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الكاظمي: ل�صنا ملعبًا لتمرير الر�صائل 
ولن ننخرط يف ا�صطفافات املحاور  اأهــاًل "بابـا ال�ســالم" 

فـي دار ال�ســــالم 
4

 بغداد/ حممد �صباح

اتفاق  اىل  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ت�سل  مل 
ب�ساأن م�سروع قانون املوازنة الحتادية 
اأن��ب��اء  و���س��ط  الآن،  ح��ت��ى   2021 ل��ع��ام 
ت��ت��ح��دث ع��ن وج���ود ن��واي��ا ل���دى هيئة 
قانون  لعر�ض  ال��ن��واب  جمل�ض  رئا�سة 

ل���ل���ت�������س���وي���ت امل������وازن������ة 
نهاية الأ�سبوع 

اجلاري. وتدور اخلالفات بني الطراف 
النفطي  الت��ف��اق  ن�ض  ح��ول  ال�سيا�سية 
املربم بني احلكومة الحتادية وحكومة 
الول  كانون  �سهر  يف  كرد�ستان  اإقليم 
امل��وازن��ة  ق��ان��ون  يف  وامل�سمن  املا�سي 
�سهام  ال��ن��ائ��ب��ة  وت��ت��ح��دث  الحت���ادي���ة. 
ال��ع��ق��ي��ل��ي، ع�����س��وة ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة يف 
جمل�ض النواب ل�)املدى( قائلة ان "هيئة 
رئا�سة جمل�ض النواب عقدت اجتماعا مع 

لتحديد  النيابية  املالية  اللجنة  اأع�ساء 
امل��وازن��ة  ق��ان��ون  على  للت�سويت  موعد 
برملانية"،  جل�سة  اق��رب  يف  الحت��ادي��ة 
م�ستدركة "لكن الكتل ال�سيا�سية مل ت�سل 
الوفد  مع  اللحظة  هذه  حتى  اتفاق  اإىل 
الكردي على الكثري من النقاط اخلالفية 
يف م��ق��دم��ت��ه��ا حت���دي���د ك��م��ي��ة ت�����س��دي��ر 
القوى  ب��ني  اخل��الف  وي��ن��درج  النفط". 
ال�سيعية والوفد الكرد�ستاين على املادة 

11 يف م�سروع  قانون املوازنة.
وتق���رح الق���وى ال�سيعية اإلغ���اء الفقرة 
حتت�س���ب  الت���ي   )11( امل���ادة  م���ن  اأول 
م�ستحق���ات اإقلي���م كرد�ست���ان لل�سن���وات 
ال�سابقة من 201٤ اإىل 201٩ على الرغم 
من عدم ت�سليمه الإيرادات النفطية وغري 
النفطي���ة واألزم الإقليم بت�سليم ٤٦0 األف 
برمي���ل يومي���ا اإىل �سرك���ة �سوم���و ويف 
حال���ة عدم التزام الإقلي���م ل ت�سدد نفقات 

الإقلي���م ويتحم���ل املخال���ف له���ذا الن�ض 
امل�سوؤولية القانونية.

وت�سي���ف العقيل���ي اأن جلنته���ا "�سلم���ت 
قانون املوازن���ة اإىل هيئة رئا�سة جمل�ض 
النواب يف منت�سف �سهر �سباط املا�سي 
بع���د اج���راء تعدي���الت �سامل���ة وكامل���ة 
عل���ى القان���ون"، موؤك���دة اأن "اخلالف���ات 

ال�سيا�سية تعرقل مترير القانون".
 التفا�صيل �س2 

خالفات ب�ساأن �سياغة االتفاق النفطي ت�ؤجل 
الت�س�يت على قان�ن الم�ازنة

 بغداد/ املدى 

ك�س���ف ال�سيا�س���ي العراق���ي م�سعان اجلب���وري، عن 
�سبب ال�سجار الذي �سهدته جل�سة الربملان يوم اأم�ض.

اإن  )توت���ري(  عل���ى  تدوين���ة  يف  اجلب���وري  وق���ال 
"امل�ساجرة التي حدثت يف الربملان جرت بعد تقدمي 
القي���ادي املوؤ�س�ض يف حتالف ال�سق���ور النائب مثنى 
ال�سامرائ���ي طلب���ًا اإىل رئا�سة الربمل���ان لت�سكيل جلنة 
حتقيقي���ة يف التهامات التي وجهه���ا حمافظ �سالح 
الدي���ن عم���ار اجل���رب اإىل املحاف���ظ ال�ساب���ق والنائب 
احل���ايل اأحم���د اجلب���وري اب���و م���ازن ب�سرق���ة مئات 

املليارات من الأموال العامة".
ويف وقت �سابق، اأو�سح النائب يف الربملان بختيار 
�ساوي����ض، ان "مناو�سات كالمي���ة ح�سلت بني نواب 

من حمافظة �سالح الدين، وحتديدًا بني النائب زياد 
اجلنابي واأحمد اجلبوري اأبو مازن".

واأ�س���اف، اأن "رئي����ض اجلل�س���ة عم���ل عل���ى تهدئ���ة 
الأو�س���اع ل�ستمراري���ة اجلل�سة". ونف���ى �ساوي�ض، 
"وج���ود ترا�س���ق الأحذية، وا�ستب���اك بالأيدي، كما 

متداول يف و�سائل الإعالم".
وغادر رئي�ض الربملان اجلل�س���ة على خلفية ال�سجار، 

بح�سب م�سادر من داخل الربملان.
وقال���ت الدائ���رة الإعالمي���ة ملجل�ض الن���واب يف بيان 
مقت�س���ب تلق���ت )امل���دى( ن�سخ���ة من���ه، اإن "جمل����ض 
الن���واب، �س���ّوت يف جل�ست���ه على قان���ون الناجيات 

الأيزيديات".
وتاب���ع البي���ان، "كما اأنه���ى املجل�ض الق���راءة الأوىل 

مل�سروع قانون مواجهة جائحة كورونا".

�سجار داخل الربملان على خلفية تهم 
ف�ساد بحق "اأب� مازن"

 بغداد/ ح�صني حامت

اأخ���رى  حمافظ���ات  و٦  بغ���داد  نظم���ت 
تظاه���رات ووقف���ات احتجاجي���ة تندي���دا 
بالعنف املفرط الذي تعر�ست له النا�سرية 
الأ�سب���وع املا�سي. وكان���ت عمليات القمع 
التي �سهدتها النا�سري���ة الأ�سبوع املا�سي 
ق���د ت�سببت با�ست�سهاد نح���و 7 متظاهرين 

وجرح اأكرث من 170 بينهم منت�سبون. 
وردد العديد من حمتج���ي العا�سمة بغداد 
ع�س���ر يوم ام����ض، هتافات ن���ددت بالعنف 

الذي �سهدته النا�سرية.
و�س���ار املحتجون من مول النخيل و�سول 
اىل �ساح���ة التحري���ر. واخت���ار املحتجون 
منطق���ة مول النخي���ل كونه���ا املنطقة التي 
�سهدت جمزرة بحق املحتجني يف ت�سرين 
احلكوم���ة  قمع���ت  عندم���ا   201٩ الأول 
ال�سابق���ة الحتجاج���ات بالر�سا�ض احلي 
والقنا�سني. ومن بني الهتافات التي رددت 

وقوي���ة"..  حل���وة  "النا�سري���ة..  اأم����ض: 
و"النا�سري���ة بُكل فخ���ر �سيحوها، حركة 

خيمكم بينا چن وجروها".
وق���ال نا�سط���ون �سارك���وا يف التظاه���رة 
ل�)امل���دى( اإن "ق���وات ال�سغ���ب اعتدت على 
املتظاهري���ن ال�سلمي���ني املتوجهني ل�ساحة 
التحرير باله���راوات والنتالت وطاردتهم 
اإىل �ساح���ة الن�سر". واأ�س���اف النا�سطون 
اأن "ق���وات مكافحة ال�سغ���ب اأطلقت قنابل 
الغ���از امل�سيلة للدم���وع باجت���اه الثوار ما 
اأدى اىل وق���وع اإ�ساب���ات ب���ني �سفوفه���م 
يف �ساح���ة التحري���ر". واعتقل���ت "ق���وات 
�سلمي���ني"،  متظاهري���ن   8 نح���و  ال�سغ���ب 
بح�س���ب متظاهري���ن، كما قال���وا ان قوات 
مكافح���ة ال�سغ���ب لحقته���م يف ال�س���وارع 
بالغ���از امل�سي���ل للدم���وع. ويف الب�س���رة، 
ردد حمتج���ون هتاف���ات: "الب�س����رة تط�ك 

وت�ع�ور لأج�ل عيوجن يا ذي قار". 
 التفا�صيل �س2

النا�سرية  مع  تت�سامن  محافظات   7"
رغم القمع.. والنجف تعلق االحتجاجات  

 بغداد/ فرا�س عدنان

تق���ول قي���ادة العملي���ات امل�سركة 
اإن الق���وات المني���ة تقت���ل يومي���ًا 
داع����ض،  عنا�س���ر  م���ن   15 نح���و 
م�س���رية اإىل اأن خ���ط ال�س���د الأول 
�س���د التنظيم يتمث���ل باحلدود مع 
�سوري���ا. وحتدث���ت ع���ن خم���اوف 
م���ن املتواجدي���ن يف خميم الهول، 
وحّددت اأبرز املناطق التي يتواجد 
فيها الإرهابي���ون وينطلقون منها 

يف تنفي���ذ هجماته���م عل���ى �س���كل 
مفارز �سغرية.

القي���ادة  با�س���م  املتح���دث  وذك���ر 
اأن  اخلفاج���ي،  حت�س���ني  الل���واء 
العراقي���ة متكنت خالل  "الق���وات 
ال�سهري���ن الأخريي���ن من قتل نحو 
250 اإرهابيًا يف حتد كبري لتنظيم 
داع����ض". وا�س���اف اخلفاجي، يف 
حدي���ث اإىل )امل���دى(، اأن "التطور 
م�ست���وى  عل���ى  ح�س���ل  ال���ذي 
ا�سته���داف املجاميع الإرهابية هو 

نتيج���ة طبيعية للتق���دم يف اجلهد 
الأمني وال�ستخباري، وباإ�سراف 
مبا�س���ر م���ن القائ���د الع���ام للقوات 

امل�سلحة".
الأمني���ة  "الق���وات  اأن  واأورد، 
ب���ني 1٤ اإىل 15  اأ�سبح���ت تقت���ل 
عن�سرًا م���ن تنظيم داع����ض يوميا 
وم���ا تبق���ى منه���م يق���ّدر باملئ���ات، 
ل يتج���اوز عدده���م باملجم���ل األف 

مقاتل يف عموم العراق". 
 التفا�صيل �س3 

 بغداد/ املدى

عق���دت خلي���ة الزم���ة النيابي���ة، اأم����ض، اجتماع���ًا مو�سعًا 
برئا�س���ة النائ���ب الأول لرئي����ض جمل����ض الن���واب ح�س���ن 
الكعب���ي، واقرحت عددًا من التو�سيات ملواجهة فايرو�ض 
كورون���ا. واكد النائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب ح�سن 
كرمي الكعبي وهو رئي�ض خلية الأزمة النيابية، اأن و�سول 
لقاح���ات جائح���ة كورون���ا للع���راق م�سوؤولي���ة ت�سامني���ة 
م�سرك���ة ت�سمل كل اجلهات العليا يف الب���الد، مبديًا �سعي 
جمل�ض الن���واب لت�سريع قانون مواجهة الوباء مبا ي�سمن 
التوزي���ع العادل للقاح لكل فئ���ات املجتمع، داعيا احلكومة 
اىل وج���وب مراع���اة الو�سع املعي�س���ي لل�سرائ���ح الفقرية 
واملتعفف���ة وذوي الدخ���ل املح���دود عند تطبي���ق اجراءات 
احلظ���ر ال�سامل او اجلزئي. ودع���ا الجتماع وزارة املالية 

لالإ�س���راع بتوف���ري ال�سيول���ة املالي���ة الالزم���ة والكافية اىل 
وزارة ال�سح���ة للتعاق���د م���ع ال�س���ركات املختلف���ة املنتج���ة 
للقاح���ات، واتخاذ الج���راءات ذات ال�سلة من قبل جمل�ض 
النواب عرب ت�سريع القوانني والقرارات التي تخدم �سحة 
املواطن، ف�سال ع���ن مطالبة وزارة اخلارجية يف التن�سيق 
ال���الزم م���ع ال���وزارة بخ�سو����ض مو�سوع���ة التعاق���د مع 

ال�سركات املنتجة وت�سهيل و�سولها اىل داخل البلد.
واأو�س���ت اخللي���ة بدع���م مق���ررات اللجن���ة العلي���ا لل�سحة 
وال�سالمة الوطنية اخلا�سة ملواجهة الوباء خا�سة املتعلقة 
منه���ا باحلظر الكل���ي او اجلزئي، ومراع���اة يف هذا ال�ساأن 
توف���ري م�ستلزمات العي�ض الك���رمي للمواطن خالل الظرف 
الراه���ن، ا�سافة اىل ا�ستمرار الدرا�سة اللكرونية وجعل 
المتحانات النهائية ح�سورية خ�سو�سا للدرا�سات العليا 

واملراحل املنتهية لكليات الطب الب�سري.

العمليات امل�سرتكة: قاعدة بيانات كاملة 
عن عنا�سر داع�ش

خلية االأزمة الربملانية ت��سي احلك�مة 
مبراعاة ذوي الدخل املحدود اأثناء احلظر  بغداد/ املدى 

تغل����ب  فري����ق الق����وة اجلوية لك����رة القدم 
ب�سعوبة عل����ى �سيفه  فريق نفط الب�سرة 
لكرة القدم بنتيجة )3-2( يف املباراة التي 
جرت بينهم����ا على ملع����ب ال�سعب الدويل 
يف العا�سم����ة بغ����داد يف خت����ام مناف�سات 
الي����اب  مرحل����ة  م����ن  الثاني����ة  اجلول����ة 
ب����دوري الكرة املمت����از يف املو�سم احلايل 
ال����ذي يفتق����د اىل تواج����د اجلماه����ري على 
املدرج����ات منذ يوم اخلام�����ض والع�سرين 

من �سهر ت�سرين الول املا�سي. 
وجنح القائ����د حمادي اأحم����د عبد الله يف 
ت�سجيل ه����دف التق����دم بالدقيق����ة الرابعة  
م����ن املباراة عن طريق ركل����ة جزاء منحها 
احلك����م �س����امل عام����ر ع����ززه زميل����ه �سانع 
اللع����اب ابراهي����م باي�����ض به����دف ثان يف 

لينته����ي  والثالث����ني  ال�ساد�س����ة  الدقيق����ة 
اجلوي����ة  الق����وة  بتق����دم  الول  ال�س����وط 
بهدف����ني مقابل ل�سيء وقل�����ض فريق نفط 
الثامن����ة  الدقيق����ة  يف  النتيج����ة  الب�س����رة 
وال�ست����ني بوا�سط����ة لعب����ه اأحم����د فرحان 
م����ن ركلة ج����زاء ومل مت�ض �س����وى ثماين 
ع�س����رة دقيق����ة حتى متكن �سان����ع اللعاب 
لوؤي العاين من احراز هدف الفوز الثالث 
وا�ستم����رت النتيج����ة عل����ى حاله����ا حت����ى 
الدقيق����ة الرابع����ة من الوقت ب����دل ال�سائع 
�سج����ل املداف����ع اأحمد زامل اله����دف الثاين 
والتي اأ�سفرت املباراة يف النهاية عن فوز 
الق����وة اجلوية  بنتيج����ة )3-2( حافظ بها 
عل����ى �س����دارة الرتيب بر�سي����د ٤7 نقطة 
متقدم����ا بفارق 7 نقاط ع����ن فريق الزوراء 
الو�سي����ف و10 نقاط عن فري����ق ال�سرطة 

الثالث .

 بغداد/ متيم احل�صن

حتى الآن، ما زالت احلملة الع�سكرية الركية 
املفر�سة على �سنجار متوقعة على الرغم من 
ب���روز معار�ض جدي���د كان حري�سا على ان ل 

يظهر ب�سكل علني منذ قرابة عامني.
واخفت طه���ران، بح�سب م�سوؤول���ني، دورها 
يف احداث �سنجار، حتى بداأت بغداد واربيل 
ت�سغط���ان ل�"تطبيع الو�س���اع" وفق اتفاقية 
عق���دت ب���ني الطرفني الع���ام املا�س���ي، لتغيري 

احلكومة املحلية وطرد امل�سلحني من املدينة.
وك�سف���ت )املدى( يف كانون الث���اين املا�سي، 
�سنج���ار،  باقتح���ام  تركي���ة  تهدي���دات  ع���ن 
العم���ال  ط���رد ح���زب  بغ���داد  ت�ستط���ع  اذا مل 
الكرد�ست���اين"pkk"، يف وق���ت تزاي���د في���ه 

عنا�سر احلزب املعار�ض لركيا.
ورع���ت ايران، حتالف���ا "�سري���ا" يف �سنجار، 
�س���م مقاتلني من ح���زب العم���ال الكرد�ستاين 
وب���داأت   -2018 من���ذ  م�سلح���ة  وف�سائ���ل 
الخ���رية تزيد من نفوذها هن���اك- مع ا�سرار 

احلكومة العراقية على تاأكيد خلو �سنجار من 
امل�سلحة". "املظاهر 

ويف�سر م�سوؤول يف �سنجار حتدث ل�)املدى(، 
كالم احلكوم���ة قائ���ال ان���ه "اما يك���ون جتنبا 
لالح���راج بعد اعالن اتفاقي���ة تطبيع �سنجار، 
الن�سح���اب  )احلكوم���ة(  تق�س���د  انه���ا  او 

اخلجول لبع�ض امل�سلحني اىل الطراف".
وتن����ض التفاقية ب���ني بغ���داد واربيل والتي 
اعل���ن عنه���ا يف ت�سري���ن الول املا�سي، على 
�سنج���ار  ق�س���اء  م���ن  امل�سلح���ني  كل  اخ���راج 

ونواحيها.
وكانت بع����ض الف�سائل، قد �سلمت بني 5 اىل 
10 بنايات داخل �سنجار، كما انزلت عددا من 

الرايات املرفوعة بدل العلم العراقي.
ويف منت�س���ف �سباط، اكدت قي���ادة العمليات 
امل�سرك���ة، ع���دم وج���ود مظاه���ر م�سلحة يف 
اأن الأم���ن يف  اإىل  ق�س���اء �سنج���ار، م�س���رية 
الق�ساء يدار من اجلي����ض العراقي وال�سرطة 

املحلية والأمن الوطني.
 التفا�صيل �س3 

تحالف بين الف�سائل والـPKK  يدخل �سيناري� اقتحام �سنجار 

اجلل�صة �صهدت الت�صويت على قانون الناجيات الأيزيديات 

الإخفاق يف تنفيذ التفاقية امل�صرتكة �صجع على تدخل اأنقرة وطهران

 الق�ة الج�ية يتغلب ب�سع�بة على نفط الب�سرة في بغداد ! 
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) روؤوف  حممود  )عد�سة:  احلظر...  قرارات  خارج  "امل�سكوف" مهنة 
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لم ت�سل الق�ى ال�سيا�سية الى 
اتفاق ب�ساأن م�سروع قان�ن 

الم�ازنة االتحادية لعام 
2021 حتى االآن، و�سط اأنباء 

تتحدث عن وج�د ن�ايا لدى 
هيئة رئا�سة مجل�س الن�اب 

لعر�س قان�ن الم�ازنة 
للت�س�يت نهاية االأ�سب�ع 

الجاري.
وتدور الخالفات بين 

االطراف ال�سيا�سية ح�ل 
ن�س االتفاق النفطي المبرم 

بين الحك�مة االتحادية 
وحك�مة اإقليم كرد�ستان في 

�سهر كان�ن االول الما�سي 
والم�سمن في قان�ن الم�ازنة 

االتحادية.

وتتحدث النائبة �شهام العقيلي, ع�شوة 
اللجن���ة المالي���ة ف���ي مجل����س الن���واب 
رئا�ش���ة  "هيئ���ة  ان  قائل���ة  ل�)الم���دى( 
مجل����س الن���واب عق���دت اجتماع���ا م���ع 
اأع�شاء اللجن���ة المالية النيابية لتحديد 
موع���د للت�شويت على قان���ون الموازنة 
االتحادي���ة في اقرب جل�ش���ة برلمانية", 
م�شتدرك���ة "لك���ن الكت���ل ال�شيا�شي���ة لم 
ت�ش���ل اإلى اتفاق حتى ه���ذه اللحظة مع 
الوف���د الكردي عل���ى الكثير م���ن النقاط 
الخالفي���ة ف���ي مقدمته���ا تحدي���د كمي���ة 

ت�شدير النفط".
وين���درج الخالف بين الق���وى ال�شيعية 

والوفد الكرد�شتاني على المادة 11 في 
م�شروع  قانون الموازنة.

وتقترح الق���وى ال�شيعية اإلغ���اء الفقرة 
اأوال م���ن الم���ادة )11( الت���ي تحت�ش���ب 
م�شتحق���ات اإقلي���م كرد�شت���ان لل�شنوات 
ال�شابق���ة م���ن 2014 اإل���ى 2019 عل���ى 
االإي���رادات  ت�شليم���ه  ع���دم  م���ن  الرغ���م 
النفطي���ة وغي���ر النفطية واأل���زم االإقليم 
بت�شلي���م 460 األ���ف برمي���ل يومي���ا اإلى 
�شرك���ة �شوم���و وف���ي حالة ع���دم التزام 
االإقليم ال ت�ش���دد نفقات االإقليم ويتحمل 
الم�شوؤولي���ة  الن����س  له���ذا  المخال���ف 

القانونية.

القان�ن مت�قف
وت�شي���ف العقيل���ي اأن لجنته���ا "�شلم���ت 
قان���ون الموازنة اإلى هيئة رئا�شة مجل�س 
النواب في منت�شف �شهر �شباط الما�شي 
وكامل���ة   �شامل���ة  تعدي���الت  اج���راء  بع���د 
عل���ى القان���ون", موؤك���دة اأن "الخالف���ات 

ال�شيا�شية تعرقل تمرير القانون".
ال�شه���ر  النيابي���ة  المالي���ة  وا�شتعر�ش���ت 
قان���ون  عل���ى  تعديالته���ا  الما�ش���ي 
الموازن���ة  ف���ي اجتم���اع ح�ش���ره رئي����س 
مجل����س ال���وزراء ووزراء كل من المالية 
والتخطيط والنف���ط واالإ�شكان واالإعمار 
والبلدي���ات واالأ�شغال واأمين عام مجل�س 

الوزراء.
وتتط���رق النائب���ة ع���ن محافظ���ة مي�شان 
قائلة اإن "القوى ال�شيعية ت�شترط القبول 
بتمري���ر قان���ون الموازن���ة االتحادي���ة اأن 
اإقلي���م كرد�شت���ان بت�شلي���م نفط���ه  يلت���زم 
بالكام���ل اإل���ى �شرك���ة �شوم���و الوطنية", 
الفت���ا اإل���ى اأن "عر����س الموازن���ة نهاي���ة 
االأ�شب���وع المقب���ل عل���ى الت�شوي���ت اأم���ر 
متوقف عل���ى المفاو�ش���ات القائمة خالل 

اليومين المقبلين".
وتمكن���ت اللجن���ة المالي���ة النيابي���ة م���ن 
 129 اإل���ى  الموازن���ة  حج���م  تخفي����س 
تريليون دينار بعدما كانت 164 تريليون 

دينار والعجز اأ�شبح بعد التغييرات التي 
ط���راأت على اأ�ش���ل الموازن���ة حوالي 29 

تريليون دينار.

الخالف في ال�سياغة
من جهت���ه يو�شح بنكي���ن ريكاني, وزير 
االعم���ار واال�شكان ال�شاب���ق ان "االتفاق 
النفط���ي موجود ومتف���ق عليه, وال يمكن 
اإ�شافة اأي �ش���يء عليه لكن الخالف يدور 
ب�ش���اأن �شياغ���ة ن����س االتفاق, ه���ل ت�شلم 
250 الف برميل وتثبيته في الموازنة, اأو 
اإ�شافة فقرة للن�س تل���زم اإقليم كرد�شتان 
بت�شلي���م جمي���ع نفط���ه بع���د خ�ش���م قيمة 

اأج���ور ال�ش���ركات المنتج���ة والعاملة في 
كرد�شت���ان وخ�شم اال�شته���الك المحلي".  
ويو�شح ريكان���ي ل�)المدى( ان "الخالف 
بين الفرقاء ال�شيا�شيين يدور على طبيعة 
�شياغة ن�س االتف���اق", متوقعا "و�شول 
االأطراف المختلفة اإلى اتفاق ي�شاعد على 
تمري���ر قان���ون الموازن���ة االتحادي���ة في 

الجل�شات البرلمانية المقبلة".
الما�ش���ي  االأول  كان���ون  �شه���ر  وخ���الل 
اتفق���ت الحكوم���ة االتحادية م���ع حكومة 
اإقليم كرد�شتان عل���ى ت�شليم �شركة النفط 
العراقي���ة )�شوم���و(, 250 األف برميل من 
حق���ول االإقلي���م اعتب���ارا من بداي���ة العام 

2021, عل���ى ان ي�شم���ن ه���ذا االتفاق في 
الموازن���ة, يقابل���ه التزام بغ���داد بت�شليم 
ح�ش���ة اإقلي���م كرد�شت���ان المالي���ة مع دفع 

مرتبات الموظفين.
لكن القوى ال�شيعي���ة رف�شت هذا االتفاق 
وو�شع���ت ع���دة مقترح���ات عل���ى الم���واد  
المتعلقة بهذا الن����س وهو ما اخر تمرير 
قان���ون الموازن���ة االتحادية ف���ي مجل�س 

النواب.
ويعرب الوزير الك���ردي ال�شابق عن امله 
بان "تتو�شل الكتل ال�شيا�شية اإلى اتفاق 
خ���الل ال�شاع���ات المقبلة م���ن اجل عر�س 
قان���ون الموازن���ة للت�شوي���ت ف���ي  ي���وم 

الخمي�س المقبل".
بدوره, ابدى من�ش���ور البعيجي, النائب 
عن كتلة ائت���الف دولة القانون ا�شتغرابه 
م���ن "ع���دم  اإدراج قان���ون الموازن���ة على 
جدول اعمال جل�شة ام�س االثنين بالرغم 
من اتمام تعديالته من قبل اللجنة المالية 

النيابية".
وبي���ن البعيج���ي في بي���ان اطلع���ت عليه 
الت���ي  الوحي���دة  "الفق���رة  ان  )الم���دى( 
ل���م تح�ش���م ه���ي ح�ش���ة اقلي���م كرد�شتان 
وذل���ك ب�شبب عدم ت�شلي���م حكومة االإقليم 
ايراداتها النفطي���ة وغيرها الى الحكومة 
االتحادية بالرغم من زيارة عدة وفود من 
قبل االإقلي���م الى بغداد ولكنهم ال يرغبون 
بت�شلي���م االإي���رادات اأ�ش���وة بالمحافظات 

االخرى" .
ان  باب���ل  ع���ن محافظ���ة  النائ���ب  وي���رى 
"تاأخي���ر اق���رار قان���ون الموازنة بالرغم 
م���ن جاهزيته للت�شويت ام���ر غير مقبول 
و�شي�ش���ر باقت�ش���اد البلد وق���وت ال�شعب 
و�شي�شب���ب ازمة كبيرة على اعتبار ان كل 
�ش���يء متعطل ب�شبب عدم اقرار الموازنة 
والجميع يترقب اقرارها باأ�شرع وقت" .

وطالب البعيجي, رئا�شة مجل�س النواب 
"بعر����س قانون الموازنة بجل�شة علنية 
ام���ام ال�شع���ب وتت���رك االمر ال���ى ممثلي 
الت�شوي���ت  يت���م  ان  اج���ل  م���ن  ال�شع���ب 
كان���ت  وان  االزم���ة  ه���ذه  وانه���اء  علي���ه 
حكوم���ة االقلي���م تريد ح�شته���ا فعليها ان 
ت�شل���م ايراداته���ا فبدون ان ت�شل���م النفط 
وااليرادت االخرى لن ن�شوت على ح�شة 

االقليم نهائيا".

خالفات على �صياغة االتفاق النفطي توؤجل الت�صويت على قانون املوازنة 

 بغداد/ ح�سين حاتم

تظاه���رات ووقف���ات  اأخ���رى  بغ���داد و6 محافظ���ات  نظم���ت 
احتجاجية تنديدا بالعنف المفرط التي تعر�شت له النا�شرية 

االأ�شبوع الما�شي.
وكان���ت عملي���ات القم���ع الت���ي �شهدته���ا النا�شري���ة االأ�شبوع 
الما�شي قد ت�شببت با�شت�شهاد نحو 7 متظاهرين وجرح اأكثر 

من 170 بينهم منت�شبون. 
وردد العدي���د من محتج���ي العا�شمة بغداد ع�ش���ر يوم ام�س, 

هتافات نددت بالعنف الذي �شهدته النا�شرية.
و�ش���ار المحتج���ون م���ن م���ول النخي���ل و�ش���وال ال���ى �شاح���ة 
التحري���ر. واخت���ار المحتج���ون منطق���ة مول النخي���ل كونها 
المنطق���ة التي �شه���دت مجزرة بح���ق المحتجين ف���ي ت�شرين 
االأول 2019 عندم���ا قمع���ت الحكومة ال�شابق���ة االحتجاجات 

بالر�شا�س الحي والقنا�شين.
وم���ن بي���ن الهتافات الت���ي رددت اأم����س: "النا�شري���ة.. حلوة 
وقوي���ة".. و"النا�شرية ب���ُكل فخر �شيحوه���ا, حركة خيمكم 
بين���ا چ���ن وجروها". وق���ال نا�شطون �شاركوا ف���ي التظاهرة 
المتظاهري���ن  اعت���دت عل���ى  ال�شغ���ب  "ق���وات  اإن  ل�)الم���دى( 
ال�شلميين المتوجهي���ن ل�شاحة التحرير بالهراوات والنتاالت 

طاردتهم اإلى �شاحة الن�شر".
واأ�شاف النا�شطون اأن "ق���وات مكافحة ال�شغب اأطلقت قنابل 
الغ���از الم�شيل���ة للدم���وع باتج���اه الثوار م���ا اأدى ال���ى وقوع 

اإ�شابات بين �شفوفهم في �شاحة التحرير".
واعتقلت "قوات ال�شغب نحو 8 متظاهرين �شلميين", بح�شب 
متظاهري���ن, كما قالوا ان قوات مكافح���ة ال�شغب الحقتهم في 

ال�شوارع بالغاز الم�شيل للدموع.
وفي الب�شرة, ردد محتجون هتافات: "الب�ش�رة تط�ك وت�ع�ور 

الأج�ل عيونج يا ذي قار". 
م���ع  مت�شامن���ة  تظاه���رات  وكرب���الء  ال�شم���اوة  ونظم���ت 

اجتجاجات محافظة ذي قار اي�شا.
وف���ي ال�شي���اق ذات���ه, اح���رق متظاهرون ف���ي مدين���ة العمارة 

اإطارات ال�شيارات احتجاجا على ما تعر�شت له النا�شرية.
بالتزام���ن م���ع ذل���ك نظ���م الع�ش���رات م���ن النا�شطي���ن وقف���ة 
احتجاجية ف���ي ق�شاء النعمانية بمحافظ���ة وا�شط ليل االحد 

على االثنين. 
والتحقت الديوانية ظهر ي���وم اأم�س االثنين, باالحتجاجات. 
وح�ش���ب �شهود عيان فاأن "الق���وات القمعية اعتدت على ثوار 

الديواني���ة اأمام مبنى المحافظة بالحجارة ما ا�شفر عن وقوع 
اإ�شابات بين �شفوف المحتجين".

وح�شب ال�شهود في محافظة الديوانية فاأن المحتجين اأمهلوا 
الحكوم���ة 72 �شاعة الإقالة محاف���ظ القاد�شية ونائبيه. ووفق 
الم�ش���ادر: "تمت اإ�شابة اكثر م���ن 3 متظاهرين نتيجة القمع 

من قبل القوات القمعية".
بالمقاب���ل, عل���ق متظاهرو النجف, تظاهراته���م لحين اختتام 
زي���ارة بابا الفاتيكان. وجاء في بي���ان تلقته )المدى( "قررنا, 
ع���دم تنفي���ذ اأّي ت�شعي���د م���ن قب���ل المتظاهرين ف���ي �شاحات 
االحتجاجات في النجف, في االأيام المقبلة؛ حّتى ختام زيارة 

البابا اإلى النجف ولقائه المرتقب بالمرجعّية العليا".
وت�شدر ها�شتاك #بغداد_تقمع ترند على تويتر بعد تعر�س 

المحتجين للقمع.
وبح�ش���ب نا�شطي���ن قال���وا ل�)الم���دى( "ت���م دع���م الها�شت���اك 
بالتغري���دات واإع���ادة ن�شره���ا حت���ى ت�ش���ل مظلوميتن���ا ال���ى 
العال���م". ويق���ول نا�شط رف����س الك�شف عن ا�شم���ه في حديث 
ل�)الم���دى( "تجمعن���ا في البداية عند م���ول النخيل وبح�شور 
اتحاد الطلب���ة ودخلنا بهتافات الى �شاح���ة التحرير واتجهنا 

الى نفق ال�شعدون من جهة الكرادة".
وي�شي���ف النا�شط الذي رف����س الك�شف عن هويت���ه خوفا من 
مالحقت���ه: "كانت قوات ال�شغب متواج���دة عند و�شولنا, ولم 
تبد اأي ق���وة �شدنا, وبعدها التفت الق���وات من جهة الخالني 
العني���ف,  القم���ع  ومار�ش���ت  باله���راوات  نحون���ا  ورك�ش���ت 

ومحا�شرة ال�شباب في االزقة وا�شابتهم بجروح".
وي�شي���ر النا�شط الى اأن "قيادات برت���ب مختلفة تواجدت مع 
ق���وات مكافحة ال�شغب وكان���وا مع القوات �ش���د المحتجين, 
رغ���م رف�س رئي����س الحكومة م�شطف���ى الكاظم���ي, كل اأنواع 

القمع".
وتعليق���ا عل���ى ذلك, يق���ول المتظاهر ح�شن نا�ش���ر في حديث 
ل�)المدى( اإن "الم�شيرة كانت ت�شامنية مع مطالب النا�شرية, 
ومع عوائل �شه���داء النا�شرية والجرحى الذين تعر�شوا الى 
اأق�ش���ى اأن���واع القمع", م�شي���را الى انه "لي�ش���ت هناك مطالب 
مح���ددة �شوى تحقيق مطالب النا�شرية وو�شع الحلول لهذه 

المحافظة".
وي�شتر�ش���ل نا�ش���ر: "عل���ى الحكوم���ة اأن تكون ذكي���ة وتترك 
القم���ع الوح�ش���ي �شدنا, الن القم���ع هو اأحد اأ�شب���اب ديمومة 
احتجاج���ات ت�شرين". ويقول ان "كل قم���ع من قبل الحكومة 

يقوي عزيمتنا ويزيد من ا�شرارنا على االحتجاج".

 بغداد/ ما�س القي�سي

اأكد وزير الثقافة، اأم�س، ان 
زيارة البابا اإلى العراق �ستع�د 

بف�ائد اقت�سادية وثقافية 
وت�سب في تعزيز ال�سلم 

المجتمعي، فيما ا�ستعر�ست 
قيادة عمليات بغداد، الخطة 

االأمنية الخا�سة بزيارة البابا 
اإلى العراق. وقال وزير الثقافة 

ح�سن ناظم، خالل م�ؤتمر 
�سحفي عقد �سباح اأم�س، 

وح�سرته )المدى( اإنه "�سيحل 
قدا�سة البابا في بغداد و�ستك�ن 

له لقاءات مع النخب ال�سيا�سية 
واالجتماعية واأرباب الح�ار 

ورجال الدين ونا�سطي المجتمع 
المدني".  

وعن المدن الت���ي �شيزورها بابا الفاتيكان, 
اأ�ش���ار الوزير اإلى اأن محط���ات الزيارة التي 
ت�شتم���ر اأربع���ة اأي���ام, �شت�شم���ل ع���دة م���دن 
عراقي���ة ه���ي بغ���داد والنج���ف والنا�شرية 
والمو�ش���ل واأربيل, حيث ي���زور البابا عدة 
مواقع دينية و�شياحية اثرية بالغة االهمية 
لدى الع���راق والعالم, مو�شح���ًا اأن الزيارة 
�شتختت���م بحفل يقام في بغ���داد يوم التا�شع 
م���ن اآذار. اأك���د ناظ���م اهمي���ة زي���ادة الوعي 
الثقاف���ي لدى ال�شع���ب العراقي ف���ي توجيه 
االهتم���ام نح���و الزيارة واآثاره���ا ونتائجها 

االيجابي���ة على كاف���ة اال�شع���دة ال�شيا�شية 
واالقت�شادي���ة واالجتماعي���ة, باالأخ�س في 

القطاعين ال�شياحي والديني.
وقال اإن "للعراق فر�شة لال�شتفادة من هذه 
الزيارة اجتماعيًا واأثرها في ال�شلم والوئام 
المجتمع���ي, كما �شيكون له���ا اأثر اقت�شادي 
و�شياح���ي م���ا ان ي�ش���ع الباب���ا قدمي���ه ف���ي 
المحجات الدينية الأهميتها بالن�شبة التباع 
الباب���ا والديان���ة الم�شيحي���ة الكاثوليكي���ة, 
واآم���ل له���ذه الزي���ارة ان تنع����س ال�شياح���ة 
حيث �شرعت هيئة ال�شياحة باإقامة م�شاريع 
ف���ي ه���ذا ال�ش���دد".   وبخ�شو����س اح���داث 
النا�شري���ة لفت كاظم اإل���ى ان "هذه الزيارة 
ت�شب في م�شلحة المدينة, والحكومة تعلم 
باأو�شاع المدينة حيث تم عقد جل�شة مجل�س 
ال���وزراء بتوجيه رئي�س ال���وزراء م�شطفى 
الكاظم���ي هن���اك, بح�ش���ور محافظه���ا م���ع 
اعتباره���ا محافظة منكوب���ة وتم تخ�شي�س 
�شندوق لدعم الم�شاري���ع فيها", معتبًرا ان 
"الزيارة تعد محطة حوار اأديان في مدينة 

اأور, و�شتكون فر�شة للقاء االديان العراقية 
هناك م���ن م�شلمي���ن وم�شيحيي���ن و�شابئة 

مندائيين واأيزيديين". 
وتابع بالقول اإن "المحطة الكبرى االأخرى 
ه���ي النج���ف واللق���اء التاريخ���ي بالمرجع 
الدين���ي االأعل���ى ال�شي���د عل���ي ال�شي�شتان���ي 
بغر����س بح���ث م�شائ���ل الح���وار الدين���ي, 
اإذ اأرى ان زي���ارة الباب���ا ال���ى النج���ف ذات 
الثق���ل الكبير, هي تتوي���ج حركة عالمية في 
الحوار االإ�شالم���ي الم�شيحي لتعزيز االأمن 
وال�ش���الم في بلدن���ا, اذ مازلنا ف���ي مخا�س 
ت�شوب���ه نزعات العنف والالت�شامح", مبينًا 
ان "المحط���ة االأخي���رة للبابا خ���الل زيارته 
الع���راق �شتكون مدينت���ي المو�شل واأربيل 
و�شيوا�ش���ل لقاءات���ه و�شلوات���ه م���ن اأج���ل 
ال�شحاي���ا الذي���ن �شقط���وا عل���ى ي���د تنظيم 

داع�س االإرهابي".  
م���ن جانب���ه, قال وكي���ل وزير الثقاف���ة عماد 
"بالتخطي���ط  �شرع���ت  وزارت���ه  اإن  جا�ش���م 
لعدة م�شاريع �شياحي���ة في مناطق متفرقة, 

منه���ا ط���اق ك�ش���رى ومدين���ة اور االثري���ة 
خط���ة  �شم���ن  وااله���وار  النا�شري���ة  ف���ي 
م�شاري���ع  ع�ش���رة  واعم���ار  ترمي���م  الإع���ادة 
تع���ود بالنف���ع عل���ى القطاعي���ن ال�شياح���ي 
والثقاف���ي ما ي���وؤدي الى النهو����س بالواقع 
االقت�ش���ادي المت���ردي موؤخ���را". اإل���ى ذلك, 
ا�شتعر�ش���ت قي���ادة عمليات بغ���داد, الخطة 
االأمنية الخا�شة بزي���ارة البابا اإلى العراق. 
وقال���ت القيادة في بيان تلقت���ه )المدى(, اإن 
"قائ���د العمليات الل���واء الركن اأحمد �شليم 
بهج���ت تراأ����س موؤتم���رًا اأمني���ًا مو�شع���ًا في 
مق���ر قيادة الفرق���ة االأولى �شرط���ة اتحادية, 
وبح�ش���ور قائ���د الفرق���ة و�شب���اط الرك���ن 
واآم���ري االألوي���ة, ومدراء االأجه���زة االأمنية 
واال�شتخبارية, و�شباط ركن قيادة عمليات 
"الموؤتم���ر تن���اول  بغ���داد". واأ�شاف���ت, اأن 
عر�س الخطة االأمني���ة الخا�شة بزيارة بابا 
الفاتي���كان فران�شي����س, وتم عر����س الخطة 
االأمني���ة من قب���ل قائد الفرق���ة مو�شحًا فيها 

توزيع وانت�شار القطعات االأمنية".
واأكد قائ���د العملي���ات بح�شب البي���ان, على 
"توخي الحيطة والحذر خالل تنفيذ الخطة 
االأمني���ة, واعط���اء االأهمي���ة الق�ش���وى لم���ا 
تمثله هذه الزيارة من اأهمية على الم�شتوى 
الدول���ي, واي�ش���ال ر�شال���ة وا�شح���ة للعالم 

حول االأمن في العراق".
واأ�ش���ار اإل���ى "�ش���رورة انت�ش���ار القطع���ات 
االأمني���ة ح�شب الخط���ة المر�شومة للزيارة, 
والتاأكي���د عل���ى تع���اون الق���وات االأمنية مع 
المواطني���ن, اإذ تتزام���ن زي���ارة الباب���ا اإلى 

العراق مع ذكرى زيارة االإمام الكاظم".
وتابع بي���ان قيادة عمليات بغداد اأنه "يجب 
التعاون مع القنوات الف�شائية, والوكاالت 
االإعالمي���ة, لنقل هذا الحدث للعالم, وعك�س 
الع���راق  ع���ن  م�شرف���ة  اإيجابي���ة  �ش���ورة 

وجي�شه".

