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الإعالن عن بنود االتفاق بين الدولتين �سيكون في م�ؤتمر بغداد

المفاو�ضات ال�سعودية الإيرانية في العراق:
جولة ثالثة مرتقبة
 بغداد/محمد �صباح
جول ��ة تفاو�ضي ��ة قادم ��ة �ستنطلق
يف ال�ساع ��ات القليل ��ة املقبل ��ة بني
اجلانب�ي�ن ال�سع ��ودي والإي ��راين
يف العا�صم ��ة بغ ��داد ،ملوا�صل ��ة
وا�ستكم ��ال مباحثاتهم ��ا الت ��ي
خا�ضاها يف جولتني ما�ضيتني.
اجلول ��ة اجلدي ��دة ته ��دف �إىل
ت�صف�ي�ر كل النق ��اط اخلالفية بني

اجلانب�ي�ن ،قب ��ل انعقاد م�ؤمت ��ر بغداد
متهي ��دا للإع�ل�ان ع ��ن بن ��ود االتف ��اق
بينهما.
ومازالت هناك خالفات ومعوقات بني
الطرفني غري حم�سومة يف ملف اليمن،
تتطلب على ح ��د تعبري بع�ض املعنيني
جولة تفاو�ضية واحدة �أو �أكرث حل�سم
كل املتعلقات واخلالفات بني اجلانبني
قب ��ل نهاي ��ة ال�شهر اجل ��اري ،الذي هو
موعد عقد م�ؤمتر بغداد.

وقال رحيم العبودي ع�ضو الهيئة
العام ��ة لتيار احلكم ��ة يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن املفاو�ض ��ات الت ��ي
جرت ب�ي�ن ال�سعودي ��ة و�إيران يف
العا�صمة بغداد جرت ب�شكل �سري
وبح�ض ��ور وزي ��ر اخلارجية ف�ؤاد
ح�س�ي�ن ،م�ضيف ��ا �أن خمرجاته ��ا
كانت جي ��دة وايجابية �أف�ضت �إىل
�إع ��ادة فت ��ح �سف ��ارات البلدين بعد
�إغالق دام خم�س �سنوات.

ويف �شه ��ر مت ��وز املا�ض ��ي �أك ��دت
احلكوم ��ة الإيراني ��ة وعل ��ى ل�سان
املتح ��دث با�سمها عل ��ي ربيعي �أن
"حمادثاتها مع اجلانب ال�سعودي
حتى الآن تناول ��ت ق�ضايا البلدين
بح�س ��ن ني ��ة وحقق ��ت بع� ��ض
التق ��دم" ،م�ؤك ��دا عل ��ى �أن ب�ل�اده
"�ستوا�ص ��ل املفاو�ض ��ات حت ��ى
ت�ضييق نق ��اط اخلالف �إىل �أقل ما
ميكن".

و�أ�ض ��اف �أن "ملف ��ي اليمن ولبنان
ت�صدرا مباحثات اجلانبني ،الذين
حاوال �إيجاد ت�سوية لهذين امللفني،
ف�ض�ل�ا ع ��ن مل ��ف احل ��ج والعمرة
بالن�سب ��ة للإيراني�ي�ن" ،م�ؤكدا �أن
خمرج ��ات اللقاءين �سيعل ��ن عنها
على ل�سان القادة يف م�ؤمتر بغداد
املزمع عقده يف الثامن والع�شرين
من �شهر �آب اجلاري.
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

الحقت قيادي ًا �أوروبي ًا في الحزب كان ذاهب ًا �إلى اجتماع مع الحكومة العراقية

طائرات تركية ن�سفت اتفاق ًا و�شيك ًا

بين بغداد وحزب العمال حول �سنجار
 بغداد /تميم الح�سن
اقرتبت ال�سلطات يف بغداد قبل اي��ام من حتقيق
تقدم يف ق�ضية �سنجار� ،شمال املو�صل ،قبل ان
يتدخل هجوم �صاروخي ليدمر كل �شيء.
وت �ت �ح��ال��ف ف���ص��ائ��ل م���س�ل�ح��ة م��ع ح ��زب ال�ع�م��ال
الكرد�ستاين يف املدينة ذات الغالبية االيزيدية،
فيما الت ��زال املنطقة م��دم��رة واغ �ل��ب �سكانها يف
كرد�ستان.
ويعقد هذا التحالف امل�شهد يف �سنجار ،ا�ضافة اىل
التدخالت الرتكية بذريعة مالحقة حزب العمال،
وال �ت��ي ت��رغ��ب يف ان ت�ك��ون ب��دي�لا قريبا للحزب
هناك -بح�سب بع�ض التف�سريات.-
وكانت احلكومة العراقية ابرمت قبل �سنة تقريبا
اتفاقية "تطبيع" مع كرد�ستان الع��ادة اخلدمات
واالمن وال�سكان اىل �سنجار ،لكن مل يتحقق منها
�شيء حتى الآن.
م�صدر م�س�ؤول يف �سنجار ،ي�ؤكد لـ(املدى) ان بغداد
مازالت تتفاو�ض مع ح��زب العمال الكرد�ستاين،

و�آخرها كان قد تزامن مع و�صول رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي اىل املدينة قبل ا�سبوع.
يف ذل��ك ال �ي��وم ك��ان��ت ط��ائ��رة يعتقد ان�ه��ا تركية
ق��د ق�صفت عجلة تابعة حل��زب العمال يف و�سط
�سنجار ،وقتل  2بداخلها احدهما قال احل�شد بانه
قيادي يف الهيئة ،وجرح اثنان �آخران.
وف��ق ب�ي��ان احل�شد ف��ان "�آمر ف��وج  80يف القوة
الإيزيدية حلماية جبل �سنجار باحل�شد ال�شعبي
�سعيد ح�سن �سعيد ،ا�ست�شهد� ،إث��ر ق�صف بطائرة
م�سرية جمهولة داخل ق�ضاء �سنجار �شمال غربي
حمافظة نينوى".
و�أ� �ض��اف �أن "االعتداء �أدى �إىل ا�ست�شهاد �أح��د
مرافقي �آمر الفوج  ،80بالإ�ضافة �إىل �إ�صابة ثالثة
مقاتلني �آخرين".
وتتعاون ف�صائل تابعة للح�شد منذ اكرث من عامني
م��ع ح��زب ال�ع�م��ال الكرد�ستاين يف �سنجار ،كما
ان هناك قوة بحجم  1500ايزيدي اغلبهم من الـ
 " "pkkمن�ضوية حتت هيئة احل�شد.
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د .فالح الحمـراني يكتب:
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ب�أي �شروط �ستدعم رو�سيا طالبان؟
ع�صام اليا�سري يكتب:

�إ�صطفافات �سيا�سية ..فهل من تغيير؟

6

موقع �إخباري :قلعة �أربيل واجهة ح�ضارية
احتلت موقعها في الئحة التراث العالمي
 ترجمة  /حامد �أحمد
قوات ع�سكرية حتت�شد يف الطارمية ا�ستعدادا حلملة ع�سكرية كبرية ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

الدفاع النيابية تحذر من ا�ستغالل �أو�ضاع المدينة انتخابي ًا

القيادة الع�سكرية تبحث عن خطط جديدة للتعامل مع الطارمية
 بغداد /فرا�س عدنان
تبحث قيادة العملي ��ات امل�شرتكة يف تغيري
خططها الأمنية للتعامل مع ق�ضاء الطارمية
�شمايل بغداد ،من خالل التعاون مع احل�شد
الع�شائ ��ري ،وتفعي ��ل اجله ��د اال�ستخباري
ف�ض ًال عن الكامريات احلرارية.
ولك ��ن جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع يف جمل� ��س

النواب �أب ��دت خماوفها م ��ن ا�ستغالل ملف
الطارمية انتخابي ًا ،داعية �إىل عملية وا�سعة
ي�سبقه ��ا اجتم ��اع ب�ي�ن الق ��ادة الع�سكري�ي�ن
و�أبناء املنطقة؛ ل�ضمان جناحها.
يق ��ول الل ��واء حت�سني اخلفاج ��ي ،املتحدث
با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات ،يف ت�صري ��ح �إىل
(امل ��دى)� ،إن "�إع ��ادة ق ��د ح�صل ��ت لبع� ��ض
اخلط ��ط التكتيكي ��ة ،فيم ��ا يخ� ��ص اجله ��د

اال�ستخباري والأمني يف الطارمية".
وتاب ��ع اخلفاج ��ي� ،أن "اجله ��ود اجلدي ��دة
تن�ص ��ب عل ��ى تعزي ��ز التع ��اون م ��ع احل�شد
الع�شائ ��ري يف الطارمية� ،إ�ضافة �إىل تفعيل
الكامريات احلرارية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "قي ��ادة عملي ��ات الكرخ يف
بغ ��داد فر�ضت على الطارمية �أطواق ًا �أمني ًة،
مبجرد ما ح�صل اخلرق الأمني قبل يومني،

وعلى نحو كبري من ال�سرعة".
وب�ي�ن اخلفاج ��ي� ،أن "معلوم ��ات م ��ن
م�صادره ��ا الدقيق ��ة �أ�صبحت ل ��دى القوات
الأمني ��ة ع ��ن بع� ��ض عنا�صر تنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي الذي ��ن يتواج ��دون يف العم ��ق
ال�شم ��ايل للطارمي ��ة ،وحتدي ��د ًا يف مناطق
�صعبة جغرافي ًا".
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عامل ��ة الآثار� ،ألي�ساندرا بريوزيتو ،املخت�صة باملعامل
الآثاري ��ة واحل�ضارية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
الو�سط ��ى ،ت�ص ��ف قلع ��ة �أربي ��ل ب�أنها حتم ��ل �أهمية
�آثاري ��ة ومعماري ��ة يف الوقت نف�س ��ه ،م�شرية اىل ان
احل�ص ��ن حماط بج ��دار يعود للعه ��د العثماين ويقع
يف مرك ��ز املدين ��ة عل ��ى قم ��ة ت ��ل ازدادت �سعته عرب
احل�ضارات التي مرت عليها.
وكان ��ت قلع ��ة �أربيل ق ��د حظي ��ت مبكانته ��ا الرتاثية
واحل�ضارية العاملية يف العام  2014عندما �أدرجتها
منظم ��ة اليون�سك ��و للثقاف ��ة والعل ��وم �ضم ��ن الئحة
الرتاث العاملي.
ك ��رد وعرب وتركمان م�سلمون وم�سيحيون ي�صفون
القلع ��ة بانها بيتهم ،ويعتق ��د انها تعترب من بني �أكرث
املواق ��ع التي �شهدت �أطول حرك ��ة �سكانية على نحو
م�ستم ��ر يف العامل م ��ع جذور متتد لأك�ث�ر من 6000

ذي قار ت�سجل حالتي انتحار..
والبيانات ت�سجل نحو  30حالة
انتحار خالل �أ�شهر

وا�سط تطالب بعقد جل�سة مجل�س الوزراء في المحافظة
و ُت ّ
ح�ضر ( )19مطلب ًا مهم ًا

 ذي قار  /ح�سين العامل

 وا�سط  /جبار بچاي

�أعلنت قيادة �شرطة ذي قار ،ت�سجيل حالتي انتحار ل�شاب يف مقتبل
العم ��ر ورج ��ل ثمانيني خ�ل�ال يوم واح ��د ،وذل ��ك ب�شن ��ق نف�سيهما
بوا�سطة حبل يف اماكن متفرقة مبركز مدينة النا�صرية.
وفيم ��ا ا�ش ��ارت اىل ت�سجي ��ل نح ��و  30حال ��ة انتحار خ�ل�ال اال�شهر
املن�صرم ��ة من الع ��ام اجلاري ،ك�ش ��ف مراقبون عن اع ��داد م�ضاعفة
م ��ن حماوالت االنتح ��ار الفا�شلة ،داعني اىل التن�سي ��ق بني االجهزة
االمنية واملنظمات املجتمعي ��ة واجلهات االكادميية لو�ضع درا�سات
وبرام ��ج علمية لتفعيل الدور املجتمع ��ي يف معاجلة ظواهر ارتفاع
معدالت االنتحار وتعاطي املخدرات وغريها من اجلرائم التي باتت
تقلق املجتمع.
وق ��ال مدير ق�سم �إع�ل�ام قيادة �شرطة ذي قار العمي ��د احلقوقي ف�ؤاد
ك ��رمي لـ(املدى) ان "�شابا بعمر  18عام ��ا ورجل م�سن بعمر  81عاما
اقدم ��ا على االنتحار يف مناطق متفرقة من مدينة النا�صرية" ،مبين ًا
ان "عم ��ال التنظي ��ف يف اح ��دى املدار�س ع�ث�روا على جث ��ة ال�شاب
معلقة ومتف�سخة داخل مدر�سة يف جممع �سكني و�سط النا�صرية".
واو�ض ��ح كرمي ان "ال�ضحية غادر منزله قبل يومني من انتحاره اثر
�شج ��ار عائل ��ي" ،واردف "فيم ��ا انتحر الرجل امل�س ��ن بوا�سطة حبل
و�ضعه يف �شباك داخل منزله".

ك�شف م�صدر يف دي ��وان حمافظة وا�سط
ع ��ن تق ��دمي �إدارة املحافظة طلب� � ًا ر�سمي ًا
اىل رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي لعق ��د جل�س ��ة جمل�س ال ��وزراء
املقبل ��ة �أو �أي ��ة جل�س ��ة �أخ ��رى الحق� � ًا يف
املحافظة.
و�أك ��د امل�ص ��در ا�ستع ��داد وا�س ��ط له ��ذا
الغر� ��ض من جمي ��ع النواح ��ي ،مو�ضح ًا
�أن �إدارة املحافظ ��ة هي�أت ( )19ملف ًا مهم ًا
تتعل ��ق مب�شاري ��ع ا�ستثماري ��ة وخدمي ��ة
وعمراني ��ة وزراعية �سيت ��م و�ضعها على
الئحة جدول �أعمال اجلل�سة املقرتحة.
وق ��ال امل�صدر �إن "حماف ��ظ وا�سط حممد
جمي ��ل املياح ��ي ق ��دم طلب� � ًا ر�سمي� � ًا اىل
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء لعق ��د جل�س ��ة
جمل�س الوزراء املقبلة �أو �أية جل�سة تليها
يف مدين ��ة الكوت مبحافظ ��ة وا�سط على
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غ ��رار ما ح�ص ��ل يف املحافظ ��ات االخرى
�أو ا�ست�ضافت ��ه يف جمل�س الوزراء لطرح
بع� ��ض الق�ضاي ��ا وامل�شاريع املهم ��ة التي
حتتاج اىل قرارات مركزية عاجلة".
و�أ�ض ��اف �أن "حكوم ��ة وا�س ��ط املحلي ��ة
و�أبناء املحافظة كاف ��ة كلهم �أمل مبوافقة
رئي� ��س املجل� ��س عل ��ى عقد تل ��ك اجلل�سة
يف مدين ��ة الك ��وت بع ��د �أن مت عقدها يف
ع ��دد م ��ن املحافظات وكانت ل ��كل من تلك
اجلل�س ��ات نتائ ��ج ايجابي ��ة مثم ��رة على
�صعيد املحافظة املعنية �أو ًال وعلى �صعيد
ال ��وزارات كونه ��ا ت�ض ��ع الوزي ��ر املعني
مبواجه ��ة مبا�ش ��رة م ��ع هم ��وم وم�شاكل
املحافظ ��ات التي يحتاج ق�س ��م كبري منها
اىل ق ��رارات مركزي ��ة عاجل ��ة بعي ��د ًا عن
املخاطب ��ات الورقي ��ة الت ��ي ت�أخ ��ذ الكثري
من الوقت واجلهد ويف بع�ض االحيان ال
حتقق املطلوب".
و�أو�ض ��ح �أن "حمافظ ��ة وا�س ��ط م�ستعدة

م ��ن جمي ��ع النواح ��ي لعق ��د مث ��ل تل ��ك
اجلل�س ��ة ،فه ��ي حمافظ ��ة تنع ��م بالأم ��ن
واال�ستقرار وفيها حرك ��ة عمران وا�سعة
وكب�ي�رة حتت ��اج يف بع� ��ض مفا�صله ��ا
اىل ق ��رارات م ��ن احلكوم ��ة املركزي ��ة
للم�ضي فيها وحتقي ��ق متطلبات املواطن
الوا�سطي".
م ��ن جانبه ق ��ال مدير االع�ل�ام يف ديوان
املحافظة ماجد حميد مناتي �إن "املطالبة
بعقد �إح ��دى جل�سات جمل�س الوزراء يف
حمافظ ��ة وا�سط حق م�ش ��روع للمحافظة
كما ح�صل �سابقا م ��ع حمافظات الب�صرة
وذي ق ��ار ونين ��وى� ،إذ ت�أم ��ل حكوم ��ة
وا�س ��ط بطرح جملة م ��ن امل�شاريع املهمة
والت ��ي �ستكون له ��ا انعكا�س ��ات ايجابية
كب�ي�رة يف ح ��ال �إقراره ��ا وامل�ض ��ي به ��ا
لي�س على �صعيد وا�سط فح�سب ،بل على
�صعيد البلد عموم ًا".
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�سن ��ة م�ض ��ت .كان ��ت القلع ��ة مع بداي ��ة عه ��د الكتابة
باحل ��روف تعت�ب�ر بل ��دة �أربي�ل�ا الآ�شوري ��ة و�شغلت
دوره ��ا كخلفية �ساندة خ�ل�ال املعركة التي دارت بني
الإ�سكندر الكبري وامللك الفار�سي داريو�س الثالث.
املوق ��ع خ�ض ��ع لعملية ترمي ��م و�صيانة ك�ب�رى وذلك
بع ��د عقود من الإهمال وع ��دم اال�ستقرار والعقوبات
االقت�صادي ��ة الت ��ي م ��رت عل ��ى الع ��راق وه ��ذا يعني
ب ��ان كثريا م ��ن املباين ومراف ��ق القلعة كان ��ت تفتقر
اىل اخلدم ��ات وقن ��وات ت�صريف املي ��اه النموذجية
ومنظومات الت�صريف ال�صحي.
وبينم ��ا كان املوق ��ع املرك ��زي للقلع ��ة يعت�ب�ر مكان ��ا
يق�ضي في ��ه العامة �أوقاتا ممتعة فان ��ه تعر�ض �أي�ضا
للإهم ��ال وال�ض ��رر والتلوث .ففي حقب ��ة ال�ستينيات
ذهبت ال�سلطات املحلية بعيدا حتى انها قامت ب�إزالة
بي ��وت تراثية حولها مل ��د �شارع لل�سي ��ارات مير عرب
القلعة مبا�شرة.
 التفا�صيل �ص2

مطالبات نيابية بجعل �أزمة المياه
على ر�أ�س "قمة بغداد"
 بغداد /ح�سين حاتم
تتج ��ه وزارة املوارد املائية مطل ��ع ال�شهر املقبل اىل تركيا ملناق�شة "ملف املياه"
و�إطالق احل�ص�ص املائية ،فيما يرى نواب وخمت�صون �أن م�شكلة املياه �ستبقى
م�ستمرة ما مل يتم التدخل املبا�شر من قبل رئي�سي الوزراء واجلمهورية.
وخ�ل�ال العام احل ��ايل فقط ،انخف�ضت مع ��دالت �إيرادات نه ��ري دجلة والفرات
بح ��وايل  % 50ع ��ن معدالته ��ا الطبيعي ��ة خ�ل�ال الأع ��وام املا�ضي ��ة ،ليت�سب ��ب
انخفا�ض مليار لرت مكعب واحد من املياه بخروج � 260ألف دومن من الأرا�ضي
الزراعية املنتجة عن اخلدمة ،بح�سب �إح�صائيات �شبه ر�سمية.
ويقول ع�ضو جلن ��ة الزراعة واملياه واالهوار جمال فاخر يف حديث لـ(املدى)،
�إن "املفاو�ض ��ات ب�ش�أن االطالقات املائية مل ت� ��أت ب�أية نتيجة مع دول اجلوار"،
مبين ��ا �أن "اجلانب�ي�ن الرتك ��ي والإي ��راين م�صران عل ��ى قطع املي ��اه والتم�سك
بقراراتهما الراف�ضة لإطالق املياه لل�سدود واخلزانات العراقية".
واته ��م الع ��راق ،يف وقت �سابق� ،إي ��ران ،بقطع مياه نهري �س�ي�روان والكارون
عن البالد ،ما ت�سبب ب�شح املياه يف حمافظة دياىل �شرقي البالد ،والت�أثري على
نوعيتها يف �شط العرب �أق�صى جنوبي العراق.
ويرى فاخر� ،أن "تركيا ال تكرتث للعراق ووفوده التي ذهبت اليها رغم التبادل
التجاري بني البلدين وخدمة اقت�صادها".
ودعا ع�ضو جلنة الزراعة النيابية" ،رئي�سي الوزراء واجلمهورية اىل التدخل
املبا�ش ��ر مبلف املياه" ،م�ستدركا ،ان "مفاو�ض ��ات وزير املوارد املائية والوفود
املرافقة مل تظهر �أية نتائج �إيجابية".
 التفا�صيل �ص3

سياسة
الإعالن عن بنود االتفاق بين
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املفاو�ضات ال�سعودية الإيرانية يف العراق :جولة ثالثة مرتقبة

 ال�����خ��ل��اف�����ات ب���������ش�����أن م����ل����ف ال����ي����م����ن ت���ع���ط���ل ال�����ص��ل��ح
جولة تفاو�ضية قادمة �ستنطلق يف ال�ساعات القليلة
املقبلة بني اجلانبني ال�سعودي والإيراين يف العا�صمة
بغداد ،ملوا�صلة وا�ستكمال مباحثاتهما التي خا�ضاها يف
جولتني ما�ضيتني.
اجلولة اجلديدة تهدف �إىل ت�صفري كل النقاط
اخلالفية بني اجلانبني ،قبل انعقاد م�ؤمتر بغداد
متهيدا للإعالن عن بنود االتفاق بينهما.
 بغداد/محمد �صباح
ومازالت هن ��اك خالفات ومعوقات بين
الطرفين غير مح�سومة في ملف اليمن،
تتطل ��ب على حد تعبير بع�ض المعنيين
جول ��ة تفاو�ض ��ية واح ��دة �أو �أكث ��ر
لح�س ��م كل المتعلق ��ات والخالفات بين
الجانبي ��ن قب ��ل نهاية ال�ش ��هر الجاري،
الذي هو موعد عقد م�ؤتمر بغداد.
وق ��ال رحي ��م العب ��ودي ع�ض ��و الهيئ ��ة
العام ��ة لتي ��ار الحكم ��ة ف ��ي ت�ص ��ريح
لـ(الم ��دى) �إن المفاو�ض ��ات التي جرت
بي ��ن ال�س ��عودية و�إيران في العا�ص ��مة
بغداد جرت ب�ش ��كل �س ��ري وبح�ض ��ور
وزير الخارجية ف�ؤاد ح�س ��ين ،م�ض ��يفا
�أن مخرجاته ��ا كان ��ت جي ��دة وايجابية
�أف�ضت �إلى �إعادة فتح �سفارات البلدين
بعد �إغالق دام خم�س �سنوات.
وف ��ي �ش ��هر تم ��وز الما�ض ��ي �أك ��دت
الحكوم ��ة الإيراني ��ة وعل ��ى ل�س ��ان
المتح ��دث با�س ��مها عل ��ي ربيع ��ي �أن
"محادثاتها مع الجانب ال�سعودي حتى
الآن تناول ��ت ق�ض ��ايا البلدي ��ن بح�س ��ن
ني ��ة وحقق ��ت بع� ��ض التق ��دم" ،م�ؤكدا
على �أن بالده "�ستوا�ص ��ل المفاو�ضات
حتى ت�ض ��ييق نقاط الخالف �إلى �أقل ما

يمكن".
و�أ�ضاف �أن "ملفي اليمن ولبنان ت�صدرا
مباحثات الجانبين ،الذين حاوال �إيجاد
ت�س ��وية لهذين الملفين ،ف�ضال عن ملف
الح ��ج والعمرة بالن�س ��بة للإيرانيين"،
م�ؤك ��دا �أن مخرج ��ات اللقاءين �س ��يعلن
عنها على ل�سان القادة في م�ؤتمر بغداد
المزمع عقده في الثامن والع�شرين من
�شهر �آب الجاري.
وانقطعت العالقات الدبلوما�س ��ية بين
ال�س ��عودية و�إي ��ران في الع ��ام ،2016
بعد قي ��ام الريا�ض ب�إع ��دام رجل الدين
ال�شيعي نمر النمر ،ثم �أعقب ذلك اعتداء
لمحتجي ��ن �إيرانيي ��ن عل ��ى ال�س ��فارة
ال�س ��عودية في طهران وقن�ص ��ليتها في
م�شهد.
�أما ب�ش� ��أن طبيعة الملف ��ات التي بحثت
ف ��ي االجتماع ��ات ال�س ��رية وعر�ض ��ت
عل ��ى طاولة النقا� ��ش و�ض ��ح العبودي
�أن "مح ��اور المفاو�ض ��ات ه ��ي محاور
دبلوما�س ��ية ومخابراتي ��ة و�سيا�س ��ية
و�أمنية وع�سكرية واقت�صادية" ،كا�شفا
عن وجود جولة ثالثة �ست�س ��بق م�ؤتمر
بغداد لالتفاق على كل البنود الخالفية.
وكان ��ت (الم ��دى) نقلت عب ��ر تقرير لها
في نهاية �ش ��هر �آذار الما�ضي �أن العراق

عر�ض الو�ساطة بين ال�سعودية و�إيران
لت�س ��وية كل الملف ��ات الخالفي ��ة م ��ن
خالل �إب ��رام اتفاق بي ��ن الطرفين يعلن
ف ��ي م�ؤتم ��ر يعقد في بغداد وبح�ض ��ور
الواليات المتحدة.
و�أك ��د العب ��ودي �أن الم�ؤتم ��ر م ��ازال
قائم ��ا بع ��د تلق ��ي الحكوم ��ة العراقي ��ة
ت�أكي ��دات وموافقات للح�ض ��ور من قبل
( )11دولة ،م�ش ��يرا �إل ��ى �أن ولي العهد

ً
انتخابيا
الدفاع النيابية حتذر من ا�ستغالل �أو�ضاع املدينة

القيادة الع�سكرية تبحث عن خطط جديدة
للتعامل مع الطارمية
 بغداد /فرا�س عدنان
تبح ��ث قي ��ادة العملي ��ات امل�ش�ت�ركة يف تغيري خططه ��ا الأمنية
للتعامل مع ق�ض ��اء الطارمية �ش ��مايل بغداد ،م ��ن خالل التعاون
مع احل�ش ��د الع�شائري ،وتفعيل اجلهد اال�س ��تخباري ف�ض ًال عن
الكامريات احلرارية.
ولك ��ن جلنة الأم ��ن والدفاع يف جمل�س الن ��واب �أبدت خماوفها
من ا�س ��تغالل ملف الطارمية انتخابي ًا ،داعية �إىل عملية وا�سعة
ي�س ��بقها اجتماع بني القادة الع�سكريني و�أبناء املنطقة؛ ل�ضمان
جناحها.
يقول اللواء حت�سني اخلفاجي ،املتحدث با�سم قيادة العمليات،
يف ت�ص ��ريح �إىل (املدى)� ،إن "�إعادة قد ح�صلت لبع�ض اخلطط
التكتيكي ��ة ،فيم ��ا يخ� ��ص اجله ��د اال�س ��تخباري والأمن ��ي يف
الطارمية" .وتابع اخلفاجي� ،أن "اجلهود اجلديدة تن�صب على
تعزيز التعاون مع احل�ش ��د الع�شائري يف الطارمية� ،إ�ضافة �إىل
تفعيل الكامريات احلرارية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "قي ��ادة عملي ��ات الكرخ يف بغداد فر�ض ��ت على
الطارمي ��ة �أطواق ًا �أمني ًة ،مبجرد ما ح�ص ��ل اخل ��رق الأمني قبل
يوم�ي�ن ،وعل ��ى نحو كب�ي�ر من ال�س ��رعة" .وب�ي�ن اخلفاجي� ،أن
"معلومات من م�صادرها الدقيقة �أ�صبحت لدى القوات الأمنية
ع ��ن بع�ض عنا�ص ��ر تنظيم داع� ��ش الإرهابي الذي ��ن يتواجدون
يف العم ��ق ال�ش ��مايل للطارمي ��ة ،وحتدي ��د ًا يف مناطق �ص ��عبة
جغرافي ًا".
و�ش ��دد ،على �أن "القوات الأمنية تعمل بنحو م�س ��تمر من خالل
تعاون �أهايل املنطقة يف مالحقة تلك اجليوب ومطاردتها بغية
الق�ضاء عليها".
و�أورد اخلفاج ��ي� ،أن "املعلومات املتواف ��رة لدينا تفيد بوجود
حوا�ض ��ن ت�س ��هل على الإرهابيني التحرك واال�ستهداف" ،مبين ًا
�أن "العم ��ل احلايل ين�ص ��ب عل ��ى مالحقة تلك احلوا�ض ��ن بغية
الق�ض ��اء عليه ��ا ،وقط ��ع جمي ��ع �إم ��دادات التنظي ��م الإرهابي".
ويوا�ص ��ل� ،أن "عملية الإحاط ��ة والتطويق قد ح�ص ��لت لأوكار
التنظيمات الإرهابية يف �ش ��مال الطارمية متهيد ًا لالنق�ض ��ا�ض
عليها وتطهري املنطقة بالكامل".
و�أك ��د اخلفاج ��ي�" ،ض ��رورة �إي�ص ��ال ر�س ��الة �إىل املواطنني يف
العا�ص ��مة مفاده ��ا �أن بغ ��داد م�ؤمن ��ة بالكامل� ،س ��واء يف داخل
املدين ��ة �أو عل ��ى الأط ��راف ،وه ��و م ��ا ي�س ��مى بحزام بغ ��داد".
وا�س ��تطرد� ،أن "حم ��اوالت التنظيم الإرهابي م ��ن خالل القيام
ببع�ض الأعمال بني حني و�آخر لن جتدي �أي نتيجة يف مواجهة
الق ��وات الأمنية التي �أ�ص ��بحت لديها خربة كب�ي�رة يف التعامل
مع داع�ش" .ولفت اخلفاجي� ،إىل �أن "التعامل مع هذه اخلروق
�أخ ��ذ يت�ص ��اعد من ناحي ��ة �س ��رعة ردة الفعل ،وم ��ا يتحدث عنه

