يمكنكم متابعة الموقع
االلكتروني
من خالل قراءة :QR Code

follow us on our Website
or download Al Mada App
on stores

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

وفد الكاثوليك يتجول
في �شوارع مي�سان برفقة
العوائل الم�سيحية

5

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net
� 12صفحة مع الملحق ( )500دينار

العدد ( )4939ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد (� )9أيار 2021

جريدة �سيا�سية يومية

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

نائب� :إيران �ستتخلى عن مهاجمي القواعد الع�سكرية بعد االتفاق مع وا�شنطن

جماعات الكاتيو�شا ت�ستحدث "الأ�سلوب اليمني"
وتت�سبب بتوقف مقاتالت الـ F-16للمرة الثانية

 بغداد /متيم احل�سن

اىل �إ�شع ��ار �آخر توقف عم ��ل طائرات "اف
 "16االمريكي ��ة يف الع ��راق عل ��ى خلفي ��ة
ت�صاع ��د هجم ��ات م ��ا يع ��رف بـ"جماع ��ات
الكاتيو�شا" على القواعد الع�سكرية.
وغ ��ادرت ال�شرك ��ة االمريكي ��ة امل�شرفة على
ت�شغيل تلك الطائ ��رات ،لكنه من املرجح ان
يكون ان�سحابها "م�ؤقت ًا".

ويف�س ��ر م�س�ؤول ��ون تزايد الهجم ��ات ب�سبب
تعرث املفاو�ضات االيرانية مع �أمريكا والعامل
حول برناجمها النووي.
ويعت�ب�ر م�س�ؤول ��ون ان املجامي ��ع املنف ��ذة
للهجم ��ات ه ��ي "اذرع لطهران" وق ��د ترتكهم
مر�ض
اتفاق ٍ
وحيدين لو و�صلت االخرية اىل ٍ
مع وا�شنطن.
وب ��د�أت الف�صائ ��ل امل�سلحة يف الع ��راق التي
ت�ستخ ��دم ا�سم ��اء وهمي ��ة ،يف ا�ستخ ��دام

"اال�سل ��وب اليمن ��ي" مبهاجم ��ة امل�صال ��ح
الغربية.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (امل ��دى) يف االنب ��ار ف ��ان
"طائ ��رة او اثنت�ي�ن م�سريت�ي�ن ومفخخت�ي�ن
ق�صفت ��ا �صب ��اح ام� ��س قاع ��دة ع�ي�ن اال�س ��د
االمريكية غربي االنبار".
وتابعت امل�صادر ان "الهجوم احدث ا�ضرارا
يف املخ ��ازن اخلا�ص ��ة بحف ��ظ الطائ ��رات
االمريكية داخل القاعدة".

وج ��اء الهج ��وم عق ��ب �ساع ��ات م ��ن اع�ل�ان
وا�شنطن ت�سليم اجلانب العراقي داخل "عني
اال�سد" ذخرية تقدر بنحو مليوين دوالر.
كم ��ا اعلن ��ت الق ��وات االمريكية قب ��ل اقل من
ا�سب ��وع من ��ح الق ��وات العراقي ��ة يف القاعدة
" 63عجل ��ة ن ��وع هم ��ر" و" 20عجل ��ة ن ��وع
تويوتا".
و�أكدت خلية االعالم االمني احلكومية ،يف
بيان ام�س�" ،سقوط طائرة م�سرية مفخخة

على قاعدة عني اال�سد اجلوية يف االنبار"،
مبينة ان الهجوم مل ي�سفر عن خ�سائر.
وه ��ذه امل ��رة الثاني ��ة الت ��ي ت�ستخ ��دم فيها
اجلماعات التي تهاجم القواعد الع�سكرية،
الطائ ��رات امل�سرية املفخخ ��ة ،وهو ا�سلوب
تتبع ��ه ف�صائ ��ل يف اليم ��ن يف حربه ��ا م ��ع
ال�سعودي ��ة ال�سته ��داف املط ��ارات ومواقع
النفط يف اململكة.
 التفا�صيل �ص3

لقاء مرتقب
بين �شيخ الأزهر
والمرجع
ال�سي�ستاني

و�ص ��ل رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي �إىل ال�سلط ��ة قبل عام بعد �أن
�أطاحت حركة احتجاجية باحلكومة ال�سابقة.
كان تراج ��ع فر� ��ص العي� ��ش الك ��رمي ،وانع ��دام الأم ��ن ال ��ذي يعي�ش ��ه
العراقي ��ون من ��ذ �سنوات ،من بني �أك�ث�ر الأ�سباب التي �أث ��ارت ال�شارع،
وعجل ��ت ب�سق ��وط حكومة ع ��ادل عبد امله ��دي (ت�شري ��ن الأول - 2018
ت�شرين الثاين .)2019
فه ��ل ا�ستطاعت حكومة الكاظم ��ي تلبية مطالب املحتج�ي�ن؟ وكيف هي
حالة االقت�صاد العراقي يف ظل قيادته؟
وتن ��اول يف مق ��ال حتليل ��ي م�ش�ت�ركُ ،ن�ش ��ر على موق ��ع معه ��د ال�سالم
الأمريك ��ي ،كل م ��ن �سرهن ��ك حم ��ه �سعي ��د ،وهو مدي ��ر برام ��ج ال�شرق
الأو�س ��ط يف املعه ��د ،و�إيلي �أب ��و عون ،مدي ��ر برامج ال�ش ��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف املرك ��ز الإقليمي ملعهد ال�سالم الأمريكي يف تون�س،
�أبرز النتائج التي حققها الكاظمي خالل �أول �سنة من عهدته احلكومية.
وج ��اء يف م�سته ��ل املقال �أنه "عل ��ى الرغم من �أن الكاظم ��ي وعد بتلبية
العدي ��د م ��ن مطال ��ب املحتج�ي�ن� ،إال �أن ��ه مل يحق ��ق الكثري م ��ن النتائج
امللمو�سة ،على الرغم من بذله جهودا جديرة بالثناء".
لك ��ن كاتبي املق ��ال ا�ستدركا بالق ��ول" :مع ذلك ،نظ ��را لطبيعة املطالب،
فم ��ن غري الواقع ��ي توقع تلبية �أي حكومة لها يف غ�ضون عام �أو عامني
فقط".
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ت�صفيات
المونديال ت�ؤجّ ل
الدوري الممتاز
ً 30
يوما

ك�شف الأم�ي�ن العام ملعه ��د اخلوئي
ج ��واد اخلوئ ��ي ،ع ��ن لق ��اء يجري
العمل على حتقيقه بني �شيخ الأزهر
�أحم ��د الطي ��ب ،واملرج ��ع الدين ��ي
الأعلى �آية الله علي ال�سي�ستاين.
وق ��ال اخلوئي وهو �أ�ست ��اذ كر�سي
اليون�سك ��و يف جامع ��ة الكوفة� ،إن
"هن ��اك لقا ًء يجري العمل من �أجل
حتقق ��ه يف امل�ستقب ��ل ب�ي�ن �شي ��خ
الأزه ��ر �أحم ��د الطي ��ب واملرج ��ع
الدين ��ي ال�سي ��د عل ��ي ال�سي�ستاين،
و�أن معه ��د اخلوئ ��ي منفت ��ح عل ��ى
التع ��اون وال�شراكة م ��ع م�ؤ�س�سات
مث ��ل رابط ��ة الع ��امل الإ�سالم ��ي
ومنتدى تعزيز ال�سلم وكاي�سيد".
وب�ي�ن �أن "موق ��ف مرجعية النجف
م�ؤم ��ن بدول ��ة مدني ��ة غ�ي�ر دينية،
وترف� ��ض ت ��ويل �أح ��زاب الإ�س�ل�ام
ال�سيا�س ��ي ملقاليد احلكم يف العراق
و�سواه من البلدان".
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لطفية الدليمي تكتب:

�أم���ك���ن���ة ال��خ��ي��ال
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د .فالح احلمـراين يكتب:

بائع طائرات ورقية يعر�ض ب�ضاعته يف ظل حظر التجوال  ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص2

رئي�س كتلة م�سيحية :نحتاج �إلى الجلو�س والتفاهم

رئي�س الجمهورية يحاول تعديل الد�ستور بما تبقى من وقت البرلمان
تبن ��ى رئي� ��س اجلمهورية بره ��م �صالح فكرة
تعدي ��ل الد�ست ��ور جم ��ددا بع ��د اخف ��اق كت ��ل
جمل�س النواب يف التو�صل �إىل اتفاق ي�ضمن
مترير بع�ض املواد.
ويحاول �صالح بح�سب نواب جمع االطراف
املختلف ��ة ومناق�شته ��ا ع ��ن امكاني ��ة تق ��دمي
التعدي�ل�ات لتمريرها يف الربمل ��ان قبل انتهاء
الدورة احلالية.
ويعتق ��د يون ��ادم كن ��ا ،رئي�س كتل ��ة الرافدين

 ترجمة /املدى

 التفا�صيل �ص3

 متابعة /املدى

 بغداد /حممد �صباح

عام على حكومة الكاظمي:
"ال�سالح المنفلت" �أجل
الحوار ال�شامل

الربملانية يف ت�صريح لـ(امل ��دى) �أن "مناق�شة
رئي�س ��ي اجلمهورية وجمل�س الق�ضاء الأعلى
لفكرة تعديل الد�ستور ،ت�أتي لت�شجيع جمل�س
الن ��واب وكتله ال�سيا�سي ��ة بامل�ضي ال�ستكمال
التعدي�ل�ات الد�ستورية ولتج ��اوز اخلالفات
ب�ي�ن احلكوم ��ة االحتادي ��ة و�إقلي ��م كرد�ستان
على بع�ض املواد".
والتق ��ى ي ��وم اجلمع ��ة املا�ض ��ي ،رئي� ��س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح برئي� ��س جمل� ��س
الق�ض ��اء االعل ��ى فائق زي ��دان ،وت ��داوال معا
االفكار املطروحة بخ�صو�ص تعديل الد�ستور

واال�ستعدادات اجلارية لالنتخابات القادمة.
ويف وق ��ت �ساب ��ق اعل ��ن رئي� ��س اجلمهورية
برهم �صالح عزمه عقد م�ؤمتر وطني ملناق�شة
تعديل الد�ستور ،يف م�سعى لإ�صالح �أو�ضاع
البالد.
وي ��رى كن ��ا �أن "جه ��ود رئي�س ��ي اجلمهورية
وجمل� ��س الق�ض ��اء االعلى ل ��ن تك ��ون مثمرة
الن امل�شكل ��ة �سيا�سي ��ة ولي�س ��ت قانوني ��ة او
�إداري ��ة" ،معت�ب�را �أن "ط ��رح ه ��ذا املو�ضوع
يف ه ��ذا الوقت �سيف�سر عل ��ى �أنه حماولة من
قب ��ل �صالح وزي ��دان لتقريب وجه ��ات النظر

ب�ي�ن جمي ��ع االط ��راف املختلف ��ة عل ��ى تعديل
الد�ستور".
وي�شري رئي� ��س كتلة الرافدي ��ن الربملانية �إىل
�أن "ه ��ذه اجله ��ود حتاول جت ��اوز اخلالفات
بني احلكوم ��ة االحتادي ��ة واقلي ��م كرد�ستان
واملتعلق ��ة بال�صالحي ��ات وكذل ��ك عل ��ى نظام
احلك ��م ه ��ل �سيك ��ون رئا�سي ��ا �أو برملاني ��ا او
خمتلطا" ،مرجح ��ا �أن "دوره ��م �سريكز على
�إمكانية حتريك االج ��واء فيما يتعلق بتعديل
الد�ستور".

 التفا�صيل �ص2

عوامل ا�ستدامة الأزمة
العراقية ال�شاملة

العراق مهدد بالعط�ش ويتجاهل عر�ض ًا هندي ًا
لمقاي�ضة التمور ب�آالت الري
 املدى /ح�سن الإبراهيمي
يب ��دو �أن العراقي�ي�ن على موعد م ��ع �أزمة مي ��اه بحلول
الع ��ام  2035حي ��ث تناق�ص ��ت منا�سي ��ب نه ��ري دجل ��ة
والفرات بفع ��ل ال�سيا�سات التي تعتمده ��ا بع�ض الدول
املج ��اورة والت ��ي تتجاهل فيه ��ا "مب ��د�أ الت�شاركية" يف
ادارة ملف املياه.
وانخف� ��ض من�سوب مي ��اه نهر دجل ��ة بن�سبة  50%يف
الع ��ام  2020وفق ًا حلوار وزير املوارد املائية العراقي
مه ��دي احلم ��داين م ��ع "�أ�سو�شيت ��د بر� ��س" ،وبح�س ��ب
درا�س ��ة �أجرته ��ا وزارته ف� ��أن العراق مه ��دد بفقدان 11

مليار مرت مكعب من ح�صته املائية بحلول .2035
ه ��ذا النق� ��ص املقل ��ق يف كمي ��ات املي ��اه �سيلق ��ي بظالله
م�ستقب ًال على ارا�ضي زراعي ��ة �شا�سعة كذلك �سيزيد من
رقعة الت�صحر يف العراق.
وبح�س ��ب مراقبني ،ف�إن الع ��راق مل يفلح بتطوير نظامه
املائي ،اذ انهمك يف احلروب ويف �أزماته الداخلية.
وك�ش ��ف رئي�س ال ��وزارء م�صطفى الكاظم ��ي ،يف زيارة
خاطف ��ة اىل تركيا اواخ ��ر  ،2020عن عزم بغداد �إقامة
م�ؤمتر دويل للمي ��اه ،يف حماولة لـ"تدويل" �أزمة املياه
يف بالده.
 التفا�صيل �ص4

"البــاريــة" ..تــاريــخ الأهــوار الـذي يـطــويـه الـتـحـ�ضـر
 بغداد /منتظر اخلر�سان
فر�شة م�صنوعة من الق�صب حاكتها انامل
"فاطم ��ة نا�ص ��ر" م ��ن ق�ض ��اء اجلباي�ش
تع ��رف بلهج ��ة االهواري�ي�ن "احل�صرية"
او "الباري ��ة" اذ يتم ن�س ��ج الع�شرات منها
يومي ��ا لبيعه ��ا واال�ستف ��ادة م ��ن مك�سبها
امل ��ايل وت�ستخدم ع ��ادة كم�سقفات لبع�ض
املنازل الطينية هناك.
مهن ��ة �صناع ��ة احل�ص�ي�رة او احل�ص ��ران
توارثته ��ا فاطم ��ة ع ��ن �أمه ��ا وابيه ��ا فهي
احدى م�ص ��ادر معي�شتهم يف تلك املناطق
ت�ضاف اىل مهنة �صيد الطيور واال�سماك
ورعي اجلامو�س.
الفتاة الثالثينية تقول ان عملها هذا ميتد

ل�ساع ��ات طوال يب ��د�أ من ال�صب ��اح الباكر
بع ��د ان تنهي االعمال املنزلي ��ة الأ�سا�سية
م ��ن الفط ��ار والتنظيف لتجل� ��س بعد ذلك
يف اح ��دى زواي ��ا املن ��زل وا�ضع ��ة اللثام
على انفها وفمها حماية لنف�سها من الغبار
العال ��ق يف الق�صب ��ات مرتدي ��ة الكف ��وف
امل�صنوع ��ة م ��ن القما� ��ش كي تق ��ي يديها
من اجل ��روح لتتناول بعد ذل ��ك الق�صبات
الت ��ي قامت اختها يف الط ��رف الثاين من
املن ��زل بطرقها مبطرقة كب�ي�رة كي تكون
كل ق�صب ��ة ا�شبه بقطع ��ة م�ستوية بعد ان
كان ��ت ا�سطوانية وبعده ��ا تبا�شر بعملية
ت�صنيعها وك�أنها خيوط تتم حياكتها.
الق�صب يف ق�ض ��اء اجلباي�ش احد اق�ضية
حمافظ ��ة ذي ق ��ار يت ��م جلبه م ��ن مناطق

االه ��وار فالبيئ ��ة املائي ��ة ه ��ي املوط ��ن
الرئي�س له ،اذ يب ��د�أ الرجال بالذهاب اىل
مناط ��ق حم ��ددة يف االهوار ع�ب�ر زوارق
�صغ�ي�رة ومل�ساف ��ات معين ��ة ث ��م يت ��م بعد
ذل ��ك اقتط ��اع كمي ��ات كبرية م ��ن الق�صب
وب�أطوال خمتلفة ت�صل اىل املرتين وب�آلة
حادة "املنجل" ثم تفر�ش جماميع الق�صب
تلك على ار�ض ياب�سة كي تتعر�ض لأ�شعة
ال�شم� ��س ل�ضم ��ان جفافه ��ا وم ��ن ث ��م يتم
طرقه ��ا مبطرق ��ة كب�ي�رة ت�سم ��ى "املدكة"
والتي دائم ��ا ما تقوم بها اخ ��ت "فاطمة"
وبعده ��ا ت�شط ��ر الق�صب ��ة الواح ��دة اىل
ن�صفني طوليا كي ي�سهل ا�ستخدامها.
ان عملية ن�س ��ج "احل�صرية" الق�صبية او
"الباري ��ة" والت ��ي ت�ت�راوح ابعادها بني

ثالث ��ة امتار ط ��وال ومرت ون�ص ��ف عر�ضا
ت�ستغرق �ساعة ون�صف على الأقل لإجناز
واح ��دة وه ��ذا الوق ��ت كاف مل ��ن احرتفت
املهن ��ة وعرفت ا�سراره ��ا فيمكن ان تنجز
فاطمة يف اليوم الواحد �أربع منها.
�أ�سعاره ��ا لي�ست جي ��دة قيا�س ��ا باملجهود
املب ��ذول عليها اذ ت�ت�راوح القيم ��ة املالية
للح�ص�ي�رة الواحدة ما ب�ي�ن خم�سة �آالف
دين ��ار اىل ثماني ��ة �أالف دين ��ار وح�س ��ب
القيا�س ��ات املطلوبة فهناك ح�صرية يكون
حجمها اك�ب�ر ت�ستخ ��دم للجلو� ��س داخل
امل�ضائف الكبرية.
"فاطم ��ة" تق ��ارن ما ب�ي�ن ال�سنوات التي
�سبقت ع ��ام  2003وما بعدها اذ انح�سر
الطل ��ب عليه ��ا يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ،ال

تع ��رف ال�سب ��ب يف ذل ��ك اال انه ��ا تتكه ��ن
بالق ��ول ان لل�صناع ��ات احلديث ��ة اث ��ر يف
ذلك فلم يرغ ��ب �أهايل املدينة باقتناء هذه
الق�صب ��ات اذ ي�ستبدلونه ��ا باحل�ص�ي�رة
البال�ستيكي ��ة وحتى مم ��ن ي�سكن املناطق
الريفي ��ة وهذا االم ��ر ت�سب ��ب يف حتجيم
وتقلي�ص م�صدر معي�شتهم.
اخلب�ي�ر االه ��واري املهند� ��س جا�س ��م
اال�س ��دي يرج ��ع مهنة �صناع ��ة احل�صران
الق�صبي ��ة اىل م ��ا يق ��ارب ال� �ـ  3000عام
قبل امليالد.
وي ��رى اال�س ��دي �ض ��رورة احلف ��اظ على
ه ��ذه املهن ��ة فهي �صديق ��ة للبيئ ��ة وهوية
االه ��وار ،لك ��ن الظروف والأي ��ام هي من
تتحكم بقائها.
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رئي�س اجلمهورية يحاول تعديل الد�ستور
مبا تبقى من وقت الربملان

 بغداد /محمد �صباح

تبنى رئي�س الجمهورية
برهم �صالح فكرة
تعديل الد�ستور مجددا
بعد اخفاق كتل مجل�س
النواب في التو�صل �إلى
اتفاق ي�ضمن تمرير
بع�ض المواد .ويحاول
�صالح بح�سب نواب جمع
االطراف المختلفة
ومناق�شتها عن امكانية
تقديم التعديالت
لتمريرها في البرلمان
قبل انتهاء الدورة
الحالية.

ويعتقد يونادم كنا ،رئي�س كتلة الرافدين
البرلماني ��ة ف ��ي ت�ص ��ريح لـ(الم ��دى) �أن
"مناق�ش ��ة رئي�س ��ا الجمهورية ومجل�س
الق�ض ��اء الأعلى لفكرة تعديل الد�س ��تور،
ت�أت ��ي لت�ش ��جيع مجل� ��س الن ��واب وكتله
ال�سيا�سية بالم�ضي ال�ستكمال التعديالت
الد�س ��تورية ولتج ��اوز الخالف ��ات بي ��ن
الحكوم ��ة االتحادي ��ة و�إقليم كرد�س ��تان
على بع�ض المواد".
والتق ��ى ي ��وم الجمعة الما�ض ��ي ،رئي�س
الجمهورية برهم �صالح برئي�س مجل�س
الق�ض ��اء االعل ��ى فائ ��ق زي ��دان ،وتداوال
مع ��ا االف ��كار المطروح ��ة بخ�ص ��و�ص
تعديل الد�ستور واال�ستعدادات الجارية

رئي�سا اجلمهورية وجمل�س الق�ضاء يف لقاء �سابق
لالنتخابات القادمة.
وفي وقت �سابق اعلن رئي�س الجمهورية
برهم �ص ��الح عزم ��ه عقد م�ؤتم ��ر وطني
لمناق�ش ��ة تعديل الد�س ��تور ،في م�س ��عى
لإ�صالح �أو�ضاع البالد.
ويرى كنا �أن "جهود رئي�سا الجمهورية
ومجل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى ل ��ن تك ��ون

مثمرة الن الم�ش ��كلة �سيا�س ��ية ولي�س ��ت
قانوني ��ة او �إداري ��ة" ،معتب ��را �أن "طرح
هذا المو�ض ��وع في هذا الوقت �سيف�س ��ر
عل ��ى �أن ��ه محاول ��ة م ��ن قب ��ل �ص ��الح
وزي ��دان لتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر بي ��ن
جمي ��ع االط ��راف المختلفة عل ��ى تعديل
الد�ستور".

وي�ش ��ير رئي�س كتلة الرافدين البرلمانية
�إل ��ى �أن "ه ��ذه الجه ��ود تح ��اول تجاوز
الخالف ��ات بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة
كرد�س ��تان والمتعلق ��ة
واقلي ��م
بال�ص�ل�احيات وكذلك على نظ ��ام الحكم
ه ��ل �س ��يكون رئا�س ��يا �أو برلماني ��ا او
مختلط ��ا" ،مرجحا �أن "دورهم �س ��يركز

عل ��ى �إمكاني ��ة تحري ��ك االج ��واء فيم ��ا
يتعلق بتعديل الد�ستور".
و�ش ��كل مجل�س النواب في �شهر ت�شرين
االول الما�ضي وتحت �ضغط التظاهرات
لجن ��ة تعدي ��ل الد�س ��تور والم�ؤلف ��ة م ��ن
ثمانية ع�ش ��ر نائبا الجراء تعديالت على
الكثير من فقرات ومواد الد�ستور ،لكنها

ف�ش ��لت في عر� ��ض تعديلها عل ��ى مجل�س
الن ��واب ب�س ��بب الخالفات بي ��ن مختلف
الكتل.
ويتوق ��ع النائ ��ب الم�س ��يحي �أن "القوى
والكتل ال�سيا�س ��ية المختلفة بحاجة �إلى
الجلو�س من اجل التفاهم واالتفاق على
�صيغة لتعديل الد�ستور".
من بين اكثر المواد خالفية هي تلك التي
تتعلق ب� ��إدارة الثروات (النفط والغاز)،
والم ��ادة ( )140المعني ��ة بالمناط ��ق
المتن ��ازع عليه ��ا التي و�ص ��لت بح�س ��ب
ن ��واب �إل ��ى ح ��د القطيع ��ة بي ��ن الق ��وى
واالط ��راف البرلمانية التي تتحجج ب�أن
الوق ��ت غي ��ر كاف امامه ��ا لالتف ��اق على
تقديم هذه التعديالت.
تن� ��ص الم ��ادة ( � )142اً
أول -:ي�ش ��كل
مجل� ��س النواب في بداية عمله لجن ًة من
�أع�ضائه تكون ممثل ًة للمكونات الرئي�سة
ف ��ي المجتم ��ع العراق ��ي ،مهمته ��ا تقديم
تقرير �إلى مجل� ��س النواب ،خالل مدةٍ ال
ٍ
تتجاوز �أربعة �أ�ش ��هر ،يت�ض ��من تو�صي ًة
بالتعدي�ل�ات ال�ض ��رورية الت ��ي يمك ��ن
�إجرا�ؤه ��ا على الد�س ��تور ،و ُتحل اللجنة
بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا -:تعر�ض التعديالت المقترحة من
قب ��ل اللجن ��ة دفع� � ًة واحدة عل ��ى مجل�س
الن ��واب للت�ص ��ويت عليه ��ا ،و ُتع ��د مقر ًة
بموافق ��ة الأغلبية المطلقة لعدد �أع�ض ��اء
المجل� ��س .ثالث ًا -:تطرح المواد المعدلة
م ��ن قبل مجل�س النواب وف ًقا لما ورد في
البند (ثانيا) من هذه المادة على ال�شعب
لال�س ��تفتاء عليها ،خالل مدةٍ ال تزيد على
�ش ��هرين م ��ن تاري ��خ �إق ��رار التعديل في
مجل�س النواب.
رابع ��ا -:يكون اال�س ��تفتاء عل ��ى المواد
المعدل ��ة ناجح ��ا ،بموافق ��ة �أغلبي ��ة
الم�ص ��وتين ،و�إذا ل ��م يرف�ض ��ه ثلث ��ا
الم�صوتين في ثالث محافظات �أو �أكثر.
من جهته ،يو�ض ��ح عادل الالمي ،ع�ض ��و
لجن ��ة الخب ��راء ف ��ي لجن ��ة التعدي�ل�ات

قالت �إنهم دخلوا �سوق العمل يف فرتة كورونا مبعدالت قيا�سية

املونيرت :عمالة الأطفال تف�شت وال �إح�صاءات ر�سمية عن الأعداد

 ترجمة /حامد احمد

فتي ��ات �صغي ��رات يبع ��ن ال ��ورد عن ��د
التقاطعات المرورية .اوالد �صغار يدفعون
عرب ��ات محمل ��ة بفاكه ��ة او مثلج ��ات او
يبيع ��ون �ش ��اي ف ��ي ال�ش ��وارع او يفرغون
حمولة �شاحنات م ��ن ب�ضائع ويعملون في
محال تجارية.
عمال ��ة االطفال هي ا�ص�ل�ا متواجدة كجزء
م ��ن حي ��اة العراقيي ��ن اليومي ��ة ،ولكن منذ
بداي ��ة تف�ش ��ي وب ��اء كورونا كوفي ��د – 19
العام الما�ضي ازدادت ن�سبة االطفال الذين
دخلوا �سوق العمل الى معدالت قيا�سية .
تاني ��ا جيلي ،نائبة مديرة م�ؤ�س�س ��ة �س ��ييد
فانوندي�ش ��ن ،وه ��ي منظم ��ة دولي ��ة معنية
بت�أهي ��ل ال�ش ��باب لفر�ص عم ��ل ،قالت" :في
الواق ��ع ان ��ه لي�س م ��ن اولوي ��ات الحكومة
ف ��ي الع ��راق متابع ��ة ه ��ذا االمر" ،م�ش ��يرة

ال ��ى ان "غياب ه ��ذا االهتمام يعن ��ي انه ال
تتوف ��ر ل ��دى الحكومة اح�ص ��ائية ر�س ��مية
ب�ص ��ددهم" ،م�ؤك ��دة دعوته ��ا لـ"المنظمات
غي ��ر الحكومية العاملة ف ��ي العراق وكذلك
منظم ��ة العمال ��ة الدولي ��ة  ILOان تق ��وم
باتخاذ اجراء بهذا الخ�صو�ص" .
�آخر رق ��م معروف لعدد عمال ��ة االطفال في
الع ��راق من ��ذ ع ��ام  2018يقف عند ن�س ��بة
 ،%7.3ولك ��ن ف ��ي �ش ��هر ت�ش ��رين الثان ��ي
الما�ض ��ي وج ��دت وكال ��ة غ ��وث الالجئين
 UNHCRالتابعة لالمم المتحدة ان
 %17م ��ن النازحين البال ��غ عددهم 1,600
�شخ�ص الذين التقت بهم لج�أوا الى ار�سال
اوالدهم للعمل في ال�ش ��ارع لم�ساعدتهم في
المعي�شة .والجل تقلي�ص النفقات قام %42
م ��ن العوائل النازحة ه ��ذه بتزويج بناتهم
دون ال�سن القانونية .
و�أ�ش ��ارت جيلي من مكتبها ب�أربيل عا�صمة

اقلي ��م كرد�س ��تان الى ان الم�س ��بب الرئي�س
الم�ؤدي لزي ��ادة عمالة االطفال هو معدالت
الفق ��ر المتنامية .وا�س ��تنادا الح�ص ��ائيات
عراقية اخيرة ،فان ن�س ��بة العراقيين الذين
يعي�ش ��ون دون خ ��ط الفقر قد و�ص ��لت الى
ما يقارب من ثلث ال�س ��كان بت�س ��جيل ن�سبة
 %32م�س ��جلة بذل ��ك ارتفاع ��ا ع ��ن الن�س ��بة
الم�س ��جلة ف ��ي ع ��ام  2018والت ��ي كان ��ت
بح ��دود  .%20كثير من العراقيين ،ب�س ��بب
اجراءات الحظر واجراءات اخرى متعلقة
بوباء كورونا ،فقدوا م�صادر رزقهم .
وا�ض ��افت جيل ��ي بقوله ��ا "ق�س ��م كبي ��ر من
ابن ��اء ال�ش ��عب العراقي هم فق ��راء ،ويعود
ذلك لعدة ا�سباب ".
قبل االزمة كان طفل واحد من بين خم�س ��ة
اطف ��ال او خم�س ��ة مراهقين يعتب ��ر فقيرا.
�أم ��ا االن فان طفلين من بين كل خم�س ��ة هم
فقراء� ،أي ما يقارب ن�س ��بة  %38من جميع
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اطفال العراق .
وا�شارت جيلي الى ان هذه الحالة موجودة
خ�صو�صا لدى العوائل التي فقدت معيلها،
حيث ت�ض ��طر االمهات الى ار�سال اوالدهم
للعمل .وا�ستنادا للقانون العراقي فانه من
غي ��ر الجائز ان يتم ار�س ��ال �أطفال دون 15
عاما للعمل .وقالت ان ق�س ��ما من النا�س ما
يزالون يعتقدون بانه لي�ست جميع االعمال
هي غير منا�س ��بة لالطفال .انهم ال يعرفون
بان ادخال االطفال ل�سوق العمل �سيجردهم
من طفولتهم ومن اللعب ،و�س ��يبعدهم ذلك
عن المدر�س ��ة وبالتالي حرمانهم من فر�ص
تحقيق م�ستقبل اف�ضل.
الوي ��ن ه ��اوزي ،رئي�س ق�س ��م اال�ست�ش ��ارة
الفني ��ة لمنظم ��ة العمال ��ة الدولي ��ة ILO
ف ��رع الع ��راق ،ق ��ال "عمالة االطف ��ال تعتبر
خط ��رة ويج ��ب معالج ��ة ه ��ذه الم�ش ��كلة
ومتابعتها فهي تحرم االطفال من طفولتهم
وم�س ��تقبلهم وكرامته ��م ،وانها ت�ض ��ر كذلك
بنموه ��م الذهن ��ي .ولكي اك ��ون دقيقا �أكثر
ف ��ان عمال ��ة االطفال خط ��رة ذهني ��ا وبدنيا
واجتماعي ��ا ومعنويا عليهم ،وهذه العمالة
م�ؤذية لالطفال ".
وا�ش ��ار هاوزي ال ��ى انه بغ� ��ض النظر عن
االعم ��ال االعتيادي ��ة ،فانه قب ��ل االزمة كان
 %6فق ��ط م ��ن االطف ��ال منخرطي ��ن باعمال
ال�س ��وق المنهكة .ه ��ذا يعن ��ي "ان االطفال
يت ��م ا�س ��تعبادهم وابعاده ��م م ��ن عوائلهم
ويعر�ض ��وهم لمخاطر وامرا�ض ويتركون
لالعتماد على انف�سهم في ال�شوارع".
والج ��ل معالج ��ة الم�ش ��كلة قال ه ��اوزي ان
منظم ��ة العمال ��ة الدولي ��ة ق ��د ادخلت خطة
عم ��ل وطني ��ة لمكافح ��ة عمال ��ة االطف ��ال
و�س ��تدعم م ��ن خالله ��ا  1500طف ��ل عراقي
مت�ض ��رر ب�س ��وق العمالة �أو انه على و�ش ��ك
دخول �سوق العمل من قبل عائلته .
من ناحي ��ة �أخرى هن ��اك تط ��ور مقلق �آخر
يكم ��ن ف ��ي ان معدل �س ��ن االطف ��ال لدخول
�س ��وق العم ��ل ب ��د�أ بالتناق� ��ص م�ؤخ ��را.
وتقول مدي ��رة مكتب حماية االطفال �أفراح
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مو�س ��ى ،من لجنة الحماي ��ة الدولية للطفل
التابع ��ة لليوني�س ��يف ،انه قب ��ل االزمة كان
اغلب االطف ��ال الداخلين ل�س ��وق العمل هم
م ��ن مراهقين تت ��راوح اعمارهم ما بين 14
و  15عام ��ا� .أم ��ا االن ف ��ان اغل ��ب االطف ��ال
الداخلين للعم ��ل ال تزيد اعمارهم عن � 7أو
� 8سنوات .
ومن مكتبها في اربيل قالت مو�سى ،ان ذلك
ال يعزى الج ��راءات حظر كورونا فقط ،بل
ان هذه الم�ش ��كلة ناجمة اي�ض ��ا عن عمليات
االغ�ل�اق المفاجئة لع�ش ��رات م ��ن مخيمات
النازحين من قبل الحكومة العراقية والتي
ادت بدورها الى زيادة ن�سبة عمالة االطفال.
وا�ض ��افت مو�س ��ى بقولها "اغل ��ب االطفال
المت�ض ��ررين انته ��ى بهم الحال بار�س ��الهم
للعم ��ل .العوائل لم تكن م�س ��تعدة لمغادرة
المخي ��م ،انه ��م ا�ص�ل�ا يعان ��ون م ��ن فقدان
م�ص ��در عي�ش ��ة له ��م ،واالن فه ��م يعتمدون
عل ��ى اطفاله ��م من اج ��ل العي� ��ش .كثير من
االطفال الذين عانوا من �ض ��غوطات نف�سية
جراء الحرب ،يتعر�ض ��ون االن ل�ضغوطات
ا�ض ��افية باالعتم ��اد عليه ��م ف ��ي معي�ش ��ة
عوائله ��م .ان الع ��بء غالب ��ا ما يك ��ون على
االوالد خ�صو�ص ��ا اذا كانت الأم لوحدها ".
وتقول جيلي من منظمة� ،سييد فاوندي�شن
لت�أهي ��ل ال�ش ��باب بانه هن ��اك حاجة لبرامج
ا�شراف على العوائل الفقيرة باال�ضافة الى
تدري ��ب االمهات المعيالت لك ��ي تتمكن من
ايجاد فر�صة عمل لي�ضمن دخل لعوائلهن .
ودع ��ت جيل ��ي الحكوم ��ة العراقي ��ة الى ان
توث ��ق حال ��ة عمال ��ة االطف ��ال لديها ب�ش ��كل
اف�ض ��ل ،في وقت يق ��وم فيه مكت ��ب منظمة
العمال ��ة الدولي ��ة ف ��رع الع ��راق بان�ش ��اء
منظومة رقابة عمال ��ة االطفال في العراق.
والت ��ي �ست�ض ��م ممثلي ��ن م ��ن منظم ��ات
و�س ��لطات محلية ت�ض ��من قانوني ��ة ادخال
االطف ��ال للعمال ��ة وفق ��ا العماره ��م مع منع
ا�ستغاللهم في اعمال خطرة وم�ضرة بهم .
عن :المونيتر
 بقلم جوديت نيورنك
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الد�س ��تورية برئا�س ��ة الجمهوري ��ة
ف ��ي ت�ص ��ريح لـ(الم ��دى) �أن "رئي� ��س
الجمهورية تبنى فكرة تعديل الد�س ��تور
من ب ��اب التط ��وع والرغبة ف ��ي التعديل
وفق المادة الد�ستورية ( ،")126منوها
ال ��ى �أن ��ه "قبل تنفي ��ذ هذه الم ��ادة يجب
تنفيذ المادة ( )142من الد�ستور".
وتح�ص ��ر الم ��ادة ( )126عملي ��ة تعدي ��ل
الد�س ��تور بتقدي ��م مقت ��رح من ال�س ��لطة
التنفيذي ��ة ب�إجم ��اع رئي� ��س الجمهورية
ومجل� ��س ال ��وزراء �أو م ��ن ال�س ��لطة
الت�شريعية بمقترح من ُخم�س الأع�ضاء.
ويتكون الد�ستور الحالي من  144مادة
وال ��ذي حظي بموافقة  %78من ال�ش ��عب
عق ��ب ا�س ��تفتاءٍ �أُجري عليه في ت�ش ��رين
الأول من العام .2005
وي�ضيف الالمي �أن "رئا�سة الجمهورية
�ش ��كلت لجن ��ة ف ��ي الوق ��ت ال�س ��ابق من
خب ��راء ف ��ي الفق ��ه الد�س ��توري وم ��ن
االكاديميي ��ن وم ��ن المتظاهرين وممثلة
االمم المتحدة ومعه ��د الحوكمة الكندي
(متطوعين لتقديم الم�شورة)" ،مبينا �أن
"هذه اللجنة اكملت  %90من اعمالها".
ويتاب ��ع �أن "ه ��ذه اللجن ��ة تج ��اوزت
المواد التي فيها جنبة �سيا�سية وتحتاج
�إل ��ى تواف ��ق الكت ��ل" ،مبين ��ا �أن "ن�س ��بة
التعديالت على مواد الد�س ��تور و�ص ��لت
مراح ��ل مت�ص ��اعدة م ��ن بينها اخت�ص ��ار
المقدمة ورف ��ع كلمة المكونات وو�ض ��ع
كلمة التنوعات بدال عنها".
واقترح ��ت اللجن ��ة الرئا�س ��ية الت ��ي
�ش ��كلها رئي�س الجمهوري ��ة لتعديل بنود
وفقرات الد�ستور تغيير نظام الحكم من
برلمان ��ي �إلى رئا�س ��ي او مختلط .وبعد
احتجاج ��ات ت�ش ��رين االول الت ��ي عمت
محافظ ��ات وم ��دن الو�س ��ط والجن ��وب
�ش ��كلت ث�ل�اث لج ��ان لتعدي ��ل الد�س ��تور
ا�س ��تجابة لمطال ��ب المتظاهرين االولى
رئا�س ��ية ،والثاني ��ة حكومي ��ة ،والثالث ��ة
برلمانية.

اخلوئي :لقاء مرتقب
بني �شيخ الأزهر واملرجع
ال�سي�ستاين
 متابعة /المدى
ك�ش ��ف الأمين العام لمعه ��د الخوئي جواد الخوئي ،ع ��ن لقاء يجري
العمل على تحقيقه بين �ش ��يخ الأزهر �أحمد الطيب ،والمرجع الديني
الأعلى �آية الله علي ال�سي�ستاني.
وقال الخوئي وهو �أ�س ��تاذ كر�س ��ي اليون�س ��كو في جامعة الكوفة� ،إن
"هناك لقا ًء يجري العمل من �أجل تحققه في الم�س ��تقبل بين �ش ��يخ
الأزهر �أحمد الطيب والمرجع الديني ال�س ��يد علي ال�سي�س ��تاني ،و�أن
معه ��د الخوئ ��ي منفتح عل ��ى التعاون وال�ش ��راكة مع م�ؤ�س�س ��ات مثل
رابطة العالم الإ�سالمي ومنتدى تعزيز ال�سلم وكاي�سيد".
وبي ��ن �أن "موق ��ف مرجعية النجف م�ؤم ��ن بدولة مدني ��ة غير دينية،
وترف�ض تولي �أحزاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي لمقاليد الحكم في العراق
و�سواه من البلدان".
و�أ�ض ��اف الخوئ ��ي� ،أن "الإ�س�ل�ام يطير بجناحي ال�س ��نة وال�ش ��يعة،
وم�شتركاتنا كثيرة".
وتاب ��ع" ،التقيتُ �ش ��يخ الأزه ��ر �أحمد الطي ��ب مرات ع ��دة ،و�أجرينا
حوارات �ص ��ريحة ،كما توا�ص ��لت مع عدة م�ؤ�س�سات معنية بالحوار
ف ��ي ال�س ��عودية والإم ��ارات والأردن ..و�س ��واها ،وذل ��ك م ��ن �أج ��ل
محا�ص ��رة خطابات العن ��ف والكراهية ،وتقري ��ب وجهات النظر بين
المعتدلين".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى "عقد لقاء مع جماعة علماء الم�س ��لمين ،بح�ض ��ور نخبة
من �أ�س ��اتذة حوزة النجف الأ�ش ��رف ،العام  ...2015وقمنا بزيارات
متبادل ��ة مع المجمع الفقهي العراقي ،وهذه اللقاءات م�س ��تمرة حتى
يومن ��ا ه ��ذا ،حيث زار النجف في �ش ��هر رم�ض ��ان الج ��اري مجموعة
م ��ن العلم ��اء و�أئم ��ة الجمعة من المجم ��ع الفقهي العراق ��ي من بغداد
وكركوك والأنبار و�س ��امراء ،وهذه اللق ��اءات تهدف لتعزيز التعاون
والوقوف بو�ضوح �ضد الخطابات الطائفية".
وب�ش�أن الخطاب الطائفي� ،أكد �أن "المرجعية وفي موقف مف�صلي لها،
عبرت عن �إخواننا �أهل ال�س ��نة بـ �أنف�س ��نا" ،م�ض ��يف ًا �أن "ال�سي�ستاني
ح ��رم قت ��ل �أي عراق ��ي ،ودان العملي ��ات الإرهابية ،وهو في م�س ��لكه
الفقه ��ي والعلمي يرف�ض التكفي ��ر ،وال ي�ؤمن باالنعزالي ��ة المذهبية،
ودائم� � ًا م ��ا كان ي�ؤك ��د على �أن دم ال�ش ��يعة وال�س ��نة محت ��ر ٌم ال يجوز
�سفكه ،بل دم �سائر الب�شرية حرام االعتداء عليه".
ه ��ذه النظرة ،بح�س ��ب الخوئي ،ه ��ي نتيجة "�إيم ��ان النجف بالتعدد
المذهبي والديني ،وحق الب�شر في العي�ش الكريم".
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نائب� :إيران �ستتخلى عن
مهاجمي القواعد الع�سكرية
بعد االتفاق مع وا�شنطن

جماعات الكاتيو�شا ت�ستحدث "الأ�سلوب اليمني"
وتت�سبب بتوقف مقاتالت الـ f-16للمرة الثانية
ال��ى �إ�شع��ار �آخر توقف عم��ل طائ��رات "اف  "16االميركية ف��ي العراق عل��ى خلفية ت�صاعد هجم��ات ما يعرف
بـ"جماع��ات الكاتيو�ش��ا" عل��ى القواع��د الع�سكرية .وغ��ادرت ال�شركة االميركي��ة الم�شرفة عل��ى ت�شغيل تلك
الطائرات ،لكنه من المرجح ان يكون ان�سحابها "م�ؤقت ًا".