النا�صرية  مع  تت�صامن  حمافظات   7"
رغم القمع.. والنجف تعلق االحتجاجات  

اجتماع �سابق ملجل�س الوزراء مع اللجنة املالية النيابية

خم�سة  م�اقع مهمة هي محطات الزيارة 

وزير الثقافة عن زيارة بابا الفاتيكان: �صتعود بفوائد 
اقت�صادية وثقافية واجتماعية

وزير الثقافة خالل اللقاء.. عد�سة حممود روؤوف



 بغداد/ تميم الح�سن

حت���ى الآن، م���ا زال���ت الحمل���ة الع�س���كرية 
التركية المفتر�سة على �سنجار متوقعة على 
الرغ���م من بروز معار�ض جديد كان حري�سا 
عل���ى ان ل يظه���ر ب�س���كل علن���ي من���ذ قرابة 
عامين. واخفت طهران، بح�سب م�سوؤولين، 
دورها في احداث �سنجار، حتى بداأت بغداد 
واربيل ت�سغطان ل�"تطبيع الو�ساع" وفق 
اتفاقية عقدت بين الطرفين العام الما�س���ي، 
لتغيير الحكومة المحلية وطرد الم�س���لحين 

من المدينة.
الثان���ي  كان���ون  ف���ي  )الم���دى(  وك�س���فت 
الما�س���ي، ع���ن تهدي���دات تركي���ة باقتح���ام 
�س���نجار، اذا ل���م ت�س���تطع بغداد ط���رد حزب 
وق���ت  ف���ي   ،"pkk"الكرد�س���تاني العم���ال 
تزايد فيه عنا�سر الحزب المعار�ض لتركيا.

ورعت ايران، تحالفا "�س���ريا" في �س���نجار، 
�س���م مقاتلين من حزب العمال الكرد�ستاني 
وب���داأت   -2018 من���ذ  م�س���لحة  وف�س���ائل 
الخيرة تزيد من نفوذها هناك- مع ا�سرار 
الحكوم���ة العراقية على تاأكيد خلو �س���نجار 

من "المظاهر الم�سلحة".

ان�سحاب محدود
تح���دث  �س���نجار  ف���ي  م�س���وؤول  ويف�س���ر 
ل�)الم���دى(، كام الحكوم���ة قائ���ا ان���ه "اما 
يك���ون تجنبا لاح���راج بعد اع���ان اتفاقية 
تطبيع �س���نجار، او انها تق�س���د )الحكومة( 
الم�س���لحين  لبع����ض  الخج���ول  الن�س���حاب 
بي���ن  التفاقي���ة  وتن����ض  الط���راف".  ال���ى 
بغداد واربيل والتي اعلن عنها في ت�س���رين 
الول الما�س���ي، اخراج كل الم�س���لحين من 
ق�س���اء �س���نجار ونواحيه���ا. وكان���ت بع�ض 
الف�س���ائل، قد �س���لمت بين 5 الى 10 بنايات 
داخل �س���نجار، كما انزلت عددا من الرايات 

المرفوعة بدل العلم العراقي.
وفي منت�س���ف �سباط، اكدت قيادة العمليات 
الم�س���تركة، عدم وجود مظاهر م�س���لحة في 
ق�س���اء �س���نجار، م�س���يرة اإل���ى اأن الأمن في 
الق�ساء يدار من الجي�ض العراقي وال�سرطة 

المحلية والأمن الوطني.
ويت�س���من المح���ور الأمن���ي ف���ي "اتفاقي���ة 
المحلي���ة  ال�س���رطة  تتول���ى  �س���نجار" ب���اأن 

وجهازا الأمن الوطني والمخابرات ح�سرًا 
م�س���وؤولية الأمن في داخل الق�س���اء واإبعاد 
جميع الت�س���كيات الم�سلحة الأخرى خارج 
حدود الق�س���اء. كما تت�س���من تعيين 2500 
عن�س���ر �س���من ق���وى الأم���ن الداخل���ي ف���ي 
�سنجار، واإنهاء تواجد منظمة حزب العمال 
الكرد�ستاني من �سنجار والمناطق المحيطة 
بها واأن ل يكون للمنظمة وتوابعها اأي دور 

في المنطقة.

ا�ستعدادات الحرب
لكن الم�س���وؤول في �سنجار والذي طلب عدم 
ن�س���ر ا�س���مه، اكد ان "حزب العمال يزيد من 
عنا�س���ره في �س���نجار وخا�س���ة في الجبل، 
وبداأ يحفر انفاقا جديدة ا�س���تعدادا لهجوم 

متوقع من تركيا".
دخ���ول   ،2019 نهاي���ة  )الم���دى(  وك�س���فت 
نحو 1000 م�س���لح ت�س���لل ال���ى الحدود من 
�سوريا، بمعدل 100 الى 200 م�سلح يوميا 
الى داخل �س���نجار. وا�س���اف الم�سوؤول ان 
"عنا�سر من الف�سائل اي�سا و�سلت موؤخرا 
الى المدينة، بعد ايام من و�س���ول نحو 10 

اآلف مقاتل من الح�سد ال�سعبي".

تل���ك  "اغل���ب  ان  ال���ى  الم�س���وؤول  وي�س���ير 
وان�س���اأت  طه���ران  م���ن  قريب���ة  الف�س���ائل 
العم���ال  ح���زب  م���ع  �س���نجار  ف���ي  تحالف���ا 
ف�س���يل  وكان  تركي���ا".  �س���د  الكرد�س���تاني 
النجب���اء، المتهم بقربه ال���ى طهران، قد هدد 
في �س���باط الما�س���ي، ما ا�س���ماه "الحتال 
الترك���ي" باتخاذ موقف حازم اذا ا�س���تمرت 
"بانتهاكاتها لارا�سي العراقية"، فيما دعت 
الحكوم���ة العراقي���ة والبرلم���ان ال���ى اتخاذ 

التجاوزات". تلك  تجاه  موحد  "موقف 
وظهرت مامح التحالف نهاية 2018، حين 
ق���ام حزب العم���ال بطرد الحكوم���ة المحلية 
في �س���نجار المنتخبة م���ن مجل�ض محافظة 
نينوى في 2015، وتن�س���يب ادارة جديدة 
تابع���ة للح���زب بحماي���ة ع���دد من الف�س���ائل 

الم�سلحة.

تاأجيل الموعد
وبح�س���ب الم�سوؤول في �س���نجار ان "تركيا 
ح�سلت على ال�سوء الخ�سر من عدة جهات 
ل�سن هجوم بري على �سنجار، بعد ان تاأجل 

الموعد لعدة ايام".
"التهدي���دات  ان  ال���ى  الم�س���وؤول  وا�س���ار 

اليراني���ة ع���ن طري���ق الف�س���ائل العراقي���ة 
لتركيا، والجواء المناخية ال�س���يئة عطلت 
الهجوم". و�س���هد اليومان الما�سيان، حالة 
من الترا�سق الكامي ما بين تركيا واإيران، 
م�س���حوبا بتبادلهما ا�س���تدعاء ال�سفراء في 
كا البلدي���ن، بعد اأن دعت طهران اأنقرة اإلى 

الخروج من العراق.
بداي���ة الترا�س���ق حدثت حينما قال ال�س���فير 
الإيران���ي لدى العراق، اإيرج م�س���جدي، في 
ت�س���ريحات �س���حفية، اإن ب���اده "ل تقب���ل 
بوج���ود ق���وات اأجنبي���ة ف���ي الع���راق" اأو 
التدخل الع�س���كري عل���ى اأرا�س���يه، ُمعتبًرا 
اأنه "ل يج���ب اأن تكون القواُت التركية باأي 
�س���كل من الأ�سكال م�س���در تهديٍد لاأرا�سي 

العراقية ول اأن تقوم باحتالها".
ودعا ال�سفير الإيراني تركيا اإلى الن�سحاب 
اإل���ى الح���دود الدولي���ة، وترك مهم���ة تاأمين 

العراق للعراقيين اأنف�سهم.
ف���ي المقاب���ل، كت���ب ال�س���فير الترك���ي ل���دى 
الع���راق، فات���ح يل���دز، تغري���دة عب���ر تويتر 
لل���رد عل���ى ت�س���ريحات م�س���جدي، قائ���ا: 
اأن ال�س���فير الإيراني اآخر �س���خ�ض  "اأعتقد 
يمك���ن اأن يعط���ي تركيا در�س���ا ف���ي احترام 

حدود العراق"، ح�سبما اأوردت وكالة اأنباء 
الأنا�سول التركية الر�سمية.

ويفتر����ض ان تراف���ق قوات عراقي���ة، قوات 
خا�سة تركية الى جبل �سنجار لتنفيذ حملة 
�س���د اه���داف مح���ددة �س���ابقا تابع���ة لحزب 
العم���ال الكرد�س���تاني، حي���ث الم�س���افة م���ن 
زاخ���و الذي تتمرك���ز فيه الن ق���وات تركية 
ال���ى �س���نجار، طويل���ة ول���ن تغام���ر انق���رة 
لوحدها بالتقدم. لكن بالمقابل قالت بغداد، 
انها رف�ست "مبادرة تركية" للقيام بعمليات 
ع�سكرية اأحادية الجانب في �سمالي العراق.

با�س���م  المتح���دث  ال�س���حاف  احم���د  وق���ال 
الخارجية العراقية ان "العراق وبا�ستمرار، 
التن�س���يق  ا�س���تدامة  تركي���ا  م���ن  يطل���ب 
والتوا�س���ل وتب���ادل المعلومات ب�س���اأن اأي 

عملية محتملة داخل الرا�سي العراقية".
وا�س���اف ال�س���حاف في ت�س���ريحات �سابقة 
اأحادية  اأن تبادر تركي���ا بعمليات  "رف�س���نا 

الجانب ذات طابع ع�سكري".
و�س���نت تركيا 3 حمات على �سمالي العراق 
منذ حزيران الما�س���ي، وت�سببت حتى الن 
بهج���رة �س���كان قراب���ة 50 قرية ف���ي مناطق 

كرد�ستان ب�سبب عمليات الق�سف.

اتفاقية التطبيع
ب���دوره اعتب���ر ح�س���ين نم���رو، النائ���ب عن 
نين���وى، التهدي���دات التركية حول �س���نجار 
بانه���ا "ا�س���تعرا�ض للع�س���ات" اكث���ر مم���ا 
ه���ي حقيق���ة. وف���ي اآب الما�س���ي، �س���ربت 
تركي���ا مدينة �س���نجار بعدة �س���واريخ، في 
ثان���ي هجوم تنفذه انقرة عل���ى المدينة منذ 

منت�سف �سيف 2020.
وا�س���اف نمرو في ات�س���ال م���ع )المدى( ان 
�س���نجار هو  "ما عزز تهديدات تركيا حول 
ع���دم تنفي���ذ اتفاقية �س���نجار الت���ي لم تحدد 

ب�سقوف زمنية".
وت�س���من التف���اق بين بغ���داد واربيل حول 
اعادة الو�س���اع في �س���نجار ثاثة محاور: 

امنية، ادارية، وخدمات.
ويتاب���ع النائب ع���ن نينوى "ن�س���مع عن ان 
هن���اك موع���دا مفتر�س���ا لتطبي���ق التفاقية 
وه���و ف���ي اآذار الحال���ي، لكنن���ا ل ن���رى اي 
م�س���اعي جادة من الحكومة التحادية بهذا 

التجاه". 

 بغداد/ فرا�س عدنان

تقول قي���ادة العملي���ات الم�س���تركة اإن القوات 
المني���ة تقت���ل يومي���ًا نح���و 15 م���ن عنا�س���ر 
داع�ض، م�س���يرة اإلى اأن خط ال�س���د الأول �سد 

التنظيم يتمثل بالحدود مع �سوريا.
وتحدث���ت ع���ن مخ���اوف م���ن المتواجدين في 
مخي���م الهول، وح���ّددت اأب���رز المناط���ق التي 
يتواجد فيه���ا الإرهابيون وينطلقون منها في 

تنفيذ هجماتهم على �سكل مفارز �سغيرة.
وذكر المتحدث با�س���م القيادة اللواء تح�س���ين 
الخفاج���ي، اأن "القوات العراقية تمكنت خال 
ال�سهرين الأخيرين من قتل نحو 250 اإرهابيًا 

في تحد كبير لتنظيم داع�ض".
وا�ساف الخفاجي، في حديث اإلى )المدى(، اأن 
"التطور الذي ح�سل على م�ستوى ا�ستهداف 
للمجاميع الإرهابية هو نتيجة طبيعية للتقدم 
في الجهد الأمني وال�س���تخباري، وباإ�س���راف 

مبا�سر من القائد العام للقوات الم�سلحة".
واأورد، اأن "الق���وات الأمني���ة اأ�س���بحت تقتل 
بي���ن 14 اإل���ى 15 عن�س���رًا من تنظي���م داع�ض 

يومي���ا وم���ا تبق���ى منه���م يق���ّدر بالمئ���ات، ل 
يتجاوز عددهم بالمجمل األف مقاتل في عموم 

العراق".
واأو�س���ح الخفاج���ي، اأن "تنظي���م داع�ض لديه 
مف���ارز يت���راوح ع���دد المن�س���وين اإليه���ا بين 
ثاثة اإلى �ستة اأ�سخا�ض يتحركون ويقومون 
ببع����ض الهجمات ف���ي محاولة يائ�س���ة لتهديد 

الأمن".
ويوا�س���ل، اأن "قاع���دة بيانات كامل���ة تمتلكها 
القوات الأمنية عن عنا�س���ر داع�ض، بداية من 

المقاتلين العتياديين و�سوًل اإلى القادة".
ولفت الخفاج���ي، اإلى اأن "ن�س���اط الإرهابيين 
يكون في عدد من المناطق، منها ذات الطبيعة 
الجبلي���ة، التي يعتقد اأنه���ا تمّكنه من الختباء 
وتاأمي���ن ن���وع معي���ن م���ن الحي���اة، لك���ن هذا 
الخيار اأ�س���بح تحت مرمى القوات الع�سكرية 
من خال ال�ستطاع الجوي والجهد الفني".

وا�س���تطرد الخفاجي، اأن "الم���كان الثاني لهذا 
التنظي���م هو الجزر المنت�س���رة في و�س���ط نهر 
دجلة، التي بداأت تطالها عملياتنا من تجريف 
وجعله���ا مناط���ق م�س���توية م���ن اأج���ل منحه���ا 

لا�س���تثمار، كم���ا ح�س���ل في ق�س���اء �س���امراء 
التابع لمحافظة �ساح الدين".

و�س���دد المتحدث الع�سكري، على اأن "التنظيم 
ي�س���تغل اأي�س���ًا المناط���ق الت���ي بي���ن القوات 
التحادية واإقليم كرد�س���تان، وهناك تن�س���يق 

لمعالجة هذا الفراغ".
وبي���ن الخفاجي، اأن "التركيز الأول بالن�س���بة 
اإلينا هو حائط ال�س���د الذي يوؤثر على الم�سهد 
بالح���دود  المتمث���ل  الأمني���ة،  ال�س���احة  ف���ي 
العراقية ال�سورية وتبلغ م�ساحتها بنحو610 
كيل���و مترات م���ن اأج���ل تاأمينه���ا واإنه���اء هذا 

الملف بنحو كامل ومنع عمليات الت�سّلل".
الم�س���تركة  العملي���ات  "قي���ادة  اأن  واأو�س���ح، 
تعم���ل حاليًا على بناء �س���دود ترابية وو�س���ع 
اأ�ساك �سائكة، ون�سب ابراج مراقبة، وتثبيت 
كاميرات حرارية على 220 كيلو مترًا من تلك 

الحدود".
وا�س���تطرد الخفاج���ي، اأن "مخي���م اله���ول في 
�س���وريا ي�س���ّكل تحدي���ًا اآخ���ر اإل���ى جانب ملف 
الحدود، الذي ي�س���م 33 األف اإرهابي ينتمون 
اإلى تنظيم داع�ض يحملون الجن�سية العراقية 

الذين تمكن بع�سهم من الفرار".
واأك���د، اأن "التنظي���م الإرهابي بداأ ين�س���ط في 
الجانب ال�س���مالي ال�س���رقي من �س���وريا، وهو 
تحد ثال���ث يواجه العراق ف���ي الملف الأمني، 
وبالتالي �س���هدنا بع����ض الهجم���ات الإرهابية 

موؤخرًا".
وي�ستر�س���ل، اأن "التنظي���م الإرهاب���ي اأ�س���بح 
ل يمتلك اأي حا�س���نة جغرافية اأو �س���كانية بل 
ه���و يعاني من الرف�ض ال�س���عبي ف���ي المناطق 
التي كان ين�س���ط فيها خال المراحل ال�سابقة، 
وعدم امتاكه م�س���ادر تموي���ل، وعدم مقدرته 

على تطويع مقاتلين جدد".
وم�س���ى الخفاجي، اإلى اأن "عمليات الماحقة 
والمطاردة م�ستمرة لداع�ض، ول يوجد �سقف 
زمني لها، بل هناك تكثيف للجهد ال�ستخباري 
والأمن���ي، قد ظهرت نتائج���ه موؤخرًا من خال 
قتل العديد من القادة المهمين في هذا التنظيم 

الإرهابي".
م���ن جانب���ه، اأفاد ع�س���و لجنة الأم���ن والدفاع 
في مجل�ض النواب عب���د الخالق العزاوي، في 
ت�س���ريح اإلى )المدى(، باأن "عمليات الت�س���لل 
عب���ر الح���دود م�س���تمرة ل�س���يما م���ع وج���ود 
مناطق داخل العمق ال�س���وري م���ا زالت تحت 

�سيطرة التنظيم الإرهابي".
وتابع الع���زاوي، اأن "الق���وات الأمنية ينبغي 
منه���ا اأن ترك���ز الجه���د لتاأمين الحدود ب�س���كل 
كام���ل م���ن خ���ال العتم���اد عل���ى تكنولوجيا 
المعلومات وعدم ف�س���ح المجال اأمام عنا�س���ر 
التنظيم المتواجدين في �سوريا بالنتقال اإلى 

العراق".
و�س���ّدد، على اأن "اأع�س���اء لجنة الأمن والدفاع 
تحدث���وا كثي���رًا للقي���ادات الأمنية ع���ن اأهمية 
لي����ض  دور  م���ع  بالتزام���ن  الح���دود،  تاأمي���ن 
بالم�س���توى المطل���وب للتحال���ف الدول���ي في 

ر�سد تحركات الإرهابيين".
وانته���ى العزاوي، اإل���ى اأن "تعزيز النت�س���ار 
الأمن���ي في المناطق الحدودية اأمر �س���روري 
للغاي���ة وكذلك الحال بالن�س���بة لتكثيف النقاط 

المتنقلة و�سد الثغرات اأمام المت�سللين".
ي�سار اإلى اأن تنظيم داع�ض بداأ ي�سن بين وقت 
واآخر هجمات �س���د القوات الأمنية في موؤ�سر 
يظهر ت�س���اعد ن�س���اطه، م���ا ا�س���تدعى توجيه 
العملي���ات الم�س���تركة باإدام���ة ال�س���غط عل���ى 

الإرهابيين.
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حتالف بني الف�صائل والـPKK  يدخل 
�صيناريو اقتحام �صنجار 

الإخفاق يف تنفيذ 
التفاقية امل�سرتكة �سجع 
على تدخل اأنقرة وطهران

 العمليات امل�صرتكة: منلك قاعدة بيانات كاملة عن عنا�صر داع�ش 
ونقتل 15 م�صلحًا يوميًا

تحدثت عن ثالثة تحديات تواجه الأمن

 ترجمة/ حامد احمد     

رغم التخوفات المزدوجة 
المتمثلة بتف�سي وباء 

كورونا وحوادث الرهاب، 
فان الزيارة التي لم يقم 

بها اي بابا فاتيكان �سابقا 
للعراق، �ستجري ح�سب ما 

مخطط لها يوم الجمعة 
القادم والتي �سيلتقي خاللها 

البابا فران�سي�س بطوائف 
م�سيحية عانت كثيرا 

وكذلك باعلى مرجع ديني 
في البلد .

بالن�س����بة للبابا فران�سي�ض البالغ من العمر 84 
عاما، �ستكون هذه الرحلة هي الولى له خارج 
الفاتيكان منذ 15 �س����هرا حيث قّيد تف�سي وباء 
كورونا حركته. وكانت اجراءات حظر جديدة 
ق����د دخلت حيز التنفيذ في العراق مع ت�س����جيل 
ح����الت م�س����اعفة م����ن ال�س����ابات بالوباء في 
اق����ل من ا�س����بوع، وذلك  للحد من تف�س����ي وباء 

كورونا.
جميع افراد الحا�س����ية البابوية المرافقة �سيتم 
تلقيه����م اللقاح �س����د الفايرو�ض قب����ل المغادرة، 
الجتماع����ي  التباع����د  اج����راءات  و�س����تكون 
ح�س����ور  عن����د  مطلوب����ة  الكمام����ات  وارت����داء 

مرا�سيم الحدث .
الحكوم����ة العراقي����ة وع����دت باج����راءات امنية 
عالي����ة خال الزي����ارة التي �س����تمتد لثاثة ايام 
وت�سمل التوجه الى �ست مدن. رغم التفجيرات 

والهجمات الرهابية الخرى.
الكاردينال ليوناردو �س����اندي، ممثل الفاتيكان 
بطبيع����ة  "الزي����ارة  ق����ال  ال�س����رقية  للكنائ�����ض 
الح����ال تتخلله����ا مخاطر ولكن الباب����ا يتجاوب 
م����ع المخاطر لنه يعتبر نف�س����ه ق�سي�س����ا اأو اأبا 
يذه����ب لم�س����اعدة اي اأحد يعاني من م�س����اعب 

او في م�سكلة. اأما بالن�سبة للو�سع المني فانا 
اعتق����د بان الحكوم����ة العراقية �س����تتخذ جميع 
الج����راءات الازمة ل�س����مان ان تكون الزيارة 

هادئة و�سل�سة ."
زي����ارة الباب����ا فران�س����ي�ض ال�����33 ال����ى الخارج 
خ����ال مرحل����ة الثماني �س����نوات التي ق�س����اها 
في الكني�سة الكاثوليكية الرومانية بالفاتيكان 
�س����تبداأ ف����ي بغ����داد خ����ال مرا�س����يم بالق�س����ر 
الرئا�س����ي ولق����اء رئي�����ض الجمهوري����ة بره����م 
�س����الح ورئي�ض ال����وزراء م�س����طفى الكاظمي. 
و�س����يلتقي البابا اي�س����ا مع مطارنة وق�ساو�سة 
واآخرين عند كني�سة �سيدة النجاة الكاثوليكية 

ال�سريانية في بغداد .
وف����ي ي����وم الحد �سي�س����افر جنوبا ال����ى مدينة 
النج����ف لالتقاء بالمرج����ع الديني العلى علي 
ال�سي�س����تاني. وكان الباب����ا فران�س����ي�ض قد بنى 
خ����ال ال�س����نوات الخي����رة عاق����ات طيب����ة مع 
زعماء دينيين م�سلمين. في �سباط 2019 وقع 
البابا فران�س����ي�ض و�سيخ الزهر وثيقة الخوة 

الن�سانية في ابو ظبي بالمارات .
ف����ي  الم�س����يحية  الديني����ة  لاقلي����ة  بالن�س����بة 
الع����راق فان ابرز وجهة �س����يذهب اليه����ا البابا 
فران�س����ي�ض �ستكون في �س����مالي الباد. الآلف 
من الم�س����يحيين في تلك المنطقة قد تعر�س����وا 
للقت����ل والتهجي����ر اثناء �س����يطرة تنظيم داع�ض 
عليه����م للفت����رة ما بين 2014 ال����ى 2017، وان 
مئات الل����وف منهم قد هربوا من بيوتهم وهم 

يواجهون العنف وال�سطهاد .
�سيزور البابا فران�سي�ض مدن اربيل والمو�سل 
وبلدة قرة قو�ض للقاء الهالي الذين يحاولون 
الآن اع����ادة بن����اء مجتمعاتهم وكنائ�س����هم. في 
بل����دة قرة قو�ض في المو�س����ل �سي�س����لي البابا 
فران�س����ي�ض لاحتف����اء بذكرى �س����حايا تنظيم 
داع�ض، و�س����يزور كني�س����ة الطاهرة التي تمت 
اإع����ادة اعمارها وتاأهيلها بعد تعر�س����ها للنهب 

وال�سرر على يد م�سلحي داع�ض .
وفي اربيل �سيقام قدا�ض كبير ح�سب ما مخطط 
له في ملعب فران�س����و حريري، حيث �س����يكون 
ع����دد المدعوي����ن مح����ددا م����ع اتخاذ اج����راءات 

الوقاية لكل الذين يح�سرون الحدث.
المطران ب�س����ار ورده رئي�ض ا�س����اقفة الكني�سة 
الكاثوليكي����ة ف����ي اربيل ق����ال "�س����ياأتي ليكون 
وجه����ا لوج����ه معن����ا، ليبين لن����ا بانه مهت����م بنا 

ويرعانا".
 عن: الغارديان البريطانية

 الغارديان:  خماوف كورونا وداع�ش 
ال يعرقالن زيارة البابا فران�صي�ش

 بغداد/ املدى

تراأ�ض نائب قائد العمليات امل�سرتكة الفريق الركن عبد الأمري ال�سمري، 
اجتماعا اأمنيا وع�سائريا لنهاء ن�ساط داع�ض يف مناطق �سرقي دياىل.

وقالت قيادة العمليات امل�س���رتكة يف بي���ان تلقته )املدى( انه "بتوجيه 
م���ن القائ���د العام للقوات امل�س���لحة، تراأ����ض الفريق الرك���ن عبد الأمري 
ال�س���مري نائب قائ���د العمليات امل�س���رتكة، اجتماع���ًا اأمنيًا وع�س���ائريًا 
مو�س���عًا لأه���ايل مناطق زور احلنطة والإ�س���اح يف جلولء ملناق�س���ة 

تطهري هذه املناطق من بقايا داع�ض الإرهابي".
وَعَبَ الأهايل عن "ترحيبهم بالإجراءات المنية التي تنفذها القطعات 

المنية هناك، مبا فيها فتح الطرق داخل الب�ساتني وتطهريها".
واأك���د بيان العمليات امل�س���رتكة انه "مت اتخاذ جمموع���ة من القرارات 
اهمه���ا ت�س���كيل جلان م�س���رتكة بني اله���ايل والقوات المني���ة وكذلك 
املحافظة على الأ�س���يجة املوجودة، وقيام اجلي�ض مب�سك هذه املناطق 
وفتح نقاط امنية فيها". وت�س���هد املناطق القريبة من جلولء حتركات 
لبقايا عنا�س���ر التنظيم، كونها قريبة من املناطق الأمنية الفارغة التي 

تف�سل بني اجلي�ض والبي�سمركة.
و�س���هد ق�س���اء خانقني �س���رقي دياىل، وهو الق�س���اء الذي ي�سم مدينة 
جلولء، اكرث من 10 حوادث امنية يف �س���هر �سباط فقط، بني هجمات 
واعتق���الت واغتي���الت ملدنيني. ومن���ذ مطلع 2021 قرر م���ا تبقى من 
م�س���لحي تنظيم داع�ض معاقبة قرى يف �س���رقي دياىل، ب�س���بب تعاون 
�س���كانها م���ع الق���وات المني���ة، وانخ���راط ابنائها يف �س���لك ال�س���رطة 

واجلي�ض.
و�س���ن التنظي���م 3 هجم���ات يف منطقة واحدة خال ا�س���بوع ت�س���ببت 

مبقتل وا�سابة نحو 15 بني مدنيني وع�سكريني.
ويتواجد م�س���لحو داع�ض يف دياىل ب�س���كل "جماعات �س���غرية"، فيما 
تواجه القوات المنية �سعوبة يف احلفاظ على "�سرية املعلومات" ما 

يعر�ض بع�ض الع�سكريني واملتعاونني معهم اىل القتل.

نائب قائد العمليات 
امل�صرتكة يعقد اجتماعًا 

اأمنيًا يف جلوالء

قو�ت �منية تالحق د�ع�ش.. �أر�شيف

�شنجار بعد �شنو�ت من �لتحرير.. �ر�شيف
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 لندن: غ�شان �شربل

 ت�ش��تعدون ال�ش��تقبال البابا فرن�ش��ي�س 
ف��ي زي��ارة ه��ي االأولى م��ن نوعه��ا. كيف 

تنظرون اإلى هذه الزيارة؟
-  ت�شكل الزيارة بالن�شبة ل�شعبنا بكل مكوناته، 
برمزيته���ا ودالالته���ا، تفهم���ًا ودعمًا من قدا�ش���ة 
الوطني���ة  وال�ش���راكة  الت�ش���امح  لنه���ج  الباب���ا 
واأوا�ش���ر املواطنة بني جمي���ع العراقيني بغ�ض 
واملذهبي���ة  الديني���ة  انتماءاته���م  ع���ن  النظ���ر 
وهوياته���م الفرعي���ة يف اإط���ار وط���ن يحت�ش���ن 
اجلمي���ع. والزي���ارة مبعن���ى اأعم���ق حت���رك من 
قدا�شته الإبراز ما للعراق من مكانة، كر�شته عرب 
التاريخ موطنًا للح�ش���ارات والرتاث االإن�شاين 
املعرفي���ة  والقي���م  ال�ش���ماوية  لالأدي���ان  ومه���دًا 
والثقافي���ة واالكت�ش���افات وراف���دًا اأث���رى حركة 
خمتل���ف  يف  واالكت�ش���افات  والتط���ور  التق���دم 

امليادين.

خ��ال  الباب��ا  يلتق��ي  اأن  المق��رر  م��ن   
زيارت��ه المرجع ال�ش��يعي االأعلى اآية اهلل 
علي ال�شي�ش��تاني. هل هي ر�شالة لتجديد 
الره��ان عل��ى التعاي�س وهل �شت�ش��در عن 

اللقاء وثيقة بهذا المعنى؟
 - ال يحت���اج التعاي����ض ب���ني املكون���ات العراقية 
اإىل جتدي���د الره���ان. والزي���ارة يف جانب منها 
تاأكي���د عل���ى اأن جترب���ة التعاي�ض امل�ش���رتك بني 
امل�ش���يحيني وامل�ش���لمني واالأدي���ان والطوائ���ف 
االأخ���رى واق���ع معي����ض وتاريخي، رغ���م بع�ض 
انعك�ش���ت  الت���ي  املوؤ�ش���فة  ال�ش���لبية  امل�ش���ارات 
عل���ى اجلمي���ع. وتاأتي الزي���ارة الإب���راز دالالتها 
وتعمي���م ما هو اإيجابي فيها. لقد �ش���بق مل�ش���در 
م�شوؤول يف مكتب املرجع االأعلى �شماحة ال�شيد 
ال�شي�ش���تاين اأن اأدىل بت�ش���ريح ي�ش���ر فيه اإىل 
ع���دم تط���رق ال�ش���فارة البابوي���ة يف بغ���داد اإىل 
التوقي���ع عل���ى اأي وثيقة يف لقاء البابا بال�ش���يد 

ال�شي�شتاين.

 هل تطرح الزيارة م�ش��كلة اأمنية ب�شبب 
ال�ش��اح  وممار�ش��ات  "داع���س"  هجم��ات 
المنفل��ت، وه��ل تجمع الكت��ل ال�شيا�ش��ية 

الكبرى على الترحيب بالزيارة؟
-  لي�ش���ت هناك م�ش���كلة جوهرية على ال�ش���عيد 
االأمن���ي. فاحلكوم���ة واالأجه���زة االأمنية اتخذت 
التداب���ر واالإج���راءات الالزمة التي من �ش���اأنها 
تاأمني حركة قدا�ش���ة البابا و�ش���المته. و�شيكون 
�ش���ماحته فوق ذلك حمميًا بالعراقيني اأينما حل 
الأن اأه���ل الع���راق يقدرون���ه ويثمن���ون مواقف���ه 
االإن�شانية عاليًا، واالأ�شداء التي ت�شبق الزيارة 
واال�ش���تعدادات اجلاري���ة ال�ش���تقباله مب���ا يليق 
مبكانت���ه تعك�ض موؤ�ش���رًا ال يخطئ على ترحيب 

اجلميع بالزيارة واالحتفاء بح�شوره.

* ن�ش��ب اإلي��ك اأن��ك نجح��ت ف��ي تجني��ب 
 - اإيراني��ة  ع�ش��كرية  مواجه��ة  الع��راق 
اأميركي��ة ف��ي عه��د ترامب. ه��ل يمكن اأن 

نعرف بع�س التفا�شيل؟
-  مل اأقم على هذا ال�ش���عيد كما يف غره اإال مبا 
ميليه عل���ي واجبي وموقعي وم�ش���وؤوليتي يف 

حماية العراق والعراقيني.
لق���د اأكدن���ا م���رارًا ب�ش���كل �ش���ارم ودقي���ق على 
اإىل �ش���احة لل�ش���راع  رف�ش���نا حتوي���ل بالدن���ا 
بالنياب���ة ع���ن االآخري���ن اأو اأن يك���ون الع���راق 
منطلقًا لالعتداء، وهذه �شيا�ش���ة ثابتة حر�ش���نا 
على تكري�ش���ها، وعملنا عل���ى تطبيقها عمليًا يف 

نهجنا وتوجهاتنا.
ويف الوق���ت ذات���ه، وظفن���ا عالقاتن���ا االإيجابية 
املتوازنة م���ع اجلميع باالجتاه الذي يخفف من 
االحتقان���ات والت�ش���عيد يف املواق���ف يف عموم 

املنطقة.
اإن ق���رار الع���راق ه���و بي���د العراقي���ني وحدهم، 
الع���راق  ل���دور  ودويل  اإقليم���ي  تفه���م  وهن���اك 
ووزن���ه، ورغبة �ش���عبه بعدم التدخل ب�ش���وؤونه 
الداخلي���ة. قلن���ا للجمي���ع: نح���ن ل�ش���نا ملعب���ًا، 
عام���اًل  �ش���يكون  واملتما�ش���ك  الق���وي  فالع���راق 
اإيجابي���ًا لتكري�ض االأمن وال�ش���لم والتعاون يف 

املنطقة والعامل.
واأ�ش���يف يف هذا اجلانب اأن حماولة اإ�ش���عاف 
الدولي���ة  املع���ادالت  م���ن  اإخراج���ه  اأو  الع���راق 
واالإقليمي���ة اأو حتجيم دوره قد كانت لها تبعات 
ونتائ���ج وخيم���ة عل���ى اجلميع. وم���ع اأن العامل 
نظ���ر اإىل تنظي���م "داع�ض" كخط���ر دويل فادح، 
ف���اإن العراقي���ني عل���ى االأر����ض هم م���ن واجهوا 
هذا اخلطر وانت�ش���روا عليه مب�شاعدة اأ�شقائهم 

وجرانهم واأ�شدقائهم.
وقواتن���ا  املخابراتي���ة  اأجهزتن���ا  ا�ش���تطاعت 
ك�ش���ف  موؤخ���رًا  تكويناته���ا  بجمي���ع  امل�ش���لحة 

حتركات "داع�ض" وخالياه وقياداتها وخمابئها 
ال�ش���رية والتمك���ني من ر�ش���دها وحما�ش���رتها 
والنيل منها. واأعتقد اأنكم على دراية بتفا�ش���يل 
معروفة لكم �شواء يف تعقب اأو اأ�شر اأو الق�شاء 

على قيادات "داع�ض" العليا.
وحم�شلة ذلك كله توؤكد اأن ا�شتقرار العراق هو 
�ش���رورة للمنطق���ة والعامل وهذا ما ن�ش���عى اإىل 

تاأكيده وتكري�شه.

 هل لل�شواريخ التي ت�شتهدف "المنطقة 
الخ�ش��راء" واأماك��ن تواج��د االأميركيي��ن 
عاقة بالثاأر لقا�ش��م �شليماني اأم بال�شغط 
على وا�ش��نطن ال�ش��تعجال اإلغاء العقوبات 

وال�شروع في التفاو�س؟
-  من جانبنا نرى اأن اأف�شل �شبيل الإعادة االأمور 
اإىل ن�ش���ابها على �شعيد العالقات الطبيعية يف 
املنطق���ة وم���ن منطل���ق امل�ش���الح املتبادل���ة ه���و 
�ش���بيل الت�ش���اور الدبلوما�ش���ي والو�شول عرب 
طاولة املفاو�ش���ات اإىل اإيجاد احللول املتوازنة 
الت���ي تراعي مطال���ب اجلميع وم�ش���احلهم. اأما 
ا�ش���تخدام منطق الق���وة والتلويح بغر ذلك من 
اأ�ش���اليب يل االأذرع فهو رهان خا�شر على املدى 
القري���ب والبعي���د وال يخ���دم م�ش���الح اأحد، بل 
يتعار�ض مع م�ش���الح �ش���عوب املنطقة وي�شعد 

حالة عدم اال�شتقرار والتوتر فيها.
اأجهزتنا االأمنية تتابع الع�شابات اخلارجة على 
القانون التي حتاول خلط االأوراق عرب عمليات 
الق�ش���ف ال�ش���اروخي هن���ا اأو هن���اك، ولدين���ا 
معتقلون ومتورطون �شيعر�شون على الق�شاء. 
م�ش���ارنا واح���د ه���و م�ش���ار الدول���ة العراقي���ة 
وقراراته���ا،  واتفاقاته���ا  قوانينه���ا  واح���رتام 
ق���رار ال�ش���لم واحلرب ه���و قرار الدول���ة ولي�ض 
ق���رارًا يتخ���ذه اأفراد هن���ا اأو جمموع���ات هناك، 
واأي جتاوز على قرار الدولة �ش���يواجه ب�شلطة 
القان���ون ومالحق���ة املت�ش���ببني به مب���ا يحكم به 

الق�شاء.
يعتق���د البع����ض اأن باإمكانه اتخاذ الق���رار نيابة 
ع���ن الدول���ة، وه���وؤالء ثلة جمرم���ة خارجة على 
القانون �ش���نالحقها ونك�ش���ف نواياها اخلبيثة. 
يف الواق���ع اأن بع����ض املتنمري���ن عل���ى الدول���ة 
ونظامه���ا وقوانينها و�ش���يادتها ان�ش���اقوا وراء 
اأوهامه���م الت���ي خدمته���ا ظ���روف معين���ة، لكن 
الظروف تغ���رت االآن، ولن ن�ش���مح باملزايدات 
التي كان �شحيتها ال�شعب العراقي. اإن تطلعات 
�ش���عبنا هي م���ا يحكم م�ش���ارنا واأي خي���ار اآخر 

ي�شطدم مع اإرادة �شعبنا �شيمنى بالهزمية.
اإن ا�شتخدام االأرا�شي العراقية لتوجيه ر�شائل 
�شيا�ش���ية م�ش���موح فقط عندما يك���ون من خالل 
القنوات الدبلوما�ش���ية واالأ�ش���اليب ال�شيا�شية. 
وهذا ما نقوم به اليوم مب�شوؤولية جتاه �شعبنا 
وانطالق���ًا م���ن دورن���ا يف تكري����ض التهدئ���ة يف 
املنطق���ة. اأم���ا اأن تك���ون الر�ش���ائل �ش���اروخية 
اأو اإرهابي���ة فذل���ك ما لن ن�ش���مح ب���ه، ولي�ض من 
ح���ق اأي دول���ة اأن توج���ه ر�ش���ائل اإىل االآخرين 
على ح�ش���اب اأمن �شعبنا وا�ش���تقراره، والعراق 
حكوم���ة و�ش���عبًا وق���وى �شيا�ش���ية يرف����ض اأي 

تدخل يف �شوؤونه الداخلية.

 اإل��ى اأي��ن تتج��ه العاق��ات بي��ن بغداد 
ووا�ش��نطن؟ هل ت�ش��ر اإيران على ان�شحاب 
ع�ش��كري اأميرك��ي كامل من الع��راق؟ وهل 
يح��ل "النات��و" مح��ل الق��وات االأميركية؟ 
وهل الدور الع�ش��كري االأميركي �ش��روري 
"داع���س"  اإط��االت  لمواجه��ة  لك��م 

الجديدة؟
اتفاقي���ات  م���ع وا�ش���نطن   -  حتك���م عالقاتن���ا 
وتعاقدات مقرة من ال�شلطة الت�شريعية. ونحن 
نفه���م ما يجمعنا من اتفاقيات على اأنها ال تخرج 
عن اإطار التم�ش���ك ب�ش���يادتنا الوطني���ة وحرمة 
وم�ش���الح الع���راق. وقد ج���رى التاأكي���د يف كل 
منا�ش���بة يجري احلديث فيه���ا عن العالقات بني 
الع���راق والواليات املتح���دة وتواجد قواتها اأو 
ق���وات التحال���ف الدويل على اأنه���ا ال تخرج عن 

هذا االإطار.
لق���د احت���اج الع���راق اإىل م�ش���اعدة دولي���ة يف 
احل���رب عل���ى تنظيم "داع����ض"، وهو م���ا دفعنا 
الإط���الق احل���وار ال�ش���رتاتيجي م���ع الوالي���ات 
املتح���دة االأمركي���ة لو�ش���ع ترتيب���ات م���ا بع���د 
احل���رب على هذا التنظيم، وهو يرتبط اأ�شا�ش���ًا 
بالتدري���ب والدع���م اللوجي�ش���تي وم���ا يتطلب���ه 
العمل امل�ش���رتك �شد "داع�ض" واالإرهاب واإنهاء 

وجوده يف البالد.
اإن ق���رار وجود الق���وات االأجنبية، بغ�ض النظر 
ع���ن هويته���ا ومرجعيته���ا، يع���ود اإىل الع���راق 
وحكومت���ه، وال عالق���ة ل���ه ب���اأي ق���رار اأو رغبة 
اأخرى. فهي يف نهاية االأمر م�شاألة �شيادة وقرار 

وطني.

الحا�ش��ل  التح�ش��ن  اإل��ى  تنظ��رون  كي��ف   
ف��ي العاق��ات م��ع ال�شعودية عل��ى م�شتويات 

مختلفة، وهل �شتزورون الريا�س قريبًا؟
-  نح���ن نحر����ض عل���ى اإقام���ة اأف�ش���ل العالقات مع 
عمقن���ا العربي وجرانن���ا وخمتلف بل���دان العامل. 
وجتمعن���ا م���ع اململك���ة العربية ال�ش���عودية عالقات 
اأخ���وة وتاريخ م�ش���رتك وثقاف���ة وم�ش���الح دائمة. 
ونح���ن ن�ش���عر باالرتياح م���ن تط���ور العالقات بني 
بلدينا، والت�ش���اعد امللمو�ض للتع���اون البيني على 
�ش���عيد التب���ادل التجاري واال�ش���تثماري و�ش���وى 
ذلك م���ن ميادين حيوي���ة. هناك زيارات متوا�ش���لة 
للم�ش���وؤولني يف البلدي���ن، وعق���دت م���ع اأخ���ي ويل 
العه���د االأم���ر حمم���د بن �ش���لمان ب���ن عب���د العزيز 
اجتماعًا مرئيًا ناجحًا للمجل�ض التن�شيقي العراقي 
- ال�شعودي ونحن متوا�شلون ب�شكل دائم، ولي�ض 
هن���اك اأي عائ���ق اأم���ام الزي���ارات املتبادل���ة �ش���وى 
ظ���روف جائح���ة "كورون���ا" والرتتيبات اخلا�ش���ة 

بالتزامات الطرفني.