البع�ض من �أن بغداد مهددة هو غري �صحيح".
وي�سرت�س ��ل ،املتح ��دث الع�س ��كري� ،أن "قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد
�أوقف ��ت خالل املدة املا�ض ��ية العدي ��د من الهجم ��ات الإرهابية"،
ور�أى �أن "ذل ��ك ي ��دل عل ��ى �أن املب ��ادرة بيد املنظوم ��ة الأمنية".
ونوّ ه� ،إىل �أن "ح�صول خرق �أمني يف منطقة ما ال يعني خروج
الو�ض ��ع الأمني عن ال�س ��يطرة ،قواتنا قادرة على �سحق تواجد
الإرهابيني يف �أي مكان".
وم�ض ��ى اخلفاجي� ،إىل �أن "ال�شائعات التي ت�سربت عن توجيه
�أوامر ب�س ��حب القطعات الع�سكرية من الطارمية غري �صحيحة،
ب ��ل �أن عمليات بغ ��داد �أخذت تعزز من تواجده ��ا وتعتمد �آليات
جديدة للتعامل مع التحديات احلالية".
من جانبه� ،أفاد ع�ض ��و جلنة الأمن والدف ��اع يف جمل�س النواب
عبا� ��س �س ��روط يف ت�ص ��ريح �إىل (امل ��دى) ،ب� ��أن "الطارمية قد
�ش ��هدت �أحداث ًا متتالية ال�س ��يما الأخري الذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد
�أربعة من عنا�صر احل�شد ال�شعبي".
و�أ�ض ��اف �سروط� ،أن "الهجوم الأخري قد ح�صل من حماور عدة
وه ��ذا ي�س ��تدعي بالقي ��ادات الأمنية االنتب ��اه والتعامل مع هذه
امل�ستجدات".
وزاد� ،أن "تواج ��د الإرهاب يف الطارمية وبهذا الكم ،من �ش� ��أنه
�أن يه� �دّد �أمن بغ ��داد واملناطق الأخرى املحيط ��ة بها" .وحتدث
�س ��روط ،عن "طبيعة جغرافية �صعبة لهذا الق�ضاء؛ كونه يتمتع
بب�س ��اتني كثرية حتجب الر�ؤية عن القوات الأمنية� ،إ�ضافة �إىل
امل�ش ��كالت ال�سيا�س ��ية التي �ألقت بظاللها على الو�ضع الأمني".
ويج ��د� ،أن "التعامل م ��ع الطارمية ينبغي �أن يك ��ون بحذر لكي
ال يتم ا�س ��تغالله انتخابي ًا" ،ون�ص ��ح بعقد "اجتماع بني القيادة
الأمنية و�أبناء املنطقة ،قبل امل�ضي بو�ضع خطة ع�سكرية �شاملة
للتطهري والتم�شيط".
ودعا �س ��روط� ،إىل "�ش ��ن هجوم وا�س ��ع ي�ش ��مل جمي ��ع مناطق
الق�ض ��اء ،ال ي�س ��تثني منه ��ا �أي جزء ،ي�أت ��ي ذلك بالتن�س ��يق مع
اجلهد اال�ستخباري ملالحقة الأهداف ومعاجلتها".
وذك ��ر ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن النيابي ��ة� ،أن "الهجم ��ات الإرهابية
التي �ش ��هدتها بغداد خالل املدة املا�ض ��ية كان م�ص ��درها ق�ض ��اء
الطارمي ��ة ،وه ��ذا ي ��دل على وجود حوا�ض ��ن لتنظي ��م داع�ش".
و�أعرب عن اعتقاده ب� ��أن "الطارمية هي �أكرب حتد �أمني يواجه
الع ��راق يف الوقت احلايل بحكم موقعها اجلغرايف الذي يربط
بغداد مبحافظتي دياىل و�صالح الدين".
وانتهى �س ��روط� ،إىل �أن "ح�صول �أي خرق �أمني يعك�س وجود
خل ��ل يف اجله ��از الع�س ��كري ،م ��ا يتطل ��ب معاجلت ��ه م ��ن خالل
القادة الع�س ��كريني" .وكان تنظيم داع�ش الإرهابي قد �ش ��ن قبل
�أيام هجوم ًا يف منطقة الطارمية �ش ��مايل العا�ص ��مة� ،أ�س ��فر عن
ا�ست�شهاد عدد من عنا�صر احل�شد ال�شعبي و�إ�صابة �آخرين.
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ال�سعودي محمد بن �س ��لمان والرئي�س
الإيران ��ي �إبراهيم رئي�س ��ي �س ��يكونان
حا�ضرين في ذلك الم�ؤتمر.
و�أكد وزير الخارجية ف�ؤاد ح�س ��ين في
ت�صريحات �صحفية خالل �شهر حزيران
الما�ض ��ي �أن الحكوم ��ة لعب ��ت دورا في
المفاو�ضات ال�س ��عودية الإيرانية التي
احت�ض ��نتها العا�ص ��مة بغ ��داد ،م�ض ��يفا
"بد�أن ��ا بال�س ��فر �إلى العوا�ص ��م ،حيث

ذهب ��ت �إل ��ى طه ��ران والريا� ��ض ع ��دة
م ��رات ،وعقدت اجتماعات م ��ع قيادات
هذين البلدين".
ونوه القيادي في تي ��ار الحكمة �إلى �أن
"زيارة الكاظمي �إلى الكويت ت�أتي من
اج ��ل التحرك نحو ال�س ��عودية لتجاوز
النقاط الخالفية م ��ع الإيرانيين والتي
تترك ��ز على الوجود الع�س ��كري باليمن
والمتعلق ��ة بنف ��وذ الدولتي ��ن هن ��اك"،

م�ؤك ��دا على �أن تج ��اوز هذه الم�ش ��اكل
يتطل ��ب جول ��ة تفاو�ض ��ية واح ��دة �أو
�أكثر .من جانبه ،ر�أى اح�سان ال�شمري
رئي� ��س مرك ��ز التفكي ��ر ال�سيا�س ��ي ف ��ي
ت�صريح لـ(المدى) �أن المفاو�ضات بين
ال�س ��عودية و�إي ��ران الت ��ي انطلقت منذ
فت ��رة في بغداد هي بمثابة نقطة تحول
كبي ��رة لل�ش ��روع ف ��ي �إنه ��اء خالفاتهما
م ��ع �إمكانية �إيجاد م�س ��احات م�ش ��تركة

بي ��ن الجانبين للتفاه ��م على تجاوز كل
الم�شاكل.
وقال ال�ش ��مري �إن "الملفات مت�ش ��ابكة
ب�س ��بب تراكم للخالفات بي ��ن البلدين،
لكن العراق ركز ونجح في جمع الفرقاء
عل ��ى طاولة واحدة في بغ ��داد" ،م�ؤكدا
عل ��ى �أنه بعد جولتين من المفاو�ض ��ات
ف�أن الجميع ينتظر الموافقات الر�سمية
لل�س ��عودية و�إي ��ران عل ��ى مخرج ��ات
االجتماعين.
وعبر ع ��ن اعتق ��اده بـ�أن "قم ��ة الجوار
الإقليم ��ي لدع ��م بغ ��داد �س ��تكون جزءا
من طاول ��ة الح ��وار للتقارب الر�س ��مي
بين طه ��ران والريا�ض" ،منوها �إلى ان
"هذا بحد ذاته �سيفتح الأبواب لحلحلة
بع�ض الملفات العالق ��ة والخالفية بين
الجانبين".
وتابع �أن "الالفت في الأمر هو حما�سة
�إي ��ران لل�ص ��لح م ��ع ال�س ��عودية ،وهذه
الحما�س ��ة ب ��رزت حتى في ت�ص ��ريحات
�أطلقها وزير الخارجية الإيراني محمد
جواد ظريف وترحيبه بالدور العراقي
ف ��ي تقري ��ب وجه ��ات النظر بي ��ن بلده
وال�سعودية".
وم�ؤخ ��را �أكد �أيرج م�س ��جدي ال�س ��فير
الإيران ��ي ف ��ي بغ ��داد ف ��ي ت�ص ��ريحات
متلف ��زة �أن "المفاو�ض ��ات بي ��ن �إي ��ران
وال�س ��عودية ف ��ي الع ��راق تناولت فتح
�س ��فارتي البلدي ��ن" ،معربا ع ��ن تفا�ؤله
في الو�ص ��ول �إل ��ى نتائ ��ج �إيجابية في
الجوالت المقبلة من المفاو�ضات.
وتاب ��ع م�س ��جدي �أن "ع ��دة جوالت من
المفاو�ض ��ات بي ��ن �إيران وال�س ��عودية
�أقيم ��ت ف ��ي الع ��راق ،وتوقفت ب�ش ��كل
م�ؤق ��ت ب�س ��بب انتق ��ال ال�س ��لطة ف ��ي
�إيران".

موقع �إخباري :قلعة �أربيل واجهة ح�ضارية احتلت موقعها
يف الئحة الرتاث العاملي
 ترجمة  /حامد �أحمد

عاملة الآثار� ،ألي�ساندرا
بريوزيتو ،املخت�صة باملعامل
الآثارية واحل�ضارية ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
الو�سطى ،ت�صف قلعة �أربيل
ب�أنها حتمل �أهمية �آثارية
ومعمارية يف الوقت نف�سه،
م�شرية اىل ان احل�صن حماط
بجدار يعود للعهد العثماين
ويقع يف مركز املدينة على
قمة تل ازدادت �سعته عرب
احل�ضارات التي مرت عليها.

ومنظومات الت�صريف ال�صحي.
وبينم ��ا كان املوق ��ع املرك ��زي للقلعة يعترب
مكانا يق�ض ��ي فيه العامة �أوقات ممتعة فانه
تعر�ض �أي�ض ��ا للإهمال وال�ض ��رر والتلوث.
فف ��ي حقب ��ة ال�س ��تينيات ذهب ��ت ال�س ��لطات
املحلية بعيدا حت ��ى انها قامت ب�إزالة بيوت
تراثية حولها ملد �ش ��ارع لل�سيارات مير عرب
القلعة مبا�شرة.
كج ��زء من �ش ��روط �إدراج املوق ��ع يف الئحة
ال�ت�راث العامل ��ي لليون�س ��كو ،ف ��ان اللجن ��ة
و�ض ��عت منطق ��ة ع ��زل و�ش ��روط البناء يف
حميط القلع ��ة لغر�ض احلف ��اظ على طبيعة
املوقع.
حل�س ��ن احل ��ظ ان القلع ��ة مل تطله ��ا اي ��دي
داع� ��ش الإرهابي الذي ق ��ام بالعبث مبواقع
تراثي ��ة وح�ض ��ارية يف املو�ص ��ل والت ��ي
تخللته ��ا تدم�ي�ر جام ��ع الن ��وري ومنطق ��ة
احل�ضر يف املو�صل التي تعترب �أي�ضا �ضمن
الئحة الرتاث لليون�سكو.
وقال ��ت ايرين ��ا بوكوف ��ا ،مدي ��رة مكت ��ب
اليون�س ��كو ال�سابقة يف العراق "�شن تنظيم

داع� ��ش حملة طم�س ونه ��ب ثقايف وتراثي،
لقد كان تدمري املواق ��ع الدينية والتاريخية
جزءا ال يتجز�أ من نهج تنظيم داع�ش".
وكان التنظي ��م ق ��د ب ��ث يف حينه ��ا �ش ��ريط
فيدي ��و يظهر فيه م�س ��لحون يحطمون قطع
اثرية ومتاثيل تاريخية يف متحف املو�صل
با�س ��تخدام مع ��اول حديدي ��ة .و�ش ��جبت
منظم ��ة اليون�س ��كو التدم�ي�ر املتعمد للقطع
االثري ��ة العراقية م ��ن قبل م�س ��لحي داع�ش
على انها جرمية حرب.
الدمار الذي خلف ��ه داع�ش يف مواقع �أخرى
م ��ن الع ��راق ول ��د حاف ��زا جدي ��دا ل�ص ��يانة
وتطوي ��ر مبنى القلع ��ة .موق ��ع القلعة الآن
ي�س ��تخدم لتدريب ك ��وادر ثقافية �أخرى يف
الع ��راق على تقنيات حفظ و�ص ��يانة املعامل
التاريخية وح�سن �إدارتها.
الربوفي�س ��ور ،عب ��د الل ��ه خور�ش ��يد ق ��ادر،
مدي ��ر املعه ��د العراق ��ي للحف ��اظ عل ��ى
الآث ��ار وال�ت�راث ،ق ��ال ملوق ��ع ي ��ورو نيوز
 euronewsاالخباري "لي�س هناك من
�ش ��ك يف ان تنظي ��م داع�ش ميث ��ل احد اظلم

وكان ��ت قلع ��ة �أربي ��ل ق ��د حظي ��ت مبكانتها
الرتاثي ��ة واحل�ضاري ��ة العاملي ��ة يف الع ��ام
 2014عندم ��ا �أدرجته ��ا منظمة اليون�س ��كو
للثقاف ��ة والعل ��وم �ض ��من الئح ��ة ال�ت�راث
العامل ��ي .ك ��رد وع ��رب وتركم ��ان م�س ��لمون
وم�سيحي ��ون ي�صف ��ون القلعة بانه ��ا بيتهم،
ويعتق ��د انه ��ا تعترب من ب�ي�ن �أك�ث�ر املواقع
التي �ش ��هدت �أطول حركة �سكانية على نحو
م�س ��تمر يف العامل مع جذور متتد لأكرث من
� 6000آالف �س ��نة م�ض ��ت .كان ��ت القلعة مع
بداية عه ��د الكتاب ��ة باحلروف تعت�ب�ر بلدة
�أربيال الآ�ش ��ورية و�ش ��غلت دوره ��ا كخلفية
�س ��اندة خ�ل�ال املعرك ��ة الت ��ي دارت ب�ي�ن
الإ�س ��كندر الكبري وامللك الفار�سي داريو�س
الثالث.
املوقع خ�ض ��ع لعملية ترميم و�صيانة كربى
وذلك بعد عقود من الإهمال وعدم اال�ستقرار
والعقوب ��ات االقت�ص ��ادية الت ��ي م ��رت على
الع ��راق وهذا يعن ��ي بان كثريا م ��ن املباين
ومراف ��ق القلع ��ة كانت تفتق ��ر اىل اخلدمات
وقن ��وات ت�ص ��ريف املي ��اه النموذجي ��ة
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حلظ ��ات التاريخ التي تعر�ض ��ت له ��ا معامل
الع ��راق التاريخية واحل�ض ��ارية .كان اكرث
م ��ن  4,000موق ��ع �أث ��ري وتاريخ ��ي حتت
�سيطرة داع�ش يف كل من حمافظات نينوى
و�صالح الدين واالنبار وكركوك".
وبخ�ص ��و�ص قلعة �أربيل قال الربوفي�س ��ور
ق ��ادر "نح ��ن نعتق ��د ب ��ان قلع ��ة �أربي ��ل هي
مبثاب ��ة �أ�س ��ا�س بن ��اء ال�س ��ياحة يف �إقلي ��م
كرد�س ��تان .لقد مت حتوي ��ل املوقع من موقع
�أثري �ش ��به مهمل اىل موقع �س ��ياحي �شبيه
مبوقع قلعة انقرة ال�سياحي يف تركيا".
لق ��د مت ��ت م�ؤخ ��را ا�س ��تعادة بن ��اء وترميم
البواب ��ة اجلنوبي ��ة لواجهة القلع ��ة من قبل
الهيئ ��ة العليا لإحياء قلع ��ة �أربيل .لقد بنيت
يف �س ��تينيات الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ومت
تدمريها واعيد بنا�ؤها مرة �أخرى يف العام
.1979
ت�ش ��تمل قلع ��ة �أربي ��ل الآن عل ��ى متح ��ف
لالعم ��ال الن�س ��يجية الكردية ال ��ذي تعر�ض
فيه ت�ص ��اميم ن�س ��يج ال�س ��جاد الفولكلوري
ملنطقة كرد�ستان ،وكذلك دار �شهاب اجللبي
الذي مت ترميمه وجتديده والذي ي�ضم فرع
املعهد الفرن�س ��ي يف العراق ملنطقة ال�ش ��رق
الأو�سط.
وبع ��د التج ��ول يف مراف ��ق القلع ��ة ب�إمكان
الزوار التجول حول ال�ساحة االمامية التي
ت�ض ��م العديد من املطاعم و�أماكن للجلو�س.
ويف �أوق ��ات امل�س ��اء تك ��ون هن ��اك �أج ��واء
كرنف ��ال بينما يتجمع الأه ��ايل حول القلعة
مل�شاهدة منظر الغروب.
وم ��ن مناطق خمتلف ��ة حول القلع ��ة ب�إمكان
الزواء العثور على �أماكن حتميهم من �أ�شعة
ال�ش ��م�س ويلتقط ��ون قطع ��ا تذكاري ��ة عن ��د
الب ��ازار الكب�ي�ر يف القلع ��ة .بتاريخه الذي
يعود للقرن الثالث ع�ش ��ر فان ال�سوق املغلق
اجلميل مل ��يء بالأزقة امللتوي ��ة والأقوا�س
الت ��ي تعر� ��ض كل �ش ��يء و�أي �ش ��يء ميكن
للمت�س ��وق ان يفك ��ر ب ��ه .ال�ض ��يافة الكردية
�س ��تكون حا�ض ��رة عل ��ى اكملها حي ��ث يقدم
�أ�ص ��حاب االك�ش ��اك ق ��دح ال�ش ��اي الرتاث ��ي
والقهوة لأي �شخ�ص يتطلع لب�ضاعتهم.
عن موقع euronews
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الحقت قيادي ًا �أوروبي ًا في
الحزب كان ذاهب ًا �إلى اجتماع
مع الحكومة العراقية

سياسة

طائرات تركية ن�سفت اتفاق ًا و�شيك ًا بين بغداد
وحزب العمال حول �سنجار

 بغداد /متيم احل�سن
اقرتب ��ت ال�س ��لطات يف بغ ��داد قب ��ل ايام من
حتقي ��ق تق ��دم يف ق�ض ��ية �س ��نجار� ،ش ��مال
املو�ص ��ل ،قب ��ل ان يتدخل هج ��وم �صاروخي
ليدمر كل �شيء.
وتتحال ��ف ف�صائل م�سلحة م ��ع حزب العمال
الكرد�ست ��اين يف املدين ��ة ذات الغالبي ��ة
االيزيدية ،فيما التزال املنطقة مدمرة واغلب
�سكانها يف كرد�ستان.
ويعق ��د ه ��ذا التحال ��ف امل�شه ��د يف �سنج ��ار،
ا�ضاف ��ة اىل التدخ�ل�ات الرتكي ��ة بذريع ��ة
مالحق ��ة ح ��زب العمال ،والت ��ي ترغب يف ان
تك ��ون بدي�ل�ا قريبا للح ��زب هن ��اك -بح�سب
بع�ض التف�سريات.-
وكان ��ت احلكومة العراقية ابرم ��ت قبل �سنة
تقريبا اتفاقية "تطبيع" مع كرد�ستان العادة
اخلدمات واالمن وال�سكان اىل �سنجار ،لكن
مل يتحقق منها �شيء حتى الآن.
م�صدر م�س�ؤول يف �سنج ��ار ،ي�ؤكد لـ(املدى)
ان بغداد مازال ��ت تتفاو�ض مع حزب العمال
الكرد�ست ��اين ،و�آخره ��ا كان ق ��د تزام ��ن م ��ع
و�صول رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي
اىل املدينة قبل ا�سبوع.
يف ذل ��ك اليوم كانت طائرة يعتقد انها تركية
ق ��د ق�صفت عجل ��ة تابع ��ة حل ��زب العمال يف
و�س ��ط �سنج ��ار ،وقت ��ل  2بداخله ��ا احدهما
ق ��ال احل�شد بانه قي ��ادي يف الهيئ ��ة ،وجرح
اثن ��ان �آخران .وف ��ق بيان احل�شد ف ��ان "�آمر
ف ��وج  80يف الق ��وة الإيزيدي ��ة حلماية جبل
�سنجار باحل�شد ال�شعبي �سعيد ح�سن �سعيد،
ا�ست�شهد� ،إثر ق�صف بطائرة م�سرية جمهولة
داخ ��ل ق�ض ��اء �سنجار �شم ��ال غربي حمافظة
نين ��وى" .و�أ�ض ��اف �أن "االعت ��داء �أدى �إىل
ا�ست�شه ��اد �أح ��د مرافق ��ي �آم ��ر الف ��وج ،80
بالإ�ضافة �إىل �إ�صابة ثالثة مقاتلني �آخرين".
وتتع ��اون ف�صائ ��ل تابع ��ة للح�ش ��د منذ اكرث
من عامني مع حزب العم ��ال الكرد�ستاين يف
�سنج ��ار ،كم ��ا ان هن ��اك ق ��وة بحج ��م 1500
ايزي ��دي اغلبه ��م م ��ن ال� �ـ " "pkkمن�ضوية
حتت هيئة احل�شد.
قبل �ساعات من التفاو�ض!
وبح�سب امل�صدر الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه،
ان القتي ��ل الآخر يف الهج ��وم هو ابن �شقيق
�سعيد ،واحد اجلرحى قيادي كبري يف حزب
العم ��ال ،كان يتج ��ه للتفاو�ض م ��ع احلكومة
العراقي ��ة يف �سنجار ح ��ول تطبيع االو�ضاع

متكررة �ضد حزب العمال ،فيما توغلت نحو
 30كم يف عم ��ق االرا�ضي العراقية وان�ش�أت
قرابة  40نقطة ع�سكرية �شمايل البالد.

يف املدين ��ة .امل�ص ��در مل ي�ستط ��ع ان ي�ؤكد ان
التفاو� ��ض كان م ��ع الكاظم ��ي ال ��ذي تزام ��ن
احل ��ادث م ��ع زيارت ��ه اىل الق�ض ��اء ،او م ��ع
�شخ�صي ��ات حكومية اخرى ب ��ارزة ،لكنه اكد
ان ح ��زب العمال "�شك ب ��ان اجلانب العراقي
ه ��و م ��ن اعط ��ى االحداثي ��ات ع ��ن تواج ��د
القيادي الذي جرح".
والقي ��ادي يدع ��ى (مظلوم.ر) ،وه ��و �أجنبي
ويحم ��ل جن�سي ��ة �إح ��دى ال ��دول يف �شرق ��ي
اوروب ��ا –حتف ��ط امل�ص ��در عل ��ى ذك ��ر ا�سمه
بالكامل او جن�سيته.-
وي�ضم ح ��زب العمال الكرد�ستاين الذي تقدر
اع ��داد عنا�ص ��ره يف الع ��راق بنح ��و � 4آالف
عن�ص ��ر ،جن�سي ��ات خمتلف ��ة مث ��ل الرتك ��ي،
ال�س ��وري ،ال�شي�ش ��اين ،الرو�سي وجن�سيات
اخرى.
ويتاب ��ع امل�صدر" :بتدخل م ��ن حكومة بغداد

مت نقل مظلوم بحماية من ال�سلطات العراقية
اىل م�ست�شف ��ى يف املو�صل ،لكن متت اعادته
اىل �سنجار بوقت ق�صري".
رف� ��ض ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين بق ��اء
القي ��ادي يف احل ��زب يف املو�ص ��ل خوفا من
اعتقال ��ه او قتل ��ه ،لذل ��ك هدد اجله ��ة االمنية
الت ��ي اخذته اىل املو�ص ��ل باعادته واال يقوم
بقتل عنا�صر عراقية داخل �سنجار.
ويف �آذار املا�ض ��ي ،قت ��ل مت�سللون من حزب
العم ��ال جندي ��ا عراقي ��ا على احل ��دود ،اثناء
حماولته ��م ادخ ��ال �شاحن ��ات ا�سلح ��ة م ��ن
�سوريا.
وجتنب ��ت العملي ��ات امل�شرتك ��ة حينه ��ا ذك ��ر
ا�س ��م حزب العم ��ال يف البي ��ان ،لكنه ��ا قالت
ان الهج ��وم "نف ��ذه مت�سلل ��ون م ��ن �سوري ��ا
اىل الع ��راق يف منطق ��ة الدوكجي غرب جبل
�سنجار".

وبح�س ��ب امل�ص ��در ،ف ��ان اجله ��ة االمني ��ة
العراقي ��ة اع ��ادت مظل ��وم م ��رة اخ ��رى اىل
�سنج ��ار ،ويف املدينة الت ��ي تعاين نق�صا يف
اخلدمات واالدوي ��ة ،مت جلب خمدر وطبيب
ايزي ��دي اىل موقع تابع حلزب العمال ،حيث
رف�ض ان تتم معاجلته من طبيب م�سلم.
الهجوم الرتكي الثاين
وي�ضي ��ف امل�صدر وهو قريب من ال�سلطة يف
�سنجار التي ي�سيطر عليها الـ" ،""pkkبعد
يومني م ��ن الهج ��وم مت تهري ��ب القيادي يف
احلزب م�ستخدمني �سيارات اال�سعاف".
جلب احل ��زب � 4سي ��ارات ا�سع ��اف ،وو�ضع
بداخله ��ا مر�ضى وه ��م يف احلقيق ��ة عنا�صر
م�سلحة من الـ.""pkk
وتاب ��ع امل�صدر قائال" :بع ��د ذلك حدث ق�صف
جديد يف نف�س امل ��كان الذي كان يتعالج فيه،

واليعرف م�صري مظلوم حتى االن".
ونف ��ى الرئي� ��س الرتك ��ي ،رج ��ب طي ��ب
�إردوغ ��ان ،م�س ��اء ال�سبت املا�ض ��ي� ،أن تكون
الغارة اجلوي ��ة الرتكية التي �أودت ،الثالثاء
املا�ض ��ي ،بحياة ثمانية �أ�شخا�ص يف �سنجار
ق ��د ا�ستهدف ��ت م�ست�شفى ،قائال �إنه ��ا �أ�صابت
قاع ��دة ملجموعة متمردة تابعة حلزب العمال
الكرد�ستاين.
وكان ��ت االدارة املحلية يف �سنج ��ار ،التابعة
حل ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين ،ق ��د ادعت يف
بي ��ان ان الهج ��وم ق ��د ا�سته ��دف م�ست�شف ��ى
"ا�ستقبل عن�صرا من حزب العمال".
وقال ��ت االدارة ان "ع ��دد �شه ��داء الق�ص ��ف
الرتك ��ي بل ��غ ثماني ��ة( ،ه ��م) �أربع ��ة مقاتلني
�ضم ��ن الف ��وج  ،80و�أربع ��ة موظف�ي�ن م ��ن
امل�ست�شفى" الذي انهار بالكامل.
والفوج  80هو �ضمن قوات احل�شد ال�شعبي

ويتب ��ع للحكوم ��ة العراقي ��ة ،وكان يع ��رف
�سابقا با�سم "وح ��دات حماية �سنجار" التي
ت�أ�س�ست بدعم من حزب العمال الكرد�ستاين،
يف الع ��ام  ،2014للدف ��اع عن املدين ��ة بعدما
�سقطت يف �أيدي تنظيم داع�ش.
لكن اردوغ ��ان يف ات�صال هاتف ��ي مع رئي�س
ال ��وزراء م�صطفى الكاظم ��ي ،اكد �أنه "خالفا
الدع ��اءات التنظي ��م الإرهاب ��ي ،ف� ��إن املوقع
امل�ستهدف لي� ��س م�ست�شفى �أو مركزا �صحيا،
بل �أح ��د �أماكن �إيواء ه ��ذه املنظمة" ،ح�سب
بيان �صادر عن الرئا�سة الرتكية.
واعت�ب�ر الرئي�س الرتك ��ي �أن التنظي ��م يلج�أ
�إىل "ه ��ذا النوع من الأكاذي ��ب" عندما ي�شتد
عليه اخلناق ،م�ش�ي�را �إىل �أن تركيا تت�صرف
"بح�سا�سي ��ة عالي ��ة" خ�ل�ال ه ��ذا النوع من
العمليات.
وت�ش ��ن تركي ��ا من ��ذ الع ��ام املا�ض ��ي هجمات

فل�سطني العراقية!
ب ��دوره يعتق ��د ماج ��د �شنكايل ،وه ��و قيادي
يف ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين يف �سنجار،
ان تركي ��ا "تعقد الأو�ض ��اع يف املدينة" اكرث
مم ��ا هي معق ��دة الآن ،م�شبها و�ض ��ع �سنجار
بـ"الق�ضية الفل�سطينية".
�شنكايل وه ��و نائب �سابق ،يقول يف ات�صال
مع (املدى) ان "احلكومة العراقية تتفاو�ض
لك ��ن تركي ��ا ال تري ��د ان ينته ��ي ال�ص ��راع يف
�سنج ��ار النها تري ��د ان تك ��ون البديل حلزب
العمال".
ابرم ��ت بغ ��داد واربي ��ل ،يف ت�شري ��ن االول
 ،2020اتفاقي ��ة تت�ضمن  3حم ��اور :ادارية،
�إع ��ادة اعمار ،وامنية ت�شمل طرد الـ" "pkk
من �سنجار وف�صائل اخرى بع�ضها ا�صبحت
مرتبطة مع احل�شد ال�شعبي.
وي�ش�ي�ر �شن ��كايل وه ��و مر�شح ع ��ن احلزب
الدميقراط ��ي يف �سنج ��ار ،اىل ان "االتفاقية
مازالت حربا على ورق ،ومل يتحقق منها اي
�ش ��يء ،و�أخ�ش ��ى ان يتحول الأم ��ر اىل �أ�شبه
بالق�ضية الفل�سطينية".
ويك�ش ��ف النائ ��ب ال�سابق عن تق ��دمي ا�سماء
 2500عن�ص ��ر يفرت�ض انهم من �ضمن القوة
امل�شرتك ��ة التي �ستقوم بحماي ��ة �سنجار بعد
ابعاد الت�شكيالت امل�سلحة االخرى.
لك ��ن �شن ��كايل يق ��ول" :مل يت ��م ت�شكي ��ل هذه
الق ��وة او تدريبه ��ا حتى االن ،كم ��ا ان اغلب
اال�سماء من املوالني حلزب العمال".
ويفرت�ض ان ت�شارك ه ��ذه القوى اىل جانب
االم ��ن الوطن ��ي واملخاب ��رات يف حماي ��ة
�سنجار بعد اختيار ادارة حملية جديدة.
وتعت�ب�ر االدارة احلالي ��ة الت ��ي �شكل ��ت م ��ن
قب ��ل ح ��زب العم ��ال " 2018غ�ي�ر �شرعي ��ة"
النها ط ��ردت االدارة القدمية التي �صوت لها
جمل�س حمافظة نينوى يف .2015
واالدارة القدمي ��ة تعم ��ل الآن م ��ن خ ��ارج
�سنج ��ار يف بل ��دة قي ��ادة القريبة م ��ن دهوك
والتي تبعد نحو  130كم �شمال �سنجار.
وي ��رى �شن ��كايل ان احلل يف �سنج ��ار يكون
بتو�سي ��ع احل ��وارات م ��ع كل االط ��راف
و"ال�ضغ ��ط االمريك ��ي عل ��ى ق�س ��د" والت ��ي
ه ��ي ق ��وات �سوريا الدميقراطي ��ة يف �سوريا
املدعوم ��ة م ��ن وا�شنط ��ن واملرتبط ��ة ب�شكل
وثيق مع حزب العمال.

