب���ة  �ملو�شيقي���ة 
�لإقبال على �شر�ئها مما عزز من ��شتقالية 
ه���ذ� �ل�ش���كل �ملو�شيق���ي ودفع���ه بق���وة �إىل 

�لو�جهة.

 لطفية الدليمي
قناديل

 كت����ب برنارد�شو يف و�حدة من �إ�شتب�شار�ت����ه �ملغلفة بالفكاهة �ملحببة 
�أّن �ملُبتل����ى بوجع �أ�شنانه يظنُّ �أّن من ليع����اين ذلك �لوجع �لرهيب هو 
�أ�شع����د �إن�ش����اٍن يف �لع����امل. ميك����ُن لنا – ل����و �شئنا – �أن جنع����ل من فكرة 

برنارد�شو مو�شوعة فل�شفية كاملة.
�إن�شان����ًا عا�����ش كّل حياته  لنت�ش����ّوْر – كتجرب����ة فكري����ة متخيل����ة – �أّن 
يع����اين �أوجاع����ًا لحتَتَم����ُل يف �أ�شنان����ه. هذه جترب����ة ل�أمتناه����ا لأحد، 
كم����ا ي�شعُب ت�شّورها؛ لكنها جتربة فكري����ة متخيلة كما قلت. لو تعافى 
ه����ذ� �لن�شان من �أوج����اع �أ�شنانه؛ فما�خلرة �لتي �شيك����ون قادرً� على 
�حلدي����ث عنها بعدئ����ذ؟ ل�شيء. �شتكون �شيئ����ًا يبد�أ بال�شن����ان وينتهي 
بها، و�شتك����ون �حلياة �ملجيدة بالن�شبة له هي �لق����درة على و�أد �أوجاع 
�لأ�شن����ان، ول�شيء بعد هذ�. ل����ن يكون يف ح�شيلته مفرد�ت مثل �حلب 
و�جلمال و�ملو�شيق����ى و�لعلم و�لفل�شفة و�لأ�شف����ار و�لقار�ت �ل�شا�شعة 
و�لتطلعات �لب�شرية �لعليا ومعاين����ة �لتنوعات �لب�شرية و�لبيولوجية 
�لتي يحفُل بها عاملنا. �ملوؤمُل يف �لأمر عندما يدرُك هذ� �ل�شخ�ش فد�حة 
خ�شارته عندم����ا ق�شى حياة ب�شرية ق�شرة باملقايي�ش �لكونية – حتى 
�أوجاعًا لحُتَتَمُل من  يع����اين  ل����و �إ�شتطالت �شنو�تها �لأر�شية – وهو 
جهة، وتت�شّرب مكامن �لبهجة يف �حلياة – وهي كثرة متلونة – منه.

قد يبدو �ملثال �ل�شابق مفرطًا يف تطّرفه؛ لكنه يك�شُف عن حقيقة خبيئة 
يف وجودنا �لب�شري. نحن جميع����ًا ُم�َشْرمَنون )�شائرون نيامًا( بدرجة 

ما تختلف من �شخ�ش لآخر تبعًا لعنا�شر بنيوية كثرة.
هن����اك �أوًل �شرمن����ٌة ل�شيق����ة بوجودنا �لب�ش����ري لن�شتطيع معه����ا فكاكًا 
؛فهي �شيء �شبيه بالوجود �لَقْبل����ي. لنتذّكْر حكاية �لفيل�شوف �ل�شيني 
)زو�نغ زو( �لذي عا�ش يف �ل�شني يف �لقرن �لر�بع قبل �ملياد. كتب زو 
عن حلٍم ر�آه يف منامه و��شتحال فيه فر��شة، وبعدما �إ�شتيقظ من منامه 
ر�ح ي�شائ����ل نف�شه: هل هو حقًا زو�ن����غ زو �لذي حلم باأنه �شار فر��شة، 
�أم �أن����ه فر��ش����ة حلمت باأنها �شارت زو�ن����غ زو ؟ تذّكُرنا هذه �حلكاية �أّن 
�لع����امل �لذي نعي�ش فيه قد يكون عاملًا �إفرت��شيًا، وثمة علماء مرموقون 
وفا�شف����ة كبار يقولون باأّن عاملنا لي�ش بالع����امل �لفرت��شي حتمًا؛ لكن 

كونه عاملًا �إفرت��شيًا هو �حتماٌل لميكننا ��شتبعاده .
�ل�شرمن����ة �لفل�شفية ميك����ن �لتعاي�ش معها، ويف �لأق����ّل ن�شتطيع �لبحث 
فيه����ا و�لق����رت�ب �حلثيث من فه����م طبيعته����ا؛ لكن ماذ� ع����ن �ل�شرمنات 

