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زيارة بابا الفاتيكان 
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 بغداد/ املدى

�ساعات قليلة تف�سل جمل�س النواب عن اإعالنه 
التو�س���ل اإىل اتفاق مع اإقلي���م كرد�ستان ب�ساأن 
الفق���رات اخلالفية التي اأعاقت مترير م�سروع 

قانون املوازنة الحتادية.
و�سلم���ت حكومة اإقلي���م كرد�ست���ان التي كانت 
اأكرث تعاونا قيا�س���ا بال�سنوات ال�سابقة جميع 
البيان���ات الت���ي طالب���ت به���ا اللجن���ة الفرعية 
النيابي���ة، واملت�سمنة تفا�سي���ل امللف النفطي 

ب�سكل كامل واملديونية املرتتبة بذمتها، ونبذة 
عن كميات النفط امل�سدرة واملنتجة، وكلفتها، 
والعق���ود املوقع���ة م���ع ال�س���ركات  النفطي���ة، 

وكذلك رواتب املوظفني.
ع�س���وة  التميم���ي،  ماج���دة  النائب���ة  وتق���ول 
اللجنة املالي���ة النيابية يف ت�سري���ح ل�)املدى( 
اإن "اللجنة املالية النيابية بذلت جهودا كبرية 
يف تعدي���ل ومراجعة م�س���روع قانون املوازنة 
الحتادية لعام 2021، وا�ستغرقت مناق�ساتها 
قراب���ة ال�سهرين ون�سف تقريب���ا، موزعة على 

ثماني���ة واأربع���ني اجتماعا كل اجتم���اع ي�سل 
لنحو اأربع ع�سرة �ساعة". 

وت�سي���ف اأن جلنتها "منذ البدء بعملية تعديل 
ومراجعة قان���ون املوازنة �سكلت جلانا فرعية 
م�سغ���رة من اأع�سائه���ا، متكنت م���ن تخفي�س 
حج���م املوازن���ة م���ن 164 تريلي���ون دينار اإىل 
129 تريلي���ون دين���ار"، موؤك���دة اأن "اللجن���ة 
التقت اأثن���اء مناق�ساتها الطويلة واملف�سلة مع 
اغلب ال���وزراء، والوكالء، وامل���دراء العامني، 
ودخلت معه���م بتفا�سيل مكنته���ا من تخفي�س 

حجم املوازنة العامة".
وتتاب���ع الع�س���وة البارزة يف املالي���ة النيابية 
حديثه���ا بالق���ول اإن���ه "بع���د النتهاء م���ن هذه 
التعدي���الت والإ�ساف���ات والتغي���ريات �سلمن���ا 
م�سروع قان���ون املوازنة الحتادي���ة اإىل هيئة 
رئا�س���ة جمل����س الن���واب دون ح�س���م للفق���رة 
اخلا�س���ة باإقلي���م كرد�ست���ان واملتعلق���ة بامللف 
النفط���ي وتثبيت كميات الت�سدير يف املوازنة 

العامة".
 التفا�صيل �س2 

اللجنة املالية تريد اإجراء ت�صوية مع الإقليم لإنهاء الديون 

 متابعة املدى 

اأك���د الرئي�س الأمريكي ج���و بايدن، اأن زي���ارة البابا 
فرن�سي�س اإىل العراق زيارة تاريخية وبعثت بر�سالة 
مهمة، وه���ي اأن الأمل اأقوى من امل���وت، واأن ال�سالم 

اأقوى من احلرب.
ووفق���ا ملوق���ع رو�سي���ا الي���وم، ق���ال ج���و باي���دن، اإن 
الع���راق بلد غ���ارق يف التنوع الدين���ي والعرقي، كما 
اأن���ه موط���ن لواحدة من اأق���دم املجتمع���ات امل�سيحية 
واأكرثه���ا تنوعا يف العامل، مو�سح���ا اأن زيارة البابا 
فرن�سي�س للعراق كانت اأول زيارة تاريخية ومرحب 
به���ا للبالد، ولقد بع���ث بر�سالة مهمة، كم���ا قال البابا 
فرن�سي����س نف�سه، ما مفاده اأن الأخ���وة اأكرث دميومة 
م���ن قتل الأخ���وة، واأن الأم���ل اأقوى من امل���وت، واأن 

ال�سالم اأقوى من احلرب.
واأو�سح الرئي�س الأمريكي، اأن روؤية البابا فرن�سي�س 
ي���زور املواقع الديني���ة القدمية، مب���ا يف ذلك م�سقط 
راأ����س اإبراهي���م التوراتي، وق�س���اء بع�س الوقت مع 
اآي���ة الل���ه العظم���ى، عل���ي ال�سي�ست���اين، يف النجف، 

واإقام���ة ال�سالة يف املو�س���ل، املدينة التي عانت قبل 
ب�س���ع �سن���وات فق���ط م���ن ف�س���اد وتع�س���ب جماعات 

متطرفة مثل داع�س، هو رمز الأمل للعامل باأ�سره.
وتاب���ع ج���و باي���دن: "اإين اأهن���ئ حكوم���ة و�سع���ب 
الع���راق عل���ى الرعاية والتخطيط اللذي���ن �ساهما يف 
تنظي���م ه���ذه الزي���ارة ال�سخمة، واأوا�س���ل الإعجاب 
بالبابا فرن�سي�س للتزام���ه بتعزيز الت�سامح الديني، 
ب���ني  والتفاه���م  لإن�سانيتن���ا،  امل�سرتك���ة  والرواب���ط 

الأديان".
من جهة اخرى قال باب���ا الفاتيكان، البابا فرن�سي�س، 
ام����س الثن���ني، اإن الع���راق �سيبق���ى دائم���ا يف قلبه، 

م�سددا على �سرورة "العمل وال�سالة" من اأجله.
واأ�س���اف الباب���ا، عرب ح�ساب���ه على موق���ع التوا�سل 
الجتماعي "تويرت" بعد و�سوله اإىل روما، "العراق 
�سيبق���ى دائم���ا يف قلب���ي اأطل���ب منك���م جميع���ا، اأيها 
الإخوة والأخوات الأع���زاء، اأن تعملوا معا متحدين 
من اأج���ل م�ستقبل �سالم وازده���ار ل يهمل اأحدا، ول 
ميي���ز اأح���دا، اأوؤكد لك���م �سالتي م���ن اأجل ه���ذا البلد 

احلبيب".

بايدن: زيارة �لبابا فرن�سي�س �إىل 
�لعر�ق تاريخية وبعثت بر�سالة مهمة

 بغداد/ املدى

اأطل���ق رئي�س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي، الثنني، 
دع���وة اإىل ح���وار وطن���ي �سام���ل والبتع���اد ع���ن لغة 

الت�سقيط ال�سيا�سي.
وق���ال الكاظم���ي يف كلم���ة متلف���زة تابعته���ا )املدى(: 
"ال�سع���ب العراق���ي ودَّع قدا�س���ة الباب���ا ب���كل حفاوة 
وتقدي���ر، زيارته كان���ت نقطة م�سيئ���ة ج�سدت جوهر 
�سعبن���ا"، مبين���ا اأن "ر�سالة قدا�س���ة البابا و�سلت اإىل 

جميع اأنحاء العامل".
واأ�س���اف، "ر�سال���ة �سعبن���ا و�سل���ت اإىل كل �سع���وب 
الر�س، فلقد عانين���ا الكثري من احلروب، و�سال الدم 
عل���ى اأر�سن���ا حتى ارت���وت ون�سر املوت ط���وال عقود 

ظالله ال�سود يف منازلنا".

وتاب���ع، "لي����س يف نفو�سن���ا �سوى مع���اين الإن�سانية 
الكبرية، ولقد ع�سن���ا �سوية طوال اأكرث من �ستة اآلف 

�سنة وما زلنا معًا".
وق���ال، "من�سك بي���د بع�سنا بتع���دد دياناتنا ومذاهبنا 
وقومياتن���ا كم���ا متا�سكت اأي���ادي ال�سي���د ال�سي�ستاين 

وقدا�سة البابا". 
ودع���ا كّل اأ�سق���اء الع���راق وجريان���ه واأ�سدقائ���ه اإىل 
تر�سيخ قي���م ال�سلم والتعاون بني دول املنطقة واإبعاد 
�سبح احلروب واخلالفات وال�سراعات التي لن تخدم 

�سعوبنا ذات التاأريخ امل�سرتك.  
ولفت اىل ان العراق ي�سر على رف�سه اأن يكون �ساحة 
لل�س�راعات اخلارجية، ومنطق التعاون والأخوة هو 

الوحيد املقبول بالن�سبة ل�سعبنا وللعراق.
 التفا�صيل �س3   

�لكاظمي يطلق دعوة لـ"حو�ر 
وطني" يجمع �لقوى �ل�سيا�سية 

و"�سباب �الحتجاجات" و�لمعار�سة 

 بغداد/ املدى

اأعلن����ت اأمان����ة جمل�����س ال����وزراء، اأم�����س 
الثنني، متدي����د اإجراءات حظر التجوال 

اجلزئي والكلي وملدة اأ�سبوعني.
وقال����ت الأمان����ة العامة ملجل�����س الوزراء 
يف بي����ان تلق����ت )امل����دى( ن�سخ����ة من����ه: 
"تق����رر متديد اإج����راءات حظر التجوال 
ال�سامل لأيام اجلمع����ة وال�سبت والأحد، 
حت����ى  م�س����اًء  الثامن����ة  م����ن  واجلزئ����ي 
اخلام�س����ة فج����رًا لبقي����ة اأي����ام الأ�سب����وع 
ولغاي����ة   2021/3/9 م����ن  اعتب����ارًا 

."2021/3/22
الوبائ����ي  املوق����ف  اإىل  البي����ان  واأ�س����ار 
احل����ايل: "وم����ا يرافق����ه م����ن موؤ�س����رات 

تتنباأ بخطر زي����ادة الإ�سابات واحلالت 
ال�سدي����دة واحلرجة، اإذ ت�س����ري البيانات 
الوبائي����ة احلالية ملر�����س )كوفيد – 19( 
اإىل زي����ادة يف اأع����داد الإ�سابات وحالت 
عل����ى  وللحف����اظ  امل�ست�سفي����ات،  دخ����ول 
�سالم����ة املواطنني، وا�ستن����ادًا لتو�سيات 
الأمان����ة  وطالب����ت  ال�سح����ة"،  وزارة 
الأمني����ة  والق����وات  ال�سحي����ة  "الف����رق 
مبتابع����ة الإجراءات املاأخوذة وحما�سبة 
املخالف����ني ب�س����دة". ويف �سي����اق مت�سل، 
اأعلن����ت وزارة ال�سح����ة، ت�سجيل 4468 
اإ�ساب����ة جدي����دة بفايرو�����س كورونا، يف 

البالد، خالل ال� 24 �ساعة املا�سية.
 وذك����رت وزارة ال�سحة يف بيان، اأنه مت 
ت�سجيل 4468 اإ�سابة جديدة بفايرو�س 

كورونا يف جميع مناطق العراق، مقابل 
3920 حال����ة �سفاء، فيما �سجلت الوزارة 

24 حالة وفاة ب�سبب فايرو�س كورونا.
الكّل����ي  الإ�ساب����ات  ع����دد  وبذل����ك و�س����ل 
بفايرو�س كورون����ا منذ بدء انت�ساره يف 
البالد اإىل 731016 اإ�سابة، بينما بلغت 

حالت ال�سفاء الكلية 664461 حالة.
 اأما عدد الوفي����ات الكّلي جراء اجلائحة، 
فق����د و�سل اإىل 13596 حالة، وفقًا لبيان 

وزارة ال�سحة.
وت�سهد العا�سم����ة بغداد اختناقا مروريا 
كب����ريا خ�سو�س����ا ان ع����ددا كب����ريا م����ن 
الط����رق مت تخ�سي�سها اىل زائري المام 
مو�س����ى الكاظ����م املتجهني �س����وب مدينة 

الكاظمية.

ر�صيد الخيون يكتب: 
الم�صيحيون العراقيون.. ع�صرون قرنًا بال انقطاع

نادية هناوي تكتب:
 الملكية الفكرية: لماذا نتنازل عنها ؟

متديد حظر �لتجو�ل �جلزئي و�لكلي ملدى �أ�سبوعني

 بغداد/ املدى

احتف���ل العامل اأم�س بذكرى عيد اأو اليوم العاملي 
للمراأة، م�ستذكرا اأهميتهن وادوارهن الفعالة يف 
املجتمع الب�سري تاريخيا وحا�سرا، فيما حازت 
امل���راأة العراقي���ة الته���اين م���ن قب���ل �سخ�سي���ات 
خمتلفة، ولكن هذا العيد لأول مرة حت�سد املراأة 
العراقي���ة التهنئة بعيدها من قب���ل بابا الفاتيكان 

ب�سكل �سخ�سي.
وكت���ب باب���ا الفاتي���كان، تغريدة بع���د دقائق من 
مغادرته اأرا�سي الع���راق، قدم من خاللها ال�سكر 
للن�س���اء العراقي���ات، فيم���ا اأو�س���ى باحرتامه���ن 

ومنحهن احلماية والفر�س.
وقال البابا يف تغريدته: "اأود اأن اأ�سكر من عمق 
قلب���ي كل الن�ساء وخا�سة ن�س���اء العراق، الن�ساء 
ال�سجاع���ات اللوات���ي يوا�سل���ن اإعط���اء احلي���اة 

بالرغم من النتهاكات واجلراحات".
وا�ساف، "فلنح���رتم الن�ساء ولُيمنحن احلماية، 

ليحظني بالهتمام ومُينحن الفر�س".
العاملي���ة  ال�سخ�سي���ات  م���ن  العدي���د  وقدم���ت 
والعراقي���ة التهنئ���ة للم���راأة العراقي���ة مبنا�سب���ة 
اليوم العامل���ي للمراأة يف الوقت الذي تعاين منه 
املراأة العراقي���ة خمتلف ال�سغوط���ات والتبعات 

ال�سلبية.

و�س���ادق رئي����س اجلمهورية بره���م �سالح، على 
والرتكماني���ات  الإيزيدي���ات  الناجي���ات  قان���ون 

وال�سبك، اأم�س. 
كم���ا التقى رئي����س احلكومة م�سطف���ى الكاظمي 
جمع���ا م���ن الن�س���وة العراقي���ات �س���م وزي���رات 
وع�س���وات يف جلنة امل���راأة النيابية، اإ�سافة اىل 
اأرامل عدد من �سهداء العراق الأبطال، والكوادر 

الطبية الن�سوية.
وو�س���ف الكاظمي، امل���راأة العراقي���ة باأنها "ذات 
خ�س���ال ا�ستثنائية، لأنه���ا متكنت من �سيانة قيم 
املجتم���ع عرب كل احل���روب والأزمات والكوارث 
الت���ي م���ّرت بالع���راق، وحفظ���ت اأمان���ة املحب���ة، 

وحمت اأوا�سر عائلتها وجمتمعها".
وا�س���اف اأن "من اأ�سباب تراج���ع املجتمعات هو 
تعطيله���ا لق���درات ن�سائها،  فال ميك���ن ملجتمع اأن 

يتقدم ون�سفه معطل ومكبل".
بينم���ا هن���اأ وزير التخطي���ط خالد بت���ال، الن�ساء 
"ي�س���رين  بي���ان  يف  بت���ال  وق���ال  العراقي���ات. 
الته���اين  بواف���ر  اأتق���دم  ان  كث���ريا،  وي�سع���دين 
وعظي���م التربي���كات، للن�س���اء العراقي���ات كاف���ة 
ملنا�سب���ة عي���د امل���راأة العامل���ي، واإذ نهن���ئ امل���راأة 
العراقي���ة بعيده���ا، فانها ت�ستحق من���ا كل الثناء 
والتقدي���ر، ملا قدمت���ه من جهد وعط���اء عظيمني، 
وهي ت�س���ارك اأخاها الرج���ل يف البناء وحتقيق 

التنمي���ة يف الع���راق". واأ�س���اف اأن "الحتف���ال 
بعي���د امل���راأة لهذا الع���ام، ياأتي يف ظ���ل �سيا�سات 
تنموية و�سعته���ا وزارة التخطيط، �سمن خطة 
التنمي���ة الوطني���ة اخلم�سي���ة، وروؤي���ة التنمي���ة 
امل�ستدام���ة 2030، والت���ي ته���دف جميعه���ا، اإىل 
اإن�ساف امل���راأة، ومتكينه���ا اقت�ساديا، واعطائها 
امل�ساح���ة الت���ي ت�ستحقه���ا، حيث ت�س���كل الن�ساء 
نحو 50٪ من جمموع ال�سكان يف العراق، ولهن 
م���ن الق���درة والكفاءة م���ا يجعلهن ق���ادرات على 

حتقيق اأهداف التنمية وبناء الوطن".
وجدد وزير التخطيط تهانيه وتربيكاته للن�ساء 
العراقيات عامة والعامالت يف وزارة التخطيط 

خا�سة، متمنيا للع���راق بن�سائه ورجاله التطور 
والزده���ار. وبح�سب الن�سب���ة املذكورة يف بيان 
التخطي���ط فاإن الن�ساء يف الع���راق يقدرن ب�اأكرث 

من 20 مليون امراأة.
عل���ى ال�سعي���د ال�سيا�سي، احتل الع���راق يف عام 
2020 املرتب���ة 70 عامليا من حيث ن�سبة م�ساركة 
امل���راأة يف الربملان، وفق تقري���ر �سادر من المم 
املتح���دة، فيما ت�سكل الن�ساء ن�سبة 14٪ فقط من 

القوى العاملة يف البالد.
وت�س���كل الن�س���اء العراقيات ن�سبة نح���و 7٪ من 
اإجمايل الفئة املنتجة يف العراق والذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 15 اإىل 64 �سنة.

 بغداد/ متيم احل�صن

تنظي����م  عنا�س����ر  م����ن  تبق����ى  م����ا  ع����اد 
�سالح  يف  مناطق  "داع�س" ليهاجموا 
الدي����ن، بعد فرتة هدوء ا�ستمرت لنحو 

�سهر.
ويعم����ل التنظي����م من����ذ خ�س����ارة ما كان 
نهاي����ة  التمك����ني"  ب�"ار�����س  ي�سمي����ه 
2017، بطريق����ة يحرج فيه����ا القيادات 
الع�سكري����ة، ح����ني ي�س����ر عل����ى تك����رار 

عملي����ة  كل  اثن����اء  او  عق����ب  هجمات����ه 
ع�سكري����ة. واختتم����ت الق����وات المنية 
ال�سه����ر املا�س����ي، اآخر عملي����ة ع�سكرية 
يف �س����الح الدين، عق����ب هجوم دموي 

ا�ستهدف ف�سيال يف احل�سد ال�سعبي.
ويف نهاية كانون الثاين، قالت من�سات 
تابعة ل�"داع�����س" ان التنظيم �سن نحو 
20 عملية بني العراق و�سوريا، 6 منها 

يف �سالح الدين.
وم�س����اء الح����د، هاجمت مف����ارز تابعة 

ع�سكري����ة  ثكن����ة  "داع�����س"  لتنظي����م 
لع�سائ����ب اهل احلق يف ت����ل الذهب، 7 

كم جنوب �سرقي بلد.
وبح�س����ب م�س����ادر يف �س����الح الدي����ن 
وا�ستم����رت  عنيف����ا  كان  "الهج����وم  ان 
ال�ستب����اكات لنح����و �ساع����ة"، فيم����ا مل 

ت�سجل اي ا�سابات بني الطرفني.
وكان بي����ان للح�س����د ال�سعبي قد قال ان 
ق����وات "الل����واء 41 باحل�س����د ال�سعبي 
�س����دت، م�س����اء الح����د، تعر�س����ا �سنته 

فل����ول داع�����س الإرهابي جن����وب مدينة 
�سامراء مبحافظة �سالح الدين".