مراقبون يدعون لو�ضع برامج فاعلة لمعالجة ظواهر ارتفاع معدالت االنتحار وتعاطي المخدرات

مراقبون :مفاو�ضات وزير الموارد المائية والوفود المرافقة غير موفقة

ذي قار ت�سجل حالتي انتحار ..والبيانات ت�سجل
نحو  30حالة انتحار خالل �أ�شهر

مطالبات نيابية بجعل �أزمة المياه على ر�أ�س
"قمة بغداد"

 ذي قار  /ح�سني العامل
�أعلنت قيادة �شرط ��ة ذي قار ،ت�سجيل حالتي
انتح ��ار ل�ش ��اب يف مقتب ��ل العم ��ر ورج ��ل
ثمانين ��ي خ�ل�ال ي ��وم واح ��د ،وذل ��ك ب�شن ��ق
نف�سيهم ��ا بوا�سط ��ة حب ��ل يف اماك ��ن متفرقة
مبركز مدينة النا�صرية.
وفيم ��ا ا�ش ��ارت اىل ت�سجي ��ل نح ��و  30حالة
انتح ��ار خ�ل�ال اال�شه ��ر املن�صرمة م ��ن العام
اجلاري ،ك�ش ��ف مراقبون عن اعداد م�ضاعفة
من حم ��اوالت االنتحار الفا�شل ��ة ،داعني اىل
التن�سي ��ق بني االجه ��زة االمني ��ة واملنظمات
املجتمعي ��ة واجله ��ات االكادميي ��ة لو�ض ��ع
درا�س ��ات وبرام ��ج علمي ��ة لتفعي ��ل ال ��دور
املجتمعي يف معاجلة ظواهر ارتفاع معدالت
االنتح ��ار وتعاط ��ي املخ ��درات وغريه ��ا من
اجلرائم التي باتت تقلق املجتمع.
وقال مدي ��ر ق�سم �إعالم قي ��ادة �شرطة ذي قار
العمي ��د احلقوق ��ي ف� ��ؤاد ك ��رمي لـ(امل ��دى) ان
"�شابا بعمر  18عامل ورجل م�سن بعمر 81
عاما اقدما على االنتح ��ار يف مناطق متفرقة
م ��ن مدين ��ة النا�صري ��ة" ،مبين� � ًا ان "عم ��ال
التنظيف يف احدى املدار�س عرثوا على جثة
ال�ش ��اب معلق ��ة ومتف�سخة داخ ��ل مدر�سة يف
جممع �سكني و�سط النا�صرية".
واو�ض ��ح ك ��رمي ان "ال�ضحي ��ة غ ��ادر منزل ��ه
قب ��ل يومني من انتحاره اث ��ر �شجار عائلي"،
واردف "فيما انتحر الرج ��ل امل�سن بوا�سطة
حبل و�ضعه يف �شباك داخل منزله".
وا�ش ��ار مدي ��ر ق�سم �إع�ل�ام قي ��ادة �شرطة ذي
ق ��ار اىل ان "التحقيق ��ات الأولي ��ة ت�ش�ي�ر اىل
ان دوافع انتحار ال�ضحية االخرية تعود اىل
�ضغوط مالية".
وت�ش�ي�ر بيان ��ات قي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار اىل
ان اول حال ��ة انتح ��ار ح�صلت عل ��ى م�ستوى
العامل خ�ل�ال عام  2021كانت يف النا�صرية،
اذ حدث ��ت حالة االنتحار يف ال�ساعة العا�شرة
من �صباح اليوم الأول من العام املذكور.
وعن عدد حاالت االنتحار التي �سجلتها قيادة
�شرطة ذي قار هذا العام قال كرمي ان "حاالت

االنتح ��ار امل�سجل ��ة من ��ذ مطل ��ع ع ��ام 2021
وحت ��ى الآن ت�ت�راوح ما ب�ي�ن  30 – 25حالة
انتح ��ار" ،مبينا ان "معظم املنتحرين هم من
�شريح ��ة ال�شباب الذين ت�ت�راوح اعمارهم ما
ب�ي�ن � 30 – 20سن ��ة وت ��كاد تت�س ��اوى ن�سبة
الن�ساء مع الذكور يف احلاالت املذكورة".
وي�ش�ي�ر مدي ��ر ق�سم �إع�ل�ام قي ��ادة �شرطة ذي
ق ��ار اىل �أن "ط ��رق االنتحار تنوع ��ت ما بني
ال�شن ��ق والغرق واحلرق و�إط�ل�اق النار وان
ح ��االت االنتح ��ار امل�سجلة كان ��ت اكرث خالل
ف�صل ال�صي ��ف مقارنة بف�صل ال�شتاء" ،عازي ًا
"دواف ��ع االنتحار اىل عدة ا�سباب من بينها
�ضغوط نف�سي ��ة واقت�صادية وم�شاكل ا�سرية
وف�شل درا�سي وتعاطي خمدرات".
و�أو�ض ��ح ك ��رمي �أن "ظاه ��رة الإق ��دام عل ��ى
االنتح ��ار ظاهرة خط�ي�رة ت�ستدع ��ي ت�ضافر
جهود جميع اجلهات احلكومية واالكادميية
واملجتمعية املعنية بالأمر".
وم ��ن جانب ��ه ي ��رى رئي� ��س منظم ��ة الإخ ��اء

الإن�ساني ��ة النا�شط علي عبد احل�سن النا�شي
�أن "اع ��داد ح ��االت االنتح ��ار الفا�شل ��ة تفوق
اع ��داد احل ��االت امل�سجلة باكرث م ��ن �ضعفني
وه� ��ؤالء ي�شكلون ح ��االت انتحار حمتملة قد
ت�ؤدي اىل الوف ��اة يف حال مل تعالج اال�سباب
الت ��ي دفعته ��م لالنتح ��ار" ،منوه ��ا اىل �أن
"حم ��اوالت االنتح ��ار الفا�شل ��ة امل�سجلة يف
حمافظة ذي قار خالل عام  2020تقدر ب�أكرث
م ��ن  160حماولة مقارنة ب� �ـ  80حالة انتحار
م�ؤكدة ادت اىل الوفاة".
وع ��ن �سب ��ل احل ��د من ظاه ��رة االنتح ��ار قال
النا�شي الذي �سب ��ق له �أن �شغل من�صب نائب
رئي� ��س خلية �أزمة االنتح ��ار يف حمافظة ذي
ق ��ار اىل �أن "خلية ازمة االنتحار التي توقف
عمله ��ا من ��ذ عام كان ��ت تتبن ��ى برناجما لدعم
وم�ساع ��دة الناج�ي�ن من حم ��اوالت االنتحار
الفا�شلة لغر�ض عدم تكرار املحاولة".
وا�سرت�س ��ل رئي�س منظمة الإخ ��اء الإن�سانية
ان "اع�ض ��اء خلي ��ة االزم ��ة كان ��وا يج ��رون

لق ��اءات م ��ع الناج�ي�ن لغر�ض الوق ��وف على
دوافع االنتحار ومن ثم العمل على معاجلتها
�س ��واء م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر فر�ص ��ة عم ��ل او
توف�ي�ر دع ��م م ��ايل ب�سي ��ط او التو�سط حلل
امل�ش ��اكل اال�سرية واملجتمعي ��ة وغري ذلك من
املعاجل ��ات" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى "�ض ��رورة احياء
ن�شاط ��ات خلي ��ة االزم ��ة لت�سه ��م يف احلد من
حاالت االنتحار املتنامية".
واك ��د النا�شي اهمي ��ة تبني برام ��ج حكومية
وجمتمعية للحد من ظاهرة االنتحار مقرتحا
عال
ان "يك ��ون هن ��اك تن�سيق عل ��ى م�ستوى ٍ
بني اجله ��ات االمنية واالكادميية واملنظمات
وامل�ؤ�س�س ��ات املجتمعية الع ��داد درا�سات عن
دواف ��ع وا�سباب ارتفاع معدالت االنتحار يف
املجتمع وو�ضع احللول الناجعة لها".
و�أ�ش ��ار رئي� ��س منظم ��ة الإخ ��اء الإن�ساني ��ة
اىل �أن "تف�ش ��ي البطال ��ة وانت�ش ��ار ظاه ��رة
تعاط ��ي احلب ��وب املخ ��درة ت ��كاد تك ��ون من
�أبرز الأ�سباب التي تدفع ال�شباب واملراهقني
اىل االنتح ��ار فيما ت�ش ��كل ال�ضغوط النف�سية
والأ�سري ��ة والف�ش ��ل الدرا�س ��ي والإرغ ��ام
عل ��ى الزواج م ��ن �أبرز دواف ��ع االنتحار لدى
الن�ساء" ،مبين ًا �أن "مظاهر الي�أ�س والإحباط
عوامل رئي�سة تدفع بال�شباب اىل االنتحار".
وكانت مفو�ضية حقوق الإن�سان ،اعلنت يوم
الثالث ��اء (� 9آذار  ،)2021ت�سجيل  644حالة
انتحار يف عموم العراق خالل العام املا�ضي
من بينها  80حالة انتحار يف ذي قار.
وقال ع�ض ��و املفو�ضية فا�ض ��ل الغراوي ،يف
بيان تلقته (امل ��دى) يف حينها �إن "املفو�ضية
�أ�ش ��رت ارتف ��اع ح ��االت االنتح ��ار يف عموم
حمافظ ��ات العراق لع ��ام  2020بلغت ()644
حالة ،الفت ��ا اىل ان "حمافظة بغداد ت�صدرت
امل�شه ��د باالع ��داد حي ��ث بلغ ��ت ( )139حالة
تلته ��ا حمافظة الب�صرة ( )86حالة وحمافظة
ذي ق ��ار ( )80حالة وحمافظ ��ة نينوى ()69
حال ��ة" .وا�ضاف الغراوي ان ��ه "من خالل ما
مت ت�سجيل ��ه ارتفاع االع ��داد بني فئة الذكور،
حيث بلغ ��ت اعدادهم ( )368واالناث ()276
حالة انتحار".

 بغداد /ح�سني حامت
� ،%50إ�ضاف ��ة اىل انخفا�ض املياه ومبعدالت كبرية يف �سد
دوكان ودربندخ ��ان و�سريوان ودي ��اىل" ،الفت ًا اىل �أنه "مت
تتج ��ه وزارة امل ��وارد املائية مطلع ال�شه ��ر املقبل اىل تركيا ت�أم�ي�ن االحتياج ��ات املائية لهذا املو�س ��م واملو�سم ال�شتوي
ملناق�شة "مل ��ف املياه" و�إطالق احل�ص�ص املائية ،فيما يرى املقب ��ل مما هو متوف ��ر من خزين مائي جي ��د يف اخلزانات
ن ��واب وخمت�صون �أن م�شكلة املي ��اه �ستبقى م�ستمرة ما مل والبحريات".
يتم التدخل املبا�شر من قبل رئي�سي الوزراء واجلمهورية .و�أ�ش ��ار را�ض ��ي اىل "عق ��د اجتماعات عديدة م ��ع اجلانبني
وخ�ل�ال الع ��ام احلايل فق ��ط ،انخف�ض ��ت مع ��دالت �إيرادات الرتك ��ي وال�س ��وري �ضم ��ن ملف املي ��اه ،وان هن ��اك زيارة
نهري دجلة والف ��رات بحوايل  %50عن معدالتها الطبيعية مرتقب ��ة لوف ��د عراق ��ي اىل تركي ��ا مطل ��ع ال�شه ��ر املقبل من
خالل الأعوام املا�ضية ،ليت�سبب انخفا�ض مليار لرت مكعب اج ��ل ا�ستكمال اللق ��اءات والنقا�شات ب�ش� ��أن ح�صة العراق
واح ��د م ��ن املي ��اه بخ ��روج � 260أل ��ف دومن م ��ن الأرا�ضي واالطالق ��ات املائي ��ة يف نهري دجل ��ة والف ��رات ،ف� ً
ضال عن
الزراعي ��ة املنتج ��ة عن اخلدم ��ة ،بح�س ��ب �إح�صائيات �شبه التهيئة لعق ��د اجتماع ثالثي م�شرتك ي�ض ��م العراق وتركيا
ر�سمية.
و�سوري ��ا ب�ش� ��أن مو�ضوع تقا�س ��م ال�ضرر يف ف�ت�رة ال�شح
ويق ��ول ع�ضو جلنة الزراعة واملي ��اه واالهوار جمال فاخر املائي ،وا�ستكمال النقا�ش ب�ش�أن الربوتوكول امل�شرتك بني
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن االطالق ��ات العراق وتركيا ،و�إن�شاء املركز البحثي يف العراق".
املائي ��ة مل ت� ��أت ب�أي ��ة نتيج ��ة م ��ع دول اجل ��وار" ،مبينا �أن و�أك ��د� ،أن "ه ��ذه امللف ��ات وملفات �أخ ��رى �ستت ��م مناق�شتها
"اجلانب�ي�ن الرتك ��ي والإي ��راين م�صران عل ��ى قطع املياه خ�ل�ال زيارة الوفد العراقي ه ��ذه ،وان زيارة وزير املوارد
والتم�س ��ك بقراراته ��م الراف�ض ��ة لإط�ل�اق املي ��اه لل�س ��دود املائي ��ة �ستكون تتويج ًا ملجموعة م ��ن اللقاءات مع اجلانب
واخلزانات العراقية".
ال�س ��وري ،ولقائ ��ه جمموع ��ة م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن ال�سوريني،
واته ��م العراق ،يف وق ��ت �سابق� ،إيران ،بقط ��ع مياه نهري وط ��رح جمموع ��ة م ��ن النق ��اط االفرتا�ضي ��ة م ��ع اجلان ��ب
�س�ي�روان وال ��كارون عن الب�ل�اد ،ما ت�سبب ب�ش ��ح املياه يف ال�س ��وري بخ�صو� ��ص مل ��ف املي ��اه" ،الفت� � ًا اىل �أن "وف ��د ًا
حمافظة دي ��اىل �شرقي الب�ل�اد ،والت�أثري عل ��ى نوعيتها يف عراقي� � ًا �سبق ل ��ه �أن زار تركيا يف حزي ��ران املا�ضي ،بحث
�شط العرب �أق�صى جنوبي العراق.
خ�ل�ال زيارته تلك ملفات مهمة ،واطلع الوفد على جمموعة
وي ��رى فاخ ��ر� ،أن "تركيا ال تك�ت�رث للعراق ووف ��وده التي من املن�ش�آت واخلزين املائي يف �سد الي�سو".
ذهب ��ت الي ��ه رغ ��م التب ��ادل التجاري ب�ي�ن البلدي ��ن وخدمة ولف ��ت را�ض ��ي اىل �أن "هذا احلراك �سيت ��وج بزيارة الوفد
اقت�صاده".
العراق ��ي ال�شهر املقب ��ل ،ملناق�شة هذه امللف ��ات ب�شكل �أو�سع
ودع ��ا ع�ضو جلن ��ة الزراع ��ة النيابي ��ة" ،رئي�س ��ي الوزراء و�أدق".
واجلمهوري ��ة اىل التدخل املبا�شر مبلف املياه" ،م�ستدركا ،ب ��دوره ،يق ��ول اخلب�ي�ر املائ ��ي ع ��ادل املخت ��ار يف حدي ��ث
ان "مفاو�ض ��ات وزي ��ر امل ��وارد املائية والوف ��ود املرافقة مل لـ(امل ��دى)� ،إن "املفاو�ض ��ات واملباحث ��ات ال�سابق ��ة م ��ع
تظهر �أية نتائج �إيجابية".
اجلانب�ي�ن الإي ��راين والرتك ��ي لي�س ��ت اال بروتوك ��والت
وي�ش ��دد فاخر على ،ان "يكون ملف املياه على ر�أ�س م�ؤمتر ومباحثات دون فائدة" ،م�ست ��دركا بالقول �إن "املفاو�ضات
قمة بغداد املزمع عقده نهاية ال�شهر احلايل".
احلقيقي ��ة فعال تل ��ك التي تتم بني رئي�س ��ي وزراء الدولتني
وي�ستغ ��رب ع�ضو جلنة الزراعة النيابية من "و�ضع اهوار املفاو�ضتني ولي�ست من قب ��ل وزير املوارد املائية والوفود
الع ��راق عل ��ى الئح ��ة ال�ت�راث العامل ��ي دون االهتم ��ام به ��ا التي ال متلك �صالحية التفاو�ض".
وتوفري ح�صة مائية ت�سهم يف دميومتها".
وي�ش�ي�ر املخت ��ار اىل ،ان "مل ��ف املياه ينق�س ��م اىل ق�سمني،
وح ��ددت وزارة امل ��وارد املائي ��ة� ،أم� ��س الأح ��د ،موع ��دا الأول يتمث ��ل باملفاو�ضات م ��ع دول اجلوار والثاين يتمثل
ال�ستكمال مباحثات املياه ،فيما �أ�شارت �إىل �أن وفد ًا عراقي ًا باال�ستخدام ال�صحيح للمياه" ،الفتا اىل ،ان "كميات كبرية
�سيزور تركيا مطلع ال�شهر املقبل ب�ش�أن هذا املو�ضوع.
م ��ن املياه تذهب هدرا نتيج ��ة اال�ستخدام اخلاطئ للزراعة
وقال املتحدث با�سم الوزارة علي را�ضي �إن "العام احلايل وغريها من االحتياجات الأخرى للمياه".
ُيع� � ّد عام� � ًا �شحيح ًا باملي ��اه ،وهناك قل ��ة وا�ضحة يف نهري وج ��دد اخلبري املائ ��ي مطالبته ،بـ"ت�أ�سي� ��س جمل�س وطني
دجل ��ة والفرات ،اللذي ��ن انخف�ض م�ستواهم ��ا اىل �أكرث من للمياه ليكون نقطة انطالق للمفاو�ضات مع دول اجلوار".
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دياىل % 80 :من مت�ضرري
�أعمال العنف والإرهاب مل
يت�سلموا التعوي�ضات

املحافظة بحاجة �إىل � 120ألف وحدة �سكنية

الع�شوائيات ت�شوه وجه بابل ..واحلكومة "غري جادة"
يف معاجلة �أزمة ال�سكن

بغداد  /املدى

 بابل/املدى

ك�شفت دائرة التخطيط يف
بابل ،عن وجود  ٢٤٤جتمعاً
ع�شوائي ًا لل�سكن ت�سببت
ب�إعاقة التو�سع احل�ضري
و�شوهت معامل التخطيط
العمراين يف املحافظة ،فيما
�أكد مراقبون يف املحافظة
ان اهمال احلكومات
املتعاقبة مل�شكلة ال�سكن
ت�سبب بظهور الع�شوائيات
بال�شكل الذي عليه الآن.

وقال مدير تخطيط باب ��ل خالد ال�صاحلي
يف مقابلة خا�صة مع (امل ��دى) �إن "دائرته
�س ��جلت وج ��ود  ٢٤٤جتمع ��ا �س ��كنيا
ع�ش ��وائيا وفق درا�سة ميدانية اجرتها يف
عم ��وم مناطق املحافظة اي ما يعادل ١٠٠
ال ��ف وح ��دة �س ��كنية" ،الفت� � ًا اىل ان "هذا
الع ��دد من الع�ش ��وائيات ت�س ��بب مب�ش ��اكل
يف جم ��ال اخلدم ��ات البلدي ��ة وال�ص ��حية
وم�ش ��اكل الكهرباء كونها خارج التخطيط
الر�سمي للمحافظة".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "باب ��ل بحاج ��ة اىل ١٢٠
الف وحدة لإنهاء �أزمة ال�سكن ب�شكل كامل
وفق �آخر اح�ص ��ائية لل�سكان يف املحافظة
والتي جتاوزت املليونني ن�سمة خالل هذا
العام".
و�أ�ضاف ال�صاحل ��ي �أن "احلكومة املحلية
مل تتعامل مع جميع مبادرات ال�سكن التي
�أطلق ��ت يف وقت �سابق م ��ن قبل احلكومة
العراقي ��ة كمبادرة الإ�س ��كان الوطني التي
اطلق ��ت ع ��ام  ٢٠١٩وكان ��ت ح�ص ��ة باب ��ل
منه ��ا  ٣٠٠٠وحدة �سكني ��ة اال ان حكومة

بابل تغا�ضت عن املو�ضوع ومل تخ�ص�ص
الأرا�ض ��ي الالزم ��ة للم�ش ��روع ا�ضافة اىل
�سرتاتيجي ��ة حتقي ��ق الفقر الت ��ي اطلقتها
احلكوم ��ة العراقية بالتن�سي ��ق مع منظمة
الهابيت ��ات لبن ��اء م�ستوطن ��ات �سكني ��ة
و�أي�ضا جتاهلتها احلكومة املحلية".
ولف ��ت �إىل ان "ل ��دى دائرت ��ه خمطط ��ات
كامل ��ة ملجمع ��ات �سكني ��ة كامل ��ة موزع ��ة
يف اغل ��ب مناط ��ق املحافظ ��ة وتنتظر من
احلكوم ��ة املحلي ��ة اتخاذ خط ��وات جدية
ب�ش�أنه ��ا م ��ن قبي ��ل تخ�صي� ��ص الأرا�ض ��ي
والتن�سي ��ق م ��ع هيئة اال�ستثم ��ار لإعالنها
فر�صا ا�ستثمارية".
من جهت ��ه �أك ��د النا�شط يف جم ��ال حقوق

االن�سان الدكت ��ور نائل حممد لـ(املدى) �أن
"احلكومات العراقي ��ة التي تعاقبت على
ادارة الب�ل�اد �أهمل ��ت م�شكل ��ة ال�سك ��ن ومل
تكن ج ��ادة يف ايجاد احلل ��ول الالزمة لها
من قبيل االجتاه اىل بناء جممعات �سكنية
عن طريق اال�ستثمار والبيع املخف�ض".
وب�ي�ن ان "�إهم ��ال احلكومة له ��ذه امل�شكلة
ت�سب ��ب بظه ��ور الع�شوائي ��ات مب ��ا ه ��ي
علي ��ه االن بع ��د ان تزاي ��د ع ��دد ال�س ��كان
يف املحافظ ��ة وزادت حاج ��ة العوائ ��ل
اىل ال�سك ��ن" ،م�ؤك ��د ًا ان "اهم ��ال قط ��اع
الزراع ��ة كان ل ��ه ت�أث�ي�ر اي�ض ��ا بات�س ��اع
م�ساح ��ة الع�شوائي ��ات بع ��د ان عم ��دت
غالبي ��ة املزارعني اىل ت ��رك الزراعة وبيع

�شكر وامتنان

يتقدم السيد أبو ميثاق الى املوظف في محكمة املدائن
األستاذ محمد حمدان بالشكر والتقدير واالمتنان "ملا قدمه
لي من مساعدة إنسانية لتيسير معاملتي في محكمة
املدائن ،وذلك كوني من املسنني ومن ذوي االحتياجات
اخلاصة"...
رحيم عبد اهلل جمبل طالل

الأرا�ضي كقطع �سكنية خا�صة وان بع�ض
قط ��ع الأرا�ض ��ي ا�سعاره ��ا مرتفع ��ة ج ��د ًا
قيا�سا مبردودها املايل من الزراعة".
و�أو�ضح النا�شط امل ��دين �أن "احلكومة مل
تكن �صارمة جت ��اه مو�ضوع حتويل قطع
االرا�ضي الزراعية اىل �سكنية خا�صة وان
هن ��اك قرارا وا�ضحا مين ��ع حتويل جن�س
االر�ض من زراعية �إىل �سكنية".
ون ��وه اىل ان "ال �سبي ��ل ملعاجل ��ة م�شكل ��ة
الع�شوائي ��ات بع ��د ان ا�صبحت واقع حال
وذات بناء حديث وبا�سعار مرتفعة جدا".
م ��ن جهته ��م اك ��د مواطن ��ون ي�سكنون يف
عدد من الع�شوائي ��ات �أن "�ضيق ذات اليد
واحلاجة اىل ال�سك ��ن دفعتهما اىل ال�سكن

فيها خا�صة وان اغلب الع�شوائيات تفتقر
اىل اخلدم ��ات كاملاء والكهرب ��اء والتبليط
وجتمع النفايات".
وق ��ال املواطن غال ��ب ناجي لـ(امل ��دى) �إن
"غالبية الع�شوائيات خارج نطاق التغطية
احلكومي ��ة م ��ن قبي ��ل تق ��دمي اخلدم ��ات
با�ستثن ��اء تل ��ك الت ��ي ي�سكنه ��ا مواطنون
مي�س ��ورو احل ��ال وم ��ن له ��م عالق ��ات مع
امل�س�ؤول�ي�ن يف احلكوم ��ة املحلية ودوائر
الدولة".
وا�ض ��اف املواط ��ن ان "�ضي ��ق ذات الي ��د
وامل�شاكل العائلية ه ��ي من دفعت املواطن
اىل ال�سك ��ن يف الع�شوائي ��ات ا�ضاف ��ة اىل
رخ�ص ثمنها بالن�سبة للفقراء".

اك ��د م�س�ؤول ��ون وخمت�ص ��ون يف حمافظ ��ة دي ��اىل ،ان اك�ث�ر م ��ن  %80م ��ن
مت�ضرري �أعمال العنف واالخطاء الع�سكرية مل يت�سلموا التعوي�ضات املالية
منذ �أكرث من  15عاما ب�سبب الإجراءات احلكومية املعقدة.
وق ��ال مدير ناحية ال�سعدية ،احمد ثامر الزركو�شي ،يف ت�صريح �صحفي ان
"ن�سبة املت�ضررين من اعمال العنف واالرهاب الذين ت�سلموا التعوي�ضات
مبختلف �أ�شكالها ال تتجاوز الـ %20منذ  2005وحتى الآن".
وا�ض ��اف ان "جممل من ت�سلموا م�ستحقات التعوي�ض خالل �أحداث القاعدة
وداع� ��ش ال يتج ��اوز  %30يف عم ��وم مناط ��ق ال�سعدية ( 60ك ��م �شمال �شرق
بعقوبة)".
وع ��زا �أ�سباب ذلك اىل "االج ��راءات الروتينية املعق ��دة لدوائر التعوي�ضات
يف دي ��اىل وبغ ��داد واملراحل املاراثونية والتدقيقية الت ��ي متر بها معامالت
ال�صرف املنجزة من قبل الوحدات االدارية وح�سب ال�ضوابط القانونية".
وينق ��ل الزركو�شي املعان ��اة واالح�صائي ��ات نف�سها يف ناحي ��ة جلوالء (70
ك ��م �شمال �شرق بعقوب ��ة) التي يديره ��ا بالوكالة ،قائال "ن�سب ��ة من ت�سلموا
التعوي�ض ��ات بلغ ��ت  %45فيم ��ا ال ت ��زال �آالف املعامالت معطل ��ة يف الناحية
خ�ل�ال ت�سلم ��ي االدارة بالوكال ��ة" ،م�ش�ي�را اىل "اجن ��از واحال ��ة  %60م ��ن
معامالت التعوي�ض اىل اجلهات املخت�صة".
وب�ي�ن �أن "ع ��دد طلبات ومعام�ل�ات التعوي� ��ض يف ال�سعدية بلغ ��ت �أكرث من
 3000معامل ��ة� ،أحي ��ل منها  %95والبقي ��ة بانتظار ا�ستكم ��ال النواق�ص من
قب ��ل �أ�صحابها فيما بلغ ع ��دد الطلبات واملعامالت اخلا�صة بالتعوي�ضات يف
ناحية جلوالء �أكرث من  5000معاملة".
ويف ناحي ��ة ق ��ره تب ��ه ( 113كم �شمال �ش ��رق بعقوبة) ،اك ��د مديرها و�صفي
مرت�ض ��ى التميمي ،لوكالة �شفق نيوز ،ان "ن�سبة من ت�سلموا تعوي�ضات عن
اعم ��ال العنف واالرهاب ال تتجاوز  %10من �إجمايل �أكرث من  2000معاملة
يف الناحية".
وعزا ا�سباب تلك�ؤ وتباط�ؤ �صرف التعوي�ضات اىل "عدم وجود تخ�صي�صات
مالية �أو انعدامها منذ العام  2007وحتى الآن ،و�إجراءات املناقلة والتقييم
من قبل مكاتب التعوي�ض واللجان الق�ضائية يف دياىل وبغداد".
وك�شف التميمي عن "قرارات بح�صر �إجراءات التخمني والتقييم وال�صرف
�ضمن املحافظات منذ �أ�شهر عدة اال ان القرار مل ينفذ عمليا حتى الآن".
ب ��دوره� ،شكا ابو ماهر ( 57عاما) ،احد �سكان ناحي ��ة ال�سعدية ،من "�إهمال
�شرائح املت�ضررين وحرمانهم من التعوي�ضات التي ال وجود لها اال بقرارات
وبيانات اعالمية متغرية ومتوا�صلة منذ  15عاما".
واك ��د ابو ماهر ان ��ه روج معاملة منذ ع ��ام  2009لداري ��ن �سكنيني فجرهما
تنظي ��م القاعدة يف اط ��راف ال�سعدية عام  2006وال يعرف حتى الآن م�صري
املعامل ��ة وم ��كان وجودها وان االجوب ��ة حائرة بني جلن ��ة التعوي�ضات يف
دياىل واللجنة املركزية يف بغداد.
وي�ؤك ��د م�س�ؤولون حمليون تلك�ؤ عملية تعوي�ض �ضحايا االرهاب يف دياىل
وا�صح ��اب العقارات والب�سات�ي�ن املدمرة خالل الأع ��وام التي �سبقت 2009
ب�سبب حاالت التزوير والتالعب �إبان فرتة العنف وغياب القانون والرقابة
احلكومية.
وت�سبب ��ت اعم ��ال العنف يف دي ��اىل بتدمري نح ��و  100قري ��ة واكرث من 15
ال ��ف دار �سكني ��ة ،اىل جان ��ب مقت ��ل وا�صاب ��ة �آالف املدني�ي�ن والع�سكري�ي�ن
جراء الهجم ��ات امل�سلحة ،فيما ي�شكو املت�ضررون من �أعمال العنف من بطء
�إجراءات التعوي�ض وقلتها.