�لأخرى؟
يعي�����ُش �أغلبن����ا حيات����ه وه����و م�ش����رمٌن �شرمنة كامل����ة، تق����وده يقينيات 
حتمية ب�شو�بي����ة �آر�ئه و�أفكاره، و�أنه �حلق �ملطلق و�حلقيقة �ملطلقة، 
و�أّن �لآخري����ن وهٌم كامل و�شالة كاملة. ه����و كَمْن دخل خزنة م�شفحة 
باحلدي����د و�أقفل �لباب عليه من �لد�خل ور�ح يتلذذ باإعادة تدوير هو�ء 

زفره �لذي ت�شّمم بالكاربون.
مل����اذ� يفع����ل �لبع�����ش ه����ذ�؟ �جل����و�ب ي�ش����ٌر. لأّن �لعي�ش م����ع جملٍة من 
�ليقينيات �حلتمية �أ�شهُل من �لعي�ش مع عقل مت�شائل، ف�شويل، ليكفُّ 

عن حرية �لبحث و�رتياد �لآفاق �ملجهولة.
�ل�شرمن����ة �ل�شخ�شية تاأتي م����ن فقد�ن �حلرية �ل�شخ�شي����ة �أو / �أو عدم 
�لرغب����ة يف عي�����ش �حلرية، وتف�شيل �لعي�ش و�ش����ط قيود كثيفة بع�شها 
ُمت����و�رث وبع�شه����ا �لآخ����ر �شناع����ة ذ�تي����ة. نحك����ي كثرً� ع����ن �حلرية 
ونتغن����ى به����ا ؛ لكّن معظمن����ا يف دو�خل����ه �لدفينة لي�ش ح����رً�. كثرون 
مّن����ا يحّبذون �لعي�ش م����ع ديكتاتورية متلي عليهم م����اذ� ياأكلون، وماذ� 
يدر�ش����ون، و�إىل �أي����ن ي�شافرون؟ فتخل�شهم من ع����بء �لتفّكر ومو�جهة 
�مل�شوؤولية �ل�شخ�شية. كثرون من �لعر�قيني ي�شتطيبون هذه �ملناورة 
�لنف�شي����ة �لتي تخفف عنهم عبء �لف�ش����ل يف �ل�شعي لتحقيق ماتطلعو� 
�إلي����ه. �إل����ِق �أعباء نكو�ش����ك عل����ى �لديكتاتورية و�ك�شب ر�ح����ة بالك يف 

نهاية �لمر.
�حلري����ة �حلقيقية تاأتي مقرتنة بامل�شوؤولي����ة �لكاملة. لك �حلرية يف �أن 
حتب من تريد، و�أن تدر�ش ماتريد، و�أن ت�شافر لأي مكان تريد،،،، ويف 
�لنهاي����ة �أنت م�شوؤول وحدك عن �ختيارك. هذه ه����ي �لقاعدة �ل�شابطة 
للحرية، �إنها ثنائية �حلرية / �مل�شوؤولية. �حلرية يف �لتحليل �لفل�شفي 
ويف �لأدبي����ات �ل�شيا�شي����ة لي�ش����ت حق����ًا طبيعيًا ب����ل علي����ك �أن تختارها 

�ختيارً� وتقبل بها وبامل�شوؤولية �ملرتتبة عليها معًا.
كثرون مّنا ليريدون حرية مقرتنة بامل�شوؤولية. يريدون حرية متفلتة 
م����ن كّل م�شوؤولية؛ وبهذ� فهم يلعبون لعبة لت�شتقيم مع �شروط �حلياة 
�لرفيع����ة و�مل�شتحق����ة ل�ش����رف �لعي�����ش. ل�ش����يء ياأتي باملج����ان يف هذه 
�حلي����اة، و�إذ� ماج����اء باملجان فهو �إ�ش����ارة �إىل خط����اأ جوهري يف منط 

