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المجتمعون ي�ؤكدون اعتماد العراق �سيا�سة التوازن في عالقاته

"م�ؤتمر بغداد" :رف�ض للإرهاب ودعم
لجهود حكومة الكاظمي الإ�صالحية
 بغداد /املدى
انته ��ى م�ؤمت ��ر بغ ��داد للتع ��اون وال�شراك ��ة،
�أم� ��س ال�سب ��ت� ،إىل دع ��م جه ��ود الع ��راق يف
�إجراء االنتخاب ��ات النيابية ،راف�ض ًا الإرهاب
والتطرف الديني ،معرب ًا عن م�ساندته لإعادة
النازحني بنحو طوعي ،وحتدث عن ا�ستمرار
التعاون يف جمال مكافحة فايرو�س كورونا.
وذك ��ر بي ��ان ختام ��ي للم�ؤمت ��ر �ألق ��اه وزي ��ر
اخلارجي ��ة ف� ��ؤاد ح�س�ي�ن يف م�ؤمتر �صحايف
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،أن "امل�شارك�ي�ن ق ��د رحبوا
باجله ��ود الدبلوما�سي ��ة العراقي ��ة احلثيث ��ة
للو�ص ��ول �إىل �أر�ضي ��ة م ��ن امل�ش�ت�ركات م ��ع
املحيطني الإقليمي والدويل".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "ذل ��ك ي�أت ��ي يف �سبي ��ل
تعزي ��ز ال�ش ��راكات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية
والأمني ��ة وتبن ��ي احل ��وار الب ّن ��اء وتر�سي ��خ

التفاهمات على �أ�سا�س امل�صالح امل�شرتكة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "احت�ضان بغداد لهذا امل�ؤمتر
دلي ��ل وا�ض ��ح عل ��ى اعتم ��اد الع ��راق �سيا�سة
الت ��وازن والتع ��اون االيجاب ��ي يف عالقات ��ه
اخلارجية".
ولف ��ت البي ��ان� ،إىل "دع ��م جله ��ود احلكوم ��ة
العراقي ��ة يف تعزي ��ز م�ؤ�س�س ��ات الدولة وفقا
للآلي ��ات الد�ستوري ��ة و�إج ��راء االنتخاب ��ات
النيابية املمثلة لل�شعب العراقي ،ودعم جهود
الع ��راق يف طل ��ب الرقاب ��ة الدولي ��ة؛ ل�ضمان
نزاهة و�شفافية عملية االقرتاع املرتقبة".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "املنطق ��ة تواج ��ه حتدي ��ات
م�شرتكة تقت�ضي تعامل دول الإقليم معها على
�أ�سا� ��س التعاون امل�شرتك وامل�صالح املتبادلة،
ووفق ًا ملب ��ادئ ح�سن اجلوار ،وع ��دم التدخل
يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة لل ��دول واح�ت�رام
ال�سيادة الوطنية".

و�أ�ش ��اد البيان ،بـ"جهود الع ��راق وت�ضحياته
الكب�ي�رة يف حرب ��ه عل ��ى الإره ��اب مب�ساعدة
التحال ��ف ال ��دويل والأ�شق ��اء والأ�صدق ��اء
لتحقيق االنت�صار".
ورحب ،ب� �ـ "تطور قدرات الع ��راق الع�سكرية
والأمني ��ة بال�ش ��كل ال ��ذي ي�سه ��م يف تكري�س
وتعزي ��ز الأم ��ن يف املنطق ��ة ،م ��ع رف� ��ض لكل
�أنواع و�أ�شكال الإرهاب والفكر املتطرف".
وثمن البيان" ،جه ��ود احلكومة العراقية يف
�إط ��ار حتقيق الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي بال�شكل
ال ��ذي ي�ؤمن توجي ��ه ر�سائ ��ل ايجابية تق�ضي
بت�شجي ��ع اال�ستثم ��ار يف خمتل ��ف القطاعات
ويع ��ود بالنف ��ع عل ��ى اجلمي ��ع ويخل ��ق بيئة
اقت�صادي ��ة منا�سب ��ة ويع ��زز عملي ��ة التنمي ��ة
امل�ستدامة وخلق فر�ص العمل".
و�أكد" ،دعم جه ��ود حكومة جمهورية العراق
يف �إع ��ادة الإعم ��ار وتوف�ي�ر اخلدم ��ات ودعم

البن ��ى التحتية وتعزيز دور القطاع اخلا�ص،
وكذلك جهودها يف التعامل مع ملف النازحني
و�ضمان الع ��ودة الطوعي ��ة �إىل مناطقهم بعد
طي �صفحة الإرهاب".
ّ
وحت� �دّث ،عن "ا�ستمرار التعاون يف مواجهة
جائح ��ة فايرو� ��س كورون ��ا من خ�ل�ال تبادل
اخل�ب�رات ونق ��ل التج ��ارب الناجح ��ة ب�ش� ��أن
�آلي ��ات التطعي ��م ودع ��م القطاع ��ات ال�صحي ��ة
وبن ��اء تع ��اون فاع ��ل ملواجه ��ة ه ��ذا التحدي
امل�ش�ت�رك وت�أثريات ��ه ال�صحي ��ة واالجتماعية
واالقت�صادية الكبرية".
و�أفاد البي ��ان ،بـ"االتفاق على �ضرورة تعزيز
اجله ��ود م ��ع الع ��راق للتعامل م ��ع التحديات
الناجم ��ة ع ��ن التغي�ي�ر املناخ ��ي واالحتبا�س
احل ��راري وف ��ق االتفاق ��ات الدولي ��ة ذات
ال�صلة".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

وزير الماليةلـ( ) 150 :مليار
دينار تكلفة الخدمة الإلزامية
 بغداد /املدى
ع ّد وزير املالية عل ��ي عبد الأمري عالوي قرار تغيري �سعر
ال�صرف باحلكيم ،مقدر ًا املبالغ املهربة �إىل خارج العراق
خالل حقب ��ة النظام ال�سابق بـ 200ملي ��ار دوالر ،متوقع ًا
تقدمي م�شروع املوازنة �إىل احلكومة ال�شهر املقبل ،مقدر ًا
تكلفة تنفيذ قانون التجنيد الألزامي بـ 150مليار دينار.
وذك ��ر عالوي يف جل�سة حوارية مع ع ��دد من ال�صحفيني
والإعالميني ،ح�ضرتها (املدى)� ،أن "الأموال التي هربت
خ ��ارج الع ��راق يف ف�ت�رة النظ ��ام ال�ساب ��ق تق ��در ب� �ـ200
ملي ��ار دوالر ج ��راء عملي ��ات ف�س ��اد وا�ستغ�ل�ال" الفت� � ًا،
�إىل "ح ��وارات م ��ع دول اجل ��وار ال�سرتجاع ه ��ذه املبالغ
الكبرية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ال�سيا�س ��ة املالي ��ة والنقدي ��ة خ�ل�ال عم ��ر
احلكوم ��ة احلالية مرت مبراحل متع ��ددة ،منها التزامات
احلكوم ��ة ال�سابق ��ة التي �أعطي ��ت �إىل �شرائ ��ح كبرية من
املجتمع".
ويف معر� ��ض رده على �س�ؤال لـ(املدى) عن قانون اخلدمة
الإلزامي ��ة� ،أج ��اب ع�ل�اوي ب� ��أن "احلكوم ��ة مل تناق� ��ش

امل�ش ��روع حت ��ى اللحظ ��ة رغ ��م عر�ض ��ه ،لك ��ن هن ��اك �آراء
متباينة بحقه".
وا�ستط ��رد� ،أن "احلكوم ��ة ال تع ��رف مواق ��ف التي ��ارات
والأحزاب ال�سيا�سية داخل جمل�س النواب يف حال م ّررنا
امل�شروع داخل جمل�س الوزراء".
و�أ�شار ع�ل�اوي� ،إىل "اجتماع عقد م�ؤخر ًا مع ممثلني عن
خ�ص�ص ملناق�شة اجلوان ��ب املالية والكلفة
وزارة الدف ��اع ّ
املرتتبة على �إقرار القانون".
وكان ��ت وزارة الدفاع قد قدم ��ت تقرير ًا مف�ص ًال عن قانون
التجنيد الإلزامي وكلفه �إىل وزارة املالية يف اجتماع عقد
يوم الأربعاء املا�ضي.
ويوا�ص ��ل ع�ل�اوي� ،أن "وزارة الدف ��اع حتدث ��ت يف ه ��ذا
االجتم ��اع عن �شمول � 10آالف �شخ�ص بعد �إقرار القانون
ال ��ذي �سينط ��وي عل ��ى رخ�صة دف ��ع البدل امل ��ايل للأفراد
وامل�شمولني".
وك�ش ��ف ع ��ن "تقدي ��ر م ��ايل لتنفيذ القان ��ون عل ��ى �أر�ض
الواق ��ع بـ 150ملي ��ار دينار ،لأنن ��ا �سنكون �أم ��ام رواتب
و�أرزاق توزع على الأفراد".
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�سائرون :كتل مقاطعة
�ستقتفي �أثر ال�صدر
وتعود �إلى االنتخابات
 بغداد /فرا�س عدنان
توقع ��ت قائم ��ة �سائ ��رون� ،أم� ��س ال�سب ��ت،
ع ��ودة كت ��ل �أخ ��رى بع ��د ق ��رار زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�ص ��در العدول عن مقاطعة
االنتخاب ��ات ،الفت ��ة �إىل �أن املرحل ��ة املقبل ��ة
�سوف ت�شه ��د حت�ضريات من �أج ��ل احل�صول
عل ��ى الكتل ��ة النيابي ��ة الأك�ث�ر ع ��دد ًا املكلف ��ة
بت�شكيل احلكومة.
وق ��ال النائ ��ب عن الكتل ��ة �أجم ��د العقابي ،يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "الع ��دول عن قرار
االن�سحاب م ��ن االنتخابات جاء بعد حوارات
مبا�ش ��رة م ��ع زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در وتقدمي ورقة امليث ��اق املعهود للكثري
من الأمور".
وتابع العقابي� ،أن "ابرز بنود هذا امليثاق هو
نزع ال�سالح املنفلت وح�صره بيد الدولة و�أن
ال يكون لدى غري اجلهات الر�سمية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ق ��رار ال�ص ��در بعدم خو�ض
االنتخاب ��ات كانت له �أ�سباب ��ه يف حينها ،منها
�أنه ر�أى عدم وجود جدوى من امل�شاركة".

بغداد حتت�ضن م�ؤمتر ًا دولي ًا لدعم العراق

التفا�صيل �ص3

 21تحالف ًا تخو�ض االنتخابات يقودها وزراء
�سابقون ومحافظون وزعامات في الح�شد
 بغداد /متيم احل�سن
�أظه ��رت قوائ ��م التي ��ارات ال�سيا�س ��ية
امل�ش ��اركة يف االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية
املقبل ��ة ،وج ��ود  16ائتالف� � ًا جدي ��د ًا من
�أ�صل  ،21بع�ضها ي�شارك لأول مرة.
م ��ن ب�ي�ن تل ��ك االئتالف ��ات والأح ��زاب
تتزعمه ��ا �شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة معروفة
�شاركت يف الدورات االنتخابية املا�ضية
لكن هذه املرة ب�أ�سماء جديدة.
وتظه ��ر بع� ��ض التحالف ��ات ان�شق ��اق
تيارات و�شخ�صي ��ات كانت متحالفة يف
االنتخاب ��ات املا�ضي ��ة ،و�أخ ��رى فعل ��ت
العك�س واندجمت.
وتقود بع�ض القوى اجلديدة �شخ�صيات
منه ��م حمافظ ��ون ووزراء �سابق ��ون
ون ��واب ،كم ��ا ير�أ� ��س باملقاب ��ل زعم ��اء
لف�صائل م�سلحة بع�ض التحالفات.
وبح�س ��ب مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ف� ��إن
ع ��دد التحالفات والأح ��زاب واملر�شحني
امل�شارك�ي�ن يف االنتخاب ��ات النيابي ��ة
املقبلة بلغ  21حتالف ًا.
مقاب ��ل � 109أح ��زاب 58 ،حزب ��ا
ي�ش ��ارك داخل التحالف ��ات ،فيما بلغ عدد
املر�شح�ي�ن الكل ��ي  3249مر�شح� � ًا م ��ن
بينهم  789مر�شح ًا منفرد ًا.
وبل ��غ ع ��دد املر�شحني داخ ��ل التحالفات

 959مر�شح� � ًا ،واملر�شح ��ون �ضم ��ن
الأحزاب  1501مر�شح.
�أك�ب�ر التحالف ��ات الت ��ي �ست�ش ��ارك يف
االنتخاب ��ات يف ع ��دد املر�شح�ي�ن ه ��و
حتال ��ف ع ��زم الع ��راق (ع ��زم) ،بزعام ��ة
ال�سيا�سي خمي�س اخلنجر.
واخلنج ��ر كان ق ��د �أبع ��د ع ��ن انتخابات
( 2018وقته ��ا كان رئي� ��س حتال ��ف
الق ��رار) ،يف ال�ساع ��ات الأخ�ي�رة ع ��ن
ال�سب ��اق ب�سب ��ب اعرتا�ض ��ات م ��ن قوى
�شيعية كانت تتهم الأخري بدعم الإرهاب.
وي�ض ��م التحال ��ف ،ال ��ذي ي�ش ��ارك يف
االنتخابات الت�شريعي ��ة لأول مرة حتت
ه ��ذا اال�س ��م ،كل م ��ن امل�ش ��روع العرب ��ي
بزعامة اخلنجر ،وحزب الوفاء برئا�سة
وزير الكهرباء ال�سابق قا�سم الفهداوي.
وح ��زب احلل التابع جلم ��ال الكربويل،
والكتل ��ة العراقية احل ��رة برئا�سة وزير

م�س�ؤول محلي يطالب بو�ضع حد لهجرة عك�سية في المناطق الحدودية مع �سوريا

كابو�س النزوح يطارد الأنباريين مجدد ًا :الإقليم يحمينا من ال�صواريخ

البيئ ��ة ال�ساب ��ق والنائب احل ��ايل قتيبة
اجلبوري ،وحزب امل�سار املدين برئا�سة
النائب مثنى ال�سامرائي.
والتجم ��ع امل ��دين للإ�ص�ل�اح بزعام ��ة
رئي�س الربملان ال�سابق �سليم اجلبوري،
وح ��زب الت�ص ��دي التابع لوزي ��ر الدفاع
ال�سابق والنائب احل ��ايل خالد العبيدي
ال ��ذي كان متحالف ��ا يف  2018م ��ع
ائتالف الن�صر (حيدر العبادي) ،وحزب
املج ��د العراق ��ي بزعام ��ة النائ ��ب ط�ل�ال
الزوبعي.
يع ��د التحال ��ف الأك�ب�ر يف حمافظ ��ات
االنبار و�صالح الدين ودياىل واملو�صل
وبغ ��داد حي ��ث لدي ��ه  123مر�شح� � ًا،
�أبرزه ��م النائ ��ب حمم ��د الكرب ��ويل،
ورئي� ��س الربمل ��ان الأ�سب ��ق حمم ��ود
امل�شهداين.
 التفا�صيل �ص 3
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 الأنبار /املدى
نازح ��ون م ��ن الأنب ��ار يف كرد�ست ��ان،
ي�ؤث ��رون بقاءه ��م يف الإقليم على العودة
لدياره ��م يف الأنب ��ار الت ��ي تع�ص ��ف به ��ا
ال�صواري ��خ املتبادل ��ة ب�ي�ن الف�صائ ��ل
امل�سلح ��ة وق ��وات التحال ��ف ال ��دويل،
مربري ��ن ذل ��ك بقوله ��م "ل ��ن ن�ت�رك الأمن
الذي ننعم به".
كث�ي�رة هي العوائ ��ل النازحة التي جل�أت
جم�ب�رة �إىل �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،ف�ضل ��ت
اال�ستق ��رار فيه ،ملا وجدوه م ��ن ا�ستقرار
�أمن ��ي ،وحياة اجتماعية ح ��رة مل يجدوا
مثيله ��ا يف حمافظته ��م ،و�أ�سب ��اب �أخرى
دفعته ��م لتف�ضي ��ل البق ��اء يف الإقليم على
ح�س ��اب رجوعه ��م �إىل مدنه ��م الواقع ��ة
حت ��ت واب ��ل م ��ن ال�صواري ��خ التبادلي ��ة
ب�ي�ن الف�صائل امل�سلحة وق ��وات التحالف
الدويل بقيادة وا�شنطن.
من ناحية البغ ��دادي التابعة لق�ضاء هيت
غرب ��ي الأنبار ،حي ��ث تتواجد قاعدة عني
اال�س ��د اجلوي ��ة ،ك�ش ��ف م�س� ��ؤول حملي
ب ��ارز فيها ،ب�أن "ع�ش ��رات العوائل ،ت�أبى
الرجوع �إىل البغ ��دادي خماف ًة �أن تطالهم
قذائ ��ف الق�صف التب ��اديل ب�ي�ن التحالف
والف�صائل امل�سلحة".
و�أتبع امل�س� ��ؤول نف�سه لـ(املدى) ،ملتم�س ًا

ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه� ،أن "�أ�ص ��وات اط�ل�اق
ال�صواري ��خ ت�ؤج ��ج الرع ��ب يف نفو� ��س
�س ��كان البغ ��دادي ،وه ��ذا �أهم م ��ا يعرقل
ع ��ودة النازحني �إىل الناحي ��ة ،بل انه من
اجلائز �أن يت�سبب بهجرة البقية �أي�ض ًا".
و�أ�ض ��اف �أن "�أه ��ايل ناحي ��ة البغ ��دادي
�أنا� ��س متوا�ضع ��ون مادي� � ًا ،ول ��و كان
مبقدوره ��م دف ��ع تكالي ��ف ك ��راء دار يف
الإقليم �أو غريه ،لغادروا الناحية ب�أ�سرع
ما ميكنهم".
وام ��ا قائممقام ق�ضاء القائم احلدودي مع
�سوري ��ا ،احم ��د الدليمي ،فيق ��ول "نتيجة
تردي واق ��ع الطاقة الكهربائية ،الذي نتج
ع ��ن عمليات ا�ستهداف اب ��راج نقل الطاقة
الكهربائي ��ة ،ت�شه ��د مناطق القائ ��م عملية
ن ��زوح عك�سية اىل مناطق اقليم كرد�ستان
والعا�صم ��ة بغداد ومدن االنب ��ار الأخرى
كالفلوجة والرمادي".
و�أ�ض ��اف الدليمي يف حديثه �إىل (املدى)،
�أن "�أع ��دادا كب�ي�رة م ��ن عوائ ��ل القائ ��م
نزح ��ت �إىل مناط ��ق الإقلي ��م وباق ��ي مدن
الب�ل�اد ومنهم من بات يف�ضل النزوح على
الع ��ودة �إىل القائم وما دفعهم �إىل ذلك هو
�سوء اخلدم ��ات يف الق�ضاء بالإ�ضافة �إىل
عمليات اال�ستهداف املتبادل بني الف�صائل
امل�سلح ��ة وق ��وات التحالف ال ��دويل التي
دائم� � ًا م ��ا تتب ��ادل الق�ص ��ف خ�صو�ص� � ًا

يف املناط ��ق املحاذي ��ة للح ��دود العراقي ��ة
ال�سورية".
وطال ��ب الدليمي رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ,قائ�ل ً�ا "�سب ��ق و�أن نظمنا وقفة
احتجاجي ��ة داخ ��ل مبن ��ى القائممقامي ��ة
وطالبن ��ا خالله ��ا القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلحة بالتدخل الفوري لإيقاف عمليات
ا�سته ��داف الأبراج الكهربائي ��ة بالإ�ضافة
�إىل التو�ص ��ل �إىل حل للح ��د من الهجمات
املتبادل ��ة ب�ي�ن الف�صائل امل�سلح ��ة وقوات
التحالف لكن مل يتم اتخاذ �أي �إجراء فعلي
لغاية الآن" .م�ستدرك ًا ،بالقول "نتمنى �أن
يتم اتخاذ الالزم للحد من عمليات النزوح
التي بد�أت تتفاقم يف القائم".
يق ��ول املواط ��ن (م.م) البال ��غ م ��ن العم ��ر
(� 34سنة)� ،إن "بقائي نازح ًا ينعم بالأمن
واال�ستق ��رار يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان �أف�ضل
بكث�ي�ر م ��ن الع ��ودة �إىل من ��زيل و�أزي ��ز
الر�صا�ص يتطاير فوقي".
وي�ضي ��ف طالب ًا ع ��دم ذكر ا�سم ��ه ال�صريح
وهو م ��ن �سكن ��ة ق�ض ��اء هيت ون ��ازح يف
الإقلي ��م ،ب� ��أن "كرد�ست ��ان بات ��ت حتمين ��ا
م ��ن الف�صائ ��ل والتحال ��ف ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
�أنه ��ا حتمين ��ا ،م ��ن ح ��ر ال�صي ��ف ال ��ذي
يرافق ��ه انقط ��اع �شب ��ه ت ��ام للكهرب ��اء يف
هي ��ت ،و�أف�ض ��ل البق ��اء نازح� � ًا يف ظ ��ل
نعم ��ة الأم ��ن واخلدم ��ات وال الع ��ودة �إىل

مدين ��ة ي�سوده ��ا الف�س ��اد واخل ��راب".
ب ��دوره يرى الباح ��ث يف ال�ش� ��أن الأمني،
غ ��امن العيفان ،ب� ��أن "اال�ستق ��رار يف مدن
حمافظ ��ة الأنب ��ار ي�شه ��د تفاوت ��ا كب�ي�را،
فعندم ��ا نق ��ارن ا�ستق ��رار م ��دن الفلوج ��ة
والرمادي جندها خمتلفة متام ًا عن القائم
والرطبة وباقي مدن غربي الأنبار".
وي�ضيف العيفان يف ت�صريح �إىل (املدى),
�أن ��ه "ال يزال هناك حتد كبري لفر�ض الأمن
يف املناط ��ق الغربي ��ة وخا�ص ��ة املناط ��ق
احلدودية منها القائم كونها حماذية لدولة
ال ت ��زال يف حت ��د �أمني وه ��ي �سوريا ،كما
�أنه ��ا تع ��اين م ��ن ت�سل ��ل بع� ��ض املجاميع
الإرهابية م ��ن اجلانب ال�سوري بالإ�ضافة
�إىل اخت�ل�اف القي ��ادات الأمني ��ة املا�سك ��ة
للأر� ��ض يف تلك املناطق كون لي�ست هناك
قيادة م�شرتكة �أو موحدة وهو ما يت�سبب
بق ��رارات مت�ضاربة م ��ن الق ��ادة وبالتايل
زعزع ��ة الأمن يخلف ح ��االت ذعر وخوف
يف نفو�س املواطنني ويدفعهم للنزوح".
و�أ�ض ��اف العيفان ،بالق ��ول "م�س�ألة ت�أهيل
وتطوي ��ر اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة املقدم ��ة
ل�س ��كان املناط ��ق الغربي ��ة ،مل ترت ��ق �إىل
امل�ست ��وى املطل ��وب ،وكل ه ��ذه العوام ��ل
�ساهمت برف� ��ض عدد من ال�س ��كان العودة
ملناطق �سكناهم الأ�صلية وهنالك من رغب
بالنزوح جمدد ًا لذات ال�سبب".
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و�صف تغيري �سعر ال�صرف بالقرار احلكيم ..وتوقع عر�ض املوازنة ال�شهر املقبل

وزي��ر المالي��ة 150 :ملي��ار دين��ار التكلف��ة التخميني��ة للخدم��ة الإلزامية
 بغداد /املدى

عدّ وزير املالية علي عبد الأمري
عالوي قرار تغيري �سعر ال�صرف
باحلكيم ،مقدراً املبالغ املهربة
�إىل خارج العراق خالل حقبة
النظام ال�سابق بـ  200مليار دوالر،
متوقع ًا تقدمي م�شروع املوازنة
�إىل احلكومة ال�شهر املقبل ،مقدراً
تكلفة تنفيذ قانون التجنيد
الألزامي بـ  150مليار دينار.
وذك ��ر ع�ل�اوي يف جل�س ��ة حوارية م ��ع عدد من
ال�صحفيني والإعالمي�ي�ن ،ح�ضرتها (املدى) ،ان
"الأم ��وال التي هربت خ ��ارج العراق يف فرتة
النظ ��ام ال�سابق تقدر بـ 200ملي ��ار دوالر جراء
عمليات ف�ساد وا�ستغ�ل�ال" الفت ًا� ،إىل "حوارات
م ��ع دول اجل ��وار ال�سرتج ��اع ه ��ذه املبال ��غ
الكبرية".
و�أ�ض ��اف ،ان "ال�سيا�سة املالي ��ة والنقدية خالل
عم ��ر احلكوم ��ة احلالية مرت مبراح ��ل متعددة،
منه ��ا التزامات احلكومة ال�سابق ��ة التي �أعطيت
�إىل �شرائح كبرية من املجتمع".
و�أ�ش ��ار ع�ل�اوي� ،إىل �أن "ذلك انعك� ��س مالي ًا يف
وقت الح ��ق على و�ضعن ��ا االقت�ص ��ادي ،و�أي�ض ًا

�أزم ��ة جائح ��ة كورون ��ا وانهي ��ار ا�سع ��ار النفط
عاملي ًا" .ولفت� ،إىل ان "احلكومة احلالية دخلت
يف �شه ��ر �أيار لع ��ام  ،2020م ��ن دون �أي �صمام
م ��ايل ،من خالل املبالغ املوج ��ودة عندها والتي
ت�صل قيمتها �إىل تريليون دينار فقط ،يف الوقت
ال ��ذي نواجه في ��ه �أزم ��ة كورون ��ا ،والبطالة مع
هبوط حاد يف �أ�سعار النفط".
و�أورد عالوي ،ان "من جملة املراحل التي مرت
به ��ا احلكومة احلالية هي التع ��ايف الن�سبي يف
�أ�سع ��ار النف ��ط يف بداي ��ة �صيف الع ��ام املا�ضي،
وحلقتها الإج ��راءات احلكومي ��ة لل�سيطرة على
النفق ��ات �ضمن االلتزامات العديدة التي �أعطيت
من قبل احلكومات ال�سابقة".
ون ��وّ ه� ،إىل �أن "عملي ��ة تغيري �سع ��ر ال�صرف مل
تك ��ن �سهل ��ة رغ ��م االعرتا�ض ��ات الكث�ي�رة ،لكنها
�أثبت ��ت يف الوق ��ت احل ��ايل ب ��ان قرارن ��ا كان
حكيما".
و�أفاد ع�ل�اوي ،ب�أن "نهاية الع ��ام � 2020شهدت
قيامن ��ا بعملي ��ة �إ�صالح ��ات عميق ��ة للواق ��ع
االقت�ص ��ادي ،وقبله ��ا �إ�ص�ل�اح الأداء احلكوم ��ي
يف االقت�صاد" ،م�شددا على �أن "ال�سيا�سة املالية
والنقدي ��ة له ��ذه احلكوم ��ة تعتم ��د عل ��ى النه ��ج
الإ�صالح ��ي ،ويج ��ب �أن ت�ستم ��ر عل ��ى ذلك دون
توقف" .و�أردف ،ان "ال�سيا�سة النقدية واملالية
حت ��اول حتقي ��ق التوازن ب�ي�ن امل ��وارد النفطية
وغري النفطي ��ة" ور�أى �أن "تغيري ه ��ذه املعادلة
يحت ��اج �إىل مزي ��د م ��ن الوقت ،فتعظي ��م املوارد
م ��ن م�صادر اخرى يتطلب �إجراءات عديدة منها
�إ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ات ،والنظ ��ام نف�س ��ه ،وتغيري
�آلية اال�ضرائب والكمارك ،والعدالة يف التعامل