 بغداد /تميم الح�سن
ويف�س ��ر م�س�ؤولون تزايد الهجمات ب�سبب
تعث ��ر المفاو�ض ��ات االيراني ��ة م ��ع �أميركا
والعالم حول برنامجها النووي.
ويعتب ��ر م�س�ؤول ��ون ان المجاميع المنفذة
للهجم ��ات هي "اذرع لطهران" وقد تتركهم
اتفاق
وحيدي ��ن ل ��و و�صل ��ت االخيرة ال ��ى ٍ
مر�ض مع وا�شنطن.
ٍ
وبد�أت الف�صائل الم�سلحة في العراق التي
ت�ستخ ��دم ا�سم ��اء وهمي ��ة ،ف ��ي ا�ستخدام
"اال�سل ��وب اليمن ��ي" بمهاجم ��ة الم�صالح
الغربي ��ة .وبح�س ��ب م�صادر (الم ��دى) في
االنب ��ار ف ��ان "طائرة او اثنتي ��ن م�سيرتين
ومفخختي ��ن ق�صفت ��ا �صب ��اح ام� ��س قاعدة
عين اال�سد االميركية غربي االنبار".
وتابع ��ت الم�ص ��ادر ان "الهج ��وم اح ��دث
ا�ض ��رارا ف ��ي المخ ��ازن الخا�ص ��ة بحف ��ظ
الطائرات االمريكية داخل القاعدة".
وج ��اء الهج ��وم عق ��ب �ساع ��ات م ��ن اعالن
وا�شنط ��ن ت�سلي ��م الجان ��ب العراقي داخل
"عي ��ن اال�سد" ذخيرة تقدر بنحو مليوني
دوالر.
كم ��ا اعلنت القوات االميركي ��ة قبل اقل من
ا�سبوع منح الق ��وات العراقية في القاعدة
" 63عجل ��ة نوع هم ��ر" و" 20عجلة نوع
تويوت ��ا" .و�أك ��دت خلي ��ة االع�ل�ام االمني
الحكومية ،في بيان ام�س�" ،سقوط طائرة
م�سي ��رة مفخخ ��ة عل ��ى قاعدة عي ��ن اال�سد
الجوية في االنب ��ار" ،مبينة ان الهجوم لم
ي�سفر عن خ�سائر.
الطريقة اليمنية
وه ��ذه الم ��رة الثاني ��ة الت ��ي ت�سخ ��دم فيها
الجماعات التي تهاجم القواعد الع�سكرية،
الطائ ��رات الم�سي ��رة المفخخ ��ة ،وه ��و
ا�سل ��وب تتبع ��ه ف�صائ ��ل ف ��ي اليم ��ن ف ��ي
حربها مع ال�سعودية ال�ستهداف المطارات
ومواق ��ع النفط في المملكة .وتربط بع�ض
التقاري ��ر ال�ضرب ��ات داخ ��ل ال�سعودي ��ة
بجماع ��ات عراقي ��ة ،حي ��ث ل ��م يت�أكد حتى
االن لو كانت تلك الهجمات نفذت من اليمن
او من جنوبي العراق.
وكان اول ا�ستخ ��دام لأ�سل ��وب الطائ ��رات
الم�سيرة المفخخة� ،سجل في هجوم ال�شهر
الما�ضي على اربي ��ل ،والتي انفجرت على

احد المبان ��ي قرب مطار عا�صم ��ة االقليم.
ووقع ��ت هجمات �صاروخي ��ة يومي الأحد
واالثني ��ن الما�ضيي ��ن ،عل ��ى قواع ��د ت�ضم
ق ��وات �أميركي ��ة عن ��د مطار بغ ��داد الدولي
و�شمال بغداد.
وا�ستهدف هجوم �صاروخي ،يوم الثالثاء
الما�ض ��ي ،قاع ��دة عي ��ن الأ�س ��د ،ف ��ي ثالث
عملي ��ة من نوعه ��ا �ضد ق ��وات �أميركية في
العراق ،في غ�ضون � 3أيام.
وقالت خلية الإعالم الأمني التابعة لقيادة
العمليات الم�شتركة ف ��ي العراق -في بيان
لها الثالث ��اء�" -سقط �صاروخ ��ان من نوع
كاتيو�ش ��ا في قاعدة عين الأ�سد الجوية في
محافظة الأنبار ،ب ��دون خ�سائر ب�شرية �أو
مادية".

و�أو�ضحت الخلي ��ة �أن ال�صاروخين �سقطا
ف ��ي �ساحة فارغ ��ة بالقاعدة ،الت ��ي تعد من
كب ��رى القواع ��د الع�سكري ��ة ف ��ي الع ��راق،
وت�ض ��م ق�سم ��ا خا�ص ��ا توج ��د في ��ه ق ��وات
ع�سكرية �أميركية.
وتزام ��ن الهج ��وم الأخي ��ر مع زي ��ارة وفد
�أميرك ��ي رفي ��ع برئا�س ��ة من�س ��ق البي ��ت
الأبي�ض ل�ش�ؤون ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا بريت ماكغورك لبغداد.
طائرات الـ"�أف "16
وبع ��د هجوم وقع اال�سب ��وع الما�ضي على
قاع ��دة بلد ،جن ��وب تكريت ،اك ��د م�س�ؤول
محلي في �صالح الدين لـ(المدى) "مغادرة
عنا�ص ��ر ال�شركة الأميركي ��ة الم�س�ؤولة عن

ت�شغي ��ل طائ ��رات اف  16االميركي ��ة ،م ��ا
يعني تعليق تحليق الطائرات".
لك ��ن الم�س� ��ؤول يق ��ول "ه ��ذا االن�سح ��اب
�سيكون عل ��ى االغلب م�ؤقتا لحين انح�سار
الهجمات على القاعدة".
واعلن ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي اال�سبوع
الما�ض ��ي ،ان ق�صف قاع ��دة بلد الجوية تم
من منطقة الناي في الخال�ص بديالى.
وذكرت في بيان ان القوات الأمنية �شرعت
بعملية امنية وا�سع ��ة م�سنودة بمعلومات
ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة ،للبح ��ث ع ��ن عنا�صر
�إرهابية �أقدمت بال�ساعة  ٢٠٠٠على �إطالق
اربعة �صواريخ ن ��وع كاتيو�شا من منطقة
الناي بق�ضاء الخال�ص� ،سقطت على قاعدة
بل ��د الجوي ��ة ،دون وقوع خ�سائ ��ر ب�شرية

�أو مادي ��ة .واو�ضح ��ت ان ه ��ذه الأعم ��ال
يراد منها �إ�ضعاف ق ��درات القوات الأمنية
العراقية ،م�ؤك ��دة انها لن تمر دون ح�ساب
للعنا�صر االرهابية التي تقوم بهكذا �أفعال
خارج ��ة عن القان ��ون وفق �أجن ��دة ال تريد
الخير للعراق واهله.
والهج ��وم االخي ��ر هو الهج ��وم الرابع في
غ�ض ��ون  4ا�شهر ،حيث ت�سب ��ب الهجوم ما
قب ��ل االخي ��ر با�ض ��رار في اح ��دى طائرات
ال� �ـ"اف  "16والتي تق ��در قيمتها باكثر من
 90مليار دينار.
ومنذ بداي ��ة العام الحال ��ي �سقط نحو 20
�صاروخ ��ا على قاع ��دة بلد ،فيم ��ا هذه هي
الم ��رة الثانية التي تن�سح ��ب فيها ال�شركة
االميركية من القاعدة.

�آليات ع�سكرية يف قاعدة عني اال�سد ..ار�شيف
ففي مطلع العام الما�ضي ،ان�سحب عنا�صر
�شركت ��ي "لوكهي ��د مارت ��ن و�ساليب ��ورت"
الم�س�ؤولتي ��ن ع ��ن حماي ��ة وت�شغي ��ل
الطائ ��رات ،بع ��د �سق ��وط � 9صواريخ على
القاعدة في كانون الثاني من ذلك العام ،ما
ت�سبب بتوقف عمل الطائرات لعدة ا�شهر.
ويمتل ��ك العراق  36طائ ��رة من طراز "اف
 ،"16كان ق ��د ا�ستورده ��ا م ��ن الوالي ��ات
المتحدة ب�صفقة ابرمها عام  ،2011بقيمة
تفوق الـ 4مليارات دوالر.
ويعتب ��ر ان�سح ��اب الخب ��راء م ��ن قاع ��دة
بل ��د توقف ��ا للعت ��اد الخا� ��ص وال�صواريخ
الخا�ص ��ة بالطائ ��رة ،حيث ان م ��ن �شروط
التعاق ��د ان توف ��ر الوالي ��ات المتح ��دة
الذخي ��رة والتدريب والت�شغي ��ل واالتفاق

على االهداف ،فيما الطيارون عراقيون.
وبح�س ��ب تقاري ��ر غربي ��ة �سابق ��ة ،ف ��ان
وا�شنط ��ن ه ��ي م ��ن ح ��ددت قاع ��دة بل ��د
الجوي ��ة ،كقاع ��دة للطائ ��رات كونه ��ا ت�ضم
فريق ��ا ع�سكري ��ا �أميركي ��ا م�ؤلفا م ��ن 271
جندي ��ا وم�ست�شارا ،ومنع ��ت ا�ستخدام �أي
قاع ��دة �أخرى للهب ��وط فيه ��ا �إال "بموافقة
الأميركيي ��ن وف ��ي ح ��االت ال�ض ��رورة".
ووف ��ق تل ��ك التقارير ،فان الطائ ��رات (�أف
 )16م ��زودة ب�أجه ��زة تعق ��ب وت�صوي ��ر
داخل ��ي وال يمكنها �أن تتح ��رك في ال�سماء
دون مراقب ��ة له ��ا بوا�سط ��ة غرف ��ة خا�ص ��ة
موج ��ودة في قاعدة �أميركي ��ة في الكويت.
وكان الع ��راق ق ��د ار�س ��ل نح ��و  40طيارا
للتدريب على قي ��ادة الـ"اف  ،"16بدورات
خا�صة في الواليات المتحدة.
وبح�سب البيانات الع�سكرية ،فان الطلعات
الجوي ��ة المنفذة بتلك الطائرات هي "�شبه
يومي ��ة" وتعالج اهدافا غاية في الخطورة
مثل المناطق الجبلية والم�ستنقعات.
وتتمت ��ع طائ ��رات ال� �ـ"اف  "16العراقي ��ة،
بقدرات كبيرة ،بح�س ��ب تقارير امنية نقال
ع ��ن خب ��راء ع�سكريين ،مثل وج ��ود رادار
"دوبل ��ر" ي�صل مداه ال ��ى نحو  300كم،
وكامي ��را لر�س ��م الخرائط االر�ضي ��ة عالية
الدقة.
كما تمل ��ك الطائرة ،انظم ��ة متطور لتمييز
ال�صدي ��ق ع ��ن الع ��دو ،والإن ��ذار المبك ��ر
والت�شوي� ��ش ،وت�صوي ��ب عال ��ي الدق ��ة
للقنابل وال�صواريخ الليزرية.
وحت ��ى االن ل ��م تعل ��ن �أي جه ��ة بع ��د
م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن تل ��ك الهجم ��ات ب�ش ��كل
وا�ض ��ح ،لك ��ن وا�شنط ��ن تته ��م بانتظ ��ام
ف�صائ ��ل م�سلح ��ة عراقية مقربة م ��ن �إيران
با�سته ��داف قوّ اته ��ا ودبلوما�سييه ��ا ف ��ي
العراق.
ويق ��ول نائب ف ��ي البرلم ��ان لـ(المدى) ان
"تل ��ك الهجم ��ات متعلق ��ة بالمفاو�ض ��ات
االيراني ��ة م ��ع الوالي ��ات المتح ��دة .كلم ��ا
تعثرت ت�صاعدت اال�ستهدافات".
وي�ضيف النائب الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه
ان "هذه الف�صائل ه ��ي بيادق بيد طهران،
تحركه ��ا الج ��ل التفاو� ��ض" ،مبين ��ا ان
"طه ��ران �ستترك هذه الجماعات بمفردها
مر�ض مع وا�شنطن
�اق ٍ
اذا و�صلت الى اتف � ٍ
حول برنامجها النووي".

باحثان :الورقة البي�ضاء تحتاج لإرادة �سيا�سية قوية ووقت طويل

عام على حكومة الكاظمي" :ال�سالح املنفلت" �أجل احلوار ال�شامل ..وم�سك املنافذ وفر  60مليون دوالر
 ترجمة /المدى

و�صل رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي �إلى ال�سلطة قبل عام
بعد �أن �أطاحت حركة احتجاجية
بالحكومة ال�سابقة.
كان تراجع فر�ص العي�ش الكريم،
وانعدام الأمن الذي يعي�شه
العراقيون منذ �سنوات ،من بين
�أكثر الأ�سباب التي �أثارت ال�شارع،
وعجلت ب�سقوط حكومة عادل
عبد المهدي (ت�شرين الأول -2018
ت�شرين الثاني .)2019
فهل ا�ستطاعت حكومة الكاظمي
تلبية مطالب المحتجين؟ وكيف
هي حالة االقت�صاد العراقي في
ظل قيادته؟

وتن ��اول مقال تحليلي م�ش ��تركُ ،ن�ش ��ر عل ��ى موقع
معهد ال�سالم الأميركي ،كل من �سرهنك حمه �سعيد،
وه ��و مدي ��ر برامج ال�ش ��رق الأو�س ��ط ف ��ي المعهد،
و�إيل ��ي �أب ��و ع ��ون ،مدير برامج ال�ش ��رق الأو�س ��ط
و�ش ��مال �أفريقيا في المركز الإقليمي لمعهد ال�سالم
الأميرك ��ي ف ��ي تون� ��س� ،أب ��رز النتائج الت ��ي حققها
الكاظمي خالل �أول �سنة من عهدته الحكومية.
وج ��اء في م�س ��تهل المقال �أن ��ه "على الرغ ��م من �أن
الكاظمي وعد بتلبية العديد من مطالب المحتجين،
�إال �أنه لم يحقق الكثير من النتائج الملمو�س ��ة ،على
الرغم من بذله جهودا جديرة بالثناء".
لكن كاتبي المقال ا�ستدركا بالقول" :مع ذلك ،نظرا
لطبيعة المطالب ،فمن غير الواقعي توقع تلبية �أي
حكومة لها في غ�ضون عام �أو عامين فقط".

تول ��ى م�صطف ��ى الكاظم ��ي رئا�س ��ة ال ��وزراء ف ��ي
الع ��راق في � 7أيار  ،2020وكت ��ب �أبو عون "طالب
المحتج ��ون بالكثي ��ر م ��ن الأ�شي ��اء الت ��ي يحت ��اج
تحقيقه ��ا نهج ��ا طوي ��ل الأم ��د وم ��وارد وا�سع ��ة
النطاق".
وقال �إنه يمك ��ن ت�صنيف تل ��ك المجموعة الوا�سعة
من المطال ��ب �ضمن الإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي مثل نظام
تقا�س ��م ال�سلط ��ة واالنتخابات العادل ��ة ،والإ�صالح
االقت�ص ��ادي القائ ��م عل ��ى معالجة الأزم ��ات المالية
وخلق المزيد من فر�ص العمل ،وتح�سين الو�صول
�إل ��ى الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة مثل الكهرب ��اء وال�صحة
والتعليم ،ومكافح ��ة الف�ساد ومحا�سبة المتورطين
في ا�ستخدام القوة المميتة �ضد المتظاهرين.

النتائج ال�سيا�سية
م ��ن المق ��رر �إج ��راء االنتخابات ف ��ي ت�شرين االول
 ،2021لك ��ن هن ��اك �شك ��وكا ح ��ول م ��دى �إمكاني ��ة
�إجرائها في ظل �شروط النزاهة وال�شفافية.
وت�شمل �أ�سباب ذلك ،وفق التحليل الذي قدمه معهد
ال�س�ل�ام الأميركي ،ا�ستم ��رار الأح ��زاب ال�سيا�سية
نف�سه ��ا ف ��ي ا�ستخ ��دام مجموعاته ��ا الم�سلحة؛ كما
�أن الف�س ��اد ال يزال يعيق �أجهزة �إنفاذ القانون ،وما
ي�سببه ذلك من عدم ا�ستقرار للبالد.
التحلي ��ل �أ�ش ��ار �أي�ضا �إل ��ى �أن مرتكب ��ي االغتياالت
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �شهده ��ا الع ��راق خ�ل�ال ال�سن ��ة
الأخيرة اليزالون بال عقاب ،مما يفتح الباب لمزيد
من عدم ا�ستتباب الأمن.
�سرهنك حمه �سعيد قال في هذا ال�صدد �إن الكاظمي

ح ��اول لملمة ال�شتات ال�سيا�س ��ي بحوار جامع منذ
تن�صيب ��ه ،لكن فعالي ��ات كثيرة في الع ��راق رف�ضت
االنخ ��راط في م�س ��ار االئتالف ال ��ذي ت�شترطه �أي
نقلة �سيا�سية �أو اقت�صادية.
و�ض ��رب مث�ل�ا بخطاب ��ه خ�ل�ال الزي ��ارة التاريخية
للباب ��ا فرن�سي� ��س �إل ��ى الع ��راق ،وال ��ذي �أعقبه قتل
متظاهري ��ن ف ��ي ال�ش ��وارع العراقية بينم ��ا تمكنت
جماعات م�سلح ��ة من تنفيذ هجمات مميتة ما جعل
"وجهات النظر ال�سلبية تتقدم الم�شهد في العراق"
على حد و�صفه.
االقت�صاد
عل ��ى ال�صعي ��د االقت�ص ��ادي ،حاول ��ت حكوم ��ة
الكاظم ��ي �إدخ ��ال �إ�صالح ��ات مهم ��ة م ��ن خ�ل�ال

جل�سة منح الثقة حلكومة الكاظمي ..ار�شيف

"الورقة البي�ض ��اء" ،التي ت�ضمنت �أفكارا را�سخة
ومو�ضوعي ��ة ،لكنها تتطلب ع ��دة �سنوات للتحقيق
على �أر�ض الواقع ،بالإ�ضافة �إلى �أنها تحتاج لإرادة
�سيا�سية قوية.
وكل ذل ��ك مره ��ون ،بح�س ��ب التحلي ��ل ،بالم�شاركة
االجتماعي ��ة الم�ؤدي ��ة لالنخ ��راط ف ��ي �إ�صالح ��ات
هيكلي ��ة قد تكون م�ؤلمة عل ��ى ال�صعيد االجتماعي،
لأن ع ��دم الق ��درة على �إطالق الإ�ص�ل�اح االقت�صادي
يعي ��ق خل ��ق فر� ��ص العم ��ل وتح�سي ��ن الخدم ��ات
الأ�سا�سية مثل الكهرباء.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن مح ��اوالت الحكوم ��ة �إعط ��اء
الأولوي ��ة للتحقيق في ح ��وادث �إط�ل�اق النار التي
�أ�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل المئ ��ات و�إ�صاب ��ة الآالف م ��ن
المتظاهري ��ن من ��ذ ت�شري ��ن االول  ،2019ل ��م يت ��م
اتخاذ �أي �إجراءات جادة لتحديد الجناة �أو القب�ض
عليهم �أو مقا�ضاتهم.
وع ��زا المحلالن هذا الف�شل� ،إل ��ى غياب ق�ضاء فعال
و�شف ��اف بالإ�ضاف ��ة �إلى عدم وج ��ود وكاالت �أمنية
فعال ��ة تعمل عل ��ى تكري� ��س الإرادة ال�سيا�سية التي
�أبداها الكاظمي.
وعندم ��ا تولى الكاظم ��ي من�صبه ،كان ��ت التوترات
بي ��ن الوالي ��ات المتحدة و�إيران ف ��ي �أوجها ،فكيف
اجتاز الكاظمي هذه التوترات و�أين يقف الآن؟
وا�ستغل الكاظمي الفر�ص ��ة التي �أتاحها نهج �إدارة
الرئي� ��س الأميرك ��ي ال�ساب ��ق دونال ��د ترامب تجاه
�إي ��ران ،وح ��اول كب ��ح نف ��وذ الجماع ��ات الم�سلحة
الموالية لها في العراق.
ا�ستغ ��ل الكاظم ��ي �إدارة البي ��ت الأبي� ��ض ال�سابقة
لل�ضغ ��ط عل ��ى الموالين لإي ��ران في الع ��راق .وقام
�إثر ذل ��ك ،بتح�سين �سيطرة الحكوم ��ة على المعابر
الحدودي ��ة المتع ��ددة ف ��ي الع ��راق ،حي ��ث ت�سببت
ه ��ذه الخطوة في توفير  60ملي ��ون دوالر �أميركي
لخزين ��ة الدول ��ة ،وحرم ��ت الجماع ��ات الم�سلح ��ة
وع�صابات �إجرامية �أخرى ،كانت ت�سيطر على هذه
المعابر ،من الو�صول لماليين الدوالرات.
قام الكاظمي كذلك بتعيين قادة جدد في بع�ض �أكثر
المنا�ص ��ب الأمني ��ة ح�سا�سية ،وتهمي� ��ش تلك التي
تعتبر موالية لإيران.

وانخرط ف ��ي التوا�صل المكثف مع الدول العربية،
وتح�سي ��ن العالق ��ات م ��ع دول مجل� ��س التع ��اون
الخليج ��ي ،وعمل عل ��ى اتفاقيات ثنائي ��ة ومتعددة
الأطراف مع الأردن وم�صر وغيرهما.
وف ��ي حين �أن هذه المكا�سب لي�س ��ت �ضئيلة� ،إال �أن
جه ��ود الكاظمي لتقلي�ص النف ��وذ الإيراني �أ�صابت
جدارا �صامدا ،في �أكثر من منا�سبة.
للتذكي ��ر فق ��ط ،كان الكاظمي قد ا�ضط ��ر �إلى �إطالق
�س ��راح عنا�صر الح�شد ال�شعب ��ي (قريبة من �إيران)
اعتقلته ��م قوات الأمن بتهم ��ة �إطالق �صواريخ على
المنطق ��ة الخ�ض ��راء ،وهو ما ي ��راه المحلالن دليال
على عثرته في هذا الملف.
ووف ��ق المقال "لن يتمكن الكاظمي �أو حتى خليفته
م ��ن كب ��ح جماح �إي ��ران ف ��ي الع ��راق� ،إال �إذا مار�س
المجتم ��ع الدولي ،بما في ذل ��ك الواليات المتحدة،
�ضغوط ��ا �شدي ��دة حت ��ى توافق �إي ��ران عل ��ى �إعادة
النظر في طبيعة وحجم �أن�شطتها الإقليمية".
وب ��دون مث ��ل ه ��ذا الجه ��د "م ��ن المحتمل ج ��دا �أن
ت�ستخ ��دم �إيران بع�ض مليارات الدوالرات المتاحة
م ��ن رف ��ع �أو تخفي ��ف العقوب ��ات لتعزي ��ز دعمه ��ا
لحلفائها في العراق ولبنان و�سوريا واليمن وغزة
و�أماكن �أخرى".
وف ��ي �شه ��ر ت�شري ��ن الثان ��ي  ،2019اندلع ��ت
احتجاج ��ات عارم ��ة في بغ ��داد و�أغل ��ب محافظات
جنوب ��ي الع ��راق ،احتجاج ��ا على ت ��ردي الأو�ضاع
االقت�صادي ��ة للبل ��د ،وانت�ش ��ار الف�س ��اد الإداري
والبطالة.
كما ن ��دد المتظاهرون �أي�ض ��ا بالتدخل الإيراني في
الع ��راق وتم حرق العل ��م الإيراني في ع ��دة �أماكن،
حي ��ث احتدم ��ت المواجه ��ات بي ��ن المتظاهري ��ن
ورجال الأمن.
وواجهت الق ��وات الأمنية ه ��ذه المظاهرات بعنف
�شدي ��د وا�ستعمل ��ت ق ��وات الأم ��ن �صن ��ف القنا�صة
وا�س ُته ��دِ ف المتظاه ��رون بالر�صا� ��ص الح ��ي ،م ��ا
ت�سب ��ب بمقت ��ل نح ��و  600و�إ�صاب ��ة �أكث ��ر م ��ن 20
�أل ��ف �شخ�ص .و�أجب ��رت تلك االحتجاج ��ات رئي�س
ال ��وزراء وقتها ،عادل عبد المه ��دي ،على اال�ستقالة
وجميع طاقمه الحكومي.
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المر�شحون الفرديون يقتحمون �سباق االنتخابات :حظوظنا �أعلى من مر�شحي القوائم
 بغداد /علي عبد الخالق
م ��ا �أن �أعلن ��ت مفو�ضي ��ة االنتخابات فت ��ح �أبواب
الرت�شح امام الكيان ��ات والأحزاب واالفراد حتى
انت�ش ��رت �صور الرتوي ��ج االنتخاب ��ي املبكر على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وغ ��رف املحادثة
اجلماعي ��ة على تطبيق وات�ساب ،وهو �أمر مفهوم
بالن�سبة مل ��ن يراقب �سباق انتخاب ��ات مبكرة هي
الأوىل من نوعها منذ مرحلة ما بعد العام .2003
وتفي ��د م�ؤ�شرات رقمي ��ة ان اعداد املرت�شحني اىل
االنتخاب ��ات ه ��ذا العام �أق ��ل بنحو ن�ص ��ف عن ما
كان ��ت علي ��ه يف انتخابات  ،2018وه ��و ما �أعيد
اىل القانون الذي قلل حظوظ املر�شح اىل اقل من
الرب ��ع بعد تق�سي ��م الدائرة االنتخابي ��ة الواحدة
اىل عدة دوائر.
ويقول مر�شح ��ون فرديون انهم ي�شع ��رون ب�أنهم
الأعل ��ى حظوظ� � ًا يف الف ��وز مبقع ��د نياب ��ي ع ��ن
دوائره ��م مقارنة مبر�شحي الكيان ��ات والأحزاب
ال�سيا�سي ��ة املناف�سة ،حيث يق ��ول املر�شح املنفرد
ع�ل�اء �أحم ��د ل� �ـ (امل ��دى) ،ان "مر�شح ��ي الأحزاب
ال ميتلك ��ون القاع ��دة اجلماهريي ��ة الوا�سع ��ة
يف الق�ض ��اء ،مل�سن ��ا وعي� � ًا وقب ��و ًال م ��ن اجلمهور
الب�سي ��ط وامل�ستقل والذي ي�ستك�شف ويبحث عن
امل�ستقلني".
وخالف ًا لل�سائ ��د يتوقع اغلب املر�شحني املنفردين
"�إقب� � ً
اال عالي ًا" على االنتخابات املقبلة ،اذ ي�شري

وبخ�ل�اف ع�ل�اء ال ��ذي �أك ��د عل ��ى �أن ��ه مر�شح
"�شباب املنطقة" وهو لي�س مر�شح ع�شائري
ع ��ن دائرت ��ه رغم انها حت ��وي  25قبيل ��ة ،ف�أن
ح�س�ي�ن الطرازي املر�ش ��ح الفردي ع ��ن ق�ضاء
الدورة يف العا�صمة بغداد قد ح�صل على دعم
�شي ��خ ع�شريته وع ��دد من الوجه ��اء املحليني:
وق ��ال" ،رف�ضت عر� ًضا بالدخ ��ول �ضمن قائمة
الع ��زم لعدم ح�ص ��ول توافق ،ولع ��دم قناعتي
بجدوى الدخول مع الأحزاب".
ويب�ي�ن الط ��رازي لـ(امل ��دى) طبيع ��ة املعرك ��ة
االنتخابي ��ة املقبل ��ة بالق ��ول ان "حظ ��وظ
امل�ستقل�ي�ن �ضد الكتل والكيان ��ات احلزبية يف
االنتخاب ��ات املقبل ��ة ت�ص ��ل اىل  ،% 50لكنها
متغ�ي�رة بتغ�ي�ر الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي وطبيعة
اجلمه ��ور االنتخاب ��ي املت�أرج ��ح اىل الي ��وم
الأخري من احلملة الدعائية".
وتدخ ��ل م ��ادة "جتدي ��د الوجوه و�ض ��خ دماء
�شاب ��ة يف الربمل ��ان" كث�ي�ر ًا يف �أجن ��دات
املر�شح�ي�ن املنفردي ��ن والذي ��ن تغل ��ب عليه ��م
�صبغ ��ة ال�شب ��اب ب�ش ��كل ع ��ام ،حي ��ث ي�ضيف
الطرازي ان "ن�سب ��ة امل�شاركة يف االنتخابات
ال�سابق ��ة مل تتج ��اوز  45%م ��ن املقرتع�ي�ن،
ع�ل�اء ال ��ذي يدخ ��ل منف ��رد ًا ع ��ن دائ ��رة ق�ض ��اء برملاين اىل جمل�س الن ��واب ،وخ�صو� ًصا مر�شح الق�ض ��اء �سي�شه ��د م ��ا ا�سماه ��ا بالـ"م�صادم ��ات نحن نركز عل ��ى تثقيف ال�شباب على امل�شاركة
احلبانية مبحافظة االنب ��ار ،اىل "ارتفاع االقبال م�ستقل غري جمرب ومل يدخل العملية ال�سيا�سية االنتخابي ��ة" ،ب�ي�ن الأح ��زاب وهو م ��ا ي�صب يف ب�شكل كبري".
م�صلح ��ة امل�ستقل�ي�ن واملر�شح�ي�ن الفرديني ،على ب ��دوره ،يقول احم ��د العزاوي ،وه ��و مر�شح
عل ��ى االنتخاب ��ات ،بوج ��ود قان ��ون انتخاب ��ات �سابق ًا".
عن دائ ��رة و�سط كرك ��وك الثانية يف حمافظة
يعطي الفر�صة لبع�ض االق�ضية يف �إي�صال ممثل وع ��ن ق ��وة التناف� ��س االنتخابي يج ��زم عالء ان حد قوله.

رئي�س �أ�ساقفة المو�صل:
زيارة البابا �أوقفت هجرة
الم�سيحيين �إلى الخارج
نفى المطران نجيب مو�سى ميخائيل،
رئي�س �أ�ساقفة الكلدان في المو�صل ما تم
تداوله م�ؤخراً حول هجرة  150م�سيحي ًا
من العراق �إلى خارج البالد ،م�شيراً �إلى
�أنها ادعاءات "غير �صحيحة".

 بغداد /المدى
وقال املطران جنيب ميخائيل �إنه "خالل �سيطرة تنظيم داع�ش كان هناك
�آالف امل�سيحيني يقومون برتك البالد ويهاجرون �إىل اخلارج� ،إال �أنه بعد
انتهاء حرب داع�ش وزيارة البابا فرن�سي�س �إىل العراق ،توقفت حركة
هجرة امل�سيحيني ب�شكل كامل" ،م�ضيف ًا �أن "ما يتم تداوله عن هجرة 150
م�سيحي ًا �إىل خارج العراق غري �صحيح".
وانت�شرت �أنباء عن هجرة  150م�سيحي ًا من منطقة تلكيف ونواحيها� ،إىل
خارج العراق خالل الـ(ع�شرة �أيام) املا�ضية.
و�أو�ضح املطران �أن ال�سبب الرئي�س وراء هجرة امل�سيحيني يتعلق مب�شاكل
معي�شية مثل البطالة وم�شكلة الرواتب ،فامل�سيحيون مثل باقي العراقيني
يهاجرون �إىل خارج البالد بحث ًا عن م�صادر للعي�ش وتوفري �شروط حياتية
�أف�ضل ،م�ستبعد ًا ترك امل�سيحيني العراق "لأ�سباب �سيا�سية" �أو "ا�ضطهادات
طائفية ودينية".
وك�شف ميخائيل �أن و�ضع م�سيحيي العراق �شهد حت�سن ًا ملحوظ ًا بعد زيارة
البابا فرن�سي�س �إىل العراق ،وكذلك �أ�صبح و�ضعهم معروف ًا لدى كل العامل،
الذي بات ينظر �إىل العراق "بنظرة جديدة".
و�أ�شار املطران �إىل �أنه كانت "هناك بع�ض ال�سيا�سات التي �سببت اال�ضطهاد
والتع�سف �ضد بع�ض الأقليات والطوائف� ،أما على ال�صعيد االجتماعي كان
العراقيون من خمتلف الطوائف واملكونات وما زالوا يعي�شون يف �سالم مع
بع�ضهم" ،م�شدّد ًا على �أن "جميعنا �أخوة يف الإن�سانية".
و�أثنى ميخائيل على مكانة امل�سيحيني لدى �إقليم كرد�ستان ،وما قامت به
حكومة �إقليم كرد�ستان جتاههم وباقي الأقليات �إبان احلرب على داع�ش،
قائ ًال �إن "موقفهم حمل فخر".
وعن موقف احلكومة العراقية من و�ضع امل�سيحيني ،قال املطران ميخائيل:
"�شعرنا بوجود جلان بد�أت بالعمل ب�شكل عملي خا�صة يف اجلانب الأمين
من املو�صل" ،الفت ًا �إىل �أنه بعد زيارة البابا فرن�سي�س �إىل العراق تغري
الو�ضع ،وبد�أت احلكومة العراقية تنظر نظرة �إيجابية �إىل م�س�ألة �إعادة
�إعمار املو�صل و�سهل نينوى ،حيث فتحت الأبواب �أمام املنظمات الدولية
لدعم وت�سريع حركة �إعادة الإعمار يف نينوى.
املطرن ميخائيل �أ�شار �إىل دور احلكومة املركزية واحلكومات املحلية يف
عملية �إعادة �إعمار املو�صل ،و�إ�صدارها لأوامر بتقدمي الت�سهيالت الإدارية
�أمام املنظمات الدولية والتي من �ش�أنها ت�سهيل عمل تلك املنظمات وعدم
عرقلتها.
ومنذ الإطاحة بداع�ش يف عام  ،2017كانت مهمة �إعادة �إعمار املو�صل
بطيئة للغاية ،وجنمت الت�أخريات عن عدم وجود حكم متما�سك على
م�ستوى املحافظات ،مع عدم وجود �سلطة مركزية للتن�سيق.
و�أحرزت احلكومة تقدما يف م�شاريع البنى التحتية الأكرب حجما و�أعادت
اخلدمات الأ�سا�سية �إىل املدينة ،لكن الكثري منها ما يزال غري مكتمل.

كرك ��وك ان "الأو�ضاع الأمني ��ة م�ستقرة متام ًا
يف املدينة طوال الف�ت�رة املا�ضية وقد تختلف
الأو�ض ��اع بني منطق ��ة و حمافظ ��ة او �أخرى،
وبح�س ��ب ما ر�صدت ��ه يف دائرت ��ي االنتخابية
ف� ��أن و�سط كرك ��وك ال ي�ستقب ��ل �أي مر�شح عن
لدواع انتخابية".
حزب او كتلة �سيا�سية
ٍ
وي�ضي ��ف الع ��زاوي خ�ل�ال حديث ��ه لـ(املدى)،
"�أتوقع بعد تق�سيم كركوك اىل عدة دوائر ان
ت�شه ��د العملي ��ة االنتخابية نزاه ��ة بن�سبة 90
 ،%وان ��ا عل ��ى توا�صل مع �شي ��وخ الع�شائر
وعدد كب�ي�ر من وجهاء املدين ��ة �أكدوا يل انهم
يف�ضل ��ون املر�شحني امل�ستقل�ي�ن الفرديني على
احلزبيني".
على اجلان ��ب الآخر ،يقول اخلب�ي�ر القانوين
ط ��ارق ح ��رب يف من�ش ��ور عل ��ى �صفحت ��ه يف
في�سب ��وك تابعت ��ه (امل ��دى) ،ان "الكت ��ل الت ��ي
ر�شح ��ت مر�شح ًا واح ��د ًا يف كل دائرة احاطت
ب�أ�س ��رار العملي ��ة انتخابية وادرك ��ت مغازيها
خالف� � ًا للكت ��ل التي ر�شح ��ت اكرث م ��ن مر�شح
واح ��د يف كل دائ ��رة انتخابي ��ة و�أ�ضاع ��ت
�أ�صواتها".
و�أ�ضاف حرب ان "الكتل التي ر�شحت مر�شح
واح ��د جمعت ا�ص ��وات م�ؤيديه ��ا يف الدائرة
ملر�ش ��ح واحد فقط ،وهو م ��ا ي�ؤهله للح�صول
على ا�ص ��وات م�ؤيديه او ًال ،وا�صوات م�ؤيدي
الكتلة ال�سيا�سية التي يتبعها ثاني ًا".

مياه دجلة انخف�ضت  % 50و 11مليار متر مكعب �سنخ�سرها في 2035

العراق مهدد بالعط�ش ويتجاهل عر�ض ًا هندي ًا
لمقاي�ضة التمور ب�آالت الري

 المدى /ح�سن الإبراهيمي

يبدو �أن العراقيين على موعد
مع �أزمة مياه بحلول العام 2035
حيث تناق�صت منا�سيب نهري
دجلة والفرات بفعل ال�سيا�سات
التي تعتمدها بع�ض الدول
المجاورة والتي تتجاهل فيها "مبد�أ
الت�شاركية" في ادارة ملف المياه.
وانخف�ض من�سوب مياه نهر دجلة
بن�سبة  %50في العام  2020وفق ًا
لحوار وزير الموارد المائية العراقي
مهدي الحمداني مع "�أ�سو�شيتد
بر�س" ،وبح�سب درا�سة �أجرتها
وزارته ف�أن العراق مهدد بفقدان 11
مليار متر مكعب من ح�صته المائية
بحلول .2035
هذا النق�ص المقلق في كميات المياه
ً
م�ستقبال على ارا�ضي
�سيلقي بظالله
زراعية �شا�سعة كذلك �سيزيد من
رقعة الت�صحر في العراق.