على غرار جل�سات عقدت يف حمافظات �أخرى

وا�سط تطالب بعقد جل�سة جمل�س الوزراء يف املحافظة حُ
مطلبا ً
ً
مهما
وت�ضر ()19

 وا�سط  /جبار بچاي

ك�شف م�صدر يف ديوان حمافظة
وا�سط عن تقدمي �إدارة املحافظة
طلب ًا ر�سمي ًا اىل رئي�س جمل�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي لعقد
جل�سة جمل�س الوزراء املقبلة �أو �أي
جل�سة �أخرى الحق ًا يف املحافظة.
و�أكد امل�صدر ا�ستعداد وا�سط
لهذا الغر�ض من جميع النواحي،
مو�ضح ًا �أن �إدارة املحافظة هي�أت
( )19ملف ًا مهما تتعلق مب�شاريع
ا�ستثمارية وخدمية وعمرانية
وزراعية �سيتم و�ضعها على الئحة
جدول �أعمال اجلل�سة املقرتحة.

وق ��ال امل�ص ��در �إن "حمافظ وا�س ��ط حممد جميل
املياح ��ي ق ��دم طلب� � ًا ر�سمي� � ًا اىل رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء لعق ��د جل�س ��ة جمل� ��س ال ��وزراء املقبلة
�أو �أي جل�س ��ة تليه ��ا يف مدين ��ة الكوت مبحافظة
وا�س ��ط عل ��ى غ ��رار م ��ا ح�ص ��ل يف املحافظ ��ات
االخ ��رى �أو ا�ست�ضافت ��ه يف جمل� ��س ال ��وزراء
لط ��رح بع� ��ض الق�ضاي ��ا وامل�شاريع املهم ��ة التي
حتتاج اىل قرارات مركزية عاجلة".
و�أ�ض ��اف �أن "حكوم ��ة وا�س ��ط املحلي ��ة و�أبناء
املحافظ ��ة كافة كلهم �أمل مبوافقة رئي�س املجل�س
على عق ��د تلك اجلل�سة يف مدين ��ة الكوت بعد �أن
مت عقده ��ا يف عدد من املحافظات وكانت لكل من
تل ��ك اجلل�سات نتائج ايجابية مثمرة على �صعيد
املحافظ ��ة املعني ��ة �أو ًال وعلى �صعي ��د الوزارات
كونه ��ا ت�ضع الوزي ��ر املعني مبواجه ��ة مبا�شرة
م ��ع هموم وم�شاكل املحافظات التي يحتاج ق�سم
كبري منها اىل ق ��رارات مركزية عاجلة بعيد ًا عن
املخاطب ��ات الورقية التي ت�أخذ الكثري من الوقت
واجلهد ويف بع�ض االحيان ال حتقق املطلوب".
و�أو�ضح �أن "حمافظة وا�سط م�ستعدة من جميع
النواح ��ي لعقد مثل تلك اجلل�س ��ة ،فهي حمافظة
تنع ��م بالأم ��ن واال�ستق ��رار وفيها حرك ��ة عمران

وا�سع ��ة وكبرية حتتاج يف بع� ��ض مفا�صلها اىل
ق ��رارات م ��ن احلكوم ��ة املركزي ��ة للم�ض ��ي فيها
وحتقيق متطلبات املواطن الوا�سطي".
من جانبه ق ��ال مدير االعالم يف ديوان املحافظة
ماج ��د حمي ��د منات ��ي �إن "املطالب ��ة بعق ��د �إحدى
جل�س ��ات جمل� ��س ال ��وزراء يف حمافظ ��ة وا�سط
ح ��ق م�ش ��روع للمحافظة كم ��ا ح�ص ��ل �سابقا مع
حمافظ ��ات الب�صرة وذي قار ونين ��وى� ،إذ ت�أمل
حكومة وا�سط بطرح جمل ��ة من امل�شاريع املهمة
والت ��ي �ستك ��ون له ��ا انعكا�س ��ات ايجابية كبرية
يف ح ��ال �إقرارها وامل�ضي به ��ا لي�س على �صعيد
وا�سط فح�سب ،بل على �صعيد البلد عموم ًا".
و�أو�ض ��ح العتاب ��ي يف حديث ��ه لـ(امل ��دى)� ،إن
"املحافظ قدم طلبا ر�سمي ًا بهذا اخل�صو�ص اىل
ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء وبانتظار املوافقة
عل ��ى ذلك لتكون وا�س ��ط حا�ضنة جلل�سة جمل�س
ال ��وزراء املقبل ��ة �أو �أي جل�س ��ة تليه ��ا لطرح 19
مطلبا هام ًا تتعلق مبختلف القطاعات".
و�أ�ض ��اف �أن "�إدارة املحافظ ��ة لديه ��ا جمل ��ة من
امل�شاري ��ع املهم ��ة التي حتتاج املوافق ��ة املبا�شرة
عل ��ى تنفيذها وامل�ضي فيها بعد �أن تعرثت كثري ًا
يف ال�سن ��وات املا�ضية ومل تنفع معها املخاطبات
املتكررة كما هو احل ��ال يف تنفيذ م�شروع مطار
الك ��وت املخ�ص� ��ص لأغرا� ��ض ال�شح ��ن اجل ��وي
وم�صفى نفط وا�سط اال�ستثماري و�إقرار �شركة
نف ��ط وا�س ��ط وكذل ��ك م�ش ��روع وا�س ��ط عا�صمة
الع ��راق الزراعية وغريه ��ا من امل�شاري ��ع املهمة
منه ��ا تنفيذ م�ش ��روع منفذ ال�شهاب ��ي مع اجلانب
االي ��راين ليكون رديفا اىل منف ��ذ زرباطية وغري
ذلك من امل�شاريع االخرى".
وقال �إن "من بني املطالب االخرى �إدراج احلقول
النفطي ��ة غ�ي�ر امل�ستثم ��رة مث ��ل حقل ��ي الظفرية
والزرازي ��ر عل ��ى الئح ��ة ج ��والت الرتاخي� ��ص
و�صرف ح�صة املحافظ ��ة من مبالغ البرتودوالر
املتوقفة منذ �سن ��وات" .وكانت جلنة الطاقة يف
جمل�س وا�س ��ط ال�سابق قد �أعلن ��ت يف الع�شرين
م ��ن �آب  2016عن موافق ��ة وزارة النفط لإن�شاء
م�صف ��اة نفطي ��ة يف املحافظ ��ة بطاق ��ة مائ ��ة �ألف
برمي ��ل ،وبين ��ت حينه ��ا �أن جلن ��ة م ��ن خ�ب�راء
النفط ب ��د�أت ب�إعداد الدرا�س ��ة للم�صفى وحتديد
موقع ��ه ،و�أك ��دت �أن �شركة �ش ��ل الفرن�سية قدمت
عر�ض� � ًا لإن�شائه ،كذل ��ك �أبدت العتب ��ة احل�سينية
رغبتها ب�إن�شاء امل�صفى عن طريق �شركة خريات

ال�سبط�ي�ن التي كان ��ت ترغب بامل�شارك ��ة مع �شل
الفرن�سي ��ة .ويف �سي ��اق القط ��اع النفط ��ي ف� ��أن
حكوم ��ة وا�سط لديه ��ا مطلب �آخ ��ر ال يقل �أهمية
ع ��ن امل�صفى وهو مو�ض ��وع ت�أ�سي�س �شركة نفط
وا�سط كما يقول مدير اعالم املحافظة ،مو�ضح ًا
"نطال ��ب بت�أ�سي� ��س �شرك ��ة نف ��ط وا�س ��ط على
غ ��رار �شركتي نفط مي�س ��ان و�شركة نفط ذي قار
وه ��ذا مطلب جوه ��ري كون املحافظ ��ة �أ�صبحت
م ��ن املحافظ ��ات املنتج ��ة للنف ��ط" .وكان رئي�س
الوزراء حيدر العبادي قد وافق يف �أثناء تر�ؤ�سه
اجتم ��اع جمل�س الوزراء يف حمافظة وا�سط يف
الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شب ��اط  2017على نقل
مقر �شركة نفط الو�س ��ط من العا�صمة بغداد اىل
حمافظة وا�سط بنا ًء على مطالبة حكومة وا�سط
املحلي ��ة بذل ��ك لك ��ن املق ��ر ُنقل ج ��زء من ��ه ب�شكل
روتيني الحق ًا ثم توقفت وزارة النفط عن �إكمال
باق ��ي االج ��راءات .وبخ�صو�ص مطل ��ب وا�سط
بتنفي ��ذ م�شروع مط ��ار الكوت ف�إنه م ��ازال حلما
يراود �أبناء املحافظة بعد اال�ستفادة من جزء من
قاع ��دة الكوت اجلوي ��ة لتكون مط ��ار ًا خم�ص�ص ًا
لأغرا�ض ال�شحن اجل ��وي .ويقول مدير االعالم
�إن "م�شروع املطار مت البدء فيه ب�صورة ر�سمية
وو�ض ��ع حجر اال�سا�س ل ��ه يف الثامن من ني�سان
 2017م ��ن قبل وزير النقل اال�سبق كاظم فنجان
احلمام ��ي ال ��ذي ق ��ال حينه ��ا �إن الهيئ ��ة العام ��ة
للط�ي�ران امل ��دين �أخ ��ذت موافق ��ة احلكومة على
ا�ستغ�ل�ال جزء من قاعدة الك ��وت اجلوية لتكون
مطارا مدنيا يف املحافظة ينفذ ب�إمكانيات وزارة
النقل وحكومة وا�سط املحلية".
ويف �أثناء احتفالية �إر�ساء حجر اال�سا�س للمطار
قال احلمامي حينها �إن املطار �سي�ستقبل رحالت
داخلي ��ة وخارجية بعد االنتهاء من ت�أهيل املدرج
وحتدي ��ث �إنارته مع برج املراقب ��ة و�إكمال بناية
االدارة ودائ ��رة اجل ��وازات وباق ��ي املتطلب ��ات
املدنية لكنه مل يتحقق �أي �شيء حلد الآن.
ومن ��ذ ت ��ويل باق ��ر ج�ب�ر الزبي ��دي وزارة النقل
�سابق� � ًا ،مت الإع�ل�ان يف � 11أيل ��ول  ،2014ع ��ن
�إمكاني ��ة افتت ��اح مطار مدين يف مدين ��ة الكوت،
وموافق ��ة وزي ��ر النق ��ل وكال ��ة عب ��د احل�س�ي�ن
عبط ��ان يف �صي ��ف  ،2016بتحوي ��ل ج ��زء م ��ن
قاع ��دة الك ��وت اجلوي ��ة اىل مط ��ار م ��دين ،م ��ع
�إع�ل�ان �إدارة املحافظة نهاي ��ة العام � 2016إكمال
املرحل ��ة الأوىل للت�صاميم املقرتحة ملطار الكوت

امل ��دين ،كان ��ت املحافظ ��ة ت�أمل بتحقي ��ق �إن�شائه
�إ�سوة مبحافظة النا�صري ��ة ،التي �شهدت افتتاح
مطارها املدين يف العا�شر من �آذار  ،2017الذي
�شيّد هو الآخر على قاعدة الإمام علي الع�سكرية.
وق ��ال العتاب ��ي �إن "م ��ن ب�ي�ن املطال ��ب االخ ��رى
املهم ��ة الت ��ي �سيت ��م طرحه ��ا يف جل�س ��ة جمل�س
ال ��وزراء التي تطال ��ب وا�س ��ط با�ست�ضافتها هي
�إقرار م�شروع وا�سط عا�صم ��ة العراق الزراعية
كونه ��ا حتت ��ل املرك ��ز الأول �سنويا عل ��ى �صعيد
املحافظ ��ات االخرى بانت ��اج حم�صويل احلنطة
وال�شعري �إ�ضاف ��ة اىل املحا�صيل االخرى وكذلك
يف قط ��اع االنت ��اج احليواين املتمث ��ل مب�شاريع
اال�سم ��اك وحقول الدواجن وانتاج بي�ض املائدة
ومناح ��ل الع�س ��ل" .وتكتف ��ي حمافظ ��ة وا�س ��ط
بـ ٪٣٠فق ��ط من انتاجه ��ا الزراع ��ي واحليواين
الع ��ام وت�س ��وق ال� �ـ ٪٧٠الفائ�ضة من ��ه (خ�ضر -
فواك ��ه  -بي�ض مائدة  -حلوم � -أ�سماك  -ا�ضافة
اىل املخالي ��ط العلفي ��ة) اىل العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظ ��ات االخ ��رى ،كم ��ا وت�ساه ��م حمافظة
وا�س ��ط يف ت�أم�ي�ن ن�سب ��ة  ٪٣٠م ��ن احتياج ��ات
الع ��راق الغذائي ��ة االجمالي ��ة وه ��ي املحافظ ��ة
الت ��ي تربع ��ت عل ��ى �ص ��دارة جمي ��ع املحافظات
بانتاج حم�ص ��ول احلنطة .وكان رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي قد زار حقول القمح يف ناحية
الدب ��وين مبحافظ ��ة وا�س ��ط يف التا�س ��ع ع�ش ��ر
م ��ن �أي ��ار  2021واطلع عل ��ى عملي ��ات احل�صاد
اجلارية يف املحافظة.
وم ��ن ب�ي�ن امللف ��ات التي تن ��وي وا�س ��ط طرحها
خ�ل�ال اجتم ��اع جمل� ��س ال ��وزراء ال ��ذي تن ��وي
ا�ست�ضافت ��ه ت�أ�سي� ��س كلي ��ة لل�شرط ��ة تك ��ون يف
قاع ��دة النعمانية الع�سكري ��ة وا�ستحداث جامعة
وا�س ��ط و�أي�ض ��ا ا�ستح ��داث ناحي ��ة ف ��دك �ضمن
ح ��دود ق�ض ��اء االح ��رار و�إط�ل�اق م�ستحق ��ات
املحافظ ��ة م ��ن الب�ت�رودوالر وا�ستح ��داث منفذ
ال�شهاب ��ي م ��ع ايران و�إكم ��ال �إج ��راءات املنطقة
احل ��رة يف زرباطية واملوافقة على بناء املدار�س
بالدف ��ع الآج ��ل و�إحال ��ة مل ��ف �إكم ��ال امل�ست�شفى
الرتك ��ي اىل املحافظة لغر�ض �إكمال ��ه بعد ت�أمني
تخ�صي�صاته املالية ،كذلك �إطالق درجات احلذف
واال�ستح ��داث اخلا�ص ��ة مبديري ��ة تربية وا�سط
واعتب ��ار ق�ضاء ال�صوي ��رة وتوابعه من املناطق
املت�ض ��ررة ج ��راء العمليات االرهابي ��ة و�شموله
ب�صندوق �إعمار املناطق املت�ضررة.
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بإختصار ديمقراطي

كيف ومتى ولماذا يواجه الريا�ضي فح�ص المن�شطات ()2-1

الخبير رحيمة :قائمة ُ WADAت ّ
حدث �سنوي ًا ..وا�صحاب االنجاز
العالي �أول الم�ستهدفين!
بغداد � /إياد ال�صالحي

بانتظار ملحمة البارالمبية

�أن ت�أخ ��ذ ع ّين ��ات م ��ن الريا�ض ��يني يف �أي وقت
وخا�ص ��ة م ��ن الريا�ض ��يني النخب ��ة ا�ص ��حاب
االجن ��ازات العالي ��ة فه ��م �أول امل�س ��تهدفني بهذا
الإج ��راء ،ففي الأي ��ام االعتيادي ��ة يكون فح�ص
املن�ش ��طات ع�ب�ر طلب االحت ��اد ال ��دويل لألعاب
القوى م ��ن االحت ��ادات الوطنية حتدي ��د حركة
تواجد الريا�ض ��يني ،ومكان اقامتهم �س ��واء يف
بلدانهم �أو يف املع�سكرات التدريبية اخلارجية،
وت�ش� � ّكل فرق لزيارة الالعبني ب�شكل مفاجئ يف
االماك ��ن الت ��ي يتواجد فيه ��ا الالعب�ي�ن لغر�ض
�إج ��راء فح�ص املن�ش ��طات �س ��واء يف بيوتهم �أم
يف الفن ��ادق �أم يف املالعب الت ��ي يتد ّربون فيها
وب�أي وقت �سواء �صباح ًا �أم م�سا ًء �أم لي ًال بهدف
ع ��دم الته ّرب م ��ن اج ��راءات الفح� ��ص ،وميكن
القيام بهذا الفح�ص ب�ش ��كل موقعي عرب �أجهزة
حتليل متن ّقلة تك�ش ��ف ن�س ��ب مك ّون ��ات الدم يف
حال ��ة جت ��اوز �أي مكوّن من املك ّون ��ات املذكورة
للمع� �دّالت الطبيعي ��ة التي يُحدّده ��ا بروتوكول
االحت ��ادات الدولي ��ة حي ��ث يت ��م �أخ ��ذ عيّنة من
الب ��ول للتح ّقق �أكرث ،وحتليلها بدقة الكت�ش ��اف
املواد املحظورة".

مت� � ّر الريا�ض ��ة العراقي ��ة ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر
مبرحل ��ة حرجة ت�ض ��عها يف الطرف ال�ض ��عيف
�أمام امل�ؤ�سّ �س ��ات الدولية امل�س�ؤولة عن الألعاب
التي يقع العبوها يف حمظور تعاطي املن�شطات
عن ق�ص ��د �أو من دونه ،ما يُ�س ��بب �ض ��رر ًا بالغ ًا
ب�سمعة البلد ويوقف م�شاركة الريا�ضي املُعاقب
ملدد غري ق�صرية.
وتق ��ف الي ��وم الع ��داءة دان ��ة ح�س�ي�ن مبرحل ��ة
انتظ ��ار ما ي�س ��فر عنه التح ّقق م ��ن عيّنة فح�ص
ال ��دم (ب) �إثر اكت�ش ��اف مادتني حمظورتني يف
ع ّين ��ة الفح� ��ص (�أ) الذي ج ��رى يوم ال�س ��اد�س
ع�ش ��ر م ��ن مت ��وز ع ��ام  ، 2021وكذل ��ك �س ��بقها
باالنتظ ��ار ثالثة من الرباعني هم �ص ��فاء را�ش ��د
و�س ��لوان جا�سم و�أحمد فاروق بعد ظهور مواد
حمظورة �أي�ض� � ًا من املتوقع �أن ت�ص ��در عقوبات
قا�سية ومتفاوتة املُدد بحقهم ج ّراء �أهمالهم.
ت ��رى مل ��اذا ّ
يتف�ش ��ى اجله ��ل يف بع�ض مفا�ص ��ل
الريا�ضة عن مو�ضوعة فح�ص املن�شطات ،مثلما
ك�ش ��فت بع�ض و�س ��ائل الإع�ل�ام و"ال�سو�ش ��يال
ميدي ��ا" ع ��ن �أخط ��اء فادح ��ة يف فهم م ��ا يجري
للريا�ض ��ي واحت ��اده منذ حلظ ��ة تبليغه مبوعد
الفح�ص حتى �صدور القرار املنا�سب بحقه.

واجب الم�س�ؤول المك ّلف

الحذر من الخط�أ

يق ��ول خب�ي�ر �ألع ��اب الق ��وى د .جب ��ار رحيم ��ة
الكعب ��ي� ،أنه م ��ن الأهمية �أن يتثقف الريا�ض ��ي
وامل ��درب والإداري يف كاف ��ة الألع ��اب عل ��ى
الإجراءات املتخذة لفح�ص املن�شطات ويحذروا
م ��ن الوق ��وع يف اخلط� ��أ نتيج ��ة ع ��دم معرفتهم
بالإجراءات الإدارية والقانونية كالتي واجهت
بع�ض االحتادات.
عر�ض علمي لـ(املدى) م�س ��تم ّد من
و�أ�ض ��اف يف ٍ
جتربته العملي ��ة �":أحر�ص عل ��ى تثقيف جميع
املنتخب ��ات الريا�ض ��يةّ ،
موظف� � ًا خربت ��ي يف
ّ
التعامل مع حاالت فح�ص املن�شطات عندما كنت
رئي�س� � ًا للجن ��ة الفنية لل ��دوري املا�س ��ي العاملي
ولبطوالت �آ�س ��يا والعرب وغرب �آ�سيا واخلليج
يف الدوحة ملدة �سبعة ع�شر عام ًا".
و�أو�ض ��ح �":أن عملي ��ة فح� ��ص ال ��دم والإدرار
تع ��د جزء ًا حيوي ًا من �سيا�س ��ة (الوكالة الدولية
ملكافح ��ة املن�ش ��طات World Anti-Doping
 ) Agencyويرم ��ز لها (  ) WADAوالغر�ض
من هذا الفح�ص هو �إكت�ش ��اف املواد املحظورة
املمنوع تعاطيه ��ا واملوج ��ودة يف القائمة التي
ت�ص ��درها (  ) WADAويتم حتديثها كل �سنة،
وكذل ��ك يه ��دف الفح� ��ص اىل الت�ص� �دّي لبع�ض

 رعد العراقي

الريا�ض ��يني الذي ��ن يتعاطون امل ��واد املحظورة ومتابع ��ة حركتها بع ��د كل فح�ص للمن�ش ��طات،
لغر� ��ض الف ��وز بالغ� ��ش ،وم ��ن �أجل ال�س ��يطرة ف� ��إذا كانت حرك ��ة مكوّنات ال ��دم �أو الهرمونات
على ه ��ذه احلالة ومنع الريا�ض ��يني من تعاطي وخا�ص ��ة الهرمون ��ات البنائي ��ة �أو غريه ��ا م ��ن
املن�ش ��طات �أتخ ��ذت ع ��دة �إج ��راءات م ��ن قب ��ل املك ّون ��ات تتج ��اوز الكمي ��ات الطبيعي ��ة ،ف� ��إن
(.")WADA
ه ��ذا يعني �أن الريا�ض ��ي ق ��د تن ��اول �أو تعاطى
ّ
املن�شطات ويعاقب عليها".
الجواز البيولوجي

و�أ�ش ��ار اىل ":ا�ص ��دار اجل ��واز البيولوجي من
خ�ل�ال �إع ��داد �ص ��فحة �إلكرتونية لكل ريا�ض ��ي
ُت�س ��جّ ل فيه ��ا جمي ��ع بيانات ��ة البيولوجي ��ة
الكيميائي ��ة والف�س ��يولوجية وت�ؤخ ��ذ ع ّين ��ة دم
و�إدرار من الريا�ض ��يني وتفح�ص وت�س ��جّ ل يف
�صفحته ،والتي متثل كمية مكوّنات الدم وكمية
الهرمونات واالنزمي ��ات وغريها من املكوّنات،

زيادة عدد العيّنات

املن�ش ��طات وثب ��ات �أن الريا�ض ��ي مل يتع ��اط
املن�شطات ،ومن االجراءات ملنع الريا�ضيني من
تعاط ��ي ّ
املن�ش ��طات هو زيادة عدد املفحو�ص�ي�ن
وعل ��ى �س ��بيل املثال يف بطول ��ة الع ��امل ب�ألعاب
الق ��وى يف كوري ��ا ع ��ام  2011وم ��ا بعده ��ا من
بط ��والت قارية وعاملي ��ة �أتخذ االحت ��اد الدويل
لألع ��اب القوى �إجرا ًء جديد ًا ه ��و فح�ص جميع
الالعبني امل�ش ��اركني يف بطول ��ة العامل وعددهم
�أك�ث�ر م ��ن �ألفي ريا�ض ��ي حت ��ى تكون املناف�س ��ة
�أكرث عد ًال ومن دون غ�ش ،ومعاقبة ّ
الغ�شا�ش�ي�ن،
ويف ال ��دورة الأوملبي ��ة يف طوكيو ع ��ام 2020
و�ص ��ل عدد العامل�ي�ن يف خمتربات املن�ش ��طات
متخ�ص ���ص وعدد املرافقني للريا�ض ��يني
()250
ّ
( )700مراق ��ب لغر�ض تغطي ��ة العدد الكبري من
الريا�ضيني امل�شاركني".

ولفت اىل �أنه ":مت زيادة عدد العيّنات امل�أخوذة
م ��ن الريا�ض ��يني قب ��ل املناف�س ��ات و�أثناءه ��ا
وبعدها ،و�ش ��مول جميع الفائزي ��ن بامليداليات
بالفح� ��ص ،وكذلك ّ
حركة تواجد الريا�ضيين
حمطم ��ي الأرقام القيا�س ��ية
ً
الوطنية والإقليمية والقاري ��ة والعاملية ،وعدم وب�ّي�نّ رحيم ��ة ":وفق� �ا لقوان�ي�ن ( ) WADA
اعتم ��اد �أي رق ��م قيا�س ��ي �إال بعد �إج ��راء فح�ص فم ��ن ح ��ق الوكالة الدولي ��ة ملكافحة املن�ش ��طات

وعن الق ��رار ال ��ذي يتخذه االحت ��اد الدويل يف
حالة رف�ض الريا�ضي �إجراء فح�ص املن�شطات،
�أك ��د رحيم ��ة ":عندما تت ��م زيارة الريا�ض ��ي من
قب ��ل امل�س� ��ؤول املُك ّلف والتاب ��ع للوكالة الدولية
ملكافحة املن�شطات� ،أو كوادر مكافحة املن�شطات
بالدول ��ة� ،س ��واء كان الريا�ض ��ي يف بيت ��ة �أم
بالفن ��دق �أم يف �أي م ��كان �آخ ��ر يت ��م تبليغه من
قبل امل�س� ��ؤول املك ّلف بالفح�ص �أنه مت اختياره
لفح�ص املن�ش ��طات ،ويُقدِّم للريا�ضي ا�ستمارة
تبليغ ��ة عل ��ى �إج ��راء اختبار فح�ص املن�ش ��طات
ويج ��ب علي ��ه �أن يو ّقعه ��ا ،ويف حال ��ة رف�ض ��ه
التوقيع �أو الته ّرب ب�أي �أ�س ��لوب من التوقيع �أو
�إج ��راء الفح�ص يُقدّم امل�س� ��ؤول املك ّلف بفح�ص
املن�ش ��طات تقرير ًا للوكالة الدولي ��ة ُيبينّ فيه �أن
الريا�ض ��ي رف� ��ض التوقيع �أو �إج ��راء االختبار،
وعلي ��ه يت ��م توجي ��ه ر�س ��الة لالحت ��اد الوطن ��ي
ولالع ��ب �أو عن طريق املقابلة يف (�س ��كاي بي)
�أو غريها م ��ن الربامج الإلكرتوني ��ة يطلب منه
تو�ض ��يح �س ��بب ع ��دم �إج ��راء االختب ��ار ،وعلى
�ضوء �أجوبتة يتم ا�ص ��دار العقوبة ،ويف �أغلب
الأحي ��ان تك ��ون العقوب ��ة الإيقاف ملدة �س ��نتني
من امل�ش ��اركة يف البط ��والت املحلي ��ة والدولية
وتك ��ون العقوبة �أك�ب�ر �إذا تك ّررت ه ��ذه احلالة
عند الريا�ضي".
(يتبع غد ًا الثالثاء)

دعت درجال لت�أمين رعاية ا�ستثمارية للدراجات

ر�شا رفعت :منحدرات �سباق ال�سليمانية ّ
هددت �سالمة الالعبات!
 متابعة � -إياد ال�صالحي
نا�ش ��دت ر�ش ��ا رفعت ،رئي�س ��ة نادي
فتاة �أي�ش الريا�ض ��ي ،وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة عدنان درجال ،بت�سهيل
�إج ��راءات �ش ��مول لعب ��ة الدراجات
بالرعاي ��ة املالي ��ة �أ�س ��وة باحت ��ادي
�ألع ��اب القوى وك ��رة ال�س ��لة ،عطف ًا
عل ��ى توجيه رئي�س الوزراء ب�ش� ��أن
�ض ��رورة ا�س ��تثمار القطاع اخلا�ص
لدعم الأندية واالحتادات.
وقالت ر�شا يف ت�صريح للمدى �":إن
توفري الدراجة الهوائية للريا�ض ��ي
وخا�ص ��ة الفت ��اة ب ��ات �أ�ص ��عب م ��ن
�أي وق ��ت م�ض ��ى نتيج ��ة الظ ��روف
االقت�ص ��ادية الراهن ��ة ،وغالء ثمنها
مب ��ا ال يقل ع ��ن ثالث ��ة �آالف دوالر،
وهكذا بقية م�س ��تلزمات اللعبة ،يف
ّ
ظل العجز املايل الذي مي ّر به احتاد
الدراج ��ات نتيج ��ة ع ��دم امل�ص ��ادقة
على املوازنة اخلا�ص ��ة بالريا�ض ��ة،
الأم ��ر الذي يتط ّلب ّ
تدخ ًال مبا�ش ��رة
من وزير الريا�ض ��ة لتخفيف معاناة
�أبطال وبطالت الدراجات".
و�أو�ض ��حت ":يوا�ص ��ل رجل �أعمال
عراق ��ي مقي ��م يف دول ��ة خليجي ��ة،

بالمرصاد

دع ��م لعبة الدراج ��ات منذ فرتة عرب
تهيئة م�س ��تلزمات جناح االن�ش ��طة
املحلي ��ة لع ��ام  ،2021مثلم ��ا ق� �دّم
دعم� � ًا كب�ي� ً
را لبطولة �أندي ��ة العراق
للمرحل ��ة الثاني ��ة الت ��ي ج ��رت يف
مدينة ال�س ��ليمانية ب�إقليم كرد�ستان
للف�ت�رة م ��ن 16اىل � 19آب ،2021
وم ��ع تقديرن ��ا ملوقف ��ه الوطن ��ي
ورعايت ��ه الريا�ض ��يني به ��دف
تطويرهم لتحقي ��ق النتائج اجليدة

وعدم رغبته يف الرت�شيح لقيادتها،
فالواج ��ب يفر� ��ض عل ��ى م�س� ��ؤويل
الريا�ض ��ة القي ��ام بدوره ��م يف هذا
املجال".
وك�ش ��فت �":أن بطول ��ة ال�س ��ليمانية
�ش ��هدت معان ��اة كبرية للريا�ض ��يات
وذلك ل�س ��وء اختيار اللجنة املنظمة
الطريق اخلا�ص للمناف�س ��ة لوجود
منح ��درات �ص ��عبة ه� �دّدت �س�ل�امة
املت�س ��ابقات ،وكادت �أن تع ّر� ��ض

بع�ض ��هن اىل اال�ص ��ابات اخلط�ي�رة
نتيج ��ة �س ��قوطهن ،م ��ا قوّ �ض ��ت
احلما�س ��ة بينهن ،و�أدّت اىل تراجع
�أغلبه ��ن وع ��دم حتقيقه ��ن الأرق ��ام
الطموحة".
":تواجدتُ
يف البطولة
وبيّنت ر�شا
كمتابع ��ة للمناف�س ��ات الن�س ��وية
والتع ّرف على م�س ��تويات الالعبات
ك ��وين م�س� ��ؤولة ع ��ن فري ��ق �أي� ��ش
للدراج ��ات بحك ��م جتربت ��ي كالعبة

دولي ��ة �س ��ابقة وخربت ��ي الطويل ��ة
يف اللعبة ،و�سجّ لت مالحظات عدّة
�س ��تكون حمط اهتمام �إدارة نادينا
لتح�ض�ي�ر الفريق بال�صورة الالئقة
للبطوالت القادمة".
وبخ�ص ��و�ص قاع ��دة اللعب ��ة م ��ن
العن�ص ��ر الن�س ��وي� ،أكدت ":فرحتُ
كثري ًا لتواجد العب ��ات قادرات على
الظهور بامل�س ��توى الفن ��ي ،ولديهن
املهارة والقوة لبلوغ نهاية ال�سباق
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الرغبة الكب�ي�رة بتمثيل
الع ��راق يف البط ��والت اخلارجي ��ة،
خا�ص ��ة �أن بطولة ال�سليمانية دعت
جميع الفئ ��ات العمرية للم�ش ��اركة،
فظهرت موهوبات واعِ دات ميكن �أن
ي�ش ّكلن ا�ضافة كبرية للمنتخبات".
ونوّ ه ��ت ع�ض ��وة االحت ��اد املركزي
للدراجات (� )2015 - 2010إىل �أن

":الهيئ ��ة العامة الحت ��اد الدراجات
تع ��ي �أهمي ��ة دعم تواج ��د �أي احتاد
يدي ��ر اللعب ��ة بال�ص ��ورة املُثل ��ى،
وعليه لي�س مه ّم ًا َمن ير ِّتب �ش� ��ؤون
االنتخاب ��ات القادم ��ة وي�س ��تعد
لتح�ش ��يد اال�صوات ل�ص ��احله ،املهم
�أن تت�س� � ّلم االحت ��اد هيئ ��ة �إداري ��ة
ج ّي ��دة تع ��ي �ض ��رورة االهتم ��ام
بالالع ��ب وتوف�ي�ر �أب�س ��ط حقوق ��ه
من رات ��ب وجتهيزات ومع�س ��كرات
التخ�ص ���ص
ومدربني كفوئني ذوي
ّ
لل�ش ��روع بتدريبهم والو�ص ��ول اىل
من�ص ��ات التتوي ��ج الدولي ��ة الت ��ي
ّ
�أبتعدنا عنها ل�س ��نني طويلة �س ��واء
قبل جائحة كورونا �أم بعدها".
وختمت ر�ش ��ا ":نتم ّن ��ى �أن تتكاتف
�أ�س ��رة الدراج ��ات لالرتق ��اء بها من
خالل تقري ��ب وجه ��ات النظر حول
املالحظ ��ات الت ��ي �أفرزته ��ا بطول ��ة
ال�س ��ليمانية ومناق�ش ��تها باجتم ��اع
فني يح�ض ��ره كل �ش ��خ�ص له �ص ��لة
باللعبة للخروج بتو�ص ��يات ناجعة
ت�ستهدف تذليل امل�ش ��كالت وتعزيز
الإيجابي ��ات وحماول ��ة اح ��داث
نقل ��ة نوعي ��ة يف ال ��دورات الكربى
م�ستقب ًال".