والدة  احتم��ال  ع��ن  يتح��دث  م��ن  ثم��ة   
مح��ور ي�شم العراق وم�ش��ر واالأردن. هل هذا 
مطروح فعًا؟ وما هو الم�ش��رق الجديد الذي 

تحدثت عنه؟
 - لي�ض يف توجهنا الدخول يف حماور اأو جتمعات 
توحي بانحياز اأو عزلة اأو تف�ش���يل اإال ما من �شاأنه 
اأن ي�ش���اهم يف اإ�ش���اعة بيئة عمل م�ش���رتك ل�ش���الح 
�ش���عوبنا وبلداننا. وقد يكون مفيدًا اإر�ش���اء اأ�ش�ض 
عالقات منوذجية مع هذا البلد العربي اأو االإقليمي 
اأو ذاك م���ن دون اأن يدف���ع اإىل التمح���ور ال�ش���لبي. 
ويف ه���ذا االجت���اه نعمل عل���ى تعزي���ز عالقاتنا مع 

ال�شقيقة م�شر واجلارة اململكة االأردنية ال�شقيقة.
اإن اأ�ش���ا�ض مفه���وم امل�ش���رق اجلدي���د ه���و تغلي���ب 
امل�ش���الح امل�ش���رتكة ل���دول املنطق���ة على ال�ش���كوك 
واالأوهام، منتلك يف هذه املنطقة كل املقومات التي 
ت�ش���مح لي�ض ببناء اأمن م�ش���رتك فقط بل التاأ�شي�ض 
لنظ���ام تع���اون عميق ي�ش���مح لن���ا جميع���ًا برتجمة 
اإمكاناتنا وم�شرتكاتنا الب�شرية والثقافية وثرواتنا 
الطبيعية اإىل منظومة تعاون منتجة يف العامل بدل 
اآلية �ش���راع واأزمات، ويتم كل ذلك ابتداء من خالل 
البناء على امل�ش���رتكات، واأي�ش���ا حتديث مفاهيمنا، 
فاالإره���اب هو العدو االأول لكل املنطقة، وال�ش���كوك 
وانع���دام التوا�ش���ل والبناء عل���ى االنطباعات غر 
املوؤ�ش�ش���ية واإهمال امل�ش���رتكات، من �شمن اأمرا�ض 

املنطقة التي يجب معاجلتها.
الذهاب اإىل امل�ش���تقبل يحتاج من اجلميع ا�شتخدام 
اأدوات امل�ش���تقبل ال الرك���ون اإىل املا�ش���ي. املنطق���ة 

رغم كل اأزماتها وتقاطعاتها م�شتعدة لهذا اخليار.

 ه��ل تعتق��د اأن م�ش��روع ا�ش��تعادة الدول��ة 
وتطاي��ر  النا�ش��طين  اغتي��ال  رغ��م  يتق��دم 
ال�ش��واريخ وال�ش��اح المنفلت؟ هل تتوقعون 

نتائج فعلية من االنتخابات المبكرة؟
 - اأ�ش���رنا من���ذ الي���وم االأول لتويل ه���ذه احلكومة 
اإىل اأن الع���راق يع���اين جتاذبًا حادًا ب���ني "الدولة" 
بكل مقوماته���ا وقيمها وقوانينه���ا واملدافعني عنها 
واملوؤمن���ني ب�ش���رورة تقويته���ا كحتمي���ة تاريخية، 
وبني ق���وى "الالدول���ة" بكل ممانعاته���ا وعراقيلها 
وحماوالتها املتعمدة وعلى �ش���عد خمتلفة لته�ش���يم 
الدولة اأو ك�شر هيبتها اأو تفتيت قدرتها على حماية 
ورعاي���ة �ش���عبها وحتقي���ق اال�ش���تقرار واالزده���ار 

وحماية امل�شتقبل.
لي����ض خافي���ًا اأن الع���راق من���ذ اإطاحة نظام �ش���دام 
ح�ش���ني اال�ش���تبدادي عا����ض يف ظل ظروف �ش���عبة 

ومعقدة، مل يتهياأ فيها ما ي�شتجيب لتطلعات �شعبنا 
با�ش���تكمال اإع���ادة بن���اء الدولة وموؤ�ش�ش���اتها. وقد 
كان لالإره���اب التكف���ري وبقاي���ا نظ���ام "البع���ث"، 
وال�ش���راع الطائف���ي املوؤ�ش���ف، وانف���الت الو�ش���ع 
االإ�ش���الح  ومقاوم���ة  الف�ش���اد،  ومظاه���ر  االأمن���ي، 
والتغي���ر االإيجاب���ي وتكري����ض الوح���دة الوطنية 
ال�شيا�ش���ية، دور يف احليلول���ة  ومعاف���اة احلي���اة 
دون التقدم على م�ش���ار اإع���ادة بناء منظومة الدولة 
الوطني���ة وفق���ًا لل�ش���ياقات الد�ش���تورية. وكم���ا هو 
وا�ش���ح فاإن بع�شًا من هذه العوامل ما زال ي�شغط 
باالجت���اه املعرق���ل ذات���ه. وي�ش���كل الف�ش���اد امل���ايل 
واالإداري عاماًل �شاغطًا بني العوامل االأخرى. ومن 
هنا فاإن م�ش���روع ا�ش���تعادة الدول���ة عملية دميومة 
�شيا�شية بالدرجة االأوىل ترتابط مع �شائر العوامل 
االقت�ش���ادية واالجتماعية والع�شكرية اأي�شًا. وهي 
جمتمعي���ة،  ت�ش���احلية  بيئ���ة  اإ�ش���اعة  اإىل  حتت���اج 
واإرادة �شيا�ش���ية للنهو�ض مبهمة ا�ش���تعادة الدولة 
وا�ش���تكمال بنيانه���ا والنهو�ض بكل م���ا يجعل منها 
حا�ش���نة لكل العراقيني على قاعدة املواطنة احلرة 
املت�ش���اوية. وم���ن هنا ينبغ���ي النظر اإىل م�ش���روع 
ا�ش���تعادة الدولة بو�ش���فه عملية تراكمية ال تتوقف 
على جانب تف�ش���يلي اأو جزئي، ب���ل على كل موحد 
مت�ش���افر �ش���واء عل���ى �ش���عيد عملي���ات البن���اء اأو 
املقوم���ات العملي���ة واالأ�ش����ض ال�ش���امنة للنهو����ض 
الناج���ح به���ا، وم���ا اإذا كان ميك���ن ال�ش���ك ب�"نتائ���ج 

فعلية" من اأي انتخابات اأو فعل �شيا�شي.
اإن االنتخاب���ات املبك���رة مطل���ب �ش���عبي عربت عنه 
ق���وى املجتم���ع. واأيدت���ه املرجعي���ة  بو�ش���وح كل 
الر�ش���يدة وجميع القوى �شواء عن حق اأو م�شايرة 
للموجة ال�ش���عبية. االنتخابات النزيهة العادلة هي 
جوهر واجبنا يف هذه احلكومة من اأجل ا�شتكمال 
ترمي���م الثق���ة الت���ي ثلم���ت لالأ�ش���ف ب���ني ال�ش���عب 

واملوؤ�ش�شات التي متثل الدولة.

 تبدو الحكوم��ة العراقي��ة وكاأنها تقيم في 
منطقة �ش��عبة بين طهران ووا�ش��نطن وبين 
المر�شد االإيراني وال�شي�شتاني. هل ي�شتطيع 
الع��راق اأن يك��ون دولة طبيعية م�ش��تقلة عن 

الو�شايات؟
ع���ن  م�ش���تقلة  دول���ة  يك���ون  اأن  الع���راق  ق���در    -

الو�ش���ايات، ب���ل اإن قدر ال�ش���عوب كان دائمًا رف�ض 
الو�ش���اية االأجنبي���ة، وال ميك���ن الق���ول اإن العراق 
كدولة اليوم يعي�ض حتت الو�ش���اية �شواء الدولية 
اأو االإقليمي���ة، لك���ن هناك ظروفًا �شيا�ش���ية واأخطاء 
ج�ش���يمة ارتكب���ت بح���ق ال�ش���عب العراق���ي ط���وال 
العق���ود املا�ش���ية �ش���اهمت يف حت���ول الع���راق يف 
مراح���ل �ش���ابقة اإىل ملع���ب لطموح���ات ومغامرات 
وفائ����ض العن���ف الفك���ري اأو الت�ش���ليحي اإقليمي���ًا 
ودولي���ًا. اليوم الدول���ة حتاول ا�ش���تعادة توازنها، 
وحتقق جناحًا على �شعيد فر�ض هذا التوازن على 
ح�ش���ابات اجلمي���ع. وتكري�ض العالق���ات االإيجابية 
احل���وار  وروح  ال���دويل  واملجتم���ع  اجل���وار  م���ع 
وامل�ش���وؤولية الوطنية هي مفاتيح ا�ش���تعادة الدولة 

ورف�ض حتولها اإىل ملعب لالآخرين من جديد.
نح���ن نتحرك يف منطقة يفر����ض قوانينها، رغم كل 
ال�ش���عوبات والتعقيدات، �ش���عبنا العراقي باإرادته 

الوطنية ومن دون قبول الأي و�شاية من اأي جهة.

 هل يح��ول �ش��اح الف�ش��ائل دون التعر�س 
جدي��ًا لمنف��ذي اغتياالت النا�ش��طين ويمنع 

الت�شدي ل��"حيتان الف�شاد"؟
-  قطعن���ا خط���وات على �ش���عيد مط���اردة واعتقال 
منفذي االغتياالت واأ�ش���قطنا اأكرب جمموعة للموت 
يف الب�ش���رة موؤخ���رًا، وهن���اك ع�ش���رات املعتقل���ني 
عملي���ات  يف  التحقيق���ات  ب�ش���بب  واملطلوب���ني 
االغتي���ال. ونح���ن كم���ا قلن���ا نختار �ش���من �ش���ياق 
الدولة وحتقيقاتها الوقت املنا�شب ملعركتنا التي مل 
تتوقف �شد ع�شابات االغتيال واخلطف واالبتزاز 

وجتارة املخدرات وكلها مرتابطة.
واملعرك���ة �ش���د الف�ش���اد بداأناه���ا بج���راأة رغ���م كل 
املمانع���ات والتهديدات والت�ش���قيط ال���ذي تلقيناه، 
و�شكلنا جلنة خمت�ش���ة مبكافحة الف�شاد واجلرائم 
اال�ش���تثنائية وجنحنا يف ك�ش���ف العديد من اأعمال 
الف�ش���اد وهن���اك حماكم���ات واأحكام �ش���درت بحق 

فا�شدين مل يجروؤ اأحد على االقرتاب منهم �شابقًا.
و�ش���بيلنا لتحقيق برنام���ج حكومتنا يعتمد االآليات 
ع���ن  واالبتع���اد  القان���ون  واعتم���اد  الد�ش���تورية 
ت�ش���يي�ض عملي���ات مواجه���ة الف�ش���اد والع�ش���ابات 
االإجرامية وال�شالح املنفلت. اإن متابعة مو�شوعية 
ملا حتقق خالل الفرتة الوجيزة من ن�شاط احلكومة 
�ش���تظهر م���ن دون �ش���عوبة م���ا اأجنز م���ن خطوات 
بعيدة عن ال�شجيج االإعالمي اأو املبالغة ال�شيا�شية 
اأو االدعاء يف الت�ش���دي للف�ش���اد ولالنتهاكات التي 
تعر�ض لها املواطنون اأو ملالحقة فلول "الدواع�ض" 
والفرق التكفرية وع�شابات االإجرام واملجموعات 

املنفلتة.

 ه��ل تطم��ح اإل��ى والي��ة ثانية في رئا�ش��ة 
جه��از  رئا�ش��ة  تت��رك  ل��م  ولم��اذا  ال��وزراء، 
المخابرات؟ وهل ك�ش��فت االأجهزة محاوالت 

الغتيالك؟
-  لقد مت اختي���اري الإجناز برنامج مرحلة انتقالية 
مو�ش���وفة وحم���ددة. وم���ا اأمتناه يف ه���ذا الظرف 
الدقي���ق اأن اأجنح يف حتقيق م���ا اأنيط بي من مهام 
تعري����ض  وارد  يف  ول�ش���ت  وطني���ة.  وم�ش���وؤولية 
ه���ذه املهمة اإىل ما �ش���تطرحه النتائ���ج التي تفرزها 
االنتخاب���ات القادم���ة وتوازناتها. موقعي ي�ش���مح 
يل باالإ�ش���راف عل���ى الق���وات امل�ش���لحة، وال يغ���ر 
م���ن ذلك ا�ش���تمراري يف م�ش���وؤولية جه���از مهم من 
اأجهزته���ا االأمنية. ما يهم بالن�ش���بة يل هو التحفيز 
عل���ى اليقظ���ة الدائم���ة الأجهزتنا يف ك�ش���ف اخلاليا 
االإرهابية والقوى املرتب�ش���ة بنا والتحركات التي 

ت�شتهدف اأمن البالد و�شالمة ال�شعب.
اإن طبيع���ة امل�ش���وؤولية الت���ي اأت�ش���دى له���ا خلدم���ة 

بالدن���ا و�ش���عبنا يف ه���ذا الظرف اال�ش���تثنائي على 
واالأمني���ة  وال�ش���حية  االقت�ش���ادية  امل�ش���تويات 
وال�شيا�ش���ية ال تتي���ح فر�ش���ة االن�ش���غال بخيارات 
�شخ�ش���ية. هديف وكل تركيزي اليوم ين�ش���ب على 
العبور ب�شفينة الوطن اإىل بر االأمان وعدم ال�شماح 
بع���ودة العراق اإىل منطقة اخلطر على اأمن �ش���عبنا 
ووحدته وم�ش���تقبل اأجيال���ه. واجبي اأمام �ش���عبنا 
واأم���ام التاري���خ يرتك���ز عل���ى حماية م�ش���ار الدولة 
وتكري�شه وتو�شيح حدوده، مبا ال ي�شمح اليوم اأو 
م�ش���تقباًل، وب�ش���رف النظر عن العناوين تعري�ض 

�شعبنا اإىل اخلطر مرة اأخرى.

 ه��ل تعتق��دون اأن العاق��ات بي��ن بغ��داد 
واأربي��ل تت�ش��م اليوم بم��ا يفتر���س اأن تكون 

عليه؟
-  اإذا كان ال�ش���وؤال ي���راد من���ه املقارن���ة ب���ني واق���ع 
العالق���ة وطموحن���ا امل�ش���رتك يف االرتق���اء بها اإىل 
م�شتوى ال�ش���راكة الوطنية با�ش���تعادة الدولة على 
قاعدة الد�ش���تور وتلبية مطالب مواطنينا يف اإقليم 
كرد�شتان، فهي ال تت�شم مبا نفرت�ض اأن تكون عليه. 
ومهم���ة احل���وار الدائر االآن واملتوا�ش���ل بني وفود 
االإقليم واحلكومة االحتادية هو حتقيق ما ن�ش���بو 
اإليه من ر�ش���ا يف العالقات امل�ش���رتكة مع اأ�ش���قائنا 
يف االإقلي���م الذين نريد لهم كل م���ا نريده للعراقيني 
يف �ش���ائر اأنح���اء الب���الد. لقد �ش���عت احلكومة عرب 
م���ا اقرتحت���ه من اأوراق عم���ل وم�ش���اريع اإىل اإنهاء 
االإ�ش���كاليات الت���ي تت�ش���م به���ا عالقاتن���ا باالإقلي���م. 
ويظل القرار يف نهاية املطاف رهن ما ي�شوت عليه 

الربملان �شواء ما يتعلق باملوازنة اأو �شواها.
اإنن���ا نوؤمن ب���اأن الوفاء بالتزام���ات كل منا يف اإطار 
الد�ش���تور وتفكي���ك اأي تعقي���د ي�ش���وب العالق���ة مع 
االإقليم عامل اأ�شا�ش���ي يف معافاة احلياة ال�شيا�شية 
وتكري�ض اال�ش���تقرار واإحل���اق الهزمي���ة باالإرهاب 

والقوى التي ت�شتهدف النيل من العراق.

 كيف تنظرون اإلى الو�شع الحالي في �شوريا 
وانعكا�شاته على ا�شتقرار العراق؟

-  كن���ا وال نزال نعترب خر �ش���وريا خ���رًا لنا، وما 
ي�ش���رها ويلح���ق االأذى ب�ش���عبها ه���و اإ�ش���رار بن���ا 
ومب�ش���الح �ش���عبنا، الأنن���ا ن���رى اأن م���ا يج���ري يف 
�ش���وريا ينعك����ض عل���ى حميطه���ا والع���راق ب�ش���كل 

خا�ض، �شواء �شئنا اأو مل ن�شاأ.
ونح���ن اإذ نتطل���ع اإىل اإيج���اد احلل���ول املنا�ش���بة ملا 
تواجهه ال�ش���قيقة �ش���وريا فاإننا نرى يف ذلك �ش���اأنًا 
يخ�ض �ش���وريا وال�شعب ال�ش���وري ي�شتحق دعمنا 
وت�ش���امننا. اإن خط���ر االإره���اب "الداع�ش���ي" الذي 
يجد حوا�ش���ن له على حدودنا مع ال�ش���قيقة �شوريا 
ي�ش���كل تهدي���دًا لبلدينا و�ش���عبينا وهو ما ي�ش���تاأثر 
باهتمامن���ا عل���ى �ش���عيد العالق���ات بينن���ا. ويهمنا 
اأن تت�ش���افر جهودن���ا الإحلاق الهزمية به وت�ش���فية 

وجوده.

 كيف ت�شفون العاقات الحالية بين بغداد 
وبيروت؟

-  عالقاتن���ا مع االأ�ش���قاء يف لبنان جي���دة وواعدة. 
ونحن نتوا�ش���ل معه���م ونتعاطف مع م���ا يبذل من 
جهود لتجاوز االأزمة التي تواجههم ونت�ش���ارك مع 
املجتم���ع الدويل يف تاأمني كل ما من �ش���اأنه تخفيف 
اأعباء االأزمة االقت�ش���ادية على املواطنني اللبنانيني 
وم���د ي���د امل�ش���اعدة االأخوية له���م قدر ما ت�ش���مح به 

ظروفنا.

 اإل��ى اأي ح��د يقلقك��م ا�ش��تمرار العملي��ات 
االأرا�ش��ي  داخ��ل  التركي��ة  الع�ش��كرية 

العراقية؟
-  اإننا نقلق من كل ما مي�ض �ش���يادتنا وم�ش���احلنا، 
م���ن اأي جه���ة ج���اء. لكن م���ا ميكن���ه اأن يب���دد قلقنا 
الرواب���ط االإيجابي���ة باجل���ارة تركي���ا والرغبة يف 
التع���اون املثمر حلل اأي اإ�ش���كال يحول دون تطوير 
وتعزيز عالقاتنا على كل �شعيد. وال نخفي ما يعرب 
عن���ه اهتم���ام الرئي�ض الرتك���ي من رغب���ة جادة يف 
تبدي���د اأي قلق قد ينال من عالقاتنا امل�ش���رتكة. وقد 
�ش���عرت بذلك منه �شخ�ش���يًا، مما ي�شكل بالن�شبة يل 

عاماًل تطمينيًا.

 كيف ت�ش��ف عاقاتك الحالي��ة بالرئي�س 
برهم �ش��الح الذي اتخذ من��ذ البداية موقفًا 

داعمًا لك؟
 -  جتمعن���ي مع الرئي�ض �ش���الح عالقة وطيدة على 
امل�ش���توى االإن�ش���اين كما جتمعنا م�شرتكات كبرة 
يف روؤي���ة االأزم���ات وط���رق حله���ا. وه���ذه العالق���ة 
املتمي���زة �ش���اعدت يف عك�ض �ش���ورة التع���اون بني 
الرئا�شات للنا�ض بداًل عن �شمة الت�شادم واالنقطاع 
التي كانت �ش���ائدة لالأ�ش���ف �ش���ابقًا. اإن الرئا�ش���ات 
الثالث متار�ض ن�شاطها بان�شجام وتعاون ملمو�ض، 

ما ي�شيع جوًا من الت�شافر الإجناز مهامنا.
عن / ال�سرق االو�سط 

ت�شتعد بغداد ال�شتقبال البابا فرن�شي�س يوم الجمعة المقبل في زيارة "تعاي�س وت�شامح" �شتعيد ت�شليط االأ�شواء 
على محاولة العراق ا�شتعادة موؤ�ش�شاته وقراره ودوره في المنطقة والعالم. واال�شتحقاقات العراقية كثيرة في 

هذه االأيام وفي �شدارتها مراقبة ما �شتوؤول اإليه العاقة بين اإيران واالإدارة االأميركية الجديدة والتي يعتبرها 
البع�س ال�شبب االأول للر�شائل "ال�شاخنة" التي ت�شهدها ال�شاحة العراقية في �شورة هجمات �شاروخية. وبديهي اأن 

هذا اال�شتحقاق قد يوؤثر اأي�شًا على ا�شتحقاق داخلي حا�شم يتمثل في االنتخابات النيابية المبكرة والتي �شتح�شم 
في النهاية مو�شوع االأحجام، اأي اأحجام االأحزاب والف�شائل، ومعها حجم ح�شور الدولة وموؤ�ش�شاتها ال�شرعية. كان 

يفتر�س اأن يتم هذا الحوار في بغداد لكن زمن "كورونا" اأباح التحاور عن بعد، وهنا ن�س الحوار:

اأكد ا�شتعداد العراق ال�شتقبال البابا فرن�شي�س بما يليق بمكانته

الكاظمي: ل�صنا ملعبًا لتمرير الر�صائل ولن ننخرط في ا�صطفافات المحاور

 االأجهزة االأمنية تتابع 
الع�شابات الخارجة على 

القانون التي تحاول خلط 
االأوراق عبر عمليات الق�شف 

ال�شاروخي هنا اأو هناك

  اأ�شقطنا اأكبر مجموعة 
للموت في الب�شرة موؤخراً، 
وهناك ع�شرات المعتقلين 

والمطلوبين ب�شبب 
التحقيقات في عمليات 

االغتيال
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 املدى/ جبار بچاي 

�ش���هدت حمافظة وا�شط وقفتان احتجاجيتان يف 
اآن واح���د، الأوىل كان���ت يف م�شت�ش���فى الزهراء 
التعليم���ي لك���وادر اجلي����ض الأبي����ض للمطالب���ة 
بتحقي���ق العدالة يف تخ�ش���ي�ض قطع الرا�ش���ي 
بعملي���ة  املنت�ش���بني  جمي���ع  و�ش���مول  ال�ش���كنية 
التوزي���ع بعي���دًا ع���ن التي���ان بق���رارات تف�ش���ل 
موظف���ا على اآخ���ر، فيما كانت الوقف���ة الثانية يف 
منفذ زرباطية احلدودي و�ش���ارك فيها املئات من 
�ش���ائقي ال�ش���احنات الذين طالبوا  بتنظيم العمل 
وتقليل اجلباية ورف�ض كتب الت�شهيل التي متنح 

لفئة دون اخرى.
وقال رئي�ض نقابة الكوادر الطبية واملهن ال�شاندة 
يف دائرة �ش���حة وا�ش���ط �ش���عد عويف اإن "كوادر 
الأبي����ض يف املحافظ���ة نظم���ت وقف���ة  اجلي����ض 
احتجاجي���ة اأم���ام م�شت�ش���فى الزه���راء التعليمي 
للمطالب���ة  وذل���ك  امل�ش���ابني  حلج���ر  املخ�ش����ض 
وحقن���ا  مب�ش���روعيتها  نعتق���د  الت���ي  بحقوقن���ا 
الوا�ش���ح فيها ومن اأهمها مو�ش���وع تخ�ش���ي�ض 

قطع الرا�شي ال�شكنية".
واأ�ش���اف "حت���ى الآن مل نزل يف خط���ة املواجهة 
م���ع جائح���ة كورون���ا وفقدن���ا اأطباء وممر�ش���ني 
و�شائقي ا�ش���عاف توفوا بعد ال�شابة بفايرو�ض 
كورونا لكن مل يح�شلوا على حقوقهم، بل مل يتم 

احت�شابهم �شهداء حتى هذا اليوم".

م�شريًا اىل اأن "الغر�ض من هذه الوقفة املطالبة من 
احلكومة املحلية بالإ�ش���راع يف فرز وتخ�شي�ض 
قطع الأرا�شي ملنت�شبي �شحة وا�شط جميعا دون 
ا�شتثناء واأي�ش���ا نريد التطبيق الفوري لقرارات 
جلنة ال�شحة وال�ش���المة العليا اخلا�شة مبكرمة 

توزي���ع قط���ع الأرا�ش���ي للم�ش���مولني بالقرارات 
والكتب الوزارية يف هذا ال�شدد".

ه���ذا  ت�ش���ويفا يف  "هن���اك  اأن  ع���ويف  واأو�ش���ح 
املو�ش���وع ومماطلة وحماولة لتعطيل القرارات 
اأو العم���ل بانتقائي���ة من خ���الل �ش���مول فئة دون 

اخرى من موظفي ال�شحة وهو اأمر نرف�شه ولن 
نقب���ل بتطبيق���ه لأن فيه حتاي���ال ونكرانا حلقوق 
الغالبي���ة من كوادر اجلي����ض الأبي�ض ممن كانوا 

فعال يف خط ال�شد الأول".
وق���ال "نثم���ن وقوف كل م���ن دعمن���ا يف مطالبنا 

امل�ش���روعة وكل من يقف معن���ا وناأمل من حكومة 
وا�ش���ط املحلي���ة ممثل���ة بال�ش���يد املحافظ حتقيق 
العدال���ة يف ق�ش���ية توزي���ع الرا�ش���ي و�ش���مول 
اجلميع فيها مع اختيار مكان منا�شب يليق بعطاء 
وت�شحيات اجلي�ض الأبي�ض ولي�ض مواقع بعيدة 
ع���ن املدينة وخالي���ة متاما من اخلدم���ات كما هو 
احلال يف موقع الكوت الع�ش���كري الذي رف�ش���نا 
ونرف����ض تخ�ش���ي�ض قطع في���ه لوجود ا�ش���كالية 
اأ�شال على الأر�ض كونها تابعة اىل وزارة الدفاع 
اأول اإ�ش���افة اىل احتمالية وجود خملفات م�شعة 
فيه���ا ج���راء الق�ش���ف واأي�ش���ا البع���د ع���ن املدينة 

وخلوها من اأي خدمات متاما".
ويف �شياق اآخر نظم املئات من �شائقي ال�شاحنات 
الت���ي تعم���ل يف منف���ذ زرباطية احل���دودي وقفة 
احتجاجي���ة �ش���د الج���راءات املتبع���ة يف املنف���ذ 
والت���ي تتي���ح لع���دد م���ن ال�ش���واق الدخ���ول اىل 
املنطق���ة التجارية وحرم���ان اآخرين اإ�ش���افة اىل 
تف�ش���ي ظاهرة كتب التخاويل التي يح�شل عليها 

عدد معني من ال�شواق دون غريهم.
وقال �ش���امل جميد، �ش���ائق �ش���احنة نوع ب���راد اإن 
يح�ش���لون  ال�ش���احنات  اأ�ش���حاب  من  "البع����ض 
على كتب ت�ش���هيل من جه���ات ل نعلم من هي وما 
عالقتها باملنفذ وهوؤلء ال�ش���واق هم من يح�ش���ل 
عل���ى احلمالت يف حني يت���م حرمان عدد كبري من 

اقرانهم بذريعة التخاويل".
مو�ش���حًا اأن "اأغل���ب تلك الكتب منتهي���ة النفاذية 

و�ش���ادرة عن جه���ات غري معروف���ة ول عالقة لها 
باملنف���ذ لكن تلك اجلهات يبدو اأنها هي من يتحكم 
بدخول ال�شاحنات اىل منطقة التبادل التجاري".
واأ�ش���ار زميله ح�شن جنم عبد الله اىل اأن "املئات 
م���ن ال�ش���احنات تق���ف يف طواب���ري اأم���ام املنطقة 
التجارية على اأمل احل�شول على فر�شة للتحميل 
لكن دون جدوى ب�شبب الوا�شطات واملح�شوبية 

واملن�شوبية".
موؤك���دًا اأن "هن���اك �ش���احنات معين���ة تدخ���ل ع���ن 
طري���ق الزائري���ن ولي�ض طري���ق املركبات وتقوم 
بنق���ل احلمولت بطريق���ة مبهمة وغ���ري معروفة 
تدل على ف�شاد وا�شح وتف�شيل �شخ�ض على اآخر 
وهذا المر نرف�ش���ه جملة وتف�شيال و�شتكون لنا 

وقفة اأخرى يف قادم الأيام".
اىل  احلدودي���ة  للمناف���ذ  العلي���ا  الهي���اأة  داعي���ا 
"التدخل وحل هذه ال�شكاليات كذلك عليها تقليل 
ن�ش���بة اجلباية التي ت�شل اىل 20 األف دينار عن 
كل �شاحنة بينما هذه اجلباية تقدر بخم�شة اآلف 

دينار يف املنافذ الخرى".
يذك���ر اأن منف���ذ زرباطية يعد اأحد اأه���م املنافذ مع 
جمهوري���ة اإي���ران وتتم من خالل���ه عملية التبادل 
التجاري بني البلدين اإ�ش���افة اإىل دخول وخروج 
ال���زوار من كال البلدين وقد �ش���هد يف ال�ش���نوات 
الأخرية عمليات تطوير وتاأهيل بهدف ا�شتيعاب 
حرك���ة التب���ادل التجاري التي �ش���هدت ت�ش���اعدًا 

كبريًا بني البلدين.

 بغداد/ املدى

ك�ش����فت حمكمة حتقيق املو�ش����ل، ي����وم ام�ض، عن 
تنام����ي جرائ����م الجتار بالأع�ش����اء الب�ش����رية يف 
حمافظة نينوى، فيما ك�شفت عن وجود �شما�شرة 
يغ����رون العاطل����ني ع����ن العم����ل ومعوزي����ن لبي����ع 

اأع�شائهم، موؤكدة الإطاحة بعدد من ال�شما�شرة.
و�ش����ّرع العراق قان����ون مكافحة الجتار بالب�ش����ر 
رق����م )28( ل�ش����نة 2012 به����دف مكافح����ة جرائ����م 
الجت����ار بالب�ش����ر واحلد من انت�ش����ارها ومعاجلة 
اآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل اخلطري الذي 
يهني الكرامة الإن�ش����انية و�ش����عيًا لو�ش����ع الآليات 

التي تكفل م�شاعدة �شحايا تلك اجلرائم.
ونط����اق ه����ذا النوع م����ن اجلرائم ات�ش����ع لي�ش����مل 
الجتار بالأع�ش����اء الب�ش����رية، اإ�ش����افة اإىل جتارة 
اجل�ش����د، وتل����ك اآف����ة خطرية ت�ش����ربت اإىل ج�ش����د 
جمتمع حمافظة نينوى ال����ذي ما يزال يعاين من 

اآثار الحتالل الداع�شي وتراكمات حتريره منه.
وعن هذه اجلرمية وتداعياتها قال قا�شي حمكمة 
حتقي����ق املو�ش����ل، املخت�����ض بالنظ����ر يف ق�ش����ايا 
الجتار بالب�ش����ر، جميد حميد اللهيبي، اإنه "عالج 
مثل تلك اجلرائم"، مو�ش����حا اأن "جرائم الجتار 
بالأع�ش����اء الب�ش����رية تعد م����ن اجلرائ����م احلديثة 

على مدينة املو�ش����ل حيث �شهدت معدلتها تزايدًا 
ب�ش����كل ملحوظ ب�ش����بب انت�ش����ار ظاه����رة البطالة 
وتف�ش����ي الفق����ر المر ال����ذي ادى اىل حت����ول تلك 
اجلرمية من الطابع الفردي اىل اجلماعي املنظم، 
اذ ا�ش����رك مرتكبوها بع�ش����ابات متتهن املتاجرة 
بالأع�شاء الب�شرية لأجل حتقيق مكا�شب مادية".
واأ�ش����اف اللهيبي، بح�ش����ب اإعالم جمل�ض الق�شاء 
الب�ش����رية  بالأع�ش����اء  "املتاجري����ن  اأن  الأعل����ى، 
يقدم����ون العرو�����ض املادي����ة املغرية لل�ش����حية اأو 
الوعد باإيجاد عمل م�ش����تمر مرب����ح، كما اأن وجود 
امل�شت�شفيات املتطورة يف اقليم كرد�شتان العراق 
والت����ي يتم فيها ف�ش����ل الأع�ش����اء الب�ش����رية كانت 
عام����ال م�ش����اعدًا لمته����ان الكثري من الأ�ش����خا�ض 
مهن����ة ال�شم�ش����رة يف جتارة الأع�ش����اء الب�ش����رية، 
ف�ش����ال ع����ن وج����ود املقاه����ي والكافيه����ات الت����ي 
بدورها �شهلت بيع الن�شاء اأو الأطفال للعمل بتلك 

الأماكن".
وب�ش����اأن ما يعرف بتجارة اجل�ش����د بني القا�ش����ي 
اأن "ه����ذا النوع من اجلرائم �ش����كل ازدي����ادا اأثناء 
�شيطرة التنظيمات الرهابية على مدينة املو�شل 
عام 2014 واإ�شاعتهم ال�شبي وبيع الن�شاء، ولكن 
هذه الفكرة الهمجية ا�شمحلت بعد حترير املدينة 

من تلك الع�ش����ابات الإجرامية".

الأولى طالبت بعدالة تخ�سي�ص الأرا�سي ال�سكنية والثانية تريد تنظيم العمل 

وقفتان احتجاجيتان للجي�ض الأبي�ض و�سواق ال�ساحنات في وا�سط

نينوى.. �سما�سرة يغرون عاطلني 
ومعوزين لبيع اأع�سائهم

 بغداد/ املدى

توفيت زينة ذات الت�شعة اأعوام وحيدة مبنزلها يف 
اإحدى مناط���ق بغداد بعدما تركها والدها ت�ش���ارع 
اجل���وع والعط����ض واخلوف ملدة اربع���ة اأيام حتى 

لفظت اأنفا�شها الأخرية.
واأفاد املتهم )والد( الطفلة يف افادته للق�ش���اء، باأن 
الطفلة "كانت ت�ش���كو ل���ه من �ش���وء معاملة زوجته 
له���ا من خ���الل �ش���ربها وجتويعها"، لفت���ا اإىل انه 
بدوامي  التحاقي  وقب���ل  متوز2020   8 "بتاري���خ 
الر�ش���مي كوين منت�ش���با يف احد الأجه���زة الأمنية 
ترك���ت الطفل���ة مبفرده���ا يف ال���دار واأغلق���ت عليها 

الباب اخلارجي من اخلارج".
وا�ش���اف "اأثناء خروجي من املن���زل اأعطيت خربا 
لزوجتي املتهم���ة بالعناية بالطفلة يف غيابي لكون 
املتهم���ة املذك���ورة كان���ت متواج���دة يف دار ذويه���ا 

جراء ح�شول خالفات بيننا".
وا�شر�شل والد ال�ش���حية قائال "بتاريخ 12 متوز 
2020 اأخ���ربت بوف���اة ابنتي داخل ال���دار وعلمت 
فيم���ا بع���د اأن �ش���بب الوفاة ه���و الهزال وال�ش���عف 

ال�ش���ديد نتيجة اجلوع كون املتهمة مل حت�ش���ر اإىل 
الدار للعناي���ة بالطفلة واطعامها عن���د غيابي الذي 

ا�شتمر ملدة اأربعة اأيام".
من جانبها ذك���رت املتهمة )زوجة الأب( باأنها كانت 
تعام���ل الطفل���ة ب�ش���ورة جي���دة وتق���وم باإطعامها 
نافية قيامها ب�ش���رب وجتوي���ع الطفلة. ولفتت اإىل 
اأن زوجه���ا )وال���د الطفلة( املتهم هو م���ن كان يقوم 
ب�ش���ربها وان���ه هو م���ن تركه���ا مبفرده���ا يف الدار 

واأغلق عليها الباب من اخلارج وذهب اإىل دوامه.
ونوهت اإىل اأنها كانت حت�ش���ر اإىل الدار با�شتمرار 
وتق���وم بفت���ح الب���اب باملفتاح ال���ذي لديه���ا لتقدمي 
الطع���ام اإىل الطفلة ث���م تغلق الب���اب عليها وتذهب 
اإىل دار اأهله���ا كونه���ا كانت على خ���الف مع املتهم. 
واأ�ش���ارت املتهم���ة اإىل اأن �ش���بب ع���دم ا�ش���طحاب 
الطفل���ة معه���ا اإىل اأهلها لأنه���م كان���وا يخافون من 

حتمل امل�شوؤولية. 
وج���دت املحكم���ة ان الأدلة كافية لتج���رمي املتهمني 
اأعاله وفق اأح���كام املادة 410 من قانون العقوبات 
واحلكم على كل واحد منهما بال�ش���جن املوؤقت ملدة 

10 �شنوات.

جريمة مروعة.. طفلة تموت جوعًا 
ب�سبب والدها وزوجته

وقفة اطباء وا�سط

الإعالن 
املناق�سة: مناق�سة عامة ل�سراء اأدوية 

مناق�سة رقم:  Med 6 /2020   C  على املوازنة اجلارية 
6C :رقم كتاب الدعوة

فقدان جواز �سفر
باس��م  الس��ويدي  الس��فر  ج��واز  من��ي   فق��د 
)محم��د صفوان احلم��وي( واملرق��م )97466691( ... 
يرج��ى على م��ن يعثر عليه تس��ليمه ألقرب مركز 

شرطة.. مع التقدير 



 متابعة: املدى

يتزايد عدد الن�ساء العراقيات 
اللواتي اخترن خو�ض غمار 

العمل في قطاع النفط، الذي 
كان حكراً على الرجال حتى 

ال�سنوات القليلة الما�سية.
وفي غمرة الو�سع الأمني 

المتردي، وحتى �ساعات متاأخرة 
من الليل تعمل، زينب اأمجد، في 

ظالم حالك في من�سة نفطية 
جنوبي العراق، بينما ت�سرف، 

اآيات روثان، على تجميع اأنابيب 
الحفر الكبيرة في مكان اآخر 
في محافظة الب�سرة الغنية 

بالنفط.

املراأت���ان الع�سرينيت���ان ه���ن م���ن ن�س���اء 
جتن���ن  اللوات���ي  القالئ���ل  الع���راق 
"الوظائف املكتبية الكئيبة"  وفق تقرير 

وكالة اأ�سو�سيتد بر�س.

مجتمعات محافظة
وتخت���ار الن�س���اء ع���ادة العم���ل يف قطاع 
النف���ط يف وظائ���ف مكتبي���ة بعي���دة ع���ن 
ميادين احلف���ر واال�ستخ���راج والتكرير، 
لكن زينب واآيات اخرتن ارتداء القبعات 
القا�سي���ة لتويل العمل ال�س���اق يف مواقع 

احلفارات.
وكالهما مث���ال من جيل جديد من الن�ساء 
العراقي���ات املوهوب���ات اللوات���ي ق���ررن 
جتاوز احلدود التي تفر�سها جمتمعاتهن 

املحافظة. 
وال�ساع���ات الت���ي تق�سيها زين���ب واآيات 
النف���ط طويل���ة والطق����س ال  يف حق���ول 
يرح���م، وغالبا ما ُي�ساألن عما يفعلن هناك 

ن�ساء". "ب�سفتهم 
وت�س���ر زينب التي تق�س���ي �ستة اأ�سابيع 
يف موقع احلف���ارة اإىل ما يقوله كثرون 
له���ا ب���اأن  " البيئ���ة امليداني���ة ال يتحمله���ا 
�سوى الرجال". وتقول: "اإذا ا�ست�سلمت، 

�ساأثبت اأنهم على حق".
ومتي���ل ثروات الع���راق االقت�سادية، اإىل 
االنح�س���ار، بينما ت�سكل مبيع���ات النفط 
90 يف املئ���ة من اإي���رادات الدولة، وتاأتي 

الغالبي���ة العظم���ى م���ن النف���ط اخلام من 
اجلنوب. 

م���ن  ق���درا  ال�سلي���م  االقت�س���اد  ويجل���ب 
اال�ستق���رار، يف ح���ن اأن ع���دم اال�ستق���رار 

غالبًا ما يقو�س قوة قطاع النفط.
واأدت عق���ود من احل���روب واال�سطرابات 

االأهلية والغزو اإىل توقف االإنتاج.
وبعد انخفا�س اأ�سعار النفط ب�سبب جائحة 
فايرو����س كورون���ا واخلالف���ات الدولي���ة، 
يظهر العراق بوادر انتعا�س، حيث و�سلت 
�سادرات كانون الثاين اإىل 2.868 مليون 
برميل يوميًا عند 53 دوالرًا للربميل، وفقًا 

الإح�ساءات وزارة النفط.
وبالن�سبة ملعظم العراقين، ميكن تلخي�س 
قط���اع النف���ط به���ذه االأرق���ام، لك���ن زين���ب 
واآي���ات لديهما وجهة نظر اأخرى ف�"كل بئر 

ميثل جمموعة من التحديات".
ونظرًا لالأهمية ال�سخم���ة للقطاع بالن�سبة 

لالقت�ساد، فاإن برامج البرتوكيماويات يف 
كلي���ات الهند�سة بالدولة خم�س�سة للطالب 
احلا�سل���ن على اأعل���ى الدرج���ات، وكانت 
كلت���ا املراأت���ن من بن اأعل���ى 5 يف املئة من 
خريج���ي دفع���ة جامع���ة الب�س���رة يف ع���ام 

.2018
وللعمل يف هذا املجال، عرفت زينب اأجمد، 
ابن���ة طبيبن، اأن���ه يتعن عليه���ا احل�سول 
عل���ى وظيفة يف �سركة نفط دولية، وللقيام 

بذلك، كان عليها التميز.
اأوق���ات فراغ���ي، يف  "يف  اأجم���د:  وقال���ت 
اأحج���ز  كن���ت  العطل���ة،  اأي���ام  اإجازات���ي، 
اأي  يف  واأ�س���رتك  التدريبي���ة،  ال���دورات 

برنامج ميكنني احل�سول عليه".
وعندما اأعلنت �سركة �سلومربجي، ومقرها 
تك�سا�س، احتياجها اإىل مهند�سن، انتهزت 
زينب الفر�سة، واأ�سبح���ت من كوادر هذه 

ال�سركة املرموقة يف قطاع املحروقات.
وتتطل���ب الوظيف���ة حتدي���د مق���دار النفط 

الذي ميكن ا�ستخراجه من بئر معن.
وعندم���ا �ُسئل���ت عم���ا اإذا كان���ت متاأكدة من 
فني  قدرتها على اأداء الوظيفة ، قالت: "وِظّ

، ثم �ساهد".
ويف غ�س���ون �سهري���ن، ا�ستبدل���ت قبعته���ا 
اخل�س���راء ال�سلب���ة بقبعة بي�س���اء المعة، 
مم���ا يدل عل���ى و�سعها كم�س���رف، ومل تعد 

متدربة.
روث���ان قالت، م���ن جانبه���ا، اإنه���ا تيقنت 

اأي�س���ا اأنه���ا �ست�سط���ر اإىل العم���ل بجهد 
اإ�سايف لتحقيق النجاح. 

وقالت: "ذات م���رة، عندما ا�سطر فريقي 
اإىل اإج���راء "م�س���ار جانبي" نادر - بقيت 
م�ستيقظة طوال الليل" ثم تابعت "مل اأمن 
م���دة 24 �ساعة متوا�سل���ة، اأردت اأن اأفهم 
العملي���ة برمتها، كل االأدوات، من البداية 

اإىل النهاية".