وبح�س ��ب مراقب�ي�ن ،ف� ��إن الع ��راق مل يفلح
بتطوي ��ر نظام ��ه املائ ��ي ،اذ انهم ��ك يف
احلروب ويف �أزماته الداخلية.
وك�شف رئي�س الوزارء م�صطفى الكاظمي،
يف زيارة خاطفة اىل تركيا اواخر ،2020
عن ع ��زم بغداد �إقامة م�ؤمت ��ر دويل للمياه،
يف حماول ��ة لـ"تدوي ��ل" �أزم ��ة املي ��اه يف
بالده.
و ُعق ��د امل�ؤمت ��ر يف منت�ص ��ف �آذار ،2021
حام ًال �شع ��ار "التخطيط والإدارة الر�شيدة
مل ��وارد املي ��اه لتحقي ��ق ا�ستدامته ��ا".
َ
وخلُ� �َ�ص امل�ؤمت ��ر بنتيج ��ة تن ��ذر بكارث ��ة
حمدق ��ة بالع ��راق .ففي ح ��ال ع ��دم تو�صله
اىل "اتفاق ��ات مائي ��ة" م ��ع تركي ��ا و�سوريا
و�إي ��ران ،فـ"�سيواج ��ه نق�ص� � ًا بح ��دود 11

ملي ��ار م�ت�ر مكعب من ال ��وارد املائ ��ي الذي
ي�صل �إىل العراق بحلول ."2035
يف ه ��ذا ال�صدد يبني الناطق الر�سمي با�سم
وزارة املوارد املائية ،علي را�ضي� ،أن "هذا
االم ��ر نتيج ��ة متوقع ��ة للتغ�ي�رات املناخية
وقل ��ة االي ��رادات ا�ضاف ��ة اىل التو�س ��ع
ال�س ��كاين يف دول املنب ��ع (تركيا) وامل�صب
(العراق)".
وي�ؤكد يف حديث لـ(املدى) �أنه "عندما بنت
بع� ��ض ال ��دول �سدوده ��ا مل تت ��م ا�ست�شارة
العراق لذلك �سجلنا اعرتا�ضات دبلوما�سية
حول هذا االمر".
ويتمت ��ع العراق بـ � 14سد ًا مائي ًا ،اثنان من
تلك ال�سدود على نهر الفرات وما تبقى على
نه ��ر دجل ��ة .ومن املتوق ��ع بن ��اء � 10سدود
�أخ ��رى خالل ال�سنوات املقبلة� ،أهمها �سدي
بادو� ��ش وبخمة ،الل ��ذان �سينتجان حوايل
 1670ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.
مركز بحثي م�شترك

ويذك ��ر را�ض ��ي يف حديث ��ه� ،أن "مل ��ف
التفاو�ض مع اجلان ��ب الرتكي �شهد تطور ًا
ملحوظ ًا يف ال�سنوات االخ�ي�رة" ،م�ضيف ًا:
"الع ��راق ب�ص ��دد توقيع مذك ��رة تفاهم مع
تركيا ل�ضمان ح�صته املائية يف نهر دجلة".
ويك�ش ��ف �أن ��ه" :بع ��د توقي ��ع ه ��ذه املذكرة
�سيت ��م ان�ش ��اء مرك ��ز بحث ��ي م�ش�ت�رك ب�ي�ن
البلدين و�سيكون مق ��ره الرئي�س يف بغداد
ول ��ه ف ��رع يف الب�ص ��رة ،وم ��ن املحتم ��ل �أن
يُفتتح ف ��رع له يف اقلي ��م كرد�ستان ويهدف
اىل تبادل اخلربات املائية بني البلدين".
ول ��دى الع ��راق اتف ��اق م�سبق م ��ع اجلانب
الرتك ��ي ي�ضمن مبوجبه  58%من ح�صته
يف نه ��ر الف ��رات ،بح�س ��ب الناط ��ق با�س ��م

الوزارة.
ب ��دوره ،ي�ش ��رح اخلب�ي�ر املائ ��ي حت�س�ي�ن
املو�س ��وي �أن "الكمي ��ات املائي ��ة التي كانت
ت�ص ��ل العراق من تركيا تق ��در بحوايل 50
مليار م�ت�ر معكب �سنوي� � ًا ،لكنها انخف�ضت
اىل  20ملي ��ار مرت مكعب خ�ل�ال ال�سنوات
ال�سابق ��ة و�ستنخف� ��ض اىل  14ملي ��ار مرت
مكع ��ب يف امل�ستقب ��ل اذا بق ��ي الو�ضع على
ما هو عليه".
ويب�ي�ن املو�س ��وي �أن "اخلزي ��ن املائ ��ي يف
الع ��راق غ�ي�ر �صال ��ح لال�سته�ل�اك الب�شري
نتيجة الرتفاع ن�سب امللوحة فيه".
وي�شري يف حديث لـ(املدى) �إىل �أن "الوطن
العربي كله مهدد مائي ًا اذ �ستنخف�ض ح�صة
الف ��رد �إىل  350مرت مكعب من  1250مرت
مكعب بحلول ."2025
وعلم ��ت (امل ��دى) م ��ن م�ص ��ادر ف�ضلت عدم
الك�ش ��ف عن ا�سمها �أن تركي ��ا ار�سلت فريق ًا
خمت�ص� � ًا اىل الع ��راق قب ��ل م�ؤمت ��ر بغ ��داد
للمي ��اه ،ت ��وىل مهم ��ة ت�صوي ��ر جمموع ��ة
"كب�ي�رة" م ��ن املقاط ��ع امل�ص ��ورة ،و ّثق ��ت
انظمة ال ��ري الكال�سيكية الت ��ي ي�ستخدمها
الع ��راق والت ��ي ت�ساه ��م به ��در مياه ��ه �إىل
منطقة اخلليج العربي.
الب�صرة المنكوبة

احلدي ��ث عن ارتف ��اع ملوحة مي ��اه العراق
يعي ��د اىل ذاك ��رة العراقي�ي�ن ،ت�صري ��ح
النائب االول ملحاف ��ظ الب�صرة حممد طاهر
التميم ��ي ،يف � 29آب  ،2018ح�ي�ن قال �إن
"الب�ص ��رة تع ��د مدينة منكوب ��ة" من جراء
"ارتفاع ن�سبة ملوحة مياه �شط العرب".
ولف ��ت التميم ��ي حينه ��ا �إىل �أن ��ه "ب�سب ��ب
املي ��اه دخل ما ال يقل عن � 118ألف �شخ�ص

امل�ست�شفي ��ات ي�شكون م ��ن �أعرا�ض حددها
الأطب ��اء عل ��ى �أنها مرتبط ��ة بنوعي ��ة مياه
ال�ش ��رب ،ب�سبب املعادن ال�سام ��ة املوجودة
يف مي ��اه ال�ص ��رف ال�صح ��ي ،والتل ��وث
الزراع ��ي وخملف ��ات الأن�شط ��ة ال�صناعية،
�إ�ضاف ��ة �إىل ملوح ��ة املي ��اه ،فيم ��ا مل تن�شر
ال�سلط ��ات املحلي ��ة واملركزي ��ة �أي نتائ ��ج
للتحقيق بالأزمة".
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى مل تخ � ِ�ف وزارة الزراعة
العراقي ��ة خ�شيته ��ا م ��ن نق� ��ص حمتمل يف
خطة الع ��راق الزراعية لل�صي ��ف املقبل من
ج ��راء نق� ��ص حمتم ��ل يف ح�ص ��ة الع ��راق
املائية.
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،يعل ��ق الناط ��ق الر�سمي
با�س ��م ال ��وزارة ،حمي ��د الناي ��ف قائ�ل ً�ا:
"�سن�ضط ��ر خلف� ��ض اخلط ��ة الزراعي ��ة
لل�صي ��ف املقبل اذا بق ��ي الو�ضع املائي على
ما هو علي ��ه خا�صة وان الزراع ��ة ال�صيفية
حتتاج الكثري من املياه".
وي�ضي ��ف يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �أن ��ه "على
اجلمي ��ع �أن يع ��ي حجم اخلط ��ر املقبل على
الع ��راق� ،إذ يج ��ب اع ��ادة تنظي ��م او�ضاعنا
املائية عرب ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف
الري وال�سقي للمحافظة على املياه".
ويلف ��ت اىل �أن "تقنيات ال�سقي امل�ستخدمة
يف الع ��راق تع ��ود اىل خم�سيني ��ات الق ��رن
املا�ضي".
ويو�ضح �أن "حتركات وزارة املوارد املائية
اخلا�صة بت�أهيل االنهر وتطوير منظومات
ال ��ري مل تك ��ن بامل�ست ��وى املطل ��وب" خالل
ال�سن ��وات ال�سابق ��ة ،م�ضيف� � ًا �أنه ��ا "تع ��زو
ذلك اىل قل ��ة التخ�صي�صات املالية املتوافرة
لديها".
وي ��رى �أن الوع ��ود الرتكي ��ة املتعلقة مبنح

الع ��راق ح�صت ��ه املائي ��ة "غ�ي�ر كافي ��ة مامل
ُتقرن بعق ��د اتفاقيات دولي ��ة ملزمة جلميع
االطراف".
ويك�ش ��ف عن قي ��ام الع ��راق بتق ��دمي دعوة
ا�ستثماري ��ة اىل �شرك ��ة اخلريف ال�سعودية
ل�صناع ��ة املر�شات واجه ��زة الري بالتنقيط
"لك ��ن املفاو�ضات مل تر النور ب�سبب بيئة
الع ��راق الط ��اردة لال�ستثم ��ار" ،عل ��ى ح ��د
و�صفه.
ي�ض ��م الع ��راق ح ��وايل  26ملي ��ون دومن
�صال ��ح للزراعة لكن ما تت ��م زراعته بحدود
 16مليون دومن ب�سبب نق�ص املياه و�شحة
املطر احيان ًا وبالتايل ف�إن هناك  10مليون
دومن مهدد بالت�صحر.
لك ��ن وثيقة ح�صل ��ت عليها (امل ��دى) تك�شف
�أن امل�ساح ��ة املهددة بالت�صح ��ر تبلغ 93،7
ملي ��ون دومن حي ��ث ت�ش ��كل  53%م ��ن
م�ساح ��ة الع ��راق وحتت ��اج  11،7ملي ��ار
�شجرة لإنقاذها من الت�صحر.
ب ��دوره ،يط ��رح اخلب�ي�ر الزراع ��ي ع ��ادل
املخت ��ار جملة من احللول خل ��روج العراق
من ازمت ��ه املائية� .أولها "ر�س ��م ال�سيا�سات
الزراعي ��ة وف ��ق احل�ص� ��ص املائي ��ة املتاحة
واعتماد املحا�صيل التي ت�ستهلك مياه ًا اقل
وانتاجية اعلى".
كذل ��ك الرتكي ��ز عل ��ى ال�ث�روة احليواني ��ة
وخا�ص ��ة تربي ��ة الدواج ��ن واالهتم ��ام
بالزراع ��ة املغطاة التي "�أثبتت جناحها يف
الع ��راق لكنها تواج ��ه م�ش ��اكل ت�سويقية"،
وفق ًا للمختار.
ً
ويدع ��و اي�ض� �ا اىل الرتكي ��ز عل ��ى قط ��اع
اال�سم ��اك الذي م ��ن املمكن ان ي ��ورد مابني
 200ـ  300الف طن من الأ�سماك �سنوي ًا.
ويلف ��ت يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) ،اىل االهمال
احلكوم ��ي ال ��ذي �ض ��رب قط ��اع التمور يف
ال�سنوات ال�سابقة رغ ��م �أنه "من القطاعات
احليوية".
وينت ��ج الع ��راق  700الف ط ��ن �سنوي ًا من
التمور مبعدل  50كغم للنخلة الواحد ومن
املمكن رف ��ع انتاجية الع ��راق اىل  2مليون
ط ��ن �سنوي� � ًا اذا ما رفعن ��ا انتاجي ��ة النخلة
الواح ��دة اىل  200كغ ��م �سنوي� � ًا ،بح�س ��ب
املختار.
الأخ�ي�ر يك�ش ��ف يف الوق ��ت ذاته ع ��ن قيام
الهند بتق ��دمي طلب اىل العراق مف ��اده �أنها
ترغب مبقاي�ض ��ة �آالت زراعية مقابل 100
�أل ��ف ط ��ن م ��ن التم ��ور لك ��ن طلبه ��ا مل يلق
اهتمام� � ًا حكومي ًا رغم حاجة العراق للآالت
الزراعية الهندية.
وي�ش�ي�ر اىل �أن "طريقة ال ��ري املعتمدة يف
الب�سات�ي�ن حالي ًا تت�سب ��ب بهدر  2مليار مرت
مكعب م ��ن املي ��اه النه ��ا طريق ��ة كال�سيكية
قدمية".
وفيم ��ا يتعل ��ق مبنظومات ال�سق ��ي" ،هناك
�شركت ��ان عراقيتان ،النعم ��ان و�سنحاريب،
تنتجان منظومات الري بالر�ش والتنقيط،
وفق ًا للموا�صفات العاملية ،لكنهما تواجهان
قل ��ة الدع ��م احلكوم ��ي وباتت ��ا عل ��ى و�شك
االغالق" ،على حد قول املختار.
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توقع بت�شغيل  5000منت�سب عند افتتاحها

�إنجاز  98بالمئة من المدينة ال�صناعية في ذي قار

وفد الكاثوليك يتجول في �شوارع مي�سان
برفقة العوائل الم�سيحية
 بغداد  /المدى

 ذي قار  /ح�سين العامل
ك�ش ��ف وزي ��ر ال�صناع ��ة منه ��ل عزيز
خ�ل�ال زيارت ��ه اىل حمافظ ��ة ذي قار
ي ��وم �أم�س ،عن �إجن ��از  98باملئة من
املدينة ال�صناعية يف ذي قار.
وفيما توقع ا�ستيعاب  5000منت�سب
عن ت�شغيلها� ،أ�شار اىل ت�شكيل غرفة
عمليات م�شرتكة من وزارة ال�صناعة
وال�صناعي�ي�ن والدوائر ذات العالقة
لإدارة القطاع ��ات ال�صناعي ��ة يف
املحافظة.
وكان وزي ��ر ال�صناعة ق ��د و�صل اىل
حمافظ ��ة ذي قار �صب ��اح ال�سبت يف
زيارة تفقدية لالطالع على امل�شاريع
الوزاري ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات التابع ��ة
للوزارة.
وق ��ال الوزير خالل م�ؤمت ��ر �صحفي
م�ش�ت�رك م ��ع حماف ��ظ ذي ق ��ار �أحمد
غن ��ي اخلفاج ��ي �إن "ن�س ��ب الإجناز
يف املدين ��ة ال�صناعي ��ة يف ذي ق ��ار
جت ��اوزت الـ  98باملئ ��ة ومت االتفاق
م ��ع �إدارة املحافظة على �إي�صال املاء

والكهرباء �إليها" ،متوقع ًا �أن " توفر
�أك�ث�ر م ��ن  5000فر�ص ��ة عم ��ل عن ��د
املبا�شرة بت�شغيلها".
و�أ�ش ��ار عزي ��ز اىل �أن " تفعي ��ل دور
القطاع ال�صناعي ودعمه هو ما يوفر
الفر�ص احلقيقية " ،و�أردف �أنه " مت
االتفاق على فت ��ح �أحد فروع مديرية
التنمي ��ة ال�صناعي ��ة ملتابع ��ة �أعم ��ال
منح �إج ��ازات ال�صناعي�ي�ن وت�سهيل
الإجراءات يف هذا املجال".
و�أ�ش ��ار وزير ال�صح ��ة اىل " ت�شكيل
غرف ��ة عملي ��ات م�شرتك ��ة بقي ��ادة
الوزارة ت�ضم ممثلني من ال�صناعيني
ودوائر ذات العالقة" ،منوه ًا اىل �أن
" الوزارة وجهت بت�سهيل �إجراءات
ال�سف ��ر لل�صناعي�ي�ن يف ح ��ال الطلب
ب�إحالة م�شاريع �صناعية".
وتاب ��ع الوزير كما "منح ��ت املوافقة
على تخ�صي�ص قطع ��ة �أر�ض وا�سعة
لأحد ال�صناعيني بعد �إطالع الوزارة
على ج ��دوى م�شروع ��ه الكبري الذي
يروم �إن�شاءه ".
وع ��ن �إغ�ل�اق �شرك ��ة �أور لل�صناعات

الهند�سي ��ة م ��ن قب ��ل متظاهري ��ن
يطالب ��ون بالتعيين ��ات ق ��ال عزيز �إن
" �إغ�ل�اق �شرك ��ة �أور ب�سب ��ب حركة
االحتج ��اج يت�سب ��ب بخ�س ��ارة 300
مليون دينار يومي ًا ".
وب ��دوره ق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار �إن ��ه
" ا�ستقبلن ��ا الي ��وم وزي ��ر ال�صناعة
والوف ��د املراف ��ق ل ��ه م ��ن الك ��وادر
املتقدم ��ة يف ال ��وزارة ومت اللق ��اء
م ��ع ال�صناعي�ي�ن يف ذي ق ��ار ورجال
الأعم ��ال" ،و�أ�ض ��اف �أن " الوزي ��ر
�أب ��دى دعم ��ه واهتمام ��ه الكب�ي�ر
بالقطاع ال�صناعي يف املحافظة ".
وتتك ��ون املدين ��ة ال�صناعي ��ة يف
ذي ق ��ار الت ��ي ج ��ري تنفيذه ��ا عل ��ى
م�ساحة  2000دومن من �أربع مناطق
�صناعية ،اثن ��ان لل�صناعات اخلفيفة
واثن ��ان لل�صناع ��ات املتو�سط ��ة وقد
مت جتهيزه ��ا بكافة اخلدمات الالزمة
لإقام ��ة امل�صانع حي ��ث مت تخ�صي�ص
 62ملي ��ار دين ��ار لأعم ��ال املرحلت�ي�ن
الأوىل والثاني ��ة م ��ن مراح ��ل تنفيذ
املدينة ال�صناعية.

رافق عدد من العوائل
الم�سيحية في محافظة
مي�سان� ،أم�س ال�سبت ،زيارة
غبطة البطريرك مار
اغناطيو�س يو�سف الثالث
يونان ،بطريرك ال�سريان
الكاثوليك الأنطاكي في
العالم مع وزيرة الهجرة
والمهجرين في محافظة
مي�سان.

وقالت وزيرة الهج ��رة واملهجرين
�إيف ��ان فائ ��ق جاب ��رو يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي� ،إن " 20عائل ��ة م�سيحية
م ��ن �أ�صل  30عائل ��ة ت�سكن مي�سان
ح�ضرت �إىل الزيارة التي قامت بها
م ��ع الوفد امل�سيح ��ي برئا�سة غبطة
البطري ��رك مار اغناطيو�س يو�سف م ��ع �إخوانه ��م م ��ن كل الطوائ ��ف وم�ساعي ��ه خلدم ��ة �أه ��ل املحافظة
الثال ��ث يونان ،بطري ��رك ال�سريان والأدي ��ان مبي�س ��ان و�أن الدول ��ة بكل �أطيافهم".
الكاثولي ��ك الأنطاكي يف العامل �إىل ت�سعى الهتمام �أكرب بالفرتة املقبلة وزار غبط ��ة البطري ��رك م ��ار
حمافظة مي�سان".
وال�سعي لتلبية احتياجاتهم".
اغناطيو�س يو�سف الثالث يونان،
و�أ�ضاف ��ت� ،أنه ��ا "�أطلع ��ت عل ��ى وتابع ��ت� ،إنه ��ا "زارت �أ�س ��واق بطري ��رك ال�سري ��ان الكاثولي ��ك
واق ��ع امل�سيحي�ي�ن باملحافظ ��ة مي�سان مع الوف ��د امل�سيحي ونقلت الأنطاك ��ي يف الع ��امل� ،أول �أم� ��س
و�أب ��رز احتياجاته ��م ،مبين ��ة �أن للمواطنني حتي ��ات رئي�س جمل�س اخلمي� ��س ،النياب ��ة البطريركي ��ة
امل�سيحيني يعي�شون ب�سالم و�أمان ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي يف الب�ص ��رة واخللي ��ج العرب ��ي،

حل�ض ��ور مرا�سم تن�صي ��ب املطران
النائ ��ب البطريرك ��ي اجلدي ��د
للأبر�شي ��ة م ��ار �أثنا�سيو�س فرا�س
دردر وهي الزيارة الأوىل له.
وك�شف ��ت وزي ��رة الهج ��رة
واملهجري ��ن� ،إيف ��ان فائ ��ق جابرو،
يف وق ��ت �ساب ��ق الي ��وم ال�سبت (8
�أيار  ،)2021عن وجود توجيه من

رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ،م�صطفى
الكاظم ��ي ،يخ� ��ص حمافظ ��ات
الب�ص ��رة ومي�س ��ان وذي ق ��ار ،م ��ن
�أجل االطالع عليها.
وقال ��ت جاب ��رو املتواج ��دة حالي� � ًا
يف مي�س ��ان �إنه ��ا "�ست ��زور مدين ��ة
�أور الأثري ��ة لأداء و�إقام ��ة قدا� ��س
ال�ص�ل�اة" ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أن "تل ��ك
الزيارات جاءت بتوجيه من رئي�س
جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
لالط�ل�اع عل ��ى م ��دن الب�ص ��رة،
ومي�س ��ان ،وذي قار ،واالهتمام بها
ونقل كل ما حتتاجه �إىل الكاظمي،
بنا ًء على توجيهاته".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن "ال�ص�ل�اة يف �أور
تع� � ّد �أم ��ر ًا مهم� � ًا وتكري�س� � ًا لأن
تك ��ون تل ��ك املدينة ه ��ي قبلة احلج
للطائف ��ة امل�سيحي ��ة �أو �أي طائف ��ة
�أخ ��رى ترغ ��ب بزيارة تل ��ك املدينة
العظيم ��ة ،الت ��ي زاره ��ا م�ؤخ ��ر ًا
البابا فرن�سي�س ،والتي كانت متثل
معاني ًا حقيقي� � ًا اللتقاء الأاديان يف
�أر�ض النا�صرية".
ولفت ��ت الوزي ��رة �إىل �أن "ه ��ذه
املدين ��ة حتظ ��ى باهتم ��ام وزارتها
واحلكومة ب�شكل عام ،وهي ت�سعى
لتطويره ��ا لتك ��ون بواب ��ة حقيقية
للقدا�س".
وكان الباب ��ا فرن�سي� ��س ،ق ��د زار
مدينة �أور الأثرية يف ال�ساد�س من
�آذار املا�ض ��ي ،خ�ل�ال زيارت ��ه التي
�أجراها �إىل الع ��راق ،وا�ستمرت 3
�أي ��ام ،والتقى فيها املرج ��ع الديني
الأعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين ،يف
حمافظة النجف ،م ��ع �إلقاء كلمة له
يف اجتم ��اع ممثلي الأديان مبدينة
�أور.

الظاهرة �أثرت على �أوجه التخطيط العمراني وانعك�ست �سلب ًا على الخدمات

الوا�سطيون مجبرون على �شطر منازلهم �إلى م�شتمالت �صغيرة ب�سبب �أزمة ال�سكن
 وا�سط  /جبار بچاي

بناء دون موافقات

يق ��ول قا�س ��م عزي ��ز ،م ��ن ح ��ي احليدرية

و�س ��ط الكوت "تبلغ م�ساح ��ة منزلنا 450

"الم�شتمل للإيجار..
االت�صال على الرقم التالي"،
انت�شرت هذه العبارة
المكتوبة على قطعة قما�ش
�أو فلك�س على نحو الفت في
الأحياء ال�سكنية بمدينة
الكوت ،مركز محافظة
وا�سط ،بعد �أن �أ�صبحت
عملية �شطر البيوت الى
م�شتمالت �صغيرة ظاهرة
�شائعة يعتقد البع�ض �أنها
�أحد الحلول لمواجهة �أزمة
ال�سكن في المحافظة التي
يربو عدد نفو�سها على مليون
ومائتي �ألف ن�سمة.
ولج�أ الكثير من �أ�صحاب الدور
ال�سكنية ذات الم�ساحات
المنا�سبة لبناء م�شتمالت
�ضمن دورهم بعد �شطر الدار
الواحدة الى دارين �أو �أكثر
�أو ا�ستغالل ما موجود فيها
من م�ساحة كالحديقة لبناء
م�شتمل لت�أجيره �أو لإيجاد
�سكن منف�صل لأحد �أفراد
الأ�سرة بعد تنامي ظاهرة
�شطر العوائل �أي�ض ًا.

التو�س ��ع
وي ��رى خمت�ص ��ون �أن ظاه ��رة
ّ
ببن ��اء امل�ش ��تمالت بق ��در م ��ا فيه ��ا م ��ن
�إيجابي ��ات تتمث ��ل بحلول ب�س ��يطة لأزمة
ال�س ��كن لها �س ��لبيات كثرية لأنها �ش ��وهت
مع ��امل الأحي ��اء ال�س ��كنية وخرج ��ت ع ��ن
املح ��ددات وال�ش ��روط ال�س ��كنية وبالتايل
�أ�صبحت ت�ش ��كل عقبة كبرية �أمام القواعد
وال�سرتاتيجي ��ات املو�ضوع ��ة للنهو� ��ض
بواق ��ع املدين ��ة م�ستقب�ل ً�ا كما �أث ��رت على
اخلدم ��ات املوج ��ود كامل ��اء والكهرب ��اء
واملجاري وغري ذلك.

مرت ًا مربع ًا وهو مرياث كونه با�سم والدنا
وفيه م�ساحة فارغة كبرية كانت حديقة ما
دفعن ��ي اىل تق�سيمها ب�ي�ن �أ�شقائي الثالثة
ف�ش ّي ��د كل منه ��م بيت� � ًا �صغ�ي�ر ًا على هيئة
م�شتمل بقدر �إمكانيته وحاجته".
و�أ�ض ��اف "وج ��دت �أن ه ��ذه الطريق ��ة هي
الأف�ض ��ل بع ��د �أن كنا نع ��اين من �ضيق يف
ال�سك ��ن ب�سبب تزايد ع ��دد �أف ��راد �أ�سرتنا
وك�ث�رة الأطف ��ال وم ��ا يت�سب ��ب ذل ��ك م ��ن
م�ش ��اكل قد حت�صل بني الن�ساء �أو الأطفال
ف�أ�صبح ��ت �أمورن ��ا الآن جي ��دة  ،كل عائلة
ت�سكن مبفردها و�إنتهت امل�شاكل".
و يذك ��ر عزي ��ز �أن " �إج ��راءات البناء التي
قام بها كانت دون �أي موافقات من البلدية
والدوائر الأخ ��رى" ،م�ضيف ًا " لو راجعنا
البلدي ��ة لغر� ��ض احل�ص ��ول عل ��ى �إج ��ازة
بناء على �أم ��ل �شمولنا بالقرو�ض لتعقدت
الأمور كثري ًا لذلك كان خيارنا العمل دون
احلاجة للرخ�صة".
ق�صة عزيز هي واحدة من مئات الق�ص�ص
الت ��ي مي ��ر به ��ا الأه ��ايل يف مدين ��ة مث ��ل
الكوت التي �أ�صبحت تعاين كثافة ب�شرية
كبرية رغم ا�ستم ��رار البلدية بتوزيع عدد
كب�ي�ر م ��ن قط ��ع االرا�ض ��ي ال�سكني ��ة يف
مناطق بعيدة تنق�صها اخلدمات .
الأحياء الجديدة تنق�صها الخدمات

يق ��ول املوظ ��ف يف دائ ��رة ال�صح ��ة
باملحافظ ��ة � ،سعي ��د عب ��د احل�س ��ن �إن "
البلدي ��ة وزعت �أواخر العام املا�ضي قطع
�أرا� ٍ��ض �سكنية لعدد م ��ن موظفي ال�صحة
لكنها كانت بعيدة ع ��ن مركز املدينة ويف
منطق ��ة تنق�صه ��ا اخلدم ��ات م ��ا دفعن ��ي
لبيعه ��ا مببلغ �ست ��ة ماليني دين ��ار وبناء
م�شتم ��ل يف الطابق العل ��وي ملنزل �أهلي
وال�سكن معهم ".
ً
وي�ضي ��ف " مل �أجد خي ��ارا �أن�سب من ذلك
� ،صحي ��ح اال�ستقاللي ��ة جي ��دة ومريح ��ة
لكن ��ي ف�ضلت بن ��اء امل�شتمل عل ��ى ال�سكن
يف منطق ��ة بعيدة وخالية م ��ن اخلدمات
وو�ض ��ع �أ�سرت ��ي الآن جي ��د رغ ��م �ضي ��ق
امل�ساح ��ة التي ن�سكن فيه ��ا وغري ذلك من
ال�صعوبات الأخرى ".
لك ��ن ه ��دف �أب ��و با�سم ال ��ذي تقاع ��د من
الوظيف ��ة م�ؤخ ��ر ًا يختلف ع ��ن غريه فهو
ا�ضط ��ر ل�شط ��ر داره وبن ��اء م�شتمل فيها
لغر�ض ت�أجريه ب�سبب راتبه القليل وهو
�صاحب �أ�سرة كبرية كم ��ا يقول  :م�ضيف ًا
" ما �أن ح�صلت على مكاف�أة نهاية اخلدمة

ال�سك ��ن ب�سبب �إن�شط ��ار العوائل وزيادة
النم ��و ال�س ��كاين وهذه الأزم ��ة �أ�صبحت
وا�ضح ��ة للعي ��ان وكان م ��ن نتائجه ��ا
ال�سلبي ��ة كرثة البن ��اء الع�شوائي مبا يف
ذل ��ك بناء امل�شتمالت دون موافقات بعيد ًا
عن ح�ساب ��ات اخلدمات املقدم ��ة للوحدة
ال�سكني ��ة �إ�ضاف ��ة اىل التج ��اوز عل ��ى
الكث�ي�ر من املناطق العام ��ة ب�شكل منفلت
وبطريق ��ة ع�شوائي ��ة �أدت اىل ت�شوي ��ه
�صورة املدينة وجعلها يف حال غريب ".
وذك ��ر �أن " �أزمة ال�سك ��ن احلالية انتجت
�أزمات وظواهر �سلبية كثرية وما ظاهرة
التو�س ��ع ببناء امل�شتم�ل�ات �إال واحدة من
تل ��ك الظواهر الت ��ي يعتقد البع� ��ض �أنها
حل ��ول ومعاجلات لأزمة ال�سكن لكنها يف
الواقع على العك�س من ذلك".
وقال " ما موج ��ود حالي ًا من �شطر للدور
القانون يمنع بناء الم�شتمالت
ب�ش ��كل كيفي �أم ��ر مريب وين ��ذر باخلطر
بامل�ستقب ��ل لأن ��ه يول ��د كثاف ��ة عددية من ويق ��ول مدي ��ر بلدي ��ات وا�س ��ط املهند�س
جان ��ب وفي ��ه �ضغ ��ط عل ��ى خدم ��ات املاء حي ��در ج�س ��ام �إن " ظاه ��رة البن ��اء
والكهرب ��اء واملج ��اري وغريه ��ا م ��ن الع�شوائي وج ��زء منها بن ��اء امل�شتمالت
اخلدمات الأخرى التي يفرت�ض �أن تكون �ضم ��ن ال ��دار الواح ��دة ات�سع ��ت ب�ش ��كل
حم�سوب ��ة على �أ�سا�س الوح ��دة ال�سكنية كبري و�أ�صب ��ح من غري املمك ��ن ال�سيطرة
عليه ��ا لأن هن ��اك م ��ن يغ�ض النظ ��ر عنها
".
ودع ��ا ال ��زركاين جمي ��ع ال�ش ��ركات معتربا �أن من حق �صاحب الدار �أن يبني
و�أ�صح ��اب ر�ؤو� ��س االم ��وال اىل م�شتم ًال �ضمن داره".
اال�ستثم ��ار يف القط ��اع ال�سكن ��ي كون ��ه و�أ�ض ��اف �أن " القان ��ون البل ��دي احل ��ايل
�أف�ض ��ل القطاع ��ات ووجود حاج ��ة ما�سة مين ��ع �إن�ش ��اء �أك�ث�ر م ��ن وح ��دة �سكني ��ة
اىل التو�س ��ع يف ه ��ذا القط ��اع رغ ��م �أن عل ��ى نف� ��س القطع ��ة بغ� ��ض النظ ��ر عم ��ا
بوادر اال�ستثم ��ار يف هذا القطاع ال تزال تك ��ون علي ��ه م�ساحته ��ا ما مل تك ��ن هناك
موافقات �أ�صولية �ضم ��ن معايري البلدية
�ضعيفة جد ًا ودون الطموح".
والتخطي ��ط العم ��راين وباق ��ي الدوائ ��ر
متطلبات منع الفو�ضى
اخلدمية ".
ويق ��ول م�ص ��در يف دائ ��رة التخطي ��ط وق ��ال �إن " �أغلب الأحياء املوجودة حالي ًا
العم ��راين �إن " االخت�ل�االت الت ��ي تعاين ه ��ي �ضمن تو�صيف ��ات تخطيطية حمددة
منها م�س�ألة التخطي ��ط احل�ضري ال�سليم ال ميكن التجاوز عليها لأنها �صممت وفق
للم ��دن ال ُتع ��زا �إىل غي ��اب التخطي ��ط ح�ساب ��ات معينة لكن ال ��ذي يح�صل خرق
ف� ��أن معظ ��م امل ��دن �أن�ش�أت وف ��ق تخطيط وا�ضح وكب�ي�ر للقوانني البلدية اخلا�صة
م�سب ��ق حت ��ى امل ��دن التاريخي ��ة� ،إال بتخطيط املدن وتو�صيفها".
�إن الإ�ش ��كال ال ��ذي يح�ص ��ل ه ��و بع ��دم و�أو�ض ��ح �أن "كل م ��ا يجري الآن من بناء
االهتمام وااللت ��زام بالتخطيط و�ضعف وت�شييد هو خارج ال�ضوابط والتعليمات
الإجراءات واملتابعة" .
البلدية و�أحدث �إرباك ًا وا�ضح ًا يف م�س�ألة
و�أ�ض ��اف �أن "ع ��دم املتابع ��ة واالفتق ��ار اخلدم ��ات مثلم ��ا �ش ��وّ ه منظ ��ر الأحي ��اء
اىل نظ ��ام �أو �سيا�س ��ة وا�ضح ��ة للتنفي ��ذ ال�سكني ��ة ذلك لأن معظ ��م امل�شتمالت متت
وع ��دم وجود برام ��ج وا�ضح ��ة لذلك كما ب�ص ��ورة فو�ضوي ��ة والب ��د م ��ن تطبي ��ق
�إن ل�ضع ��ف ال�سلط ��ات املخت�ص ��ة يف منع الإجراءات القانونية بحق املخالفني".
ح ��دوث تلك االخت�ل�االت وع ��دم تطبيقها وا�ست ��درك �أن "حل ��ول �أزم ��ة ال�سك ��ن
للقوان�ي�ن والأنظم ��ة الأث ��ر الكب�ي�ر يف يفرت� ��ض �أن ال تت ��م على ح�س ��اب ت�شويه
ح�صول جتاوزات على ت�صاميم املدن" .مع ��امل املدن وفق ��دان جماليتها و�إقحامها
و�أ�ش ��ار اىل �أن "�شي ��وع ظاه ��رة بن ��اء بكثافة ب�شرية خارج احل�سابات امل�صممة
امل�شتم�ل�ات �أعط ��ت انعكا�س� � ًا �سلبي ًا على وفقها ،ب ��ل يجب �أن تك ��ون �آلية وا�ضحة
�ضع ��ف الإج ��راءات البلدي ��ة يف من ��ع تتمتل بتوفري ال�سكن املالئم واملريح لكل
ه ��ذه الظاه ��رة وحما�سب ��ة املتجاوزي ��ن عائلة".

وق ��د �أثرت عل ��ى جممل �أوج ��ه التخطيط
العمراين ت�أثري ًا مبا�شر ًا"..
وقال �إن "تقوية ال�سلط ��ة البلدية �سيولد
�ضمان ��ة �أكي ��دة لنم ��و املدين ��ة ب�ش ��كل
مدرو� ��س وعلم ��ي وفق الربنام ��ج املحدّد
ال ��ذي يح� �دّده املخط ��ط ويف مقدم ��ة ذلك
من ��ع ه ��ذه التج ��اوزات اخلط�ي�رة ومنع
االنف�ل�ات والفو�ض ��ى الت ��ي عم ��ت امل ��دن
والأحياء ال�سكنية".
وطال ��ب اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة ب�ض ��رورة
�إيقاف امل�شيدات غري اخلا�ضعة للتخطيط
العم ��راين وخ�صو�ص� � ًا م ��ا ح�ص ��ل يف
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة م ��ن �إن�ش ��اء �أحي ��اء
كب�ي�رة بعي ��دة كل البع ��د ع ��ن ال�ضوابط
والتعليم ��ات وم ��ا ت�شكله ه ��ذه امل�شيدات
من م�شاكل �صعبة يف امل�ستقبل.

وه ��ي قليلة ج ��د ًا فك ��رت ببن ��اء امل�شتمل
وت�أج�ي�ره ليك ��ون م ��ورد ًا رديف� � ًا يع ��زز
راتبي ال ��ذي ال يتج ��اوز � 567ألف دينار
بينم ��ا �أج ��رت امل�شتمل مببل ��غ � 400ألف
دين ��ار وهو مورد جي ��د ومفي ��د بالن�سبة
يل ".
مو�ضح� � ًا �أن مبلغ الإيج ��ار يعتمد ح�سب
املنطقة ومدى وجود اخلدمات فيها  ،فلو
كان ��ت تخلو م ��ن اخلدمات ل ��كان الإيجار
�أق ��ل بكث�ي�ر وبالت ��ايل ال تتحق ��ق الفائدة
الت ��ي �أريده ��ا ملواجهة متطلب ��ات معي�شة
عائلتي".
الم�شتمالت تنع�ش مكاتب الداللية

" الطل ��ب عل ��ى امل�شتم�ل�ات ب ��ات كثري ًا
خا�ص ��ة م ��ن قب ��ل املتزوج�ي�ن ا ُ
جل ��دد
والعائ�ل�ات ال�صغ�ي�رة " يق ��ول حمم ��د
الربيع ��ي � ،صاح ��ب �أح ��د مكات ��ب داللية
العق ��ارات يف مدين ��ة الك ��وت �إن "
ظاه ��رة بن ��اء وت�أجري امل�شتم�ل�ات جاءت
عل ��ى خلفي ��ة تو�س ��ع العوائ ��ل وزي ��ادة
ع ��دد �أفراده ��ا و�أي�ض ًا ملواجه ��ة الظروف
االقت�صادي ��ة م ��ن قب ��ل �أ�صح ��اب ال ��دور
ذات امل�ساح ��ات الكب�ي�رة  ،ف�ص ��ار �شائع ًا
قي ��ام من ميل ��ك دار ًا كب�ي�رة �أن يعمد �إىل
تقطيعه ��ا اىل ق�سم�ي�ن �أو ثالث ��ة �أق�س ��ام
(م�شتم�ل�ات) ومن ثم ت�أج�ي�ر كل م�شتمل
اىل �أ�سرة �صغرية".
و�أ�ض ��اف �أن " امل�شتم�ل�ات عليه ��ا طل ��ب
كب�ي�ر خ�صو�ص� � ًا م ��ن قب ��ل العائ�ل�ات
ال�صغرية كم ��ا �أن ظاهرة بناء امل�شتمالت
انت�ش ��ر وجوده ��ا يف الأحي ��اء ال�سكني ��ة
اجلي ��دة واملتكامل ��ة اخلدمات م ��ا ي�شجع
امل�ست�أجرين على ال�سكن فيها".

م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " فك ��رة تق�سي ��م ال ��دار
الواح ��دة اىل عدد من امل�شتمالت �أ�سهمت
يف تن�شي ��ط عمل الدالل�ي�ن نتيجة الطلب
الكبري على امل�شتمالت من قبل املتزوجني
اجل ��دد خا�صة �إذا كان ��وا موظفني وحتى
العوائ ��ل ال�صغ�ي�رة فه ��ي مرح ��ب به ��ا
�أك�ث�ر م ��ن غريه ��ا لل�سك ��ن يف امل�شتمالت
ال�صغرية ".
الحاجة الى � 200ألف وحدة �سكنية

وك�شف ��ت حكوم ��ة وا�س ��ط املحلي ��ة يف
وا�سط عن حاج ��ة املحافظة اىل �أكرث من
� 200أل ��ف وح ��دة �سكنية ملواجه ��ة �أزمة
ال�سك ��ن املوج ��ود وجت ��اوز عقباتها وما
خلفته م ��ن تداعيات خط�ي�رة على مراكز
املدن يف املحافظة.
واعترب �أن اال�ستثمار يف القطاع ال�سكني

هو الأف�ضل للم�ستثمرين لكنه يف الواقع
ال يزال دون الطم ��وح ،م�ؤكدة يف الوقت
نف�سه �أن الع�شوائيات املنت�شرة يف عموم
م ��دن املحافظ ��ة �شوهت مع ��امل تلك املدن
و�أثقلت كاه ��ل الدوائر اخلدمية يف وقت
تع ��اين تلك الدوائ ��ر من نق� ��ص كبري يف
الأموال لتنفيذ براجمها املطلوبة.
ويق ��ول النائ ��ب الأول ملحاف ��ظ وا�س ��ط
املهند�س عادل حمزة الزركاين يف حديث
اىل ( امل ��دى ) �إن ��ه " يف �ض ��وء النم ��و
ال�س ��كاين وان�شط ��ار العوائ ��ل وزي ��ادة
زحف �س ��كان الريف نحو امل ��دن وات�ساع
ظاه ��رة الع�شوائي ��ات ف� ��أن املحافظ ��ة
حتت ��اج يف الوقت احلا�ض ��ر اىل �أكرث من
� 200أل ��ف وحدة �سكنية لت�ل�ايف النق�ص
احلا�صل يف ال�سكن".
و�أ�ض ��اف " ال�ش ��ك هناك �أزم ��ة كبرية يف
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 بغداد /املدى
الأجه ��زة الأمني ��ة لتفوي ��ت الفر�صة عل ��ى الإرهابيني"،
م�ؤك ��د ًا �أن "اخلط ��ة الأمني ��ة اجلدي ��دة كفيل ��ة باحلد من
�أك ��د حمافظ دي ��اىل مثنى التميم ��ي� ،أم� ��س� ،أن اخلطط العمليات الإجرامية للتنظيمات الإرهابية يف دياىل".
الأمني ��ة اجلديدة كفيل ��ة باحل ّد من العملي ��ات الإرهابية وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة ،قد ك�شف ��ت يف وقت �سابق عن
يف املحافظة.
�أب ��رز نتائج زي ��ارة وزيرها الفريق عثم ��ان الغامني �إىل
وق ��ال التميم ��ي يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إنه "بع ��د حادثة دياىل.
اجلي ��زاين قام ��ت ق ��وات ال ��رد ال�سريع بعم ��ل متوا�صل وق ��ال الناطق با�سم وزارة الداخلي ��ة اللواء خالد املحنا
خ�ل�ال الأي ��ام الثماني ��ة الأخرية ومتكنت م ��ن فتح طرق م ��ن دي ��اىل �إن "وزي ��ر الداخلي ��ة زار القطع ��ات املتقدمة
جدي ��دة واال�ستيالء عل ��ى الكثري من امل�ضاف ��ات وتفكيك ومديري ��ة �شرط ��ة دي ��اىل و�أعط ��ى ر�سالة �شك ��ر وتقدير
العبوات النا�سفة الت ��ي كانت مزروعة من قبل ع�صابات لكاف ��ة القطع ��ات الت ��ي �ساهم ��ت مبل ��ف الأم ��ن وقدم ��ت
داع�ش االرهابية".
الت�ضحيات".
و�أ�ضاف �أن "املحافظة بحاجة اىل جهود قوات وزارتي وك�ش ��ف عن �أن "هنال ��ك تعزيزات و�صل ��ت �إىل حمافظة
الدف ��اع والداخلية وتوفري االمكان ��ات الفنية لها" ،الفت ًا دياىل ومنه ��ا قوات النخبة وال ��رد ال�سريع ومتت �إعادة
اىل �أن "�إدارة املحافظ ��ة �صرفت مبالغ من �أجل م�ساعدة ترتي ��ب اخلط ��ط الأمني ��ة وفتح ط ��رق جدي ��دة ب�إ�شراف
الأجه ��زة الأمني ��ة لبناء �أبراج ون�ص ��ب كامريات وفر�ش مبا�شر من وزير الداخلية".
الطرق اجلديدة".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "وزارة الداخلي ��ة ال تعم ��ل مبب ��د�أ ردات
و�أ�ش ��ار اىل �أن "قوات احل�شد ال�شعبي التي مت�سك قاطع الفعل وهن ��اك خطط لعملي ��ات ا�ستباقي ��ة وب�شكل يوفر
�شم ��ال جل ��والء و�شم ��ال خانقني تعمل عل ��ى توا�صل مع الأمن والأمان يف حمافظة دياىل".