م ��ع املواط ��ن" .وحت ��دث عالوي ،ع ��ن "ظروف
اقت�صادية مر بها العراق متكنا من التغلب عليها
ب�سالمة ،لك ��ن الو�ضع م ��ازال ح�سا�سا ويتطلب
اال�ستمرار باملحا�سبة والرقابة وال�سيطرة".
ولفت� ،إىل "وجود تقارب ب�ي�ن ال�سيا�سة املالية
والنقدي ��ة من خ�ل�ال االخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار كل
الآث ��ار النقدي ��ة يف ح ��ال تنفيذن ��ا لأي نوع من
�أنواع الإجراءات".
وبخ�صو� ��ص قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة لعام
� ،2022أجاب عالوي� ،أن "الوزارة يف املراحل
الأخ�ي�رة من �إع ��داد املوازنة ،بع ��د �أن عقدنا من

� 24إىل  25اجتماع� � ًا للجن ��ة ال�سرتاتيجي ��ة،
لكنه ا�ستبعد تقدميها خ�ل�ال الدورة االنتخابية
احلالية بل �ستعر�ض على الربملان املقبل".
�إال �أن ع�ل�اوي ذك ��ر �أن "عر� ��ض امل�ش ��روع عل ��ى
جمل�س الوزراء �سيكون خالل ال�شهر املقبل".
وع� �دّ" ،زي ��ادة �سع ��ر ال�ص ��رف ب� ��أن ل ��ه �آث ��ارا
كب�ي�رة مل�سناه ��ا عل ��ى االقت�ص ��اد العراق ��ي م ��ن
خ�ل�ال اال�ستثم ��ار ودخ ��ول الب�ضائ ��ع وغريه ��ا
م ��ن الأم ��ور" .و�أ�ش ��ار �إىل ان "�سع ��ر النفط يف
املوازنة االحتادية املقبلة �سيكون ( )50دوالر ًا،
قيا�س ��ا للأ�سعار احلالية" معرب� � ًا عن توقعه ب�أن

"م�ش ��كالت �سعر النفط �ستكون بنحو �أقل حدة
عن ما كان عليه الو�ضع يف الأعوام ال�سابقة".
�أم ��ا بخ�صو� ��ص ع ��دد املوظف�ي�ن يف الع ��راق،
�أجاب ع�ل�اوي ب�أنه لي�س بال�ض ��د من التوظيف،
مو�ضح ًا �أن "امل�شكلة الأ�سا�سية لدينا هي فقدان
االنتاجي ��ة يف الوظيف ��ة احلكومي ��ة" ،مبين ًا �أن
"�أغلب الرواتب تذهب �إىل امل�ؤ�س�سات الأمنية".
ويوا�ص ��ل� ،أن "باق ��ي م�ؤ�س�س ��ات الدولة تتمتع
بانت ��اج �ضعي ��ف مقارن ��ة بالروات ��ب التي متنح
ملوظفيها".
وع ّد عالوي "م�شروع ب�سماية باملعقد" ،م�ضيف ًا
�أن "ال�شرك ��ة الكوري ��ة املكلفة ب ��ه تطالب مببالغ
مالية لكن عليها التزامات مل تف بها بعد".
و�أ�ض ��اف ،ان "امل�ش ��روع ي�سري م ��ن دون توقف
ب�سب ��ب دعم ��ه م ��ن قب ��ل امل�ص ��ارف احلكومية"
معتق ��دا ان "الهيكلية املالي ��ة اجلديدة للم�شروع
واملبالغ التي خ�ص�صناها للم�صارف ل�شراء هذه
ال�شق ��ق �س ��وف تعطي دفع ��ة كب�ي�رة للم�شروع،
ورمب ��ا �إكمال ��ه" .ويف معر�ض رده عل ��ى �س�ؤال
لـ(امل ��دى) عن قان ��ون اخلدمة الإلزامي ��ة� ،أجاب
ع�ل�اوي ب� ��أن "احلكوم ��ة مل تناق� ��ش امل�ش ��روع
حت ��ى اللحظ ��ة رغ ��م عر�ض ��ه ،لك ��ن هن ��اك �آراء
متباين ��ة بحق ��ه" .وا�ستط ��رد� ،أن "احلكوم ��ة ال
تعرف مواق ��ف التيارات والأح ��زاب ال�سيا�سية
داخل جمل� ��س النواب يف ح ��ال م ّررنا امل�شروع
داخ ��ل جمل� ��س ال ��وزراء" .و�أ�شار ع�ل�اوي� ،إىل
"اجتم ��اع عقد م�ؤخ ��ر ًا مع ممثل�ي�ن عن وزارة
خ�ص�ص ملناق�شة اجلوانب املالية والكلفة
الدفاع ّ
املرتتب ��ة عل ��ى �إقرار القان ��ون" .وكان ��ت وزارة
الدف ��اع ق ��د قدم ��ت تقري ��ر ًا مف�ص�ل ً�ا ع ��ن قانون

جمهورية العراق
جمل�س اخلدمة العامة االحتادي

التجني ��د الإلزام ��ي وكلف ��ه �إىل وزارة املالية يف
اجتماع عقد يوم الأربعاء املا�ضي.
ويوا�صل عالوي� ،أن "وزارة الدفاع حتدثت يف
هذا االجتماع عن �شم ��ول � 10آالف �شخ�ص بعد
�إقرار القانون ال ��ذي �سينطوي على رخ�صة دفع
البدل املايل للأفراد وامل�شمولني".
وك�شف ع ��ن "تقدير م ��ايل لتنفي ��ذ القانون على
�أر� ��ض الواقع بـ 150ملي ��ار دينار ،لأننا �سنكون
�أمام رواتب و�أرزاق توزع على الأفراد".
�أما ب�ش� ��أن ا�ستجوابه ،ذكر عالوي "هناك �سبعة
طلب ��ات قدم ��ت �إىل جمل� ��س الن ��واب يف وق ��ت
�ساب ��ق ،وال �أعل ��م ب�أي توجه جدي ��د ،و�س�أتعامل
م ��ع �أي طل ��ب يتقدم ولك ��ن لي�س بال�ض ��رورة �أن
�أح�ضر".
وب�ش� ��أن عم ��ل املجل� ��س التن�سيق ��ي العراق ��ي
ال�سع ��ودي و�إمكاني ��ة رب ��ط الكهرب ��اء م ��ع دول
اخللي ��ج العربي ��ة ر ّد عالوي� ،أن "ه ��ذا امل�شروع
مه ��م م ��ن ناحي ��ة التنوي ��ع م ��ن خ�ل�ال الرب ��ط
باملنظوم ��ة اخلليجي ��ة" م�ست ��درك ًا �أن "ه ��ذا
امل�شروع؛ مكل ��ف لأننا نحت ��اج �إىل  500مليون
دوالر" .ويج ��د� ،أن "املفرت� ��ض قي ��ام البن ��ك
الدويل بامل�ساهمة بدعم هذا امل�شروع ومتويله"
وع� � ّد "القرار به ��ذا ال�ش�أن �سيا�س ��ي �سرتاتيجي
اقت�صادي" ،منوه� � ًا �إىل �أن "احلكومة العراقية
مازال ��ت تتوا�ص ��ل مع جميع الأط ��راف لإجنازه
لكنه غري مكتمل بعد".
وم�ض ��ى عالوي� ،إىل �أن "الع ��راق �أر�سل �إىل كل
املتعلق ��ات اخلا�ص ��ة ببن ��اء امللعب ال ��ذي �أهدته
ال�سعودية ،لكن اختي ��ار موقع له يف ب�سماية مل
يح�سم بعد".

ق�سم العقود
اعالن مناق�صة رقم ( )2021/1
اعالن مناق�صة ( املرة الأوىل )

يعل��ن مجلس اخلدمة العام��ة االحتادي عن اجراء املناقص��ة العامة واخلاصة بـ ( جتهيز عجالت دف��ع رباعي (تويوتا
الندكروز عدد ( , )1تويوتا برادو عدد ( ،)7كيا تيلورايد عدد ( , )5لتس��يير اعمال اجمللس واملبينة اعدادها ومواصفاتها
في وثيقة التجهيز القياس��ية ضم��ن وثائق املناقصة ) واملدرجة ضمن تخصيصات (املوازنة اجلارية (التش��غيلية
) وبكلف��ة تخميني��ة مقدارها ( )1053000000مليار وثالثة وخمس��ون مليون دينار فعلى الراغبني باالش��تراك في
املناقصة من املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص من الش��ركات واملقاولني املصنفني والش��ركات العربية واألجنبية
تق��دمي عطاءاته��م خالل أوقات الدوام الرس��مي ال��ى العنوان التالي (بغ��داد – الكرخ – منطقة الع�لاوي – مقابل
الشركة العامة للسكك احلديد العراقية  -مجاور جامع بنيه) من تاريخ نشر اإلعالن على ان تقدم عطاءاتهم في
داخل ظروف مغلقة و مختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء و عنوانه االلكتروني و رقم الهاتف واسم ورقم
املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية-:
 . 1التأمينات األولية ( )%1والبالغة ( )10530000عشرة ماليني وخمسمائة وثالثون الف دينار من الكلفة التخمينية
بش��كل خطاب ضمان او صك مصدق قابل للتجديد و تك��ون نافذة لغاية ( )2021/12/1من احد املصارف املعتمدة
لدى البنك املركزي العراقي .
 . 2براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى مجلس اخلدمة العامة االحتادي وتكون بالنسخة االصلية.
 .3يتضمن العرض ثالث ظروف:
ا .ظرف العرض التجاري.
ب .ظرف العرض الفني.
جـ .ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (هوية تصنيف ش��ركات املقاولني نافذة _شهادة تأسيس الشركة
– عقد تأس��يس الش��ركة– محضر اجتماع الش��ركة – هوية غرفة جتارة نافذة– إجازة ممارسة مهنة اذا كان مقدم
العط��اء مكت��ب –– تقدمي مستمس��كات املدير املفوض – تقدمي م��ا يؤيد حجب البطاقة التموينية – وصل ش��راء
النس��خة االصلية  -كتاب تخويل باملراجعة والتوقيع مبوجب وكالة خاصة من املدير املفوض للش��ركة أو املكتب
مصدق من دائرة كاتب العدل.
 . 4يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوان متكامل ملكتبهم مع ارقام الهواتف والبريد االلكتروني اخلاص بهم.
 .5يجب ان تكون األرقام واالسعار مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب ومقترن
بتوقيع مقدم العطاء.
.6يكون موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة قبل موعد غلق املناقصة ب
( )7أيام من تاريخ غلق املناقصة في .2021 / 9/16
 .7في حال اش��تراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية
في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
 .8جلهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا على أس��باب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات
ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني
 .9يتم احتس��اب الغرامات التأخيرية وفق املعادلة املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية املعدلة
وهي كاالتي-:

 .10ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء أي تعديل عليها.
 .11ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة مع
مراعاة احكام التشريعات النافذة.
 .12يت��م مصادرة التأمينات األولية ملن حتال اليه املناقصة عن��د نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب
اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذيته او رفض التصحيح على اخطائه احلسابية
في العطاء وانعكاس��ها على قرار اإلحالة وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في تعليمات
تنفيذ العقود احلكومية النافذة.
 .13يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ،كما يعول على سعر الوحدة
في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 .14إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون س��عر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة
أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
 .15ال يجوز ملدير مفوض في أكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
 .16على الش��ركات األجنبية الراغبة باالش��تراك باملناقصة تقدمي ش��هادة تأسيس وكافة مستمسكاتها
مترجمة ومصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس.
 .17يلتزم مقدم العطاء بتقدمي األسعار النهائية غير قابلة للتفاوض.
 .18تقدمي جدول كميات مختوم باخلتم احلراري للمجلس.
 .19يتم تسليم العطاءات في صندوق العطاءات الى العنوان التالي مجلس اخلدمة العامة االحتادي الكائن
في بغداد – الكرخ – منطقة العالوي – مقابل الشركة العامة للسكك احلديد العراقية – مجاور جامع بنيه
وان اخر موعد لتس��ليم العطاءات الس��اعة  12ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم (اخلميس) املوافق
2021/ 9 /16
 .20ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في مجلس اخلدمة العامة االحتادي  /قاعة االجتماعات الس��اعة  12ظهرا من يوم (االحد)
املوافق  2021 /9 /19أو اليوم الذي يليه إذا صادف عطله رسمية.
 .21يس��تقطع من مس��تحقات الش��ركة املتعاقدة كافة الرس��وم والضرائب املش��ار اليه��ا في القوانني
واألنظمة والتعليمات العراقية.
 .22اذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.
 .23جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة للوثائق القياسية.
 .24يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية.
 .25يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
 .26ثمـن بيع وثائق املناقصة ( )200000مئتا الف دينار غير قابل للرد.
 .27للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد االلكتروني ()fpsc@gov-iq.net
 .28كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به
حممود حممد عبد التميمي
رئي�س جمل�س اخلدمة العامة االحتادي

مبلغ العقد (مبلغ العقد األصلي  - +أي تغيير في املبلغ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ( = )%10غرامة اليوم الواحد
مدة العقد الكلية (مدة العقد االصلية  -- +أي تغيير في املدة)
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ائتالفان ي�ستحوذان على
نحو  % 10من �إجمالي �أعداد
المر�شحين

سياسة

 21تحالف ًا تخو�ض االنتخابات يقودها وزراء �سابقون
ومحافظون وزعامات في الح�شد ال�شعبي

 16 ائ����ت��ل�اف� ً
���ا ج�����دي�����داً ي���ؤ���س�����س��ه��ا م��ن�����ش��ق��ون ع����ن �أح���������زاب ك��ب��ي��رة
�أظهرت قوائم التيارات ال�سيا�سية امل�شاركة يف االنتخابات الت�شريعية املقبلة ،وجود  16ائتالف ًا جديداً من �أ�صل  ،21بع�ضها
ي�شارك لأول مرة .من بني تلك االئتالفات والأحزاب تتزعمها �شخ�صيات �سيا�سية معروفة �شاركت يف الدورات االنتخابية
املا�ضي��ة لكن هذه املرة ب�أ�سماء جديدة .وتظهر بع�ض التحالفات ان�شقاق تيارات و�شخ�صيات كانت متحالفة يف االنتخابات
املا�ضية ،و�أخرى فعلت العك�س واندجمت.
 بغداد /متيم احل�سن

كذلك ق ��رر حزب الف�ض ��يلة الذي ا�س ��تبدل
ا�س ��مه يف � 2019إىل "النه ��ج الوطن ��ي"
�أن يخ ��رج من عباءة ائتالف الن�ص ��ر الذي
خا� ��ض مع ��ه انتخاب ��ات  ،2018وي�ش ��كل
ائتالفا حتت نف�س ا�سم احلزب.
حتال ��ف النه ��ج الوطن ��ي بزعام ��ة النائب
عب ��د احل�س�ي�ن عزي ��ز املو�س ��وي ويتكون
التحالف من حركة واعدون وحزب تنوع،
ويقدم  50مر�شح ًا.

وتقود بع�ض الق ��وى اجلديدة �شخ�صيات
منهم حمافظون ووزراء �سابقون ونواب،
كما ير�أ�س باملقابل زعماء لف�صائل م�سلحة
بع� ��ض التحالف ��ات .وبح�س ��ب مفو�ض ��ية
االنتخابات ف�إن عدد التحالفات والأحزاب
واملر�ش ��حني امل�ش ��اركني يف االنتخاب ��ات
النيابية املقبلة بلغ  21حتالف ًا.
مقاب ��ل � 109أح ��زاب 58 ،حزب ��ا ي�ش ��ارك
داخل التحالفات ،فيما بلغ عدد املر�ش ��حني
الكل ��ي  3249مر�ش ��ح ًا م ��ن بينه ��م 789
مر�شح ًا منفرد ًا.
وبلغ عدد املر�شحني داخل التحالفات 959
مر�ش ��ح ًا ،واملر�ش ��حون �ض ��من الأح ��زاب
 1501مر�شح.
التحالفات الأكرب
�أك�ب�ر التحالف ��ات الت ��ي �ست�ش ��ارك يف
االنتخابات يف عدد املر�شحني هو حتالف
ع ��زم الع ��راق (ع ��زم) ،بزعامة ال�سيا�س ��ي
خمي� ��س اخلنجر .واخلنج ��ر كان قد �أبعد
عن انتخاب ��ات ( 2018وقته ��ا كان رئي�س
حتال ��ف الق ��رار) ،يف ال�س ��اعات الأخ�ي�رة
عن ال�س ��باق ب�سبب اعرتا�ض ��ات من قوى
�شيعية كانت تتهم الأخري بدعم الإرهاب.
وي�ض ��م التحال ��ف ،ال ��ذي ي�ش ��ارك يف
االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية لأول م ��رة حتت
ه ��ذا اال�س ��م ،كل م ��ن امل�ش ��روع العرب ��ي
بزعام ��ة اخلنجر ،وحزب الوفاء برئا�س ��ة
وزير الكهرباء ال�سابق قا�سم الفهداوي.
وح ��زب احل ��ل التابع جلم ��ال الكربويل،
والكتل ��ة العراقي ��ة احل ��رة برئا�س ��ة وزير
البيئ ��ة ال�س ��ابق والنائ ��ب احل ��ايل قتيبة
اجلبوري ،وحزب امل�س ��ار املدين برئا�سة
النائب مثنى ال�سامرائي.
والتجمع املدين للإ�ص�ل�اح بزعامة رئي�س
الربملان ال�س ��ابق �سليم اجلبوري ،وحزب
الت�ص ��دي التاب ��ع لوزي ��ر الدفاع ال�س ��ابق
والنائب احلايل خال ��د العبيدي الذي كان
متحالف ��ا يف  2018م ��ع ائت�ل�اف الن�ص ��ر
(حي ��در العبادي) ،وحزب املج ��د العراقي
بزعامة النائب طالل الزوبعي.
يع ��د التحال ��ف الأك�ب�ر يف حمافظ ��ات
االنبار و�ص�ل�اح الدين ودياىل واملو�ص ��ل
وبغداد حيث لديه  123مر�ش ��ح ًا� ،أبرزهم
النائب حممد الكربويل ،ورئي�س الربملان
الأ�سبق حممود امل�شهداين.
�أم ��ا التحال ��ف الث ��اين ال ��ذي يناف�س ��ه يف
املناطق الغربية هو حتالف تقدم الوطني
(تق ��دم) بزعام ��ة رئي� ��س جمل� ��س النواب
حممد احللبو�س ��ي ،وهو حتالف ي�ش ��ارك
الول مرة حتت هذا اال�سم.
وي�ض ��م التحال ��ف كل م ��ن ح ��زب التق ��دم
بزعام ��ة احللبو�س ��ي ،واخلي ��ار العرب ��ي
برئا�س ��ة النائ ��ب ال�س ��باق عبدالك ��رمي
عبطان.

وجتم ��ع التعاون برئا�س ��ة حمافظ االنبار
عل ��ي فرح ��ان ،وح ��زب احل ��ق الوطن ��ي
للنائ ��ب ال�س ��باق احمد امل�س ��اري ،وجتمع
نه�ض ��ة جيل ،ومقت ��درون لل�س ��لم والبناء
برئا�س ��ة النائ ��ب ال�س ��ابق ب ��در الفح ��ل،
واملبادرة الوطنية.
ويبل ��غ ع ��دد مر�ش ��حي التحال ��ف 105
مر�ش ��حني ،م ��ن بينه ��م زعي ��م التحال ��ف
حممد احللبو�سي ،والنائب ال�سابق احمد
امل�س ��اري ،والنائب وزير الزراعة ال�سابق
فالح زيدان.
القوى ال�شيعية
�أم ��ا اب ��رز التحالف ��ات التي ت�ض ��م القوى
ال�ش ��يعية فه ��و حتال ��ف ق ��وى الدول ��ة
الوطني ��ة ،بزعام ��ة عم ��ار احلكي ��م ،وهو
حتالف ي�ش ��ارك لأول مرة يف االنتخابات
حتت هذا اال�سم.
وي�ض ��م التحال ��ف كال م ��ن تي ��ار احلكم ��ة
الوطن ��ي بزعام ��ة احلكي ��م ،وتي ��ار امل ��د
العراقي وامل�ؤمتر الوطني وكتلة الن�ص ��ر
والإ�ص�ل�اح التابع ��ة لرئي� ��س ال ��وزراء
الأ�سبق حيدر العبادي.
�إ�ض ��افة �إىل تي ��ار وطني ��ون ويبل ��غ ع ��دد
مر�ش ��حي التحالف  78مر�شحا ،من بينهم
النائب املن�ش ��ق ع ��ن دولة القانون ه�ش ��ام
ال�س ��هيل ،وحمافظ بابل ال�سابق والنائب
املن�ش ��ق �أي�ض� � ًا ع ��ن دولة القانون �ص ��ادق

مدل ��ول� .أم ��ا التحالف الآخر ه ��و حتالف
الفت ��ح ال ��ذي يتزعمه القيادي يف احل�ش ��د
ال�ش ��عبي هادي العامري ،وي�ش ��ارك لثاين
مرة حت ��ت هذا اال�س ��م (�أول م�ش ��اركة يف
انتخابات .)2018
ي�ض ��م التحالف كال من حركة ال�ص ��ادقون
(بزعامة قي�س اخلزعلي) ،وجتمع ال�س ��ند
(بزعامة النائب احمد الأ�سدي) ،ومنظمة
بدر (بزعامة هادي العامري).
�إىل جان ��ب املجل� ��س الإ�س�ل�امي الأعل ��ى
(برئا�س ��ة النائب ال�سابق همام حمودي)،
ومنظمة العمل الإ�س�ل�امي وحركة اجلهاد
(بزعام ��ة القي ��ادي يف احل�ش ��د ح�س ��ن
ال�ساري).
ويق ��دم الفت ��ح  73مر�ش ��حا ،م ��ن بينه ��م
النائب احلايل وامل�س�ؤول عن ف�صيل جند
الإمام يف احل�شد احمد اال�سدي ،والنائب
فال ��ح اخلزاع ��ي املع ��اون اجله ��اد لكتائب
�سيد ال�شهداء احد ف�صائل احل�شد.
وكان حتال ��ف الفتح قد نال املرتبة الثانية
يف انتخاب ��ات  2018بع ��د �س ��ائرون،
وح�صل على  48مقعد ًا.
كذل ��ك ي�ش ��ارك ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون
بزعام ��ة رئي� ��س ال ��وزراء ال�س ��ابق نوري
املالكي يف االنتخابات للمرة الثالثة حتت
نف� ��س اال�س ��م .وي�ض ��م التحال ��ف كل م ��ن
حزب الدعوة الإ�س�ل�امية وحركة الب�شائر
وحرك ��ة �إرادة (بزعام ��ة النائبة ال�س ��ابقة

حن ��ان الفت�ل�اوي) ،واالحت ��اد الإ�س�ل�امي
لرتكم ��ان العراق ومع� � ًا للقان ��ون وحركة
بداي ��ة .ع ��دد مر�ش ��حي التحال ��ف هو 72
مر�ش ��حا ،م ��ن بينه ��م النائب احمد �س ��ليم
الكن ��اين ،وحماف ��ظ كربالء ال�س ��ابق �آمال
الهر.
وكان حتالف دولة القانون قد ح�صل على
 25مقعدا يف انتخابات .2018
�إىل ذل ��ك ال يزال حتالف الن�ص ��ر الذي قاد
احلكومة يف  2014موجودا يف ال�س ��باق
االنتخابي رغم وجود حتالف قوى الدولة
الذي جمع بني الن�صر واحلكمة �أي�ضا.
رئي� ��س حتال ��ف الن�ص ��ر ه ��و رئي� ��س
ال ��وزراء الأ�س ��بق حيدر العب ��ادي ،ويقدم
 63مر�ش ��حا ،م ��ن بينه ��م النائ ��ب ريا� ��ض
التميم ��ي ،وامل�ش ��رف عل ��ى ق ��وات �أحرار
الفرات احد ت�ش ��كيالت احل�شد يف االنبار
عبدالله اجلغيفي.
وف ��از حتال ��ف الن�ص ��ر ال ��ذي خا� ��ض
االنتخاب ��ات املا�ض ��ية لأول مرة حتت هذا
اال�س ��م ب� �ـ 44مقع ��دا ،قب ��ل �أن ين�ش ��ق عنه
القيادي يف التحالف حينها فالح الفيا�ض.
ويخو� ��ض الفيا� ��ض وه ��و رئي� ��س هيئ ��ة
احل�شد ال�شعبي االنتخابات لأول مرة يف
حتالف حتت ا�سم حتالف العقد الوطني.
وي�ض ��م التحال ��ف كال م ��ن حرك ��ة عط ��اء
واحلزب الإ�س�ل�امي العراق ��ي اللذين كانا
متحالف ��ان يف  2018م ��ع العب ��ادي ،قب ��ل

�أن ين�ش ��ق الأول ال ��ذي يتزعم ��ه الفيا� ��ض
وينتق ��ل �إىل الفت ��ح قبيل ت�ش ��كيل حكومة
عادل عبد املهدي ال�سابقة.
كما ي�ض ��م التحالف حزب الثبات العراقي
وتي ��ار الإ�ص�ل�اح الوطني التاب ��ع لرئي�س
ال ��وزراء الأ�س ��بق �إبراهي ��م اجلعف ��ري،
وجتمع رج ��ال العراق وح ��زب الوارثون
الإ�سالمي واحلزم الوطني.
عدد مر�ش ��حي التحالف هو  80مر�ش ��حا،
م ��ن بينهم الأمني العام للحزب الإ�س�ل�امي
ر�ش ��يد الع ��زاوي ،والنائب ��ة املن�ش ��قة عن
ائتالف الن�صر ثورة احللفي.
�أم ��ا القي ��ادي ال�س ��ابق يف ح ��زب الدعوة
خال ��د اال�س ��دي فاخت ��ار حتالف ��ا جدي ��دا
ي�ش ��ارك لأول م ��رة يف االنتخاب ��ات حتت
ا�س ��م "العمق الوطني" .وي�ض ��م التحالف
حزب دعاة الإ�سالم وتيار الأعيان ،ويبلغ
عدد مر�شحي التحالف  37مر�شح ًا.
�إىل ذل ��ك ق ��رر النائب ع ��ن الب�ص ��رة عامر
الفاي ��ز اخل ��روج ع ��ن حتال ��ف الفت ��ح،
وت�ش ��كيل حتال ��ف جدي ��د با�س ��م "حتالف
ت�صميم".
وي�ض ��م التحالف جتمع العدالة والوحدة
وجتم ��ع الع ��زم وجتمع ع ��راق امل�س ��تقبل
وحزب العمال العراقي.
يق ��دم التحال ��ف  46مر�ش ��حا� ،أبرزه ��م
حماف ��ظ الب�ص ��رة والنائ ��ب ال ��ذي مل ي�ؤد
اليمني الد�ستورية ا�سعد العيداين.