�سركات عالمية
�سرك���ة  يف  اأي�س���ًا  االآن  روث���ان  وتعم���ل 
�سلومبرجي، حيث جتم���ع البيانات من 
االآب���ار امل�ستخدمة لتحدي���د م�سار احلفر 

الحقًا. 
والعم���ل يف حق���ول النف���ط ال يخل���و من 
املخاط���ر، حي���ث اأن االحتجاج���ات خارج 
حق���ول النف���ط بقي���ادة القبائ���ل املحلي���ة 
الغا�سبة والعاطلن ع���ن العمل ميكن اأن 
تعطل العمل وتت�ساعد اأحياًنًا اإىل اأعمال 

عنف جتاه عمال النفط. 
لك���ن الن�ساء عل���ى ا�ستع���داد لتحمل هذه 
امل�ساع���ب، ومل يك���ن ل���دى زين���ب مث���اًل 
الوقت ال���كايف حتى للتفك���ر يف امل�ساألة 
ب���ل قال���ت لوكال���ة ا�سو�سيتد بر����س اإنها 
بحاج���ة اإىل الع���ودة اإىل العمل . . قالت: 

اأبدًا". يتوقف  ال  "احلفر 

عن /�أ�شو�شيتد بر�س
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زينة خالد 13 عامًا ، فرحت كثرًا ب�سيء غر ماألوف متثل 
بعودته���ا اىل مدر�ستها الت���ي مت تاأهيلها حديثًا يف املو�سل 
بع���د اإغالقه���ا لف���رتة ب�سبب اإج���راءات احلظ���ر املتبعة �سد 
تف�س���ي وب���اء كورونا ، كانت ف���رتة حتٍد بالن�سب���ة للفتيات 
الطالب���ات ومدر�ساته���ن وه���ن يواك���ن موا�سل���ة تعليمهن 
ع���ن بعد و�سط غي���اب تفاعلهم االجتماع���ي . زينة كانت قد 

افتقدت �سديقاتها  ومدر�ساتها وهي متلهفة للعودة .
تقول زينة التي عادت ملدر�ستها املتو�سطة ، مدر�سة "احلاج 
يون�س"  للبنات يف املو�سل " الدرا�سة عن بعد كانت �سعبة 
يف عملية فهم املادة ، االآن وقد رجعنا للمدر�سة باإمكاين اأن 
اأطرح اأ�سئلة واأن اأفهم املوا�سيع الدرا�سية ب�سكل اأف�سل ."

جي���ل باأكمله من ط���الب عراقين على �ساكل���ة زينة عاي�سوا 
مرحلة اإغالق مدار�سه���م كاإجراء وقائي ب�سبب تف�سي وباء 

كورونا .
وم���ا ح�سل قبل هذه الف���رتة هو اأن ه���ذه املدر�سة كانت قد 
ت�س���ررت كثرًا خ���الل املعارك �س���د تنظيم داع����س . وهي 
واح���دة من بن عدة مدار�س قد مت اإعادة اإعمارها وتاأهيلها 
بدع���م من �سن���دوق برنام���ج التنمية التابع ل���الأمم املتحدة 

لتحقيق اال�ستقرار يف املناطق املحررة .
 " يون����س  احل���اج   " مدر�س���ة  يف  واملدّر�س���ات  الطلب���ات 
يقوم���ون مبواكبة اإج���راءات الوقاية املتبع���ة من فايرو�س 
كورون���ا والتاأقلم معها . املدر�س���ون يحر�سون على ارتداء 
الكمامات طوال يوم الدرا�سة ، وذلك يف نف�س الوقت الذي 
يخ�س�س���ون فيه زمنًا معينًا لتبادل املعلومات عن فايرو�س 
كوفي���د -19 . ولغر�س �سمان مبداأ التباعد االجتماعي فان 

املدار�س تفتح ل�ساعات قليلة فقط كل يوم .
ه���ذا االأم���ر ُي�س���كل حتدي���ات جدي���دة للمدر�س���ن يف وقت 

يتطلب منهم اإلقاء درو�س �سمن وقت زمني اأق�سر .
اإمي���ان عل���ي كورجي ، مدّر�س���ة لغة عربي���ة  ، قالت " در�س 
واح���د باالأ�سب���وع  غ���ر كاٍف لك���ي تتمك���ن الطالب���ات م���ن 
ا�ستيع���اب امل���ادة الدرا�سي���ة ب�سكل كام���ل . وتاأت���ي اأوقات 

معينة ن�سطر فيها اىل تقلي�س عدد الدرو�س ."
رغ���م هذه التحديات فاإن املدّر�سة اإمي���ان �سعيدة بان ترجع 
الإعط���اء درو�سها للطالب يف ال�س���ف املدر�سي وجهًا لوجه 
ب�س���كل مبا�س���ر .واأك���دت بقوله���ا " اأق�سي اأيامي ب���دون اأن 
التق���ي بطالب���ي ُي�سع���رين وكاأن جزءًا من ب���دين اأو نف�سي 
مفق���ود الأن الراب���ط امل�س���رتك ب���ن الطلب���ة واملدر�سن هو 

رابط عائلي ."
املدّر�س���ة ، �سن���اء عبدال���رزاق ، عا�س���ت يف املو�س���ل طوال 
حياته���ا بتدري�سه���ا يف مدر�س���ة الوط���ن االبتدائي���ة . فهي 
�سه���دت مدر�سته���ا الت���ي حتبها كث���رًا وهي تتحط���م اأثناء 
احل���رب �سد داع����س ، والذي اأثر ذلك عليه���ا اأكرث من تاأثر 
ال�س���رر ال���ذي حل���ق ببيته���ا ال�سخ�س���ي . وتق���ول �سناء " 
املو�س���ل مدينة ثقاف���ة ومعرف���ة . لقد تركن���ا داع�س ونحن 

حمطمون حيث خ�سرنا كثرًا من البنى التحتية يف املدينة 
".

الأن كثرًا من الطالب يعانون �سائقة مالية ب�سبب اإجراءات 
احلظ���ر لتف�س���ي كورونا ، ف���اإن املدّر�سة �سن���اء ا�سرتت لهم 
كمام���ات ومعقمات . واأ�سافت بقوله���ا " كل يوم قبل وبعد 
�ساعات الدر�س نقوم بتعفر حرم املدر�سة ب�سكل كامل ، اأنا 
اأدرك الو�س���ع االقت�سادي للطلبة ، ولذلك فنحن حتى نقوم 
ب�س���راء الكمامات للطلب���ة الذين لي�س لديهم ق���درة �سرائية 

القتنائها ."
املدر�سة ت�سم اكرث من 190 طالبًا ، وهو عدد اأقل مما اعتادت 
املدر�س���ة اأن حتويه من طلبة قب���ل احلرب . وب�سبب  تغير 
املوقع وم�ساحة املدر�س���ة املحدودة �سمن بناية موؤقتة فاإن 
كث���رًا من الطلبة مت ا�ستثناوؤهم . وتق���ول املدر�سة �سناء " 
اأريد اأن اأقوم بتوفر خدمة انرتنت وكهرباء داخل املدر�سة 
. خ�سو�سًا بالن�سب���ة للذين ال ي�ستطيعون احل�سور ، اأريد 

اأن اأقدم درو�سي عرب االنرتنت لكي اأتوا�سل معهم ."
بتول ط���الل حمد ، ومدّر�سات اأخري���ات يف مدر�سة الوطن 
االبتدائي���ة للبنات ، ا�سطررن لالنتق���ال اىل بنايات اأ�سغر 
بعد اأن مت تعر�ست مدر�ستهم للتدمر . تقول املدّر�سة بتول 
" كنا جميعًا منح�سرين يف بناية �سغرة ، مل يكن العمل 
فيه���ا �سهاًل خ�سو�سًا اأثن���اء مو�سم ال�ستاء واالأمطار . نحن 
فرح���ون ج���دًا الأننا عدن���ا للمدر�سة  بعد تاأهيله���ا ، اأريد من 

طالبي اأن يحلموا ب�سيء اأكرب ."
عائ�س���ة عمار حمم���د ، فرحت هي اأي�سًا كث���رًا لعودتها اىل 
الف�س���ل الدرا�سي بع���د اأن اأ�سبح���ت يف التا�سعة من العمر 
كان���ت اأمنيتها اأن ت�سبح طبيبة . حيث وجدت ابتعادها عن 
املدر�س���ة �سيئ���ًا �سعبًا ، وهي مل تعد ترف���ع يدها يف ال�سف 
لالإجابة االأ�سئلة التي تلقيها املدّر�سة عليهم . وقالت عائ�سة 
" بوج���ودي يف ال�س���ف بج�س���دي ولي�س ع���رب االنرتنت 
ا�ستطيع اأن اأحتدث م���ع زميالتي واأتبادل مع مدر�ساتي ما 

يدور بخاطري من اأ�سئلة ."
ن���ور اله���دى حممد 12 عامًا جتل�س به���دوء يف �سفها وهي 
مرتدي���ة الكمامة وتنظر يف كتابها على الرحلة ، فهي حتب 
الذه���اب للمدر�سة وحتب مادة الريا�سي���ات ب�سكل خا�س ، 
تري���د نور اأن ت�سبح اإعالمي���ة يف يوم من االأيام . ومت�سي 
بقوله���ا " اأري���د اأن اكت���ب ق�س�سًا للنا����س  يف بلدي العراق 

لكي يقراأوا ويتعلموا ."
وكان���ت اأعمال تاأهيل مدر�ستي الوط���ن واحلاج يون�س يف 
املو�س���ل بدعم ومتوي���ل من قبل اململكة املتح���دة و الوكالة 
االمركي���ة للتنمي���ة الدولي���ة ، وه���ذه املبادرة حتي���ي اآمال 
ط���الب �سغار مثل زين���ة لتتمكن من الذه���اب للمدر�سة مرة 

اأخرى وحتقق حلمها املهني امل�ستقبلي .
تق���ول زينة " اأري���د اأن اأ�سب���ح مهند�سة ، اأري���د من طالبات 
اأخري���ات مثل���ي اأن يب���داأن بالدرا�س���ة م���ن جدي���د . التعليم 

�سي�ساعدنا على بناء امل�ستقبل ."
عن ريليف ويب

  ترجمة : املدى   

عندما تهاجر طيور الفالمنكو 
لمناطق اأهوار جنوبي العراق 

خالل اأ�سهر ف�سل ال�ستاء يكون 
�سيادي الطيور غير المرخ�سين 

بانتظارها ، وكذلك الزبائن الذين 
يريدون ال�ستفادة منها لتزيين 

حدائقهم .
يهم�ض ، م�سطفى اأحمد علي ، 

�ساحب محل بيع طيور في مدينة 
العمارة مركز محافظة مي�سان ، 
باإذن زبون دخل الى محله الذي 
ي�سج باأ�سوات طيور من مختلف 

الأنواع بالقول " هل اأنت تبحث عن 
طيور الفالمنكو ؟ عد الى المحل 

بعد ال�ساعة الواحدة ظهراً ."

مهن����ة �سيد الطي����ور قد تك����ون مربحة 
يف مي�سان ، وذلك يف املنطقة التي تقع 
بن مناط����ق االأهوار الت����ي مت اإدراجها 
موؤخ����رًا �سمن الئحة املواق����ع الرتاثية 
ملنظمة اليون�سكو واحلدود مع اإيران ، 
املوقع الذي يجعلها يف �سدارة مناطق 
�سي����د وتهري����ب الطي����ور . املنطقة هذه 
تعت����رب من املناط����ق الفق����رة واأن مهنة 
تهري����ب الطي����ور غ����ر القانوني����ة فيها 
تعترب م�سدر عي�س لكثر من العوائل .

يف بيت����ه القرمي����دي ال�سغ����ر يف اأحد 
عل����ي  يق����ر   ، العم����ارة  مدين����ة  اأحي����اء 
مبزاولته بي����ع خمتلف اأن����واع الطيور 
لعراقي����ن واأجان����ب اأغني����اء م����ن بلدان 
اخللي����ج . ويقول علي " ياأتون قاطعن 
طريق����ًا طويل����ة من بلدان مث����ل الكويت 

والعربية ال�سعودية اأوحتى قطر ."
وعن����د �سط����ح منزل����ه ، فتح ب����اب قف�س 
كبر مليء بطي����ور الفالمنكو املزقزقة 
. وق����ال للغاردي����ان " ق�س����م م����ن النا�س 
اأن  اأو   ، حدائقه����م  لتزي����ن  يريدونه����ا 
حيواناته����م  حدائ����ق  يف  ي�سعوه����ا 
اخلا�س����ة ، اأنا الذي اق����وم بتوريد هذه 
الطيور جلميع امل�سرتين العراقين ."

واأ�س����اف عل����ي قائاًل " كث����ر من طيور 
الفالمنك����و تهلك يف قف�سي ، خ�سو�سًا 
خ����الل اأي����ام ال�سي����ف احل����ارة . خ����الل 
مو�س����م ال�ست����اء اأق����وم ببي����ع م����ا معدله 
طائر واح����د اىل 10 منها يف كل �سهر . 
ي�سرتونه����ا ميتة اأو حّي����ة الأن ق�سمًا من 

النا�س يريدون اأكلها ."
تهاجر هذه الطيور اىل مناطق االأهوار 
يف جنوبي العراق خالل مو�سم ال�ستاء 

ب����ن �سه����ري ت�سري����ن االأول و �سباط ، 
حي����ث تك����ون درج����ات احل����رارة هناك 
معتدلة ووفرة طعام . الطيور التي يتم 
ا�سطيادها تباع مقابل 30 اىل 40 األف 

دينار للطر الواحد .
يقول علي اإن حمله لطائر فالمنكو بن 
يديه ال ي�سكل خطر ملهنته اأمام ال�سرطة 
رغ����م اأن هناك قرارًا حملي����ًا مينع �سيد 
طائ����ر الفالمنك����و . على الرغ����م من ذلك 
فان����ه يبقى قلق وحذر ، م�سيفًا بقوله " 
اأن����ا ال اأعمد اىل جلب طي����ور الفالمنكو 
 .. لذل����ك  فاأن����ا ال احت����اج   . اىل حمل����ي 
النا�س والزبائن يعرفون اأين يجدوين 
طائ����ر  عل����ى  احل�س����ول  اأرادوا  واإذا   ،
فالمنك����و فانهم يلتقون ب����ي يف بيتي ، 
اأو اأن اأق����وم بنق����ل الط����ر مبا�سرة اىل 

اأماكنهم ."
وا�ستن����ادًا اىل ، �سم����ر عب����ود ، رئي�س 
دائ����رة بيئة مي�س����ان ، فاإن����ه لي�س هناك 
ت�سري����ع حمدد يحمي طي����ور الفالمنكو 
م����ن ال�سي����د . رغ����م ذلك فاإن هن����اك عدة 
اتفاقيات دولية ، م�سادق عليها العراق 
ومتن����ع  املهاج����رة  الطي����ور  حتم����ي   ،
�سيده����ا يف االأه����وار . ولك����ن تفوي�س 
 . ي����زال حم����دودًا  م����ا  الق����رارات  ه����ذه 
وي�سيف عبود بقوله " طاملا اأن مناطق 
ال�سيد تقع على املناطق احلدودية بن 
العراق واإيران ، فاإن �سالحية املالحقة 
الق�سائي����ة فيه����ا ترج����ع لق����وات حماية 
احل����دود ، مما يجع����ل ذلك اأم����رًا �سعبًا 
بالن�سب����ة لق����وات ال�سرط����ة التابع����ة لنا 
م����ن فر�س �سيطرتها على املنطقة اأو اأن 

تنفذ عمليات اعتقال ."

م����ن جان����ب اآخ����ر ، هن����اك حظ����ر �سادر 
عن جمل�����س املحافظة مين����ع بيع طيور 
الفالمنك����و يف االأ�س����واق . وج����اء ه����ذا 
احلظ����ر عق����ب حمل����ة منظم����ة جمتم����ع 
مدين توالها اأحمد �سالح وهو �سخ�س 
مدين����ة  م����ن  بيئ����ي  كنا�س����ط  مع����روف 
العم����ارة . رغ����م ظروف العي�����س املقلقة 
يف املحافظة ، فاإن كثرًا من النا�س يف 
مي�س����ان ح�سا�س����ون اإزاء ق�سايا البيئة 
. نتيج����ة لذلك ف����ان كثرًا م����ن البائعن 
ا�سط����روا اأن يكون����وا اأك����رث كتمانًا من 

ال�سابق .
�سخ�س اآخر يدعى اأحمد �سالح ا�سرتى 
الفالمنك����و  م����ن طي����ور  موؤخ����رًا ق�س����م 
حلديقت����ه . لدي����ه ناف����ورة يف بيت����ه مع 
اأ�سوي����ة باأل����وان خمتلف����ة ت�سب����ح فيها 
طي����ور . اأخوه ابتاع له ع����دد من طيور 
الفالمنك����و قبل يوم����ن . يقول �سالح " 
عندم����ا جلبه����ا يل كان و�سعيتها �سيئة 
ج����دًا حت����ى ال ت�ستطي����ع الوق����وف على 
قدميها . ولكن عندما �ساهدت النافورة 
وب����داأت  اأف�س����ل  و�سعيته����ا  اأ�سبح����ت 
تتحرك ، كنت اأبحث عن طيور فالمنكو 
من����ذ ف����رتة ، وال�سيء الرئي�����س يف ذلك 
اأنه طر جميل واأحب اأن اأحتفظ به يف 

احلديقة ."
عل����ي اأبو ح�سن ، ا�س����رتى ثالثة طيور 
فالمنك����و قب����ل �سب����ع �سن����وات . يق����ول 
اأب����و ح�سن " مل اأق����م بق�س ري�سها ، مع 
ذلك فهي مل تغ����ادر . اعتقد اأنها حتّولت 
لطي����ور داجنة ." م�سرًا اىل اأنه ي�سمح 
للطي����ور بالتح����رك بحري����ة يف مزرعته 

الواقعة يف �سواحي مدينة العمارة .
يقوم بائع الطيور ، علي ، ب�سراء طيور 
الفالمنكو من �سائدي طيور يف منطقة 
ال�سي����ب ، وه����ي منطق����ة مائي����ة وا�سعة 
قريبة من احل����دود االإيراني����ة . ويقول 
اإن الغرب����اء ممنوع����ون اأن يذهبوا اىل 

هناك حيث منطقة ال�سيادين .
ويق����ول النا�س����ط البيئ����ي �سال����ح " كل 
م����ن  االآالف  �سي����د  خالله����ا  يت����م  �سن����ة 
طي����ور الفالمنكو يف منطق����ة االأهوار . 
اأنا اأعرف مناط����ق ال�سيد جيدًا ، ولهذا 
فاأنا اأقوم يف بع�س االأحيان بتزويدهم 
باملعلوم����ات مل�ساعدته����م يف عملياته����م 
 ". التح����رك  الي�ستطيع����ون  وبدونه����ا 
ويق����ول اإن����ه يلج����اأ  يف بع�����س امل����ّرات 
ل�س����راء حيوان����ات بري����ة م����ن ال�س����وق 

ال�سوداء ويقوم بتحريرها بعد ذلك .
واأك���د بقول���ه " حل���د االآن قم���ت بتحرير 
17 طائر فالمنكو وكثر من احليوانات 
الربية االأخرى ا�سرتيتها من �سيادين ."

ويق���ول النا�سط البيئي اإن عمله ال يخلو 
م���ن م�سايق���ة ال�سيادي���ن وتهديداتهم . 
وي�سيف بقوله " اإنهم م�سلحون وعندما 
يالحظ���ون مراقبت���ي لن�ساطهم يقومون 
بتهديدي ويحث���وين على عدم االقرتاب 
منه���م اأو اأالقي امل���وت ." م�سرًا اىل اأنه 
يف اإح���دى امل���رات وبينم���ا كن���ا نق���رتب 
م���ن منطق���ة ال�سي���ب مت اعرتا�سن���ا م���ن 
قبل اأربع���ة �سيادين م�سلح���ن ، اأحدهم 
كان يحم���ل �سكين���ًا يف حن ل���ّوح االآخر 
بغ�س���ب علين���ا م���ن م�سد�س���ه طالب���ًا منا 

املغادرة ب�سكل فوري .
 عن �لغارديان

ك�سرن احتكار الرجال للمهنة.. عراقيات يعملن في حقول البترول

طالب عادوا لمدار�س في المو�سل: التعليم 
�سي�ساعدنا في بناء الم�ستقبل  

الغارديان : تجارة  مربحة عبر �سيد جائر لطائر 
الفالمنكو المهاجر في اأهوار العراق
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 حممد حمدي
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نتح���ّدث كث���رًا يف و�شطن���ا الريا�ش���ي املل���يء بالتناق�ش���ات عن 
اأنديتن���ا  وتاأث���ر  واال�شتثم���اري  االإداري  املجال���ن  يف  تاأخرن���ا 
الريا�شية واحتاداتنا ورمبا بقية امل�ؤ�ّش�شات الريا�شية اأي�شًا عن 
ه���ذا التاأّخر، ونعرتف اأن جمي���ع الدول قد �شبقتنا ونرّدد مق�لتنا 
االأث���رة ه�ؤالء كان����ا ال يحلم�ن جمّرد اللح���اق اأو االقرتاب من 
تطّ�رن���ا وتقّدمن���ا الريا�ش���ي عنهم يف حقب���ة �شبعيني���ات القرن 
املن�ش���رم، وامل�شيبة اأننا ت�قفن���ا وفرملنا الزمن عند هذه احلقبة 
وجعلناه���ا �شّماع���ة ذكريات نتغّنى بها ال اأك���ر من ذلك يف ال�قت 
الذي حث���ت به جميع الدول املحيطة بن���ا خطاها و�شابقت الزمن 
وتركتنا عند خط ال�شروع يف حالة مراوحة عجيبة وال مربر لها.  
امل�شكل���ة االأخ���رى اأننا نريد الرج����ع اىل ال�راء بزم���ن م�شتهلك 
مل تع���د حيثيات���ه واإمكانات���ه وت�شّرفاته منا�شب���ة للزمن احلايل، 
اأوؤك���د ذلك واأنا ا�شم���ع �شخ�شية ريا�شية م�ؤث���رة تريد ملنتخباتنا 
ال�طني���ة اأن تعتم���د عل���ى الالعب���ن املحّلي���ن فق���ط وي�شت�شه���د 
ب�شبعيني���ات وثمانينيات القرن املن�ش���رم! وينربي اآخر بالدع�ة 
اىل من���ع االحرتاف اأو حتجيم���ه وي�ّجه وينتقد ه���ذا النادي اأو 
ذاك ل�شعيه ا�شتقدام الالعبن االجانب املحرتفن، وكاأنه يريد اأن 
يعيدن���ا اىل اخللف اأكر مّم���ا نحن متاأخرين، ول���� �شقت االأمثلة 
االأخ���رى للت�شريحات والدع�ات �ش���رى العجب ومع اأي طريقة 

تفكر نتعامل!
لق���د اأيقنت وغري اأي�شًا مب���ا ال يقبل ال�شك اأن النهج اخلاطئ يف 
االإدارة ور�ش���م م�شتقبل الريا�شة ه� ال�شب���ب الرئي�س ملا و�شلنا 
الي���ه ف�ش���اًل ع���ن اآف���ات الف�ش���اد الت���ي ت�شّرب���ت ب�شرع���ة متناهية 
خمرتق���ة هذا ال��شط املهّلل مل�ؤ�ش�شاتنا الريا�شية واأهّمها االأندية 
واالحت���ادات التي مازالت تعتمد االأط���ر واالأ�شاليب القدمية، ومل 
تفل���ح يف رفع �شاأنه���ا، فال اال�شتثمار وجد طريق���ه ال�شحيح الينا 
وال االح���رتاف وعامله ح���ل ب�شاحتنا بطريقة �شحيح���ة، ومازال 
االأع���ّم االأغل���ب يبح���ث ع���ن التم�ي���ل احلك�م���ي ب�ش���ّق االأنف����س 
ومازال���ت االحت���ادات واالأندية ترتق���ب اإقرار امل�ازن���ة مع دّقات 
القل���ب �شع����دًا ون���زواًل، ول� مل يك���ن احلال على ه���ذا املن�ال ملا 
و�ش���ل حال ن���ادي الطلبة اىل ه���ذا امل�شت�ى املخي���ف من الرتّدي 
والن���زول اىل الق���اع دومن���ا حل يذكر م���ع اإن النادي م���ن االأندية 
اجلماهري���ة وله قاع���دة وا�شعة من اجلماهر ال�في���ة وملّا ُعّلقْت 
ع�ش���رات امل�ش���اركات اخلارجية الحت���ادات ريا�شي���ة بانتظار اأن 
���ل عليه���ا اأحدهم فيبادر اىل تغطية نفق���ات االإيفاد اأو اأج�ر  يتف�شّ
الفن���ادق اأو ي�شتمر الالعب�ن يف االأندية ب���ال نفقات العق�د حتى 
املحرتف منهم كما ح�شل مع الالعب اليمني مفيد جمال يف نادي 
الطلبة وق�شية عدم تناوله وجبات التغذية �ش�ى )الفالفل( التي 
حّققت م�شت�يات عالية جدًا من امل�شاهدات املحلية والدولية على 

ات الت�ا�شل االجتماعي.   من�شّ
يقين���ًا اأن الذي يحدث لدينا من تراجع خميف مل ن�شهده يف اأندية 
�ش�ري���ا وليبيا برغم ويالت احلرب والدمار، ومل يح�شل اأبدًا يف 
���ف ببالدهم، وال�شبب  اإيران مع عن���ف ال�شائقة املالية التي تع�شِ
ه���� اأنديته���م وم�ؤ�ّش�شاتهم خّططت بعناية ملل���ف اال�شتثمار حتى 
يف الظ���روف الع�شيبة، ومل تعتمد املن���ح احلك�مية واال�شتثمار 
يف حم���ال جتاري���ة م�ؤّج���رة بج�ش���م االأندي���ة واملالع���ب واملق���ار 
الريا�شي���ة، اآزاء كل ذل���ك ينبغي لنا كاإع���الم ريا�شي وجمه�ر اأن 
ندع���م اأية جترب���ة جدي���دة تخّرجنا م���ن اإطار الرتاج���ع وندعمها 
حتى واإن �شاحبها بع�س االأخطاء الب�شيطة، ولتكن جتربة نادي 
الدي�اني���ة التي اأراه���ا ناجحة وفاعلة ماثل���ة للعيان وال نكر من 
انتق���اد �شخ�س رئي�س النادي الذي اأرى اأن���ه اأبدع وجّدد، وميلك 
الكث���ر ليقّدم���ه لفريقة بالية ا�شتثم���ار �شيكتب له���ا النجاح حتمًا 

ونعدها در�شًا بالغ االأثر الأنديتنا وم�ؤ�ّش�شاتنا الريا�شية.

الم�شكلة الأخرى اأننا نريد الرجوع الى 
الوراء بزمن م�شتهلك لم تعد حيثياته 

واإمكاناته وت�شّرفاته منا�شبة للزمن الحالي، 
اأوؤكد ذلك واأنا ا�شمع �شخ�شية ريا�شية 

موؤثرة تريد لمنتخباتنا الوطنية اأن تعتمد 
على الالعبين المحّليين فقط وي�شت�شهد 
ب�شبعينيات وثمانينيات القرن المن�شرم

الرجوع الريا�ضي ممنوع! 
 بغداد / حيدر مدلول 

 فازت قم���ة الق�ة اجل�ية وال���زوراء بلقب 
ديرب���ي كرة القدم يف العراق بعد ح�ش�لها 
اال�شتفت���اء  يف   75.9% ن�شب���ة  عل���ى 
اجلماه���ري الذي اأطلقه االحتاد االآ�شي�ي 
لك���رة الق���دم عل���ى م�قع���ه الر�شم���ي عل���ى 
ال�شاد����س  ي����م  لغاي���ة  االنرتن���ت  �شبك���ة 
والع�شري���ن من �شهر �شب���اط املا�شي �شمن 
اأب���رز امل�جهات التقليدي���ة املثرة اخلم�س 
للم�شابقات املحلية يف العراق التي حتظى 
مبتابع���ة متمّي���زة م���ن قب���ل اأن�شاره���ا يف 

جميع اأنحاء العامل .
يف  وال�شرط���ة  ال���زوراء  ديرب���ي  وح���ل 
الرتتي���ب الثاين بع���د ح�ش�له عل���ى ن�شبة 
م���ن  الثال���ث  املرك���ز  كان  فيم���ا   12.31%
ن�شي���ب ديرب���ي الق����ة اجل�ي���ة وال�شرطة 
الطلب���ة  % وج���اء ديرب���ي   9.09 بن�شب���ة 
والزوراء رابعًا بن�شب���ة 1.65 % وح�شل 
ديرب���ي الق�ة اجل�ي���ة والطلبة على املركز 
اخلام�س واالأخر بن�شبة %1حيث ترتقب 
تل���ك الديربي���ات ع�شاقه���ا بحما�ش���ة يف كل 
م��ش���م نظرًا للقاع���دة ال�شعبية التي تتمتع 
بها الفرق اجلماهري���ة االأربعة بحكم اأنها 
تتناف����س بينها عل���ى نيل األق���اب البط�الت 
املحلية ومتثل الك���رة العراقية يف املحافل 
القارية والعربي���ة واالأقليمية التي ي�شرف 

عليها االحتاد االآ�شي�ي لكرة القدم .

من وعل الى عبدالرحيم
ويعت���رب ديربي الق����ة اجل�ي���ة والزوراء 
اأو ديرب���ي ال�شق�ر والن�ار����س كما يحل� 
ت�شميته من ع�شاقهما من اأهم الديربيات يف 
الدوري املمت���از العراقي وغالب���ًا ما يتمّيز 
ه���ذا الديرب���ي باالإثارة احلما�شي���ة واملتعة 
والت�اج���د اجلماه���ري الكثي���ف حيث اأن 
الف����ز بهذا اللقاء عند البع�س من االأن�شار 
م�شاٍه للتت�يج باللقب املحلي، و�شبق لهما 
اأن التقيا يف 79 مباراة �شهد الف�ز للزوراء 
يف 27 مقابل 26 للق�ة اجل�ية، بينما كان 
���ة 26 م�اجهة �شابقة يف  التع���ادل من ح�شّ

بق���ة  مل�شا �شهدت ا كما  املحلية، 

املباري���ات ال�شابق���ة بينهم���ا ت�شجي���ل 198 
هدف���ًا منه���ا 101 هدف ل�شال���ح االأول و97 
هدفًا ل�شالح الثاين واأول قمة جمعتهما كان 
يف م��ش���م 1975-1976 وانته���ت زرق���اء 
به���دف نظي���ف �شجل���ه الراحل كاظ���م وعل 
واآخره���ا اأنتهى بالتع���ادل االإيجابي بهدف 
لكل منهما جرى ي�م الثالث والع�شرين من 
�شهر ت�شرين الث���اين املا�شي �شمن اجل�لة 
الرابعة من مرحلة الذهاب بامل��شم احلايل 
وقاده���ا احلكم الدويل واثق حممد و�شجل 
النجم اأمي���ن ح�شن هدف التق���دم بالدقيقة 
ال�شاد�ش���ة واخلم�شن ومتك���ن غرميه مهند 
عب���د الرحيم من املعادلة مهن���د عبد الرحيم 
ك���رار يف الدقيق���ة الثانية م���ن  ال�قت بدل 

ال�شائع  .
ال�طني���ة  املنتخب���ات  جن����م  ويت�اج���د 
العراقي���ة من���ذ منت�ش���ف ال�شبعيني���ات من 
يزي���د  الديرب���ي  ه���ذا  يف  املا�ش���ي  الق���رن 
م���ن متع���ة اللق���اء وال�شغ���ف ملتابعته حيث 
ي�شل���ط االإعالم االأ�ش�اء عليه ب�شكل خا�س 
وم���ا ميّيزه ك���رة االأه���داف يف العديد من 

امل�اجهات ال�شاخنة التي �شتبقى خالدة يف 
ذاك���رة الكرة العراقية ومنه���ا نتيجتي )7-

2( و)6-1( الت���ي انته���ت ل�شالح الن�ار�س 
يف ح���ن تعت���رب نتيج���ة )4-0( اأك���رب ف�ز 
لل�شق�ر التي �شيفها ملعب ال�شعب الدويل 
�شي�ش���اركان يف  بغ���داد حي���ث  بالعا�شم���ة 
الن�شخ���ة املقبل���ة بدوري اأبط���ال اآ�شيا لكرة 
الق���دم من ب�اب���ة ال���دور االق�شائي االأخر 
مبنطق���ة  املجم�ع���ات  دور  اىل  امل�ؤّه���ل 
الغ���رب عندم���ا ي�اج���ه ال���زوراء م�شيف���ه 
فري���ق ال�ح���دة االإماراتي ي����م ال�شابع من 
�شه���ر ني�ش���ان املقبل عل���ى ملع���ب ال نهيان 
بالعا�شم���ة اأب���� ظب���ي، فيم���ا يلتق���ي فريق 
الق����ة اجل�ية لك���رة القدم يف الي����م ذاته 
م���ع فري���ق ال�ح���دة ال�شع�دي عل���ى ملعب 

ال�شرائع مبدينة مكة املكرمة .

هدف بافور
وم���ن جهة اأخرى زاد الغ���اين مدافع فريق 
النجف لك���رة القدم من �شتيف���ن باف�ر من 
معاناة فريق نف���ط ال��شط بالهدف الثمن 

الذي اأحرزه يف الدقيقة التا�شعة والثالثن 
من ديربي املحافظ���ة الذي اأحت�شنه ملعب 
النجف ال���دويل بغياب ت�اج���د اجلماهر 
عل���ى املدرجات �شم���ن مناف�ش���ات اجل�لة 
بامل��ش���م  الذه���اب  مرحل���ة  م���ن  الثاني���ة 
احل���ايل م���ن ال���دوري املحل���ي ال���ذي يقام 
وفق اإجراءات احرتازية ووقائية م�شّددة 
للحفاظ عل���ى �شّحة و�شالم���ة اجلميع يف 
ظ���ّل انت�ش���ار تف�ّشي ال�شالل���ة اجلديدة من 
فايرو����س ك�رونا امل�شتج���د يف العا�شمة 
بغ���داد واملحافظات منذ ي����م الثالث ع�شر 

من �شهر �شباط املا�شي .
ويع���د اله���دف االأول يف م�ش���رة الغ���اين 
�شتيفن باف�ر مع فريق النجف لكرة القدم 
من���ذ ان�شمامه اإليه ي�م احل���ادي ع�شر من 
�شهر �شباط املا�شي خالل فرتة االنتقاالت 
نهاي���ة  يف  اإغالقه���ا  مت  الت���ي  ال�شت�ي���ة 
ي����م الثام���ن والع�شري���ن من ال�شه���ر ذاته 
لي�شب���ح النجم الغاين الثاين بعد م�اطنه 
ويل�ش����ن اكاكب���� حيث �شاه���م يف ادخال 
الفرح���ة ل���دى جماه���ر الن���ادي وجمل�س 

االإدارة بع���د رد االعتب���ار لغ���زالن البادي���ة 
م���ن اآثار اخل�ش���ارة يف ج�لة الذهاب التي 
تلق�ه���ا م���ن عق�بة احتادي���ة بنتيجة )0-
3( فر�ش���ت ا�شتن���ادًا لقرار م���ن قبل جلنة 
االن�شباط عل���ى اأثر عدم اللعب على ملعب 
كربالء ال���دويل الذي مت اختي���اره كملعب 
بدي���ل م���ن قبل جلن���ة امل�شابق���ات املركزية 
يف احت���اد كرة الق���دم اىل جانب القفز اىل 
املرك���ز الثال���ث يف الرتتي���ب بر�شي���د 37 
نقط���ة خلف فريقي الق�ة اجل�ية املت�شدر 

والزوراء ال��شيف .

اخفاق مالك تدريبي
ودخ���ل م���درب فري���ق نف���ط ال��ش���ط لكرة 
الق���دم عب���د الغني �شه���د ومالك���ه امل�شاعد 
املك�ن من حيدر جنم وفالح ح�شن وجليل 
زيدان م���درب حرا�س املرم���ى وحيدر عبد 
الق���ادر م���درب اللياق���ة البدني���ة يف ورطة 
اأث���ر اخفاقهم الذريع يف ع���دم حتقيق ف�ز 
واح���د من���ذ ي����م احل���ادي والثالث���ن من 
�شه���ر كان�ن الث���اين املا�شي حي���ث تعادل 
عندلي���ب الف���رات اأمام زاخ���� بنتيجة )1-

1( واأم���ام الدي�اني���ة )0-0( واأمام امليناء 
)1-1( واأم���ام ال�شم���اوة )0-0( وتعّر�س 
اىل الهزمي���ة اأم���ام القا�ش���م )2-3( واأم���ام 
النج���ف )0-1( وتراج���ع م���ن خالله���ا اىل 
املرك���ز اخلام�س بع���د اأن كان يف ال�شدارة 
حت���ى اجل�ل���ة الثالث���ة ع�شرة م���ن مرحلة 
الذهاب يف زم���ن املدرب الناج���ح ال�شابق 
جم���ال علي ال���ذي فك ارتباط���ه مع جمل�س 
اإدارة النادي مبعي���ة م�شاعده ل�ؤي �شالح 
بعد ي�م واح���د من اخل�ش���ارة اأمام �شيفه 
فري���ق ال���زوراء بهدف���ن مقاب���ل ال �ش���يء 
يف اللق���اء الن���اري ي����م ال�شاب���ع ع�شر من 
ال�شه���ر ذات���ه على ملع���ب النج���ف الدويل 
مّما اأث���ار عالم���ات اال�شتغ���راب والده�شة 
لدى ال�ش���ارع الريا�شي يف الع���راق وولد 
احل���زن ل���دى املحّللن والنق���اد واملتابعن 
ل�ش����ؤون البط����الت املحلي���ة م���ن خ�شارة 
ت�شه���م يف والدة  كب���رة  تدريبي���ة  طاق���ة 
جي���ل جدي���د م���ن الالعب���ن ت�شتفي���د منهم 
املنتخب���ات ال�طني���ة خالل الف���رتة املقبلة 
حت�شرًا لال�شتحقاق���ات القادمة باملحافل 

اخلارجية.

الغان��ي باف��ور ي�ضع م��درب "عندليب الف��رات" في ورطة!
الجوية والزوراء اأف�شل ديربي عراقي في ال�شتفتاء الآ�شيوي 

بغداد / املدى 

متّك���ن فريق دالك�رد لك���رة القدم 
م���ن نيل انت�شاٍر غ���اٍل من م�شيفه 
فري���ق هل�شنغب����رغ بنتيجة )2-

1( يف املب���اراة التي جرت بينهما 
على ملعب االأوملبي هيل�شنغب�رغ 
�شم���ن اجل�ل���ة الثاني���ة حل�ش���اب 
بالن�شخ���ة  املجم�ع���ات  ال���دور 
احلالي���ة م���ن كاأ�س ال�ش�ي���د لكرة 

القدم بامل��شم 2021 .
وجن���ح مهاجم املنتخ���ب االأوملبي 

لكرة القدم فرح���ان �شك�ر ت�فيق 
دالك����رد  ه���ديف  ت�شجي���ل  يف 
التا�شع���ة والع�شرين  بالدقيقت���ن 
واخلام�شة واالأربعن من ال�ش�ط 
االأول ال���ذي اأنتهى مل�شلحة فريقه 
بهدف���ن مقاب���ل ال �ش���يء قب���ل اأن 
يف  مب����  ن�ي���ل  الف���ارق  يقّل����س 
الدقيق���ة الثاني���ة والثمان���ن م���ن 
املب���اراة الت���ي �شع���د م���ن خاللها 
الث���اين يف  املرك���ز  دالك����رد اىل 
ترتيب املجم�ع���ة الثالثة بر�شيد 
3 نق���اط متخلف���ا عن فري���ق هاكن 

�شاح���ب املرك���ز االأول يف خت���ام 
اجل�لة الثانية .

�شك����ر  فرح���ان  النج���م  ويع���ّ�ل 
وزمالئ���ه يف خط���ف ث���الث نقاط 
م���ن �شيفه فري���ق غاوثي����د لكرة 
�شيق���ام  ال���ذي  باللق���اء  الق���دم 
الثالث���ة  اجل�ل���ة  �شم���ن  بينهم���ا 
الذه���اب  م���ن مرحل���ة  واالأخ���رة 
يف ال�شاع���ة اخلام�ش���ة ع�شر ي�م 
االأح���د املقبل امل�اف���ق ال�شابع من 
�شه���ر اآذار اجل���اري عل���ى ملع���ب 
دومنار ف�شال���ن دالك�رد حل�شاب 

املجم�عة الثالثة .
دالك����رد  ن���ادي  اإدارة  وكان���ت 
ال�ش�ي���دي لك���رة القدم ق���د وافق 
فريقه���ا  مهاج���م  انتق���ال  عل���ى 
الكروي فرحان �شك�ر ت�فيق اىل 
�شف����ف فريق اأربيل لك���رة القدم 
على �شبي���ل االإعارة ي����م ال�شابع 
م���ن �شه���ر ت�شري���ن االأول املا�شي 
خالل ف���رتة االنتق���االت ال�شيفية 
�شّج���ل  حي���ث  احل���ايل  بامل��ش���م 
هدفن معه خ���الل مرحلة الذهاب 
ويعترب الالعب العراقي اخلام�س 

ال���ذي يلع���ب يف �شف����ف الفريق 
امل�شارك يف دوري الدرجة االأوىل 
بع���د بروا ن����ري وريب���ن غريب 
�ش�الق���ا وري����ان اأم���ن وراوي���ز 

فرهاد الوان يف م�ا�شم �شابقة .
اجلدي���ر بالذك���ر اإن فرحان �شك�ر 
ت�في���ق خا�س جترب���ة احرتافية 
الفي�شل���ي  فري���ق  م���ع  ق�ش���رة 
اىل  بالع����دة  انته���ت  االأردين 
الع���راق ي����م ال�شاد����س ع�شر من 
�شه���ر �شب���اط 2020 حي���ث �شارك 
يف مباريات بط�لة درع االحتاد .

متابعة / المدى

العراق����ي  الريا�ش����ي  املجتم����ع  ي�ا�ش����ل 
�ش����رة  ا�شت����ذكار  يف  تفاعل����ه  واخلارج����ي 
املدرب الراحل �شباح عبداجلليل ملا قّدمه من 
خدم����ات كبرة للع����راق والع����رب واآ�شيا عرب 

م�ش�ار ط�يل برفقة االأندية واملنتخبات.
واأعرب رئي�س االحت����اد االآ�شي�ي لكرة القدم 
ال����دويل  االحت����اد  لرئي�����س  االأول  والنائ����ب 
لك����رة الق����دم �شلمان ب����ن اإبراهي����م، عن عميق 
م�شاع����ر التعزي����ة وامل�ا�ش����اة اإىل اأ�ش����رة كرة 
القدم العراقية ب�ف����اة النجم الدويل ال�شابق 

واملدرب �شباح عب����د اجلليل، عن عمر يناهز 
70 عام����ًا، بع����د اإ�شابت����ه بفايرو�����س ك�رونا 

امل�شتجد )ك�فيد19-(.
وق����ال �شلم����ان يف بيان تلقت )امل����دى( ن�شخة 
من����ه: با�ش����م اأ�ش����رة ك����رة الق����دم االآ�شي�ي����ة، 
نعرب عن عميق احلزن لرحيل املدرب القدير 
والالعب الدويل ال�شابق �شباح عبد اجلليل، 
ونت�ّجه بخال�س العزاء وامل�ا�شاة اإىل عائلة 

الفقيد وعم�م اأ�شرة كرة القدم العراقية.
فايرو�����س  انت�ش����ار  كان  �شلم����ان:  واأ�ش����اف 
ك�رونا اأ�شعب اختبار طبي ن�اجهه يف هذا 
الزم����ن، ونحن ن�شعر باحل����زن العميق ل�فاة 

اأحد املدرب����ن البارزين يف القارة االآ�شي�ية، 
م�شتذكري����ن ب�شماته االإيجابية كالعب دويل 
�شابق، ومنجزاته كمدرب طم�ح على �ش�ية 

عالية من الكفاءة واالأخالق الرفيعة.