جمهورية العراق
�شبكة االعالم العراقي
ق�سم العقود واملناق�صات

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
الق�سم القانوين

م /متديد مناق�صة

تق��رر متديد املناقصة املنش��ورة في جريدة امل��دى بالعدد املرقم ( )4927ف��ي  ٢٠٢١/٤/21إعالن
مناقصة حتميل وتفريغ احلبوب في فرع دهوك  /س��ايلو زاخو والش��يخان تقرر متديد املناقصة
م��ن تاريخ يوم االثنني  ٢٠٢١/٥/10ولغاية يوم األح��د  ٢٠٢١/٥/٢3وملقتضيات املصلحة العامة.
لذا اقتضى التنويه.
املهند�س عبد الرحمن عجي طوفان
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س الإدارة

العدد4846 :
التاريخ2021/5/6 :

م /ن�شر �إعالن مناق�صة عامة رقم ( )1ل�سنة ( 2021جتهيز وتن�صيب وت�شغيل
وت�صميم منظومة ا�ستوديو عايل الدقة متكامل يف بناية �ستوديو )800
 -1يسر (شبكة االعالم العراقي) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة (شركات ومكاتب)
لتق��دمي عطاءاته��م للعمل اخل��اص بتجهي��ز وتنصيب وتش��غيل وتصميم منظومة اس��توديو
عال��ي الدقة متكامل في بناية س��توديو ( )800وبكلفة تخمينية قدره��ا ( )1.725.350.000مليار
وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون وثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي ال غير.
 -2تتوفر لدى (ش��بكة االعالم العراقي) التخصيصات املالية ضمن املوازنة اجلارية االحتادية وتنوي
استخدام جزء منها بتجهيز وتنصيب وتشغيل وتصميم منظومة استوديو عالي الدقة متكامل
في بناية ستوديو ( )800على ان تكون مدة التجهيز ( 120يوم).
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء وثائق للعطاء (باللغة العربية) مراجعة (ش��بكة
االعالم العراقي قسم العقود واملناقصات الكائن في بغداد  /الصاحلية  /مبنى اإلذاعة والتلفزيون)
بعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغة (( )250.000مائتان وخمسون ألف دينار عراقي
ال غير) وبإم��كان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان
املبني في أعاله.
 -4تس��لم العطاءات الى العنوان االتي (ش��بكة االعالم العراقي  /التش��ريفات الكائن في بغداد
الصاحلية  /مبنى اإلذاعة والتلفزيون) ويكون تقدمي العطاءات لغاية (الس��اعة الثانية عش��ر بعد
الظهر من يوم االثنني املوافق  )2021/5/31وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
 -5س��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات أو ممثليهم الراغب�ين باحلضور في نفس
الزم��ان والتاريخ أع�لاه .ويجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعط��اء (التأمينات األولية) والبالغة
( )%2م��ن مبلغ الكلفة التخمينية على ش��كل (خطاب ضمان مصرف��ي او صك مصدق) ومببلغ
(( )34.507.000أربعة وثالثون مليون وخمس��مائة وسبعة ألف دينار عراقي ال غير) وسيتم اعتماد
الوثائق القياسية اخلاصة بتجهيز السلع في جميع مراحل املناقصة.
 -6سيتم استبعاد أي عطاء غير مستوفي الحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة
باملشروع مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -7ال ميك��ن ملقدمي العطاء إضافة او حذف او تعديل عل��ى كل من (تعليمات ملقدمي العطاءات،
الش��روط العامة للعقد) اما األقسام املطلوبة يتم ملؤها من قبل الشركة هي (القسم الرابع /
اس��تمارة تقدمي العطاء واستمارة معلومات التأهيل ،القسم السادس /جدول الفعاليات) إضافة
الى تقدمي الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء .1 – 12
 -8يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
 -9ان البري��د االلكتروني لقس��م العقود واملناقصات ه��و ( )contract@imn.iqواملوقع االلكتروني
لشبكة االعالم العراقي هو (.)www.imn.iq
مع فائق التقدمي واالحترام
د .نبيل جا�سم حممد
رئي�س �شبكة االعالم العراقي
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ت�صفي��ات الموندي��ال ت� ّؤج��ل ال��دوري الممت��از  30يوم�� ًا
 ت����وا�����ص����ل م���ح���ن���ة ال������غ������زال الأ������س�����م�����ر م������ع ك�������رة ال���ق���ا����س���م

 بغداد  /حيدر مدلول
ق� � ّررت جلن ��ة امل�سابقات املركزي ��ة بالهيئة
التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم ت�أجيل
مناف�س ��ات دوري الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م
اعتب ��ار ًا م ��ن ي ��وم الثام ��ن ع�شر م ��ن �شهر
�أيار اجلاري ولغاية ال�سابع ع�شر من �شهر
حزي ��ران املقبل ،من �أج ��ل ال�سماح لالعبني
املحلي�ي�ن بالف ��رق امل�شارك ��ة يف املو�س ��م
احل ��ايل االن�ضم ��ام اىل �صف ��وف املنتخب
الوطني لكرة القدم الذين �سيتم اختيارهم
�ضم ��ن القائم ��ة النهائي ��ة م ��ن قب ��ل املدرب
ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش للدخول
يف مع�سك ��ر تدريب ��ي داخل ��ي حتت�ضن ��ه
حمافظ ��ة الب�صرة ويتخ ّلل ��ه مواجهتني مع
منتخب ��ي طاجيك�ست ��ان والنيب ��ال يوم ��ي
الراب ��ع والع�شري ��ن والتا�س ��ع والع�شرين
من ال�شهر احل ��ايل على ملعب جذع النخلة
باملدين ��ة الريا�ضية يف �إط ��ار التح�ضريات
الأخ�ي�رة قب ��ل امل�شارك ��ة يف اجل ��والت
الأرب ��ع الأخرية من ال ��دور الثاين حل�ساب
املجموع ��ة الثالث ��ة بالت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�شرتك ��ة لبطولة ك�أ�س الع ��امل لكرة القدم
 2022بقط ��ر والن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة
م ��ن بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة القدم 2023
بال�ص�ي�ن التي �ستج ��ري بنظام التجمّع يف
العا�صم ��ة البحرينية املنام ��ة خالل الفرتة
ب�ي�ن الثال ��ث واخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر
حزي ��ران  2021وف ��ق �إج ��راءات �صحّ ي ��ة
ووقائي ��ة م�ش� �دّدة للحف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة
اجلمي ��ع م ��ن ا�ستم ��رار تف�ش ��ي فايرو� ��س
كورونا (كوفيد.)19 -
�ستة لقاءات قوية
وتق ��رر �أن تنطل ��ق مناف�س ��ات اجلول ��ة
الثالث�ي�ن م ��ن ال ��دوري املمت ��از بع ��د غ ��د
الثالث ��اء املواف ��ق احل ��ادي ع�شر م ��ن �شهر
�أي ��ار اجل ��اري ب�إج ��راء �ستة لق ��اءات قوية
على مالع ��ب العا�صمة بغداد واملحافظات،
حيث يلتق ��ي فريق القا�س ��م �صاحب املركز
الثام ��ن ع�شربر�صي ��د  25نقطة يف ال�ساعة
الرابع ��ة ع�صر ًا على ملع ��ب الكفل الأوملبي
مبحافظ ��ة بابل م ��ع �ضيف ��ه ال�صعب فريق
ال�صناعات الكهربائية الرابع ع�شر بر�صيد
 30نقط ��ة ،فيم ��ا يواج ��ه فري ��ق احل ��دود
القاب ��ع يف املرك ��ز الع�شري ��ن والأخ�ي�ر
بر�صي ��د  22نقط ��ة م ��ع فري ��ق ال�سم ��اوة
التا�س ��ع ع�ش ��ر ال ��ذي ميل ��ك يف جعبته 23

للق ��اء نفط الب�ص ��رة وي�ش ُّد فري ��ق احلدود
الرحال من العا�صمة بغ ��داد ليواجه فريق
النج ��ف لك ��رة الق ��دم عل ��ى ملع ��ب النجف
ال ��دويل ،وتتج ��ه الأنظ ��ار اىل ملعب نادي
التاج ��ي الريا�ضي حيث يلع ��ب عليه فريقا
ال�سماوة والكهرباء.

نقطة على ملعب ن ��ادي التاجي الريا�ضي،
ويغادر فريق امليناء احلادي ع�شر بر�صيد
 35نقط ��ة حمافظة الب�ص ��رة اىل العا�صمة
بغداد ليح ��ل �ضيف ًا ثقي ًال عل ��ى فريق �أمانة
بغداد الثام ��ن بر�صيد  39نقطة على ملعب
بغ ��داد مبتن ��زه ال ��زوراء بجان ��ب الك ��رخ،
ويلتق ��ي فري ��ق الديوانية اخلام� ��س ع�شر
بر�صيد  30نقطة على �أر�ضه مع فريق نفط
الب�صرة �صاحب النقاط  35باملركز الثاين
ع�ش ��ر وتنتظر فريق زاخ ��و الذي ميلك يف
جعبته  55نقطة يف حمافظة دهوك ب�إقليم
كرد�ست ��ان مهم ��ة بغاي ��ة ال�صعوب ��ة �أم ��ام
م�ضيف ��ه فريق زاخ ��و ال�ساد�س بر�صيد 40
نقط ��ة و�ستك ��ون ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�ساء
موعد ًا للقمة الكروي ��ة التي �ستجمع فريق
الطلبة ال�سابع ع�شر بر�صيد  27نقطة على
ملعب ال�شعب الدويل مع �ضيفه فريق نفط
مي�سان العا�شر بر�صيد  36نقطة القادم من
مدينة العمارة.
و�سي�شه ��د ي ��وم الأربع ��اء املقب ��ل املواف ��ق
الث ��اين ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �أي ��ار اجل ��اري

مب ��اراة قوي ��ة ب�ي�ن فري ��ق الق ��وة اجلوية
املت�ص ��در بر�صيد  63نقط ��ة و�ضيفه فريق
النج ��ف الذي ميل ��ك  54نقط ��ة يف ال�ساعة
العا�شرة م�س ��ا ًء على ملعب ال�شعب الدويل
بالعا�صمة بغ ��داد يف �أبرز مواجهات ختام
اجلول ��ة الثالث�ي�ن ،ويواج ��ه فري ��ق نف ��ط
الو�س ��ط اخلام� ��س بر�صي ��د  49نقط ��ة يف
التوقي ��ت ذات ��ه على ملعب كرب�ل�اء الدويل
مبحافظ ��ة كربالء املقد�سة فري ��ق الكهرباء
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر يف الرتتي ��ب بر�صي ��د 28
نقطة يف حني �ستجري يف ال�ساعة الرابعة
ع�ص ��ر ًا موقع ��ة كروية على ملع ��ب ال�شعب
ال ��دويل جتم ��ع فريق ��ي ال�شرط ��ة حام ��ل
اللقب و�ضيفه فريق �أربيل القادم من �أقليم
كرد�ست ��ان ويحت�ضن ملعب ن ��ادي التاجي
الريا�ض ��ي لق ��اء متكافئ بني فري ��ق الكرخ
العا�ش ��ر بر�صيد  36نقط ��ة وم�ضيفه فريق
النفط ال�سابع بر�صيد  39نقطة.
اجلولة 31
وحدّد �أيام اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر

وال�ساب ��ع ع�شر من ال�شه ��ر اجلاري القامة
املباري ��ات الع�ش ��رة م ��ن اجلول ��ة احلادية
والثالث�ي�ن حي ��ث يلتقي فري ��ق زاخو لكرة
الق ��دم على ملعب ��ه يف حمافظ ��ة دهوك مع
فري ��ق �أمانة بغ ��داد لكرة الق ��دم ويحت�ضن
ملع ��ب ن ��ادي ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي مباراة
فريقي الديواني ��ة وال�صناعات الكهربائية
وي�ستقب ��ل فريق الزوراء لك ��رة القدم على
ملع ��ب ال�شعب الدويل فري ��ق القا�سم لكرة
الق ��دم الق ��ادم م ��ن حمافظة باب ��ل ويواجه
فريق الكرخ لكرة القدم على ملعب ال�ساحر
�أحم ��د را�ض ��ي باملن�ص ��ور فري ��ق الطلب ��ة
لك ��رة الق ��دم ويلع ��ب فري ��ق النف ��ط عل ��ى
ملع ��ب فران�سو حريري م ��ع م�ضيفه فريق
�أربي ��ل لكرة القدم وي�ضي ��ف ملعب مي�سان
ال ��دويل مبدينة العم ��ارة مواجه ��ة فريقي
الق ��وة اجلوية ونفط مي�س ��ان ويحل فريق
ال�شرطة لكرة القدم �ضيفا على فريق امليناء
الب�ص ��ري عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
الريا�ضية ،فيما يغ ��ادر فريق نفط الو�سط
حمافظ ��ة النج ��ف اال�ش ��رف اىل الب�ص ��رة

 5مباريات بال انت�صار
�أكمل فريق القا�سم لكرة القدم  44يوم ًا مع
امل ��درب ق�صي من�ي�ر خا� ��ض خاللها خم�س
مباري ��ات على الت ��وايل �ضم ��ن امل�سابقات
املحلي ��ة باملو�س ��م  2021-2020مل يتذوّ ق
فيها طع ��م االنت�ص ��ار ،واحدة منه ��ا �ضمن
م�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق لكرة الق ��دم حيث
خ�سر فيها من م�ضيف ��ه فريق نفط الب�صرة
به ��دف نظي ��ف �ضمن ال ��دور ثم ��ن النهائي
�ضمن املب ��اراة التي �أقيمت ي ��وم اخلام�س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي عل ��ى
ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،ولي�شهد الي ��وم الثاين
م ��ن �شه ��ر ني�س ��ان املا�ض ��ي تلقي ��ه هزمية
�أخ ��رى ب�صعوبة بالغة �أم ��ام م�ضيفه فريق
الق ��وة اجلوي ��ة بنتيج ��ة (� )2-1ضم ��ن
اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة والع�شرين م ��ن دوري
الك ��رة املمتاز عل ��ى ملعب ال�شع ��ب الدويل
وجن ��ح يف خط ��ف نقط ��ة ثمينة م ��ن فريق
احل ��دود بع ��د التع ��ادل الإيجاب ��ي ()2-2
عل ��ى ملع ��ب التاج ��ي الريا�ض ��ي �ضم ��ن
اجلول ��ة ال�سابع ��ة والع�شرين ي ��وم الثامن
م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه قب ��ل ان ي�سق ��ط يف ف ��خ
التع ��ادل ( )1-1عل ��ى ملعب عف ��ك الأوملبي
مبحافظة بابل �أم ��ام �ضيفه فريق الكهرباء
البغدادي ي ��وم ال�سابع ع�شر �ضمن اجلولة
الثامن ��ة والع�شري ��ن ،وغادر بع ��د ذلك اىل
حمافظة الب�ص ��رة �ضمن اجلول ��ة التا�سعة
والع�شرين للقاء فري ��ق نفط الب�صرة لكرة
القدم م ��ن جديد ي ��وم التا�س ��ع والع�شرين
من ال�شه ��ر ذاته حي ��ث �أ�سف ��رت مباراتهما
يف النهاي ��ة بالتعادل به ��دف واحد وو�ضع
الغ ��زال اال�سم ��ر نف�س ��ه يف حمن ��ة اقرتاب
ك ��رة القا�سم م ��ن �شبح الهب ��وط اىل دوري
املظالي ��م باملو�س ��م املقب ��ل ،وخا�ص ��ة ان
مركزه الثامن ع�شر يف الرتتيب الذي ميلك
في ��ه  25نقطة فقط بف ��ارق ثالث نقاط فقط
ع ��ن فريق احل ��دود �صاحب املرك ��ز الأخري
حي ��ث باتت جماهري النادي تعوّ ل عليه يف
حتقيق نتائج �إيجابية حتى ختام الدوري
للبقاء يف الأ�ضواء مو�سم �آخر.

الفوز هدف الريال لإبقاء احتاد غربي �آ�سيا يعتمد بطولتي النا�شئني وال�شباب
 بغداد  /املدى
�صراع الليغا م�شتع ًال

 بغداد  /املدى
أم�س احلاجة اىل االنت�صار
بات فريق ريال مدريد �صاحب النقاط  74ب� ِّ
يف اللقاء الذي �س ��يجمعه يف ال�س ��اعة العا�ش ��رة م�س ��اء اليوم الأحد مع
�ضيف ��ه فريق ا�شبيلية الذي ميلك يف جعبته  70نقطة على ملعب الفريد
ودي �ستيفان ��و بالعا�صم ��ة مدري ��د �ضم ��ن مناف�سات اجلول ��ة اخلام�سة
والثالث�ي�ن م ��ن دوري الدرج ��ة الأوىل الإ�سب ��اين لكرة الق ��دم باملو�سم
.2021-2020
ونق ��اط ا�شبيلي ��ة الثالثي ��ة �ستبق ��ي �أمال فري ��ق ريال مدري ��د قائمة يف
املناف�س ��ة بق ��وة على لقب الليغا يف ظ � ّ�ل بقاء ثالث مباري ��ات متبقية له
�أم ��ام فرق غرناطة يوم الثالث ع�ش ��ر و�أمام اتلتيك بيلباو يوم ال�ساد�س
ع�ش ��ر و�أم ��ام فياري ��ال يوم الثال ��ث والع�شرين م ��ن �شهر �أي ��ار اجلاري
�ضم ��ن اجلوالت الث�ل�اث الأخرية م ��ن عم ��ر امل�سابق ��ة باملو�سم احلايل
حي ��ث �ستكون البطولة الوحيدة التي ي�أمل باحلفاظ عليها للعام الثاين
على الت ��وايل وال�سيما انه خ ��رج خال الوفا�ض م ��ن امل�سابقات املحلية
الإ�سباني ��ة ،وكذل ��ك ف�ش ��ل يف الت�أه ��ل اىل املب ��اراة النهائي ��ة بالن�سخة
احلالي ��ة م ��ن دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا لك ��رة الق ��دم �إث ��ر �سقوط ��ه يف فخ
اخل�س ��ارة �أم ��ام فري ��ق ت�شيل�سي الإنكلي ��زي لكرة الق ��دم �ضمن جولتي
الذهاب والإياب.
و�أ�صب ��ح بق ��اء الفرن�س ��ي زي ��ن الدين زي ��دان ملو�سم جديد عل ��ى رئا�سة
امل�ل�اك التدريب ��ي للفري ��ق من عدمه ��ا مرهون ًا ب ��دوري الدرج ��ة الأوىل
الإ�سب ��اين لك ��رة القدم يف ّ
ظل الأنب ��اء الواردة من �إيطالي ��ا ب�أنه �أ�صبح
املر�شح ال�ساخن لقيادة فريق يوفنتو�س لكرة القدم باملو�سم املقبل بدالً
ّ
م ��ن املدرب احلايل بريلو ال ��ذي يواجه �شبح الإقالة بع ��د ختام املو�سم
وخا�ص ��ة �أن لدى رئي�س الن ��ادي اندريا �أنييلي رغب ��ة �شديدة يف ر�ؤية
زي ��دان يق ��ود فريق ��ه خالل الف�ت�رة القادم ��ة وال�سيم ��ا بعد �ضي ��اع لقب
الكالت�شيو الذي ذهب اىل فريقه االنرت.

�أعتم ��دت جلنة امل�سابق ��ات يف احتاد غرب ��ي �آ�سيا
لك ��رة القدم احت�ض ��ان اململكة العربي ��ة ال�سعودية
للن�سخة الثامنة من بطولة غربي �آ�سيا لكرة القدم
للنا�شئني خالل �شهر ت�شرين الأول املقبل.
جاء ذلك خالل االجتماع االخري الذي عقدته جلنة
امل�سابق ��ات يف احتاد غربي �آ�سي ��ا لكرة القدم عرب
تقنية االت�صال املرئي برئا�سة ح�سني �سعيد حممد
وبح�ض ��ور كال م ��ن خليل ال�سامل �أم�ي�ن عام احتاد
غربي �آ�سيا واللبناين جهاد ال�شحف نائب الرئي�س
والأع�ضاء ال�سع ��ودي د.خالد بن مقرن والكويتي
�صالح القناع والقط ��ري حمد املنامي والبحريني
�إبراهي ��م الب ��و عين�ي�ن وال�س ��وري د�.إبراهي ��م �أبا
زي ��د الذي ت�ضم مناق�شة �آخ ��ر امل�ستجدات املتعلقة
ببط ��والت  2021ومواعيده ��ا املقرتح ��ة حيث مت
االتف ��اق عل ��ى �إقام ��ة بطول ��ة ال�شب ��اب الثانية من
الأول ولغاي ��ة العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
املقب ��ل والت�ش ��اور مع االحت ��اد الفل�سطين ��ي لكرة
الق ��دم ال�ست�ضافته ��ا والتنوي ��ة اىل �أهيمته ��ا يف
ظ ّل ع ��دم وجود بط ��والت لهذه الفئة عل ��ى �أجندة
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم لهذا العام.
ومت التط� � ّرق خ�ل�ال االجتم ��اع اىل بطول ��ة غربي
�آ�سي ��ا حت ��ت  23عام� � ًا وعر� ��ض امكاني ��ة اقامته ��ا

بالمرصاد

بنظ ��ام التجمّع ب�سبب جائح ��ة كورونا ،ومناق�شة
مقرتح ��ات مواعيده ��ا والت�شدي ��د عل ��ى �ض ��رورة
تنظيمه ��ا باعتباره ��ا توف ��ر حمط ��ة �إعدادي ��ة
للمنتخبات قبل ب ��دء الت�صفيات الآ�سيوية املقررة
يف �شهر ت�شرين الأول املقبل ،مع توجيه الدعوات
لالحت ��ادات الأع�ض ��اء لإ�ست�ضاف ��ة مناف�ساته ��ا،
وم ��ن ث ��م اال�ستق ��رار عل ��ى موعده ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
مناق�ش ��ة الن�سخة العا�شرة م ��ن بطولة غربي �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم للرج ��ال الت ��ي مت ت�أجيلها م ��ن بداية
الع ��ام اجل ��اري حي ��ث مت التط� � ّرق اىل املواعي ��د
املقرتح ��ة لإقامته ��ا مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع االلتزامات

واال�ستحقاق ��ات الآ�سيوي ��ة والدولي ��ة والعربية،
والإجم ��اع عل ��ى �ض ��رورة ا�ستم ��رار التن�سي ��ق
لالتف ��اق عل ��ى حتدي ��د موعدها اجلدي ��د والنهائي
والدقيق من خالل الت�شاور والتباحث مع االحتاد
الإماراتي لكرة القدم امل�ضيّف واالحتاد اخلليجي
بهذا ال�ش�أن وخا�صة مع عدم ات�ضاح موعد بطولة
ك�أ�س اخللي ��ج العربي اخلام�س ��ة والع�شرين لكرة
القدم بع ��د ،و�ضغط اال�ستحقاق ��ات وحتديد ًا على
م�ست ��وى بط ��والت منتخب ��ات الرج ��ال مب�شاركة
12منتخب� � ًا من�ضوي ًا احت ��اده الوطني حتت مظ ّلة
احتاد غربي �آ�سيا لكرة القدم.

رياضة
مصارحة حرة


�إياد ال�صاحلي

�أالعيب املزاد الأوملبي!
بينما تنام اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية �سن َ
ني طوال ،وت�صحو
عل ��ى �صيح ��ات معركة غنائ ��م االنتخابات وما تتخ ّلله ��ا من �صفقات
م�ساوم ��ة ومداهنة الر�ض ��اء نرج�سي ��ة ّ
�كات مُعار�ض
مر�شح �أو ا�س � ِ
يخف ��ي عود ثق ��اب يُحرق كل العملية بت�صريح ن ��اري ،توا�صل بقية
اللج ��ان الأوملبية العربية والدولية ح�صاد منجزاتها املتح ّققة للعام
الأخ�ي�ر لتح � َّ�ث خطواته ��ا يف متوالية الطم ��وح نحو �أح ��داث �أكرب
�أهمية ممّا م�ضى مكنونة بالتحدّيات ،وب�شائر النجاح.
فق ��د جا َء يف خرب ن�شرته ال�صح ��ف القطرية الأربعاء املا�ضي � 5أيار
� 2021أن "اللجن ��ة الأوملبي ��ة القطري ��ة ا�صدرت تقريره ��ا ال�سنوي
للع ��ام  2020وقام ��ت بتوثيقه يف ُكتيّب �أنيق ير�ص ��د كافة الأحداث
والإجن ��ازات التي ّ
متت يف ع ��ام  ،2020يف مقدّمته ��ا ح�صول قطر
على ح ��ق تنظي ��م دورة الألع ��اب الآ�سيوي ��ة الدوح ��ة  ،2030وبينّ
التقري ��ر �سرتاتيجي ��ة اللجن ��ة من ع ��ام  2017حت ��ى  2020وكذلك
�شركائها و�أهم التحدّيات ،و�ألقى ال�ضوء على �أهم املنا�صب القيادية
القطري ��ة التي تبوّ �أت مكانة دولي ��ة يف االحتادات القارية والدولية
ملختلف الألعاب".
ال نعتق ��د �أن كتيّب ًا �صغ ً
ريا بحجمه كب�ي�ر ًا يف قيمته ،ي�ش ّكل �صعوبة
فنية ومهنية على م�س�ؤويل اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية التي
املتخ�ص�صة بال�شكل الذي يدفعها
متتلك القدرات املالية والكف ��اءات
ّ
لتوثيق �أن�شطتها و�أبرز الأحداث التي م ّرت ب�شكل �سنوي ،لكنها لن
ُّ
ي�ستحق
ُتقدِ م على هذه اخلطوة خلواء امل� ّؤ�س�سة من �أي مُنجز مُبهر
�أن تو ّثقه كمرجع للباحثني عن تاريخ الأوملبية م�ستقب ًال!
�إن اال�ص ��دار ال�سن ��وي حل�ص ��اد �أي م�ؤ�س�س ��ة ،ي�ؤ ّكد ثقته ��ا الكبرية
ب�صواب عملها ونتائجها املُعلنة للنا�س ،الأمر الذي يُح ّفزها حل�صا ٍد
�أف�ض ��ل يف ال�سنة التالية ،يف حني مل ي�س� ��أل رئي�س اللجنة الأوملبية
�أو �أي ع�ض ��و مكتب تنفيذي ط ��وال مُدد وجودهم يف مواقعهم ،ماذا
قدّمن ��ا لريا�ضيين ��ا ولكيانن ��ا ال ��ذي يُلزمن ��ا تنفيذ واجب ��ات ترتبط
بتقيي ��م م�ستويات �إدارتنا له؟ ومبا �أن الرئي�س رعد حمودي ونائبه
�إياد جنف �أقدم العاملني يف تنفيذي الأوملبية اليوم مُنذ �أن فازا �أول
م� � ّرة يف انتخابات الأوملبية الثانية التي ج ��رت يوم ال�سبت الرابع
م ��ن ني�س ��ان ع ��ام  ،2009عليهما �أن يت�س ��اءال ب�صراح ��ة :ما ح�صاد
م� ّؤ�س�ستهم ��ا طوال �أثني ع�شر �سنة �شهدت الريا�ضة العراقية خاللها
دورت�ي�ن �أوملبيت�ي�ن ( 2012لندن و 2016ري ��و دي جانريو) وثالث
دورات �آ�سيوي ��ة ( 2010غوان ��غ زه ��و و� 2014إن�شي ��ون و2018
جاكارتا وفلمبان)؟!
م ��ن ح ��ق الريا�ضي�ي�ن والإع�ل�ام واجلمه ��ور �أن يطالب ��وا تنفي ��ذي
الأوملبي ��ة اجلدي ��د ب�سرتاتيجية عمله لل�سنني الأرب ��ع املقبلة ،مع �أن
الت�ش ��ا�ؤم يغلب على واق ��ع عمل الأوملبية الراهن ك ��ون فاقد ال�شيء
ال يعطي ��ه ،فاال�ستحقاق ��ات املرتقب ��ة حت ّت ��م ر�س ��م �سيا�س ��ة وا�ضحة
بالتعاون م ��ع االحتادات املركزية املعني ��ة بتحقيق االجناز ،ونحن
�سئمن ��ا خ�صوماتك ��م وبياناتك ��م وطاوالتك ��م الت ��ي مل تق�ت�رب م ��ن
م�صلح ��ة الريا�ض ��ة ق ��ط ،وال ميكن �ضي ��اع زمن �آخ ��ر ت�سجّ ل خالله
اللج ��ان الأوملبية العربية تقدم ًا كب ً
ريا ،بينما تظل �أوملبيتنا مرهونة
ب� ��إرادة �شخ� ��ص واح ��د مل مي� ِ��ض �شهرين م ��ن جتدي ��د واليته حتى
مم ��ن انتخب ��وا ليعمل ��وا مع ��ه كخلية نحل
هاجم ��ه ع�ش ��رة �أع�ض ��اء ّ
مُنتجة يف مكتب ت ��راءى للمخل�صني من �أبناء الريا�ضة ب�أن �أنق�سام
امل�صوّ ت�ي�ن يف م�ؤمت ��ر � 26آذار  2021قد ترك �أثر ًا �سلبي ًا ّ
وظفت فيه
العالقات كالعقارب جاهزة للدغ ب�أية حلظة!
�إن َمنْ حتدّثوا عن (نه ��ج العمل الت�ضامني ورف�ض �سيا�سة املحاور
والتكت�ل�ات االنتخابي ��ة و�إخ�ل�اء امل�س�ؤلية م ��ن التبع ��ات القانونية
لنتائ ��ج العم ��ل االنف ��رادي) عليهم ا�ست ��ذكار دوره ��م التخريبي يف
ت�أ�سي� ��س ه ��ذا النهج لت�أم�ي�ن م�صلحته ��م ُقبيل �أن ت�صط ��دم يف �أول
اجتم ��اع �أفرتقوا بعده �شاكني للجمعي ��ة العامة خيبتهم وداعني اىل
�ضرورة اتخاذها املوقف املنا�سب يف م�ؤمتر ا�ستثنائي!
م�سل�س ��ل االعرتا� ��ض وعرقلة �أعم ��ال التنفيذي لي�س ��ت مفاجئة لنا،
و�سب ��ق �أن ح ّذرنا رئي� ��س املجل� ��س الأوملبي الآ�سي ��وي �أحمد الفهد
م ��ن �إهمال دعوتنا له بر�سالة عرب (املدى) بتاريخ  12ني�سان 2021
تق�ص ��ي حقائق انتخاب ��ات الأوملبية العراقي ��ة ومل يفعل،
ب�ض ��رورة ّ
وكذل ��ك مل يبدِ وزير الريا�ضة عدن ��ان درجال �أي �أهمية ملا ح�صل يف
كوالي�س امل�ؤمتر ،بل جل� ��أ لإقامة موائد الت�سامح والرتا�ضي كدليل
دام ��غ على غياب القرار احلكومي ال ��رادع لأالعيب مزاد الفرقاء يف
البيت الأوملبي!
يقين ًا� ،إن �أزمة الثقة بني �أع�ضاء املكتب التنفيذي �س ُتهدِّم كل ما بُني
بـ(�إج ��راءات غري �شرعية) ومبُ�صادقة �آ�سيوية ووزارية ،و�ستف�ضح
اجلمعي ��ة العامة �إن تعامل ��ت مب�س�ؤولية وطنية ه ��ذه امل ّرة �سوء ما
ُد ّب ��ر للريا�ضة العراقية من خارج وداخل الب�ل�اد لتلتقي �أهدافها مع
�أماين �أبطال الريا�ضة �ضحايا املزاج االنتخابي وف�ساد ال�ضمائر.
من حق الريا�ضيين والإعالم والجمهور
�أن يطالبوا تنفيذي الأولمبية الجديد
ب�ستراتيجية عمله لل�سنين الأربع المقبلة،
مع �أن الت�شا�ؤم يغلب على واقع عمل
الأولمبية الراهن كون فاقد ال�شيء ال
يعطيه ،فاال�ستحقاقات المرتقبة تح ّتم
ر�سم �سيا�سة وا�ضحة بالتعاون مع االتحادات
المركزية المعنية بتحقيق االنجاز،

ما �سر تهمي�ش الحكم محمد طارق في جدول الممتاز؟
 متابعة  :املدى
�أث ��ارت حكاي ��ة تظ ّل ��م احلك ��م ال�شباب
حمم ��د ط ��ارق �أحم ��د تفاع�ل ً�ا وا�سع� � ًا
من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
يف ّ
خ�ل�ال اليومني املا�ضي�ي�ن ،ال�سيما بعد
من�ش ��وره الأخريال ��ذي �أو�ضح وجود
تهمي� ��ش قا� � ٍ�س م ��ن جلنة احل ��كام يف
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة لكرة الق ��دم ،بعدم
اعتم ��اده �ضم ��ن جدوله ��ا يف مباريات
بطول ��ة ال ��دوري املمت ��از .وج ��اء يف
التو�ضيح:
(�أبلغ من العمر � ٢٥سنة ،و�أتواجد بني
�أف�ضل  5مواهب حتكيم يف �آ�سيا وفق ًا
للر�ؤي ��ة الآ�سيوي ��ة لالحت ��اد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم ،و�أترق ��ب تر�شيح ��ي مع
احل ��كام الدوليني على �أح ّر من اجلمر،

ك ��وين �أعد م ��ن احل ��كام الواعدين يف
القارة ،ال�سيما �أن ��ه املو�سم العا�شر يل
يف الدوري املمتاز العراقي ،واجتزت
االختبارات البدنية والنظرية للمو�سم
 2021يف املرحلت�ي�ن الأوىل والثاني ��ة
بدرج ��ة ت�ص ��ل اىل  ،90%وع ��دد
مباري ��ات املو�س ��م التي �أدرته ��ا  6فقط
م ��ن �أ�صل  290مباراة لـ 29جولة! ومل
�أكل ��ف ب�أية مهمة لف�ت�رة طويلة ب�سبب
حجّ ��ة جلن ��ة احل ��كام انن ��ي اعت ��ذرت
ع ��ن �أداء بع�ض امله ��ام! وال�سبب كانت
والدت ��ي م�صاب ��ة بفايرو� ��س كورون ��ا
وتزام ��ن ذل ��ك م ��ع مب ��اراة يف املرحلة
الأوىل لل ��دور التا�س ��ع ع�ش ��ر ،و�أي�ض ًا
مب ��اراة واح ��دة م ��ن بطول ��ة الك�أ� ��س،
ث ��م اعت ��ذرتُ ع ��ن الذهاب م ��ع احلكام
اىل مع�سك ��ر �أربي ��ل كوين ُب ّلغ ��تُ قبل

ي ��وم واح ��د فق ��ط م ��ن موع ��د ال�سفر،
و�أن املظلومي ��ة واحلي ��ف والإبع ��اد
واالق�صاء والتهمي�ش الذي تع ّر�ضت له
هذا املو�س ��م مل يتع ّر�ض له �أي ريا�ضي
يف الع ��راق من ��ذ ت�أ�سي� ��س االحت ��اد
العراقي لكرة القدم).
ن�أم ��ل م ��ن جلنة احل ��كام بي ��ان �أ�سباب
�إبع ��اد احلك ��م حمم ��د ع ��ن �إدارة ع ��د ٍد
كاف م ��ن املباري ��ات ،ال�سيم ��ا �أن ُمربّر
ٍ
اعتذاره م ّرتني كان مقنع ًا ،كما الب ّد من
�إع ��ادة النظر يف �سيا�سة رعاية احلكام
نتو�سم فيهم �أم ًال كب ً
ريا
ال�شب ��اب الذين ّ
لقي ��ادة مف�صل مهم م ��ن منظومة الكرة
العراقية وذل ��ك عرب برامج فعّالة ت�أخذ
ب�إيديه ��م لتحقيق �أف�ض ��ل العالمات يف
دوريات خمتلفة �ضم ��ن �أن�شطة اللعبة
حملي ًا.

ثقافة
قناديل
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ّ
ال�س��لطوي
ملحم��ة جلجام���ش والت�أ�س��ي�س
مدون على وجه الأر�ض يوثق لمرحلة �شفاهية من تاريخ الب�شرية كانت قد عا�شتها قبل �أكثر من �أربعة
ُتعد ملحمة جلجام�ش �أقدم ن�ص ّ
مرت بها مدينة �أوروك ال�سومرية
�آالف عام في بالد الرافدين .وما كان للملحمة �أن ُتدون و ُتحفظ لوال غايات �أوجبت التوثيق لوقائع ّ
ولطبائع ال�سكان ومعتقداتهم ،فكتبت �أ�سطرها ال�شعرية �أول الأمر بخط م�سماري ولغة �سومرية ثم تنوعت اللغات التي كتبت بها ومنها
اللغة الأكدية ،وال يعرف من الذي نظمها �شعريا� ،أ هو �شاعر واحد �أو �شعراء كثيرون ا�شتركوا في نظم �سطورها التي تجاوزت ع�شرة الآف
�سطر وب�ألواح هي عبارة عن رقم طينية ،و�صل �إلينا منها �أثنا ع�شر لوح ًا.

�أمكنة اخليال
يعم ��د الكات ��ب يف �أحيان كث�ي�رة �إىل اخرتاع �أمكنة ب�أ�س ��ماء
متخيل ��ة وغري م�س ��بوقة  ،مينحها �أو�ص ��اف ًا ومديات التنطبق
عل ��ى الواق ��ع �إال يف �إملاح ��ات ن ��ادرة ؛ ولكي يبتك ��ر الروائي
والقا� ��ص بيئ ��ات جدي ��دة لعمله  ،ي�ض ��ع ت�ص ��ورات جغرافية
وجيولوجي ��ة معينة لتدور �ض ��منها وقائع روايته �أوق�ص ��ته ،
�مات تاريخية مفرت�ض ��ة لي�ض ��في
وقد مينح املكان املتخيل �س � ٍ
علي ��ه بع� ��ض الر�س ��وخ الزمني وليمتل ��ك قوة الإقن ��اع ويغدو
مالئم� � ًا الحت�ض ��ان م�ش ��روعه الفك ��ري والإبداع ��ي املتخي ��ل ،
فيمنح ��ه ف�ض ��اء املكان املبتك ��ر �آفاق ًا الحم ��دودة وحرية حركة
ل�شخ�ص ��ياته الق�ص�ص ��ية والروائي ��ة املبتك ��رة  ،ف�ل�ا يخ�ض ��ع
ال�ش�ت�راطات �إجرائي ��ة وقانوني ��ة معين ��ة تتطلبه ��ا الوقائ ��ع
احلا�صلة يف الف�ضاءات احلقيقية .
�أله ��م ماركيز كث ً
ريا من ك ّتاب عاملنا باخرتاعه قرية ( ماكوندو)
يف روايت ��ه ( مائ ��ة عام من العزل ��ة ) وم ��اكان الوحيد يف هذا
،فق ��د �س ��بقه كث�ي�ر م ��ن املبدع�ي�ن واملفكري ��ن والفال�س ��فة �إىل
اخ�ت�راع عوامل و�أمكنة متخيلة ت�ص ��اغ وتت�ش ��كل بني مدياتها
وقائع كتبهم وتتج�سد فيها ر�ؤاهم الفكرية والفل�سفية بقوالب
روائية ممتعة.
ق ��د يعمد الكاتب والكاتب ��ة �إىل اخرتاع الأمكنة عندما يخطط
ملن ��ح ن�ص ��ه �أبع ��اد ًا فانتازية �أو �أ�س ��طورية تتناغ ��م مع وقائع
الن�ص  ،ويف ظروف معينة يعمد �إىل اخرتاع �أمكنة العالقة لها
بواقع بالده  ،ن�أي ًا بنف�سه عن ت�أويل املرتب�صني و�أعني الرقباء
 ،بخا�ص ��ة يف بلدان تت�سيد فيها �س ��لطة بولي�سية ت�ستخدم كل
و�سائل القمع لتحمي وجودها ،فت�صادر حرية الك ّتاب وحتول
بينهم وبني ت�أ�شري اخللل وت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها.
لطاملا جل�أتُ يف بع�ض ق�ص�ص ��ي الطويلة ورواياتي املكتوبة
يف العق ��ود املا�ض ��يات �إىل اخرتاع �أمكنة ب�أ�س ��ماء المتت ب�أية
�ص ��لة للمكان الواقعي ل�سببني  ،الأول  :ملنح الق�صة �أوالرواية
مل�س ��ة فنتازي ��ة وج ��و ًا �أ�س ��طوري ًا يناغ ��ي اخلي ��ال ويبتعد عن
املح ��اكاة اململ ��ة للواقع املعا�ش  ،والث ��اين  :للن�أي بالنف�س عن
مزالق الت�أويل والتف�سري التع�سفي للواقعة.
�سبق يل �أن ابتكرت �أمكنة ب�أ�سماء غريبة يف ق�صتني طويلتني
يل ن�ش ��رتا بهذي ��ن العنوانني ( �أخوات ال�ش ��م�س ) و( �أخوات
القم ��ر ) ،ظه ��رت الأوىل يف �أوا�س ��ط الثمانيني ��ات يف جملة (
الأقالم ) وتروي حماولة لتطبيق فكرة علمية يف عالج القنوط
واالكتئاب واالنهيارات النف�س ��ية والفقدانات وامن�ساخ القيم
الإن�س ��انية بارتي ��اد غرف ��ة �شم�س ��ية دوارة  ،القتنا� ��ص روح
ال�ش ��م�س وبع�ض �أ�ش ��عتها العالجية ل�ش ��فاء �أخوات ال�ش ��م�س
وانت�ش ��الهن م ��ن واقعه ��ن امل�أ�س ��اوي  ،بينما ظه ��رت ( �أخوات
القمر) بعدها بب�ض ��ع �س ��نوات ف�ش ��كلتا مع ًا متوالية ق�ص�ص ��ية
ممتدة بال�شخ�صيات والأمكنة املتخيلة ذاتها� ،إذ وا�صلت يف (
�أخوات القمر) مالحقة م�صائرال�شخ�صيات املحكومة بالواقع
املموه بني حربني دمويتني  ،مثلما تابعت انعكا�س ��ات
العراقي ّ
الوقائع ال�صادمة ومفاعيلها الرتاجيدية على الرجال والن�ساء
وجممل مظاهر احلياة يف ذلك املكان املخرتع .
�س ��بق يل اخ�ت�راع �أمكنة متخيل ��ة يف عملي الروائ ��ي الأول (
من يرث الفردو�س)  ،غري �أن الواقعة االجتماعية واملع�ض�ل�ات
الوجودية التي جتابهها ال�شخ�ص ��يات وتكاف ��ح لإيجاد حلول
ممكنة لها  ،تتماثل � -إىل حد ما  -مع واقع الإن�سان يف بالدنا
وع�ص ��رنا ،وقد �أردت لروايتي ( من يرث الفردو�س ) املكتوبة
منت�ص ��ف الثمانينيات �أن تك ��ون متثي ًال لنب ��وءة انهيار النظم
ال�ش ��مولية ( اليوتوبيات الأيديولوجية ) وف�ش ��لها املحتم يف
قابل الأيام .
يتيح املكان املبتكر لل�شخ�ص ��يات الروائي ��ة املتخيلة �أن تندغم
في ��ه وتتماه ��ى معه لتغدو جزء ًا �أ�ص ��ي ًال وكيان� � ًا حيوي ًا فاع ًال
في ��ه ،ف�ل�ا تب ��دو طارئ ��ة علي ��ه �أو متنافرة م ��ع طبيعت ��ه  ،مما
يحق ��ق بالتايل تناغم� � ًا فني� � ًا ومنطقي ًا م ��ع الفكرة الأ�سا�س ��ية
املتخيل ��ة الت ��ي تقوم عليه ��ا الرواية � ،س ��واء كانت ت�ص ��وير ًا
حلياة �إن�سانية مبوا�ص ��فات معتادة � ،أو كانت م�شروع ًا خم ّلق ًا
يت�ش ��كل يف �سياق م�س ��تقبلي قائم على خمطط فكري وفل�سفي
واقت�صادي غري م�سبوق .
�سبق لي �أن ابتكرت �أمكنة ب�أ�سماء غريبة
في ق�صتين طويلتين لي ن�شرتا بهذين
العنوانين ( �أخوات ال�شم�س ) و( �أخوات
القمر) ،ظهرت الأولى في �أوا�سط الثمانينيات
في مجلة ( الأقالم ) وتروي محاولة لتطبيق
فكرة علمية في عالج القنوط واالكتئاب
واالنهيارات النف�سية والفقدانات وانم�ساخ
القيم الإن�سانية
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ولم يك ��ن يراد م ��ن تدوين الملحمة �ش ��عر ًا �أن
تحفظ خوف ًا من ال�ض ��ياع والن�سيان �أو خ�شية
عليها من ال�س ��رقة واالنتحال فتكون حبي�س ��ة
بالد �سومر �أو بابل؛ بل هي دُونت لكي تنت�شر
في �أ�صقاع الأر�ض ،والدليل على ذلك هو تعدد
الأماكن التي عُثر فيها على ُرقم الملحمة.
و�أول حمل ��ة تنقيبي ��ة عث ��رت عل ��ى ن�ص ��و�ص
الملحم ��ة كان ��ت قب ��ل �أكثر م ��ن مئ ��ة وثالثين
عام� � ًا ف ��ي مدين ��ة باب ��ل ث ��م توال ��ت الحمالت
لنج ��د الن�ص ��و�ص متفرقة في �إرج ��اء المنطقة
المج ��اورة ل ��وادي الرافدين في مدن �س ��وريا
وفل�سطين وتركيا.
ولي� ��س ق ��دم الملحم ��ة التاريخ ��ي ه ��و م ��ا
يعطيه ��ا قيمتها؛ بل �أي�ض� � ًا قيمتها ف ��ي ما فكر
في ��ه االن�س ��ان الرافدين ��ي الأول وم ��ا مار�س ��ه
م ��ن ن�ش ��اط ميتافيزيق ��ي �أ�س ��طوري وخرافي
�شفاهي �إزاء نف�سه ومجموعته الب�شرية و�إزاء
الموجودات من حول ��ه .ولقد وظفت الملحمة
�آلي ��ات ه ��ذا الفك ��ر ال ��ذي ه ��و بمثاب ��ة قاع ��دة
مو�ض ��وعية ،عليها بنت الب�ش ��رية ت�ص ��وراتها
الح�ض ��ارية في مرحلة اخترع ��ت فيها الكتابة
وهي لي�س ��ت بعيدة كثير ًا عن مرحلة �س ��بقتها
كانت �ش ��فاهية ،وقد �ص ��يغ هذا الفكر �ص ��ياغة
�أ�سلوبية اتخذت من ال�شعر قالب ًا ك�ضرورة من
�ضرورات منح هذا الفكر الخلود الإبداعي.
وهكذا كانت ملحمة جلجام�ش ن�ص� � ًا ت�أ�سي�سي ًا
ف ��ي فكره ��ا ومو�ض ��وعها و�أ�س ��لوبها ،وق ��د
�أودعت فيها خال�ص ��ات ما تح�ص ��لته الب�ش ��رية
ف ��ي مرحلتيه ��ا التاريخيتي ��ن ال�ش ��فاهية
والتدويني ��ة؛ ف�أما فكره ��ا ف�إ�س ��تودع فيه بُعد
ميتافيزيق ��ي ،و�أما مو�ض ��وعها ف ��كان بطولي ًا
و�أما �أ�س ��لوبها فمعلوم قالبه ومجهول �شاعره
ال�صانع �أو �شعرا�ؤه ال�ص ّناع.
وال �ش ��ك ف ��ي �أن الملحم ��ة هي خال�ص ��ة نظرة
الب�ش ��ر للوجود بح�س ��ب م ��ا كان ��وا يعتقدونه
من وجود قوة �أ�سطورية تمثلها كائنات ت�شبه
الب�ش ��ر ف ��ي هي�أتها لكنه ��ا تفوقهم ف ��ي قدراتها
الخارق ��ة والرهيبة وبع�ض ه ��ذه الآلهة ذكور،
بع�ض ��ها الآخر �أناث ،وهي ف ��ي الأغلب مخيفة
ولذل ��ك قد�س ��ها الب�ش ��ر وقدم ��وا له ��ا القرابين

