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جريدة �سيا�سية يومية

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

هجمات مماثلة في �شرقي ديالى و�إعدام جماعي لعائلة �شرطي في الأنبار

قالت �إن المواجهة مع تنظيم داع�ش م�ستمرة

مهاجمو عزاء يثرب �أقل من  5م�سلحين والبلدة
يحطيها � 3آالف عن�صر �أمني وع�سكري

العمليات الم�شتركة :العراق ما زال بحاجة
لدعم وتدريب التحالف الدولي



هج��وم الب��و جيل��ي ا�س��تمر ن�ص��ف �س��اعة قب��ل �أن ين�س��حب الم�س��لحون ب�أريحي��ة

 بغداد /متيم احل�سن
�شن تنظيم "داع�ش" يف اوقات متقاربة عدة هجمات بـ"�سيناريو
مت�شاب ��ه" يف مناطق �شمايل وغربي البالد ،اوقعت نحو  40بني
قتيل وجريح.
الهجم ��ات نف ��ذت يف مناط ��ق �شه ��دت ح ��وادث مروعة قب ��ل عدة
ا�شه ��ر ،فيما ت�سيط ��ر على بع�ضها ف�صائل م�سلح ��ة ،واخرى فيها
عدد كثيف من القوات االمنية.
وت�أت ��ي ه ��ذه احل ��وادث بالتزام ��ن مع اع�ل�ان اق�ت�راب ان�سحاب

القوات االمريكية من البالد ،و�شن "داع�ش" هجمات داخل بغداد
اوقعت اكرث من  30قتيال.
حيث الت ��زال احلكومة والقيادات االمني ��ة ت�ؤكد ا�ستمرار حاجة
دع ��م القوات االمريكي ��ة لبناء االجهزة الع�سكري ��ة املحلية ،بينما
تتوع ��د ف�صائ ��ل م�سلحة مبهاجمة تل ��ك القوات مهم ��ا كان �شكلها
حتى وان كانت ب�صفة م�ست�شارين.
واال�سب ��وع املا�ض ��ي ،اعلن ��ت بغ ��داد بعد زي ��ارة اجراه ��ا رئي�س
الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي اىل الواليات املتح ��دة ،انتهاء مهمة
القوات االمريكية "القتالي ��ة" يف البالد نهاية العام احلايل ،لكن

مراقب�ي�ن ونواب يعتق ��دون ان االمر مت�سرع وق ��د ي�أتي بكوارث
عل ��ى البالد .اثناء ذلك فاج�أ عدد من امل�سلحني املعزين يف جمل�س
عزاء يف جنوبي �صالح الدين ،لقريب قا�ض يف حمكمة التمييز،
وقت ��ل وا�صي ��ب يف الهج ��وم  31م ��ن احل�ض ��ور بينه ��م عنا�صر
دورية �شرطة بالكامل ،احدهم برتبة نقيب.
م�س� ��ؤول حملي كان من ب�ي�ن احلا�ضرين ،روى لـ(املدى) ماجرى
بالتف�صيل ،وقال ان "احلادث جرى يف م�ساء يوم اجلمعة ،وكان
عدد املهاجمني ال يزيد عن � 5أ�شخا�ص".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /فرا�س عدنان
�أكدت قيادة العمليات امل�شرتكة� ،أم�س ال�سبت ،ا�ستمرار
حاج ��ة الع ��راق �إىل تدريب ودع ��م التحالف الدويل يف
مواجهة تنظيم داع�ش الإرهابي ،وعدّت نتائج احلوار
مع الوالي ��ات املتح ��دة بالناجحة ،وحتدث ��ت عن ثالثة
خمرج ��ات �أهمها االن�سحاب وا�ستم ��رار التعاون ف�ض ًال
عن احرتام ال�سيادة الوطنية.
لك ��ن جلنة الأم ��ن والدف ��اع يف جمل�س الن ��واب طالبت
بو�ضع �سق ��ف زمني لربنامج تدري ��ب القوات ،حمذرة
م ��ن �إبقاء الب ��اب مفتوح ًا ملا اعتربته تدخ�ل ً�ا يف ال�ش�أن
العراقي.
وق ��ال املتحدث با�سم قيادة العمليات حت�سني اخلفاجي
يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)� ،إن "جميع جيو�ش العامل بال
ا�ستثن ��اء حتت ��اج �إىل اال�ستم ��رار يف التدريب و�إدامته

من �أجل رفع القدرات وبنائها على ال�شكل ال�صحيح".
و�أ�ض ��اف اخلفاجي� ،أن "انقطاع الق ��وات العراقية عن
التدري ��ب ال ميك ��ن �أن يك ��ون �صحيح ًا؛ لكون ��ه العامل
الرئي� ��س يف بن ��اء الإمكاني ��ات والق ��درات الع�سكري ��ة
واال�ستخبارية".
ولف ��ت� ،إىل �أن "الع ��راق م ��ا زال يف بع� ��ض الأحي ��ان
بحاج ��ة للتعامل مع املعلومات الأمني ��ة واال�ستخبارية
يف م ��ا يخ� ��ص تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي ال ��ذي يحاول
ب ��كل ما لديه من �إمكاني ��ات و�ضع موطئ قدم يف بع�ض
املناطق".
و�ش� �دّد اخلفاج ��ي ،عل ��ى �أن "الت�أهب امل�ستم ��ر للقوات
العراقي ��ة من ��ع التنظيم م ��ن احل�صول عل ��ى فر�صة يف
ال�سيطرة مرة �أخرى ،وقد حققنا تقدم ًا كبري ًا من خالل
العمليات اال�ستباقية والنوعية".
 التفا�صيل �ص3
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�إياد ال�صاحلي يكتب:

ال ح����ي����اء م�����ع ال�����ده�����اء!
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د� .أثري ناظم اجلا�سور يكتب:

م�������������ش������اري������ع ����ض���ي���ق���ة

بعد قرار ان�سحابها ..هل تظل القوات الأمريكية
هدفا للملي�شيات الم�سلحة في العراق؟
متابعة  /املدى
تبن ��ى الربمل ��ان العراق ��ي يف
اخلام� ��س م ��ن كان ��ون الث ��اين من
الع ��ام  2020ق ��رارا ب�إخ ��راج
الق ��وات الأجنبية من البالد ،الأمر
ال ��ذي دف ��ع اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة
وقته ��ا للتعب�ي�ر ع ��ن خيب ��ة �أملها،
وبع ��د �إع�ل�ان الكاظم ��ي ،الثالثاء
املا�ض ��ي ،عن التو�ص ��ل التفاق مع
وا�شنطن ب�سحب القوات يف نهاية
العام ..هل تتوق ��ف الهجمات �ضد
تلك القوات؟
يرى املحل ��ل ال�سيا�س ��ي العراقي،
�أياد العن ��از� ،أن خمرجات احلوار
ال�سرتاتيج ��ي وتنفي ��ذ االتف ��اق

الأمن ��ي ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكية والع ��راق ،مل تكن تالئم
بع�ض القوى والتيارات ال�سيا�سية
العراقية والف�صائل امل�سلحة ،التي
كانت تهدف �إىل االن�سحاب الكامل
للقوات الأمريكية من العراق ،لكن
الواقعي ��ة ال�سيا�سي ��ة عمل ��ت على
حتدي ��د دورها يف الع ��راق لتكون
ق ��وات تدريبي ��ة وا�ست�شارية بدال
م ��ن ق ��وات قتالية ،وهو م ��ا �سعت
�إلي ��ه الإدارة الأمريكي ��ة لإبق ��اء
قواته ��ا حت ��ت عناوي ��ن التدري ��ب
والت�سلي ��ح وتب ��ادل املعلوم ��ات
اال�ستخباري ��ة وتق ��دمي الدع ��م
اللوج�ست ��ي للق ��وات الع�سكري ��ة
العراقية.

و�أ�ض ��اف� ،سيح ��اول الكاظم ��ي
االعتم ��اد عل ��ى الق ��وى والتيارات
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �سان ��دت احلوار
م ��ع الإدارة الأمريكي ��ة ودعم ��ت
النتائ ��ج الت ��ي خ ��رج به ��ا ،و�شرح
الأبع ��اد امليداني ��ة ،حي ��ث ت ��رى
وا�شنط ��ن �أن هن ��اك العدي ��د م ��ن
امللي�شيات الوالئية التي يحت�ضنها
النظ ��ام الإي ��راين ت�ش ��كل خط ��را
عل ��ى طبيع ��ة العالقة ب�ي�ن الإدارة
الأمريكي ��ة واحلكوم ��ة العراقي ��ة،
نظ ��را ال�ستم ��رار عملياته ��ا �ض ��د
امل�صال ��ح واملواق ��ع الع�سكري ��ة
للقوات الأمريكية وقيادة التحالف
الدويل.

�أ�سواق بغداد ال�شعبية ترف�ض تعليمات وزارة ال�صحة  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص2

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع ن�سبة المجاعة في 23
ب�ؤرة �ساخنة حول العالم
 متابعة  /املدى
ح ��ذرت الأمم املتح ��دة م ��ن ارتفاع
ن�س ��بة اجلوع يف  23ب�ؤرة �ساخنة
يف العامل يف الأ�شهر الثالثة املقبلة
ومنه ��ا �إقلي ��م تيغ ��راي يف �إثيوبيا
وجنوب مدغ�شقر واليمن وجنوب
ال�سودان و�شمال نيجرييا.
وقال ��ت منظم ��ة الأغذي ��ة والزراعة
"الفاو" وبرنام ��ج الأغذية العاملي
يف تقري ��ر جدي ��د ع ��ن "مناط ��ق
اجل ��وع ال�س ��اخنة" ب�ي�ن �آب/
�أغ�سط�س وت�شرين الثاين/نوفمرب
�إن "انع ��دام الأم ��ن الغذائ ��ي احلاد
من املرجح �أن يتفاقم �أكرث".
وو�ضع ��ت الوكالت ��ان �إثيوبيا على
ر�أ� ��س القائم ��ة ،وقالت ��ا �إن "ع ��دد
الأ�شخا�ص الذين يواجهون اجلوع
واملوت م ��ن املتوق ��ع �أن يرتفع �إىل
� 401أل ��ف  -وه ��و �أعل ��ى رق ��م منذ
جماع ��ة  2011يف ال�صوم ��ال � -إذا
مل يت ��م تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
ب�سرعة".
ويف تقري ��ر �ص ��در يف �أيار/مايو،
قالت  16منظمة م ��ن بينها "الفاو"
وبرنام ��ج الأغذي ��ة العامل ��ي �إن م ��ا
ال يق ��ل ع ��ن  155ملي ��ون �شخ� ��ص
واجهوا جوعا حادا يف عام ،2020
مب ��ا يف ذل ��ك � 133أل ��ف �شخ� ��ص
يحتاج ��ون �إىل �أغذي ��ة عاجل ��ة ملنع

انت�ش ��ار امل ��وت ب�سب ��ب اجل ��وع،
بزي ��ادة قدرها  20مليون ��ا عن عام
.2019
وقالت "الف ��او" وبرنام ��ج الأغذية
العامل ��ي يف تقري ��ر �أم� ��س اجلمع ��ة
"اجل ��وع احلاد يتزاي ��د لي�س فقط
م ��ن حيث احلج ��م ولك ��ن �أي�ضا يف
�شدت ��ه .ب�ش ��كل ع ��ام� ،أك�ث�ر من 41
ملي ��ون �شخ� ��ص يف جمي ��ع �أنحاء
الع ��امل معر�ض ��ون الآن خلط ��ر
ال�سق ��وط يف املجاع ��ة �أو الظروف
ال�شبيه ��ة باملجاع ��ة ،م ��ا مل يتلق ��وا
م�ساع ��دة فوري ��ة لإنق ��اذ احلي ��اة
واملعي�شة".
ودعت الوكالتان اللتان تتخذان من
روما مقرا لهما �إىل اتخاذ �إجراءات
�إن�سانية عاجل ��ة لإنقاذ الأرواح يف
 23نقط ��ة �ساخن ��ة ،حي ��ث قالتا �إن
امل�ساع ��دة �أمر بال ��غ الأهمية ب�شكل
خا� ��ص يف خم�س ��ة �أماك ��ن ت�أه ��ب
ق�صوى ملنع املجاعة واملوت.
وق ��ال التقري ��ر �إن ت�سع ��ة بل ��دان
�أخ ��رى لديه ��ا �أع ��داد كب�ي�رة م ��ن
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يواجه ��ون
"انع ��دام الأم ��ن الغذائي اخلطري"
�إىل جان ��ب تفاق ��م دواف ��ع اجل ��وع،
وه ��ي �أفغان�ست ��ان وبوركينا فا�سو
وجمهوري ��ة �إفريقي ��ا الو�سط ��ى
وكولومبي ��ا والكونغ ��و وهايت ��ي
وهندورا�س وال�سودان و�سوريا.

و�أ�ض ��اف التقرير �أنه مت ��ت �إ�ضافة
�س ��ت دول �إىل قائم ��ة النق ��اط
ال�ساخنة منذ تقري ��ر الوكالتني يف
�آذار/مار�س وهي ت�شاد وكولومبيا
وكوريا ال�شمالية وميامنار وكينيا
ونيكاراغوا.

معهد وا�شنطن للدرا�سات :هل ما زال العراق ي�شكل �أهمية لوا�شنطن؟
 ترجمة  /حامد �أحمد

و�أو�ض ��ح التقري ��ر �أن ث�ل�اث دول
�أخ ��رى تواجه �أي�ض ��ا انعداما حادا
يف الأم ��ن الغذائ ��ي ه ��ي ال�صومال
وغواتيم ��اال والنيج ��ر ،بينم ��ا مل
يتم ت�ضمني فنزوي�ل�ا ب�سبب نق�ص
البيانات احلديثة.

د.معتز عناد غزوان يكتب:
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االهوار العراقية على
الئحة التراث بين الوجود
وعقم التطبيق
�سالم رو�ضان المو�سوي يكتب:
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لطفية الدليمي تكتب:
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عمل الأجهزة
الأمنية ومبادئ
حقوق الأن�سان
النا�س والمكان:
ثنائية حتمية

خالل ا�ستقباله االثن�ي�ن لرئي�س الوزراء العراقي
م�صطف ��ى الكاظم ��ي يف املكتب البي�ض ��اوي تعهد
الرئي� ��س الأمريك ��ي جو باي ��دن بتعزيز العالقات
الثنائي ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن ودع ��م الع ��راق يف جمال
احل ��رب �ض ��د داع� ��ش والتع ��اون االقت�ص ��ادي
والتن�سي ��ق يف جم ��ال الطاق ��ة النظيف ��ة والتغري
املناخي ودعم االنتخابات املبكرة القادمة.
عل ��ى الرغ ��م من االعتق ��اد ال�سائد م ��ن ان العراق،
وال�ش ��رق الأو�س ��ط ب�شكل عام ،مل يع ��د من �ضمن
�أولوي ��ات ال�سيا�سة اخلارجي ��ة لإدارة بايدن ،فان
هن ��اك م�ؤ�ش ��رات وا�ضحة من ان الع ��راق ما يزال
ي�ش ��كل �أهمي ��ة بالن�سب ��ة للوالي ��ات املتح ��دة وان
الكاظمي وحكومته هم �شركاء ت�ستطيع الواليات

املتحدة ان تعمل معهم وتدعمهم من خالل احلفاظ
على ال�شراكة ال�سرتاتيجية بينهما.
انه ��ا الزيارة الثانية للكاظم ��ي للبيت الأبي�ض يف
اقل من �سنة التقى خاللها برئي�سة الربملان ،نان�سي
بيلو�سي ،و�أع�ضاء �آخرين يف الكونغر�س .وت�أتي
زيارت ��ه عقب جولة اال�سب ��وع املا�ضي من احلوار
ال�سرتاتيج ��ي الأمريك ��ي – العراق ��ي امل�ستن ��د
التفاقي ��ة �إطار العم ��ل ال�سرتاتيجي امل�شرتك لعام
 2008وكذلك العادة ت�أكيد تعاونهما يف جماالت
ع ��دة من بينه ��ا االمن وال�صحة العام ��ة والتعاون
االقت�ص ��ادي والطاق ��ة وحتقي ��ق االكتف ��اء الذاتي
منه ��ا وامل�ساعدات الإن�ساني ��ة ويف جمال التبادل
الثقايف والرتبوي ،من بني �أ�شياء �أخرى.
يف جمال احل ��رب �ضد داع�ش ،وب�سب ��ب التعاون
الثنائ ��ي ب�ي�ن البلدي ��ن ،ف ��ان الع ��راق �سي�ستم ��ر

بتلقي ��ه للمعون ��ة الع�سكري ��ة والإن�ساني ��ة م ��ن ال
والي ��ات املتح ��دة .احلكوم ��ة العراقي ��ة قطع ��ت
�أ�شواط ��ا يف حربها �ضد داع� ��ش ومالحقة خالياه
النائمة ،ومتثل ذلك بقتل ما ي�سمى بوايل العراق
ونائبه والقاء القب� ��ض على وايل بغداد مع تنفيذ
عملي ��ات ع�سكري ��ة ا�ستباقية وموا�صل ��ة ال�ضغط
عل ��ى التنظيم ملنع ظهوره من جدي ��د .رغم ذلك ما
ي ��زال داع�ش ي�ش ��كل تهديدا ،و�س ��ط معاناة البالد
من م ��وروث ان�ساين �صعب عق ��ب مرحلة احلرب
�ض ��د داع�ش حيث ما يزال اكرث من مليون �شخ�ص
يعي� ��ش حال ��ة ن ��زوح اغلبه ��م م ��ن ذوي الأقلي ��ات
العرقية والديني ��ة وحتتاج هذه الأمور ملعاجلات
�إن�ساني ��ة ،عل ��ى اجلانب�ي�ن العراق ��ي والأمريك ��ي
العمل اكرث جتاه معاجلة هذا اجلانب الإن�ساين.
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مربو الجامو�س ي�ضطرون �إلى موا�صلة الهجرة من مناطقهم
 ذي قار  /ح�سني العامل
ك�ش ��ف نا�شط ��ون يف جم ��ال بيئ ��ة
االه ��وار ي ��وم �أم� ��س ،ع ��ن نف ��وق
كمي ��ات كب�ي�رة م ��ن اال�سم ��اك يف
مناطق االهوار الو�سطى وتوا�صل
هج ��رة ع�شرات العوائ ��ل من مربي
اجلامو�س من اي�شان حالب وبركة
فاطم ��ة ب�سب ��ب �شح وملوح ��ة مياه
االه ��وار ،وفيم ��ا اك ��دوا انخفا�ض
منا�سي ��ب املي ��اه مل ��ا يق ��رب م ��ن
ن�ص ��ف مرت ،اتهم ��وا وزارة املوارد
املائي ��ة ب�س ��وء ادارة مل ��ف املي ��اه

وع ��دم ال�سيط ��رة عل ��ى جت ��اوزات
املحافظات وبحريات اال�سماك على
احل�ص�ص املائية املخ�ص�صة ملناطق
االهوار.
ويطلق �سكان االهوار والنا�شطون
البيئي ��ون ن ��داءات ا�ستغاث ��ة ب�ي�ن
احل�ي�ن والآخ ��ر للمطالب ��ة ب�إنق ��اذ
مناط ��ق االه ��وار و�سكانه ��ا م ��ن
تداعي ��ات �ش ��ح املي ��اه ،فيم ��ا يلج� ��أ
البع� ��ض منه ��م اىل ن�ش ��ر �ص ��ور
فوتوغرافي ��ة ومقاط ��ع فيديوي ��ة
توث ��ق معان ��اة ال�س ��كان املحلي�ي�ن
وتب�ي�ن حج ��م اجلف ��اف ال ��ذي طال

م�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن مناط ��ق
االه ��وار يف املحافظات اجلنوبية،
اذ ن�ش ��ر النا�شط البيئي رعد حبيب
اال�س ��دي م�ؤخ ��را جمموع ��ة �صور
عل ��ى مدونت ��ه ال�شخ�صي ��ة توث ��ق
نف ��وق كمي ��ات من اال�سم ��اك وكتب
معلقا عليه ��ا "نفوق كمي ��ات كبرية
من الأ�سم ��اك يف االهوار الو�سطى
ب�سبب ارتفاع معدالت ملوحة املياه
يف االه ��وار وانخفا� ��ض من�س ��وب
املياه".
ويق ��ول اال�س ��دي يف حدي ��ث م ��ع
(املدى) ع ��ن نفوق اال�سماك وراهن

االه ��وار و�آث ��ار �ش ��ح املي ��اه �إن
"مناطق االه ��وار ت�شهد انخفا�ضا
كب�ي�را يف منا�سيب املي ��اه وارتفاع
مع ��دالت التل ��وث وامللوح ��ة فيه ��ا
وهذا ما اثر ب�ص ��ورة مبا�شرة على
بيئة االهوار و�سكانه ��ا" ،مبينا ان
"الكثري من �سكان االهوار وال�سيما
مربو اجلامو� ��س هاجروا من عمق
االه ��وار اىل مناط ��ق قريب ��ة م ��ن
نهر الف ��رات بعدم ��ا ا�صبحت املياه
يف مناطقه ��م غ�ي�ر �صاحل ��ة حت ��ى
ال�ستهالك قطعان اجلامو�س".
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مهاجمو عزاء يرثب �أقل من  5م�سلحني والبلدة يحطيها
� 3آالف عن�صر �أمني وع�سكري

 ه���ج���وم ال���ب���و ج��ي��ل��ي ا���س��ت��م��ر ن�����ص��ف ���س��اع��ة ق��ب��ل �أن ي��ن�����س��ح��ب ال��م�����س��ل��ح��ون ب���أري��ح��ي��ة
رئي� ��س الناحي ��ة ال�س ��ابق ال ��ى ر�ش ��قات
ر�صا�ص ،دون �إ�صابات.
والي�س ��تبعد ال�س ��كان ان تك ��ون مجامي ��ع
م�س ��لحة "غي ��ر داع� ��ش" ،متورط ��ة ف ��ي
تل ��ك الهجم ��ات ،كم ��ا ح ��دث ف ��ي "مج ��زرة
الفرحاتية" العام الما�ض ��ي ،التي ا�س ��فرت
عن مقتل � 8أ�ش ��خا�ص من ابن ��اء تلك البلدة
واختط ��اف � 4آخري ��ن عث ��ر عل ��ى جثثه ��م
بع ��د ذلك ،على اثر هجوم �ش ��نه م�س ��لحون
مجهولون.

�شن تنظيم "داع�ش" يف اوقات متقاربة عدة هجمات
بـ"�سيناريو مت�شابه" يف مناطق �شمايل وغربي البالد،
اوقعت نحو  40بني قتيل وجريح.
الهجمات نفذت يف مناطق �شهدت حوادث مروعة قبل
عدة ا�شهر ،فيما ت�سيطر على بع�ضها ف�صائل م�سلحة،
واخرى فيها عدد كثيف من القوات االمنية.
 بغداد /تميم الح�سن
وت�أت ��ي هذه الح ��وادث بالتزامن مع اعالن
اقت ��راب ان�س ��حاب الق ��وات االمريكي ��ة من
البالد ،و�شن "داع�ش" هجمات داخل بغداد
اوقعت اكثر من  30قتيال.
حيث الت ��زال الحكومة والقي ��ادات االمنية
ت�ؤك ��د ا�س ��تمرار حاج ��ة دع ��م الق ��وات
االمريكي ��ة لبن ��اء االجه ��زة الع�س ��كرية
المحلي ��ة ،بينم ��ا تتوع ��د ف�ص ��ائل م�س ��لحة
بمهاجمة تلك القوات مهما كان �شكلها حتى
وان كانت ب�صفة م�ست�شارين".
واال�س ��بوع الما�ض ��ي ،اعلن ��ت بغ ��داد بع ��د
زي ��ارة اجراه ��ا رئي� ��س الوزراء م�ص ��طفى
الكاظم ��ي الى الوالي ��ات المتح ��دة ،انتهاء
مهم ��ة الق ��وات االمريكي ��ة "القتالي ��ة" ف ��ي
الب�ل�اد نهاية الع ��ام الحالي ،لك ��ن مراقبين
ون ��واب يعتق ��دون ان االم ��ر مت�س ��رع وقد
ي�أتي بكوارث على البالد.
عزاء �أقارب القا�ضي
اثناء ذلك فاج�أ عدد من الم�سلحين المعزين
في مجل�س عزاء في جنوبي �ص�ل�اح الدين،
لقري ��ب قا� ��ض في محكم ��ة التميي ��ز ،وقتل
وا�ص ��يب بالهجوم  31من الح�ضور بينهم
عنا�ص ��ر دوري ��ة �ش ��رطة بالكام ��ل ،احدهم
برتبة نقيب.
م�س� ��ؤول محل ��ي كان من بين الحا�ض ��رين،
روى لـ(الم ��دى) ماج ��رى بالتف�ص ��يل،
وق ��ال ان "الح ��ادث ج ��رى ف ��ي م�س ��اء يوم
الجمع ��ة ،وكان ع ��دد المهاجمي ��ن ال يزي ��د
ع ��ن  5ا�ش ��خا�ص" .ب ��د�أ االمر حي ��ن اطلق
ر�ص ��ا�ص ع�ش ��وائي م ��ن ا�س ��لحة ر�شا�ش ��ة

عل ��ى دوري ��ة �ش ��رطة كانت تحم ��ي مجل�س
عزاء ابن اخ القا�ض ��ي احمد علي العزاوي
(قا�ض ��ي في محكمة التمييز) في قرية البو
جيلي بناحية يثرب .وا�ض ��اف الم�س� ��ؤول
المحل ��ي ":اثن ��اء م�ش ��اغلة الدوري ��ة كان
قنا�ص ��ة تح�ص ��نوا في هياكل بي ��وت فارغة
ب ��د�ؤوا ب�ض ��رب المتواجدي ��ن" ،مبين ��ا ان
الح�ص ��يلة النهائي ��ة لل�ض ��حايا بلغ ��ت "8
�ش ��هداء و 23جريح ��ا" .ووفق الم�س� ��ؤول
ان عنا�ص ��ر الدورية االربعة قتلوا جميعهم
بينه ��م النقيب ف ��واز االحباب ��ي ،فيما هرب
الم�س ��لحون بع ��د الهج ��وم ال ��ذي ا�س ��تمر
ن�صف �ساعة.
وا�ش ��ار الم�س� ��ؤول ال ��ى ان "اق ��رب نقط ��ة
ع�س ��كرية كان ��ت تبع ��د نح ��و 2ك ��م ع ��ن
الح ��ادث" ،الفت ��ا ال ��ى ان "طريق ��ة معالجة
الهج ��وم كان ��ت فو�ض ��وية ول ��م يق ��م اح ��د
م ��ن الق ��وات االمني ��ة التي ج ��اءت مت�أخرة
بااللتف ��اف ح ��ول البي ��وت او الب�س ��اتين
لمحا�صرة المهاجمين".
�إجراءات بعد الهجوم
انته ��ى الهجوم وغادر الم�س ��لحون و�ش ��يع
ال�س ��كان �ض ��حاياهم ف ��ي الفج ��ر ،وج ��اءت
القوات االمنية في ال�صباح وقطعت الطرق
وقيدت حركة ال�سكان.
الم�س� ��ؤول المحل ��ي ال ��ذي طلب عدم ن�ش ��ر
ا�س ��مه انتقد تلك االجراءات التي قال بانها
"ت�ض ��ر المواطن الب�سيط وال تمنع تحرك
الم�سلحين".
وا�ض ��اف ان ناحي ��ة يث ��رب "محاطة بقرى
�آمن ��ة وهن ��اك � 3آالف عن�ص ��ر امن ��ي بي ��ن
جي�ش و�شرطة وف�صائل م�سلحة".

وي�ؤك ��د الم�س� ��ؤول المحل ��ي "ع ��دم وجود
تن�س ��يق بي ��ن تلك القوات كما ان الف�ص ��ائل
لديها �س ��لطة كبيرة وتتحكم ب�ش ��كل وا�سع
بالمل ��ف االمن ��ي" .واعلن ��ت خلي ��ة الإعالم
الأمن ��ي ،ام� ��س� ،أن وف ��د ًا �أمني ًا و�ص ��ل �إلى
ناحية يثرب في محافظة �صالح الدين.
وذك ��ر بي ��ان للخلي ��ة �أن"الهدف م ��ن زيارة
الوف ��د الأمن ��ي ه ��و الإط�ل�اع ميداني� � ًا على
تفا�ص ��يل ومالب�س ��ات ح ��ادث االعت ��داء
الإرهابي الذي ح�ص ��ل يوم �أم�س على �أحد
مجال�س العزاء ف ��ي ناحية يثرب بمحافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن" .و�أ�ض ��اف �أن"نائ ��ب قائد
العملي ��ات الم�ش ��تركة ،ومع ��اون رئي� ��س
�أركان الجي�ش ،وعدد ًا من كبار ال�ضباط من
وزارة الدفاع ،وقيادة العمليات الم�شتركة،
و�صلوا الى محل الحادث".