حتالفات يف حدود املحافظات
م ��ن �أب ��رز التحالف ��ات الت ��ي مل تخرج عن
نط ��اق املحافظ ��ات هو حتال ��ف جماهرينا
هويتن ��ا ال ��ذي ير�أ�س ��ه النائ ��ب ال�س ��ابق
والوزي ��ر ال�س ��ابق احمد اجلب ��وري (�أبو
مازن) .ي�ض ��م التحالف ح ��زب اجلماهري
الوطنية واحتاد �صالح الدين ،ويقدم 12
مر�شحا ،من بينهم رئي�س التحالف نف�سه،
ونائ ��ب حماف ��ظ �ص�ل�اح الدين �إ�س ��ماعيل
هل ��وب .ويف كرك ��وك ير�أ� ��س املحاف ��ظ
والنائ ��ب الذي مل ي�ؤد اليمني الد�س ��تورية
راكان اجلب ��وري ،التحال ��ف العرب ��ي يف
كركوك .وي�ضم التحالف امل�شروع العربي
يف الع ��راق بزعامة خمي�س اخلنجر الذي
ير�أ�س حتال ��ف عزم ،وحزب احلل بزعامة
جمال الكربويل ،اجلبهة العراقية للحوار
الوطني برئا�س ��ة �صالح املطلك الذي �أعلن
ال�شهر املا�ضي مقاطعته االنتخابات.
اىل جانب للعراق متحدون بزعامة رئي�س
الربملان ال�س ��ابق ا�سامة النجيفي ،وحزب
احل ��ق للنائ ��ب ال�س ��ابق احمد امل�س ��اري،
التجمع اجلمهوري العراقي برئا�سة �سعد
عا�ص ��م اجلناب ��ي (مقاط ��ع لالنتخابات)،
التجمع املدين لال�ص�ل�اح برئا�س ��ة رئي�س
الربمل ��ان ال�س ��ابق �س ��ليم اجلب ��وري اح ��د
قيادات حتالف عزم.
ويف كرك ��وك �أي�ض� � ًا ير�أ� ��س الزعي ��م
الع�شائري و�ص ��في العا�صي الذي ي�شرف
عل ��ى ق ��وة ع�ش ��ائرية يف جن ��وب غرب ��ي
املحافظة ،ا�صغر التحالفات ،وهو حتالف
جديد حتت ا�سم اجلبهة العربية املوحدة.
ي�ض ��م حزب ب ��اب الع ��رب ،جتمع �ص ��وت
اجلماهري ،وحزب �س ��ور الع ��راق .ويقدم
التحالف مر�شحني اثنني فقط.
حتالفات جديدة
وم ��ن التحالف ��ات اجلدي ��دة ،ه ��و ائتالف
قادرون برئا�سة ح�سن احل�سناوي الأمني
العام لقوات الأمام� ،أحد ف�صائل احل�شد.
وي�ض ��م التحال ��ف ح ��زب الثق ��ة العراق ��ي
وتي ��ار الأب ��رار الوطن ��ي ،ويبل ��غ ع ��دد
مر�شحي التحالف  26مر�شح ًا.
واالئت�ل�اف الآخ ��ر اجلدي ��د ه ��و ائت�ل�اف
�س�ل�امة وطن ،وير�أ�س ��ه كرمي عبدالر�ض ��ا
العلي ��اوي ،وي�ض ��م التحال ��ف كال من تيار
العدالة والنهو�ض وحركة الفكر اال�صيل،
ويقدم  23مر�شح ًا.

والتحال ��ف الثال ��ث اجلدي ��د ه ��و حتال ��ف
الآم ��ال الوطن ��ي بزعام ��ة حمم ��د جم ��ال،
وي�ض ��م حرك ��ة � 15ش ��عبان ،وحرك ��ة
انتفا�ض ��يون (جمل�س الأمن ��اء) ،ويقدم 4
مر�شحني فقط.
واالخ�ي�ر ه ��و حتال ��ف الق ��وى املدني ��ة
برئا�س ��ة حمم ��ود العكيلي ،وي�ض ��م حزب
االمة ،وحزب االيثار ،ويقدم  12مر�شحا.
ائتالف املكونات
ام ��ا االئت�ل�اف الوحي ��د �ض ��من "كوت ��ا"
املكونات ،ه ��و ائتالف حمورابي املناف�س
على مقاعد امل�سيحيني اخلم�سة.
وير�أ�س االئت�ل�اف وزير النقل يف حكومة
كرد�س ��تان ان ��و جوه ��ر ،وي�ض ��م املجل�س
القومي الكل ��داين ،االحت ��اد الدميقراطي
الكلداين ،حركة جتمع ال�سريان.
ام ��ا التحال ��ف الك ��ردي الوحي ��د ه ��و
حتال ��ف كرد�س ��تان بزعامة اله ��ور جنكي
بره ��ان ،وي�ض ��م ح ��زب االحت ��اد الوطني
الكرد�س ��تاين ،وتغي�ي�ر (ك ��وران)،
ويق ��دم التحال ��ف  42مر�ش ��حا اغلبهم يف
ال�س ��ليمانية .باملقابل يخو� ��ض الرتكمان
االنتخابات �ض ��من حتال ��ف جبهة تركمان
الع ��راق املوحد برئا�س ��ة النائب ال�س ��ابق
ح�سن توران.
وي�ض ��م التحال ��ف  8ت�ش ��كيالت وه ��ي:
اجلبه ��ة الرتكماني ��ة العراقي ��ة برئا�س ��ة
ت ��وران ،ح ��زب العدال ��ة الرتكم ��اين
العراقي ،ح ��زب احلق امل ��دين الرتكماين
برئا�س ��ة وزي ��ر الدولة ال�س ��ابق طورهان
املفتي ،ح ��زب الق ��رار الرتكم ��اين ،حركة
الوف ��اء الرتكماني ��ة ،حزب تركم ��ان ايلي،
ح ��زب الإرادة الرتكماين برئا�س ��ة النائبة
ال�س ��ابقة زال ��ة يون� ��س احم ��د ،واحلرك ��ة
القومية الرتكمانية.
حتالف املقاطعني
يف غ�ض ��ون ذل ��ك كان حتالف ��ان اثن ��ان
�ض ��من املناف�س�ي�ن ق ��د �أعلن ��ا مقاطعتهم ��ا
لالنتخاب ��ات ،والأول هو ائتالف الوطنية
بزعام ��ة �إي ��اد ع�ل�اوي .وع�ل�اوي �أعل ��ن
ال�ش ��هر املا�ض ��ي مقاطعته االنتخابات فقد
كان ين ��وي خو� ��ض التناف�س بنف�س ا�س ��م
التحال ��ف ال ��ذي �ش ��ارك للم ��رة الثانية يف
االنتخاب ��ات .وي�ض ��م ائت�ل�اف الوطني ��ة
حزب دع ��اة العراق لدع ��م الدولة ،وحزب
الوف ��اق ال ��ذي يق ��وده عالوي ،وق ��دم 36
مر�ش ��ح ًا� .أما االئتالف الآخر هو التحالف
املدين الدميقراطي برئا�سة علي الرفيعي،
الذي اعلن �أي�ض� � ًا ال�شهر املا�ضي مقاطعته
االنتخابات.
وي�ض ��م التحال ��ف احل ��زب ال�ش ��يوعي
العراق ��ي برئا�س ��ة النائب امل�س ��تقيل رائد
فهم ��ي ،حزب الب�ص ��مة الوطن ��ي ،والتيار
االجتماعي الدميقراط ��ي ،وقدم التحالف
 23مر�شح ًا.

التيار يبد�أ جولة ختامية للح�صول على الكتلة الأكرب املكلفة بت�شكيل احلكومة

���س��ائ��رون :ك��ت��ل م��ق��اط��ع��ة �ستقتفي �أث����ر ال�����ص��در وت��ع��ود �إل����ى االن��ت��خ��اب��ات
 بغداد /فرا�س عدنان
توقعت قائمة �سائرون� ،أم�س ال�سبت،
عودة كتل �أخرى بعد قرار زعيم التيار
ال�ص ��دري مقتدى ال�ص ��در العدول عن
مقاطع ��ة االنتخاب ��ات ،الفت ��ة �إىل �أن
املرحلة املقبلة �سوف ت�شهد حت�ضريات
من �أجل احل�صول على الكتلة النيابية
الأكرث عدد ًا املكلفة بت�شكيل احلكومة.
وق ��ال النائ ��ب ع ��ن القائم ��ة �أجم ��د
العقاب ��ي ،يف ت�ص ��ريح �إىل (امل ��دى)،
�إن "الع ��دول ع ��ن قرار االن�س ��حاب من
االنتخابات جاء بعد حوارات مبا�شرة
م ��ع زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در وتقدمي ورق ��ة امليثاق املعهود
للكثري من الأمور".
وتاب ��ع العقاب ��ي� ،أن "اب ��رز بنود هذا
امليث ��اق ه ��و ن ��زع ال�س�ل�اح املنفل ��ت
وح�صره بيد الدولة و�أن ال يكون لدى
غري اجلهات الر�سمية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ق ��رار ال�ص ��در بع ��دم
خو� ��ض االنتخاب ��ات كانت له �أ�س ��بابه
يف حينه ��ا ،منها �أن ��ه ر�أى عدم وجود
جدوى من امل�شاركة".

وب�ي�ن العقاب ��ي� ،أن "الق ��ادة وع ��دوا
ال�ص ��در ب�إج ��راء تغي�ي�ر �ش ��امل يف
العملية ال�سيا�س ��ية وتطبيق الد�ستور
والقانون واخلال�ص من الت�سقيط بني
الكت ��ل والذه ��اب �إىل انتخابات خالية
من التهريب والتزوير".
و�أورد� ،أن "املوقع�ي�ن عل ��ى امليث ��اق
تعه ��دوا لل�ص ��در ب� ��أن جمي ��ع البن ��ود
�س ��وف ت�أخ ��ذ طريقه ��ا للتطبي ��ق،
وبالتايل انتفت احلاجة للمقاطعة".
و�ش ��دد العقاب ��ي ،عل ��ى �أن "امل�ش ��اركة
لأتب ��اع ال�ص ��در �س ��تكون مليونية من
اج ��ل حتقي ��ق الكتل ��ة النيابي ��ة الأكرث
ع ��دد ًا الت ��ي م ��ن �ش� ��أنها �أن ت�ش� �كّل
احلكومة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "االنتخابات ينبغي �أن
جتري يف موعدها ،و�أتباعنا جاهزون
للم�ش ��اركة والكالم ب�أنهم ت�ش ��تتوا بني
الكتل هو غري �صحيح باملرة".
ويجد العقابي� ،أن "قرار العودة �شكل
مفاج� ��أة مدوي ��ة للم�ش ��ككني مبوق ��ف
التي ��ار ال�ص ��دري ،ال�س ��يما الكتل التي
كانت ت�صر على �أن جتري االنتخابات
يف موعده ��ا دون م�ش ��اركتنا ب�أم ��ل

احل�ص ��ول على �أك�ب�ر قدر م ��ن املقاعد
والتخل�ص من مناف�س �شديد".
ونفى �أن "يك ��ون الغر�ض الرئي�س من
االن�س ��حاب ومن ث ��م الع ��ودة املباغتة
ال�سيا�س ��ية" ،مو�ضح ًا �أن "ال�صدر كان
يريد الق�ض ��اء على الفا�س ��دين وو�ضع
منهاج �ص ��حيح لإدارة الدولة للمرحلة
املقبلة".
و�أف ��اد العقاب ��ي ،ب� ��أن "زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري و�ض ��ع العملي ��ة ال�سيا�س ��ية
يف ال�سكة ال�صحيحة ،من خالل وعود
ب�إ�ص�ل�اح جميع الق�ض ��ايا الت ��ي كانت
مثار انتقاد من قبل ال�شارع العراقي".
وك�ش ��ف ،ع ��ن "بن ��د مه ��م يف امليث ��اق
ت�ضمن حما�سبة الفا�سدين منذ �سقوط
النظ ��ام ال�س ��ابق ،والذه ��اب بعملي ��ة
�سيا�س ��ية دميقراطي ��ة تعرب ع ��ن �إرادة
ال�شارع العراقي".
وم�ض ��ى العقاب ��ي� ،إىل �أن "ع ��دد ًا م ��ن
الكت ��ل ال�سيا�س ��ية كانت قد ان�س ��حبت
من االنتخابات ان�س ��جام ًا مع موقفنا،
ونتوق ��ع �أنهم �س ��يعودون م ��رة �أخرى
بع ��د �أن اتخذ ال�ص ��در ق ��رار ًا بالعدول
عن هذا االن�سحاب".

�إىل ذلك ،ذكر ع�ضو تيار احلكمة رحيم
العبودي يف ت�ص ��ريح �إىل (املدى)� ،أن
"عودة التيار ال�صدري كانت متوقعة
بالن�س ��بة �إلين ��ا بع ��د اجله ��ود الت ��ي
بذل ��ت من �أج ��ل �إقناعه ��م بالعدول عن
قرارهم".
و�أ�ض ��اف العبودي� ،أن "العودة تعني
قط ��ع الطري ��ق �أم ��ام الذي ��ن يحاولون
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات �إىل موع ��د �آخر،
وه ��ا نحن اليوم �أمام ا�س ��تعداد نهائي
لالقرتاع بح�سب املوعد املق ّرر".
ويتوقع� ،أن "تعود كتل �أخرى اتخذت
ق ��رار ًا باملقاطعة ،بعد �أن عاد ال�ص ��در،
لأنن ��ا �أمام ا�س ��تحقاق مهم وهو �إجراء
الإ�ص�ل�اح يف العملي ��ة ال�سيا�س ��ية من
خالل �صناديق االقرتاع".
يذكر �أن زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در كان قد �أعلن ي ��وم اجلمعة عن
اتخ ��اذه ق ��رار ًا بالع ��دول ع ��ن مقاطعة
االنتخاب ��ات ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �ض ��رورة
امل�ش ��اركة املليونية فيه ��ا ،الفت ًا �إىل �أن
ق ��ادة الكت ��ل قدم ��وا ل ��ه ورقة �إ�ص�ل�اح
من �ش� ��أنها �أن ت�ص ��حح م�س ��ار العملية
ال�سيا�سية يف العراق ب�شكل عام.
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ال�سعودية و�إيران تت�سابقان على ال�شراكة مع العراق وتعزيز �سيادته

بغداد تق ّرب اخل�صوم فـي م�ؤمتر نوعي ..واحل�ضور يجمعون على رف�ض الإرهاب

 الكاظمي :ل��ن ن�سمح با�ستخدام �أرا�ضينا لت�صفية احل�سابات �أو تهديد الآخ��ري��ن
 بغداد /ح�سني حامت

�أحم ��د �أب ��و الغي ��ط ،دع ��م اجلامع ��ة جله ��ود
العراق ال�س ��اعية �إىل بناء عالقات جديدة مع
دول املنطق ��ة .وقال �أبو الغي ��ط يف كلمته �إن
"العراق ي�سعى �إىل بناء عالقات جديدة مع
دول املنطق ��ة وجامع ��ة ال ��دول العربية تدعم
ه ��ذا اجله ��د وتري ��د �أن يكون العراق ج�س ��را
للتوا�ص ��ل" .و�أ�ض ��اف �أن "اجلامع ��ة ال تريد
�أن يكون العراق �ساحة لل�صراعات وجمعتنا
يف م�ؤمت ��ر بغداد حمبة الع ��راق ومن دواعي
�س ��رورنا �أن ن�شارك يف امل�ؤمتر" .و�شدد على
�أن ��ه "�آن الأوان �أن مُتح ��ى الطائفية من دول
املنطقة وي�سود ال�سالم واال�ستقرار".

انتهت دول م�شاركة يف م�ؤمتر
بغداد للتعاون وال�شراكة� ،إىل
�أهمية عودة العراق �إىل مكانته،
ودعمه ،وتعزيز �سيادته.
ً
ونظمت بغداد م�ؤمتراً
نوعيا
مل تعهده منذ �سنوات� ،شارك
فيه الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون والرئي�س امل�صري عبد
الفتاح ال�سي�سي وملك الأردن
عبد اهلل الثاين و�أمري قطر متيم
بن حمد �آل ثاين ورئي�س وزراء
الكويت �صباح خالد ال�صباح
ونظريه الإماراتي حممد بن را�شد
�آل مكتوم ووزراء خارجية �إيران
وال�سعودية وتركيا� ،إ�ضافة �إىل
اجلامعة العربية وجمل�س التعاون
اخلليجي ومنظمة التعاون
الإ�سالمي.

ورف� ��ض رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي،
�أن يك ��ون الع ��راق منطلق� � ًا لتهدي ��د �أي ��ة جهة.
وقال الكاظمي ،يف كلمته خالل انطالق �أعمال
امل�ؤمت ��ر� ،إن "الع ��راق واج ��ه حتدي ��ات كبرية
عل ��ى خمتل ��ف املج ��االت" ،متابع� � ًا �أن "انعقاد
م�ؤمت ��ر بغ ��داد يج�سد ر�ؤية الع ��راق ل�ضرورة
�إقامة �أف�ضل العالقات مع العامل".
و�أ�ضاف" :تعهدنا �أمام ال�شعب با�ستعادة دور
الريادة للع ��راق" ،م�ؤك ��د ًا �أن "العراق يرف�ض
ا�س ��تخدام �أرا�ض ��يه لل�ص ��راعات الإقليمي ��ة
والدولي ��ة ،ونرف�ض �أن يك ��ون العراق منطلقا
لتهديد �أية جهة".
و�أو�ضح رئي�س الوزراء� ،أن "ال�شعب العراقي
انت�صر على داع�ش الإرهابية مب�ساعدة دولية،
ومل�س ��نا جدي ��ة دولي ��ة يف دعم اال�س ��تثمار يف
العراق ،كما فتحنا الباب ال�س ��تقبال ال�شركات
اال�س ��تثمارية" ،معرب ��ا عن �أمل ��ه يف "حتقيق
م�شرتكات اقت�صادية يف م�ؤمتر بغداد" .ولفت
الكاظم ��ي �إىل �أن "لق ��اء املرج ��ع ال�سي�س ��تاين
م ��ع الباب ��ا ميث ��ل نقل ��ة نوعي ��ة يف الت�س ��امح
والأخوة" ،معرب ًا عن �أمله بـ"تفعيل امل�ش ��اريع
و�إعادة احلياة يف جميع مدن العراق ،وطلبنا
من املجتم ��ع الدويل دعم االنتخاب ��ات املقبلة،
وقد تلقين ��ا دعم ًا دولي ًا لإج ��راء االنتخابات"،
م�ش ��ددا عل ��ى ان ��ه "ال ع ��ودة للم�س ��ارات غ�ي�ر
الدميقراطية".
فرن�سا ملتزمة بدعم العراق
م ��ن جهته� ،أف ��اد الرئي�س الفرن�س ��ي اميانويل
ماك ��رون ،ب� ��أن االحت ��اد الأوروب ��ي �سري�س ��ل
مراقبني �إىل االنتخابات العراقية املقبلة ،عادا
�إياها "مرحلة جديدة".
وق ��ال ماك ��رون يف كلمة خالل انط�ل�اق �أعمال
امل�ؤمت ��ر" ،ي�س ��رين �أن �أع ��ود �إىل الع ��راق

جم ��دد ًا للم�ش ��اركة يف م�ؤمت ��ر بغ ��داد" ،مكافح ��ة التط ��رف والإرهاب وتعزي ��ز وحدة
مو�ض ��ح ًا �أن "م�ؤمت ��ر بغداد يبني ال�ش ��راكات �أرا�ض ��يه واال�س ��تقرار و�أن �أم ��ن الع ��راق
وحتقي ��ق ال�س�ل�ام يف املنطق ��ة" .و�أو�ض ��ح وا�ستقراره �أمن لنا وازدهار العراق هدفنا".
ماك ��رون �أن "ال�ش ��عب العراق ��ي عان ��ى الكثري
ب�س ��بب احل ��روب ،والع ��راق يتوج ��ه الي ��وم
ثقة قطرية با�ستعادة العراق
نح ��و اال�س ��تقرار والتنمية" ،م�ؤك ��دا �أن بالده
قوته
"�س ��تبقى ملتزم ��ة بدع ��م الع ��راق ،ونح ��ن م ��ن جانبه ،ثم ��ن �أمري دولة قطر ال�ش ��يخ متيم
هن ��ا لتعزي ��ز �س ��يادة الع ��راق" .وب�ي�ن� ،أن ب ��ن حم ��د �آل ث ��اين اجله ��ود املبذولة الر�س ��اء
"االنتخابات العراقية املقبلة �س ��تكون مرحلة اال�ستقرار يف العراق.
جديدة ،واالحتاد الأوروبي �سري�سل مراقبني وق ��ال �آل ثاين يف كلمته �إن "العراق م�ؤهل يف
النتخابات ت�ش ��رين" .ولفت ماك ��رون� ،إىل �أن ار�س ��اء ال�س ��لم يف املنطقة ون�ؤك ��د على وحدة
"فرن�س ��ا لديها م�ش ��اريع خمتلفة يف العراق ،العراق" .وا�ضاف�" :سنوا�صل دعمنا لل�شعب
والبد من دعم املنطقة يف خمتلف املجاالت" .العراقي وواثقون من ا�ستعادة قوة العراق"،
داعيا "املجتمع الدويل لتقدمي الدعم للعراق".
الأردن مرحبا بدور عراقي
مركزي
رغبة م�صرية بنقل جتربتها �إىل
ب ��دوره� ،أك ��د العاه ��ل الأردين املل ��ك عب ��د الله
العراق
الث ��اين� ،أن االجتم ��اع يف قم ��ة بغ ��داد دلي ��ل �إىل ذل ��ك� ،أف ��اد الرئي�س امل�ص ��ري عب ��د الفتاح
عل ��ى دور العراق املركزي .وق ��ال عبد الله يف ال�سي�س ��ي� ،أن م�ؤمتر بغداد فر�ص ��ة للت�ش ��اور
كلمت ��ه� ،إن "�أمن وا�س ��تقرار الع ��راق من �أمننا والتعاون ملواجهة التحديات.
وا�س ��تقرارنا جميعا" ،م�شري ًا �إىل �أن "العراق وقال ال�سي�سي يف كلمته �إن "م�صر ت�ستمر يف
يعمل منذ �أعوام بجد لرت�س ��يخ دولة الد�ستور دعم جهود احلكومة لتحقيق ا�س ��تقرار العراق
والقان ��ون" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "دعم العراق من وتر�س ��يخ موقعه �إنه ��ا تقف �س ��ند ًا �إىل جانب
الأولويات ،و�أن اجتماع بغداد يعك�س حر�صنا احلكومة العراقيّة يف حتقيق الأمن".
جميعا على �س ��يادة القانون وم�ساندة العراق و�أ�ضاف� ،أن "م�صر تنظر للإجنازات املتحققة
يف م�س�ي�رته" ،م�ؤكد ًا �أن "الع ��راق يعمل بجد برئا�س ��ة رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي
م ��ن �أج ��ل تر�س ��يخ دول ��ة القان ��ون و�س ��يادة وترحب بنقل جتربتها للعراق لل�سري مع ًا على
الد�ستور وحتقيق �آمال �شعبه وتطلعاته".
الطريق نحو امل�ستقبل" .ولفت ال�سي�سي ،اىل
و�أ�ض ��اف "نعل ��ن دعمن ��ا جله ��ود الع ��راق يف �أن "الع ��راق �ش ��هد تدخالت خارجي ��ة متنوعة

و�أن م�ص ��ر ترف�ض االعتداءات على الأرا�ض ��ي
العراق ّي ��ة" .وب�ي�ن� ،أن "م�ص ��ر تتمن ��ى جن ��اح
االنتخاب ��ات املبك ��رة التي �س ��تفتح الباب �أمام
ال�ش ��عب العراق ��ي للتق ��دم بخط ��ى ثابتة نحو
امل�ستقبل الذي ي�ستحقه وت�ساند احلكومة يف
ا�س ��تعادة مكان ��ة العراق التاريخية وتر�س ��يخ
موقع ��ه يف العامل العرب ��ي ودوره يف املنطقة
وعلى �صعيد املجتمع الدويل".
الكويت تتطلع لتنفيذ
االتفاقيات امل�شرتكة
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل� ،أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء
الكويت ��ي �ص ��باح خال ��د احلم ��د ال�ص ��باح،
�أن "الع ��راق يع ��د �إح ��دى الركائ ��ز الأمني ��ة
واالقت�صادية يف املنطقة".
وق ��ال ال�ص ��باح يف كلمت ��ه� ،إن "الع ��راق مقبل
على مرحل ��ة مهمة تتمث ��ل باالنتخاب ��ات ،و�أن
الكويت �ستبقى م�ساندة للعراق".
و�أ�ض ��اف" :نتطلع ملوا�ص ��لة تنفيذ االتفاقيات
املوقع ��ة م ��ع الع ��راق" ،معرب� � ًا ع ��ن "�ش ��كره
لرئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي عل ��ى
الدعوة لعقد م�ؤمتر بغداد".
�إ�شادة تركية بالورقة البي�ضاء
ويف ال�سياق ذاته� ،أكد وزير اخلارجية الرتكي
مولود ت�ش ��اوو�ش �أوغلو� ،أن بالده �ست�س ��تمر
بتقدمي الدعم للعراق لتحقيق اال�ستقرار.
وقال �أوغل ��و يف كلمته� ،إن "الورقة البي�ض ��اء
خطوة مهمة لتحقيق الإ�صالح االقت�صادي".

وتابع" ،ما�ضون يف دعم العراق ،وا�ستقراره
�أم ��ر حيوي ل�س ��ائر دول املنطقة وم�س ��تعدون
للم�س ��اعدة يف �إعادة �إعم ��ار العراق عرب تنفيذ
م�ش ��اريع حيوي ��ة" .وذك ��ر وزي ��ر اخلارجي ��ة
الرتك ��ي ،ان "العراق ال يجب �أن يكون �س ��احة
للتناف�س ب ��ل للتعاون وال�ش ��راكة" ،مبينا" ،ال
مكان للإرهاب يف م�ستقبل العراق".
و�أردف" ،دون الأم ��ن ال تتحق ��ق التنمي ��ة
االقت�ص ��ادية و�سنوا�ص ��ل الدع ��م لتقوي ��ة
امل�ؤ�س�س ��ات يف الع ��راق" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"الع ��راق وبغداد من �أعظم مراكز ح�ض ��ارتنا
وتاريخنا م�شرتك".
واختت ��م وزي ��ر اخلارجي ��ة الرتك ��ي بالق ��ول،
"نرف�ض �أي وجود حلزب العمال الكرد�ستاين
يف العراق".
دعوة �سعودية لل�سيطرة على
ال�سالح املنفلت
بدوره� ،أكد وزير اخلارجية ال�سعودي الأمري
في�ص ��ل بن فرحان �أن م�ؤمتر بغداد جاء بوقت
حتتاج فيه منطقتنا للتن�سيق.
وقال بن فرحان يف كلمته" ،م�ستمرون بالعمل
على ما يعزز ا�س ��تقرار العراق" ،م�ش ��دد ًا على
�أن "ال�سعودية تدعم جهود العراق يف حماربة
داع�ش وال�سيطرة على ال�سالح املنفلت".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "هن ��اك انفتاحا اقت�ص ��اديا بني
البلدين ومت �إن�ش ��اء �صندوق م�ش�ت�رك �إ�ضافة
�إىل �أن مع�ب�ر عرعر �سي�ش ��كل رافد ًا اقت�ص ��ادي ًا
مع العراق".