ك ��ي يطمئن ��وا لخطره ��ا ويكون ��وا ف ��ي من�أى
م ��ن عقابه ��ا ،وهو م ��ا عب ��رت عنه الأ�س ��اطير
والخرافات التي هي مح�صلة التفكير الب�شري
في الكون وموجوداته.
و�إذا كان ��ت الأ�س ��اطير تفتر�ض �س ��يادة الآلهة
المطلقة على الب�ش ��ر؛ ف�إن تلك ال�سطوة الإلهية
كان ��ت �أنثوي ��ة م�ص ��درها طوطم ��ي و�أثره ��ا
مقد� ��س لتك ��ون المر�أة ه ��ي الإله ��ة والحكيمة
والأم الكب ��رى ،هك ��ذا احتل ��ت الم ��ر�أة مكان ��ة
مرموق ��ة ،ما كان لها �أن تحظى بها لوال دورها
المه ��م ال ��ذي فر� ��ض عل ��ى الرج ��ال احترامها،
وذل ��ك �إدراكا لقوته ��ا التي كانت في الأ�س ��ا�س
ق ��وة انجابية لذا و�ص ��فت المجتمعات الأولى
ب�أنها مجتمع ��ات �أمومية ،وم ��ع تغيير الحياة
وات�س ��اع المجموعات الب�شرية تطوّرت ر�ؤية
الإن�س ��ان للوج ��ود ،ولم تعد الق ��وة االنجابية
ه ��ي الأ�س ��ا�س ،فقد ناف�س ��تها ق ��وة �أخرى هي
الق ��وة الج�س ��دية ،وغاياتها فردية بها يت�س� �يّد
الذك ��ور ويهيمنون على من هم �أ�ض ��عف منهم
وفي مقدمتهم الإناث.
و�صارت العقلية الميثولوجية ت�ؤمن بنوعين
م ��ن الآله ��ة� :آلهة دائم ��ة ال تتغير في �ص ��فاتها
المقد�س ��ة ولي�س لها �سمة �شخ�ص ��ية وعادة ما
تط ��وق الإن�س ��ان برع ��ب �أو اعج ��اب مفاجئ،
و�آلهة م�ؤقتة تمثل ال�ش ��كل الفعلي الأول الذي
ين�ش ��ئه الوع ��ي الأ�س ��طوري الدين ��ي الخلاّ ق
وه ��ي تتغي ��ر منق�س ��مة �أو منتقل ��ة م ��ن عال ��م
مقد�س �إلى عالم مدن�س ولها �ص ��ور �ش ��يطانية
وذات �شكل �شخ�صي فردي ومحدود.
وه ��ذا التالع ��ب بالأ�س ��طورة في جع ��ل الآلهة

موسيقى االحد

الم�ؤقتة ن�س ��وية منق�س ��مة ومتغيرة ومنتقلة،
ه ��و م ��ا ح�ص ��ل ف ��ي ملحم ��ة جلجام� ��ش التي
حجَّ مت الفاعلية الألوهية الن�سوية ،وحاولت
�س ��حب ال�صفة المقد�س ��ة منها كنتيجة منطقية
للتغي ��ر ف ��ي مكانة الم ��ر�أة الت ��ي تفاوتت "من
ع�صر لآخر تبع ًا لتغيرات ال�سالالت الحاكمة".
و�ساعدت الكتابة في �أن تكون للقوة الج�سدية
�أهميته ��ا الح�ض ��ارية ف ��ي مجتمع ��ات �أبوي ��ة
ذات ثقاف ��ة كتابي ��ة ،و�أ�س�س ��ت تل ��ك الأهمي ��ة
لع�ص ��ر جديد �س ��مي بع�صر ال�س ��يف الحديدي
�أو الع�ص ��ر البطول ��ي وفي ��ه ح�ص ��ل ما �س ��ماه
�أنجل ��ز باالنك�س ��ار التاريخ ��ي نظ ��را للطريقة
اال�س ��تحواذية التي بها هيم ��ن الأبناء الذكور
عل ��ى ح ��ق الأم و�أحل ��وا بدل ��ه ح ��ق الأب ،ولم
تعد للمر�أة مكانتها المقد�س ��ة كم ��ا �أن الأنظمة
الحياتي ��ة �ص ��ارت خا�ض ��عة ل�س ��لطة الذك ��ور
الذي ��ن له ��م ال�س ��يادة عل ��ى الموج ��ودات كلها
�أحياء وجوامد.
وفي خ�ض ��م ه ��ذا االنتق ��ال الح�ض ��اري دوّنت
ملحمة جلجام�ش لتكون ن�ص ًا ت�أ�سي�سي ًا يوثق
لم�ص ��ير الب�ش ��رية الت ��ي فيه ��ا �ص ��ارت الآله ��ة
م�ؤنثة ومذكرة تتقا�سم مع الب�شر ال�سيادة.
و�إذا كان للآلهة �أن تكون ب�ص ��فات ب�شرية ،ف�إن
م ��ن غير الممك ��ن للب�ش ��ر �أن يكونوا ب�ص ��فات
�إلوهي ��ة با�س ��تثناء واح ��د كان �ص ��نيعة الآلهة
فجم ��ع الب�ش ��رية بالألوهي ��ة وه ��و جلجام�ش
الملك ال�ص ��نديد والفار�س العتي ��د الذي كانت
�صفاته الألوهية غالبة على �صفاته الب�شرية.
ومحوري ��ة جلجام� ��ش ف ��ي الملحمة ه ��ي �أول
م�ؤ�شر على ميتافيزيقية العقل الذكوري الذي

تنويه
ف ��ي الق�س ��م الأول م ��ن الح ��وار ال ��ذي �أجرته
المدى مع الدكتورة نادية هناوي والمن�ش ��ور
ف ��ي العدد رق ��م 4921بتاري ��خ 2021/4 /13
وردت جمل ��ة( والنق ��د يتنام ��ى ف ��ي داخل ��ي
هاج�س� � ًا ملحّ � � ًا ) لك ��ن عند الن�ش ��ر ُطبعت خط�أ
كذا( والنقد يتنامى ف ��ي داخلي هاج�س ملحٌ )
كما �أن في مقالها المو�س ��وم (تمجيد الأعالم..
والجدوى المتوخاة) المن�ش ��ور يوم االحد 2
ايار  2021وردت جملة(بو�ص ��فهم الما�سكين
لزمامه ��ا والمهيمني ��ن عليها) لكن عند الن�ش ��ر
ُطبعت خط�أ كذا (بو�ص ��فهم الما�سكون لزمامها
والمهيمنون عليها) ..لذا اقت�ضى التنويه.

تون��ي بانك���س بي��ن الكال�س��يك والب��وب

ثائر �صالح
ي ��در� ��س ع ��ازف ��و ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ف��رق
ال� �م���و�� �س� �ي� �ق� �ي���ة ال� � �ت�� ��ي ت� � � � ��ؤدي
مو�سيقى ال �ب��وب وال �ج��از و�أن� ��واع
المو�سيقى "الترفيهية" ف��ي معاهد
وكون�سرفاتوارات المو�سيقى التي
ا��س�ت�ح��دث��ت �أق �� �س��ام � ًا خ��ا��ص��ة للجاز
وال� �ب ��وب وال �م��و� �س �ي �ق��ى ال���ش�ع�ب�ي��ة،
وق� ��د ي�ح���ص��ل ال �ب �ع ����ض م �ن �ه��م على
ت�أهيل مو�سيقي "كال�سيكي" ممتاز،
فالمو�سيقى وقوانينها وق��واع��ده��ا
ه��ي نف�سها �إن ك��ان��ت كال�سيكية �أو
حديثة ،ويتطلب العزف على الأدوات
المو�سيقية ت�أهي ًال وفق منهج علمي
وع�م�ل��ي ينا�سب ف��رع ال �ف��ن ،وه�ن��اك
مو�سيقيون لم يح�صلوا على تعليم
عال في مثل تلك المعاهد العالية ،بل

�أراد �ش ��رعنة انفرادية الذكر البطولية وتبرير
ا�ستحواذيته في امتالك حق ا�ستلبه عنوة.
فما الذي �أراده �س ��كان بالد الرافدين من وراء
الت�أ�س ��ي�س له ��ذا الفك ��ر ون�ش ��ره ف ��ي العال ��م ؟
وكيف تمت عملية قولبة الأ�ساطير ال�سومرية
و�ص ��ياغة فكره ��ا �ش ��عري ًا ؟ وم ��ا ال ��ذي مك ��ن
�ش ��اعر الملحم ��ة او �ش ��عراءها م ��ن ادراك �أن
ال�ش ��عر والفكر متعا�ض ��دان في تبليغ الر�سالة
الميتافيزيقي ��ة و�أعطائه ��ا ال�س ��مة الإبداعي ��ة
الدائمة الت ��ي ال يقيدها مكان وال يحدها زمان
لتبق ��ى �أبد الدهر م�س ��تمرة ؟ وم ��ا الغاية التي
�أراد ال�س ��ومريون بلوغها من الأ�ساطير و�أراد
البابلي ��ون بلوغها من الملحمة ؟ ومتى مار�س
�س ��كان وادي الرافدي ��ن كتاب ��ة ال�ش ��عر كعم ��ل
�إبداع ��ي و�ض ��منوه الفك ��ر كعمل ذهن ��ي ؟ وما
�صور الفكر الم�ؤ�س�س له �شعري ًا �أم هي �صورة
فكرية واحدة ؟
مما ال �ش ��ك فيه � ّأن العقل هو �أ�سا�س الح�ضارة
ومن ��ه تب ��زغ المعرف ��ة وبهم ��ا مع� � ًا �أي الفك ��ر
والمعرفة يتحدّد الوجود المو�ض ��وعي للعالم
�أي� � ًا كان ��ت لغات ه ��ذا العال ��م و�أل ��وان �أطيافه
وتغاي ��ر مكونات ��ه .وما مراد العق ��ل الذكوري
عل ��ى ط ��ول التاري ��خ �س ��وى فل�س ��فة العال ��م
المو�ض ��وعي ميتافيزيقي ًا بو�ص ��ف هذا العالم
�ص ��ورة محاكي ��ة للرجل ف ��ي قوته الج�س ��دية
وتفوق ��ه العقل ��ي و�إرادت ��ه الذاتي ��ة الت ��ي ال
يناف�س ��ه عليه ��ا �أح ��د .ه ��ذه الإرادة الت ��ي هي
بمثابة م�ص ��ير كتب على الرجل وحده ولي�س
�أمام ��ه �إال �أن يذع ��ن ل ��ه .وهذه هي الخال�ص ��ة
الفل�سفية لميتافيزيقيا ما بحث عنه جلجام�ش

في رحلة طويلة وبعي ��دة قطع عبرها الفيافي
والبحار قا�صد ًا بلوغ عالم ما ورائي.
وباالرتكان �إلى ن�ص ��و�ص الملحمة ال�سومرية
نف�س ��ها تتوكد ر�ؤية ن�سوية ذات نظر وتمر�س
واعتمال ،انتجها ال�س ��ابقون �أ�سطوري ًا وبنى
الالحق ��ون علي ��ه تفكيرهم ثم �ص ��بوها �ش ��عر ًا
في ن�ص ��و�ص الملحمة .لكنهم اثبتوا وحرفوا
و�أ�ض ��افوا وحذف ��وا �إثبات ًا للتف ��وق الذكوري
ف ��ي البن ��اء والعط ��اء والح�س ��اب والتنظي ��م
منتق�ص ��ين الر�ؤي ��ة الن�س ��وية بو�ص ��فها فكر ًا
مغوي ًا وخطير ًا.
و�إذا كان توطيد النظام الأبوي قد ح�ص ��ل مع
االنتقال من الم�ش ��افهة �إل ��ى الكتابة مما ثبتت
الملحمة ال�سومرية قواعده �إبداعي ًا وح�ضاري ًا
معتبرة جلجام�ش رمز ًا للتفوق الذكوري على
م�س ��تويات الحياة كله ��ا؛ ف�إن الت�أ�س ��ي�س لفكر
ن�سوي يتعدى الوجود �إلى ما بعده وفي �شكل
�أ�س ��اطير كان قد �سبق الملحمة بكثير .من هنا
يح�ضر الفكر الن�سوي في الملحمة في الغالب
�أم ��ا متواري� � ًا �أو محرف ًا �أو م�ش ��وه ًا �أو مموه ًا
مفي ��د ًا من تالزم الفكر وال�ش ��عر حيث �إبداعية
الثاني و�سيلة الأول في تر�سيخ الأبوية ودرء
خطر الأمومية.
وعل ��ى الرغم من ذل ��ك كله؛ ف� ��إن الحقيقة تظل
حا�ضرة من خالل الذاكرة الجمعية الالواعية
الت ��ي ال يمك ��ن تزييفه ��ا بو�ص ��فها حا�ض ��ن ًا
جينالوجي� � ًا تنتقل عبره الطقو� ��س والعادات
والحكايات والمروي ��ات من جيل �إلى جيل...
وه ��ذا م ��ن ح�س ��ن ح ��ظ الم ��ر�أة ،لأنه ��ا به ��ذا
وحده تتمك ��ن من االحتف ��اظ بمكانتها الأولى
والت�أ�سي�سية بو�صفها �أمّا كبرى.

على التعليم المو�سيقي الأ�سا�سي في
المدار�س �أو عند �أ�ساتذة خ�صو�صيين
ف��ي ط�ف��ول�ت�ه��م ،و�أك �م �ل��وا تعليمهم
ال �م��و� �س �ي �ق��ي ب �ج �ه��ده��م ال�شخ�صي
واكتنزوا المعارف النظرية والعملية
بد�أبهم ون�شاطهم اليومي دون �أ�سا�س
�أكاديمي في المو�سيقى.
م ��ن بين ه� ��ؤالء يب ��رز تون ��ي بانك�س
المول ��ود ف ��ي �إنكلت ��را �س ��نة 1950
وهو م�ؤلف �أغاني وع ��ازف الكيبورد

المج ��دد ف ��ي فري ��ق جني�س ��ي�س
الإنكليزي المعروف الذي ت�أ�س ���س في
 1967من قبل بانك�س و�أ�ص ��دقائه في
المدر�س ��ة .وكان بيتر غابريل المغني
المنف ��رد لغاي ��ة  1975عندم ��ا ت ��رك
الفريق ،فحل محله عازف الدرامز فيل
كولينز حتى توقف ن�شاطها لفترة بعد
 ،1978ا�شتهر بانك�س وقتها ب�أ�سلوبه
الخا� ��ص والمتمي ��ز ف ��ي الع ��زف على
(الكيبورد) ،و�أ�صدر �أول البوم منفرد

ف ��ي  ،1979ثم في  1983وقد ا�س ��تمر
ف ��ي العم ��ل بمف ��رده حتى بع ��د عودة
التئ ��ام فريق جني�س ��ي�س ف ��ي ،1980
وتع ��د جني�س ��ي�س م ��ن ف ��رق ال ��روك
"التقدم ��ي" الت ��ي عملت عل ��ى تقديم
م ��ادة مو�س ��يقية راقي ��ة ومعق ��دة ف ��ي
بنائه ��ا النغم ��ي ،مت�أثرة بف ��رق �أخرى
�أكثر �ش ��هرة �س ��ارت على نف�س الدرب
مثل البيتلز وبنك فلويد.
توجه نحو الت�أليف "الكال�سيكي" في
 ،1995ف�أ�ص ��در ف ��ي  2004و2011
ت�س ��جيالت مختلفة وفي � 2015أ�صدر
مجموع ��ة م ��ن �أرب ��ع �أ�س ��طوانات "A
 "Chord Too Farه ��ي تجمي ��ع لم ��ا
�أ�ص ��دره �س ��ابقا �س ��وية مع الكثير من
الأعمال التي �أنجزها خالل م�ش ��اريعه
المختلف ��ة عل ��ى �ش ��كل كت ��اب بغ�ل�اف
�س ��ميك ،في ��ه الكثي ��ر م ��ن المعلومات
وال�ص ��ور الجميلة عن تون ��ي بانك�س

ون�شاطه� .ص ��در ت�س ��جيله الأخير في
 2018وكان بعنوان "خم�سة".
ب ��د�أ بانك�س يتعلم العزف على البيانو
ف ��ي الرابع ��ة او الخام�س ��ة بم�س ��اعدة
�أمه ،ثم في المدر�سة بعد �سن ال�سابعة
لكن ��ه ل ��م يتمت ��ع بالدرو�س في �ص ��باه
وحت ��ى فقد اهتمام ��ه ب�س ��بب معلم لم
يتفاع ��ل معه .لكن ��ه لقى ت�ش ��جيع ًا من
معلم ��ه الالح ��ق ال ��ذي ر�أى حما�س ��ه
المو�سيقي في العزف .كان ي�ست�صعب
ق ��راءة النوط ��ة ،فم ��ال ال ��ى الع ��زف
عل ��ى ال�س ��ماع ،وه ��ذا �أو�ص ��له �إل ��ى
االرتج ��ال ثم الت�أليف .يق ��ول �إنه ت�أثر
بمو�س ��يقى رخمانين ��وف لعنا�ص ��رها
الدرامي ��ة وا�س ��تعماله الك ��وردات
بكثاف ��ة ،وبمو�س ��يقى رافي ��ل لبنائه ��ا
الهارموني المميز ،وهما م�ؤلفان تعلم Ebb and Flow
ع ��زف بع� ��ض �أعمالهم ��ا ف ��ي طفولتهhttps :// www . youtube . com / .
يمي ��ل ال ��ى �أعم ��ال بالمو�س ��يقيين watch?v=YQcGaP5M26Y

الإنكلي ��ز مث ��ل بريت ��ن و�ألغ ��ار وفون
ويليام ��ز وهول�س ��ت وديليو�س ،و�إلى
مو�سيقيي القرن الع�شرين الكبار مثل
�شو�س ��تاكوفيت�ش ومال ��ر الحق� � ًا ،ت�أثر
بالطبع بمو�سيقى البيتلز وغيرها من
الفرق ال�ش ��هيرة في �شبابه ،وهي التي
انتزعت ��ه م ��ن العال ��م الكال�س ��يكي �إلى
عالم البوب والروك.
مقدمة مليون �سنة
https :// www . youtube . com /
watch?v=NF69G7IkcBs
�س ��ت مقطوعات للأورك�سترا – مدينة
الذهب
https :// www . youtube . com /
watch?v=W2wW5mf66Wc

م�ؤتم��ر �إيطال��ي لإع��ادة االعتب��ار للكتاب��ة بالقل��م

ا�س��تعمال القل��م مي ّك��ن م��ن تن�ش��يط امل�س��احات الدماغي��ة
الرق ��م ..الكتابة بالي ��د بين التاري ��خ والفن
روما :مو�سى اخلمي�سي
وعلوم الأع�ص ��اب» ،الذي برمجت له جامعة
مدين ��ة بافيا ال�ش ��مالية الإيطالي ��ة ،كمرحلة
ت�ش ��هد الكتابة بالقلم خ�ل�ال العقود الأخيرة جديدة لم�ش ��روع ه ��و الآن قي ��د الإنجاز في
م ��ن عم ��ر الب�ش ��رية تراجع� � ًا ي ��كاد يك ��ون كثي ��ر م ��ن الم ��دن الإيطالي ��ة لإب ��راز القيمة
�ش ��به كام ��ل ل�ص ��الح الكتاب ��ة با�س ��تخدام المعرفية للكتابة بالقلم ،وت�شجيع ًا لها.
الكومبيوتر والأجه ��زة اللوحية والهواتف
الذكي ��ة ،وو�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي من �أين جاءت وبد�أت الفكرة؟
مث ��ل «وات�س ��اب» و«�إن�س ��تغرام» و«فايب ��ر» تقول غابرياال ُب ّتيني ،الأ�ستاذة المحا�ضرة
و«�س ��كايب» و«يوتيوب»� ...إل ��خ .لكن للقلم ف ��ي عل ��م النف� ��س الع�ص ��بي بجامع ��ة بافيا،
معان ��ي وفوائد كثيرة قد يجهلها الكثيرون ،لـ«ال�ش ��رق الأو�س ��ط»�« :إن �إعادة ا�س ��تعمال
خ�صو�ص� � ًا من الأجيال الجديدة ،فهو �أعظم القل ��م هي فكرة الطبيب النف�س ��اني والفنان
الأدوات ت�أثي ��ر ًا على مدار تاريخ الب�ش ��رية ،الب�ص ��ري �أنطونيل ��و فري ��زو ،وتتمث ��ل في
ك�أداة لحف ��ظ الفك ��ر الإن�س ��اني ،وه ��و عر� ��ض �أكبر الأعمال الأدبي ��ة على الجمهور
يحف ��ز �ش ��بكية العي ��ن التي تول ��ي الأولوية حتى يتمك ��ن الجميع م ��ن كتابة ج ��زء منها
للمعطي ��ات الأكثر ظهور ًا ،و�إذا حفزت ف�إنها بالقلم».
ت�س ��اهم ه ��ي الأخ ��رى ف ��ي تحفيز الق�ش ��رة وت�ض ��يف« :الآن ،ف ��ي مقاطع ��ة جزي ��رة
الدماغية فتثير االنتباه.
�س ��ردينيا الإيطالي ��ة ،وتحدي ��د ًا في متحف
هذا على الأقل ما ي�ؤك ��د عليه م�ؤتمر «�إعادة كبي ��ر لم�ص ��انع ال�ش ��باك ل�ص ��يد �س ��مك التن

(ال ُت ّن ��ارى) بمدين ��ة ا�س ��تنتينو ،هم ب�ص ��دد يمك ��ن �أن تكون �أكثر �إثم ��ار ًا ،بالإ�ضافة �إلى
ا�س ��تكمال كتاب ��ة ن�س ��خة من كت ��اب (معرفة كل م ��ن عمليات االنتب ��اه والمعرفة والفهم»
 �س ��مك  -الت ��ن) ،للكات ��ب الإيطال ��ي َب ّكا ّلي لأنه ��ا «تت ��رك �أث ��ر ًا ي�ساعدنا عل ��ى �أن ن�صيربوا�س ��طة القل ��م .و�أم ��ا ب ��دار عل ��م النف� ��س �أف�ض ��ل مم ��ا كن ��ا عليه ،بينم ��ا الكتاب ��ة على
بمدينة ميالنو ،ف�إنهم ب�ص ��دد كتابة ن�س ��خة لوح ��ة المفاتي ��ح للحا�سوب ،م ��ع الم�صحح
م ��ن (واح ��د ..ال �أح ��د ومائة �أل ��ف) ،للكاتب الذاتي للأخطاء ،يجعالن �أخطاءنا تتال�شى
الم�س ��رحي لويجي بيرندا ّلو .وقد �ش ��رعوا ف ��ي الع ��دم ،كما ل ��و �أنها ل ��م تكن �أب ��د ًا ،مما
بجامعة بافي ��ا وجامعة بولوني ��ا ،وبالذات يعر�ض ��نا لخطر �إعادته ��ا وتكرارها؛ ذلك �أن
كلي ��ة الدام� ��س للفن ��ون ،ف ��ي �إ�ص ��دار ع ��دة الورقة والقلم ي�ساعداننا على التذكر».
كت ��ب تتن ��اول (تمارين في �أ�س ��اليب الكتابة وت�ض ��يف الأ�س ��تاذة الإيطالي ��ة�« :إن التعلم
ل ��دى الإن�س ��ان) ،لمواجهة هيمن ��ة الأجهزة �أم ��ر متع ��ب ،ودماغن ��ا غالب� � ًا م ��ا يبحث عن
الإلكترونية في الكتابة».
�أق�ص ��ر الط ��رق� ،إن كان ذل ��ك ممكن� � ًا ،لك ��ن
الدف ��اع عن الكتاب ��ة بالقلم ،ف ��ي زمن ينحو الكتابة بالقلم ت�ص ��دنا عن اخت�صار الطريق
دائم ًا باتجاه الرقمي ��ات ،لي�س ركون ًا عقيم ًا ال ��ذي يميز الرق ��ن من دون ح�ض ��ور للفكر.
�إلى حنين ما ،بل هو خدمة حقيقية يقوم بها وهذا ينطبق �أي�ض ًا على الكتابة بالحا�سوب
عدد من اللغويي ��ن الإيطاليين لتقديمها �إلى لدرو� ��س م�س ��جلة ف ��ي الف�ص ��ل :الت�س ��جيل
الأجي ��ال الجديدة التي تبتعد يوم ًا بعد �آخر يُي�س ��ر مهمة الطالب ،لكن في عملية الكتابة
عن ا�س ��تعماله.وتذكر لنا بوتين ��ي �أن الأمر للدر� ��س الم�س ��جل ثم ��ة انفعالي ��ة ال تحف ��ز
يحتاج و�ض ��وح ًا �أكبر ،ف� ��إن «الكتابة بالقلم الدم ��اغ �إال تحفي ��ز ًا �ض ��عيف ًا ،بينم ��ا تت�س ��م

عملي ��ة كتابة ر�ؤو� ��س �أقالم بالقل ��م بفاعلية
�أكث ��ر ،وتجذبن ��ا لخو� ��ض غم ��ار التفكي ��ر؛
�إنه ��ا �ش ��بيهة بم ��ا ي�س ��مى بالهم� ��س ،ال ��ذي
يمار�س ��ه بع�ض المترجمين ،الذين يقومون
بالترجم ��ة الفورية ،ف ��ي �إذن من ال يفهم لغة
المتحدث �إليه� .إنها فاعلية تلجئنا �إلى تقييم
ما نري ��د نقل ��ه ،و�إن كان �إجمالي� � ًا .ثم هناك
مظهر ًا �آخ ��ر مهم لأغرا�ض الذاكرة والتذ ّكر،
فف ��ي �أثناء الكتاب ��ة بالقلم ،نجد �أن ب�ص ��رنا
موجه �إلى اليد التي تقود القلم على الورقة،
وذبابة (ر�أ�س) القلم هي النقطة التي يلتقي
فيها الفعل الحركي والفعل الب�صري .وعلى
العك�س ،ف�إذا كتبنا بوا�س ��طة الحا�سوب ف�إن
�أيدين ��ا تقفز من نقطة �إلى �أخرى على لوحة
المفاتيح� ،أما ب�صرنا فموجه �إلى مكان �آخر،
�أي �إلى ال�شا�شة».
�إن هذا التباين الذي �أ�ش ��ارت له �أ�ستاذة علم
النف�س الع�صبي ،بين م�سار العين البا�صرة
ومج ��رى الي ��د الكاتب ��ة ،يمك ��ن �أن يك ��ون

كالعقوب ��ة �أو الإعاق ��ة بالن�س ��بة للذاك ��رة،
ذلك �أنه يحد مما ا�ص ��طلح علي ��ه علماء طب
الأع�صاب بالتكامل بين الحوا�س المتعددة.
ف� ��إذا تمكنا من �أن نجم ��ع في تجربة واحدة
�أكث ��ر م ��ن محف ��ز م ��ن �أ�ص ��ناف مختلف ��ة:
ب�ص ��ري ،و�س ��معي ،وحرك ��ي ،ولم�س ��ي،
و�ش ��مي ،ف�إنه �س ��يكون ب�إمكاننا �أن نقت�ص ��د
ف ��ي وق ��ت التذك ��ر �أو ا�س ��تدعاء الذكريات،
كم ��ا يجعل من ا�ستح�ض ��ار الذكري ��ات �أكثر
ج ��ودة؛ ذلك �أنه بهذا ال�ص ��نيع يكون التذ ّكر
ل ��ه �أكثر من �ش ��باك ل�ص ��يد الذك ��رى بنجاح

وتف ��وق ي�ص ��احبه عملية تن�ش ��يط وتحفيز
ذاكرة الإن�سان وذكائه.
وي�ش ��رح ذل ��ك داني ��ال �أوبنهايمر ،الأ�س ��تاذ
المحا�ضر في جامعة كالفورنيا لعلم النف�س
�صاحب الدرا�سات المتعددة في المو�ضوع،
بالق ��ول« :عندم ��ا نكتب ر�ؤو�س �أق�ل�ام �إبان
در�س م ��ن الدرو�س ،ف�إن ب ��طء هذه العملية
ي�ض ��طرنا �إل ��ى �أن ننتق ��ي انتق ��ا ًء كبي ��ر ًا ما
نكتب ،وهذا حا�س ��م في جعل الدر�س در�س� � ًا
نمتلكه نحن ،ذلك �أنه ي�ستوجب منا �أن نفكر
فيما ن�ستمع بقدر يمكننا كتابته بكلمات هي
لن ��ا� .أما الحا�س ��وب ف�إنه فع�ل� ًا يجعلنا �أكثر
�سرعة ،لكنه يجعلنا �أي�ض� � ًا من دون �أدمغة؛
ذلك لأنه يجع ��ل من مقاومة غواية كتابة كل
ما يقوله الأ�ستاذ المحا�ضر بطريقة ببغائية
�أمر ًا ع�س ��ير ًا ،و�أنا نف�س ��ي �إن كتبت ر�ؤو�س
�أق�ل�ام لمو�ض ��وع معي ��ن بوا�س ��طة لوح ��ة
المفاتي ��ح ،ال �أ�س ��تطيع �إال �أن �أكت ��ب حرفي� � ًا
تقريب ًا كل ما �أ�سمعه».
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قراءة في كتاب "نزو ًال من عتبات البيت" ل�سهيل �سامي نادر

نوزاد ح�سن
الق�سم الثاين
يقر �س ��هيل �س ��امي ن ��ادر �إنه عقالني.هذا �ش ��يء
جي ��د,وال م�شكل ��ة فيه.لكن ��ه يم�ض ��ي بعي ��د ًا ف ��ي
اخ�ض ��اع الحياة ب ��كل عمقها الى منط ��ق عقلي ال
يته ��اون �أبد ًا في نف ��ي �أي �ش ��يء ال يفهمه العقل.
وق ��د تمثل هذا الأمر في �إبعاده لعن�صرين مهمين
يلونان الحياة ويحكمان طبيعة ال�سلوك الب�شري
و�أعن ��ي بهذي ��ن العن�صري ��ن الأحالم,والموت،ال
يحت ��اج العقالن ��ي ال ��ى �أن يتوقف عن ��د الحلم �أو
عند ظاه ��رة الموت � ،إن ��ه يكتف ��ي بتف�سير الحلم
تف�سي ��ر ًا عقلي ًا,وكذل ��ك يف�س ��ر الم ��وت عل ��ى �أن ��ه
ظاهرة محتومة تقع في يوم ما،ين�شغل العقالني
بنق ��د ال�سلط ��ة متنا�سي� � ًا االن�شغ ��ال.وال يعن ��ي
كالمي هن ��ا�,أن االح�سا�س بالم ��وت يتعار�ض مع
العمل كنق ��اد لل�سلطة وغي ��اب العدالة.ما �أق�صده
�أن الحي ��اة كم ��ا هي تواجهن ��ا فال يمك ��ن تحوير
طبيعتها,ون�سي ��ان الم ��وت وك�أن ��ه غي ��ر موجود
,وبع ��د ذلك ننغم�س في عالم الأف ��كار الإ�صالحية
الى نهاية المطاف.

اذن ال ب ��د هنا م ��ن تحديد م�شكل ��ة �سهيل �سامي
ن ��ادر كي انتق ��ل للحديث ع ��ن �أ�سلوب ��ه قبل فترة
منف ��اه الدنمارك ��ي ،واج ��ه ه ��ذا الكات ��ب الحياة
بع ��د �أن ا�ستخ ��دم العق ��ل ف ��ي تغيي ��ر جوهرها ،
وه ��ذه المحاولة العقلية هي طريق ��ة تفكير جيل
ال�ستينيي ��ن ب�صورة عامة الذين �أود �أن اكتب عن
بع�ض تجاربهم,ونقد �أفكارهم.
يواجه العقل الحي ��اة بقوة ال تهد�أ,ويلغي كل ما
هو غام� ��ض فيها� ،إنه يعتدي عل ��ى قانون الحياة
نف�س ��ه في �أهم عنا�صرها,و�أهم هذه العنا�صر كما
قل ��ت الحلم والموت� ،إن الموت كقانون الجاذبية
تمام� � ًا لكن العقل الب�شري ال ي�ستطيع �أن يتجاهل
ه ��ذا القانون �إال �أنه يتجاه ��ل الموت الذي ال يقل
دق ��ة عن قانون نيوتن العلمي ،هذه العملية تقود
الى بتر جزء كبير من التراث ب�سبب ن�شاط العقل
المف ��رط  .دعون ��ا ن�سم ��ي عملي ��ة تغيي ��ر الحياة
بعملية �صن ��ع حياة باردة معزول ��ة يظن المثقف
�أنه ي�سيطر عليها,ويمتلكها.
يتبع
7
�إن جميع مقاالت مرحلة ما قبل الدنمارك تعطينا
ه ��ذا الإح�سا�س الق ��وي بان الواق ��ع المبا�شر هو
�أه ��م م ��ن الحياة الت ��ي تقل�ص ��ت في الكت ��اب الى
ح ��د باهت ج ��د ًا ،الواق ��ع بكل ما فيه م ��ن عالقات
اجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة �صار ه ��و الحقيقة التي ال
ب ��د م ��ن �أن يخ�ضعها �سهي ��ل �سامي ن ��ادر لمختبر
التجربة,ويحلله ��ا كما لو كانت قطرة ماء ليعرف
نوع البكتريا التي تتخذ من تلك القطرة عالم ًا .
ف ��ي مقاله بعنوان "جب ��را ابراهيم جبرا �صورة
رج ��ل ف ��ي ن�ضوج ��ه" تت�ضح لن ��ا تل ��ك المعالجة
القا�سي ��ة الت ��ي طبقه ��ا الكاتب وه ��و يتحدث عن
جبرا في نهايته ،لن�ؤكد هنا مرة اخرى عن اهمية
تاري ��خ كتابة المقال,انه ع ��ام � ،1994أول �شيء

يفعل ��ه �سهي ��ل �سامي ن ��ادر هو عزل جب ��را كعينة
�ستفح� ��ص بعي ��د ًا ع ��ن الحي ��اة� ،إنه يمل ��ك االداة
له ��ذه العملية.قلن ��ا انه ��ا عقالني ��ة �صارم ��ة جد ًا،
�أول كلم ��ة يقوله ��ا ف ��ي مقاله هي:لنبع ��د الموت.
ه ��ذه افتتاحية المقال ثم يب ��د�أ �سهيل �سامي نادر
بالحدي ��ث عن جبرا وهو ي�ستعر� ��ض قدرته على
التحليل,وتنوي ��ع بع� ��ض المعاني من خالل مزج
الواقع بالفن ك ��ي يظهر جبرا في النهاية �شخ�ص ًا
غي ��ر قاب ��ل للفن ��اء ،نح ��ن نح�س به ��ذا جي ��د ًا�،إن
م ��ا اقوله هن ��ا دقيق ج ��د ًا ويتعلق قب ��ل كل �شيء
بمحاول ��ة مار�سه ��ا �سهي ��ل �سام ��ي ن ��ادر ف ��ي كل
مقاالت ��ه م ��ا عدا بع� ��ض المقاالت الت ��ي �ساتحدث
عنه ��ا الحق� � ًا ،تقل� ��ص واق ��ع جبرا وحمل ��ه �سهيل
�سام ��ي نادر ال ��ى المختبر,وهنا ب ��د�أ يحدثنا عن
نموذج خالد �سيتحول طيف ًا �أو روح ًا خالدة.
ف ��ي خطوة تالي ��ة يكرر نادر عل ��ى م�ستوى �آخر
تجربت ��ه م ��ع �سامي محم ��د �صديقه ال ��ذي تربطه
به �صداق ��ة من ن ��وع خا�ص،و�س�أتحدث عن تغير
موق ��ف �سهيل �سام ��ي نادر فيم ��ا بعد,وهذا حدث
بعد �أن واجه وحدته في المنفى الدنماركي.
لك ��ن م ��ا �أود الإ�ش ��ارة �إلي ��ه هن ��ا ه ��و ان�شغ ��ال
العقالن ��ي بما هو موج ��ود وي ��راه ويلم�سه.قلت
�سابق� � ًا �إن العقالنيين يحاول ��ون تقلي�ص الحياة
ال ��ى واقع محدود يخ�ض ��ع للعزل,وهذا ما نح�س
ب ��ه ونحن نق ��ر�أ رثاء �سهيل �سامي ن ��ادر ل�صديقه
�سامي محم ��د الذي كتبه ع ��ام ,2003وكان هذا
الرث ��اء �شبيه� � ًا بم ��ا كتبه ع ��ن جبرا ف ��ي نقطتين
ا�سا�سيتي ��ن هما�:صنع نم ��وذج خالد,وعزل عينة
التحليل عن الحياة.
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ُترى ما هي �سمات �أ�سلوب �سهيل �سامي نادر في
المقاالت التي كتبها قبل الرحيل للمنفى.؟
�أظ ��ن �أن ماركي ��ز ل ��و ق ��ر�أ مقاالت �سهي ��ل �سامي

ن ��ادر قب ��ل هجرت ��ه لو�صفه ��ا بانها مق ��االت تبعد
الحياة وتقرب الواقع,وتتعامل معه� ،إن اعتراف
ماركي ��ز بان ��ه لم يك ��ن لي�صبح روائيا ل ��و لم يقر�أ
رواية ال�سيدة داالواي لفيرجينيا وولف يو�ضح
لن ��ا حقيق ��ة مهم ��ة جد ًا..وحي ��ن �سئل ع ��ن �سبب
ت�أث ��ره برواي ��ة ال�سي ��دة داالواي �أج ��اب �إن هذه
الرواي ��ة غي ��رت مفهومه ع ��ن الزمن,و�إنها "ربما
اتاح ��ت ل ��ي �أن �ألمح ف ��ي لحظة واح ��دة العملية
كلها لتف�س ��خ ماكندو وم�صيره ��ا النهائي"رائحة
الجوافة,ترجم ��ة محم ��د الع�ش ��ري,دار ال�ش�ؤون
الثقافية �ص "94
ما معنى كالم ماركيز؟�إنه يعني �أن الحياة ظاهرة
ال تقب ��ل التق�سي ��م �أب ��د ًا ،ويبق ��ى الفناء,والحل ��م
والتناق� ��ض ق ��وى تواج ��ه الإن�س ��ان وت�ؤث ��ر فيه
وتعطيه �إح�سا�س ��ا جديد ًا ينعك�س ف ��ي الأ�سلوب
الذي يكتب به.
�إن تجري ��د الحياة م ��ن الموت,وم ��ن الحلم,ومن
التناق� ��ض يجعلن ��ا نح�ص ��ل عل ��ى الواق ��ع كم ��ا
هو.وم ��ن هن ��ا تكون اللغ ��ة عبارة ع ��ن �شبكة من
الكلم ��ات ت�سع ��ى لل�سيطرة عل ��ى تفا�صيل الواقع
و�إخ�ضاعه ��ا للجر� ��س ال�صوت ��ي للكلمة,كم ��ا �أن
اللغة تحاول �أن ت�صنع معنى جديد ًا مقف ًال ال ينفذ
�إليه �أي نور غير ما يراه المثقف الم�ؤمن بافكاره
العقالنية.
في �أ�سل ��وب �سامي نادر قبل منفاه نجد الحادثة
وهي تخ�ض ��ع لوجهة نظر الكات ��ب العقالنية� ،إن
الواق ��ع مف�ص ��ول ع ��ن الكاتب لكن ه ��ذا الواقع ال
يتمت ��ع بامتداد �ساحر بل يتقل� ��ص الى حد �ضيق
جد ًا.ه ��ذا يعن ��ي �إن اللغ ��ة لغ ��ة الكات ��ب ت�صب ��ح
مح ��ددة وعلمية,وغارقة بج ��دل ال يدع �أي فر�صة
لل�صوت الآخر بان يظهر �أو يقول كلمته.
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نقط ��ة �أخ ��رى مهم ��ة تطب ��ع �أ�سل ��وب كل مقاالت

م ��ا قبل المنفى وه ��ي �إن الواقع ي�ص ��ور بطريقة
غريب ��ة ت�شعرن ��ا �أن جب ��را ابراهيم جب ��را لم يكن
موج ��ود ًا قبل كتابة �سهيل �سامي نادر عنه ،وهذا
لي� ��س انطباع ًا بل تحلي ًال اليمان المثقف العراقي
ب�أن ��ه "كانتي الهوى" ن�سبة ال ��ى عمانوئيل كانت
الفيل�س ��وف االلمان ��ي الكبير.و�سهيل �سامي نادر
يعت ��رف ب�أن ��ه كانت ��ي بال�سليقة,وعزا ه ��ذا الأمر
الى يقينه بالواجب على طريقة كانت الفيل�سوف
الألمان ��ي ،ن ��زو ًال من عتب ��ات البيت�� �,ص.204
ودون �أدن ��ى �شك �أن هذا التبري ��ر من قبل الكاتب
عن عالقته بكانت لي�س دقيق ًا لأن المثقف العراقي
يقترب كثير ًا م ��ن كانت  ،من ناحية �أخرى تتعلق
بفهمه لمعنى الزمان والمكان قبل �أي �شيء �آخر.
الأ�سل ��وب ف ��ي ه ��ذه الحال ��ة يتح ��ول ال ��ى مر�آة
�صافي ��ة تعك� ��س الواق ��ع وتنف ��ي عن ��ه عنا�ص ��ره
لي�صبح مبا�شر ًا ومح ��دود ًا وغير عميق ،هذا كله
ب�سب ��ب طريق ��ة الإدراك والوع ��ي والوه ��م الذي
ي�سقط فيه المثقف حين يظن بان تقلي�ص الواقع
وت�صغير حجمه يجعلنا نفهمه ون�سيطر عليه.
لننتق ��ل الآن ال ��ى الحدي ��ث عن مق ��االت المنفى
م ��ن كتاب ن ��زو ًال عن ��د عتب ��ات البي ��ت ،وقبل كل
�ش ��يء �أود القول �إننا �أم ��ام لغة جديدة,و�أ�سلوب
�آخر,و�شع ��ور داف ��ئ ل ��م نك ��ن نجده ف ��ي كل تلك
المقاالت التي تحدثت عنها في ال�سابق.
ف ��ي مق ��االت المنف ��ى الدنماركي ع ��ادت الحياة
ب ��كل عمقه ��ا ال ��ى الواجه ��ة ،ظه ��ر الم ��وت الذي
�أبعده �سهيل �سام ��ي نادر من حياته ،لنتذكر �أول
كلمتي ��ن في مقال ��ه عن جبرا ،ق ��ال لنبعد الموت،
كان ذل ��ك ع ��ام �.1994أم ��ا في المنف ��ى فقد ظهر
الموت و�ص ��ار م�صير ًا وق ��وة تفر�ض ح�ضورها
علي ��ه� ،إن ه ��ذه المواجه ��ة بي ��ن الم ��وت وه ��و
الظاه ��رة الأخطر في حياة الب�ش ��ر وبين الكاتب
ت�أخرت كثير ًا ،لكنه ��ا حدثت وب�شكل درامي جد ًا
�أ�ش ��ار �إليه �سهيل �سامي نادر ف ��ي �أكثر من مقال.