وا�س����اف البيان: "قام����ت جمموعة من 
عنا�س����ر فل����ول داع�����س الإرهابي ب�سن 
املا�سك����ة يف  القطع����ات  عل����ى  تعر�����س 
منطقة تل الذهب التابعة لناحية يرثب 
جن����وب �سام����راء حي����ث مت����ت معاجلة 
القوة املهاجمة وال�ستباك معها، حيث 

اجربوا على الن�سحاب".
 التفا�صيل �س3 

د�ع�س يعود لمهاجمة مو�قع �أمنية في �سالح �لدين 
بعد هدوء ��ستمر �سهر

البابا يغرد على تويرت: �صاأ�صلي دائمًا من اأجل هذا البلد احلبيب 

ال�صتهدافات حترج القيادات الع�صكرية لتزامنها مع احلمالت الأمنية

�لعاملة �لقوى  في يومها �لعالمي: 20 مليون �مر�أة في �لعر�ق.. و�لعامالت منهن ي�سكلن 14 % من 

يف يوم املراأة العاملي.. ن�ساء العراق ي�ستذكرن ح�سورهن الفاعل يف حراك ت�سرين  ..)عد�سة : حممود روؤوف(

ن�صخة اإلكترونية

ح�����ص��ل��ن ع���ل���ى ت��ه��ن��ئ��ة ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

�تفاق مرتقب بني بغد�د و�أربيل ينهي �أزمة �ملو�زنة 



 بغداد/ تميم الح�سن

ع���اد م���ا تبقى م���ن عنا�ص���ر تنظي���م "داع�ش" 
ليهاجموا مناطق في �ص���اح الدين، بعد فترة 

هدوء ا�صتمرت لنحو �صهر.
ويعم���ل التنظيم منذ خ�ص���ارة ما كان ي�ص���ميه 
ب�"ار����ش التمكي���ن" نهاي���ة 2017، بطريق���ة 
يحرج فيه���ا القيادات الع�صكري���ة، حين ي�صر 
على تك���رار هجماته عقب او اثن���اء كل عملية 
ع�صكري���ة. واختتمت الق���وات االمنية ال�صهر 
الما�ص���ي، اآخ���ر عملي���ة ع�صكري���ة ف���ي �صاح 
الدي���ن، عق���ب هجوم دموي ا�صته���دف ف�صيا 
ف���ي الح�ص���د ال�صعب���ي. وف���ي نهاي���ة كان���ون 
الثان���ي، قال���ت من�ص���ات تابع���ة ل�"داع�ش" ان 
التنظي���م �ص���ن نح���و 20 عملي���ة بي���ن العراق 

و�صوريا، 6 منها في �صاح الدين.
وم�ص���اء االحد، هاجمت مف���ارز تابعة لتنظيم 
الحق  اهل  لع�صائب  ع�صكرية  "داع�ش" ثكنة 

في تل الذهب، 7 كم جنوب �صرقي بلد.
ان  الدي���ن  �ص���اح  ف���ي  م�ص���ادر  وبح�ص���ب 
اال�صتباكات  وا�صتمرت  عنيف���ا  كان  "الهجوم 
لنحو �صاعة"، فيما لم ت�صجل اي ا�صابات بين 
الطرفين. وكان بي���ان للح�صد ال�صعبي قد قال 
ان قوات "اللواء 41 بالح�صد ال�صعبي �صدت، 
م�ص���اء االح���د، تعر�ص���ا �صنت���ه فل���ول داع����ش 

االإرهاب���ي جن���وب مدين���ة �صام���راء بمحافظة 
�صاح الدين".

وا�ص���اف البيان: "قامت مجموعة من عنا�صر 
فل���ول داع����ش االإرهاب���ي ب�ص���ن تعر����ش على 
القطع���ات الما�صك���ة ف���ي منطق���ة ت���ل الذه���ب 
التابع���ة لناحي���ة يثرب جن���وب �صامراء حيث 
تم���ت معالج���ة الق���وة المهاجم���ة واال�صتب���اك 

معها، حيث اجبروا على االن�صحاب".
وا�صارت الم�ص���ادر االمنية في المحافظة الى 
ان "تنظيم داع�ش يحاول مرات عدة ال�صيطرة 
عل���ى طري���ق ت���ل الذه���ب ال���ذي كان ي�صتخدم 

�صابقا كطريق لتهريب النفط".

على طريق التهريب
وفي منت�صف 2020 كانت )المدى( قد ك�صفت 
ع���ن مح���اوالت لتنظي���م داع����ش لع���زل الجزء 
ال�صمالي ع���ن الجنوبي ل�صاح الدين، تمهيدًا 
الع���ادة ال�صيطرة على الطرق الرئي�صة. وظهر 
المخط���ط اآن���ذاك، حين ق���ام الم�صلحون ب�صن 
هج���وم عنيف جن���وب �صام���راء ت�صبب بمقتل 
الح�ص���د  وم���ن  امني���ا  منت�صب���ا  وا�صاب���ة 13 

ال�صعبي.
وب�صبب كثافة ا�صناد الق���وات االمنية حينها، 
التي تدفقت ال���ى مكان الحادث ل�صد الهجوم، 
ا�صط���ر "داع����ش" الى التراجع ع���ن مخططه، 

بعدم���ا كان ق���د ار�ص���ل فرقة �صغي���رة الحداث 
ثغ���رة في حائط ال�صد، قب���ل ان يقوم بهجوم 
او�صع. وي�صعى "داع�ش" منذ انح�صار نفوذه 
قبل اكثر من 3 �صنوات، الى اعادة م�صك طرق 
تهري���ب النف���ط، الواقعة ف���ي �ص���رق تكريت، 
حي���ث كان���ت تعتب���ر من ا�صه���ل واه���م موارد 
التنظي���م ال���ذي يواج���ه �صح���ة ف���ي التمويل. 
وج���اء هجوم تل الذهب االخير، متزامننا مع 
عملي���ة ع�صكرية اطلق عليها "ث���اأر ال�صهداء"، 
الت���ي ب���داأت اال�صب���وع الما�ص���ي، وم���ا زالت 

م�صتمرة.
وق���ال موق���ع الح�صد، ام����ش، انطلق���ت قوات 
الح�ص���د ال�صعب���ي والق���وات االأمني���ة �صب���اح 
االثنين، بعمليات ث���اأر ال�صهداء �صرقي �صاح 
الدي���ن. وا�صاف الموق���ع: "�صارك���ت االألوية 
التا�صع و22 و88 في الح�صد بتنفيذ العملية، 
ف�صا عن الجي�ش وقوات �صوات وبا�صناد من 
طي���ران الجي�ش، بمحورين في جزيرة العيث 
�صرقي �صاح، وته���دف العملية لتعزيز االأمن 
واال�صتق���رار من خال �ص���رب اأوكار االإرهاب 

وماحقة فلول داع�ش". 
واأعلن الح�صد، اال�صبوع الما�صي، اأن القوات 
الم�صترك���ة توا�ص���ل تقدمه���ا وباإ�صن���اد جوي 
عراقي في عملية وا�صعة ومن محاور متعددة 
لتاأمين المنطق���ة الم�صتركة بين جنوب غربي 

لتحقي���ق  وديال���ى  الدي���ن  و�ص���اح  كرك���وك 
اأهدافها المر�صومة وتاأمي���ن تلك المناطق من 
االإره���اب. كم���ا ن�ص���رت خلية االإع���ام االأمني 
مواق���ع  ق�ص���ف  للحظ���ة  م�صاه���د  الحكومي���ة 
تنظي���م داع����ش ب����10 �صواريخ ف���ي محافظة 

�صاح الدين.

ث�أر ال�سهداء
واعل���ن االأربع���اء الما�ص���ي، انط���اق عملي���ة 
ال�صه���داء". وذك���رت بيان���ات ع�صكرية  "ث���اأر 
ان العملي���ة ت�ص���ارك فيه���ا قوات م���ن الجي�ش 
وال�صرط���ة االتحادية و10 اف���واج من الح�صد 
وباإ�صن���اد طي���ران الجي����ش والق���وة الجوي���ة 

العراقية.
ويق���ول م�ص���وؤول محل���ي ف���ي �ص���اح الدي���ن 
ل�)الم���دى( ان "العملي���ات الع�صكرية اغلبها ال 
تنته���ي بم�صك االر����ش، لذا يع���ود داع�ش بعد 
اي���ام". وفي �صب���اط الما�صي، كان���ت عمليات 
ع�صكري���ة ق���د انطلقت ف���ي �ص���اح الدين على 
خلفي���ة هج���وم عني���ف لداع����ش، ف���ي منطق���ة 

العيث جنوب �صرقي �صاح الدين.
وت�صب���ب الهج���وم ف���ي ذل���ك الوق���ت، بمقت���ل 
واإ�صابة 23 من عنا�ص���ر ف�صيل تابع لمنظمة 
ب���در، بينهم اآمر ف���وج. وي�صيف الم�صوؤول ان 
الدين  �صاح  في  االمنية  التح���ركات  "بع�ش 
تت�ص���ارب م���ع اآراء ف�صائ���ل ف���ي المحافظ���ة، 

واحيانا االخيرة تتحرك بدون تن�صيق".
وف���ي وقت متاأخر من يوم اأم�ش، اأعلن الح�صد 
ال�صعب���ي في بي���ان تلقته )الم���دى( اإن "قوات 
الل���واء التا�ص���ع بالح�ص���د ال�صعب���ي �صبط���ت 
مع�صكرًا كامًا لفلول داع�ش االرهابي يحتوي 
معما للتفخي���خ ومخباأ للعجات في �صحراء 
الدي���ن".  �ص���اح  محافظ���ة  �صرق���ي  العي���ث 
واأ�ص���اف اإن "ذلك جاء خ���ال المرحلة الثانية 
من عملي���ات ثاأر ال�صه���داء، اإذ عث���رت القوات 
اأي�صًا عل���ى م�صاف���ات ثابتة وموؤقت���ة واأنفاق 
تابع���ة لفل���ول داع����ش االرهابي ف���ي مناطق: 
والخاتوني���ة  ودواج���ي  وغظيب���ة  ع�صيل���ة 
الثانية، كم���ا عثرت الق���وات اأي�صا على عجلة 
مدمرة لفلول داع�ش االرهابي ومواد متفجرة 

وغيرها". طبية  وم�صتلزمات   c4
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 بغداد/ المدى

�صاع���ات قليل���ة تف�ص���ل مجل����ش الن���واب 
عن اإعان���ه التو�صل اإلى اتف���اق مع اإقليم 
كرد�صت���ان ب�صاأن الفق���رات الخافية التي 
اأعاق���ت تمري���ر م�صروع قان���ون الموازنة 

االتحادية.
و�صلم���ت حكوم���ة اإقلي���م كرد�صت���ان التي 
كان���ت اأكث���ر تعاون���ا قيا�ص���ا بال�صن���وات 
ال�صابقة جميع البيان���ات التي طالبت بها 
اللجن���ة الفرعي���ة النيابي���ة، والمت�صمن���ة 
تفا�صي���ل المل���ف النفط���ي ب�ص���كل كام���ل 
المترتب���ة بذمته���ا، ونب���ذة  والمديوني���ة 
عن كمي���ات النفط الم�ص���درة والمنتجة، 
وكلفتها، والعق���ود الموقعة مع ال�صركات  

النفطية، وكذلك رواتب الموظفين.
وتق���ول النائبة ماج���دة التميمي، ع�صوة 
اللجن���ة المالي���ة النيابي���ة ف���ي ت�صري���ح 
ل�)الم���دى( اإن "اللجن���ة المالي���ة النيابية 
بذلت جهودا كبي���رة في تعديل ومراجعة 
م�صروع قان���ون الموازنة االتحادية لعام 
قراب���ة  مناق�صاته���ا  وا�صتغرق���ت   ،2021
ال�صهري���ن ون�ص���ف تقريب���ا، موزعة على 
ثماني���ة واربعي���ن اجتماع���ا كل اجتم���اع 

ي�صل لنحو اربع ع�صرة �صاعة". 
وت�صي���ف ان لجنته���ا "منذ الب���دء بعملية 
تعديل ومراجع���ة قانون الموازنة �صكلت 
م���ن اع�صائه���ا،  لجان���ا فرعي���ة م�صغ���رة 
تمكنت م���ن تخفي�ش حج���م الموازنة من 
164 تريلي���ون دينار ال���ى 129 تريليون 
دين���ار"، موؤكدة ان "اللجن���ة التقت اأثناء 
مناق�صاتها الطويل���ة والمف�صلة مع اغلب 
ال���وزراء، والوكاء، والم���دراء العامين، 
م���ن  مكنته���ا  بتفا�صي���ل  معه���م  ودخل���ت 

تخفي�ش حجم الموازنة العامة".
وتتاب���ع الع�ص���وة الب���ارزة ف���ي المالي���ة 
"بع���د  اإن���ه  بالق���ول  حديثه���ا  النيابي���ة 
االنتهاء من هذه التعدي���ات واال�صافات 
قان���ون  م�ص���روع  �صلمن���ا  والتغيي���رات 

الموازن���ة االتحادي���ة اإل���ى هيئ���ة رئا�ص���ة 
للفق���رة  ح�ص���م  دون  الن���واب  مجل����ش 
والمتعلق���ة  كرد�صت���ان  باإقلي���م  الخا�ص���ة 
بالملف النفطي وتثبيت كميات الت�صدير 

في الموازنة العامة".
وم���ن اج���ل ح�صم ه���ذا الخ���اف المتعلق 
ف���ي م�ص���روع  اإقلي���م كرد�صت���ان  بح�ص���ة 
الموازن���ة، �صكلت اللجنة المالية النيابية 
لجن���ة فرعي���ة برئا�ص���ة التميم���ي للتحقق 

من البيان���ات التي قدمها اإقليم كرد�صتان، 
ردا عل���ى ا�صئلتها المتعلق���ة بملف العقود 
النفطي���ة، اأقيام النف���ط الم�صدر من اإقليم 

كرد�صتان، ومعرفة رواتب موظفيه.
تو�ص���ح رئي�صة اللجنة الفرعي���ة النيابية 
ان لجنته���ا "طلب���ت م���ن حكوم���ة اإقلي���م 
كرد�صت���ان ان يقدم���وا لن���ا ج���زءا كبي���را 
م���ن البيان���ات"، الفت���ة اإل���ى ان "االإقلي���م 
ف���ي الفت���رة الحالية كان اأكث���ر تعاونا من 

ال�صن���وات ال�صابقة معنا م���ن حيث تقديم 
البيانات".

وت�صي���ر ال���ى ان "ه���ذا الح���راك افرز عن 
مج���يء وفد م���ن دي���وان الرقاب���ة المالية 
ف���ي اإقلي���م كر�صتان وللم���رة االأول���ى اإلى 
بغ���داد واللقاء مع دي���وان الرقابة المالي 
النيابي���ة  اللجن���ة  بح�ص���ور  االتح���ادي، 
الفرعي���ة"، م�صيفة "اإنن���ا ننتظر ال�صيغة 
النهائي���ة من اجل و�صعه���ا كمادة اأو ن�ش 

ف���ي م�ص���ودة م�ص���روع قان���ون الموازن���ة 
االتحادية". وتوؤك���د النائب عن محافظة 
بغداد ان "هن���اك تفاهمات بين الطرفين، 
العام���ة وا�صح���ة  الخط���وط  وا�صبح���ت 
للجمي���ع"، معتق���دة انه "خ���ال ال�صاعات 
القليل���ة المقبل���ة ربم���ا �صنك���ون جاهزين 
الاإدراج قان���ون الموازن���ة االتحادية على 

جدول االأعمال".
وتبين التميمي ان "البيانات التي بعثتها 

حكوم���ة اإقلي���م كرد�صت���ان ت�صم���ل الملف 
النفط���ي، والمديونية المترتب���ة بذمتها، 
الم�ص���درة  النف���ط  كمي���ات  ع���ن  ونب���ذة 
والمنتج���ة، وكلفتها، والعق���د الموقع مع 
�ص���ركات اال�صتك�ص���اف النفطي���ة، وكل���ف 
الموظفي���ن"،  روات���ب  وكذل���ك  النق���ل، 
م�صتدرك���ة بالق���ول لكنن���ا "طلبن���ا اأعداد 
وموؤ�ص�ص���ة  وزارة  كل  ف���ي  الموظفي���ن 
وان تك���ون لهم ب�صم���ة الكترونية وكذلك 

الموازنات والح�صابات الختامية".
وتن���وه اإل���ى ان���ه "م���ن �صمن م���ا طالبت 
ب���ه اللجن���ة الفرعي���ة م���ن حكوم���ة اقليم 
كرد�صت���ان تزويده���ا بالخريط���ة النفطية 
وغيره���ا م���ن الملف���ات"، الفت���ة اإل���ى ان 
لجنتها  �صلمت  كرد�صتان  اإقلي���م  "حكومة 
الكثير م���ن البيانات بع���د نقا�صات مكثفة 
وطويل���ة داخل اللجن���ة الفرعية واللجنة 
المالي���ة النيابية مع الوفد الكردي بقيادة 

قوباد طالباني".
وت�صي���ر ال���ى انه "ف���ي ه���ذه االجتماعات 
لم�صن���ا هناك تعاونا كبيرا م���ن قبل اقليم 
كرد�صتان عل���ى حل كل ه���ذه اال�صكاليات 
الموازن���ة  قان���ون  ف���ي  والخاف���ات 

االتحادية".
بت�صوي���ة  المتعلق���ة  "الم���ادة  ان  وتبي���ن 
االم���وال م���ن الع���ام 2014 حت���ى الع���ام 
اعترا����ش عليه���ا ووجه���ة  لدين���ا   2019
نظر اخ���رى تتمث���ل بتعديل ه���ذه الفقرة 
بن���اء على االم���وال التي و�صل���ت لاإقليم 
والكميات الم�صدرة للحكومة االتحادية، 
اي اج���راء ت�صوي���ات ح�صابي���ة"، م�صددة 
تك���ون  ان  "ترف����ش  لجنته���ا  ان  عل���ى 
الحكوم���ة االتحادية مديونة لاإقليم كون 
ان المو�صوع يحتاج الى االطاع على كل 
التفا�صيل واالأرقام اي بمعنى ادق تكون 

هناك ت�صوية لتت�صح االمور اكثر".
وتنب���ه النائبة عن كتل���ة تحالف �صائرون 
م���ن  وتطال���ب  "تري���د  لجنته���ا  ان  ال���ى 
حكوم���ة اإقلي���م كرد�صت���ان بت�صلي���م نحو 
350 الف برميل يوميا الى �صركة �صومو 
الوطنية"، م�صيف���ة ان "اإنتاجهم اليومي 
م���ن النف���ط يت���راوح بي���ن 460 اإلى 480 

األف برميل يوميا".
وترجح، تمرير الموازنة االتحادية خال 
اال�صب���وع الج���اري بع���د تخف�صيه���ا الى 
129 تريليون دين���ار، واإنزال العجز الى 
28 تريلي���ون دين���ار، وتخفي����ش موازنة 

الرئا�صات الثاث  بن�صبة %20.

اللجنة الم�لية تريد اإجراء ت�س�ية 
اتفاق مرتقب بني بغداد واأربيل ينهي اأزمة املوازنة مع االإقليم الإنه�ء الدي�ن 

اجتماع م�شرتك بني الوفد الكردي ورئي�شي احلكومة والربملان .. ار�شيف

اال�ستهداف�ت تحرج القي�دات الع�سكرية لتزامنه� مع الحمالت االأمنية

 داع�ش يعود ملهاجمة مواقع اأمنية يف �صالح الدين 
بعد هدوء ا�صتمر �صهر

قوة من مكافحة االرهاب يف �شالح الدين

 مت�بعة/ المدى

لقاء "الفيديو كونفرن�ش"، في ت�صرين الثاني 2020، بين رئي�ش 
ال���وزراء العراق���ي م�صطف���ى الكاظم���ي وولي العه���د ال�صعودي 
محم���د ب���ن �صلم���ان، كان الطرق���ة االأول���ى عل���ى ب���اب العاق���ات 
الثنائي���ة التي دخل���ت في �صبات عميق منذ 30 عام���ًا، ولو عّددنا 
�صن���وات الود والوئ���ام، لوجدناها ت�صكل ن�صب���ة متوا�صعة جدًا 
اأم���ام �صن���وات التناح���ر والعداء، من���ذ غزو الع���راق للكويت في 
ت�صعيني���ات الق���رن الما�صي.  اللق���اء بين الكاظم���ي وبن �صلمان 
ت���م خال���ه ا�صتعرا�ش ج���دول اأعمال ال���دورة الرابع���ة لمجل�ش 

التن�صيق العراقي ال�صعودي. 
واأ�ص���در الرج���ان بيانًا م�صت���ركًا اأكدا فيه عزمهم���ا على "تعزيز 
العاق���ات ف���ي المج���االت كافة، بما يحق���ق الم�صال���ح الم�صتركة 
للبلدي���ن". ف���ي منت�ص���ف �صب���اط الما�ص���ي زار ال�صعودية وزير 
الخارجي���ة العراق���ي ف���وؤاد ح�صي���ن، فيم���ا زار الع���راق ف���ي اآب 
2020 وزي���ر الخارجية ال�صعودية في�صل بن فرحان الذي التقى 
بالكاظم���ي العائد وقتها من وا�صنطن، في اأجواء تعطي انطباعًا 
وا�صح���ًا باأن العراق ما�ٍش بتعزيز االنفتاح على العالم و�صناعة 

�صراكات متينة مع محيطه العربي والمجتمع الدولي.
 وكان الكاظم���ي ق���د ق���رر زي���ارة الريا�ش في 20 تم���وز 2020، 
وجهت���ه االأولى بعد تقّل���ده رئا�صة الحكومة الع���ام الما�صي بعد 
ا�صتقالة �صلفه عادل عبد المهدي، اإال اأن اللقاء تاأّجل ب�صبب ظرف 

�صحّي األّم بالملك �صلمان بن عبد العزيز.
ي�صي���ر مظهر محم���د �صال���ح، الم�صت�ص���ار االقت�ص���ادي للحكومة 
العراقية، اإلى اأن "ال�صيا�صة الخارجية االقت�صادية للعراق تقوم 
عل���ى مبادئ ح�صن الجوار مع جميع البلدان التي على حدودها، 
وخ�صو�ص���ًا ال�صعودي���ة، ويج���ب العمل عل���ى تقوي���ة الم�صالح 
االقت�صادي���ة عبر الم�صتركات الجامعة بي���ن البلدين"، موؤكدًا اأن 
"الم�صالح االقت�صادية اال�صتثمارية والتجارية المتوازنة ت�صّكل 