�إيران تتحدث عن ت�ضرر العراق
ب�سبب الإرهاب
من جهته ،ذكر وزير اخلارجية الإيراين �أمري
عب ��د الليهان� ،أن الع ��راق يلعب دور ًا هام ًا يف
املنطقة.
وقال عب ��د اللهيان خ�ل�ال كلمت ��ه �إن "العراق
اجلدي ��د املتحرر من الإره ��اب بحاجة لإعادة
الإعمار" ،مبينا ،ان "العراق يلعب دورا هاما
يف املنطق ��ة و�إي ��ران كان ��ت �أول دول املنطقة
الت ��ي اعرتفت بالع ��راق اجلديد" .و�أ�ض ��اف،
"�إي ��ران �إذ تدع ��م ام ��ن وا�س ��تقالل ووح ��دة
�أرا�ضي العراق تعلن ا�ستعدادها لتنميته".
وتابع ،ان "العراق ت�ض ��رر كثري ًا بفعل ظهور
اجلماع ��ات الإرهابية" ،مبين ��ا" ،لوال الإرادة
ال�ش ��عبية ودع ��م املرجعي ��ة الديني ��ة مل ��ا كان
�س ��يعرف ما �سيحل بالعراق من قبل التيارات
الإرهابية" .و�ش ��دد على "دعم �أمن وا�ستقرار
العراق مب�شاركة دول اجلوار".
و�أردف وزير اخلارجية الإيراين ان "طهران
ت�ؤكد على حتقيق ال�سالم والتباحث الإقليمي
ون�ؤكد على حتقيق ال�س�ل�ام عرب احلوار بني
دول املنطق ��ة بعي ��دا عن التدخ�ل�ات الأجنبية
والأمن ال ي�س ��تتب �إال ع�ب�ر الثقة املتبادلة بني
دول املنطقة".

منظمة التعاون الإ�سالمي..
رف�ض للتطرف
ويف ال�س ��ياق ذات ��ه� ،أك ��د �أم�ي�ن ع ��ام منظمة
التع ��اون الإ�س�ل�امي ،يو�س ��ف بن �أحم ��د� ،أن
الع ��راق مقب ��ل عل ��ى مرحل ��ة جدي ��دة تتمث ��ل
بالبناء والتنمية.
وق ��ال بن �أحم ��د ،يف كلمته� ،إن ��ه "من دواعي
�سروره �أن ي�شارك يف هذا امل�ؤمتر املهم ،الذي
ميثل فر�ص ��ة للم�ش ��اركة واحل ��وار مع جميع
ال ��دول" ،مبين� � ًا �أن "ه ��ذه املب ��ادرة ت�أتي يف
وقت يحتاج فيه العراق لكل الدعم وامل�ساندة
ملواجهة التحديات التي يواجهها".
و�أ�ض ��اف ب ��ن �أحمد� ،أن "ال�س ��عودية ت�ش ��جع
جهود ال�شراكة مبختلف �أنواعها مع العراق،
و�إع ��ادة الإعم ��ار ودحر الإره ��اب والتطرف،
والتع ��اون م ��ع اجلمي ��ع يف الق�ض ��ايا الت ��ي
ت�شرتك فيها مع املجتمع الدويل".
و�أو�ض ��ح �أن "العراق يقف اليوم على مرحلة
جدي ��دة وه ��ي مرحل ��ة البن ��اء والتنمي ��ة مما
يتطل ��ب دعم ��ه �إقليميا ودولي ��ا ،دون التدخل
يف �ش�ؤونه وخياراته الداخلية" ،داعي ًا "دول
املنطق ��ة العربي ��ة والإ�س�ل�امية وامل�ؤ�س�س ��ات
الدولي ��ة اىل دع ��م الع ��راق يف اط ��ار احرتام
�س ��يادته عل ��ى �أر�ض ��ه و�ش ��عبه واال�س ��تجابة
اجلادة لدعوته ال�صادقة يف امل�شاركة".
وخت ��م بن �أحم ��د حديثه بالق ��ول" :نحن على
ثقة ب�أن العراق وما ميتلكه من قدرات ب�شرية
واقت�صادية �سيعيد مكانته يف العامل".

جمل�س التعاون اخلليجي..
م�ؤمتر جديد
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل� ،أك ��د �أمني ع ��ام جمل�س
التع ��اون اخلليج ��ي ناي ��ف ف�ل�اح مب ��ارك
احلجرف ،الإعداد لعق ��د م�ؤمتر حتت عنوان
(م�ؤمت ��ر الإعم ��ار واال�س ��تثمار اخلليج ��ي –
العراقي) يف الفرتة املقبلة.
وق ��ال احلج ��رف خ�ل�ال كلمت ��ه� ،إن "املجل�س
يدع ��م الع ��راق ويتطل ��ع لتعزي ��ز عالقت ��ه
ال�س�ت�راتيجية م ��ع جمل� ��س التع ��اون
اخلليجي".
و�أ�ض ��اف �أن "املجل�س يعد العدة لعقد م�ؤمتر
الإعمار واال�ستثمار اخلليجي – العراقي يف
الف�ت�رة املقبلة يف �إطار دع ��م جمل�س التعاون
للعراق".
و�ش ��دد احلج ��رف ،عل ��ى "�ض ��رورة متابع ��ة
خمرج ��ات م�ؤمت ��ر الكويت التي ن�ص ��ت على
جامعة الدول العربية ..نبذ
دعم العراق اقت�ص ��ادي ًا" ،الفت ًا �إىل �أن "عالقة
للطائفية
جمل�س التع ��اون اخلليجي مع الع ��راق ت�أتي
من جانب ��ه� ،أكد �أم�ي�ن عام اجلامع ��ة العربية �ضمن ثوابت".

فر�صة للحكومة العراقية يف ا�ستعرا�ض جهودها على جميع الأ�صعدة

�إعالم دويل" :م�ؤمتر بغداد" رغبة عراقية بك�سب دعم �سيا�سي واقت�صادي
ترجمة /حامد احمد
و�ص ��فت �ص ��حف ووكاالت عاملية انعق ��اد م�ؤمتر
بغ ��داد للتع ��اون وال�ش ��راكة عل ��ى ان ��ه فري ��د من
نوع ��ه� ،إذ �ض ��م امل�ؤمتر ق ��ادة وم�س� ��ؤويل بلدان
جم ��اورة مع "م�ش ��اركة عاملية و�إقليمية وا�س ��عة
متثل ��ت بح�ض ��ور الرئي� ��س الفرن�س ��ي اميانويل
ماكرون ،قد �ش ��كلت نقطة حت ��ول �إقليمي للعراق
بعودت ��ه ملكانت ��ه يف املنطق ��ة كالع ��ب رئي�س يف
تخفيف توترات ال�شرق الأو�سط واملنطقة".
و�أ�ش ��ارت تقاري ��ر �ص ��حفية اىل ان ممثل�ي�ن ع ��ن
الأع�ض ��اء الدائم�ي�ن ملجل� ��س االم ��ن التابع للأمم
املتحدة واالحتاد الأوروبي و�أع�ض ��اء جمموعة
الع�ش ��رين لالحتاد االقت�ص ��ادي الدويل و�أع�ضاء
جمل� ��س التعاون اخلليج ��ي واجلامع ��ة العربية
�سي�شاركون كمراقبني.
وم ��ن بني احل�ض ��ور ممثلي ال�س ��عودية وايران،
حيث غالبا ما كانت خالفاتهما تلقي بظاللها على
العراق وبلدان �أخرى ب�ضمنها اليمن ولبنان.
وكان العراق قد ا�ست�ض ��اف م�ؤخ ��را عدة لقاءات
بني اخل�ص ��مني العربي ��ة ال�س ��عودية وايران يف
م�س ��عى من ��ه لتعزي ��ز موقف ��ه كو�س ��يط �إقليم ��ي
لتخفيف التوترات يف العراق وما وراء حدوده.
املحلل ال�سيا�سي اح�س ��ان ال�شمري ومدير مركز
الدرا�س ��ات ال�سيا�س ��ية يف بغ ��داد ق ��ال� ،إن "هذه
القمة ت�ؤ�ش ��ر لع ��ودة الع ��راق �إىل دوره احليوي

يف املنطق ��ة ،كونه يجمع �أطرافا متخا�ص ��مة عند
نف� ��س الطاولة ،فهي تعترب خط ��وة مهمة يف ذلك
االجتاه".
ومثل ال�س ��عودية وزير خارجيتها الأمري في�صل
ب ��ن فرحان� ،أما ايران فقد مثلها وزير خارجيتها

ح�سني امري عبد اللهيان.
وقال وزير اخلارجية الإيراين عبد اللهيان قبيل
مغادرت ��ه الع ��راق �إن طهران ترحب ب� ��أي مبادرة
يقوم بها امل�س�ؤولون العراقيون مب�شاركة بلدان
ودول �إقليمية.

م�س� ��ؤول يف احلكوم ��ة العراقي ��ة ق ��ال لوكال ��ة
ا�سو�ش ��ييتدبر�س ،طالب ��ا ع ��دم ذك ��ر ا�س ��مه ،انه
يتوق ��ع ان يج ��ري م�س� ��ؤولون �س ��عوديون
وايراني ��ون مباحث ��ات عل ��ى هام� ��ش اجتماعات
قمة ال�س ��بت .وقال ان اله ��دف من القمة هو جلب

خ�ص ��ماء على نف�س الطاولة خللق جو �سيا�س ��ي
حلل امل�شاكل العالقة.
و�أ�ضاف قائال �إن "ر�سالة العراق خالل القمة هي
انه يقف عند م�سافة واحدة من جميع الأطراف".
�إ�ض ��افة اىل ذل ��ك �ش ��ارك الرئي� ��س امل�ص ��ري عبد
الفت ��اح ال�سي�س ��ي والعاه ��ل الأردين املل ��ك عب ��د
الل ��ه و�أم�ي�ر قطر ال�ش ��يخ متيم بن حم ��د �آل ثاين
يف م�ؤمتر التعاون وال�ش ��راكة .زيارة �أمري قطر
تعت�ب�ر �أول زي ��ارة ر�س ��مية ل ��ه للع ��راق ،والت ��ي
�ش ��ابت عالقة بلده مع العربية ال�س ��عودية بع�ض
التوت ��رات .ولك ��ن عالق ��ات البلدي ��ن حت�س ��نت
م�ؤخرا منذ توقيع اعالن مع العربية ال�س ��عودية
ودول خليجي ��ة �أخ ��رى لرئب �ص ��دع يف العالقة
بينهما دام �سنوات.
"قم ��ة بغ ��داد" تعترب فر�ص ��ة بالن�س ��بة لرئي�س
الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي لي�س ��تعر�ض جهوده
الأخ�ي�رة لإب ��راز العراق على انه و�س ��يط حمايد
يف االزم ��ات الإقليمي ��ة وكذل ��ك ا�س ��تعادة لدوره
الإقليمي املهم يف املنطقة بعد عقود من احلروب.
الرئي� ��س الفرن�س ��ي ماك ��رون وعق ��ب لقائ ��ه
بالكاظم ��ي و�ص ��ف اجتم ��اع ال�س ��بت عل ��ى ان ��ه
"تاريخي" ويظهر عودة العراق لال�ستقرار عقب
احلرب املدمرة �ضد تنظيم داع�ش ،الذي هزم يف
عام .2017
ويف رده عل ��ى الهجوم االنتح ��اري الأخري الذي
تبن ��اه تنظي ��م داع� ��ش يف العا�ص ��مة الأفغاني ��ة

كاب ��ول اخلمي�س ،ق ��ال ماكرون "ه ��ذه االحداث
تبني انه ا�ص ��بح من ال�ضروري الآن دعم العملية
ال�سيا�س ��ية يف الع ��راق اك�ث�ر م ��ن �أي وق ��ت �آخر
م ��ع م�ش ��اركة دول اجل ��وار .العمل للق�ض ��اء على
التهدي ��دات الأمني ��ة يف املنطقة ب�ض ��منها تنظيم
داع� ��ش يتطلب وج ��ود عراق م�س ��تقر مزدهر ذو
�س ��يادة" .وزير الثقافة ح�س ��ن ناظم قال يف لقاء
مع املونيرت بان قمة بغداد ت�سعى لتحقيق هدفني
�أحدهما �سيا�سي و�آخر اقت�صادي� ،أما ال�سيا�سي
فانه ي�شمل اجلهود لتخفيف التوترات بني بلدان
�أخ ��رى يف املنطقة والتي �ست�س ��اعد بدورها يف
عودة العراق ال�ستقراره.
�أما اجلانب االقت�صادي فيهدف لت�سوية �شراكات
اقت�ص ��ادية ما بني امل�ش ��اركني يف القمة يف جملة
حق ��ول ب�ض ��منها النف ��ط والكهرب ��اء والزراع ��ة
والثقافة والرتبية والتي ت�ش ��تمل على م�ش ��اريع
بناء مدار�س.
ويبدو ان هناك اجماعا ما بني امل�ش ��اركني يتعلق
بجان ��ب دعم اال�س ��تقرار يف الع ��راق .وال توجد
دول ��ة يف املنطق ��ة ت�س ��تفيد م ��ن ع ��راق �ض ��عيف
مك�سور غري قادر على ب�سط �سلطته يف البالد.
وم ��ن امل�ؤكد ان ت�س ��اهم احل ��وارات يف اجلهود
امل�س ��تمرة لتغي�ي�ر دور الع ��راق من كونه �س ��احة
ت�ص ��فية ح�س ��ابات ونزاع ��ات اىل كون ��ه ج�س ��را
للتعاون وال�شراكة يف املنطقة.
عن� :صحف ووكاالت عاملية
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المحلل الفني في قنوات الك�أ�س الريا�ضية ومي�ض منير:

تعادل الأ�سود مع كوريا و�إيران يع ّزز حظوظهم نحو المونديال

 ن���ت���ف���اءل ب���ال���ف���وز ف���ي م�ل�اع���ب ق��ط��ر  ..وال ن��ث��ق ب�����إع����داد الأن����دي����ة ل�لاع��ب��ي��ن
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أع ��رب امل ��درب ومي�ض من�ي�ر ،املح ّل ��ل الفني
يف قن ��وات الك�أ� ��س الريا�ض ��ية القطرية ،عن
�أمل ��ه ب� ��أن ت�س ��هم خ�ب�رة امل ��درب الهولن ��دي
دي ��ك �أدف ��وكات بتعديل �أ�س ��لوب لعب �أ�س ��ود
الرافدي ��ن من املُتح ِّفظ اىل املُبادِر باملحاوالت
الهجومية ل�ض ��مان م�س�ي�رة مُط ْم ِئنة لل�شارع
الكروي يف ت�ص ��فيات الدور احلا�س ��م امل�ؤهل
ملونديال.2022
وق ��ال ومي�ض يف حديث للمدى عرب ات�ص ��ال
م ��ن العا�ص ��مة القطرية الدوحة ":من حُ �س ��ن
حظ كرتن ��ا التي �ص�ب�رتْ على غي ��اب املدرب
البديل لل�سلوفيني �سريت�ش ��كو كاتانيت�ش �أن
دي ��ك ه ��و املُغامر اخلب�ي�ر يف �ش� ��ؤون اللعب
الأوروبي ذي النزعة الهجومية ،مثلما عرف
العامل ُكرة بلدهِ املُتقدّمة بطابعها ال�ش ��مويل،
وتوزي ��ع الواجب ��ات ب�ص ��ورة مُت ِّي ��ز مه ��ارة
الالعب �ض ��من التكتيك اجلماعي ،وما ت�ؤدّيه
اىل نتائج �إيجابية تع ّزز تفوّ ق الفريق طوال
دقائ ��ق ال�ش ��وطني ،ف�ض�ل ً�ا عن �سُ ��معة الرجل
ورغبت ��ه يف النجاح خالل مها ّم ��ه مع الأندية
واملنتخبات".
عطاء الالعبين

و�أ�ض ��اف �":أعتقد �أن مدة  31يوم ًا من تاريخ
ت�س� � ّلم ديك عمله م ��ع منتخبن ��ا الوطني حتى
الث ��اين م ��ن �أيل ��ول املقب ��ل موع ��د مباراتن ��ا
الأوىل �أم ��ام كوري ��ا اجلنوبية يف �س ��يئول،
ه ��ي ُم� �دّة كافي ��ة لإظه ��ار االن�س ��جام مل ��درب
حُم�ت�رف والعب�ي�ن مل ي�س ��بق �أن عم ��ل م ��ع
�أمثاله ��م يف املنطق ��ة ،با�س ��تثناء جتربته مع
الإمارات التي مل ت�س ��تمر �س ��وى ثالثة �أ�شهر
من مت ��وز لغاية �أيلول ع ��ام  ،2005وكل ذلك
�س ��يتوقف على عطاء الالعب�ي�ن يف منح الثقة
للمدرب ب�أنه ��م تكيّفوا مع برناجمه التدريبي
ولديه ��م املقدرة على تنفيذ تو�ص ��ياته و�إنهاء
املباراتني الأوّ ليتني مثلما يطمح".
ت�أثير المناخ

و�أو�ض ��ح ومي� ��ض ":كن ��ت �أمتن ��ى �أن يكون
اختيار مع�س ��كر املنتخب الوطن ��ي يف تركيا
منذ اليوم الأول بد ًال من الذهاب اىل �إ�سبانيا
ثم التوجّ ه اىل تركيا ،ونعلم مدى ت�أثري املناخ
على قوّ ة حتمّل املنهاج التدريبي لالعب ،لكن
ظروف قبول ديك تدريب منتخب العراق هي
م ��ن حدّدت مكان املع�س ��كر الأول ث ��م االنتقال
اىل الث ��اين ،وم ��ا ن�أمل� � ُه ه ��و مدى ا�س ��تفادة
العبين ��ا م ��ن الوح ��دات التدريبي ��ة النوعية،
ومتابعة املدرب ومالكه الفني والإداري لهم،

عمومية الكرة
الطائرة تنتخب �أربعة
�أع�ضاء جُ دد

عنا�ص ��ر م� ّؤهل ��ة للعب خ�ل�ال ثالث ��ة �أيام من
اال�س ��تدعاء الر�س ��مي  -املحدّدة م ��ن االحتاد
ال ��دويل للعب ��ة  -وهو حال جمي ��ع منتخبات
الع ��امل التي ال تع�س ��كر طوي ًال ولي�س ��ت لديها
م�ش ��كلة يف نظ ��ام التدري ��ب لأندي ��ة الق�س ��م
الأول من امل�س ��ابقة الوطني ��ة ،هنا نعاين من
�سوء �إعداد الالعب مع ناديه وعدم مت ّكنه من
الرك� ��ض 13كم خالل املباراة ،ولذلك نخ�ش ��ى
ا�س ��تدعاء خم�س ��ة العبني مث ًال ملن ��ح املنتخب
طاق ��ة جديد لعدم ثقتنا بجاهزيتهم مع مدربه
املحلي".
مالعب قطر

وع ��ن م ��دى ت�أث�ي�ر اللع ��ب خ ��ارج الأر� ��ض
واال�ستفادة من امللعب القطري لدعم حظوظ
الأ�س ��ود ،قال ":من حُ �س ��ن حظ منتخبنا هذه
امل ّرة ،فالدور احلا�س ��م يقام من دون جمهور،
و�س ��يكون اللع ��ب يف قط ��ر فر�ص ��ة جدي ��دة
لتحقي ��ق نتائ ��ج طيب ��ة مثلم ��ا تع ��وّ د الالعب
العراقي �أن يتم ّتع بخم�سني باملئة من التفا�ؤل
ب�ض ��مان الفوز يف قرارة نف�سه عندما يُباري
مناف�س ��يه عل ��ى مالعب قط ��ر ،كونها �س ��جّ لت
مواقف م�ش� � ّرفة مع العراق و�أ�س ��همت ب�ضمّه
اىل البطول ��ة اخلليجية ع ��ام  1976وعودته
اليه ��ا عام  2004بع ��د تغييبه ق�س ��ري ًا نتيجة
ظروف �سيا�س ��ية ،وكذلك فتحت قطر فنادقها
وم�ست�ش ��فياتها ومالعبه ��ا العاملي ��ة جلمي ��ع
الريا�ض ��يني العراقيني الذين ي�شعرون ب�أنهم
�أع� � ّزاء ب�ي�ن �أهلهم يف بلدهم الثاين ولي�س ��وا
�ضيوف ًا عليه".

من �أجل رفع لياقتهم البدنية وحت�سني احلالة �أواخ ��ر العام  ،2022لذلك الب ّد من بذل جهود
النف�س ��ية ،بعد االنتقادات الت ��ي طالتهم عقب م�ض ��اعفة النت ��زاع التع ��ادل �أ�ض ��عف الإميان
فق ��دان �ص ��دارة املجموعة ل�ص ��الح �إيران يف وعدم خ�سارة املباراتني".
العا�صمة البحرينية املنامة منت�صف حزيران
ّ
تحفظ همام
املا�ضي".
و�أ�شار الالعب الدويل ال�سابق ،اىل �أن "هناك
قناعة فنية
بع�ض الالعبني ق�ضوا عدّة �سنني مع املنتخب
ُكمن يف عدم الوطن ��ي ،و�ش ��اركوه يف بط ��والت قوي ��ة ،مل
وا�ستدرك �":صراحة ،خوفنا ال ي ِ
تر�شيح درجال
ا�ستطاعة ديك الت�أقلم مع الالعب العراقي ،بل يك ��ن م ��ردود عطائه ��م يتنا�س ��ب م ��ع ت�ش� �بّث
وختم ومي�ض منري حديث ��ه �":أن يوم الرابع
العك�س ،ي�س ��اورنا القلق ح ��ول عطاء الالعب املدربني بزجّ هم �أ�سا�س ��يني ،فهمام طارق مثال
لأنه يف ع ّز قوة املنتخب و�صدارته املجموعة ي� ��ؤدّي واجب اجلن ��اج الأمين مل ي ��زل يلعب �أ�ش ��رطة مبارياته ويحاول تاليف ال�س ��لبيات ع�ش ��ر من �أيلول املقبل �س ��يكون منعطف ًا مهم ًا
قلت يف �أحد الربام ��ج (وداع ًا مونديال قطر) ب�ش ��كل متح ّفظ م ��ن دون �أن يتج� � ّر�أ باقتحام ق ��در الإم ��كان فالع ��ب خ ��ط الو�س ��ط يتحمّل يف تاري ��خ الك ��رة العراقي ��ة �إذا م ��ا �س ��ارت
عطف� � ًا عل ��ى الأداء الرتيب وغري امل�ش ��جّ ع يف منطق ��ة اجلزاء ،ويه� �دّد مرم ��ى املناف�س! يف واجب ��ات مر ّكبة تقت�ض ��ي عدم �إهمال ال�ش ��ق �إج ��راءات انتخاب ��ات احتاد ك ��رة القدم مبثل
املرحل ��ة الثاني ��ة ،و�س� ��أبقى م� ِؤمن� � ًا بقناعتي ح�ي�ن ب ��ات اجلن ��اح الي ��وم ي�ص ��نع الفر� ��ص الهجوم ��ي منه ��ا ،مثلم ��ا يحر�ص عل ��ى ت�أمني م ��ا يتو ّقع جمي ��ع املراقبني لرت�ش ��يح الكابنت
ّ
ويحتك مع املدافع ،وي�ؤ ّثر منطق ��ة دفاعه ،والقاعدة با ِئن ��ة يف اللعبة �إذا عدنان درجال نف�س ��ه رئي�س� � ًا لالحت ��اد ونيله
الفني ��ة ه ��ذه حت ��ى تك�ش ��ف جولتي �س ��يئول وي�سجّ ل الأهداف
ثقة الهيئة العامة كونه ي�س ��تحق قيادة اللعبة
تهاجم ُ ..ته َزم".
والدوح ��ة م�ص�ي�ر مبارات ��ي الدور احلا�س ��م عليه من خالل ال�ض ��غط ليح�ص ��ل عل ��ى ركلة مل ِ
كريا�ض ��ي نزيه �أثب ��ت جناحه العب� � ًا ومدرب ًا
يف  2و� 7أيل ��ول املقب ��ل ،امل�س ��توى احلقيقي جزاء ،وهذه امل�سائل مل ن�شاهدها يف �أ�سلوب
�إعداد النادي
للأ�سود بعهدة املدرب اجلديد".
وي�س ��عى للتميّز �إداري ًا بعد جتربة ا�ستيزاره
لعب همام".
وبخ�ص ��و�ص ج ��دوى الإبق ��اء عل ��ى �أغل ��ب منذ عام تقريب� � ًا ،الأمر الذي ينعك�س �إيجابي ًا
نقطتان
الالعبني بعد �أن �شهدت م�س ��توياتهم تراجع ًا على م�سرية املنتخب الوطني ،فاجلميع يعلم
�إح�صائية �صفاء
ّ
ون ّب ��ه �إىل �":أن احل�ص ��ول عل ��ى نقطت�ي�ن من وي�ض ��يف ":هن ��اك حال ��ة �أخ ��رى وثقتها عن يف املرحلة الثانية من الت�صفيات ،قال ":هذا �أن الكابنت درجال هو من تت�شاور معه الهيئة
مبارات ��ي كوري ��ا اجلنوبي ��ة و�إيران �س ��تزيد الع ��ب خط الو�س ��ط �ص ��فاء ه ��ادي يف عملية ما تفرزه مبارات ��ي كوريا اجلنوبية و�إيران ،التطبيعي ��ة من ��ذ مبا�ش ��رتها يف الراب ��ع م ��ن
م ��ن ن�س ��بة التف ��ا�ؤل بامل�ض ��ي يف م�ش ��روع اح�ص ��ائية دقيقة� ،أنه �أعاد ت�سع كرات للخلف وللعلم ل�ستُ مع الر�أي القائل �أنه من ال�صعب ني�س ��ان عام  ،2020وهو من ير�س ��م �سيا�س ��ة
الت�أهل اىل املونديال ،وخالف ذلك �س ��نواجه مقاب ��ل ك ��رة واح ��دة للأم ��ام ،وت�س ��اءلتُ مع تغيري بع�ض الالعبني �أثناء فرتة الت�ص ��فيات اللعب ��ة حر�ص� � ًا من ��ه ولي� ��س ّ
تدخ�ل ً�ا ،لتوفري
م�ص ��اعب كب�ي�رة حت ��ى م ��ع منتخب �س ��وريا نف�س ��ي :مل ��اذا مل ينتبه كاتانيت� ��ش �أو الالعب بذريع ��ة االن�س ��جام وعدم تواج ��د ا ُ
جلدد يف بيئة �ص ��احلة لها كي تع ��اود حتقيق منجزات
املتط ��وّ ر وال ��ذي ك�ُب�رُ ت �أح�ل�ام العبي ��ه يف نف�س ��ه اىل هذه احلال ��ة؟ ومتى يُهاجم يف ظل مع�س ��كر املنتخ ��ب ال�س ��ابق! ه ��ذا الأم ��ر غري ثمانيني ��ات القرن املا�ض ��ي ،بل و�أف�ض ��ل منها
اللع ��ب بني نخبة الكرة العاملي ��ة ببطولة قطر �أ�س ��لوب لعبه ه ��ذا؟ الب ��د �أن يراجع كل العب �ص ��حيح ،فالدوري العراقي يفرت�ض �أن ي�ضم �إن �شاء الله".
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+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
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 بغداد  /املدى
�أقام االحتاد العراقي للكرة الطائرة ،م�ؤمتر االنتخابات التكميلية،
على قاعة املن�صور للألعاب الريا�ضية يف الكرخ ،بح�ضور  69ع�ضو
هيئة عامة م��ن �أ��ص��ل  70وب��إ��ش��راف د.ع�ل�اء جابر ع�ضو اجلمعية
العمومية للجنة الأوملبية رئي�س اللجنة االنتخابية وعالء جبار مق ّرر
اللجنة.
و�أ�سفرت االنتخابات عن فوز �أربعة �أع�ضاء جُ دد �أكملوا توليفة الهيئة
التنفيذية لالحتاد العراقي للكرة الطائرة ،و ُهم �آزاد ح�سن قادر فاز
مبن�صب النائب الثاين لرئي�س االحت��اد ،وب�شار اجل��اب��ري و�أحمد
عبد الكرمي ب�صفة ع�ضوين ،فيما نالت كزال كاكه حمه ثقة العمومية
لت�شغل املقعد الن�سوي.
وجرت قبل ذلك انتخابات ممثلي احلكام الدوليني حيث نال احلكم
الدويل ه�شام بكر الثقة بني �أربعة حكام عاملني ممّن يحملون ال�شارة
الدولية �أو الآ�سيوية وهم حمزة حاكم عبد الر�ضا وجا�سم �صايف
خريالله ومو�سى �سامل عزيز و��ش��وان علي حمه ج��ان .وف��از عالء
خلف ممث ًال عن مدربي املنتخبات الوطنية بعد مناف�سة �ستة مدربني
هم �سعد يحيى دروي�ش و�أح�سان عبد احل�سن عبد احل�سني وعادل
ح�سن جزه ور�سول �سلطان و�أمني فا�ضل ح�سن وحم�سن عبد الواحد
حم�سن ،و�أخ ً
ريا فاز الالعب �أ�صيل جميل ممث ًال عن العبي املنتخبات
مم��ن �شاركوا يف �آخ��ر بطولة دولية وه��م م�صطفى غني
الوطنية ّ
ح�سني وم�صطفى حميد جبار وح�سني منري �شامل و�أ�سالم �ساجت
جالب وعلي لفته جميد وهادي علي عبد احل�سني وريا�ض عزيز حممد
و�أ�سامه منيف �صابر وعلي �صاحب ابو�شنان وعبا�س عبد الكرمي
وح�سام عبد ال�صمد �صدام و�أمين علي م�سلم و�صفاء لفته جميد.
وكان احتاد الكرة الطائرة قد �أعلن يف ال�ساد�س والع�شرين من متوز
املا�ضي عن فتح باب الرت�شيح لالنتخابات التكميلية للهيئة التنفيذية
لالحتاد وفق ًا للمادة ( )٤ /٢١من النظام الداخلي لالحتاد.
و�أكد جميل العبادي ،رئي�س احتاد الكرة الطائرة يف ت�صريح �صحفي،
عقب خ�ت��ام امل ��ؤمت��ر� ،أن �أ� �س��رة ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة �أ�سهمت يف جناح
االنتخابات التكميلية بعدما �أدّت دورها مب�س�ؤولية كبرية يف اختيار
اال�شخا�ص ّ
املر�شحني ل�شغل املنا�صب ال�شاغرة ،موجّ ه ًا �شكره اىل
د.عالء جابر ع�ضو اجلمعية العمومية للجنة الأوملبية رئي�س اللجنة
االنتخابية وع�لاء جبار مق ّرر اللجنة جلهودهما الكبرية يف �أمتام
امل�ؤمتر وفق ًا للإجراءات القانونية املعتمدة ،متم ّني ًا احلظ الأوفر ملن
مل ينل ثقة الهيئة العامة لتويل منا�صب االحتاد يف امل�ستقبل ليكونوا
قي الالعبني
عنا�صر فاعلة ت�سهم يف تطوير قاعدة اللعبة من �أجل ُر ّ
واملدربني واملنتخبات الوطنية.