�س ��يناريو مك� � ّرر بع ��د كل دورة �أوملبي ��ة يتع ّه ��د �أبط ��ال
الباراملبية بلملمة جراح الريا�ض ��ة العراقية التي غالب ًا ما
ترتك �آثار ًا كبرية م�ؤملة جراء اخفاقها يف ت�أكيد احل�ضور
الالفت يف الدورات الأوملبية لال�ص ��حاء ،بداللة خروجها
احلزين م ��ن دورة طوكيو بثالثة ريا�ض ��يني وهي حتمل
الهزائ ��م والف�ش ��ل الذريع باقن ��اع اجلماهري مب�س ��تواها
و�أحقيتها يف �أن تكون �ضمن نخبة الريا�ضيني يف العامل
�أو حتى بجدّيتها يف تقدمي ما ي�شفع ب�أن وراءها مالكات
�إدارية كان ��ت تعمل وحتر�ص على تطوي ��ر الواقع املرير
طوال ال�سنوات املا�ضية!
لق ��د كتبن ��ا بلوع ��ة ومرارة ع ��ن واق ��ع احلال لي� ��س لأننا
خرجنا من دون �أن نحقق �أي اجناز ،بل لأن هذه امل�شاركة
تعد نقطة �س ��وداء يف تاريخ عالقتنا مع الأوملبياد العاملي
ب ��دء ًا م ��ن طريقة حت�ض�ي�ر الريا�ض ��يني الثالث ��ة ومرور ًا
بطبيع ��ة �إعداده ��م ،و�أخ�ي� ً
را حج ��م الت�ص ��ريحات الت ��ي
اطلقها امل�س� ��ؤولون قبل �سنوات على �أنهم �سيعملون على
�أن تكون امل�شاركة �أكرث من متميّزة!
وال نعل ��م �إن كانت تلك الت�ص ��ريحات جم� � ّرد ُحقن تخدير
�أم �أن هن ��اك خل ًال يف علمية تقدير حجم الوعود مع قدرة
العم ��ل احلقيق ��ي املرتب ��ط بثق ��ة حتقيقها ،والأخ�ي�رة �إن
�ص � ّ�حت فهي كارث ��ة د ّلت على ع�ش ��وائية العم ��ل الإداري
وغي ��اب الر�ؤي ��ة امل�س ��تقبلية يف كيفي ��ة الو�ص ��ول اىل
الأهداف املر�سومة!
ومع ا�س ��دال ال�س ��تار عل ��ى العر�س الأوملب ��ي يف طوكيو
ف� ��إن هيبة الريا�ض ��ة العراقية �س ��وف ترم ��ي ب�آمالها اىل
حي ��ث اعن ��اق �أبط ��ال من ن ��وع خا� ��ص طاملا كان ��وا خري
مُنقذين و�س ��فراء فوق العادة قهروا امل�ستحيل وح�صدوا
االجنازات الكبرية وخطفوا الأ�ض ��واء ب�إ�صرار وعزمية
يلني لها احلديد.
نعم �أنهم �أبط ��ال الباراملبية الذين بالت�أكيد يدركون حجم
امل�س�ؤولية التي تقع على عاتقهم وخا�صة بعد �أن �شاركوا
اجلماهري الريا�ضية م�شاعر اخليبة والأمل وهم يتابعون
أ�صحاء!
النتائج الهزيلة لأقرانهم من الريا�ضيني ال ّ
لقد �سبق و�أن �ض ��رب �أبطالنا بقوة يف دورة �أثينا 2004
وع ��ادوا يف دورة بكني  2008وكذل ��ك لندن  2012وريو
دي جان�ي�رو  2016لي�ض ��عوا له ��م ب�ص ��مات وا�ض ��حة
ومم ّي ��زة فيه ��ا ،وكن ��ا نت�أ ّم ��ل �أن يتح ��وّ ل االهتم ��ام �أكرث
نح ��و اللجن ��ة الباراملبي ��ة من خ�ل�ال زيادة الدع ��م املادي
وا�ستقطاب الكفاءات التدريبية وتوفري املع�سكرات على
عال وتذليل كل ال�ص ��عوبات التي تواجه ت�أهيل
م�س ��توى ٍ
ريا�ض ��ييها �سواء من جتهيزات خا�صة �أو �صاالت تدريب
و�أجهزة متطوّ رة وكذلك حوافز مادية تتنا�سب مع روعة
اجنازاته ��م الت ��ي دائم ًا ما يك ��ون عنوانه ��ا الوطني �أكرث
و�ضوح ًا وت�أثري ًا من االجناز ال�شخ�صي.
�إن ثقتن ��ا بتل ��ك الكوكبة ال تنطلق من �آم ��ال وردية بعيدة
عن املنطق بقدر ما هي قراءة واقعية ت�ؤ ّكدها االجنازات
ال�س ��ابقة وعدد امليداليات امللوّ نة الت ��ي تزخر بها خزينة
اللجنة الباراملبية برغم ظروف �إعدادهم ال�ص ��عبة وفارق
االمكاني ��ات املادية واملعنوية مقارنة مع اللجنة الأوملبية
الت ��ي ل ��وال ميدالي ��ة املرح ��وم عب ��د الواح ��د عزي ��ز الذي
�أحرزها عام  1960لت�ص ��وّ ر اجليل اجلديد �أنها ت� ّأ�س�س ��ت
حديث ًا!
ومع ح�س ��ابات الأرق ��ام والنتائج ،ف�إن حزم ��ة املعنويات
التي انطلقت من خالل ت�ص ��ريحات الأمينة العامة للجنة
الباراملبي ��ة د.كوث ��ر ح�س�ي�ن ل�ص ��حيفة امل ��دى قبل �س ��فر
البعثة ،بطموح احل�ص ��ول على �أكرث من ميدالية متنوّ عة
ه ��ي الأخ ��رى رفعت الكث�ي�ر من الآم ��ال بامكاني ��ة ظهور
والعارف
ريا�ضيينا ب�ص ��ورة املناف�س ال املج ّرب ال�سائح
ِ
مُ�سبق ًا بحتمية اخلروج خايل الوفا�ض!
نبع ��ث بر�س ��الة الدعم وامل�س ��اندة ل ��كل �أبطالن ��ا متحدي
الإعاق ��ة باج�س ��امهم واال�ص � ّ�حاء بعقوله ��م وعزميتهم �أن
يكون ��وا عل ��ى ق ��در امل�س� ��ؤولية يف دورة طوكي ��و 2020
ويثبت ��وا ب�أن العراق ال ميك ��ن �أن تنطفىء نريان توهّ جه
الريا�ض ��ي مهم ��ا خفت ��ت عن ��د البع� ��ض دواف ��ع التط ��وّ ر
والإب ��داع بالعم ��ل الإداري والفن ��ي وف� � َّرط باالم�س ��اك
بنا�ص ��ية الت�أ ّل ��ق و�إثب ��ات �أح ّقيته بقيادة مقود الريا�ض ��ة
العراقية.
نق ��ول :طوكيو بانتظ ��ار �أبطالنا لتكون �ش ��اهدة لهم على
من�صات الفوز ،م�ؤكدين
ملحمة الت�ألق والنجاح واعتالء ّ
ممن مثلوا
قدرته ��م على الوفاء بوعودهم بينم ��ا �أقرانهم ّ
يتح�س ��رون على �أن
الع ��راق يف دورة الألع ��اب الأوملبية
ّ
من�صات الفوز طاملا �أن قياداتهم الريا�ضية ال
تط�أ �أقدامهم ّ
ر�ؤية لها غري تقدمي الوعود الفارغة وا�س ��تنزاف الأموال
يف م�شهد ّ
ممل بات يتكرر بعد نهاية كل دورة �أوملبية!
ومع ا�سدال ال�ستار على العر�س الأولمبي في
طوكيو ف�إن هيبة الريا�ضة العراقية �سوف
ترمي ب�آمالها الى حيث اعناق �أبطال من نوع
خا�ص طالما كانوا خير مُ نقذين و�سفراء
فوق العادة قهروا الم�ستحيل وح�صدوا
االنجازات الكبيرة وخطفوا الأ�ضواء
ب�إ�صرار وعزيمة يلين لها الحديد.

ال مهنية وال م�س�ؤولية لت�ص ّرف �صحفي البارالمبية!
متابعة  -المدى
�ضرب املوفد ال�صحفي للجنة الباراملبية
الوطني ��ة اىل دورة طوكي ��و2020
مب ��ادىء العم ��ل املهن ��ي عر� ��ض احلائط
بحجب ��ه ر�س ��الة التغطي ��ة اخلا�ص ��ة عن
ا�ستعدادات الريا�ض ��يني متحدّي الإعاقة
ع ��ن �ص ��حيفة امل ��دى يف ت�ص� � ّرف غريب
يُد ّل ��ل على عدم امل�س� ��ؤولية جت ��اه املهمّة
املُك ّلف بها لو�ض ��ع جميع و�سائل الإعالم
بحقيق ��ة ما يج ��ري يف ال ��دورة من دون

متايز.
�إن الواج ��ب املهن ��ي يقت�ض ��ي م ��ن احتاد
ال�ص ��حافة الريا�ض ��ية الذي �أك ��د جمل�س
�إدارت ��ه املنتخ ��ب يف كان ��ون الأول
� ،2020س ��عيه لتنظيم العمل بروحية
من ّقاة من �ش ��وائب املا�ضي القريب ،تنبُذ
االنق�سام وت�ضع م�صلحة املهنة يف املقام
الأول ،يقت�ض ��ي من ��ه توجي ��ه ا�ستف�س ��ار
ملوف ��ده يف طوكي ��و ع ��ن دوافع ت�ص� � ّرفه
ه ��ذا ،يف الوق ��ت ال ��ذي ي�س ��تحق �أبطال
الباراملبي ��ة الدعم الإعالم ��ي من اجلميع

لت�أهبه ��م للباراملبياد بداف ��ع وطني كبري
يُذ ّل ��ل كل املعوّ قات التي �ص ��ادفتهم قبيل
ال�سفر �إىل اليابان.
�إن تواج ��د املوف ��د ال�ص ��حفي يف دورة
طوكي ��و لي� ��س م ��ن ح�س ��ابه اخلا�ص كي
يخت ��ار توجيه ر�س ��الته وفق� � ًا ملزاجيته،
بل م ��ن ميزاني ��ة الباراملبي ��ة امل�ؤمّنة من
احلكوم ��ة ،وبالت ��ايل فه ��و مك ّلف ب� ��أداء
واجب وطن ��ي يُراعي في ��ه دوره كممثل
لل�صحافة عامة ولي�س لعد ٍد من ال�صحف!
الغريب �أن يبتع ��د املوفد "املتم ّر�س" عن

�أب�س ��ط ال�س ��ياقات املعمول بها يف هكذا
مه ّم ��ة ،فب ��د ًال م ��ن تعمي ��م الر�س ��الة عرب
بريد �إلكرتوين خا�ص باحتاد ال�ص ��حافة
الريا�ض ��ية ،ويك ��ون للجن ��ة الإعالمي ��ة
التابع ��ة له دورها الرئي�س ��ي يف االطالع
عل ��ى فحواه ��ا وتعميمه ��ا ر�س ��مي ًا م ��ن
قبلها ،بد ًال من ذلك ،جرى تعميم الر�سالة
الأوىل بال�س ��اعة الثامنة و�أربعني دقيقة
�صباح �أول �أم�س ال�سبت � 21آب 2021
عرب تطبي ��ق الوات�س ��اب مثلما �أك ��د �أحد
الزم�ل�اء ،م ��ا يدلل على ح�ص ��ر الر�س ��الة

با�س ��ماء مع ّين ��ة دون غريه ��ا ،كما حاول
زميل ع�ض ��و املكتب الإعالمي يف اللجنة
الأوملبية الوطنية ت�أمني الر�سالة الثانية
�أم� ��س الأحد مبجه ��ود �شخ�ص ��ي وك�أننا
نتعام ��ل مع مهمة �س� � ّرية!! هذا ال�س ��لوك
مرفو� ��ض وبعي ��د ع ��ن العم ��ل التنظيمي
الحت ��اد رائ ��د يف املنطق ��ة وم� ّؤ�س ���س
للرابط ��ة العربي ��ة واالحت ��اد الآ�س ��يوي
و�ش ��هد �صدور �أول �صحيفة ريا�ضية عام
!1922
ويف الوقت الذي تعتذر املدى للق ّراء عن

عدم ن�شر ر�سائل بعثة اللجنة الباراملبية
املتواجدة يف طوكيو حلجبها بت�ص� � ّرف
م ��ن مرافقه ��ا ال�ص ��حفي ،ف�إنه ��ا ت�ض ��ع
م�س�ؤويل اللجنة بحقيقة ما جرى� ،سيما
�أنهم عتبوا كثري ًا على الإعالم الريا�ض ��ي
لع ��دم اهتمام ��ه ب�أن�ش ��طة احتاداته ��ا
و�أبطالها حملي ًا ،فكيف وهُ م ميثلون فخر
الراي ��ات يف جتمّع عاملي غامِ ر بالتناف�س
النظيف والنتائج امل�ش ّرفة برغم ظروفهم
ال�صحية ،بعك�س حمفل الأ�سوياء العامِ ر
ّ
بالدهاء والتزييف واالنتفاع!

آراء وأفكار

العدد ( )5007ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االثنني (� )23آب 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net
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نافـذة من موسـكو

ب�����أي ����ش���روط ���س��ت��دع��م رو���س��ي��ا ط��ال��ب��ان؟
 د� .أثري ناظم اجلا�سور

هل من حليف �ضامن يف عامل العالقات الدولية
وال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة؟ ،م ��ن بديهي ��ات ع ��امل
ال�سيا�س ��ة ان العالق ��ات فيما بني ال ��دول ت�سري
وفق جملة من القواعد واالولويات واالهداف
ت�شكل م ��ن خاللها التحرك �ضمن احداث تتغري
ب�ي�ن احل�ي�ن والأخ ��ر ،فالعالقات ب�ي�ن الفواعل
الدولي ��ة ُتر�س ��م �ضم ��ن ه ��ذه القواع ��د الت ��ي
ي�صفها الكثريين بالثابت ��ة او يعتقد ان ميزتها
الثب ��ات ،لكن احلقيق ��ة ان ا�سا� ��س تكوين هذه
العالقات هي امل�صلح ��ة بغ�ض النظر عن حجم
وقدرة الدول ��ة الباحثة عنها ،فحتى قبل ن�شوء
الدول ��ة واحلدي ��ث ع ��ن مقوماته ��ا وحدوده ��ا
لعب ��ت الق ��وى املتمثل ��ة بالإمرباطوريات التي
حتكم ��ت ولق ��رون مب�صائ ��ر رق ��ع جغرافي ��ة
�شا�سع ��ة ،وكان ��ت تبني او حت ��دد �أهدافها على
�أ�سا�س م�صاحلها يف مناطق خمتلفة من العامل
الذي اخذ �صف ��ة التحول ل�صبح الثابت فيه هو
املتغري نف�سه �سيما وان هذا املتغري الذي قادته
�أدوات املتحكم�ي�ن يف القرار ال�سيا�سي العاملي
اخ ��ذ �صف ��ة ال�سرع ��ة الت ��ي جعلت م ��ن العامل
مق�سم �إىل ع ��وامل �أوىل وثانية وعا�شرة ودول
متقدمة ومتو�سطة ومتخلفة.
ام ��ا ما يخ� ��ص التحالفات واحللف ��اء واحلليف
ال�ضام ��ن القوي وبالرغم من انها تقع يف خانة
الأداة الدبلوما�سي ��ة لل�سيا�سة اخلارجية �إال ان
ه ��ذا ال مينع م ��ن انها اي�ض ًا تق ��ع �ضمن البحث
ع ��ن امل�صلحة مبختل ��ف ا�شكاله ��ا وم�سوياتها،
بالت ��ايل فان املتفق عليه ان امل�صلحة هي حمدد
العالقات بني ال ��دول �إىل جانب مفاهيم �أخرى
�أ�سا�سي ��ة اي�ض ًا ت�س�ي�ر يف خط م�ستقيم مع هذا
املفه ��وم واهمها االمن الذي ب ��ات ي�ؤرق الدول
الكربى قبل غريها ،اما ق�ضية احللف واحللفاء
واحلليف هي اي�ض ًا تطلبت ر�سم �صور متعددة
لتحقيق امل�صالح �سواء على ال�صعيد الع�سكري
او ال�سيا�س ��ي او االقت�ص ��ادي ال ��خ  ،...فحلف
�شم ��ال الأطل�سي الذي بقي بع ��د انتهاء احلرب
الب ��اردة كان بقائه �ضمن م�صلحة �أمريكية عليا
بالدرج ��ة الأ�سا�س ومن ثم م�صالح دول �أخرى
رات بوجوده �ضامن ًا لها ملرحلة حتول خطرية
من عمر النظام الدويل ،وحتى عملية تو�سيعه
لي�شم ��ل دو ًال م ��ن �أوروبا ال�شرقي ��ة والو�سطى
ج ��اءت مل�صلح ��ة وه ��دف احت ��واء وتطوي ��ق
رو�سيا وريث ��ة االحتاد ال�سوفيت ��ي بالرغم من
اعرتا� ��ض حلفاء �أوروبيني عل ��ى هذه العملية،
لك ��ن ال�س� ��ؤال م ��اذا فع ��ل احلل ��ف او االحت ��اد
الأوروب ��ي لهذه ال ��دول التي بقي ��ت تعاين من
اختالالت بنيوية لفرتات طويلة.
م ��ا حدث مع العراق ابان حرب اخلليج الثانية
اي�ض� � ًا مل يتمكن حلف ��ا�ؤه حتى بعد ان و�ضعت
احل ��رب اوزاره ��ا ان يكون ��وا �ضامن�ي�ن لأمنه

و�سالمت ��ه الت ��ي انهارت م ��ع احت�ل�ال ،2003
وحت ��ى ال ��دول الت ��ي اعرت�ضت عل ��ى احتالله
او ع ��دم ا�ستخ ��دام �أرا�ضيه ��ا الحتالل ��ه عادت
و�ص ��ارت �شريك ��ة للوالي ��ات املتح ��دة يف م ��ا
ه ��و عليه الي ��وم ،وما حدث م ��ن �أنظمة الربيع
العرب ��ي ذات ال�شيء يف م�صر وتون�س وليبيا
م ��ا ع ��دا �سوري ��ا الت ��ي التق ��ى فيه ��ا احللف ��اء
واخل�ص ��وم وه ��ذا كان و�ضع� � ًا طبيعي� � ًا الن
م�صلح ��ة املعرت�ض�ي�ن وال�ش ��ركاء كان ��ت عل ��ى
الأر� ��ض ال�سوري ��ة تتبلور ب�ي�ن احلني والأخر
وف ��ق م ��دركات ا�سرتاتيجي ��ة لي� ��س جت ��اه
�سوري ��ا فق ��ط وامن ��ا املنطق ��ة برمته ��ا ،ودول
اخللي ��ج ابتع ��دت او مت ت ��دارك خط ��ر الربيع
فيه ��ا العتبارات ال�ص ��راع يف منطق ��ة اخلليج
بني الواليات املتحدة واي ��ران وادراك الأوىل
على ان ال تعيد جترب ��ة العراق مرة �أخرى يف
املنطق ��ة ،ومل مين ��ع ال�ص ��راع م ��ن ان يتقاطع
احللفاء فيما بينهم يف �سبيل حتقيق امل�صلحة
القومي ��ة لكل منهم فرتكي ��ا والواليات املتحدة
الي ��وم قد اختلفوا يف التوجه ��ات فيما يخ�ص
ق ��راءة م�شاهد املنطقة بالرغم من ان الأرا�ضي
الرتكية تقع عليها القواعد االمريكية بالإ�ضافة
للتحالف يف حلف �شمال الأطل�سي.
م ��ا ح ��دث يف �أفغان�ست ��ان اي�ض ًا دلي ��ل على ان
ال حلي ��ف �ضام ��ن يف اللعب ��ة ال�سيا�سية فمتى
ما اقت�ض ��ت احلاجة ممكن للحلي ��ف القوي ان
ي�ضح ��ي بحليفه ال�ضعيف مع �أي حتول ممكن
ان يحق ��ق له مك�س ��ب على ار� ��ض الواقع ويف
نقط ��ة خمتلفة م ��ن هذا الع ��امل ،فبعد االحتالل
الأمريك ��ي لأفغان�ست ��ان وهزمي ��ة طالب ��ان
والقاع ��دة وت�أ�سي� ��س حكوم ��ة �أفغانية جديدة
مل تتوان ��ى الإدارة االمريكية ع ��ن التخلي عن
ه ��ذه احلكومة بعد  20ع ��ام بعد ان وجدت ان
من العبث اال�ستم ��رار يف م�سل�سل اخلا�سرات
التي تتلقاها بالإ�ضافة �إىل ال�سوء الذي تعي�ش
في ��ه �أفغان�ستان ،وه ��ذه �إ�ش ��ارة وا�ضحة على
ان ق ��وة مث ��ل الوالي ��ات املتح ��دة ال تتقبل هذا
الك ��م م ��ن اخل�سائ ��ر ب�سب ��ب من ��وذج �ساهمت
يف بنائ ��ه وف�ش ��ل ،بالرغ ��م م ��ن ان الكثريي ��ن
يج ��دون ان اللعبة الدولية ال تزال بيدها وهي
الق ��ادرة على و�ض ��ع اخلط ��وط العري�ضة لها،
لك ��ن احلقيق ��ة غري ذل ��ك فمثلما �أح ��وال العامل
تتغري فاحللي ��ف ال�ضامن اي�ض ًا يتغري ويتقلب
وين ��اور يف �سبيل حتقي ��ق م�صلحته ويحاول
ان يخ ��رج باق ��ل اخل�سائ ��ر حت ��ى وان مت ��ت
الت�ضحي ��ة بنم ��وذج �ساهم يف بنائ ��ه ،ف�سواء
كان النم ��وذج �أفغان�ست ��ان او الع ��راق او ليبيا
او �أي دول ��ة كان ��ت بالنتيج ��ة اله ��دف واحد ،
ومتى ما حتول ��ت امل�صلحة انتفت احلاجة من
النموذج.

على عك�س الغرب  ،تتفاعل
رو�سيا بهدوء مع تغيير ال�سلطة
في �أفغان�ستان .مو�سكو م�ستعدة
للتعاون مع طالبان  ،لكن ب�شروط
معينة .واحد منها هو �أمن �آ�سيا
الو�سطى.
"نحن ل�سنا قلقين" .ت�صف
كلمات المبعوث الخا�ص للرئي�س
الرو�سي �إلى �أفغان�ستان  ،زامير
كابولوف  ،رد فعل مو�سكو على
تغيير ال�سلطة في �أفغان�ستان.
وفي حديثه على قناة رو�سيا
 1التلفزيونية يوم الأحد 15�آب� ،أو�ضح الدبلوما�سي ذلك من
خالل حقيقة �أن مو�سكو تتمتع
"بعالقات جيدة" مع كل من
ال�سلطات الأفغانية ال�سابقة
وطالبان  ،التي تم االعتراف
بمنظمتها ب�أنها �إرهابية في
االتحاد الرو�سي وهي محظورة.

ويف الوقت الذي ي�شعر في ��ه الغرب بال�صدمة
من وت�ي�رة تق ��دم طالب ��ان ويح ��اول الإ�سراع
يف �إج�ل�اء الآالف من مواطنيه ��ا وامل�ساعدين
الأفغ ��ان م ��ن مطار كاب ��ول  ،تت�ص ��رف رو�سيا
ب�ضب ��ط النف� ��س ب�ش ��كل ملح ��وظ .ال�سف ��ارة
الرو�سي ��ة يف العا�صمة الأفغاني ��ة هي واحدة
م ��ن القالئ ��ل الت ��ي ال ت ��زال تعم ��ل .وحت ��دث
ال�سفري الرو�سي دميرتي جرينوف يف مقابلة
م ��ع �إذاعة "�ص ��دى مو�سكو" ي ��وم االثنني 16
�آب ب�ش ��كل �إيجاب ��ي عن طالب ��ان .ويف حديثه
ع ��ن املحادثات ح ��ول �أم ��ن ال�سف ��ارة  ،و�صف
الدبلوما�س ��ي نهجه ��م ب�أن ��ه "جي ��د � ،إيجابي ،
عملي"�. .إن ق ��رار مو�سكو بعدم �إخالء �سفارة
البالد يف كابول هو نوع من االختبار لطالبان

 د .فالح احلمـراين

 ،ال ��ذي ق ��ررت ال�سلط ��ات الرو�سي ��ة خو�ض ��ه
ملعرفة كيف �سيت�ص ��رف طالبان؟" .على الرغم
من �أن هذه جتربة حمفوفة باملخاطر.
ويق ��ول �أندريه �سريينك ��و  ،اخلبري يف املركز
الرو�س ��ي لدرا�سة �أفغان�ست ��ان احلديثة " ،يتم
الآن اتخ ��اذ جمي ��ع الق ��رارات عل ��ى عجالت".
ويق�ت�رح ع ��دم احلدي ��ث ع ��ن ا�سرتاتيجي ��ة
موح ��دة ملو�سك ��و  ،يف �ض ��وء "�إلق ��اء" موقف
رو�سيا من الو�ضع يف �أفغان�ستان والتعليقات
الر�سمية متعددة االجتاهات.
فهل كانت مو�سكو �أف�ضل ا�ستعدادًا من الغرب
ال�ستي�ل�اء طالب ��ان عل ��ى ال�سلطة؟ ق ��ال �أندري
كازانت�سي ��ف  ،املتخ�ص� ��ص يف �أفغان�ست ��ان ،
والأ�ستاذ يف املدر�س ��ة العليا لالقت�صاد وكبري
الباحث�ي�ن يف  ، MGIMOيف مقابل ��ة
�صحفية"لق ��د �أعدت رو�سي ��ا نف�سها ح ًقا ب�شكل
�أف�ضل من غريها".
وبح�سب ��ه  ،عل ��ى امل�ست ��وى الع�سك ��ري -
ال�سيا�س ��ي � ،أو�ضح ��ت مو�سك ��و �أنه ��ا  ،يف
�ضوء التجرب ��ة ال�سوفيتية  ،ل ��ن تر�سل قوات
�إىل �أفغان�ست ��ان .ويف الوق ��ت نف�س ��ه  ،ي�ستعد
االحت ��اد الرو�سي للدفاع ع ��ن حدود دول �آ�سيا
الو�سط ��ى  ،والتي يرتب ��ط بع�ضها  ،على وجه
اخل�صو� ��ص  ،طاجيك�ست ��ان  ،به ��ا م ��ن خ�ل�ال
منظم ��ة معاه ��دة الأم ��ن اجلماع ��ي .ويق ��ول
كازانت�سي ��ف" :له ��ذا  ،مت �إج ��راء التدريب ��ات
 ،ومت و�ض ��ع العدي ��د م ��ن ال�سيناريوه ��ات
املختلف ��ة ح ��ول كيفية من ��ع ت�سل ��ل اجلماعات
الإرهابي ��ة الفردي ��ة ع�ب�ر احل ��دود" .وب ��د�أت
رو�سيا  ،الثالثاء � 17آب  ،تدريبات جديدة يف
طاجيك�ست ��ان  ،الدولة التي تق ��ع فيها القاعدة
الع�سكري ��ة الرو�سي ��ة .ه ��ذه ه ��ي التدريب ��ات
الع�سكري ��ة الرو�سي ��ة الثالث ��ة يف املنطق ��ة يف
الأ�سابي ��ع الأخرية .طاجيك�ست ��ان لديها �أطول
حدود م ��ع �أفغان�ستان بني دول ما بعد االحتاد
ال�سوفياتي � -أكرث من  1300كيلومرت.
بدوره ��ا  ،تعم ��ل وزارة اخلارجي ��ة الرو�سية
 ،بح�س ��ب كازانت�سي ��ف  ،عل ��ى �ضم ��ان "ع ��دم
و�ص ��ول الو�ض ��ع �إىل ا�ستخ ��دام الأ�سلح ��ة
حلماي ��ة دول �آ�سي ��ا الو�سط ��ى"  ،كم ��ا ت�شارك
بالتن�سي ��ق م ��ع "العب�ي�ن �إقليمي�ي�ن مهم�ي�ن -
ال�ص�ي�ن .و�إيران وباك�ست ��ان والهند " .ووفقا
ل ��ه  ،ف� ��إن االت�ص ��االت الدبلوما�سي ��ة مهم ��ة
�أي�ض ��ا فيما يتعلق بخطر ان ��دالع "حرب �أهلية