اأداة اال�صتقرار االإقليمي والتنمية الم�صتدامة في المنطقة". 
في الوق���ت الذي ي�صكل الع���راق باأر�صه المعط���اء ووفرة مياهه 
)حت���ى في اأحلك مراح���ل الجفاف التي ي�صهده���ا موؤخرًا( مرتكز 
الزراعة في منطقة �ص���رق المتو�صط، فاإن ال�صعودية تمثل �صوقًا 
�صناعي���ة نا�صئ���ة وق���وة تكنولوجي���ة متط���ورة اأم�ص���ت تحظى 
بتق���دم نوع���ي في االإنت���اج، ال �صّيم���ا الزراعي، وتط���ور المكننة 
ولوازمه���ا، وذل���ك بحك���م روابطها القوي���ة مع العال���م ال�صناعي 
واخذه���ا بم���رور الوق���ت موقع���ًا متميزًا ف���ي مجموع���ة البلدان 
الع�صرين القوية اقت�صاديًا G20  اإ�صافة اإلى كونها �صوقًا عالية 
اال�صته���اك والديناميكية، بح�صب �صالح، م���ا يعني اأن اإمكانات 
التكام���ل الزراعي وال�صناعي وفتح اال�ص���واق بين البلدين ال بد 
له���ا م���ن اأن توؤمن بمرور الوق���ت بناء وتقوية م�صت���ركات االأمن 
الغذائ���ي واأ�ص�ش الزراع���ة الحديثة واأ�صالي���ب ت�صويقها عالميًا، 
واإيجاد من���اخ وا�صع لتطبيق التكنولوجي���ات الزراعية واأنظمة 
الري والت�صويق الزراع���ي المتقدم وما يتبعهما من ا�صتثمارات 

وتج���ارة قوي���ة. بع���د 30 عامًا م���ن االإغ���اق افتتح ف���ي ت�صرين 
الثاني 2020 معبر عرعر بين ال�صعودية والعراق، نتيجة اأعمال 

مجل�ش التن�صيق ال�صعودي العراقي في دورته الرابعة. 
ويق���ع م�ص���روع منف���ذ "جدي���دة عرعر" م���ن الجان���ب ال�صعودي 
ومنف���ذ "عرعر" من الجانب العراقي عل���ى م�صاحة اإجمالية تبلغ 

مليونًا و666 األفًا و772 مترًا مربعًا. 
وي���رى �صالح في فت���ح المعابر الحدودي���ة اإ�ص���ارة اإيجابية اإلى 
انتظ���ام العاق���ات االقت�صادي���ة بي���ن البلدي���ن الجاري���ن، وف���ك 
العزل���ة الت���ي فر�ص���ت عل���ى العاق���ات الثنائية خ���ال ال�صنوات 
الما�صي���ة. وكان المعبر اأغلق عام 1990 اإّبان الحرب العراقية- 
الكويتي���ة، ول���م يت���م فتحه ب�ص���كل ر�صم���ي، قبل ت�صري���ن الثاني 
2020، با�صتثن���اء موا�صم الحج.  فت���ح المعبر طرح اأ�صئلة حول 
مزاحمة ال�صعودية اإيران في ال�صاحة العراقية، على الم�صتويين 
ال�صيا�ص���ي واالقت�ص���ادي. م���ن الناحي���ة االقت�صادي���ة، ي�صع���ب 
ا�صع���اف النفوذ االإيراني في العراق، بح�صب الباحث في ال�صاأن 
االقت�صادي الدولي، عقيل االأن�صاري، الأن اإيران مناف�ش اأ�صا�صي 
بب�صائعها في االأ�صواق العراقي���ة اال�صتهاكية، ومن مبداأ حرية 
التبادل التجاري وال�صمود لل�صلع االأف�صل واالأرخ�ش، ليتناف�ش 
االأط���راف باالأ�صع���ار والج���ودة، لم���ا في���ه م�صلح���ة الم�صتهل���ك 
العراق���ي، كم���ا اأن نق���ل التكنولوجيا والخبرات �ص���وف يح�صن، 
با �صّك، م���ن م�صتوى المنتجات المحلي���ة، التي تعزز االقت�صاد 

العراقي وتقّلل من اعتماده على اإيرادات النفط. 
الظ���روف االقت�صادي���ة ال�صاغط���ة نتيج���ة العقوبات الت���ي تمّر 
به���ا اإيران وتعان���ي منها، جعلت دوره���ا يتاآكل قلي���ًا، واأوقعت 
حلفاءها الذي يحكمون العراق في حيرة من اأمرهم، بعد الف�صل 
ال�صيا�ص���ي واالقت�صادي وخواء الخزين���ة وفقًا الأ�صتاذ العاقات 
الدولي���ة م���ازن الزيدي، الذي ي���رى اأن "اله�صا�ص���ة التي ت�صرب 
مناح���ي الحياة في الع���راق جعلته تّواقًا للبح���ث عن دور عربي 
ُمنقذ يعيد اإليه اال�صتق���رار".  وي�صيف الزيدي "قد تكون اللعبة 
العربية ف���ي العراق �صاقة وطويلة وفيها ُكلف كبيرة، لكنها ربما 
تك���ون ه���ي الثم���ن المطل���وب دفعه مقاب���ل خطيئة ترك���ه وحيدًا 
الأكث���ر من ثاثة عق���ود. عودة العرب اإلى الع���راق لي�صت ترفًا بل 
ه���ي واجب���ة".  الباحث في ال�ص���وؤون ال�صيا�صي���ة العراقية مثنى 
الغانم���ي يلف���ت اإل���ى اأن "جمي���ع الحكومات المتعاقب���ة حر�صت 
وعب���ر ت�صريحاته���ا على ال�صع���ي اإلى جعل العراق بل���دًا منفتحًا 
عل���ى الجميع و�صاحة توازن���ات ال �صراعات"، فمن غير المقبول 
ت���داول م�صطلح���ات االإبع���اد اأو االحت�صان لط���رف دون اآخر، ال 
�صيما اأن عالم ال�صيا�صة ت�صوده العاقات والم�صالح المتبادلة".

الغانم���ي ين�ص���ح الكاظمي بالتري���ث في ر�صم �صيا�ص���ات العراق 
االإقليمي���ة، حتى تت�ص���ح �صيا�ص���ة االإدارة االأميركية الجديدة في 
المنطق���ة، بناًء على معياري���ن: "االأول م�صالح ال�صعب العراقي، 
والثاني المتغيرات الدولية واالأبعاد االأحادية التي ت�صكل خطرًا 

على البلد ومكانته الدولية".
 عن م�قع درج

بغداد تنفتح على الريا�ش مع احلفاظ 
على عالقاتها ال�صرقية 



 ترجمة/ حامد احمد   

الع����راق  ف����ي  اليون�س����كو  منظم����ة  مدي����ر  ذك����ر 
باول����و فونتان����ي، ال����ذي يتول����ى جه����ود تنفي����ذ 
م�س����اريع الحفاظ على مواق����ع االرث التاريخي 
والح�س����اري ف����ي الع����راق، ب����ان زي����ارة الباب����ا 
فرن�سي�����س ال����ى مدين����ة المو�سل اعط����ت زخما 
لجهود اعادة اعمارها، م�سيرا الى ان مدير عام 
منظم����ة اليون�سكو اعرب ع����ن ترحيبه بالزيارة 
التي اعط����ت دافع����ا معنويا قويا الع����ادة اعمار 

المو�سل .
ركام  و�س����ط  وم����ن  فرن�سي�����س،  الباب����ا  وكان 
كني�س����ة تحطم����ت اثن����اء المعارك، ق����د ادى يوم 
االحد �سل����وات ترحم����ا الرواح �سحايا الحرب 

واالرهاب الذين �سقطوا في المدينة .
منطق����ة �سهل نين����وى في المو�س����ل ت�سم العدد 
االكبر م����ن تعداد م�سيحيي العراق الذين عانوا 
كثي����را من االعم����ال الوح�سي����ة لم�سلحي تنظيم 
داع�����س خالل الفترة الممت����دة مابين 2014 الى 

. 2017
مدير مكت����ب اليون�سك����و في الع����راق فونتاني، 
يتول����ى االن جهود تنفي����ذ م�ساريع ف����ي القطاع 
للحف����اظ  ته����دف  الت����ي  والح�س����اري  االآث����اري 
على تاري����خ العراق القديم، وم����ن بين م�ساريع 
اليون�سك����و هذه ف����ي البلد هو م�س����روع مبادرة 
احياء روح المو�سل، المتمثل با�ستعادة معالم 

المدينة القديمة في المو�سل .
قال فونتاني انه م�ست �سنتان االن على تواجد 
اليون�سك����و ف����ي المو�س����ل ف����ي محاول����ة منه����ا 
الع����ادة بناء وترميم ما تم تدميره خالل مرحلة 
االرهاب والمعارك في المدينة. وقال ان ر�سالة 
االأخوة االن�سانية للبابا ه����ي بمثابة حقيقة في 
المو�سل حيث يعي�س الم�سيحيون والم�سلمون 

�سوية فيها .
واأو�س����ح فونتاني انه ف����ي العمل الذي تقوم به 
منظم����ة اليون�سكو ف����ي العراق وف����ي مدن مثل 
المو�سل، يوجد هناك تركيز قوي على المواقع 
التراثي����ة الدينية مع تكري�س كثي����ر من م�سارع 
اعادة االعمار تج����اه ا�ستعادة كنائ�س وجوامع 

ومنارات ت�سررت خالل الحرب .
وق����ال فونتان����ي متحدث����ا ع����ن المو�س����ل "هذه 

ال�س����روح هي رموز وهوية المدين����ة. بالن�سبة 
لن����ا هي لي�ست مج����رد احجار، ان ه����ذا االمر له 
عالق����ة بالنا�س، وله عالق����ة بالهوية، انها ق�سية 
ت����راث وتاري����خ. وما ن�سع����ى ال����ى ارجاعه هي 
هذه الرم����وز المتعلقة بالح�س����ارات والثقافات 
هوي����ة  م����ن  ج����زءا  تعتب����ر  والت����ي  واالدي����ان، 

المو�سل على مر مئات من ال�سنوات ."
الباب����ا  زي����ارة  ان  بقول����ه  فونتان����ي  وا�س����اف 
فرن�سي�����س للمو�س����ل له����ا قيمة رمزي����ة با�سافة 
ف����ي  الجاري����ة  االعم����ار  اع����ادة  لجه����ود  زخ����م 
المو�س����ل، م�سيرا الى ان الباب����ا بزيارته اعطى 
االمل بان الجميع بامكانهم العمل �سوية بروح 
االخوة والت�سامن من اجل اعادة اعمارالمدينة 

التي هي بحاجة لكثير من اال�سناد .
وق����ال فونتاني "م����ن جانبنا نحن نح����اول نقل 
ر�سال����ة االخوة االن�ساني����ة هذه كحاف����ز للنا�س 
الذي����ن يملون �سوية كل يوم. نح����ن لدينا عمال 
م�سيحي����ون وم�سلم����ون يعمل����ون �سوية العادة 
اعم����ار المدينة واع����ادة اعمار بيوته����م، وكذلك 
العادة اعم����ار تاريخهم الدين����ي. اعتقد ان هذه 
ه����ي الر�سالة االه����م الت����ي نعمل عل����ى تطبيقها 

اليوم ."
وعق����ب زي����ارة البابا ال����ى كني�س����ة الطاهرة في 
المو�س����ل وقع مدير منظمة اليون�سكو ووزيرة 
ثقاف����ة االم����ارات ن����ورة الكعب����ي بيان����ا م�ستركا 
يرحب����ون في����ه بر�سالة الحب����ر االعظ����م لل�سالم 

واالخوة .
وق����ال فونتان����ي ان المديرة العام����ة لليون�سكو 
اأودري ازوالي، و�سف����ت ف����ي بيانه����ا الم�سترك 
م����ع الكعب����ي زي����ارة الباب����ا لكني�س����ة الطاه����رة، 
الت����ي تعتبر من �سم����ن م�ساريع مب����ادرة احياء 
المو�سل، على انها بمثاب����ة بعث بر�سالة دولية 
قوي����ة يق����ول فيها ب����ان التجان�����س والتاآلف بين 
ابن����اء الديانتي����ن ه����و الطريق الوحي����د لتطور 
وتق����دم االن�ساني����ة، وال�سبي����ل االكث����ر فعالي����ة 
لمواجه����ة التحدي����ات المتزايدة الت����ي يواجهها 

العالم .
واو�س����ح الم�س����وؤوالن في البي����ان اهمية زيارة 
البابا لموق����ع الم�سروع بانه م�سدر الهام للذين 
ي�سترك����ون بمه����ام اع����ادة االعم����ار ف����ي المدينة 

واعطاء زخم ا�سافي لهم .

 بغداد/ المدى

اأطلق رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، 
االثني���ن، دعوة اإلى ح���وار وطني �سامل 

واالبتعاد عن لغة الت�سقيط ال�سيا�سي.
وق���ال الكاظمي في كلم���ة متلفزة تابعتها 
)الم���دى(: "ال�سعب العراقي ودَّع قدا�سة 
البابا ب���كل حفاوة وتقدير، زيارته كانت 
نقط���ة م�سيئ���ة ج�سدت جوه���ر �سعبنا"، 
مبين���ا اأن "ر�سال���ة قدا�س���ة البابا و�سلت 

اإلى جميع اأنحاء العالم".
واأ�ساف، "ر�سالة �سعبنا و�سلت اإلى كل 
�سع���وب االر�س، فلقد عانين���ا الكثير من 
الح���روب، و�سال الدم عل���ى اأر�سنا حتى 
ارت���وت ون�سر الموت طوال عقود ظالله 

ال�سود في منازلنا".
وتابع، "لي�س ف���ي نفو�سنا �سوى معاني 
االإن�ساني���ة الكبي���رة، ولقد ع�سن���ا �سوية 
طوال اأكثر من �ست���ة اآالف �سنة وما زلنا 

معًا".
وقال، "نم�سك بيد بع�سنا بتعدد دياناتنا 
ومذاهبنا وقومياتنا كما تما�سكت اأيادي 

ال�سيد ال�سي�ستاني وقدا�سة البابا". 
وفيما يلي ن�س كلمة رئي�س الوزراء:  

�سعبنا الكريم العزيز...
بكّل حفاوة وتقدير يوّدع �سعب العراق، 
قدا�سة البابا فرن�سي�س، بمثل ما ا�ستقبله 

من محبة وكرم واأ�سالة اإن�سانية.
لقد مّثلت هذه الزيارة العزيزة الكريمة، 
بكل ما حفلت به من مظاهر ترحيب ومن 
اإجم���اع وطن���ي عل���ى اإنج���اح مقا�سدها 
النبيل���ة، نقط���ًة م�سيئًة ج�ّس���دت جوهر 
الح�س���اري  ���ادق  ال�سّ الُمح���ب  �سعبن���ا 

الموؤمن بقيم العدالة وال�سالم.  
و�سل���ت ر�سال���ة قدا�س���ِة الباب���ا ال���ى كّل 
اأنح���اء العال���م، وهو يجول بقل���ٍب مفعم 
ب���روح االأمل ف���ي مدن الع���راق الحبيبة، 
وو�سل���ت ر�سالة �سعبنا ال���ى كّل �سعوب 

االأر�س لتقول :
نح���ن �سع���ب الع���راق.. �سع���ب التاأري���خ 
م���ن  الكثي���ر  عانين���ا  لق���د  والح�س���ارة، 
الح���روب.. و�س���ال ال���دم عل���ى اأر�سن���ا 
حت���ى ارت���وت.. ون�س����ر الم���وت ط���وال 
عقود ظالله ال�سود في منازلنا.. وعاثت 
ف���ي ربوعن���ا غرب���ان ال�س���الح والف�س���اد 

واالإرهاب والكراهية ..
لكن َمعدننا االأ�سيل ل���م ي�سداأ، الأن روح 
الحي���اة وح���ّب ال�سالم والتم�س���ك بالقيم 

االإن�سانية لم ي�سداأ ..
المعان���ي  �س���وى  نفو�سن���ا  ف���ي  لي����س 

االإن�سانية الكبيرة ..
لق���د ع�سن���ا �سوية ط���وال اأكثر م���ن �ستة 

اآالف �سنة م�ست وما زلنا معًا ..
اأديانن���ا  بتع���دد  بع�سن���ا  بي���د  نم�س���ك 
ومذاهبنا وقومياتنا كما تما�سكت اأيادي 
ال�سي�ستان���ي وقدا�س���ة  ال�سي���د  �سماح���ة 

البابا ..
وال�س���الم،  االإن�ساني���ة  ر�سال���ة  الع���راق 
والعراق تاج الت�سام���ح.. وبغداد مدينة 

ال�سالم ومنبر الحركة الفكرية.
�سعبنا الحبيب العزيز.. 

اإن العراق اأمام فر�سة حقيقية ال�ستعادة 
دوره التاأريخ���ي ف���ي المنطق���ة والعال���م 

رغ���م كّل العقب���ات والتحدي���ات، واإنن���ا 
�سعبن���ا  ب���اإرادة  متم�سك���ون  كحكوم���ة، 
ف���ي تحقي���ق االأم���ن وال�س���الم واالإعمار 

واالزدهار .
الم�سوؤولي���ة  ه���ذه  اأ�سا����س  وعل���ى 
المحب���ة  اأج���واء  وف���ي  التاأريخي���ة، 
والت�سام���ح الت���ي عززتها زي���ارة قدا�سة 
البابا الأر����س العراق، اأر����س الرافدين، 
نطرح اليوم الدعوة الى )حوار وطني(، 

لتكون معبرًا لتحقيق تطلعات �سعبنا .
اإنن���ا ندع���و جمي���ع المختلفي���ن من قوى 
�سيا�سي���ة وفعالي���ات �سعبي���ة و�سبابي���ة 
احتجاجي���ة، ومعار�س���ي الحكوم���ة اإلى 
طاول���ة الحوار الم�س���وؤول اأم���ام �سعبنا 
واأم���ام التاأري���خ، ندعو قوان���ا واأحزابنا 

ال�سيا�سي���ة ال���ى تغليب م�سلح���ة الوطن 
واالبتع���اد ع���ن لغ���ة الخط���اب المت�سنج 
والت�سقي���ط ال�سيا�س���ي، واإل���ى التهيئ���ة 
المبك���رة، ومن���ح  االنتخاب���ات  الإنج���اح 
�سعبن���ا فر�س���ة االأم���ل والثق���ة بالدول���ة 

وبالنظام الديمقراطي..
�سبابنا العراقي، �سبابنا في كّل مكان..

وطموحاتك���م  معاناتك���م  حج���م  اأدرك 
والحي���ف الذي لحق بكم، ولكن علينا اأن 
ن�سبر واأن نتوحد، من اأجل العراق ومن 
اأجل الوط���ن ومن اأج���ل الم�ستقبل الذي 
يليق باأجيالن���ا، ولهذا فالحكومة تحتاج 
الوق���ت الكافي لحماية الع���راق وترتيب 

بيتنا العراقي الوطني..  
اإن توتي���ر االأو�س���اع لي�س م���ن م�سلحة 

الكاف���ي  الوق���ت  من���ح  ويج���ب  البل���د، 
للحكوم���ة للبن���اء عل���ى ماحقق���ت خ���الل 
الفت���رة الما�سي���ة، وتاأمي���ن االنتخابات 

على اأ�س�س ر�سينة ونزيهة.  
اإخوت���ي.. اأعزائ���ي م���ن المعار�سي���ن.. 
اأدعوكم وبكّل �س���دق، اإلى حوار مفتوح 
اأ�سا����س  عل���ى  الحكوم���ة  م���ع  و�سري���ح 
م�سلح���ة البل���د واأمنه و�سيادت���ه، وعلى 
قاع���دة حفظ اأم���ن العراق ودع���م الدولة 

و�سيادة القانون.  
اإن الح���وار ال�ستراتيج���ي ال���ذي بداأت���ه 
الحكوم���ة ح���ول ترتيب���ات التع���اون مع 
التحال���ف الدولي قائم ف���ي االأ�سا�س على 
اإيج���اد البيئ���ة والتوقيتات الإخ���راج كّل 
الق���وات المقاتل���ة م���ن اأر����س الع���راق، 

�سمن اآليات فني���ة زمنية متفق عليها مع 
الحف���اظ عل���ى اأف�سل العالق���ات مع دول 
التحال���ف، وبم���ا ي�سمن �سي���ادة العراق 

واأمنه..
كم���ا اأدع���و ال���ى ح���وار وطن���ي حقيق���ي 
عمي���ق، وعلى كّل الم�ستوي���ات الر�سمية 
والحزبية وال�سعبية، للتو�سل اإلى اإطار 
االتف���اق النهائ���ي للعالقة بي���ن الحكومة 
المركزي���ة واإقلي���م كرد�ست���ان بما يحفظ 
ويعال���ج  العراقي���ة،  االأرا�س���ي  وح���دة 

الم�سكالت المتراكمة جذريا.  
ت�سكيله���ا  من���ذ  الحكوم���ة  عكف���ت  لق���د 
عل���ى ترميم عالق���ات الع���راق الخارجية 
والتاأ�سي����س ال�ستع���ادة الع���راق موقع���ه 
دولي���ًا،  االإقليم���ي  ووزن���ه  الطبيع���ي 

وحققنا خطوات متقدمة في هذا المجال 
وكانت زيارة قدا�س���ة البابا تعزيزًا لهذه 
الخط���وات، فق���د نجحن���ا ف���ي اأن يك���ون 
والتوا�س���ل  للتفاه���م  معب���رًا  الع���راق 
بي���ن العديد م���ن دول المنطق���ة، وهناك 
ا�ستعداد دولي لدعم العراق في م�سروع 
االإ�سالح االقت�سادي، بعد اأن نجحنا في 

عبور االأزمة االقت�سادية.
وعل���ى ذل���ك.. ندع���و كّل اأ�سق���اء العراق 
وجيران���ه واأ�سدقائ���ه اإل���ى تر�سي���خ قيم 
المنطق���ة  دول  بي���ن  والتع���اون  ال�سل���م 
والخالف���ات  الح���روب  �سب���ح  واإبع���اد 
وال�سراعات التي لن تخدم �سعوبنا ذات 

التاأريخ الم�سترك.  
ويوؤك���د العراق الي���وم ا�ستعداده الكامل 
للع���ب دور فّع���ال ف���ي تكري����س التهدئ���ة 
اأزم���ات  لح���ل  الح���وار  اأب���واب  وفت���ح 
المنطقة، واأن يك���ون الجميع �سركاء في 
التنمية ال محورًا للخالف وال�سراعات.  
لق���د اأ�سّر الع���راق على رف�س���ه اأن يكون 
�ساح���ة لل�س�راعات الخارجي���ة، ومنطق 
التع���اون واالأخوة ه���و الوحيد المقبول 

بالن�سبة ل�سعبنا وللعراق.  
�سعبنا الكريم ..