�إعالن مناق�صة تنظيف م�ست�شفى ال�شهيد ال�صدر العام ل�سنة 2021 /
(للمرة الأوىل)
تعلن دائرة صحة بغداد الرصافة  /مستشفى الشهيد الصدر العام عن املناقصة اخلاصة بتنظيف املستشفى ومن ضمن تخصيصات املوازنة
اجلارية لس��نة ( .)2021فعلى الراغبني باالش��تراك في املناقصة من الش��ركات اخملتصة واملس��جلة رس��ميا ً داخل العراق تقدمي عطاءاتهم وفق
الشروط واملواصفات املوجودة في (التندر) والذي ميكن احلصول عليه من خالل وحدة احلسابات في املستشفى مقابل مبلغ قدره ( )50.000فقط
خمس��ون أل��ف دينار غير قابل للرد .على ان يقدم العرض داخل ظرف مغلق ومخت��وم مع تثبيت العنوان الكامل على العطاء وتودع في صندوق
العطاءات في مستش��فانا ،علما ً أن آخر موعد لغلق املناقصة هو نهاية الدوام الرس��مي ليوم (األربعاء) املصادف ( )2021/9/8على ان ترفق مع
العطاءات الشروط والوثائق واملستمسكات التالية:
 -1هوية تصنيف الشركة أو املكتب نافذة لعام ( 2021اختصاص تنظيف).
 -2كافة أوليات تأسيس الشركة.
 -3التأمينات القانونية املطلوبة بنسبة ( )%1من قيمة العطاء وتكون على شكل صك مصدق.
 -4كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام .2021
 -5وصل شراء التندر اخلاص باملناقصة.
 -6قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات املستفيدة.
 -7تقرير الكفاءة املالية من خالل تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني االخرتني.
 -8جلب قرار شمول الشركة بالضمان االجتماعي صادر من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.
 -9تدوين أس��عار فقرات جدول كميات العطاء ومبلغه اإلجمالي رقما ً وكتابة في جدول تفصيلي واضح مطبوع .مع تثبيت عدد األوراق املكون
منها العطاء.
 -10تقدمي كشف حساب مصرفي باسم الشركة من احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي.
 -11عنوان ثابت للشركة او املكتب مع رقم الهاتف.
 -12املوقع االلكتروني للش��ركة في وثائق العطاء والبريد االلكتروني واس��م وعنوان الش��خص املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص
العطاء.
 -13تكون مدة العقد لغاية نهاية السنة املالية لعام .2021
 -14ال يجوز ملنتسبي الدولة او القطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
 -15يتم احتساب الغرامات التأخيرية وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية املرقم ( )2لسنة .2014
 -16املؤسسة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -17يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
 -18تكون مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يوم.
 -19تكون املناقصة خاضعة للوثائق القياسية.

مدير م�ست�شفى ال�شهيد ال�صدر العام

آراء وافكار
قناطر

الغربة في �صورتها الماثلة

طالب عبد العزيز
ا�س ��تيقظتُ ويف فمي جمل ٌة (يا لها من حياة ال َت�ستويف
تكل َفته ��ا �إال بامل ��وت) رمب ��ا اختم ��رت اجلمل ��ة هذه يف
حل ��م الربح ��ة ،او ه ��ي مم ��ا ترتك ��ه الوقائ ��ع يف العقل
الباط ��ن ،لكنْ  ،وكما يف كل ال�ص ��باحات ،فان ��ا �أبد�أ فيها
يومي برحلة ق�ص�ي�رة بني دارة اخلطار والبيت الكبري
والبقچة ال�ص ��غرية .مل �أ�ش ��رع بالرحلة الق�س ��رية هذه
الي ��وم ،ث ��م �أنني ن�س ��يت ف�ي�روز ،فل ��م ا�س ��معها ،ولكي
تنتظ ��م ال�س ��اعاتُ االوىل كما هي ،فق ��د وجدتني باحث ًا
يف �أرف ��ف املطبخ عن علب ��ة القهوة ،لكنن ��ي مل �أجدها.
ل ��ذا ،اخذت جمل�س ��ي �أمام ال�شا�ش ��ة هذه ،مقلب� � ًا �أخبار
العامل ،التي تند ُر املباهجُ فيها.
إنْ
رمبا ي�شرتك املاليني يف العامل معي بهذه ،و� �إختلفنا،
فبالتفا�ص ��يل واحلاجات ،و�إن تباينت فبح�س ��ب املوقع
والرتكيب ��ة االجتماعي ��ة ،لك ��ن ،وبح�س ��ب اجلميع ،فال
وج ��ود حلياة حقيقية لالن�س ��ان يف الكون كله .وكل ما
نفعله فيها هو م�شاغلة للموت ،و�إيهام بجدوى الوجود
عليها ،فنحن م�ش�ت�ركون يف امل�ص ��ائر وامل� ��آالت ذاتها.
كنتُ �أعتقد ب�أنَّ الب�صرة� ،أو العراق� ،أو �شرقنا العربي،
هي البالد الوحيدة التي يعاين االن�س ��ان فيها من جور
احل ّكام ،وتخلف جمتمعاته ،وانح ��راف الطبيعة فيها،
ُ
�إال �أنني اكت�ش ��فت ب�أنَّ
جتريف الب�س ��اتني وردم االنهار
ً
على �س ��بيل املثال ،مو�ضوع ن�ش�ت�رك فيه جميعا ،و�أننا
ال منل ��ك احلل ��ول لها ،ال اليوم وال بعد ع�ش ��ر �س ��نوات،
فالتحوالتُ يف ال�سيا�س ��ة ،وتف�س�ي�ر الدين ،وخ�ض ��وع
احلاك ��م ،او ا�س ��تثماره لر�أي االغلبية اجلاهلة ق�ض ��ايا
م�ستع�صية ،ال يلوح يف االفق �شبحُ اخلال�ص منها.
يف م ��كان ما م ��ن العامل (املتمدن) رمب ��ا  -هل من متدن
�شخ�صي ،بانكفائه
هنا؟  -قد يجد املرء م�أمنه يف ما هو
ٍّ
عل ��ى نف�س ��ه ،وببعده عن م ��ا هو عام ،ف�ل�ا تت�أثر حياته
بتقلبات ال�سيا�سة ،وال جتور عليه الكني�سة ورجاالتها،
لكنن ��ا ،يف القطعة املوح�ش ��ة املظلمة م ��ن االر�ض ،وقد
عم ��د احلاكم �إىل ربط حياتنا ب�آلة حكمه(الدين) وجعل
الن�ص واملقد�س،
م ��ن كل �أفعاله مربرة ،با�س ��تناده اىل ِّ
ومثل ��ه يفعل �ش ��يخ القبيلة ،وزعيم امللي�ش ��يا ،واحلزب
الدين ��ي ،الذي ��ن اوثق ��وا بيانهم اىل م�أثوره ��م الديني،
ث ��م عقدوها بحبل تقاليده ��م االجتماعية ،وبذلك تكون
احللق ��ات القاتلة قد احكم ��ت حبلها عل ��ى رقابنا ،حتى
�صرنا ال ننتظر �إال ما جتود به حرابهم.
ال ت�ش� � ّكل ال�س ��عاداتُ املجت ��ز�أة ،التي ن�ستخل�ص ��ها مما
نتوهم ��ه يف الف ��روج والك ��وى البعي ��دات �ش ��يئ ًا ،ف�ل�ا
ٌ
عار�ض ما
متكث �س ��اعات اللقاء باحلبيبة طوي ًال ،وهي
ترادفت ،يف االيام والليايل ،وال تدوم خرب�شات النبيذ
يف الوج ��ه �إال حلظات ،فهي مم ��ا ت�أبِّد ذهابُه يف الك�أ�س
االخرية ،وال املتع الق�ص�ي�رة بقراءة كتاب ،او م�شاهدة
فيل ��م قادرة عل ��ى �أن متنح وجودنا معن ��ى ما .هناك غ ٌد
جاث ��م �أبد ًا على الروح .وهناك �س � ٌ
�وط مرتف ٌع يف عمود
الدخ ��ان ،ال �س ��بيل لتفادي ��ه ،وهناك الكث�ي�ر مما جنهله
نحن ،ويعلمه غرينا.
نذهب اىل ال�ش ��عر معتقدينه خال�ص� � ًا ،فنكتب :الطاول ُة
ُ
َ
يف الرك ��ن الق�ص � ِّ�ي ،ذاك /هي م ��ا اردتُ
احلديث عنه/
لي� ��س عنها بال�ض ��بط� /إمنا ،عن امل ��ر�أة والرجل اللذين
يجل�س ��ان ،هن ��اك /هو بهيئت ��ه امل�ش ��ذبة بالوقار ،وهي
بان�ص ��اتها الطويل /هو يتحدث عن اال�ش ��جار ،التي مل
تهلك يف العا�صفة البارحة  /وهي تت�أمل غربتهما التي
متلأ الف�ض ��اء  /هو يبحث يف االيّام عن ي� ٍأ�س ال �أحد له
 /وه ��ي تت�أم ُل احلقائ � َ�ب ،جترجرها ال ِّريح التى ال تني
تهب.
ُّ

رأي من الخارج
هناك تعريف ��ان متعار�ضان للحرية ،
وي�ستحث هذان التعريفان مفهومني
متناف�س�ي�ن للدول ��ة واملجتم ��ع ،
فاحلري ��ة مفهوم حمري يحب اجلميع
املطالبة ب ��ه دون معرفة ما يتحدثون
عن ��ه ح ًق ��ا .اذ يكف ��ي مراقب ��ة اجلدل
ح ��ول ج ��واز ال�سف ��ر ال�صح ��ي يف
فرن�س ��ا .فبالن�سب ��ة للبع�ض هو جهاز
ي�سمح باحلرية  ،وبالن�سبة للآخرين
ه ��و �ش ��كل جدي ��د م ��ن �أ�ش ��كال القمع
..وم ��ع ذل ��ك ف� ��إن اجلمي ��ع يطالبون
باحلرية� .إذن م ��ن هو على حق ومن
املخطئ؟
يف تقلي ��د التنوير الأجنلو-فرن�س ��ي
الكال�سيكي  ،يتم التعبري عن احلرية
ال�س ��لبية م ��ن حي ��ث ح ��دود تدخ ��ل
الآخرين�( .أنا حر �إذا مل مينعني �أحد
من اتخ ��اذ قرارات ��ي) .يف �أي حدود
ميك ��ن للف ��رد اذن �أن يتخ ��ذ خياراته
اخلا�ص ��ة  ،دون �أن يخ�ض ��ع لإك ��راه
الآخري ��ن �أو القان ��ون؟ به ��ذا املعن ��ى
� ،أن ��ا ح ��ر �إذا مل �أتعر� ��ض للتدخ ��ل
والإك ��راه م ��ن الآخري ��ن .وتتمت ��ع
احلري ��ة بخ�صو�ص ��ية حممية  ،وهي
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تغي ال�سرتاتيجية االمريكية
�أفغان�ستان و رّ
ـ2ـ

تغي
ي�ص ��ف مراقبون مايجري بكونه ،ب�س ��بب رّ
و (تطور) اال�ستعمار و ال�سيطرة اال�ستعمارية
االحتاللية ال�س ��ابقة و �ش ��كلها و م�ض ��مونها مع
تط ��وّ ر �ش ��عوب الع ��امل و معارفه ��ا ،كم ��ا تغ�ّي�رّ
اىل امربيالي ��ة بت�س ��ابق ال ��دول االمربيالي ��ة و
�صداماتها بينها و (فوز) االكرث قوة و �سطوة و
واجهة ب ّراقة بالكعكة ..و يتحوّ ل يف عامل تعدد
القطبي ��ة يف حال �ص ��عوبة انف ��راد قطب واحد
 د .مهند الرباك
بالكعك ��ة لوحده ،اىل �س ��يطرة كومربادورية (
بتفاهم (توافق)عدة اقطاب دولية لإمت�ص ��ا�ص
بلد ما) و ال�سيطرة على ثرواته ،م�شك ّال مظهر ًا
متزايد ًا لإ�س ��لوب نفوذ القوى العظمى يف دول اخلدمي ��ة للمواط ��ن و ملواجه ��ة �ص ��عود انواع و �سيا�س ��اتها الت ��ي �س ��ارت و ت�س�ي�ر عليه ��ا ،و اال�س�ل�اموي املتط ��رف) ،يف  :جنوب رو�س ��يا،
العامل الي�شبه ال�سابق.
العن�ص ��رية ،بل و اخذت واليات امريكية ترفع و�ص ��لت اىل ان حتقيقه ��ا اعل ��ى االرب ��اح مهما �شرق ايران ،اوزبك�س ��تان ،قرغيزيا ،ترك�ستان
ويف الواليات املتحدة ف�إن ال�سيا�سات احلربية مطالب اال�س ��تقالل عن الوالي ��ات املتحدة و يف كان ��ت الو�س ��ائل ،و ب�ل�ا مب ��االة بنتائجها على ا�ض ��افة اىل االقليم ال�ص ��يني اال�سالمي املتمرد
و املغام ��رات االمريكية على عدة ا�ص ��عدة امام مقدمتها كاليفورنيا..
دول الع ��امل ،م�س ��تفيدة من موقعه ��ا اجلغرايف منذ �س ��نوات على الدولة ال�صينية الذي ي�سكنه
ال�ص ��عود املذه ��ل املايل و االقت�ص ��ادي لل�ص�ي�ن و �ص ��ار فيه ��ا و�ض ��ع ًا ي�ش ��بهه مهتم ��ون البعي ��د الذي يقيها م ��ن موجات تدفق الالجئني الإيغور..
و لب�ض ��ائعها االرخ�ص ثمن ًا الت ��ي اخذت تغزو م�س ��تقلون بو�ض ��ع االحت ��اد ال�س ��وفيتي يف و طالبي الث�أر و الرد ،و من الراف�ض�ي�ن النظمة و يعي� ��ش االيغور يف املنطقة االكرث ح�سا�س ��ية
العامل بالدخول الوا�سع للرابوت يف �صناعاتها زم ��ن البريي�س�ت�رويكا و التغيريات العا�ص ��فة حكم دولهم التي لعبت الواليات املتحدة ادوارا لالقت�ص ��اد ال�ص ��يني ،فا�ض ��افة اىل احتوائه ��ا
( كما دخل يف �ص ��ناعات اكرث الدول ال�صناعية فيه منت�ص ��ف و اواخ ��ر الثمانينات م ��ع انواع هامة بتن�صيبها..
عل ��ى احد اهم املراكز النووية ال�ص ��ينية ،ف�إنها
) و ال ��ذي ت�س ��بب بك�س ��اد الب�ض ��ائع االمريكية الف ��وارق ،التغي�ي�رات الت ��ي ادّت اىل تغ�ّي�رّ و يف زم ��ن تطور و �ص ��عود الإعالم و م�ص ��ادر حتتوي على املمر اجلبلي العا�صي الوحيد بني
و �ض ��يق اال�س ��واق امامه ��ا لغالء ا�س ��عارها ،و ال�سيا�س ��ات و ال�س�ت�راتيجية و االنف ��راط االخب ��ار يف ان ��واع املواق ��ع ا�ض ��افة اىل تزايد جبال افغان�ستان ال�صخرية العمالقة ،الذي مير
ت�س ��بب بافال�س عدة م�ش ��اريع �ص ��ناعية كربى امل�ؤ�سف للجمهوريات ال�سوفيتية ،حني تو ّقع و ت�أث�ي�ر االع�ل�ام و الك ��ذب االعالم ��ي ..تع ��ددت فيه خط ال�سكة ال�صيني الوحيد املار اىل ميناء
فيه ��ا ،ام ��ام االنف ��اق املتزاي ��د على ال�ص ��ناعات بخطوط عري�ض ��ة علماء و مفكرون رو�س ،ب�أن تف�س�ي�رات ا�س ��باب االن�س ��حاب االمريك ��ي كادار (غ ��وادر) الباك�س ��تاين اح ��د ُع َق� � ْد طريق
الع�س ��كرية و برمي مئ ��ات �آالف االيدي العاملة الوالي ��ات املتحدة قد تواج ��ه ماواجهه االحتاد الفو�ض ��وي من افغان�ستان ،لت�س ��تقر اكرث على احلرير.
اىل البطال ��ة و ال�ش ��ارع ،ا�ض ��افة اىل الالمباالة ال�سوفيتي لينفرط عقد والياتها ،لغياب القطب تف�س�ي�رين كبريي ��ن بنظ ��ر �سيا�س ��يني و خرباء و يرون التف�سري الثاين لالن�سحاب االمريكي،
بالتغي�ي�رات املناخي ��ة و البيئوي ��ة احل ��ادة و العامل ��ي ال ��ذي كان مواجه� � ًا لها و ال ��ذي فر�ض هما بني :حماولة قطع طريق احلرير (م�شروع ان ��ه يح�ص ��ل بع ��د �ض ��مان الوالي ��ات املتح ��دة
تزاي ��د انت�ش ��ار االوبئ ��ة القاتلة ،و خا�ص ��ة بني عليه ��ا نوع بن ��اء بيته ��ا الداخل ��ي و حتالفاتها احلزام ال�ص ��يني) امل ��دوّ ي ،او اعاقته و ت�أخري و عقده ��ا م ��ع طالب ��ان عق ��د احت ��كار مناج ��م
االم�ل�اح و املعادن الن ��ادرة بعد ان ا�س ��تثمرت
االو�ساط الفقرية الوا�سعة.
ملواجهت ��ه ،حينها .الأم ��ر الذي يلزمه ��ا باعادة اجنازه..
و ت�س ��بب كل ذل ��ك و غ�ي�ره بتناق� ��ص االهتمام بناء بيتها و �سرتاتيجيّتها يف العامل اجلديد .فاالن�س ��حاب االمريك ��ي الفو�ض ��وي ،و اندفاع اهمه ��ا خالل الع�ش ��رين �س ��نة املا�ض ��ية و التي
باملواط ��ن االمريك ��ي و عمله و �س�ل�امة حياته ،و ي ��رون ان االزمات و اال�ض ��طرابات الداخلية طالبان لل�سيطرة على الواليات مقابل ان�سحاب يق� �دّر متخ�ص�ص ��ون قيمته ��ا االولي ��ة ب�س ��تة
الأمر الذي غيرّ الو�ضع الداخلي االمريكي الذي الت ��ي ته ��دد كيانه ��ا و وحدته ��ا و �ض ��رورات و ذوب ��ان الق ��وات احلكومي ��ة االفغاني ��ة و تريليون ��ات دوالر ..و تعت�ب�ر املع ��ادن النادرة
اخذ ي�ش ��هد ان ��واع االحتجاج ��ات و املظاهرات تلبي ��ة تلك احلاجات املكلف ��ة ،ادى و ي�ؤدي اىل ت�سليمها و ت�سليم ا�سلحتها لطالبان ،خلق مناخ ُد ّرة ال�ص ��ناعات الف�ض ��ائية احلديثة و الرقوق
اجلماهريية ال�س ��لمية و االحتجاجات العنفية ،ا�ض ��طراب �سيا�س ��اتها و ن�ش ��اطاتها اخلارجية حرب و حالة من �ص ��عود امل�ش ��اعر اال�سالموية االلكرتونية و ال�ص ��ناعات الع�س ��كرية الدقيقة
ب�س ��بب ت�آكل و نق�ص ��ان احلقوق االقت�صادية و و جعله ��ا ال ت�س ��تطيع حت ّم ��ل اعب ��اء وعوده ��ا (ال�س ��نيّة) يف دول املنطق ��ة و (انت�ص ��ار الفك ��ر و اجه ��زة املراقب ��ة و النواظ�ي�ر املتنوع ��ة و

الرادارات العمالقة ،و ت�ض ��من التنفيذ الدقيق
للعمليات الع�س ��كرية و العلمي ��ة ( املعادن التي
حتتكرها ال�ص�ي�ن حالي ًا و توجد غري م�ستثمرة
و حماط ��ة بانواع ال�س ��رية و ال�ص ��راعات غري
املعلن ��ة يف بلدان قليلة يف الع ��امل يف مقدمتها
العراق و افغان�ستان.) ..
و ي�ص ��ف متخ�ص�ص ��ون م�س ��تقلون �س ��لوك
الوالي ��ات املتحدة احل ��ايل بكونه �س ��عي للحد
من خ�س ��ائرها و للح�ص ��ول على اعلى االرباح
لإيج ��اد حلول لأزماته ��ا الداخلي ��ة ..و تتوجه
ملواجهة مناف�سيها و اعدائها با�شعال احلروب
و االزم ��ات بوجههم و تكبيدهم خ�س ��ائر هائلة
للح ��د م ��ن مناف�س ��تهم لها و خا�ص ��ة ال�ص�ي�ن و
رو�سيا و ايران..
و على ذلك فان الواليات املتحدة �صنعت ازمة
ميكن ان تك ��ون حادة و ل�س ��نوات ،يف منطقة
�آ�سيا الو�س ��طى برتك احدث اال�سلحة لطالبان
بطرق غري مبا�شرة �سواء كان لف�شلها و ل�سوء
تقديرها مل ��ا يجري يف افغان�س ��تان ،او بطرق
خطط ��ت له ��ا و هي عليم ��ة مبا ي ��دور هناك و
عليمة بدرجات �صراع القوى الداخلية فيها.
و يف ذلك املناخ احلرب ��ي ،اعلنت عدة واليات
رف�ضها لإ�س ��تالم طالبان احلكم و يف مقدمتها
والية بن�ش�ي�ر التي يقود مترد ًا فيها احمد �شاه
م�س ��عود االبن ،ال ��ذي ينتظر دعم ًا فرن�س ��ي ًا و
اوروبي� � ًا له و التحقت ب ��ه وحدات من القوات
الع�س ��كرية االفغاني ��ة النظامي ��ة ،للوق ��وف
بوجه ت�ش ��كيل ام ��ارة ا�س�ل�امية متطرفة بد�أت
مالحمها مبواجهة ال�ش ��عب بالعنف و التهديد
و راح �ضحاياه الع�شرات من املدنيني رجا ًال و
ن�س ��اءً ،كما دار حول مطاركابل و يف مواجهة
املظاه ��رات الن�س ��ائية و ال�ش ��عبية املنددة مبا
يح�ص ��ل و خلوفه ��ا م ��ن ع ��ودة نظ ��ام طالبان
ال�س ��ابق الذي ت�س ��بب بقتل و م ��وت و هروب
مئات �آالف االفغان ن�سا ًء و رجا ًال( .انتهى)

نائبة الرئي�س تف�شل في �أداء مهامها
ن�شرت في المدى ،بتاريخ � 14آب/
�أغ�سط�س مقال «قراءة في خطاب
بايدن الى الأمه» �أ�شرت فيه الى �أن
الإدارة الأمريكية �ستتعر�ض الى
الم�ساءلة ،ب�سبب الخروج المذل
من �أفغان�ستان ،بعد انتهاء العطلة
ال�صيفية للكونجر�س .اال �أنه ،من
المنطقي� ،أن ال تنتظر و�سائل االعالم
حتى انعقاد جل�سات الكونجر�س،
وبا�شرت بتوجيه النقد الحاد للإدارة
االمريكية التي ف�شلت في �إدارة ملف
االن�سحاب من �أفغان�ستان.