حياتنا.
ق����د ليع����اين معظمن����ا م����ن �أوج����اع �أ�شنان����ه؛ لكن����ه يع����اين �شرمنة هو 
��شطنعه����ا لنف�ش����ه. يريُد �لعي�����ش كاأح����د �لطفيليات �لت����ي تعتا�ُش على 
�ملخّلفات يف هذه �حلياة بعد �أن عزل عقله د�خل خزنة �ليقني �مل�شفحة.
�حلي����اة �لرفيعة تبد�أ بك�شر ق�ش����رة �ليقني �ل�شلدة، و�لكف عن �ل�شرمنة 
�ل�شخ�شية �لتي جتعلنا عميانًا ندور يف متاهة لنهائية. بعدها �شتكفل 
لنا �حلرية �مل�شوؤولة �إنتقاء خطو�تنا �لاحقة. قد نف�شل يف م�شعانا،لكن 
ل�شر يف ذلك؛ لكننا يف �أقّل تقدير �شنغادر هذه �حلياة وقد ر�أينا �أكر 
م����ن �شورة م�شهدي����ة و�حدة، و�شمعنا �أكر من �ش����وت و�حد، وتعلمنا 
�أك����ر من خرة فقرة و�حدة، وعرفنا �أّن يف هذه �حلياة �أكر من د�فع 

و�حد للعي�ش.

ال�سائرون نيامًا

لماذا يفعل البع�س هذا؟ الجواب 
ي�صيٌر. الأّن العي�س مع جملٍة من 

اليقينيات الحتمية اأ�صهُل من العي�س 
مع عقل مت�صائل، ف�صولي، اليكفُّ 

عن حرية البحث وارتياد االآفاق 
المجهولة.

�شوت ليودميال اأوليت�شكايا يعلو جليًا في رواية "�شونيت�شكا"
ح�صني علي خ�صري

ثائر �صالح

المدى الثقافي

موسيقى االحد

علي الفواز رئي�س اتحاد االدباء والكتاب:

نعمل على ربط الإدارة الثقافية بالعمل الثقافي، بعيدا عن الر�شمي

مو�شيقى الألعاب الألكترونية



وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

عندما دخلت دروبادي مورمو 
�ملدر�سة �البتد�ئية يف �إحدى 

قرى �لهند �لفقرية، كانت �لفتاة 
�سغرية تت�سبث بيد و�لدها، ومل 

تكن حتلم باأن ت�سبح رئي�سة 
لو�حد من �أكرب بلد�ن �لعامل، كان 

�حللم �أن ت�سبح ربة بيت، لكنها 
قررت �أن تنا�سل من �أجل �أن جتد 
لها مكانًا، وب�سبب �لفقر ��سطرت 

�إىل �أن ترحل عن قريتها وتعمل 
لتكمل تعليمها، حلمت باأن جتل�س 

على مقاعد �ل�سيا�سيني، وكان 
ذلك م�ستحياًل على فتاة تنتمي 

�إىل  �ملجتمعات �لتي تعاين 
من �لتهمي�س، مل تكن تعرف �أن 
�لطريق �إىل رئا�سة �جلمهورية 

�سي�سبح ذ�ت يوم  �سالكًا، و�أنها 
�ست�سبح يف يوم من �الأيام �أول 

رئي�سة جمهورية يف تاريخ بالد 
�ملليار �إن�سان. بعد �نتخابها قالت 

�إن ما ح�سل هو " �إجنازجلميع 
�لفقر�ء يف �لبالد. �إن �نتخابي 
دليل على حقيقة �أنه ميكن يف 
�لهند للفقر�ء �أن يحلمو� و�أن 

يحققو� هذه �الأحالم". هنا تكمن 
قوة �لدميقر�طية، حني تتمكن 

فتاة  مولودة يف منزل قبلي فقري 
من  �أن ت�سل �إىل �أعلى من�سب 

يف �لبالد .
يف كتابه "ال مذكر�ت" يقول 

�أندريه مالرو �إن �لزعيم �لهندي 
جو�هر الل نهرو قال له وهما 

يتجوالن  يف �سو�رع �لهند: 
لكنه  خر�فة،  �لالعنف  �إن  "قيل 

هنا هو �لو�سيلة �لوحيدة 
للن�سال"، ثم ي�سيف �أثناء 

�حلديث "كنت �أذكر د�ئمًا ما 
يقوله �ملهامتا غاندي: ال ميكن �أن 

يظهر �لله حيث تكون �لكر�هية 
و�خلوف".

يتحدث �جلميع يف �لعر�ق 
�لدميقر�طي عن دور �ملر�أة 

ومكانتها، لكنها كل يوم تهّم�س 
يف �لقر�ر �ل�سيا�سي، يرف�س 

�سا�ستنا �أن ي�ساهدو� �مر�أة 
رئي�سة للربملان �أو للجمهورية، 

و�أن تتوىل وز�رة �سيادية، 
فيما �أقر د�ستور 2005 ما 

�أقره د�ستور عام 1958 من 
حق �ملر�أة يف �مل�ساركة �لعامة 
و�لتمتع باحلقوق �ل�سيا�سية، 