وقبل  10ا�شهر هاجم م�سلحون يعتقد انهم
تابعي ��ن لتنظيم "داع� ��ش" القرية نف�س ��ها،
وقتل ��وا ال�ش ��رطي محم ��د الع ��زاوي ،ث ��م
فجروا منزل �شقيقه النقيب احمد العزاوي
بالعبوات النا�سفة.
بدوره يق ��ول نائب رئي�س مجل�س محافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن احم ��د ناظ ��م الع ��زاوي ان
"يث ��رب تواجه هجمات متك ��ررة منذ عام
 ."2017واك ��د العزاوي ف ��ي مقطع فيديو
ن�ش ��ره عل ��ى "في�س ��بوك" ان نح ��و  50الف
�ش ��خ�ص ي�س ��كن في الناحية "لي� ��س بينهم
وال�ش ��خ�ص واح ��د منت�س ��ب ف ��ي الح�ش ��د
الع�ش ��ائري" .ويقوم اغلب ال�سكان باعمال
امني ��ة "تطوعية" ،حيث يجلبون ال�س�ل�اح
من منازلهم ويتقا�س ��مون واجبات الحماية
فيما بينهم.

ويدع ��و الع ��زاوي الحكومة ال ��ى "تطويع
 300من ابناء يثرب ا�سوة بباقي المناطق
المحيطة لحماية امن الناحية".
وكانت يثرب قد تعر�ض ��ت قبل  8ا�شهر الى
هج ��وم مماثل� ،ش ��نه م�س ��لحون في منطقة
المزاريع التابعة للناحية على منزل العقيد
ف ��ي الجي� ��ش بهل ��ول المزروع ��ي ،وقتل ��وا
و�أ�صابوا  3من �أقاربه.

الع�ش ��ائر ال�سنية وال�ش ��يعية بم�سافة 300
كم .وي�صف ال�س ��كان هناك الذين توا�صلت
معه ��م (الم ��دى) االج ��راءات االمني ��ة ف ��ي
يثرب بانها "ا�ش ��د م ��ن �إج ��راءات المنطقة
الخ�ض ��راء" ،حي ��ث يحم ��ل �س ��كان يث ��رب
هويات تعريفية خا�صة (باج) تمنحهم حق
الدخول الى المدينة .كما ال ت�س ��مح القوات
االمنية بدخول اي زائر من خارج يثرب اال
بعد االت�صال بال�شخ�ص الذي ينوي زيارته
والت�أك ��د من ��ه .وتحي ��ر تل ��ك الإج ��راءات
ال�س ��كان ف ��ي كي ��ف يمك ��ن للم�س ��لحين ان
يمروا رغم الإغالق ال�ش ��ديد ،كما كانت قوة
من "�س ��وات" التابعة ل ��وزارة الداخلية قد
و�صلت قبل عدة ا�شهر الى يثرب ،بعد مقتل
مدنيين اثنين ف ��ي حديقة المنزل االمامية،
وبعد اي ��ام من تعر�ض منزل عناد العزاوي

منطقة حرام
ويث ��رب الت ��ي ع ��اد اليها ب�ش ��كل ح ��ذر عدد
من ال�س ��كان ،بعد موج ��ات عنف جرت بين
بع� ��ض الع�ش ��ائر ،عق ��ب عملي ��ات التحرير
م ��ن �س ��يطرة "داع� ��ش" ،مازال ��ت هن ��اك
هواج� ��س تجدد اال�ش ��تباكات ،حيث ت�ض ��ع
القوات االمنية "منطقة حرام" فا�صلة بين

هجمات في ديالى والأنبار
وف ��ي الليل ��ة نف�س ��ها كان "داع� ��ش" ق ��د
�ش ��ن هجوم ��ا بـ"�س ��يناريو" مماث ��ل بقرية
ف ��ي �ش ��مال �ش ��رقي ديال ��ى ،وقت ��ل  4بينهم
ع�سكريون .وبح�سب الم�صادر في جلوالء
�ش ��مال �ش ��رقي ديالى اك ��دت لـ(الم ��دى) ان
"م�س ��لحين مجهولي ��ن فتح ��وا الن ��ار على
نقط ��ة تفتي� ��ش ف ��ي منطق ��ة حل ��وان ف ��ي
اط ��راف الناحية" .وت�ص ��ادف مرور عجلة
ا�س ��عاف مع الهجوم حيث قت ��ل احد تقنيي
التحلي�ل�ات ف ��ي م�ست�ش ��فى جل ��والء كان
داخل العجلة ،باال�ض ��افة الى  3من عنا�صر
النقطة االمنية .وفي مطل ��ع العام الحالي،
هاج ��م م�س ��لحون منطقة حل ��وان  3مرات،
فيما و�صف م�س� ��ؤولون هناك مايجري في
القرية بانه "نزيف م�ستمر للدماء".
وتق ��ع هذه الق ��رى في المناط ��ق المعروفة
بـالمتن ��ازع عليه ��ا بي ��ن بغ ��داد واقلي ��م
كرد�س ��تان ،فيما التن�سيق االمني مازال في
مراحله االولى بين الطرفين لل�سيطرة على
الم�ساحات الفارغة.
وبعد �س ��اعات من الهج ��وم االخير ،اقتحم
م�س ��لحون منطق ��ة العكبة ف ��ي هيت ،غربي
االنب ��ار واعدم ��وا  3ا�ش ��خا�ص م ��ن من ��زل
واحد .وبح�س ��ب م�ص ��ادر في االنبار اكدت
لـ(الم ��دى) ان "الم�س ��لحين قتلوا منت�س ��با
امنيا بعد هجوم على منزله في العكبة ،كما
قتل ��وا والده و�ش ��قيقه" .وف ��ي �آب ،2020
قت ��ل م�س ��لحون مجهول ��ون العمي ��د ف ��ي
الجي� ��ش احمد الالمي وم�ل�ازم كان برفقته
وا�ص ��ابوا ع�س ��كريين اثنين اثناء تفقدهم
�سيطرة العكبة.

بعد قرار ان�سحابها ..هل تظل القوات الأمريكية هدف ًا للملي�شيات امل�سلحة يف العراق؟
متابعة  /المدى

تبنى البرلمان العراقي في
الخام�س من كانون الثاني
من العام  2020قرارا ب�إخراج
القوات الأجنبية من البالد،
الأمر الذي دفع الخارجية
الأمريكية وقتها للتعبير
عن خيبة �أملها ،وبعد �إعالن
الكاظمي ،الثالثاء الما�ضي،
عن التو�صل التفاق مع
وا�شنطن ب�سحب القوات
بنهاية العام ..هل تتوقف
الهجمات �ضد تلك القوات؟
يرى المحلل ال�سيا�سي العراقي� ،أياد العناز،
�أن مخرج ��ات الحوار ال�س ��تراتيجي وتنفيذ
االتف ��اق الأمن ��ي بي ��ن الوالي ��ات المتح ��دة
الأمريكي ��ة والع ��راق ،ل ��م تكن تالئ ��م بع�ض
الق ��وى والتي ��ارات ال�سيا�س ��ية العراقي ��ة
والف�ص ��ائل الم�س ��لحة ،الت ��ي كان ��ت ته ��دف
�إل ��ى االن�س ��حاب الكام ��ل للق ��وات الأمريكية
من الع ��راق ،لكن الواقعية ال�سيا�س ��ية عملت
عل ��ى تحديد دورها في الع ��راق لتكون قوات
تدريبية وا�ست�ش ��ارية بدال م ��ن قوات قتالية،
وهو ما �س ��عت �إلي ��ه الإدارة الأمريكية لإبقاء
قواته ��ا تح ��ت عناوي ��ن التدريب والت�س ��ليح
وتب ��ادل المعلوم ��ات اال�س ��تخبارية وتقديم
الدع ��م اللوج�س ��تي للق ��وات الع�س ��كرية
العراقية.

ب�إ�ش ��ارته �إل ��ى �أن الأمري ��كان ي�س ��عون �إل ��ى
�إدخال برنامج الأ�س ��لحة البولي�سية والنفوذ
الإيراني في المنطقة العربية ،كجزء حيوي
من الح ��وارات القادمة في جولتها ال�س ��ابعة
بالعا�صمة النم�ساوية "فيينا".

الكاظمي ووا�شنطن
و�أ�ض ��اف� ،س ��يحاول الكاظمي االعتماد على
الق ��وى والتيارات ال�سيا�س ��ية التي �س ��اندت
الحوار مع الإدارة الأمريكية ودعمت النتائج
التي خ ��رج بها ،و�ش ��رح الأبع ��اد الميدانية،
حي ��ث ت ��رى وا�ش ��نطن �أن هن ��اك العديد من
الملي�ش ��يات الوالئية التي يحت�ضنها النظام
الإيران ��ي ت�ش ��كل خطرا على طبيع ��ة العالقة

بين الإدارة الأمريكي ��ة والحكومة العراقية ،واالقت�ص ��اد وحق ��وق الإن�س ��ان" .و�أ�ش ��ار
نظ ��را ال�س ��تمرار عملياته ��ا �ض ��د الم�ص ��الح العناز ،ال ��ى �أن الواليات المتحدة الأمريكية
والمواق ��ع الع�س ��كرية للق ��وات الأمريكي ��ة تريد �إي�ص ��ال ر�س ��الة للنظ ��ام الإيران ��ي� ،أن
وقيادة التحالف الدولي.
الواليات المتحدة �س ��تنظر �إلى الأفعال التي
وتابع المحلل ال�سيا�سي�" :سيعمل الكاظمي تقوم بها الملي�ش ��يات الم�س ��لحة والمرتبطة
�أي�ض ��ا على �إعطاء مخرجات الح ��وار �أبعادا بالحر� ��س الث ��وري الإيران ��ي ،و�س ��تعمل
�أخرى غير الوجود الع�سكري ،وهو ما ركزت عل ��ى مواجهته ��ا و�ست�ش ��كل عام�ل�ا مهما في
عليه المباحثات في مجاالت ال�شراكة الدائمة مو�ض ��وع الحوار ح ��ول البرنام ��ج النووي
ف ��ي مج ��االت ال�ص ��حة والتعلي ��م والطاق ��ة الإيراني ،وهذا م ��ا �أكده علي خامنئي اليوم

ت�صدعات كبيرة
م ��ن جانبه ق ��ال عبد الق ��ادر الناي ��ل ،المحلل
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي�" :إن الكاظم ��ي خ�ل�ال
زيارته لوا�ش ��نطن �أراد �أن يقوي دور الفاعل
ال�سيا�س ��ي ،ال ��ذي يعي ��د التواف ��ق الإيران ��ي
الأمريك ��ي ف ��ي الع ��راق ،ودع ��م العملي ��ة
ال�سيا�س ��ية و�ضبط التوازن في التعاون بين
الأحزاب ال�سيا�سية المح�سوبة على المكون
ال�ش ��يعي داخل العملية ال�سيا�سية ،وبالتالي
هذا يجعل ��ه الأقرب لوالية ثاني ��ة بعد �إجراء
االنتخابات المزمع عقدها في ت�ش ��رين الأول
�/أكتوب ��ر المقب ��ل ،والتي ت�ش ��هد ت�ص ��دعات
كبي ��رة وان�س ��حابات متوالية ،وال�س ��يما من
الق ��وى ال�سيا�س ��ية الليبرالية بع ��د ت�أكيدات
ممثل ��ة الأم ��م المتحدة بعدم �إمكانية �ض ��مان
نزاهة االنتخابات القادمة".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن ع ��ودة الكاظم ��ي للع ��راق

ال�سفير الأميركي في بغداد :وا�شنطن ال ترغب ب�أي ت�صعيد مع �إيران في الأرا�ضي العراقية
بغداد  /المدى
بحث م�ست�ش ��ار الأمن القومي ،قا�س ��م الأعرج ��ي� ،أم�س ،مع
ال�س ��فير الأمريكي ف ��ي بغداد ،ماثيو تول ��ر ،وقائد التحالف
الدول ��ي المكل ��ف بمتابعة �إنه ��اء تواجد �أي ق ��وة قتالية في
العراق ،الجن ��رال كالفرت مخرجات الحوار ال�س ��تراتيجي
بين العراق والواليات المتحدة.
وذك ��ر بيان للمكتب الإعالمي لم�ست�ش ��ار الأمن القومي� ،أنه

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

"ج ��رى الحديث خالل اللق ��اء ،عن مخرجات زيارة رئي�س
ال ��وزراء والوف ��د الفن ��ي �إلى وا�ش ��نطن ،ف�ض�ل�ا ع ��ن بحث
الو�ضع ال�سيا�سي والأمني و�أمن االنتخابات المقبلة".
و�أك ��د الأعرجي� ،أن "زي ��ارة رئي�س ال ��وزراء والوفد الفني
�إل ��ى وا�ش ��نطن ،كانت ناجح ��ة بمقايي�س الدولة وال�س ��يادة
الوطني ��ة ،وحقق ��ت مخرج ��ات مهم ��ة ،تع ��ود عل ��ى العراق
و�شعبه بالمزيد من الأمن واال�ستقرار".
م ��ن جانب ��ه� ،أ�ش ��ار ال�س ��فير الأمريكي� ،إل ��ى �أنه "ت ��م �إبالغ
الجنرال كالفرت ،بمتابعة مخرجات االتفاق الفني الخا�ص

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

ب�إنه ��اء تواج ��د �أي ق ��وة قتالي ��ة بحل ��ول ،٣١/١٢/٢٠٢١
وكذل ��ك اال�س ��تمرار بتقدي ��م الم�س ��اعدة والدع ��م للع ��راق
بمحاربة داع�ش في الوقت الحا�ضر".
و�أك ��د الجن ��رال كالف ��رت "اال�س ��تعداد لتقديم الدعم ح�س ��ب
الحاجة ،للعمليات الم�شتركة بعد توقفه".
و�أك ��د ال�س ��فير الأمريك ��ي ب� ��أن "ب�ل�اده ترح ��ب ب� ��أي جه ��د
دبلوما�س ��ي يف�ض ��ي �إلى �إع ��ادة العالقة طبيعي ًة م ��ع ايران،
م�ش ��يرا �إل ��ى ع ��دم رغب ��ة وا�ش ��نطن بالت�ص ��عيد م ��ع ايران،
خ�صو�صا في العراق".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

دون �أن يحم ��ل معه اتفاقا �ص ��ريحا ب�س ��حب
الق ��وات الأمريكي ��ة ،ف ��ي الوقت ال ��ذي تعلم
فيه الملي�شيات الم�سلحة �أن قرار االن�سحاب
المعل ��ن ما ه ��و �إال عملي ��ة تغيير للم�س ��ميات
ولي� ��س ان�س ��حابا فعليا ،حيث يتم تو�ص ��يف
القوات من قتالية �إل ��ى تدريبية ،وهو مجرد
تالعب بالم�صطلحات.
وتابع المحلل ال�سيا�س ��ي ،ال�ص ��راع الدولي
عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة قائ ��م وم�س ��تمر،
والملي�شيات اليمكن لها الخروج عن المحور
الإيران ��ي ال�ص ��يني ،ولذل ��ك القرار �س ��يكون
خارج ��ي حول الت�ص ��عيد من عدم ��ه ،وهناك
خالف ��ات حقيقية بين هذه الملي�ش ��يات حتى
زي ��ارة قا�آن ��ي الأخي ��رة لبغداد ،وال ��ذي قال
له ��م �إن االتف ��اق الأخير الذي ق ��اده الكاظمي
مقبول للإيرانيين� ،إال �أن بع�ض الملي�ش ��يات
ومنه ��م ح ��زب الل ��ه العراقي ال ��ذي يتخذ من
جرف ال�ص ��خر قاعدة ع�س ��كرية له ،رف�ض ��وا
ذل ��ك بذريع ��ة �أن الأمري ��كان �سي�س ��تهدفون
ف�صائلهم.
هدوء حذر
و�أك ��د الناي ��ل� ،أن تدخالت المالك ��ي وهادي
العام ��ري وعم ��ار الحكي ��م ل ��م تفلح ل�ض ��بط
�إيقاع ��ات تلك الملي�ش ��يات ،من �أجل الم�ض ��ي
قدم ��ا في �إجراء االنتخابات ل�ش ��رعنة بقائهم
في ال�س ��لطة ،دون النظ ��ر �إلى عواقب الأمور
الت ��ي �س ��تنتج عنه ��ا ،من فو�ض ��ى �سيا�س ��ية
واقت�ص ��ادية و�أمني ��ة ،وله ��ذا ف� ��إن ع ��ودة
الكاظم ��ي للع ��راق بعد زي ��ارة وا�ش ��نطن لن
ت�س ��فر عن ه ��دوء ت ��ام� ،إنما �س ��يكون هدوءا
ح ��ذرا ب�ض ��غط �إيران ��ي قبي ��ل االنتخاب ��ات،
ل�ض ��مان �إجرائه ��ا وه ��ذا م ��ا يجع ��ل العراق
معر�ض ��ا �إل ��ى االهت ��زاز الق ��وي وع ��دم
اال�س ��تقرار ،نظ ��را لالحتق ��ان الموج ��ود في
ال�ش ��ارع ،نتيج ��ة الأو�ض ��اع االقت�ص ��ادية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

وال�سيا�سية وا�ستمرار االعتقاالت التع�سفية
واالغتياالت والتي ف�ش ��لت حكومة الكاظمي
في محا�سبة الم�س�ؤولين عنها.
ت�أكيدات الكاظمي
�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي م�ص ��طفى
الكاظم ��ي� ،أن" :الق ��وات القتالي ��ة الأمريكية
�س ��تعود �إل ��ى بالدها نهاي ��ة الع ��ام الحالي"،
م�شيرا �إلى �أن العالقة بين العراق والواليات
المتحدة �س ��تتحول �إلى مرحلة جديدة .وفي
مقابلة م ��ع "قن ��اة العراقي ��ة" الإخبارية قال
الكاظم ��ي �إن" :الح ��وار ال�س ��تراتيجي ه ��و
نتيج ��ة مرحل ��ة طويل ��ة قامت به ��ا الحكومة
وهو حوار في م�س ��تقبل العالق ��ات العراقية
الأمريكي ��ة" ،م�ض ��يفا �أن "�أه ��م �إنج ��از ف ��ي
الح ��وار ال�س ��تراتيجي �أن ��ه وح ��د مواق ��ف
الق ��وى ال�سيا�س ��ية العراقي ��ة والعالق ��ة بين
الع ��راق والوالي ��ات المتحدة �س ��تتحول �إلى
مرحل ��ة جدي ��دة" .واعتب ��ر �أن" :الق ��وات
الأمني ��ة ق ��ادرة على حماية �أرا�ض ��ينا" ،الفتا
�إل ��ى �أن "دور الع ��راق ف ��ي المنطق ��ة �أ�ص ��بح
محوري� � ًا وندع ��م الح ��وارات الت ��ي ت�س ��اعد
على اال�ستقرار في المنطقة" .كما اعتبر �أن:
"التن�س ��يق بين العراق والواليات المتحدة
لن يقت�ص ��ر عل ��ى الجانب الأمن ��ي ونحن في
�أم� ��س الحاجة �إل ��ى االنفتاح عل ��ى الجميع"،
م�ش ��ير ًا ال ��ى �أن "القوات القتالي ��ة الأمريكية
�ستعود �إلى بالدها نهاية العام الحالي".
و�ش ��هد الع ��راق احتجاج ��ات عارم ��ة ف ��ي
الأول م ��ن ت�ش ��رين الأول�/أكتوب ��ر 2019
ب�ش ��كل عف ��وي ،ورفع ��ت مطال ��ب تنتق ��د
البطالة ،و�ض ��عف الخدمات العامة والف�س ��اد
الم�ست�ش ��ري والطبقة ال�سيا�س ��ية التي يرى
المتظاهرون �أنها موالية لإيران �أو الواليات
المتحدة �أكثر من مواالتها لل�شعب العراقي.
عن "�سبوتنك"
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قالت �إن المواجهة
مع تنظيم داع�ش
م�ستمرة

العمليات الم�شتركة :العراق ما زال بحاجة لدعم
وتدريب التحالف الدولي

 بغداد /فرا�س عدنان

�أك ��دت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة،
�أم� ��س ال�سب ��ت ،ا�ستم ��رار حاج ��ة
الع ��راق �إىل تدريب ودع ��م التحالف
ال ��دويل يف مواجه ��ة تنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي ،وع� � ّدت نتائ ��ج احل ��وار
م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة بالناجح ��ة،
وحتدثت عن ثالث ��ة خمرجات �أهمها
االن�سحاب وا�ستمرار التعاون ف�ض ًال
عن احرتام ال�سيادة الوطنية.
لكن جلن ��ة الأمن والدفاع يف جمل�س
الن ��واب طالبت بو�ض ��ع �سقف زمني
لربنام ��ج تدري ��ب الق ��وات ،حم ��ذرة
م ��ن �إبقاء الباب مفتوح� � ًا ملا اعتربته
تدخ ًال يف ال�ش�أن العراقي.
وقال املتح ��دث با�سم قيادة العمليات
حت�س�ي�ن اخلفاج ��ي يف ت�صريح �إىل
(امل ��دى)� ،إن "جميع جيو� ��ش العامل
ب�ل�ا ا�ستثناء حتت ��اج �إىل اال�ستمرار
يف التدري ��ب و�إدامت ��ه م ��ن �أج ��ل
رف ��ع الق ��درات وبنائها عل ��ى ال�شكل
ال�صحيح".
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "انقط ��اع
الق ��وات العراقي ��ة ع ��ن التدري ��ب
ال ميك ��ن �أن يك ��ون �صحيح� � ًا؛
لكون ��ه العام ��ل الرئي� ��س يف بن ��اء
الإمكاني ��ات والق ��درات الع�سكري ��ة
واال�ستخبارية".
ولف ��ت� ،إىل �أن "الع ��راق م ��ا زال يف
بع� ��ض الأحيان بحاج ��ة للتعامل مع
املعلوم ��ات الأمني ��ة واال�ستخباري ��ة
يف م ��ا يخ� ��ص تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي الذي يحاول ب ��كل ما لديه
م ��ن �إمكانيات و�ض ��ع موطئ قدم يف
بع�ض املناطق".
و�ش� � ّدد اخلفاجي ،عل ��ى �أن "الت�أهب
امل�ستم ��ر للق ��وات العراقي ��ة من ��ع
التنظي ��م م ��ن احل�صول عل ��ى فر�صة
يف ال�سيطرة مرة �أخرى ،وقد حققنا
تقدم� � ًا كب�ي�ر ًا م ��ن خ�ل�ال العملي ��ات

اال�ستباقية والنوعية".
وي ��رى� ،أن "جمي ��ع تل ��ك العملي ��ات
حتت ��اج يف بع� ��ض الأحي ��ان �إىل
معلوم ��ات م ��ن خ�ل�ال ا�ستط�ل�اع
التحال ��ف ال ��دويل وكذل ��ك �ضربات ��ه
اجلوي ��ة؛ لأنن ��ا نبح ��ث الي ��وم ع ��ن

دعم الق ��درات العراقي ��ة يف مكافحة
الإره ��اب واحلف ��اظ عل ��ى مق ��درات
البالد و�أهدافها احليوية".
ويوا�صل اخلفاجي� ،أن "املفاو�ضات
م ��ع اجلانب الأمريك ��ي كانت ناجحة
عل ��ى كل املقايي� ��س الع�سكري ��ة

والأمني ��ة وق ��د �أعطت قواتن ��ا املزيد
من الزخم".
و�أو�ض ��ح� ،أن "تل ��ك املفاو�ض ��ات
�أ�سف ��رت عن ثالث نقاط وهي جدولة
االن�سح ��اب ،واح�ت�رام ال�سي ��ادة
الوطني ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن اال�ستمرار يف

تطوي ��ر قدرات الق ��وات العراقية من
خ�ل�ال جتهيزها بكل م ��ا حتتاجه من
معدات و�أ�سلحة".
وانتهى اخلفاج ��ي� ،إىل �أن "اجلهود
تن�صب مبجملها يف بناء جمتمع �آمن
ي�ستطي ��ع �أن ي�ستقط ��ب امل�ستثمرين

ودعم جم ��االت احلياة كاف ��ة ال�سيما
عل ��ى ال�صعي ��د االقت�ص ��ادي وامل ��ايل
كون ��ه مرتبط ��ا �إىل حد كب�ي�ر بامللف
الأمني".
وكان الع ��راق قد ا�ستع ��ان بالتحالف
ال ��دويل يف ع ��ام  2014بع ��د �أن

ا�ستوىل تنظيم داع�ش الإرهابي على
عدد من املحافظات ،وقد قام التحالف
مب�ساعدة الق ��وات العراقي ��ة ال�سيما
على �صعيد الطلعات اجلوية.
من جانب ��ه ،ذك ��ر ع�ضو جلن ��ة الأمن
والدف ��اع يف جمل� ��س الن ��واب ب ��در
الزيادي ،يف ت�صريح �إىل (املدى)� ،أن
"االتف ��اق مع اجلانب الأمريكي على
االن�سح ��اب ينبغ ��ي �أن ي�أخ ��ذ طريقه
للتنفي ��ذ م ��ن �أج ��ل اح�ت�رام ال�سيادة
الوطني ��ة ،ون�أمل ع ��دم التحايل على
املوعد املق ّرر".
و�أ�ض ��اف الزيادي النائب عن حتالف
�سائ ��رون� ،أن "الق ��وات العراقي ��ة
�أ�صبح ��ت لديه ��ا الق ��درة الكاملة على
م�سك زمام املب ��ادرة وقد ت�أكد لنا ذلك
يف املواجه ��ة امل�ستم ��رة م ��ع تنظي ��م
داع�ش الإرهابي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "مو�ض ��وع التدريب
ه ��و الآخ ��ر ينبغ ��ي �أن يخ�ض ��ع
لتوقيت ��ات زمنية وينبغي �أن ال يرتك
ب�ل�ا حتدي ��د و�أن ال يك ��ون ذريع ��ة �أو
مربر ًا للتدخل يف ال�ش�أن العراقي".
وطال ��ب الزي ��ادي ،بـ"�إط�ل�اع جمل�س
النواب وال�سيما جلنة الأمن والدفاع،
على ما حتتاجه القوات العراقية من
تدريبات؛ لأنن ��ا بطبيعة احلال ندعم
�أي جه ��ود تن�ص ��ب يف زي ��ادة ق ��درة
الق ��وات العراقي ��ة" .وي�أم ��ل ،ب� ��أن
"تعمل احلكومة على تنويع م�صادر
الت�سليح وعدم االعتماد على مع�سكر
واحد يف املعدات �أو اخلرباء".
وخل� ��ص الزي ��ادي� ،إىل �أن "الر�سالة
العراقي ��ة ق ��د و�صل ��ت �إىل اجلان ��ب
الأمريكي وقد مت حتويلها �إىل اتفاق
ينبغ ��ي �أن يك ��ون ملزم� � ًا وه ��و عدم
حاجتن ��ا �إىل الق ��وات القتالي ��ة ،لأننا
قادرون على الدفاع عن �أنف�سنا".
يذك ��ر �أن وزارة اخلارجي ��ة العراقية
قد �أعلنت يف بي ��ان ر�سمي عن اتفاق
م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة
على الإنه ��اء الكامل لوج ��ود القوات
القتالية يف نهاية العام احلايل.

معهد وا�شنطن للدرا�سات :هل ما زال العراق ي�شكل �أهمية لوا�شنطن؟
 ترجمة  /حامد �أحمد

خالل ا�ستقباله االثنني لرئي�س
الوزراء العراقي م�صطفى
الكاظمي يف املكتب البي�ضاوي
تعهد الرئي�س الأمريكي
جو بايدن بتعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين ودعم
العراق يف جمال احلرب �ضد
داع�ش والتعاون االقت�صادي
والتن�سيق يف جمال الطاقة
النظيفة والتغري املناخي ودعم
االنتخابات املبكرة القادمة.