اهتم ��ت ال�ص ��حافة االمريكي ��ة والأجنبي ��ة
باالنتكا�س ��ات الكب�ي�رة الت ��ي تعر�ض ��ت له ��ا
نائب ��ة الرئي� ��س كاماال هاري�س يف ال�سيا�س ��ة
اخلارجي ��ة والداخلي ��ة ،والت ��ي ق ��د تكلفه ��ا
من�ص ��بها .ففي �أقل من ثمانية �أ�ش ��هر ،مل تكن
كاماال هاري�س قادرة على �إثبات �أن م�ؤهالتها
كانت كافي ��ة لأداء واجبات ال�ش ��خ�ص الثانيٍ
يف ادارة البي ��ت الأبي� ��ض .لق ��د ف�ش ��لت يف
العمل على حل م�شكلة الالجئني على احلدود

م ��ع تك�س ��ا�س ،واعرتفت بنف�س ��ها ب�أنها كانت
امل�س� ��ؤولة عن امللف الأفغ ��اين الذي نتج عنه
انتكا�س ��ة كبرية ل�سيا�سة البيت االبي�ض .هذا
ما كتبه ال�ص ��حفي الأمريكي ميكاه كورتي�س
يف مق ��ال حتليل ��ي ن�ش ��ر بتاري ��خ  18اب/
�أغ�س ��ط�س مرتجم ��ا اىل الرو�س ��ية يف ،RT
�س�أحاول هنا تلخي�ص �أهم �أفكاره.
يعتق ��د كورتي� ��س �أن م�س� ��ؤو ًال حكومي ��ا على
م�ستوى نائب رئي�س الواليات املتحدة يجب
�أن يك ��ون حا�ص�ل ً�ا عل ��ى امل�ؤه�ل�ات املنا�س ��بة
لتبوء هذا املن�صب .يف ر�أيه ،ح�صلت هاري�س
على وظيفته ��ا فقط لأنها ام ��ر�أة وتنتمي �إىل
�أقلية عرقية .لكن من الوا�ضح �أن هذا ال يكفي
ل�شغل مثل هذا املن�صب الرفيع.
يق ��ول كات ��ب املقال �أنه عندم ��ا مت الإعالن عن
كاماال هاري�س نائبة للرئي�س ،كان هذا اخلرب
�ص ��ادما للكثريين .و�ص ��رح البع�ض ،يف تلك
اللحظة ،بانها لي�ست م�ستعدة ملثل هذا العمل
امل�س� ��ؤول .ث ��م وبعد ثماني ��ة �أ�ش ��هر فقط من
االنتخابات ،ات�ض ��ح �أن �أولئك الذين توقعوا
ف�شل ثنائي بايدن-هاري�س كانوا على حق.
كاماال هاري�س �أعلنت بنف�سها عن م�س�ؤوليتها
ع ��ن �إدارة مل ��ف الأزم ��ة يف �أفغان�س ��تان.
وباعرتافها ،ف�إنها هي الت ��ي �أثرت ،من نواح
كثرية ،عل ��ى ق ��رار الرئي�س ب�س ��حب القوات
ب�ش ��كل عاج ��ل .والآن ،وف ًق ��ا لكورتي� ��س،
�أ�ص ��بح هذا الو�ضع عار ًا دوليًا على الواليات
املتح ��دة .لذا ،بهذا ال�ش ��كل �أو ذاك ،فان نائبة
الرئي� ��س يج ��ب �أن تتحم ��ل امل�س� ��ؤولية ع ��ن
الف�ش ��ل يف �إدارة ه ��ذا امللف .اال انها عو�ض ��ا
ع ��ن االعرتاف بف�ش ��لها رددت كما يقول كاتب
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املقال « لن تل�صقوا بي هذا الهراء».
يذكرنا الكاتب ،ب�أن امللف الأفغاين هو الف�شل
الكب�ي�ر الثاين لنائبة الرئي�س الأمريكي .ففي
ال�ش ��تاء املا�ض ��ي ،كلفها جو بايدن بالإ�شراف
عل ��ى ت�س ��وية الأزمة على احل ��دود اجلنوبية
للب�ل�اد ،حيث �أ�ص ��بح الو�ض ��ع م ��ع الالجئني

معق� �دًا ب�ش ��كل كب�ي�ر .وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن كماال
هاري�س كانت متاطل لت�أجيل الرحلة لأ�سباب
خمتلف ��ة .اال �أن الرئي� ��س باي ��دن ،حثه ��ا مرة
�أخ ��رى يف �ش ��هر مايو /اي ��ار املا�ض ��ي ،على
ال�سفر �إىل تك�سا�س �شخ�ص� �يًا لتقييم الو�ضع
هن ��اك .ولكنه ��ا فق ��ط يف �ش ��هر يوني ��و ،بعد
تعني ��ف الرئي�س لها ،قررت «ب�ش ��كل مفاجئ»
الذه ��اب �إىل احل ��دود اجلنوبي ��ة .ووفق� � ًا
لكورتي�س فان �سفرها اىل احلدود اجلنوبية
فاج� ��أ حتى ال�ص ��حفيني املعتمدي ��ن يف البيت
الأبي� ��ض والذين عادة ما يت ��م حتذيرهم قبل
�أ�سبوع من الرحلة.
كان ��ت الوجه ��ة الأوىل يف طري ��ق نائب ��ة
الرئي�س هي �إل با�س ��و ،يف مقاطعة تك�سا�س،
الت ��ي يتواجد فيه ��ا �أكرب عدد م ��ن الالجئني.
وبح�س ��ب تقارير �إعالمي ��ة� ،ألقت هاري�س يف
�إلبا�سو خطابًا �أعلنت فيه منع املهاجرين غري
ال�ش ��رعيني من القدوم �إىل الواليات املتحدة.
�إ�ض ��افة �إىل ذل ��ك ،انتق ��دت الرئي�س ال�س ��ابق
�شخ�ص ��ا ،غري معلوم،
دونالد ترام ��ب ودعت
ً
�إىل «عدم توجيه �أ�صابع االتهام �إليها».
خ�ل�ال رحلتها الق�ص�ي�رة تل ��ك ،اكتف ��ت نائبة
الرئي� ��س بالظه ��ور �أم ��ام و�س ��ائل الإع�ل�ام
لتثني عل ��ى لقاءها بفتيات مهاجرات ترتاوح
�أعماره ��ن بني  9و 16عامًا يح�ض ��ون برعاية
م�ؤ�س�س ��ات الدولة� .إ�ض ��افة اىل ذل ��ك ،وعمال
بن�ص ��يحة مرافقيه ��ا قام ��ت هاري� ��س بزيارة
جممع اخليام يف فورت بلي�س القريبة ،حيث
يُحتج ��ز الأطف ��ال املهاجرون خلف الأ�س�ل�اك
ال�ش ��ائكة ،والذين ذكر مرا�س ��لو بي بي �سي،
�أنهم يعان ��ون من اجلوع والتعر�ض لالعتداء

اجلن�س ��ي وللعوا�ص ��ف الرملي ��ة التي تغطي
املخيمات يف ال�صحراء حيث يعي�ش الأطفال
واملراهقون �إ�ض ��افة اىل تف�شي وباء الكوفيد
يف �صفوفهم.
اال �أن ح�ص ��يلة زي ��ارة هاري� ��س للح ��دود
اجلنوبية ،ح�سب ما جاء يف مقالة كورتي�س،
مل حتقق �أي جناح يذكر ،وبدل عن ذلك تلقت
�س ��يل من االنتقادات من كل من اجلمهوريني
وزمالئه ��ا الدميقراطيني .على �س ��بيل املثال،
و�ص ��ف ع�ض ��و جمل� ��س ال�ش ��يوخ ع ��ن والية
تك�س ��ا�س تي ��د ك ��روز زيارته ��ا ب�أنه ��ا “حفلة
ت�ص ��وير رائعة” .وق ��ال ع�ض ��و الكوجنر�س
ه�ن�ري كوي�ل�ار ،زميله ��ا يف احل ��زب
الدميقراط ��ي ،الذي تق ��ع دائرت ��ه االنتخابية
على جزء من احلدود اجلنوبية� ،إن ت�صرفات
ادارة البي ��ت االبي� ��ض جتع ��ل الدميقراطيني
“�ضعفاء”.
يعتقد م�ؤلف املقال �أن بايدن وفريقه ارتكبوا
خط� ��أً فادحً ��ا عندم ��ا عر�ض ��وا عل ��ى هاري�س
مث ��ل هذا املن�ص ��ب الرفيع ،غ�ي�ر املالئم متامًا
مل�س ��توى كفاءته ��ا .و�أدى ذل ��ك حت ��ى االن
اىل فو�ض ��ى عل ��ى احلدود اجلنوبي ��ة ومقتل
العديد من الأ�ش ��خا�ص يف �أفغان�ستان نتيجة
لالن�سحاب املذل وغري املنظم من هناك.
قد يتخذ بايدن قرار ًا من �أجل �إنقاذ نف�س ��ه من
امل�س ��اءلة ،بتعليق الف�ش ��ل الأفغ ��اين والأزمة
عل ��ى احلدود مع املك�س ��يك عل ��ى هاري�س� .أو
�أن ذلك �س ��يكون من �ش� ��أن م�ؤ�س�س ��ات الدولة
العميقة التي �س ��يتعني عليه ��ا �أن تختار ،بني
الرئي�س ونائبته ،من �ألأف�ض ��ل �أن ت�ضحي به
حلفظ ماء وجه �أمريكا.

احلرية ال�سلبية واحلرية االيجابية ..مفهومان للمجتمع

� ً
أي�ض ��ا قادرة على الت�صرف والتعبري
ع ��ن نف�س ��ها بحرية يف املج ��ال العام
دون تدخ ��ل م ��ن ال�س ��لطة.وتتمثل
احلري ��ة �إذن يف احلفاظ على منطقة
يج ��ب �أن يكون فيها ال�ش ��خ�ص قاد ًرا
عل ��ى اتخ ��اذ خيارات ��ه  ،بطريقت ��ه
اخلا�ص ��ة  ،دون �أن مينع ��ه الآخرون
من القيام بذلك.
بالطبع ه ��ذه احلرية لي�س ��ت مطلقة.
�إنه ��ا مقي ��دة بوج ��ود الآخري ��ن“ .ال
يح ��ق لأح ��د �أن ي� ��ؤذي الآخ ��ر” ،
كم ��ا ي�ش ��رح ج ��ون �س ��تيوارت ميل.
والإك ��راه م�ش ��روع يف ه ��ذه احلال ��ة
بال ��ذات  ،عندم ��ا يت�س ��بب الف ��رد يف
�إحلاق الأذى بالآخرين �أو الإ�ض ��رار
ب�شخ�ص ��ه �أو مبمتلكات ��ه .وبالت ��ايل
ف� ��إن احلرية ال�س ��لبية له ��ا قيمة فقط
بقدر ما متار�س مب�س� ��ؤولية �أخالقية
و�سيا�سية.
وفيم ��ا يتعلق باحلقوق � ،س ��نتحدث
ع ��ن احل ��ق يف فع ��ل �ش ��يء م ��ا  ،عن
احلقوق الفردية والد�ستورية .ومن
الأمثل ��ة على ذلك  :ح ��ق امللكية (عدم
التعر� ��ض لل�س ��رقة)  ،وح ��ق الدي ��ن

 داميان تيلري *
ترجمة :عدوية الهاليل
(ع ��دم منع ��ه م ��ن ممار�س ��ة عب ��ادة)
 ،وح ��ق التعب�ي�ر (ع ��دم التعر� ��ض
للرقاب ��ة) ...وكمث ��ال عل ��ى ذل ��ك :
�إع�ل�ان حقوق الإن�س ��ان لعام ، 1789
و�إعالن اال�س ��تقالل الأمريكي (حرية
ال�سعي وراء ال�سعادة دون �إعاقة) �أو
تعديالت عل ��ى الد�س ��تور الأمريكي.
ويتح ��دث الليربالي ��ون  ،املحافظون
الأجنلو �أمريكيون  ،عن احلرية بهذا
املعنى ال�سلبي.
ويظه ��ر املعن ��ى الث ��اين للحري ��ة يف
كتاب ��ات م ��ا قب ��ل الرومان�س ��ية ل ��دى
رو�سو واال�شرتاكيني :وهي احلرية
الإيجابي ��ة .ويت ��م التعب�ي�ر عنها من
حيث الق ��درات والو�س ��ائل.وجتيب
هذه احلرية على �س�ؤال كيف ميكنني
تو�س ��يع قوت ��ي يف العم ��ل وحتقيق
�أهدايف .لذلك �أنا حر �إذا كان ب�إمكاين

التحك ��م يف �أفع ��ايل � ،إذا كان ��ت لدي
القدرة  ،الأخالقية والفكرية واملادية
على حد �س ��واء  ،التخاذ اختياراتي.
ومت العث ��ور عل ��ى ه ��ذه احلري ��ة يف
القدم ��اء  ،باملعن ��ى الأخالقي للإرادة
احل ��رة لفع ��ل ما يخ�ب�رين ب ��ه العقل
ب� ��أن �أك ��ون جي� �دًا .فنح ��ن �أح ��رار
عندم ��ا نتحك ��م يف اهتماماتن ��ا ،
وعندما نطيع العقل .لكن يف الع�صر
احلدي ��ث  ،ت�أخ ��ذ احلري ��ة الإيجابية
معنى �سيا�س� �يًا �أكرث وت�صبح مراد ًفا
للعدالة االجتماعية  ،كجزء من عملية
جماعية.
به ��ذا املعن ��ى  ،ال يك ��ون الرج ��ل حراً
�إذا مل يك ��ن لدي ��ه حق الو�ص ��ول �إىل
التعلي ��م املجاين والرعاية ال�ص ��حية
املجاني ��ة واحل ��د الأدن ��ى للأج ��ور
..وه ��ذه احلري ��ة ه ��ي الت ��ي تداف ��ع

عنه ��ا املارك�س ��ية .فعندم ��ا يعار� ��ض
املارك�س ��يون احلري ��ة املادي ��ة (�أو
احلري ��ة احلقيقية) للحرية ال�ش ��كلية
(�أو احلري ��ة املج ��ردة)  ،ف�إنه ��م
يق�ص ��دون �أن احلري ��ة احلقيقية هي
التي متنح القدرة على الفعل.
وم ��ن الوا�ض ��ح �أن ه ��ذه احلري ��ة
الإيجابي ��ة له ��ا تكلفة ويج ��ب �أن تقع
ه ��ذه التكلف ��ة عل ��ى عات ��ق املجتمع.
ومب ��ا �أن امللكي ��ة اخلا�ص ��ة موزع ��ة
ب�ش ��كل غري مت�ساو  ،ف�سيتعني فر�ض
�ضرائب عليها و�إعادة توزيع الدخل.
لذل ��ك ال ميك ��ن للمجتمع احل ��ر �إال �أن
ً
خمططا من
يكون جمتم ًع ��ا جماعيًا ،
قبل دولة مركزية.واحلرية ال�س ��لبية
هي �أ�س ��ا�س نق ��د ال�س ��لطة واملطالبة
بحدود بني الف�ضاء العام واخلا�ص.
وبالتايل  ،وف ًقا لبنيامني كون�ستانت

�أو جون �ستيوارت ميل �أو �أليك�سي�س
دي توكفيل  ،بعيدًا عن زيادة احلرية
 ،ف�إن نقل ال�سلطة �إىل القائد العام لن
ي� ��ؤدي �إال �إىل نق ��ل ع ��بء العبودية.
وبالن�س ��بة للف ��رد  ،ال يوج ��د ف ��رق
كبري بني �أن ت�س ��حقه حكومة �شعبية
�أو مل ��ك �أو قوانني قمعي ��ة� .إن عقيدة
ال�سيادة املطلقة  ،حتى با�سم ال�شعب
 ،هي عقيدة اال�ستبداد .لأن القوانني
ميك ��ن �أن ت�ض ��طهد �أي�ض ��ا .وبع� ��ض
الأف ��كار  ،جي ��دة يف حد ذاته ��ا  ،مثل
العق ��ل �أو العاملية  ،و�س ��وف ت�ص ��بح
مطلق ��ة وت�ص ��بح حج ��ر الزاوي ��ة
للأنظمة املجردة وال�شاملة.
وهذا ه ��و احلال مع هذه ال�ش ��مولية
العقالني ��ة واملتفائل ��ة الت ��ي ت ��رى
يف التاري ��خ تقد ًم ��ا �ض ��روريًا وغري
حم ��دود نحو جمتمع عادل وم�س ��امل

و�س ��عيد حي ��ث يت�ص ��الح الإن�س ��ان
م ��ع نف�س ��ه �أو يختفي ال�ش ��ر واجلهل
(هيج ��ل ومارك� ��س) .والتقدمية هي
جت�س ��يد له ��ذا الإمي ��ان بال�ض ��رورة
التاريخي ��ة والكم ��ال غ�ي�ر املح ��دود
للإن�سان.
وت�ؤك ��د التعددي ��ة �أن املجتمع املثايل
واخل ��ايل م ��ن النزاعات غ�ي�ر ممكن
لأن ��ه لي�س ��ت كل القي ��م متوافق ��ة م ��ع
بع�ض ��ها البع�ض .واملزيد من العدالة
ميك ��ن �أن ي� ��ؤدي �إىل ق ��در �أق ��ل م ��ن
احلري ��ة ؛ املزي ��د م ��ن الأم ��ن ميك ��ن
�أن ي� ��ؤدي �إىل عدال ��ة �أق ��ل .لذلك ف�إن
التن ��ازالت غ�ي�ر الكامل ��ة �أم ��ر ال مفر
منه.
ن�ستنتج مما �سبق ان �أي نظام فكري
�شامل هو �سجن يعمي الب�صر  ،فلكي
�أك ��ون حر ًا  ،باملعنى ال�س ��لبي  ،يجب
�أن �أبني جمتمعًا �س ��يكون فيه حدود
لن يُ�س ��مح لأحد بتجاوزها  ،وهو ما
ي�سمح به القانون ب�شكل عام.
وكم ��ا كت ��ب بنيام�ي�ن كون�س ��تانت:
هن ��اك ج ��زء م ��ن الوجود الإن�س ��اين
يظ ��ل بال�ض ��رورة فرد ًي ��ا وم�س � اً
�تقل

 ،وه ��و بحك ��م القان ��ون خ ��ارج كل
اخت�ص ��ا�ص اجتماع ��ي .وم ��ن ناحية
�أخ ��رى  ،فاحلري ��ة الإيجابي ��ة ه ��ي
�أ�س ��ا�س املطالبة ب�س ��لطة الو�ص ��اية.
ودور الدول ��ة ه ��و متك�ي�ن اجلمي ��ع
من ممار�س ��ة حريته ��م  ،ومكافحة ما
يق ��ف يف طريقها مثل عدم امل�س ��اواة
واجلهل والب�ؤ�س واملر�ض.
فاخلط ��ر  ،ه ��و �أن ��ه با�س ��م احلري ��ة
الإيجابي ��ة (الت ��ي ُتع ��ادل يف الوقت
احلا�ض ��ر العدال ��ة االجتماعية)  ،ف�إن
ال�س ��لطة العام ��ة خموّ ل ��ة التدخل يف
جمي ��ع جوانب حي ��اة املواطن .ويف
الواق ��ع  ،ف�إن الق ��درة على فعل املزيد
دائ ًم ��ا (احلري ��ة الإيجابي ��ة) ت ��روق
للجماهري �أكرث م ��ن فر�ض قيود على
الفعل الب�شري (احلرية ال�سلبية).
ونتيجة لذلك  ،ف�إن احلريات ال�سلبية
والإيجابية غري متوافقة ب�شكل عام:
فكلما زاد الربملان الت�شريعي لتعزيز
احلرية الإيجابية  ،تقل�ص ��ت احلرية
ال�سلبية.
*رئي� ��س االكادميي ��ة احل ��رة للعل ��وم
االن�سانية
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ن����اي ال���رق�������ص وغ���ن���اء ال��غ��ائ��ب��ة
ناجح املعموري

ال�صباح مبتد�أ االزمنة املتكررة
تقليدي ًا  ،مثلما اعتادت النا�س على
حركتها  ،انه اول من حتدث وعاود
كالمه الذي حفظته ذاكرة خزان
عمر الدليمي واخذ فر�صته معاوداً
�صمته  ،لأن الناي �صوت ال�صباح،
يفتح اليوم ب�إيقاعات جمنونة
 ...معاودة الناي الطالق غناءات
فتحاته واخر ابوابه  ،لكن الزمن
اجلديد مل ي�ستطيع ان يدخل /
ابواب الناي .

املث�ي�ر لال�ستغ ��راب اه ��م يف ال�صب ��اح ،
طيوره  ،احتفظت بده�ش ��تها فوق اغ�صان
ا�ش ��جارها متفرج ��ة وقد ح�ص ��لت غرابات
 ،تغ�ي�رت فيه ��ا املوج ��ودات  .والعازف مل
يخ�ت�ر مكان ًا له غ�ي�ر الذي اعت ��اد عليه من
قبل .
واالن جتل�س قبالة �شجرة ميتة
ال�ض ��وء يخبو رويد ًا روي ��د ًا  ،وما هي اال
دمعتان لتدخل يف الظالم .
هناك انت حتيطك لوعة الق�صب
نايك �ضامئ وا�صابعك ماء
هناك من قال ان تلك ال�شجرة لي�ست ابنتك
هي �شجرة �ضالة جاء بها �صيف خمبول
�صم ��ت الن ��اي  ،او خر�سه كم ��ا يف ال�شعر
اعالن معروف وم�ؤكد على موته  ،واملوت
قا� ��س و�صع ��ب والع ��ازف ال يق ��وى عل ��ى
اختي ��ار مكان جديد  ،اخ ��ر وغري م�ألوف ،

موسيقى االحد
ثائر �صالح
م ��رت الذك ��رى املئوي ��ة اخلام�س ��ة لوف ��اة
واحد م ��ن �أعظ ��م م�ؤلفي ع�ص ��ر النه�ضة،
�إن مل يك ��ن �أعظمه ��م ،وه ��و الفرن�س ��ي
الفلمن ��دي جو�س ��كان دي بري ��ه (ح ��وايل
 )1521 – 1450ي ��وم اجلمع ��ة �أول م ��ن
�أم� ��س .ولي� ��س م ��ن غ�ي�ر دالل ��ة �أن يُعرف
ه ��ذا العبقري با�سم ��ه ال�شخ�صي لوحده،
جو�سكان.
يع ّرف ��ه بي�ت�ر فيليب� ��س م�ؤ�س� ��س وقائ ��د
(� )Tallis Scholarsأح ��د �أه ��م ق ��ادة
الف ��رق الغنائي ��ة املعا�ص ��رة املتخ�ص�ص ��ة
مبو�سيق ��ى ع�ص ��ر النه�ض ��ة ب�أن ��ه �ساح ��ر
وريا�ضي ،فق ��د زاوج ح�ساب �سري اللحن
وتداخله بطريقة ت ��كاد تكون ريا�ضية مع
روع ��ة وجمال الأحل ��ان ال�ساح ��رة .وكما
ح�ص ��ل م ��ع االحتفالي ��ة بالذك ��رى 250
ل ��والدة بيتهوفن� ،ألغي ��ت �أو �أُجلت الكثري
من االحتفاالت مبنا�سب ��ة الذكرى املئوية
اخلام�س ��ة جلو�س ��كان لنف� ��س ال�سب ��ب:

فاختار �شج ��رة ميتة وجل�س قبالتها  .البد
من تناظر ومتاث ��ل يف ال�صفات  ،ال�شجرة
التي كانت وحتتها يرتفع ايقاع الناي  ،مل
تعد هي ذات امل ��كان بل ذهب لثانية ميتة ،
لي�س ��ت منه  ،ال يعرفها وه ��ي ال تريد حلم ًا
جدي ��د ًا منه  ،فتوقف الع ��زف  ،ومات ناي
الفجيع ��ة قا�سي ��ة وارت�ض ��ت ال�شجرة االم
امليت ��ة متاث�ل ً�ا مع الن ��اي  .م ��وت ال�شجرة
االم غياب ظ�ل�ال االغ�صان وذبول الفاكهة
اخري ًا .
والع ��ازف ناف ��ر ع ��ن التماث ��ل يف التعطل
واخلر� ��س  ،لك ��ن ال�شع ��ر ا�ستع ��اد �سردية
انان ��ا � /شج ��رة اخلال ��وب الت ��ي اخذه ��ا
الفرات و�سحرت بها انانا  /ع�شتار  ،النها
تريده ��ا نوع� � ًا م ��ن اخل�ص ��ب  ،ف�سحبتها ،
وذهب ��ت به ��ا حلديقته ��ا يف اوروك وملاذا
ترك ��ت كل م ��ا لديه ��ا م ��ن حدائقه ��ا �شبي ��ه
الفرادي�س كانت تق�ضي فرتات ا�سرتاحتها
ومزاولة لذائذ ج�سدها ال�شبقي .
وللع ��ازف ا�شج ��ار يانع ��ة � ،سعي ��د به ��ا ،
ف ��رح ه ��ن بناته م ��ا كان ل ��ه مل تق ��در عليه
االلهة ع�شت ��ار  .وي�ستعيده خزان ال�سرد ،
فتذكر ف�ضاء االله العظيم انكي  ،الذي هو
الق�ص ��ب وكان ال�شاع ��ر يلح عل ��ى معاودة
احلي ��اة دورته ��ا  ،الن ��ه ال يري ��د التوق ��ف
 ،فاحلرك ��ة مع ��اودة و�صخ ��ب وممار�س ��ة
وتب ��ادل الطاقة املول ��دة  ،املانح ��ة للحياة
كل م ��ا حتل ��م به  ،وتري ��ده  .لك ��ن العازف
ال�صام ��ت مكره� � ًا  ،مط ��رود ًا م ��ن ف�ض ��اء
احالم ��ه وه ��و الو�سي ��ط امل�ساع ��د عل ��ى
معاودت ��ه للع ��زف  ،وهو الق�ص ��ب املحيط
ب ��ه و�صعود لوعة الكائ ��ن وحزت الق�صب
وم ��ا �ست� ��ؤول ل ��ه امكان ��ات االل ��ه انك ��ي
وهو ط ��اف فوق املي ��اه العذب ��ة  /الآب�سو
والتناق� ��ض الكانط ��ي �صاع ��د ووا�ض ��ح ،
ي�ستقب ��ل الت�ساوي ل ��ذا لي�س �صعب ًا وجود
الت�ض ��ادات  ،ناي ميت يف عط�ش متيب�س ،
لكن ا�صابع العازف ال�سابح و�سط الق�صب
 ،بلل يغ�سل ا�صابعه  .التناق�ض �صارخ.
وظل ��ت ال�سردية متباهية مبحكيتها عندما
قالت :

قناديل

 لطفية الدليمي

البكرتيا الزرقاء ُم ِنقذة العامل

هناك من قال ان تلك ال�شجرة لي�ست ابنتك
ه ��ي �ضال ��ة زحف ��ت م ��ع الف ��رات وقاده ��ا
ال�صيف
للإلهة انانا  /ع�شتار .
ال�شجرة االم ميتة  .عطل االنبعاث و�صمت
التج ��دد وده�ش ��ة الربي ��ع  ،فاحلتم يف�ضي
للذب ��ول  .كلما �س�ألت طري ًا نف�ضت اوراقها
 ،ورق ��ة  ،ورق ��ة ودخلت  ،بي ��ت اخلريف .
الطي ��ور هاربة  ،ميتة تقريب� � ًا  .غري قادرة
متام� � ًا على ا�ستع ��ادة اوكارها وعلى االقل
مكان ًا لها اخ�ضر  ،الن حياتها مرتبطة بذلك
وكان الطي ��ور تعرف دخ ��ول ال�شجرة يف
عتمة املوات امل�ؤقت  /اخلريف  .هذا ف�صل
طقو�س ��ي يف الع ��راق القدمي  ،ي ��زاول فيه
املمالك القدمي ��ة طقو�س اجلن� ��س املقد�س
وه ��و الدورة الثاني ��ة  ،ويف بداية ني�سان
ال ��دورة االوىل يف االكيت ��و  .اخلري ��ف
ثنائ ��ي با�ستعادته وجمازه  ،ذبول  /موت
 /انبع ��اث  /خ�صوب ��ة  .امل ��اء ممت ��د ام ��ام
عالقة بال�سراب  ،وعقد �صداقة مع الطايف
يف م�سام ��ات عري�ضة وطويل ��ة  .املاء اول
الكائنات عارف بالأ�سئلة اخلاتلة  ،يتلقاها
فرح ًا  ،لأنه ي ��رى بعينني خمفيتني  ،بانه ــ
امل ��اء ــ ال وجود له اال املكتوب على اجل�سد
والعال ��ق على انامل ا�صابع ��ه وهنا يعاود