جدي ��دة" يف �أفغان�ستان  ،قد تك ��ون دول �آ�سيا
الو�سطى متورطة فيها  ،ومعها رو�سيا.
ويرى مراقبون �أن اله ��دوء الظاهري لرو�سيا
من خ�ل�ال �أنها "مل ت�شارك الغ ��رب يف الوهم"
ب�أن ��ه من املمك ��ن بن ��اء دول ��ة يف �أفغان�ستان ،
ت�سوده ��ا الدميقراطية وحق ��وق املر�أة .ووف ًقا
لإولئ ��ك املراقب ��ون ،ف� ��إن االنطب ��اع ال�سائ ��د
يف الغ ��رب ه ��و �أن مو�سك ��و كان ��ت تبحث عن
ات�صاالت مع طالبان وحتاول ك�سب ت�أييدهم.
وكانت االت�ص ��االت على م�ستوي ��ات خمتلفة ،
مبا يف ذل ��ك ا�ستقبال طالب ��ان يف مو�سكو يف
يوليو املا�ضي.
وم ��ع ذل ��ك  ،ال يعتق ��د املراقب ��ون �أن مو�سك ��و
"ت�ستطي ��ع اال�سرتخاء" .وي ��رون �أن رو�سيا
�ستلت ��زم ب� �ـ "�إ�سرتاتيجي ��ة مزدوج ��ة" فيم ��ا
يتعل ��ق بالو�ض ��ع اجلدي ��د يف �أفغان�ست ��ان -
حماول ��ة التفاو�ض مع طالب ��ان حول عدم دعم
تنظيم "القاعدة" الإرهابي يف �آ�سيا الو�سطى
ويف نف� ��س الوقت تقدمي الدعم لـ طاجيك�ستان
وغريه ��ا م ��ن جمهوري ��ات املنطق ��ة �إذا وقعت
ا�شتب ��اكات عل ��ى احل ��دود .و�إن ال�س� ��ؤال
الرئي�س ��ي بالن�سب ��ة لرو�سي ��ا �سيك ��ون م ��ا �إذا
كان ��ت طالبان �ستقت�صر عل ��ى �إن�شاء "م�شروع
وطن ��ي خلالف ��ة �إ�سالمي ��ة" �أم �ستتع ��اون م ��ع
"الق ��وات الإ�سالمي ��ة اجلهادية الت ��ي ت�سعى
لتحقي ��ق �أه ��داف خ ��ارج املنطقة  ،كم ��ا فعلوا
قبل  20عامًا".
حت ��ت �أي ظ ��روف ميك ��ن لرو�سي ��ا االعرتاف
بطالبان؟قال �أندري ��ه �سريينكو  ،رئي�س مركز
درا�سة ال�سيا�سة الأفغانية  ،يف مقابلة �صحفية
� ،إنه لن يكون م ��ن ال�سهل بالن�سبة لرو�سيا �أن
تتو�ص ��ل �إىل اتف ��اق م ��ع طالب ��ان .ويعتقد �أن
�آم ��ال الدبلوما�سي�ي�ن الرو� ��س يف �أن حت ��ارب
طالب ��ان هي ��اكل تنظي ��م (داع� ��ش) والقاع ��دة
يف �أفغان�ست ��ان مبال ��غ فيها .وق ��ال �سريينكو:
"اخل ��ط الفا�ص ��ل ب�ي�ن طالب ��ان وداع� ��ش يف
�أفغان�ستان غام�ض".
وال�صعوب ��ة الثاني ��ة  ،بح�س ��ب اخلب�ي�ر  ،هي
�أن طالب ��ان منظم ��ة حمظ ��ورة عل ��ى �أرا�ض ��ي
االحت ��اد الرو�س ��ي .وق ��ال �سريينك ��و" :ل ��ن
يك ��ون م ��ن ال�سه ��ل عل ��ى مو�سك ��و �أن ت�ش ��رح
مل ��اذا  ،عندم ��ا كان ��ت حرك ��ة طالب ��ان حت ��ارب
ع�ب�ر اجلب ��ال  ،خميف ��ة  ،والآن مل تع ��د خطرة
وال خميف ��ة" .ويقي ��م اخلب�ي�ر الت�صريح ��ات

الإيجابية للدبلوما�سيني الرو�س حول طالبان
عل ��ى �أنها "حت�ضري لالع�ت�راف واتخاذ القرار
ال�سيا�سي" .وه ��و يفرت�ض �أن مثل هذا القرار
ميك ��ن �أن تتخذه مو�سكو بالتن�سيق والتعاون
مع ال�صني.
وي�ص ��ف �أندري ��ه كازانت�سيف موق ��ف رو�سيا
احلايل م ��ن لطالبان ب�أن ��ه "مفارقة تاريخية"
 ،ويذك ��ر �أن ��ه مت ا�ستقب ��ال وفده ��ا بالفعل يف
مو�سكو  ،ويقول �إن ��ه "حان الوقت لإلغاء هذا
الق ��رار من كونها منظم ��ة ارهابية من الناحية
الفنية  ،ال�ستبعاد طالب ��ان من قائمة املنظمات
الإرهابي ��ة " .يف الوقت نف�سه  ،يعتقد اخلبري
�أن ه ��ذا ممك ��ن فق ��ط بالتزامن م ��ع االعرتاف
بحكوم ��ة طالب ��ان .ويعتق ��د كازانت�سي ��ف �أن
ب�إمكان رو�سيا طرح �ش ��روط لذلك�" :ضمانات
ر�سمي ��ة ب� ��أن طالب ��ان ل ��ن تهاج ��م دول �آ�سي ��ا
الو�سط ��ى  ،ورمبا لن تدعم �أي هياكل �إرهابية
مرتبطة برو�سيا".
وهن ��اك اجماع بني املراقب�ي�ن يفيد ب�أن رو�سيا
لن تت�سرع يف االع�ت�راف بطالبان و�أن القرار
�سيعتم ��د عل ��ى م ��ا �إذا كان ��ت طالب ��ان �ستعود
�إىل �أ�سالي ��ب "احلك ��م الوح�ش ��ي يف الع�صور
الو�سطى" .ويتوقعون �أن تذهب مو�سكو �إىل
م�ست ��وى �أدنى من التع ��اون الدبلوما�سي بد ًال
من االعرتاف الكام ��ل .وقال املبعوث اخلا�ص
للرئي�س كابول ��وف على الهواء لقن ��اة رو�سيا
� 24إن �شط ��ب طالب ��ان م ��ن قائم ��ة الإرهابيني
يف رو�سي ��ا ممكن فقط بعد �أن يحدث ذلك على
م�ست ��وى جمل�س الأمن ال ��دويل .ولهذا  ،قال ،
يج ��ب على طالب ��ان �أن تظهر �أنه ��م يت�صرفون
بطريقة "ح�ضارية".
هن ��اك م�شاع ��ر خمتلط ��ة يف مو�سك ��و و�س ��ط
هزمي ��ة الغرب .وعن ��د احلديث ع ��ن رد الفعل
يف مو�سك ��و على الأح ��داث يف �أفغان�ستان  ،ال
ي�س ��ع املرء �إال �أن يذك ��ر �إن رو�سيا  ،تعاين من
�صدمته ��ا الأفغانية� .إن انت�صار طالبان  ،الذي
ت�صف ��ه و�سائ ��ل الإع�ل�ام الغربية ب�أن ��ه هزمية
تاريخي ��ة للغ ��رب � ،أث ��ار ردود فع ��ل متباين ��ة
يف مو�سك ��و .واختل ��ط بال�شع ��ور ب� ��أن ه ��ذه
"فيتنام ثانية" بالن�سبة للغرب ،وان مو�سكو
ت�شع ��ر بالقلق  ،لأنه ميك ��ن �أن ي�صبح انت�صار
الطالبان منوذجً ��ا ملهمًا للجماعات الإ�سالمية
يف جميع �أنحاء العامل" وي�ؤدي �إىل موجة من
الهجرة..

العـــراق واالنـتـخــابــات

�إ����ص���ط���ف���اف���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ..ف��ه��ل م���ن ت��غ��ي�ير؟
ال زال امل�شه ��د العراق ��ي يف جممل ��ه ،ي�ت�راوح
يف مكان ��ه و�س ��ط �أزم ��ات �سيا�سي ��ة واقت�صادية
واجتماعي ��ة و�أمني ��ة خطرية مل يج ��د القائمون
عل ��ى ر�أ� ��س ال�سلط ��ة ومن ��ذ �سق ��وط النظ ��ام
الديكتات ��وري ولغاي ��ة ال�ساع ��ة �أي حل ��ول له ��ا
رغ ��م الوع ��ود والإ�ص ��رار عل ��ى �أهمي ��ة مغادرة
االحت�ل�ال العراق "طبع ��ا دون اال�شارة للتواجد
االي ��راين" للخروج م ��ن امل� ��أزق امل�ستفحل على
كافة الأ�صعدة  .والتزال الأو�ضاع على امل�ستوى
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والإداري،
تت�س ��م با�ستمرار التدخل االجنبي والت�أثري على
م ��ا �أطل ��ق عليه ب� �ـ (العملية ال�سيا�سي ��ة) ،خا�صة
فيما يتعل ��ق بالت�أثري املحموم عل ��ى االنتخابات
القادمة وما �ست�ؤول �إليه من �إ�صطفافات جديدة.
بي ��د �أن امل�شكل ��ة الرئي�سية التي ال ت ��زال تواجه
�شعبنا وجمتمعنا ،ه ��ي م�شكلة بناء الدولة على
�أ�سا� ��س طائف ��ي وقوم ��ي ،ومن ث ��م التعاي�ش مع
هذا الواقع ب�صي ��غ �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية
خط�ي�رة ،يكر�س له ��ا التواجد (الأجنب ��ي) وفق ًا
ملعطيات عقائدية ،بوا�سطة االتفاقيات الثنائية.
فيم ��ا مي ّثل �ش ��كل الد�ستور ال ��ذي و�ضعه املحتل
خط ��ورة عل ��ى م�ستقب ��ل الع ��راق ال�سيا�س ��ي،
مل ��ا �أنط ��وى عل ��ى قوان�ي�ن �صريح ��ة ووا�ضح ��ة
م�ض ��ادة للوح ��دة الوطنية ،وللتكوي ��ن الوطني
واملجتمع ��ي العراق ��ي ،ف�أ�صب ��ح ال ي�شكل خطوة
حل ��ل �أو تخفيف الأزمات الطاحن ��ة بل يزيد يف
تفاقمها.
وبالت�أكي ��د مل يك ��ن كل م ��ا ج ��رى جم ��رد حال ��ة
طارئة ت�ش ��كل نهاية املعركة الفا�صلة للك�شف عن

 ع�صام اليا�سري
الأغرا�ض احلقيقية التي تقف ورائها على �أر�ض
العراق .امنا كانت مقدم ��ة الجراء "االنتخابات
الأوىل" على ا�سا�س الد�ستور ،على نحو طائفي
وقوم ��ي �شوفيني ي�ضم ��ن الأجن ��دة الأمريكية ـ
االيراني ��ة التي الزال تطبيقه ��ا �ساريا يف بالدنا
حتى الآن.
فهل �ستغري االنتخابات القادمة من واقع العراق
امل�أ�ساوي؟
ت�شري الوقائع واالحداث اىل ان �أ�ساليب الأحزاب
والق ��وى وال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة الوالئي ��ة ـ
الطائفي ��ة والقومي ��ة املت�أدجل ��ة ،الت ��ي �شارك ��ت
يف الإدارات احلكومي ��ة بع ��د االحت�ل�ال مبا�شرة
ـ كم ��ا يبدوـ الت ��زال بدائية ومتخلف ��ة ،ك�شفت عن
عورة عزلتها جمتمعيا ،رغم الدعم الوا�سع الذي
تقدم ��ه له ��ا بع� ��ض االط ��راف اخلارجي ��ة ،ورغم
جلوئه ��ا �إىل �أ�سالي ��ب رخي�ص ��ة لك�س ��ب النا� ��س

واللع ��ب مب�شاعره ��ا الديني ��ة ب�أ�سل ��وب طائفي.
م�ستغل ��ة املوق ��ف الغام� ��ض لبع� ��ض املرجعيات
الديني ��ة ،الذي افرزته االنتخاب ��ات الأخرية عام
 2018التي �أثارت اهتم ��ام الر�أي العام العراقي
والعربي وال ��دويل ملا رافقها من �صفقات طائفية
و�سيا�سي ��ة ال �سابق لها كم ��ا ال ت�ستند �إىل �أ�س�س
�أو معاي�ي�ر وطني ��ة ،بق ��در ما تكر� ��س العن�صرية
والطائفي ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل االنتهاكات القانونية
واالدارية والتالعب والتزوير.
�إن فر� ��ض (برمل ��ان) م ��ن جديد ملدة �أرب ��ع �سنوت
تنبث ��ق عنه (حكومة طائفي ��ة توافقية) و(رئا�سة
جمهورية) عرب انتخابات غري �شرعية تفتقر اىل
اب�سط القواعد وال�شروط ،،يعد عقبة جديدة يف
طريق حل امل�ش ��اكل املتفاقمة يف بالدنا ،ويجعل
العدي ��د م ��ن االط ��راف االجنبي ��ة ت�ستغ ��ل ه ��ذه
احلال ��ة لفر� ��ض خططها ع�ب�ر اتفاقي ��ات مع هذه

الإدارة و"ادارة االقلي ��م" اللتني ال جتدان �سوى
م�صاحله ��ا الفئوي ��ة والطائفي ��ة والعن�صرية يف
املعادلة العراقية ولي�س م�صالح ال�شعب والوطن
.
�إن التط ��ورات ال�سيا�سي ��ة الداخلي ��ة والإقليمية
والعملي ��ات الإرهابية الوح�شي ��ة امل�ستمرة التي
تنفذه ��ا امليلي�شيات امل�سلحة يف امل ��دن .وات�ساع
عمليات القتل ال�سيا�سي وخطف املدنيني العزل،
الت ��ي تقوده ��ا ميلي�شي ��ات طائفي ��ة مقرب ��ة م ��ن
االجهزة االمنية� ،أو مرتبطة مبنظمات و�أحزاب
داخلي ��ة �أو ب�أجه ��زة م�شبوهة خارجي ��ة ،ي�ساهم
يف �شحن الدفع الطائف ��ي اخلطري لك�سب معركة
االنتخابات ل�صالح قوى طائفية بعينها ،لكنه يف
املقاب ��ل �سي�ضع البالد على م�شارف حرب داخلية
�أهلي ��ة .وم ��ن امل�ؤك ��د ان بق ��اء ذات الق ��وى يف
ال�سلطة ،والت ��ي �أثبتت �أنها لن ت�ستطيع مالم�سة

وت�شخي� ��ص امل�ش ��اكل وم ��ن ثم حله ��ا ،خ�صو�صا
امل�شاكل الرئي�سية الكب�ي�رة التي تواجه املجتمع
وتتفاقم بوتائ ��ر مت�سارعة ،ومنها ظاهرة الف�شل
العام يف �إعادة بناء م�ؤ�س�سات الدولة على �أ�س�س
وطني ��ة حديث ��ة ،والتغا�ض ��ي عن �س ��وء االدارة
وحياة النا�س البائ�سة وح ��ل م�شاكلهم املعي�شية
املتفاقم ��ة� ،أو مناق�شة م�ستقب ��ل البالد يف املجال
التنم ��وي واالقت�ص ��ادي وال�سيا�س ��ي� ..إن بق ��اء
ه ��ذه الظواهر على حالها فيم ��ا بعد االنتخابات،
م ��ا ه ��و �إال �صفق ��ة خبيث ��ة لال�ستمرار ب� ��أي ثمن
وب�أية طريقة على النهج الطائفي ـ التوافقي.
م ��ن هنا البد البح � ً�ث عن ا�س�س وطني ��ة ر�صينة
ملواجه ��ة التحدي ��ات وتطوراته ��ا عل ��ى ار� ��ض
الع ��راق قب ��ل االن ��زالق نح ��و الهاوي ��ة ،واهمها
احي ��اء الفك ��ر اجلمع ��ي الوطن ��ي وال�سيا�س ��ي،
وخا�صة جت ��اه ما يتعلق واالعتب ��ارات الناجمة
ع ��ن التواج ��د االجنب ��ي وم�شاكل ��ه الرئي�سي ��ة
يف بالدن ��ا ،والتم�س ��ك بح ��ق �شعبن ��ا الثابت يف
مقاوم ��ة النظ ��ام الطائفي وبناء دول ��ة املواطنة
احلديثة التي يرت�أيها ،والتمييز بني "املقاومة"
الوطني ��ة الج ��ل التغي�ي�ر ال�شامل لنظ ��ام احلكم
بكاف ��ة الأ�سالي ��ب ،وب�ي�ن الأره ��اب الغام� ��ض
وامل�شب ��وة وال ��ذي ي�سته ��دف جمتمعن ��ا و�أبناء
�شعبن ��ا من املدني�ي�ن العزل ،ه ��ذا الإرهاب الذي
مل تك�شف وحتدد م�ص ��ادره واجلهات التي تقف
وراءه وتدي ��ره ل�ل��آن ،حيث ت�ساه ��م به وتقوده
جه ��ات ودول و�أجه ��زة خمابراتي ��ة عديدة تقف
جميعها �ضد م�صالح �شعبنا ومل يجري الت�صدي
ل ��ه بالأ�سالي ��ب املطلوب ��ة ،حيث ت�ؤك ��د الأحداث

الدامي ��ة وامل�ستمرة اىل تخل ��ف وعجر الإدارات
احلكومية املتعاقبة عن القيام بدورها املطلوب.
�إن مو�ض ��وع االنتخاب ��ات ال�سابق ��ة وم ��ا �آل ��ت
�إلي ��ه نتائجها من �أزم ��ات حقيقية عل ��ى ال�صعيد
االجتماع ��ي والوطن ��ي ،ق ��ادت �إىل حتالف ��ات
و�إ�صطفاف ��ات متمي ��زة لق ��وى جدي ��دة �أخ ��ذت
تنم ��و عل ��ى ال�ساح ��ة ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة يف
الآونة الأخرية .ت�ؤكد ب�ش ��كل �صارخ على تفاقم
الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي مت ��ر به ��ا كل الق ��وى
املتورط ��ة يف لعب ��ة "العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة" ،هذا
النم ��وذج الدميقراط ��ي املزعوم �إل ��ذي ا�ستورد
من خ ��ارج حدود الع ��راق� ..إن جميع امل�ؤ�شرات
ت�ؤك ��د ب�شكل وا�ض ��ح �إىل �أن االنتخابات القادمة
�سوف ل ��ن تكون منوذج ًا يختلف ع ��ن امل�سارات
االنتخابي ��ة ال�سابقة ،وه ��ي ان مل حتمل مطالب
و�شروط ثورة ت�شرين وتلتزم بها ،فانها خطوة
�أخ ��رى �ضمن اخلط ��وات املطروح ��ة يف �أجندة
االح ��زاب الطائفية ،للبقاء يف ال�سلطة ب�أي �شكل
من الأ�ش ��كال ،و�إ�ستغالل الف ��وز املفتعل للدعاية
الداخلي ��ة واخلارجي ��ة والتخفي ��ف م ��ن م� ��أزق
الف�شل املت�صاعد الناجت عن ممار�ساتها االدارية
وال�سيا�سية وتداعياتها ال�سلبية الكثرية .ومنها
ع ��دم امل�ساهمة اجلدي ��ة يف حل امل� ��أزق الوطني
الذي متر به البالد ،خا�صة وهي ت�سري على نف�س
الأ�س�س والنه ��ج التقليدي لفر� ��ض املح�ص�صات
والتق�سيم ��ات الطائفي ��ة والقومي ��ة واملناطقية،
الت ��ي ا�س� ��س وقب ��ل به ��ا جمي ��ع امل�شارك�ي�ن يف
العملي ��ة ال�سيا�سية منذ اول "جمل�س حكم" جاء
به االحتالل ك�صيغة متخلفة وخطرية.
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انتهاك مقبرة في م�سرحية انتهاكات
د� .أياد كاظم ال�سالمي

انطالقا من الن�ص وعنونته الذي
ً
حممال بال�شفرات والعالمات
جاء
التي ا�شتغل عليها املخرج ،انطالقا
من انتهاكات مفردها انتهاك هي
كل االعمال املنافية لالتفاقيات
والربوتوكول واالعراف
الأخالقية واالجتماعية وميكن
�أن ت�ؤدي �إىل اجراءات �إدارية �أو
ت�أديبية �أو جزائية .

تعري ��ف  :كم ��ا نعرف ان هن ��اك حقوق ل ��كل االن�سان وقد
اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ن�ص قانون حقوق
الإن�س ��ان يف العا�شر من كان ��ون الأول من عام 1948م،
مت فيم ��ا بعد �ض� � ّم املزيد من احلق ��وق �إىل القانون والتي
ت�ضم ��ن حقوق الأطف ��ال واملر�أة والب�ش ��ر كافه  ،ف�ضال عن
وجود بع�ض القوانني التي حتمي احليوان .
ان خل ��ق عملي ��ة التواطئ م ��ا بني املر�س ��ل واملتلقي لأجل
بن ��اء عالق ��ات توا�صلي ��ة من خ�ل�ال اي عر� ��ض م�سرحي
تتك ��ون من ان�ساق متعددة يف مقدمتها الن�سق التوا�صلي
االول ب�ي�ن امل�ؤل ��ف واملخ ��رج او املخ ��رج بو�صف ��ه م�ؤلف ًا
وكما معروف فان االخ ��راج �إعادة �إنتاج للن�ص امل�سرحي
ويف ر�س ��م �شكل العر� ��ض الدرامي ففي عر� ��ض انتهاكات
يك�ش ��ف لن ��ا ع ��ن ف�ضاءي ��ن فعل ��ى وف ��ق ن�س ��ق م ��ا طرحه
املخ ��رج بت�شكيل ف�ضاء العر�ض م ��ن م�ستويني كان مرئيا
و�ضم ��ن البني ��ة الن�صية وم ��ن خالل ن�س ��ق تركيبي جديد
يرتب ��ط هو الآخ ��ر بوظيفة حتولية م ��ع املتلقي الذي تقع
عل ��ى عاتق ��ه فر�ضية تف�سري ذلك الن�سق ب ��كل ما يحمل من
دالالت متنوع ��ه �سمعية وب�صري ��ة ففي عر�ض (انتهاكات)
الذي ا�شتغل على حقوق االموات واطلق ت�سا�ؤال حموريا

الذي ا�ستم ��د العر�ض عمقه الفكري من هذا الت�سا�ؤل ،هل
لدى االموات حقوق؟ يف جمتمعاتنا الكل يعلم ان االحياء
حقوقه ��م مه ��دورة فكي ��ف االموات ،وم ��ن ه ��ذا الت�سا�ؤل
انطلق العر�ض ،كيف ن�صون حقوق ال�شهداء؟
يف عر�ض انتهاكات تتمظهر بع�ض العالمات املتحولة من
عن�صر اىل �آخر وم ��ن وظيفه اىل اخرى والهدف ا�شرتاك
اغلبه ��ا يف ار�سال عالمة ذات مدلول مركب  ،وهذا التنوع
يف العالم ��ات �شكلت م�ستويات داللي ��ه خا�صه بالعر�ض :
اقم�شه بي�ضاء كرا�سي مطليه باللون االبي�ض  ،وما عملية
حتديد الن�سق العالمات ��ي للعر�ض بدءا من ت�أثيث مكانية
العر�ض وفكرته التي �شطرها املخرج اىل منطقتني علويه
وه ��ي الواقع الفيزيائ ��ي املعا�ش ( بيئة احلي ��اة) و�سفليه
افرتا�ضي ��ه (املق�ب�رة)  ،ه ��ذا الت�أثي ��ث متاتٍ مم ��ا يطرحه
الفكر امليثولوج ��ي والديني املتمرك ��ز يف البنيه الذهنية
ح ��ول الع ��امل االخر .ولأج ��ل فك حتلي ��ل �شف ��رات عر�ض
انته ��اكات ،البد من عملي ��ة الرتكيز ب�ص ��ورة خا�صة على
بي ��ان كيفية انتظام هذه العالم ��ات وال�شفرات يف �أن�ساق
دال ��ة ( ثالث فرميات وثالث �ست ��والت وثالث �شخ�صيات)
كم ��ا يف ا�ستخ ��دام القما�ش االبي�ض للف�ص ��ل بني املكانني
 (،املعا� ��ش  :بيئة احلي ��اة  /االفرتا�ضي :املقربة) امل�ستمد
لون ��ه من ( الكف ��ن )  ،فقد �ش ��كل الف�ض ��اء امل�سرحي لن�ص
انتهاكات �صوره جمازيه دال ��ه لواقع معا�ش مقابل املكان
امل�سرح ��ي ،فالأول ه ��و من نتاج خميل ��ة م�ؤلف امل�سرحية
( افرتا�ض ��ي ) ،وه ��و يحت ��اج �إىل (م ��كان م�سرحي) لأجل
االداء وتو�صي ��ل فكرة العر� ��ض � ،أي ��ا كان �شكله وطرازه
املعماري ليتحقق وي�صب ��ح ملمو�سا ،ولطرح خ�صو�صية
الأمكن ��ة الت ��ي جرت فيه ��ا اح ��داث امل�سرحي ��ة ،ولي�صبح
ف�ض ��اء م�سرحي ��ا يعط ��ي ن�سق ��ا من خ�ل�ال االرحت ��ال اىل
ال ��دار الأخرة والميلك غ�ي�ر قطعة قما�ش بي�ض ��اء ،وعلى
وفق جترب ��ة (بروك) يبن ��ي الرتاث الأ�سط ��وري والعمل
عل ��ى �إعادة �إنتاجه على نحو معا�ص ��ر ما مت مالحظته يف
رحلة (اودي�سيو�س) يف ملحم ��ة (االوذي�سه) وكذلك فيما
طرحت ��ه ا�سطورة (اورفيو�س) فنج ��د اثار اقدام يف عمق
امل�س ��رح ل�شخ�صي ��ات �سلكت طريق للن ��زول اىل امل�ستوى
ال�سفل ��ي وهو ار�ض االم ��وات (هيدز)  ،فامل ��وت ماهو �إال
القناع الذي يخف ��ي ن�شاط ًا �أكرث عمق ًا و �أقوى مغزى وان
م ��ا ي�سميه القانون باملوت هو املظهر املرئي للحياة وهذه
احلي ��اة هي احلياة الأخالقي ��ة ،وماي�سمى باملوت الميكن
ان يقط ��ع العم ��ل لأن العم ��ل ينبغ ��ي �أن ينج ��ز لأن هن ��اك
يتع�ي�ن ان يقوم مبهمه فلي�س هن ��اك حد للحياة ,الن هناك
حي ��اة باقيه ازليه ،وم ��ا عملية الك�شف ع ��ن مكونات هذه
احلي ��اة الثانية قد متت وفق �آلية ا�شتغالها لهذه العالمات
الذي  ،لأجل ا�ستنطاق �شعرية العر�ض .
اعتمد املخرج على ما تراه ارواح هذه ال�شخ�صيات التي