ولكن يف كل يوم نرى �أن حقوق 
�ملر�أة مهدورة ، فبع�س �لقوى 
�ل�سيا�سية �لتي ترفع �لد�ستور 
بوجه �جلميع تدفع يف �لوقت 

نف�سه باملجتمع �إىل عقود من 
�لتخلف و�النعز�ل. و�أيا يكون 

�ملربر ملا يح�سل يف م�ساهد 
ت�سكيل �حلكومة �أو رئا�سة 
�لربملان ونو�به، فاأن �الأمر 

ال يخرج عن �ملخطط �لهادف 
�إىل �لعمل على �أن تعود �ملر�أة 

لت�سبح مو�طنة من �لدرجة 
�لثانية. مل تكن هذه �لقوى 

�ل�سيا�سية ت�ستهدف تغييب �ملر�أة 
فقط، ولكن لتثبت لنا �أن �ل�سر�ع 

على �ملنا�سب يجعل �جلميع 
ينحازون �إىل �أنف�سهم. �سربت 
هذه �لقوى ع�سفورين بحجر 

و�حد، �الأول هو �إبعاد �ملر�أة 
عن م�سدر �لقر�ر الأنها بر�أيهم 

�أن  ودين" و�لثاين  عقل  "ناق�سة 
يتمتع "حبايب" قادة هذه �لكتل 
مبز�يا هذه �ملنا�سب وفو�ئدها 

على �ملدى �لطويل ولي�سبح 
�سفر �ملر�أة �سفرً� جديدً� ي�ساف 

�إىل  �أ�سفار ت�سعها هذه �لقوى 
�ل�سيا�سية، وجت�سد حالة 

�لت�سليل و�خلد�ع �لتي مور�ست 
ومتار�س على قطاعات و��سعة 

من �ل�سعب. 

�ضد �ملر�أة !! 

الرجل يف القلعة العالية

 علي ح�سني

الطقس
لالأن���و�ء  �لعام���ة  �لهيئ���ة  �أعلن���ت 
�جلوية �لعر�قية حالة �لطق�س لهذ� 
�ليوم )�الأحد( �أن درجات �حلر�رة  
مقاربة ملعدالتها لي���وم �أم�س، و�أن 
�جل���و �سيكون م�سم�س���ًا يف �لعديد 

من مناطق �لبالد. 
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 علي لفتة �سعيد

متكن فريق فني ومهني 
من اإعادة ترميم �سجاد 
يعود تاريخه اىل اأكثـر 

من 200 �سنة �سمن جلنة 
�سكلتها العتبة احل�سينية 
املقد�سة لإعادة الأعمال 

اليدوية القدمية التي 
تعر�ست اىل التلف.

وق����ال مدير �إع����الم �لعتبة عبا�����س �خلفاجي 
ل�)�مل����دى( �ن �لكث����ري من �ل�سج����اد  �ملخزون 
ب�س����ورة غ����ري طبيعي����ة تعر�����س �ىل �لتلف 
و�ل�س����رر معت����رب� �ل�سجاد �لي����دوي �لقدمي 
ث����روة وتر�ث����ا وتاريخ����ا خا�س����ة �مل�سنوع 

يدويا بطريقة ريافة قدمي����ة، و�أ�سار �ىل �ن 
�لفني����ني يف �لعتبة  متكن����و� من �إعادة ريافة 
�سجاد ق����دمي بطرق فنية حديث����ة.. وبني �ن 
�ل�سج����ادة �لو�ح����دة حتتاج م����ن )10 �� 20( 
لون����ا م����ن �خلي����وط يف عملي����ات �سيانته����ا 

و�د�متها و�ن �لعم����ل �لفني �لناجح و�ملميز 
ه����و �لذي ال ي����رك �أثر� لل�سج����ادة على �نها 
تعر�س����ت �ىل  �ل�سيانة �و �إع����ادة �لريافة.. 
ولف����ت �ىل �ن �أغل����ب �ل�سج����اد �ملوج����ود يف 
�لعتب����ة  �حل�سيني����ة هو �سجاد ق����دمي ونادر 