ال�شاع ��ر هو�سه بالعازف ال ��ذي بقى متكئ ًا
على �شجرة ميتة وبيده ناي .
رمب ��ا اراد عم ��ر الدليم ��ي ان يذه ��ب
الع ��ازف نادب ًا امل ��وت ويبدو ب� ��أن ارتباك
واال�ضط ��راب لي�س حمدود ًا وامنا مت�سع ًا
 .فحت ��ى ال�ضوء ارت�ض ��ى ان يكون خابي ًا
قرب عينيه  .فيم ��ا ن�ساء بعيدات يتحدثن
ع ��ن �شجرة ميتة  .الن�س ��وة ختمن املناحة
 ،والن ��دب ح ��ول كارث ��ة م ��وت ال�شج ��رة
وخر�س العازف.
قيل انها لي�ست امر�أة العزيز وال املجدلية
م ��ا دام ��ت االم الك�ب�رى اال�سطوري ��ة ،
انحرفت اليها �سردية املوت والع�شق  ،الن
العازف عا�شق جمنون ولعبت به ايقاعات
خمزونة بالذاكرة  ،يحلم بها وي�ستعيدها
 ،لكنه ��ا الهو� ��س بالنا� ��س ال يعن ��ي فق ��ط
االيق ��اع واملو�سيق ��ى والرق� ��ص  ،ب ��ل منذ
ه ��ل بالذك ��ورة التي يوم ��ئ له ��ا املزمار ،
ه ��و رم ��ز ت�شكل ��ت قدا�سته وتبل ��ورت مع
ف�ضاء الرق�ص والغناء  ،والتناق�ض الندب
واملراث ��ي  ،كائ ��ن وبطل  ،هذا م ��ا تعرفت
علي ��ه املالح ��م واال�ساط�ي�ر وه ��و جماور
العذري ��ة وممتحن بالبكوري ��ة � .سرديات
الطبيع ��ة  ،ذه ��ب اليه ��ا عم ��ر الدليم ��ي
وان�شغ ��ل بها كثري ًا  ،جم ��د جتدد املوجود

وخ�صوب ��ة االر� ��ض  ،الناي ��ات �ضاج ��ة ،
مالئ ��ة ال�سه ��ول واجلب ��ال وااليقاع ��ات
تلوح للع�شاق الرع ��اة التي عرفتها �سومر
وزحف ��ت اىل مملك ��ة ا�شنون ��ا  ،والعازف
ملكه ��ا الرم ��زي املج ��اور للقل ��ب بغ ��داد .
�سردية الن�ص ردت حقيقة ان املر�أة لي�ست
للعزي ��ز وال املجدلية مرمي  .امر�أة واحدة
موزع ��ة ب�ي�ن ا�سطورت�ي�ن المنوذج�ي�ن ،
بطلني ب�سرديتهم ��ا ال يو�سف وال ي�سوع .
مثل ام ��ر�أة موت ناي ه ��ي اقرب النوثات
املعب ��د  ،الراق�ص ��ات م ��ع ايق ��اع الن ��اي ،
م�صاحب ��ات ال�ص�ل�ات وم� ��س اجلن ��ون
للعا�ش ��ق الذي خطفه �صي ��ف ا�شنونا �شفر
عم ��ر الدليمي وح ��دات الع�ش ��ق ال�سردية
يف هذا الن�ص ويو�سف امنوذج عا�شق ال
يختلف عن الذي عرفته مرمي .
لكني اريد ان اختم احلكاية  ،ان امل�ضمون
الوحي ��د الع ��ارف بالأ�س ��رار واملكب ��ل
بالأ�سئل ��ة  ،فم ��اذا �س�أحك ��ي له ��ذا اللي ��ل
وان ��ت ذاو على �سج ��ادة �صمت ��ك تت�سرب
م ��ن ا�صابع ��ك ال�سواق ��ي ه ��ا ان ��ت جت ��ف
وحي ��د ًا وبني ا�صابعك ن ��اي ميت " ذهبت
ا�سط ��ورة العازف الداعي نح ��و �سرديات
غ�ي�ر متماثلة عن ا�سط ��ورة بروميتو�س .
انها �سردية الفقدان والرتاجيديا .

 500عام على وفاة دي بريه
جائح ��ة الكورون ��ا� .أُجلت على
�سبي ��ل املثال ثم ��ان حفالت لفرق ��ة تالي�س
املذكورة على قاع ��ة بيري بوليز يف برلني
(�أكادميي ��ة بارنبومي � -سعي ��د) التي كان
م ��ن املق ��رر تقدميه ��ا يف الأي ��ام املا�ضي ��ة
عل ��ى �أم ��ل تقدميه ��ا ال�صي ��ف الق ��ادم� .أال
�أن االحتف ��ال به ��ذه املنا�سبة �أخ ��ذ �أ�شكا ًال
متع ��ددة ،منها تقدمي �أعماله يف احلفالت،
بينه ��ا مهرجان الربومز اللن ��دين ال�شهري
على قاعة �ألربت امللكية (بد�أ املهرجان يف
 30متوز و�سينتهي بعد حوايل �أ�سبوعني
يف � 11أيل ��ول) .ال�شكل الآخ ��ر هو تقدمي
ت�سجي�ل�ات جديدة ،طرحت فرق ��ة تالي�س
م�ؤخ ��ر ًا �آخ ��ر الب ��وم م ��ن �سل�سلته ��ا ه ��و
التا�سع لت�سجيالت كل قدادي�س جو�سكان
املوثقة وعددها  18قدا�س .وطرحت فرقة
�أخرى ال تقل �شهرة هي ()Stile Antico
ت�سجي�ل ً�ا عايل اجلودة لأعم ��ال جو�سكان
يف بداي ��ة هذا العام مبنا�سب ��ة اليوبيلية،
يت�ضم ��ن اح ��دى ال�شان�سون ��ات (�أغ ��اين)
الت ��ي ت�سمع لأول م ��رة ،و�ست�صدر الفرقة
ت�سجيلني �آخرين الحق ًا.
كان جو�س ��كان م ��ن �أوائ ��ل امل�ؤلف�ي�ن

املو�سيقي�ي�ن الذي ��ن انت�ش ��رت �أعماله ��م
املطبوعة� .إذ ظهرت �أوىل الكتب املطبوعة
يف �أملاني ��ا ث ��م �إيطالي ��ا ب ��دء ًا م ��ن الق ��رن
اخلام� ��س ع�ش ��ر حت ��ى انت�ش ��رت الطباعة
بعد �صدور طبعة الكتاب املقد�س ال�شهرية
(طبعه غوتنربغ �سنة  .)1855فقد طبعت
�أق ��دم مدونة مو�سيقي ��ة مطبوعة معروفة
ه ��ي جمموع ��ة قدادي� ��س جو�س ��كان يف

فيني�سيا �سن ��ة  .1502وكان جو�سكان قد
عم ��ل يف �إيطاليا قرابة عقدين من ال�سنني
وطور �أ�سلوب ��ه اخلا�ص هن ��اك ،و�أم�ضى
ح ��وايل �س ��ت �سن ��وات يف روم ��ا ع�ض ��وا
يف الكور� ��س الباب ��وي وحتم ��ل �أخ�شاب
مقاعد الكور� ��س يف الكني�سة ال�س�ستينية
توقيع ��ه املحفور عليه ��ا .البابا الذي خدم
عنده جو�سكان هو �إنو�سنت الثامن الذي

كان يحتجز �أخ ال�سلطان العثماين بايزيد
�أ�سري ًا لدي ��ه ،بعدما دفع بايزيد مبلغ 120
�أل ��ف قطع ��ة ذهبي ��ة اىل الباب ��ا لق ��اء عدم
�إط�ل�اق �س ��راح �أخي ��ة خ�شي ��ة مناف�سته له
على "اخلالفة".
م ��اذا ع ��ن مو�سيق ��ى جو�س ��كان؟ ميك ��ن
اعتب ��اره �أح ��د �أه ��م املو�سيقي�ي�ن الذي ��ن
�أ�سهم ��وا يف نق ��ل مو�سيق ��ى الع�ص ��ور
الو�سط ��ى اىل ع�ص ��ر النه�ض ��ة الباه ��ر
وامل�شع .النقلة الأ�سا�سية هي التحول من
املو�سيق ��ى املونوفوني ��ة (�أحادية اللحن،
مث ��ل املو�سيق ��ى العربي ��ة) وحم ��اوالت
التعددي ��ة ال�صوتي ��ة (البوليفوني ��ة)
البدائي ��ة �إىل التعددي ��ة ال�صوتية املعقدة
الت ��ي بلغت قمتها عن ��د الإيطايل جوفاين
بريلويجي بال�سرتينا (.)1594 – 1525
كان ت�أث�ي�ره كب�ي�ر ًا حت ��ى عل ��ى تط ��ور
املو�سيق ��ى الإيطالي ��ة ،وا�ستم ��ر تق ��دمي
�أعمال ��ه طوال الق ��رن ال�ساد�س ع�شر حتى
بد�أت مو�سيقاه ومو�سيقى ع�صر النه�ضة
برمتها تفقد بريقها �أمام �إ�شراق مو�سيقى
ع�ص ��ر الباروك من ��ذ بداية الق ��رن ال�سابع
ع�شر.

ت�ص ��وروا �أننا نقر�أ كتب ًا ورقية ورقه ��ا م�صنوع من �أنواع البكرتيا
الزرق ��اء  ،ت�ص ��وروا �أي�ض ًا �أننا نرتدي �أقم�ش ��ة م�صنعة من البكرتيا
الزرقاء الداكن ��ة التي تعي�ش يف قيعان الأنهار العذبة �أو تعي�ش مع
الطحالب اخل�ض ��راء  ،وت�صوروا �أي�ض� � ًا � ّأن بطاقة الطائرة وجواز
ال�سف ��ر واملنادي ��ل وطبق الكارتون الذي نتن ��اول فيه وجبة �سريعة
وكوب ال�شاي الورقي م�صنوعة كلها من البكرتيا الزرقاء اللزجة !
نعل ��م جميع� � ًا � ّأن الغاب ��ات واملناط ��ق احلرجي ��ة �س ��واء يف حو�ض
الأم ��ازون حي ��ث الغابات املط�ي�رة �أو غابات الأ�شج ��ار ال�صنوبرية
يف ال�شم ��ال الأوروب ��ي والآ�سي ��وي والأمريكي متث ��ل رئة كوكبنا
التي متدُّنا ب�أ�سب ��اب البقاء  ،تهبنا االوك�سجني ونحو � 28000ألف
ن ��وع من املواد الطبية ف�ض ًال ع ��ن غذاء االن�سان والكائنات احلية ؛
غ�ي�ر � ّأن القط ��ع التجاري اجلائر للأ�شجار م ��ن �أجل �صناعة الورق
والأث ��اث يف ك ّل مناط ��ق االر� ��ض �أ�سهم ب�ش ��كل كارث ��ي يف م�شكلة
التغري املناخي  ،وت�سبّب االحرتار العايل والغازات املت�صاعدة من
امل�صانع يف حدوث موجات احلرائق التي التهمت ماليني الأ�شجار
املعمرة يف ال�سنوات الأخرية .
�أف ��ادت درا�س ��ات حديث ��ة � ّأن نوع� � ًا م ��ن البكرتي ��ا  ،يتمي ��ز باللون
الأزرق املائ ��ل اىل االخ�ض ��رار  ،ميكنه امل�ساع ��دة يف انقاذ الغابات
ليحل حمل اخل�شب يف �صناعة الورق ؛ فقد �أثبت العلماء لأول مرة
�أن البكترييا الزرقاء الداكنة القادرة على التخليق ال�ضوئي ميكنها
�أن ت�صن ��ع ال�سيلليوز  ،وه ��و املادة التي ت�شكل اجلزء اال�سا�سي من
ج ��دران خالي ��ا النباتات  ،ويتكون الورق ب ��كل �أ�صنافه من ت�صنيع
هذه املادة .
ا�ستم ّرت حماوالت ( مالكومل براون ) وفريقه يف جامعة تك�سا�س
ط ��وال �سن ��وات النت ��اج �سلليل ��وز ال ��ورق والأقم�شة م ��ن البكرتيا
الزرق ��اء وجنح ��وا يف م�سعاه ��م ؛ لك ��ن ال�شركة املمول ��ة لبحوثهم
توقفت عن امل�ساعدة العتقادها ب�أن العملية غري جمدية جتاري ًا .
مل يتوق ��ف العلماء عن البحث واع ��ادة املحاولة ؛ ف�صنعوا الورق
م ��ن من ت�سعة �أنواع من البكرتيا الت ��ي �ستنقذ ماليني اال�شجار من
ح ��د املق�صل ��ة  ،علم� � ًا �أن تكث�ي�ر هذه البكرتي ��ا الثمين ��ة اليحتاج �إال
لل�ضوء واملاء .
�إح ��دى ف�ضائ ��ل العل ��م املنتجة ه ��ي �أن يعم ��ل علماء م ��ن جن�سيات
خمتلف ��ة على �إعادة التوازن البيئي يف كوكبنا ببحوثهم املتوا�صلة
ب�ل�ا كلل ؛ فقد ح ّلت ك�شوفاتهم جانب ًا كبري ًا من مع�ضلة �صنع الورق
 ،وجت ��ري اليوم يف �أمريكا وكندا عمليات ت�صنيع وا�سعة للورق
من �أن ��واع البكرتيا التي تعي�ش وتتكاثر تلقائي ًا يف الأنهار والربك
� ،إ�ضافة �إىل البكرتيا الزرقاء املهجنة التي يكاثرها العلماء يف برك
�صناعية وا�سعة لتقوم بانتاج ال�سيلليلوز .
م ��ن ف�ضائ ��ل البكرتيا الزرق ��اء على �صناعة ال ��ورق � ّأن ال�سليلوز
ال ��ذي تنتجه يك ��ون بال ��غ النقاء واليحت ��اج �إىل عملي ��ات كيميائية
متع ��ددة لتبيي�ضه كما يح�صل م ��ع �سلليلوز اال�شجار ونبات القطن
مم ��ا يح ��ول دون زي ��ادة تل ��وث البيئة واالنه ��ار بامل ��واد املبي�ضة
ّ ،
وال�سم ��وم التي كان ��ت تنتجها �صناعة ال ��ورق التقليدية من خ�شب
الغابات .
لنا �أن نتخيل يف هذا الأمر كرم الطبيعة وعظمة العلم ؛ فللطبيعة
قدرته ��ا اخلالق ��ة عل ��ى �إعادة حتقي ��ق الت ��وازن البيئي ال ��ذي دمره
الب�ش ��ر بالت�صنيع وا�ستنفاد امل ��وارد الطبيعية طوال مئات ال�سنني
 ،وللعل ��م والعلماء �أن يبحثوا عن م�صادر غري م�ألوفة للحفاظ على
الغابات من جانب بت�صنيع الورق من بكرتيا املياه و�إبقاء الكتاب
الورقي حي ًا على مدى عقود قادمة من جانب �آخر .
بو�سعن ��ا جميع� � ًا الإ�سه ��ام ولو بجزء ب�سيط وي�س�ي�ر يف مواجهة
مع�ضل ��ة املن ��اخ والتفاق ��م احل ��راري ك ٌّل م ��ن جه ��ة وعي ��ه وعاداته
و�إيثاره ال�ستعادة احلياة الطيبة على كوكبنا املدمر الذي ي�ستغيث
بعقول العلماء من فرط التلوث واالحرتار املناخي الذي ت�سبّب به
ج�ش ��ع الب�شر والمباالتهم مب�ستقب ��ل الأجيال القادمة  ،ون�ؤمن ب�أن
العل ��م وحده ولي�س اجل�شع التج ��اري وال �سيا�سات املناخ املرتددة
ما�سينقذ الغابات العظيمة من الزوال .
�أفادت درا�سات حديثة �أنّ نوع ًا من البكتريا ،
يتميز باللون الأزرق المائل الى االخ�ضرار ،
يمكنه الم�ساعدة في انقاذ الغابات ليحل محل
الخ�شب في �صناعة الورق ؛ فقد �أثبت العلماء
لأول مرة �أن البكتيريا الزرقاء الداكنة القادرة
على التخليق ال�ضوئي يمكنها �أن ت�صنع ال�سيلليوز
 ،وهو المادة التي ت�شكل الجزء اال�سا�سي من
جدران خاليا النباتات  ،ويتكون الورق بكل
�أ�صنافه من ت�صنيع هذه المادة .

رواية احلرب وال�سلم بن�سختيها الب�صريتني االمريكية والرو�سية
عالء املفرجي

رواية الحرب وال�سلم للكاتب
الرو�سي ليو تول�ستوي ،ن�شرت �أول
مرة من �سنة � 1865إلى �سنة 1869
في مجلة المرا�سل الرو�سي  ،تروي
�أحداث المجتمع الرو�سي خالل
حملة نابليون على رو�سيا.
خلق تول�ستوي فيها �شخ�صيات
عديدة ،رئي�سية وثانوية،
تاريخية و�أخرى خيالية ،ابتدعها
تول�ستوي نف�سه .وتعطي �صورة
وا�ضحة لحياة الترف التي عا�شتها
طبقة النبالء في رو�سيا في عهد
الحكم القي�صري .وهناك من يعتقد
بان ال�شخ�صيات الرئي�سية كبيير
بزوكوب والأمير �أندري تمثل �أوجه
مختلفة في �شخ�صية تول�ستوي
نف�سه.

وتو�صف م ��ع رواية �أنا كارينينا حتفتي
تول�ست ��وي الكبريت�ي�ن ب�أنهما م ��ن �أعظم
الرواي ��ات العاملي ��ة .فاحل ��رب وال�سل ��م
قدمت نوعا جديدا من الق�ص�ص اخليايل،
ذا ع ��دد كبري م ��ن ال�شخو� ��ص وقعوا يف
حبك ��ة روائية ،غط ��ت موا�ضي ��ع عظيمة
�أ�ش�ي�ر �إليها يف عنوان الرواية ،جمموعة
بع ��دد مماث ��ل يف الك�ب�ر م ��ن املوا�ضي ��ع،
ع ��ن ال�شب ��اب ،ال ��زواج ،ال�س ��ن وامل ��وت.
ورغ ��م �أنها غالبا ما يطل ��ق عليها “رواية
” الي ��وم ،ف�إنه ��ا ك�س ��رت العدي ��د م ��ن
تقاليد ال�ش ��كل يف الكتابة ،مم ��ا جعلها ال
تعت�ب�ر رواي ��ة يف وقتها .و بالفع ��ل ،ف�إن
تول�ستوي نف�س ��ه اعترب “�أن ��ا كارينينا”
 1878ه ��ي حماولت ��ه الروائي ��ة الأوىل
باملعنى الأوروبي.
ت ��روي الرواي ��ة ق�ص ��ة خم� ��س �أ�س ��ر
�أر�سطوقراطي ��ة – �آل بزوخ ��وف� ,آل
بولكون�سكي� ,آل رو�ستوف� ,آل كوراجني
و�آل دروبيت�سكوي – وورطات حيواتهم
ال�شخ�صي ��ة م ��ع التاري ��خ ب�ي�ن – 1805
 ،1813وب�ش ��كل رئي�س ��ي غ ��زو نابليون
لرو�سي ��ا �سن ��ة  .1812وم ��ع ا�ستم ��رار
الأحداث ،ف�إن تول�ستوي وب�شكل منتظم،
يح ��رم �شخو�ص ��ه �أية حري ��ة اختيار ذات
قيم ��ة ،ودور التاري ��خ املندف ��ع �إىل �أم ��ام
يحدد ال�سعادة وامل�أ�ساة على ال�سواء.

مل تق�ت�رب ال�سينم ��ا م ��ن ه ��ذه الرواي ��ة
قب ��ل �ست�ي�ن عاما م ��ن اخرتاعه ��ا ،ب�سبب
كرثة حماورها وت�شاب ��ك �أحداثها ،ف�ضال
ع ��ن ك�ث�رة ال�شخ�صي ��ات الت ��ي جت�سدها
الرواي ��ة فف ��ي ع ��ام  1956انت ��ج فيل ��م
درامي �أمريكي�-إيطايل عن الرواية حمل
العن ��وان نف�سه م ��ن �إخراج كين ��ج فيدور
وم ��ن ت�أليف كل م ��ن :في ��دور ،بريدجيت
بوالن ��د ،ماري ��و كامريين ��ي� ،إني ��و دي
كونت�شين ��ي ،و�أخري ��ن� ،ش ��ارك في ��ه املع
جنون هوليوود يف تلك الفرتة
و ه ��م� :أودري هيب ��ورن ،ه�ن�ري فون ��دا
و مي ��ل فريي ��ر ،بالإ�ضاف ��ة �إىل فيتوري ��و
غا�سم ��ان ،هريب ��رت ل ��وم ،ج ��ون ميلز و
�أنيتا ايكربجُ .ر�شح خمرج الفيلم فيكتور
كينج جلائزة الأو�سكار لأف�ضل خمرج.
لك ��ن ال�سينم ��ا الرو�سي ��ة عل ��ى الرغ ��م
م ��ن خربته ��ا يف انت ��اج االف�ل�ام امللحمية
تاخ ��رت كث�ي�را يف �أفلم ��ة ه ��ذه الرواي ��ة
حت ��ى ع ��ام  1967-1966ح ��رب فيل ��م
الدراما �شارك يف كتابة و�إخراج �سريجي
بوندارت�ش ��وك و�صدر عل ��ى �أربع دفعات
خالل عامي  1966و  ، 1967قام ببطولة
بوندارت�شوك نف�سه يف دور البطولة بيري
بيزوخوف ،جنبا �إىل جنب فيات�شي�سالف
تيخون ��وف و لودميال �سافيليفا و ناتا�شا
رو�ستوف ��ا .والفيلم من �إنت ��اج مو�سفيلم

ا�ستوديوهات بني عامي  1961و 1967
 ،وحظي الفيلم بدع ��م كبري من ال�سلطات
ال�سوفيتي ��ة واجلي� ��ش الأحم ��ر الذي قدم
مئ ��ات اخلي ��ول و�أكرث م ��ن ع�ش ��رة �آالف
جن ��دي ك�إ�ضاف ��ات .بتكلف ��ة  8.29مليون
روب ��ل �سوفيتي  -ت�س ��اوي  9.21مليون
دوالر �أمريك ��ي ب�أ�سع ��ار � ، 1967أو -50
 60ملي ��ون دوالر يف ع ��ام  ، 2017وه ��و
م ��ا ميث ��ل ت�ضخ ��م الروب ��ل  -كان �أغل ��ى
فيل ��م �صن ��ع يف االحت ��اد ال�سوفيتي .عند
�ص ��دوره  ،حق ��ق جناحً ا م ��ع اجلماهري ،
حيث باع ما يقرب من  135مليون تذكرة
يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي .تلقى مالحظات
�إيجابي ��ة ب�شكل ع ��ام من النق ��اد .احلرب
و ال�س�ل�ام كم ��ا فاز باجلائ ��زة الكربى يف
مهرجان مو�سك ��و ال�سينمائي الدويل ،ال
جائ ��زة جولدن جلوب لأف�ض ��ل فيلم بلغة
�أجنبي ��ة و ال جائ ��زة الأو�س ��كار لأف�ض ��ل
فيلم بلغة �أجنبية.
مازال ��ت ال�سينم ��ا حول الع ��امل حتى االن
وكل م ��ا حملت ��ه م ��ن تط ��ورات كبرية يف
االنت ��اج اال انه ��ا عاج ��زة ع ��ن االق�ت�راب
�أو املقارن ��ة من الفيل ��م الرو�سي «احلرب
وال�س�ل�ام» ،ال بل �إن �سرد ق�صة ذلك الفيلم
الذي ا�ستغرق �إجنازه �سبع �سنوات (بني
 )1967-1961يجعلن ��ا �أم ��ام �أعجوب ��ة
�سينمائي ��ة ،تتخط ��ى الفيل ��م نف�س ��ه الذي

ي�ش ��كل بذاته حتفة فنية مل ولن
تتكرر على مر الأزمان.
زخ ��رت الرواي ��ة والفيل ��م
ال�سوفيت ��ي كوثيق ��ة فني ��ة
و�سيا�سي ��ة
وتاريخي ��ة
واجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة
لرو�سي ��ا القي�صري ��ة يف
مواجه ��ة اجتي ��اح نابلي ��ون
وو�ص ��ف
لأرا�ضيه ��ا،
كل املع ��ارك الت ��ي دارت
ب�ي�ن جيو� ��ش نابلي ��ون
واجليو� ��ش القي�صري ��ة
والنم�ساوي ��ة والأملاني ��ة،
حي ��ث ي�ضعن ��ا تول�ستوي
�أم ��ام �أك�ث�ر م ��ن 120
�شخ�صي ��ة من�ض ��ي خلفها
على مدى �أربعة جملدات.
خرج الفيلم بن�سخت ��ه ال�سوفيتية ك�أطول
فيل ��م يف التاري ��خ ،حيث ميت ��د لأكرث من
ت�س ��ع �ساع ��ات ،ومت عر�ض ��ه يف �أربع ��ة
�أجزاء� ،شاهده ��ا يف االحتاد ال�سوفييتي
ال�ساب ��ق �أك�ث�ر م ��ن  135ملي ��ون م�شاهد
يف عام�ي�ن ،وعر� ��ض يف �أك�ث�ر م ��ن 117
بلد ًا حول العامل ،وح�صل يف 1969على
�أو�سكار �أف�ضل فيلم �أجنبي.
وبلغة االرقام به ��ذا الفيلم ،عظمة املنجز
ومعجزته ،فقد �ضم الفيلم � 300شخ�صية

نا طق ��ة
لي� ��س بالرو�سية فح�سب ،ب ��ل بالفرن�سية
والأملاني ��ة �أي�ض� � ًا ،و� 120أل ��ف عن�ص ��ر
وكومبار� ��س ،وو�ضع ��ت احلكوم ��ة
ال�سوفييتية كل ما لديها يف خدمة الفيلم،
و�شاركت فرق كامل ��ة من اجلي�ش الأحمر
يف تنفي ��ذ املعارك ،ومعها �أعداد هائلة من
�سكان مو�سك ��و الذين تطوعوا للم�شاركة
يف ه ��ذا الفيل ��م ،ال ب ��ل �أعيد بن ��اء و�سط
مو�سكو كما كان عليه يف ، 1805و�أحرق
كام�ل ً�ا يف امل�شهد اخلا�ص ب�إقدام نابليون

على حرقها.
وكان ه ��ذا كافي ��ل لي�ؤكد �أرجحي ��ة الفيلم
ال�سوفيتي عل ��ى الفيلم االمريكي ،خا�صة
بعد اجل ��دل الكب�ي�ر الذي �صاح ��ب انتاج
الفيل ��م ال�سوفيت ��ي ،حول ايهم ��ا االف�ضل
فنيا وانتاجيا.
يق ��ول املرتجم املخ�ض ��رم �ضي ��اء نافع":
النقا�شات العا�صفة بني الطلبة ال�سوفيت
عندم ��ا مت عر� ��ض الفل ��م ال�سوفيت ��ي يف
مو�سك ��و  ,وانتبهن ��ا – نح ��ن الطلب ��ة
االجان ��ب – اىل طبيعة ه ��ذه النقا�شات ,
وكيف ط ��رح ال�سوفيت املو�ض ��وع وك�أنه
م�س�أل ��ة �سيا�سي ��ة بحت ��ة � ,إذ كان الرتكيز
ينطل ��ق من مفه ��وم املقارنة ب�ي�ن االحتاد
ال�سوفيتي و الواليات املتحدة االمريكية
وه ��م ي�ستخدم ��ون تول�ست ��وي وروايته
( احل ��رب وال�سل ��م) يف ثناي ��ا نقا�شه ��م ,
لدرجة � ,أن �أحدهم طرح �س�ؤا ًال حول ذلك
 ,وه ��و -لو كان تول�ستوي ح ّي ًا فماذا كان
�سيقول ؟ وكانت الإجابات متنوعة جد ًا ,
�إذ ابتد�أت �أو ًال بالقول � ,إن تول�ستوي كان
و�سيبق ��ى ح ّي� � ًا يف م�س�ي�رة الأدب والفكر
الرو�سي  ,وثاني� � ًا � ,إن ال�صراع الرو�سي
– الغرب ��ي الذي �ص ��وّ ره تول�ستوي يف
روايت ��ه حول حرب نابلي ��ون �ضد رو�سيا
يج ��ب �أن يت ��م توظيف ��ه ( اي ال�ص ��راع)
ل�صالح رو�سيا ولي�س �ضدها".