�س�أحاول �أن �أعيد االعتبار للحياة بعد �إعادة �أهم
العنا�ص ��ر �إليها واعني بالعنا�ص ��ر الموت الحلم
والما�ضي �أي�ض ًا.
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في مقالة بعنوان "موت في كوبنهاجن,و�أحاديث
مع كيركغارد" ي�صوّ ر لنا �سهيل �سامي نادر عالم ًا
مختلف ًا ع ��ن عالمه ال�سابق.هناك اختالف جذري
بي ��ن عالمين انتهى �أحدهما,ودخل الى عالم �آخر
�صوره في مقاالت كتبها في الدنمارك.وفي مقاله
ه ��ذا "موت ف ��ي كوبنهاجن" �أعادن ��ا الكاتب الى
حقيقة مهمة جد ًا تنبع من �ضعفه كان�سان يواجه
م ��ا ي�شبه العب ��ث بع ��د �أن تبخرت ق ��وة التف�سير
العقالني,ول ��م تع ��د نافعة له ،لن �أق ��ول �شيئ ًا من
عن ��دي� ،سانقل عنه باخت�صار موقفه �إزاء الموت
�أو ًال و�أتح ��دث باخت�ص ��ار عن الحل ��م وكذلك عن
وجه ��ة نظ ��ره وهو يتح ��دث عن مفكر م ��ن طراز
كيركغارد يظهر في منطقتنا.
يق ��ول ف ��ي بداي ��ة مقاله":و�أن ��ا �أُجرج ��ر قدمي
المتعبتين بمحاذاة �س ��ور المقبرة في النوربرو
تخيل ��ت ف ��ي �ساع ��ة روحاني ��ة موتي,والتقائ ��ي
بكيركغارد المدفون فيها" �ص."192
�أن ��ا �أ�س ��ال هل ه ��ذا كالم عاب ��ر قاله ن ��ادر رغما
عنه؟�أظن �أنني �أم ��ام حقيقة �صادمة ،فالوجودي
كم ��ا عبر عن نف�سه في المق ��ال يتحدث عن �ساعة
روحاني ��ة ،بالتاكي ��د ه ��ذا ل ��م يك ��ن يخط ��ر ببال
الكاتب قبل عقدين �أو �أكثر.
ي�ضيف ف ��ي الفقرة نف�سها"لق ��د ر�أى الفيل�سوف
الوجودي الميت منذ مئت ��ي عام �شخ�ص ًا ق�صير ًا
يتعث ��ر تحت نور �شحيح بدا م ��ن م�شيته �أنه غير
معت ��اد على موت ��ه بعد,غير م�ص ��دق �ص."192
ال �أظ ��ن �أن هن ��اك ما هو �أدق من ه ��ذه المالحظة
المهمة ،فالواقع كان بال موت والآن حلت الحياة
بدي ًال عن الواقع المجرد من �صفاته الحقيقية.

ك������ن������ت ب�����ع�����ث����� ّي����� ًا
�سامبين� ..سيرة �أحد �أهم رموز الرواية
مراجعة نقدية مو�ضوعية� ،أم محاولة للإفالت من االتهام؟ والق�صة الأفريقية
جمال الع ّتابي

()1
يُ�سجّ ل للدكتور طارق مجيدالعقيلي
نجاح ��ه �أخي ��ر ًا ف ��ي �إقن ��اع مح�س ��ن
ال�شي ��خ را�ضي في تدوي ��ن مذكراته،
وفق ًا لما كان يدل ��ي به ال�شيخ را�ضي
لل�سي ��د العقيلي ،و�سب ��ق لي �أن كتبت
للدكت ��ور ط ��ارق �ساع ��ة االع�ل�ان عن
�ص ��دور المذك ��رات ،مت�سائ�ل ً�ا ع ��ن
الو�سيلة الت ��ي ا�ستطاع بها الو�صول
الى هذه النتيجة المرتقبة ،فذكر لي،
�أن عامين م ��ن المحاوالت واللقاءات
والزيارات والحوارت ،قادت ال�شيخ
را�ضي لتخفيف هواج�سه ،ومخاوفه
ف ��ي خو� ��ض ه ��ذه التجرب ��ة ،و�أقول
�إن ه ��ذه المحاولة بد�أه ��ا الكاتب مع
ال�شي ��خ را�ضي ،منذ ع ��ام � ،2009إذا
كان ��ت ت�سعفه الذاكرة ،حين زرته في
منزله مع الباحث حيدر حنون ،الذي
كان يع� � ّد درا�ست ��ه للماج�ستي ��ر ع ��ن
�شخ�صية ناجي طالب ،و�أبدى ال�سيد
مح�س ��ن ا�ستع ��داده ،ب ��ادئ الأم ��ر،
للتع ��اون في تدوين مذكرات ��ه�،إال �أنه
تراجع واعتذر في اللقاء الثاني معه.
�ص ��درت المذكرات ف ��ي جزئها الأول
في بغ ��داد ،2021 ،ق� �دّم لها وحررها
الدكتور طارق مجي ��د العقيلي ،الذي
بذل جهد ًا �أكاديمي� � ًا مهم ًا ،في تعامله
م ��ع وقائ ��ع ال�سي ��رة� ،إذ �إلت ��زم بدور
الناق ��ل المحاي ��د ،ب�أمان ��ة تاريخي ��ة،
و�إلت ��زام بالم ��روي� ،أم ��ا م ��اورد من
هوام� ��ش وتعليق ��ات فه ��ي تعب ��ر عن
ر�أي وقناعة العقيلي.
�إن ال�سب ��ل المعتم ��دة ف ��ي علمي ��ات
التح ��ري والبح ��ث ع ��ن �أح ��داث
�إ�شكالوي ��ة ف ��ي التاري ��خ ال�سيا�س ��ي
العراق ��ي ،م ��ا ت ��زال �سب�ل ً�ا موجعة،
له ��ذا الط ��رف �أو ذاك ،في ظل ظاهرة
الفو�ضى ،و�صراع القوى والأحزاب
ال�سيا�سي ��ة ،وال �سيما في المدة التي
�أعقب ��ت قيام الجمهوري ��ة الأولى في
تم ��وز� ،1958إذ يح ��اول كل ط ��رف
ب�إلق ��اء تبعات الم� ��أزق العراقي على
الخ�ص ��وم ال�سيا�سيي ��ن ،ويحمله ��م
�أ�سباب الف�شل والتراجع والإنتكا�س
ف ��ي تاري ��خ الع ��راق ال�سيا�س ��ي
المعا�صر ،وفي �إدارة الدولة.
مال ��ذي يمي ��ز ه ��ذه المذك ��رات ع ��ن
�سواها من المذكرات التي كتبها قادة
بعثيون في فترات �سابقة؟ �أذكر منها
عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال مذكرات(هاني
الفكيك ��ي� ،ست ��ار ال ��دوري ،طال ��ب
�شبي ��ب ،خال ��د ال�صال ��ح ،ح ��ازم

ج ��واد ،فخ ��ري ق ��دوري) ،وغيرها،
ف ��ي الإجاب ��ة عل ��ى ه ��ذا ال�س� ��ؤال،
تكم ��ن اال�شكالي ��ة الأول ��ى ف ��ي ه ��ذه
المذك ��رات ،فالع ��ودة ال ��ى مذك ��رات
العديد من الق ��ادة ال�شيوعيين ،وفي
مقدمتها(�سالم عادل� ،سيرة منا�ضل)
�إعداد ثمينة ناج ��ي يو�سف ،ماي�شير
ال ��ى دور ال�شيخ را�ض ��ي ،في اللجان
التحقيقي ��ة ،الم�ش ّكل ��ة بع ��د انق�ل�اب
� 8شب ��اط  ،63ف ��ي ت�صفي ��ة وتعذيب
ال�شيوعيي ��ن ،ف ��ي معتق ��ل ق�ص ��ر
النهاية ،والمعتقالت الأخرى.
�أعتق ��د �أن ال�شي ��خ را�ض ��ي �أراد �أن
يك ��ون حا�ض ��ر ًا الآن ،وبح�ض ��وره
ه ��ذا يريد �أن يق ��ول كلمت ��ه ،و�إدانته
ب�ش ��دة انق�ل�اب � 8شب ��اط �إذ يعت ��رف
بالق ��ول� :إن طي� ��ش ال�شب ��اب ذه ��ب
بالبعثيي ��ن ال ��ى �أق�ص ��ى ح ��د م ��ن
الته ��ور وانته ��اك الحرم ��ات ،و�سلب
النا� ��س لحرياته ��م ،وي�ؤك ��د بالقول:
�إنن ��ا البعثي ��ون ل ��م نق ��دم للع ��راق
الخي ��ر والتق ��دم المن�ش ��ود ،لكنه في
الوق ��ت ذاته يري ��د �أن يحمل الجناح
الع�سك ��ري ف ��ي الح ��زب م�س�ؤولي ��ة
م ��ا ح�ص ��ل ،وه ��و المتمث ��ل ،بالبك ��ر
وعما� ��ش ،عبد ال�ست ��ار عبد اللطيف،
كذل ��ك عب ��د ال�س�ل�ام ع ��ارف ،ور�شيد
م�صل ��ح ،وعبد الغني الراوي ويلقي
بالم�س�ؤولي ��ة عل ��ى ه� ��ؤالء اندفاعهم
اله�ستي ��ري لت�صفي ��ة معتقل ��ي قطار
الم ��وت بع ��د حرك ��ة ح�س ��ن �سري ��ع،
تم ��وز  ،63ال �أبال ��غ �إذا م ��ا ذكرت �أن
�أعداد المر�شحي ��ن للإعدام بلغ رقم ًا
كبير ًا ومخيف ًا ،ي�صل الى حد ارتكاب
مج ��ازر دموية لو نف ��ذ فيهم الإعدام،
ولك ��ي يدع ��م الع�سكري ��ون موقفه ��م
و�إ�صراره ��م على ذب ��ح ال�شيوعيين
بالجملةبغط ��اء (�شرع ��ي)! ودين ��ي،
زعم ع ��ارف �أن لديه ن� ��ص فتوى من
ال�شي ��خ �أمج ��د الزه ��اوي تبي ��ح ل ��ه
قت ��ل ال�شيوعيي ��ن ،،وفت ��وى �أخرى
م ��ن المرج ��ع مح�س ��ن الحكي ��م ت�ؤيد
ذلك ،وهنا ينف ��ي ال�شيخ را�ضي هذه
الرواي ��ة� ،إنم ��ا ي�ؤك ��د عل ��ى الفتوى
الت ��ي �ص ��درت ع ��ام  59بتحري ��م
االنتم ��اء لل�شيوعي ��ة ،ووج ��دت له ��ا
�صدى �إيجابي َا لدى البعث ،بما يخدم
توجهاته ��م ال�سيا�سية في ظل �أجواء
ال�ص ��راع م ��ع الح ��زب ال�شيوع ��ي،
ويذه ��ب مح�س ��ن ال ��ى �أبعد م ��ن ذلك
محم�ل ً�ا الع�سك ��ر الم�س�ؤولي ��ة منذ ،
عام �( 58ص. )166
يقول ال�شيخ را�ضي :كلنا م�س�ؤولون
عم ��ا ح�ص ��ل ف ��ي �شب ��اط ،63لك ��ن
الم�س�ؤولي ��ة المبا�ش ��رة ،تق ��ع عل ��ى
الم�س�ؤولي ��ن ع ��ن ق�ص ��ر النهاي ��ة،
المتعط�شي ��ن لتعذي ��ب ال�شيوعيي ��ن

و�إبادته ��م ،كم ��ا ي�صفه ��م را�ض ��ي،
وهم(مدح ��ت �إبراهيم جمع ��ة ،عمار
علو�ش ،عبد الكريم ال�شيخلي ،محمد
ح�سين المهداوي� ،أحمد طه العزوز،
ها�ش ��م ق ��دوري ،وبه ��اء �شبي ��ب)،
وه ��و ينف ��ي �إدعاء القائ ��د ال�شيوعي
�آرا خاج ��ادور ،م ��ن �أن عل ��ي �صال ��ح
ال�سع ��دي �أطل ��ق عل ��ى �س�ل�ام ع ��ادل
ر�صا�ص ��ة الرحمة ،ي ��وم � 23شباط،
ح�س ��ب مق ��ررات مجل� ��س ال ��وزراء
المحفوظ ��ة ف ��ي المكتب ��ة الوطني ��ة،
�إذ ت�شي ��ر ال ��ى �سف ��ر ال�سع ��دي ،ال ��ى
القاه ��رة لح�ض ��ور احتف ��االت ذكرى
الوحدة بين م�صر و�سوريا.
وي ��روي مح�س ��ن رواي ��ة �أخ ��رى
مخالف ��ة لرواية ثمين ��ة ناجي ،و�آرا،
مح ��او ًال نفي االتهام ��ات الموجهة له
به ��ذ ال�صدد� ،إذ يذكر في (�ص :)157
ر�أيت �سالم ع ��ادل في المعتقل ،لمدة
التزي ��د عل ��ى خم� ��س دقائ ��ق ليلة23
�شب ��اط ،ول ��م تك ��ن حالت ��ه ت�سم ��ح
ب�إجراء حديث معه ،كان جال�س ًا قبالة
حازم ج ��واد ليحقق مع ��ه ،،وال �أنكر
�أن ��ه كان ف ��ي حال ��ة يرثى له ��ا نتيجة
التعذي ��ب القا�س ��ي الذي لقي ��ه ،و�إنه
تحم ��ل ب�شجاعة فائق ��ة� ،شتى �أنواع
التعذي ��ب ،وفيم ��ا �سمع ��ت �أن ��ه تمت
ت�صفيت ��ه تحت التعذي ��ب م�ساء يوم
� 23شب ��اط ،ولم يعدم .ونقي�ض هذه
الرواية يذكر حنا بطاطو في كتابه (
العراق ،ج� ،3ص � )301أن الحكومة
العراقية اعلنت الحكم بالإعدام على
�سالم عادل ،وح�سن عوينة ،ومحمد
ح�سين ابو العي�س ،يوم � 9آذار .63
وفي �إح��دى المنعطفات التاريخية
ال �ح��ا� �س �م��ة ب �ع��د �إن� �ق�ل�اب ��ش�ب��اط،
ك��ان ي��وم  9م�ن��ه ع�صيب ًا ،وق��ري�ب� ًا
م� ��ن ال��ق�����ض��اء ع�ل��ى
ن � � � �ظ� � � ��ام ق� ��ا��� �س� ��م
ن� �ه ��ائ� �ي� � ًا ،و� �ش �ه��دت
غ��رف��ة ع �ب��د ال���س�لام
ع � � ��ارف ف� ��ي م�ب�ن��ى
الإذاع ��ة اجتماعات
ول� �ق���اءات ،لإع� ��داد
وكتابة البيان رقم
 ،13ال�� � ��ذي ي �ع��د
م �ن �ع �ط �ف � ًا خ �ط �ي��ر ًا
ف ��ي ت ��اري ��خ ح��زب
البعث ،و�أ�ساء الى
ت��اري�خ��ه بمجمله،
كذلك يجد را�ضي
ال� �م� �ب ��رر ل ��دع ��وة
ال � � �ب � � �ي� � ��ان ال�� ��ى
�إب � � � ��ادة و� �س �ح��ق
ال�شيوعيين ،كرد
على البيان الذي
كتبه �سالم عادل

لمقاومة االن�ق�لاب� ،إال �أن��ه ال يدعي
ال �ب��راءة م��ن البيان ،غير �أن��ه لي�س
على علم ب�شكل (دقيق) بكاتبه.
�إن ت�صورات ��ي وظن ��ي كم ��ا يق ��ول
را�ض ��ي ،ه ��ي �أن الإندف ��اع الق ��وي
للع�سكريي ��ن المتعط�شي ��ن لإب ��ادة
ال�شيوعيي ��ن ،و�أكثره ��م حق ��د ًا،
البك ��ر وعما� ��ش ،وع ��ارف ،ه ��م م ��ن
�أع� � ّد �صياغ ��ة البي ��ان ،ويب ��دو �أن
الحا�ضري ��ن من البعثيي ��ن المدنيين
والع�سكريي ��ن عل ��ى ح ��د �س ��واء ل ��م
يعتر�ضوا على م�ضمونه.
وي�ص ��ف ال�شي ��خ را�ض ��ي الم�شه ��د
الدم ��وي لإع ��دام عب ��د الكري ��م قا�سم
ورفاق ��ه ،كون ��ه ال�شاه ��د الح ��ي على
عملي ��ة التنفي ��ذ ،ويتذكر م ��ن �أ�سماء
الرم ��اة ،الم�ل�ازم نعم ��ة فار� ��س
المحي ��اوي ،وه ��و م ��ن القي ��ادات
البعثية في الجي�ش.
وعل ��ى الأغلب يدعو ال�شيخ را�ضي
دائم� � ًا لفه ��م ال�سياق ��ات والظ ��روف
التاريخي ��ة ،الت ��ي �أحاط ��ت بف�ش ��ل
تجربة حكم البع ��ث ،ويم�ضي �أي�ض ًا
نح ��و الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الأخ ��رى،
وف ��ي مقدمته ��ا الح ��زب ال�شيوع ��ي،
ليحمله ��ا تبع ��ات وم�س�ؤولي ��ة م ��ا
ح�ص ��ل بع ��د تم ��وز ،58ويدعوه ��ا
لمراجع ��ة تاريخها ،وكتابت ��ه ب�أمانة
ومو�ضوعي ��ة ،وعلين ��ا �أن نناق� ��ش
بحيادية تامة ماذكره الدكتور طارق
ف ��ي مقدمت ��ه للكت ��اب ،انم ��ا يح�سب
ل�صاح ��ب ال�سي ��رة� ،إن ��ه �أدان نف�س ��ه
بق�س ��وة ،قب ��ل �أن يدينه �أح ��د ،وقدّم
اعت ��ذاره لكل عراقي �شعر في يوم ما
�أن ��ه كان �سبب ًا في �إ�ضطهاده ،والحق
�إن ت�أخ ��ر الإع�ل�ان ع ��ن الإعت ��ذار
والإدانة خير من �أن ال ي�أتيان بعد.

عالء المفرجي

�إذا كانت الذاكرة الثقافية
تحتفظ لعثمان �سامبين
باعتباره ( �أبو ال�سينما
الأفريقية ال�سوداء ) ف�إنه لم
يلج بوابة الفن ال�سابع �إال في
فترة مت�أخرة من حياته ( در�س
ال�سينما وهو في الأربعين من
عمره ) ..

فعثم ��ان �سامبي ��ن المول ��ود ع ��ام  1923من
�أ�س ��رة �صائ ��د �أ�سماك في قري ��ة على �ضفاف
نه ��ر كازما�س في ال�سنغ ��ال اختزنت ذاكرته
الأ�ساطي ��ر والطقو� ��س ومناب ��ع الفلكل ��ور
الأفريق ��ي والت ��ي جعل ��ت من ��ه ف ��ي طليع ��ة
الأدباء والفنانين الأفارقة الذين ا�ستثمروا
الت ��راث والفلكل ��ور الأفريق ��ي ف ��ي خدم ��ة
الق�ضاي ��ا الثقافية واالجتماعي ��ة وفي ت�أكيد
الهوية في مواجهة الوجود الكولنيالي .
وكان دخول ��ه ه ��ذا الف ��ن م ��ن بواب ��ة الأدب
ال ��ذي توجّ ��ه ك�أح ��د �أه ��م رم ��وز الرواي ��ة
والق�ص ��ة الأفريقية الى جانب وول �سوينكا
و ن�سيت ��وا ات�شيب ��ي و�إن لم يح � َ�ظ بال�شهرة
العالمية لهما.
ف ��ي ه ��ذه ال�سي ��رة ال�شخ�صية له ��ذا المبدع
الأ�سط ��وري الت ��ي و�ضعها د .وج ��دي كامل
�صالح في كتاب (�سامبي ��ن روائي ًا ومخرج ًا
�سينمائي ًا افريقي ًا) كانت االنعطافة الأهم في
حياة هذا المبدع الكبير عندما �أبحر مختبئ ًا
ف ��ي �سفين ��ة ب�ضائ ��ع ال ��ى فرن�سا حي ��ث بد�أ
حي ��اة جديدة تجل ��ت في ممار�ست ��ه الن�شاط
النقابي مدفوع ًا م ��ن م�شاهد الب�ؤ�س للعمال
الأفارق ��ة ف ��ي المهاج ��ر ،لي�صب ��ح بع ��د فترة
قائ ��د ًا التح ��اد نقاب ��ات العم ��ال الأفارقة في
مر�سيليا في فترة تب ��و�أت فيها االنتجلن�سيا
الأفريقية في فرن�س ��ا مكان ًا متميز ًا تمثل في
�إقام ��ة الأن�شط ��ة الثقافي ��ة المختلف ��ة ،حيث
وجد �سامبين نف�سه في خ�ضمها في مواجهة
دع ��اة تيار (الزنوج ��ة) الذي مار� ��س ت�أثير ًا
فكري� � ًا مهم� � ًا وكان م ��ن �أبرز دعات ��ه ال�شاعر
ال�سنغالي ليبولد �سنغور والمارتيني ايمي
�سيزي ��ر ،انطالق ًا من وجهة نظ ��ره المتمثلة
ب�أن الق�ضي ��ة لي�ست بالعودة ال ��ى الما�ضي،
بل االنح ��راف منه كزوادة للمعركة من �أجل

التحرر.
الخط ��وة الأول ��ى ف ��ي الم�سي ��رة الإبداعية
ل�سامبي ��ن كان ��ت ف ��ي منت�ص ��ف عق ��د
الخم�سيني ��ات عندم ��ا �صدرت �أول ��ى �أعماله
الروائي ��ة (عام ��ل المين ��اء اال�س ��ود) ..
والت ��ي اكتنفه ��ا ال�ضمور وال�ضع ��ف الفني
الوا�ضح ،ولكن ��ه �سرعان ما ينطلق ب�أدواته
الفني ��ة ويق ��وي ع ��ود حرفيت ��ه ف ��ي روايته
التالي ��ة (وطني� ..شعبي الجمي ��ل) ثم (�آلهة
الأخ�شاب) وغيرها من الأعمال.
الق�صة الق�صي ��رة في �أعم ��ال �سامبين ت�أخذ
مكان ��ة متمي ��زة ف ��ي مجم ��ل �إبداع ��ه ،بل قد
بوَّ �أ ّت ��ه ك�أح ��د �أه ��م ك ّتابها ب ��الأدب الأفريقي
المكتوب بالفرن�سية ب�سبب (ب�ساطة ال�سرد،
والم�شه ��د البال ��غ التركيز وال�سب ��ك الذي ال
يتوف ��ر عند قا� ��ص �آخ ��ر) ولي�س غريب� � ًا �إن
وجدت عدد غي ��ر قليل من ق�ص�صه الق�صيرة
طريقها الى ال�سينما.
ال�سي ��رة ال�شخ�صي ��ة ل�سامبي ��ن و�سيرت ��ه
الإبداعي ��ة كروائ ��ي وقا� ��ص ،فر�ض ��ت
ولوج ��ه بعد �س ��ن الأربعين بواب ��ة ال�سينما
حي ��ث اخت ��ار درا�س ��ة مبادئه ��ا الأ�سا�س في
مو�سك ��و با�ستودي ��و غورك ��ي على ي ��د �أحد
�أ�ساطين ال�سينما ال�سوفيتية المخرج مارك
دون�سكوي والمنظر �سيرغي غيرا�سيموف
بداي ��ة �ستينيات القرن المن�ص ��رم ..ويوقع
بع ��د عودته ال ��ى �أفريقي ��ا عل ��ى �أول �أفالمه
ع ��ن �إمبراطوري ��ة �سوهاري ..لك ��ن �إبداعه
الحقيق ��ي يتجل ��ى م ��ع الفيل ��م الوثائق ��ي
(الح ��وذي) ع ��ام  1963الذي تمي ��ز بتنوع
م�ضامين ��ه والتي تلتقي بال�ش ��كل الأن�ساني
والطم ��وح الذي تعيقه الم�ش ��اكل والهموم،
والفق ��ر ،والأح�ل�ام الم�ستحيل ��ة ..وه ��و
المو�ض ��وع ال ��ذي ع ��زف علي ��ه ف ��ي فيلم ��ه
الثان ��ي (ني ��اي) و�إن كان بمعالج ��ة مختلفة
حي ��ث التقالي ��د ال�صارمة ف ��ي مجتمع ريفي
متزمت ..ذهب فيه بع�ض النقاد الى مقارنته

بمو�ضوعات التراجيديا الإغريقية القديمة.
هذه التجرب ��ة ال�سينمائية كانت كافية لمنح
�سامبي ��ن ك�سينمائ ��ي امتي ��از الري ��ادة ب ��ل
الأبوّ ة في هذا الفن في �أفريقيا ،فهو مع فيلم
(�سوداء م ��ن  )....عام  1966يكون �صاحب
�أول فيل ��م روائي �أفريقي طوي ��ل ،ومع فيلم
(الحوالة البريدي ��ة) � 1968صانع �أول فيلم
�أفريق ��ي مل ��ون ف ��ي تاري ��خ �سينم ��ا �أفريقيا
اال�ستوائية.
�أم ��ا في فيل ��م (حوال ��ة بريدي ��ة) والمقتب�س
عن �أحد �أه ��م ق�ص�صه الق�صي ��رة ،فقد اعتبر
حينها حدث ًا ثقافي ًا مهم ًا في ال�سنغال ونقطة
انعط ��اف مهم ��ة ف ��ي تاري ��خ تط ��ور �سينم ��ا
�أفريقيا اال�ستوائية.
ف ��ي ع ��ام  1973ينج ��ز �سامبي ��ن ع ��ن ق�صة
�أخرى ل ��ه فيلم ًا بعن ��وان (خ ��اال) وهو فيلم
روائ ��ي طويل ثم (الهروب) و(�سيدو) وكان
�آخ ��ر �أعمال �سامبين الفيل ��م الروائي الثاني
ع�ش ��ر (م ��والد) الجزء الثاني بع ��د فيلم فات
كي ��ن  2001م ��ن ثالثية تمجد حي ��اة الن�ساء
(بط�ل�ات الحياة اليومي ��ة) كما ي�صفهن ،فقد
عمد في �أغل ��ب �أفالمه الى �إبراز دور الن�ساء
و�أهميتهن في الحياة
خ�ل�اف الكثير م ��ن الأدباء الذي ��ن اجتذبتهم
ال�سينم ��ا ،فق ��د ت�ل�ازم الأدب ��ي وال�سينمائي
ف ��ي �إب ��داع �سامبين ب�ش ��كل ال انف�صام فيه..
ف� ��إذا كان ��ت ل ��دى الآخري ��ن مي ��دان تجريب
 ..ف� ��إن الإب ��داع الأدب ��ي ل ��دى �سامبي ��ن كان
اختبار ًا �أولي� � ًا لتجربته في ال�سرد والتعبير
وا�ستبط ��ان لدواخ ��ل ال�شخ�صي ��ات الت ��ي
تعاط ��ى معها (الن�صو� ��ص الأدبية ل�سامبين
م�شحون ��ة ب�أفع ��ال الحرك ��ة كم ��ا ال�ص ��ور
الب�صري ��ة الكثيف ��ة ،ال�ش ��يء ال ��ذي ي�شع ��ر
الق ��ارئ ف ��ي �أثن ��اء قراءت ��ه لتل ��ك الأعم ��ال
بحقيق ��ة ر�ؤيته ��ا �سينمائي� � ًا قب ��ل لحظ ��ة
الكتاب ��ة� ،أو ك�أنما �سامبين قد ق ��ام بكتابتها
�أ�ص�ل ً�ا بغر� ��ض تحويلها ف ��ي الم�ستقبل الى
العرو� ��ض ال�سينمائي ��ة) كما ي ��رى الناقد د.
وجدي كامل �صالح.
دخ ��ل �سامبي ��ن مي ��دان الإب ��داع ال�سينمائي
ف ��ي وق ��ت كان نتاجه الإبداعي ف ��ي الرواية
والق�ص ��ة الق�صيرة قد بوَّ �أه ا�سم� � ًا المع ًا في
الأدب االفريق ��ي والعالم ��ي ،ويكفي روايته
(�آله ��ة االخ�ش ��اب) الت ��ي حظي ��ت باهتم ��ام
ومبارك ��ة م ��ن �أه ��م �أدب ��اء ومثقف ��ي فرن�سا
لوي� ��س �آراغ ��ون ،و�سيم ��ون دي بوف ��وار،
وجان بول �سارتر..
ويذه ��ب الكثير م ��ن دار�س ��ي �سامبي ��ن الى
�أن ان�صراف ��ه م ��ن الأدب ال ��ى ال�سينم ��ا كان
لقناعت ��ه بمحدودي ��ة ت�أثي ��ر الأدب في بلدان
مثل �أفريقيا ترتفع فيها ن�سبة الأمّية خا�صة
ل�ل��أدب المكت ��وب بالفرن�سي ��ة ..ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
�سب ��ب يخ� ��ص نت ��اج �سامبين الأدب ��ي نف�سه
المكت ��ظ بال�ص ��ور والمعالج ��ة الب�صري ��ة
وال ��ذي �س ّه ��ل م ��ن �أفلمت ��ه خا�ص ��ة بر�ؤي ��ة
ومعالجة �سامبين نف�سه.
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وح�س ��ب التقري ��ر ال ��ذي نعر� ��ض هن ��ا
لأه ��م الق�ضاي ��ا الت ��ي تعر� ��ض له ��ا فق ��د
ا�ستم ��ر الو�ضع الع�سك ��ري  -ال�سيا�سي
يف الع ��راق يف البق ��اء يف ني�س ��ان
 2021معق ��د ًا  ،م ��ع وج ��ود عنا�ص ��ر
توت ��ر ملحوظ ��ة .وم ��ازال البلد مير يف
�أزم ��ة منهجي ��ة م�ستدام ��ة ،وم ��ا ت ��زال
التناق�ض ��ات اخلطرية ح ��ول العديد من
الق�ضاي ��ا الأ�سا�سي ��ة لل�سيا�سة الداخلية
واخلارجية قائمة بني القوى ال�سيا�سية
الرئي�سية يف الع ��راق ،ويتفاقم الو�ضع
يف الب�ل�اد �إىل ح ��د كب�ي�ر وخا�ص ��ة يف
املجال االقت�ص ��ادي ،ب�سبب االنخفا�ض
الن�سب ��ي يف �أ�سع ��ار النف ��ط يف ال�سوق
العاملي ��ة ،وم ��ا ت ��زال الب�ل�اد تع ��اين من
نق� ��ص حاد يف املي ��اه والكهرباء ،و�ساء
يف الو�ضع مع جائحة فايرو�س كورونا
ب�شكل خطري يف الع ��راق  -فقد زاد عدد
الأ�شخا�ص الذي ��ن �أ�صيبوا بهذا املر�ض
ب�شكل كب�ي�ر ،وت�ستمر داع�ش الإرهابية
يف موا�صلة �أن�شطتها الإجرامية �أجزاء
خمتلفة م ��ن العراق .وتهاج ��م جماعات
م�سلح ��ة غ�ي�ر نظامي ��ة بانتظ ��ام قوافل
حتمل �إمدادات للتحالف الدويل ملكافحة
الإرهاب الذي تقوده الواليات املتحدة،
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن بع� ��ض التط ��ورات
الإيجابي ��ة الأخ�ي�رة  ،ف� ��إن العدي ��د من
الق�ضاي ��ا العالق ��ة تعق ��د العالق ��ات ب�ي�ن
احلكوم ��ة الفيدرالية يف بغ ��داد وقيادة
�إقليم كرد�ستان العراق يف �أربيل ،وكان
ن�ش ��اط ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة للحكومة
العراقي ��ة  ،كما يف ال�ساب ��ق  ،يهدف �إىل

حدّ د تقرير الر�صد ال�شهري للو�ضع
في العراق ال�صادر عن معهد ال�شرق
الأو�سط في مو�سكو العوامل الم�سببة
لتفاقم الأزمة ال�شاملة التي تخيم
على البالد منذ انهيار الديكتاتورية
با�ستمرار ال�صراعات المميتة بين
القوى الحاكمة ،و�أن�شطة داع�ش،
وكورونا فايرو�س ،وتدهور االقت�صاد
 ،و�أكد ف�شل القوى الحاكمة في
�إيجاد البديل الفعال والديمقراطي
بحق للنظام الديكتاتوري البائد،
وا�ستخدام بع�ضها �أ�ساليبه في قمع
االحتجاجات الم�شروعة ،وا�ستنادها
على الكتل الطائفية ال�ضيقة ،ولي�س
على قاعدة جماهيرية عري�ضة
تمثل كافة �أطياف المجتمع العراقي
وقواه ال�سيا�سية ،عالوة على �إخفاقها
ب�إحالل الأمن وال�سالم في البالد
و�إنعا�ش االقت�صاد ب�سبل علمية،
وا�ستعادة ال�سيادة الوطنية بالكامل.

هل نحن في هذا العالم؟

تعزي ��ز مكان ��ة اجلمهوري ��ة يف املنطقة
وعلى ال�ساحة الدولية.
وح�س ��ب تقدي ��رات الر�ص ��د فم ��ا ي ��زال
الو�ض ��ع الأمن ��ييف ع ��دة مناط ��ق م ��ن
الع ��راق متوت ��ر ًا وبح�س ��ب اخل�ب�راء،
"يبق ��ى العراق م ��ن بني �أكرث ع�شر دول
يف الع ��امل غ�ي�ر املحظوظ ��ة م ��ن ه ��ذه
الزاوي ��ة " ،فف ��ي �شه ��ر ني�س ��ان وح ��ده
ارتك ��ب الإرهابي ��ون واملتطرفون نحو
 90هجوم ًا م�سلح ًا وق�صف ًا وتفجري ًا يف
خمتلف حمافظات اجلمهورية.
ويف  23ني�سان �شن ��ت القوات امل�سلحة
الرتكي ��ة بقي ��ادة وزير الدف ��اع الوطني
للب�ل�اد �إت� ��ش �أكار  ،عملي ��ة يف املناط ��ق
احلدودية �شم ��ايل العراق �ضد م�سلحي
ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين الرتك ��ي،
و�شارك ��ت يف العملية الق ��وات اجلوية
الرتكي ��ة واملدفعية والق ��وات اخلا�صة،
وبح�س ��ب �أكار  ،ف�إن "ما يقرب من 400
ه ��دف للإرهابيني تعر�ض ��ت لهجوم من
قب ��ل الوحدات الربي ��ة  ،و�أ�صي ��ب �أكرث
م ��ن  60هدف ًا من قب ��ل قواتنا اجلوية".
ووق ��ع القت ��ال يف ع ��دة مناط ��ق واتخذ
طابع ًا �شر�س ًا ،ويُذك ��ر �أن النزاع امل�سلح
الدائ ��ر ب�ي�ن تركي ��ا وح ��زب العم ��ال
الكرد�ست ��اين الرتك ��ي يف املناط ��ق
احلدودي ��ة ملحافظة دهوك يف كرد�ستان
الع ��راق يج�ب�ر القروي�ي�ن عل ��ى مغادرة
منازله ��م ،و�أدى الق�ص ��ف املدفع ��ي �إىل
ت�ض ��رر م�ساحات �شا�سع ��ة من الأرا�ضي
الزراعي ��ة ،ا�ستمرت العملي ��ة الع�سكرية
الرتكية يف �أيار.