عالقات نموذجية
وا�شتذك���ر زم���الء الراح���ل بكلم���ات ت�ا�شي 
اأنف�شه���م م���ا ترك���ه من اأث���ر كب���ر يف نف��س 
اجلمي���ع، حي���ث ق���ال امل���درب اأك���رم �شلمان، 
ال�طن���ي  للمنتخ���ب  الفن���ي  امل�شت�ش���ار 
االأ�شب���ق :اإن الكاب���ن �شب���اح يع���د م���ن بن 
مل���ا  ال�شابق���ة  احُلق���ب  يف  املدرب���ن  اأف�ش���ل 
قّدم���ه من نتائ���ج ممّيزة على �شعي���د االأندية 
واملنتخب���ات، وه� جمتهد يف عمله ويحظى 
بعالقات طيب���ة ومن�ذجية م���ع مالكه الفني 
والعبي���ه وجمه�ره"، ولفت اىل انه "مل يكن 
يف ي����ٍم ما نّدًا الأحد اأو يقلل من �شاأن زمالئه 
يف اأي���ة مهّمة تناط به���م، كان يبارك النجاح 
الأي جمتهد وينتقد باأدب واحرتام من يخفق 
يف حتقيق الطم�ح ال�شيما اأن مهنة التدريب 

تبقى حمف�فة باملفاجاآت".
م���ن جهته اأعرب الكابن ج���الل عبدالرحمن، 
م���درب حرا����س املنتخ���ب ال�طن���ي االأ�شبق، 
ع���ن حزن���ه ال�شدي���د لرحي���ل الكاب���ن �شباح 
عبداجللي���ل، وع���ّده قام���ة كب���رة يف �ش�ح 
املدرب���ن  كب���ار  اجنب���ت  الت���ي  التدري���ب 
ال�طني���ن، وا�شتغرب من جتاه���ل القن�ات 
التلفازية ال�شت�شافته عرب حلقاتها التحليلية 
من���ذ ف���رتة ط�يل���ة قب���ل تعّر�ش���ه لالإ�شاب���ة 
زم���الء  يتفّق���د  "كان  ان���ه  مبين���ًا  بك�رون���ا، 

االأم����س ال�شيم���ا اأع�ش���اء املنتخ���ب ال�طني 
معه���م  كت���ب  الذي���ن  ال�شبعيني���ات  عق���د  يف 
اأجم���ل �شفحات التاريخ الك���روي خلقًا وفنًا 

وعطاء".

وفاء ُعماني
ومل ين����َس اأبن���اء ُعم���ان رحيل م���درب فريق 
�شح���ار االأ�شب���ق و�شاح���ب اجن���از �شع�ده 
اىل دوري االأ�ش����اء ع���ام 2013، فقد �شّطر 
ة  الكات���ب الُعم���اين �شعي���د العط���ار يف من�شّ
الت�ا�ش���ل االجتماع���ي كلم���ات وف���اء بحّق���ه 
حتت عن����ان )ال�شباح اجَللي���ل الذي اأ�شرق 
ب�شح���ار ل���دوري االأ�ش�اء( جاء في���ه :) قاد 
الكاب���ن اأول م���ران لفريق �شح���ار يف ٤ اآب 
٢٠١٢م واحل���قُّ يق���ال ب���اأن عمل���ه كان مغّلف���ًا 
باالإخال�س والتفاين، وقّدم خال�شة خرباته 
الفني���ة ملجم�عة �شابة غر����س فيها اللعب من 

اأجل املتعة واال�شتمتاع باللعب(.
ّن���ف م��ش���م 2012- وي�شي���ف العط���ار )�شُ

2013م م��شم ال�شع����د اال�شتثنائي، حيث 
ق���ّدم �شحار كرة ق���دم ممتع���ة، وكان املدرب 
املحّن���ك يق����د كتيبت���ه ال�شحاري���ة باقت���دار 
���ة التت�ي���ج يف ظّل وج����د تناغم كبر  ملن�شّ
بين���ه وبن جمل�س اإدارة النادي الذي يق�ده 
اأحمد اآل حممد ونائبه عبدالرحمن القا�شمي 
اللذي���ن كانا داعمن اأ�شا�شي���ن لعبداجلليل، 
وبرغم مت�ّشكه���م ورغبتهم يف ا�شتمراره مع 
الفري���ق مل��ش���م اآخ���ر، اإال اأن امل���درب القدير 
اأنديت���ه  وتدري���ب  للع���راق  الع����دة  ���ل  ف�شّ

املحلية(.

بغداد / املدى 

اق���رتب العم���ل يف ملع���ب الثمام���ة امل�ندي���ايل م���ن 
االنته���اء يف الطري���ق للتد�ش���ن الر�شم���ي، لين�ش���م 
امللع���ب العم���الق اإىل العق���د الفري���د قب���ل اأق���ل م���ن 
عام���ن على احل���دث العامل���ي الكبر. وذل���ك بح�شب 
تقاري���ر �شحيفة لفتت في���ه اإىل اأن امللعب امل�نديايل 
اجلدي���د يتمّي���ز بت�شمي���م فري���د م���ن ن�ع���ه يعك����س 
الثقافة القطرية والعربي���ة الغنية، وتاريخ منطقتنا 
العري���ق. وكان���ت اللجن���ة العليا للم�شاري���ع واالإرث 
القطرية قد ن�شرت �ش�رًا حديثة للملعب يف تغريدة 
عل���ى ح�شابه���ا الر�شم���ي يف  TwiTTer حت���ت 
عن�ان: لقطات ج�ية مللعب الثمامة الذي ي�شت�شيف 
مباري���ات كاأ����س الع���امل 2022 م���ن دور املجم�عات 

حتى الدور ربع النهائي.
وبح�شب ال�ش�ر فاإن امللعب اقرتب من االكتمال حيث 
يظهر ال�شق���ف الرائع مكتماًل، فيم���ا يت�ا�شل العمل 
عل���ى و�شع اللم�ش���ات االأخرة، باالإ�شاف���ة اإىل ذلك، 
�شة  عت جميع املقاعد تقريبًا يف االأماكن املخ�شّ ُو�شِ
لها، مّم���ا ي�شاعدنا على تخّيل التجرب���ة املُذهلة التي 
�شيعي�شه���ا امل�شّجع����ن يف 2022. ويت�ش���ع ملع���ب 
الثمام���ة اإىل 40 األ���ف متفرج، وا�شت�ح���ي ت�شميمه 
م���ن �ش���كل القحفي���ة، وه���� اال�ش���م الذي تع���رف به 
القبع���ة التقليدي���ة الت���ي يرتديها الرج���ال يف جميع 
اأنحاء ال�طن العربي، ومتثل القحفية رمزًا للكرامة 
واالعتزاز بالنف�س، وهي بذلك خر رمز لقطر وبقية 
دول املنطقة. ويقع امللعب يف منطقة قريبة من مطار 
حمد ال���دويل، مّما مينح الفر�شة للعديد من �شي�ف 
قط���ر لال�شتمتاع مب�شاهدة هذا امللعب الرائع لل�هلة 

االأوىل م���ن اجل����، وذل���ك بف�شل ت�شميم���ه الدائري 
االأخاذ، و�شقفه ذي املالمح الع�شرية. 

م���ن جان���ب اآخ���ر، اأ�ش���ادت اللجن���ة املحلي���ة املنظمة 
لكاأ�س العامل لالأندية قطر 2020 بالتعاون املميز مع 
خمتلف ال�شركاء واأبناء اجلاليات االأجنبية يف قطر 
يف تنظيم خمتلف االأن�شط���ة والثقافية والفلكل�رية 

والرتفيهية املقامة على هام�س مناف�شات البط�لة.
وق���د �شهد حمي���ط ملعب���ي اأحمد ب���ن عل���ي واملدينة 
التعليمي���ة وامل�ش���ارات امل�ؤدي���ة اإليهم���ا العدي���د من 
االأن�شط���ة التي اأثرت جترب���ة امل�شجع���ن واأطلعتهم 
عل���ى ثقافات دول االأندي���ة امل�شارك���ة ويف �شدارتها 
قط���ر، وم�ش���ر، واملك�شي���ك. وع���الوة على م���ا يزخر 
ب���ه املجتم���ع القطري م���ن تن���ّ�ع ث���ري يف تركيبته 
ال�شّكانية، اأ�شهم خمتلف ال�شركاء مثل وزارة الثقافة 
والريا�شة، وم�ؤ�ش�شة قطر للرتبية والعل�م وتنمية 
املجتمع، ومتحف قطر االأوملبي والريا�شي، و�شركة 
�شكك احلدي���د القطري���ة )الّري���ل(، واأورك�شرتا قطر 
الفلهارم�ني���ة، ب���دور ب���ارز يف تعري���ف امل�شجع���ن 

بالراء الثقايف واملجتمعي لدولة قطر.
واأثن���ى خالد ال�ش�يدي، مدي���ر اأول عالقات ال�شركاء 
باللجنة املحلية املنظمة للبط�لة، على مدى التعاون 
ال�ثي���ق م���ع خمتل���ف ال�ش���ركاء واجلالي���ات، وق���ال 
تعاونن���ا ال�ثي���ق م���ع �شركائنا  بف�ش���ل  "ا�شتطعن���ا 
واجلالي���ات يف قط���ر تعري���ف اآالف امل�شجع���ن مب���ا 
تزخ���ر به قط���ر م���ن ت���راث ُيج�ش���د اأ�شال���ة التقاليد 
والعادات التي تفخر به���ا ال�شع�ب". م�شيفًا "كانت 
بط�ل���ة كاأ�س الع���امل لالأندية فر�شة الإب���راز خمتلف 
ج�انب الثقافة القطري���ة وتن�ع الرتكيبة ال�شكانية 

للمجتمع."

فرحان �ضكور يد�ّضن م�ضيرته التهديفية في ال�ضويد

كلم��ات م�ش��يئة بح��ق �ش��باح عبداجللي��ل  

اآ�ضيا توا�ضي كرتنا.. وزمالوؤه ي�ضتذكرون مواقفه.. وُعمان ُتربز اإجنازه
ملعب الثمامة املونديايل "الفريد" 

ي�ضتعد للتد�ضني الر�ضمي

ديربي الزوراء والقوة اجلوية يلهب حما�س اجلماهري

�سباح عبد اجلليل �سرية مميزة يف مالعب العراق والعرب وا�سيا

فرحان �سكور
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 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

ب�شّحة  اأخربنا  اّلذي  العالء  ْبن  َعْمِرو  اأبا  َق  اأن ن�شدِّ اإّل  باأيدينا  لي�س 
بنا  ((، ولي�س  الأحمر  الكربيت  اأندر من   ((  : فُهم  الّنقاد يف ع�شره؛ 
اأكرث من نخيله((  ِنزار قّباين : )) �شعراء العراق  اإح�شاء  اإىل  حاجة 
 ) املاكث  ال�شعر   ( َمْن يخربنا عن حجم  �شعرائنا؛ ولكن  ملعرفة َكرثة 
يف جوهر ال�شعرّية العراقّية؟ ما عدد ال�شعراء دائِمي اخل�شرة، اّلذين 
تغيري  عن  والّدينية  واِلجتماعّية،  يا�شّية،  ال�شِّ املوا�شُم  هُم  ْ تغريِّ مْل 
مواقفهم املبدئّية ُتاه احلياة والآخر ؟ اأعني: )ال�شاعر املثّقف ( اّلذي 
ْعر مبناعة ثقافّية عميقة، وبروؤًى واعية، وت�شّورات  دخل ِمنطقة ال�شِّ

فكرّية، ورغبة يف التجديد واِلْبتعاد عن التقليد . 
قد ل نوؤمن بن�شقّية الأجيال ال�شعرّية الع�شرّية؛ ولكن يوؤمن كثرٌي باأّن 
املرحلة ال�شتينّية مرحلة حتّول ثقايّف _ عامليًا وعربيًا _ والعراق 
الوجودّية،  فرتجمات  ال�شتينّي:  الّلقاح  اأ�شابها  اّلتي  الدول  اإحدى 
واليمينّية،  وال�شرتاكّية،  الّليربالّية،  الفكرّية  الّتيَّارات  وظهور 
ل طبقات ثقافّية يف اجلامعات العراقّية..  وال�شراع واِلحتدام؛ وَت�َشكُّ
ُهويَّة  خلق  اإىل  ي�شعى  واٍع  جيل  �شناعة  يف  اأ�شهمت  عوامُل  كّلها 
ثقافّية مغايرة ، يف م�شتويات ِعّدة : يف ال�شعر، والرواية، وامل�شرح، 
َل الطبقة الو�شطى؛ له الأثر  والت�شكيل، والنحت .. ول �شّك يف اأنَّ َت�َشكُّ
يف تبلور خطاب مديّن اأنتج مغايرة ثقافّية؛ ومنها ال�شعر احلّر؛ كما 

يت�شّور �شعيد عبد الهادي يف درا�شته عن تلك املرحلة . 
لل�شعر احلّر  الّرّواد  بعد  ما  العراقّية يف  الثقافّية  نتابع احلركة  حني 
؛  عريِّ َل ظاهرة ال�شاعر املثّقف اّلذي ل يكتفي مُبنَجزه ال�شِّ جند ت�َشكُّ
وفكرّية؛  وثقافّية،  نقدّية،  عتبات  اإىل  اجلمالّية  العتبة  يتعّدى  بْل 
حركة  ويوؤازر  نقدّية،  مبقالت  ال�شعرّية  ت�شّوراته  عن  يدافع  ونراه 
بوخزات  اإيديولوجيًا  عنه  املختلف  الآخر  يوخز  واأحيانًا  جيله، 
تنّوع  به  امنازت  ما  اأهّم  من  مرحلة  فهي  اجلمايّل..  �شاأنه  من  تقلِّل 
اِلْختالف  يكِن  ومل  والثقافّية،  الإيديولوجّية  ال�شعراء:  مرجعّيات 
احلداثة  عن  املتقاربة  ت�شّوراتهم  �شمن  يف  �شعرّية  لت�شّكالت  ا  م�شًدّ
ومفهومها، وتطبيقها؛ ومن هنا كان البيان ال�شتينّي ت�شكيلًة متنّوعًة 
البداية  ثقافّيًا، واإن كانت هذه هي  اإيديولوجّيًا، ومتقاربة  وخمتلفة 
اأجل  من  يتناف�س  البيان  ل�شعراء  الفردّي  النتاج  فاإّن  (؛  اجلماعّية   (
من  موؤّوًل  اأم  ذواتهم  يف  َمرًا  ُم�شْ التناف�س  كان  �شواء  ال�شدارة؛ 
نتاجهم؛ وكلٌّ منهم مل يغادر ال�شعر، ومل يغادره، ومل يتخلَّ عن نتاجه 
الثقايّف، ومتابعة احلركة ال�شعرّية؛  اأفال ينطبق هذا التو�شيف على 
باملثيولوجيا  ان�شغل  اأبرزهم  اإّن  اإذ  ؛  ال�شبعينّي؟  البيان  اأ�شحاب 
ل  واآخر  ال�شعر،  يف  راأيًا  عنه  اأو  منه،  ن�شمع  ما  وقلياًل  والأديان، 
ذكر له خارج التوقيع الإدارّي على البيان، وثالث مل يغادر حمّلّيته، 
التنّوع  بـ )  باأّن مرحلتهم مل تكن ت�شمح  اأن نعرتف  وحمّلته؛ وعلينا 
املراحل  ة  ِقمَّ اأّن  جند  املنطلق  هذا  ومن  (؛   والثقايّف  الإيديولوجّي 
النزوع اجلماعّي؛ هي  ذي  املثّقف  ال�شاعر  فيها ظاهرة  ت�شّكلت  اّلتي 
اأْن  وحاول  بعدهم،  جاء  من  بجريرة  اأُِخَذت  اّلتي  ال�شتينّية  املرحلة 
الت�شابه  �شمل  فعمَّ احلكم حّتى  اإىل مقامهم، ويحذَو حذوهم؛   َل  ي�شِ

الع�شرّي ! .. 
ملّا  الّرّواد  اأّن  وجدوا   اإذ  ؛  ال�شعريِّ امنيازهُم  عن  ال�شتينّيون  اأعلن  
ا�شتطاعوا اأن ينّقحوا الق�شيدة من روا�شب الرومان�شّية والتقليدّية.. 
هكذا �شّوغوا جيلهم .. هذه ت�شّوراتهم. اإّنهم اختلفوا ن�شرًة للحداثة 
�شعرّيًا؟  حّقًا �شنعوا حتّوًل  اأ   . تكفَّ تنت�شَر ول  اأّل  اإىل  ت�شعى  اّلتي 
اأكاد اأجزم باأّننا ل نّتفق ول �شّيما حني و�شعنا ن�شب العني كراهاِتنا 
الإيديولوجّية؛ لتكون ِمعوًل للتحطيم النقدّي .. ولكن لعّل من اأكرث 
الثقايّف:  العمق  جند  املرحلة  تلك  �شعراء  نزور  حني  عليه  نّتفق  ما 
فاأبرزههم عارٌف بلغة اأجنبّية اأخرى من الّلغات الأّم للحداثة، ومتابع 
اأ�شلوبه  العربّي،  والعاملّي؛ ويوؤازر  امل�شتوى  ال�شعرّية على  للحركة 
ال�شعرّي باأطروحات فكرّية، وفل�شفّية، وثقافّية حّتى َخرَبوا احلداثة: 
اجليلّية  ات  الّتنا�شّ اأنتجت  فهل  ا.  جماليًّ ينجزوها  اأن  قبل  ا  ثقافيًّ
اأبرز  اأّن  اأجزم  واأكاد  ؟  ال�شتينّيون  اأنتجه  كما  ثقافّيًا  منجزًا  الاّلحقة 
ومفهوًما،  م�شطلًحا،   ) احلداثة   ( عن  حتّدث  عراقّي  مثقف  �شاعر 
هو:  ذلك  على  ودليلي  مهدي؛  �شامي  ال�شاعر  هو  ودرايًة؛  ومواكبًة، 
احلديثة  النقدّية  امل�شطلحات  يف  معجم  اآخر  �شاحب  عْلو�س  �شعيد 
اّلذي �شدر منذ زمن قريب؛ فحني يذكر م�شطلح احلداثة؛ فاإّنه يعتمد 
على ) �شامي مهدي ( يف كتابه ) اأفق احلداثة (؛ ليكون اأحد م�شادره 
اأقلَّ  وما  ال�شعراء!  اأكرث  فما   .. ال�شطالحّية  الدللت  يف  املعرفّية 

الكربيت الثقايّف . 

)الكربيت الأحمر(

اأعلن  ال�ستينّيون عن انميازهُم 
؛ اإذ وجدوا  اأّن الّرّواد لّما  ال�سعريِّ

ا�ستطاعوا اأن ينّقحوا الق�سيدة من 
روا�سب الرومان�سّية والتقليدّية.. 

هكذا �سّوغوا جيلهم

 

ولقد كانت اأول المـــدن يوتوبيا �شنعها اأفالطون في 
كتابه الجمهورية على �شكل مدينة مثالية هي بمثابة 
الالمـــكان، وتاأثرا به بنى اأبـــو ن�شر الفارابي مدينته 
الفا�شلة محـــددا م�شاداتها واآراء اأهلها. وبعد انتهاء 
الع�شـــور الو�شطـــى تغير معنـــى المدينـــة اليوتوبيا 
اإلـــى اأن تكـــون هي المـــكان المفكر فيـــه والمخطط له 
حلمـــا وحقيقة فكانت مدينـــة النكليزي توما�س مور 
جزيـــرة بعيـــدة هي نتـــاج الأمانـــي والأحـــالم تحمل 
ا�شـــم ) يوتوبيـــا( فـــي كتابـــه الذي �شدر عـــام 1516 
ثـــم تحولت المدينـــة اليوتوبيا في زماننـــا المعا�شر 
اإلـــى اأن تكـــون هـــي الن�شـــال ال�شيا�شـــي مـــن اأجـــل 
متخيـــل كو�شموبوليتـــي للمجتمعـــات العماليـــة غير 
قابـــل للتحقـــق ب�شبب اأنظمتـــه المنعزلـــة والم�شتقلة 

ا�شتراكيًا وراأ�شماليًا.
وبا�شتهـــالك اليوتوبيـــا لطاقـــة العالـــم علـــى التطلع 
لغـــد تعي�ـــس فيه الب�شرية بـــال ا�شتبـــداد اأو تطرف اأو 
ا�شتغـــالل تكـــون الد�شتوبيا هي المدينـــة في كارثية 
بوؤ�شهـــا و�شقائهـــا وتمردها ونفورهـــا، مت�شظية اإلى 
�شطـــح وقـــاع. فاأمـــا ال�شطـــح فطـــارد ونابـــذ ومغلق 
و�شيـــق ونافر وم�شتغـــل وغير فا�شـــل ول مت�شامح 
والفـــرد الذي ل ينتمي اإليـــه منبوذ ومقموع وهام�س 
وفائ�س. واأما القاع فجاذب بجحيمه ومتهتك بطي�شه 
و�شاغط بجنونه وهو احتوائي ب�شذوذه ومالذ لمن 
يهم�شـــه ال�شطح ومرتـــع لمن تطـــرده قوانينه فيكابد 
الفـــرد الماأ�شاة ت�شـــاركًا مع الجميـــع الذين ي�شيرون 
واحـــدًا فـــي ل انتمائيتهـــم لل�شطـــح متحمليـــن وزر 
الت�شظـــي و�شعـــداء ببوؤ�ـــس الواقع التحتـــي الدوني 

والمهين.  
بيـــد اأن الإن�شـــان في الد�شتوبيا قـــد ل يجد في خ�شم 
الكارثة مكانًا ي�شعره باأن الماأ�شاة جماعية في بوؤ�شها 
وت�شرذمهـــا �شطحـــًا وقاعـــًا، فتكـــون اأزمتـــه النف�شية 
ذاتيـــة في اآلمهـــا وانفرادية فـــي �شوداويتها وعندئذ 
ل مجال للتحرر الوجودي �شوى بالهو�س والنتحار 
والجنون والحمـــق والطي�س والهلو�شة والنحراف 
باتجاه مدينـــة هيتروتوبيا هي ف�شـــاء رحب وتربة 
خ�شبـــة يمار�ـــس فيهـــا الإن�شـــان بـــال اإرادة ول وعي 
انحرافاتـــه الفكريـــة مغتـــرًا  بـــال اأي رادع اأو رقيـــب 
باختاللتـــه ال�شلوكيـــة �شمن زمر وجماعـــات واأ�شر 
واأقليـــات وطوائـــف ت�شاركـــه النحـــراف والعدوان 
والكـــره والإق�شـــاء والتفـــرد والنعـــزال والرف�ـــس 

والتع�شب. 
ول مـــكان فـــي المدينـــة/ الهيتروتوبيـــا للف�شيلة اأو 
المحبـــة اأو الـــولء اأو الت�شامح لكـــن ال�شيء الوحيد 
الـــذي يهـــدد الهيتروتوبيـــا هي اليزوتوبيـــا كمدينة 
من نظام قائم على فكرة الدولة وفيه تطبق م�شوغات 
المواطنة بنظام عالمي جديد فيه مجال لالإن�شان لن 
يحلم بمدينـــة هي يوتوبيا وفي الوقـــت نف�شه يكون 
احتمـــال �شقوطه في براثن الد�شتوبيـــا واردًا كما اأن 

هناك مجاًل ممكنا للنبذ في مدينة هي هيتروتوبيا.
واإذا كان هـــذا الت�شـــكل الواقعـــي للمـــدن هـــو ت�شكل 
افترا�شـــي ليوتوبيـــا موؤجلـــة فـــي واقـــع اجتماعـــي 
م�شطنـــع اأو ا�شطناعـــي وت�شـــور تجريـــدي لبنيـــة 
اإيديولوجيـــة مـــا بعـــد يوتوبية فيهـــا الواقع �شطوح 

ايزوتوبية متطـــورة عمرانيا وقيعـــان هيتروتوبية 
متهرئـــة وعدوانيـــة؛ فاإن �شنـــع المدن �شرديـــًا داخل 
الأعمـــال الق�ش�شيـــة اأو الروائيـــة يظـــل بمثابـــة قدر 
تاريخـــي يفر�ـــس علـــى الكاتـــب اختيار واحـــدة من 
المدن الأربع اأعاله وتوجيـــه المخيلة لر�شم اأبعادها 
المكانيـــة �شـــواء ب�شـــكل متوقـــع ومنطقـــي اأو ب�شكل 
مفنتز وغرائبي وذلك تبعا لطبيعة المنهج اأو الم�شار 
الذي يتبعه الكاتـــب في التفكير بالمدينة والتخطيط 

لها.
فـــاإذا اختـــار م�شـــارًا تاريخيـــًا اأو اأ�شطوريًا فـــاإن قدر 
المدينـــة التاريخـــي �شيجعلهـــا يوتوبيـــا جاذبـــة اأو 
د�شتوبيـــا نابـــذة. واأمـــا اإذا اختـــار الكاتـــب م�شـــارًا 
فنتازيًا؛ فاإن قدر المدينة التاريخي �شيظل افترا�شيًا 
فـــي رمـــوزه كعالمـــات ومجـــازات بـــال ا�شتحالة في 

النجذاب ليزوتوبيا اأو النتباذ في هيتروتوبيا.
واأمـــا اإذا اختـــار الكاتـــب م�شـــارًا واقعيـــًا؛ فـــاإن قدر 
المدينـــة التاريخـــي �شيكـــون مناظر الواقـــع مناظرًة 
ينكم�ـــس معها الخيال في �شـــكل د�شتوبيا هي زنزانة 
فيهـــا المكان ماألـــوف تبرمـــًا ومعتاد �شيقـــًا ومتوقع 

�شراعًا. 
وهذان الحتمـــالن الأخيران في اختيـــار الم�شارين 
الفنتـــازي والواقعي هما اللـــذان اعتمدهما الروائي 
الراحـــل حميـــد الربيعي فـــي روايته) جمـــرات يارا( 
ال�شـــادرة مطلع هـــذا العام متخذًا من بغـــداد مرتكزًا 
مكانيـــًا ي�شظيـــه ت�شـــارب الم�شاريـــن وتقاطعهما في 
القدريـــة التاريخية لهذه المدينة التـــي ا�شتحالت اأن 
تكـــون في �شطحهـــا وقاعها يوتوبيـــا اأو د�شتوبيا اأو 

هيتروتوبيا اأو ايزوتوبيا اأو هي هذه جميعها.
واإذا كان الروائـــي قد اتخذ من بغـــداد مرتكزًا مكانيًا 
في روايـــة �شابقة له هي) اأحمر حانـــة( 2018 وفيها 
اختـــار م�شـــارًا فنتازيـــًا �شنـــع فيـــه مدينـــة غرائبيـــة 
وبطاقـــة ترميز عالية ومكثفة؛ فاإنه في هذه الرواية) 
جمرات يارا( اختار اأوًل م�شارًا فنتازيًا، فيه الأحداث 
تجـــري ب�شدقية ول مجال لأن ن�شاأل عما هو مجازي 
اأو حقيقـــي فيهـــا وفيها البطل ريان �شـــاب هاجر اأبان 
الحتالل الأميركي لبغداد بطريقة عجائبية م�شحونًا 
في اأربعة حقائب اإلى باري�س بناء على تو�شية ح�شل 
عليهـــا من انجلينا جولي وقد عمل كونديرا المونتير 
علـــى منتجة اأجزائه الأربعة في مدينة لينخن �شتاين 
داخل الحانة اليرلنديـــة ولملمها ف�شار ريان ال�شاب 
الالجـــئ في فرن�شـــا الذي عا�س يومـــه وهو يتوا�شل 
مـــع اأمـــه في بغداد عبـــر طائر، ما اأن ي�شـــل اإليه حتى 

يتحول اإلى ورق يقراأ فيه مدونات تو�شياتها.
واآخـــر مدونـــة كتبت فيهـــا) تعـــال كبيـــرة ووا�شحة 
وحروفهـــا نافرة اإلـــى الأعلى( الروايـــة، �س22 واأن 
يجلـــب معه اآلـــة طرب كانـــت لوالده ليدفنهـــا معه في 
بغداد فعاد عابرا ال�شحراء الكبرى باحثًا في تمبكتو 
عـــن اللة، مقاباًل في رحلة العـــودة ال�شيخ ابن عربي 
وليون الوزاني ورجل الثلج الأبي�س البهلوان الذي 
هبـــط من ال�شماء لي�شل اأخيـــرًا اإلى بوابة الجوازات 
فـــي بغـــداد حيـــث حانـــة الأقـــدار )�شيـــدوري( ..هنا 
ينقطـــع م�شـــار الفنتازيا ليبـــداأ م�شـــار الواقعية التي 
فيهـــا تنعطف الرواية لتكـــون اجتماعية وفيها بغداد 
لي�شت يوتوبيا بل د�شتوبيا نابذة و�شاغطة ومزرية 
وبائ�شـــة ومت�شظية بحيوات تعي�س في اأدنى �شروط 

التعاي�س القيمي والحياتي.  

ويتغيـــر مبتغـــى البطـــل من العمـــل بو�شيـــة اأمه في 
اإعادة اآلة الطرب اإلى قبر والده الى هدف اخالقي فيه 
يبحث عن اأ�شل عائلته فيجد اأن ال�شر مودع لدى هند 
ووالدهـــا ال�شطى طه. وحين يكت�شـــف اأنه بال وطن 
ول اأ�شـــل كابن لكاولي مهاجـــر واأم اأرمينية هي يارا 

الراق�شة تكون ماأ�شاته قد و�شلت اإلى ذروتها.
فيغيـــر ا�شمـــه من ريـــان مزهـــر ال�شادي اإلـــى غ�شبان 
الح�شـــن ثم جاكوبيان وتتحول بغداد في نظر البطل 
مـــن د�شتوبيـــا قـــاع مظلـــم اإلـــى هيتروتوبيـــا جنون 
و�شـــذوذ ومكابـــدات هي عبارة عن انفـــالت وان�شداد 
اأمامـــه ال�شتـــدارة  ولـــذة وا�شـــى ول يبقـــى ممكنـــا 
والعـــودة الـــى ايزوتوبيـــا باري�ـــس بـــل الممكـــن هو 
البحـــث عن قبر لـــه ولمه يطمر فيه اأ�شلـــه الم�شوؤوم 
ويتخل�ـــس مـــن ت�شـــرذم هويتـــه وينهـــي معاناته في 

مدينة ل ينتمي اإليها ول تنتمي اإليه.
ولكـــن هـــل احتملـــت الروايـــة اأن يجمع كاتبهـــا فيها 
م�شاريـــن  معتمـــدًا  �شورتيـــن  فـــي  بغـــداد  المدينـــة 
مت�شادين: الفنتازي بمق�شديته الرمزية، والواقعي 

بم�شداقيته الجتماعية ؟ 
ومو�شوعيـــا  تـــارة  ذاتيـــا  كان  الـــذي  ال�شـــارد  اإن 
اأخـــرى والـــذي كان مجنونـــًا يهلو�ـــس وهـــو  تـــارة 
ي�شنـــع يوتوبيـــا بغداد ومتعقـــال فطنا وهـــو ي�شنع 
د�شتوبيتها، توجب عليه في نهاية الرواية اأن يختار 
م�شـــارا واحدا، فيه يج�شـــد الم�شير القـــدري لبطله. 
وهـــذا مـــا اوقعه في مطب كان هو قـــد اوقع بطله فيه 
وهـــو مطـــب الت�شظي متنابـــذًا ما بين حكايـــة مدينة 
تعطيـــه الم�شداقية بثيمتهـــا الرمزية، وحكاية مدينة 
تفقـــده تلك الم�شداقية بثيمتهـــا الجتماعية المتمثلة 

بمو�شوعة ) الهوية وت�شظيها(. 
والنتيجـــة اأن احتلـــت الثيمـــة الجتماعيـــة ال�شدارة 
وتراجعـــت الثيمة الرمزية التي اريـــد فيها لبغداد اأن 
تكـــون مدينة تجتمـــع فيها ال�شـــور المكانيـــة الأربع 
بت�شـــاد دللتهـــا ومعطياتها. فـــكان اأن اأدت الهلو�شة 
اإلـــى ت�شظي هوية البطـــل بالنتباذ المكاني الذي فيه 
�ُشطرت الرواية ثيماتيًا الى ق�شمين  �شطرًا غير مبرر 
قدريـــًا ول منطقيًا، الأمر الـــذي ي�شبب للقارئ �شدمة 
وهـــو يت�شـــاءل عـــن مدى كفـــاءة ال�شـــارد فـــي اتخاذ 
المـــكان مرتكزًا فنيًا، يبني عليـــه طبقات ن�شه ويقيم 
عمـــاده الزمانـــي غيـــر فا�شل بيـــن العمـــق التاريخي 
للمـــكان والوعـــي الجغرافـــي بتفريعات هـــذا المكان 

الدقيقة والتف�شيلية.
وغايتـــه م�شاءلـــة التاريخ وتقوي�ـــس ثوابته وهو ما 
نجح فيـــه حميد الربيعي ب�شكل وا�شـــح في روايته) 
اأحمر حانة( لكن الحظ لم يحالفه في روايته )جمرات 
يارا( وال�شبـــب اأوًل تنابذ البطل وال�شارد معًا تنابذا 
مكانيًا بالالنتمـــاء والدونية فت�شظيا ت�شظيًا ل مجال 

فيه لالرتحال اأو الهرب. 
وثانيا منهجية ر�شم المكان التي حرفته عن الفنتازيا 
وفكرتهـــا الحلميـــة والقت بـــه في واقعيـــة اجتماعية 
بفكرتهـــا الكابو�شية حـــول النت�شاب لقليـــة تنبذها 
الأغلبيـــة وهو مـــا عالجتـــه روايات عراقيـــة متعددة 

منها) ثعالب من ع�شل( لمحمد �شعدون ال�شباهي.
علمـــا اأن الق�شم الواقعـــي من رواية ) جمـــرات يارا( 
�شغـــل ثالثة اأرباعها بينما �شغـــل الق�شم الفنتازي اقل 
مـــن ربعهـــا. وجديـــر بال�شارة الـــى اأن هنـــاك تالقيًا 
وا�شحـــًا داخـــل ال�شطـــر الواقعـــي مـــن الروايـــة مع 

روايـــة) خاتم الرمل( لفوؤاد التكرلي من ناحية بنائية 
الحكايـــة الواقعيـــة التـــي فيها المـــكان / بغـــداد هي 
المرتكز والبطل ها�شم يعاني البعد عن والدته �شناء 
التي تربطه بهـــا عالقة حميمية وتدور حول �شلوكها 
�شبهـــات تماثل عالقـــة ريـــان بوالدته يـــارا و�شبهات 
كونها راق�شة وبائعـــة ب�شطرمة بينما ل تكون عالقة 
البطلين باأبيهما اآل �شليم ومزهر ال�شادي بنف�س هذه 
الدرجة مـــن الحميمية، هذا اأوًل وثانيًا بنائية البطل 
الالانتمائيـــة مع المجتمع، وثالثًا ما نجده من بع�س 
الت�شابه فـــي الأ�شرار التي تكتتنـــف البطلين/ ها�شم 
وريان وتدفعهما اإلى القيـــام برحلة ي�شتق�شيان فيها 
المقابـــر ومـــزارات الأولياء بحثًا عن قبـــر لوالدة كل 

واحد منهما.
ليكـــون المتح�شل واقعيا في نهايـــة الروايتين وهو 
اأن بغـــداد تج�شيـــد لالنتباذ المكانـــي كنظام م�شطنع 
تف�شـــد فيه العالقات ويتحول العالم الى متاهة كبرى 
ل زمانيـــة يترك فيها ال�شرد فجـــوات مكانية تت�شظى 

فيها الحيوات.
ولي�ـــس من دليل يهدي في هـــذه المتاهة �شوى العطر 
الذي هو عند التكرلي يتمثل في دكتورة �شلمى وعند 
الربيعي يتجلى في الفتاة هند وكلتاهما �شلمى وهند 
همـــا الدليل الهادي لها�شم وريـــان في ما يبحثان عنه 
وهـــو قبر يريـــد فيـــه البطل اأن يـــواري فيـــه روحه/ 
والدته يقول ريـــان: ) امي لم تكن محور حكاية بحد 
ذاتهـــا وان اختطت لها �شيـــرة خال�شة بيد انها نتجت 
من مرويات قديمة موغلة بالتاريخ وما زالت تتفاعل 
مثـــل جمرة تحت رمـــاد تتوهج وتطلـــق �شرارتها كل 
حيـــن( الرواية، �س66 ويقـــول ها�شم بطل التكرلي: 
) والآن مـــاذا كان ي�شتقـــر فـــي اأعمـــاق مخلوقـــة مـــن 
نـــوع اأمـــي �شناء بالغـــة الرقـــة واللطـــف وال�شتكانة 

والتعاطف والنهيار ( الرواية، �س20        
ومثلما تبنى الراوي في جمـــرات يارا فكرة م�شروع 
لترميـــم بغداد تّبنى الراوي في خاتم الرمل م�شروعا 
مماثـــال وكانت تمبكتو في ) جمـــرات يارا( هي نقطة 
النـــاأي في ال�شحراء الكبرى بينما كانت حفلة البنكو 
في) خاتم الرمل( هي نقطة التال�شي في حديقة نادي 

العلوية. 
اإن روايـــة حميـــد الربيعـــي لي�شـــت اودي�شـــة عراقية 
لتحـــولت بغـــداد كما كتب فـــي اأعلى غـــالف الرواية 
المامي واإنما هـــي متاهة د�شتوبية فيها بغداد كانت 
يوتوبيـــا للبطـــل الحالـــم ثـــم انتبذتـــه فجـــاأة كمدينة 
هيتروتوبية ل مجـــال معها للحلم اأو النبذ في مدينة 

هي ايزوتوبيا.
وكان للروايـــة اأن تتخل�س من هـــذا النتباذ المكاني 
هلو�شة وحمى وافتراء، لو لم ت�شرد تفا�شيلها واقعيا 
بثيمـــة الت�شظـــي الهوياتـــي، فال تكون هنـــاك ثغرات 
حكائيـــة كان قد اأدركها ال�شارد نف�شـــه ولذا راح يرمم 
بع�س �شروخها بالميتا�شرد كاأن يبرر المر بالمتاهة 
التـــي تجعـــل حكاياته غرائبية قائـــال: ) يخلقها عقلي 
الباطنـــي لي�شد ثغرة في حكايتي فاأنـــا اعرف اأن ثمة 
هوام�ـــس وم�شاحـــات فارغـــة بتلك الحكايـــة .. ما من 
اأر�شية �شلبة ا�شتند عليها ( لتكون مفردة ) جمرات( 
في العنونـــة الرئي�شة هـــي ) ت�شظيـــات( الت�شتت في 
الروؤيـــة ال�شردية بالتحول من الفنتازيا الى الواقعية 
ف�شـــاًل عـــن التبريـــر الميتا�شـــردي الـــذي تكـــرر عبر 

ف�شول الرواية الواحد والثالثين.

د. نادية هناوي

االنتب��اذ مكان��ًا.. الت�س��ظي ق��دراً 

ف��ي ) جم��رات ي��ارا ( لحمي��د الربيعي 

اليوتوبيا والد�ستوبيا والهيتروتوبيا وااليزوتوبيا مفردات مخ�سو�سة بالمكان 
بو�سفه مدينة، ولكل مفردة خ�سو�سيتها التي فيها للإن�سان الحق في اأن يبحث 
عن �سعادة اأو �سلم اأو تمرد اأو ملذ، وهوكما يقول ديفيد هارفي � دائم الت�ساوؤل 

عن نوع هذه المدينة التي يريدها واأي نوع من العلقات االجتماعية ي�سعى اإليها 
داخلها واأي اأ�سلوب حياة يتمناه وما نوع ال�سلة التي يقيمها مع الطبيعة. 

حميد الربيعي

وهــــذه ظاهرة غريبــــة مقارنــــة بلينيــــن و�شتالين في 
رو�شيــــا!( ، رغم اأن ا�شــــم خرو�شوف ارتبط بتغّيرات 
جوهرية هائلة جــــدًا في م�شيرة التحــــاد ال�شوفيتي 
والمكانة العالمية لتلك الدولــــة الكبرى وحتى ب�شاأن 
م�شتقبلهــــا ، ومــــا زلت اتذكــــر النكتة التــــي رواها لي 
اأحــــد الطلبــــة الرو�س فــــي جامعة مو�شكــــو اأيام حكم 
خرو�شــــوف وهــــو يو�شينــــي بكتمانهــــا لخطورتها ، 
والنكتة تقول ، اإن اأحدهم قال في المترو ، اإنه يعرف 
�شخ�شًا فــــي الحكومة ي�شبه الخنزير ، فاعتقله رجال 
الأمن ال�شوفيتي راأ�شًا ، و�شاألوه في مركزهم عن هذا 
ال�شخ�س في الحكومة الذي ي�شبه الخنزير ، فقال لهم 
اإنه ت�شر�شل فــــي الحكومة النكليزية ، فاعتذروا منه 
واطلقوا �شراحــــه راأ�شًا، ووّدعوه الــــى باب الخروج 
وهــــم يعتــــذرون منــــه ، وعندمــــا اأ�شبــــح فــــي ال�شارع 
التفت نحوهم و قال ، اإنه يعرف ذاك ال�شخ�س ) الذي 

كنتم  تظنون اأني اق�شده في كالمي!(. . 
كل زعيم من هوؤلء ال�شيا�شيين ال�شوفيت الكبار كان 
له تاأثيــــره و ب�شماته ) اإن �شّح التعبير( على م�شيرة 
الأدب الرو�شــــي وم�شائــــر الأدباء   اأثنــــاء فترة حكمه 
فــــي دولــــة الحــــزب الواحــــد وفل�شفتهــــا. )ب�شمات!( 
لينيــــن و�شتاليــــن معروفــــة - ب�شــــكل اأو باآخــــر- على 
الأدب الرو�شــــي بالن�شبــــة للقارئ العربــــي، وقد كتب 

عنهــــا الباحثون العرب وما زالوا يكتبون هنا وهناك 
، وكل واحــــد مــــن هوؤلء الباحثيــــن ينطلق من موقفه 
الفكــــري و ال�شيا�شي طبعًا وبعيــــدًا عن المو�شوعية 
بالأ�شا�ــــس مــــع الأ�شــــف، )ولي�ــــس الحديــــث عــــن ذلك 
هدفنــــا هنــــا ( ، لكــــن ) ب�شمات!( خرو�شــــوف مازالت 
�شبــــه مجهولة في هذا المجــــال ، رغم اأن ا�شمه ارتبط 
بمرحلــــة ) ذوبــــان الجليــــد ( المعروفــــة والمهمة جدًا 
في تاريــــخ الأدب الرو�شي ، وهذا ما نحاول الحديث 
عنــــه هنا بايجــــاز �شديد ) فالمو�شــــوع وا�شع جدًا ( ، 
ونحــــاول الإ�شارة الــــى اأبرز الأدباء اآنــــذاك ومواقف 

خرو�شوف تجاههم . 
يجــــب القــــول قبــــل كل �شــــيء ، اإن خرو�شــــوف كان 
بعيــــدًا جــــدًا عــــن اأجــــواء الثقافــــة والفنــــون مقارنة 
بلينيــــن و�شتاليــــن ) والأمــــور كلها ن�شبيــــة طبعا!(، 
 ( كورميلــــوف  البروفي�شــــور  اأن  لدرجــــة  بعيــــدًا 
اأ�شتــــاذ تاريخ النقــــد الأدبــــي الرو�شي فــــي القرنين 
الع�شرين والحادي والع�شريــــن في جامعة مو�شكو 
( كتــــب في عام 2018 بحثًا في مجلة  زناميا ) وهي 
مجلــــة �شهرية مهمة �شدرت فــــي مو�شكوعام 1931 
ومازالــــت م�شتمرة بال�شدور لحد الآن( بعنوان – ) 
نيكيتــــا خرو�شوف كناقد اأدبــــي ( ، واأ�شار في بدايه 
بحثــــه ، الى اأن خرو�شوف ) اأكثر الزعماء ال�شوفيت 

اأُمّية ، اإذ اأنه اأنهى فقط المدر�شة البتدائية لي�س اإل( 
، وهنــــاك مــــن يرى ، اأن هذه ال�شــــيء لي�س مهمًا جدًا 
، اأو هــــو - فــــي الكثيــــر من الحــــالت – لي�س العامل 
الحا�شم في تاريــــخ الزعماء ال�شيا�شيين وم�شيرتهم 
، ولكــــن الراأي الآخر حــــول هذا الجانــــب ي�شير الى 
حــــوادث معينة فــــي تاريخ حياة خرو�شــــوف ، منها 
مثــــال ا�شتخدامه للحذاء في جل�شــــة المم المتحدة ، 

وهــــي حادثة معروفة عالميًا ) وقــــد اأ�شار اإليها حتى 
بيــــان عزله اآنذاك ( ، اأو ما قاله مرة للنحات والفنان 
الت�شكيلــــي ال�شوفيتــــي نيئزفي�شتنــــي حــــول بع�س 
لوحاتــــه الفنية ، واأمام الجميع ، بمــــا فيهم مندوبو 
و�شائل الإعــــالم المختلفة ، بان ذيل الحمار الملّطخ 
بالألــــوان يمكــــن اأن ير�شم اأي�شًا مثــــل هذه اللوحات 
، ) انظــــر مقالتنــــا بعنــــوان – خرو�شــــوف والفنــــان 
نيئزفي�شتنــــي ( ، ويوؤكــــد اأ�شحــــاب هذا الــــراأي ، اإن 
هذه الت�شرفــــات وغيرها هي انعكا�ــــس واقعي جدًا 

لتلك الّمية التي كان يتمّيز بها خرو�شوف.  
الرو�شــــي  الأدب  م�شيــــرة  فــــي  الكبيــــرة  الأحــــداث 
اأثنــــاء حكــــم خرو�شوف كانت ترتبط بعــــدة ا�شماء ، 
واأبرزهــــم – با�شترنــــاك و�شولجينيت�شــــن ، وعالقة 
خرو�شــــوف بكل ا�شــــم منهما يتطلب مقالــــة م�شتقلة 
بحــــد ذاتها ، ولهــــذا فاأننا نحاول هنــــا ال�شارة اإليها 
فقــــط .    حــــاز با�شترنــــاك على جائزة نوبــــل لالآداب 
عــــام 1958 . لم ت�شمــــح ال�شلطــــة ال�شوفيتية بقيادة 
خرو�شوف اأن ي�شتلم با�شترناك تلك الجائزة كما هو 
معــــروف ، واعتبرتهــــا عماًل �شيا�شيًا م�شــــادًا للدولة 
ال�شوفيتيــــة ، وقد ا�شطــــر با�شترنــــاك ان يرف�شها . 
خرو�شوف لم يتحــــدث �شخ�شيًا عن كل ذلك ، ولكنه 
قال في مذكراته ) التي كتبها بعد عزله عن ال�شلطة( 

، اإنــــه لم يكن مطلعــــًا على رواية با�شترنــــاك اآنذاك ، 
واإنه يجدها الآن غير م�شادة !!!