عل ��ى الرغ ��م م ��ن االعتق ��اد ال�سائ ��د م ��ن ان
الع ��راق ،وال�ش ��رق الأو�س ��ط ب�ش ��كل عام ،مل
يعد من �ضمن �أولوي ��ات ال�سيا�سة اخلارجية
لإدارة باي ��دن ،فان هناك م�ؤ�ش ��رات وا�ضحة
من ان الع ��راق ما يزال ي�شكل �أهمية بالن�سبة
للوالي ��ات املتح ��دة وان الكاظم ��ي وحكومته
ه ��م �ش ��ركاء ت�ستطي ��ع الواليات املتح ��دة ان
تعمل معهم وتدعمه ��م من خالل احلفاظ على
ال�شراكة ال�سرتاتيجية بينهما.
انها الزي ��ارة الثانية للكاظمي للبيت الأبي�ض
يف اق ��ل م ��ن �سن ��ة التق ��ى خالله ��ا برئي�س ��ة

الربمل ��ان ،نان�سي بيلو�س ��ي ،و�أع�ضاء �آخرين
يف الكونغر� ��س .وت�أت ��ي زيارت ��ه عقب جولة
اال�سب ��وع املا�ضي من احل ��وار ال�سرتاتيجي
الأمريك ��ي – العراقي امل�ستن ��د التفاقية �إطار
العم ��ل ال�سرتاتيج ��ي امل�ش�ت�رك لع ��ام 2008
وكذلك الع ��ادة ت�أكي ��د تعاونهم ��ا يف جماالت
ع ��دة م ��ن بينه ��ا االم ��ن وال�صح ��ة العام ��ة
والتع ��اون االقت�ص ��ادي والطاق ��ة وحتقي ��ق
االكتفاء الذاتي منه ��ا وامل�ساعدات الإن�سانية
ويف جم ��ال التبادل الثق ��ايف والرتبوي ،من
بني �أ�شياء �أخرى.
يف جم ��ال احل ��رب �ض ��د داع� ��ش ،وب�سب ��ب
التع ��اون الثنائ ��ي ب�ي�ن البلدين ،ف ��ان العراق
�سي�ستم ��ر بتلقي ��ه للمعون ��ة الع�سكري ��ة
والإن�سانية من الوالي ��ات املتحدة .احلكومة
العراقي ��ة قطع ��ت �أ�شواط ��ا يف حربه ��ا �ض ��د
داع�ش ومالحقة خالي ��اه النائمة ،ومتثل ذلك
بقت ��ل ما ي�سمى بوايل الع ��راق ونائبه والقاء
القب� ��ض عل ��ى وايل بغداد مع تنفي ��ذ عمليات
ع�سكري ��ة ا�ستباقية وموا�صل ��ة ال�ضغط على
التنظي ��م ملن ��ع ظهوره من جدي ��د .رغم ذلك ما
ي ��زال داع�ش ي�ش ��كل تهدي ��دا ،و�س ��ط معاناة
الب�ل�اد م ��ن م ��وروث ان�س ��اين �صع ��ب عق ��ب
مرحلة احلرب �ضد داع�ش حيث ما يزال اكرث
م ��ن مليون �شخ�ص يعي�ش حالة نزوح اغلبهم
م ��ن ذوي الأقليات العرقية والدينية وحتتاج
هذه الأمور ملعاجلات �إن�سانية ،على اجلانبني
العراقي والأمريكي العمل اكرث جتاه معاجلة
هذا اجلانب الإن�ساين.
التحدي ��ات االقت�صادي ��ة والف�س ��اد املمنه ��ج
ميك ��ن لوحدهم ��ا ان يت�سبب ��ا بع ��دم ا�ستقرار
الع ��راق .وان زي ��ادة نفو� ��س الع ��راق مبعدل

ملي ��ون �شخ� ��ص �سنوي ��ا م ��ن �ش�أن ��ه ان يزيد
الو�ضع �س ��وءا .تبنت حكومة الكاظمي ورقة
الإ�صالح االقت�صادي البي�ضاء وبذلت جهودا
لزي ��ادة واردات الدول ��ة م ��ن خ�ل�ال �سيط ��رة
�أف�ض ��ل على املنافذ احلدودي ��ة وتقليل برامج
االنف ��اق ،والحق ��ت �أي�ض ��ا م�س�ؤول�ي�ن بته ��م
ف�س ��اد .مع ذل ��ك فان نتائ ��ج ه ��ذه الإجراءات
قد ت�ستغ ��رق �سنوات لكي ي�شع ��ر بها النا�س.
ب�إم ��كان الوالي ��ات املتح ��دة دعم الع ��راق من
خالل برام ��ج فنية لتنفيذ �إ�صالحات حكومية
يف جم ��ال مكافح ��ة الف�س ��اد .وان ا�ستقط ��اب
�ش ��ركات �أمريكي ��ة للعم ��ل واال�ستثم ��ار يف
العراق ه ��و توجه يح ��اول الكاظمي تعزيزه
�أكرث.
�أولوي ��ات �إدارة باي ��دن ،مثل الطاق ��ة البديلة
النظيف ��ة وق�ضاي ��ا التغ�ي�ر املناخ ��ي ،ق ��د مت
عك�سه ��ا �أي�ض ��ا يف مناق�ش ��ات وبي ��ان احلوار
ال�سرتاتيجي امل�ش�ت�رك بني الواليات املتحدة
والع ��راق .الع ��راق ق ��د ي�ستع�ي�ن بامل�ساع ��دة
الأمريكي ��ة يف انه ��اء عملي ��ة ح ��رق الغ ��از
وه ��دره ،وتوليد طاقة كهربائي ��ة باال�ستعانة
بالطاق ��ة ال�شم�سية ،وحتوي ��ل حمطات توليد
الطاق ��ة م ��ن ا�ستخ ��دام الوق ��ود الزيت ��ي اىل
ا�ستخ ��دام الغ ��از الطبيع ��ي .ق ��د تف�ضي هذه
الأمور لإنتاج طاقة نظيفة �أكرث مع تلوث �أقل
واحلد من الت�أث�ي�رات البيئية ال�سلبية ،ف�ضال
عن حتقيق مكت�سبات اقت�صادية.
خ�ل�ال ال�سن ��وات الأخرية مار�س ��ت الواليات
املتح ��دة �ضغط ��ا عل ��ى الع ��راق لال�ستثم ��ار
يف جم ��ال ت�صني ��ع الغ ��از املنبع ��ث و�إيق ��اف
ا�سترياده من ايران .وبينما اتفق العراقيون
م ��ع القيم ��ة االقت�صادي ��ة والبيئي ��ة لت�صني ��ع

الغ ��از امل�صاح ��ب واتخذوا خط ��وات يف هذا
االجت ��اه ،وم ��ع بدء املحط ��ات بالعم ��ل خالل
ال�سنتني القادمتني ،فانه ��م �أ�شاروا �أي�ضا اىل
ان معظ ��م االنبعاثات ت�أتي من حقول تديرها
�شركات غربية.
وبخ�صو�ص دعم االنتخاب ��ات ،فان الواليات
املتح ��دة قد تعهدت ب�صي ��غ خمتلفة من الدعم
ال�سيا�سي وامل�ساعدات لالنتخابات الربملانية
القادم ��ة املزم ��ع اقامته ��ا يف ت�شري ��ن الأول
 .2021ووفرت احلكومة العراقية من جانبها
لتحقي ��ق هذا اله ��دف ،من بني �أ�شي ��اء �أخرى،
دعما بت�شكي ��ل مفو�ضية جدي ��دة لالنتخابات
و�إدخال قانون انتخاب جديد ور�صد ميزانية
منا�سبة وت�سجيل املر�شحني.
ولكن من جانب �آخر ف ��ان االنتخابات تواجه
حتدي ��ات م ��ع اع�ل�ان كث�ي�ر م ��ن الأط ��راف
ال�سيا�سية عن عدم م�شاركتهم يف االنتخابات
القادم ��ة .يقول ��ون ان البيئ ��ة غ�ي�ر منا�سب ��ة
النت ��اج انتخابات حرة نزيهة وموثوقة وذلك
النت�ش ��ار امل ��ال ال�سيا�سي وجمامي ��ع م�سلحة
وا�ستمرارية ا�ستهداف النا�شطني املدنيني.
التوج ��ه نح ��و مقاطع ��ة االنتخاب ��ات ب ��د�أ
م ��ع قي ��ام جمامي ��ع مدني ��ة ،كان ��ت ج ��زءا من
حرك ��ة االحتج ��اج ،بالإف�صاح ع ��ن مقاطعتها
لالنتخابات ب�سبب التهديدات التي واجهوها
خالل حملتهم االنتخابية ،ثم جاء الإعالن من
كتل ��ة حزبية اكرب متمثلة برجل الدين مقتدى
ال�ص ��در الذي اعلن م�ؤخرا بانه لن ي�شارك يف
االنتخابات القادمة� ،أح ��زاب �سيا�سية �أخرى
حذت احلذو نف�سه.
احلكوم ��ة العراقي ��ة واملجتم ��ع ال ��دويل
يواجه ��ان م�شكل ��ة الآن به ��ذا اخل�صو� ��ص،
االلتزام مبوعد االنتخابات املبكرة املحدد او
ت�أخريها حلد موعدها الأ�صلي يف  .2022كل
م ��ن اخليارين قد تكون له ت�أث�ي�رات مزعزعة
عل ��ى امل�ست ��وى الع ��ام .يتطل ��ب م ��ن اجلانب
العراق ��ي واملجتمع الدويل اتخ ��اذ �إجراءات
تهدئة والتفكري بخطط لتاليف هذا الو�ضع.
الوالي ��ات املتحدة �ستق ��دم الدعم ال ��ذي تراه
معقوال بحكم موقفها ال�سيا�سي واالقت�صادي
والأمن ��ي .ولكن الواليات املتحدة لي�س لديها
احلما� ��س وال التموي�ل�ات لتو�سي ��ع م�ستوى
الدعم وتوفري امل ��وارد التي يحتاجها العراق
حلل م�شاكل ��ه املعق ��دة واحتياجات ��ه العميقة
امللحة املتعلق ��ة باجلانب ال�سيا�سي والإداري
واالقت�ص ��ادي وال�صحي واحتياج ��ات �إعادة
الإعمار .الواليات املتحدة �ستوفر حدا معينا
من امل�ساعدات يف هذه املجاالت.
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نا�شطون يتهمون وزارة املوارد املائية ب�سوء �إدارة ملف املياه

�شح وملوحة مياه الأهوار وتلوثها تت�سبب بنفوق الأ�سماك وتعمق معاناة �سكان الأهوار
 م���رب���و اجل����ام����و�����س ي�������ض���ط���رون �إىل م���وا����ص���ل���ة ال���ه���ج���رة م����ن م��ن��اط��ق��ه��م
ك�شف نا�شطون يف جمال بيئة االهوار يوم �أم�س ،عن نفوق كميات كبرية
من اال�سماك يف مناطق االهوار الو�سطى وتوا�صل هجرة ع�شرات العوائل
من مربي اجلامو�س من اي�شان حالب وبركة فاطمة ب�سبب �شح وملوحة
مياه االهوار ،وفيما اكدوا انخفا�ض منا�سيب املياه ملا يقرب من ن�صف مرت،
اتهموا وزارة املوارد املائية ب�سوء ادارة ملف املياه وعدم ال�سيطرة على
جتاوزات املحافظات وبحريات اال�سماك على احل�ص�ص املائية املخ�ص�صة
ملناطق االهوار.
 ذي قار  /ح�سني العامل
ويطل ��ق �س ��كان االه ��وار والنا�ش ��طون
البيئي ��ون ن ��داءات ا�س ��تغاثة ب�ي�ن احل�ي�ن
والآخ ��ر للمطالب ��ة ب�إنقاذ مناط ��ق االهوار
و�س ��كانها م ��ن تداعيات �ش ��ح املي ��اه ،فيما
يلج� ��أ البع� ��ض منه ��م اىل ن�ش ��ر �ص ��ور
فوتوغرافي ��ة ومقاط ��ع فيديوي ��ة توث ��ق
معان ��اة ال�س ��كان املحلي�ي�ن وتب�ي�ن حج ��م
اجلف ��اف الذي طال م�س ��احات وا�س ��عة من
مناطق االه ��وار يف املحافظات اجلنوبية،
اذ ن�شر النا�شط البيئي رعد حبيب اال�سدي
م�ؤخ ��را جمموع ��ة �ص ��ور عل ��ى مدونت ��ه
ال�شخ�صية توثق نفوق كميات من اال�سماك
وكتب معلقا عليها "نفوق كميات كبرية من
الأ�س ��ماك يف االه ��وار الو�س ��طى ب�س ��بب
ارتف ��اع معدالت ملوحة املي ��اه يف االهوار
وانخفا�ض من�سوب املياه".
ويقول اال�س ��دي يف حديث مع (املدى) عن
نفوق اال�س ��ماك وراهن االهوار و�آثار �شح
املياه ان "مناطق االهوار ت�ش ��هد انخفا�ضا
كبريا يف منا�س ��يب املياه وارتفاع معدالت
التلوث وامللوحة فيها وهذا ما اثر ب�صورة
مبا�ش ��رة عل ��ى بيئة االه ��وار و�س ��كانها"،
مبين ��ا ان "الكث�ي�ر م ��ن �س ��كان االه ��وار
وال�س ��يما مرب ��و اجلامو� ��س هاج ��روا من

عم ��ق االه ��وار اىل مناط ��ق قريب ��ة من نهر
الفرات بعدما ا�ص ��بحت املياه يف مناطقهم
غ�ي�ر �ص ��احلة حت ��ى ال�س ��تهالك قطع ��ان
اجلامو�س".
واك ��د اال�س ��دي ال ��ذي يرت�أ� ��س منظم ��ة
اجلباي�ش لل�س ��ياحة البيئي ��ة "نفوق اعداد
كب�ي�رة م ��ن اال�س ��ماك يف مناط ��ق االهوار
الو�سطى وال�سحاكي واملنرث ب�سبب رداءة
نوعي ��ة املي ��اه وارتف ��اع مع ��دالت االم�ل�اح
الناجم ��ة عن ال�ش ��حة و�ش ��دة التبخر خالل
مو�س ��م ال�ص ��يف" ،الفت ��ا اىل ان "ظاه ��رة
نف ��وق اال�س ��ماك ه ��ي نذي ��ر �ش� ��ؤم وبداية
خط�ي�رة تهدد ال�ث�روة ال�س ��مكية واالحياء
املائية االخرى بالهالك".
وع ��ن نوعي ��ة مياه االنه ��ر املغذي ��ة ملناطق
االه ��وار ق ��ال رئي� ��س منظم ��ة اجلباي� ��ش
لل�س ��ياحة البيئي ��ة ان "نوعي ��ة مي ��اه نه ��ر
الف ��رات املغذية ملناطق االه ��وار ال تختلف
كث�ي�را ع ��ن مي ��اه االه ��وار اذ ترتف ��ع فيها
معدالت التلوث وامللوحة نتيجة ت�ص ��ريف
مياه املجاري واملياه الثقيلة" ،م�ش�ي�را اىل
ان "املنظمات البيئية و�سكان االهوار �سبق
وان نا�ش ��دوا وزارة امل ��وارد املائي ��ة حول
�ش ��حة املي ��اه ورداءة نوعيته ��ا وطالبوه ��ا
بزي ��ادة االطالقات املائي ��ة ملناطق االهوار
واحلد من التجاوزات على احل�ص ��ة املائية

املخ�ص�صة لها لكن من دون جدوى".
واك ��د اال�س ��دي "وج ��ود �آالف من بحريات
اال�س ��ماك يف املحافظات العراقية تتجاوز
على احل�ص�ص املائية خالفا للقانون".
ويُجم ��ل �س ��كان االه ��وار امل�ش ��اكل الت ��ي
تواجه مناطق االهوار يف املرحلة الراهنة
بع ��دة نق ��اط م ��ن بينه ��ا �س ��وء ادارة مل ��ف
املي ��اه وع ��دم العدال ��ة بتوزيع احل�ص ���ص
املائي ��ة بني املحافظات وك�ث�رة التجاوزات
على احل�ص ���ص املائية املخ�ص�ص ��ة ملناطق
االهوار م ��ن قبل املحافظ ��ات الواقعة على
عم ��ود نهري دجل ��ة والفرات و�ض ��خ املياه
الثقيل ��ة يف االنهر املغذي ��ة لالهوار وكذلك
جت ��اوز ا�ص ��حاب بح�ي�رات اال�س ��ماك على
املي ��اه ،ناهي ��ك ع ��ن التج ��اوزات الدولي ��ة
وتالع ��ب تركي ��ا واي ��ران باحل�ص ��ة املائية
املخ�ص�صة لنهري دجلة والفرات".
وب ��دوره اك ��د مدي ��ر مكتب منظم ��ة طبيعة
العراق يف مناطق االهوار املهند�س جا�سم
اال�س ��دي ما ذهب له �س ��كان االه ��وار وقال
لـ(املدى) ان "معاناة �س ��كان االهوار اخذت
تتفاقم خالل اال�ش ��هر واال�س ��ابيع االخرية
نتيج ��ة قل ��ة االطالق ��ات املائي ��ة وارتف ��اع
مع ��دالت التبخ ��ر وم ��ا جن ��م ع ��ن ذل ��ك من
متلح املي ��اه الذي ادى اىل هجرة ال�س ��كان
املحلي�ي�ن م ��ن مناط ��ق االه ��وار" ،م�ؤك ��دا

مناحل الع�سل الطبيعية ..رحلة
حمفوفة باملخاطر بحث ًا عن لقمة
العي�ش يف جبال قنديل

نزوح "الع�ش ��رات من العوائل التي متتهن
تربي ��ة اجلامو� ��س م ��ن مناط ��ق الطري ��ق
االمني �ش ��مال اي�ش ��ان حالب وبركة فاطمة
باجتاه نهر العمالق".
وعزا اال�س ��دي ا�س ��باب النزوح اىل ارتفاع
ن�س ��بة التمل ��ح يف مياه االهوار الو�س ��طى
اىل  12ال ��ف ج ��زء بامللي ��ون يف الوق ��ت
احلا�ضر وهذا ال يتنا�سب مع حياة ال�سكان
املحلي�ي�ن ومربي اجلامو�س على حد قوله،
م�ش�ي�را اىل ان "�ش ��رب قطع ��ان اجلامو�س
من هكذا مياه يعني انتحارها".
واك ��د مدير مكت ��ب منظمة طبيع ��ة العراق
يف مناط ��ق االه ��وار "انخفا�ض منا�س ��يب

املياه يف عمود نه ��ر الفرات املغذي ملناطق
االه ��وار مب ��ا يق ��رب م ��ن ن�ص ��ف م�ت�ر اذ
انخف�ض ��ت من مرت و � 78س ��نتمرت اىل مرت
و � 30س ��نتمرت" ،منوه ��ا اىل ان "م�ش ��كلة
�س ��كان االه ��وار ال تنح�ص ��ر يف انخفا� ��ض
منا�س ��يب املي ��اه وامن ��ا يف تزام ��ن ه ��ذه
ال�شحة مع رداءة نوعية املياه ومتلحها".
وي ��رى مرب ��و اجلامو� ��س ان �ش ��حة املياه
وملوحته ��ا ا�ض ��افت اعب ��اء مالي ��ة كب�ي�رة
عل ��ى املربني وهو ما جعله ��م يلج�ؤون اىل
"بيع ق�سم من موا�شيهم لتخفي�ض النفقات
وتوف�ي�ر امل ��ال ال ��كايف ل�ش ��راء االع�ل�اف
واملياه العذبة".

ويق ��ول ح�س ��ن نا�ص ��ر وه ��و �أح ��د مرب ��ي
اجلامو� ��س يف حدي ��ث �س ��ابق لـ(امل ��دى)
ان "االو�ض ��اع احلالي ��ة جعل ��ت م ��ن تربية
اجلامو�س مهنة خا�سرة ،كون املربني باتوا
يتعر�ض ��ون اىل خ�س ��ائر م�ض ��اعفة تتمث ��ل
بزيادة النفقات على �ش ��راء املاء واالعالف
واج ��ور النقل ناهيك عن انخفا�ض ا�س ��عار
اجلامو�س بعد ان توج ��ه الكثري من مربي
اجلامو� ��س اىل تقلي�ص اعداد جوامي�س ��هم
لتف ��ادى املزي ��د من اخل�س ��ائر وتوفري املال
الالزم لرتبية املتبقي من القطيع".
وك�ش ��فت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار
ونا�ش ��طون يف جم ��ال بيئ ��ة االه ��وار ،يف

(الع�ش ��رين من حزيران  )2021عن هجرة
الع�ش ��رات من مربي اجلامو�س من مناطق
االه ��وار الو�س ��طى نتيج ��ة �ش ��حة وتلوث
املي ��اه وارتف ��اع الرتاكي ��ز امللحي ��ة فيه ��ا،
حمذرين من كارثة بيئية قد تت�سبب بنفوق
قطعان اجلامو�س يف مناطق االهوار.
وكان ��ت منظم ��ات بيئي ��ة معني ��ة باملي ��اه
وبيئ ��ة االهوار قد توقعت يف وقت �س ��ابق
من �ش ��هر ايار املن�ص ��رم انخفا�ض منا�سيب
مي ��اه االهوار اىل اكثـر من الن�ص ��ف خالل
ا�ش ��هر ال�ص ��يف ،وح ��ذرت م ��ن ا�س ��تنزاف
اخلزين املائي نتيجة ال�سيا�سة املائية التي
تعتمدها الوزارة يف ادارة ملف املياه.

�سنجار ..موجة نزوح جديدة للإيزيديني ب�سبب اخلدمات
 نينوى  /املدى
ت�ش ��هد مدين ��ة �س ��نجار موجة ن ��زوح جديدة
لاليزيدي ��ن ع ��ن املدين ��ة اىل حمافظ ��ة دهوك
ب�س ��بب قلة تق ��دمي اخلدمات وعدم ا�س ��تقرار
الأمن يف مناطق �سنجار.
وق ��ال قائممق ��ام �س ��نجار حمم ��د خلي ��ل يف

ت�ص ��ريح �ص ��حفي؛ ان مئات العائالت نزحت امل�س ��اعدة له ��م وت�أمني ال�س ��كن يف املخيمات
من �سنجار اىل خمميات حمافظة دهوك.
وتقدمي امل�ساعدة العاجلة".
و�أ�ض ��اف خلي ��ل؛ �أن "�أع ��داد العائدي ��ن م ��ن وع ��ن �أ�س ��باب ع ��ودة النازح�ي�ن جم ��ددا اىل
مناطق �س ��نجار اىل خميمات دهوك و�ص ��لت خميم ��ات حمافظ ��ة ده ��وك ،ب�ي�ن �أن "هن ��اك
اىل م ��ا ب�ي�ن  250اىل  300عائل ��ة ،وه� ��ؤالء نق�ص ��ا كب�ي�را يف اخلدمات كامل ��اء والكهرباء
يقدم ��ون اوراق العودة ونح ��ن بدورنا نرفع وتبلي ��ط ال�ش ��وارع واي�ض ��ا هن ��اك جمامي ��ع
طلباته ��م اىل اجله ��ات املعني ��ة لك ��ي يقدمون م�س ��لحة و�أح ��زاب تتحكم ب�س ��نجار ،وهناك

اي�ضا �سالح منفلت بيد تلك املجاميع".
ونا�شد قائممقام �سنجار احلكومة االحتادية
واملنظم ��ات الدولي ��ة واملحلي ��ة �أن تق ��وم
بواجباته ��ا جت ��اه اه ��ايل �س ��نجار بت�أم�ي�ن
متطلب ��ات احلي ��اة ،وكذلك العم ��ل على �إيجاد
حل ��ول جذري ��ة م ��ن اج ��ل ا�س ��تتباب الأم ��ن
واال�ستقرار يف جميع مناطق �سنجار.

بعد انتهاء العمر االفرتا�ضي مل�ست�شفيات العمارة..
متى يتم افتتاح امل�ست�شفى الرتكي؟
 مي�سان  /مهدي ال�ساعدي

 متابعة  /املدى
بني �ص ��خور جب ��ال قنديل الوع ��رة وجذوع الأ�ش ��جار
يف وديانه ��ا ،وو�س ��ط خماط ��ر كب�ي�رة ،ومغامرة متتد
وليال ،مي�ض ��ي ال�ش ��اب زريان �شيخ �أحمد ،يف
�إىل �أيام ٍ
رحلت ��ه بحث ��ا عن مناقب الع�س ��ل الطبيع ��ي ليوفر لقمة
عي�ش لأ�سرته.
ويتمتع زريان البالغ � 30س ��نة بخربة عالية يف العثور
على �أماك ��ن تواجد خاليا النحل ،رغم �أن اغلب املناحل
الطبيعية تبنى يف �أماكن ي�صعب الو�صول اليها ،حيث
تقع يف عمق �ش ��قوق ال�صخور داخل الكهوف واجلبال
الوع ��رة ويف جذوع ا�ش ��جار البلوط وامل ��ازي ،ليجمع
مايح�ص ��ل عليه من الع�س ��ل الطبيعي ومن ثم يبيعه يف
اال�س ��واق .ويقول زريان �إن "مناحل الع�س ��ل الطبيعية
تتوفر ب�ش ��كل كب�ي�ر يف اجلبال الوعرة والتي ي�ص ��عب
الو�صول اليها واالماكن الوفرية بالغابات واحل�شائ�ش
واالج ��واء النقي ��ة واملي ��اه الوف�ي�رة" ،م�ش�ي�را اىل �أن
"جبال قنديل تتمتع بهذه العنا�صر ب�شكل كبري".
وي�ض ��يف "من�ض ��ي �أيام ��ا متوا�ص ��لة يف البح ��ث ب�ي�ن
�ش ��قوق �ص ��خور اجلب ��ال الوع ��رة و�أ�ش ��جار البل ��وط
للعثور على الع�سل الطبيعي" ،مبين ًا �أن "عملية البحث
لي�ست �س ��هلة وحتمل الكثري من املخاطر وتتطلب روح
املغام ��رة وخ�ب�رة يف الت�س ��لق والتنق ��ل ب�ي�ن اجلب ��ال
والتعامل مع النحل بدقة".
وي�ش�ي�ر اىل �أن ��ه يف "املوا�س ��م التي تتوف ��ر فيها املياه
واحل�ش ��ائ�ش وغ ��ذاء النح ��ل ،ت ��زداد كمي ��ات الع�س ��ل
الطبيع ��ي لك ��ن يف موا�س ��م اجلف ��اف ترتاج ��ع ن�س ��بة
االنتاج".
ويق ��ول �إنه خالل العام املا�ض ��ي جمع نحو  20كغم من
الع�سل الطبيعي ا�ستخرجها من املناحل الواقعة و�سط

�شقوق ال�صخور يف اجلبال الوعرة ومن جذوع ا�شجار
البلوط الفتا اىل �أنه متكن من بيع الكيلو الواحد ب�سعر
ترواح ما بني � 75ألف دينار و� 100ألف دينار.
وي�ض ��يف �أن "املئ ��ات م ��ن �أه ��ايل املناط ��ق اجلبلي ��ة
ميار�س ��ون مهن ��ة جم ��ع الع�س ��ل الطبيعي" ،مبين ��ا �أنه
"يوجد �إقبال كبري على الع�سل الطبيعي يف اال�سواق
ال�س ��تخدامه من قبل امل�صابني باالمرا�ض ف�ضال عن �أنه
مفيد لل�صحة ومينح ج�سم االن�سان القوة واملناعة".
ويو�ض ��ح �أن "الهجم ��ات الرتكية على معاقل م�س ��لحي
حزب العمال الكرد�س ��تاين يف جبال قنديل اثرت �س ��لبا
عل ��ى انت ��اج الع�س ��ل الطبيع ��ي كم ��ا �أنه ��ا باتت ت�ش ��كل
خطرا على حياتنا ب�س ��بب الغارات اجلوية امل�ستمرة"،
م�ش�ي�را اىل �أن "املواجه ��ات الع�س ��كرية ت�س ��ببت يف
حرق م�س ��احات وا�س ��عة من الغابات وتدم�ي�ر الينابيع
وم�صادر املياه".
وتقع جبال قنديل يف �إقليم كرد�س ��تان عند نقطة التقاء
احل ��دود العراقية الإيرانية الرتكية ،ومتتد بعمق نحو
 30كيلوم�ت�را داخل الأرا�ض ��ي الرتكي ��ة ،وتبعد بنحو
 150كيلومرتا عن �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان.
وتع ��رف ه ��ذه املنطق ��ة اجلبلي ��ة بغاباته ��ا الطبيعي ��ة
الكثيف ��ة وتاللها املرتفعة ووديانه ��ا العميقة ،ويتجاوز
امتداد �سل�س ��لة جبال قنديل ال�ش ��اهقة مائتي كيلومرت،
وتنتمي � -إ�ض ��افة �إىل جبال خنرية وهلكرد ونفتانني-
�إىل �سل�س ��لة جبال زاغرو�س ،وت�ص ��ل �أعلى قمة جبلية
فيها �إىل ما بني  3000و 4000مرت فوق م�ستوى �سطح
البحر.
وت�ض ��م �س ��فوح جبال قندي ��ل ووديانها ما يق ��ارب مائة
قرية ي�ص ��عب الو�ص ��ول اليه ��ا ويعتمدون عل ��ى الرعي
وتربي ��ة املوا�ش ��ي والنح ��ل والزراعة ،وتعترب �أي�ض� � ًا
املعقل الرئي�س مل�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين.