باليت

� ستار كاوو�ش

غالب ��ا م ��ا تعرب عن ��ه بالب ��وح مبا�ضيها املل ��يء بالأوجاع
والذكريات املرة لأغلب �شخ�صيات العر�ض .
تتمح ��ور فك ��رة العر� ��ض حول م ��ا يبخ�س ��ه االحياء من
حق ��وق جت ��اه للأم ��وات ،وكي ��ف اذا كان ��وا ق ��د �ضح ��وا
ب�أنف�سهم وبذلوا دمائهم جتاه الوطن فا�صبحوا ( �شهداء
) جعل ��وا م ��ن مقربتهم مك ��ب للنفايات حي ��ث ن�شاهد يف
امل�ستوى العلوي (املعا�ش :بيئة احلياة ) اكيا�س القمامة
ال�س ��وداء قد تناث ��رت ب�صوره ع�شوائي ��ة  .يف حني جند
فر�ضي ��ة املكان وا�ضحة املعامل يف بنية الن�ص ومن خالل
ذلك ترك امل�ؤلف هذا اخليار لر�ؤيا املخرج الذي بدا مدرك ًا
ل�صياغ ��ة مكان العر�ض ال�سينوغرايف فعلى الرغم من ان
الن�ص مل يك ��ن يعرب عن البيئة ب�صورته ��ا التف�صيلية اال
�أن املخ ��رج وم ��ن خ�ل�ال ال�سينوغرافي ��ا بالتع ��اون مع (
جمبا� ��س اجلميل ��ي) والتي اختاره ��ا للعر� ��ض ا�ستطاع
�أن ينقل البيئ ��ة العراقية الع�سكري ��ة واملزواجة مع بيئة
ار�ض االموات ( القب ��ور ) حيث جتري احداث م�سرحية
انتهاكات.
ان عملي ��ة االختالف ب�ي�ن الن�ص والعر� ��ض من خالل ما
ار�سلته ال�سينوغرافيا ع�ب�ر االختزال للكثري من امل�شاهد
ال�سردي ��ة وحتويلها اىل �ص ��ور ب�صرية كان لها ت�أثري يف
تطوي ��ر اجلو النف�س ��ي للعر�ض ،و وما عملي ��ة ا�ستخدام
املخرج للعديد من املف ��ردات االك�س�سوارية التي �أ�سهمت
يف التعب�ي�ر عن ال�شخ�صي ��ات والعر�ض ب�ش ��كل عام كان
لها اثر عمي ��ق يف تقريب ال�صورة العامة حول حياة تلك
ال�شخ�صيات وكيف تعي� ��ش يف املقابر ،فقد حول املخرج
مكانية العر�ض من مقربه لأجل تواجد ال�شخ�صيات فيها،
رمبا اراد ان يقول انه �سج ��ن تريد ال�شخ�صيات الهروب
من ��ه والذه ��اب اىل مقابر اخرى اف�ضل واك�ث�ر وفاءا من
ه ��ذه املقربة الت ��ي ا�صبح ��ت مكب ��ا للنفاي ��ات الب�شرية (
الفكرية –املادية ) ب�صورتها املجازية و بكل انواعها .
كم ��ا ان عملية ا�ستخدام لعدد من املفردات االك�س�سوارية
(مكم�ل�ات العر� ��ض ) والديكورية والعمل عل ��ى تركيبها
داخ ��ل بني ��ة العر� ��ض لتتح ��ول اىل عالم ��ات دال ��ة ،منها
ا�ستخدام ��ه ( اال�ستول ) التي هيمن عليها اللون االبي�ض
كم ��ا هيمن على جميع املفردات العر�ض ،فقد عمد املخرج
اىل االبتع ��اد ع ��ن االل ��وان الرباق ��ة حت ��ى يف اختي ��اره
لأزي ��اء ال�شخ�صي ��ات الداكن ��ة او ا�ستخدام ��ه للمالب� ��س
الت ��ي يرتديه ��ا اال�شخا� ��ص يف حياتهم اليومي ��ة رمبا مل
تك ��ن خمط ��ط لها ك�أزياء دال ��ه ،االمر ال ��ذي يحيل املتلقي
اىل ق ��راءة �أحا�سي� ��س ال�شخ�صي ��ات م ��ن خ�ل�ال ق ��راءة
البيئ ��ة الت ��ي تك�شفت عن احل ��زن وغياب االم ��ل ونكران
اجلميل مل ��ا قدموه جتاه الوطن ،وال ��ذي �إعتمده املخرج
م ��ن اج ��ل التعبري ع ��ن االمل النف�س ��ي داخ ��ل ارواح هذه
ال�شخ�صي ��ات التي غالبا م ��ا تعرب عنه بالب ��وح مبا�ضيها
املل ��يء بالأوجاع ،فكانت جرعة احل ��ب الذي يقتات عليه
الب�شر يف حلظ ��ات االمل و�سيتذكر اجلندي لقاء احلبيبة
للبقاء بقربه ��ا وترك نداء الوطن لكنه يجد قيمة االن�سان
برجولته فيرتكها ليقدم روحه للوطن.
م ��ن خ�ل�ال ال�سينوغرافي ��ا التي ا�ستخدمه ��ا املخرج عرب
اختزاله للكثري من امل�شاهد ال�سردية وحتويلها اىل �صور
ب�صرية كان لها ت�أثري يف تطوير اجلو النف�سي للعر�ض .
مل تك ��ن فر�ضية امل ��كان وا�ضح ��ة املعامل يف بني ��ة الن�ص
ذل ��ك �أن امل�ؤلف ت ��رك هذا اخليار لر�ؤي ��ا املخرج الذي بدا
م ��درك ًا ل�صياغة م ��كان العر�ض �سينوغرافي ��ا فعلى الرغم
من ان الن�ص مل يكن يعرب عن البيئة بدقه وا�ضحه اال �أن
املخرج وم ��ن خالل ال�سينوغرافيا الت ��ي ان�شئها للعر�ض
ا�ستطاع �أن ينقل لنا بيئة املقابر ب�صوره داله ومقاربه .
ام ��ا امل�ست ��وى االفرتا�ض ��ي لف�ضاء العر� ��ض كانت هناك
ث�ل�اث مهيمنات ومن حلظة �إنط�ل�اق العر�ض كانت هناك
�ص ��ور بحج ��م االن�سان الطبيع ��ي ا�ستخدم فيه ��ا املخرج
تقنية خي ��ال الظل للوجود املفرت�ض وق ��د تو�شحت هذه
ال�ص ��ور ب�شريط امل ��وت اال�س ��ود ،الذي رافق ��ت انطالقه
اغني ��ه ديني ��ه تذك ��ر املتلق�ي�ن بامل ��وت والق�ب�ر للمط ��رب
التون�س ��ي ( لطف ��ي بو�شن ��اق) ب�أداء دين ��ي رافقه اجلالل

ال�صوتي ،وج ��اء �صوت ال�صافرة ليخ�ت�رق �صمت بداية
وانطالق العر�ض وك�أنها �صافرة الزمن املتوقف ( �ستوب
كادر) ،وليعيد لهم احلياة ف�ضال عن انطالق �صافرة التي
كانت ت�شري اىل وجود تع ��داد �صباحي ورمبا هناك لعبة
م�سرحي ��ة �سيلعبه ��ا املمثل ��ون ،وما عملية رف ��ع ال�شريط
اال�سود من ال�صور الث�ل�اث ت�ؤكد انطالق احداث لعر�ض
انتهاكات .
ي�ستدع ��ي املخرج كم ��ا امل�ؤلف من �ساح ��ة العر�ضات يف
اجلي� ��ش فك ��رة التعداد ال�صباح ��ي ليوظفها ب ��كل ما فيها
من نظام واوامر وافكار ومن ا�ستخدامات جمحفة جتاه
�شخ�صي ��ة اجلندي مل ��ا كانت تعي�شه ه ��ذه يف حياتها قبل
املوت وبعده  ،فال�شخ�صي ��ات (ال�ضابط ونائب العريف)
مار�س ��ت عملي ��ة الت�سلط جت ��اه اجلندي بحج ��ة القانون
وان�ضباط التدريب هن ��ا �شكلت عملية التعداد ال�صباحي
املعروفه يف اجلي�ش ومفرداتها ( املوجود – اال�ستخدام
–الغياب – املجازين – املوجود الفعلي ) مفردات ذات
بعد فكري يخلق ا�سئله متعددة منها ماهو املوجود ؟
�إذا كان ��ت ال�سلطة تعنى ق ��وة الت�أثري يف الآخر من خالل
�إ�ص ��دار فعل الأمر وتنفيذه مبوج ��ب العالقة القائمة بني
�أطراف ال�سلطة التي يقبلها جميعهم مبح�ض �إرادتهم ف�إن
الت�سل ��ط هو نقي�ض لل�سلطة ونف ��ي لها  ،وهو ظهور ملبد�أ
القوة املعلن القائم على الق�سر والإكراه الذي ي�ستند على
الإفراط يف ممار�سة ال�سلط ��ة و�إلغاء حق الفرد ال�شرعي
يف احل�صول على مكا�سب ال�سلطة واحرتامها حتى وان
كان ��ت يف امل ��وت .فالن�س ��ق التوا�صلي ال ��ذي يت�شكل من
عالقة املخرج باملمثل لندخل اىل ن�سق �آخر يفر�ضه املمثل
عل ��ى ال�شخ�صي ��ة وه ��ذا الن�سق ه ��و ن�س ��ق داليل تخيلي
يق ��ع بني ال�شخ�صي ��ة بو�صفها كائن م ��ن افرتا�ض امل�ؤلف
واملمث ��ل بو�صفه العالمة الك�ب�رى يف العر�ض امل�سرحي،
وتب ��د�أ املمار�س ��ات الت�سلطي ��ة م ��ن قب ��ل �شخ�صي ��ة نائب
العري ��ف حتى م ��ا بعد املوت وه ��ذا الت�سل ��ط يحاول من
خالله امته ��ان كرامة االن�سان ب�أ�س ��م ال�سلطة وا�ستخدام
فع ��ل الت�سل ��ط ويف حلظ ��ة ال�ص ��راع م ��ا ب�ي�ن الرئي� ��س
واملر�ؤو� ��س ،وتنتهي اللعبة امل�سرحي ��ة بتقدمي املوجود
اليوم ��ي بعد ان يقرر اجلندي مغادره هذا الواقع للبحث
ع ��ن واق ��ع اكرث نقاءا حي ��ث جند املوج ��ود ال�صباحي قد
اعلن عنه قد ا�صبح �صفرا .
ام ��ا على امل�ستوى االدائي لل�شخ�صيات فقد تفاوت االداء
ب�ي�ن ال�شخ�صي ��ات امل�شارك ��ة يف مم ��ا جعل هن ��اك هيمنه
ل�شخ�صية النائب عري ��ف يف التلوين ال�صوتي وامكانيه
ج�سدي ��ه جعلته يتح ��رك داخل م�ساحة العر� ��ض بر�شاقة
متقن ��ه يف حني كان ��ت ال�شخ�صي ��ات ( ال�ضابط  ،اجلندي
) برغ ��م حماولته ��ا اثب ��ات وجوده ��ا االدائ ��ي لكنها بقت
م�ؤطره بالكالئ�شيه الأدائية منها ال�ضحكات التي تكررت
اك�ث�ر من م ��ره  .لك ��ن جند حم ��اوالت جهوده ��م الأدائية
خلل ��ق ايق ��اع للعر�ض م ��ن خ�ل�ال التن ��وع ال�صوتي لكن
االيقاع بقي رتيبا
وكان دور الإ�ض ��اءة امل�سرحي ��ة ال ��ذي نف�س ��ه كان ��ت ل ��ه
ال�سينوغرافي ��ا (جمبا� ��س اجلميلي) حم ��دود رمبا لعدم
وج ��ود اجه ��زة ا�ض ��اءه كافي ��ه او الرتكي ��ز عل ��ى االداء
والديك ��ور وابق ��اء وظيف ��ة الإ�ض ��اءة هو لك�ش ��ف املكان
وال�شخ�صي ��ات فقط  .ون�ؤ�شر على فول ��در العر�ض الذي
كان انيق ��ا مل يح ��دد وظائ ��ف العامل�ي�ن بامل�سرحي ��ة بدقه
وكان هن ��اك تداخل يف ه ��ذه الوظائ ��ف فاملمثلني الثالثة
كان الب ��د من الإ�ش ��ارة اىل ا�سمائهم وذك ��ر �شخ�صياتهم،
كم ��ا وجدنا ال�سينوغرافيا والديك ��ور قد اجنزت من قبل
احم ��د ابراهيم واحمد ع ��كاب واما املو�سيق ��ى فقد كانت
ت�صميما وتنفي ��ذا لكل من و�سام �صالح وزيدون مو�سى.
ام ��ا الديك ��ور فق ��د كان ت�صميم ��ا وتنفيذا من قب ��ل احمد
ابراهيم واحمد عكاب
ح ��اول كادر امل�سرحي ��ة بجه ��ود ومثاب ��ره ايق ��اظ قيم ��ة
الوف ��اء الت ��ي �ضاعت يف زحم ��ة احلي ��اة املت�سارعة التي
نعي�شه ��ا والت ��ي ي�ؤطرها ه ��ذا الله ��اث الرقم ��ي ،فقدموا
انتهاكات االخر ب�شكل درامي .

�شجرة العاطفة
�أجمل ما ميكن �أن مينحه الإن�سان هو ال ُقبلة ،بكل ما حتمله من معاين وحمبة
وعرفان و�إن�س ��جام .ومهم ��ا كان نوع ه ��ذه ال ُقبلة �أو الغاية منه ��ا ،فهي تقرب
النا� ��س من بع�ضه ��م وتخلق بينهم نوع من الإن�سج ��ام والألفة .هذا املو�ضوع
�شغلن ��ي كث�ي�ر ًا كفن ��ان ،ور�سمته مث ��ل العديد م ��ن الر�سامني بع ��د �أن �إخرتت
قب�ل�ات الع�شاق واملحبني مو�ضوع ًا يل ،وحاولتُ �أن �أجعلها تتناغم مع تكوين
اللوح ��ات مثل املو�سيقى ،و�سعيتُ لإيجاد �صياغة ت�شكيلية لهذه القبالت التي
تتالق ��ى من خالله ��ا امل�شاعر وت�سم ��وا بطريقة �سحرية عجيب ��ة ،هذه القبالت
الت ��ي جعلت قما�ش ��ات الر�سم �أكرث دف ًء و�إن�سجام ًا ولطف� � ًا ،ومنحتها �أجنحة،
طارت بها نحو �سماوات بعيدة وغام�ضة.
تن ��اول الكث�ي�ر م ��ن الر�سامني مو�ض ��وع القبل ��ة يف لوحاته ��م ،مث ��ل بيكا�سو
ولوتري ��ك و�شاغال وماغريت ومونك وفران�شي�سك ��و هايز وغريهم الع�شرات
ورمبا املئات ،وال نن�س ��ى طبع ًا القبلة ال�شهرية التي ر�سمها غو�ستاف كليمت،
يف لوحته التي حتمل ذات الإ�سم ،والتي �أ�صبحت واحدة من عالمات اجلمال
والإب ��داع وال�ت�رف والألف ��ة يف املئة �سن ��ة املا�ضي ��ة .ومثلما �إ�سته ��واين هذا
املو�ض ��وع كث�ي�ر ًا وكان مبثاب ��ة در�س ًا جمالي� � ًا يل ،يف معاجل ��ات الر�سم التي
�أبح ��ث عنه ��ا و�أود الإم�ساك بها ،فه ��و �أي�ض ًا كان عقبة �أمام ��ي كر�سام .وتكمن
تلك العقبة يف كيفية ر�سم هذا املو�ضوع الأزيل بطريقة جديدة ،بعد �أن ر�سمه
قبل ��ي مئ ��ات الر�سامني؟ كي ��ف �أطبع قبلتي اخلا�ص ��ة على قما�ش ��ة الر�سم؟ هل
علي
�س�أجنح يف ر�سم هذا املو�ضوع ال�شائع و�أمنحه م�سحتي اخلا�صة؟ وهنا َّ
�أن �أح ��رث �أر�ض� � ًا غري حمروثة �سابق� � ًا ،كي يكون احلا�ص ��ل �شخ�صي ًا والناجت
يع ��ود يل .هك ��ذا جَ َّربتُ ر�س ��م القبلة ب�إ�سلوب ��ي وطريقة ر�سم ��ي ومعاجلاتي
الفني ��ة ،وم ��ن الزاوي ��ة الفردية الت ��ي �أنظر م ��ن خاللها له ��ذا املو�ضوع ،حيث
جعل ��تُ الوج ��وه تتداخل �أحيان ًا وتذه ��ب �أبعد من القبل ��ة ،لتن�سجم اخلطوط
واملالم ��ح حتى يو�شك �أن يك ��ون ال�شخ�صان يف اللوحة �شخ�ص ًا واحد ًا ،وتكاد
ال ُت َف� � ِّرق يف �أحي ��ان كثرية بني مالمح الرجل ومالمح امل ��ر�أة ،حيث �إقرتبا من
مالم ��ح م�ل�اك �ساهٍ يحم ُل �شيئ ًا م ��ن الغمو�ض .نعم هكذا تب ��دو هيئاتهم ،لأين
حاول ��تُ �أن �أر�سم االن�س ��ان اخلال�ص ،لذا جعلت احلبيب ��ان متماثالن وك�أنهما
�شخ�ص واحد.
الر�س ��م بالن�سبة يل هو معادل جمايل مل ��ا يحدث حولنا من �ضغوطات احلياة.
ان ��ه ن ��وع م ��ن الت ��وازن النف�س ��ي مع ه ��ذا العامل غ�ي�ر امل�ستق ��ر .من هن ��ا كان
مو�ضوعي املف�ض ��ل يف الر�سم هو اللحظات اخلا�صة بني الرجل واملر�أة ،هذه
اللحظ ��ات التي تت ��وزع بني العاطف ��ة والرغبة والل ��ذة والإنغما�س يف الآخر،
وكان ��ت ال ُقبلة هي الثمرة الت ��ي �سقطت من �شجرة العاطفة ،ليلتقطها املحبون
وهم يف طريق ن�شوتهم نحو فردو�سهم البعيد.
�أه ��يء عادة جمموعة من التخطيط ��ات ال�سريعة� .أفر�شها على �أر�ضية املر�سم،
و�أت�أمله ��ا م ��ن كل اجلهات ،ثم اختار واحد ًا منها ،و�أغ�ِّيف رِّ فيه بع�ض التفا�صيل
ليك ��ون جاه ��ز ًا للتنفيذ على قما�ش ��ة الر�سم ،وهكذا قمت بر�س ��م الوجوه التي
تتق ��ارب م ��ع بع�ضه ��ا وتتداخل مالحمه ��ا بحنو وتغي ��ب مع بع�ضه ��ا ،ر�سمتُ
املحبني الذين ُي َقب َ
ِّلون بع�ضهم يف ع�شرات اللوحات وعر�ضت ذلك يف معار�ض
عديدة ،منها م�شاركتي يف البينايل الذي �أقيم يف الكويت ،والذي ح�صلت فيه
عل ��ى جائ ��زة ذهبية عن لوحتي الت ��ي ر�سمت فيها حبيب�ي�ن يتداخل ج�سديهما
ووجهيهم ��ا وك�أنهما �شخ�ص واح ��د ،بينما مظلة كب�ي�رة تغطيهما من الأعلى،
رم ��ز ًا للغواية وال ��دفء والإن�سجام� ،إنها البيت ال ��ذي يجمعهما ويقربهما من
بع� ��ض �أكرث ،بع ��د �أن تتداخل التفا�صي ��ل وترتع�ش الأ�صاب ��ع وتغيب العيون
وت�سموا العاطفة.
ُ
يف كل م ��رة �أعر� ��ض مث ��ل ه ��ذه الأعم ��ال يف معر�ض ،وحت ��ى بع ��د �أن ينتهي
العر� ��ض وتذهب اللوحات بعيد ًا لت�ستقر يف �أماكنها اجلديدة� ،أ�شعر ب�أن هذه
ال ُق َب ��ل �ستخرج من اللوحات ،وتعود يل يوم ًا من خالل النا�س الذين �أحببتهم
وقا�سمته ��م �أ�شي ��اء جميل ��ة .وهكذا كلما �أنته ��ي من ر�سم لوح ��ة� ،أت�أملها وهي
مازالت طرية على م�سند الر�سم ،مفكر ًا كيف �ستطري ب�أجنحتها بعد قليل نحو
قاعة املعر�ض لتطب ��ع نف�سها على وجوه احلا�ضرين ثم تعود يل بهيئة فرا�شة
�أو طيف �أو… �سالم من الوطن.

الر�سم بالن�سبة لي هو معادل جمالي لما
يحدث حولنا من �ضغوطات الحياة .انه
نوع من التوازن النف�سي مع هذا العالم
غير الم�ستقر.

ال��غ��ذام��ي
ال�����س��رديّ��ة ال��ح��رج��ة ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل
ّ
د .نادية هناوي

باخلوف قلب عبد اهلل الغذامي مقولة
�إن احلاجة �أم االخرتاع �إىل مقولة �إن
االخرتاع هو �أبو احلاجة ،فهل امل�سالة
م�سالة تبني �أم �أنها م�سالة خوف من
علم يواجه اخلوف؟
ال يت�ضح اجلواب عند الغذام ��ي لأن القطع والتحول
هي ال�سمة العامة التي ت�سم �أغلب مباحث كتبه .ف�أنت
م ��ا �أن تق ��ف على ظاهرة �أو مفه ��وم �أو جدلية ما حتى
جتد نف�سك وقد حتولت فج�أة �إىل مفهوم �أو ظاهرة �أو
جدلية خمتلفة مقطوعة عما �سبقها مفاهيميا.
و�إذا كان ��ت الثقاف ��ة ه ��ي حلقة الو�صل ب�ي�ن املباحث،
ف�إن ��ه و�صل ي�شاك�س ذهن القارئ ويدفعه �إىل االنبهار
�أكرث من التعمق واىل الت�شتت بدال من الرتكيز.
وبالن�سب ��ة �إىل الكتاب الذي نح ��ن ب�صدده ( ال�سردية
احلرج ��ة) ف�إن القط ��ع ح�صل يف الف�ص ��ل الأول وفيه
عر�ض امل�ؤل ��ف مو�ضوعة العق ��ل والعقالنية والذكاء
اال�صطناع ��ي ليقطع ��ه متح ��وال يف الف�ص ��ل الث ��اين
�إىل مو�ضوع ��ة �أخ ��رى هي الهوي ��ة وعالقتها باملدينة
بو�صفه ��ا �صانعة الهوي ��ات ،متتبع ��ا يف البدء مفهوم
الهوي ��ة يف معاج ��م اك�سف ��ورد وكام�ب�ردج ث ��م وقف ��ة
ق�ص�ي�رة عن ��د كتاب التعريف ��ات لل�شري ��ف اجلرجاين
وكتاب �أ�سرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين ور�ؤيته
لالختالف واالئت�ل�اف ،منتهي ��ا �إىل �أن مفهوم الهوية
زئبقي ومن ثم هو اخرتاع �ش�أنه �ش�أن الفل�سفة.

ومل ي�ب ِ�ن ماهي ��ة ه ��ذا االعتب ��ار علم� � ًا �أن متثيله على
الأقليات و�أن ��واع الهويات كان كله من داخل املجتمع
االمريك ��ي ومن منظ ��ور الرج ��ل االبي�ض ال ��ذي عده
الغذام ��ي �صان ��ع الهوية و�صان ��ع معانيه ��ا ،ليتحول
�إىل املدين ��ة الت ��ي ه ��ي عل ��ى �أن ��واع  :فمنه ��ا املنغلقة
كجمهوري ��ة �أفالطون �أو املتع ��ددة كاملدينة املنورة �أو
بغ ��داد �أو احلديث ��ة الطبقي ��ة ك�أثين ��ا �أو حديثة البناء
والثقاف ��ة كاملدن االمريكية والقائم ��ة على وجود عقد
اجتماعي ا�سا�سه االختالف.
ويقط ��ع احلدي ��ث ع ��ن الهوي ��ة متح ��وال اىل مبح ��ث
جديد وخمتل ��ف هو �صناعة اخل ��وف متتبعا اياه يف
اال�ساط�ي�ر والدي ��ن والعلم ثم اللغ ��ة ودورها ال�سلبي
يف �صناع ��ة اخلوف بـ( التواط� ��ؤ اللغوي) وفيه يجد
�سردية حرجة تتمثل يف ال�ضخ اللغوي امل�ستخدم يف
ال�شا�ش ��ات التي ت�ص�ي�ر ( ا�سطورية) وما يح�صل عند
امل�شاه ��دة من ت�شابك ذهني بني العني واالذن والذهن
في�صب ��ح ما ه ��و م�ألوف خارقي ��ا .وي�ض ��رب الغذامي
املثل بنف�سه حني �سكن يف احدى الواليات االمريكية
خالل فرتة ابتعاثه للدرا�سة وكيف ان اخلوف �سيطر
عليه ب�سبب متابعة التلفزيون.
واذا كانت ال�سردية احلرجة يف الفل�سفة تعني احلرج
العلمي فانها يف الهوية تعني القطع والتحول فيكون
اخلوف ر�أ�سماال لالمان الذي ي�صري حرجا لأنه تامني
يزي ��د اخل ��وف ح ��دة وه ��و يزع ��م مكافحت ��ه وب�سبب
ه ��ذه ال�صناعة( ين�ش�أ الزمن الثق ��ايف ك�سردية حرجة
طابعها اخلوف من كل �شيء) مبا يف ذلك املدينة التي
ت�ص�ي�ر خائفة م ��ن الرا�سمالي ��ة واال�سته�ل�اك ( وك�أن
النا� ��س ي�ش�ت�رون �شقاءه ��م ويزه ��دون براحتهم يف
�سردي ��ة معا�شية تنط ��وي على النقي� ��ض وامل�ضاد يف
كل مظاهرها)
وي�أت ��ي الف�ص ��ل الراب ��ع قاطع ��ا املو�ض ��وع املبح ��وث
مبو�ض ��وع جدي ��د ه ��و ل ��ب الكت ��اب وب ��ه ُعن� �وّن(

�أي ال�شعبوي ��ة) ك�سردي ��ة حرج ��ة تع�ب�ر ع ��ن ث ��ورة
املحظوظ�ي�ن .ولأن ال�شعبوي ��ة �أطروح ��ة جوناث ��ان
هاي ��ت يغ ��دو كتاب ��ه ( العق ��ل امل�ستقي ��م) املرج ��ع
الأ�سا� ��س للناق ��د الغذام ��ي مب�صطلح ��ات( ال�شعبوية
 popularismوال�شع ��ب احلقيق ��ي حيث الي�سار
�شعب ��وي واليم�ي�ن �شعب ��وي والليربالي ��ة اجلدي ��دة
واملانوي ��ة اجلديدة والت ��ي تعني الفرداني ��ة ومقولة
العاطف ��ة حتكم �أي العقل يخ ��دم العاطفة والع�صبوية
�أو الغالبي ��ة االخالقي ��ة والعدال ��ة لالق ��وى واحلري ��ة
لالقوى والوهم العقالين وال�ضد املتوح�ش).
وع ��ادة ما ت�أت ��ي �إحاالت الدكت ��ور الغذامي �إىل هايت
حين ��ا يف الهام� ��ش �أو يف امل�ت�ن وحين ��ا �آخ ��ر ال ت�أتي
�أ�صال عل ��ى نية �أنها ُتفه ��م �ضمنا بينما تك�ث�ر �إحاالته
املتك ��ررة �إىل كت ��ب الغذام ��ي نف�س ��ه و�أهمه ��ا كتاب ��ه(
الليربالي ��ة اجلديدة) ال ��ذي بالكاد يخل ��و منه هام�ش
من هوام� ��ش الكتاب كنوع من ت�أكي ��د �أن ما ي�ستعمله
م ��ن م�سميات هي �شخ�صية من اجرتاحه و�أن ال ف�ضل
لهايت عليه يف هذا املجال.
ونظ ��را لالعقالني ��ة ال�شعبوي ��ة كان حري ��ا �أن ي�ضمها
امل�ؤلف �إىل الف�صل الأول املعنون( العقالنية اجلديدة
والذكاء اال�صطناعي) كم ��ا كان بالإمكان جمع مبحث
ال�شعبوي ��ة العربية مببح ��ث ال ��ذكاء اال�صطناعي �أو
رمبا تقدمي ال�شعبوية وال�شعبوية العربية يف الف�صل
االول عل ��ى مو�ضوعات الذكاء اال�صطناعي واخلوف
والهوية واملدينة ال�سيم ��ا �أن التمثيل على ال�شعبوية
العربي ��ة ـ� �ـ بت�سيي� ��س الدي ��ن وبالطائفي ��ة الدينية �أو
الع�صبوي ��ة وباال�ستقط ��اب احلزبي واالقلي ��ات ــ بدا
غري جديد فلقد ُكرث الطرح والنقا�ش يف هذه الق�ضايا
منذ النه�ضة الأدبية واذكر هنا عبد الرحمن الكواكبي
وكتاب ��ه( م�صارع اال�ستبداد) املن�شور يف نهاية القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر واىل يومنا ه ��ذا وه ��ذه الق�ضايا مثار
االهتم ��ام ومن ث ��م تك ��ون ال�سردية احلرج ��ة �ضائعة

وغري حا�ضرة يف �أي متثيل من هذه التمثيالت.
وب�سب ��ب متثي�ل�ات الدكت ��ور الغذام ��ي املعت ��ادة على
ال�شعبوي ��ة العربية وقع ب�شكل غري مبا�شر يف احلرج
فل ��م ي�ضعنا �أمام الطبيع ��ة ال�سردية للحرج ال�شعبوي
العرب ��ي متجنبا بالعموم التط ��رق �إىل دور ال�سيا�سة
العاملي ��ة وتبعي ��ة االنظم ��ة العربي ��ة يف تعزي ��ز تل ��ك
ال�شعبوية.
وب�سب ��ب ق�صر املباحث وما ات�سم ��ت به من االختزال
والتحول من جهة والرتكيز على مو�ضوعة ال�شعبوية
من جه ��ة �أخرى بدا التن ��اول املو�ضوع ��ي لل�شعبوية
بعي ��دا ع ��ن �أي ��ة �سردي ��ة �صغ ��رى حرج ��ة ت�ستقط ��ب
املت�ض ��ادات كالهويات واجلماع ��ات وااليدولوجيات
واالقلي ��ات واالع ��راق والثقاف ��ات ب ��ل بقي ��ت ه ��ذه
املت�ض ��ادات عبارة عن �سردية ك�ب�رى لها �سلطة اقوى
من �سلط ��ة الأعالم وعلى �صخرته ��ا تنك�سر العقالنية
التي هي االخرى �سردية كربى.
ويت�ضح القطع �أي�ضا مبا جاء به الف�صل اخلام�س من
متح ��ور حول مو�ضوع جدي ��د ال عالقة له بال�شعبوية
ه ��و العالمات الثقافية املت�صورة من خالل اال�ستقبال
اجلماهريي له ��ا وكيف تغريت �صيغ ه ��ذا اال�ستقبال
عرب الزمن وهو ما عُنيت الدرا�سات الثقافية به كثريا
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ومن امل�سائ ��ل التي ناق�شها الغذامي مناق�شات �سريعة
وخمتزل ��ة اخلطاب ��ة الت ��ي متث ��ل زم ��ن ال�شفاهي ��ة/
ال�سماعي ��ة واجلري ��دة الت ��ي متث ��ل زم ��ن الكتاب ��ة/
الب�صري ��ة بينم ��ا متث ��ل ال�شا�ش ��ة التفاعلي ��ة الزمنني
ال�شفاه ��ي والكتاب ��ي /ال�سمع ��ي والب�ص ��ري ،وفيه ��ا
تتجلى �أعلى درجات العالماتية الثقافية.
ويتح ��ول احلديث فج� ��أة عائدا �إىل زم ��ن اجلاحظ و
ثقافة الع�صا واقناعية اخلطابة ومتحوال فج�أة �أي�ضا
�إىل الع�ص ��ر احلديث واحلا�ضر حيث نخبوية الكتاب
ومي�ل�اد اجلريدة وثقافة �سماع الراديو ودور و�سائل

التوا�ص ��ل االجتماعي يف انقرا�ض الكتاب واجلريدة
ام ��ا التلفزي ��ون فا�ستط ��اع حت�س�ي�ن موقعه م ��ع هذه
الو�سائل
وم ��ا ن ��راه ه ��و �أن �أجي ��ال االنرتنيت ما زال ��ت تطور
نف�سه ��ا وم ��ع ذل ��ك جند الكت ��اب حا�ض ��را ول ��ه �سوقه
الرائ ��ج يف العقد الث ��اين من االلفية الثالث ��ة وهو �إن
تغ�ي�رت هي�أته م ��ن �صورته الورقي ��ة اىل الرقمية فان
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل مل ت�ستطع تغيي ��ب دور الكتاب �أو
التقليل من نخبويته.
وهو م ��ا ي�ؤكده الغذام ��ي نف�سه حت ��ت مبحث م�صري
الكت ��اب وي�ض ��رب املث ��ل بكتب ��ه الت ��ي ت ��زداد �أرق ��ام
مبيعاتها الورقية مناف�سة الرقمية منها.
�أما م ��ا ر�آه الغذامي يف ابت ��كارات اجلوائز ال�ساليب
تروج للكتب املر�شح ��ة و�أن فيها م�ساهمة يف ت�صعيد
�س ��وق الكت ��اب باالعتم ��اد عل ��ى طريق ��ة املو�ض ��ة،
فباعتقادن ��ا ه ��و اخلط ��ر الذي يه ��دد نخبوي ��ة الكتب
ويجع ��ل الق ��راء يتحول ��ون �إىل املواق ��ع االلكرتونية
باحث�ي�ن فيه ��ا ع ��ن كت ��ب ا�صيل ��ة ال تلع ��ب ا�سالي ��ب
الرتويج واملو�ضة دورا يف ت�سويقها.
واالم ��ر نف�س ��ه يقال م ��ع اجلرائ ��د التي ل ��ن تنهار مع
حتوله ��ا من الورقي ��ة اىل الرقمي ��ة كما ل ��ن ي�ؤثر ذلك
التحول يف نخبويتها بو�صفه ��ا �سلطة رابعة �صانعة
لل ��راي الع ��ام وال�سب ��ب النظامي ��ة االخباري ��ة الت ��ي
جتعلها مناف�س ��ا قويا لو�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي
االخ ��رى الت ��ي تو�س ��م بالفو�ضوي ��ة اال�شهاري ��ة
والدعائية الإعالنية.
وبانته ��اء الف�صل اخلام�س يتوكد للق ��ارئ �أن كتاب (
ال�سردية احلرج ��ة العقالنية ام ال�شعبوية) عبارة عن
مقاالت ثقافية يف مو�ضوع ��ات كان الدكتور الغذامي
قد ناق�شه ��ا يف كتبه ال�سابقة الت ��ي كان قد �ألفها خالل
العقدين املن�صرمني.
بدليل �أننا ال نكاد ان جند هام�شا يف الكتاب �أعاله �إال