اأق���دم با�سمكم �سكري وتقدي���ري اإلى كّل 
من �ساهم في اإنج���اح الزيارة التاأريخية 

لقدا�سة البابا الى اأر�س العراق ..
من موؤ�س�سات حكومية وفعاليات �سعبية 

وقوى �سيا�سية.  
واأ�سك���ر با�سمك���م جميًع���ا قدا�س���ة البابا 
ال���ذي اأح���ّب الع���راق و�سع���ب الع���راق، 
ولم�س طيبة وعمق واأ�سالة هذا ال�سعب 

العظيم القوي بتنوعه .
ن�سك���ر قدا�ستكم عل���ى كّل كلم���ة اإن�ساف 
للح���وار  دع���وة  وكل  �سعبن���ا،  بح���ق 
والت�سام���ح وال�س���الم األقيته���ا في ربوع 
العراق الحبيب، وكّل تفاعل وجداني مع 

التحديات التي يواجهها هذا ال�سعب.  
اأهلي على امتداد الوطن

اأقدامك���م  موط���ئ  عل���ى  الع���راق،  اأنت���م 
عا�س���ت الح�س���ارات االإن�سانية، وتالقت 
ون�س����رت المحب���ة والفكر والعل���م، اأنتم 
�سومر وباب���ل واأكد واآ�سور، اأنتم امتداد 

الما�سي بالحا�سر بالم�ستقبل.
اأنت���م عراق االأنبي���اء واالأئم���ة واالأولياء 
االأم���ل  واأنت���م  والمبدعي���ن..  والعلم���اء 

المتجدد واأنتم �سّناع الحياة ..
عا�س العراق... عا�س العراق.  

 بغداد/ اأ ف ب

على م���دى ثالثة اأيام، كان الع���راق محّط اأنظار 
العالم، هذه المرة لحدث �سعيد تمّثل باأّول زيارة 
لَحَبر اأعظم في التاري���خ �سّكل تنظيمها بالن�سبة 
لبغداد رهان���ًا دبلوما�سيًا واأمنيًا، فيما تاأمل باأن 

تحقق منها مكا�سب �سيا�سية واقت�سادية.
بالن�سبة للمتحّدث با�سم وزارة الخارجية اأحمد 
ال�سحاف، ت�س���ّكل هذه الزي���ارة "نقطة انتقال" 

للعراق.
واأك���د لفران�س بر�س اأنه "ما لم يكن العراق اآمنًا 
وم�ستقرًا لما كانت �سخ�سية بم�ستوى البابا قد 
تجول���ت في���ه"، متحدث���ًا اأي�سًا عن اأف���ق "تقوية 
العالق���ات الثنائية والمتعددة" م���ع دول اأخرى 

بف�سل هذه الزيارة.
وقبل نحو ث���الث �سنوات، طوى العراق �سفحة 
تنظي���م داع����س الدامي���ة، الذي �سيطر ف���ي العام 

2014 على ثلث اأرا�سيه.
وقب���ل اأي���ام قليل���ة م���ن و�س���ول الباب���ا، ت�سبب 

هج���وم �ساروخي جديد عل���ى قاعدة عين االأ�سد 
الت���ي ت�سّم ق���وات اأميركي���ة في االأنب���ار بغربي 
م���ع  اأميرك���ي  الع���راق، بمقت���ل متعاق���د مدن���ي 
التحال���ف الدولي. لكن با�ستقب���ال البابا، اأرادت 
بغداد اأن تظهر للعالم اأن االأمن ا�ستتب من جديد 

في البالد بعد تلك المرحلة ال�سعبة.
اأراد العراق اأي�س���ًا التاأكيد على "التعاي�س" بين 
جمي���ع الطوائف واالأعراق الت���ي تكّون ن�سيجه 
االجتماعي، والتي لم يتعرف العالم على بع�سها 
اإال ب�سبب انتهاكات االرهابيين الوح�سية بحقها 
اأو خ���الل الح���رب االأهلي���ة الدامي���ة بي���ن عامي 

2006 و2008.
واأعل���ن رئي�س ال���وزراء م�سطفى الكاظمي، بعد 
لقاء البابا فرن�سي�س في زيارته المرجع ال�سيعي 
االأعلى علي ال�سي�ستاني، ال�ساد�س من اآذار يومًا 

وطنيًا "للت�سامح والتعاي�س".
ي�س���رح المحلل ال�سيا�سي فرهد ع���الء الدين من 
اأن  اال�ست�س���اري  العراق���ي  المجل����س  موؤ�س�س���ة 
"الع���راق يواج���ه الكثير م���ن التحديات وربما 

�سمحت لنا الزيارة ب���اأن نن�ساها لبع�س الوقت، 
لكن هذه الم�ساعب ال تزال موجودة".

ل���م يتجاه���ل الباب���ا عل���ى اأية ح���ال ف���ي زيارته 
التحديات التي يعان���ي منها العراق. كان الحبر 
االأعظ���م ق���د اأب���دى اأي�س���ًا دعم���ًا لمئ���ات االآالف 
م���ن المتظاهري���ن ال���ذي نزل���وا اإل���ى ال�س���وارع 
احتجاجًا على الحكومة والف�ساد، منددًا بالقمع 

الدموي الذي تعر�سوا له.
ولم يتوان في خطب���ه التي األقاها خالل الزيارة 
ع���ن التندي���د ب�"الف�س���اد" المزم���ن ف���ي العراق، 
ودع���ا اأي�سًا لوقف التدخ���الت الخارجية في بلد 
بات م�سرح���ًا للمناف�سة بي���ن الواليات المتحدة 
واإيران. واختار الحب���ر االأعظم، بعناية، م�سار 

ومحطات رحلته لهذا الهدف.
واأو�سح المحلل ال�سيا�سي �سجاد جياد الباحث 
ف���ي مرك���ز "�سانت���وري فاوندي�س���ن" لفران����س 
بر����س اأن �س���ورة الباب���ا و�سط اأنقا����س كني�سة 
مطال���ب  عل���ى  ال�س���وء  "تلق���ي  المو�س���ل  ف���ي 
العراقيي���ن م���ن �سلطاته���م المحلي���ة، على عجز 

الحكوم���ات، وب���طء اإع���ادة االإعمار ال���ذي يمنع 
عودة النازحين".

بالن�سب���ة للمحل���ل ال�سيا�س���ي العراق���ي اأ�سام���ة 
ال�سعي���دي، ف���اإن ه���ذه "الزيارة هدف���ت اإلى لفت 
النظر على الم�ست���وى الداخلي والدولي لمكانة 

واأهمية العراق".
"الم���وروث  حج���م  العال���م  اأدرك  وق���د  واالآن 
الح�س���اري والدين���ي" و"تع���دد الثقاف���ات" في 
العراق، فيم���ا تابع جولة البابا من اأور، الموقع 
ال���ذي يعتق���د اأنه م�سق���ط راأ�س النب���ي ابراهيم، 
و�س���واًل اإلى النجف مقّر المرجعي���ة العليا لعدد 
كبير م���ن الم�سلمين ال�سيعة ف���ي العالم، فال "بّد 
للطبقة ال�سيا�سية من اأن تتحمل الم�سوؤولية في 

المحافظة على هذا ال�سعب وهذا البلد".
واأك���د ال�سعي���دي لفران����س بر����س اأنه ال ب���ّد من 
التحتية" بعد هذه  البن���ى  "اإع���ادة نظر في كل 
و�سالح���ًا  موؤه���اًل  البل���د  "لي�سب���ح  الزي���ارة، 

للعي�س".
م���ن جهت���ه اثنى م�س���در اأمن���ي ف���ي ت�سريحات 
لفران����س بر�س على "عدم حدوث اأي خرق اأمني 
ولو ب�سكل �سغير جدًا"، م�سيفًا "هذا دليل دامغ 
ووا�س���ح عل���ى نج���اح الع���راق بقوات���ه االأمنية 

واال�ستخبارية" في اإتمام هذه الزيارة.
وعلى الرغم من اأن الزيارة فتحت االأبواب اأمام 
ال�سياح���ة في مواقع عديدة لكن العراق ال يتمتع 
حت���ى االآن بالبنى التحتي���ة الالزمة ال�ستقبالهم. 
وال ي���زال العراقي���ون محرومي���ن م���ن الكهرباء 
ل�ساع���ات طويل���ة، ف�ساًل ع���ن مواجهته���م نق�سًا 

بخدمات اأولية عديدة مثل المياه.
كم���ا اأن م�ست�سفي���ات البالد عاج���زة عن مواجهة 

وباء كوفيد-19 الذي يجتاح العالم.
ال تلغ���ي االإيجابي���ة العاب���رة للزي���ارة بالن�سب���ة 
لجي���اد اأي�س���ًا واق���ع اأن���ه "ال يزال هن���اك زعماء 
طوائ���ف يوؤجج���ون التوترات االثني���ة، واإيران 
ال ت���زال تتدخل بال�ساأن العراق���ي، وهناك اأي�سًا 
م�سكل���ة المجموع���ات الم�سلح���ة" ذات النف���وذ، 
ف���ي بلد لم ينتف في���ه تمامًا اأي�س���ًا وجود خاليا 
لتنظي���م داع����س، باالإ�سافة اإل���ى ف�سائل م�سلحة 

لها والءات خارجية.
وي�سي���ف اأن���ه "لالأ�س���ف، اأعتق���د اأنن���ا �سن�سم���ع 
اأخب���ارًا كثيرة عن العراق، لكنها �ستكون اأخبارًا 

حزينة ال �سعيدة".
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الكاظمي يطلق دعوة لـ"حوار وطني" يجمع القوى 
ال�ضيا�ضية و"�ضباب االحتجاجات" واملعار�ضة 

دعا اإىل تغليب م�صلحة الوطن 
واالبتعاد عن الت�صقيط 
الإجناح االنتخابات املبكرة

بعد تاأمني زيارة البابا... احلكومة تنجح يف اأول رهان دبلوما�ضي واأمني
مراقبون: زعماء الطوائف �صيوؤججون التوترات االإثنية مجدداً اليون�ضكو: زيارة البابا اأعطت زخمًا 

جلهود اإعادة اإعمار املو�ضل

الكاظمي خالل لقائه بابا الفاتيكان قبل ايام
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 بغداد / املدى

تزامنًا مع يوم املراأة العاملي الذي 
اآذار  ي�ش���ادف الثام���ن م���ن �ش���هر 
�شنويًا، اأكد م�شوؤولون خمت�شون 
يف دي���اىل، ي���وم اأم����س، اأن املراأة 

يف املحافظ���ة تع���اين جمل���ة م���ن 
املجتمعية  واملخلف���ات  امل�ش���كالت 
اأدواره���ا  م���ن  حرمته���ا  الت���ي 

وحقوقها امل�شروعة.
وت�ش���ري اإح�ش���ائيات غري ر�شمية 
يف دي���اىل، اإىل وج���ود زه���اء 15 

األف اإمراأة فقدن اأزواجهن لأ�شباب 
اأغلبه���ا مقتله���م يف اأح���داث عنف، 
اإىل جانب 35 األف يتيم بينهم 15 

األفًا دون �شن ال� 15 من العمر.
الإن�ش���انية  املنظم���ات  وتوؤك���د 
النا�ش���طة يف جمال املراأة، �شعف 

الدعم احلكومي للن�شاء املنكوبات 
الظ���روف  ب�ش���بب  دي���اىل،  يف 
الأمنية و�ش���عف الدعم والهتمام 
اجلدي من قبل احلكومة املحلية.

وو�ش���فت ع�ش���و جمل����س دي���اىل 
�ش���ابقًا اأمل عم���ران الدلوي، واقع 

باملاأ�ش���اوي  املحافظ���ة  يف  امل���راأة 
م���ن  "جيو����س  وج���ود  ج���راء 
الأرامل وخملفات العنف الأ�شري 
ال���ذي  واحلرم���ان  والتهمي����س 
تعانيه يف املجال ال�شيا�ش���ي، على 
الرغم من التط���ور الثقايف للمراأة 

يف املحافظة".
واأو�ش���حت الدلوي، يف ت�ش���ريح 
حتت���ل  "املحافظ���ة  اأن  �ش���حفي، 
مرتبة متقدمة على م�شتوى البالد 
باأعداد الأرامل، ف�ش���اًل عن وجود 
تهمي����س حكوم���ي لدور امل���راأة"، 
م�ش���ّددة على �شرورة "تقدمي دعم 
حقيقي لإن�ش���افها واإ�ش���راكها يف 
الق���رار عرب منحه���ا دور فعال يف 

املوؤ�ش�شة احلكومية".
واأ�ش���افت اأن "املراأة بدياىل باتت 
تتحم���ل وزر احل���روب والتطّرف 
والتهجري الق�شري، ورغم دورها 
الإن�ش���اين الكب���ري اإل اأنها تواجه 
تهمي�ش���ًا حكوميًا وا�شحًا من قبل 
ال�ش���لطات يتمثل يف حرمانها من 
دع���م  يف  املح���وري  دوره���ا  اأداء 
ملف���ات حيوي���ة وخا�ش���ة البن���اء 

واخلدمات".
م���ن جانب���ه، اأوج���ز مدي���ر مكتب 
حقوق الإن�شان يف دياىل، �شالح 
مه���دي املجمع���ي، معان���اة امل���راأة 
يف املحافظ���ة بني ت�ش���اعد العنف 
الأ�ش���ري وبع�س القيم املجتمعية 
والع�ش���ائرية الت���ي حرم���ت املراأة 
م���ن فر����س الدرا�ش���ة والتعلي���م، 
اإىل جان���ب جيو����س الأرامل التي 

خلفتها احلروب واأعمال العنف.

"امل���راأة يف  اأن  وذك���ر املجمع���ي، 
دياىل تعاين من م�ش���كالت كبرية، 
اأبرزها العنف الأ�ش���ري املت�شاعد 
يف ظ���ل وج���ود 70-80 �ش���كوى 
من الن�ش���اء ج���راء ه���ذا الأمر يف 
ع���ن  ف�ش���اًل  املخت�ش���ة،  املحاك���م 
الأعب���اء املعي�ش���ية الت���ي خلفته���ا 

ظروف املحافظة".
واأك���د اأن "دي���اىل ت�ش���م ع�ش���رات 
الآلف من الأرامل، ن�شفهن جراء 
الإره���اب والعنف وفق���دان املعيل 
وت�ش���اعد معدلت الفق���ر والعوز 
املعي�ش���ي وجل���وء بع�س الن�ش���اء 
للعمل يف مهن ل تنا�شب مكانتهن 
وبنيانهن اجل�شماين لأجل تاأمني 

لقمة العي�س".
واأ�ش���اف املجمع���ي، اأن "النظ���رة 
املوروث���ة  الع�ش���ائرية والتقالي���د 
يف بع����س مناط���ق دياىل خا�ش���ة 
الق���رى والأرياف، حرمت ن�ش���بة 
م���ن فر����س  الن�ش���اء  م���ن  كب���رية 
التعّلم والدرا�شة خ�شية الختالط 
وج���ود  لع���دم  اأو  الذك���ور،  م���ع 
اأبنية مدر�ش���ية مالئمة ل�ش���تقبال 

الطالبات".
م���ن  الرغ���م  "عل���ى  وا�ش���تدرك 
والتاأث���ريات  املحافظ���ة  ظ���روف 
الع�ش���ائرية اإل اأن املراأة يف دياىل 
دخلت جم���الت متعّددة يف العمل 
والدوائ���ر  وال�شيا�ش���ي  الإداري 
والف���رق  الأخ���رى  احلكومي���ة 
التطوعي���ة واملنظم���ات املدنية ما 
ح���رر %70 م���ن ن�ش���اء دياىل من 

قيود الأفكار والتقاليد البالية".

 بغداد / املدى

اأوجز النائب عن �ش���الح الدين، جا�ش���م اجلب���ارة، اخلطوات التي 
يت���م من خاللها "�ش���رقة" منّظمة لقطع اأرا�س �ش���كنية، تعود لذوي 
�شحايا الإرهاب من ال�شهداء واجلرحى، وعرب عمليات تزوير قال 

اإنها احرتافية يقودها ثالثة متنفذين يف املحافظة.
واأو�ش���ح اجلب���ارة، يف ت�ش���ريح �ش���حفي، اأن "اخلط���وة الأوىل، 
تت�شمن �ش���راء اأ�شخا�س متنفذين الو�ش���ولت من اأهايل ال�شهداء 
واجلرحى، الذين ياأ�ش���وا من ت�ش���لم اأرا�ش���يهم، وذل���ك مقابل مبلغ 

مليونني اإىل ثالثة ماليني دينار".
اأم���ا اخلط���وة الثاني���ة، بح�ش���ب النائ���ب، فتت���م من خ���الل "توجه 
الت�ش���جيل  اإىل دائ���رة  ال�ش���هداء املجربي���ن،  م���ع ذوي  املتنفذي���ن 
العق���اري، لتن���ازل ذوي ال�ش���هيد اأو اجلري���ح ع���ن قطع���ة الأر����س 
املوج���ودة على الورق، مب�ش���اندة واتف���اق مع موظفي الت�ش���جيل 

العقاري".
واخلطوة الثالثة من عمليات ال�شرقة والتزوير، تكون عرب "الدور 
ال�ش���اند يف البلديات، لإ�ش���دار اأرقام مميزة لقطع مبواقع �ش���كنية 
مهمة وباأ�شعار ل تقل عن 60 مليونًا، وفقًا لأعداد الو�شولت التي 
قاموا ب�شرائها، وبعدها يذهبون اإىل الت�شجيل العقاري ويقومون 

باإدخال اأرقام القطع التي جعلوا ذوو ال�شهداء يتنازلون عنها".
ولف���ت اجلب���ارة، اإىل اأن "اجله���ات املتوّرط���ة بال�ش���رقة والتزوير 
ل تخ�ش����س اأي قطعة اأر����س خارج عمليات بيع الو�ش���ولت، ول 

ُي�شمل بالأرا�شي خارج اآلية البيع والحتيال غري القانونية".
ودعا اجله���ات الرقابي���ة اإىل "التدخ���ل العاج���ل، وردع املتورطني 
واإعادة احلقوق لأ�ش���حابها من امل�ش���حني باأغلى ما ميلكون لأجل 
اأم���ن املحافظ���ة وم�ش���تقبل اأجياله���ا"، م�ش���ريًا اإىل اأن "ع���دد قط���ع 
الأرا�ش���ي التي اأ�ش���توىل عليها ثالث���ة متنفذين يف �ش���الح الدين، 

تتجاوز 3000 قطعة".

 ذي قار / ح�سني العامل

�سهد مركز مدينة النا�سرية 
يوم اأم�س، ت�سعيداً جديداً 
في التظاهرات والفعاليات 
المطلبية ، اإذ اأقدم المئات 

من الخريجين المطالبين 
بالتعيين بقطع عدد من 

الج�سور الحيوية ، فيما احت�سد 
موظفو العقود في دوائر 

الكهرباء اأمام مديرية ال�سبكات 
للمطالبة ب�سرف رواتبهم 

المتاأخرة لعدة اأ�سهر.