تراث الراحل بسام فرج
كاركاتيــــــــــــــــــــر

العمود
الثامن

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

 علي ح�سني

General Political daily
29 August 2021

اقــــرأ

البحث
عن والية جديدة

www.almadapaper.net
Emaili:nfo@almadapaper.net

�أنطولوجيا ال�شعر الأفغاين احلديث
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "�أنطولوجي ��ا ال�شع ��ر الأفغ ��اين
احلدي ��ث" ترجمة مرمي العط ��ار .الكتاب يقدم من ��اذج �شعرية
لأب ��رز رواد ال�شعر احلديث يف �أفغان�ست ��ان ،وتقول مرتجمة
الكت ��اب م ��رمي العطار �إن ترجم ��ة هذه الن�صو� ��ص من ال�شعر
الأفغاين ،ه ��ي جتربة مهمة يف م�سريتها يف جمال الرتجمة،
وت�ضي ��ف�" :شع ��رت �أن ث ّم ��ة ت�شابه� � ًا كبري ًا بين ��ي وبني هذا
الن ��وع من ال�شع ��ر؛ ال�شعر القادم من مناط ��ق مظلمة وباردة
ال ي�صله ��ا ال�ضوء� ،شعر ي�أتي من الهام�ش والفقر واحلروب،
�شعر حم ��وره يف الأ�سا�س الإن�س ��ان ،الإن�سان الذي رغم كل
ه ��ذا الفي�ض من املعاناة ا�ستط ��اع �أن يوا�صل عملية الكتابة
واخللق والإبداع".

كورونا تخطف موزع "مدر�سة احلب" ..املو�سيقار العراقي فتح اهلل �أحمد
متابعة املدى
غي ��ب امل ��وت املو�سيق ��ار العراقي فتح
الل ��ه �أحم ��د م�س ��اء �أم� ��س الأربعاء يف
�أح ��د امل�ست�شفيات الإماراتية التي نقل
�إليه ��ا منذ عدة �أ�شهر بعد تدهور حالته
ال�صحي ��ة ج ��راء �إ�صابت ��ه بفايرو� ��س
كورونا عن عمر ناهز  64عاما.
ونع ��ت نقاب ��ة الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن
املو�سيق ��ار الراح ��ل ،كم ��ا نع ��اه
ح

ول العا

لم

العديد من الفنانني والكتاب العراقيني
عرب ح�ساباتهم عل ��ى مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وكان ��ت �إ�شاعات ع ��ن وفات ��ه انت�شرت
م�ؤخ ��را ،لكن جنله واملقربني منه نفوا
ذلك.
ولد �أحمد مبدين ��ة كركوك يف يوليو/
مت ��وز  1957لأبوي ��ن تركماني�ي�ن،
وان�ضم �إىل الفرقة القومية الرتكمانية
الت ��ي كان له ��ا �أكرب الأث ��ر يف م�شواره
الفني ث ��م الفرقة ال�سيمفونية العراقية
عازفا على �آلة الت�شيللو عام .1977
عم ��ل بدائ ��رة الثقاف ��ة وال�سياح ��ة

العراقي ��ة وكان يحا�ض ��ر يف العدي ��د
م ��ن اجلامعات ،كما �شغ ��ل يف ال�سابق
من�ص ��ب عمي ��د معه ��د الدرا�س ��ات
املو�سيقية يف العراق.
تع ��اون م ��ع ع ��دد م ��ن املغن�ي�ن العرب
وقاد لف�ت�رة طويلة الفرق ��ة املو�سيقية
للمطرب كاظ ��م ال�ساهر وق ��ام بتوزيع
�أحل ��ان كث�ي�ر م ��ن �أغاني ��ه ،ويع ��د �أول
عراق ��ي ي�ؤ�س� ��س التوزي ��ع املو�سيق ��ي
للأغنية على م�ستوى البلد.
ومن �أ�شهر الأغاين التي وزعها لل�ساهر
"�سالمتك من الآه" و"مدر�سة احلب"
و"زيدين ��ي ع�شق ��ا" و"ق ��ويل �أحب ��ك"

ملاذا يتفاءل الأمريكان بالرقم 7
الرق ��م �سبع ��ة فري ��د من نوع ��ه ووحيد
وغريب .ويف�س ��ر الب�شر هذه اخلا�صية
احل�سابي ��ة بطرق ثقافية ،فمن خالل ربط
رق ��م �سبعة مبجموعة م ��ن الأ�شياء� ،أنت
جتعلها هي �أي�ضا مميزة نوعا ما.
�إذا طلب ��ت من �أي �شخ� ��ص يف �أمريكا �أن
يختار رقم ��ا م ��ن � 1إىل  ،10ف�إنه �سيختار

عل ��ى الأرج ��ح رق ��م  ،7ولك ��ن مل ��اذا؟ يف
الواق ��ع ،هن ��اك العدي ��د من الأ�سب ��اب التي
جتع ��ل الرقم  7رقم احل ��ظ بالن�سبة للعديد
من الأ�شخا�ص حول العامل.
وت�ستعر� ��ض الكاتب ��ة �إمي ��ا توبينفيل ��د
قائم ��ة ب�أهم الأ�سب ��اب التي جتع ��ل النا�س
ي�ستب�ش ��رون خريا بالرق ��م  ،7يف تقريرها
ال ��ذي ن�شرت ��ه جمل ��ة "ري ��درز دايج�س ��ت"

الأمريكية.
هن ��اك عجائ ��ب الدني ��ا ال�سب ��ع ،والأق ��زام
ال�سبع ��ة ،و� 7أي ��ام يف الأ�سبوع ،و� 7ألوان
يف قو� ��س قزح ،و 7نوت ��ات مو�سيقية على
ال�سلم املو�سيقي ،والقائمة م�ستمرة.
يعتق ��د بع� ��ض العلم ��اء وخا�ص ��ة علم ��اء
الريا�ضي ��ات �أن هن ��اك خ�صائ� ��ص حم ��ددة
للرقم  7جتعله مف�ضال لدى النا�س.

و"حبيبتي واملطر" و"املحكمة".
من جانبه نعى الفن ��ان كاظم ال�ساهر،
املو�سيق ��ار فت ��ح الل ��ه �أحم ��د ،ال ��ذي
وافت ��ه املنية م�ساء �أم� ��س الأربعاء عن
عمر ناه ��ز  64عام ًا ،مت�أث ��را ب�إ�صابته
بفايرو�س كورونا.
ون�ش ��ر "كاظ ��م"� ،ص ��ورة الراح ��ل
ع�ب�ر ح�سابه عل ��ي ان�ستغ ��رام ،مع ّلق ًا:
"الدكت ��ور فت ��ح الل ��ه �أحم ��د ،امللح ��ن
واملوزع املو�سيق ��ي ورفيق الدرب يف
ذم ��ة الله ،رحم الل ��ه الفقيد و�ألهم ذويه
ال�ص�ب�ر وال�سل ��وان� .إ ّنا لل ��ه و�إ ّنا اليه
راجعون".

ملاذا ي�شيخ بع�ض النا�س
�أ�سرع من غريهم

ل�صو�ص ي�سرقون حقائب توم كروز
تع َر�ض ��ت حقائ ��ب للنج ��م الأمريكي ت ��وم كروز
تق ��در قيم ��ة حمتوياته ��ا ب� ��آالف اليوروه ��ات
لل�سرق ��ة يف �إنكلرتا ،حيث يقوم كروز بت�صوير
اجل ��زء ال�ساب ��ع من �أف�ل�ام "املهم ��ة امل�ستحيلة"،
وف ��ق م ��ا ك�شف ��ت �صحيف ��ة "ذا �ص ��ن" .وكان ��ت
ه ��ذه الأمتعة داخل �سي ��ارة حار�سه الأمني .وقد
�سرق ��ت ليل ��ة االثن�ي�ن /الثالث ��اء من �أم ��ام فندق
يف برمنغهام ن ��زل فيه ،وفقما �أف ��ادت ال�صحيفة
ال�شعبي ��ة .وق ��ال ناطق با�س ��م �شرط ��ة ميدالندز
الغربي ��ة" :تل ّقينا بالغ ًا ب�سرق ��ة �سيارة من طراز
"بي ام دبليو اك�س "7يف �شارع ت�شر�ش �سرتيت

يف برمنغه ��ام يف ال�ساع ��ات الأوىل م ��ن �صب ��اح
الثالث ��اء � 24أغ�سط� ��س� /آب" ،م ��ن دون ت�أكي ��د
هويّة �صاحب املركبة .وقد عرث على ال�سيارة بعد
ف�ت�رة ق�صرية ،وفق الناط ��ق با�سم ال�شرطة الذي
�أو�ض ��ح �أن "التحقيق ما زال م�ستم ّر ًا" خ�صو�ص ًا
باال�ستن ��اد �إىل "ت�سجي�ل�ات كام�ي�را املراقبة يف
املنطقة التي ُركنت فيها ال�سيارة".
لك ��ن ّ
"كل ما كان داخ ��ل ال�سي ��ارة اختفى" ،وفق
م ��ا �أفاد ب ��ه م�ص ��در �صحيف ��ة ّ"ذا �ص ��ن" متط ّرقاً
�إىل "بع�ض الأمتع ��ة واملقتنيات" التابعة للممثل
البالغ  59عام ًا.

كري�ستني �ستيوارت تنهار من البكاء ب�سبب �شخ�صية الأمرية ديانا
طرح ��ت ال�شرك ��ة املنتج ��ة لأح ��دث
فيل ��م �سينمائ ��ي ع ��ن الأم�ي�رة
الربيطاني ��ة الراحل ��ة ديان ��ا� ،أم�س
اخلمي� ��س� ،إعالن ��ه الرتويج ��ي،
وهو م ��ن بطولة النجم ��ة الأمريكية،
كري�ست�ي�ن �ستي ��وارت .وت ��دور �أحداث
الفيل ��م بعن ��وان "�سبن�س ��ر" ،وهو ا�سم
عائل ��ة الأم�ي�رة ديانا ،يف ع ��ام ،1991
وحتديدا يف عطل ��ة الكري�سما�س ،التي

 ح�سن ناظم
وزي ��ر الثقاف ��ة �أكد �ض ��رورة الم�ضي
في �إقام ��ة الم�شاري ��ع الم�شتركة بين
بغ ��داد وباري� ��س عب ��ر الم�ؤ�س�س ��ات
الثقافي ��ة المعني ��ة ،داعي� � ًا باري� ��س
�إل ��ى دعم جهود الع ��راق في ا�ستعادة
الآالف م ��ن �آث ��اره الموج ��ودة ف ��ي
�أوروب ��ا .وقال ناظم خ�ل�ال ا�ستقباله
وف ��د ًا فرن�سي� � ًا كبي ��ر ًا في مق ��ر هي�أة
الآث ��ار والت ��راث ببغ ��داد "�إنَّ ه ��ذا
�صباح �سعيد بالن�سبة لنا �أن ن�ستقبل
مدير معهد العال ��م العربي جاك لينغ
وه ��و م ��ن ال�شخ�صي ��ات المحترم ��ة
ف ��ي الثقاف ��ة العالمية ،وال ��ذي يعمل
جاه ��د ًا عل ��ى دع ��م الثقاف ��ة العراقية
والعربية".
 رعد كريم عزيز
ال�شاع ��ر والناق ��د زاره وف ��د م ��ن
االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء والكتاب في
العراق لالطمئن ��ان على �صحته ،بعد
�إجرائ ��ه عمليتين جراحيتين �أ�سهمتا

تتخ ��ذ الأم�ي�رة الربيطانية فيه ��ا قرارا
ب�إنه ��اء حياتها الزوجي ��ة مع ويل العهد
الربيط ��اين ،الأم�ي�ر ت�شارل ��ز .وتظه ��ر
كري�ستني �ستي ��وارت يف �إحدى لقطات
الإع�ل�ان الرتويج ��ي وه ��ي تنه ��ار م ��ن
الب ��كاء ب�شخ�صي ��ة الأم�ي�رة ديان ��ا ،يف
�إ�شارة �إىل معاناتها داخل �أروقة الق�صر
امللك ��ي الربيط ��اين .ومل ت�شبع �شركات
�إنتاج فيلم "�سبن�سر" ف�ضول العديد من

م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي
ح ��ول ق ��درة كري�ستني �ستي ��وارت على
التح ��دث باللكن ��ة الإجنليزي ��ة� ،إذ �أن
هن ��اك م�شهدا واح ��دا يف الإعالن تظهر
في ��ه املمثل ��ة الأمريكي ��ة وه ��ي ت ��ردد
كلمتني فق ��ط .وتظهر يف امل�شهد املمثلة
الربيطانية� ،س ��ايل هوكنز ،وهي تقول
للأم�ي�رة ديان ��ا�" :إنه ��م يعرف ��ون كل
�شيء" ،لتجيبها�" :إنهم ال يعرفون".

مل ��اذا يبدو بع�ض الأ�شخا�ص �أكرب �سنا يف الع�شرينيات من العمر،
بينما يبدو الآخرون �أنهم �سيبقون �صغارا �إىل الأبد؟ هذا ال�س�ؤال،
بالطب ��ع ،يهمن ��ا جميعا وال ي ��زال يعتربه الكث�ي�رون لغزا ال ميكن
تف�سريه .لك ��ن يف ال�سنوات الأخرية كانت هناك بع�ض الدرا�سات
املث�ي�رة لالهتم ��ام التي وجدت جمي ��ع �أنواع العوام ��ل التي ت�ؤثر
على العملية وقد تت�سبب يف �إلقاء املزيد ال�ضوء على �أحد الأ�سئلة
العظيمة واملهمة للب�شرية.
ي�ش ��رح مق ��ال ُن�ش ��ر يف املجل ��ة العلمي ��ة ،كي ��ف يتم تعري ��ف معدل
ال�شيخوخ ��ة ب�ش ��كل ع ��ام" :ترتب ��ط ال�شيخوخ ��ة بانخفا�ض قدرة
جتدي ��د ع�ضالت الهي ��كل العظمي بعد �إ�صاب ��ة �شديدة  -مما ي�ؤدي
�إىل انخفا� ��ض الق ��وة البدني ��ة والف�سيولوجي ��ة" ،وق ��د ح ��ددت
الدرا�س ��ات اجلينية هرمونا قويا م�ض ��ادا لل�شيخوخة – كلوثو "،
ُكتب يف وثيقة ت�ستعر�ض درا�سات مهمة حول الهرمون الغام�ض..
يق ��ول الدكت ��ور �إري ��ك بريث ��ر� ،أ�ست ��اذ الط ��ب النف�س ��ي يف جامعة
كاليفورني ��ا� ،س ��ان فران�سي�سكو والذي قاد الدرا�س ��ة� ،إن "النتائج
التي تو�صلنا �إليها ت�شري �إىل �أن الهرمون كلوثو ،الذي نعرف الآن
�أن ��ه مهم ج ��دا لل�صحة ،قد يك ��ون مرتبطا بالتوت ��ر وحتى باملر�ض
واملوت املبكر".

تعذرون العبد الفقري لله لأنه ي�ص ّر
على املراوحة يف حميط �سا�ستنا
الأفا�ضل ،البع�ض ي�سمّيها �شحّ ًا
يف املو�ضوعات و�أنا �أ�سمّيها من
�ضروريات مراجعة احلالة التي
مرت بها البالد ،وكما تعرفون،
فامل�س�ألة مبدئية حيال دعاة الف�شل
و�ص ّناع اخلراب� ،سواء �أكان
اال�سم فالن ًا �أم عالن ًا .
كر�سي ال�سلطة قلق،
االبتعاد عن
ّ
�أما م�أ�ساة ماليني املهجّ رين
والفقراء فم�س�ألة فيها نظر،
و�ضع �شيوخ القوامي�س العربية
تعريفات كثرية ملعنى اال�ستحواذ
والأطماع والف�شلّ ،
لكن "فخامته"
يريد �أن يجد تعريف ًا جديد ًا
لل�سلطة ال يتعدّى م�صطلح "ما
ننطيها" ،ويف معظم احلاالت
لي�ست �سوى خراب وفو�ضى
وم�شاهد التهجري و�سبي الن�ساء
وا�ستعرا�ض ع�ضالت داع�ش.
حارب �سا�ستنا على كل اجلبهات ،
وتقاتلوا مع الكفاءات ،وكان �أبرز
منجزاتهم تهجري عقل اقت�صادي
بوزن �سنان ال�شبيبي  ،ومطاردة
تظاهرات اخلراب والف�ساد .
عندما يدمّر امل�س�ؤول  ،م�ؤ�س�سات
الدولة ،بد ًال من تطويرها على
�أ�س�س دميقراطية ..فهو يهني
الدماء والأرواح التي قدّمها
العراقيون على مدى عقود طويلة
من �أجل �أن يتنف�س �أبنا�ؤهم هواء
الدميقراطية احل ّقة.
وعندما ي�ص ّر �سيا�سي على
اال�ستحواذ على كل �شيء و�أي
�شيء ،وي�ستخدم مق ّربوه حي ًال
أالعيب لتخوين الآخرين
و� َ
و�إق�صائهم ..عندما ي�سرق بلد يف
و�ضح النهار ،عندما يربر البطالة
وغياب العدالة االجتماعية..
عندما ت�س ّلم م�ؤ�س�سات الدولة
�إىل �أ�صحاب الثقة ال �أ�صحاب
اخلربة ،وعندما ال يرى امل�س�ؤول
يف الق�ضاء �سوى القوانني التي
حت�صن �سلطاته وت�صونه..
ّ
ف�إننا بالت�أكيد �سائرون يف طريق
اخلراب.
يف جتارب ال�شعوب التي طاملا
�أمتنى �أن يتع ّلم منها �سا�ستنا
جند �صور ًا �أخرى لزعامات قدّمت
ل�شعوبها الأفعال بد ًال من لغة
العناد واال�ستعالء ..زعماء قدّموا
ل�شعوبهم ما مل يعرفوه من قبل،
يف الربازيل اعترب املراقبون
انتخاب الرئي�س "لوال دا �سيلفا"
عام  2002ب�أنه �ش ّكل انتقالة
مهمة يف حياة البالد ،وخا�صة
عندما �أطلق يف مطلع عام 2003
برناجمه ال�شهري "اجلوع �صفر"،
�أي "الق�ضاء على اجلوع" ّ
ظل
لوال يف احلكم حتى عام 2010
عندها �شعر �أهايل الربازيل
بنوع من اخليبة،ل ّأن الد�ستور
ال ي�سمح لـ"رئي�سهم املحبوب"
بالبقاء رئي�س ًا للربازيل ،قدّم
�صورة �أخرى للزعامات يف
العامل� ،أعطى ل�شعبه ،ازدهار ًا مل
يعرفه من قبل ....مل يكذب عليهم
ومل يركب على �أكتافهم ..وبينما
ي�ص ّر البع�ض على اال�ستمرار
يف ال�سلطة حتى الن َف�س الأخري،
م�شى "لوال " حتى اليوم الأخري
من حكمه م�ؤمن ًا بالد�ستور
راف�ض ًا �أن يغيرّ ه ل�صاحله فيبقى
رئي�س ًا مثلما يتم ّنى معظم �أهايل
الربازيل.
للأ�سف البع�ض من �سيا�سيينا ال
يريدون لهذا ال�شعب �أن يدخل
مثل �سائر الب�شر ،ع�صر احلياة
والرفاهية ،واخلروج من ذ ّل
اخلوف وفقدان الأمن والأمان..
ياعزيزي امل�س�ؤول العراقي ،
النا�س تريد �أن تقر�أ �أرقام النموّ
ومعدّالت التنمية ،فقد ملـ ُّوا �أرقام
اخلراب وخرائط الفقـر والف�ساد!

الفائز بجائزة لل�شعر مبني خ�شان :جيلنا �أمام عقبات كبرية
عامر م�ؤيد

في تخفيف معاناته ..وقد قدّم الوفد
با�سم االدباء خال�ص التحية لل�شاعر
عزيز ،والدعاء له بتمام العافية..

 خالد ح�سين �سلطان
الكتب ��ي و�صاح ��ب معر� ��ض �شه ��داء
الح ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي
نعت ��ه �صفح ��ات مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي حي ��ث توف ��ي اث ��ر
م�ضاعف ��ات فايرو� ��س كورون ��ا..
والراح ��ل كان يقي ��م كل عام معر�ضه
ال�سنوي ع ��ن ال�شهداء عل ��ى �ضفاف
نهر دجلة بالقرب من �شارع المتنبي.

من ��ذ عام�ي�ن ،تنظ ��م دار الرافدي ��ن م�س ��ابقة
لل�شباب ممن مل ي�سبق وان طبعوا كتابا لهم
يف مب ��ادرة لدع ��م اجليل ال�ش ��بابي احلايل،
لي�س يف الع ��راق فقط بل يف الدول العربية
املختلفة اي�ضا.
ويف ه ��ذا الع ��ام تنوع ��ت البل ��دان الفائ ��زة
باجلائزة ففي حق ��ل ال�شعر فاز مبني خ�شان
م ��ن الع ��راق ويف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ع�ل�اء
حليق ��ي م ��ن املغ ��رب ويف الرواي ��ة احم ��د
ح�ضي�ض من م�صر.
وق ��ال املنظم ��ون �إن ال ��دورة احلالية حملت
ا�سم ال�شاع ��ر العراقي الراح ��ل فوزي كرمي
الذي "مت ّي ��ز بكتاباته املغاي ��رة لأبناء جيله

الطقس

وا�شتغال ��ه عل ��ى عم ��ق امل�ضم ��ون وخروجه
ع ��ن ال�شع ��ارات والآيديولوجي ��ات� ،إذ عمل
على االجتاه �ص ��وب الق�صيدة التي تت�ضمن
�أ�سئلت ��ه وقلق ��ه وعزلت ��ه ،خ ��ارج ال�سائد يف
الأدب وال�سيا�سة واحلياة".
جائزة الرافدين ه ��ي جائزة �سنوية تنظمها
دار الرافدي ��ن متنح للكت ��اب ال�شباب ممن مل
ين�ش ��روا اي كت ��اب �سابقا ،ومتن ��ح اجلائزة
ع ��ن ثالل ��ث فئ ��ات وه ��ي ال�شع ��ر والق�ص ��ة
الق�صرية والرواية ،حملت دورة هذه ال�سنة
ا�سم ال�شاعر العراقي الراحل فوزي كرمي.
كان لن ��ا لقاء مع مب�ي�ن خ�ش ��ان الفائز بحقل
ال�شع ��ر حيث قال يف حديثه لـ(املدى) حازت
خمطوطة كتابي ال�شعري على اجلائزة بعد
مناف�سة اكرث من ٧٧جمموعة �شعرية

تر�شح ��ت يف ب ��ادئ االم ��ر اىل القائم ��ة
الق�ص�ي�رة مع ثالث ��ة �شعراء لكن ��ي ح�صدت
اجلائ ��زة يف النهاية" .وا�ضاف "ال ا�ستطيع
حتدي ��د اللحظة التي كتب ��ت بها ال�شعر لكني
من ��ذ الطفولة كن ��ت م�شغوال به ��ذا الفن ،فلم
يكن ال�شع ��ر يوما غريبا عني ب ��ل كان رفيقا
دائم ��ا ،رمبا من ��ذ حي ��اة �سابق ��ة" ،مبينا ان
جمموعت ��ه "ت�ضم ق�صائ ��د كتبت على فرتات
متقاربة بني عامي ٢٠١٧و ،٢٠٢١وان هذه
الق�صائ ��د ب�ل�ا �شك حتم ��ل توثيق ��ا ملجريات
االحداث الت ��ي حدثت خالل �سنوات كتابتها
لكن بنربة فردانية ذاتية".
وا�ش ��ار خ�ش ��ان اىل انه "خ ��ارج العراق وال
ي�ستطيع الع ��ودة اليه ،لأن ��ه تهدد وتعر�ض
مل�ضايق ��ات ا�ضطرت ��ه اىل ترك ��ه باحث ��ا عن

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احل ��رارة مقاربة ملعدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

مكان يوفر له الأمان وحرية الكتابة".
وح ��ول مواهب ��ه االخ ��رى يق ��ول "اح ��ب
الديجيتال �آرت ول ��دي حماوالت متوا�ضعة
يف ه ��ذا املج ��ال وغالب ��ا م ��ا ان�ش ��ر ذل ��ك يف
مواقع التوا�صل االجتماعي".
وبالع ��ودة اىل ال�شع ��ر يحدثن ��ا خ�ش ��ان بان
"اجلي ��ل ال�شع ��ري احل ��ايل يح ��اول ،لك ��ن
عقب ��ات كث�ي�رة ام ��ام اي �شاعر حت ��ول بينه
وب�ي�ن ن�ش ��ر م�شاريعه ال�شعرية وه ��ذا الأمر
على امل�ستوى العام قد يرتك اثرا �سلبيا على
مالمح اجليل احلايل".
وا�ض ��اف "ب�ل�ا �ش ��ك هنال ��ك فوائ ��د كث�ي�رة
لق ��راءة ال�شع ��ر ،وهذه الفوائ ��د يلم�سها اي
قارئ لل�شعر ولي�س من يحاول كتابته فقط،
بالتايل انا قارئ لل�شعر بالدرجة الأوىل".

بغداد C° 28 - C° 47 /الب�صرة C° 32 -C° 50 /
�أربيل C° 27 - C° 43 /النجف C° 29 -C° 47 /
املو�صل C° 28 - C° 44 /الرمادي C° 28 -C° 46 /