فيه يحيل امل�ؤلف قارئه �إىل واحد من كتبه لال�ستزادة
يف املو�ض ��وع ذات ��ه ،واكرثها ذكرا ه ��و كتابه االول(
اخلطيئ ��ة والتكفري) وي�أتي بعده بدرجة ثانية كتابه(
الليربالي ��ة اجلديدة) �أما الكت ��ب الأخرى فت�أتي تباعا
فمث�ل�ا عندما ذكر التمركز املنطق ��ي لدريدا احال �إىل(
اخلطيئ ��ة والتكفري) واذا ذك ��ر الهوية وامل ��ر�أة �أحال
�إىل كتابه( املر�أة واللغة) قائال ( :تو�سعت يف هذا يف
كتابي املر�أة واللغة) وحني حتدث عن مفهومي جوزة
الهن ��د والبوتقة ال�صاهرة ،قال يف الهام�ش (:عن هذه
امل�صطلح ��ات ومزي ��د م ��ن احلديث عنها انظ ��ر كتابي
القبيل ��ة والقبائلية) واذا حتدث ع ��ن امل�ضمر الن�سقي
واملماثل ��ة واملغايرة احال اىل كتاب ��ه( النقد الثقايف)
واالمر نف�سه مع كتابه (الثقافة التلفزيونية)
و�إذا حملن ��ا هذا التذكري على حمم ��ل اال�ستزادة التي
ينبغ ��ي عل ��ى الق ��ارئ ان يتح�صله ��ا ،ف ��ان احلراج ��ة
تظ ��ل قائم ��ة بالت�س ��ا�ؤل مل ��اذا يعي ��د امل�ؤل ��ف مناق�شة
م�سائ ��ل كان ق ��د �أفا�ض الق ��ول فيها يف كت ��ب م�ستقلة
ف�ضال ع ��ن االنطباع الذي ترتكه ك�ث�رة االحاالت على
الق ��ارئ ،واجدا يف الكتاب خليط ��ا خمتزال غري واف
وال متجان� ��س من املو�ضوعات الثقافي ��ة فك�أن الكتاب
ك�شك ��ول يقدم وجب ��ة �سريع ��ة لكنها د�سمة م ��ن الزاد
الثقايف غري ال�سريع اله�ضم.
وعل ��ى الرغم من �أن الكتاب مو�ض ��ع الر�صد هو نف�سه
�سردية حرجة خمرتعة ال عن حاجة ،و�إمنا هي حاجة
وليدة اخرتاع فر�ض ترتي ��ب الف�صول بهذه ال�صورة
املت�شعب ��ة وغ�ي�ر املتنا�سق ��ة .ف�صار القط ��ع والتحول
�سبب ��ا يف جم ��ع مو�ضوع ��ات ثقافي ��ة متنوع ��ة تتمثل
يف  :الالعقالني ��ة والهوي ��ة واخل ��وف وال�شعبوي ��ة
والعالم ��ات بال حم ��دد منهج ��ي �سوى ثقاف ��ة احلرج
التي عدّها امل�ؤلف �سردية �صغرى لكنها �صارت كربى
م ��ع ال�شعبوية و�ضغط و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي
والذكاء اال�صطناعي.
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اقــــرأ

كارل مارك�س ووالدة املجتمع احلديث
�ص ��در حديث� � ًا ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "كارل مارك� ��س ووالدة
املجتم ��ع احلدي ��ث" ت�ألي ��ف ميخائي ��ل هايرني ��خ ترجم ��ه �إىل
العربي ��ة ثام ��ر ال�ص ��فار ،والكت ��اب يعد �س�ي�رة ذاتي ��ة جديدة
و�ش ��املة حلي ��اة وعم ��ل كارل مارك�س..ه ��ذا املجل ��د الأول
يتعام ��ل عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع م ��ع �ش ��باب مارك� ��س يف تري ��ر
ودرا�س ��اته يف بون وبرلني ،كما �سيدر�س وظيفة ال�شعر يف
تط ��وره الفكري ومهنت ��ه الأوىل مع الفل�س ��فة الهيغلية ومع
ما ي�سمى بـ"الهيغليني ال�ش ��باب" يف �أطروحته عام .1841
بالفعل خالل هذه الفرتة ،كانت هناك �أزمات وكذلك فوا�صل
يف التطور الفكري ملارك� ��س دفعت مارك�س �إىل التخلي عن
امل�شاريع و�إعادة ت�صور م�شروعه النقدي.

مبنا�سبة  100عام من الدولة العراقية

�آراء متباينة حول احلدث والثقافة �ستحتفل يف �أيلول املقبل
عامر م�ؤيد
ت�ص ��ادف الي ��وم الذك ��رى املئوي ��ة لت�أ�س ��ي�س
الدول ��ة العراقية عرب نظام ملكي ت�أ�س ���س عام
 1921وا�س ��تمر حل�ي�ن �س ��قوطه ع ��ام 1958
ليح ��ل حمل ��ه النظ ��ام اجلمه ��وري ال ��ذي م ��ر
مبنعطف ��ات حت ��ى �أط ��اح به الغ ��زو الأمريكي
للبالد عام  ،2003لتبد�أ بعدها حقبة �سيا�سية
خمتلفة حافلة باملطب ��ات والظروف الداخلية
واخلارجية .
وكي ��ل وزي ��ر الثقاف ��ة عم ��اد جا�س ��م يقول يف
حديث ��ه لـ(امل ��دى) ان "ال ��وزارة وبالتع ��اون
م ��ع رئا�سة ال ��وزراء و�ضعت خط ��ة لالحتفال
مبئوية الدولة العراقية".
وب�ي�ن ان "اتفاق ��ات كان ��ت م ��ع جميع ��ة
امل�ص ��ورين والت�ش ��كيليني وجمعي ��ات اخرى
ولكن ب�س ��بب �ش ��هر حمرم ت�أجل ��ت بع�ض من
ح

ول العا

لم

هذه االحتفاالت".
وا�ش ��ار اىل ان "االحتفاالت �ستكون يف �شهر
ايلول املقبل واال�س ��تعدادات م�س ��تمرة ب�شكل
كب�ي�ر بغي ��ة اقام ��ة �ش ��يء جميل يتنا�س ��ب مع
حجم احلدث".
وتابع جا�س ��م ان "الوزارة وجهت مديرياتها
لال�س ��تعداد ب�ش ��كل كب�ي�ر له ��ذا احل ��دث امله ��م
وبالفع ��ل مت ��ت طباع ��ة عدد م ��ن الكت ��ب منها
دي ��وان اجلواه ��ري ب�أجزائه املتعددة ف�ض�ل�ا
عن كتب دار ال�ش�ؤون الثقافية ومئة كتاب عن
الرتجمة من دار امل�أمون".
وذكر جا�سم ان "فرقا تراثية بقيادة املاي�سرتو
عالء جمي ��د تعمل على تقدمي انا�ش ��يد وطنية
بهذه املنا�سبة واما دار االزياء ف�ستقدم عر�ضا
�س ��يفاجئ اجلميع وي�ش ��مل االزياء على مدار
مئة عام".
ولف ��ت اىل ان "فنان�ي�ن مغرتب�ي�ن واي�ض ��ا من
الداخل �سي�ش ��اركون بحفل املئوية و�س ��يكون
�ش ��يئا ممي ��زا يلي ��ق بالدول ��ة العراقي ��ة من ��ذ
ت�أ�سي�سها".
ويق ��ول الكات ��ب حمم ��د غ ��ازي االخر� ��س يف

حديث ��ه لـ(امل ��دى) ،ان "الدول ��ة العراقية التي
�ص ��ار عمره ��ا  ١٠٠عام م ��ا زال ��ت يف مرحلة
من ��و ،هو �ش ��يء غري ��ب طبع ��ا ،لكن ه ��ذا هو
الواق ��ع ،فالعراق كان بلغ ر�ش ��ده �س ��ريعا يف
الن�ص ��ف الأول م ��ن القرن لكنه ع ��اد وانتك�س
بعد �سل�سلة االنقالبات التي جرت فيه و�صو ًال
�إىل ت�س ��لط النظ ��ام الدكتات ��وري ال ��ذي دم ��ر

هوية الدول ��ة وذاكرتها واعاده ��ا �إىل مراحل
ما قبل الدولة".
وا�ض ��اف االخر�س "�س ��واء بحروب ��ه العبثية
او ب�سيا�س ��اته القمعية فبعد عام  ٢٠٠٣كانت
هن ��اك فر�ص ��ة ن ��ادرة ال�س ��تعادة الدول ��ة لكن
ذلك مل يحدث �أي�ض ��ا ب�س ��بب تغول الفا�سدين
وبناء النظام ال�سيا�س ��ي على �أ�س ���س خاطئة،

�شاب عراقي يكت�شف "ثغرات" يف في�سبوك وان�ستغرام وتيلغرام
قدم موقع في�س ��بوك مكاف� ��أة قدرها 4
�آالف دوالر ،لل�ش ��اب العراق ��ي م�ؤم ��ل
�أحم ��د �ش ��كري ،وه ��و مربم ��ج عراق ��ي
اك ��د ان هذه لي�س ��ت املرة الأوىل التي
يكت�ش ��ف فيها ثغرات يف ع ��دة مواقع
عاملي ��ة ،مث ��ل في�س ��بوك و�إن�س ��تغرام
وتيليغ ��رام ،وحت ��ى موق ��ع وكال ��ة
نا�س ��ا الأمريكي ��ة ،وموق ��ع وزارة
الدف ��اع الأمريكية

ويق ��ول م�ؤم ��ل�" :أول مكاف� ��أة مادي ��ة
نلته ��ا كان ��ت  2500دوالر �أمريك ��ي،
وتوالت املكاف�آت فيما بعد وت�ضاعفت
مبالغها ،واملهم بالن�سبة يل لي�س فقط
التقدي ��ر امل ��ايل و�إمنا الأهم ال�س ��عادة
الت ��ي تنتابن ��ي و�أن ��ا �أك ��رم م ��ن قب ��ل
�ش ��ركات عاملي ��ة مرموق ��ة ،لك ��وين قد
ك�ش ��فت ثغرات و�أخط ��اء يف مواقعها
الإلكرتونية ويف نظام عملها".

البنتاغون ،و�أنه ح�صل عدة مرات من
قبل على كلمات ال�شكر من تلك اجلهات
وال�شركات العاملية الكبرية.
وا�ض ��اف م�ؤم ��ل �أن ا�س ��مه موج ��ود
�ض ��من لوائ ��ح ال�ش ��رف والتكرمي ،من
قب ��ل موق ��ع في�س ��بوك ،عل ��ى امت ��داد
الأع ��وام م ��ن  2018ولغاي ��ة الع ��ام
اجلاري ،حيث اكت�شف طيلة هذه املدة
 7ثغرات يف املوقع العاملي ال�شهري.

�سلمى حايك تك�شف
عن �سر �سينمائي
للمرة الأوىل
�أجرت النجمة �س ��لمى حايك حوار ًا
م ��ع جمل ��ة  etبالتزام ��ن م ��ع ط ��رح
البو�س�ت�ر الر�س ��مي له ��ا م ��ن فيلمه ��ا
اجلدي ��د "�إترينال ��ز" و�أول ظه ��ور لها
�ضمن �أبطال مارفل.
ونقل ��ت �ص ��حيفة ديل ��ي مي ��ل جانبا من
احل ��وار الذي اعرتفت فيه �س ��لمى ب�أنها
كان ��ت قريبة من رف�ض دورها يف الفيلم
ب�شكل نهائي ل�شكها يف ماهية دورها به.
و�أو�ض ��حت �أنه ��ا كان ��ت ت�ش ��ك يف �أن
�س ��توديوهات مارف ��ل كان ��ت �س ��تطلب منها
جت�س ��يد �شخ�ص ��ية �س ��يدة م�س ��نة ما دفعها
للرتدد.

فرن�سا تنقل رفات �أول امر�أة �سوداء ترقد
يف "مقربة العظماء"
يُنق ��ل رف ��ات الفنان ��ة الأمريكي ��ة
الفرن�س ��ية جوزيفني بيك ��ر (-1906
 ،)1975الوج ��ه الب ��ارز يف املقاومة
الفرن�س ��ية ومكافحة العن�صرية� ،إىل
البانتي ��ون يف  30نوفمرب /ت�ش ��رين
الث ��اين ،على ما �أف ��اد حميط الرئي�س
الفرن�س ��ي �إميانويل ماك ��رون م�ؤكد ًا
معلوم ��ات �أوردته ��ا �ص ��حيفة "ل ��و
باريزيان".
ومبوجب هذا القرار ،ت�صبح الفنانة
اال�ستعرا�ض ��ية املولودة يف ميزوري
واملدفون ��ة يف موناك ��و �أول ام ��ر�أة
�سوداء ترقد يف "مقربة العظماء".
وكان ��ت �ص ��حيفة "ل ��و باريزي ��ان"
ك�ش ��فت ع ��ن موافق ��ة الرئي� ��س عل ��ى

هذا الإج ��راء �إثر لقائ ��ه جمموعة من
ال�شخ�ص ��يات ح�ض ��رت ت�أيي ��د ًا له ��ذا
ّ
امللف .ومن بني ال�شخ�صيات املطالبة
بنق ��ل بيك ��ر �إىل البانتي ��ون ،جينيفر
غي�س ��دون والروائي با�سكال بروكرن
واملغن ��ي ل ��وران فول ��زي والكات ��ب
ل ��وران كوبفرمان ،ف�ض�ل ً�ا عن براين
بويون-بيك ��ر �أح ��د �أبن ��اء جوزيفني
بيكر ،وفق ما �أفادت ال�صحيفة.
و�أ ّك ��د حميط الرئي�س ماكرون لوكالة
فران�س بر�س �أن مرا�سم النقل �ستقام
يف  30ت�شرين الثاين .ويف مثل هذا
التاريخ ،تزوّ جت الفنانة بجان ليون،
ما �سمح لها باحل�صول على اجلن�سية
الفرن�سية ،بح�سب غي�سدون.

م ��ا قاد بالتايل �إىل تغ ��ول الطائفية والهويات
الفرعي ��ة ،وه ��و �أم ��ر يتناق� ��ض م ��ع مب ��ادئ
الدولة".
ومبنا�س ��بة مئوي ��ة الدول ��ة العراقي ��ة ف ��ان
دار ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة كان له ��ا الكث�ي�ر م ��ن
اال�ص ��دارات حول االمر حيث يقول مدير عام
ال ��دار عارف ال�س ��اعدي يف حديث ��ه لـ(املدى)،
ان "ال ��دار اجن ��زت الكث�ي�ر م ��ن الكت ��ب بهذه
املنا�سبة".
وق ��ال ال�س ��اعدي "طبعن ��ا ،مئ ��ة ع ��ام م ��ن
ال�ص ��حافة ،مئ ��ة عام م ��ن الفكر النق ��دي ،مئة
عام من ال�سرد العراقي ،مئة عام من الإدارات
الرتبوي ��ة يف الع ��راق ،مئة عام من الق�ض ��اء،
مئة عام من الرواية وعلم االجتماع".
وذك ��ر ان "هناك كتبا اخرى مل تنجز اىل الآن
منه ��ا مئة عام م ��ن العالق ��ات اخلارجية ومئة
ع ��ام من املحالت البغدادية ومئة عام من الفن
الت�شكيلي ومئة عام من ال�شعر".
ويق ��ول االكادمي ��ي خال ��د خلي ��ل هوي ��دي
يف ت�ص ��ريحه لـ(امل ��دى) ان "اع ��وام
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تخت�ص ��ر تاريخ الدولة العراقية التي نحتفي
مبئويته ��ا ،فبع ��د ان كان الع ��راق مكون ��ا من
واليات ثالث الب�صرة وبغداد واملو�صل متكن
مع ت�أ�س ��ي�س النظام امللكي من توحيدها حتت
راية واحدة".
وا�ض ��اف "ق ��د جنح ��ت امللكي ��ة بجم ��ع ه ��ذا
ال�ش ��تات ،وهي حلظة مهمة جدا ا�س ��همت يف
تكوي ��ن مالم ��ح دول ��ة ع�ص ��رية منها ت�ش ��كيل
جي� ��ش موحد ،م ��ع ازدهار العمل ال�سيا�س ��ي،
وظهور احزاب �سيا�سية ي�سارية وقومية".
ويق ��ول يا�س ��ر عدن ��ان �-ص ��احب مكتب ��ة دار
عدنان يف حديثه لـ(املدى) ،انه "من امل�ؤ�س ��ف
ان العراق يفتقد ا�ستذكار التاريخ اخلا�ص به
رغم اننا ا�صحاب احل�ض ��ارة والتاريخ واول
من علم البلدان القراءة".
وا�ش ��ار عدن ��ان وه ��و طال ��ب دكت ��واره يف
التاريخ اىل ان "الطبقة ال�سيا�سية بعد 2003
مل تهت ��م له ��ذا االم ��ر" ،م�ش�ي�را اىل ان "ه ��ذا
الع ��ام كان يجب ان يكون مليئ ��ا باالحتفاالت
واال�س ��تذكار مبنا�س ��بة م ��رور مئ ��ة ع ��ام على
ن�ش�أة الدولة العراقية".

�سكارليت جوهان�سون
تتهم "ديزين" بالهجوم
على الن�ساء
اتهم حمامي النجمة الأمريكية� ،س ��كارليت
جوهان�س ��ون� ،ش ��ركة "دي ��زين" ب�ش ��ن
"هجوم �ضد الن�س ��اء" وحماولة "�إخفاء
�سوء �سلوكها" ،من خالل �سعيها م�ؤخرا
�إىل التحكي ��م يف ق�ض ��ية �إي ��رادات
�أح ��دث �أفالمه ��ا ال�س ��ينمائية" النافذة
ال�سوداء".
وتقدم ��ت "ديزين"� ،أم�س االول ال�س ��بت،
بطل ��ب �إىل املحكم ��ة لإجبار جوهان�س ��ون
عل ��ى املوافق ��ة عل ��ى حتكي ��م خا� ��ص يف
الق�ضية.
وق ��ال ج ��ون بريلين�س ��كي ،حمام ��ي
�س ��كارليت جوهان�س ��ون ،يف بي ��ان
الذع" :بع ��د ال ��رد يف البداي ��ة عل ��ى هذا
التقا�ض ��ي بهجوم كاره للن�ساء �ض ��د �سكارليت
جوهان�س ��ون ،ت�س ��عى "ديزين" الآن وكما هو
متوق ��ع �إىل �إخفاء �س ��لوكها ال�س ��يئ من خالل
�إجراء حتكيم �سري".
وتكهن بريلين�س ��كي يف البي ��ان ب�أن "ديزين
تقدم ��ت بطلب للتحكيم اخلا� ��ص لأنها تدرك
�أن وعود �ش ��ركة (مارفل) للق�ص ���ص الهزلية
مبنح فيلم النافذة ال�س ��وداء عر�ضا منوذجيا
يف دور العر�ض ال�سينمائي مثل حال �أفالمها
الأخ ��رى ،كان ل ��ه عالقة ب�ض ��مان ع ��دم تفكيك
ديزين �إيرادات �شباك �صندوق التذاكر من �أجل
تعزيز ا�شرتاكات من�صتها (ديزين بل�س)".

اليوم متر مئة عام على جلو�س
في�صل الأول على عر�ش احلكم
يف العراق ..قرن من الزمان كان
فيه العراقيون ي�أملون �أن يعي�شوا
ب�سالم و�أمان ورخاء ،لكن �سني
الدولة العراقية حتولت �إىل
تراجيديا فجائية ..ي�ؤكد امل�ؤرخ
الربيطاين �إريك هوبزباوم� ،أنه
ال ميكن فهم تطور املجتمعات،
من غري �أن نفهم �أحالم �أبنائها.
يق�صد طبع ًا الأحالم التي راودت
ال�شعوب التي لوحت براية التطور.
قبل مئة عام قررت هذه البالد �أن
تخو�ض حروبها من �أجل البناء
والرفاهية والإعمار والتعليم ،ومل
تظهر بعد مهنة كوامت ال�صوت،
و�سحل اجلثث .وقبل �أن يتحول
وقاتل
"امل�س�ؤول"� ،إىل
�سجان ٍ
ٍ
ومرت�ش.
ٍ
مئة عام كان فيها كبار العراق
بتجاربهم العظيمة ي�سعون اىل
فك رموز قوة العراق وا�ستخال�ص
�أف�ضل النتائج منها ،يف �سنوات
ح�شد الهمم والت�ضحية واالعتزاز
بالكرامة والوالء للوطن ..ه�ؤالء
الكبار الذين رمبا ال يعرف اجليل
اجلديد حتى �أ�سماءهم جيد ًا ..وال
يتذكر البع�ض وجوههم ،يطلون
علينا كلما تعر�ض البلد �إىل حمن
و�أهوال كي يذكرونا ب�أننا ن�ستطيع
�أن نتكاتف ونهزم م�شاكلنا حتى
ولو بدت تافهة ،كم�شكلة الالمباالة
التي زحفت على نفو�س العديد
منا� ،أو بدت م�ستع�صية كم�شكلة
تدهور م�ستوى التعليم وال�صحة
واخلدمات العامة .كلها م�شاكل
تراكمت علينا ..و�أ�صبحنا نحوم
حولها ..نتكلم ..نتعارك ..ونتاجر
فيها ويك�سب البع�ض منها ثروات
طائلة ..بينما تعاين الأغلبية من
الإهمال والف�ساد والر�شوة ..هذه
امل�شاكل كبريها و�صغريها ..منلك
نحن حلولها .احلل يف �أيدينا
نحن ..لو جتمعت الهمم من جديد..
وا�ستيقظت بداخلنا روح التحدي.
هذه �أعظم درو�س تاريخ العراق
وخال�صة جتارب علي الوردي
واجلواهري و�إبراهيم كبة ونزيهة
الدليمي وعبد اجلبار عبد الله
والكرملي و�آخرين .لقد ا�ستغرقنا
يف برامج (الردح ال�سيا�سي)
و�أ�صبحنا ن�شاهد وجوه ًا غابت
عنها مالمح الطيبة والت�سامح
والأهم املعرفة ،وجوها تدعي
بطوالت زائفة و�أكاذيب ملونة،
حفظنا �أ�صواتهم ووجوههم..
و�ضجرنا من تكرار �أحاديثهم ..و�آن
الأوان �أن ندير امل�ؤ�شر �صوب بناة
العراق احلقيقيني ..ون�س�ألهم كيف
ميكن اخلروج من امل�أزق احلايل؟
ا�ستعادة رموز العراق مهمة وطنية
على اجلميع امل�ساهمة فيها � ،إننا
نحتاج �إىل تعبئة معنوية تنت�شلنا
من حاالت الإحباط والي�أ�س ..وهو
الدور الذي يجب �أن تلعبه ال�صحافة
وو�سائل االعالم ومن�صات
التوا�صل االجتماعي  ،و�سا�ستثني
منظمات املجتمع املدين النها
حتولت اىل دكاكني � .ألي�س غريب ًا..
�أن ننجح يف الرتويج لأحزاب
�سيا�سية طارئة وكاذبة ..ونف�شل يف
الرتويج لثقافة عراقية وطنية؟
�سيقول قارئ عزيز حتم ًا  ،وماذا عن
اخليبات التي �أ�صابتنا ب�سبب �سا�سة
وم�س�ؤولني ف�شلوا يف �إقامة احلكم
الوطني النزيه ؟  ،والتغيري الذي
كان يفرت�ض �أن يكون به مكان رحب
للآخر ،حتول وبنجاح �إىل وهم
كبري  ..اجلواب يف اال�صرار على
رف�ض " �سا�سة ال�صدفة " .

اف�����ت�����ت�����اح م�����رك�����ز ل���ت���ع���ل���ي���م امل����و�����س����ي����ق����ى يف ك����رب��ل�اء
الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درجات احلرارة ترتفع
قليال ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجل ��و �س ��يكون م�شم�س� � ًا يف جمي ��ع
مناطق البالد.
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الرماديC° 28 -C° 46 /

افتت ��ح ال�ش ��اب الكربالئ ��ي خمي� ��س عب ��د
الوهاب مركزا لتعليم وتدري�س املو�سيقى،
يف مب ��ادرة يه ��دف منها لتعزي ��ز ثقافة حب
ه ��ذا الفن وتذوقه ،يف املدين ��ة التي يعرف
عنها طابعها �شديد املحافظة.
وحتدث عب ��د الوهاب ( 31عاما) �إىل موقع
"�سكاي نيوز عربية" عن جتربته الفريدة،
الت ��ي بد�أها كم ��ا يقول من غرفته اخلا�ص ��ة
يف منزل ��ه يف �ش ��هر ايار/ماي ��و م ��ن ع ��ام
 ،2019حت ��ى افتت ��ح مركزه ر�س ��ميا قبل 3
�أ�شهر.
وي�ض ��يف�" :شيئا ف�ش ��يئا كرب حلمي يف �أن
�أتعلم املو�سيقى ثم �أن �أعلمها �أنا للآخرين.
ط ��ورت مهارة ع ��زيف على الع ��ود من دون
درا�س ��ة و�إمنا ب�ش ��غفي به ،لكن بعد افتتاح
الفن ��ان العراقي الكبري ن�ص�ي�ر �ش ��مة لبيت
الع ��ود يف بغ ��داد� ،س ��ارعت للت�س ��جيل فيه
ك ��ي �أتعل ��م ب�ش ��كل �أكادميي فن ��ون العزف
واملو�س ��يقى ،ودر�س ��ت فيه �س ��نتني �أتقنت
خاللهما قراءة وكتابة النوتة املو�سيقية".

ويردف عب ��د الوهاب" :ق ��ررت بعدها فتح
مركز تعليم مو�س ��يقى يف مدينتي كربالء،
التي رغم كونه ��ا مدينة دينية حمافظة ف�إن
�ش ��بابها يقبل ��ون عل ��ى الف ��ن واملو�س ��يقى،
فبمج ��رد ن�ش ��ري بيان ��ا ع ��ن افتت ��اح مركز
التدري ��ب والتدري�س املو�س ��يقي هذا حتى

توا�ص ��ل مع ��ي العديد م ��ن �ش ��باب كربالء،
معربي ��ن ع ��ن حما�س ��تهم له ��ذه املب ��ادرة
وتفاعلهم معها".
ويق ��دم املرك ��ز ال ��ذي �أطل ��ق علي ��ه عب ��د
الوهاب ا�س ��م "باهرون" ،درا�سة مو�سيقية
�أكادميي ��ة ولي�س ��ت فق ��ط �س ��معية ،ويقول

ال�ش ��اب املوه ��وب �إن مرك ��زه "كان �س ��ابقا
ملتقى ثقافيا وفنيا م�ص ��غرا ميلكه �ص ��ديق
مق ��رب يل ،لكننا الآن حولن ��اه ملركز تعليم
مو�سيقى وعزف ،خا�صة فيما يتعلق ب�آالت
مثل العود والكالرنيت" .وي�ضيف" :حاليا
�أدر� ��س يف كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة ق�س ��م
املو�سيقى يف جامعة بغداد ،و�أتعلم العزف
على الغيتار والبيانو ،حيث �س� ��أعمل الحقا
عل ��ى تدري�س العزف عليهما �أي�ض ��ا �ض ��من
مركزنا يف كربالء".
�إال �أن امل�ش ��روع الولي ��د لعب ��د الوه ��اب ق ��د
يواجه بع�ض العقبات ،ال �س ��يما يف و�س ��ط
حمافظ مثل مدينة كربالء.
وحتدث ال�ش ��اب ع ��ن بع�ض ه ��ذه العقبات
قائ�ل�ا" :نح ��ن نخ�ش ��ى امل�ض ��ايقات �إال �أننا
ب�ص ��راحة حل ��د الآن مل نتعر� ��ض لها .نحن
وال�ش ��باب املتدرب ��ون عندم ��ا من�ش ��ي يف
ال�ش ��وارع حاملني �آالتنا املو�سيقية كالعود
ف� ��إن �أنظ ��ار امل ��ارة لن ��ا تع�ب�ر عن الده�ش ��ة
واال�س ��تغراب ،كونه منظر غري م�ألوف يف

مدين ��ة ذات طابع ديني واجتماعي حمافظ
مثل كرب�ل�اء ،وتقريبا متكنا من ك�س ��ر هذا
النم ��ط ،ففي البداية كنا نخبئ �آالتنا عندما
نكون يف ال�شوارع ،لكننا نحملها الآن على
�أكتافنا عالنية".
وي�س ��تطرد عبد الوهاب" :ف�ض�ل�ا عن مركز
كرب�ل�اء ،فتح ��ت من ��ذ �أقل م ��ن �ش ��هر مركز
تدري ��ب مو�س ��يقي �آخ ��ر يف بغ ��داد داخ ��ل
مكتبة تابعة لأحد �أ�صدقائي ،حيث خ�ص�ص
مكانا كي �أُد ّر�س فيه املو�سيقى".
ويتاب ��ع� " :أ�س ��بوعيا �ألق ��ي حما�ض ��رتني
يف كربالء وحما�ض ��رة يف بغ ��داد ،وحاليا
يوج ��د لدينا  8طالب يف كرب�ل�اء من بينهم
فتاتان ،ويف بغداد هن ��اك  4طالب .لكوننا
يف البداي ��ة ف�إن الإقبال يعترب مقبوال نظرا
للظروف املحيطة خا�صة يف كربالء ،حيث
على مدى ال�س ��نتني املا�ضيتني در�سنا نحو
 30طالب ��ا بينه ��م طالبات ،وه ��و رقم واعد
و�إن ب ��دا قلي�ل�ا ن�س ��بيا ،كونن ��ا نتحدث عن
بيئة منغلقة".