كغريها من حمافظات العراق
بقيت حمافظة مي�سان تفتقد
لبناء و�إجناز م�ست�شفيات
عامة ت�ستوعب اعدادا كبرية
من �أبناء املحافظة قيا�سا
بزيادة حجمها ال�سكاين
وتو�سعها العمراين ومل ت�شهد
املدينة �سوى بناء م�ست�شفيات
تخ�ص�صية او ا�ستثمارية اال ان
الواقع يقر بوجود م�ست�شفى
جراحي جديد متعدد الطوابق
يدعى بامل�ست�شفى الرتكي
او كما اطلق عليه من قبل
احلكومة املحلية (م�ست�شفى
احلكيم).

�أدت احلاج ��ة الفعلي ��ة ملتطلب ��ات دخ ��ول
امل�ست�ش ��فى الرتك ��ي اىل اخلدم ��ة خ�صو�ص ��ا
بع ��د انت�ش ��ار املوج ��ة الثالث ��ة م ��ن اجلائح ��ة
وانته ��اء العم ��ر االفرتا�ض ��ي مل�ست�ش ��فيات
املحافظ ��ة وعلى ر�أ�س ��ها م�ست�ش ��فى ال�ش ��هيد
ال�ص ��در التعليم ��ي ال ��ذي يع ��ود بن ��ا�ؤه اىل
العق ��د الثمانين ��ي .م ��ن جانب ��ه طال ��ب مدير
عام دائرة �ص ��حة مي�سان خالل زيارة تفقدية
انطلق ��ت �أعم ��ال ال�ش ��ركة الرتكي ��ة يف مدينة للم�ست�ش ��فى احلكوم ��ي املرك ��زي ب�ض ��رورة
العم ��ارة منذ ع ��ام  2009وال�ش ��روع باجناز �إكم ��ال امل�ست�ش ��فى و�إدخال ��ه اخلدم ��ة بعد ما
م�ست�ش ��فى جراحي �س ��عة � 490سريرا مبعية و�صلت ن�سبة الإجناز �إىل  %92موجها دعوة
جممع ��ات طبي ��ة وكلية ط ��ب وغريه ��ا اال ان ومنا�ش ��دة للحكوم ��ة ووزارة ال�ص ��حة �إىل
امل�ش ��روع ومنذ ما يقارب الـ 12عاما بقي قيد الإ�س ��راع ب�إكمال امل�ست�شفى و�إدخاله اخلدمة
الإجناز ما دفع اىل �إثارة الت�س ��ا�ؤالت من قبل �س ��يما �أن امل�ش ��روع م ��ن امل�ش ��اريع املتلكئ ��ة
ابن ��اء املدينة متى �س ��يتم افتتاح امل�ست�ش ��فى لوزارة ال�صحة.
الرتكي؟؟
متعلقات ال�ش ��ركة الرتكية املنفذة للم�ش ��روع
يق ��ول حماف ��ظ مي�س ��ان عل ��ي دواي الزم "�إن ق ��د تكون لها يد يف ت�أخري �إجنازه وت�س ��ليمه
ال�ش ��روع يف تنفيذ امل�ست�شفى الرتكي م�ضت اىل املحافظ ��ة مما دعا احلكوم ��ة املحلية اىل
عليه اكرث من ع�ش ��ر �س ��نوات ون�سبة االجناز �أن تطالب بانهاء تل ��ك املتعلقات لكي ال تكون
فيه و�ص ��لت اىل اكرث م ��ن  %90وان حمافظة حجر عرثة بطريق ت�سليمه وانهائه.
مي�س ��ان وللزيادة ال�سكانية احلا�صلة بحاجة حي ��ث طالب حمافظ مي�س ��ان علي دواي الزم
اىل امل�ست�ش ��فى يف ه ��ذا الوق ��ت ل ��ذا ندع ��و بانه ��اء حال ��ة العالق ��ة التعاقدية مع ال�ش ��ركة
احلكوم ��ة املركزي ��ة �إىل اال�س ��راع بتنفي ��ذه الرتكي ��ة املنف ��ذة للم�ش ��روع وادراج ��ه م ��ن
لتوفري العالج للمر�ضى من �أبناء املحافظة" .قب ��ل وزارة التخطيط �ض ��من خط ��ة حمافظة

مي�س ��ان وتخ�صي�ص ��اتها من �أجل اكمال كافة
االعمال املتبقية واجناز امل�ش ��روع وافتتاحه
حلاج ��ة املحافظ ��ة الي ��ه "كونه من امل�ش ��اريع
احليوي ��ة املهم ��ة ويف حال اجن ��ازه ودخوله
اخلدمة �سوف ي�ض ��يف غطاء �سريريا جديدا
للمحافظ ��ة ويرف ��ع ال�س ��قف ال�س ��ريري اىل
(� )2000سرير" .كما يقول دواي.
�إنهاء م�ش ��روع امل�ست�ش ��فى الرتك ��ي وادخاله
اخلدمة ام ��ل طامل ��ا راود مواطن ��ي املحافظة
وا�ش ��عرهم باالنتعا� ��ش امل�س ��تقبلي .يق ��ول
املواط ��ن �ص ��الح عب ��د "كلم ��ا ام ��ر بالق ��رب
م ��ن امل�ست�ش ��فى الرتك ��ي ينتابن ��ي ال�ش ��عور
باخلال�ص من م�ست�ش ��فيات قدمية اكل الدهر
عليها و�ش ��رب وامتن ��ى ان اتطل ��ع اىل داخل
امل�ست�ش ��فى كوين زبون دائم ب�س ��بب ارتفاع
�ض ��غط ال ��دم وك�ث�رة املراجع ��ات مل�ست�ش ��فى
ال�شهيد ال�صدر وطاملا قلت قريبا �سيتم افتتاح
امل�ست�شفى اجلديد للتخل�ص من امل�ست�شفيات
القدمية".
الوافدون للمحافظة من الدول االخرى �أبدوا
بدورهم ا�س ��تغرابهم من و�ض ��ع م�ست�شفيات
املحافظ ��ة منه ��م الطبي ��ب ح ��ازم �س ��وري
اجلن�س ��ية يق ��ول "ا�س ��تغربت كث�ي�را عندم ��ا
ر�أيت ح ��ال امل�ست�ش ��فيات يف املدينة ولعلمي

ب� ��أن مدين ��ة العم ��ارة من امل ��دن النفطي ��ة فلم
اتوق ��ع ان يك ��ون حاله ��ا ال�ص ��حي عل ��ى هذه
ال�ش ��اكلة وعن ��د التج ��وال يف املدين ��ة يل ��وح
م�ست�ش ��فى قيد االن�شاء ي�س ��مونه الرتكي وقد
م�ض ��ى عليه زم ��ن طويل وا�س ��تغرب من عدم
افتتاحه لغاية اللحظة".
الطبي ��ب ال�س ��وري يعل ��ل اختي ��اره جلنوبي
الع ��راق ب�أنه عم ��ل ذات مرة يف م�ست�ش ��فيات
اململك ��ة العربية ال�س ��عودية وقرر يف نف�س ��ه
ان جنوب ��ي الع ��راق مقارب لنف�س امل�س ��توى
م ��ن التطور بحكم البرتول املنتج اال ان �آماله
خاب ��ت عند ر�ؤيته م�ؤ�س�س ��ات وم�ست�ش ��فيات
املحافظة.
ولع ��ل الآراء والتكهن ��ات الت ��ي تف�س ��ر ت�أخر
افتتاح امل�ست�ش ��فى الرتكي يف مدينة العمارة
كث�ي�رة فمنه ��ا م ��ن ذهب ��ت �إىل خالف ��ات كت ��ل
�سيا�سية واخرى عللت ت�أخر املو�ضوع ب�سبب
املكا�س ��ب وال�س ��معة التي �س ��تحققها اجلهات
الراعية لك�سب ثقل انتخابي وغريها.
و�س ��يبقى الواق ��ع ال�ص ��حي اك�ث�ر انتظ ��ارا
الفتت ��اح م�ست�ش ��فى جدي ��د ي�ض ��يف لأبن ��اء
املحافظة �أمانا �ص ��حيا ويريحه ��م من التنقل
اىل حمافظ ��ات �أخ ��رى بحثا عن ذل ��ك الأمان
الذي ين�شده اغلب �أبناء املدينة.
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العبو الأولمبي يتدربون بالمنا�صفة ..و�سوكوب يراقب الأقوياء بدني ًا
 متابعة  /املدى
يلتح ��ق الي ��وم  25العب ًا ميثل ��ون املجموعة
الثانية من عنا�ص ��ر املنتخ ��ب الأوملبي حتت
� 23س ��نة لكرة الق ��دم ،ليبا�ش ��روا وحداتهم
التدريبية يف مع�سكرهم الداخلي مبحافظة
كرب�ل�اء املقدّ�س ��ة ،وامل�ؤمّل ا�س ��تمراره حتى
ال�س ��ابع من �آب اجلاري ا�ستعداد ًا لت�صفيات
ك�أ� ��س �آ�س ��يا  2022وبطول ��ة غ ��رب �آ�س ��يا
.2023
وكان ��ت املجموع ��ة الأوىل ت�ض ��م  25العب� � ًا
ملنتخبن ��ا الأوملب ��ي لك ��رة القدم قد با�ش ��رت
تدريباته ��ا من ��ذ الأربع ��اء املا�ض ��ي يف �أول
جت ّم ��ع للمنتخ ��ب من ��ذ �أن ّ
تف�ش ��ى فايرو�س
كورون ��ا (كوفي ��د )-19يف الع ��راق والعامل
�ش ��باط  ،2020وكذل ��ك خلل ��و �أي الت ��زام
ر�سمي للأوملبي خالل الفرتة املن�صرمة.
و�ض� �مّت املجموعة الأوىل لالعبي منتخبنا
الأوملب ��ي :جمتب ��ى حمم ��د واحم ��د خ�ض�ي�ر
وعي�سى وح�سن احمد (حرا�س مرمى) وزيد
حت�س�ي�ن وعبا� ��س بديع و�أحمد ن ��ور وكرار
�سعد وم�ص ��طفى وليد ورافد طالب وعبا�س
يا�س وح�س�ي�ن عم ��ار وحيدر �أحمد وح�س ��ن
عبد الكرمي وعلي �شوقي وعبد الأمري كاظم
ور�ض ��ا فا�ضل وعبد الرزاق ح�سيني و�أحمد
فرحان و�س ��امل احمد ومنتظ ��ر عبد الأمري
وعب ��د ال ��رزاق قا�س ��م وعل ��ي حم�س ��ن
و�صهيب رعد و�أحمد زامل.
ويق ��ود املنتخب الأوملب ��ي املدرب
الت�شيكي مريو�سالف �سوكوب
ال ��ذي تعاق ��دت م ��ع الهيئ ��ة
التطبيعي ��ة مل ��دة ع ��ام
واح ��د ،وكان ق ��د و�ص ��ل
اىل العا�ص ��مة بغ ��داد يوم
الأحد اخلام�س والع�ش ��رين
م ��ن مت ��وز املا�ض ��ي ،وبرفقته
م�ل�اك فن ��ي م�س ��اعد م�ؤل ��ف م ��ن
مواطني ��ه كام ��ل توبيا� ��س مدرب ًا
م�س ��اعد ًا وج�ي�ري ريب ��ا م ��درب
لياقة بدنية ،وال�سلوفاكي �أندريج
كو�ستوالن�س ��كي مدرب� � ًا حلرا� ��س
مرم ��ى ،ومالك وطني ميث ��ل عبا�س
عبيد و�سعد حافظ مدربيم م�ساعدين
و�إبراهيم �س ��امل مدرب م�س ��اعد ملدرب
حرا�س املرمى.
و�أ�ش ��ارت الدائ ��رة الإعالمي ��ة للهيئ ��ة
التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم �إىل
�أن املنتخ ��ب الأوملب ��ي لع ��ب مب ��اراة
بواق ��ع  30دقيقة لل�ش ��وط ،م ��ن �أجل �أن
يتع ّرف �س ��وكوب ومالكه امل�ساعد على
م�س ��تويات الالعب�ي�ن الذي ��ن اختارهم
م ��ن �أندي ��ة الدرجة املمت ��ازة وتوظيف
مهاراته ��م تطبي ��ق واجباته ��م يف
املباريات الر�سمية.
وا�ص ��طحب م ��درب منتخبن ��ا الأوملب ��ي
 25العب� � ًا م ��ن جمم ��وع  50للتدري ��ب

اليوم ��ي ال�ص ��باحي
وامل�س ��ائي م ��ن  21متوز
اىل الي ��وم الأحد ،فيما
يوا�ص ��ل بقية الالعبني
التدري ��ب حت ��ى ي ��وم
ال�س ��بت � 7آب اجل ��اري،
وج ��رى الرتكي ��ز على
احل�ص�ص التدريبية
اخلا�صة بالتكتيك
والتكنيك ح�س ��ب
املنه ��اج الفن ��ي
الذي و�ضع ُه
ا مل ��د ر ب
لالطالع
عل ��ى
م�ستويات
الالعب�ي�ن ع ��ن
ق ��رب وتثبي ��ت
م�ؤ�شراته الفنية عليهم
ليختار الأقوى بدني ًا ومن
ي�ص ��لح للتفاع ��ل م ��ع جتربته
اجلديدة لقيادة الك ��رة العراقية
اىل حتقي ��ق االجن ��از وتك ��رار
ف ��وز الأوملب ��ي بالك�أ� ��س

الأوىل يوم الأح ��د  26كانون الثاين 2014
يف العا�صمة العُمانية م�سقط بقيادة املدرب
حكيم �ش ��اكر بع ��د هزمية ال�س ��عودية بهدف
�س ��جله مهند عبد الرحيم (د )33ونال �أجمد
كلف لقب �أف�ضل العب.
و�س ��تكون �أوىل مه ��ام التح� �دّي ملنتخبن ��ا
الأوملب ��ي ه ��و خط ��ف بطاق ��ة الت�أه ��ل اىل
نهائيات بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا اخلام�س ��ة التي
�ستنظمها العا�ص ��مة االوزبك�ستانية ط�شقند
ع ��ام  2022بعدم ��ا �أوقعت ��ه قرعة ت�ص ��فيات
البطول ��ة التي جرت يف العا�ص ��مة املاليزية
كواالملب ��ور ي ��وم اجلمعة التا�س ��ع من متوز
الفائ ��ت ،يف املجموع ��ة الثالث ��ة اىل جان ��ب
منتخب ��ات البحرين (م�ض� �يّفة الت�ص ��فيات)
و�أفغان�س ��تان واملالديف ،ويفرت�ض �أن تبد�أ
الت�ص ��فيات للف�ت�رة من  23اىل  31ت�ش ��رين
الأول  2021مب�شاركة  42منتخب ًا.
وقال امل ��درب امل�س ��اعد ملنتخبنا
الأوملب ��ي� ،س ��عد حاف ��ظ �أن
مع�س ��كر كرب�ل�اء و ّف ��ر فر�ص ��ة
كبرية لالعب�ي�ن لإثبات قدراتهم
الفني ��ة �أم ��ام �أنظ ��ار امل ��درب
الت�ش ��يكي ،و�س ��يتم تقلي�ص عدد
الالعبني بعد ختام املع�سكر التدريبي
ليكون �ص ��احب احلظ الأوف ��ر املعتمد بني

 23العب ًا وفق ًا المكاناته من ي�س ��تحق ارتداء
فانيلة املنتخب.
و�أ�ض ��اف :امل ��درب لدي ��ه �إطال ٌع عل ��ى بع�ض
م�س ��تويات الالعب�ي�ن م ��ن خ�ل�ال مباري ��ات
الدوري املمت ��از ،ومت الرتكيز يف الوحدات
التدريبي ��ة عل ��ى اجلوان ��ب الفني ��ة ولي� ��س
البدني ��ة لك ��ون جمي ��ع الالعب�ي�ن خا�ض ��وا
مناف�س ��ات ال ��دوري املمت ��از 2021-2020
ال ��ذي اختت ��م اخلمي� ��س املا�ض ��ي بتتوي ��ج
فري ��ق الق ��وة اجلوية بط�ل ً�ا له ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
�أن ال�ص ��ورة �ستت�ض ��ح �أك�ث�ر يف التدريبات
للتع ��رف على م�س ��تويات الالعبني من خالل
�أداء التدريب وفه ��م الواجبات التي يريدها
املدرب.
ب ��دوره ق ��ال جلي ��ل �ص ��الح املدي ��ر الإداري
للمنتخ ��ب الأوملبي يف ت�ص ��ريح مقت�ص ��ب،
�أن �أج ��واء املع�س ��كر ايجابي ��ة حي ��ث اتخ ��ذ
وف ��د املنتخب م ��ن فن ��دق البارون مق ��ر ًا له،
وامل ��درب لدي ��ه منهاج� � ًا خا�ص� � ًا ط ��وال �أيام
املع�س ��كر ،لر�ؤية الالعبني عن قرب من خالل
املحا�ض ��رات الت ��ي يقدمه ��ا له ��م والتمارين
التي يطبقوها مب�ساعدة مدربي املنتخب.
ا�ستحقاق غرب �آ�سيا

يف ال�س ��ياق ذات ��ه يرتقب منتخبن ��ا الأوملبي

حتت � 23سنة مهمته الثانية يف بطولة غرب
�آ�س ��يا العا�شرة التي �س ��تجري يف الإمارات
للفرتة من � 20آذار ولغاية  2ني�سان .2023
وبح ��ث خلي ��ل ال�س ��امل الأمني الع ��ام الحتاد
غرب �آ�س ��يا لكرة القدم وحممد عبدالله هزام
الظاه ��ري الأم�ي�ن الع ��ام الحت ��اد الإم ��ارات
العربي ��ة املتح ��دة لك ��رة القدم امل�س ��تجدات
املتعلق ��ة بكاف ��ة مواعي ��د اال�س ��تحقاقات
الإقليمي ��ة والقارية والدولية للو�ص ��ول �إىل
�ص ��يغة توافقي ��ة ح ��ول موعد �إقام ��ة بطولة
احتاد غرب �آ�س ��يا العا�ش ��رة للرجال املقررة
حتت �ضيافة االحتاد الإماراتي.
وعلمت (املدى) �أن ال�س ��امل والظاهري عقدا
اجتماع ًا تن�س ��يقي ًا مت خالل ��ه مراجعة جميع
اال�س ��تحقاقات الت ��ي مت �إع ��ادة برجمتها يف
�ض ��وء الع ��ودة التدريجية لك ��رة القدم على
كاف ��ة امل�س ��تويات ،بعد توقف ��ات وت�أجيالت
�إجباري ��ة فر�ض ��تها جائح ��ة كورون ��ا.ويف
ظ ��ل ذلك ،اتف ��ق احتاد غرب �آ�س ��يا واالحتاد
الإماراتي على حتديد موعد جديد وذلك بعد
العر�ض على االحتادات الوطنية.ومت الأخذ
بع�ي�ن االهتمام عن ��د حتديد املوع ��د اجلديد
للبطول ��ة ،الت ��ي كان ��ت مق ��ررة مطل ��ع العام
 ،2021العديد من االعتبارات وعلى ر�أ�س ��ها
التزام ��ات وارتباط ��ات االحت ��ادات الأهلية
بالبطوالت القادمة.
وراعى املوعد اجلديد املزيد من االرتباطات
للمنتخب ��ات الوطني ��ة يف الإقلي ��م عل ��ى
امل�س ��تويني ال ��دويل والقاري ،وخ�صو�ص� � ًا
م�ش ��اركة العديد منها يف ال ��دور النهائي من
الت�ص ��فيات الآ�س ��يوية امل�ؤهلة �إىل نهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل  -قط ��ر  ،2022ال ��ذي تق ��ام
مباريات ��ه اعتب ��ار ًا من �أيل ��ول 2021ولغاية
�آذار � ،2022إ�ض ��افة �إىل امللحق الذي �سيقام
يف حزي ��ران � ،2022إىل جان ��ب التزام عدد
كب�ي�ر م ��ن املنتخب ��ات يف الإقلي ��م بالظهور
يف ال ��دور النهائي م ��ن الت�ص ��فيات امل�ؤهلة
لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا  -ال�صني .2023
ويف الوق ��ت ذات ��ه يتيح املوعد املج ��ال �أمام
منتخب ��ات الإقلي ��م ال�س ��تثمار بطولة احتاد
غ ��رب �آ�س ��يا العا�ش ��رة للإعداد والتح�ض�ي�ر
بالتزام ��ن مع املناف�س ��ة ب ��ذات الوق ��ت ،قبل
امل�ش ��اركة يف نهائيات ك�أ�س �آ�س ��يا التي تقام
يف ال�ص�ي�ن خ�ل�ال �ش ��هري حزي ��ران ومتوز
م ��ن الع ��ام ذاته ،وخ�صو�ص� � ًا يف ظ ��ل ت�أهل
�س ��تة منتخب ��ات م ��ن الإقليم لغاي ��ة الآن �إىل
النهائي ��ات القارية واحتمالي ��ة ارتفاع العدد
ب�ش ��كل �أكرب بع ��د انته ��اء ال ��دور الثاين من
الت�صفيات.
و�إىل جانب ذلك ،جرى اختيار موعد البطولة
يخ�ص�صها
العا�ش ��رة ليتزامن مع الأيام التي ّ
االحتاد الدويل خلو�ض املباريات الر�سمية،
وبالتايل قدرة املنتخبات على ا�ستدعاء كافة
حمرتفيه ��ا ،ما يرفع م ��ن قيمتها التناف�س ��ية
ويع ّزز من جدواها كمحطة حت�ضريية مهمة
قبل ك�أ�س �آ�سيا .2023

بعد �أن �آثر ال�صمت م�ستنكف ًا ومت�أ�سف ًا حلال الريا�ضة  ..عبداملهدي:

رجاالت الأولمبية لم يحترموا حتى تاريخهم و�سلوك بع�ضهم �أقرب الى (ت�ص ّرف) الداللين!
بغداد  /املدى
�أع ��رب اخلب�ي�ر الريا�ض ��ي د.با�س ��ل
عبداملهدي ،عن �أ�س ��فه مل ��ا �آل اليه حال
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة العراقية
ومنه ��ج عمله ��ا املتخ ّل ��ف و�ض ��حالة
اجنازاته ��ا املتحقق ��ة و�س ��لوك قادتها
اىل الدرج ��ة الت ��ي مل تع ��د ت�ت�رك �أي
رغب ��ة �أو تبع ��ث ع ��ن �أمل لإب ��داء ر�أيه
فيها.
وقال عبداملهدي ر ّد ًا على �س�ؤال للمدى
ع ��ن ر�أيه يف اجلل�س ��ة احلوارية التي
اقامها احتاد ال�ص ��حافة الريا�ضية مع
رئي�س اللجن ��ة الأوملبية رعد حمودي
اخلمي�س املا�ض ��ي ،وما دار فيها ":لقد
اخ�ت�رت وبقناع ��ة تام ��ة ،االبتعاد عن
الكالم والكتابة خالل املدة املن�صرمة،

من ��ذ انتخاب ��ات اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة ،وم ��ا رافقه ��ا م ��ن مه ��ازل
و�أالعي ��ب ،بع ��د �أن تع ّم ��دت قبلها (�أي
االنتخاب ��ات) ن�ش ��ر ر�س ��الة �ص ��ريحة
ع�ب�ر مقال ��ة بعن ��وان ":اتركوه ��ا
لالكف� ��أ واالكرث نزاهة للقي ��م واملبادئ
الريا�ض ��ية والوطنية احلقة" ،ن�شرت
يف �ص ��حيفة املدى يوم التا�س ��ع ع�شر
من ت�شرين الأول عام ."2020
وا�ضاف ":لقد �آثرت ال�صمت م�ستنكف ًا
الإدالء ب� ��أي حدي ��ث �أو حتري ��ر �أي
وجهة نظر حول ما يدور من �أمور يف
ريا�ضتنا بالرغم من زحمة الطلبات"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل "�أن االن�سان ال�سويّ حني
يتك ّلم �أو ي�ص� � ّرح ،عليه �أن يعرف ماذا
يقول ومتى يقول ،ومع من يقول".
وت�س ��اءل عبدامله ��دي �":أي كالم

�أخت ��ار �أوجّ ه ��ه اىل م ��ن يح�ت�رف
الت�ض ��ليل واملناورة ،وي�سعى حلماية
ال�س� � ّراق واملز ّوري ��ن واىل التالع ��ب
ُخ�ص ���ص ويُ�ص ��رف للريا�ض ��ة
مب ��ا ي ّ
م ��ن �أم ��وال والتم�سّ ��ك ب�س ��لوك �أقرب
لت�ص� � ّرف الدالل�ي�ن خدم ��ة ملناف ��ع
ونزوعات �شخ�صية بعيدة عن م�صالح
العمل الريا�ض ��ي والأوملب ��ي و�أهدافه
املعلومة"؟
وتابع �:أ�ض ��يف اىل كل ذل ��ك ت�أثريات
الأ�س ��لوب املتخ ّل ��ف ال ��ذي انته ��ج يف
حتري ��ر وتقري ��ر ومتري ��ر ث ��م ترهيم
قوانني امل�ؤ�سّ �سات الريا�ضية و�أنظمة
عملها.
ولف ��ت �إىل �أن "القي ��ادات الت ��ي مل
حت�ت�رم حت ��ى تاريخه ��ا الريا�ض ��ي
و�سُ ��معتها ال�شخ�ص ��ية ال ينف ��ع معها،

بع ��د كل ه ��ذا الذي �س� �بّبوه للريا�ض ��ة
وقيمه ��ا م ��ن انحط ��اط� ،أ�ؤك ��د ال ينفع
معها �إال �آخر الدواء".
و�أكد ب�أن "مو�ضوع امل�شاركة الأوملبية
الأخ�ي�رة يف دورة طوكيو  2020وما
�س ��بقها و�أحاطه ��ا من ف�ض ��ائح� ،أمر ال
عالقة ل ��ه مبه ّم ��ات نقابة ال�ص ��حفيني
�أو حتى احتادها لل�صحافة الريا�ضية
بال�ش ��كل الدعائ ��ي الذي ُط ��رح و�أعلن
ون ّفذ فيه ،و�إمنا هو من �صُ ��لب مهمّات
الدول ��ة وحكومته ��ا بالدرج ��ة الأوىل
ثم بامل�ؤ�سّ �س ��ات الريا�ض ��ية الر�س ��مية
احلكومية وغري احلكومية".
وخت ��م د.عبداملهدي ت�ص ��ريحه "لأجل
�أن ال يُفه ��م م ��ن كل ه ��ذا ال ��كالم ه ��و جميع ًا) �ش ��ئنا �أم �أبينا نتحمّل بر�ضى والعُتمة التي تنتظر م�ستقبلها يف ظ ّل
الته� � ّرب م ��ن مواجهة احلقيق ��ة� ،أ�ؤكد �أو م ��ن دون ��ه ،م�س� ��ؤولية كل م ��ا �آلت ه ��ذه الهيمنة املُخيفة لق ��رارات الأمية
ب�ص ��وت م�س ��موع ب�أننا جميع ًا (�أكرر الي ��ه �أح ��وال الريا�ض ��ة و�أو�ض ��اعها والو�صولية واالرتزاق".