لك����ن طريق����ة �خلزن كان����ت غري جي����دة و�أن 
�لق�س����م �أعاد �سيانة �أغلبه����ا خا�سة تلك �لتي 
عمره����ا م����ا ب����ني 100 �ىل 200 �سن����ة وهذ� 
يحت����اج �ىل دق����ة وف����ن ومه����ارة ومعرف����ة..  
وذك����ر �أن �أن����و�ع �ال�س����ر�ر ت����ر�وح ما بني 
خارج����ي  موؤث����ر  نتيج����ة  �ل�سج����ادة  مت����زق 
�أو �الإ�ساب����ة بالفطري����ات نتيج����ة تعر�سه����ا 
للرطوب����ة مم����ا ي����وؤدي �ىل ته����روؤ �ل�سج����ادة 
وتاآكلها وه����ي حالة ت�سم����ى )�لد�مج( وهي 
خطرة ج����د� وتعالج ب�سعوبة بالغة، وكذلك 
�ح����ر�ق �ل�سج����ادة الأ�سباب ع����ّدة، و�أ�سر�ر 
�أخ����رى تلح����ق بال�سج����اد نتيج����ة تقادمه����ا، 
معت����رب� �أن دق����ة �لعم����ل يف �إع����ادة �سيان����ة 
�ل�سجاد �أ�سعب بكث����ري من �سيانة �البنية.. 
ولف����ت �خلفاج����ي �ىل �أن �ل�سج����اد �ملوجود 
يف خم����ازن �لعتب����ة �ملقد�سة يعد م����ن �لنوع 
�لنفي�س �لقوقازي �لذي م�سى على �سناعته 
�أكرث من )200( �سن����ة، مو�سحا �أن �ل�سجاد 
�لي����دوي �ل�سرق����ي �لق����دمي �ملخ����زون لدين����ا 
�الأكرث بني مثيله �ملوجود يف �لعامل، منوها 
�ىل �ن هن����اك فكرة الإقامة معر�����س لل�سجاد  
ليطل����ع �جلمه����ور عل����ى  تاريخ����ه و�أنو�ع����ه 

وم�سادره وطرق حياكته.

فريق يعيد ريافة ال�سجاد اليدوي القدمي يف العتبة احل�سينية

 متابعة املدى 

وم���ن جانبه���ا، ك�سف���ت م�س���ادر طبي���ة 
�أن���ه مت �كت�ساف �إ�ساب���ة �لنجم �لر�حل 
بجلطة دماغية حادة، وحينها �نت�سرت 
�أنباء عن وفاة �لفنان �سعد جميد، ولكن 
مت نفيه���ا م���ن قبل جبار ج���ودي رئي�س 
�لنقاب���ة، ولك���ن �لي���وم مت �الإع���الن عن 

وفاته.
ومن جانبها، نع���ت �لفنانة �آالء ح�سني، 
زوجة �لفنان �لر�ح���ل �ل�سابقة، وفاته، 
بكلمات موؤثرة عرب ح�سابها �ل�سخ�سي 
على �إن�ستغر�م، قائلة: "�تقدم بالتعازي 

�إىل �أوالد �ملرح���وم �سع���د جمي���د، وكل 
�خو�ن���ه و�خو�ت���ه وعائلت���ه و�أقارب���ه، 
�عزي كاف���ة �لزمالء �أي�س���ا و�أ�ساأل �لله 

�أن يغفر له ويتغمده بو��سع رحمته".
�لفنان �سعد جميد ُولد يف مدينة بغد�د، 
بعدها �نطلق يف م�سريته �لفنية مبجال 
�لدوب���الج، لُي�س���ارك حينه���ا يف �جلزء 
�ل�سه���ري  �الأطف���ال  برنام���ج  م���ن  �الأول 
"�فت���ح ي���ا �سم�س���م"، ث���م كان���ت ل�سعد 
جميد جتربتان فنيتان يف �لت�سعينيات 

باالأردن.
بعدها �نقطع �سعد جميد عن �لدوبالج، 
لكنه ع���اد مرة �أخ���رى يف �لعام 2009، 

عندم���ا ق���دم �لدوب���الج يف �سوري���ا، ثم 
ع���رب  بالتلفزي���ون  �لعم���ل  �إىل  �نتق���ل 
م�سل�س���ل "ود�ر �لزمن"، �لذي ُيعد �أول 
دور در�م���ي ل���ه، كما ق���دم دور� �آخر يف 
م�سل�س���ل "�لبق���اء عل���ى قي���د �لع���ر�ق" 

للمخرج �أكرم كامل.
م�سارك���ة �لنجم �سعد جميد يف م�سل�سل 
"�الإيدز" �لذي مت ت�سويره يف �سوريا، 
كانت عالم���ة بارزة يف م�س���و�ره، فيما 
ب���رز دوره يف م�سل�س���ل "�س���و�د �لليل" 
فه���و و�ح���د  ذل���ك  للجمي���ع، وبخ���الف 
م���ن �أب���رز م���در�ء �الإنت���اج �لدر�مي يف 

�لعر�ق.