حملــــة  بعــــد  ال�شجــــن  مــــن  خــــرج  �شولجينيت�شــــن 
خرو�شــــوف �شــــد ال�شطهــــاد ال�شتالينــــي، واأر�شــــل 
روايتــــه الق�شيــــرة ) يــــوم واحــــد فــــي حيــــاة ايفــــان 
ديني�شيفت�س( الى مجلة )نوفي مير( ، والرواية عن 
تلك ال�شجون والمعتقالت ال�شوفيتية اأيام �شتالين، 
ولــــم يتجا�شــــر رئي�س تحريــــر المجلــــة اأن ين�شرها ، 
فذهب بهــــا الى خرو�شوف ، والــــذي وجدها مالئمة 
جــــدًا لحملتــــه �شــــد �شتاليــــن ، ووافــــق علــــى ن�شرها 
�شخ�شيــــًا ، وهي الخطــــوة الولــــى ل�شولجينيت�شن 
نحو العالمية ، بما فيها جائزة نوبل لالآداب طبعًا . 
الرو�شــــي  الأدب  مــــن  خرو�شــــوف  موقــــف  درا�شــــة 
والأدباء الرو�ــــس يمكن اأن تر�شم لنا �شورة واقعية 
و حقيقيــــة ومتكاملــــة و وا�شحــــة المعالــــم لم�شيرة 
دولــــة الحــــزب الحاكم الواحــــد – بغ�ــــس النظر عن 
اأي نظــــام �شائــــد في الدولــــة - وتاأثيــــر الرجل الأول 
علــــى مجمل حيــــاة �شعوب تلــــك البلــــدان وم�شيرها 
وم�شتقبلها . ومثل هذه الدرا�شات التف�شيلية تعني  
طبعا ، من جملة ما تعنيه ، اطالع ال�شعوب الأخرى 
علــــى حقيقة ما حــــدث في تلــــك البلــــدان ، واأخذ ذلك 

بنظر العتبار...  

خ��رو�س��وف والأدب ال��رو�س��ي
اأ.د. �سياء نافع

نيكيتا خرو�سوف  ) 1894 - 1971( 
هو الزعيم الثالث ، الذي برز في 

تاريخ االتحاد ال�سوفيتي بعد لينين 
) الذي حكم منذ ثورة اكتوبر عام 

1917 الى عام1924( ، و�ستالين ) الذي 
حكم من عام 1924الى عام1953( 

، اأما خرو�سوف فقد حكم من 
1954الى 1964 ، ولكنه لم يح�سل 

على مكانتهما في ) قلوب!( ال�سعوب 
ال�سوفيتية ، على االأقل من الناحية 

ال�سكلية العامة ) ال يوجد مثًل اأي 
تمثال له ، اأو موؤ�س�سة اأو �سارع يحمل 

ا�سمه

نيكيتا خرو�شوف
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نافت  �لتي  �ل�صعرية  جتربته  عن  )�ملدى(  حاورته 

على �خلم�صني عامًا

تكتب  و�أن���ت  عليك  عقود  خم�سة  م��رور  *بعد 
�لكتابة  في  �إياها  �لوتيرة  بتلك  زلت  �أما  �ل�سعر، 

�ل�سعرية؟
�  ل �أكتمك �إن قلت �إنني مل �أزل �أحمل ذ�ك �ل�صغف 
�لأول، �صغف �حلبور و�لتطلع �ىل �لكلمات، وهي 
�لورق  �أ�صابعي، وهي ت�صيل على  جتري من بني 
وت��ت��خ��ذ ه��ي��ئ��ات و�أ���ص��ك��اًل، ح��ني ت��ت��ح��ّول لتغدو 
�لكلمات  نعم  وم�صمومة.  وملمو�صة  حم�صو�صة 
هيئة  يف  تكون  حني  دو�ّلها  ولها  جميلة،  كائنات 
يخرتق  ح��ني  فينا  فعله  يفعل  فال�صعر  ق�صيدة، 
�حل��و����س و�مل�����ص��اع��ر، �إن���ه ي�صيء وه��و مي��ّر يف 
وُت�صبح  �لكون،  ي�صّف  حتى  و�لدو�خل،  �لأعماق 
وقتذ�ك  و�ل���روؤى،  بالكلمات  خملوطة  �لكينونة 

تتحّول �أنَت، لتكون مر�آة للآخر.

*هل كانت �لبد�ية �سعبة؟
� نعم �صعبة.

*�أيمكنك �أن ت�سف ذلك؟ 
� كان من �ل�صعب يف �لعر�ق �أن تن�صر ب�صهولة، �إل 
على  ق��ادرً�  وتكون  وجُتلى،  �لأدو�ت  ُت�صقل  حني 
ومبنّي  وع���ال،  طويل  ج��د�ر  يف  ح�صاة  زح��زح��ة 
مبتانة من  �لتعابر �للغوية و�للفظية، وب�صروب 

�لت�صوير �لإيقاعية و�لفنية .

*كيف؟
ت��ز�ل  ل  �صعرية  �أج��ي��ال  هناك  كانت  �صديقي  ي��ا   �
ن�صطة، تكتب وتن�صر وُت�صاجل، وُت�صّدر �لدو�وين 
و�لندو�ت  �ل�صعرية  �لأم�صيات  وُتقيم  �ل�صعرية، 
و�لوظائف  �ل�صحافية،  �لأمكنة  وحتتّل  �لثقافية، 
ولكننا  و�مل�صموع،  �لعايل  �صوتها  ولها  �لأدبية، 
بقوة �لإبد�ع �لكامن فينا، و�لإر�دة �جلمالية �لتي 
ب�صمت م�صارنا، حاولنا �أن نفتح كوة ونطل منها 
قد  كانت  �لتي  تلك  �ل�صعرية،  �لأج��ي��ال  بقية  على 

�صبقتنا ب�صبب �لعمر، وت�صّدرت �مل�صهد.

*َمن هي هذه �لأجيال؟
كانو� موجودين،  �ل��رو�د  �ل�صعر�ء  كثرة،  كانت   �
ك��ال��ب��ي��ات��ي ون����ازك وب��ل��ن��د و�ل��ربي��ك��ان ، وك��ذل��ك 

�خلم�صينيون، مثل �صعدي يو�صف، وحممد �صعيد 
�ل�صايغ،  وي��و���ص��ف  �ل��ع��ام��ل،  ور���ص��دي  �ل�صكار، 
ف�صًل عن �ل�صتينيني، وعددهم مل يكن قليًل، ولكن 

�لفاعلني و�ملوؤثرين يف �ل�صتينيني كانو� قليلني.

*َمن هم؟
ب��ه��ذ�  وج�����دًل  ح�����ص��ا���ص��ّي��ات  �أث����ر  �أن  �أري�����د  ل   �

�خل�صو�س.

*و�أنتم؟
� نحن كنا �أي�صًا كثرين.

*َمن هم؟
� بحذ�قتك �لأدبية ت�صتطيع �أن ترى َمن تبّقى .

*ماذ� تق�سد؟
قال  كما  �صّلمه"  وط��وي��ٌل  "�صعٌب  �ل�صعر  �أق�صد   �
فيه  ت�صتمر  �أن  �ل�صهولة  من  ولي�س  ق��دمي،  �صاعر 
�لأم��ر،  هذ�  له  يكتب  ومن  �لنهاية،  �ىل  وتو��صل 
يكون قد �صّحى بالكثر، ومّر بعو�ئق، وحو�جز 

و�أ�صو�ر، حتى و�صل �ىل �ملاآل �لذي هو فيه .

*ماذ� يعني لك �ل�سعر؟
� �ل�صعر هو حياتي.

*هل منحك �سيئًا؟
� منحني حياة �إ�صافية �أخرى، فاأنا ع�صت حياتني، 
�ل�صعر، و�صكلْت كينونة  تد�خلت يف  �لتي  حياتي 

لغوية �أخرى، �نبثقت مّني .

*�أنت �إذن منق�سم �لى �ثنين؟
� �إنني �ثنان، �ل�صعر و�أنا، ومل مير يوم يف حياتي 

مل �أفكر فيه بال�صعر .

*هل تكتب �ل�سعر د�ئمًا؟
� �أجل د�ئمًا، وعلى نحو يومّي تقريبًا .

*�إذن �أنت �ساعر غزير.
� نعم �أنا كذلك .

*ومن هنا �سر تر�كم �إنتاجك؟
� �أظن هذ� .

*كم �أ�سدرت من �لدو�وين ؟
� ثلثني ديو�نًا �صعريًا.

*هل �أ�سدرت �أعمالك �ل�سعرية؟
� �أ�صدرت جملدين من �أعمايل، قبل �أكرث من خم�س 

ع�صرة �صنة .

*فقط ؟
� نعم، ولكن هناك جملد�ن �صي�صدر�ن يف �لطريق.

*�أهناك �لمزيد؟
منذ  مكتوبة  ك��ث��رة،  �صعرية  خمطوطات  هناك   �
دة وجاهزة للطبع و�لن�صر. عقود خلت، وهي ُمن�صّ

*و�لح�سيلة ما هي؟
� �حل�صيلة هي ثمانية جملد�ت �أخرى، و�لنتاج كله 

�صربو على �ثني ع�صَر جملدً�.

*�أل تجد ذلك كثير�ً لفن �ل�سعر؟
� �أنا كنت �صبه متفّرغ لل�صعر طيلة حياتي، و�ل�صعر 
�صعر  نتاج  يفوق  هنا  ونتاجي  كلها،  حياتي  �أخ��ذ 
�صعدي يو�صف �لذي قال يومًا �إن �صعره يفوق نتاج 
�لقارئ،  هو  �لنهاية  يف  و�حَلَكم  �لبحرتي،  �صعر 
ومن َثمَّ �لناقد �حل�صيف �لذي �صيعرف ماذ� يوجد 
هناك يف هذه �لأ�صعار �لوفرة، وماذ� تخبئ تلك 

�ل�صفحات؟ 

*كيف تو�زن بين �لكم و�لكيف؟
�لأ�صعار،  هذه  يف  و�لكم  �لنوع  بني  تناغم  هناك   �
بهذ�  �لطويلة  خ��ربت��ي  نتيجة  عليهما  حر�صت 
�لفن، �لذي �أو�صلني يف �لنهاية �ىل �إقامة �ملعادل 

�ملو�صوعي بينهما، �إْن �صّحت �لعبارة.

*هل وجدت نا�سر�ً لهذ� �لنتاج �لو��سع؟
� حبذ� لو يحدث ذلك .

*ماذ� تطلب من �لنا�سر مقابل هذ� لو تّم �لأمر؟
� �أطلب �أل �أدفع فل�صًا و�حدً� مقابل حياة كاملة، ول 
�لن�صخ على عدد  �لنا�صر �صوى عدد من  �أطلب من 

�أ�صابع �ليدين .

*وهل يذهب كل هذ� �لنتاج �لإبد�عي دون مقابل 
�لمنجز، هو مجهود  �إذ� كان هذ�  �لنا�سر،  مادّي من 

�لعمر و�لخال�سة له؟
فن  بالأ�صا�س  �ل�صعر، هو  �أتك�ّصب من  �أن  �أريد  ل   �

ز�هد، ومكتف بذ�ته. 

*من �أين ياأتي كل هذ� �ل�سعر؟
ومن  ���ص��ك،  دون  �حلياتية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  ي��اأت��ي   �
وحمكومًا  قليًل  فنه  �صيكون  جتارب،  لديه  لي�صت 
بال�صيق، �صيق �ملخيلة و�ملكان، و�صيق �لتجربة، 
�أي �صيق �حلياة نف�صها، ين�صاف لها �ملوهبة وكم 
و�لثقايف  �مل��ع��ريف  �ل��رت�ك��م  وك��ذل��ك  حجمها،  ه��و 

و�لفني لدى �ل�صاعر.

* هل توؤمن باليقاع د�خل �ل�سعر؟
لل�صعر،  �لفقري  �لعمود  �إن��ه  �ليقاع،  هو  �ل�صعر   �

وي�صتوجب �أن يكون خافتًا.

*هل �سعرك من �لنمط �لموزون؟
� �أغلبه ولكنني �أكتب �ل�صكلني من �ل�صعر، �ملوزون 

رث". وما يعرف بق�صيدة �لنرث، �أو " �ل�صَّ

*ماذ� تعني ب� " �ل�سثر"؟
�ل�صعر  من  �جرتحته  ب��ي،  خا�س  م�صطلح  هو   �  
بال�صد  ياأتي  وه��و  عربية،  ت�صمية  وه��و  و�لنرث، 
�أن��ه  ث��م  �لفرن�صية،  ب��رن��ارد  ���ص��وز�ن  ت�صمية  م��ن 
ق�صر وخمت�صر، فت�صمية " ق�صيدة �لنرث" تتكّون 
من  يتاألف  م�صطلحي  بينما  ح��روف،  ع�صرة  من 
لكي  وقت،  �ىل  يحتاج  ولكنه  فقط،  حروف  ثلثة 
و�لأدب��ي  �لثقايف  �لو�صط  يف  وتقّبله  تد�وله  يتم 

و�لنقدي  .

*هل يهمك �لمعنى في �ل�سعر؟
�صعر  كبرة،  معان  دون  من  فال�صعر  بالتاأكيد،   �
يعّمر  ول  حم�����دودً�  ���ص��ي��ك��ون  وزم���ان���ه  ي����دوم،  ل 
و�لدميومة  �لبقاء  �ل�صعر  مينح  �ملعنى  ط��وي��ًل. 
بقوة  �لزمن  ويحارب  و�لتجّدد،  و�ل�صتمر�رية 
�مل��ع��ن��ى �مل���وج���ود يف د�خ���ل���ه، و�ل�����ص��ع��ر �خل��ال��د 
ويحمل  �لأزيّل،  �ل�صّر  يحمل  �ل��ذي  هو  و�ملعّمر، 

معنى �لوجود و�حلياة معًا .

*و�لغمو�ض هل هو �سروري لل�سعر؟
�ل�صفاف  �ل��غ��م��و���س  �أج����ل،  �مل��وح��ي  �ل��غ��م��و���س   �
�م��ر�أة  نظرة  مثل  �لفاتن،  و�لغمو�س  و�ملا�صي، 
موحية  كونها  تف�ّصرها،  كيف  تعرف  ول  ترمقك، 
وحتمل �لكثر من �لإبهام و�ملَكر �لآ�صر، و�لدللت 

�ملحّرة .

*ما �لذي ل ت�ست�سيغه في �ل�سعر عامة؟
�لدع��اء  �لتعبرية،  �لفذلكة  �للغوي،  �لتعا�صل   �
�ل�صكلي، �لت�صطيح �لفج و�لل عمق، و�خلزعبلت 

�مل�صتوردة من �لظو�هر �ل�صكلنية.

*وما �لذي تحّبه في �ل�سعر؟
� �ل�صدق يف �لتعبر، �لو�صوح �لعميق و�ل�صبكي 
د�خ�����ل ن�����ص��ي��ج �ل��ق�����ص��ي��دة، و�ل����رم����ز �مل���وح���ي، 
للدللة  تق�ّس  مع  للمتخّيل،  �جلائب  و�ل�صتيحاء 

�لأني�صة .

�لعالم  �ل�ساعر  �لنبي،  �ل�ساعر  بدور  توؤمن  *هل 
بالغيب؟

�لنبي،  �ل�صاعر  بدور  نادى  �لذي  ذ�ك  زمانًا  كان   �
�ن��ط��وى ه��ذ� �ل���دور �ل���ذي ك��ّر���ص��ه ���ص��ع��ر�ء جملة 
�ل�صاعر  دور  �لآن  وج���اء  و"مو�قف"،  "�صعر" 
�حلياة  يحب  �ل���ذي  �لغنائي  �ل�صاعر  �لأر���ص��ي، 
من  �أُوؤم���ن  ولكنني  و�لب�صر،  و�لطبيعة  و�ل��ك��ون 
ي  جهة ثانية بدور �ل�صاعر �لر�ئي، �ل�صاعر �ملتق�صّ

و�مل�صتك�صف .

*كيف تنظر �لى �ل�سعر في �لعر�ق �لآن؟
�لع�صور،  م���ّر  �ل�����ص��ع��ر، وع��ل��ى  م��وط��ن  �ل��ع��ر�ق   �
�ل�صاعرة  وكذلك  �لعر�ق  يف  ظهر  �لأول  فال�صاعر 
ون�صوء  ب��د�ي��ة  ع��ن  هنا  �أحت���دث  و�إين  �لأوىل، 

ومر�فقة  كرمير،  �صموئيل  ح�صب  ح�صارة  �أول 
وملحمة  �حل�����ص��ارة،  لهذه  و�مل��دّون��ني  �ل�صعر�ء 
�لثقافات و�لأعر�ق،  لذلك، وبتعّدد  مثال  كلكام�س 
�لأرج��اء  يف  �متدت  م��و�زي��ة،  ح�صار�ت  ون�صوء 
�مل���ج���اورة، ظ��ه��ر �ل�����ص��ع��ر يف �ل���ع���امل، ك��م��ا ل��دى 

�لأغارقة و�لفينيقيني و�لفر�عنة و�لرومانيني.

وموجات  �لآن،  �ل��ع��ر�ق  ف��ي  �ساب  �سعر  *�أث��م��ة 
�سعرية كالتي �سادت في زمنكم؟

هناك  لتظهر  �ن��ح�����ص��رت،  �ل�����ص��ع��ري��ة  �مل��وج��ات   �
و�ع��د  بظهور  تلميحات  �أو  �صخ�صية،  و�ح���ات 
م�صار  م��ن  �صيغرون  وج���دد،  و�ع��دي��ن  ل�صعر�ء 

�ل�صعر �لعر�قي نحو �لأف�صل.

*ولكن هناك من يقول بوجود �أزمة في �ل�سعر؟
�أعتقد  �ل�صعر،  يف  �أزم���ة  ب��وج��ود  ي��ق��ول  �ل���ذي   �
�أْن  لديه ه��و، وي��ح��اول هنا  م��وج��ودة  �أن �لأزم���ة 

ي�صّدرها ويعّممها على �جلميع. 

*ما هو �ل�سعر؟
بكل  �حلياة  يعني  �لأ�صمى،  �لفن  يعني  �ل�صعر   �

جتلياتها وحتولتها و�إرها�صاتها.

*كيف ترى �لى �لحياة من خالل �ل�سعر؟
� �ل�صعر بيتي، وع�صت يف هذ� �لبيت طويًل.

*ولكنك خرجت منه، �أي خرجت من هذ� �لييت 
وذهبت �لى �لرو�ية؟

�أت���ن���ّزه،  ل��ك��ي  � خ��رج��ت �ىل �حل��دي��ق��ة �خل��ل��ف��ي��ة 
و�صاأعود �صريعًا �ىل ماأو�ي، حاملا تنتهي �لنزهة، 
�إنه مترين للمخّيلة على �لتطلع �ىل خارج �ل�صور، 
�ل�صعر،  من  �لر�حة  لغر�س  ق�صرة  �إج��ازة  و�أخذ 

ومن �أجل �أّل �أكّرر نف�صي.

*�إذن حياتك كانت متنّوعة مع �ل�سعر؟
ع�صت  لقد  �أكتمك  ول  �ل��ت��ج��ارب،  ت��ن��ّوع  ح�صب   �

حياتني، حياة و�قعية و�أخرى متخّيلة. 

قبل  عليه  كان  كما  �لتاأثير  ذ�ك  لل�سعر  ز�ل  *�أما 
ب�سعة عقود؟

�نت�صار  ب�صبب  �ل�صابق،  من  �أك��رث  �لآن  ت��اأث��ره   �
تقنيات  وظهور  �لجتماعي،  �لت�صال  و�صائط 
�حل��ي��اة �جل��دي��دة، ف�صًل ع��ن وج���ود ع��دة طرق 
لن�صره وذيوعه، وجعله متناوًل، ومتد�وًل، ويف 

يد �جلميع.

*هل حقًا �لرو�ية �أخذت مكان �ل�سعر؟
� هذ� كلم جر�ئد، �ل�صعر �لآن �أقوى من �أي زمن 

م�صى.

*لكن دور �لن�سر تقول عك�ض ذلك؟

وهي  بعيد،  زمن  ومنذ  د�ئمًا  تبكي  �لن�صر  دور   �
وتن�صى  �ل�صعر،  عاتق  على  د�ئ��م��ًا  ف�صلها  ت�صع 
وم�صاريع  وخطط  بر�مج  و�صع  حت�صن  ل  �أنها 
لت�صويق �ل�صعر، كما هو موجود يف بلد�ن �أمريكا 
وهناك  ثالث،  ع��امل  بلد�ن  �أي�صًا  فهي  �للتينية، 
و�لأدب��ي��ة  �لفنية  �لكتب  على  �ل��ل��وم  ت�صع  دور 
ذلك  من  وت�صتثني  �أي�صًا،  �لفكرية  و�ل��در����ص��ات 

�لكتب �ملرتجمة، ول �صّيما �لرو�ية.

*هل من مثال بهذ� �لخ�سو�ض؟
قدمي،  �صديق  وهو  قدميًا،  بروتيًا  نا�صرً�  �أذكر   �
بطبع  خمت�صة  د�ره  كانت  �أي�����ص��ًا،  يل  طبع  وق��د 
من  �أمورها  وتدّبر  عليه  تعتا�س  وكانت  �ل�صعر، 
�لعربي  �ل�صعر  عمالقة  لكل  طبعت  وقد  ق�صاياه، 
من �لرو�د، طبعتهم يف �أعمال كاملة، طبعات �أنيقة 
وبحجم مميز ولفت، وكانت كتبها م�صدر �إعجاب 
وكانت  و�لنقاد،  و�لباحثني  و�ل��د�ر���ص��ني  للقر�ء 
�ل�صعر�ء  جميع  ولكن  �أي�صًا،  للد�ر  ث��ر�ء  م�صدر 
وكانت  �ل���د�ر،  م��ن  ي�صتكون  ك��ان��و�  �مل�صهورين 
�لكبار  �ل���رو�د  �صعر  م��ن  ت�صتكي  ب��دوره��ا  �ل���د�ر 
و�لبارزين، وتزعم �أنه مل يبع، ول يز�ل موجودً� 
يف �ملخازن، بينما �لطبعات كانت تتو�ىل، �لطبعة 
تلو �لطبعة �لأخرى، وباأ�صكال و�أحجام خمتلفة، 
�لطبعات  ه��ذه  م��ن  �لبع�س  مكتبتي  يف  ول���دّي 

�ملتعّددة و�ملختلفة.

*�أما زلت تقر�أ �ل�سعر؟
ذلك  �ل�صعر،  من  يده�صني  ما  �أق��ر�أ  ود�ئمًا،  �أجل   �
�لذي يحمل روؤيا، ونغمًا خمتلفًا، و�صورً� جديدة، 

ويقّدم عاملًا �إبد�عيًا مثرً� وغريبًا علّي .

*لقد ترجمت �ل�سعر، حّدثنا عن هذه �لتجربة؟
�ىل  قريبني  وجدتهم  �صعر�ء  ترجمت  لقد  نعم   �
قلبي، و�ىل ح�صا�صّيتي �ل�صعرية، وذ�ئقتي �لفنية، 
�ىل  �أنفذ  �أن  �أ�صتطيع  خللهم  من  �أين  و�أح�ص�صُت 
دو�خلهم، و��صتب�صر جمالياتهم �لتعبرية، ومل�س 
هو�ج�صهم، وروؤ�هم �لت�صويرية، فقمت بعد ذلك، 
بهذ�  معي  �ل��ق��ارئ  لأ���ص��رك  �لعربية،  �ىل  بنقلهم 

�جلمال .

*َمن هم هوؤلء �ل�سعر�ء �لذين ترجمتهم؟
و"  �ل�صيني"  �ل�صعر  من  ق�صيدة  "مئة  ترجمت   �
وترجمت  �لياباين"،  �لهايكو  �صعر  �نطولوجيا 
خمتارت  يف  ك�صيان  نينا  �ل��روم��ان��ي��ة  �ل�صاعرة 
" مل�صت �لغابة ب�صفتي"،  �صعرية لها حتت عنو�ن 
وكذلك خمتار�ت �صعرية ل�صاعر من جيل "�لبيت" 
" قهوة  بعنو�ن  ميت�صيل  �أدري��ان  �لربيطاين  هو 
د�نييل  �لويلزي   � �لإنكليزي  ولل�صاعر  زرقاء"، 
�ل�صمت  " قطرة  بعنو�ن  خمتار�ت  ترجمت  هوز 
تادئو�س  �لبولوين  ولل�صاعر   ،" بحرة  �صارت 
 " ع��ن��و�ن  حت��ت  خم��ت��ار�ت  ترجمت  روزيفيت�س  
�بت�صامة ليوناردو د�فن�صي "، وترجمت منتخبات 
�ىل  طريقها  يف  وهي  �لعامل  من  �صاعرً�  خلم�صني 
�لن�صر، وهناك �صاعر�ن �آخر�ن ترجمتهما موؤخرً� 
�أوروبي �صرقي، �صاأعلن عنهما يف حينه،  من بلد 
ق�صائد  وت��رج��م��ت  للمتابعني،  م��ف��اج��اأة  ليكونا 
�ليوناين  ��ل،  و�مل��ف�����صّ �لأث���ر  ل�صاعري  خم��ت��ارة 
حليب  ق���دح  عنو�ن"  حت��ت  ريت�صو�س  ياني�س 

د�فئ".

*ما هو جديدك، وهل �سدر لك �سيء هذ� �لعام؟
� نعم �صدرت يل رو�ي��ة " �ل��وزن �لآخ��ر للزهرة " 
�ل��ر�ب��ع��ة يل يف  وه��ي  �ملدى"،  "د�ر  �ل��غ��ر�ء  ع��ن 
فرتة  ت�صرد  �صَروية،  رو�ي��ة  �إنها  �مل�صمار،  هذ� 
هناك  وعملت  �أقمت  حيث  ب��روت،  يف  وج��ودي 
�ل�صبعينيات،  نهاية  �لفل�صطيني،  �لإع����لم  يف 
�ملقاومة  مع  �لثمانينيات  مطلع  خروجي  وحتى 
�لفل�صطينية بعد ح�صار بروت �ل�صهر. و�لرو�ية 
تتحّدث ب�صمر �ملتكلم، عن زمن عا�صف وجميل، 
ورومان�صي بكل معنى �لكلمة، رغم دخان �ملد�فع، 
�ل�صغرة،  �لأزق��ة  وح��روب  �ملُلعلع،  و�لر�صا�س 
ول���ك���ن ك���ان���ت ه���ن���اك ح���ي���اة، و���ص��ه��ر، وط��ي�����س، 
ب��ال��ث��ور�ت و�حل��ري��ة و�ل�صعر  ومت����ّرد، وه��و���س 
عبثيون،  �صعر�ء  هناك  وك��ان  و�حل��ب،  و�لكتابة 
وحمّبون  حقيقيون،  ومقاتلون  وبوهيميون، 
كرٌث، و�أبطاٌل نادرون، وع�ّصاٌق �صاحرون، وثّو�ٌر 

ل يتكّررون.  
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حاوره : عالء �ملفرجي

يرى �أنه ليريد �أن يتك�ّسب من �ل�سعر.. فال�سعر فن ز�هد ومكتٍف بذ�ته

شفيق ه��اش��م  ف��ي  ق��ال��وا 
ها�صم �صفي���ق، �ل�صاعر �لمتميز ببعده عن ثرثرة �لتفا�صيل �لز�ئدة، لإبقاء �صوره 
�ل�صعري���ة تتو��ص���ل م���ع �لمح���ور �لرئي����س للق�صيدة، مم���ا يهب ق�صائ���ده نموها 

�لع�صوي ووحدة �إطارها �ل�صامل.
�ل�ساعر بلند �لحيدري

لق���د كان ها�ص���م �صفيق و�حدً� من قلة من �صع���ر�ء �ل�صبعينيات �لذين حافظو� على 
�لوزني���ة و�لإيقاع �لمو�صيقي �لمعتاد في �صعر �لتفعيلة ) �لحر(، ولكن با�صتخد�م 
�لتفعي���لت �لخفيف���ة �لإيقاع؛ لتنا�صب �لفك���رة �لتي يت�صمنها �لن����س. وهي غالبًا 
ه  تت�صل���ل برفق �رتب���ط في ذ�كرتنا �لنقدي���ة بق�صائده �لأليفة �لت���ي ت�صّور �صخ�صَ
�أي�ص���ًا لم���ن ل يعرفه. ه���دوء �لق�صي���دة حتى في عن���ف رف�صها ل تفق���ده بالإيقاع 
�ل�صاخ���ب. �لقو�ف���ي مهَمل���ة كجر����س مو�صيق���ي خارج���ي، وذلك يخف���ف من ثقل 
�لتفعيل���ة. وثمة �إجر�ء�ت �أخرى يّتبعها ها�صم �صفي���ق للتخفيف من حّدة �لإيقاع، 

وكي ل ت�صيع �لفكرة و�ل�صور في حّمى زعيق �لمو�صيقى �لخارجية. 
حاتم �ل�سكر

ها�صم �صفيق �أحد �بناء جيل �ل�صبعينيات 
ومن �لأوفياء لهذ� �لجيل، وهو مايت�صح 
ف���ي كتاب���ه بغ���د�د �ل�صبعيني���ات. �لت���ي 
تمي���زت بالنزع���ة �لتجريبي���ة �لبنيوي���ة 
و�لتفكيكية، وكاأنه���ا �بتعدت عن تجربة 
�لحد�ث���ة �لخم�صيني���ة و�ل�صتيني���ة �لتي 
بد�أه���ا �ل�صياب و�لبيات���ي. وهي تجربة 
تمتل���ك مقوم���ات �لحد�ث���ة ف���ي �ل�صعرية 
تمث���ل  ربم���ا  �ل�صبعيني���ات  �لعر�قي���ة.. 
تجرب���ة ثالث���ة ف���ي �لحد�ث���ة �ل�صعري���ة.

كم���ا تمي���زت بالبتع���اد ع���ن �لتجريبي���ة 
و�لميافيزيقي���ة و�أكدت عل���ى �لنغما�س 

بالهموم �ليومية للمو�طن و�لوطن. 

فا�سل ثامر

تجربة ها�صم �صفيق هي من �لتجارب 
�لقليل���ة �لت���ي لتت�ص���دى للم���وروث 
�ل�صع���ري فق���ط، ب���ل تت�ص���دى لتر�ث 
�لحد�ث���ة نف�صه���ا. �صع���ر ها�صم �صفيق 

ير�صم لنف�صه موقعا مختلفا.

�ل�ساعر عبا�ض بي�سون

�للغة، في ق�صائد ها�صم �صفيق، قليلة �لتجريد، ُمح�ص�صة، 
يومية، �أليفة، يكاد �لق���ارئ يلم�صها وي�صمها ويتح�ص�صها 
باليدي���ن، لذل���ك فها�صم �صفي���ق يكتب ق�صائ���ده كما لو �أنه 
ي�صّرب �أ�صر�ره، ب�صوت خفي�س، بما يقترب من �ل�صمت، 

بالإيماءة و�لإ�صارة.

محمد علي �سم�ض �لدين

كان ها�ص���م �صفي���ق يبحث عن �للغ���ة �لأليفة �لتي تجعله فاع���ًل في �للغة و�لروؤية للأح���د�ث وتتاآلف مع 
�لمعن���ى و�لوجود. كم���ا �صهدت ق�صيدته تطورً� وح�ص���ورً� كبيرً� في �لمنفى من خ���لل تعرفه على لغة 
�أخ���رى وحي���اة جديدة، رغ���م تم�صكه بالبيئ���ة �لقديمة وتعلق���ه بها. كم���ا كان يمثل �لبطل �ل���ذي يلتقط 
�لأ�صي���اء وي�صوغها بق�صائد جميلة. وحتى في رو�ياته كان يبحث ويتاأمل ويبحث عن تاريخ �لأحد�ث 

و�لأ�صياء. كان مت�صالحًا مع �لعالم �لآخر. وح�صا�صية روؤيته
علي فو�ز

�أْن  م���ن  �لق�صي���دة  ن���ت  مكَّ �لحي���اة  هام�صي���ة 
تتغلغ���ل �إل���ى قلب �لأ�صي���اء، �إلى حي���اة �لنا�س، 
�إل���ى عم���ق �لخي���ال �لم���ادي للأ�صي���اء، �لعم���ق 
�ل���ذي ينت���ج �ل�ص���ور �ل�صعري���ة، م���ا حّت���م على 
�ل�صاع���ر �أن يتعام���ل م���ع خي���ال ي�ص���كل تنّوع���ا 
�أ�صلوبي���ا ولغويا، و�أ�صبحت �لكلم���ة �ل�صعرية 
ف���ي �ل�صبعينيات تبحث عن ذ�ته���ا بعدما ر�صْت 
قو�ئمه���ا عل���ى �أر�س �لو�ق���ع، ب���دت م�صحونة 
�ص���ة كيانًا  بالوقائ���ع و�لمحتم���لت مع���ًا، موؤ�صِ
لغويًا ممتلئًا ب�صعرية �لحياة �ليومية، فاأنتجت 
�ل�صبعيني���ات �صعري���ة متمي���زة �صاه���ت قوتها 

�صعرية �لحركة �لأولى للحد�ثة.

يا�سين �لن�سيرفي
)�لمخيلة �لح�سية في �سعر ها�سم �سفيق(

يعد �ساعر ورو�ئي وناقد �أدبي عر�قي ها�سم �سفيق �لمولود في بغد�د و�حد 
من �أبرز �لأ�سو�ت �ل�سعرية في �سبعينيات �لقرن �لمن�سرم في �لعر�ق، و�أحد 

�أهم �ل�سماء، �لتي ت�سمنها ملف مجلة �لكلمة عام 1974، �أ�سدر )ق�سائد 
�أليفة( عام 1978 في بغد�د، قبل �أن  يغادر نهاية �ل�سبعينيات �لعر�ق �إلى 

�لمنافي ليلتحق بالكثير من �لمثقفين �لعر�قيين �لهاربين من قمع �لنظام 
�لديكتاتوري، �لى ف�ساء �لحرية في مدن �لمنافي، وعلى مدى �أكثر من 

�أربعين عامًا، فمن باري�ض �لى دم�سق، وبيروت، وقبر�ض، وبر�غ،  لي�ستقر 
�أخير�ً في لندن ينتمي ها�سم �سفيق �إلى ما ي�سمى على وفق مبد�أ �لأجيال 
�إلى جيل �ل�سبعينيات لكنه �أميٌن لتجربة �لرو�د في �لعر�ق و�لجيل �لذي 

جاء بعدهم خ�سو�سًا . عمل في �ل�سحافة �لعربية ل�سنو�ت طويلة، �أ�سدر 
عدد�ً من �لموؤلفات �سملت �ل�سعر، و�لرو�ية، و�لنقد، و�لترجمة..

ها�شم �شفيق: لم يمر يوم في حياتي لم �أفكر فيه بال�شعر
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   ر�شيد اخليُّون

  هادي عزيز علي 
بدايات الوجود

ُعرف���ت رواي���ات واآراء عديدة ع���ن كيفية 
دخول امل�ش���يحية اإىل الع���راق، منها: "اأن 
اأول جماع���ة ن�شراني���ة قام���ت يف بالدنا، 
ويف مملك���ة حدياب بال���ذات كانت تتاألف 
ِم���ن اليه���ود، و�شرع���ان م���ا ان�ش���م اإليهم 
بقية الأقوام والأجنا����س الوثنية وازداد 
عددهم")نبات���ي، تاريخ عينكاوة، اأربيل: 
مطبعة جامعة �شالح الدين 2000 �س38 
عن اآدي �شري، �شهداء ال�شرق 1 �س181(. 
بع���د اأربيل، حتدثت امل�ش���ادر عن و�شول 
الأُخ���ر:  الع���راق  اإىل مناط���ق  امل�شيحي���ة 
دخل���ت املو�ش���ل بوا�شطة "م���ا ل يقل عن 
�ش���ل الثن���ي ع�ش���ر، وهم:  ثالث���ة ِم���ن الرُّ
بطر����س وتوم���ا وبرتلماو����س، ي�شحبهم 
بع���ن، وهم: اآدي  اأربع���ة ِمن التَّالميذ ال�شَّ
وماري وبنيامن و�شمعان")الدومنيكي، 
الآث���ار امل�شيحية ف�����ي املو�ش�����ل. ترجمة 
جني�����ب قاق���و، بغ��داد: مطب��ع���ة الطي��ف، 

2000 �س11(. 
بينم���ا تاأخر دخولها جنوب���ي العراق اإىل 
ا�ش���اين �شاب���ور الأول )ت  عه���د املل���ك ال�شَّ
272م(. انت�شرت هن���اك عن طريق �شبايا 
وم���ان "الذي���ن اأت���ى به���م ِم���ن املنطقة  الرُّ
وماني���ة يف حروب���ه الكثرية وغزواته  الرُّ
املوفقة. فقد غ���زا اأنطاكية مرتن، واأجلى 
العدي���د ِم���ن �شكانه���ا اإىل الب���الد البابلية، 
واإىل �شائ���ر املناط���ق الفار�شية. وكان ِمن 
بايا دميرتيا�س مط���ران اإنطاكية  ب���ن ال�شَّ
نف�شه")الأب البري اأبونا، تاريخ الكني�شة 
ال�شرقي���ة، املو�ش���ل: املطبع���ة الع�شري���ة 

1973ج 1 �س27(. 
اأ�شارت رواية اأخر اإىل اأن تاأ�شي�س كني�شة 
املدائ���ن يع���ود اإىل الق���رن الأول والثاين 
امليالدي���ن، اأي يف الأعوام )79 - 116م(
)نبات���ي، تاري���خ عينكاوة، ����س31(. غري 
اأن هن���اك َم���ن اأ�ش���ار اإىل التَّب�ش���ري املبكر 
الع���راق، متزامن���ا م���ع �شمال���ه  بجن���وب 
بحدياب. قال الأب الي�شوعي: "اإن الكتب 
ق�شي���ة النِّ�شطوري���ة واأعم���ال املجامع  الطَّ
اأ�شارت اإىل دعوة اآدي بن العرب يف بالد 
مي�شان )مي�ش���ان( و�شواد العراق و�شكان 
الن�شراني���ة  الي�شوع���ي،  اخلي���ام")الأب 
واآدابه���ا ب���ن ع���رب اجلاهلي���ة، بي��روت: 
 ،1912 الي�شوعيي�����ن  الآب�����اء  مطبع���ة 

�س75(.