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صالحي

ال حياء مع الدهاء!
كالع ��ادة ،يوا�ص ��ل الريا�ض ��يون جدّيته ��م يف التناف�س عل ��ى �إحراز
امليدالي ��ات الأوملبي ��ة ،بينم ��ا نحن نتناف� ��س يف ابتكار ان ��واع املَكر
هروب� � ًا من امل�س� ��ؤولية ،وحماولة �إقناع النا�س ب� ��أن الدورة القادمة
�أف�ض ��ل ح ��ا ًال ممّا م�ض ��ت ،مبعن ��ى ترقب مزي ��د من خط ��ط املراوغة
ملواجه ��ة خيب ��ات املوق ��ع وم ��ا �أكرثه ��ا ،م ��ن دون االع�ت�راف بع ��دم
�ص�ل�احية القي ��ادة ووجوب اح�ت�رام الذات والن�أي ع ��ن الرتبّع على
قمة الف�شل بال حياء!
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنيةّ ،
تتوه ��م بالتعاقب ب�أن �س ��يناريو تربير
مهازل م�ش ��اركة الريا�ضيني العراقيني مُيكن �إخراجه بدهاء للتغطية
عن كل دورة ،مثلما جمع رئي�س ��ها الكابنت رعد حمودي ال�ص ��حفيني
يف قاعة كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�ض ��ة يوم ال�س ��بت � 27آب
ع ��ام  2016به ��دف (التع� � ّرف على امل�ش ��اكل التي واجهت امل�ش ��اركة
العراقي ��ة يف دورة ري ��و دي جان�ي�رو ،وو�ض ��ع احلل ��ول لتطوي ��ر
العم ��ل الأوملب ��ي) ولأن ��ه مل يتع ّرف على امل�ش ��اكل ب�ش ��كل �أعمق بعد
ثان مع
م�ض ��ي خم�س �س ��نوات من ذلك اللق ��اء ،ف�إنه احتاج اىل لق ��اءٍ ٍ
ال�ص ��حفيني يوم اخلمي�س  29متوز  2021يف قاعة فندق املن�ص ��ور
ميلي ��ا ،وهذه امل� � ّرة للخال�ص من التع ّرق الذي غم ��ر ُه ج ّراء هجمات
التنديد الإعالمية واجلماهريية ببعثته الفقرية اىل دورة طوكيو!
احل ��ق يق ��ال �أن رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة �آخر م ��ن ي�ش ��غله الإعالم،
فقناعته � ّأن �ض ��جيج مطابع ال�صُ حف ال�ساخِ طة على برامج م� ّؤ�س�سته
الفارغة من املنهج ،و�صراخ روّ اد و�أبطال الريا�ضة يف التلفاز ا�ستيا ًء
من �س ��وء �إدارة العمل الأوملبي ،لن يه َّز َ�ش� � ْع َرة يف ر�أ�س ��ه ،ف�أ�صوات
ال�سلطة العليا م�ضمونة ودونها لي�شرب الغا�ضبون من البحر!
قبل جانريو وطوكيو ،وع َد رجل ا�سمه (رعد حمودي) بتنفيذ حريف
مل�شروع ا�ص�ل�احي من �أثنتي ع�شرة نقطة يوم الأربعاء الثاين ع�شر
م ��ن �آب عام � 2015أمام نخبة من ال�ص ��حفيني يف مق ��ر �أوملبيته� ،أكد
فيه "امل�ض ��ي باالجراءات الناجعة لتع�ض ��يد جهد الدولة يف مقاومة
نق� ��ص امل ��وارد املالي ��ة" و�إذا بنفق ��ات �أوملبي ��اد ري ��و بعد ع ��ام تكبّد
امليزاني ��ة مبالغ طائلة على م�ش ��اركة هزيلة ،ثم يقول "�ش� � ّكلنا جلنة
م ��ن املكتب التنفيذي لتحديد معايري االيفادات للبطوالت اخلارجية
الت ��ي لن ن�س ��مح �أن تتح ��وّ ل اىل رحالت �س ��ياحية ت�س ��تنزف اموا ًال
طائل ��ة" ونحن نقول له بالفعل جرى التح�ض�ي�ر لأوملبياد طوكيو ما
بع ��د انتهاء ريو مبا�ش ��رة! وه ��ذه نتيجة معايري التنفي ��ذي املُح َكمة
بدلي ��ل م�ش ��اركة ثالث ��ة احت ��ادات فق ��ط والبقي ��ة مل تن ��هِ برناجمه ��ا
ال�سياحي بعد!
وع ��د رئي�س الأوملبية �أن "تخ�ض ��ع نتائ ��ج عمل االحت ��ادات للتحليل
بهدف االرتقاء بها ومكاف�أة املجتهدين اىل جانب حما�سبة املق�صرين"
�أم ��ر جيد ،ليُخربنا اليوم مَن كاف�أه ومن طال ُه احلِ �س ��اب؟! ف�أغلبهم مل
يجتهدوا بعدما �أمنوا العقاب وو ّفروا مل�ؤ�س�سته مبالغ املكاف�آت!
ت�ض� �مّن م�ش ��روع حمودي �أي�ض� � ًا "م�ش ��اطرة وزارة والريا�ض ��ة يف
الإج ��راءات املتخ ��ذة للق�ض ��اء عل ��ى التزوي ��ر ومن يق ��ف وراءه يف
الو�س ��ط الريا�ض ��ي وعدم الت�س ��اهل مع �أي �ش ��خ�ص يُدان به" فماذا
ُن�سمّي ف�ض ��ائح التزوير التي �أعقبت الإعالن عن امل�شروع �سواء يف
كرة القدم �أم يف �ألعاب �أخرى م�س ��كوت عنها ،وخا�ص ��ة متثيل �أندية
لبع�ض االحتادات ب�صورة وهمية يف انتخابات 2018؟
ث ��م بعد كل حمالت التنوير التي مار�س ��ها الإعالم الريا�ض ��ي يُطالب
�ص ��احب امل�شروع امل�س ��اعدة منه على حماربة التزوير للق�ضاء عليه
نهائي ًا!! فهل ك ّنا نكتب يف �ص ��حف غري عراقية �أم الربامج احلوارية
كانت تتحدث عن التزوير يف الو�س وبوتان؟
ثم ما قيمة وعد الرئي�س يف م�شروع �إ�صالحي �أكد فيه "ت�شكيل جلان
حتقيق يف جميع امللفات غري املح�س ��ومة بَع ْد بُغية ح�سمها وار�سال
املتهمني اىل الق�ضاء" �أمل تكن واحدة من معرقالت انتخابات 2018
و 2020و 2021تو ّرط بع�ض ّ
املر�شحني بق�ضايا خمتلفة يف املحاكم
قب ��ل وبعد امل�ش ��روع؟ م ��ن امل�س� ��ؤول عن عدم ح�س ��مها وكي ��ف مُنح
البع�ض �سالمة املوقف قبيل الدخول اىل قاعة االنتخاب؟!
والأهم يف كل نقاط م�ش ��روع اال�ص�ل�اح ،ما ورد يف الفقرة ال�سابعة
مطالب ��ة ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات واع�ض ��اء املكت ��ب التنفي ��ذي للأوملبية
بـ "ك�ش ��ف ال ��ذمم املالية قبل وبعد ت�س� � ّنم م�س� ��ؤولياتهم الريا�ض ��ية
وتقدميه ��ا اىل هيئ ��ة النزاه ��ة خالل  30يوم ��ا" وبرغم مرور �س ��ت
�سنوات على املطالبة هذه ،مل يقدّم �أحد ًا ذمّته املالية ،وخالل م�ؤمتر
انتخ ��اب حيدر اجلميل ��ي الأمني العام ال�س ��ابق يف  17كانون الأول
 2016مل يت�ض� �مّن مناق�ش ��ة ميزاني ��ة ريو التي مازال ��ت تثري اجلدل
يف الإع�ل�ام كونه ��ا ُرفع ��ت اىل اجله ��ات الرقابية من دون م�ص ��ادقة
العمومية حالها حال التقارير املالية لل�س ��نني امل ��ارة (�أخطر مخُ الفة
يف تاريخ الأوملبية العراقية مل تقف عندها اجلهات الرقابية)!
�أبع ��د ه ��ذه الوقائع ال�ص ��ريحة يجر�ؤ رع ��د حمودي ليُح ّم ��ل القرار
احلكوم ��ي  140ل�س ��نة  2019م�س� ��ؤولية ق ّل ��ة م�ش ��اركة الألعاب يف
طوكي ��و نتيجة قطع الأموال عن االحتادات الريا�ض ��ية ويعلم بيقني
�أن فحوى القرار يتطابق مع �س ��ابعة م�ش ��روع ا�ص�ل�احه الأوملبي ..
االن�شائي!
وعد رئي�س الأولمبية �أن "تخ�ضع نتائج
عمل االتحادات للتحليل بهدف االرتقاء
بها ومكاف�أة المجتهدين الى جانب
محا�سبة المق�صرين" �أمر جيد ،ل ُيخبرنا
ُ
الح�ساب؟!
اليوم َمن كاف�أه ومن
طاله ِ
ف�أغلبهم لم يجتهدوا بعدما �أمنوا العقاب
ّ
ووفروا لم�ؤ�س�سته مبالغ المكاف�آت!

ت�أ�سي�س رابطة المحامين الريا�ضيين لمعالجة التخلف والف�ساد
بغداد  /املدى
�أعل ��ن ع ��دد م ��ن املحامني الريا�ض ��يني ،عن ت�ش ��كيل
رابط ��ة املحام�ي�ن العراقي�ي�ن الريا�ض ��يني قي ��د
الت�أ�س ��ي�س ت�س ��تهدف معاجل ��ة ح ��االت اجله ��ل
والتخب ��ط والفو�ض ��ى واالحتي ��ال والف�س ��اد يف
امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ض ��ية وفق� � ًا لنظ ��ام يحاف ��ظ على
التخ�ص�ص القانوين ومينع ت�س ّلق الطارئني اليه.
ّ
وق ��ال املحام ��ي الريا�ض ��ي ولي ��د حمم ��د ال�ش ��بيبي
للمدى :ناق�ش ��تُ م ��ع زمالئي املحامني الريا�ض ��يني
�أ�س ��امة عدن ��ان وب�س ��مة العبي ��دي ومت ��ارا حام ��د
علي الطائي و�س ��يف ماجد ال�ش ��رع وطارق ال�شرع
ومرت�ض ��ى با�س ��م الدليمي وم�ؤيد مظهر العزاوي،
معان ��اة املحامي العراقي الريا�ض ��ي م ��ن التهمي�ش
والفو�ض ��ى وا�س ��تالب احلقوق من �أغلب م�س�ؤويل

احلرك ��ة الريا�ض ��ية ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن فو�ض ��ى ت�س� � ّلل القان ��وين م ��ن غ�ي�ر القانوني�ي�ن ف�ض�ل ً�ا عن ف�ض ��ح احلالة املالية واحل�س ��ابية ،ف ��الأوىل توجّ ه الثانية
املتط ّفلني على مهنته التي ال يجوز �أن ميار�س ��ها �إال انحراف وف�س ��اد الهيئات الريا�ض ��ية التي ت�ستعني وتق ّننها ومن يرف�ض يت ��م معاقبته جزائي ًا ومدني ًا،
من ت�ش� � ّرب اخالقيات املهنة طوال �سنوات درا�سته بغ�ي�ر القانوني�ي�ن ل�ش� ��ؤونها القانوني ��ة ،و�س ��يتم فالقوان�ي�ن ال حترتم �إن مل تكن ملزم ��ة وتر ّتب �أثر ًا
وخرباته القانونية الريا�ضية املرتاكمة".
ف�ض ��حها �إعالمي� � ًا ومقا�ض ��اتها قانوني� � ًا وق�ض ��ائي ًا قانوني ًا �صارم ًا عند خرقها".
وا�ضاف :ال ميكن �أن تكون هناك مقارنة �أاو تغييب ح�س ��ب مقت�ض ��ى احل ��ال ،وكذل ��ك مالحق ��ة الدخالء وك�ش ��ف ":م ��ن �أه ��داف ه ��ذا التكوي ��ن القان ��وين
لتلك الكفاءات املهنية العالية �إزاء متط ّفلني ودخالء النتح ��ال ال�ص ��فة �أو الن�ص ��ب واالحتي ��ال ح�س ��ب الريا�ض ��ي النا�ش ��ئ ه ��و التعاطي م ��ع كل الكيانات
ال يفقهون القانون و�أبجدياته والغاية من ت�شريعه التو�صيف القانوين املنا�سب".
الريا�ض ��ية والتعامل املبا�شر معها لرت�شيح كفاءات
وموجبات ��ه الأخالقي ��ة وعالت ��ه ال�ش ��رعية �س ��وى وب�ّي�نّ ال�ش ��بيبي :م ��ن مه ّم ��ات الرابط ��ة خماطب ��ة قانوني ��ة م ��ن بني اع�ض ��ائه وبالتن�س ��يق م ��ع نقابة
�أنهم يجمع ��ون املعلومات بفعل �إمكانية الو�ص ��ول ال�س ��لطة الت�ش ��ريعية والتن�س ��يق مع جلانه ��ا بغية املحامني وقط ��ع الطريق على الدخ�ل�اء واملتط ّفلني
للمعلومة املتاحة للجميع الكرتوني ًا ".
فر� ��ض م ��واد قانوني ��ة عل ��ى كل ت�ش ��ريع قان ��وين
والن�ص ��ابني ومن منتحلي ال�ص ��فات والألقاب دون
ّ
وذكر �:س ��توجّ ه دعوة مفتوحة لكل حمامي ريا�ضي ريا�ض ��ي جديد �أو �إج ��راء تعديل على الت�ش ��ريعات وجه حق ومقا�ض ��اة �أمثالهم و�أمث ��ال تلك الكيانات
ل ��ه الرغبة بت�ش ��كيل هيئة ت�أ�سي�س ��ية للرابطة حتدّد الريا�ض ��ية ال�س ��ابقة ،توجب على م�س�ؤول كل كيان يف حالة الإ�ص ��رار على هذا االنحراف وتغييب تلك
املتخ�ص�صة لأن هذا
ال�سُ ��بل وااله ��داف والنظ ��ام الداخل ��ي وال�ش ��كل ريا�ض ��ي تعيني م�ش ��اور قانوين ب�ش ��كل �إلزامي من الكفاءات القانونية الريا�ض ��ية
ّ
القانوين املُختار له ��ذا التكوين الوليد الذي يهدف املن�ض ��مني لنقاب ��ة املحام�ي�ن �أ�س ��وة بتعي�ي�ن مُدقق معناه �إخفاء حالة ف�ساد ما ال يُراد لها �أن ُتك�شف"!
اىل قط ��ع الطري ��ق عل ��ى املت�س� � ّللني
للتخ�ص ���ص ح�س ��ابي له ��ا ،فاحلال ��ة القانونية �أه ��م و�أوجب من وا�س ��تدرك �:آن الأوان �أن ي�أخذ املحامي الريا�ض ��ي
ّ

دوره الري ��ادي امل�س ��تحق ورف ��ع احلي ��ف والغ�ب�ن
امل�س ��تمر عن ��ه وجت ��اوز الآخري ��ن على ا�س ��تحقاقه
بالتع ��اون م ��ع م�س� ��ؤويل الف�س ��اد �أو ِم ��ن ُم ّدع ��ي
الإ�ص�ل�اح ،و�أن نف�ض ��ح تل ��ك الهيئ ��ات الريا�ض ��ية
وم�س� ��ؤوليها الذي ��ن ي ّدع ��ون اال�ص�ل�اح و�أي�ض� � ًا
مقا�ضاة كل منتحل �صفات املحامني و�أدوارهم".
وتابع �:سيتم تزويد الزميالت والزمالء باخلربات
القانوني ��ة الريا�ض ��ية الالزمة التي تظه ��ر الرابطة
ب�ش ��كل الئ ��ق م ��ن حي ��ث اخل�ب�رات القانوني ��ة
الريا�ض ��ية ،والتعاطي مع الكيانات الريا�ضية دون
�ضرر �أو تلك�ؤ الطرفني".
وخت ��م ال�ش ��بيبي :نتمن ��ى م ��ن الزم�ل�اء الأفا�ض ��ل
تدوين مالحظاتهم ،و�أن يكونوا م�ستعدين النعقاد
امل�ؤمتر الت�أ�سي�س ��ي يف بغداد مع فت ��ح فروع لبقية
حمافظاتنا العزيزة �إن ا�ستدعت احلاجة لذلك.
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االهوار العراقية على الئحة الرتاث بني الوجود وعقم التطبيق

 د.معتز عناد غزوان

في كتاب الدولة العقيمة لم�ؤلفه الوزير وال�سفير
الدكتور ح�سن الجنابي والذي �صدر م�ؤخراً عن دار
المدى للن�شر ،ي�شير فيه الم�ؤلف الى جوانب عدة
اختزلت العديد من المحطات واالحداث المختلفة
التي كانت وال تزال جزءاً من حياة ال�شعب العراقي
ومعاناته من م�صاعب وازمات وتحوالت �شتى ،لتكون
االنجازات المهمة التي حققتها هذه الحكومة عندما
بد�أ الوزير ح�سن الجنابي العمل فيها م�س�ؤو ً
ال عن
الملف المائي ال�شائك في العراق،

فق ��د واجه ازمات خمتلفة كانت من بينها �س ��عيه
احلثي ��ث النعا� ��ش االه ��وار واغمارها وال�س ��عي
للحف ��اظ عل ��ى بيئته ��ا املتمي ��زة ،وال�س ��يما ان
االه ��وار هي م�س ��طحات مائي ��ة تتمي ��ز بالعراقة
واحدى مظاهر ح�ضارة وادي الرافدين العظيمة
وق ��د وج ��دت تل ��ك امل�شاه ��د الطبيعي ��ة للأه ��وار
يف االخت ��ام اال�سطواني ��ة ال�سومري ��ة واالكدي ��ة
وال�سيم ��ا انه ��ا كان ��ت ت�سيط ��ر على تل ��ك املنطقة
اخل�صب ��ة املهم ��ة م ��ا بني نه ��ري دجل ��ة والفرات،
فبي ��ت الق�صب رم ��ز االلهة ع�شت ��ار الهة اخل�صب
والعط ��اء يف الع ��راق القدمي وبي ��ت الق�صب هو
رم ��ز االله متوز (دموزي) ال ��ه اخل�صب والعطاء
اي�ض ��ا .لذلك تطرق الكات ��ب يف جممل حديثه عن
االهوار وتاريخها وحتوالتها البيئة والتاريخية
وال�سيم ��ا ان الكاتب كان ق ��د ترجم كتاب ًا مهم ًا عن
االهوار للكات ��ب ال�شهري (غافن يونغ) واملو�سوم
(الع ��ودة اىل االهوار) والذي طبع بطبعات عدة.
لق ��د كان اهتمام الكات ��ب اال�سرتاتيجي بالأهوار
اهتماما كب�ي� ً
را اذ �سعى قبيل ا�ستيزاره ب�سنوات
ع ��ده اىل اغم ��ار االه ��وار وتطويره ��ا واقام ��ة
العدي ��د م ��ن االجن ��ازات العلمية التي م ��ن �ش�أنها
ان ت�سه ��م يف تط ��ور بيئة االه ��وار واعادتها اىل
�ساب ��ق عهده ��ا بل حتويله ��ا اىل اماك ��ن �سياحية
وتاريخي ��ة مهمة جدا ،وكانت م ��ن اهم اجنازاته
هي ان�ش ��اء مركز انعا�ش االه ��وار التابع لوزارة
املوارد املائية عندم ��ا كان الكاتب م�ست�شارا مهم ًا

م�شاريع �ضيقة

يف امللف املائي...
ويف ا�ش ��ارة مهم ��ة للكات ��ب وا�صف� � ًا االه ��وار
العراقية واه ��م مميزاتها ع ��ن امل�سطحات املائية
يف دول اخ ��رى ،اذ يقول :بان قدرة االهوار على
البق ��اء ت�أتي م ��ن مرونتها يف ا�ستع ��ادة طبيعتها
بع ��د اي انكما� ��ش او عار� ��ض ت�سب ��ب ب ��ه احوال
طبيعي ��ة او غ�ي�ر طبيعي ��ة ،كاجلف ��اف او ال�شحة
املائي ��ة امل�ؤقتة ،ينبع ذلك من �شدة متا�سك حلقات
احلي ��اة املرتابط ��ة الق ��ادرة عل ��ى انت ��اج �شروط
اال�ستم ��رار والتخ ��ادم الطبيعي ب�ي�ن البيئة ،اي
العنا�ص ��ر غري احلية  ،وبني االحياء التي تعتا�ش
عليه ��ا ،وه ��ذه توف ��ر بالنتيج ��ة �ش ��روط البق ��اء
االن�س ��اين التي ت ��درب عرب ال�سنني عل ��ى العي�ش
ب�ص ��ورة وئام مع حميطه املائي ت�سمح ببقاء تلك
التوازن ��ات الطبيعية لذلك فان الكثري من االحياء
الت ��ي تعي� ��ش يف نظام ايكولوج ��ي �صحي وقائم
بذات ��ه متث ��ل منوذج� � ًا للعملي ��ات االيكولوجي ��ة
والبيولوجي ��ة الهامة ،تكون مه ��ددة باالنقرا�ض
بفعل تغري �ش ��روط البقاء واال�ستم ��رار .تعر�ض
الكات ��ب اي�ضا يف حديثة العلمي والتطبيقي املهم
اىل ق�ضية التجفيف الذي تعر�ضت اليه م�ساحات
�شا�سعة من تل ��ك امل�سطحات املائية املهمة ،والتي
�سببت اىل نزوح �سكانها اىل اماكن اخرى بعد ان
عا�شوا �سنوات حياتهم يف تلك امل�سطحات املائية
كم ��ا ادى التجفي ��ف اىل انته ��اء احلي ��اة البيئ ��ة
وااليكولوجي ��ة م ��ن حيوانات بري ��ة كاجلامو�س

واالبقاء واخلنازير وحيوانات اخرى ف�ض ًال عن
الطيور واال�سماك.
وهن ��ا ي�شري الكات ��ب ب�شكل مو�ضوع ��ي وحيادي
بانه وعلى الرغم من ال�صعوبات التقنية واملادية
واالقت�صادية التي كان ��ت تواجه احلكومة �آنذاك
فق ��د كان اهتم ��ام احلكوم ��ة وا�ضح� � ًا بالأه ��وار
وانعا�شه ��ا وا�صبح ��ت تل ��ك ال�سيا�س ��ة الر�سمي ��ة
للحكوم ��ة على ح ��د تعبري الكاتب ،وق ��د بد�أ عمل
الوزي ��ر ح�سن اجلنابي بو�صف ��ه امل�س�ؤول االول
ع ��ن امللف املائي يف احلكومة اىل �ضرورة العمل
عل ��ى ادراج االه ��وار على الئحة ال�ت�راث العاملي
بجهود جب ��ارة ووطنية حقيقي ��ة ،على الرغم من
اعرتا� ��ض الكث�ي�ر من دول اجل ��وار يف هذا االمر
والذي كانت ملفاو�ض ��ات الوزير اثرها الكبري يف
تذلي ��ل ال�صعوب ��ات واملخ ��اوف لدى تل ��ك الدول
والو�صول معه ��م اىل اتفاقات مهمة تعزز امل�ضي
واال�ستم ��رار مب�ش ��روع ادراج االه ��وار �ضم ��ن
الئح ��ة ال�ت�راث العاملي وال ��ذي ت ��وج بالفعل يف
ال�سابع ع�شر من متوز ع ��ام 2016م ،ومبباركة
دول اجل ��وار املعرت�ض�ي�ن �سابق ��ا واملرحب�ي�ن
اليوم بفع ��ل ال�سيا�سة واحل ��وار املهني والعلمي
وال�سيا�سي للوزير اجلنابي.
ي�ش�ي�ر الكاتب الدكتور ح�سن اجلنابي يف حديثة
املتوا�ص ��ل اىل ازم ��ة �شح ��ة املياه الت ��ي ادت اىل
ت ��دين م�ستوي ��ات املي ��اه يف االنه ��ار ف�ض�ل� ًا ع ��ن
ت�أثر االه ��وار ومن ثم تده ��ور الو�ضع يف مدينة

الب�ص ��رة بع ��د مت ��دد الل�س ��ان امللح ��ي املمت ��د من
البح ��ر باجت ��اه املدين ��ة م ��ن خ�ل�ال �ش ��ط العرب
وب�سب ��ب �شحة املي ��اه ،وهنا ب ��د�أت معاناة كبرية
تتطلب من الوزير ان يتخذ قرارات مهمة ب�ش�أنها
ملواجهته ��ا واعادة االم ��ور اىل طبيعته ��ا ،وعلى
الرغم من جهوده احلثيثة يف توفري املياه العذبة
اىل الب�ص ��رة الت ��ي �شهدت غ�ضب� � ًا جماهريي ًا �ضد
احلكوم ��ة ال ب�سب ��ب ال�شح ��ة ح�س ��ب ب ��ل ب�سبب
تده ��ور اخلدم ��ات وباق ��ي م�ستلزم ��ات احلي ��اة
اليومية فيه ��ا .ويف هذا ال�ش� ��أن يربط الكاتب ما
ا�صطل ��ح عليه بالدول ��ة العقيم ��ة يف حديثه قائ ًال
قدمت احاطة عن الو�ض ��ع املائي ملجل�س الوزراء
يف احل ��ادي والع�ش ��رون م ��ن كان ��ون االول عام
2017م ،م�ست�شه ��د ًا بحال ��ة اخلط ��ورة يف �سد
دربندخ ��ان والق ��رار الرتك ��ي مبلئ �س ��د الي�سو،
فاق�ت�رح رئي� ��س ال ��وزراء ت�شكيل جلن ��ة ملواجهة
ال�شح ��ة بد ًال م ��ن تخوي ��ل وزارة امل ��وارد املائية
بال�صالحي ��ات املطلوب ��ة ،وهذا هو دي ��دن الدولة
العقيم ��ة ،اذ يلج� ��أ امل�س�ؤول ��ون اىل ت�شكيل جلان
غالب� � ًا ما ينتهي عملها بتقدمي تقرير يركن جانب ًا،
اما احلكومات الطبيعية فتتبع ال�سياقات املعتادة
التي حت�ت�رم االخت�صا�صات يف معاجلة االزمات
ومنها تل ��ك�أ امل�شاريع اخلا�ص ��ة ب�إنعا�ش االهوار
وتطويره ��ا ف�ض ًال ع ��ن ادارة املل ��ف املائي ب�شكل
منطق ��ي وعلم ��ي وفن ��ي مبا يت�ل�اءم م ��ع الظرف
احلايل وبيئة العراق املعروفة.

عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأن�سان
(التعذيب �أثناء التحقيق امنوذج ًا)

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
بحلول العام  2003بدا م�شروع جديد �صوب العراق من خالل تغيري نظام احلكم فيه
قادته الواليات املتحدة معتمدة على الأحزاب املعار�ضة يف ذلك الوقت احلاكمة حالي ًا
على تغيري الأو�ضاع بكامل التفا�صيل فيه ويكون منوذج ًا خمتلف ًا وفريد ًا للمنطقة
حتت م�سميات الدميقراطية وحقوق االن�سان وليكن عراق لك العراقيني ،وما ان مت
احتالل العراق حتى بات امل�شروع الكبري يتجز�أ مل�شاريع �صغرية تغريت فيها الأفكار
وفق متبنيات املحتل واحلاكمني اجلدد ،امل�شكلة الأكرب ان امل�شروع هنا حتول من
قومي �إىل مذهبي ديني تتخلله �أفكار ليربالية بني احلني والأخر لتجميل �شكل النظام
ال اكرث ،هذه امل�شاريع بد�أت من خالل اخلطب وال�شعارات بالرغم من انها القت
ا�ستح�سان البع�ض من هذه الفئة او تلك �إال انها بقيت غريبة نوع ًا ما �إىل ان �أ�صبحت
�صيغ للحكم وتويل امل�س�ؤولية.
مل تكف هذه امل�شاريع التي خرجت من �أفكار الداعني بها و�صارت �صيغ حكم حقيقية
من ان تخلق مناذج �سيا�سية تقت�صر على اجلوانب التنظريية ال بل راحت ت�ؤ�س�س
لهذه الفكرة ان تكون �أولوية عمل يف �إدارة �ش�ؤون الدولة مما جعل من الدولة برمتها
�أ�سرية لهذه الأفكار فقفزت على ال�ساحة العراقية م�شاريع �شيعية و�سنية وكردية �إىل
جانب م�شاريع مكوناتية جُ ل عملها هو البقاء وعدم تهمي�شها وقتلها ،الق�ضية الأخرى
ان هذه امل�شاريع �ساهمت يف قتل الهوية اجلامعة مما جعلها ت�ساهم يف تعزيز فكرة
اخلندق والعدو الواقف خلفه بالرغم من ان العدو مت خلقه من خالل املمار�سات التي
طبق من خالل العمل امل�ؤ�س�ساتي بالدرجة الأوىل ،هذا جعل من الأحزاب التي ت�ؤمن
بهذه امل�شاريع ال�ضيقة ان حتكم ومتار�س عملية احلكم بكامل ال�سلطوية والقوة ال
ل�شيء �سوى من اجل تهيمن وت�سيطر وتب�سط النفوذ.
ال�س�ؤال هل هذه امل�شاريع هي من بُنيات �أفكار هذه الأحزاب؟ ،اجلواب ان هذه
الأحزاب ب�شقيها ال�سني وال�شيعي قد ُخلقت على هذا الأ�سا�س ومنطلقاتها الفكرية
بُنيت وفق تبني هكذا طروحات �ساعده يف مرحلة ما من مراحل الفو�ضى و�ضعف
الدولة ان تر�سخ افكارها وتزرعها داخل عقول جمهورها الذي خرج من عراق متخم
بالظلم والدكتاتورية واحلروب ،جمهور كان توا ميار�س طقو�سه احلياتية مبنتهى
احلرية وان ال يكون مراقب ومطارد لكنه وبعد �سنوات وجد نف�سه يدور حول نف�سه
يف دائرة مغلقة ا�سمها الهوية ال�ضيقة التي باتت فكرة تركها �صعبه للغاية كون
تبعات املغادرة او االعرتا�ض قد تكلفه حياته ،يف اجلانب االخر من امل�شروع ا�ضحى
م�شروع حزبي �ضيقن اجلواب الثاين على ال�س�ؤال هو ما ي�سمى بالتدخل اخلارجي
او ال�سيطرة اخلارجية على الداخل الذي ال يخلو من الهيمنة اخلارجية على الداخل
وال يخلو من االتفاق وفكرة التخادم غري املبا�شر بني الواليات املتحدة ودول اجلوار
العراقي ،هذا التخادم الذي �سمح لهذه امل�شاريع بالرغم من خطورتها على ال�سيا�سية
الإقليمية ان تطبق ويُنظر لها من كل دول اجلوار حتى باتت ال�ساحة العراقية ار�ض
خ�صبة خلطاب التطرف والكراهية واالنق�سام ،وما كان م�شروع بايدن عام 2006
الداعي لتق�سيم العراق �إال مر�آة عاك�سة لهذه امل�شاريع التي �ساهمت بها القوى
الإقليمية والدولية.
اليوم هذه امل�شاريع هي �سبب الفو�ضى التي يعي�شها العراق لأنها م�شاريع ولدت
ميته فبداخل كل طائفة فرق متنازعة على احل�ص�ص والزعامة ،باملقابل خلق زعامات
متعددة مت�صارعة ال ت�ؤمن بلغة احلوار والتداول ال�سلمي لل�سلطة والأكرث من ذلك
تر�سخ يف عقولها اميان ان العراق لها ولي�س للعراقيني ،بالتايل جند اليوم الت�أكيد
على الهوية العراقية �سواء من خالل ال�صوت املجتمعي او حتى من خالل اخلطب
احلزبية والكتلية دليل على ان م�شروع الهويات ال�ضيقة ف�شل يف بناء الدولة و�إدارة
�ش�ؤونها ،ودليل على ان دولة بحجم العراق ال يُقاد من خالل طائفة او دين او قومية
ومهما تعدد امل�شاريع ال�ضيقة يبقى امل�شروع الدعي لتعزيز الهوية الوطنية العراقية
هو �أ�سا�س النجاح واالنتقال من احلالة الال�سلم �إىل ال�سلم.

� سامل رو�ضان املو�سوي

ان الد�ستور العراقي �أ�شار الى عمل القوات
الأمنية والمخابرات في ن�صو�ص خا�صة تتعلق
بعملها و القوات الأمنية تتمثل بقوى الداخلي
التي تتكون من ال�شرطة المحلية و�شرطة
الحدود والدفاع المدني والمرور وال�شرطة
االتحادية و�شرطة الحرا�سات و�أية ت�شكيالت
�أخرى ترتبط بوزارة الداخلية وعلى وفق
�أحكام المادة (/1ثالث ًا) من قانون الخدمة
والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ( )18ل�سنة
 2011المعدل ،وعمل هذه القوات الأمنية
ين�صب على حفظ الأمن الداخلي للبلد وحماية
المجتمع من الجريمة ومكافحتها ،كما لأجهزة
ال�شرطة التي تمثل العمود الفقري للقوات
الأمنية مهام تحقيقية تتوالها في الك�شف
عن الجرائم وعلى وفق �أحكام الباب الثالث
من قانون �أ�صول المحاكمات الجزائية رقم 23
ل�سنة  1971المعدل وفي المواد ( )49التي جاء
فيها (على �أي م�س�ؤول في مركز ال�شرطة عند
و�صول �أخبار اليه بارتكاب جناية �أو جنحة ان
يدون على الفور �أقوال المخبر وي�أخذ توقيعه
عليها وير�سل تقريراً بذلك �إلىقا�ضي التحقيق
�أو المحقق) وفي كل الأحوال ان ي�شعر القا�ضي
المخت�ص باي �إجراء يتخذه ،وال يجوز �إجراء
�إي تحقيق مع �أي متهم �إال من قبل القا�ضي
المخت�ص او المحقق الق�ضائي تحت �إ�شراف
القا�ضي وعلى وفق �أحكام المادة ( )51من قانون
�أ�صول المحاكمات الجزائية رقم  23ل�سنة 1971
المعدل،

واملحق ��ق الق�ضائي ه ��و ال�شخ�ص الذي يع�ي�ن ب�أمر من
رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى على ان يكون حا�ص ًال على
�شه ��ادة يف القانون معرتف بها ،لكن يف بع�ض الأحيان
يت ��م منح �ضباط ال�شرطة ومفو�ضيها �سلطة حمقق ب�أمر
م ��ن رئي�س جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى وعلى وف ��ق �أحكام
امل ��ادة (/51ه) من قانون الأ�صول اجلزائية ،وقبل �أيام
معدودة مت من ��ح �ستة وع�شرين �ضابط� � ًا �سلطة حمقق،
وعل ��ى وف ��ق م ��ا مت ن�ش ��ره يف موق ��ع جمل� ��س الق�ض ��اء
الأعلى ،لذلك فان عمل القوى الأمنية يف جمال التحقيق
�أو تعق ��ب املتهمني واملجرم�ي�ن ومكافحة اجلرمية يجب
ان يك ��ون على وفق مقت�ضى القانون والد�ستور ،وجند
ان قان ��ون �أ�صول املحاكمات اجلزائي ��ة قد �أكد على عدم
اتخ ��اذ �أي�إج ��راء في ��ه ق�سوة لإك ��راه املتهم عل ��ى الإقرار
بالتهم ��ة املن�سوب ��ة الي ��ه وعلى وف ��ق م ��ا ورد يف املادة
( )218م ��ن قان ��ون الأ�ص ��ول اجلزائي ��ة التي ج ��اء فيها
االت ��ي (ي�شرتط يف الإقرار ان ال يك ��ون قد �صدر نتيجة
�إك ��راه) ف�ض ًال عن ذلك فان اتب ��اع �أ�ساليب الإكراه ومنها
تعذيب املتهم �سواء كان ج�سدي �أو معنوي ،فانه ي�شكل
جرمي ��ة يعاقب عليها القانون بال�سج ��ن الذي ي�صل �إىل
خم�س ��ة ع�ش ��ر عام وعلى وف ��ق �أحكام امل ��ادة ( )333من
قان ��ون العقوب ��ات رقم  111ل�سن ��ة  1969املع ��دل التي
ج ��اء فيه ��ا االت ��ي( :يعاق ��ب بال�سج ��ن او احلب� ��س كل
موظ ��ف او مكل ��ف بخدم ��ة عامة ع ��ذب او ام ��ر بتعذيب
مته ��م او �شاهد او خبري حلمل ��ه على االعرتاف بجرمية
او ل�ل��إدالء ب�أق ��وال او معلومات ب�ش�أنه ��ا او لكتمان امر
من الأمور او لإعط ��اء راي معني ب�ش�أنها .ويكون بحكم
التعذيب ا�ستعمال القوة او التهديد.القوى الأمنية التي
�أ�شار لها الد�ست ��ور العراقي تتكون من جهاز املخابرات
الوطني والأجهزة الأمنية) ،والد�ستور العراقي قد منع
التعذيب باي �شكل من الأ�شكال �أثناء التحقيق مع املتهم
مهما كانت التهم ��ة املن�سوبة اليه وعلى وفق ما ورد يف
املادة (�/37أوال/ج) م ��ن الد�ستور النافذ التي جاء فيها
االتي (يحرم جميع �أنواع التعذيب النف�سي واجل�سدي
واملعامل ��ة غ�ي�ر الإن�ساني ��ة ،وال ع�ب�رة ب� ��أي اع�ت�راف
انت ��زع بالإك ��راه �أو التهدي ��د �أو التعذي ��ب ،وللمت�ض ��رر
املطالب ��ة بالتعوي�ض عن ال�ضرر امل ��ادي واملعنوي الذي
�أ�صابه وفق� � ًا للقانون) ،والد�ستور مل يكت � ِ�ف بهذا املبد�أ
الد�ست ��وري امله ��م حلماي ��ة ال�شخ� ��ص من ج ��ور املحقق
او ال�سلط ��ة التحقيقي ��ة ،و�إمنا جعل من مب ��ادئ حقوق
الإن�س ��ان دليل عمل تلك الأجه ��زة الأمنية وعلى وفق ما
�أورده يف مادت�ي�ن م ��ن م ��واده يف امل ��ادة (�/34أو ًال/د)
التي ج ��اء فيها االتي (يق ��وم جهاز املخاب ��رات الوطني
العراقي بجم ��ع املعلومات ،وتقومي التهديدات املوجهة
للأم ��ن الوطني ،وتق ��دمي امل�شورة للحكوم ��ة العراقية،

ويكون حتت ال�سيطرة املدنية ،ويخ�ضع لرقابة ال�سلطة
الت�شريعي ��ة ،ويعمل وفق� � ًا للقان ��ون  ،ومبوجب مبادئ
حق ��وق الإن�س ��ان املعرتف به ��ا) وكذلك يف امل ��ادة (/84
بقانون ،عمل الأجهزة
�أو ًال) التي جاء فيها االتي (ينظم
ٍ
الأمني ��ة ،وجهاز املخابرات الوطن ��ي ،وحتدد واجباتها
و�صالحياته ��ا ،وتعم ��ل وفق� � ًا ملب ��ادئ حق ��وق الإن�سان،
وتخ�ض ��ع لرقاب ��ة جمل� ��س الن ��واب) وه ��ذه الن�صو�ص
ت�ش ��كل تق ��دم وتط ��ور يف جم ��ال حق ��وق الإن�س ��ان فان
الد�ست ��ور جعل من مبادئ حقوق الإن�س ��ان قواعد �آمرة
يج ��ب االلتزام بها �سواء ذكرت يف ن�صو�ص قانونية �أم
مل تذك ��ر ،الن الد�ست ��ور منح تلك املب ��ادئ االعلوية على
�سائ ��ر الن�صو�ص القانونية حينما ام ��ر القوات الأمنية
وجه ��از املخاب ��رات بااللت ��زام به ��ا ومل ي�ت�رك الأمر�إىل
قان ��ون ينظمه ��ا بل جع ��ل م ��ن الن�صو�ص ال ��واردة فيه
الزامي ��ة يف وج ��وب مراعاته ��ا عن ��د عمل تل ��ك القوات
الأمني ��ة ومنه ��ا �أجه ��زة ال�شرط ��ة وغريه ��ا ،ويذك ��ر ان
مبادئ حقوق الإن�سان هي املبادئ الواردة يف ال�شرعية
الدولية حلق ��وق الإن�سان ومنها الإعالن العاملي حلقوق
الإن�س ��ان والعهدي ��ن الدولي�ي�ن اخلا�ص�ي�ن باحلق ��وق
املدني ��ة واالقت�صادية وغريها م ��ن االتفاقيات والعهود
واملواثي ��ق الدولية ذات ال�صل ��ة بحقوق الإن�سان والتي
�ص ��ادق عليها الع ��راق ،بل ان الد�ست ��ور النافذ يف املادة
( 34و  )84امل�ش ��ار اليهم ��ا قد تو�س ��ع يف منح االعلوية
حت ��ى للعه ��ود واملواثيق الدولي ��ة غري امل�ص ��ادق عليها
م ��ن العراق الن الن� ��ص الد�ست ��وري ويف املادتني �أعاله
ق ��د �أ�شار �إىل عمل تل ��ك القوى على وف ��ق مبادئ حقوق
الإن�سان وب�شكل مطلق ومل يحددها باملواثيق امل�صادق
عليه ��ا فقط  ،واملطلق يجري على �إطالقه ،وما يعزز هذا
الق ��ول ان االتفاقي ��ات واملواثيق الدولي ��ة اذا ما �صادق
عليها الع ��راق ف�إنها تك ��ون مبثابة قان ��ون وطني حالها
ح ��ال �أي قانون اخر وبذل ��ك الحاج ��ة �إىل الت�أكيد عليها
م ��امل يق�ص ��د الد�ست ��ور �شمول جمي ��ع املب ��ادئ املتعلقة
بحق ��وق الإن�س ��ان جميع ًا �س ��واء كان م�ص ��ادق عليها او
غ�ي�ر م�صادق ،لذل ��ك فان الق ��وات الأمني ��ة ملزمة بحكم
الد�ست ��ور مراع ��اة حق ��وق الإن�س ��ان وعدم خ ��رق هذه
املب ��ادئ العاملي ��ة والد�ستوري ��ة ويج ��ب الوق ��وف عند
ح ��االت الإكراه والتعذيب التي يتعر� ��ض لها املتهمون
مبوق ��ف حا�س ��م الن التعذي ��ب واالعت ��داء اجل�س ��دي
والنف�س ��ي كان وم ��ازال منهج عم ��ل روتيني يومي يف
مراكز التحقي ��ق ومنذ زمن الأنظم ��ة ال�سابقة قبل عام
 2003ولغاي ��ة الآن ،وتك ��ررت ح ��االت وف ��اة املتهمني
�أثن ��اء التحقيق من ج ��راء التعذي ��ب ،وو�سائل الأعالم
تن�ش ��ر ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر م�أ�س ��اة م ��ن تل ��ك امل�آ�سي
الإن�ساني ��ة  ،و�أخرها ما حدث ل�شاب م ��ن اهل الب�صرة

قب ��ل �أي ��ام قليلة وقبله ��ا �شاب من �أهايل بغ ��داد الكرخ،
وغريه ��ا من احل ��االت وبع�ضها موث ��ق ق�ضائيا عندما
�أه ��درت املحكم ��ة االع�ت�راف بارت ��كاب اجلرمي ��ة لأنه
كان حت ��ت الإك ��راه والتعذي ��ب وعلى وف ��ق ما ورد يف
ع�شرات القرارات ال�صادرة م ��ن حمكمة متييز العراق
االحتادي ��ة ومنه ��ا قرارها الع ��دد /547هيئ ��ة جزائية
مو�سع ��ة 2014/يف  2014/7/22وج ��اء في ��ه الآت ��ي
(�أمااع�ت�راف املته ��م (خ ع ك) و�إن كان هو الآخر �سبب
م ��ن �أ�سب ��اب احلك ��م ا�ستن ��ادا لأح ��كام امل ��ادة  213من
قان ��ون �أ�صول املحاكم ��ات اجلزائية وه ��و �سيد الأدلة
�إال ان ��ه يخ�ضع �إىل تقدير املحكم ��ة وهذا ما ا�ستنتجته
ب�أن ��ه كان نتيج ��ة �إكراه م ��ادي تعر�ض ل ��ه املتهم) كذلك
م ��ا �أاق ��ره قانون العف ��و رق ��م  27ل�سن ��ة  2016املعدل
يف امل ��ادة (/9اوال) بوج ��ود تعذي ��ب واك ��راه النتزاع
االعرتاف ��ات وعلى وفق الن�ص االت ��ي (للمحكوم عليه
بجناية او جنحة مبن فيهم مرتكبو اجلرائم امل�ستثناة
بامل ��ادة ( )4من �أحكام قان ��ون العفو ممن ادعى انتزاع
اعرتاف ��ه بالإك ��راه او اتخ ��ذت الإج ��راءات القانوني ��ة
بحقه بناء على اقوال خمرب �سري او متهم اخر الطلب
م ��ن اللجن ��ة امل�شكل ��ة يف البن ��د (ثانيا) من ه ��ذه املادة
تدقيق الأحكام و القرارات ال�صادرة يف الدعاوى التي
اكت�سب ��ت قراراتها الدرجة القطعي ��ة �أو قيد التدقيقات
التمييزي ��ة و تدقيق الأحكام و القرارات من الناحيتني
ال�شكلي ��ة و املو�ضوعي ��ة و الطل ��ب ب�إع ��ادة املحاكمة و
للجن ��ة ال�سلطة التقديرية ب�إعادة التحقيق يف الدعوى
املنظ ��ورة م ��ن قبلها) ومن تطبيقات تل ��ك املادة ما جاء
يف قرار الهيئ ��ة املو�سعة اجلزائية يف حمكمة التمييز
االحتادية العدد  2017/1762يف  2018/1/31الذي
جاء فيه (وج ��دت حمكمة اجلنايات وه ��ذه الهيئة بان
تل ��ك االعرتافات الت ��ي دونت للمتهمني ج ��اءت جمردة
ومل تعزز بدليل �آخر و�أنه ��م تراجعوا عن �أقوالهم�أمام
حمكم ��ة اجلناي ��ات وانه ��ا انتزع ��ت منه ��م بالإك ��راه
والتعذيب) وهذه الوقائع توكد على ان التعذيب �أثناء
التحقي ��ق النتزاع االع�ت�راف ما زال قائم ��ا وم�شخ�ص ًا
م ��ن الق�ضاء لذلك البد وان يكون للق�ضاء موقف حا�سم
من هذه اخلروقات الد�ستورية والقانونية وان تتوىل
املفو�ضي ��ة حلق ��وق الإن�سان ممار�سة دوره ��ا الأ�سا�س
يف حماية حري ��ات وحقوق الإن�سان يف العراق ومنها
احل ��ق ويف الكرامة واحلي ��اة ،الن �صمت تلك اجلهتني
املهمتني مينح الفر�صة الن يتمادى البع�ض يف �أ�ساليب
التعذي ��ب والإكراه واملواطن يعول كثري ًا على الق�ضاء
العراق ��ي لأن ��ه �ضمانت ��ه وح�صن ��ه الأخ�ي�ر م ��ن ج ��ور
ال�سلطة التنفيذية.
قا�ض متقاعد
ٍ
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ّ
الغذامي
النقدي في (ال�سرديّة الحرجة) ..للدكتور عبد اهلل
الحرج
ّ
د .نادية هناوي
 -حرج االنتقاء الفل�سفي-

منذ �أن ته�شم التمركز المنطقي للعقل
وتفتت متربولويات اللوغو�س وهم�شت
متعالياته وت�ضادت �أحادياته حتى
غابت ال�سرديات الكبرى وتميعت ،ولم
تعد لها �أولوياتها في الهيمنة بعد �أن
حلت محلها ال�سرديات ال�صغرى التي
بها ات�سعت ميادين ال�سرد وتعددت
نظرياته وتنوعت م�سمياته ،و�صارت
الر�ؤية التعددية والهوية الكونية هما
الطاغيتان بدال من مفاهيم وت�صورات
كانت �شائعة حول العقل والهوية
والثقافة والزمان والمكان والآخر وما
�شاكلها من مو�ضوعات تدخل في باب
الأدب ،وبع�ضها الآخر ينتمي �إلى ميادين
مجاورة �أو بينية للأدب كاالجتماع
والميثولوجيا وعلم النف�س والتاريخ
والفل�سفة وغيرها.

ولع ��ل واح ��دة م ��ن ال�س ��رديات الت ��ي كان ��ت
مهم�ش ��ة يف ظ ��ل ال�س ��رديات الك�ب�رى ه ��ي
ال�س ��ردية العربي ��ة وم ��ا حف ��ل ب ��ه قدميه ��ا
وحديثها م ��ن ظواهر وق�ضايا كان يُعتقد يف
الغال ��ب �أنه ��ا جم ��رد بداي ��ات ال ت�ؤ�س�س لأية
تقالي ��د ليكون كل ما لدينا م ��ن �سرود دخيلة
علينا ،انتقلت �إلينا بالرتجمة من �آداب الأمم
املجاورة.
وال خ�ل�اف � ّأن ال�سردية العربي ��ة من التنوع
وال�ث�راء م ��ا يجعل �أي ��ة درا�سة له ��ا مت�شعبة
وكب�ي�رة وحتت ��اج اىل عم ��ل جماع ��ي لر�صد
ظواهرها والوقوف على مراحلها واح�صاء
ت�صانيفها.
و�إذا كان ال�س ��رد كمفه ��وم ات�سع ��ت ميادي ��ن
تطبيقات ��ه حت ��ى عم ��ت خمتل ��ف جوان ��ب
احلياة ،ف�إن الرتاث العرب ��ي �سيكون ميدانا
رحبا لدرا�سات �سردية جديدة �ستثري اهتمام
الباحث�ي�ن الغربيني يف العق ��ود القادمة �أكرث
مم ��ا كانت ق ��د �أث ��ارت ا�سالفه ��م يف القرنني
الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر.
وال غراب ��ة �أن تراثن ��ا غن ��ي بالت�صاني ��ف
العلمي ��ة واالدبية فم ��ن الفل�سف ��ة اال�سالمية
والتاري ��خ وعل ��وم اللغ ��ة والنح ��و والفق ��ه
والط ��ب واجلغرافي ��ا اىل االدب وما فيه من
خط ��ب ومقامات ومنام ��ات وحكايات و�سري
واخبار وتراج ��م ورحالت وق�ص�ص حيوان
ور�سائل وق�ص�ص فل�سفية.

موسيقى االحد

وم ��ا ق ��د ي�سف ��ر عن ��ه ه ��ذا الغن ��ى م ��ن كنوز
�سردي ��ة م�ستقبلية �ستك�ش ��ف عنها منهجيات
جدي ��دة و�ستظهر لنا ما هو غام�ض ومرتوك
من تراثنا الدفني.
وواحدة م ��ن �صور تلك الكنوز ال�سردية هي
�سردي ��ات الفل�سفة الإ�سالمي ��ة ك�أحد املناطق
الغني ��ة يف تراثنا ،نظرا مل ��ا يجتمع فيها من
مفاهي ��م الفك ��ر التجري ��دي وامليتافيزيق ��ي
اجلدلي ��ة املتعلق ��ة مب�سائل ذهني ��ة كالوجود
والنف� ��س والعق ��ل ،وم ��ا يتغلغ ��ل فيه ��ا م ��ن
مفاهي ��م ال�س ��رد الن�صي ��ة املتعلق ��ة بالزم ��ان
وامل ��كان واملنظ ��ور والهوي ��ة واملبن ��ى
واملحتوى.
ولأن النقد الثقايف يجمع املنهجيات ويداخل
بني العلوم والآداب بر�ؤى منفتحة وبتعددية
نظرية ،ل ��ذا يغدو ل ��ه دوره املهم يف االجتاه
بالفل�سف ��ة اجتاه ��ا �سردي ��ا ع�ب�ر درا�س ��ات
نقدي ��ة ِّ
تب�ش ��ر �أو تع� � ِّرف ب�سردي ��ات الفل�سفة
الإ�سالمي ��ة .وه ��و م ��ا �أخذنا ن�شه ��ده م�ؤخرا
يف كتابات بع� ��ض املفكرين العرب يف جمال
فل�سف ��ة التاريخ ،منطلق�ي�ن انطالقات �سردية
م ��ا بع ��د كونيالي ��ة ومتبن�ي�ن نظري ��ات ميت ��ا
تاريخية جتمع ال�سرد بالتاريخ والفل�سفة.
ويع ��د الناق ��د الدكت ��ور عب ��د الل ��ه الغذام ��ي
واح ��دا م ��ن الذي ��ن تنبه ��وا �إىل ن�صو� ��ص
الفل�سفة الإ�سالمية وما فيها من غنى متطرقا
وبدرج ��ات متفاوت ��ة �إليه ��ا يف �أغل ��ب كتب ��ه
وب�ش ��كل ين ��م ع ��ن حر� ��ص وا�ض ��ح بالبحث
فيه ��ا وحت ��ري م ��ا يف عقالنيتها م ��ن ق�ضايا
تت�ل�اءم وطبيع ��ة م ��ا انهمك باال�شتغ ��ال عليه
م ��ن مفاهيم احلداث ��ة الغربية التي ت�صب يف
باب الدرا�س ��ات الثقافية ما بع ��د كولونيالية
وم ��ا فتحته له من �آف ��اق للتالقي ما بني الفكر
العامل ��ي املعا�صر وال�ت�راث الفك ��ري العربي
وكي ��ف �أن الأخري �ساب ��ق يف مفاهيمه كثريا
من املفاهيم الغربية.
ولع ��ل البداي ��ة الت ��ي منه ��ا انطل ��ق الدكتور
الغذام ��ي يف �سردن ��ة الن� ��ص الفل�سف ��ي
الإ�سالم ��ي تظه ��ر م ��ن اول كت ��اب ل ��ه ه ��و
(اخلطيئ ��ة والتكف�ي�ر)  1985وفي ��ه اهت ��م
مبقاربة �آخر املناه ��ج الغربية مبا يف تراثنا
م ��ن م�سائ ��ل نقدي ��ة وفل�سفي ��ة ،فح�ي�ن وقف
عن ��د نظرية االت�ص ��ال الياكوب�سنية بادر اىل
ت�أكيد ا�سبقية ح ��ازم القرطاجني يف التلميح
لعنا�ص ��ر االت�صال يف ما ذك ��ره عن االقاويل
ال�شعري ��ة والتخييل كم ��ا وج ��د �أن الفارابي
يف كتابه(جوام ��ع ال�شع ��ر) و�ض ��ع ت�أ�سي�س ��ا
ا�صطالحي ��ا حمم�ل�ا بامل ��د ال ��داليل ملفه ��وم
ال�شع ��ري وال�شعري ��ة� .أم ��ا ال�سيميولوجي ��ا
فق ��ادت الغذام ��ي �إىل احلدي ��ث ع ��ن اال�شارة
م�ستعين ��ا بفل�سف ��ة الغزايل(الث ��راء فكرتن ��ا
عن عالقة الدال باملدل ��ول) واجدا يف تق�سيم
الغزايل حال ملع�ضلة الدال واملدلول.
ومل متن ��ع ك�شوفات البنيوي ��ة الكثرية

الغذام ��ي م ��ن ت�أكي ��د �أ�سبقي ��ة اب ��ن �سين ��ا
للبنيوي�ي�ن يف كتابه(ال�شف ��اء) ال ��ذي ناق� ��ش
في ��ه م�سائل �شكلي ��ة ،منها ال�ص ��وت وعالقته
باملعنى مبا �سماه امل�شاكلة.
وظ ��ل الن ��زوع اىل ر�صد الفل�سف ��ة اال�سالمية
مالزم ��ا الغذامي يف كتبه الالحق ��ة جنبا اىل
جنب عنايت ��ه بر�صد امل�ستح ��دث من املناهج
الن�صية وما بع ��د الن�صية .وال خالف �أن هذا
الن ��زوع الفل�سف ��ي لي�س جديدا فلق ��د اهتم به
كث�ي�ر من النق ��اد العرب ،وبع�ضه ��م كان �أكرث
توغال يف م�سائ ��ل هذه الفل�سف ��ة وت�أويالتها
كن�ص ��ر حامد ابو زيد وحممد اركون وه�شام
�شحي ��ط وح�س ��ام الدي ��ن االلو�س ��ي بي ��د �أن
�أبحاثه ��م وطروحاته ��م كان ��ت تتوغ ��ل فكريا
باجت ��اه عم ��ودي تاريخ ��ي �أو باجت ��اه افقي
بني ��وي بينما كانت توجهات الغذامي ثقافية
تالم� ��س وال تتعم ��ق ،وتخت ��ار وال حت�ص ��ي،
وباجتاه نقدي يجمع الرتاث االدبي بالرتاث
الفل�سف ��ي م ��ن جان ��ب ،ويوا�صل رب ��ط النقد
العربي بالنقد الغربي من جانب �آخر.
وه ��و م ��ا يت�ض ��ح جلي ��ا يف كتابه(ال�سردي ��ة
احلرجة العقالني ��ة �أم ال�شعبوية) وفيه اتخذ
الغذامي ال�سرد و�سيل ��ة بها واكب الدرا�سات
الثقافي ��ة الغربي ��ة يف �شكل �أمن ��وذج فل�سفي
�إ�سالم ��ي مل يتعم ��ق فيه ومع ذل ��ك عممه على
الثقاف ��ة العربي ��ة فاحت ��ا �أي�ض ��ا باب ��ا بحثي ��ا
جدي ��دا يتي ��ح للباحثني التعم ��ق يف فل�سفتنا
وم ��ا حتويه من جماالت وف ��روع ا�ستحكمت
عليها ال�سردية.
و�صحي ��ح �أن فك ��رة الكت ��اب قائم ��ة عل ��ى
ت�ضادي ��ة مفهوم ��ي العقالني ��ة وال�شعبوي ��ة
اللذي ��ن هم ��ا �أطروح ��ة االمريك ��ي جوناثان
هايت يف كتابه(العقل ال�صالح �أو امل�ستقيم)
املن�ش ��ور بطبع ��ة نيوي ��ورك ع ��ام 2012
وفي ��ه ح�ص ��ر العقالني ��ة بالفك ��ر ال�سيا�س ��ي
املحاف ��ظ واللي�ب�رايل ،ف� ��إن الغذام ��ي و�سّ ع
نط ��اق العقالني ��ة عرب االلتف ��ات �إىل الفل�سفة
الإ�سالمية واجدا فيه ��ا (�سردية حرجة) هي
عب ��ارة عن ن�سقي ��ة ذهنية م�ض ��ادة للعقالنية