بيت  ي�ضتذكر "�لثورة �لعر�قية �لكربى" ثورة �لع�ضرين
�س���درت عن د�ر �ملدى رو�ية �لرج���ل يف �لقلعة �لعالية تاأليف 
فيليب كيندرد ديك ترجمة ر�سا �سادق، تتمّيز �لّرو�ية بوجود 
تاريٍخ بديل يفوز فيه �حللفاء  �لّرو�ية" حول  "رو�ية د�خل 
يف �حل���رب �لعاملّي���ة �لثانّي���ة ويخ�س���ر �الحت���اد �ل�سوفيت���ي 
�حلرب.. ف���ازت رو�ية "�لّرجل يف �لقلع���ة �ملرتفعة" بجائزة 
هوغ���و الأف�سل رو�ي���ٍة يف عام 1963م. منذ ع���ام 2015م مّت 
تعدي���ل �لعم���ل �الأدب���ّي وحتويل���ه �إىل م�سل�س���ٍل تلفزي���وين. 
��ستلهمت �لّرو�ية من عم���ٍل تاريخي للكاتب و�رد مور حول 
�حل���رب �الأهلّي���ِة، باالإ�ساف���ة �إىل بع�س �مل�س���ادر �لتاريخية 

�خلا�سة باحلرب �لعاملية �لثانية.

وف�����اة �ل���ف���ن���ان ���ض��ع��د جم��ي��د ب��ع��د ����ض���ر�ع م���ع ه����ذ� �مل��ر���ض

اأ�سدرت نقابة الفنانني العراقيني 
بيانا، ع�سر يوم اجلمعة، نعت فيه 

الفنان �سعد جميد، بعدما وافته 
املنية، بعد �سراع مع مر�ض ع�سال.

ياأتي هذا بعدما اكت�سف جار للفنان 
العراقي الراحل، اأنه قد فقد وعيه، 
يف متوز/يوليو املا�سي، مما اأ�سفر عن 
نقله اإىل م�ست�سفى الكندي، وكان يف 

حالة �سحية متاأخرة.

تع���ّد فيين���ا �أف�س���ل مدين���ة للعي����س يف �لع���امل، وفقًا 
ملوؤ�س���ر قابلي���ة �لعي�س �لعامل���ي لع���ام 2022 �ل�سادر 
عن وح���دة �ملعلومات �القت�سادي���ة، بح�سب �سحيفة 
�ل�سنوي  ترتيبها  �لقائمة، عن  ك�سف���ت  "�إندبندنت". 
الأف�س���ل �الأماك���ن �حل�سرية للعي����س يف جميع �أنحاء 

�لعامل.
�حتل���ت فيينا �ملرك���ز �الأول �ل���ذي �حتلت���ه قبل ثالث 
�سن���و�ت، قب���ل �أن تنخف����س �إىل �ملركز �لث���اين ع�سر 
يف ع���ام 2021 ب�سبب "عمليات �الإغالق �لتي ي�سببها 

وباء )كورونا(". 
متخلف���ة  �لثاني���ة،  �ملرتب���ة  كوبنهاغ���ن يف  وج���اءت 
قلي���اًل عن فيين���ا يف فئات �لرعاي���ة �ل�سحية و�لثقافة 
و�لبيئ���ة. وتعادلت زيوري���خ �ل�سوي�سرية وكالغاري 
�لكندي���ة يف �ملرك���ز �لثال���ث، م���ع فانكوف���ر، �لو�قعة 
على �ل�ساح���ل �لغربي لكند�، لتكم���ل �ملر�كز �خلم�سة 
�الأوىل. و�سل���ت ثالث مدن كندية �إىل �ملر�كز �لع�سرة 

�الأوىل، مع �حتالل تورونتو �ملرتبة �لثامنة.
لت�سكي���ل �لقائمة، مت ت�سني���ف 172 مدينة يف خم�س 
فئ���ات: �ال�ستق���ر�ر، و�لرعاي���ة �ل�سحي���ة، و�لثقاف���ة 

و�لرفيه، و�لتعليم، و�لبنية �لتحتية.
وي�سري �لتقرير �إىل �أنه "على مد�ر �لعامني �ملا�سيني، 
كانت �لت�سنيف���ات �لعاملية ل�سالحية �لعي�س مدفوعة 
�إىل حد كبري بجائحة )كورونا(، مع عمليات �الإغالق 
و�إجر�ء�ت �لتباعد �الجتماعي �لتي �أثرت على نتائج 
�لثقاف���ة و�لتعليم و�لرعاية �ل�سحية يف �ملدن بجميع 

�أنحاء �لعامل".
وتاب���ع "مع ذل���ك، يف �أحدث ��ستط���الع �أجريناه، عاد 
�ملوؤ�س���ر �إىل طبيعته، حي���ث مت رفع �لقيود يف �لعديد 

من �لبلد�ن".
يف ذي���ل �لقائم���ة، ج���اءت دم�سق يف �سوري���ا باملركز 
�الأخ���ري والغو����س يف نيجرييا باملركز قب���ل �الأخري، 

بينما �حتلت طر�بل�س �لليبية مرتبة �أعلى بقليل.