وق���ال علي حمم���د ل�)امل���دى( وه���و اأحد 
خريج���ي  م���ن  "املئ���ات  اإن  اخلريج���ني 
والعل���وم  والقت�ش���اد  الإدارة  كلي���ات 
والقانون واملعاه���د التقنية يف حمافظة 
ذي ق���ار تظاه���روا لالحتج���اج على عدم 
ت�شمني املوازنة العامة درجات وظيفية 
"اخلريج���ني  اأن  اىل  م�ش���ريًا  له���م"، 
جلاأوا اىل الت�ش���عيد بعد عدة اأ�ش���هر من 
التظاهرات ال�شلمية التي مل ت�شتجب لها 

اجلهات املعنية".
املتظاهري���ن   " اأن  حمم���د  واأك���د 
�شيوا�ش���لون الت�ش���عيد يف تظاهراتهم 

حلني ال�شتجابة ملطالبهم امل�شروعة".
وق���ام اخلريج���ون �ش���باح اأم����س بقطع 
و�ش���ط  والزيت���ون  الن�ش���ر  ج�ش���ري 
النا�ش���رية عرب ت�ش���كيل �شل�ش���لة ب�شرية 
و�ش���ط اجل�ش���رين املذكورين ملنع عبور 
املركب���ات م���ا اأدى اىل اختن���اق مروري 
يف �شارع الكورني�س وال�شوارع املوؤدية 

للج�شرين.
وم���ن جه���ة اأخ���رى احت�ش���د املئ���ات من 
موظف���ي العقود يف دوائر الكهرباء اأمام 
مديرية �شبكات كهرباء اجلنوب الغربي 
للمطالبة ب�شرف رواتبهم املتاأخرة لعدة 

اأ�شهر.
وقال املتظاهر ح�ش���ني اخلفاجي للمدى 
العامل���ني  واملتعاقدي���ن  الأُج���راء   " اإن 
ق���ار  ذي  حمافظ���ة  كهرب���اء  دوائ���ر  يف 

يطالبون ب�ش���رف رواتبهم املتاأخرة منذ 
ع���دة اأ�ش���هر"، لفت���ًا اىل اأن " التاأخ���ري 
ت�ش���بب مبفاقم���ة  رواتبه���م  �ش���رف  يف 
معاناته���م يف ظل الظروف القت�ش���ادية 

ال�شعبة وخماطر وباء كورونا".
الكهرب���اء  وزارة  اخلفاج���ي  ودع���ا 
واجلهات املعنية الأخ���رى اىل التعجيل 
باطالق رواتبهم و�ش���رف م�ش���تحقاتهم 

املالية املرتاكمة منذ نحو 10 اأ�شهر.

وت�ش���هد حمافظة ذي قار التي تتوا�ش���ل 
فيها التظاهرات منذ نحو �ش���نة ون�شف 
الحتجاجي���ة  احلرك���ة  يف  ت�ش���عيدًا 
ب���ني اآون���ة واأخ���رى يتمث���ل بالتح�ش���يد 
اأم���ام  لتظاه���رات واعت�ش���امات كب���رية 
الدوائ���ر واملوؤ�ش�ش���ات احلكومية وقطع 
الط���رق واجل�ش���ور م���ا ينج���م ع���ن ذلك 
املتظاهري���ن  ب���ني  دامي���ة  م�ش���ادمات 

والقوات الأمنية.

وكان���ت �ش���ركة نف���ط ذي قار اأك���دت يوم 
 )  2021 الث���اين  كان���ون   31( الح���د 
اإعادة اإغالق ال�ش���ركة املذك���ورة من قبل 
اخلريج���ني املطالب���ني بالتعي���ني والذين 
يعت�ش���مون اأمام ال�ش���ركة من���ذ اأكرث من 
خم�ش���ة اأ�ش���هر، وذلك بع���د انته���اء مهلة 
الأ�ش���بوع الت���ي مت التف���اق عليه���ا ب���ني 
املعت�ش���مني من جهة والقي���ادات الأمنية 

واإدارة ال�شركة من جهة اأخرى.
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 اإيقاف عملتي ابتزاز في كركوك 

والأنبار
اأعلن���ت ال�ش���رطة املجتمعي���ة، اأم�س، اإيق���اف حالتي ابت���زاز لمراأة 

وفتاة يف حمافظتي كركوك والأنبار بعمليتني منف�شلتني.
وقال���ت الداخلي���ة، يف بي���ان اإن "العمليت���ني متت���ا عل���ى اإث���ر ورود 
منا�ش���دتني عرب اخلط ال�شاخن، حيث متكنت املجتمعية يف الأوىل 
من اإف�شال حماولة ابتزاز �شخ�س لمراأة يف حمافظة كركوك بن�شر 
�ش���ور ابنتها عل���ى مواقع التوا�ش���ل الجتماعي مقابل اخل�ش���وع 

لرغباته الدنيئة".
واأ�ش���افت "يف العملي���ة الثاني���ة احبط���ت حماولة ابت���زاز فتاة يف 
حمافظة الأنبار من قبل �ش���خ�س هّددها بن�ش���ر �شورها ال�شخ�شية 

مقابل مبالغ مالية وم�شوغات ذهبية".
واأ�ش���ارت ال���وزارة، اإىل اأن "ال�ش���رطة املجتمعي���ة واجهت املبتزين 
باأدل���ة تورطهما باجلرمي���ة، واتخذت بحقهما الإج���راءات الالزمة، 
بع���د اأن قام���ت بح���ذف حمت���وى البت���زاز وتاأم���ني ح�ش���ابي املراأة 
والفتاة، ف�شاًل عن اإعادة هاتف حديث للفتاة الأنبارية من ال�شخ�س 

املبتز".

 اعتقال 6 اإرهابيين في 3 محافظات
اأعل���ن الناطق با�ش���م القائ���د العام للقوات امل�ش���لحة، الل���واء يحيى 
ر�ش���ول، اأم����س، القب����س عل���ى 6 اإرهابيني م���ن داع����س، يف بغداد 

والأنبار وال�شليمانية.
وق���ال الل���واء ر�ش���ول، يف بي���ان اإن���ه "بتوجي���ه م���ن القائ���د الع���ام 
للق���وات امل�ش���لحة، ومن خالل املتابع���ة امليداني���ة وتكثيف اجلهود 
ال�ش���تخبارية، يوا�ش���ل �ُش���جعان جه���از ُمكافحة الإرهاب �شل�ش���لة 
واجباتهم ملالحقة بقايا ع�ش���ابات داع����س الرهابية، حيث متكنوا 
م���ن اإلقاء القب�س  عل���ى اإرهابي يف حي الريم���وك مُبحافظة بغداد 

واإرهابيني اثنني يف حُمافظة الأنبار".
واأ�ش���اف اأن "اجله���از متك���ن م���ن اإلق���اء القب����س عل���ى ُعن�ش���رين 
اإرهابي���ني م���ن املطلوبني جله���از ُمكافح���ة الإرهاب بالتن�ش���يق مع 

اأ�شاي�س حُمافظة ال�ُشليمانية".
واأو�ش���ح البيان، اأن "اجله���از اختتم هذه الواجبات التي ات�ش���مت 
باملهنية العالية بتنفيذ واجب نوعي يف ق�ش���اء الفلوجة اأ�ش���فر عن 
اإلقاء القب�س على ُعن�ش���ر اإرهابي من ع�ش���ابات داع��س الإرهابية، 
لي�شل عدد الإرهابيني الذين مت اإلقاء القب�س عليهم اإىل 6 عنا�شر".

 الإقليم يفتح اأبوابه اأمام ال�سياح.. 
ب�سرط

و�ش���عت وزارة الداخلي���ة يف كرد�ش���تان، �ش���رطًا وحيدًا لل�ش���ماح 
بدخول ال�شياح الأجانب والعراقيني اإىل الإقليم.

وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان اإنه���ا "قررت ال�ش���ماح بدخول ال�ش���ياح 
والأجانب اإىل اأرا�شي الإقليم، بعد اأيام من ت�شديدات فر�شت بهذا 

اخل�شو�س".
واأ�ش���افت، "ابت���داًء م���ن الي���وم )اأم�س( الإثنني، ي�ش���مح لل�ش���ياح 

بالدخول من جميع املعابر يف اإقليم كرد�شتان".
واأو�ش���ح بيان الوزارة، اأنه "يتوجب اأن يخ�شع ال�شياح القادمون 
من امل���دن العراقي���ة الأخ���رى، والجانب لفح����س PCR اخلا�س 

بكورونا مبدة 72 �شاعة قبل التوجه اىل الإقليم".
العراقي���ون  املواطن���ون  يحج���ر  اأن  "يج���ب  اأن���ه  اإىل  واأ�ش���ارت، 
والأجان���ب اأنف�ش���هم يف ح���ال الو�ش���ول لالإقلي���م وكان���ت نتيج���ة 

الفح�س اإيجابية".

 افتتاح الج�سر الثالث في المو�سل
اأعلن���ت حمافظة نين���وى، اأم�س الثنني، عن افتتاح اجل�ش���ر الثالث 

يف املو�شل.
وقال���ت املحافظة يف بيان اإن "حمافظ نينوى جنم اجلبوري افتتح 

اجل�شر الثالث يف مدينة املو�شل".
واأك���د اأن "اإعمار اجل�ش���ر مت م���ن ميزانية حمافظة نين���وى وتنفيذ 
�ش���ركة اآ�ش���ور للمقاولت"، م�ش���ريًا اىل اأن "افتتاح اجل�شر �شي�شهم 
بزيادة احلركة القت�شادية يف املحافظة ويربط طريق التجارة بني 

�شمايل وجنوبي العراق".

ت�صعيد جديد في التظاهرات المطلبية وغلق ج�صور في النا�صرية

 بغداد / املدى

اأعلنت وزارة الرتبية، اأم�س، حتقيق 
"قفزة نوعية" يف جمال حمو الأّمية 

يف العراق.  
تلقت���ه  بي���ان  يف  ال���وزارة،  وقال���ت 
)املدى( اإننا "اأدركنا ما ت�شببه م�شكلة 
الأّمية من عقبات اأمام برامج التنمية 
امل�ش���تدامة، فعمل���ت وزارة الرتبي���ة 
عل���ى فتح مراكز لتعليم الكبار وحمو 
الأّمي���ة وتو�ش���عت فيها حتى �ش���ملت 
جمي���ع اأرجاء الب���الد لتوفري الفر�س 
التعليمي���ة للمواطن���ني الذي���ن حالت 
ظروفهم دون موا�شلة تعلمهم، حيث 
متكن���ا م���ن حتقي���ق قف���زة نوعية يف 
ذلك املج���ال متثلت بتخريج ٨ دفعات 
م���ن حملة حم���و الأّمية ُمن���ذ انطالق 
احلمل���ة ع���ام ٢٠١٢، حي���ث بل���غ عدد 
امل�ش���تفيدين م���ن براجمه���ا املتنوعة 
نح���و 2 ملي���ون، وعدد املراك���ز التي 

مت افتتاحه���ا جتاوز 1200 مركز يف 
عموم العراق".  

واأ�شاف، "مت تخ�شي�س مبالغ مالية 
م���ن وزارة الرتبي���ة لدع���م وتطوي���ر 

مراك���ز التعلم املجتمع���ي وجتهيزها 
حي���ث  ال�ش���رورية،  بامل�ش���تلزمات 

بلغ ع���دد املراكز املجتمعي���ة املطّورة 
الت���ي مت افتتاحه���ا 41 موزع���ة ب���ني 
املحافظ���ات كافة، ف�ش���اًل ع���ن افتتاح 
مرك���ز حم���و الأمي���ة باعتم���اد املنهج 
املكث���ف يف �ش���جن الب�ش���رة املركزي 
وتزويده���م  الأّمي���ني  م���ن  للن���زلء 

بامل�شتلزمات الرتبوية".  
وتاب���ع، "وبل���غ ع���دد املمتحنني من 
اأن�ش���اف املتعلم���ني لغاي���ة النته���اء 
م���ن الدفعة الثامنة م���ا يزيد عن 35 
األ���ف دار�س"، مبينًا اأنه "ويف جمال 
التن�ش���يق م���ع املوؤ�ش�ش���ات الأخرى 
للق�ش���اء عل���ى الأّمية، مت التن�ش���يق 
موؤخ���رًا مع هيئة احل�ش���د ال�ش���عبي 
لفت���ح مراك���ز حم���و الأمي���ة خا�ش���ة 

لهم".  
الدفع���ة  "اأطلقن���ا  اأن���ه  اإىل  ولف���ت 
التا�ش���عة ملحو الأّمية لعام 2020 – 
2021 وعدد الدار�ش���ني فيها جتاوز 
ال�53 األف دار�س من كال اجلن�شني".

التربية تتحدث عن "طفرة نوعية" في مجال محو الأّمية: �صملنا حتى المعتقلين

اأرا�صي �صحايا 
الإرهاب في �صالح 

الدين ُت�صرق

المراأة في ديالى.. عنف اأ�صري وتهمي�ش وحرمان



رياضة

 حممد حمدي
كلمة صدق

اأث���ار رد الت�صوي���ت على قان���ون الأندية برملانيًا الكث���ر من ردود 
الأفعال بعد اأن كان الت�ص���ويت عليه اأقرب من اأية فر�ص���ة �ص���ابقة، 
وبعد ط���ول خما�ض وانتظ���ار، ووفقًا ملتابعتنا مل���ا كان ي�صدر من 
جلنة ال�ص���باب والريا�ص���ة النيابية، ومن �ص���خ�ض رئي�صها عبا�ض 
عليوي فاإن الت�ص���ويت هو حت�صيل حا�ص���ل حلاجة ملحة للأندية 
الريا�ص���ية التي انتظرت طويًل حتديد ملمح �صخ�ص���يتها و�صكل 
عمله���ا امل�ص���تقبلي، ونظامه���ا الداخل���ي، وهيئاتها العام���ة، وهذه 
حقيق���ة ل خلف عليها لأن الأندية الريا�ص���ية ه���ي خليا التما�ض 
مع املوهبة الريا�ص���ية والقاعدة والأ�ص���ا�ض للبناء الريا�صي الذي 
نطمح اأن يكون باأف�صل �صورة لأنها من ت�صنع املنتخبات الوطنية 

بجميع الألعاب.
وقد عانت ما عانت الأندية الريا�ص���ية املوؤ�ّص�ص���اتية والأهلية على 
حد �صواء بني وم�ص���ات انتعا�ض وفوا�صل طويلة من الفقر املدِقع 
نظرًا ل�صتمرارها حتت رحمة الإنفاق واملُنح احلكومية، وبالتايل 
كان لزامًا اأن تنتهي هذه الفر�ص���ية يف يوم من الأيام اأ�ص���وة بدول 

العامل من حولنا وحتفظ ا�صتقلليتها.
وم���ن غر املعقول اأن ي�ص���در ع���ن الربملان قانون د�ص���توري بهذه 
القوة وال�ص���رعية دون اأن يكون هناك من ي�صعر بال�صرر بدرجات 
متفاوت���ة ل�ص���يما واأن البع�ض ق���د جّر الأندية اىل ماركة خا�ص���ة 
حل�ص���ابه ال�صخ�صي وموروث ل ميكن التنازل عنه واإن و�صل اىل 

الدرك الأ�صفل بهزالة النتائج!
ه���ذه حقيقة معروفة �ص���هدت حماولت كثرة من وزراء ال�ص���باب 
والريا�صة ال�صابقني للتدّخل بهذه املفردة وفر�ض بع�ض ال�صروط 
الت���ي تفتح اأبواب املناف�ص���ة، ولكنها ُمنيت بالف�ص���ل لق���ّوة اللوبي 
ال�صاِغط بالجتاه الآخر والتم�ّصك باملفهوم والإرادة القدمية جدًا 

للأندية وو�صع الع�صي يف دواليب تطوّرها قدمًا.
من هذا املنطلق كان للعرتا�ض مدخل فقد لقى م�ص���روع القانون 
اعرتا�صات من قبل روؤ�صاء الأندية والحتادات الريا�صية وعدد من 
ال�صخ�ص���يات بدعوى اأن القانون مينح وزارة الريا�صة وال�صباب 
�ص���لحيات وا�صعة تهّدد ا�ص���تقلليتها، والتدّخل بتفا�صيل عملها، 
واأ�صرَّ نائب رئي�ض الربملان ح�صن الكعبي الذي تبّنى موقف جبهة 
املعرت�صني متامًا على وجود 23 مادة يف القانون ل ميكن القبول 
به���ا، واإن اأخطره���ا م���ا يحّول الن���ادي اىل �ص���ركة جتارية بجميع 
املوا�ص���فات الت���ي تخ�ص���عها لقانون ال�ص���ركات، وهن���ا ل اأفهم يف 
َل النادي اىل �ص���ركة هل �صيتحّول معه قانون  حقيقة الأمر اإن حتَوّ

الأندية اجلديد اىل جزئّية من قانون ال�صركات اأم ماذا ؟
م���ن جهت���ِه، ي�ص���رُّ رئي�ض جلن���ة الريا�ص���ة وال�ص���باب يف الربملان 
عبا����ض علي���وي اأن :«اأغل���ب العرتا�ص���ات ان�ص���ّبْت عل���ى فقرتني 
فقط، وتغا�ص���وا عن النقاط التي تقّدم اخلدمات الكبرة للريا�صة 
العراقية«، واإنَّ م�صروع القانون يحظى باإ�صادة غالبية من اأطلعوا 
عليه، واإن النقطتني امل�ص���ار اإليهما تتلخ�صان، الأوىل عدم ال�صماح 
لأي رئي����ض التجديد بع���د دورتني، والنقطة الثانية عدم ال�ص���ماح 
باجلمع بني من�ص���بني كاأّن يكون ع�ص���وًا يف نادي اأو رئي�صًا، واأن 

يكون رئي�ض احتاد اأو ع�صو فيه.
فيم���ا يغ����ضُّ الط���رف عن بقي���ة امللحظ���ات الت���ي تتعّل���ق باآليات 
ال�ص���تثمار والنفاق، وهنا ُت�ص���ّجل عليه وعلى جلنته اأكرب املاآخذ 
اإذ يتوّج���ب عليه العمل والتو�ص���يح مرارًا بالتوا�ص���ل مع الكعبي 
عل���ى اأقل تقدير طاملا اأن قانون الأندية قد و�ص���ل اىل حّد التخنّدق 
الربمل���اين، والعمل على مترير قانون ب�ص���يغة معقولة، واإن كانت 
ل تر�ص���ي جميع الأطراف، فهذا من الأمور املعمول بها، و�ص���هدها 
العامل اأجمع يف اإ�صبانيا والربازيل وال�صني وم�صر وتون�ض على 

�صبيل املثال ل التحديد.
ول بدَّ لنا اأن نذكر من يعرت�ض اأي�ص���ًا باأنَّ كتابة القانون ل تتعّلق 
باأهواء اأي �صخ�ض، وقد اأخذت بنود القانون   من خلل ا�صت�صارة 
���ني بال�ص���اأن الريا�ص���ي، واأخ���ذ راأي اللجن���ة  قانوني���ني وخمت�صّ
الأوملبية الدولية يف اأهم النقاط التي دّونْت فيه ف�ص���ًل عن متابعة 
ومطالع���ة قوان���ني الدول الأخرى، لذل���ك كّله ل ب���دَّ اأن تكون هناك 
ل ب���زوغ القانون اىل  ع���ودة توافقية قريب���ة ُتنهي اجلدل وُت�ص���جِّ

العلن.

قانون الأندية بالُممِكن

وقد عانت ما عانت الأندية الريا�ضية 
الموؤ�ّض�ضاتية والأهلية على حد �ضواء بين 

وم�ضات انتعا�ش وفوا�ضل طويلة من الفقر 
المدِقع نظراً ل�ضتمرارها تحت رحمة 

الإنفاق والُمنح الحكومية، وبالتالي كان 
لزامًا اأن تنتهي هذه الفر�ضية في يوم من 

الأيام اأ�ضوة بدول العالم من حولنا وتحفظ 
ا�ضتقالليتها.

 الأ�ض��ود اأف�ضل��وا �ضيناريو الم�ضبوه.. وزين��ل و�ضعيد نجحا مع الودي��ع والداهية.. فماذا ع��ن درجال الحائر؟!