ُعباد الحيرة 
اأ�شبح���ت احل���رية، ملنزلته���ا امل�شيحي���ة، 
دارًا اأبدية لرفاة عدد ِمن اجلثالقة العظام 
يف تاري���خ الكني�شة ال�شرقي���ة، منذ القرن 
اخلام����س املي���الدي وحت���ى بع���د دخ���ول 
العرب امل�شلمن اإىل العراق بفرتة طويلة. 
منه���م: داد ي�شوع ) 456م(، بابوي )484 

م(،   581( م(، حزقي���ال   496( اآق���اق  م(، 
اي�شوعياب ) 595 م(، كوركي�س )681 م( 

واإبراهيم )850 م(. 
كذل���ك اأ�شبحت احل���رية ملج���اأً للجاثليق 
ال���ذي كان مرك���زه املدائ���ن غالب���ًا. فف���ي 
ارئة ب���ن امل�شيحية وامللوك  الأزم���ات الطَّ
ا�شاني���ن ي�شط���ر اإىل تركها. وب�شبب  ال�شَّ
ذلك غ���ادر العا�شم���ة "اي�شوعي���اب الأول 
الأرزين )582-595م( والجتماع بامللك 
النُّعم���ان ب���ن املنذر، وه���و اأب���و قابو�س. 
ال�شن���ة  تن�ش���ر حديث���ا  ق���د  املن���ذر  وكان 
593م، و�شار يعد نف�شه من حماة املذهب 
النُّ�شط���وري، واأ�شبحت احِلرية حا�شرة 
ملك���ه، م���ن معاق���ل ه���ذا املذه���ب. وهناك 
واف���ت املني���ة اجلاثلي���ق فتول���ت �ش���وؤون 

دفنه هند ال�شغرى اأخت النعمان")اأبونا، 
رقية1 �س136(.  تاريخ الكني�شة ال�شَّ

بحث ج���واد عل���ي )ت 1987( يف ظاهرة 
"اأن هذا  "ُعب���اد احلرية"، فتو�ش���ل اإىل: 
ال�ش���م مل يكن يعني قبيلة اأو بطنا، واإمنا 
يعن���ي جماعة ِم���ن قبائ���ل �شت���ى، جمعت 
ي���ن ووحدة املوطن. لذلك  بينها وحدة الدِّ
مل يطلق اإل على النَّ�شارى العرب ِمن اأهل 
احل���رية. اأم���ا غريهم ِمن ن�ش���ارى العرب 
فل���م ي�شمله���م ا�ش���م العبادي���ن. وميكن اأن 
نق���ول ا�شتن���ادًا اإىل رواي���ات الإخبارين 
يف حتدي���د مدل���ول الكلم���ة واقت�شاره���ا 
على ن�ش���ارى احلرية من دون غريهم من 
ن�شارى العرب: اإن هذه الكلمة اأطلقت يف 
الأ�شل عل���ى َمن تن�شر م���ن اأهل احلرية، 

ليميزه���م ع���ن غريهم م���ن �ش���كان املدينة 
م���ن الوثنين")ج���واد عل���ي، املف�شل يف 
تاري���خ العرب قبل الإ�شالم، بغداد: مكتبة 
النه�شة. بي��روت: دار املالي�ن 1978ج 3 

�س171(.
لأب���ي فرج الأ�شفهاين )ت 356 ه�( رواية 
يف �شبب تن�شر النُّعمان بن املنذر، مفادها 
اأن���ه اأخ���ذ بن�شيحة اأح���د العبادين، وهو 
اعر َعدي بن زيد العبادي )ت 587م(،  ال�شَّ
عندما كان يرافقه يف اإحدى رحالته، وقد 
م���رَّ املوكب ب�شج���رة ومق���رة فاأن�شده ما 
حمله عل���ى التن�شر)اأبو فرج الأ�شفهاين، 
كت���اب الأغ���اين، حتقيق: اإح�ش���ان عبا�س 
واآخرين، ب���ريوت: دار �شادر 2998 ج 2 

�س 86(.

ِم���ن  املحذري���ن  اأول  كان  َعِدي���ًا  ولع���لَّ 
مل  واإن  يا�ش���ة،  ال�شِّ يف  ي���ن  الدِّ توظي���ف 
يك���ن يق�شده���ا وع���ر حينه���ا ع���ن نزعته 
وفي���ة امل�شيحي���ة يف البي���ت الت���ايل،  ال�شُّ
ال���ذي ا�شت�شهد ب���ه ابن خل���دون )ت 808 
انق���الب  "يف  ف�ش���ل:  مقدمت���ه  يف  ه����( 
اخلالف���ة اإىل املُلك")اب���ن خل���دون، مقدمة 
ابن خل���دون، حتقي���ق: عل���ي عبدالواحد 
2004ج  وايف. القاه���رة: نه�ش���ة م�ش���ر 
2 ����س588(. اأي وظف���ه لغر�س �شيا�شي، 
ِم���ن دون اأن يرجع���ه ل�شاحبه، ول حمقق 
الكت���اب ا�شتخرجه مثلم���ا ا�شتخرج بقية 
الأ�شعار يف التَّحقي���ق. قال َعِدي بن زيد: 
ِديُننا  فال  ِدينن���ا/  بتمزيِق  ُدنيانا  "ُنَرق���ُع 
ُع")الي�شوع���ي، �شعراء  َيبق���ى ول م���ا ُنرِقّ
النَّ�شراني���ة قب���ل الإ�شالم، بريو����ت: دار 
امل�ش���رق 1967 �س470(. ولَعدي بن زيد 
هذا ما يربط بن امل�شيحية وعبدة العرب 
قبل الإ�ش���الم، والع���رتاف بالإله الواحد 
"�َشع���ى الأع���داء ل ياأل���ون  عندم���ا ق���ال: 
ليِب")امل�شدر  ا/ عليك وربَّ مكَة وال�شَّ �شرَّ

نف�شه، �س451(.
ِم���ن املفارقة مبكان اأن اأخَتْي املنذر الثَّالث 
غ���رى وم���رمي  )512 - 554م( هن���د ال�شُّ
كانت���ا م�شيحيتن مع والدتهما، و"تعاون 
جميعهن يف تاأ�شي�س دي���ر �شهري")اأبونا، 
تاريخ الكني�شة ال�شرقية 2 �س29(. بينما 
ظ���ل املل���ك "ل ي���رتدد يف اأن يق���دم لالآلهة 
�شحاي���ا ب�شري���ة. فف���ي اإح���دى �شولت���ه 
وم ا�شتوىل عل���ى 400 راهبة يف  �ش���د الرُّ
ورية، وقدمهن قرابن  منطق���ة حم�س ال�شُّ

دون رحمة")امل�شدر نف�شه(. 
اإذا �ش���ح اأن البي���ت الآت���ي: "نح���ن مب���ا 
را����سٍ  عن���دك  مب�������ا/  واأن���������ت  عندن���ا 
اأي خمتلُف"، هو لأحد ملوك احلرية  والرَّ
التنوخي���ن، عم���رو بن ام���رئ القي�س من 
مل���وك الدولة اللخمي���ة بالعراق )380م(، 
فذلك �شبق ُيح�ش���ب للحرية يف التَّ�شامح، 
نقول ه���ذا ونذكر اختالفات الروايات يف 

ن�شبة هذا البيت العظيم.
الت ب���ن قري�س  م���ن احلرية امت���دت ال�شِّ
والعراقين، فانعك�س ذلك يف ما بعد على 
الت  م���ا بن الإ�شالم وامل�شيحية، عر ال�شِّ
َع���دي ب���ن زي���د  التِّجاري���ة، ولع���لَّ بي���ت 
كر عالم���ة على تلك  ال���ف الذِّ العب���ادي ال�شَّ
الت. فكان باحل���رية "�شراة ن�شارى  ال�شِّ
ا�شرتك���وا مع �ش���راة قري����س يف الأعمال 
التِّجاري���ة، مثل كعب ب���ن عدي التنوخي، 
وهو م���ن �ش���راة ن�شارى احل���رية، وكان 
اأبوه اأ�شقف���ا على املدين���ة، وكان يتعاطى 
يف  التج���ارة  يف  �شرك���ة  ول���ه  التج���ارة 
اجلاهلي���ة مع عمر بن اخلطاب يف جتارة 
البز، وكان عقي���دا لهم")علي، املف�شل يف 
تاريخ العرب قبل الإ�شالم ج 6 �س596(.

و�شف����ت وزارة اخلارجية العراقية الزيارة الت����ي �شيقوم بها البابا 
فران�شي�����س باأنها ر�شالة �ش����الم للعراق واملنطق����ة باأ�شرها . فالرجل 
�شي����زور الع����راق وهو يحم����ل اأرثًا ثقافي����ا مميزًا م�شتم����د من ع�شر 
الأن����وار وفال�شف����ة الت�شام����ح والأف����كار الع�شري����ة لإدارة التن����وع . 
وتر�شي����خ مفاهيم قب����ول الآخر . ويبدو اأن جمموع����ة من الأفكار قد 
ت�شكلت يف ذهن الرجل كانت دافعًا لهذه الزيارة لعل اأولها التناق�س 
املري����ع لأعداد امل�شيحين العراقين  وانت�شارهم يف املنايف البعيدة 
، ف�ش����اًل ع����ن التهمي�س الذي فر�شت����ه الدوغما امل�شلم����ة  الذي جتلى 
يف اأب�ش����ع �شوره خالل �شيطرة داع�س على �شهل املو�شل واملناطق 
الأخ����رى . اأما الدافع الث����اين للزيارة فيمكن تلم�ش����ه من خالل بيان 
الفاتي����كان الذي و�شف الع����راق بالبلد املقد�س ال����ذي �شكنه الأنبياء 
وامل�شي����د بتاريخه ومقوماته املتنوعة ، وهذا بح����د ذاته يعد اإقرارًا 

مبكانة العراق يف احل�شارة الإن�شانية .
اإن الف����كار التنويرية الت����ي تبنتها املوؤ�ش�شة الديني����ة يف الفاتيكان 
خا�شة يف ولية البابا فران�شي�س املتعلقة بلزوم الف�شل بن املعتقد 
ال�شخ�ش����ي واحلق����وق املدنية . وال�شع����ي لإدارة التن����وع من خالل 
التوازن ل من خالل ال�شراع  واملتماهي مع الأحكام العامة حلقوق 
الإن�ش����ان بعهوده����ا ومواثيقها النازعة نحو قب����ول الآخر واملغادرة 
لق�شائه ، تركت اأثرها الإيجابي يف الرتبية وال�شلوك لكافة الفئات 
املق�ش����ودة بذلك اخلطاب . ولعل اأح����د الأمثلة الإيجابية لذلك هو ما 
قامت به القا�شية جو�شلن متي القا�شية يف اإحدى حماكم طرابل�س 
يف ال�شمال اللبناين التي متنكت من اإدراك اأحكام العدالة وتطبيقها  
بعي����دًا ع����ن الق�شا�����س الثاأري ال����ذي كان متاحًا له����ا ، ل بل من دون 

املرور بالن�س القانوين احلاكم لهذه احلالة .
وملخ�س الق�شية  - اإن ثالثة �شبان من امل�شلمن احيلوا اإليها بتهمة 
اإث����ارة النع����رات والإ�ش����اءة للمقد�ش����ات ) اإزدراء الأدي����ان ( ، كونهم 
وجه����وا اإهانة لل�شي����دة العذراء ، واأق����روا بالفعل املن�ش����وب اإليهم . 
ومو�شوع كه����ذا ل يحتاج اىل كبري اجته����اد ل�شراحة املادتن 473 
و 474 من قان����ون العقوبات اللبناين التي تفر�س احلب�س يف هذه 
احلال����ة مدة ل تزيد على ثالث �شن����وات ، اإذ كان باأمكانها اأن حتيلهم 
وم����ن ثم جت����ري حماكمتهم على وف����ق املادت����ن  املذكورتن وتكون 
بذل����ك قد طبقت القانون تطبيق����ًا وظيفيًا �شليمًا وه����ذا اأوًل ، وثانيًا 
ف����اأن م����ن الي�ش����ري عليها اأخذ الث����اأر لل�شي����دة العذراء فيم����ا لو طبقت 
القان����ون، اإل اأنه����ا مل ت�شلك طريق العدالة التقلي����دي هذا ، بل طلبت 
منه����م طلب����ًا اإْن متكنوا منه ف�ش����وف يلحقهم الإف����راج وت�شقط عنهم 
التهم����ة ، واإن عج����زوا عن تنفيذ الطلب فان للقانون جمراه ، ومتثل 
ذل����ك يف طلبها منهم  حف����ظ بع�س الآيات من �شورة اآل عمران وعلى 
وج����ه اخل�شو�س الآية 42 منها وه����ي : ] واإذ قالت املالئكة يا مرمي 
اإن الله ا�شطفاك وطّهرك وا�شطفاك على ن�شاء العاملن [  ، يف اليوم 
الت����ايل جاء ال�شبان يحمل كل واحد منه����م ن�شخة من القراآن الكرمي  
متمكن����ن من احلفظ املكلفن به ، فاتخ����ذت القا�شية قرارًا بالإفراج 
عنه����م . . هنا كان للعدالة وظيفتها الرتبوية اأي�شًا ، القا�شية حكمت 
ب����روح القانون ولي�����س بن�س القان����ون ، لأن ن�س القان����ون فيما لو 
طبق يف هذه احلالة لتمكن ال�شبان من التم�شك مبا اقرتفوه ولبقت 
لديه����م نزع����ة الإق�ش����اء لأن العقوب����ة حتقق ال����ردع  ولكنه����ا ل تلغي 
الدوغما . انت�شرت هذه املراأة بالتغلب على عقيدتها وف�شلت اإدارة 
التنوع من خالل التوازن ولي�س من خالل ال�شراع وهي هنا تلتقي 
م����ع ذات الأفكار واملفاهيم التي يحملها البابا فران�شي�س وهو يقوم 

بزيارته للعراق .

يف مكامل���ة م���ع اأُ�شت���اذي – وتلميذه���ا – 
الروفي�شور الدكتور علي عودة احللفي، 
اأخ���رين ب� "احتم���ال" وفاته���ا يف كندا، 
اإذ هاج���رت قب���ل قراب���ة ال�شب���ع �شنوات 
لتعي�س هن���اك، وانقطع���ت اأخبارها، مما 
بع���ث يف داخل���ي ُحزن���ًا كب���ريًا، ودفعني 
لكتاَب���ِة ه���ذِه الكلم���ات، كج���زٍء – ب�شيٍط 
جدًا – من الوفاء لهذِه الراحلة العظيمة.

.....
ة املُحَبَطة اَلة والأُ�شتاذيَّ العقليَّة اجلوَّ

الثمانين���ات  نهاي���ة  يف  – وه���ي  كاَن���ت 
م���ن العم���ر – بكاِم���ل الن�ش���اط الفك���ري، 
تتح���دَّث بحما�س، يف خمتل���ف املجالت 
واملو�شوعات، وتقراأ وتتاِبع املُ�شتجدات 
العلميَّة، وتنخرط يف نقا�شات طويَلة عن 
تفا�شي���ل تفا�شي���ل املقرتح���ات البحثيَّة، 
وكاَن���ت – كم���ا و�شفه���ا الكن���اين يل – 
َع���ة ُمنفتحة، وكاَن  اَلة" وا�شِ ���ة جوَّ "عقليَّ
اجلمي���ع – مب���ا فيهم – اأ�شاتذتن���ا الِكبار 
يجل�ش���ون معها جل�ش���ة التلميذ ال�شغري، 

ي�شغ���وَن ب���ال ُمقاَطَع���ة، ويوافق���ون ب���ال 
وكاَن  واإج���الًل.  احرتام���ًا  ���ة،  ُمعاَر�شَ
م���ن الغري���ب اأنه���ا مل حت�ش���ل عل���ى لقب 
الأ�شتاذي���ة، اإذ كان���ت اأ�شت���اذًا ُم�شاِع���دًا، 
ف�شاأل���ُت اأ�شت���اذي الكن���اين عن �ش���ر ذلك، 
وق���د ناَل طلب���ة طلبته���ا لق���ب الأ�شتاذيَّة، 
اإذ  الع���راق،  يف  اأُحِبَط���ت  "لق���د  فق���اَل: 
�شاه���دت م���ن ه���بَّ ودبَّ ين���ال ال�شهادات 
قيمتِه���ا،  بانع���داِم  و�شع���َرت  والألق���اب، 
و�شمم���ت  امل�شاع���د،  بالأ�شت���اذ  فاكتَف���ت 

ل ر�شالة  على عدم ني���ل الأ�شتاذية، لتو�شِ
اأنها اأعلى ِمن اللقب".    

 
مواِقف وذكريات خاِلَدة

���ة ال�شاِرَم���ة  ���ة والعلميَّ ال�شجاع���ة املبدئيَّ
َخة  ���ة الفاِئَقة �شماٌت كاَنت را�شِ والإن�شانيَّ
يف �شلوى عقراوي. كاَنت خُميَفة بكل ما 
م، �شخ�شيَّة قويَّة  للكلمة م���ن معنى حمرَتَ
���ة لِذَعة، م���ع الكل،  �شلب���ة، بنزع���ة نقديَّ

م�شوؤولن وطلبة وزمالء. 

"الرزاَل���ة" الأوىل لن���ا يف  اأن�ش���ى  ل���ن 
ِل حما�ش���رة باملاج�شت���ري، فق���د ُكن���ا  اأوَّ
ولذل���ك  و�شرامته���ا،  بهيبته���ا  ن�شَم���ع 
اأردنا اأن ن�شتع���د ملحا�شرتها ا�شتعدادًا 
وجمعن���ا  للمكتب���ات  فذهبن���ا  خا�ش���ًا، 
كم���ًا كب���ريًا م���ن الُكت���ب، واأح�شرناه���ا 
اإىل املحا�ش���رة، و�شاألناه���ا اأن تر�شدنا 
لت  اإىل اأه���م هذه الكتب لنعتم���ده، فتاأمَّ
الكتب، وقاَل���ت: "األ ت�شتح���ون؟! اأنُتم 
طلَب���ة ماج�شت���ري؟!"، فبهتن���ا ل نع���ِرف 
م���ا اخلط���اأ ال���ذي ارتكبن���اه، فاأ�شاَفت: 
باللغ���ة  الكت���ب  ه���ات  اأمَّ "ترتك���ون 
النكليزي���ة، وتاأت���وين به���ذه التواِف���ِه 
فرح���ن؟!"، ِمن يومها قررن���ا اأن نطور 
به���ا،  اإل  نق���راأ  النكليزي���ة، ول  لغتن���ا 
وكان كذلك، واأعرتف باأنني مديٌن لتلك 
ال���� "رزال���ة" – بالكاِم���ل – يف اإجادتي 

لالنكليزية. 
كم���ا ل���ن اأن�ش���ى موقفه���ا م���ن ذل���ك ال���� 
ُقِبل  الكبري!" الذي  ال�شيا�شي  "الزعيم 
يف املاج�شت���ري "بق���درة ق���اِدر"، والذي 
دخلت الكليَّة حالة النذار عند ح�شوره 
ت املداِخل واملخاِرج  للمحا�شرة، ف�ُش���دَّ
باحلماي���ات، وفتح���ت له غرف���ة رئي�س 
الق�شم "لي�شرتي���ح"، وكانت املحا�شرة 
مع �شل���وى عق���راوي، فجل����َس واأجاب 
َهت���ُه بلغت���ه الإعالميَّة،  على �ش���وؤاٍل وجَّ
فقاطعت���ه و�شاألت���ه: "مت���ى اآخ���ر عهدك 
بالدرا�شة؟"، فاأجاب: "يف ال�شتينات"، 
فبادرته: "اأنَت بحاجة اإىل اإعادة تاأهيل 

�شاِمَل����ة!"، فلم يح�شر بع����د ذلك، وذهب 
لينال املاج�شتري من مكان اآخر. 

ولن اأن�ش����ى – اأبدًا – �شن����وات الكتابة، 
عندم����ا كان����ت ُم�شِرَفت����ي، وكي����ف كاَن����ت 
ة،  ����ة، ومروَن����ة تامَّ ����ة تامَّ تتعاَم����ل بعلميَّ
وكنت اأختِلُف معه����ا كثريًا، فتتقبَّل ذلك، 
وتق����ول: "اإذا كنت مقتنعًا وكان لديك ما 
ُي�شند راأيك فافع����ل، اأنَت امل�شوؤول"، كما 
اأنن����ي خالف����ت �شيا�شته����ا يف الإ�شراف، 
اإذ كان����ت تكم����ل م����ع الطاِلب ف�ش����اًل بعد 
ف�شل، لكنن����ي ح�شل اأن ج����اءت العطلة 
ال�شيفي����ة، وهي ع����ادة ل تتقبل اأي عمل 
خ����الل العطل����ة، اإذ ت�شاف����ر لال�شتمت����اع، 
فاأنهيت خالل العطل����ة ر�شالتي بالكاِمل، 
واأر�شلته����ا بيد �شخ�����س اإىل بيتها، فلما 
ع����ادت والتقين����ا قاَل����ت باحل����رف: "لقد 
�شفعت لك علميت����ك، واإل ملزقت الر�شالة 
و�شرب����ت به����ا يف وجهك، خ����الل عمري 
كل����ه مل اتقبل ذلك، ومل يج����روؤ اأحد على 
اأن يفع����ل مع����ي ذلك، لكن م����ا وجدته يف 
الر�شال����ة خفف غ�شبي، اإن����ه عمل راِئع، 
اأنت ل�شت بحاجة اإىل ُم�شِرف"، وهو ما 
اأعادت تاأكيده يف كلماتها اجلميلة خالل 

املناق�شة. 
وبع����د اأن نلت املاج�شتري، واأثناء بحثي 
ع����ن التعي����ن، اأينم����ا كن����ت اأذه����ب اأجد 
روؤ�ش����اء الأق�ش����ام يعرفونن����ي، فتبن اأن 
�شلوى عقراوي – بدون علمي وتكليفي 
– كانت تفاحت روؤ�شاء الأق�شام النف�شيَّة 
– ب�ش����اأين،  تالميذه����ا  م����ن  – وكله����م 

وحتدثه����م عن����ي، لعله����ا تع����ر يل عل����ى 
تعي����ن، وكم كن����ت – ول زل����ت – ممتنًا 

لهذا الُنبل، واإن كاَن مل يحقق هدفه. 

الرحيل ال�شاِمت
�شة باملدنيَّة،  ���ة اأ�شيَلة، ُمغمَّ كاَنت عراقيَّ
���ة، ب���ل متحدي���ة  مل تك���ن ام���راأة تقليديَّ
وحت���ى  ب���ل  ���ة،  املجتمعيَّ الأط���ر  ل���كل 
���ن، كانت  البيولوجي���ة، فرغ���م كر ال�شِ
���ة، كما  حتر����س عل���ى اللت���زاِم واملهنيَّ
كانت حتِر����س على الأناق���ة واجلمال، 
ث اإل يف الِعلم  مل اأ�شمعه���ا يوم���ًا تتح���دَّ
وعن املجتمع. كانت �شاِخَبة احل�شور، 
الزاهي���ة،  الأل���وان  ذات  مبالب�شه���ا 
ة، و�شوتها  ���ة احل���ادَّ ومواقفه���ا النقديَّ

الأنيق وهي ُتدر�س وتناق�س. 
ورحَل���ت ب�شم���ت، بعي���دة ع���ن الوطن 
ال���ذي لزمته �شن���واٍت طويَل���ة، واأفَنت 
تل���ك ال�شن���وات يف حمبت���ه وخدمت���ه، 
وبعيدة عن قاع���ات الدر�س واملناق�شة، 
مل ي�شتذكره���ا الَوَط���ن ول موؤ�ش�شاِت���ِه، 
ومل  تتَع���ب،  ومل  َتُك���ن،  مل  كاأن  ت  م���رَّ
ت�شَخب، فيه، مل ت�شاأل عنها ومل تكرمها 
املوؤ�ش�ش���ة الأكادميية، مما ي�شري – يف 
لأنَّ  املوؤ�ش�ش���ة،  م���وت  اإىل   - احلقيق���ة 
عق���راوي اأكَر م���ن املوت، فه���ي خاِلَدة 
املُنَج���ز  يف  الزاِئ���ف،  ال�شط���ح  حت���ت 
العمي���ق، ويف  املنظ���ور  غ���ري  اخلاِل���د 
قلوب وذاك���رات بع�س من �شاَهَمت يف 

�شنعِهم.

��ة  ���ة احل��ق��ي��ق��يَّ ����ة ال���ع���راق���يَّ ���س��ل��وى ع����ق����راوي وَزَم�������ن الأك����ادمي����يَّ

   د. لوؤي خزعل جرب

اأ�شتاذتي �شلوى اإبراهيم عقراوي، تلميذة جان بياجيه، �شاِحب 
ة ويوري  الفل�شفة االب�شتمولوجية التكوينية والنظرية المعرفيَّ

ة  برونفنبرينر  )1917-2005( �شاِحب نظرية االأن�شاق االإيكولوجيَّ
، اأكَمَلت البكالوريو�س والماج�شتير والدكتوراه في الجامعات 

ُل  ة، وعاَدت اإلى العراق – في بداية ال�شتينيات – كاأوَّ االأميركيَّ
متخ�ش�شة في العراق بعلم النف�س التكويني ، لُت�شاِهم في تاأ�شي�ِس 

ة، وتدر�س اآالف الطلبة  اأق�شام علم النف�س في الجاِمعات العراقيَّ
ل العظيم ِمن  عبر ما يزيد على الِن�شف قرن، وِمنُهم الجيُل االأوَّ

العراقيين الِكبار، من اأمثاِل اأُ�شتاذيَّ االأثيرين البروفي�شور الدكتور 
اإبراهيم عبد الح�شن الكناني – رحمه اهلل – والبروفي�شور الدكتور 

خليل اإبراهيم ر�شول – حفظه اهلل -، وُت�شِرف على مئات ر�شاِئل 
الماج�شتير واأطاريح الدكتوراه، وقد كاَن لي ال�َشَرف – الباِلغ – اأن 

ُكنُت اأحدهم.

بابا الفاتيكان والقا�سية 
جو�سلني متى

يحيَّة بالعراق.. ع�سرون قرنًا بال انقطاع )5-1( الَم�سِ



ا �أزمة  » �إن �لوباء �أزمة في حد ذ�تها ولكنها �أي�ضً
ت���وؤدي �إل���ى تفاق���م �لأزم���ات �لموجودة م�ض���بقًا 
ف���ي ر�أ����س �لم���ال و�لرعاي���ة و�لع���رق و�لمناخ. 
و�إذ� كن���ا ن�ضع���ى لإ�ض���اح �لعال���م �أو �لكوكب ، 
فا ب���د من تحري���ره من قي���ود �قت�ض���اد �ل�ضوق 
�ل���ذي ي�ضتفي���د م���ن توزي���ع �لحي���اة و�لم���وت. 
فعندما وجه���ت �لدولة �ض���رورة لفتح �لقت�ضاد 
في منت�ض���ف �لوباء ، فقد �أت���ى ذلك على ح�ضاب 
�لأرو�ح �لب�ض���رية ، وه���ذه �لأرو�ح عموم���ًا هي 
حي���اة �ل�ض���ود و�لملوني���ن �لذي���ن يعمل���ون في 
�ل�ض���وق. باخت�ض���ار ،لقد ك�ض���ف �لوباء �لعالمي 
عن “محرك �لموت في قلب �لآلة �لر�أ�ضمالية “..

*اإن محاول��ة التعبيرعن �ش��عور العي�ش في ظل 
هذا الوباء اأمر �شعب لأننا نعي�ش م�شاعر الحزن 
العمي��ق والعزلة التي ل تط��اق وحتى تخيالت 
الرعب المروع. في اأوقات اأخرى ، هناك �شعور 
بالأمل والو�ش��وح حول م��دى ترابطنا ، ومدى 
ت�شليلن��ا وخطورتن��ا ف��ي ت�شرفن��ا ومعاملتن��ا 
م��ع الآخري��ن في ظ��ل افترا�ش��ات وممار�ش��ات 
نيوليبرالي��ة. نح��ن ، بع��د كل �ش��يء ، كما قلت 
، “ا�شت�ش��لمنا م��ن البداية لعال��م الآخرين.” ل 
يمك��ن اأن تك��ون وجهة نظ��رك وثيقة ال�ش��لة 
اأكث��ر لأنن��ا نجد اأنف�ش��نا و�ش��ط ثغ��رة عالمية 
غير م�شبوقة. هل يمكنك التحدث عن كيفية 
تفكيرك ف��ي الثغرة الأمنية ف��ي هذه اللحظة 
، ل �ش��يما فيم��ا يتعل��ق بكيفي��ة ع��دم توزيعها 

ب�شكل مت�شاٍو؟
ع���ن  �لوب���اء  يك�ض���ف   ، �أخ���رى  ناحي���ة  م���ن   -
�ض���عف عالمي. فكل �ض���خ�س معر�س لاإ�ض���ابة 
للع���دوى  معر����س  �لجمي���ع  لأن  بالفايرو����س 
�لفايرو�ض���ية من �لأ�ضطح �أو من �لب�ضر �لآخرين 
دون تكوي���ن مناعة. �ل�ض���عف لي����س مجرد حالة 
�حتمال تعر�ضك لاأذى من قبل �ضخ�س �آخر. �إنه 
�لطابع �لم�ض���امي و�لمتر�بط لحياتنا �لج�ضدية 
و�لجتماعي���ة. لقد ��ضت�ض���لمنا منذ �لبد�ية لعالم 
من �لآخرين لم نختاره �أبدً� لكي ن�ض���بح كائنات 
فردية �إل���ى حد ما، ول تنتهي ه���ذه �لتبعية على 

وج���ه �لتحديد بمرحل���ة �لبل���وغ . و للبقاء على 
قيد �لحياة ، يت�ض���ارك �لب�ضر �لهو�ء مع بع�ضهم 
�لبع����س ومع �لحيو�نات ؛ يت�ض���اركون �أ�ض���طح 
�إنه���م يلم�ض���ون م���ا لم�ض���ه �لآخ���رون  �لعال���م . 
ويام�ض���ون بع�ض���هم �لبع����س. وت�ض���ف ه���ذه 
�لأنم���اط �لتبادلي���ة و�لمادي���ة للم�ض���اركة بع���دً� 
حياتن���ا  ف���ي  وتر�بطن���ا  �ض���عفنا  ف���ي  حا�ض���مًا 

�لجتماعية �لمتج�ضدة.
تمثل���ت   ، �أخ���رى  ناحي���ة  م���ن 

للوب���اء  �لعام���ة  �ل�ض���تجابة 
“�لفئ���ات  تحدي���د  ف���ي 
�ل�ضعيفة” - �أولئك �لذين 
من �لمرجح ب�ضكل خا�س 
�أن يعانون من �لفايرو�س 

مدم���رً�  مر�ض���ًا  باعتب���اره 
ومه���ددً� للحياة ومقارنتهم 
عر�ض���ة  �لأق���ل  باأولئ���ك 

�لفئ���ات  وت�ض���مل  للفق���د�ن. 
�ل�ض���عيفة مجتمع���ات �ل�ض���ود 
و�لملوني���ن �لمحرومي���ن من 

�ل�ض���حية  �لرعاي���ة 
في���ة  لكا �

طو�ل حياتهم. كما ت�ضمل �لفئات �ل�ضعيفة �أي�ضًا 
�لفقر�ء و�لمهاجرين و�ل�ض���جناء و�لأ�ض���خا�س 
�لمتحولي���ن  و�لأ�ض���خا�س  �لإعاق���ة  ذوي 
و�لمثليي���ن �لذين يكافحون من �أجل �لح�ض���ول 
عل���ى حق���وق �لرعاية �ل�ض���حية ، وجميع �أولئك 
�لذي���ن يعان���ون م���ن �أمر�����س �ض���ابقة وظروف 
طبية د�ئمة. ويف�ض���ح �لوباء �ل�ضعف �لمتز�يد 
�أم���ام �لمر����س لجمي���ع �أولئ���ك �لذين 
ل يمكن �لح�ض���ول عل���ى �لرعاية 
�ل�ض���حية لهم ول يمك���ن تحمل 
تكلفتها. ربما يكون �ل�ض���عف 
�إذن هو �لعتم���اد �لمتبادل 
، و�لتعر����س ،و�لحتم���ال 
�لأكب���ر للوفاة لعدم وجود 

�لم�ضاو�ة �لجتماعية.

تاأمالت��ك  جان��ب  *اإل��ى 
توج��د   ، ال�ش��عف  ح��ول 
مو�ش��وعات مث��ل الح��زن. ، اإذ 
لأنه��م  بالح��زن  النا���ش  ي�ش��عر 
اآمني��ن  غي��ر  بب�ش��اطة 
كي��ف  اقت�ش��اديًا. 

نعب��ئ مثل ه��ذا الح��زن ، ليعلمنا كيف نم�ش��ي 
قدمًا؟

�أو  له���م  م���اأوى  ل  �لذي���ن  لأولئ���ك  بالن�ض���بة   -
�لعاطلين عن �لعمل ، فاإن �لتوقعات �لقت�ضادية 
ل يمك���ن �أن تب���دو �أكث���ر كاآب���ة. فب���دون نظ���ام 
رعاية �ض���حية عامل ومن�ض���ف ، وتاأكيد �لرعاية 
�ل�ضحية ك�ض���لعة عامة وتفوي�س من �لحكومة ، 
ُيت���رك �لعاطلون عن �لعم���ل للتناف�س على بد�ئل 
لتجن���ب �لوق���وع في �لمر����س و�لموت ب�ض���بب 
نق����س �لرعاي���ة، ه���ذه ه���ي �لق�ض���وة �لمذهل���ة 
للوليات �لمتحدة �لتي ت�ض���دم �أجز�ء كبيرة من 
�لعالم. �لعديد من �لعمال لي�ض���و� عاطلين موؤقتًا 
عن �لعمل فح�ض���ب ، بل ي�ض���جلون �نهيار عو�لم 
عملهم ، و�حتمال عدم وجود رو�تب ، و�لت�ض���رد 
، و�ل�ضعور �ل�ض���ائد بالتخلي عن �لمجتمع �لذي 
يج���ب �أن ينتم���و� �إلي���ه بحق. ل���ذ� ف���اأن �لزيادة 
�لجذرية في �لفقر تعني �لآن �أن �لقلق و�لخوف 
كي���ف  للكثيري���ن:  بالن�ض���بة  �لقاع���دة  �أ�ض���بحا 
�ض���ياأكلون؟ ه���ل �ض���ياأكلون �أقل ��ض���تمر�رً� و�أقل 
�ض���حة؟ هل �ض���يجدون م���اأوى؟ كيف �ض���ينجون 
وم���ن يعتمدون عليهم؟ ي�ض���عر �لكثيرون بالقلق 
لأنه���م ل يعرف���ون حت���ى �لآن م���ن �أو م���ا �ل���ذي 
�ضيخ�ضرونه بعد ، و�أي �أجز�ء من �لعالم �ضتفقد 
ب�ض���كل ل يمكن ��ض���ترد�ده �أو يع���اد �إحيائها في 
�ض���كل جدي���د ومبتور. قد ي�ض���تعد �أولئ���ك �لذين 
ي�ض���عرون بالح���زن �لآن لمزيد م���ن �لحزن ، ول 
يعرفون من �أي �تجاه �ضي�ضل. �إذ يرتبط �لحزن 
بالفقد�ن �لمفاجئ لحياة �ض���خ�س ما باإح�ض���ا�س 
بال�ضدمة من �أن هذ� �لعالم �لآن يمكن �أن تحدث 

فيه مثل هذه �لخ�ضائر و�ضوف تحدث.
يغل���ق  �لم�ض���تقبلي  �لأف���ق  كان   ، �لوب���اء  قب���ل 
بالفعل بالن�ض���بة للعدي���د من �لأ�ض���خا�س �لذين 
�أجب���رو� على �لتنقل بين �لوظائ���ف ، و�لذين لم 
ي���رو� زيادة حقيقي���ة في �لأج���ور ، ووجدو� �أن 
�لإيج���ار�ت و�لديون و�لتكالي���ف �لطبية تنتمي 
�إل���ى فئة �لتو�ض���ع “غير �لم�ض���تحقة �لدفع”، �إن 
�إح�ضا�ض���هم �لكام���ل بالم�ض���تقبل مبن���ي على ذلك 
�لدين غير �لقابل للدفع: وهذ� ي�ض���بح �ضكًا من 

�أ�ضكال �لعبودية ، وبدون نهاية.

ت�شعر  الأكاديمية  الأو�شاط  اأن  البع�ش  *يرى 
باأنها عديمة الجدوى واأن الذهاب اإلى الف�شول 
في  له.  معنى  ل  الوقت  هذا  خالل  الدرا�شية 

ب�شكل  �شريحين  الفل�شفة  طلبة  كان   ، الواقع 
ق��راءة  ف��ي  �شعوبة  ي��ج��دون  اإن��ه��م  خ��ا���ش. 
عن  غافلة  تبدو  التي  المجردة  الن�شو�ش 

ماأزقنا الوجودي الحالي. بماذا تن�شحينهم ؟
- ي�ض����عر بع�����س �ل�ض����باب ، بم����ن فيه����م طابي 
، بالقل����ق م����ن فقد�ن �لأمل نف�ض����ه. لكن ياأ�ض����هم 
لي�س ياأ�ض����ًا طائ�ض����ًا. �إنهم ل يقبل����ون �لأكاذيب 
و�لوعود �لكاذبة من �لمنتفعين �أو �ل�ضيا�ضيين 
�لذي����ن يطالبون باإعادة فتح م����كان �لعمل دون 
�أي �عتب����ار ل����اأرو�ح �لت����ي ل يمك����ن �أن تنج����و 
من �لعدوى.. �إنهم يعي�ض����ون في حالة من عدم 
�ليقي����ن �لعمي����ق خال ه����ذ� �لوق����ت حتى وهم 
ي�ضعون �إلى تر�ض����يخ فهمهم �لم�ضتنير للوباء. 
و�أن����ا كمدر�ض����ة وم�ضت�ض����ارة ، �أفكر ف����ي كيفية 
�لحف����اظ على ثب����ات �ل�ض����باب عندم����ا تتاأرجح 
موؤ�ض�ضة �لمرء في �لتعليم �لعالي ، لأننا نو�جه 
تجميد �لتوظيف و�لإج����از�ت وتجميد و�إلغاء 
�لوظائ����ف �لأكاديمية وما بع����د �لدكتور�ه. لقد 
كانت �لفنون و�لعلوم �لإن�ضانية تكافح بالفعل 
من �أجل �لح�ض����ول على تمويل لئق في �ضوق 
�لتعليم �لعال����ي �لذي يميل �إلى مكافاأة مجالت 
�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�ضة و�لريا�ضيات 

دون روؤية مدى تر�بط �أنو�ع �لمعرفة لدينا.
�لأ�ض����ئلة �لأ�ضا�ض����ية بالن�ض����بة ل����ي ه����ي - كيف 
نعي�س ، وكيف نو�جه �لفناء و�أف�ض����ل �ل�ض����بل 
لفه����م �لعالم - هي �لأ�ض����ئلة �لت����ي تدفع �لعلوم 
�لإن�ض����انية با�ض����تمر�ر وم����رة �أخ����رى، �إن �أزمة 
�لقي����م �لت����ي نو�جهه����ا هائل����ة حي����ث ُتفر�����س 
مخطط����ات قي����م �لتكلف����ة عل����ى �إد�رة �لحي����اة ، 
وغالبًا ما ت�ض����نف �لعلوم غير �لم�ض����تقرة على 
�أنها حياة يمكن �ل�ض����تغناء عنه����ا، ل عجب �أن 
يلج����اأ �لنا�����س �إل����ى �ل�ض����عر و�لغن����اء و�لكتابة 
و�لف����ن �لب�ض����ري و�لتاري����خ و�لنظري����ة لفه����م 
عالمهم �لوبائي ، و�لتفكير في �ل�ضوؤ�ل: عندما 

ينهار �لعالم كما نعرفه ، ماذ� بعد ذلك؟

* بالن�شبة لأولئك الذين اأعربوا عن رغبتهم 
يزده��ر  حت��ى  باأرواحه��م  الت�ش��حية  ف��ي 
حزنه��م  اأن  يب��دو   . اأخ��رى  م��رة  القت�ش��اد 
الوحيد مرتبط بحقيقة اأن الآلة الراأ�ش��مالية 
تت�ش��رر. يبدو الأمر كم��ا ل��و اأن الكثيرين لم 
يتراجع��وا اأو ل يخاطوا ب�ش��بب م��وت كائنات 
ب�شرية اأخرى ؛ بل اإنهم مذعورون من حقيقة 

اأن الراأ�شمالية تنقلب. ماذا يعني هذا المنطق 
الأخالقي )اأو عدمه( تجاه البع�ش في بلدنا؟

- نع����م ، ن����رى �لخطاب ح����ول “�ض����حة �لأمة” 
“�ض����حة  ح����ول  �آخ����ر  خط����اب  �إل����ى  ينزل����ق 
�لقت�ض����اد”. لك����ن �لد�رويني����ة �لجتماعية قد 
تر�ض����خت ف����ي بع�����س �لدو�ئ����ر ، وخا�ض����ة في 
�لمناق�ض����ات حول “مناع����ة �لقطيع”. �ذ يجادل 
�لبع�����س باأن����ه يجب �إعادة تن�ض����يط �لقت�ض����اد 
حت����ى ل����و ت����رك �لفايرو�����س �أكث����ر حري����ة ف����ي 
�لنت�ض����ار ، مما يه����دد حياة �لأ�ض����خا�س �لأكثر 
�ض����عفًا. فعلى �لرغ����م من �أن �لبع�����س يدعي �أن 
�لم�ضت�ض����عفين �ض����يظلون “محميين” بالبقاء 
خ����ارج م����كان �لعمل ، ف����اإن هذ� يعني بب�ض����اطة 
للكثيري����ن. وه����ي  بالن�ض����بة  �لبطال����ة  تكثي����ف 
“�لمناعة” �ل�ضحية  تلك  لي�ضت “حماية” لأن 
عل����ى  وتوؤث����ر  �لفايرو�����س  �ض����ك  ب����ا  �ض����تنقل 
مجتمعاته����م ، بما في ذلك �آبائه����م و�أجد�دهم ، 
وجميع �أولئك �لذين ل ي�ض����تطيعون �لبقاء في 
�لمن����زل. نظ����رً� لأن “�ل�ض����عفاء” ل ُيعتب����رون 
منتجين في �لمجتمع �ضبه �لآري �لجديد ، فهم 
رون حياتهم ، و�إذ� مات����و� ، فهذ� مقبول  ل ُيق����َدّ
على ما يبدو ، حيث ل يتم ت�ض����ورهم على �أنهم 
عم����ال منتج����ون ، بل”م�ض����ارف” لاقت�ض����اد. 
وعلى �لرغم من �أن حجة ح�ض����انة �لقطيع قد ل 

تقدم هذ� �لدعاء �ضر�حة ، �إل �أنها موجودة.
�إن �إعادة ت�ضغيل �لقت�ضاد بدون رعاية �ضحية 
�ض����املة يعني �لت�ض����حية ب����اأرو�ح �أولئك �لذين 
ل����م تك����ن �ض����حتهم �أو رعايتهم �ل�ض����حية جيدة 
عل����ى �لإطاق.وهوتكثي����ف تل����ك �لأ�ض����كال من 
عدم �لم�ض����او�ة �لجتماعية و�لقت�ضادية �لتي 
توؤثر ب�ض����كل غير متنا�ضب على �ل�ضود وجميع 
�أولئ����ك �لذين ي�ض����نفون على �أنهم “�ض����عفاء” 
ف����ي �لوب����اء. ل يكفي �أن ن�ض����ير �إل����ى �أن �لعامل 
�لمنت����ج ف����ي م����كان �لعم����ل و�لمج����ال �لعام من 
�لمحتم����ل �أن ينجو م����ن �لعدوى �لفايرو�ض����ية 
، ويوؤ�ض�����س مناع����ة ، ويو��ض����ل �لعم����ل ؛ ه����ذ� 
�لعامل هو نا�ض����ر محتم����ل عند �لإ�ض����ابة. هذ� 
ثم����ن يرغ����ب �لبع�س ف����ي دفعه ، لك����ن يجب �أن 
ننظ����ر بعناية في �لأخاق و�ل�ضيا�ض����ة في مثل 
ه����ذ� �لق����ر�ر. م����ن �أجل “�ض����حة” �لقت�ض����اد ، 
ينت�ض����ر �لفايرو�س وي�ضر ب�ض����حة �ل�ضكان ، ل 
�ض����يما �أولئك �لذين هم في حال����ة خطرة و�أكثر 

عر�ضة لخطر �لموت.