هذه هي اأف�سل املدن 
للعي�ض يف العامل

الذكاء ال�سناعي يك�سف اأ�سرار الن�سو�ض امل�سمارية القدمية

�سهى املحمدي تعر�ض راأيها يف الوقت بلوحات ت�سكيلية 

يف  �الأوىل  �لكتاب����ات  م����ن  �لكث����ري   
م����ن  �أل����و�ح  يف  �ملنحوت����ة  �لع����امل، 
�لطني، ال تز�ل غري مفككة. وي�ساعدنا 
�لذكاء �ل�سناعي �الآن يف جتميع هذه 
�لن�سو�����س �لقدمي����ة لب����الد �لر�فدين 
للرج����ال  �ملذهل����ة  �لق�س�����س  وك�س����ف 

و�لن�ساء و�الأطفال يف فجر �لتاريخ.
�ملتح����ف  يف  مغل����ق  ب����اب  فخل����ف 
مكتب����ة  توج����د  بلن����دن،  �لربيط����اين 
جميل����ة ذ�ت �سقوف عالي����ة ومقو�سة. 
د�خ����ل ه����ذه �لغرف����ة �ل�سري����ة يفت����ح 
وي�سح����ب  درج����ا  فين����كل  �إيرفين����غ 
لوح����ا م����ن �لطني مت�سدع����ا وحمرقا 
ومطبوع����ا باأحرف �سغ����رية من �أقدم 
لغ����ة مكتوب����ة يف �لع����امل؛ �إنه����ا قائمة 

�لب�سائر.

درج �آخ����ر يك�س����ف ع����ن قر�����س �آخ����ر 
"هذه �سالة لالإله مردوخ"، كما يقول 
فين����كل؛ وهو م�ساع����د حار�س �لن�س 

و�للغ����ات و�لثقاف����ات لب����الد م����ا ب����ني 
�لنهرين �لقدمي����ة يف �ملتحف وو�حد 
م����ن قل����ة قليل����ة م����ن �الأ�سخا�����س يف 

�لعامل ميكنهم ق����ر�ءة هذه �لن�سو�س 
بطالقة و�لت����ي تعود لف����ر�ت طويلة 
م����ن �لزمن و�ملعروفة با�س����م "�لكتابة 
�مل�سمارية"، وذلك وفق ما ن�سر موقع 
"نيو �ساينت�ست" �لعلمي �ملتخ�س�س.
م����ن جانب����ه، يلتق����ط م�س����ور �س����ور� 
لهذه �لكتابة بدقة مع و�سع �الأ�سو�ء 
�لنقو�����س  عل����ى  �ل�س����وء  لت�سلي����ط 
�ملحف����ورة. �ن ه����ذ� �لعم����ل ه����و جزء 
م����ن ثورة؛ وهي ث����ورة ت�ستخدم قوة 
�حلو�سب����ة �لي����وم الإعادة ه����ذه �لرقم 
�لطيني����ة �لقيا�سية �لت����ي يبلغ عمرها 
5000 عام �إىل �حلياة وك�سف �أ�سر�ر 

جديدة الأول ح�سارة يف �لعامل.
وعلى �لرغ����م من �أن نظام �لكتابة هذ� 
ق����د مت ف����ك �سفرته قب����ل 165 عاما، �إال 

�أن غالبي����ة �لن�سو�س �لتي ت�ستخدمه 
مل تت����م ترجمته����ا مطلق����ا �إىل �للغ����ات 
�حلديث����ة؛ وه����ي مهمة معق����دة للغاية 
تعتمد على خرب�ء مثل فينكل؛ و�الآن، 
بف�س����ل تط����ور�ت �ل����ذكاء �ل�سناعي، 
يت����م تدري����ب �أجه����زة �لكمبيوتر على 
ق����ر�ءة وترجم����ة �لكتاب����ة �مل�سمارية، 
و�إع����ادة جتميع �الأل����و�ح �ملجز�أة معا 
الإعادة �إن�ساء �ملكتبات �لقدمية وحتى 
�لتنبوؤ باأجز�ء من �لن�س �ملفقود. كما 
تتي����ح ه����ذه �الأدو�ت ق����ر�ءة �الأعم����ال 
�الأدبية �ملبكرة بالكامل الأول مرة منذ 
�لع�س����ور �لقدمي����ة، م����ا يعط����ي نظرة 
ثاقب����ة للق�س�س �لتي ظهرت الحقا يف 
�لكتاب �ملقد�س وت�سليط �ل�سوء على 

�حل�سار�ت يف فجر �لتاريخ.