العدد )4892( ال�صنة الثامنة ع�صرة - الثلثاء )9( اآذار 2021

http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.net

 بغداد/ اإياد ال�ضاحلي

غادر البابا فرن�ص���ي�ض العراق، �صباح اأم�ض 
الإيطالي���ة  العا�ص���مة  اىل  عائ���دًا  الأثن���ني، 
روما، بعد انتهاء زيارة تاريخية ا�صتقطبت 
اهتمام مئة وخم�ص���ني قناة ف�ص���ائية عاملية 
ا����ض  نقل���ت ع���رب ب���ث مبا�ص���ر اإحي���اءه الُقدَّ
وحتّركاته وخطاباته يف خم�ض حمافظات، 
ه���ي: بغ���داد والنج���ف وذي ق���ار واأربي���ل 
واملو�ص���ل، م���ن املوؤّم���ل اأن ُيخّل���ف لق���اوؤِه 
ح�ص���ود املواطنني تاأثرًا كب���رًا على الدول 
واملوؤ�ّص�ص���ات الك���ربى يف العامل ك���ي تفّعل 
اأن�ص���طتها املختلف���ة عل���ى اأر����ض العا�ص���مة 
بغداد وبقية املُدن على َهْدي ر�ص���الة ال�صلم 
والطمئنان عمليًا ووجدانيًا باإميان احلرب 
الأعظ���م م���ن معاي�ص���ته ب���ني نه���ري دجل���ة 

والفرات للأيام الأربعة.
ويتطّلع املراقب���ون اىل متغّرات كثرة يف 
املرحلة املقبلة �ص���واء ما يتعّلق يف ق�ص���ايا 
ال�صيا�ص���ة والقت�ص���اد وال�ص���ّحة والثقاف���ة 
يف  احلي���اة  عل���ى  اإيجابي���ة  بظ���لٍل  ُتلق���ي 
العراق بع���د اأن اأنارت زيارة بابا الكني�ص���ة 
الكاثوليكي���ة بالعا�ص���مة بغ���داد م�ص���احات 
الع���امل  عي���ون  يف  احلقائ���ق  م���ن  كب���رة 
املتاأّخر عن امل�ص���اهمة يف ب�ص���ط ال�صتقرار 
م���ا بع���د اأح���داث ع���ام 2003، وم���ن بينها 
ا�ص���تحقاقات ريا�ص���ية ُمهم���ة، حي���ث مازال 
موقف الحتاد الدويل لكرة القدم مت�ص���ّددًا 
يف عدم رفع احلظ���ر عن ملعب بغداد، تلك 
احلكاية التي مل ت�ص���هد له���ا وقعًا مثيًل عرب 
تاري���خ الفيف���ا “الهيئة املنظمة لك���رة القدم 
يف الع���امل” منذ تاأ�صي�ص���ها يف 21 اأيار عام 
باري�ض،  الفرن�ص���ية  العا�ص���مة  يف   1904
ت�ص���م 211 احت���ادًا وطنيًا من�ص���ويًا حتت 

ع�صويتها.

ورقة امل�ضلحة!
�ص���عى م�صوؤولو الكرة العراقية يف اأكرث من 
حماول���ة لتاأكي���د �ص���لمة اللع���ب يف ملعب 
العا�ص���مة بغ���داد، اإل اأنهم ي�ص���طدمون كل 
م���ّرة بالرف����ض الدويل والق���اري القاطع اأو 
لعبهما بالورقة ح�ص���ب م�صلحة املتناف�صني 
معنا! وجتلى بذلك بقرار الحتاد الآ�صيوي 
لك���رة الق���دم برئا�ص���ة املالي���زي تان �ص���ري 
داتو حم���زة الذي اأدار الحت���اد للفرتة )من 
عام 1978 لغاي���ة عام 1994( مبنع العراق 
واإيران عل���ى خو�ض مبارياتهما الر�ص���مية 
يف ت�ص���فيات كاأ����ض العامل املك�ص���يك 1986 
عل���ى ملعبهما، والت���ي ب���داأت يف اآذار قبل 
عام من البطولة، برغم مرور خم�ص���ة اأعوام 
اآنذاك على ان���دلع احلرب بينهما يف اأيلول 
1980، واأت�ص���ح لحقًا م���ن خلل حتليلت 
م�ص���وؤويل الحتاد العراقي اأن داتو حمزة، 
ال���ذي �ص���غل من�ص���ب نائ���ب رئي����ض الفيف���ا 

للف���رتة م���ن ع���ام 1982 لغاي���ة 1990، كان 
وراء مترير مقرتح فر�ض احلظر بالتن�صيق 
م���ع الحت���اد ال���دويل للتاأثر عل���ى حظوظ 
الكرتني يف الت�ص���فيات من خلل �صيناريو 
���َم ب�)امل�ص���بوه( اأف�صله اأ�ص���ود الرافدين  ُو�صِ
اىل  م���رة  اأول  التاأه���ل  تذك���رة  بانتزاعه���م 
املوندي���ال بع���د اأن قه���روا حتّدي���ات اللعب 
خارج اأر�صهم ذهابًا واإيابًا مع قطر والأردن 
ولبنان يف اجلول���ة الأوىل ثم الإمارات يف 
الثاني���ة واأخرًا ح�ص���موا اجلول���ة النهائية 
مع �ص���وريا، ُمتحّملني كل �صغوط “احلكام 

والإعلم” ال�صلبية!

موافقة ابن همام
وع���اد الفيفا اىل فر����ض احلظر على العراق 
ع���ام 1990 ب�ص���بب اأح���داث غ���زو الكويت، 
وبعد م���رور خم�ص���ة اأعوام متّكن ع�ص���وي 
د.عبدالق���ادر  للعب���ة  العراق���ي  الحت���اد 
م���ن رف���ع احلظ���ر  زين���ل وح�ص���ني �ص���عيد 
ع���رب جهوِدهم���ا ال�صخ�ص���ية عق���َب مقابل���ة 
الربازيلي )الوديع( جواو هافيلجن رئي�ض 
الفيفا اآنذاك يف قطر، وتفّهمه طلبهما، وقال 
لهما لي�صتح�ص���ل العراق موافقة املنتخبات 
الراغبة للعب يف بغداد و�ص���نوافق باحلال، 
وبالفع���ل �ص���ّيف ملع���ب ال�ص���عب املباريات 

الر�صمية وفقًا لهذا التفاق.
ثم اأ�ص���هم احت���لل الع���راق ع���ام 2003 يف 
ع���ودة احلظ���ر كامًل، حت���ى اأثم���رت جهود 
للحت���اد  رئي�ص���ًا  ب�ص���فته  �ص���عيد  ح�ص���ني 
)2003-2011( وع�ص���و املكت���ب التنفيذي 
م���ن   )2011-2002( الآ�ص����يوي  للحت���اد 
خلل التن�ص���يق مع القطري حممد بن همام 

رئي�ض الحتاد الآ�صيوي حينها بعد زيارته 
ونائبه الإماراتي يو�ص���ف ال�ص���ركال مدينة 
2010 وتفّقدهم���ا  ع���ام  اآب   25 اأربي���ل يف 
املن�ص���اآت الريا�ص���ية، عن موافقة الآ�صيوي 
على ت�ص���ييف املدينة ال�صتحقاقات الدولية 
للمنتخب���ات العراقي���ة، ويف حالة رف�ض اأي 
احت���اد اللعب يف العراق ُيحَرم ملدة �ص���نتني 
م���ن امل�ص���اركة يف ت�ص���فيات اأي���ة بطول���ة، 
وجنحت اأربيل يف �صيافة اأكرث من مباراة، 
وُعّد ذلك اإجنازًا كبرًا يف عهد رئي�ض الفيفا 
)الداهي���ة( جوزي���ف بلتر ال���ذي ُعرف عنه 

موقفه ال�صلبي جتاه ملف احلظر.

خلل تنظيمي
ومل تهن���اأ الكرة العراقي���ة طويًل حتى تلقى 
الحت���اد العراقي يف 23 اأيل���ول عام 2011 
ر�ص���الة م���ن الفيف���ا متن���ع اإقام���ة املباريات 
الر�صمية يف اأربيل بعد 21 يومًا من مباراة 
موندي���ال  ت�ص���فيات  يف  والأردن  الع���راق 
الربازي���ل 2014 ثّبَت فيها مراق���ب املباراة 
وج���ود خلل تنظيم���ي يف ملحظتني، هما : 
توافد ح�ص���ور �ص���تة اآلف متفرج يف ملعب 
)فران�ص���و حري���ري( خ���ارج �ص���عته البالغة 
12 األ���ف، واإيقاف احلك���م البحريني نواف 
�ص���كرالله املباراة مل���دة اثنتي ع�ص���رة دقيقة 

ب�صبب انقطاع التيار الكهربائي.

وفاء انفانتينو
اإدارة احت���اد ك���رة الق���دم  وعج���ز جمل����ض 
ناج���ح حم���ود )حزي���ران-2011  برئا�ص���ة 
اأيار2014( عن ك�صر قرار الفيفا طوال مّدة 
عمله، حتى متّكن خلفِه عبداخلالق م�ص���عود 

) اأيار عام 2014 لغاية �ص���باط عام 2020( 
بالتع���اون م���ع وزي���ر ال�ص���باب والريا�ص���ة 
 -  2014( عبط���ان  عبداحل�ص���ني  الأ�ص���بق 
2018( م���ن لق���اء رئي����ض الحت���اد الدويل 
ال�صوي�ص���ري جي���اين انفانتين���و يف مدينة 
زي���ورخ ال�صوي�ص���رية الثلثاء 29 ت�ص���رين 
الثاين عام 2016 وح�ص���ور ح�صني �صعيد، 
ناق�ص���وه يف م���دى اإمكاني���ة رف���ع احلظ���ر، 
ووعدهم الرجل خرًا، واأوفى يوم اجلمعة 
17 اآذار ع���ام 2018 عق���ب اجتم���اع جمل�ض 
الفيف���ا يف العا�ص���مة الكولومبي���ة بوغوتا، 
مقّررًا ال�ص���ماح للع���راق بتنظي���م املباريات 
الدولي���ة يف ثلث���ة ملع���ب ه���ي :الب�ص���رة 
وكربلء واأربيل، وكان دور رئي�ض الحتاد 
الآ�ص���يوي البحرين���ي �ص���لمان ب���ن اإبراهيم 
والرئي�ض ال�ص���ابق للهيئة العامة للريا�ص���ة 
ال�ص���عودية تركي اآل ال�ص���يخ كبرًا يف دعم 
ح���ق العراق عملي���ًا باإجناح تنظي���م مباراة 
ال�ص���عودي  والأخ�ص���ر  الرافدي���ن  اأ�ص���ود 

 28 الوّدي���ة يف ملع���ب الب�ص���رة الأربع���اء 
�ص���باط العام نف�ص���ه، فيما ظ���ّل احلظر على 
بغ���داد قائم���ًا، وورَد تاأكي���د انفانتين���و على 
املو�ص���وع يف موؤمت���ر بوغوت���ا بقوله “اإن 
اأت���ى متاأخ���رًا،  ال�ص���لطات العراقي���ة  طل���ب 
وم�ص���األة اإقامة مباريات دولية يف العا�صمة 

العراقية حتتاج اإىل مزيد من الدرا�صة«!

�ضكوك الفيفا
اليوم، اأ�ص���بحت م�ص���وؤولية وزير ال�ص���باب 
م�ص���اعفة،  درج���ال  عدن���ان  والريا�ص���ة 
اأن���ه نق���ل وجه���ات نظ���ر متفائل���ة  ل�ص���يما 
لنفانتينو ب�ص���اأن اإمكانية م�ص���اهمته بقّوة 
يف ح���ّث جمل����ض الفيف���ا عل���ى رف���ع احلظر 
الت���ام ع���ن امللعب العراقي���ة اأثن���اء لقائهما 
يف العا�ص���مة القطري���ة الدوح���ة الأحد 20 
كان���ون الأول 2020 بح�ص���ور نائب رئي�ض 
الهيئ���ة التطبيعي���ة للحتاد د.�ص���امل كامل، 
مل���ف  و�ص���ع  ي�ص���تلزم  ال���وزاري  فاجله���د 
متكامل عن �ص���لمة اللع���ب يف بغداد بدللة 
خل���ّو مباريات الدوري املحل���ي من حوادث 
ال�ص���غب، و�ص���عور عنا�ص���ر اللعب���ة بالأمان 
و�ص���ط اجلماهر يف موا�صم �صبقت احلظر 
وبعده عل���ى مّر العقود الأربعة وبح�ص���ور 
النقط���ة  وه���ذه  دون���ه،  م���ن  اأو  اجلمه���ور 
ُتدِح����ض �ص���كوك الفيف���ا بوج���ود خم���اوف 
انته���اك حلقوق اأ�ص���رة الفيفا م���ن احتادات 
ومدربني ولعبني وحكام )�صيوف العراق( 
بخ���روق اأمني���ة، وبالتايل ف���اإن تعّكزه على 
احلظ���ر لتحقي���ق م�ص���لحة حمايته���م لي�ض 
�ص���حيحًا كون نف�ض عنا�ص���ر اأ�ص���رة الفيفا 
من العراقيني ميار�ص���ون اللعبة يف ملعب 

بغداد واملحافظات دون اأ�صرار.

المتحان الأ�ضعب
العا�ص���مة  ع���ن  احلظ���ر  رف���ع  مل���ف  ليك���ن 
بغ���داد من اأهم امله���ام احلالية اأم���ام الوزير 
التاريخي���ة  الزي���ارة  م�ص���تثمرًا  درج���ال 
من���ه هدّي���ة  تلق���ى  ال���ذي  الفاتي���كان  لباب���ا 
قمي����ض املنتخ���ب الوطن���ي يوم ال�ص���بت 6 
اآذار اجل���اري، وليم�ص���ي بتفعي���ل علقات���ه 
م���ع روؤ�ص���اء احت���ادات الفيف���ا والآ�ص���يوي 
والعرب���ني وُيحيي ه���دف كرتنا ال�ص���رعي، 
املقت���ول باأخطائنا تارة وترّب����ض الآخرين 
به���ا تارة اأخ���رى، واأّل يبقى درج���ال حائرًا 
ب�ص���اأن متابعة النظام الأ�صا�صي لحتاد كرة 
القدم وقان���ون الأندية وانتخاب���ات اللجنة 
الأوملبية، فلن تر�ص���ي قراراته وتو�ص���يات 
م�صت�ص���اريه اأّحدًا، واإن كان بع�ص���ها �صائبًا 
يف ظ���ّل رف����ض املُنتفع���ني اإخلء كرا�ص���يهم 
بُحج���ج واهي���ة، فاإع���ادة الن�ص���اط الكروي 
ال���دويل اىل بغ���داد هو المتحان الأ�ص���عب 
من���ذ  واللوج�ص���تية  الإداري���ة  لقدرات���ه 

ا�صتيزاره يف الرابع من متوز عام 2020.

زيارة بابا الفاتيكان ُت�سِقط حظر الفيفا عن بغداد الأمان

 بغداد / املدى  

يحذر فريق يوفنتو�ض الإيطايل 
لك���رة الق���دم اخل���روج املبّكر من 
اأبط���ال  ب���دوري   2021 ن�ص���خة 
عندم���ا  الق���دم  لك���رة  اأوروب���ا 
احلادي���ة  ال�ص���اعة  يف  ُي�ص���ّيف 
الثلث���اء  الي���وم  م�ص���اء  ع�ص���رة 
فري���ق بورت���و الربتغ���ايل لك���رة 

الق���دم يف مواجهة م�ص���رية من 
العي���ار الثقيل عل���ى ملعب األيانز 
�ص���تاديوم مبدينة تورينو �صمن 
مناف�صات جولة الإياب من الدور 
ثم���ن النهائ���ي باملو�ص���م 2020-

. 2021
برل���و  اأندري���ا  كتيب���ة  وبات���ت 
بحاج���ة ما�ّص���ة اىل الف���وز باأكرث 
م���ن هدف���ني م���ن اأج���ل النتق���ال 

للعب �ص���من الدور رب���ع النهائي 
من البطولة الذي �ص���تقام �صحبة 
قرعته يوم التا�صع ع�صر من �صهر 
تعّر����ض  اأن  بع���د  اجل���اري  اآذار 
اىل هزمي���ة مفاجئة من مناف�ص���ه 
فري���ق بورتو بنتيجة )1-2( يف 
اللقاء الذي جمعهما يف ال�ص���اعة 
ي���وم  م�ص���اء  ع�ص���رة  احلادي���ة 
ال�ص���ابع ع�ص���ر من �ص���هر �ص���باط 

املا�ص���ي عل���ى ملع���ب الدراغ���او 
مبدينة بورتو.

و�ص���تكون هذه املباراة �ص���راعًا 
م���ن ن���وع خا����ض يجم���ع النجم 
الربتغايل كري�ص���تيانو رونالدو 
مهاج���م فري���ق يوفنتو����ض لكرة 
الق���دم ال���ذي يرتّبع عل���ى زعامة 
ه���دايف الكالت�ص���يو بر�ص���يد 20 
دوري  يف  اأه���داف  و4  هدف���ًا 

اأبط���ال اأوروبا لك���رة القدم الذي 
و�ص���عه  التدريب���ي  امل���لك  ق���ّرر 
عل���ى قائم���ة الحتي���اط يف لق���اء 
لت�ص���يو ال���ذي اأقي���م م�ص���اء يوم 
ال�ص���بت املا�ص���ي �ص���من اجلولة 
ال�صاد�صة والع�صرين من املو�صم 
احل���ايل قب���ل زّج���ه يف الدقيق���ة 
م���ن  ب���دًل  وال�ص���تني  التا�ص���عة 
ال�ص���باين الف���ارو مورات���ا بع���د 

ح�ص���م النتيج���ة )3-1( وغرميه 
الإي���راين مه���دي تارام���ي لعب 
فري���ق بورت���و الربتغ���ايل ثالث 
الهداف���ني الذي ميل���ك يف جعبته 
ال���دوري  يف  فق���ط  اأه���داف   10
اىل جان���ب ه���دف واحد فقط يف 
البطول���ة الأوروبي���ة اأحرزه يف 
جول���ة الذه���اب م���ن ال���دور ثمن 

النهائي .

يوفنتو�س يحذر اخلروج من دوري اأبطال اأوروبا 

 بغداد / حيدر مدلول 

جتري الي���وم الثلثاء على ملعب العا�ص���مة 
بغداد واملحافظات اأربع مواجهات يف افتتاح 
اجلول���ة الرابع���ة م���ن مرحلة الإي���اب بدوري 
الك���رة املمت���از للمو�ص���م احل���ايل ال���ذي يق���ام 
وفق���ًا لإج���راءات احرتازية ووقائية م�ص���ّددة 
لتنفي���ذ الربوتوك���ول الطب���ي ال�ص���امل ال���ذي 
و�صعته جلنة امل�صابقات يف الهيئة التطبيعية 
باحتاد كرة القدم للمباريات وتدريبات الفرق 
�ص���لمة  عل���ى  للحف���اظ  امل�ص���اركة  الع�ص���رين 
اجلمي���ع وتقلي���ل الإ�ص���ابات والوفي���ات م���ن 
ال�ص���للة اجلديدة من فايرو����ض كورونا التي 
ظهرت منذ يوم الثالث ع�ص���ر من �ص���هر �صباط 

املا�صي .
ويلتق���ي فريق نفط الو�ص���ط خام�ض الرتتيب 
بر�ص���يد 35 نقط���ة يف ال�ص���اعة الثانية ظهرًا 
حمافظ���ة  يف  ال���دويل  كرب���لء  ملع���ب  عل���ى 
كربلء املقّد�صة مع �صيفه فريق الكرخ التا�صع 
�ص���احب النق���اط 27 نقط���ة يف حت���دٍّ جدي���د 
يرن���و في���ه الأول اىل ني���ل النت�ص���ار الث���اين 
يف غ�ص���ون اأ�ص���بوع واح���د فق���ط م���ن اأج���ل 
زيادة الغّل���ة النقطية اىل 48 نقط���ة، والبقاء 
كُملِح���ق وحي���د لف���رق املرّبع الذهب���ي برغم 
اأن مناف�ص���ه �ص���يلعب بروحية لعبيه ال�صباب 
الذين ي�ص���تمّدون الع���زم من اأفكار امل�صت�ص���ار 

الفن���ي ثائ���ر اأحمد الذي مت���ت ال�ص���تعانة به 
م���ن قبل رئي�ض النادي �ص���رار حيدر بناًء على 
طلب املدرب امل�ص���اعد اأحمد عبد اجلبار، فيما 
يحت�ص���ن ملع���ب الإدارة املحلي���ة يف حمافظة 
املثن���ى لق���اًء متكافئًا ب���ني فريق نفط مي�ص���ان 
فري���ق  وج���اره  نقط���ة   29 بر�ص���يد  الثام���ن 
ال�ص���ماوة �ص���احب املركز الأخر بر�صيد 18 

نقط���ة ويح���ّل فري���ق زاخو ال�ص���ابع بر�ص���يد 
31 نقط���ة �ص���يفًا ثقي���ًل عل���ى فري���ق النف���ط 
ال�ص���اد�ض بر�ص���يد 31 نقطة على ملعب نادي 
التاجي الريا�ص���ي مبباراة لفّك �صراكة النقاط 

بينهما .
و�ص���تكون ال�ص���اعة الرابع���ة والرب���ع ع�ص���رًا 
موع���دًا للقّم���ة الكروي���ة الت���ي �ص���رتبط عل���ى 

ملعب ال�ص���عب الدويل الطلبة ال�ص���ابع ع�ص���ر 
بر�ص���يد 21 نقط���ة م���ع �ص���يفه اأمان���ة بغداد 
العا�ص���ر، وميل���ك يف ر�ص���يده 27 نقط���ة يف 
مواجه���ة جدي���دة  يتطّلع الأخ���ر اىل حتقيق 
الفوز ال�صابع لفريقه اأمًل يف القفز اىل املركز 
ال�ص���ابع بالرتتي���ب ب�ص���ورة موؤقتة م�ص���تغًل 
حالة عدم ال�صتقرار يف النتائج التي ميّر بها 
مناف�صه بعد هجرة عدد كبر من جنومه خلل 
ف���رتة النتق���الت ال�ص���توية الت���ي انتهت يوم 
الثامن والع�ص���رين من �ص���هر �ص���باط املا�ص���ي 
امل�ص���اركة يف  الأخ���رى  الف���رق  اىل �ص���فوف 
املو�ص���م احلايل، نتيجة تداعي���ات الأزمة بني 
اإدارة النادي مع رابطة امل�صجعني التي تعتزم 
تو�ص���عة التظاهرات بقيادة ابن الطلبة وجنم 
الكرة العراقية ال�ص���ابق با�صم عبا�ض من اأجل 
ح���ّث وزارة التعلي���م الع���ايل والبحث العلمي 
الراع���ي الر�ص���مي للن���ادي عل���ى اإقال���ة جميع 
الأع�صاء، يف وقت دعت الإدارة جميع اأع�صاء 
الهيئة العامة اىل ح�صور املوؤمتر ال�صتثنائي 
بع���د غد اخلمي�ض يف قاعة فندق بغداد لقراءة 
والت�ص���ويت  والإداري  امل���ايل  التقريري���ن 
املكت���ب  ن�ص���ره  بي���ان  يف  موؤك���دة  عليهم���ا، 
الإعلم���ي للن���ادي، عل���ى اللت���زام باإجراءات 
الوقاي���ة وارت���داء الكّمام���ات والتباع���د ب���ني 
الأع�ص���اء نظرًا للظروف ال�ص���ّحية ملا ميّر به 

البلد والعامل من تف�ّصي فايرو�ض كورونا.