ت��ح��ري��ره  ي��ع��ن��ي   ، ال��ع��ال��م  اإ����ش���الح   
م�����ن ق����ي����ود اق���ت�������ش���اد ال�������ش���وق.
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�لفرن�ضي  �لفيل�ضوف  م�ضاهمة  كانت  بعده   ، “
�إدغار مور�ن من خ���ال كتاب بعنو�ن   “لنغّير 
�لطري���ق.. درو�س فايرو����س كورونا “ ،  وقبل 
 – �لنكليزي���ة  �لرو�ئي���ة  �أ�ض���درت  �أ�ض���ابيع 
كتاب���ًا  �ض���ميث  ز�دي   – �لأ�ض���ل  �لجامايكي���ة 
بعنو�ن “ �إيحاء�ت “ ، ي�ضم عددً� من �لمقالت 
كتبتها �ض���ميث �أثناء تو�جده���ا في نيويورك  ، 
حي���ث �غلقت �لمط���ار�ت وكان لز�م���ًا عليها �أن 
تلت���زم بالحظر �لمنزلي ، قال���ت �إن هذ� �لكتاب 
كان “طريقته���ا ف���ي فع���ل �ض���يء م���ا” .  تب���د�أ 
�ض���ميث كتابها بالق���ول لو �أن �أحدً� ق���ال لها في 
�لعام �لما�ض���ي �إن �ل�ض���يف �لحالي �ضيجبر كل 
�إن�ض���ان �أن ي�ض���ع كمامة على وجهه ، لو�ض���فت 
�ض���احب �لقول بالمجنون ، ثم تتحدث �ض���ميث 
ع���ن �لع���ادي وغي���ر �لعادي ف���ي زم���ن كورونا 
حيث تكتب : “ �إذ� لم تحقق كورونا �أي نتائج، 
فاإنه���ا، عل���ى �لأقل، �ض���لطت �ل�ض���وء على نقاط 
�ض���عفنا �ل�ضخ�ض���ية، و�لمالي���ة، و�لجتماعية، 
كان   “ وت�ض���يف:   ، وغيره���ا”  و�لتعليمي���ة، 
�لع���ادي ه���و �إدم���ان �لعم���ل �لج���اد، و�لمرهق 
ث���م، في �لأم�ض���يات وعط���ات نهاية �لأ�ض���بوع 
و�لإج���از�ت، حيث �لنتقام م���ن �إدمان �لإرهاق 
باإدم���ان �لترفيه و�لمرح...  لك���ن، مع كورونا، 
�ض���ار �لع���ادي غير ع���ادي. لم يعد هن���اك عمل، 
حت���ى غير مرهق.  ولم يعد هن���اك ترفيه، حتى 
�لم�ض���ي في حديقة عامة �أ�ض���بح ين���ذر بالخطر 
“  . لكن �ضميث ل تذكر �لم�ضاوئ فقط ، و�إنما 
تتح���دث �أي�ض���ًا عن �لإيجابي���ات ، فهي ترى �أن 
فايرو����س كورون���ا جع���ل �لنا�س  يفك���رون في 

ثاث ق�ضايا �أ�ضا�ضية:
�أوًل.. �لإن�ض���انية : تتمثل هذه في �لتقارب بين 
�لنا�س. لي�س تقاربًا ج�ض���مانيًا، ولكن فكريًا: “ 
�أنت ت�ضع كمامة على وجهك لتقيني، و�أنا �أ�ضع 

كمامة على وجهي لأقيك “ .
ثانيًا.. �لم�ض���وؤولية: تتمثل ف���ي �إطاعة قو�نين 
�لحكومة. و�لقتناع باأن �لحكومة، مهما كانت 
�آر�ء �لنا����س فيه���ا، ورغ���م كث���رة �ض���لبياتها، “ 
�أمرت���ك �أن تلت���زم بالحظر ، فالتزمت غ�ض���بًا 

عنك”.
ثالثًا.. �لأخاق : تتمثل في �ل�ض���و�ب 
و�لخط���اأ. بالإ�ض���افة �إل���ى �لجو�نب 
�ل�ضحية، و�لقانونية، و�ل�ضيا�ضية، 
�ض���ار هناك خيار �أخاقي و��ضح: 

هل تتعاون مع غيرك لمو�جهة �لكارثة �لكبرى 
�لتي تهّدد كل �لب�ضرية؟ �أو تتمرد، وتتحالف مع 

�لكارثة �لكبرى، �ضد كل �لب�ضرية؟
وتت�ض���اءل ز�دي �ض���ميث : م���ا ه���ي  كورون���ا 
ه���ذه �لت���ي تجعلن���ا ننه���ي �لتفاخر ، وتق�ض���ي 
عل���ى نظرتنا �لدونية لاآخر ، و�ض���رنا نريد �أن 
يت�ض���امن �لجمي���ع ؟ . نريد م���ن كل و�حد منهم 
�أن ي�ض���ع كمامة على وجه���ه، لأنه عندما يحمي 

نف�ضه، هو، �أي�ضًا، يحمينا .
عندم���ا بد�أ �لإغاق في مدين���ة نيويورك ، قالت 
�ض���ميث �إنه���ا �فتر�ض���ت ، كما يفع���ل �لعديد من 
�لكّت���اب ، �أنه���ا �ض���تكون �أكث���ر �إنتاجي���ة. لكنها 
وج���دت �ض���عوبة ف���ي �لتركي���ز مث���ل �لآخرين 
:” �أدرك���ت ع���دم ج���دو�ي. �أعن���ي ، �أعتق���د �أن 
�لرو�ئيي���ن د�ئمًا ما ي�ض���عرون بع���دم �لجدوى 
�إل���ى حد م���ا ، لكنني �أعتقد �أن �لأم���ر يتفاقم ، ل 
�ض���يما في �لأوقات �لحرجة “ لكنها تجد نف�ضها 
عالق���ة مع �ل�ض���يء �لوحيد �ل���ذي يمكنها فعله ، 
وه���و �لكتابة :” لأول م���رة في حياتي ، �أدركت 
�أن �لكتاب���ة يمكنه���ا �أن تقدم �ض���ورة لما يجري 

حولنا “  .
عندم���ا طالت �أيام �لحظر و�إغاق في نيويورك 
، �أخ���ذت ز�دي �ض���ميث تح���ن �ل���ى بيته���ا ف���ي 
لن���دن ، و�لمكت���ب �ل�ض���غير �لمن���زوي في ركن 
م���ن �أركان �لبي���ت و�ل���ذي ت�ض���ع عليه �ض���ورة 
�لكاتب���ة �لبريطانية �ل�ض���هيرة “ جين �أو�ض���تن 
“ ، عندم���ا جل�ض���ت ذ�ت يوم لتجرب حظها في 
كتاب���ة      رو�يته���ا �لأولى “ �أ�ض���نان بي�ض���اء “ 
، ظن���ت �أمها و�أقاربها �إنها لن تكتب �ض���يئًا مهمًا 
. لكن ز�دي �ض���ميث فعلتها ، وبعد �ض���تة �أ�ض���هر 
من �لجلو�س ثماني �ضاعات على كر�ضي خ�ضبي 
عتي���ق ومكت���ب ��ض���تعارته من مطب���خ و�لدتها 
ربطت رزمة �لورق �ل�ض���خمة �لت���ي �نتهت من 
كتابته���ا على موؤخرة در�جتها �لهو�ئية وقررت 
�لذه���اب به���ا �لى �إح���دى دور �لن�ض���ر ، وعندما 
�ض���األها �لنا�ض���ر عن مو�ض���وع �لرو�ية ، �أجابت 
�إنه���ا مثل حياتن���ا ، كل و�حد يريده���ا �أن تكون 

مختلفة ومتميزة . 
تب���د�أ �ض���ميث كتابه���ا “ �إيح���اء�ت “ بالكلم���ات 
�لتي قاله���ا �لرئي����س �لميركي دونال���د تر�مب  
: “�أتمن���ى �أن ن�ض���تعيد حياتن���ا �لقديم���ة ، كان 
لدين���ا �أعظم �قت�ض���اد �ض���هدناه عل���ى �لإطاق ، 
ول���م يك���ن لدين���ا �لم���وت “. وتقول �ض���ميث �إن 

تر�م���ب لم يك���ن مخطئًا  ، فالطريق���ة �لميركية 
ه���ي �لتفكي���ر في �لم���وت على �أنه �ض���يء يمكن 
هزيمت���ه عب���ر برنام���ج �جتماع���ي ، وتاح���ظ 
�ض���ميث  �إن “�لموت �لذي �نت�ض���ر ف���ي �أميركا ، 
كان د�ئما هناك  ، و�إن كان محجوبًا ومرفو�ضًا 
، ولكن �لآن وبف�ض���ل كورونا تمكن �لجميع من 
روؤيت���ه “ . . ونجد �ض���ميث تتعاطف مع �لجيل 
�لأميرك���ي �لجدي���د �ل���ذي ت�ض���فه بان���ه ولد في 
ق���رن محا�ض���ر ، ويعي�س �لآن �أزمات �لحا�ض���ر 
بعي���ون قلقة على م�ض���تقبل ه�س للغاية : “ كان 
�لوع���د �لامتناهي لل�ض���باب �لأميركي ، �لوعد 
�لذي �ضاغته �لأفام و�لإعانات و�لمن�ضور�ت 
�لجامعي���ة - كذب���ة فارغة لفت���رة طويلة لدرجة 
�أنن���ي لحظت طابي يمزحون ب�ض���اأنها بدعابة 
�ض���ود�ء �أكث���ر ماءم���ة لكب���ار �ل�ض���ن ، لقد�م���ى 
�لمحاربي���ن » يحكم���ون عل���ى �لأ�ض���ياء وكاأنهم 

عا�ضو� تجارب عقود “ .    
وترف����س �ض���ميث �لمقولة �لت���ي يرددها بع�س 
�لمفكرين من �أن �لعالم �لقديم قد �نتهى وتوؤكد 
�أن “�لع���ام ل���م ينته بع���د ،” لذ� فه���ي ل تحاول 
كتاب���ة “ح�ض���اب �ض���امل” لع���ام 2020. و�إنم���ا 
تح���اول �أن تط���رح بع����س �لأف���كار و�لم�ض���اعر  

�لتي �أثارتها �لأحد�ث .
تقول �ض���ميث �إنها كانت “في حالة من �لرهبة” 
�لعرقي���ة  �لعد�ل���ة  وه���ي تر�ق���ب �حتجاج���ات 
�لتي �أ�ض���علت �ض���ر�رة مقتل ج���ورج فلويد على 
يد �ض���رطة مينيابولي����س ، على �لرغ���م من �أنها 

تكت���ب عن �لعرق و�لعن�ض���رية ، �إل �أن �ض���ميث 
تقول �إنها ل تعتبر نف�ضها نا�ضطة :” �أنا كاتبة ، 
دوري �لوحيد كما �أرى ، هو كيف يمكنني كيف 
�أ�ض���اعد �لنا����س عل���ى �لقي���ام بما يتعي���ن عليهم 

�لقيام به؟“.
في مقالتها ، تقارن �ضميث بين جائحة   كورونا 
و�لعن�ض���رية ، حي���ث كتبت �أن �لعن�ض���رية هي 
فايرو�س ي�ضيب �لكثير من �لأميركيين �لبي�س 
:” ق���د يك���ون بع�ض���ه م�ض���حوبًا باأعر�����س ، 
�أو مل���يء بالكر�هي���ة و�لعن�ض���رية ، بينم���ا ق���د 
يك���ون �لبع�س �لآخر ب���دون �أعر�����س ولكن ل 
ي���ز�ل يتخل����س م���ن �لفايرو�س. “ .وت�ض���يف 
�ض���ميث �أنها كانت تعتقد �أن���ه في يوم من �لأيام 
�ض���يكون هناك لقاح �ض���د فايرو�س �لعن�ضرية ، 
بع���د �أن : “ ي�ض���بح  ع���دد كاٍف م���ن �لنا�س على 
در�ية بالعن�ض���رية في حياتهم �ليومية ، عندها 
�ض���نطور نوع���ًا م���ن مناع���ة �لقطي���ع “ ..لكنها 
تق���ر �أن �لعن�ض���رية تتغل���ب ف���ي �أحي���ان كثيرة 
عل���ى �لطلبع���ة �لب�ض���رية ، ول يكف���ي �لتخل�س 
م���ن �لتماثي���ل ورم���وز �لعن�ض���رية لدح���ر هذ� 

�لفايرو�س .
تق���ول ز�دي �ض���ميث �إن �لأ�ض���ئلة �لتي تطرحها 
ف���ي كتابه���ا “ �يح���اء�ت “ ج���اءت جميعه���ا من 
�لق���ر�ء�ت �لت���ي ر�فقتها ط���و�ل حياتها ، وهي 
تتذك���ر ف���ي محن���ة كورون���ا كت���اب “ �لتاأمات 
�أوريليو����س حي���ث كان قد طرح  “ لماركو����س 
�ل�ض���ئلة ح���ول معاناة �لإن�ض���ان ، وه���ي تقول 

�إنه���ا حاول���ت من خ���ال ه���ذ� �لكتاب وتق�ض���د 
“ �أن تتاأم���ل �لكثي���ر من �لمو�قف  “ �لتاأم���ات 

�لمعا�ضرة �لمختلفة  .
يكتب ماركو�س:” ل ت�ضعر بال�ضتياء، �لَهزيَمِة 
�أو �لقن���وط؛ لأن �أيام���ك لم تعد َمليئ���ًة بالأفعاِل 
�لحِكيمِة َو�لمنا�ض���بة، لكن ��ْض���ترِجع قوتك بعد 
���رِفك كاإن�ض���ان ، بالرغم  �ل�ض���قوط، �حتِف بت�ضَ
من عدِم كماِلك ، و�حت�ض���ن ِبكلّية �ل�ض���عَي �لذي 

�ضرْعت فيه. “ . 
تخبرن���ا ز�دي �ض���ميث  �أنه���ا �أر�دت م���ن خ���ال 
كتابها “�إيحاء�ت” �أن تمار�س نوعًا من �أ�ضكال 
�لمقاومة :” �ض���د تلك �ل�ض���رعة �لمجنونة �لتي 
ي�ض���ير بها �لعالم ، ، مقاومة �ضد فكرة يجب �أن 
ُتعطى لنا  كل يوم من قبل �لتكتات �لر�أ�ضمالية 
�ل�ضخمة.. فقط ، �أردت �أن �أعطي �لقر�ء �ل�ضيء 
�ل���ذي �أح���اول محاربته من �أجل نف�ض���ي ، وهو 
م�ض���احة للتفكي���ر ف���ي �أفكارن���ا جميع���ًا  ، مهما 

كانت».
تبح���ث �ض���ميث في” �إيح���اء�ت ع���ن “ �للتز�م 
�ل���ذي ت�ض���عر ب���ه تج���اه �لآخرين وخ�ضو�ض���ًا 
�لفقر�ء و�ل�ض���عفاء ، وعندما �ُضئلت عن حالتها 
في ظل �لإغاق ، قالت  �إنها” محظوظة مقارنة 
بالكثير من �لنا�س �لذين يعي�ض���ون ظروفًا غير 
مريح���ة وغير �إن�ض���انية  ، ، وه���ي تنهي كتابها 
به���ذه �لجمل���ة  :” �إن �لعتر�ف بو�قع م�ض���اكل 
�لمرء ، باأي �ض���كل من �لأ�ض���كال ، قد ي�ض���هل في 

�لو�قع ، معالجة م�ضاكل �لآخرين “ .

ال����وب����اء ع���ن م��ح��رك   ل��ق��د ك�����ش��ف 
الراأ�شمالية. الآل���ة  قلب  ف��ي  ال��م��وت 

كورونا   مواجهة  في  �سميث  "اإيحاءات" زادي 
علي ح�شني

بينما اأعداد الم�شابين بفايرو�ش كورونا 
ما تزال في ت�شاعد في اأنحاء كثيرة من 

العالم، ُمغّيرة �شكل الحياة ب�شورة لم 
ياألفها الإن�شان من قبل ، نجد في الوقت 

نف�شه تاأثير وتداعيات هذه الوباء في 
الأو�شاط الفكرية والثقافية ، حيث 

ُن�شرت كتابات لمفكرين مثل الفرن�شي 
اآلن تورين عالم الجتماع ال�شهير، 

والفيل�شوف الإيطالي بيتر �شينغر، اإلى 
الروائية الهندية اأرونداتي روي، اإل 
اأن الفيل�شوف المثير للجدل �شالفوي 

جيجيك  اأراد اأن تكون م�شاهمته اأكبر 
فاأ�شدر اأول كتاب عن فايرو�ش كورونا 
بعنوان “ الوباء.. كوفيد 19 يهز العالم 

في حوار مع الفيل�سوفة الأميركية جوديث بتلر :
»اإذا كان فوكو يعتقد اأن هناك فرقًا بين قتل حياة �شخ�ش اآخر وترك اآخر يموت ، فاإننا نرى اأن عنف ال�شرطة يعمل جنبًا اإلى 

جنب مع الأنظمة ال�شحية التي ت�شمح للنا�ش بالموت. اإنها عن�شرية منهجية تربط بين �شكلي ال�شلطة »..هذا ماتراه الفيل�شوفة 
الأميركية والمنظّرة جوديث بتلر موؤلفة كتاب ) قوة الالعنف ( التي تحدثت في حوار اأجراه معها موقع �شبرنغر اللكتروني عن 

�شيا�شة الالعنف وعدم الم�شاواة الجتماعية وتاأثيرات وباء كوفيد -19 على العالم قائلة : 



 متابعة املدى 

اأعلنت اجلائ���زة العاملية للرواي���ة العربية عن 
الروايات املر�ّش���حة للقائم���ة الطويلة بدورتها 
للع���ام 2021، وتبل���غ قيم���ة جائزته���ا 50 األف 
دوالر اأمريك���ي. وتت�شمن القائم���ة 16 رواية 
�ش���درت خالل الف���رة ب���ن اأول متوز/يوليو 
 ،2020 اآب/اأغ�ش���ط�س  اآخ���ر  وحت���ى   2019
وجرى اختيارها من ب���ن 121 رواية تقدمت 
للجائزة. و�ش���ل اإىل القائمة الطويلة للجائزة 
يف دورته���ا الرابعة ع�ش���رة كّتاب من 11 بلدًا، 
تراوح اأعمارهم ب���ن 31 و75 عامًا، وتعالج 
الرواي���ات ق�ش���ايا ذات �ش���لة بواق���ع الع���امل 
العرب���ي اليوم، م���ن معاناة العراق وانت�ش���ار 
امل���راأة يف  اإىل و�ش���ع  اجلماع���ات املتطرف���ة، 

العامل العربي. تنحو ثالث روايات من القائمة 
يف اجتاه ف�ش���اء بولي�ش���ي، ارتكبت جرائمها 
على خلفي���ة ح���روب و�ش���راعات يف املنطقة، 
كما اتخذت روايات القائمة الطويلة ف�شاءات 
عدن وعّمان والدار البي�شاء ووهران وغريها 
من املدن العربية �ش���احًة الأحداثها وحتكي عن 

العالقات االإن�شانية ودور االأدب يف التنوير.
م���ن ب���ن قائمة الروائين ال�ش���تة ع�ش���ر الذين 
و�ش���لت اأعماله���م اإىل القائم���ة الطويل���ة، ثمة 
العديد من االأ�ش���ماء املاألوف���ة، من بينهم جالل 
برج�س )املر�ش���ح للقائم���ة الطويلة عام 2019 
ع���ن رواي���ة "�ش���ّيدات احلوا����ّس اخلم����س"(، 
وحم�ش���ن الرمل���ي )املر�ش���ح للقائم���ة الطويلة 
مرت���ن يف عام���ي 2010 و2013 عن روايتي 
الرئي����س"(،  و"حدائ���ق  االأ�ش���ابع"  "مت���ر 
واحلبي���ب ال�ش���املي )املر�ش���ح مرت���ن للقائمة 

الق�شرية يف عامي 2009 و2012 عن روايتي 
الب�ش���اتن"،  كلري" و"ن�ش���اء  م���اري  "روائح 
ويو�شف فا�شل )املر�شح للقائمة الق�شرية عام 
2014 ع���ن "طائ���ر اأزرق نادر يحل���ق معي"(، 
للقائم���ة  )املر�ش���حة  الدي���ن  ع���ز  ومن�ش���ورة 
الق�ش���رية عام 2010 عن "وراء الفردو�س"(، 
للقائم���ة الطويل���ة  الناظ���ر )املر�ش���ح  وحام���د 
مرت���ن يف عام���ي 2016 و2018 عن روايتي 
االأ�ش���ود(".  ال�ش���ّقا" و"الطاوو����س  "نب���وءة 
و�ش���هدت الدورة احلالية من اجلائزة و�شول 
كّت���اب للمرة االأوىل اإىل القائمة الطويلة وهم، 
عبد الله الب�ش���ّي�س، وعّبا�س بي�شون، واأحمد 
زين، وعبداملجيد �ش���باطة، وعبد اللطيف ولد 
عبد االله، وعبد الل���ه اآل عياف، واأمرية غنيم، 
وعم���ارة خلو����س، ودني���ا ميخائيل، و�ش���ارة 
للرواي���ة  العاملي���ة  تعت���ر اجلائ���زة  النم����س. 

العربية جائزة �شنوية تخت�س مبجال االإبداع 
الروائ���ي باللغ���ة العربي���ة، وترع���ى اجلائ���زة 
"موؤ�ش�شة جائزة بوكر" يف لندن، بينما تقوم 
اأبوظبي" يف   - وال�ش���ياحة  الثقاف���ة  "دائ���رة 

دولة االإمارات العربية املتحدة بدعمها ماليًا.
يف اإط���ار تعليق���ه عل���ى القائم���ة الطويلة، قال 
�شوقي بزيع، رئي�س جلنة التحكيم: "اأ�شتطيع 
اأن اأج���زم ب���اأن م���ا ح�ش���لنا علي���ه من ح�ش���اد 
�ش���ردي وف���ري، م���ا ه���و اإال الثم���رة الطبيعي���ة 
للتحال���ف غ���ري املحمود ب���ن جائح���ة الكوفيد 
19، الت���ي اأقفلت اأم���ام الكّتاب اأب���واب احلياة 
كلها با�شتثناء باب اللغة، وبن جائحة النظام 
���ن بكل اأ�شكال الف�شاد  العربي الر�شمي املح�شّ
والقهر واال�ش���تحواذ.. وهو م���ا بدت تردداته 
وا�ش���حة متامًا يف الروايات املر�ش���حة، ويف 

روايات الالئحة الطويلة على نحو خا�س".
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�ش���درت عن دار املدى رواية "طقو�س فار�شية" للكاتبة االإيرانية 
�شيمن دان�شور ترجمة علي عبد االمري �شالح، والرواية تتناول 
اأفكار وتطلعات جيل كامل من االإيرانين يف حقبة زمنية متيزت 
بغليان اجتماعي و�شيا�شي. ُن�شرت الرواية عام 1969 فبيع منها 
اأكرث من ن�شف مليون ن�شخة وُترجمت اإىل 17 لغة وُعدت عمال 
كال�ش���يكيًا. عملت �شيمن دان�ش���ور باالإذاعة وال�شحافة وكتبت 
الق�شة الق�ش���رية والرواية وترجمت لت�شيخوف وبرنارد �شو 
وهوث���ورن ونال���ت الدكت���وراه يف االأدب الفار�ش���ي من جامعة 
طهران وتزوجت من جالل اآل اأحمد؛ املثقف والكاتب االإيراين 
البارز ولعبت دورًا مهمًا يف جمعية الكّتاب االإيرانين ودعمت 

املعار�شن منهم حلكم ال�شاه.

كنت اأنوي الكتابة عن خر 
مثري حدث يف جارتنا االأردن 

حيث �شدر قرار باإقالة وزيرين 
حل�شورهما ماأدبة طعام يف 

اأحد املطاعم متجاوزين العدد 
امل�شموح به على الطاولة "خالفا 
الأوامر الدفاع" املتعلقة مبكافحة 

فايرو�س كورونا. 
ملاذا اخلر مثري؟، الأنني اأنتمي 

اإىل بالد  يقوم فيها �شيا�شي 
باإقامة احتفال انتخابي يح�شره 

املئات ، دون اأن يقول له اأحد: 
ملاذا ال تطبق عليك القانون مثل 

عباد الله الفقراء؟. 
ع�شنا يف االأيام االأخرية مع 

املعركة التي دارت حول مقتل 
ال�شحفي ال�شعودي جمال 

خا�شقجي، حيث خرج علينا 
بايدن ومعه وزير خارجيته 
واحلكومة االأمريكية بكامل 

عدتها لتفتح ملف مقتل ال�شحفي 
ال�شعودي، وليقف بايدن 

اأمام عد�شات امل�شورين يبكي 
على احلريات وينوح على 

الدميقراطية ، وقبل اأن يعتقد 
البع�س اأنني اأ�شخر من عملية 
قتل خا�شقجي، اأقول يف هذه 

الزاوية كنت وما زلت متعاطفًا 
ومت�شامنًا مع كل اإن�شان يتعر�س 

للقتل �شواء جمال خا�شقجي 
اأو غريه، ولكننا يا�شادة ياكرام 

ع�شنا يف هذه البالد ف�شواًل 
متوا�شلة من القتل والتغييب 

دون اأن يخرج علينا بايدن ومن 
معه ي�شتنكرون ويتوعدون، 
بل اإن ال�شيد بايدن ويف ظل 

رئا�شة باراك اأوباما، كان يعتقد 
اأن بالد الرافدين من دون نوري 

املالكي �شينتهي، ولهذا طرح 
فكرة تق�شيم العراق.. ويف زمن 

نائب الرئي�س بايدن ُقتل مئات 
االأكادميين العراقين وُغيبت 

عقول كبرية دون اأن يرم�س جفن 
لل�شيد بايدن، بل رمبا كان يعتقد 
اأوباما ومعه بايدن باأن اأ�شحاب 

الكفاءات ماتوا ب�شبب ارتفاع 
�شغط الدم، اأو ب�شبب نوبة �شكر 

اأو بحادث �شيارة .
تعودنا منذ �شنوات على ال�شمت 

االأمريكي جتاه ما يجري يف 
العراق، ومنذ اأن اأعلن "احلاج" 
باراك اأوباما، ومعه "احلاجة" 

هيالري كلنتون، اأن �شعوبنا 
املغلوبة على اأمرها لن يحكمها 

�شوى االأخوان امل�شلمون، 
واأن الباب يجب اأن ُيفتح اأمام 
االأحزاب الدينية.. واأن ترفع 
اأمريكا �شعار "منوت منوت 

ويحيا املاكي الغنو�شي و 
ال�شاطر".

ما فعلته اإدارة اأوباما، وكان 
اأبرز م�شوؤوليها ال�شيد جون 

بايدن، يف العراق وم�شر وليبيا 
يثبت اأن هذه االإدارة اأرادت 
اأن نبقى �شعوبا تربع على 

قمة احلرب الطائفية بامتياز، 
�شيقول البع�س متى تتوقف 
عن التهريج يا رجل؟ وحتمًا 

هناك من �شي�شخر ويقول، االآن 
اأ�شبح بايدن متاآمرًا.. ال يا�شادة 

اإنه تاآمر منذ اللحظة التي منح 
فيها نوري املالكي تفوي�شًا الأن 

ي�شع دباباته اأمام من يختلف 
معه من ال�شا�شة، واأعطى ال�شوء 

االأخ�شر الئتالف دولة القانون 
للتحكم برقابنا.

مل تعد اأرقام ال�شحايا مهمة وال 
حجم اخلراب الذي �شببته اإدارة 
اأوباما، ومل يكن غريبًا اأن تراق 
دماء االآالف من العراقين دون 

اأن تهتز م�شاعر ال�شيد بايدن 
، وكاأن الدم �شار له اأكرث من 

معيار. 

ملاذا 
خا�شقجي؟!

  طقو�س فار�سية

 علي ح�سني

 حممد خ�سري 
القا����س الكب���ري �ش���درت ل���ه موؤخ���رًا 
املنتخب���ة  الق�ش����س  م���ن  جمموع���ة 
الت�ش���اوؤالت"  "�ش���حيفة  بعن���وان 
ج���اء يف التعري���ف باملجموع���ة بانه���ا 
"ق�ش����س ُمنتَخب���ة من جتربة  حممد 
خ�ش���رّي، لن تك���ون، اأّيها الق���ارئ، هو 
اأنت ال���ذي كان قبل قراءتها. �ش���تكون 
ا "اإن�شاًنا" اآخر خمتلًفا. �شوف  �شخ�شً
ُتغرّيُك هذه الق�ش�س ولن تعوَد اأنت".

 حممد العطار
مت  الع���ود  وع���ازف  املو�ش���يقي 
تر�شيحه لتمثيل العراق يف مهرجان 
يف  يق���ام  ال���ذي  ال���دويل  الع���ود 
اخلام�س ع�ش���ر م���ن اآذار احلايل يف 
دولة االإمارات، مب�ش���اركة ع�ش���رات 
العازف���ن على العود من دول عربية 
واأجنبية، العطار اأكد اأنه �شي�ش���ارك 
بعدد من املقطوعات املو�ش���يقية من 
ت���راث املو�ش���يقار الراح���ل روح���ي 

اخلما�س. 

 يا�سر الرباك 
واملخ���رج  والناق���د  االأكادمي���ي 
م���ن  الت�ش���امن  تلق���ى  امل�ش���رحي 
معظم املثقفن العراقين ب�ش���بب ما 
تعر����س له من تهديد من النائب عبد 
االأم���ري تعيبان، وامتالأت �ش���فحات 
بو�ش���م  االجتماع���ي  التوا�ش���ل 
"مت�شامن مع يا�شر الراك" اأكد فيه 
الكت���اب واملثقف���ون اأن عل���ى الطبقة 
ال�شيا�ش���ية اأن حترم ال���راأي االآخر 

الأنه راأي ي�شعى خلدمة العراق. 

...
داً 

 ج
ص

حم�سن الرملي ياأخذ بنات دجلة اإىل القائمة الطويلة جلائزة البوكر العربيةخا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثالثاء( اأن درجات احلرارة �ش���رتفع قلي���ال عن معدالتها ليوم ام�س، وان 

اجلو �شيكون م�شم�شا يف العديد من مناطق البالد.     
C°  11 -C°  24 °C        النجف /   9 -    C° 20   /اأربيل

C°  12 -C°  26  / الب�سرة      C°  11 -    C° 24  /بغداد

C°  10 -C°  23 املو�سل/   C° 10 -    C° 21        الرمادي / 

حول العالم

فاز فيلما "نومادالند" و"بورات" بجائزتي 
"غولدن غلوب" اأف�شل فيلم درامي واأف�شل 
فيلم كوميدي على الرتيب اأم�س االأحد يف 
حفل اأقيمت معظم فقراته عن بعد، وخيمت 
باملزيد من  ودع���وات  ال��وب��اء  ظ��روف  عليه 

التنوع.
اأف�شل  ج��ائ��زة  اأي�����ش��ًا  "نومادالند"  ون���ال 
املولودة  املخرجة  عليها  وح�شلت  اإخ��راج 

يف ال�شن كلوي ت�شاو.
ممثل  اأف�شل  كوهن  بارون  �شا�شا  واختري 
"بورات"  من  الثاين  اجل��زء  عن  كوميدي 

اأف�شل  بينما فازت روزاموند بايك بجائزة 
ممثلة كوميدية عن فيلم "اآي كري األوت".

اأف�شل ممثلة  لقب  اأن��درا دي على  وح�شلت 
"يونايتد  ف��ي��ل��م  يف  دوره�����ا  ع���ن  درام���ي���ة 
وفاز  هوليدي"،  بيلي  فري�شا�س  �شتيت�س 
اأف�شل  بجائزة  بوزمان  ت�شادويك  الراحل 
"ما رينيز  فيلم  درام��ي عن دوره يف  ممثل 

بالك بوتوم".
الفائت  اآب  الذي تويف يف  وتفوق بوزمان 
من  ا�شمن  على  بال�شرطان،  اإ�شابته  جّراء 
اأولدمان واأنتوين  العيار الثقيل هما غاري 
يفز  مل  م��رات  ثماين  ر�شح  ال��ذي  هوبكينز 

باأي منها.
وف���از ال��ري��ط��اين دان��ي��ال ك��ال��وي��ا بجائزة 
دوره يف  م�شاعد عن  دور  اأف�شل ممثل يف 

حيث  مي�شايا"،  ب��الك  ذي  اأن��د  "جودا�س 
احلركة  زع��ي��م  هامبتون،  ف��ري��د  دور  اأدى 

دي�شمر  يف  قتل  ال��ذي  ال�����ش��وداء  الثورية 
ده��م  ع��م��ل��ي��ة  يف   1969 االأول(  )ك���ان���ون 

"ذا كراون"  ال�شرطة. وفاز م�شل�شل  نفذتها 
"�شيت�س  وم�شل�شل  ال��ري��ط��اين  ال��درام��ي 
"ذا كوين جامبت" بجوائز  كريج"، وكذلك 

االأعمال التلفزيونية.
دور  ج�شدت  التي  ك��وري��ن،  اإمي��ا  وح�شلت 
االأمرية ديانا، وجو�س اأوكونور الذي لعب 
اأندر�شون  وجيليان  ت�شارلز،  االأم��ري  دور 
التي اأدت �شخ�شية مارغريت ثات�شر يف )ذا 

كراون( على جوائز التمثيل التلفزيوين.
كالويا  دانيال  الريطانيان  املمثالن  وك��ان 
املتحركة  الر�شوم  وفيلم  بوييجا  وج��ون 
الذين  العديدين  الفائزين  بن  "�شول" من 
لل�شحافة  ه��ول��ي��وود  راب���ط���ة  اخ��ت��ارت��ه��م 
لعدم  الن��ت��ق��ادات  تعر�شت  التي  االأجنبية 
وجود اأي �شود بن اأع�شائها البالغ عددهم 

87 فردًا.
جائزة  فو�شر  ج���ودي  االأم��ريك��ي��ة  ون��ال��ت 
"ذي  ع��ن  م�����ش��اع��د  دور  يف  ممثلة  اأف�����ش��ل 
حمامية  دور  ت�����وؤدي  ح��ي��ث  موري�شن"، 
�شر�شة تتوىل الدفاع عن موريتاين اتهمته 
واعتقلته  باالإرهاب  ظلمًا  املتحدة  الواليات 

على مدى 14 عامًا يف غوانتانامو.
بال�شيغة  اجلوائز  باإعالن  االحتفال  واأقيم 
االف���را����ش���ي���ة ب��ال��ك��ام��ل ب�����ش��ب��ب ج��ائ��ح��ة 
جنوب  بها  ت��اأث��ر  ال��ت��ي   ،"19  – "كوفيد 
يف  االأول  وللمرة  كبري.  ب�شكل  كاليفورنيا 
يف  االحتفال  نّظم  غلوب"،  "غولدن  تاريخ 
اأي بيفريل هيلز  موقعن هما مكانه املعتاد 
يف  روم"  "رينبو  وقاعة  كاليفورنيا،  يف 

نيويورك.

اإمي��ا كوري��ن وج��ودي فو�ش��ر تخطف��ان جوائ��ز "غول��دن غل��وب" 

"#الع�شاء_ و����ش���م  ت�������ش���در 
يف  "توير"  م���وق���ع  االأخري" 
االأردن وانت�شر ب�شكل وا�شع على 
االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 
الداخلية  وزي���ري  ا�شتقالة  بعد 
ماأدبة طعام  والعدل حل�شورهما 
ال��ع��دد  يف م��ط��ع��م م���ت���ج���اوزي���ن 
امل�شموح به خالفًا الأوامر الدفاع.
قيمة  متداولة،  وثيقة  واأظ��ه��رت 
اأح��د  اإىل  ُوج��ه��ت  ال��ت��ي  املخالفة 
ال�شمي�شاين،  منطقة  يف  املطاعم 
اخلمي�س  عمان،  العا�شمة  غربي 
امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث ت���ن���اول وزي���را 
العدل ب�شام التلهوين والداخلية 
الع�شاء،  وجبة  املبي�شن،  �شمري 
للمطعم  خمالفة  حترير  وج��رى 

 2100( دي���ن���ار   1500 مب��ب��ل��غ 
 6 م����ن  اأك������رث  ل����وج����ود  دوالر( 

اأ�شخا�س على الطاولة ذاتها.
على  النا�شطن  ت��رح��ي��ب  ورغ���م 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل 
بعد خمالفة  ج��اء  ال���ذي  ب��ال��ق��رار 

ال�شادر  الدفاع  قانون  الوزيرين 
ل���ل���ح���د م����ن ت��ف�����ش��ي ف���اي���رو����س 
بع�شهم  ط��ال��ب  ف��ي��م��ا  ك���ورون���ا، 
ب�شر  ال���وزراء  رئي�س  با�شتقالة 
دع��وة  تلبيته  بعد  اخل�����ش��اون��ة، 
اأح��د  عند  اأ�شبوعن  قبل  للغداء 

اأع�شاء جمل�س النواب. 
تغريدة  يف  عريقات  حممد  وقال 
لناأخذ  �شيء..  كل  عن  "بعيدا  له 
اإيجابية  زاوي���ة  م��ن  امل��و���ش��وع 

ب�شكل  ط��ب��ق  ال���ق���ان���ون  اأن 
���ش��ح��ي��ح. ال�����ش��ب��ب ال��ع��زمي��ة 

ال��ن��ت��ي��ج��ة  ال��ول��ي��م��ة،  اأو 
ا�شتقالة  اال���ش��ت��ق��ال��ة، 

اث��ن��ن م���ن ال�����وزراء 
وم���ن اأه���م ال����وزارء 
ال�����ذي�����ن ي���ع���رف���ون 

ال���ق���ان���ون ج���ي���دا. 
وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

والعدل".

بي.  �شي�شل  ب��ج��ائ��زة  ف��ون��دا  ج��ن  ف���ازت 
ت��وزي��ع ج��وائ��ز  ال��ف��خ��ري��ة بحفل  دوم��ي��ل 
احل�شور  جميع  ووق��ف  غلوب،  الغولدن 
على  لها  مقدمة احلفل احراما  فيهم  مبن 
الأول  يقام  حفل  خالل  من  وذل��ك  امل�شرح، 
مرة ب�شكل افرا�شي، وذلك ب�شبب جائحة 
ك��ورون��ا وظ��روف االإغ���الق التي مير بها 

العامل، حيث ي�شارك املر�شحون عن ُبعد.
 - "الق�ش�س  خطابها  يف  ف��ون��دا،  وقالت 
هناك  ولكن  ال��ن��ا���س،  تغيري  حًقا  ميكنها 
عن  ون�شمعها  ن��راه��ا  اأن  نخ�شى  ق�شة 
حول  ق�شة   - ال�شناعة  ه��ذه  يف  اأنف�شنا 
بها،  ونرتقي  نحرمها  التي  االأ���ش��وات 

والتي ن�شبطها".
هذا  لتلقي  كثرًيا  تاأثرت  "لقد  واأ�شافت: 

ال�شرف. �شكًرا لكم.. وكما تعلمون، نحن 
كذلك؟  األي�س  الق�ش�س،  رواة  من  جمتمع 
متزقها  ال��ت��ي  امل�شطربة  االأوق�����ات  ويف 

الق�ش�س  االأزمات مثل هذه، كانت رواية 
الق�ش�س  ت��رى،  فكما  دائ��ًم��ا..  �شرورية 
وعقولنا.  قلوبنا  تغيري  ميكنها  و�شيلة 
بع�شنا  روؤي�����ة  يف  م�����ش��اع��دت��ن��ا  مي��ك��ن��ه��ا 
اأنه  ن��درك  لكي  جديد.  �شوء  يف  البع�س 
بالرغم من تنوعنا، نحن ب�شر اأواًل، األي�س 
من  الكثري  راأي��ت  "لقد  وتابعت:  كذلك؟". 
بع�س  ويف  الطويلة  حياتي  يف  التنوع 
ل��ف��ه��م بع�س  االأح���ي���ان واج���ه���ت حت��دي��ا 
االأ�شخا�س الذين قابلتهم.. لكن حتما، اإذا 
كان قلبي مفتوحا، ونظرت حتت ال�شطح، 
اأن  يف  ال�شبب  هو  هذا  بالقرابة..  اأ�شعر 
واالأنبياء  ل��الإدراك  العظيمة  القنوات  كل 
اإلينا يف  "حممد، ي�شوع" كلهم حتدثوا 

الق�ش�س وال�شعر واال�شتعارة".

والعدل الداخلية  وزيري  ا�ستقالة  بعد  الأردن  يف  "#الع�ساء_الأخري" يت�سدر 
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ال�سجن والغرامة لأنه اأراد زيادة 
متابعيه على "اإن�ستغرام" 

جني فوندا يف غولدن غلوب: الق�س�س ميكنها حقًا تغيري النا�س

جائح���ة  كوفي���د -19 العاملي���ة مت تنظيم حف���ل توزيع رغ���م 
غول���دن  غلوب ال�ش���نوي ال�78، بعد حوايل �ش���هرين من جوائ���ز 

موعد اإقامته املعتاد، حيث انطلقت مرا�شيم هوليوود امل�شهورة على قدم 
و�ش���اق وتواف���د القليل من جنوم ال�ش���ينما على احلفل.  ق���ادت مارغوت 
روبي و�ش���لمى حاي���ك وجال غ���ادوت الطريق الأكر ليل���ة يف هوليوود، 
وبالتاأكي���د ليل���ة فري���دة م���ن نوعها يف تاري���خ عر�س اجلائزة؛ ب�ش���بب 

اإقامتها و�شط اجلائحة العاملية.
وبينما كان بع�س امل�ش���اهري يح�شرون حفل توزيع اجلوائز �شخ�شّيا 
كمقدمي العرو�س، �ش���اهد معظمهم من منازلهم وهم ي�شاركون �شور 
ف�ش���اتينهم الفاخرة من حديقتهم اأو يف غرفة معي�ش���تهم مع اأ�ش���رهم؛ 
فقد ارتدت اأماندا �ش���يفريد ف�ش���تانها الفاتن يف فندق قريب مل�ش���اهدة 

وتقدمي اجلوائز خالل العر�س.

عاقب���ت حمكم���ة اإماراتية رجل اأعمال اأوروبي بال�ش���جن عام���ن والغرامة "54 
األ���ف دوالر" ، الرتكابه جرمية مزدوجة، وذلك فقط من اأجل زيادة عدد متابعيه 
على موقع "اإن�شتغرام". وقالت �شحيفة  اعالمية  اإن رجل االأعمال ال�شاب اأقدم 
على رمي 50 األف يورو من �شيارته على جتمع لعمال اآ�شيوين باإحدى املناطق 
ال�ش���ناعية باملدين���ة. وانك���ب العمال على االأم���وال التي تطاي���رت اأمامهم فجاأة 
اللتقطاه���ا يف م�ش���هد مهن، وثقه رجل االأعمال ال�ش���اب للظه���ور مبظهر الرثي 
الذي يعي�س حياة البذخ. ون�ش���ر ال�ش���اب بح�ش���ابه على "اإن�ش���تغرام" الفيديو 
الذي يظهره وهو يقود �شيارة يف منطقة القوز ال�شناعية بدبي، قبل اأن يلقي 
رزمة من اليوروهات من فئة ال� 500 جتاه العمال الذين عر�شوا 
حياتهم للخطر بالتقاطها بن ال�ش���يارات املارة ب�ش���كل مهن. 
املث���ري يف االأم���ر اأن ما نرثه املهوو�س بال�ش���هرة من اأموال 
يف اله���واء كانت مزورة، ا�ش���راها ب���� )270 دوالرا( من 
بائع اآ�شيوي طبعها له يف حمله، بعد اإقناعه باأنه �شيقيم 
حفال و�ش���يوزعها عل���ى املدعوي���ن كنوع م���ن العر�س 

فقط.

�سلمى حايك يف حفل 
غولدن غلوب رغم 

كورونا
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