 متابعة املدى 

�قامت  �لفنان���ة �لعر�قية �سهى �ملحمدي معر�سها 
�لفني "ر�أي للوقت" يف �لعا�سمة �الردنية عمان 
بد�ية �سهر �آب �حلايل. ت�سمن �ملعر�س 30 لوحة 
خل�س���ت جتربته���ا �لفني���ة �ملمت���دة ع���رب �سنو�ت 
طويلة من �خلربة �لفني���ة الأعمالها يف فن �لر�سم 
باأل���و�ن "�الكريلي���ك" و�لزي���ت �لت���ي مت ر�سمه���ا 

باأ�سلوب تعبريي غني باخلط و�للون.
وقال���ت �ملحم���دي "�ختلف���ت نظرتي ل���كل �الأمور 
�و  بالر�س���م  جم���ايل  يف  خربت���ي  ز�دت  فكلم���ا 
باالأمور �لدنيوية ب�سكلها �لعام �و �خلا�س فدور 
�مل���ر�أة يف لوحات���ي ج�سدتها ب�س���كل خمتلف عما 
كانت عليه قبل ع�سر �سنو�ت م�ست، ف�سرب �ملر�أة 
�ليوم ميثل ق���وة و�إر�دة على حتقيق �مل�ستحيل، 

الن �لوقت هو �مل�سافة بني ما يعطى وما يوؤخذ".
�س���يء؛ نظرتن���ا  يغ���ري كل  "�لوق���ت  و��ساف���ت  
للطبيعة ل�سكلها الألو�نه���ا الإجاباتها على �الأ�سئلة 
�ل�سعب���ة ويغ���ري فهمن���ا للعالق���ات و�الأ�سخا�س، 
خي���ار�ت  يعطين���ا  و�أحيان���ا  الأنف�سن���ا،  وحت���ى 
لنت�سرف بها، حت���ى و�ن فاتنا �أن ننتهز �لفر�سة 
نك���ون قد فهمن���ا �لدر�س، �لوقت ه���و �مل�سافة بني 
م���ا يعطى وم���ا يوؤخ���ذ.. ه���و ذكرياتنا ع���ن فرح 
قليل وح���زن �كرب، �لوقت ه���ذ� �جلامد �ملتحرك، 
�لقا�س���ي و�ملفرح".�ملعر�س �ل���ذي �سهد ح�سور� 
متميز� كانت لوحاته تبعث يف �مل�ساهد ��ستجابة 
عاطفي���ة فورية م�سحونة بده�س���ة �الألو�ن و�لتي 
تب���وح مب�ساع���ر عميق���ة و�أحا�سي����س متج���اوزة 
�الأو�س���ع،  �الإن�ساني���ة  لرح���اب  و�للغ���ة  للزم���ن 
و�أحيانا تختلط فيها �مل�ساعر �ملتناق�سة و�ملتنقلة 

ب���ني �لر�س���ا و�لرف����س وبني �حل���ب و�لك���ره �أو 
ب���ني �الإمي���ان و�خل���وف. ويتجلى كل ذل���ك لي�س 
فق���ط يف �للوحات �لتعبريية �لت���ي حتتوي على 
�ل�سخو����س و�إمياء�تها ب���ل �أي�س���ا �الأعمال �لتي 
تعك�س �لطبيعة ب���كل جتلياتها و�ألو�نها �لر�ئعة، 

�لرومان�سية منها و�لثائرة.
�لت�سكيلي���ة �سه���ى �ملحم���دي خريج���ة �أكادميي���ة 
�لفن���ون �جلميل���ة بغ���د�د 1998 ق�س���م �لت�سمي���م 
�لطباع���ي، �قام���ت ثالث���ة معار����س �سخ�سية يف 
�الردن، )�أغنيات وم���دن( )حياة مو�زية( و)ر�أي 
للوق���ت(، عمل���ت م�سممة لع���دد كبري م���ن �لكتب 
م���ن �جلد�ري���ات.  �لعدي���د  و�ملج���الت، �سمم���ت 
�سارك���ت يف ع�س���ر�ت �ملعار����س �جلماعي���ة يف 
�أوروب���ا و�آ�سي���ا و�أفريقيا وح�سل���ت على �لعديد 

من �ل�سهاد�ت و�جلو�ئز �لتقديرية.
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