وطوال �شهر ني�سان وا�صلت ت�شكيالت
اجلي� ��ش وامليلي�شي ��ات العراقي ��ة ،بدعم
م ��ن ط�ي�ران التحال ��ف ال ��دويل ملكافحة
الإرهاب بقيادة الوالي ��ات املتحدة  ،يف
حتدي ��د مالجئ ومعاقل �إرهابيي داع�ش
يف خمتل ��ف �أنح ��اء الب�ل�اد و�ضربه ��ا.
وتق ��وم الق ��وات احلكومي ��ة بانتظ ��ام
بعملي ��ات ع�سكري ��ة وخا�ص ��ة للك�ش ��ف
ع ��ن اجلماع ��ات "اجلهادي ��ة" ال�سري ��ة.
وب�ش ��كل ع ��ام  ،نظ ��ر ًا لقل ��ة الت�شكيالت
امل�سلح ��ة للع ��دو ،ف� ��إن الإج ��راءات
الع�سكرية �ضد م�سلحي داع�ش  ،كقاعدة
عام ��ة ،ه ��ي عملي ��ات �صغ�ي�رة احلجم.
ويجري البح ��ث بن�شاط عن الإرهابيني
وقادته ��م وخمازن الأ�سلح ��ة والذخرية
واعتقالهم.
وم ��ع ذلك ،ال يزال تنظي ��م داع�ش ي�شكل
تهديد ًا خطري ًا لقوات الأمن يف العراق،
حيث يقوم ب�أن�شطة �إرهابية يف مناطق
خمتلف ��ة م ��ن الب�ل�اد ،ويف حمافظ ��ات
خمتلف ��ة  ،ومهاجم ��ة منت�سب ��ي اجلي�ش
العراق ��ي ،وامل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن حف ��ظ
النظام وامليلي�شي ��ات املوالية للحكومة
 ،ونظم ��وا هجم ��ات �ض ��د املدني�ي�ن،
واختطف ��وا �أ�شخا�ص� � ًا ودم ��روا البنية
التحتي ��ة .وبح�س ��ب �أرق ��ام ر�سمية من
التحالف ال ��دويل ملكافح ��ة الإرهاب ،ال
يزال هناك ما يقرب من � 10آالف مقاتل
من داع�ش يف العراق و�سوريا.
ويوا�ص ��ل م�سلح ��و تنظي ��م داع� ��ش
ن�شاطه ��م الإرهاب ��ي يف كرد�ست ��ان
الع ��راق ،فف ��ي  26ني�س ��ان ودع ��ا وزير

ق ��وات البي�شمرك ��ة يف حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ست ��ان الع ��راق ال�شي ��خ �إ�سماعي ��ل
م ��رة �أخ ��رى احلكوم ��ة الفيدرالي ��ة
العراقي ��ة �إىل العمل معًا حل ��ل الق�ضايا
الأمني ��ة يف املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا
ب�ي�ن �أربي ��ل وبغ ��داد ،وق ��ال �إن التدخل
املبا�شر لرئي�س الوزراء العراقي حممد
الكاظم ��ي �سيك ��ون حا�سم� � ًا للت�شغي ��ل
الفعال ملراكز العمليات امل�شرتكة لقوات
البي�شمركة واجلي�ش العراقي.
وم ��ا ي ��زال الو�ضع �صعب� � ًا يف حمافظة
نينوى حيث تتوا�صل هجمات م�سلحي
تنظي ��م داع� ��ش .واكت�شف ��ت ت�شكي�ل�ات
من احل�شد ال�شعبي خ�ل�ال عملية نفذت
يف  6ني�س ��ان يف منطق ��ة جب ��ل �سين ��و
مبحافظ ��ة نينوى نفق� � ًا مل�سلحي تنظيم
الدول ��ة الإ�سالمي ��ة ودمرت ��ه ،وق ��ال
جه ��از املخاب ��رات الع�سكري ��ة العراقية
يف  25ني�س ��ان � ،إن ��ه مت العث ��ور عل ��ى
م�ست ��ودع لقذائ ��ف اله ��اون والعب ��وات
النا�سف ��ة غربي املركز الإداري الإقليمي
للمو�صل.
وتب ��ذل احلكوم ��ة العراقي ��ة جه ��ود ًا
كب�ي�رة لتعزيز اجلي�ش وهياكل ال�سلطة
الوطني ��ة الأخ ��رى ،وزي ��ادة فعاليته ��ا
القتالي ��ة من �أج ��ل حتقيق جن ��اح كبري
يف مواجه ��ة الت�شكي�ل�ات امل�سلح ��ة
خل�ص ��وم النظ ��ام .ويف الوق ��ت نف�سه،
يت ��م �إي�ل�اء اهتم ��ام خا� ��ص لتح�س�ي�ن
املع ��دات التقني ��ة للق ��وات  ،و�إ�شباعه ��ا
بنم ��اذج حديث ��ة وفعال ��ة م ��ن الأ�سلحة
واملعدات الع�سكري ��ة  ،وحت�سني جودة

د .فالح احلمـراين

التدري ��ب لفئ ��ات خمتلفة م ��ن اجلنود.
وين�ص ��ب الرتكي ��ز الرئي�س ��ي يف ه ��ذه
امل�س�أل ��ة ،على احل�صول عل ��ى امل�ساعدة
الع�سكرية والتقنية الع�سكرية الأجنبية
ال�ضروري ��ة ورمب ��ا �أك�ب�ر ق ��در ممك ��ن،
ال�شري ��كان الرئي�سي ��ان للعراق يف هذه
املنطقة هما الواليات املتحدة ورو�سيا.
يجب الت�أكيد على �أن الأزمة االقت�صادية
ال�شدي ��دة الت ��ي �ضرب ��ت الع ��راق �أدت
�إىل انخفا� ��ض الإنف ��اق الع�سك ��ري.
وكما يُظهر م�س ��ار العمليات الع�سكرية
�ض ��د م�سلح ��ي "داع� ��ش"  ،ف� ��إن القدرة
القتالية للجي� ��ش العراقي وامليلي�شيات
ال�شيعية ،وكذلك قوات الب�شمركة  ،على
الرغ ��م من التقدم املح ��رز ،ما زالت غري
عالي ��ة مبا يكف ��ي " ،ما يجع ��ل اخلرباء
ي�شكك ��ون يف ا�ستع ��داد العراقي�ي�ن
ملواجهة التهدي ��د الداخلي ،كما تنعك�س
املواجهة ال�صعبة امل�ستمرة بني خمتلف
اجلماع ��ات والع�شائ ��ر يف القي ��ادة
العراقي ��ة �سلبًا على الو�ضع يف اجلي�ش
وهياكل ال�سلطة الأخرى.
وبح�س ��ب تقاري ��ر �إعالمي ��ة �أجنبي ��ة ،
يبل ��غ ع ��دد الق ��وات امل�سلح ��ة العراقية
الي ��وم � 220ألف ف ��رد (القوات الربية -
� 180أل ��ف  ،الق ��وة اجلوي ��ة � 10 -آالف
والبحري ��ة � 5 -آالف ف ��رد بينهم 1000
 من م�شاة البحرية) .كما ت�ضمالقواتامل�سلحة "الألوية الرئا�سية" (� 10آالف
فرد) وقوات مكافحة الإرهاب العراقية
(� 10آالف ف ��رد) وفرقة القوات اخلا�صة
التابع ��ة لرئي�س وزراء الب�ل�اد (� 5آالف
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مل يخ ُل تاريخ العراق من احلروب واالحتالالت
والغزوات عقود وهذا البلد ي�سري وفق قيا�سات
ومفاهي ��م غ�ي�ر منطقي ��ة  ،امرباطوري ��ات تعلو
و�أخ ��رى تهب ��ط وملكي ��ات ُتن�ش� ��أ وجمهوريات
ت�سيطر ،على هذه الوترية واملنوال �سار تاريخ
العراق �إىل �أن و�صلن ��ا على ما نحن عليه اليوم
م ��ن �أو�ض ��اع جعل ��ت من عق ��ل الف ��رد واملجتمع
مرتب ��ك ًا م�شو�ش� � ًا ت�شغل ��ه �آالف الأ�سئلة التي مل
يج ��د له ��ا �إجاب ��ة على الأق ��ل مقنع ��ة بالرغم من
�أن ��ه ميتلك ج ��زء ًا منه ��ا ،فالع ��راق وبالرغم من
الإمكانيات الت ��ي ميتلكها والتي كان من املمكن
�أن جتع ��ل من ��ه �شاهد ًا ومثا ًال يحت ��ذى به �إال �أن
قدر ل ��ه ان يكون يف رقعة جغرافية �ساهمت يف
تعزي ��ز ال�صراع ��ات عل ��ى �أر�ض ��ه بالإ�ضافة �إىل
متبني ��ات حكام ��ه الذين ه ��م ت ��ارة قوميون بال
قومية وتارة �أخرى �إ�سالميون بال دين.
ق ��د ال نبتع ��د بالتفك�ي�ر ع ��ن �أن ال�صراع ��ات
الإقليمي ��ة والدولي ��ة واملع ��ادالت الت ��ي تفر�ض
م ��ن هن ��ا وهناك �ساهم ��ت يف �أن يك ��ون العراق
م�ص ��در ًا و�ساح ��ة لل�ص ��راع يف منطقت ��ه ،ه ��ذا
بالإ�ضاف ��ة �إىل امل�شاري ��ع الت ��ي يت ��م طرحها يف
كل مرحل ��ة حت ��ول يف الع ��امل وتب ��دل عنا�ص ��ر
وم�سمي ��ات القوة ،التي كان م ��ن ال�ضروري �أن
ميتلك العراق ج ��زء ًا منها على �أقل تقدير �سواء
كانت ال�سيا�سية �أو الدبلوما�سية �أو االقت�صادية
�أو حت ��ى الع�سكرية ،وبقي ه ��ذا البلد رهني تلك
التح ��والت واملع ��ادالت ال لقل ��ة الإمكاني ��ات بل
لأن ��ه �س ��ار وفق م ��زاج و�سول ��ك حكام ��ه ،الذي
�ص ��ب بالنهاي ��ة يف �أن يك ��ون تابع� � ًا مل�شروع ال
�ضمن� � ًا وال قائد ًا ،عندما كان الع ��امل مق�سم ًا بني
عامل �شيوعي بقيادة االحتاد ال�سوفيتي والكتلة
ال�شرقي ��ة وعامل حر بقي ��ادة الوالي ��ات املتحدة
والكتل ��ة الغربي ��ة كان الع ��راق �ضم ��ن الفاع ��ل
الثال ��ث ( الع ��امل الثالث) ،وبع ��د انتهاء احلرب
الب ��اردة وتب ��دل الأدوار وقيادة الع ��امل مل يكن
العراق �ضم ��ن التق�سيمات اجلديدة �إال رقم ًا يف
معادلة املنطقة ال بد من ت�صحيحه �أو حذفه ،يف
ه ��ذه املرحلة مت �إعادة ر�س ��م خارطة التحالفات
الإقليمي ��ة والدولية وغدا بحثنا عن العراق يف
ه ��ذه اخلارطة �سنج ��د �أنه قد ُ�صن ��ف من �ضمن
الدولة املنب ��وذة واملعزولة عن هذا العامل وهذا
�أي�ض� � ًا ب�سب ��ب �سل ��وك �صان ��ع الق ��رار ونزعاته
العدوانية.
بع ��د الع ��ام  2003كان املجتمع الع ��راق يتطلع
�إىل حي ��اة ودور �أك�ب�ر يف الع ��راق خ�صو�ص� � ًا
و�إن م ��ا كان يتحج ��ج ب ��ه الغ ��رب والع ��امل ق ��د
رح ��ل ورحلت كل �أزماته على �أق ��ل تقدير ،وكنا
جميع ًا كعراقيني نتطلع حلا�ضر وم�ستقبل �أكرث

واقعي ��ة مما كن ��ا نعي�ش ��ه ،ن�أم ��ل بالدبلوما�سية
وال�سالم واحل ��وار وحرية التعب�ي�ر وبناء قيم
ثقافية جديدة اي�ض ًا بناء ثقة بواقعنا الذي البد
من ان يتغ�ي�ر ،لذلك �شهد العراق موجات كبرية
م ��ن العائدي ��ن احلاملني بعراق خمتل ��ف عن ذلك
البلد الذي مل يعرف �س ��وى احلروب والأزمات
وال�شع ��ارات ايل ه ��ي بالأ�سا� ��س بات ��ت غ�ي�ر
جمدي ��ة ،لكن ما حدث وبعد �سنوات من التغيري
�أن الع ��راق ال ي ��زال مت�أثر ًا ب�سل ��وك ومزاج من
يحكمه وبتبنياتهم.
مع كل ما حدث من تطور وحتديث يف ال�سنوات
ال�سابق ��ة والطف ��رات العلمي ��ة واالخرتاع ��ات
واالبت ��كارات العلمي ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل تق ��دم
م�ستوي ��ات التعلي ��م وال�صح ��ة والتكنولوجي ��ا
والع ��راق ال يزال يبحث بني �أطالله عن م�آثر يف
هذا اجلانب �أو ذاك ،ويف كل مرحلة من مراحل
التق ��دم ال�سيا�س ��ي واملعطي ��ات اجلدي ��دة التي
حتتم على �صناع القرار �أن يكونوا �أكرث فاعلية
وتفاع ��ل مع الأحداث مل جند م ��ن العراق �إال �أن
يك ��ون تابع ًا له ��ذا املح ��ور �أو ذاك التحالف� ،أما
يف املج ��ال الدبلوما�سي فالأحداث كثرية �سواء
يف ق�ضي ��ة حدود �أو مي ��اه �أو �أي �شيء �آخر لغة
امل ��ال والعموالت هي احلا�ض ��رة ال غري ،مع كل
تقدم اقت�صادي �شهده العامل وتناف�س ال�شركات
وتب ��دل ال�صناع ��ات وال�ص ��راع عل ��ى الطاق ��ة
واالعتمادية املتبادل ��ة والعراق لن نعرف لغاية
اللحظة ما هي �سيا�سته االقت�صادية.
باملجم ��ل مل تتب ��دل ثقاف ��ة امل�ستب ��د ال ب ��ل مت
ممار�س ��ة ذات الأ�سالي ��ب وا�ستخ ��دام ذات
الأدوات و�أ�صبح ��ت ثقاف ��ة القائ ��د ال�ض ��رورة
ج ��زء ًا ال يتج ��ز�أ من ثقاف ��ة الأح ��زاب احلاكمة،
م ��ا تب ��دل هو التوج ��ه وعملي ��ة ال�سيط ��رة على
العق ��ل يف ال�ساب ��ق كان ��ت القومية ه ��ي املحرك
جلمهور ال�سلطة اليوم الدين هو حمرك جمهور
الأح ��زاب ويف احلالت�ي�ن ال ه ��ذا وال ذاك يقب ��ل
النق ��د والت�صحي ��ح وتغيري امل�س ��ار ،هذه كانت
عوام ��ل �أ�سا�سية يف جعل العراق يف ذيل العامل
الثالث �أو لنكون �أك�ث�ر تفا�ؤ ًال يف �ضمن الأرقام
الأخ�ي�رة م ��ن قائم ��ة ه ��ذا الع ��امل ،وم ��ن كانوا
يطمح ��ون يف يوم� � ًا �أن يكون ��وا مث ��ل الع ��راق
الي ��وم بات ��وا يتحدثون عن عب ��ور مراحل قد ال
ن�صله ��ا بع ��د ع�ش ��رات ال�سنني ،فف ��ي كل مرحلة
مت ��ر على هذا العامل �سنجد حالنا م�صنفني وفق
م ��زاج و�سل ��وك القي ��م واالن�ساق الت ��ي يتبناها
�صان ��ع الق ��رار �أو احل ��كام ،بالنتيج ��ة �سيبق ��ى
الع ��امل يتغ�ي�ر ويتح ��ول ب�ي�ن تط ��ور وتنمي ��ة
و�سقوط ونهو�ض وتبقى الدول امل�ؤمنة بقدوم
املنقذ تراوح حلني هالكها.

ف ��رد)� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك ميلي�شيات
�شب ��ه ع�سكرية (احل�ش ��د ال�شعبي ب�شكل
رئي�س ��ي)  ،ي�ت�راوح عدده ��ا ح�س ��ب
التقدي ��رات املختلف ��ة ب�ي�ن  100و 160
�أل ��ف �شخ� ��ص .يذك ��ر �أن الت�شكي�ل�ات
الكردي ��ة امل�سلح ��ة التابع ��ة لق ��وات
البي�شمرك ��ة التابعة للحكومة يف اربيل
يبل ��غ عددها ح�س ��ب تقدي ��رات خمتلفة
م ��ا ب�ي�ن  150و � 200أل ��ف �شخ� ��ص.
و ا�ستم ��رت يف ني�س ��ان ،احتجاج ��ات
ال�س ��كان يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة
للع ��راق ب�ش ��كل رئي�س ��ي  ،وت�صاع ��دت
يف كث�ي�ر من الأحي ��ان �إىل �أعمال �شغب
وا�شتباكات مع قوات الأمن .يف الوقت
نف�س ��ه  ،يف ال�شه ��ر املا�ض ��ي  ،انخف�ض
عدد �أعمال االحتج ��اج وعدد امل�شاركني
فيه ��ا ب�شكل ملح ��وظ .يف �أوائل ني�سان
غط ��ت احتجاج ��ات املعلم�ي�ن ع ��دة
حمافظات عراقية.
وال ي ��زال لوب ��اء فايرو� ��س كورون ��ا
امل�ستج ��د ت�أث�ي�ر �سلبي عل ��ى الأو�ضاع
يف العراق .يف ال�شهر املا�ضي  ،ت�سارع
معدل الزيادة يف حاالت COVID-19
ب�ش ��كل حاد .اعتبار ًا م ��ن � 1أيار  ،و�صل
عدده ��م �إىل � 1،070،366شخ�ص� � ًا -
زي ��ادة يف �شه ��ر � 219،442شخ�ص� � ًا
(يف �آذار  ،كان ��ت الزي ��ادة يف احل ��االت
� 165،435شخ�ص� � ًا) بلغ ع ��دد الوفيات
الناجم ��ة ع ��ن  COVID-19يف ني�سان
� 15498شخ�ص� � ًا (يف �آذار 14363 -
�شخ�ص ��ا) .بل ��غ عدد الذي ��ن مت �شفا�ؤهم
ً
حتى الأول من �أيار � 949341شخ�ص ًا.

التد ّين ك�شعور ظهر مع ظهور
الإن�سان على الأر�ض حين وجد
نف�سه وجه ًا لوجه �أمام الظواهر
الطبيعية التي لم يجد لها تف�سيراً
وترابط ًا  ،ح�سب فهمه الب�سيط
 ،بالغيب والماوراء والال�أدرية
ت�شكل خطراً عليه وتربك
وجوده على �أر�ض الواقع �سواء
كانت هذه الظواهر مح�سو�سة �أم
غير مح�سو�سة .مفهوم التد ّين
ا�شتق من الدين بعد ذلك ومن
لحظة ن�شوئه الأول ،ب�صيغه
الب�سيطة ون�صو�صه وعقائده
و�أوهامه وخرافته الى �أن اكتملت
�صوره ون�ضجت ن�صو�صه وامتلأت
بالدالالت العلمية والأخالقية
والروحية �سواء كان الدين �سماوي ًا
�أم ار�ضي ًا..

التدي ��ن ظاه ��رة نف�سي ��ة عن ��د االن�س ��ان وه ��ي
جت�سيد لقي ��م ومبادىء الدين ال ��ذي ي�ؤمن به..
التد ّي ��ن يختلف من ف ��رد اىل �آخ ��ر ومن جمتمع
اىل �آخ ��ر و�إن كانا ي�ؤمن ��ان بدين واحد .التديّن
بنية ثقافية وروحية و�أخالقية ونف�سية متغرية
يرتب ��ط ب�شكل وثي ��ق بحركة املجتم ��ع وطبيعة
نظامه ال�سيا�سي واالقت�صادي � ،أي كونه ظاهرة
اجتماعي ��ة  ،حال ��ه ح ��ال كل الظواه ��ر الأخ ��رى
يت�أث ��ر بحرك ��ة املجتم ��ع التحتي ��ة املحتدم ��ة،
ول ��ذا فه ��و بن ��اء فوقي وم ��ر�آة حلرك ��ة املجتمع
وتناق�ضات ��ه الداخلي ��ة اجلواني ��ة و�صراعات ��ه
الطبقي ��ة وم ��ا تف ��رزه الأنظم ��ة ال�سيا�سي ��ة من
عدالة اجتماعية �أو ا�ستغالل ،النظرة اىل الدين
والتب�ص ��ر يف ن�صو�ص ��ه املقد�س ��ة وانعكا�سه ��ا
عل ��ى ال ��روح وامل�شاعر تختلف م ��ن �شخ�ص اىل
ث ��ان ومن زم ��ن لآخر  ،وحتى ه ��ذا الكائن الفرد

�سالم حربه
املتديّن تتبدل ت�أويالته وقناعاته من الن�صو�ص
الدينية وتتغري ردة فعل ��ه الروحية مبا تن�سجم
م ��ع وعي ��ه االجتماع ��ي يف ذل ��ك الزم ��ن �س ��واء
كان ه ��ذا الوع ��ي متقدم� � ًا اىل �أم ��ام �أم مرتاجع ًا
اىل اخلل ��ف ،الدي ��ن ن�صو�ص ��ه ثابت ��ة ودوّ ن
ب ��كالم ولغة واح ��دة من يوم نزول ��ه على النبي
وحت ��ى يومنا ه ��ذا  ،لكن ه ��ذا ال ��كالم انعك�ست
�آيات ��ه وكلماته عل ��ى النفو� ��س والعقول يف كل
زم ��ان بطريقة خمتلف ��ة ح�سب طبيع ��ة املجتمع
يف تل ��ك املرحلة و�أمن ��اط عالقات ��ه االقت�صادية
والرواب ��ط االجتماعي ��ة بني �أف ��راده ومن�سوب
الثقاف ��ة والقي ��م الأخالقي ��ة يف املجتم ��ع وه ��ذا
م ��ا يف�سر ظه ��ور املذاه ��ب والتي ��ارات الدينية،
مب ��رور الأزمان ،يف الدين الواح ��د وهذا مت� ٍأت
من نظرة املجتمع وموقف امل�شايخ والفقهاء من
طبيعة ن�صو�صه وان�سجامها مع حركة املجتمع
يف ذل ��ك الزم ��ان من عدم ��ه ،وقد عمل ��ت الأفكار
الغريبة وا�ستن�س ��اخ ن�صو�ص الأديان الأر�ضية
القدمي ��ة للفقه ��اء املنحدرين من بيئ ��ات �أجنبية
و�إ�سقاطه ��ا عل ��ى الدي ��ن ال�سم ��اوي ،معتنقه ��م
اجلدي ��د ،م ��ن ت�شظي ��ة الدي ��ن الواح ��د و�شطره
اىل عدد م ��ن الأديان الأخ ��رى  /املذاهب والتي
تتقط ��ع خيوطها م ��ع الدين الأ�صل ��ي كلما ابتعد
بها الزمان ،فتظه ��ر �ألوان من التديّن تتدرج من
�شخ�ص اىل �آخر ح�س ��ب انتمائه لهذا املذهب �أو
ذاك و�أ�صب ��ح املذهب� ،أي مذهب ،مبرور الوقت
وب�أ�ساليب ��ه الرتغيبي ��ة والتع�سفي ��ة ،هو البديل
ع ��ن الدين املن ّزل وهذا م ��ا ح ّتم على هذا املذهب
�أن ميتلك ن�صو�صه اخلا�صة وت�صوراته الدينية
ومباحث ��ه و�شروحات ��ه وطقو�س ��ه وعبادات ��ه
و�إن ��ه ه ��و املمث ��ل للدي ��ن ال�سم ��اوي وم ��ا عداه
م ��ن املذاهب ي�ستحق امل ��وت والقت ��ل � ،أما كالم
مبتك ��ري ه ��ذه املذاه ��ب ،بالت ��داول الإجباري،
فه ��و البدي ��ل عن �أحادي ��ث و�سنة النب ��ي املر�سل
وه ��ذا �سيفر�ض م ��ع تقدم الأي ��ام  ،ومن جمتمع
لآخ ��ر � ،ش ��كل تدي ��ن جدي ��د ال مي ��ت ب�صل ��ة اىل
تد ّي ��ن الأف ��راد واملجتمعات الت ��ي كانت متار�س
عقائ ��د الدين املقد�س يف زم ��ن ر�سالته الأوىل..
التديّن كظاهرة نف�سية واجتماعية تتعر�ض اىل
موجات من املد واجلزر قد ت�سكن �أحيان ًا وتهد�أ
ولكنها يف �أزمن ��ة �أخرى تثور وتع�صف بحركة
املجتم ��ع وتتح ��ول اىل تيار عني ��ف يكت�سح من

�أمام ��ه كل مظاهر احلياة والتمدن وما التيارات
والتنظيمات الديني ��ة املتط ّرفة التي ظهرت عرب
التاريخ و�آخره ��ا القاعدة وداع�ش والتنظيمات
ال�سلفي ��ة والإخواني ��ة وامليل�شي ��ات القاتل ��ة �إال
�أ�شكا ًال وتنويع ��ات للتديّن االجتماعي ن�ستطيع
من خاللها النفاذ اىل تركيب ��ة املجتمع البنيوية
وطبيعة عالئق ��ه االقت�صادية وال�سيا�سية ومنط
الأف ��كار ال�سائ ��دة يف املجتم ��ع وطبيع ��ة الوعي
الف ��ردي وم�ستوى ثقاف ��ة املجتم ��ع ..لقد عانت
املجتمع ��ات كث�ي� ً
را من ظاه ��رة التد ّي ��ن ال�سلبي
الت ��ي اكت�سحت املجتمعات قاطب ��ة �شرق ًا وغرب ًا
 ،وحت ��ى املجتمع ��ات الأوروبي ��ة م ��ا زالت تئن
من جور التد ّي ��ن الزائف و�سطوة الكني�سة على
ه ��ذه املجتمع ��ات يف �أزم ��ان تخلفه ��ا واحت ��دام
ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة وت ��دين
ال�سل ��وك الإن�س ��اين وقام ��ت بن�ص ��ب امل�شان ��ق
واملقا�صل ل ��كل من يجهر بعدائ ��ه لنمط الإميان
الدين ��ي ال�سائ ��د  ،لق ��د �سمي ��ت تل ��ك الف�ت�رات
بالع�ص ��ور املظلم ��ة  ،لك ��ن املجتمع ��ات الغربية
مل ت�ستك ��ن ل�سطوة هذا التد ّي ��ن القهري الزائف
وا�ستطاع ��ت �أن تت�سلح �أمام ��ه بالعلم والتطور
ال�صناع ��ي وثورت ��ه التكنولوجي ��ة التي ظهرت
قبل ع ��دة ق ��رون وا�ستط ��اع العل ��م وخمترباته
ب�أ�سلحتهم ��ا وتقنياتهم ��ا من �إ�سق ��اط كل حجج
و�أباطي ��ل التد ّي ��ن ال�سائ ��دة يف املجتمع ��ات
يف تل ��ك الف�ت�رة وا�ستطاع ��ت ك�شوف ��ات العل ��م
املتالحق ��ة م ��ن تغي�ي�ر بو�صل ��ة العق ��ل الب�شري
نح ��و اليقيني ��ات والقناعات اجلدي ��دة  ،بحيث
وجد القائم ��ون على التد ّي ��ن /الأديان اجلديدة
انه ��م ع ��راة خمذول ��ون ال ميتلك ��ون احلجة وال
امل�ص ��دات املعرفي ��ة للوق ��وف �أم ��ام �سي ��ل العلم
وتيارات ��ه اجلارف ��ة التي �أزاحت م ��ن �أمامها كل
�أباطيل وخزعب�ل�ات وخراف ��ات التديّن الغريب
ورمته ��ا يف مزاب ��ل التاري ��خ وحاول ��ت حت ��ى
يومن ��ا هذا على تنقية ال�ص ��ور الدينية الأ�صلية
م ��ن ال�شوائ ��ب وراهن ��ت عل ��ى جع ��ل الكنائ�س
واملعاب ��د �أماكن امت�ل�اء وتطمني روحي وعملت
عل ��ى �أن تعيد للمواطن التد ّي ��ن ال�شفاف الذي ال
تغريه النعرات والت�أويالت اخلارجة عن منطق
العق ��ل و�أن ت�أخ ��ذ بي ��د االن�س ��ان و�إميان ��ه اىل
ح�ضرية املدنية واحل�ضارة  ،لكنها جوبهت على
الدوام بالعقبات التي ي�ضعها البع�ض من فقهاء

الكني�سة املتطرفني ،من �أجل �إرجاع املواطن اىل
دائ ��رة غيهم وظالله ��م والوقوف م ��ا �أمكن �أمام
ماكنة العلم اجلبارة بو�ضع الع�صي  ،و�إن كانت
�ضعيف ��ة  ،يف دواليبها..م ��ا عانت ��ه املجتمع ��ات
الإ�سالمي ��ة ومنذ �أكرث من �أل ��ف عام هي ظواهر
التديّن االجتماع ��ي ال�شر�س والذي �صبغ بلونه
الدم ��وي الأحم ��ر كل الأنظم ��ة ال�سيا�سي ��ة التي
توال ��ت على ه ��ذه املجتمع ��ات  ،كم ��ا �ساهم هذا
التديّن بوقف عجلة التقدم وحطم كل املرتكزات
االقت�صادي ��ة التي كان بالإم ��كان �أن ت�أخذ مبقود
ه ��ذه املجتمعات نح ��و طرق احلري ��ة والتقدم..
البل ��دان الإ�سالمي ��ةُ ،ر ِ�س� � َم له ��ا� ،أن تتقاطع مع
العلم واحلقيقة ومل ت�شهد يوم ًا ثورات �صناعية
وعمرانية  ،بل ت�أكل ج�سده ��ا النزاعات الدينية
وال�سيا�سية والعرقي ��ة بدوافع من قوى داخلية
وخارجي ��ة .من يخفف من غلواء التديّن ونهجه
الع ��دواين هو العل ��م واملنطق العلم ��ي ومبا �أن
هذه املجتمعات تعي� ��ش دائما يف املا�ضي وعلى
ق�ص�ص و�أجماد الأ�سالف و(بطوالتهم) اخلارقة
وال تنظر اىل حا�ضره ��ا امل�أ�ساوي �أو م�ستقبلها
الغائم فقد �أ�سقطت املعرفة والعلوم والثقافة من
ح�ساباته ��ا واعت�ب�رت من يتعاط ��ى العلم ملحد ًا
وزنديق ًا حتق علينه اللعن ��ة والتغييب والقتل ،
ه ��ذه البيئة االجتماعية املري�ض ��ة وفرت و�سط ًا
مثالي� � ًا للتد ّي ��ن املوب ��وء ليفت ��ك بكي ��ان املواطن
اله� ��ش واال�ستح ��واذ عل ��ى عقل ��ه واال�ستعان ��ة
مبج�س ��ات الوج ��دان وامل�شاع ��ر العاطفي ��ة
والأحا�سي�س العمي ��اء يف النظر اىل هذا الكون
وتف�س�ي�ره يف التعام ��ل معه،الغ ��اء العق ��ل فاقم
من انت�شار الأوه ��ام واخلرافات داخل منظومة
الإمي ��ان املجتمع ��ي  ،تعاظ ��م اجله ��ل وتراكم ��ه
عم ��ل على ظه ��ور اال�ش ��كال الب�شعة م ��ن التديّن
والتط� � ّرف الدين ��ي  ،حت ��ى �أن ه ��ذه املجتمعات
يف �أيامن ��ا ه ��ذه تع ��اين لي� ��س من امل ��د فقط بل
ت�سونام ��ي من التد ّي ��ن الذي ال مي ��ت اىل الدين
الإ�سالمي ب�صلة وهو النتيجة احلتمية العتناق
املجتمعات للمذاهب /الأديان البديلة عن الدين
اال�سالم ��ي احلنيف..الواق ��ع املتخ ّل ��ف الذي ال
ي�ستن ��د اىل بنى م�ؤ�س�ساتية ر�صينة ينتج تديّن ًا
فو�ضوي� � ًا ويجعل م ��ن �إن�سان ه ��ذه املجتمعات
م�سخ� � ًا بال هوي ��ة ال يتوانى عن ارت ��كاب �أب�شع
الفظائ ��ع واجلرائ ��م املرعبة لأن اليق�ي�ن الأعمى
هو َم ��ن ي� ��ؤدي اىل اجلنون..العلم ه ��و الكابح
الوحي ��د للإمي ��ان ال�ش ��اذ وه ��و الوحي ��د القادر
عل ��ى �إخ�ض ��اع التديّن ملنطق العق ��ل كي ين�سجم
م ��ع حرك ��ة املجتم ��ع واهتزازات ��ه الداخلي ��ة..
تد ّي ��ن املجتمعات الإ�سالمي ��ة ومنذ قرون خليط
م ��ن الأ�ساطري والق�ص� ��ص الفنتازية ون�صو�ص
وعب ��ادات الديان ��ات الو�ضعي ��ة م ��ن بوذي ��ة
وهندو�سي ��ة وزراد�شتي ��ة ومانوي ��ة ومعتقدات
فل�سفي ��ة و�صوفي ��ة وغريه ��ا وه ��ي ال متت اىل
الإ�س�ل�ام ب�ش ��يء .التديّن يف الزم ��ن اجلديد يف
قم ��ة جم ��ده واملجتمع ��ات خمربة وه ��ذا التديّن
ال�ص ��وري ،املف� � ّرغ م ��ن الأث ��ر الروح ��ي ،يعمل
يومي ًا يف الإيغال على تخريبها ودمارها..
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عالمة المناعة االمريكية لوري غاريت ت�صف العالم بعد اللقاح :
 ال��ل��ق��اح��ات ج���ي���دة ف���ي ح��م��اي��ة ال���ف���رد ..ف���ه���ل ���س��ت��ح��م��ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات ؟
ترجمة :عدوية الهاليل

اطلقت عليها �صحيفة نيوورك تايمز لقب "
نبي الجائحة " بعد �أن توقعت حدوث الوباء
وحذرت في عام  2019من �سوء ا�ستعداد العالم
لوباء عالمي يجعل العالم مرعبا ..عالمة
المناعة والكاتبة الأمريكية (لوري غاريت )
الفائزة بجائزة بوليتزر والتي �ستح�صل � ً
أي�ضا
على درجة دكتوراه فخرية في العلوم في حفل
جامعة روتجرز يوم الأحد الموافق � 16آيار
 ،2021ك�شفت عن حقائق قا�سية حول كيفية
ر�ؤية البلدان المختلفة لل�صلة بين مجتمعاتها
واقت�صاداتها وه�شا�شة البنية التحتية ال�صحية
في العالم  ،والطبيعة ال�شر�سة للمناف�سة
العالمية الآن بعد �أن �أ�صبحت اللقاحات متاحة.
جاء ذلك �ضمن الحوار الذي اجرته معها مجلة
فورن بولي�سي لتتحدث فيه عن ت�أمالتها في
العام الما�ضي وماالذي يقلقها الآن في مايخ�ص
م�ستقبل البلدان بعد الوباء ..

*لنع ��د �إلى �أوقات ما قب ��ل الجائحة .لماذا اعتقدت
�أن �شيئًا كهذا �سيحدث ؟
 كن ��ت مقتنع ��ة ب�أنن ��ا كن ��ا ننتظ ��ر حدوثظاهرة �ش ��بيهة بوب ��اء �س ��ار�س الذي حدث
ف ��ي ع ��ام  ، 2003كان ذلك ف ��ي حوالي عيد
المي�ل�اد ع ��ام  .2019كن ��ت �أراق ��ب م ��ا كان
يح ��دث في ال�صين  ،وب ��دا لي �أنه كان هناك
بالفعل ت�ستر ،م�شاب ��ه جدًا لما مررنا به في
عام  2003لأنني كنت في ال�صين و�سافرت
في جميع �أنحاء البالد خالل وباء ال�سار�س
 ،لذل ��ك كان ��ت ل ��دي فك ��رة جي ��دة ع ��ن �شكل
اللعب ��ة ال�صيني ��ة .لقد كن ��ت بالفعل غا�ضبة
بحل ��ول الأ�سب ��وع الثان ��ي م ��ن �شهركانون
الثاني عندما حدث الأمر ..
*الي ��وم ،جعل ��ت اللقاح ��ات الحالة المزاجي ��ة �أكثر
�إيجابية .فهل ت�شاركين الآخرين هذه الإيجابية؟
ح�س ًن ��ا  ،لدين ��ا �أكث ��ر م ��ن  200لق ��اح قيدالتطوي ��ر وحتى الآن  ،ال ت ��زال جميعها في
ط ��ور الإعداد با�ستثناء اثني ��ن .هذا مذهل.
والكثي ��ر م ��ن ذل ��ك يتعل ��ق ب�أ�شي ��اء كان ��ت
المعاه ��د الوطني ��ة لل�صحة تموله ��ا وتعمل
عليه ��ا ل�سن ��وات عدي ��دة .وق ��د تم بن ��اء كل
ه ��ذا ف ��ي محاول ��ة ابت ��كار لق ��اح للإيب ��وال.
والآن لدين ��ا مجموع ��ة جدي ��دة كامل ��ة م ��ن

النم ��اذج للأوبئ ��ة الم�ستقبلي ��ة  ،نهج جديد
تمامًا  -وهو نه ��ج ي�سير ب�شكل �أ�سرع .كان
وا�ضحً ��ا ج� �دًا بالن�سب ��ة ل ��ي �أن ال�صينيين
كان ��وا ي�ضع ��ون بيان ��ات خاطئ ��ة ب�ش� ��أن
�أعداد الح ��االت والوفيات .كان وا�ضحً ا لي
� ً
أي�ض ��ا �أن ل ��ي وينليانغ وغي ��ره من الأطباء
ال�صينيي ��ن ال�شجعان الذي ��ن كانوا يقولون
الحقيق ��ة يتعر�ض ��ون للعق ��اب �أو ال�سجن ،
و�أن ال�صحفيي ��ن ال�صينيي ��ن الذي ��ن كان ��وا
�شجعا ًنا بم ��ا يكفي لمحاولة ق ��ول الحقيقة
يواجه ��ون بالفع ��ل عقوب ��ات �أو يختف ��ون.
و�أن �أي� � ًا م ��ن الخب ��راء الدوليي ��ن ل ��م يفعل
ً
محبط ��ا ب�شكل ال
الكثي ��ر ح ًق ��ا  ،وكان الأمر
ي�ص ��دق ..كنت �أح ��اول �إخم ��اد التحذيرات
 ،وتعر�ض ��ت للهج ��وم .بل تلقي ��ت تهديدات
بالقت ��ل .كان هنالك من يق ��ول لي �إنني كنت
�أثي ��ر الخ ��وف و�أن ��ه يجب عل ��ى �شخ�ص ما
حب�سي .كان المزاج العام �سي ًئا ح ًقا.
*على مدار العام الما�ضي  ،ما الذي فاج�أك �أكثر؟
كن ��ت دائ ًم ��ا مت�شكك ��ة ف ��ي �إدارة ترامب ،لكنن ��ي ل ��م �أتخيل ق ��ط تخريبًا متعم� �دًا من
قبل رئي� ��س الواليات المتحدة .لقد �شاركت
ف ��ي فيل ��م  ،) )Contagionوعندم ��ا كن ��ا
نقوم بالع�ص ��ف الذهني ونتخيل احتماالت
الحبك ��ة  ،ل ��م نتخي ��ل �أب� �دًا �أن �أ�س ��و�أ �أداء
�سي�أتي من الواليات المتحدة الأمريكية .لم
نتخيل �أبدًا �أنه �سيكون هناك رئي�س ال يريد

ال�سيط ��رة على الوباء .كان م ��ن الممكن �أن
يكون ذلك بمثابة تحريف م�ؤامرة لم يدعمه
حتى المجانين في هوليوود.
م ��ا ال ��ذي تبحثي ��ن عنه بع ��د ذلك؟ م ��ا الذي
يقلقك؟
�أنا �أنظر �إلى المتغيرات و�أتابعها عن كثب ،و�أن ��ا قلقة للغاية ب�ش�أن البرازيل.اذ يمكن
�أن يكون لديهم وباء يمتد �إلى العام المقبل.
�أعن ��ي  ،قد يكون هذا كارث ًي ��ا  ،وقد خرجت
�ساللت ��ان متحول ��ة على الأقل م ��ن البرازيل
حت ��ى الآن .ويمك ��ن �أن يك ��ون ذل ��ك م�ؤ�شرا

ال�صحة العالمية :ارتفاع �إ�صابات كورونا في العالم تعززه
متحورات الفايرو�س
متابعة املدى
قال م�س�ؤول بارز في منظمة ال�صحة العالمية
�إن الع ��دد الهائل من حاالت الإ�صابة بكورونا
مدف ��وع جزئيا بظهور متح ��ورات الفيرو�س،
محذرا م ��ن �أن تخفي ��ف تدابي ��ر ال�سيطرة قد
ي� ��ؤدي �إل ��ى تفاقم الجائح ��ة .و�أ�ض ��اف مدير
الط ��وارئ بمنظم ��ة ال�صحة العالمي ��ة مايكل
راي ��ان� ،أن الفيرو� ��س يمتل ��ك "طاق ��ة حركية
هائل ��ة" في بع�ض البل ��دان ،و�أن القادة الذين
يعتقدون �أن التطعيم وح ��ده �سيوقف الوباء
مخطئون.
وق ��ال" :الزي ��ادة مدفوعة بال�سل ��وك الب�شري
وظه ��ور المتح ��ورات والعديد م ��ن العوامل
الأخرى ..نتوقع �أن يتباط�أ الفيرو�س ونعمل
عل ��ى الإ�س ��راع بذلك" .كما ح ��ث رايان بع�ض
الق ��ادة على االعت ��راف "بالواق ��ع الوح�شي"
للو�ض ��ع ،قائ�ل�ا" :بع�ضك ��م لي� ��س ف ��ي موقع
جيد� ..أنتم بحاجة لحماية نظامكم ال�صحي..
�أنتم بحاجة �إلى ترتيب �إمدادات الأك�سجين".
وذك ��ر رايان �أن ��ه بينما قد ت�ساع ��د متحورات
الفيرو� ��س الجديدة في انت�ش ��ار كوفيد،-19
ف� ��إن القوة الدافع ��ة هي "اقت ��راب النا�س من
بع�ضه ��م البع� ��ض ،و�أن الح�ش ��ود واالختالط

ف ��ي الم�ستقبل" .وقالت حكوم ��ة الم�ست�شارة
�أنغي�ل�ا مي ��ركل �إن "م ��ا يح ��د م ��ن ت�صني ��ع
اللقاحات هو الطاق ��ات الإنتاجية ومتطلبات
الجودة العالية ولي�س براءات االختراع".
و�أكدت المختب ��رات الألمانية "بايونتيك" �أن
ذل ��ك لن يك ��ون له ت�أثي ��ر "على الأم ��د الق�صير
والمتو�س ��ط" لأن حماي ��ة ب ��راءات االختراع
لي�س ��ت العامل ال ��ذي يحد من �إنت ��اج وتوريد
لقاحها المطور م ��ع �شركة "فايزر" الأمريكية
الت ��ي ق ��ال رئي�سها �ألبرت بورال �إن ��ه "ال ي�ؤيد
�إطالقا" رفع براءات االختراع.
�أما بالن�سبة للحكوم ��ة الإ�سبانية ،فقد �أعلنت

�آيان برمير

�أن "الرف ��ع وح ��ده ل ��ن يك ��ون كافي ��ا ل�ضمان
ح�ص ��ول البل ��دان النامي ��ة عل ��ى اللقاح ��ات،
م�شي ��رة �إل ��ى �أن الأم ��ر ق ��د ي�ستغ ��رق وقت ��ا
للموافق ��ة علي ��ه" ،ف ��ي وق ��ت دع ��ت مدري ��د
المختب ��رات �إل ��ى "ت�سري ��ع نق ��ل التراخي�ص
الطوعي ��ة" .م ��ن جهة �أخ ��رى� ،أك ��دت فرن�سا
ت�أييدها لهذه الفكرة ،لك ��ن ماكرون �شدد على
�أن رفع ب ��راءات االختراع ل ��ن يكفي لو�صول
اللق ��اح �إل ��ى الجمي ��ع ،ب ��ل يج ��ب �أن تحت ��ل
تبرع ��ات الدول الغني ��ة الأولوية وخا�صة في
ظ ��ل عدم امتالك ال ��دول الأفق ��ر التكنولوجيا
والإمكانيات الالزمة لت�صنيع اللقاح.

الجي ��دة" .كم ��ا كان ��ت هن ��اك �ضجة
ح ��ول الإمكانات العالجي ��ة لأ�شجار
ال�شي ��ح الحل ��وة المزروع ��ة محليا،
وهي نباتات ادع ��ى رئي�س مدغ�شقر
�أنها تعالج الفيرو�س.
وق ��د كان معظ ��م ه ��ذا المنط ��ق
تخميني ��ا .لك ��ن المق ��ال يو�ض ��ح �أن
الو�ض ��ع الآن �أ�صب ��ح معكو�سا .فمع
اكت�س ��اب برامج التطعي ��م زخما في
�شم ��ال العالم ،بد�أ الوب ��اء �أخيرا في
االنح�س ��ار ،في حي ��ن يحدث العك�س
في البلدان منخف�ضة الدخل ،حيث ال
يتوقع معظم النا� ��س الح�صول على
�أي من تكنولوجيا اللقاح �أو تبرعات
اللقاح في الم�ستقبل القريب.

�إ�ضاف ��ة �إل ��ى �أن مراف ��ق الرعاي ��ة
ال�صحية تعاني فوق طاقتها وتفتقر
�إلى الموارد  -تماما كما يحدث حاليا
ف ��ي الهن ��د ،كم ��ا �أن جم ��ع البيان ��ات
مح ��دود ،مم ��ا يعن ��ي �أن �إح�صاءات
الوفي ��ات غي ��ر موثوق ��ة وال توج ��د
طريق ��ة لتقدير وق ��ت انته ��اء الوباء
ف ��ي العدي ��د م ��ن البلدان .وب ��دال من
ذلك ،تق ��ول مالك �إن م ��ا ينتظرنا هو
امتداد مفتوح من عدم اليقين ،حيث
يح ��اول ال�س ��كان ،ويف�شل ��ون حتما،
في التعاي�ش مع هذا الفيرو�س.
ال�سيناري ��و الأف�ض ��ل ف ��ي مث ��ل هذه
الح ��االت ،بح�س ��ب الكاتب ��ة ،هو �أن
الحكومات قادرة على احتواء ذروة

عالية من الحاالت من خالل عمليات
الإغالق ،بينم ��ا ُتفقد الأرواح و�سبل
العي� ��ش ب�سبب القي ��ود االقت�صادية.
ويقدر بع�ض المراقبين �أن الفيرو�س
�سيقتل �أ�شخا�صا في عام � 2021أكثر
مم ��ا كان عليه في ع ��ام  .2020وهو
ما يقودن ��ا �إلى ما يمك ��ن وما ينبغي
فعل ��ه� .إن ع ��دم انت�ش ��ار الوب ��اء في
البل ��دان الفقي ��رة بنف� ��س ال�ض ��راوة
الت ��ي ر�أيناه ��ا في ال ��دول الغربية ال
يعن ��ي عدم وج ��ود �إ�صاب ��ات بطيئة
ومميت ��ة ،والت ��ي يمك ��ن �أن تتح ��ول
�إلى جحي ��م .هناك ت�أخير م�ضمّن في
انت�شار الفيرو�س� ،سواء في الداخل
�أو في الخارج ،ح�سب الكاتبة.