مقطوعات رامو

يعود ب ��ي الزمان اليوم �إىل نحو 45

واالرجت ��ال� ،أم ��ا رام ��و فكت ��ب جزء
الهارب�سيك ��ورد بالتف�صي ��ل دون
�إعط ��اء الع ��ازف حري ��ة الت�ص ��رف،
وي�سم ��ى ه ��ذا بلغ ��ة املو�سيق ��ى
�أوبليغات ��و� ،أي �إجب ��اري .وقد �سبق
ب ��اخ رامو يف هذا ال�ش� ��أن ،فكان باخ
�أول م ��ن ا�ستعم ��ل الهارب�سيك ��ورد
ك�أداة منف ��ردة يف الكون�شرت ��و م ��ع
كتابة اجل ��زء اخلا�ص بها كام ًال مثال
يف كون�شرت ��و براندنب ��ورغ رق ��م 5
الت ��ي كتبه ��ا يف ال�سن ��وات ال�سابقة
لإهدائه ��ا �إىل املارغ ��راف كري�ستيان
لودفي ��غ براندنب ��ورغ �سن ��ة 1721
للح�ص ��ول عل ��ى عم ��ل عن ��ده دون
طائ ��ل .بذل ��ك كان ه ��ذان العمالق ��ان
�سباق�ي�ن يف �إعطاء ه ��ذه الأداة دور ًا
جديد ًا �إىل جانب الدور التقليدي يف
امل�صاحب ��ة امل�سماة بالقرار (البا�ص)
املرقم �أو امل�ستمر .ونعرف عن رامو
اهتمامه بنظرية املو�سيقى وتقدميه
حلو ًال نظرية لتعدي ��ل دوزان �أدوات
املفاتي ��ح ،وبينما ال نعرف بدقة كيف
كان باخ ي�ضبط �أوتار الهارب�سيكورد
وم ��ا هو نظامه املعدل ،ترك لنا رامو

كتاب ��ات تف�صيلي ��ة ع ��ن طريقت ��ه يف
دوزان �أدوات املفاتي ��ح (وله كتابات
نظري ��ة عدي ��دة مث ��ل "مبح ��ث يف
الهارموين" .)1722
تتكون القطع من خم�س كون�سرتات،
وه ��ي لي�س ��ت يف �ش ��كل الكون�شرتو
ب ��ل يف �ش ��كل ال�سونات ��ا املعت ��اد ذلك
الوق ��ت ،بث�ل�اث �أو �أرب ��ع ح ��ركات،
�أعطاه ��ا رام ��و �أ�سم ��اء خمتلف ��ة،
بينه ��ا �أ�سماء م�ؤلف�ي�ن فرن�سيني مثل
فوركري (�أنت ��وان )1745 – 1672
�أو ماريه (م ��اران)1728 – 1656 ،
�أو �أ�سم ��اء مناط ��ق� ،أو بب�ساطة نوع
القطع ��ة ،مث ��ل رق�ص ��ة منوي ��ت �أو
التامبوري ��ن �أو البانتومي ��م� ،أو يف
�شكل الرون ��دو .وت�سمية املقطوعات
املو�سيقي ��ة ع ��ادة �شائع ��ة يف فرن�سا
�آنئ ��ذ ،وكث�ي�ر ًا م ��ا يع�ب�ر اال�س ��م عن
املو�سيق ��ى نف�سه ��ا ،مث ��ل الدجاج ��ة
وه ��ي قطعة من �أعم ��ال رامو تذكرنا
�إيقاعاتها ونقراتها بحركة الدجاجة،
�أو قطع ��ة جوزيف-نيك ��وال رويي ��ه
( )1755 – 1703املخيف ��ة امل�سم ��اة
دوار �أو دوخة.

 لطفية الدليمي

النا�س واملكان  :ثنائية حتمية
ق ��د يبدو عن ��وان ه ��ذه املقالة لكثريي ��ن م�صطبغ� � ًا بغاللة بالغية م ��ن النمط
ال ��ذي تناول ��ه غا�ستون با�ش�ل�ار يف كتاباته :النار  ،الأح�ل�ام  ،املاء و�سواها
م ��ن الكينونات الوجودية الت ��ي ت�شيع يف حياتنا .لي�س هذا ما�أرمي �إليه يف
مقالتي.
ثم ��ة ترتيب من الثنائي ��ات يف حياتنا يبدو حتمي ًا  ،وق ��د تكون بواعث هذه
احلتمي ��ة مت�أتية من تر�سيخ ه ��ذه الثنائيات بفعل الكتابات الثقافية ال�سائدة
 ،والعل� � ُم يلعبُ – بالت�أكي ��د – دور القائد الطالئعي يف ه ��ذا امليدان .لنت�أمّل
مث�ل ً�ا مفردة الزم ��كان  Spacetimeالتي �صارت واحدة م ��ن �أر�سخ املفاهيم
الثقافي ��ة (الالعلمية فح�سب) يف مداوالتنا اجلمعية منذ �أن عمّمها �آين�شتاين
يف نظريته الن�سبية العامة عام  .1915الزمكان لي�س حم�ض تركيب تخليقي
ثقايف يجيء يف �سياق ثقايف بل هو كناية عن ثنائية متالزمة تربط الزمان
ربط� � ًا �سببي� � ًا �شرطي ًا بامل ��كان ؛ فالمكان من غري زمان مثلم ��ا الزمان من غري
م ��كان  ،وترتتب على هذه الثنائية ال�شرطية �أ�سئلة فل�سفية كثرية منها ً
مثال:
كيف بد�أ الزمان؟ بل ماطبيعة الزمان � ً
أ�صال؟ و�إذا كان الإنفجار الكبري �إيذان ًا
بب ��دء الكون الذي نع ��رف (�أي املكان والزمان لو �شئن ��ا الدقة �أكرث) فماالذي
ميك ��ن �أن نقول ��ه عمّا �سب ��ق الإنفج ��ار الكبري؟ �سيج ��ري احلدي ��ث طبع ًا عن
املتف� �رّدة  Singularityالتي �سبقت هذا الإنفج ��ار والتي مل يكن فيها زمان
والمكان  ،وهذه مباحث جميلة تتناولها كتب حديثة رائعة كتبها فيزيائيون
كب ��ار م ��ن �أمثال كارل ��و روفيللي الذي ي ��رى يف الزمان وهم� � ًا �سايكولوجي ًا
 ،و�أن ��ه لي� ��س �أكرث م ��ن �إرتباطات عالئقية م ��ع الأ�شياء يف الع ��امل املادي .قد
ي�شاك� ��س البع� � ُ�ض يف � ّأن مثل ه ��ذه املو�ضوعات تنتمي لع ��امل امليتافيزيقا ؛
لك ��ن هل يظ ُّن ه�ؤالء � ّأن قناعاتن ��ا امليتافيزيقية زوائد الحاجة لنا بها يف هذا
الع ��امل؟ الفيزيائيون الكبار هم امليتافيزيقي ��ون الكبار يف هذا العامل و�إن مل
ي�ص ّرح ��وا بهذا الأمر  ،ولي� ��س للأمر برمّته عالقة بالنظم الإعتقادية ال�سائدة
يف ه ��ذا العامل (الدين مث�ل ً�ا) بقدر ماله عالقة بكينون ��ات وجودية ّ
م�شخ�صة
(اجلمال ً
مثال)� .أك ُ
رث من ُ
يبحث عن اجلمال يف هذا العامل هم الريا�ضياتيون
والفيزيائي ��ون  ،و�إذا كان ه ��ذه البح ��ث �سيو�ص� � ُم بالإنح ��راف امليتافيزيقي
فليك ��ن ه ��ذا .احلياة يف نهاي ��ة الأمر لي�ست معط � ً�ى �صلب ًا نتعام ��ل معه وفق ًا
لقوانني �صارمة لف�سحة من الوقت ثم نغادرها �إىل املجهول الأكرب .تلك لعبة
عبثية ال�أحد يطيقها �أو يقبل بها.
ميك � ُ�ن �سحبُ مث ��ال الثنائية ال�شرطية يف �إقرتان الزم ��ان باملكان �إىل مثال
�أك�ث�ر �أن�سنة للكائ ��ن الب�شري � ،أعني بذلك النا�س وامل ��كان .هل ُ
ميكن ت�صوّر
م ��كان مطلق بال ب�شر يف نطاق الغالف احليوي للأر�ض؟ العلينا مبا يح�صل
يف �أـماك ��ن بعيدة من الكون ؛ لكن ه ��ل ميكن �أن ن�شهد �أر�ض ًا بال ب�شر؟ �أراين
يف ه ��ذا ال�ش� ��أن ميّالة �إىل جان ��ب العامل الربيطاين (جيم� ��س لفلوك James
 )Lovelockوا�ضع نظرية غايا ؛ فهو يرى � ّأن البيئة الأر�ضية ميدان تفاعلي
ديناميك ��ي �شديد الذكاء والتعقي ��د  ،يعم ُل على �إعادة �إ�صالح مايخرّبه الب�شر
يف الأر�ض �شرط �أن اليفرطوا يف التخريب املمنهج على نطاقات وا�سعة.
ميك ��ن لر�ؤانا امليتافيزيقية � -إذا ما�إقرتنت بدوافع النبل واجلمال واخلري
 �أن تك ��ون دافع� � ًا لعي� ��ش ط ّي ��ب لن ين�شغ ��ل كثري ًا �أم ��ام ث ّلة م ��ن امل�أزومنيّ
املب�شرين ب�سوء الطالع واخلراب وانقرا�ض احلياة الب�شرية.
ٌ
�أر� ��ض ب�ل�ا نا�س هي واخل ��واء �سواء  ،الت�صلحُ �س ��وى لإ�ستعارات �شعرية
�إليوتية �أو مادة لرواية خيال علمي مثقلة بدي�ستوبيا قامتة.
الفيزيائيون الكبار هم الميتافيزيقيون
ي�صرحوا
الكبار في هذا العالم و�إن لم
ّ
بهذا الأمر  ،ولي�س للأمر بر ّمته عالقة
بالنظم الإعتقادية ال�سائدة في هذا العالم
ً
مثال) بقدر ماله عالقة بكينونات
(الدين
ً
ّ
مثال).
م�شخ�صة (الجمال
وجودية

ماياكوف�سكي يكتب عن ت�شيخوف
�أ.د� .ضياء نافع

ثائر �صالح

�سنة م�ض ��ت ،عندم ��ا ا�ستمعت للمرة
الأوىل �إىل جمموع ��ة الفرن�سي جان
فيلي ��ب رام ��و ()1764 – 1683
املعنون ��ة "قط ��ع للكالف�س ��ان يف
كون�س ��رت" وهي مكتوبة للكالف�سان
(اال�س ��م الفرن�س ��ي للهارب�سيك ��ورد
�أو الت�شمبال ��و �أو بب�ساط ��ة الكالفري
بالأملاني ��ة) والكم ��ان والفي ��وال
دا غامب ��ا ،وميك ��ن �إب ��دال الكم ��ان
بالفل ��وت .ترك ��ت ه ��ذه القط ��ع �أثرا
كب�ي�ر ًا علي وعلى كل م ��ن �سمعها من
�أ�صدقائ ��ي ،وكان الت�سجي ��ل يت�أل ��ف
م ��ن ا�سطوانيتني (الب ��وم) من �أنتاج
�شرك ��ة ميلودي ��ا الرو�سي ��ة (االحتاد
ال�سوفيت ��ي وقته ��ا) ح�صل ��ت علي ��ه
هدية من �صديق عزيز جلبها معه من
�سفرة اىل االحتاد ال�سوفيتي.
ن�ش ��ر رامو هذه القط ��ع �سنة ،1741
بع ��د ف�ت�رة طويلة م ��ن ن�ش ��ره ثالثة
"كت ��ب" م ��ن "قط ��ع الكالف�س ��ان"
( 1724 ،1706و�سن ��ة )1727
وهي �أعم ��ال للهارب�سيك ��ورد املنفرد
تع ��د من نوادر الأعم ��ال لهذه الأداة.
تتمي ��ز القط ��ع بالعم ��ق العاطف ��ي
وب�أحلانه ��ا االن�سيابي ��ة الأخ ��اذة
ال�ساح ��رة كعادتن ��ا م ��ع الكث�ي�ر م ��ن
�أعم ��ال رام ��و ،وبالتف ��رد يف �إعط ��اء
الهارب�سيك ��ورد دور ًا �أ�سا�سي� � ًا يف
القط ��ع ،بخ�ل�اف م ��ا كان �سائ ��د ًا يف
ذل ��ك الوقت .حيث يق ��ول رامو" :لو
قدمنا القطع عل ��ى الكالف�سان املنفرد
لوحده ملا �شعر �أحد بالنق�ص" .وكان
الهارب�سيك ��ورد ي�ستعم ��ل يف �ش ��كل
ال�سونات ��ا الثالثي ��ة (تريو�سونات ��ا)
ك�أداة م�صاحب ��ة هارمونية و�إيقاعية
م ��ع �إعطاء العازف حري ��ة كبرية يف
ح�شو اجلزء الذي يقدمه بالزخارف

تتمثل يف(حاكمية العقل).
وال�سردي ��ة احلرج ��ة �أي�ض ��ا �سردي ��ة ثقافي ��ة
اهت ��دى الغذام ��ي �إليه ��ا م ��ن خ�ل�ال وقوف ��ه
عن ��د مف ��ردة العق ��ل يف الثقاف ��ة الإ�سالمي ��ة،
فب ��دا بالفقي ��ه (اب ��ن �سع ��دي وااللب ��اين) ثم
البالغي(اجلرج ��اين �صاح ��ب التعريف ��ات)
ثم الفيل�سوف(الغ ��زايل) مت�سائال هل للعقل
اخلال�ص �أن يتحول �إىل عقل عملي؟
وبع ��د وقف ��ة عن ��د العق ��ل الكانطي وج ��د �أن
�سب ��ب احل�ي�رة يكمن يف م ��ا �سم ��اه الغزايل
(عج ��ز العق ��ل) ويعن ��ي �أن العج ��ز ميزة يف
العق ��ل جتعل كل علم وكل ع ��امل يتجاوز هذا
العج ��ز بحي ��ل معرفية(حتت ��ال عل ��ى العجز
مبثل ما يحتال العجز عليها)
وبه ��ذا التخيي ��ل تك ��ون ال�سردي ��ة احلرج ��ة
ن�شاط ��ا فل�سفي ��ا يدف ��ع نح ��و الغو� ��ص في ��ه
�سرديا ،بي ��د �أن الفي�صل يف هذا الن�شاط هو
كيفي ��ة انتق ��اء الن� ��ص الفل�سف ��ي .وال يخفى
�أن للفاراب ��ي منظورا خا�ص ��ا للعقل هو �أكرث
�سعة من ت�ضييق ��ات الغزايل ومع ذلك انتقى
الغذام ��ي ن� ��ص الغ ��زايل الفل�سف ��ي .ولي� ��س
جدي ��دا ه ��ذا االنتق ��اء فمن ��ذ كتابه(اخلطيئة
والتكف�ي�ر) وهو يقدم الغزايل على غريه من
الفال�سف ��ة رمبا لأن الفل�سفة ختمت به ورمبا
لأنه الأكرث ر�ضا عند الفقهاء ب�سبب و�سطيته
ورمب ��ا ت�ش ��دده ازاء م�سائل ت�ص ��ب يف باب
الرتبية واالخالق.
ويكون التوظي ��ف النقدي للن� ��ص الفل�سفي
الإ�سالم ��ي متزامن ��ا م ��ع توظي ��ف الن� ��ص
الفل�سف ��ي الغرب ��ي م ��ن خ�ل�ال تتب ��ع معن ��ى
العج ��ز يف املعاج ��م الغربي ��ة ويف ن�صو�ص
بع� ��ض فال�سف ��ة العقل الغربي�ي�ن واملح�صلة
�أن العق ��ل مفه ��وم يعج ��ز ع ��ن اال�ستق�ل�ال
املو�ضوعي �ضد ا�ستعمار الذهن باملخاتالت
(وهي خماتالت �أدخلت الب�شرية يف �سردية
مت�صلة من االلتبا�سات املفاهيمية ومل تفعل
الفل�سفة اكرث من �شحن مزيد من االلتبا�سات
املفاهيمية وكل حماوالت تفكيك االلتبا�سات
ظل ��ت حمبو�س ��ة ع�ب�ر ط ��رح مفه ��وم مقابل

مفهوم وكله ��ا ت�ضمر املخاتلة الداللية) وهو
م ��ا يرى في ��ه الناقد الغذام ��ي �سردية حرجة
تتمث ��ل يف ت�ض ��اد التفكري بني نف� ��س ناطقة
مادية و�ص ��ورة جتريدية للعق ��ل وحتوالته
غ�ي�ر العقالنية الت ��ي حت�صل بتح ��ول اللغة
ومثال ��ه العمل ��ي على احل ��رج ال�س ��ردي هو
جترب ��ة االبتع ��اث للدرا�س ��ة يف جامع ��ات
الغ ��رب التي مرت بها �أجيال �سعودية (فكان
ال بد لهذا العقل �أن يتغري) ك�أن العقل العربي
املعا�صر مل ي�شهد تغريا �إال حني غري لغته.
ليكون احلرج العلم ��ي ال يف ما �أ�سفرت عنه
ال�سردية احلرجة يف مثاله الفل�سفي الوحيد
(الغ ��زايل) بل يف تعميمه هذا النموذج على
الثقاف ��ة الإ�سالمية ثم يف مثاله املحلي الذي
�ضربه و�أراد تعميمه على واقعنا الع�صري.
وال ميك ��ن لدرا�سي الفل�سف ��ة واملتخ�ص�صني
فيه ��ا �أن ي�سلك ��وا ه ��ذا امل�سل ��ك االنتقائ ��ي
فيقع ��وا يف احل ��رج العلم ��ي ،وال �أن تك ��ون
له ��م ه ��ذه الطريق ��ة يف النمذج ��ة لي� ��س لأن
مناهجه ��م العلمي ��ة ال ت�سم ��ح لهم به ��ذا كله
ح�س ��ب ،بل لأنه ��م �أي�ضا ال يتخ ��ذون الثقافة
منهجا للبحث عن احلقيقة.
وم ��ا اتخ ��اذ الثقاف ��ة و�سيل ��ة لفه ��م الفل�سفة
�س ��وى نوع من م�شاك�س ��ة املفكرين ال بق�صد
�إعاق ��ة عمله ��م و�إمنا �إنها�ض ه ��ذا العمل مبا
هو غريب غري بيداغوج ��ي من خالل فربكة
امل�سائ ��ل وت�سخيفه ��ا �أو بتموي ��ه اجله ��ود
ومتييع احلدود والقفز على تراتبية الفروع
والأبواب ،اختبارا للعق ��ل ونق�ضا مل�سلماته
الذهني ��ة وتذك�ي�را ب� ��أن املعطي ��ات ال تت�أتى
م ��ن خالل املناهج العلمي ��ة وحدها بل ميكن
للثقافة اي�ضا �أن تدلو بدلوها فتخرج من ثم
مبعطيات �سردية ولي�ست علمية.
وعل ��ى ه ��ذه ال�شاكل ��ة راح الغذام ��ي يبحث
ع ��ن ال�سردي ��ة احلرج ��ة يف �أطروح ��ة كانط
الثالثي ��ة عن العقل العملي والعقل اخلال�ص
او املح� ��ض وحكم العق ��ل وتعاليه ثم مفهوم
جون لوك للعقل الناق�ص ،قافزا �إىل الغزايل
مقدم ��ا �إي ��اه عليهم ��ا ،م�ؤيدا طرح ��ه ملفهوم
العجز العقل ��ي .وما يتو�صل �إلي ��ه الغذامي
من جراء ال�سردي ��ة احلرجة هو �أن الفل�سفة
لي�س ��ت �أم العل ��وم ب ��ل ه ��ي اخ�ت�راع ال ل�سد
حاجة ،بل اخرتاع هو �أبو احلاجة.
و�أم ��ا مقارب ��ة الفل�سف ��ة كاخ�ت�راع بال ��ذكاء
اال�صطناع ��ي ال ��ذي هو �أي�ضا اخ�ت�راع �إمنا
انبن ��ى على متثيالت من املجتمع الأمريكي،
تدلل على ما �سماه (العقالنية اال�صطناعية)
بو�صفها عقالنية جديدة �أي ذكاء جديد .وما
يرتتب على الفل�سفة كعلم هو بالت�أكيد لي�س
مما يرتتب عليها كاخ�ت�راع فالأوىل ترتتب
عليه ��ا معرف ��ة احلقيق ��ة والثاني ��ة يرتت ��ب
عليها اخلوف من الذكاء اال�صطناعي .ومن
ث ��م تظ ��ل عقالنية هي ه ��ي قدمي ��ة كانت �أو
جديدة.

قناديل

يب ��دو للوهل ��ة االوىل انهم ��ا ( ماياكوف�سكي
وت�شيخ ��وف) بعي ��دان ج ��دا ع ��ن بع�ضهم ��ا ,
وبالت ��ايل  ,فان الكتابة عنهما معا غري واردة
يف اط ��ار اخلط ��وط اال�سا�سي ��ة لعل ��م االدب
املق ��ارن  ,فماياكوف�سك ��ي ول ��د ع ��ام , 1893
عندم ��ا كان ت�شيخوف يف ق ّم ��ة جمده االدبي
 ,وت ��ويف ت�شيخ ��وف ع ��ام  , 1904عندم ��ت
كان عم ��ر ماياكوف�سك ��ي (� )11سن ��ة  ,ورغ ��م
انهما عا�ش ��ا معا يف رو�سيا القي�صرية احدى
ع�ش ��ر �سن ��ة م�شرتك ��ة  ,اال ان الع�ص ��ر ال ��ذي
ت�أ ّل ��ق في ��ه ماياكوف�سكي ( وه ��و بداية القرن
الع�شرين ) يختلف جذري ��ا وكليّا عن الع�صر
ال ��ذي ت�أ ّلق فيه ت�شيخوف ( وهو نهاية القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر )  ,وباخت�صار ,ف ��ان ال�صورة
الفن ّي ��ة املتكامل ��ة ملاياكوف�سكي قب ��ل كل �شئ
يف وعين ��ا تق ��ول  ,انه كاتب ث ��وري مندفع و
بحما� ��س هائ ��ل يف م�سريته االبداعي ��ة � ,أما
الكات ��ب ت�شيخوف  ,فانه بعي ��د جدا جدا عن
اي ث ��ورة وع ��ن اي اندفاع و ع ��ن اي حما�س

.لكنن ��ي اكت�شف ��ت �صدف ��ة ( اثن ��اء اطالع ��ي
الدائ ��م عل ��ى م�ص ��ادر االدب الرو�س ��ي )  ,ان
ماياكوف�سك ��ي – م ��ع ذل ��ك  -ق ��ال عن ��ه مرة ,
ان ت�شيخ ��وف – (...واحد م ��ن �ساللة ملوك
الكلم ��ة  , )...وه ��ذا موق ��ف وا�ض ��ح املع ��امل
ج ��دا للكات ��ب ماياكوف�سكي جت ��اه ( �صاحب
اجلاللة !) الكات ��ب ت�شيخوف  ,وهذه الكلمة
 ,او هذا املوق ��ف ال�صريح والوا�ضح بتعبري
ادق  ,ه ��و ال ��ذي جعلني اف ّك ��ر بالكتابة حول
ماياكوف�سك ��ي وت�شيخ ��وف مع ��ا يف م�سرية
االدب الرو�س ��ي رغم كل ه ��ذا التباعد الفكري
والتباي ��ن الوا�ض ��ح يف املفاهي ��م بينهم ��ا (
مب ��ا فيها الق�ضية املركزي ��ة  ,وهي  -عن دور
االدب والف ��ن يف احلي ��اة )  ,اذ اين اعتق ��دت
جازم ��ا  ,ان هذا املوق ��ف ال�صريح والوا�ضح
ملاياكوف�سك ��ي جت ��اه ( �صاح ��ب اجلالل ��ة !)
ت�شيخ ��وف مل ي� ��أت م ��ن فراغ حتم ��ا  ,وهكذا
ب ��د�أت فكرة ه ��ذه املقالة ع ��ن ماياكوف�سكي و
ت�شيخوف معا.
حاول ��ت قبل كل �ش ��ئ ان �أجد امل�ص ��در لكلمة
ماياكوف�سك ��ي عن ت�شيخ ��وف  ,ووجدت تلك
الكلم ��ة فع�ل�ا يف مقال ��ة كتبه ��ا ماياكوف�سكي

ون�شرها ع ��ام  1914بعنوان – (ت�شيخوفان
) يف جمل ��ة ( احلي ��اة اجلدي ��دة ) الرو�سي ��ة
مبنا�سبة الذكرى العا�ش ��رة لوفاة ت�شيخوف
 .مل يك ��ن ماياكوف�سك ��ي �آن ��ذاك �شه�ي�را جدا
يف االو�س ��اط االدبية الرو�سي ��ة ( ظهر ا�سمه
يف الن�ش ��ر الول م ��رة ع ��ام  1912فقط لي�س
اال  ,و�ص ��در ديوان ��ه االول بعنوان (�أنا) عام
 , ) 1913ولك ��ن تل ��ك املقال ��ة كانت حتمل كل
�سمات ماياكوف�سكي  ,الت ��ي �ستتبلور بعدئذ
 ,وق ��د �أ�شارت جملة ( احلي ��اة اجلديدة) اىل
انها ال تتفق مع بع� ��ض طروحات هذه املقالة
 ,رغ ��م انها تن�شرها باكمله ��ا على �صفحاتها .
مقال ��ة ماياكوف�سك ��ي ع ��ن ت�شيخ ��وف لي�ست
ق�ص�ي�رة  ,و�شغل ��ت يف املجلة ح ّي ��زا كبريا ,
وكذل ��ك يف امل�ؤلف ��ات الكامل ��ة ل ��ه ( امل�ؤلفات
الكامل ��ة يف  13جم ّل ��دا  /مو�سك ��و - 1958
 . )1961مقال ��ة ماياكوف�سكي عن ت�شيخوف
فريدة يف تراث ماياكوف�سكي  ,اذ اننا ال جند
عن ��ده مق ��االت م�شابهة له ��ا عن ادب ��اء رو�س
كب ��ار �آخري ��ن م ��ن ال�سابق�ي�ن او املعا�صرين
له ,رغ ��م ان عالق ��ات ماياكوف�سكي بهم كانت
وا�سعة جدا  ,اذ ان افكاره عنهم انعك�ست ف

ق�صائ ��ده او ر�سائله او يف �أقواله للمحيطني
ب ��ه  ,والذين كتبوا ذكرياته ��م عنه ,اي انه مل
يكتب مق ��االت حمددة ع ��ن االدب ��اء الآخرين
مثل تلك املقالة عن ت�شيخوف ( انظر مقالتينا
 ,مثال ,بعن ��وان – ماياكوف�سكي وبو�شكني ,
و  ,ماياكوف�سكي وغوركي).
تب ��د�أ املقال ��ة ب�ش ��كل غ�ي�ر اعتيادي ج ��دا  ,اذ
يكت ��ب ماياكوف�سك ��ي ر�أ�سا وبه ��ذا الرتتيب
للكلم ��ات بال�ضب ��ط  ,واقدمها للق ��ارئ ح�سب
الرتجم ��ة احلرفية قلبا وقالب ��ا  ,وكما جاءت
عند ماياكوف�سكي –
(طبعا � ,ستنزعجون  ,اذا �س�أقول -
 انتم ال تعرفون ت�شيخوف ! ت�شيخوف؟)وهكذا ت�س�ي�ر بنية املقالة وك�أنها ق�صيدة من
ق�صائ ��د ماياكوف�سك ��ي  ,ق�صائ ��ده التي تثري
الق ��ارئ ر�أ�س ��ا  ,او بتعب�ي�ر �أدق  ,ت�ستف ّز هذا
القارئ ر�أ�سا  ,اذ ان ماياكوف�سكي هنا ي�ستفز
ال ّق ��ارئ فع�ل�ا يف مقالته ع ��ن ت�شيخوف منذ
ال�سط ��ور االوىل  ,وي�صي ��غ مقالته على �شكل
ح ��وار مبا�شر م ��ع هذا الق ��ارئ  ,وي�سخر من
اجابات ��ه  ,التي يكرر فيها تعريفه لت�شيخوف
عل ��ى انه – ن�ص�ي�ر املذلني واملهان�ي�ن  ,او ,
مغ ّني العتم ��ة والغ�سق  ,او  ,ال�ساخر الالذع
 ,او..او..او , ..وي�ص ��رخ ماياكوف�سك ��ي
به�ؤالء القراء قائال لهم – ( ...ا�سمعوا ..اين
اري ��د ان اتكلم ع ��ن ت�شيخوف الآخ ��ر ...عن
ت�شيخوف الكاتب ..واود ان احييه باعتباره
واحدا من �ساللة ملوك الكلمة )..
مقال ��ة ماياكوف�سكي ع ��ن ت�شيخوف ال ميكن
تلخي�صه ��ا بعدة كلم ��ات  ,وال �أدري اذا كانت
هذه املقالة مرتجم ��ة اىل العربية ( �شخ�صيا
مل �أطل ��ع عليه ��ا بالعربي ��ة ) ,ولكن ��ي �أرى –
ح�س ��ب ر�أي املتوا�ض ��ع – ب�ض ��رورة ذل ��ك
النه ��ا مهمة ج ��دا .لق ��د اراد ماياكوف�سكي ان
يق ��ول فيه ��ا  ,ان ت�شيخ ��وف اعطان ��ا �صيغة
جدي ��دة يف االدب � ,صيغ ��ة االفكار الق�صرية
امل�ضغوط ��ة دون ا�ستخدام الكلمات الفائ�ضة
 ,وي ��رى ماياكوف�سكي ( وهو على حق ) ,ان
ه ��ذه هي �صيغة الف ��ن امل�ستقبلي  ,ولهذا فان
ت�شيخوف من وجه ��ة نظر ماياكوف�سكي هو
ا�ستاذ الكلمة وف ّنانها .....
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اقــــرأ

كارل مارك�س ووالدة املجتمع احلديث
�ص ��در حديث� � ًا عن دار امل ��دى كت ��اب "كارل مارك� ��س ووالدة
املجتم ��ع احلدي ��ث" ت�أليف ميخائي ��ل هايرني ��خ ترجمه �إىل
العربي ��ة ثام ��ر ال�صفار ،والكت ��اب يعد �س�ي�رة ذاتية جديدة
و�شامل ��ة حلي ��اة وعم ��ل كارل مارك�س..ه ��ذا املجل ��د الأول
يتعام ��ل عل ��ى نط ��اق وا�سع م ��ع �شب ��اب مارك� ��س يف ترير
ودرا�ساته يف بون وبرلني ،كما �سيدر�س وظيفة ال�شعر يف
تطوره الفكري ومهنته الأوىل م ��ع الفل�سفة الهيغلية ومع
ما ي�سمى بـ"الهيغليني ال�شباب" يف �أطروحته عام .1841
بالفع ��ل خ�ل�ال ه ��ذه الف�ت�رة ،كانت هن ��اك �أزم ��ات وكذلك
فوا�ص ��ل يف التطور الفك ��ري ملارك�س دفع ��ت مارك�س �إىل
التخلي عن امل�شاريع و�إعادة ت�صور م�شروعه النقدي.