نفط الو�سط يراهن على ملعب كربالء لهزيمة الكرخ

 بغداد / املدى  

تتوا�ص���ل مناف�ص���ات التجم���ع الث���اين ل���دوري ك���رة 
ال���ذي   2021-2020 باملو�ص���م  املمت���از  الطائ���رة 
حتت�ص���نه حمافظ���ة اأربي���ل يف اإقليم كرد�ص���تان حتى 
يوم الرابع ع�صر من �صهر اآذار اجلاري مب�صاركة فرق 
ال�ص���رطة واجلي�ض والبحري واحلبانية وال�ص���ناعة 

والبي�صمركة واأربيل وغاز اجلنوب .
و�ص���تقام اأرب���ع مباريات �ص���من اجلول���ة الرابعة من 
التجّم���ع الث���اين اليوم الثلث���اء املوافق التا�ص���ع من 
�ص���هر اآذار اجلاري، حيث جتري مباراتان يف ال�صاعة 
الواح���دة ظه���رًا ، الأوىل جتَمع فري���ق البحري للكرة 

الطائ���رة م���ن حمافظة الب�ص���رة م���ع فري���ق احلبانية 
م���ن حمافظة الأنب���ار على قاعة نادي اأكاد الريا�ص���ي، 
والثانية على قاعة كلية الرتبية الريا�ص���ية بني فريق 
اأربي���ل امل�ص���يف وفري���ق غ���از اجلنوب م���ن حمافظة 
الب�ص���رة، تليه���ا يف ال�ص���اعة الثالث���ة ع�ص���رًا مب���اراة 
فريقي البي�صمركة وال�صرطة على القاعة ذاتها، تعقبها 

مباراة فريقي اجلي�ض وال�صناعة .
و�صي�ص���هد غدًا الأربعاء العا�صر من �صهر اآذار اجلاري 
انطلق اجلولة اخلام�صة، ففي ال�صاعة الواحدة ظهرًا 
يلع���ب على قاعة ن���ادي اأكاد الريا�ص���ي بني ال�ص���رطة 
والبح���ري والثاني���ة بني غ���از اجلنوب والبي�ص���مركة 
على قاعة كلية الرتبية الريا�ص���ية، تليهما يف ال�صاعة 
الثالثة ع�ص���رًا مباراتني الأوىل عل���ى قاعة نادي اأكاد 
الريا�ص���ي ب���ني احلباني���ة وال�ص���ناعة والثاني���ة بني 
اأربي���ل واجلي�ض عل���ى قاعة كلية الرتبية الريا�ص���ية، 
ويف الي���وم التايل �ص���تقام اأربع مباري���ات اثنان منها 
عل���ى قاعة نادي اأكاد الريا�ص���ي يف ال�ص���اعة الواحدة 
ظهرًا بني اجلي����ض واحلبانية، وبعد �ص���اعتني يلتقي 
فري���ق ال�ص���ناعة مع فري���ق ال�ص���رطة، ويواجه فريق 
اأربي���ل جاره فريق البي�ص���مركة يف ال�ص���اعة الواحدة 
ظه���رًا عل���ى قاع���ة كلي���ة الرتبي���ة الريا�ص���ي، تعقبه���ا 
عل���ى القاعة ذاتها مباراة غ���از اجلنوب والبحري يف 

ال�صاعة الثالثة ع�صرًا.

طائرة البحري في مهّمة �سهلة مع الحبانية 
في تجّمع اأربيل



�سخ�س����ية حتظى باح����رام ديني و�سيا�س����ي 
عامل����ي، حت����ط رحاله����ا يف الع����راق، احل����دث 
ال�سا�س����ة  ب�س����غف،  الع����امل  يتابع����ه  الكب����ر، 
ورج����ال الدي����ن والإع����ام ومراك����ز البحوث 
والواجه����ات  امل����دين  املجتم����ع  ومنظم����ات 
الجتماعي����ة وغره����ا، ت�سل����ط الأ�سواء على 
الآف����اق  م�ست�سرف����ة  وم�ساراته����ا،  الزي����ارة  
امل�ستقبلي����ة له����ا، وم����ا �سيتمخ�����ض عنه����ا من 
برام����ج ، زي����ارة بابا الفاتي����كان للعراق نقطة 
حتول، وفر�سة كربى لإعادة اكت�ساف العامل 
لعم����ق ح�س����ارة الع����راق وتاريخ����ه وتنوع����ه 
الرثي م����ن جديد اأم����ام اأنظار الذي����ن يقلبون 
وجوهه����م م����ن مواطني����ه بحثًا ع����ن م�سارات 
ال�سل����م التي ياأملون اأن  تف�س����ي اإىل م�ستقبل 
اآخ����ر، حج باب����ا الفاتيكان لأور مه����د انطاقة 
اإبراهي����م  الأب الروح����ي لاأدي����ان ال�سماوية، 
احتف����اء مبا حتمل����ه من قيم ديني����ة م�سركة ، 
واللق����اءات املرتقبة مع خمتل����ف ال�سخ�سيات 
الديني����ة وال�سيا�سية وال�سرائ����ح الجتماعية 
من �ستى الجتاه����ات، وتنوع جدول الزيارة 
ب����ن بغداد واأور والنج����ف واملو�سل واأربيل 
ظ����ل  الآخ����ر يف  اجل����دل يف  لاأذه����ان  يعي����د 
التبا�����ض مفهوم����ه يف ذاكرة الأجي����ال املرهقة 
 ، القدمي����ة  الديني����ة   ال�سراع����ات  بتاري����خ 
وحم����اولت اإ�سقاطها جم����ددًا عل����ى الأحداث 
املعا�سرة من دون متييز بن حمركات العامل 
الق����دمي وحتول اأ�س����كال التناف�ض يف ع�سرنا 

الراهن. 

ر�ؤية الذات عرب الآخر
اأك����رث من �سبع����ة مليار اإن�س����ان  يعي�سون على 
واأل����وان  واأل�سن����ة  اأدي����ان   ، املعم����ورة  ظه����ر 
والإق����رار  الع����راف  متنوع����ة،  وجغرافي����ا 
بتنوعه����م والتعام����ل معه����م حقوقي����ًا لتحقيق 
امل�سال����ح امل�سرك����ة، م����ن اأعظ����م الكت�سافات 
الإن�ساني����ة التي ابتكرتها بع����د م�سرة دامية 
م����ن الكراهي����ات الت����ي اعرف����ت بتداعياته����ا 
اخلط����رة فقنن����ت ال�سل����م والتعاي�����ض بدي����ًا 
اآمن����ا للعي�����ض معًا رغم الخت����اف عرب اإدارته 
تك����رار  �س����د  املناع����ة  فح����ازت  موؤ�س�ساتي����ًا، 
املاآ�سي والكوارث، النغاق على الذات يحفز 
اإمكاناته����ا الدفاعي����ة �س����د ما تتوهم����ه خطرًا 
يهدد قراءاته����ا التاريخية وقناعاتها املريحة، 
جذره علة فكرية ت�ستفز م�ساعر اخلوف على 
الهوية مما يح����ول دون روؤية الذات يف مراآة 
الآخر حتفي����زًا لإعادة اكت�سافه����ا ، وتن�سيجا 
لقدراته����ا، وحتدي����دًا خلياراته����ا امل�ستقبلية، 
الآخ����ر القابع يف الذاك����رة التاريخية يختلف 
ولدت����ه  ال����ذي  املعا�س����ر  الآخ����ر  ع����ن  كث����رًا 
يف  والنق����د  والتقيي����م  املراجع����ات  اأرح����ام 

مناخ���ات عا�سفة من التح���ولت القت�سادية 
وال�سيا�سية التي ل ن�ست�سحبها مبو�سوعية 
ونح���ن نتحاور في���ه، وبدل اأن نفك���ر بعقلية 
رقمية يف هموم متطلب���ات اللحظة و�سروط 
امل�ستقب���ل، متط���ر غي���وم الذاك���رة تاريخ���ًا، 
وترعد امل�ساعر قلقًا وتربق النفعالت خوفًا 

، فتجه�ض الفر�ض بحبال من جدل.      
كيف فعلها الآخر فنجا بعد قرون من حمارق 
الهويات القاتل���ة؟ تخ�سى ذاتن���ا الجتماعية 
طرح ال�سوؤال، خ�سية من فتح جروح التاريخ 
وجدله املكرر حول �سرورة التم�سك اليقيني 
بالهوي���ة التاريخية دون مراع���اة للمتغرات 
املعا�س���رة الت���ي حتت���م ادارته���ا موؤ�س�ساتيًا 
اعتن���اق هوي���ة مواطنية حقوقي���ة ت�ستوعب 
التنوع الهويات���ي وحترمه، فتقف موؤ�س�سة 
تن���وع جمتمعه���ا  القانوني���ة جت���اه  الدول���ة 
حمايدة دون متيي���ز يحفزه الإرث التاريخي 
الذي���ن  الأف���راد  اأو  الجتماعي���ة  لل�سرائ���ح 
يذهب���ون اليها باعتباره���م مواطنن ل رعايا 
، واأف���رادا يتمتعون بحقوقه���م الد�ستورية ل 
مكونات تتنازع على الفتات، بعد اأن منحتهم 
ف�س���اءات ح���وار األهمته���م  برجم���ة �سلمه���م 
وتعزي���ز تعاي�سه���م ليواجه���وا مع���ًا من�سات 
التطّرف العنيف وبيئات �سناعة الكراهيات 
القاتلة، بع���د اأن ميزوا بن امل�سارات الدينية 
وال�سيا�سية فاخرعوا املواطنية بديًا اآمنًا.

اإمكانات النجاح
 جن���ح الآخر ح���ن خرج م���ن متاه���ة �سراع 
الهوي���ات اىل ف�س���اء ابت���كار هوي���ة مركب���ة 
ت�ستوعب تنوع���ه، فوظف جامعات���ه لبتكار 
روؤى ال�ستق���رار والتنمي���ة ، بع���د اأن �سم���م 
وتربم���ج  احلري���ات  حت���رم  دول���ة  �س���كل 
ال�سيا�س���ة وف���ق اأولوي���ات مواطني���ه، الآخر 
حمف���ز عل���ى اكت�ساف الذات م���ن خال قراءة 

مبخت���ربات  الك���ربى  وحتولت���ه  جتارب���ه 
لت�سمي���م �سراتيجي���ات  البح���ث واحل���وار 
امل�ستقب���ل امل�س���رك امل�ستوع���ب للتنوع عرب 
تروي�ض جم���وح �سراع الهويات موؤ�س�ساتيا 
وعقلن���ة النفع���الت وردود الأفع���ال بحثيا، 
وجتذي���ر مفاهي���م التن���وع مناهجي���ا لغر�سه 
وت�سويقه���ا  الأجي���ال،  واأرواح  عق���ول  يف 
اإعاميًا، وا�ستثمار اخلط���اب الديني لدعمها 
مبا ين�سجم مع تنمية قيمه الدينية من جهة و 
ال�ستجابة ملتطلبات الع�سر من جهة اأخرى. 
م���ن  دامي���ة  عق���ودًا  جمتمعاتن���ا  عا�س���ت 
ال�سراع���ات ب���ددت ثرواته���ا و�سفحت اأحام 
اأجياله���ا ، ف�سلت اإداراته���ا امل�ستبدة املتعاقبة 
يف بن���اء من���اذج ت�ستوع���ب تنوعه���ا وتطلق 
املواطن���ة  دول���ة  لبن���اء  ان�سانه���ا  امكان���ات 
والتنمي���ة، مما ع���زز جاهزيته���ا لتجربة فكر 
ملهم جديد تنبثق عنه روؤية م�ستقبلية اأخرى 
وبرنامج موؤ�س�سات���ي خمتلف حتلم الأجيال 
اأن ت�سه���م بت�سيي���د معم���اره، اأر�سيت���ه تنوع 
امل���وارد واأعمدته ال���رثوة ال�سبابي���ة و�سقفه 
مظلة املواطن���ة القانونية اجلامعة، اإمكانات 
جن���اح تنتظ���ر اإدارة ت�ستثمره���ا لبناء وطن 

حجر زاويته مواطن. 

الفر�ص امل�ستقبلية
يف ظ���ل ن�س���وب خمال���ب الياأ����ض يف اأرواح 
جمتمعاتن���ا، وت���داول مف���ردات الإحباط يف 
الإمكان���ات  ع���ن  احلدي���ث  يع���د  حواراتن���ا، 
والفر����ض امل�ستقبلية ترفًا وبط���رًا  ل ي�سكن 
اإل يف  خيال ح���امل، من رحم التحديات تولد 
اأجنة الفر�ض ، وم���ن خلف �سباب امل�ستحيل 
ي�ستدع���ي  مم���ا  املمك���ن،  �سم����ض  �ست�س���رق 
احل���وار والتفاك���ر يف جمموعة م���ن الفر�ض 
امل�ستقبلي���ة الت���ي ميكن ا�ستثماره���ا يف بناء 

ذاتنا املجتمعية، ومنها:

-جمتمعيًا:  تقنن الرغبة املجتمعية العارمة 
يف تعزيز ال�سام ع���رب ابتكار روؤى وبرامج 
مواطني���ة حتت�سن التن���وع وتطلق ممكنات 
الإن�سان يف ف�س���اءات اآمنة وم�ستقرة حتفظ 

كرامته وحريته. 
- اقت�سادي���ًا: التخطي���ط لتنويع املوارد عرب 
ا�ستثم���ار الزي���ارة البابوي���ة كفر�سة لإطاق 
م�ساري���ع اقت�سادي���ة و�سياحي���ة  م���ن خ���ال 
اعتماد �سراتيجي���ات حتفز القطاع اخلا�ض 
لتبني م�ساريع ت�ستوعب الطاقات ال�سبابية.

- براجمي���ًا: جدول���ة احل���وارات النخبوي���ة 
متطلب���ات  وف���ق  وال�سيا�سي���ة  واملجتمعي���ة 
الأولوي���ات الراهنة، والفط���ام عن ا�ستنزاف 
الطاق���ات والأوقات يف ق�ساي���ا اأ�سبحت يف 

ذمة التاريخ.
يف  املوؤ�س�ساتي���ة  اعتم���اد   : موؤ�س�ساتي���ًا   -
برجمة القي���م املجتمعية عرب معادلت رقمية 
تتخ���د م���ن امل�س���ارات املتكامل���ة �سراتيجية 
يف معاجل���ة الأزم���ات عرب  جدول���ة الأزمات 
يف ح���زم ثاثية ح�س���ب اأهميته���ا وراهنيتها 
املوؤ�س���رات  وف���ق  الي���وم  واأهمه���ا  امللح���ة، 
اأزم���ات ال�سحة و القت�س���اد والأمن وتثوير 
وتنموي���ًا  خمتربي���ًا  ملواجهته���ا  الإمكان���ات 

واأمنيًا.
بالق���راءة  جدي���رة  طويل���ة  جترب���ة  لاآخ���ر 
وا�ستخا����ض الدرو����ض، خ���رج منه���ا اأقوى 
مناع���ة �س���د ال�ستب���داد، فاأ�س����ض جمتمعاته 
ففا�س���ت بيئاته���م اأنه���ار ا�ستق���رار وتنمية، 
اأح�سن���وا الإ�سغ���اء لعقائه���م ح���ن هتف���وا 
علين���ا   ، اخل�سوم���ة  توج���د  فيهم:)حينم���ا 
اأن ن�سي���ع الوئ���ام، وحينم���ا ينتابن���ا الياأ�ض، 
علين���ا اأن نزرع الأمل( العب���ارة التي �سدا بها 
له���م ر�س���ل ال�س���ام، وبن���اة الأمم، احلاملون 
بامل�ستقبل امل�س���رك، كلما ياأ�ست جمتمعاتهم 
من عب���ور راهنه���م اخلان���ق، بث���وا فيهم من 
مناج���م اأرواحه���م طاقة تلهمه���م اأن بامكانهم 
اأن يفعلوه���ا، �سخ�س���وا مبخب���رات العل���م 
اجلراح���ن،  مببا�س���ع  املجتمعي���ة  علله���م 
و�سمم���وا مناه���ج حياة ت�ستوع���ب تنوعهم، 
�سلط���وا اأ�س���واء الفاعلي���ة عل���ى امكاناته���م 
لفر����ض،  اأزماته���م  حول���وا  فا�ستثمروه���ا، 
وحقن���وا جمتمعاتهم باملناعات املوؤ�س�ساتية، 
حتاوروا مبو�سوعية يف الفر�ض امل�ستقبلية 
فربجموها ع���رب ادارات ا�ستثنائية، تعاملوا 
مع املا�سي بوعي، ومع امل�ستقبل كتحد يحتم  
ال�ستجاب���ات الذكي���ة، الآخ���ر م���راآة ال���ذات، 
ت�سرق اأمام وه���ج الأفكار امللهمة الدافعة، اأو 

تعتم يف مناخات القلق والنكفاء.