*

ترجمة  /املدى

ال��ت��ع��اي�����ش م���ع ال��ف��اي��رو���س
ن�ش ��رت �صحيف ��ة الغاردي ��ان مق ��ال
ر�أي كتبت ��ه ن�سري ��ن مال ��ك بعن ��وان
"ك ��م �ش ��كال �إ�ضافي ��ا لكارث ��ة كوفيد
تحتاجه ال ��دول الغني ��ة لتدفعها �إلى
عمل الالزم؟
ت�سته ��ل الكاتب ��ة مقالها بالق ��ول �إنه
م ��ع ارتف ��اع ع ��دد ح ��االت الإ�صاب ��ة
بفيرو� ��س كورون ��ا ب�ش ��كل كبير في
�أوروب ��ا والوالي ��ات المتحدة خالل
الج ��زء الأول م ��ن الع ��ام الما�ض ��ي،
ب ��دا �أن �شيئا غريبا يحدث في الجزء
الجنوبي من العالم.
ففي حي ��ن كان �إجمالي عدد الوفيات
ب�سبب الوباء في جنوب �إفريقيا �أقل
م ��ن � 100شخ� ��ص ،كان ��ت بريطانيا
تفقد �أكثر من � 1000شخ�ص يوميا.
وكان مع ��دل الوفيات في الهند خالل
هذه الفترة منخف�ضا جدا لدرجة �أنه
و�صف ب�أنه "لغز".
وبح�سب المقال ،ف�إن البع�ض يعتقد
�أن الق ��ارة نج ��ت م ��ن �أ�س ��و�أ م ��ا في
كوفيد  19 -لأنه ��ا اتخذت �إجراءات
حا�سم ��ة ف ��ي وقت مبكر م ��ن الوباء،
بينم ��ا يق ��ول �آخ ��رون �إن الق ��ارة قد
تم �إنقاذها من خ�ل�ال مناخها الدافئ
وانخفا� ��ض ع ��دد ال�س ��كان الم�سنين
و "�أنظم ��ة ال�صح ��ة المجتمعي ��ة

*لق ��د ر�أين ��ا بع�ض البل ��دان تتح ��رك ب�سرعة كبيرة
ف ��ي تطعيم �سكانها.كالمملك ��ة المتحدة  ،هل هناك
�شيء يمكن تعلمه من هذا ؟
 ح�سنا ،هناك �شيئي ��ن كبيرين هناك� .أو ًال ،قام ��وا بتطعيم ن�سبة �أكب ��ر من مواطنيهم
مقارن ��ة بال ��دول الأخ ��رى .كم ��ا يمكنن ��ا �أن
ننظ ��ر �إليه ��م لمعرف ��ة م ��ا �إذا كان التطعي ��م
ي� ��ؤدي �إل ��ى انخفا�ض في انتق ��ال العدوى.
وهذه النقطة غابت ع ��ن الكثير من النا�س.

الوباء ..والتغيير العالمي الهائل

�أوروبا منق�سمة ب�ش�أن "براءات اختراع" لقاحات كورونا

دون وقاي ��ة �أو غ�س ��ل اليدين ال ي ��زال خطرا،
رغم انطالق برامج التطعيم"
من جه ��ة اخرى قالت و�سائل �إعالم �أوروبية،
�إن الدول الأوروبي ��ة منق�سمة ب�ش�أن المقترح
الأمريك ��ي برف ��ع "ب ��راءات االخت ��راع" ع ��ن
لقاح ��ات كورون ��ا ،ف ��ي وق ��ت اته ��م الرئي� ��س
الفرن�س ��ي وا�شنط ��ن ولندن بعرقل ��ة ت�صدير
اللقاحات .ودعا الرئي� ��س �إيمانويل ماكرون
الوالي ��ات المتحدة وبريطاني ��ا �إلى الكف عن
"عرقلة" ت�صدي ��ر اللقاحات �ضد كوفيد-19
والمكون ��ات ال�ضروري ��ة لإنتاجه ��ا ،الأم ��ر
ال ��ذي يتيح تعزي ��ز "الت�ضامن" العالمي على
�صعي ��د التلقي ��ح .وتعقد الي ��وم ال�سبت القمة
الأوروبية في مدينة بورتو البرتغالية ،حيث
يتوقع �إ�صدار موق ��ف �أوروبي نهائي وا�ضح
ب�ش� ��أن المقت ��رح الأمريك ��ي برف ��ع "ب ��راءات
االخت ��راع" .وقال ��ت رئي�س ��ة المفو�ضي ��ة
الأوروبي ��ة �أور�سوال فون دي ��ر اليين في هذا
ال�سي ��اق �إن �أوروب ��ا "م�ستع ��دة لمناق�ش ��ة �أي
اقتراح يعالج الأزمة ب�شكل فعال وعملي".
ب ��دوره ،رح ��ب وزي ��ر الخارجي ��ة الإيطال ��ي
لويجي دي مايو باالقتراح الأمريكي ،معتبرا
�أن ��ه يمث ��ل "�إ�ش ��ارة مهم ��ة ج ��دا" و�أن العالم
يحتاج �إلى "حرية الو�صول" �إلى اللقاح .لكن
�ألمانيا حذرت من �أن "حماية الملكية الفكرية
ه ��ي م�ص ��در االبتكار ويج ��ب �أن تبق ��ى كذلك

لتطور هذا الفيرو�س.

ج ��زء م ��ن االندف ��اع للح�ص ��ول عل ��ى ه ��ذه
اللقاحات هو �أن الدرا�سات لم تكن م�صممة
الختب ��ار ما �إذا كان اللق ��اح قد نجح في منع
انتق ��ال الع ��دوى �أم ال ؛ كان �سيتطل ��ب �سنة
�أو �سنتي ��ن �أخرى م ��ن الدرا�سة.لذلك عندما
يقولون فعالية بن�سبة  95في المائة  ،ف�إنهم
ال يتحدث ��ون ع ��ن الحماي ��ة بل التق ��دم �إلى
مر�ض خطير.لذلك  ،نحن نعلم �أن اللقاحات
جي ��دة ح ًقا في حماية الفرد  ،لكننا ال نعرف
حت ��ى الآن م ��ا �إذا كان ��ت جي ��دة ف ��ي حماية
المجتمعات.

تمام ��ا كما حدث ف ��ي الموجة الأولى
ف ��ي الغ ��رب ،ويح ��دث حالي ��ا ف ��ي
الهند .فقد دفعت �صور حرق الجثث
الجماعي ��ة الرئي� ��س الأمريك ��ي جو
باي ��دن �إل ��ى التراج ��ع ع ��ن موقف ��ه
والتعه ��د ب�إر�س ��ال "�سل�سل ��ة كامل ��ة
م ��ن الم�ساع ��دات" �إلى هن ��اك ،وفق
الكاتب ��ة .لك ��ن الكاتب ��ة تق ��ول �إنه ال
ينبغ ��ي علين ��ا انتظ ��ار �ص ��ور مث ��ل
تل ��ك لتحفي ��ز الحرك ��ة .المطل ��وب
ه ��و �ش ��يء �أكث ��ر طموح ��ا بكثير من
التب ��رع باللقاح ��ات .يحت ��اج العالم
�إل ��ى تدريب لوج�ست ��ي عالمي ،نوع
م ��ن خطة مار�شال التي من �ش�أنها �أن
توفر الدعم المال ��ي والقوى العاملة
المتخ�ص�صة والتكنولوجيا الطبية.
وت�ضيف �أنه م ��ع انح�سار الفيرو�س
ف ��ي الغ ��رب ،ح ��ان الوق ��ت الآن
لممار�س ��ة ال�ضغ ��ط عل ��ى الق ��ادة
لتخلي� ��ص جن ��وب الك ��رة الأر�ضي ��ة
من م�صي ��ره �شبه الم�ؤك ��د .فبحلول
الوق ��ت ال ��ذي تت�ض ��ح في ��ه الأرق ��ام
الحقيقي ��ة للوفي ��ات والإ�صابات في
البلدان الفقيرة� ،سيك ��ون الأوان قد
فات بالن�سبة لكثير من النا�س.
الغارديان

يعمل وباء كوفيد -19على ت�سريع العديد من التغييرات
العالمي ��ة الهائل ��ة الجارية بالفعل م�سب ًق ��ا  ،را�سما مالمح
نظ ��ام عالمي بال قي ��ادة.لأن كوفيد لم ي�شع ��ل النار �أ�صال
بل �صب البنزين على النيران.فقد ت�سببت جائحة كوفيد
 -19ف ��ي �أكب ��ر �أزم ��ة منذ الح ��رب العالمي ��ة الثانية .لكن
التغييرات التي ت�سارعت كالأزمة ال�صحية  -وتزايد عدم
الم�ساواة  ،وت�آكل ال�شرعية الديمقراطية  ،والم�ؤ�س�سات
العالمي ��ة القديم ��ة  ،واال�ضط ��راب التكنولوج ��ي  -كانت
جارية بالفعل .
فف ��ي الوالي ��ات المتح ��دة � ،أدى االختالف ف ��ي الو�صول
�إل ��ى الرعاي ��ة ال�صحي ��ة للأثري ��اء والفق ��راء  ،ف�ض�ل ً�ا عن
�أن ��واع الوظائف التي يُرجح �أن تت�أثر بالأزمة (الوظائف
ال�شخ�صية ،وتجارة التجزئة  ،وال�ضيافة  ،وما �إلى ذلك)
�إل ��ى زي ��ادة الت�أثي ��ر غير المتكاف ��ئ للوب ��اء .ولأن ال�سود
والأ�سب ��ان ه ��م �أكثر عر�ضة الحتالل الدرج ��ات الدنيا من
ال�سلم االجتماعي واالقت�ص ��ادي  ،ف�إن الآثار االقت�صادية
وال�صحي ��ة ل� �ـ (كوفي ��د � )-19أث ��رت ب�ش ��كل �أكب ��ر عل ��ى
مجتمعاتهم.
كما نالحظ ب�أن فترات الركود دائمًا ما تكون �أ�صعب على
الفق ��راء  ،لكن خ�صو�صيات الوب ��اء جعلت الركود الناتج
عن ��ه هو الأكث ��ر تفاو ًت ��ا في تاري ��خ الوالي ��ات المتحدة.
فق ��د �أوجد الوباء � ً
أي�ض ��ا حوافز لأ�صح ��اب العمل لزيادة
اال�ستثم ��ار ف ��ي الأتمتة والتعل ��م الآل ��ي والطباعة ثالثية
الأبع ��اد  ،مما �سيك ��ون له المزيد من الآث ��ار ال�سلبية على
العمالة منخف�ضة المهارات ..
لق ��د �أدى الوب ��اء اي�ض ��ا ال ��ى ت�سري ��ع الفق ��دان الم�ستمر
لثقة الجمهور ف ��ي الم�ؤ�س�سات الوطني ��ة والدولية .ففي
الواليات المتحدة  ،يتنامى االنق�سام ال�سيا�سي والغ�ضب
الع ��ام من الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سي ��ة منذ �سنوات .وقد قو�ض
التدخ ��ل الأجنبي ف ��ي االنتخابات الرئا�سي ��ة لعام 2016
ثق ��ة الجمه ��ور ف ��ي نزاه ��ة االنتخاب ��ات  ،بينم ��ا ه ��ددت
مزاع ��م ترامب الت ��ي ال �أ�سا� ��س لها من تزوي ��ر الناخبين
بتقوي�ض الثق ��ة في الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سي ��ة  -على الأقل
بالن�سب ��ة لأتباع ��ه .لق ��د ك�شف الوب ��اء �أي�ضا م ��دى �سوء
تجهي ��ز م�ؤ�س�ساتنا متع ��ددة الجن�سيات في حقبة الحرب
الب ��اردة لمواجهة الم�ش ��اكل العالمية الي ��وم .اذ يجب �أن
تكون قوى المح ��ور المهزومة للياب ��ان و�ألمانيا �أع�ضاء
دائمي ��ن ف ��ي مجل�س الأم ��ن التاب ��ع للأمم المتح ��دة (فهم
�أ�صدقا�ؤن ��ا الآن) ف�ضال عن الحاج ��ة �إلى تحالف ع�سكري
متعدد الأطراف بين الواليات المتحدة واليابان وكوريا
الجنوبية و�أ�ستراليا لمواجهة القوة ال�صينية في منطقة

�آ�سيا والمحيط الهادئ.
لق ��د تعافت ال�صين ب�سرعة �أكب ��ر وب�شكل كامل من الوباء
ال ��ذي بد�أ داخل حدودها  ،و�ستك ��ون االقت�صاد الرئي�سي
الوحيد الذي ينمو في ال�سنوات المقبلة  .كما �أدى الوباء
�إلى ت�سري ��ع طموح ال�صين لتقديم نف�سه ��ا كبديل للقيادة
الغربي ��ة .وتق ��وم الدول ��ة الآن بت�سوي ��ق لق ��اح مي�س ��ور
التكلف ��ة ي�ش ��ق طريقه �إل ��ى العديد من ال ��دول النامية في
�آ�سي ��ا و�أفريقي ��ا  -حيث كانت ال�صين ف ��ي ال�سابق تحقق
نجاح ��ات اقت�صادية .ومع ذلك  ،فق ��د و ّلدت ال�صين � ً
أي�ضا
درجة كبيرة من عدم الثقة الدولي من تعاملها مع الوباء.
بعد ان حاولت بكين الت�ستر على تف�شي المر�ض الأ�صلي
و�إ�سكات الأطباء الذي ��ن حاولوا تحذير العالم من كوفيد
 -19مم ��ا �ساه ��م في الطريق ��ة المت�ساهل ��ة بالفعل التيتعامل ��ت بها ال ��دول الغربية م ��ع انت�شار كوفي ��د -19من
حدود ال�صين في �أوائل عام .2020
لق ��د �أدى الت�أثي ��ر ال�صحي الهائ ��ل للوباء عل ��ى الواليات
المتح ��دة  ،و�س ��وء التعامل الع ��ام مع الأزم ��ة � ،إلى مزيد
م ��ن ت� ��آكل ثق ��ة الجمه ��ور ف ��ي الرئا�س ��ة والكونغر� ��س
والم�ؤ�س�س ��ات مث ��ل مراك ��ز ال�سيط ��رة عل ��ى الأمرا� ��ض
ومنظمة ال�صحة العالمية.ف ��الآراء منق�سمة للغاية ب�ش�أن
ذل ��ك  ،لكن الواليات المتحدة � ً
أي�ضا ال تمتلك الديمقراطية
المدني ��ة ال�صحي ��ة التي نراها ف ��ي الياب ��ان �أو �ألمانيا �أو
دول ال�شمال �أو كندا.
لقد خلق الوباء المزيد من الحوافز لال�ستثمار في الأتمتة
وال ��ذكاء اال�صطناع ��ي والتكنولوجي ��ا الرقمي ��ة .و�أدى
�إل ��ى تراج ��ع الت�صنيع التقلي ��دي والتج ��ارة الإلكترونية
وتكنولوجي ��ا المعلوم ��ات .و�سوف يتطل ��ع الم�صنعون
�إلى مزيد م ��ن �أتمتة م�صانعهم و�سيخت ��ار تجار التجزئة
ب�شكل متزاي ��د القنوات الرقمية  ،بع ��د �أن �سمحت البنية
التحتي ��ة الرقمية لموظفي المكات ��ب بالعمل من المنزل ،
و�ستوا�صل ال�شركات الكبرى اال�ستثمار في التكنولوجيا
الرقمي ��ة الت ��ي تخل ��ق الكف ��اءات  ،مث ��ل �أتمت ��ة العمليات
فر�صا
الروبوتية .كم ��ا �أن التقدم التكنولوج ��ي �سيخلق ً
للتعل ��م ع ��ن بعد  ،والتطبيب ع ��ن بع ��د  ،والزراعة الأكثر
كف ��اءة  ،و "المدن الذكية" ف ��ي الم�ستقبل .ومع ذلك  ،ف�إن
هذه التغييرات �ستترك الكثير من النا�س خلف الركب في
كل من البل ��دان الغنية والفقيرة ..فف ��ي حالة عدم وجود
�سيا�سة قوية وفعالة  ،م ��اذا يحدث للم�س�ؤولين و�سائقي
الحافالت وعم ��ال الم�صانع وموظفي التجزئة الذين عفا
عليه ��م الزمن؟ باخت�صار  ،لم يخل ��ق الوباء م�شاكلنا  ،بل
�أدى ال ��ى ت�سريع نموه ��ا  ،وهو الآن يحرم ��ن من الوقت
والموارد لحلها !..
* عالم �سيا�سي والم�ؤ�س�س والمدير التنفيذي لمجموعة
�أورا�سيا اال�ست�شارية للمخاطر ال�سيا�سية
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اقــــرأ

�أ�سو�أ عالمات احلال يف عراق
اليوم� ،سيطرة ال�سذاجة على
جممل �أحوالنا ،وظهور الفا�شل
واالنتهازي .قبل �أيام كنت كالعادة
�أتابع الربامج ال�سيا�سية ،حني
وجدت " حمبوب اجلماهري "
حممود امل�شهداين يعلن على امللأ،
�أن الذين ينتقدون وزير ال�صحة
ال�سابق ح�سن التميمي� ،إمنا
يغارون من �إجنازاته ،هذا �أو ًال� ،أما
الثاني ًا فهو ح�سب ر�أي امل�شهداين
�أف�ضل وزير يف تاريخ الدولة
العراقية منذ ت�أ�سي�سها ،وامل�صيبة
الثالثة قالها امل�شهداين دامع ًا
�إنه و�أهل بيته جميع ًا �صرخوا
ولطموا عندما �أعلن ح�سن التميمي
ا�ستقالته.
ظل �شاعرنا الر�صايف ي�سخر
من الذين يحاولون احتقار وعي
النا�س ،بد ًال من �أن ي�شاركونهم
همومهم و�آالمهم و�أفراحهم.
هل هناك مزيد من مثل هذه
الت�صريحات؟ ،بالت�أكيد ،فامل�شهداين
ال يريد �أن يغادر امل�شهد ،حيث
�أخربنا �أن وزير خارجية �إيران
طلب من امل�شهداين ورفاقه �أن
يدعموا املفاو�ضات الإيرانية –
الأمريكية حول امللف النووي.
من �أين ي�أتي العبث �إذن؟ هل من
�شعارات املوت لأمريكا� ،أم من
انتظار ان تت�صالح امريكا مع
طهران  ،لرنفهع �صور بايدن يف
ال�ساحات ؟� ،سريد البع�ض من
رافعي �شعار "االنبطاح" :يارجل
�أنت تهرف مبا ال تعرف� ،أنت حتم ًا
تنا�صب الزعيم حممود امل�شهداين
العداء لأنه و�ضع يديه يف عجني
املفاو�ضات االمريكية – االيرانية .
عندما �شاهد الأمريكي روبرت
�أوبنهامير �صانع القنبلة
الذرية ،ماذا فعل اخرتاعه
ب�أهايل هريو�شيما وقف �أمام
املايكروفونات مطاطئ ًا الر�أ�س
وهو يكرر "هل يعقل �أن �أ�صبح
�أنا املوت؟" ،كان �أمام اليابان التي
�أ�صبحت ف�أر ًا لتجارب �أوبنهامير
وفريقه� ،أن ت�صبح مثل كوريا
ال�شمالية قوة نووية و�شعب ًا يبحث
عن امل�ساعدات� ،أو �أن تقدم منوذج ًا
جديد ًا ال مكان فيه ملفاو�ضات
االتفاق النووي و�شعارات املوت
للأعداء .
هل ربحت �إيران اجلولة؟� ،أنا
من جانبي �أ�شك رغم كل حماوالت
بع�ض �سا�ستنا من حت�سني �صورة
بايدن  ،الذي يبدو متحم�سا ان
يرتك افغان�ستات الرهاب طالبان
طبعا ال �أحد ميكن له �أن ي�صادر حق
ايران يف ان تدافع عن م�صاحلها
القومية ،وال اعتقد ان مهمتنا
االنتقا�ص من مفاو�ضات امللف
النووي  ،ولكنني �أ�س�أل �سا�ستنا
االفا�ضل ،ملاذا يرت�ضون ان يلعبوا
دوما دور التابع؟ وملاذا تظهر
العقوق ونكران اجلميل للعراق
فقط؟
ال يهم� .سوف نعرف يف امل�ستقبل،
فالآن نحن منق�سمون البع�ض منا
ي�صفق لبايدن واالخر يتح�سر
على ترامب  ،هل �سنظل غارقني
يف الق�ضايا الكربى ،كالعالقة
امل�ستقبلية بني طهران وانقرة؟ �أم
�سندخل ع�صر الق�ضايا الب�سيطة،
كتوفري االمن واالمان ،وفر�ص
العمل الالف العاطلني؟ دعونا من
خرافة اال�ستثمار والبناء.
اليوم فج�أة نرى �أمامنا �سا�سة
يخافون احلديث عن التوغل
الرتكي وم�شروع القواعد
الع�سكرية الرتكية داخل ونرى
اليد االيرانية يف العجني العراقي،
كما نرى �أن تركيا التي حتاول ان
تتجاهلنا ،ت�صر على ان ال ترحل
قواتها عن حدودنا �إىل �أي مكان
�آخر.

املر�ض كا�ستعارة
�صدر عن دار املدى كتاب بعنوان "املر�ض كا�ستعارة  1978ل�سوزان
�سونتاغ ،حيث من خالله تطرح جماالت الت�شابه بني وجهات النظر
العام ��ة حول ال�س ��رطان ،وال�س ��ل� ،أظهر �س ��ونتاغ �أن كال املر�ض�ي�ن
مرتبطان بالأ�سباب النف�سية .على وجه اخل�صو�ص ،قالت �سونتاغ
�إن �أ�ش ��مل و�أف�ض ��ل طريقة للتفك�ي�ر يف الأمرا�ض ه ��ي عدم اللجوء
�إىل اال�س ��تعارة .كان ��ت تعتق ��د �أن لف املر�ض باال�س ��تعارات يحبط
عزمية املر�ض ��ى وي�ص ��متهم ويخجلهم .اختلف معها بع�ض الكتاب
الآخرين ،قائلني �إن اال�س ��تعارات واللغة الرمزية الأخرى ت�س ��اعد
بع�ض الأ�شخا�ص املت�ضررين على تكوين معنى من جتاربهم.
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احتاد الأدباء :توجهنا الفكري امل�ستقر هو نقطة قوتنا
عامر م�ؤيد
احتف ��ل االدب ��اء مبنا�س ��بة م ��رور ٦٢
عام ��ا عل ��ى ت�أ�س ��ي�س االحت ��اد الع ��ام
لالدب ��اء والكت ��اب يف الع ��راق .وذكر
االحتاد يف بيانه مبنا�س ��بة الت�أ�سي�س
"لقد �س ��عى احتادكم مبا ا�ستطاع من
ق ��وة �إىل تق ��دمي �ص ��ورة به ّي ��ة تلي ��ق
بتاريخه املتوا�ص ��ل املتنامي العريق،
فكان البي ��ت واملالذ وامل�أوى ،والذراع
املمت ��د مل�س ��اعدة اجلمي ��ع ،وال�ص ��در
الداف ��ئ للك ّت ��اب والق ّراء ك ّله ��م ،و�إنمّ ا
ح

ول العا

لم

االحتف ��ال به ��ذا الي ��وم ،ه ��و احتف ��ال
بالإن�س ��انية �أو ًال ،فالأدب ركن �أ�س ��ا�س
م ��ن �أركان الإن�س ��ان ،وعم ��ا ٌد للحي ��اة
برونقه ��ا امل�ش ��رق ،وم�ش ��روع االحتاد
التنويري دا ٌّل على م�ض ��مونه املمتلئ،
يكتف احتادكم بتقدمي الن�شاطات
�إذ مل ِ
املتخ�ص�صة وتنظيمها ،وهو ي ّتخذ من
تد ّفق ��ه م�ش ��وار ًا ومث ��ا ًال و�أمنوذج� � ًا
لل�س ��ماحة والعط ��اء� ،إذ �س ��ما ليك ��ون
بل�سم ًا للجراح ،وطبيب ًا مي�سح الأمل".
وا�ض ��اف �إن "التوجه الفكري امل�ستقر
لالحت ��اد ه ��و نقط ��ة قوّ ت ��ه،
فم�س ��احات الإب ��داع الفاعل ��ة
وق�ص ًة وم�سرح ًا،
�ش ��عر ًا ورواي ًة ّ
تتكام ��ل م ��ع العق ��ل والفك ��ر

والفل�س ��فة واملعرف ��ة ،وتتوا�ص ��ل م ��ع
العلم نقد ًا وبحث ًا ودرا�س ��ات ،ومتتزج
بالف ��ن موئ ًال وطريق� � ًا و�آل ّي ��ة احتفاء،
وم ��ن كل ذل ��ك �ش ��مخ احتادك ��م قو ّي� � ًا

وللأديبات ك ّلهنَّ  ،والأدباء ك ّلهم ،ولكل
من حت ّل ��ى ب�أخ�ل�اق املعرف ��ة القومية،
متم ّنني لكم دوام التطوّ ر يف م�سريتكم
املبارك ��ة ،ومعكم من �أج ��ل عراق ميلأ
احلا�ضر وامل�س ��تقبل باملجد ،فقد �أجاد
�أ�س ��اتذتنا عق ��د ُط ُرق املا�ض ��ي القريب
بالنور ،و�أنتم �أفا�ض� � ُل مَن يُت ُّم نربا�س
االبت ��كار" .م ��ن جانبها قدم ��ت وزارة
الثقاف ��ة وال�س ��ياحة والآث ��ار الته ��اين
�إىل االحتاد العام للأدباء والك ّتاب يف
العراق مبنا�سبة يوم ت�أ�سي�سه.
وجاء يف برقية التهنئة :ي�س ��ر وزارة
الثقافة وال�س ��ياحة والآث ��ار �أن تزجي
�أطي ��ب الته ��اين و�أرق التربي ��كات
مبنا�س ��بة الذك ��رى الثاني ��ة وال�س ��تني

بك ��م ،ومعت� � ّز ًا بوجودك ��م ،ومكتن ��ز ًا
ب�أفكاركم".
َّ
وتابع "نرفع �أك ��ف التقدير والتبجيل
والت�ص ��فيق لل�ش ��عب ال�ص ��ابر،

غوغل يغني مل�ستخدميه من �أجل التطعيم بلقاح كورونا...
ك�شفت ت �ق��اري��ر ،ي��وم اجل�م�ع��ة� ،أن �شركة
"غوغل" الأم��ري�ك�ي��ة ط��رح��ت �أغنية حلث
م�ستخدميها على التطعيم باللقاح امل�ضاد
لفايرو�س "كورونا" امل�ستجد .وبح�سب
موقع "�أندرويد بولي�س" ،ف�إن �أغنية اللقاح
ي�ؤديها م�ساعد غوغل ال�صوتي ،ومن املمكن
اخ�ت�ي��ار يف �إع � ��دادات ال�ه��ات��ف م��ا �إذا ك��ان
امل�ؤدي ذكرا �أم �أنثى .وتقول كلمات الأغنية:
"فلنحتفل لأنه �أ�صبح لدينا لقاح يعيدنا �إىل
روتيننا القدمي ،فقد مت �إ�صداره على بناء
مناعتنا بينما نهتم مبجتمعاتنا" .و�أ�ضافت:

"�إن اللقاحات �آمنة وهي خطوة مهمة جتاه
العودة من الإغ�لاق و�إىل م�صافحة الأي��دي
من جديد والذهاب �إىل مكان مل نتمكن من
زي��ارت��ه منذ �أ�شهر ،حماية �أنف�سنا والعامل
يف وقت واحد" .وتابعت" :لقد عمل العلماء
ع�ل��ى ال �ل �ق��اح ل�ي��ل ن �ه��ار ويف وق��ت قيا�سي
ووجدوا و�سيلة� ،إنهم مثل الأبطال اخلارقني
بقفازاتهم و�أقنعتهم الطبية ،ي�ساعدوننا
على ال �ع��ودة �إىل م��ا نحب" .وا�ستقبل
ال �ع��امل خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة العديد
م��ن ال �ل �ق��اح��ات امل �� �ض��ادة ل�ف��اي��رو���س

"كورونا" امل�ستجد ،من �أبرزها "�سبوتنيك
 "Vالرو�سي ،و"فايزر /بيونتك" الأمريكي،
وال�ل�ق��اح ال�بري�ط��اين "�أ�سرتا زينيكا" من
تطوير جامعة �أوك�سفورد.

لت�أ�س ��ي�س احتادن ��ا العري ��ق االحت ��اد
العام للأدباء والك ّتاب يف العراق.
لقد �ش ��هد احت ��اد الأدباء منذ ت�أ�سي�س ��ه
قبل �س ��تة عقو ٍد الكثري م ��ن التحوالت
الكربى يف احلياة العراقية والعربية
والعاملية ،وكان �ض ��مري ًا �صادق ًا معرب ًا
عن نب�ض الكادحني ،وال�صوت الأقرب
�إىل احلي ��اة الثقافي ��ة ب ��كل مفرداته ��ا
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن كون ��ه ذا م�ش ��روع معريف
وثق ��ايف متق ��دم ميثل �أطياف ال�ش ��عب
بكل �ألوانه ،وتنوع اجتاهاته.
فيم ��ا تقدم ��ت دار ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة
العام ��ة �إدارة وعامل�ي�ن بخال� ��ص
الته ��اين والتربي ��كات الحت ��اد الأدباء
والكتاب يف العراق مبنا�س ��بة الذكرى

الثانية وال�ستني لت�أ�سي�سه ،حيث �شكل
االحتاد احد اه ��م الروافد الثقافية يف
�ص ��ناعة الإن�س ��ان ،ذلك االحت ��اد الذي
�أ�س�س ��ه اجلواه ��ري الكبري م ��ع نخبة
من كبار العراق �ش ��كل عالمة فارقة يف
احلي ��اة الثقافية وال�سيا�س ��ية ،نحتفل
هذا الي ��وم بذك ��راه الثانية وال�س ��تني
حي ��ث ينتع� ��ش وه ��و ب�أي ��د �أمين ��ة من
�أبنائ ��ه ال�ب�ررة الذي ��ن حافظ ��وا عليه
وطوروا �س ��بل �أدائه ليكونوا ح�ص ��نا
حقيقيا لالدباء ،وبهذه املنا�سبة تعرب
دار ال�ش�ؤون الثقافية عن �شكرها لهذه
امل�ؤ�س�سة العريقة التي ت�شكل مع الدار
راف ��دا واحدا يخدم امل�ش ��روع الثقايف
وينمي من قدراته يف امل�ستقبل.

رحيل املو�سيقار جمال �سالمة
مت�أثراً مب�ضاعفات كورونا

�صاروخ ال�صني �سيمر عدة مرات فوق مدن عربية
ك�ش ��ف مرك ��ز الفلك ال ��دويل ،ام�س ال�س ��بت� ،أن
حطام ال�ص ��اروخ ال�ص ��يني �سيمر م�س ��اء اليوم
�أربع مرات فوق الوطن العربي.
و�أو�ض ��ح املرك ��ز ،يف تغري ��دة عل ��ى ح�س ��ابه
الر�س ��مي يف توي�ت�ر� ،أن املرور الأول �س ��يكون
فوق اخلليج العربي ،والثاين فوق م�صر وبالد
ال�شام ،والثالث والرابع فوق املغرب العربي.
و�ش ��دد على �أن امل ��رات الأربع التي �س ��يمر فيها
حطام ال�صاروخ ال�صيني "ال ت�شكل خطرا لأنها

خارج وقت �سقوط احلطام".
ويف تغري ��دة �أخرى ،ذكر مرك ��ز الفلك الدويل:
"مبدئيا وبح�س ��ب �آخر التحديثات ،هناك �ست
دول عربي ��ة �أ�ص ��بحت يف م�أم ��ن م ��ن �س ��قوط
احلط ��ام فوقه ��ا" .و�أ�ش ��ارت التغري ��دة �إىل
�ض ��رورة متابع ��ة التحديثات القادم ��ة لالطالع
على �أي تغيري قد يحدث.
و�أ�ض ��اف اجلي�ش الأمريكي ،قبل �ساعات قليلة،
دول ��ة تركمان�س ��تان لقائمة املناط ��ق املتوقع �أن

ي�سقط فيها ال�صاروخ ال�صيني.
وكان ��ت م�ؤ�س�س ��ة "�أيرو�س ��بي�س
كوربوري�ش ��ن" الف�ض ��ائية الأمريكية ذكرت �أن
ال�ص ��اروخ �سيخرتق غالف الأر�ض اجلوي
يف ح ��دود � 8س ��اعات قبل �أو
بعد ال�س ��اعة الرابعة و19
دقيقة من �صباح اليوم
الأحد.

�شارون �ستون تروي تفا�صيل جتربتها مع املوت ال�سريري
قبل ب�ضع �سنوات وحت��دي��دا فى العام  ،2001واجهت جنمة
هوليوود �شارون �ستون� ،أزم��ة �صحية �صعبة بعدما �أ�صيبت
ب�سكتة دماغية ونزيف يف املخ ،والتي جنت ب�أعجوبة منها ،ويف
مقابلة مع برنامج "�صباح اخلري يا بريطانيا" ،تذكرت النجمة
العاملية تلك الفرتة ال�صعبة من حياتها ،وروت ما �شعرت به
بال�ضبط ،وهي على و�شك املوت.
وقالت �ستون" :لقد م��ررت بتجربة امل��وت ال�سريري ،وبينما
ي�صف النا�س ه��ذه احلالة بطرق خمتلفة ،فرياها البع�ض من

� سامي عبد الحميد
الفن ��ان الراح ��ل الكبير �س ��يتم اطالق
ا�س ��مه عل ��ى مهرج ��ان المونودرام ��ا
الم�س ��رحية بالتع ��اون بي ��ن دائ ��رة
ال�س ��ينما والم�س ��رح ،ويجم ��ع الفرق
الأهلية على خ�ش ��بة م�سرح الرافدين
يوم  20من ال�ش ��هر الجاري ،مهرجان
المونودراما الم�س ��رحية ،و�ست�شارك
ف ��ي المهرجان  10فرق م�س ��رحية من
بغداد ومحافظ ��ات عراقية اخرى� ،إذ
ت�ستهل العرو�ض بم�سرحية "�أزهار"،
ت�أليف جميل الرجب واخراج ح�س ��ين
جوير.
 ناجح المعموري
الناق ��د والباح ��ث �ص ��در ل ��ه ع ��ن
من�ش ��ورات االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّت ��اب ف ��ي العراق كت ��اب بعنوان:
"�أح�ل�ام المراي ��ا ف ��ي �ش ��عر ع ��ادل
اليا�سري" يتناول فيه تجربة ال�شاعر
اليا�س ��ري وي�س ��لط ال�ض ��وء عل ��ى
محطات مهمة في هذه التجربة.

وجهة نظر علمية ،والبع�ض الآخ��ر يرونها من وجهة نظر
روحية ،فقدت �أخ��ذت يف االعتبار كال وجهات النظر ،فعندما
تعر�ضت للإ�صابة �شعرت بكل هذه الأ�شياء التي يتحدث عنها
النا�س ع��ادة ،مثل ال�ضوء يف نهاية النفق وال�شعور ب�أن
روحك تغادر ج�سدك ،وكان لدي �شعور ب�أنني �أتوا�صل
مع الأ�شخا�ص الذين رحلوا قبلي" ،و�أ�ضافت �أنه "�شعور
�سريع الزوال ،فلم يكن لدينا حوار كما نتحدث الآن ،ولكن
كان هناك تفاهم وعلم ب�أننا نتوا�صل".

�أعلنت نقابة املهن املو�سيقية يف م�صر وفاة املو�سيقار جمال �سالمة،
يوم اجلمعة ،عن عمر ناهز  76عام ًا ،مت�أثر ًا ب�إ�صابته بفايرو�س كورونا..
ولد �سالمة يف اخلام�س من ت�شرين الأول عام  ،1945ون�ش�أ
يف كنف عائلة فنية� ،إذ ك��ان �أب��وه حافظ �أح�م��د �سالمة
م�ؤلف ًا مو�سيقي ًا ،و�أخوه ملحن ًا وعازف ًا لآلة الأكورديون
يف فرقة �أم كلثوم .در���س املو�سيقى ،وتخ�ص�ص يف
�آل��ة البيانو ثم الت�أليف املو�سيقي يف "املعهد العايل
للمو�سيقى" (الكون�سرفتوار) الذي ان�ضم �إىل هيئة
التدري�س فيه الحق ًا .حلن الكثري من مو�سيقى الأف�لام
وامل�سل�سالت يف فرتة الثمانينيات ،مثل م�سل�سل "احلب
و�أ�شياء �أخرى" ( )1986و�أفالم "حبيبي دائم ًا" ()1980
و"�أفواه و�أرانب" ( )1977و"حدوتة م�صرية" (،)1982
و"غاوي م�شاكل" ( ،)1980وغريها.
وت�ع��اون م��ع �أب��رز املغنيات يف ال�ع��امل العربي ،فلحن
"�ساعات �ساعات" للفنانة الراحلة �صباح ،و"احكي يا
�شهرزاد" ل�سمرية �سعيد التي حل��ن لها �أي�ض ًا "م�ش
حتنازل عنك" و"قال جاين بعد يومني" .وحلن �أغنية
"بريوت �ست الدنيا" ملاجدة الرومي وغريها ،وهو
�أي�ض ًا �صاحب حلن �أغنية "�أه ًال بالعيد" ل�صفاء �أبو
ال�سعود.

م�سرحية يف ذي قار تك�شف مالمح القاتل الغام�ض للمتظاهرين
ذي قار /املدى

 عماد جا�سم
وكي ��ل وزارة الثقاف ��ة اعل ��ن ان
الوزارة تدر� ��س �إمكانية تحويل قاعة
كولبنكيان �إلى معر�ض دائم.
وق ��ال د.جا�س ��م� ،إنن ��ا "نتدار� ��س
مو�ض ��وع نق ��ل اللوحات م ��ن معر�ض
دائ ��رة الفن ��ون العام ��ة ال ��ى قاع ��ة
الف ��ن الحدي ��ث ف ��ي الب ��اب ال�ش ��رقي،
كولبنكيان ،لعر�ضها ب�شكل دائم".
يذك ��ر ان قاعة كولبنكي ��ان ،تمثل قيمة
ثقافي ��ة وح�ض ��ارية ،ت ��م افتتاحها عام
 ،1961حي ��ث ب ��د�أت �أمانة العا�ص ��مة
ب�إن�ش ��اء مبنى في الباب ال�ش ��رقي عام
. 1959

من �أم ��ام مقهى االدب ��اء يف النا�صرية ويف موقع
ال يبع ��د كثريا عن مي ��دان التظاهرات يف �س ��احة
احلبوبي قدم نادي م�س ��رح الطفل باكورة اعماله
الفنية بعر�ض م�سرحية (� )zoneضمن عرو�ض
م�سرح ال�شارع ،اذ ك�شف اجلمهور واملمثلون عن
مالمح القاتل الغام�ض الذي يختبئ حتت معطف
الطرف الثالث الذي بات �س�ل�احه يحا�صر احلياة
العراقي ��ة م ��ن كل جانب .ويق ��ول م�ؤلف وخمرج
العمل امل�س ��رحي عمار �س ��يف للمدى �إن "العر�ض
امل�سرحي مل�سرحية ( )zoneيتحدث عن املنطقة
اخلطرة والقاتل الغام�ض (الزون) الذي بات يهدد
جمم ��ل احلياة العراقية على ار�ض الواقع بعد ان
كان جزءا من لعبة البوبجي االفرتا�ضية" ،مبينا
ان "امل�س ��رحية تتح ��دث ع ��ن اربع ��ة �ش ��باب م ��ن

الطقس

�ش ��رائح اجتماعية خمتلفة �شاركوا يف تظاهرات
انتفا�ضة ت�ش ��رين وتعر�ضوا للقن�ص والقتل على
يد قنا�ص جمهول" .وا�ض ��اف �س ��يف ان "جت�سيد
فكرة العمل جاءت عرب ا�س ��تعادة م�ش ��اهد واقعية
م ��ن حياة كل �ش ��اب م ��ن ال�ش ��باب االربع ��ة الذين
يقتن� ��ص (ال ��زون) احالمه ��م ويجه� ��ض امنياتهم
باخلال� ��ص" ،واردف ان "ثم ��ن اخلال� ��ص م ��ن
واق ��ع بائ� ��س حما�ص ��ر بجوق ��ات م ��ن القتل ��ة من
�ص ��نف (الزون) ب ��ات مكلف � ً�ا ،فن�ش ��اط الزون يف
العم ��ل امل�س ��رحي اخذ يتمدد ويت�س ��ع ويحا�ص ��ر
ف�س ��حة احلي ��اة وتطلعات ال�ش ��باب املحا�ص ��رين
ا�ص�ل�ا بالأزم ��ات االقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة
وال�سيا�س ��ية" .وعن ر�ؤيته االخراجية قال �سيف
ان ��ه "مت ا�س ��تخدام امل�س ��رح الدائري يف م�س ��رح
ال�ش ��ارع بدال من طريقة امل�س ��رح االر�س ��طي الذي
يك ��ون بطريقة مربع ناق�ص �ض ��لع وذل ��ك ملحاكاة
اجلمه ��ور والتوا�ص ��ل معه ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة"،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االحد) �أن درجات احلرارة مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �س ��يكون
م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

م�ش � ً
�ددا عل ��ى اهمي ��ة ان "يك ��ون اجلمه ��ور يف
توا�ص ��ل مبا�ش ��ر م ��ع االداء امل�س ��رحي وذلك عرب
احلوار واالت�صال بني املمثل واملتلقي".
ومن جانبه قال رئي�س احتاد ادباء وكتاب ذي قار
علي ال�شيال يف كلمته عن العر�ض امل�سرحي الذي
قدمه نادي م�سرح الطفل املنبثق عن احتاد االدباء
"ما زلت على يقني ،من �أن امل�سرح �سيد الفنون،
وه ��و احلل الأمث ��ل لنزع فتيل الأمل م ��ن �أرواحنا
امل�صابة باحلروب وخملفاتها".
وا�ض ��اف ان "امل�س ��رح النبي ��ل ه ��و حلمن ��ا الذي
ن�س ��عى لتحقيقه ،رغم وعورة الطريق وم�صدات
ال�سيا�س ��ة القبيح ��ة لكنن ��ا �سن�ص ��ل بالت�أكي ��د،
�سن�صل� ،أجزم ب�أننا �سن�صل ،و�سنكتب على جدار
الوط ��ن� ،س ��تذهبون ويبق ��ى م�س ��رحنا العراق ��ي
بخ�ي�ر" .وخت ��م ال�ش ��يال قول ��ه بعب ��ارة "الثقافة
هي احل ��ل" يف ا�ش ��ارة اىل دور الثقاف ��ة يف بناء
االن�سان العراقي .
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