درا�س��ة :التطعي��م وح��ده ال يكف��ي لوق��ف انت�ش��ار �س�لاالت "كورون��ا"
ح ��ذر باحث ��ون م ��ن �أن التطعي ��م وح ��ده
ل ��ن يوق ��ف ظه ��ور �س�ل�االت جدي ��دة من
فايرو� ��س "كورون ��ا" ،وق ��د يدف ��ع يف
الواقع �إىل تطور ال�س�ل�االت التي تتهرب
من احلماية ،وفق ًا ل�شبكة "�سي �إن �إن".
وق ��ال العلم ��اء �إن النا� ��س بحاج ��ة �إىل
ارت ��داء �أقنع ��ة واقي ��ة واتخ ��اذ خطوات
�أخ ��رى ملن ��ع انت�ش ��ار املر� ��ض حت ��ى يتم
تطعيم جميع ال�سكان تقريب ًا.
وتدعم النتائ ��ج التي تو�ص ��ل الباحثون
�إليه ��ا ق ��رار ًا ال يحظ ��ى ب�شعبي ��ة م ��ن
قب ��ل املراك ��ز الأمريكي ��ة لل�سيط ��رة
عل ��ى الأمرا� ��ض والوقاي ��ة منه ��ا يح ��ث
ح

ول العا

لم

الأ�شخا� ��ص الذي ��ن مت تلقيحه ��م بالكامل
على ب ��دء ارتداء الأقنعة م ��رة �أخرى يف
املناط ��ق الت ��ي ينتقل فيه ��ا املر�ض ب�شكل
م�ستمر �أو مرتفع.
وكتب الفريق" :وجدنا �أن معدل التطعيم
ال�سري ��ع يقلل م ��ن احتمال ظه ��ور �ساللة
مقاوم ��ة" .و�أ�ض ��اف العلم ��اء �أن ��ه "على
نح ��و غري متوق ��ع ،عندما ح ��دث تخفيف
للتدخ�ل�ات غ�ي�ر الدوائي ��ة يف وق ��ت مت
في ��ه بالفعل تلقيح معظ ��م ال�سكان ،زادت
احتمالي ��ة ظه ��ور �سالل ��ة مقاوم ��ة ب�شكل
كبري".
وتابعوا" :ت�شري نتائجنا �إىل �أن �صانعي
ال�سيا�س ��ات والأفراد يجب �أن يفكروا يف
احلف ��اظ عل ��ى التدخ�ل�ات غ�ي�ر الدوائية
و�سلوكي ��ات احل ��د م ��ن انتق ��ال العدوى
طوال فرتة التطعيم ب�أكملها".

وق ��ال �سامي ��ون ري�ل�ا م ��ن معه ��د العلوم
والتكنولوجي ��ا النم�س ��اوي ال ��ذي عم ��ل
على الدرا�س ��ة" :عندما يتم تطعيم معظم

للق ��اح تنت�شر ب�ي�ن ال�سكان ب�ش ��كل �أ�سرع
يف الوق ��ت الذي يت ��م فيه تطعي ��م معظم
النا� ��س" .ولك ��ن �إذا مت احلف ��اظ عل ��ى ما
ي�سم ��ى بالتدخالت غ�ي�ر الدوائية  -مثل
ا�ستخ ��دام الأقنعة والتباع ��د االجتماعي
 فمن غ�ي�ر املرجح �أن ينت�شر الفايرو�سويتغري .وقال ريال" :هناك فر�صة لإبعاد
الطفرات املقاومة للقاح من ال�سكان".
وت�ش�ي�ر النتائ ��ج �إىل �أن �صانع ��ي
ال�سيا�س ��ات يج ��ب �أن يرتاجعوا عن رفع
القيود حتى بعد التطعيم.
وق ��ال في ��ودور كوندرا�ش ��وف ،من معهد
العلوم والتكنولوجيا النم�ساوي �أي�ض ًا،
�إنه م ��ن املرج ��ح �أن يكون ه ��ذا �صحيح ًا
ب�ش ��كل خا� ��ص م ��ع متغ�ي�ر �أك�ث�ر قابلية
لالنتقال مثل "دلتا".
و�أو�ض ��ح كوندرا�ش ��وف" :ب�ش ��كل ع ��ام،

النا�س ف�إن ال�ساللة املقاومة للقاح ت�صبح
لها ميزة على ال�ساللة الأ�صلية".
و�أ�ضاف" :هذا يعني �أن ال�ساللة املقاومة

كلم ��ا زاد ع ��دد امل�صاب�ي�ن ،زادت فر� ��ص
ظه ��ور مقاوم ��ة للق ��اح .ل ��ذا ،كلم ��ا زادت
عدوى دلتا ،زاد �سبب القلق".
و�أ�ض ��اف" :م ��ن خ�ل�ال وج ��ود حم�ل�ات
كب�ي�رة لتلقي ��ح اجلمي ��ع ،ف� ��إن ال�سالل ��ة
املقاوم ��ة للقاح تكت�س ��ب يف الواقع ميزة
انتقائي ��ة" .وقد غريت مراك ��ز ال�سيطرة
عل ��ى الأمرا� ��ض يف الوالي ��ات املتح ��دة
توجيهاته ��ا ب�ش� ��أن ا�ستخ ��دام القن ��اع.
والآن ،تقول �إن ��ه حتى الأ�شخا�ص الذين
مت تطعيمه ��م بالكام ��ل ميكنه ��م �أحيان� � ًا
التقاط الفايرو�س ،و�إذا �أ�صيبوا مبتغري
دلتا ،فمن املحتم ��ل �أن ي�صيبوا الآخرين
مث ��ل الأ�شخا�ص غري امللقحني .ون�صحت
اجلمي ��ع يف املناط ��ق الت ��ي ينت�ش ��ر فيها
الفايرو� ��س ب�ش ��كل كب�ي�ر �أو م�ست ��دام
بارتداء �أقنعة واقية.

نازحة ب�سبب داع�ش حت�صد لقب ملكة جمال العراق
حازت ماريا فرهاد �سامل على لقب ملكة
جمال العراق لعام  ،2021خالل حفل
�أقيم يف �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان،
مب�شاركة  17مت�سابقة .وتنحدر ماري
فرهاد ( 20عاما) من �أ�سرة م�سيحية
م��ن ��س�ه��ل ن �ي �ن��وى ،وق ��د ن��زح��ت �إىل
�أربيل يف كرد�ستان العراق بعد احتالل
داع�ش ملدينتها احلمدانية عام .2014

وج���رى اخ �ت �ي��ار م��اري��ا ال �ت��ي در��س��ت
علوم احلا�سبات من بني  17متناف�سة.
وح�صلت على لقب الو�صيفة الرابعة
دان ��ا ج ��واز م��ن حمافظة ك��رك��وك ،يف
حني ح�صلت على لقب الو�صيفة الثالثة
حم��اف�ظ��ة
ك �ل �� �س �ت��ان ك � ��ارو من
ده� � ��وك ،ف�ي�م��ا
ن ��ال ��ت ل�ق��ب

ال��و��ص�ي�ف��ة ال�ث��ان�ي��ة زي �ن��ة ي��و��س��ف من
حمافظة �صالح الدين ،يف الوقت الذي
ح�صلت فيه �سيما اجلاف من حمافظة
دي���اىل ع�ل��ى ل�ق��ب ال��و��ص�ي�ف��ة الأوىل.
وكانت م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة
والفنون ق��د ت��وّ ج��ت ع��ام  2015ملكة
ج�م��ال بعد ان�ق�ط��اع ا�ستمر لأك�ث�ر من
�أربعة عقود .واخ�ت��ارت �شيماء قا�سم

"ديزين" ترد بعنف
على اتهامات �سكارليت
جوهان�سون

�شاكريا مهددة بال�سجن
تواج ��ه املطرب ��ة الكولومبي ��ة� ،شاك�ي�را،
تهدي ��دات بال�سج ��ن ،وذل ��ك بعدم ��ا خل� ��ص
قا� ��ض �إ�سب ��اين ،ي ��وم اخلمي� ��س� ،إىل وجود
�أدل ��ة عل ��ى �أنه ��ا ق ��د تهرب ��ت م ��ن التزاماته ��ا
املالي ��ة للدول ��ة .و�أو�ص ��ى القا�ض ��ي،
مارك ��و جوبرييا� ��س ،ال ��ذي يحق ��ق
يف مزاع ��م االحتي ��ال ال�ضريبي من
قب ��ل �شاك�ي�را ب�إحال ��ة الق�ضية �إىل

ردت �شرك ��ة دي ��زين ب�ش ��كل ح ��اد غ�ي�ر معتاد
عل ��ى الدعوى الق�ضائية الت ��ي رفعتها النجمة
العاملي ��ة �سكارلي ��ت جوهان�س ��ون� ،ضده ��ا ،التى
تته ��م فيها ال�شركة بخ ��رق العقد املوق ��ع معها بعد
ط ��رح �أح ��دث �أفالمه ��ا "االرملة ال�س ��وداء" عرب
من�صته ��ا الرقمي ��ة "دي ��زين بل� ��س" بالتزام ��ن
م ��ع طرح ��ه يف دور العر� ��ض ال�سينمائي ��ة.
فح�سب ما ن�شره موقع  ،deadlineقال بيان
ال�شرك ��ة" :لي�ست هناك �أية مي ��زة على الإطالق
لهذه الدعوى الق�ضائية املحزنة واملثرية للقلق ب�شكل
خا�ص ب�ش�أن جتاهلها القا�سي للآثار العاملية املروعة
واملمت ��دة لفايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د" ،و�شددت
�شركة "ديزين" يف ردها ،على �أنها امتثلت ل�شروط
�صفق ��ة �سكارليت جوهان�سون م ��ن �أجل جت�سيدها
دور البطولة يف فيلم "الأرملة ال�سوداء" .وك�شفت
ال�شرك ��ة �أن طرح الفيلم عل ��ى من�صة "ديزين بل�س"
ع ��زز ب�شكل كبري م ��ن قدرة جوهان�س ��ون على ك�سب
تعوي� ��ض �إ�ض ��ايف� ،إىل جان ��ب تقا�ضيه ��ا مبل ��غ 20
مليون دوالر ك�أجر ح�صلت عليه عن الفيلم.

توفي ��ت الي ��وم الفنان ��ة
الكويتي ��ة انت�ص ��ار ال�ش ��راح
ف ��ى العا�صم ��ة الربيطاني ��ة
لندن بعد �صراع مع املر�ض،
ع ��ن عم ��ر ناه ��ز  59عام ��ا،
وكان ��ت احلال ��ة ال�صحي ��ة
للفنانة الراحلة قد تدهورت
�أثناء تلقيه ��ا العالج يف لندن،
�إذ نقلت اىل اح ��دى امل�ست�شفيات
هناك بعد انتكا�س حالتها ال�صحية
يف الكويت.

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الأربعاء) �أن درجات احلرارة ترتفع
قليال ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجل ��و �سيك ��ون م�شم�س� � ًا يف جمي ��ع
مناطق البالد.
بغداد C° 29 - C° 47 /الب�صرة C° 30 -C° 49 /
�أربيل C° 24 - C° 44 /النجف C° 27 -C° 47 /
املو�صلC° 24 - C° 45 /

املحاكمة ،بح�سب وكال ��ة "�أ�سو�شييتد بر�س"
للأنب ��اء .وكت ��ب جوبرييا� ��س �أن التحقي ��ق
ال ��ذي �أجراه مل ��دة � 3سنوات ك�ش ��ف �أن هناك
"�أدلة كافية من الإجرام" للق�ضية لكي يحيلها
�إىل قا�ض ��ي املحاكم ��ة .واتهم ممثل ��و االدعاء
�شاك�ي�را ،التي ه ��ي م ��ن �أ�ص ��ول لبنانية ،يف
�شه ��ر كان ��ون الأول  2019بعدم �س ��داد مبلغ
 16.4ملي ��ون دوالر �ضرائ ��ب يف �إ�سباني ��ا

بني عام ��ي  2012و ،2014وهي الفرتة التي
كانت تعي�ش بها يف الغالب ،على الرغم من �أن
لديه ��ا �إقام ��ة ر�سمية يف بنم ��ا .ونفت �شاكريا
( 44عام ��ا) وقته ��ا ارت ��كاب �أي خمالفة عندما
�أدل ��ت ب�شهادته ��ا يف حزي ��ران  ،2019كم ��ا
�أكدت �شركة العالقات العامة اخلا�صة بها �أنها
�سددت على الف ��ور ما عليها من �أموال مبجرد
�إبالغها بالديون من قبل مكتب ال�ضرائب.

وفاة الفنانة الكويتية انت�صار ال�شراح

خاص جداً ...

الطقس

ملكة جلمال العراق لعام  .2015و�شهد
العراق عام � 1948أول م�سابقة الختيار
ملكة اجلمال فازت بلقبها �آنذاك رينيه
دنغور .و�شهدت م�سابقة ملكة جمال
الكون ،التي اقيمت يف بويرتوريكو
عام � ،1972آخر م�شاركة للعراق الذي
مثلته حينها امللكة وجدان برهان الدين
�سليمان.

الرماديC° 26 -C° 46 /


متابعة املدى
حتت �شعار (امل�س ��رح حياة) وبرعاية
رئي� ��س جمهوري ��ة الع ��راق الدكت ��ور
بره ��م �صال ��ح ،وبال�شراكة م ��ع الهيئة
العربية للم�سرح ،تنظم نقابة الفنانني
العراقيني الدورة الأوىل من مهرجان
الع ��راق الوطن ��ي للم�س ��رح (دورة
�سامي عبد احلمي ��د) ،للمدة من االول
ولغاي ��ة ال�ساب ��ع م ��ن �آب  2021يف

ب�أدواره ��ا الكوميدي ��ة الت ��ي �أدخل ��ت
ال�سرور على قل ��وب الكثريين من خالل
امل�سرحي ��ات وامل�سل�س�ل�ات والربام ��ج
الكوميدية.
وم ��ن �أه ��م �أعمالها م�سرحي ��ة "باي باي
لن ��دن" و"انتخب ��وا �أم عل ��ي" وبرنامج
"ف�ضائي ��ات" و�أوبريت "بع ��د الع�سل"
وغريها من الأعمال التى �أثرت ال�ساحة
الفني ��ة الكويتية واخلليجي ��ة ،والفنانة
وتعت�ب�ر الفنانة انت�ص ��ار احدى عمالقة انت�ص ��ار ال�ش ��راح م ��ن موالي ��د 1962
الفن الكومي ��دي يف الكويت وا�شتهرت وبد�أت العمل الفني يف عام .1980

العمود
الثامن
 علي ح�سني

قل م�صلحيّة
وال تقل وطنيّة
ك ّر�س م�صطفى جواد حياته من
�أجل غنى اللغة العربية التي
تعمّق فيها ،حتى قال عنه جممع
اللغة العربية ي�ؤبّنه" :كان عامل ًا
ف ّذ ًا وذوّ اق ًا ل ّلغة وحري�ص ًا على
التعمّق فيها و�إغنائها" .وكان دائم
الرد على كل من يحاول �أن يحطم
�أو يتجاهل مع�شوقته العربية،
وذات يوم اختلف مع ال�شيخ جالل
احلنفي حول �أ�صل كلمة "جوبي"،
فكتب احلنفي مقا ًال �ساخر ًا بعنوان
"قل جوبي وال تقل �شوبي" يحاول
فيه �أن يق ّلد طريقة م�صطفى جواد
يف احلديث ،وعندما �أط ّل العلاّ مة
جواد بعد �أُ�سبوع من على �شا�شة
التلفزيون� ،أراد مقدّم الربنامج
�أن ي�س�أله عن مقال احلنفي ،فقال
م�صطفى جواد ب�صوته الهادئ،
�سنتحدّث اليوم عن املبني
للمجهول ،فعرف احلنفي � ّأن
العلاّ مة ،مغتاظ ويريد �أن يتجاهله
فذهب �إليه يف اليوم التايل ،وهو
ي�ضحك قائ ًال :ياموالنا حوّ لتني
من فاعل معلوم �إىل فاعل جمهول
بف ّرة �سبحة!
ال �أريد �أن �أ�صبح "بر�أ�سكم" �ضليعاً
يف �ش�ؤون اللغة العربية وخفاياها،
ونحن نحتفل هذه ال�ساعات
بيومها العاملي ،ف�أنا ال �أزال �أخلط
بني املعلوم واملجهول ،مثل معظم
م�س�ؤولينا الذين يربعون يف
ت�سجيل ك ّل كارثة ت�صيب هذا
ال�شعب �ضد ال�سيد جمهول ،ال
جديد يف الأمر �سوى اختالف �صفة
املجهول ،م ّرة كوامت �صوت ال ُترى
بالعني املج ّردة ،وم ّرات �أخرى
مليارات ُنهبت وحُ وّ لت �إىل بنوك
دول اجلوار ،فكان الإجراء هذه
امل ّرة معلوم ًا "�شدّوا الأحزمة" ،ال
رفاهية وال تنمية والم�شاريع� ،أما
اخلدمات فال تزال يف املجهول .
منذ �أن اعرتف �أفالطون ب� ّأن العدالة
هي حكم الأكرث كفاءة ،والنا�س
يبحثون عن �أ�صحاب الكفاءات
الذين ميلأون الأر�ض منجز ًا
و�صدق ًا ،وكما �أخربنا �صاحب
اجلمهورية يوم ًا� ،أن الدولة وجدت
لتوفري حياة مر ّفهة� ،أ�صر بناة
البلدان على �أنه لن تكون هناك
حياة كرمية ،مامل يتوفر لها �سا�سة
يحبون اوطانهم
وتذكر جنابك � ّأن كلمة �شجعان
ح ّرفناها لغوي ًا ،فاعتربنا ال�سارق
والن�صاب �شجاع ًا ،والقاتل
�شجاع ًا
ّ
�شجاع ًا ،وال نزال ن�ستخدم كلمة
�شقي للمديح والإطراء ،حتى �أننا
قبلنا �أن يخرج علينا �أحد اع�ضاء
الربملان ليخربنا اننا نعي�ش
ازهى ع�صور الدميقراطية وننعم
باخلريات .
ولهذا فال �أعتقد � ّأن االنتخابات
التي يريد البع�ض �أن يحولها
�إىل مكا�سب على ح�ساب الوطن
والنا�س� ،ستح ّل م�شاكل هذه البالد
مادام هناك من ي�ص ّر على موا�صلة
اخلطاب املح ّر�ض على الفو�ضى،
هذه الفو�ضى التي جتعل من
االنتخابات جم ّرد دراما اجتماعية
تنتهي بوعود و�أمنيات.
�سيق�ضي �سا�ساتنا ج ّل وقتهم
يف التحايل على ال ّلغة العربيّة،
ونراهم حمتارين يف كتابة
االنتخابات امل�صلحيّة �أم
االنتخابات الوطنيّة ،والي�س�ألون
ملاذا اعتمدت �شعوب العامل على
الكفاءات واعتمدنا اجلهل! ل ّأن
ال�شعوب مل يكن عندها مقدّ�سون
ي�ستعبدون الدميقراطية.

اليوم انطالق فعاليات مهرجان العراق الوطني للم�سرح

عر� ��س جمايل �إبداع ��ي بهيج يزهو به
م�سرحي ��و الع ��راق ويت�ألق ��ون ،وه ��م
يعي�ش ��ون ه ��ذه اللحظ ��ات امل�سرحية
اجلميل ��ة الت ��ي انتظروه ��ا طوي�ل ً�ا،
ليوقف ��وا زخم التحديات التي �أحاطت
به ��ذا املهرج ��ان ال ��ذي �سيك ��ون واحة
لإبداعات جدي ��دة ومتنوعة مب�شاركة
حوايل �أربعمائ ��ة �شخ�صية م�سرحية
وثقافية م ��ن خمتلف حمافظات البالد

مبا فيها العا�صمة بغداد.
وق ��ال رئي�س املهرج ��ان الدكتور جبار
ج ��ودي نقي ��ب الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن:
"�ستبد�أ فعاليات حفل افتتاح مهرجان
الع ��راق الوطن ��ي للم�س ��رح يف مت ��ام
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء ي ��وم الأحد
 2021/8/1يف مبن ��ى مق ��ر نقاب ��ة

الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن -املرك ��ز الع ��ام
بافتتاح املعر�ض الت�شكيلي ال�شخ�صي
(ال �أح ��د ي�أت ��ي ..ال �أحد هن ��اك) للرائد
امل�سرحي �صالح الق�صب ،يليه افتتاح
املعر�ض الت�شكيل ��ي ال�شخ�صي (�أفق)
للفن ��ان الت�شكيلي حمم ��د حياوي ،يف
قاع ��ة غالريي النقابة ،ومن ثم افتتاح
م�س ��رح نقابة الفنان�ي�ن ،ورفع ال�ستار
ع ��ن :ن�ص ��ب (ث ��ورة ت�شري ��ن) للفنان
فا�ض ��ل وتوت ال ��ذي �سيط ��ل على نهر
دجلة اخلالد".
و�أ�ض ��اف ج ��ودي :ويف ال�ساع ��ة
ال�سابعة م�س ��ا ًء �سي�شهد م�سرح �سمري
�أمي�س حف ��ل االفتتاح الر�سمي للدورة
الأوىل م ��ن املهرج ��ان بع ��زف الن�شيد
الوطني تعقب ��ه االفتتاحي ��ة الراق�صة
(و�ش ��اح) ت�صمي ��م واخ ��راج الفن ��ان
�ضي ��اء الدي ��ن �سامي وفعالي ��ة (حتية
ال�شهداء)".
و�أ�شار اىل ان "حفل االفتتاح يت�ضمن

ق ��دوم ممثلني ع ��ن حمافظ ��ات العراق
امل�شارك ��ة يف املهرج ��ان ..كل يحم ��ل
رم ��ز حمافظت ��ه و�ص ��ورة واح ��د م ��ن
�أب ��رز �شهدائها يف انتفا�ض ��ة ت�شرين،
وه ��و ن ��وع م ��ن مل�س ��ة وف ��اء مل ��ن جاد
بنف�سه يف �سبي ��ل حرية الوطن ورفاه
ال�شعب" م�ؤك ��د ًا" :و�ستنطلق م�سرية
من مق ��ر �إقامة ال�ضي ��وف اىل (م�سرح
�سمري�أمي� ��س) ،حيث جت ��ري فعاليات
االفتت ��اح وت�ستقبله ��م مو�سيق ��ى
�شعبية".
ون ��وه نقي ��ب فن ��اين الع ��راق اىل �أن
"املهرج ��ان �سي�شه ��د عر� ��ض ع�ش ��ر
م�سرحي ��ات داخ ��ل امل�سابق ��ة وثمانية
عرو� ��ض موازية ،تقدم عل ��ى خ�شبات
م�س ��ارح (�سم�ي�ر �أمي� ��س) و(النجاح)
و(م�س ��رح النقاب ��ة) ،كم ��ا �سي�شه ��د
املهرج ��ان �إقام ��ة امل�ؤمت ��ر الفك ��ري
(امل�سرح واملدينة) بالتعاون مع املركز
الثق ��ايف يف جامعة الب�صرة وجل�سات

نقدي ��ة ع ��ن العرو� ��ض امل�شارك ��ة،
وحف�ل�ات توقي ��ع لأربع ��ة كت ��ب م ��ن
ت�ألي ��ف نخبة م ��ن الكت ��اب والباحثني
امل�سرحيني".
م ��ن جانبه ق ��ال املخ ��رج ح ��امت عودة
مدي ��ر املهرج ��ان" :مت ت�شكي ��ل ع ��دد
م ��ن اللج ��ان الرئي�س ��ة والفرعي ��ة
ال�ستكم ��ال كل التح�ض�ي�رات الالزم ��ة
وتوف�ي�ر اللوج�ستي ��ات املطلوب ��ة
ل ��كل قاع ��ات العرو� ��ض امل�سرحي ��ة
واجلل�سات النقدي ��ة وامللتقى الفكري
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مق ��ر �إقامة ممت ��از جلميع
�ضي ��وف املهرجان من ف ��رق م�سرحية
وباحث�ي�ن" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن امل�سابق ��ة
الر�سمي ��ة للمهرج ��ان �ست�ش ��ارك فيه ��ا
ع�ش ��رة عرو� ��ض م�سرحية م ��ن بغداد
واملحافظات ،وهن ��اك ثمانية عرو�ض
م�سرحي ��ة موازي ��ة خ ��ارج امل�سابق ��ة،
تعقبه ��ا يف �صب ��اح الي ��وم الت ��ايل
جل�سات نقدية.