* باحث و�أكاديمي

�سامن امية �كارثة املو�سل �التَّ الآحاد الدَّ
يفهم، اأن ماأ�س���اة امل�سيحين يف مقدمتهم ح�سلت 
لط���ة، باأيدي ملك اأو خليف���ة اأو اأمر اأو  بفعل ال�سُّ
اآغا. ورمبا ل جتد اإل القليل وغر املح�سو�ض مما 
ي�س���در من عامة النَّا�ض، م���ن دون حمرك اأو دافع 
�سيا�س���ي. لكن فوجئن���ا ب�سل�سة م���ن النفجارات 
ببغ���داد  عراقي���ة  كنائ����ض  خم����ض  طال���ت  الت���ي 
واملو�س���ل. كان ح�سيل���ة �سحاياه���ا ع�سرة قتلى 
وع�س���رات ِم���ن اجلرحى. حدث ذل���ك يف �سبيحة 
يوم الأحد الأول من اأغ�سط�ض )اآب( 2004، وهو 

يوم داٍم يف حياة امل�سيحين العراقين. 
 وجه���ت اأ�سابع الته���ام اإىل اجلماع���ات الدينية 
املت�س���ّددة، الت���ي تعمل حت���ت اإم���رة الأردين اأبي 
م�سعب الزرق���اوي، الذي قيل اإن���ه و�سل العراق 
يف العه���د ال�ساب���ق للع���اج مب�ست�سفي���ات بغداد، 
كن���وع م���ن التعاط���ف بن نظ���ام البع���ث وتنظيم 
القاعدة. ويف غ�سون ذلك اأعلنت جماعة اإرهابية 
م�سوؤوليتها عن تفجرات الكنائ�ض، تدعى "هيئة 
التخطي���ط واملتابع���ة يف الع���راق"، يف بيان ُبث 
م���ن موق���ع اإلك���روين اإ�سام���ي. جاء في���ه: "قام 
اإخوانك���م املجاه���دون بتفج���ر اأرب���ع �سي���ارات 
مفخخة يف بغداد ا�ستهدفت الكنائ�ض الواقعة يف 
الك���رادة وبغداد اجلديدة وال���دورة، بينما تولت 
جمموع���ة اأخرى من املجاهدين �س���رب الكنائ�ض 
يف مدينة املو�سل")جري���دة ال�سرق الأو�سط يف 

عددها املوؤرخ 3 اأغ�سط�ض )اآب( 2004(. 
ج���اء يف فت���وى تندي���د ال�سي�ست���اين م���ا ن�س���ه: 
م�سل�س���ل  يف  الرحي���م..  الرحم���ن  الل���ه  "ب�س���م 
الأعم���ال الإجرامية التي ي�سهدها العراق العزيز، 
وا�ستقال���ه،  وا�ستق���راره  وحدت���ه  وت�سته���دف 
تعر����ض عدد م���ن الكنائ����ض امل�سيحي���ة يف بغداد 
واملو�سل اإىل اعتداءات اآثمة، اأ�سفرت عن �سقوط 
ع�س���رات ال�سحاي���ا الأبري���اء بن قتي���ل وجريح. 
كم���ا ت�س���رر م���ن جرائه���ا الكث���ر م���ن املمتلكات 
العام���ة واخلا�سة. واإننا اإذ ن�سج���ب وندين هذه 
اجلرائم الفظيعة، ونرى �سرورة ت�سافر اجلهود 
وتع���اون اجلمي���ع، حكوم���ة و�سعب���ًا، يف �سبي���ل 
و�سع حد لاعت���داء على العراقي���ن، وقطع دابر 
املعتدين، نوؤكد وجوب احرام حقوق املواطنن 
الديني���ة.  الأقلي���ات  م���ن  وغره���م  امل�سيحي���ن 
ومنه���ا حقه���م يف العي�ض يف وطنه���م العراق يف 

اأم���ن و�سام. ن�س���األ الله العلي القدي���ر اأن يجنب 
العراقي���ن جميع���ا كل �س���وء ومك���روه، وينع���م 
على ه���ذا البل���د العزيز بالأم���ن وال�ستق���رار اإنه 
�سميع جميب)مكت���ب ال�سيد ال�سي�ستاين، النجف 
الأ�س���رف 2 اأغ�سط����ض )اآب( 2004، 15جم���ادي 

الثاين1425(. 
لق���د فاجاأتن���ا اأكرث ِم���ن مذبحة بح���ق امل�سيحين 
فكان هناك اأكرث ِمن اأحد داٍم، وكان تفجر كني�سة 
النَّج���اة واحدة ِم���ن اأب�سعها. فقد فج���رت كني�سة 
�سي���دة النَّج���اة يف 13 اأكتوب���ر )ت�سري���ن الأول(  
ريان  ّ 2010. وتعود كني�سة الَنّجاة اإىل طائفة ال�سِ
الكاثولي���ك ِم���ْن اأُ�س���اء الِع���راق، فه���م حتول���وا 
ِم���ْن النِّ�سطوري���ة اإىل مذه���ب اليعاقب���ة، وع���رف 
ري���ان  ّ بال�سِ الكاثوليكي���ة  اإىل  منه���م  املتحول���ون 

الكاثوليك.
كان���ت �سيط���رة داع����ض، اأو دولة اخلاف���ة، على 
كارث���ة  الع���راق،  �سم���ايل  املو�س���ل،  حمافظ���ة 
تاريخي���ة، مل يح�سل مثله���ا يف الع�سر احلديث، 
فلي�سجل التَّاريخ اأنه يف يوم 19 رم�سان 1435 
)امل�س���ادف 17 مت���وز/ يولي���و 2014 ( تعر����ض 
م�سيحي���و املو�س���ل، وه���م �سكانه���ا القدم���اء اإىل 
يا�س���ي، ممثًا  واح���دة ِم���ن فظائ���ع الإ�س���ام ال�سِّ
بجماعة اأعلنت دولة اخلاف���ة الإ�سامية. عندما 
خ���َر )اأمر املوؤمنن( اأُ�س���اء املو�سل بن ثاثة 
يف،  م���ة، اأو ال�سَّ خي���ارات:  الإ�س���ام، اأو عهد الذِّ
واختت���م بيان���ه بالعب���ارة: "وقد َم���ن عليهم اأمر 
ماح  املوؤمن���ن اخلليفة اإبراهيم، اأع���زه الله، بال�سَّ
له���م باجل���اء باأنف�سه���م فق���ط ِم���ن ح���دود دول���ة 
اخلاف���ة"، حمددًا لذلك موعدًا واإل "لي�ض بيننا 
يف")ن�سخ���ة البي���ان الر�سمي���ة،  وبينه���م اإل ال�سَّ
الت���ي اأ�سدرها تنظيم داع����ض ن�سرُت على مواقع 
الإنرني���ت بك���رثة، ومنه���ا موقع ع�ست���ار ن�سره 
http://www. :2014 )يف 18 يولي���و )متوز
ishtartv.com/viewarticle،54983.

!)html
�ساأنطل���ق م���ن مثال���ن يبينان بو�س���وح ف�سيحة 
الوع���ي املخب���وء يف عقول ه���وؤلء، وهم جماعة 
ِم���ن جماع���ات الإ�س���ام ال�سيا�سي، ع���ن املا�سي 
البعي���د والقري���ب، وكاهم���ا ح�س���ا باملو�س���ل، 
اأحدهم���ا ت�س���ّرف فقي���ه م�سلم مو�سل���ي والآخر 
حلرب ِمن اأحبار م�سيحي���ي املو�سل، يدلان على 

رداءة احلا�سر بوجود هذه اجلماعات، وحربها 
ين  �س���د فكرة الوط���ن، لأنه���ا تاأخذ املذه���ب والدِّ
يا�سة،  العاب���ري احل���دود الوطنية كنه���ج يف ال�سِّ
وبالتَّايل ل يبقى للوطن معنى، واإل كيف لغرباء 
ي���ن، يكفي اأنها فكرة  يتحكم���ون بالباد با�سم الدِّ
"اخلافة"، التي كانت من�سجمة مع ع�سر املمالك 

ا�سعات. ال�سَّ
اقتب����ض املث���ل الأول مم���ا اأرخ اب���ن ِخلِّ���كان )ت 
681 ه����( له���ذه املنقب���ة يف حي���اة اأه���ل الأديان، 
ين  وكان ي���ردد عل���ى ال�سي���خ يون����ض كم���ال الدِّ
مة  بحك���م �سداقته لوال���ده، ق���ال: "وكان اأهل الذِّ
���وارة والإجنيل، و�س���رح لهما  يق���راأون علي���ه التَّ
هذين الكتاب���ن، �سرحًا يعرفون اأنهم ل يجدون 
َمن يو�سحهم���ا لهم مثله")وفيات الأعيان واأنباء 
ين عبد  مان، حتقيق: حممد حمي���ي الدِّ اأبن���اء الزَّ

احلميد، القاهرة: مكتبة النَّه�سة امل�سرية 1948 
ين  ج 4 ����ض 397(. بعده���ا اأرخ لذل���ك جم���ال الدِّ
ي�ض  الأ�سن���وي )ت 772ه����( يف نقله لرواي���ة تدرَّ
للت���وراة والإجني���ل ملعتقديهم���ا  �سافع���ي  فقي���ه 
افع���ي اأبو  باملو�س���ل. ق���ال: مل���ا ع���اد الفقي���ه ال�سَّ
ين )ت  الفتح مو�سى ب���ن يون�ض امللقب بكمال الدِّ
639ه/ 1241 م( اإىل مدينت���ه املو�س���ل »عك���ف 
�ض بعد وفاة اأبيه يف م�سجده،  على ال�ستغال ُيدرَّ
ويف مدار�ض كثرة، وكان مواظبًا على وظائفها، 
مة  فاأقبل عليه النَّا�ض، حتى اأنه كان يقرئ اأهل الذِّ
افعية، حتقيق:  ���وراة والإجنيل") طبقات ال�سَّ التَّ
�س���اد  عب���د الل���ه اجلب���وري. بغ���داد: مطبع���ة الرَّ

1970ج 2 �ض 571(. 
ه���ذا، ومل ير  معا�سرو  الكمال ت�سرفه بالغريب، 
ومل ينعت���وه بردة اأو  انحراف، بل على العك�ض، 

قي���ل فيه:  "جُتر املو�س���ل الأذيال فخرًا/ على كل 
�سوم/ بدجلة والكم���ال هما �سفاٌء/  املدائ���ن والرُّ
لهي���ٍم اأو ل���ذي فه���م �سقيم/ ف���ذا بح���ر تدفق وهو 
ع���ذٌب/  وذا بحٌر  ولكن م���ن علوِم")ابن ِخلكان، 

وفيات الأعيان 4 �ض 400(.
اإن مث���ال ت�س���رف الفقي���ه الكمال لي����ض عاديًا يف 
زمننا البهيم هذا، واأراه كان مقبوًل قبل ثمامنائة 
ع���ام! فتاأمل فداحة الوعي املخبوء للمنطقة، وما 
يح�س���ل باملو�سل، و�س���ط ظلم مري���ر، قد ُيربره 
املا�سي باحلروب والغزو املتبادل، لكنَّ مبا ُيربر 
يف احلا�سر، وميار����ض على جماعة م�ساملة قوًل 
وفعًا، قد تعج���ز الكلمات عن التعبر  عن تبيان 

املوقف. 
 اأم���ا املث���ال الثَّاين، وهو ت�س���رف �سدر ِمن حرب 
م�سيحي، وِم���ن اأهل املو�سل اأي�س���ًا، جتاوز  كلَّ 
اخت���اف دين���ي، م���ا م�س���ى وم���ا اأت���ى من���ه، اإنه 
بطري���ارك الكل���دان الكاثولي���ك )1947-1900( 
���اين، واملولود  يو�س���ف بن توم���ا عمانوئي���ل الثَّ
بالقو�ض التَّاريخية بعمارتها وم�سيحيتها اأي�سًا، 
واملج���اورة للمو�سل، ت�سرف مب�سوؤولية عالية، 
عاب���رًا بقية احلدود، نقل عن���ه العراقي اليهودي 

مر ب�سري )ت 2006( الآتي: 
احل���رب  اإب���ان  نف���ت  العثماني���ة  القي���ادة  "اإن 
العظمى املا�سية )الأوىل( نفرًا من وجهاء بغداد 
وائ���ف واملذاه���ب واأ�سخ�ستهم  م���ن خمتل���ف الطَّ
اإىل املو�س���ل يف طريقه���م اإىل الأنا�سول، فذهب 
الفقي���د اإىل القائ���د الأملاين )فون درغ���واز با�سا( 
ي�سف���ع فيهم. فاأبدى امل�س���ر ا�ستعداده للعفو عن 
امل�سيحين منه���م فقط. فقال احِل���رب: اإنني رجل 
دي���ن، اأب للجمي���ع، ول اأخ����ض ملتم�س���ي بفريق 

دون فري���ق، فاعده���م جميعًا اأو فاجله���م جميعًا، 
ومل يك���ن ِم���ن القائ���د اإل اأن اأجاب �سوؤال���ه، واأمر 
يا�س���ة يف  ال�سِّ املنفي���ن جميعًا")اأع���ام  باإع���ادة 
الع���راق احلدي���ث، بغ���داد- لن���دن: دار احلكم���ة 
2004 ج 2 ����ض 632(. عل���ق ب�س���ري عل���ى هذا 
التَّ�س���رف قائًا: "واإن يف ه���ذه املاأثرة لعربة لنا 
وائف  ودر�سًا، فهي ُتعلمنا اأن الإن�سانية فوق الطَّ

والأديان")امل�سدر نف�سه(!
اأم  افع���ي  ال�سَّ الكم���ال  النَّموذج���ن،  اأي  اأق���ول: 
عمانوؤي���ل الكاثوليك���ي، ل يف�س���ح رداءة الوعي 
املخب���وء يف اأردان ه���ذه اجلماع���ات، �سدورهم 
مملوءة بالكراهية! فاملو�س���ل ب�سمائها واأر�سها 
ه���ي نف�سه���ا، وعل���ى ح���د تعب���ر حمم���د �سعي���د 
احلبوب���ي )ت 1915(: "�سماء الي���وِم مثل �سماِء 
يوان(.  اأم�ٍض/ وما نق�ست �سم���وًا وارتفاعًا")الدِّ
فم���ا انتق����ض غ���ر العق���ل، وي�سع���ب و�س���ف ما 
اج���ع اأو ت�سبيهه بالقرون الو�سطى،  ح�سل بالرَّ
الجتماع���ي  مب�ستواه���ا  قيا�س���ًا  الق���رون  فتل���ك 
ق���ايف ًتعد متقدم���ة. ِمن اخلطاأ  وال�سيا�س���ي والثَّ
اجع، اإمن���ا و�سفهم بالعبث  و�س���ف ه���وؤلء بالرَّ

بدماء وعقائد النَّا�ض.
نفهم من هذه اللمح���ة اأن جذور امل�سيحة عميقة، 
واأن خل���و العراق م���ن امل�سيحي���ن، اأو ال�سريان 
والكلدانين، يعني اإفراغه من تاريخ ت�سكل على 
اأر�س���ه لألفي ع���ام، وتغييب جان���ب اأ�سا�سي من 
ثقافت���ه، وترك اآثار يندر وج���ود مثلها، من اأديرة 
وكنائ�ض وق���رى ومدن، اإنها كارثة حقيقية بداأت 
حت���ل بالعراق، له���ذا لبد من عمل ج���اد للوقوف 
بوج���ه م�سبب���ات ه���ذه الهج���رة، ويف مقدمته���ا 

التهمي�ض املتعمد والإرهاب املجنون �سدهم.
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الم�شيحيون العراقيون.. ع�شرون قرنًا بال انقطاع )5-5(

زي���ارة قدا�س���ة البابا للع���راق اأثارت فين���ا �سعورًا 
رائع���ًا وغريب���ًا، وكاأن بركت���ه ن���رثت �سام���ًا على 
الأم���ان  اىل  احلاج���ة  باأم����ض  الت���ي  اأرواحن���ا 
وال�ستق���رار، واىل ي���د حاني���ة تام�سن���ا مبحب���ة 

و�سدق ومب�سوؤولية..
فمن���ذ ف���رة طويلة مل ن�سع���ر بوحدتن���ا وتكاتفنا، 
كم���ا �سعرنا به خال زي���ارة البابا للع���راق والتي 
اأ�ساف���ت للعراق قيم���ة معنوية عاملي���ة، فلم يتمكن 
�سيا�سيون���ا اأو رج���ال الدي���ن - ال�سيا�سي���ون م���ن 
حتقيق���ه، بل العك����ض، قلل الكل م���ن قيمتنا حمليًا 
وعربي���ًا وعاملي���ًا، واأياديهم مل تكن حاني���ة علينا، 
لأنه���م �سرق���وا اللقمة من اأف���واه ال�سعب، وامتدت 
اأي���دي الكث���ر منه���م لتنت���زع اأرواح �سبابنا الذين 

طالبوا بوطن بعدما تنازلوا عن اللقمة..
والر�س���ول  احلقيق���ي  املمث���ل  دور  عك����ض  الباب���ا 
الأ�سم���ى لدين���ه، وه���ذا ه���و دور و�س���كل وتاأث���ر 
رجل الدي���ن، اإن اأراد اأن يجعل الآخرين يحرموا 

دينه...
واإن كانت امل�سيحية دين حمبة فاملفر�ض اأن يكون 
الإ�س���ام دين رحمة، فبداي���ة �ساتنا تقول: )ب�سم 
الل���ه الرحمن الرحيم(، ولو �ساألنا اأي �سخ�ض غر 
م�سل���م عن الدين الإ�سام���ي �سيتذكر القاعدة التي 
ابتكرت قطع الراأ�ض والذبح، و�سيتذكر الدواع�ض 
الذي���ن ا�ستباح���وا ال�س���رف والعر����ض وال�سمر، 
واأق���رب فواجعهم ما راآه البابا من خراب يف املدن 
التي �سلمها لهم �سيا�سيونا، وبنف�ض الوقت وقفوا 
عل���ى �سجادة ال�ساة ليقول���وا ) ب�سم الله الرحمن 
الرحي���م(، اأو نتذكر قبل ذلك الذين قتلوا واغتالوا 
ت�سري���ن  من���ذ  وامل�سيحي���ن،  امل�سلم���ن  �سبابن���ا، 
٢٠١٩ وحتى الآن...فاأي���ن هي الرحمة يف ديننا؟ 
وه���ل هناك من اأ�ساء لاإ�سام كما اأ�ساء لهذا الدين 

امل�سلمون اأنف�سهم..
الباب���ا جتول بن حمبة امل�سيحية ورحمة الإ�سام  
والدم���ار الذي �سهده يف مدين���ة املو�سل و�سنجار 
وق���ره قو�ض، ومازال ج���رح هذه الفواج���ع فاغرًا 

فاهه وينزف..
قال���وا اإن امل�سيحية دين )املحب���ة(، وهو فعًا دين 
حمبة وت�سامح، فطوال �سن���وات ع�سنا وتعاي�سنا 
معه���م يف وط���ن واح���د حت���ت ظ���ل املحب���ة الت���ي 
تعلمناه���ا منه���م، ومل ن�سمع يوم���ًا اأن طائفة منهم 

اعت���دت على طائفة خمتلفة اأو دين اآخر، ومل يذبح 
بع�سهم البع�ض، ومل يخطفوا اأو يغتالوا بع�سهم، 
وهم بذل���ك اثبتوا لأنف�سهم اأوًل ولنا ثانيًا وللعامل 

اإنهم دين حمبة..
وه���ل نحن دي���ن )رحمة(؟ ه���ل ي�ستطي���ع اأحد  اأن 
يثبت لنف�س���ه اأو لاآخرين اأن لن���ا عاقة بالرحمة، 
واأق�س���د بذل���ك، حتدي���دًا قبل وبع���د ٢٠٠٣ وحتى 
حلظة كتابة ه���ذه ال�سطور، ولثبت �سحة ما قلته 

اأطرح عليكم ال�سئلة التالية:
ما دين الذي جعل اأر�ض العراق مقربة جماعية؟

م���ا دين الذي هج���ر الأك���راد الفيلي���ة وزج الآلف 
بال�سج���ون وهاج���ر ب�سببه الآلف خ���ارج وطنهم 

رغمًا عنهم؟
ما دي���ن الرجل ال���ذي ق�سف كرد�ست���ان بالأ�سلحة 

الكيمياوية وهّجر عوائلهم؟
وبعد ٢٠٠٣:

م���ا دي���ن الذي ت�سبب���وا بال�س���راع الطائف���ي الذي 
اختلطت ب�سببه جثث ال�سباب باملزابل؟.

ما دين القاعدة؟
ما دين الدواع�ض؟

ما دين الذي �سرق الوطن واأفرغ ميزانيته؟
م���ا دين الذي���ن قتل���وا واغتال���وا �سب���اب انتفا�سة 

ت�سرين؟
ما دين الذين باعوا الوطن لأن ولءهم لغره؟

م���ا دين ال���ذي جع���ل خريجي اجلامع���ات يعملون 
كحمالن يف ال�سورج���ة، واأطفالنا يت�سولون على 

الأر�سفة؟
ما دي���ن ال���ذي �س���رع زواج القا�س���رات ومام�سة 

الر�سيعة؟
م���ا دي���ن الذين �سرق���وا اأحامن���ا واآمالن���ا و�سرنا 
ن�ستج���دي الأمل ونعلقه على زي���ارة قدا�سة البابا 
الذي اأع���اد لذاكرتنا كلمات مث���ل ال�سام واملحبة، 
البابا الذي ظل موؤطرًا خال زيارته الرائعة بثاث 

كلمات؛ املحبة، الرحمة والدمار الذي �سهده..
ولأول م���رة من���ذ ٢٠٠٣ تب���ث قنواتن���ا براجم���ًا 
يتحدث �سيوفها، خال ف���رة زيارته، عن ال�سام 
والتاح���م، ومل ن�سم���ع �س���راع ديك���ة ال�سيا�س���ة، 
وك���ره امل�سل���م لأخيه امل�سل���م حت���ى واإن كانوا من 
نف����ض الطائف���ة ونف�ض احلزب، فم���ا بالك مع الذي 

يختلف عنه...

كلم��ات وث��الث  )الباب��ا( 

  �سعاد اجلزائري

  جا�سم ال�سدر*

زيارة بابا الفاتيكان للعراق: روؤية الذات عبر الآخر قراءة 
في الإمكانات والفر�ص الم�شتقبلية



و�س���نرتك �لوقوف عند هذه �لظو�هر �أو بالأحرى 
نرج���ئ �حلدي���ث فيها �إىل وق���ت ينا�س���بها. ولنبق 
يف �ملمار�س���ات �لت���ي جندها تنه�ش ج�س���د �لثقافة 
خل�س���ة، هذ� �جل�س���د �لذي هو �أ�س���ا غري متعاٍف، 
وهنا مكم���ن �خلط���ر لأن �ملمار�سة �ل�سلبي���ة ما �أن 
تظه���ر حتى تغ���زوه، �آكلة �أخ�س���ره وياب�سه، وهو 
ما ي�ستدع���ي عاجًا ناجعًا و�سريع���ًا و�إل ��ستفحل 
�لأم���ر، وعنده���ا لن ينف���ع يف تطه���ري و�قعنا منها 

حتى �لكي.
و�ملمار�س���ة �لت���ي نق�سدها هن���ا �لتثاقف يف جمال 
من �ملجالت �لفكري���ة �لذي به ي�سطو �لاحق على 
جهود �ل�سابق ويغري متعامل���ا عليه خالطًا �لأ�سيل 
�ل�سحي���ح باملزي���ف �مل���زوق، حم���اوًل �ل�ستحو�ذ 
عل���ى ح���ق ل�سابق���ه لي�سجل���ه با�سمه حمقق���ًا عربه 

م�ساحله عدو�نًا وجتنيًا. 
ولي����ش هذ� بجديد فلقد عرف �أدبنا �لعربي �لقدمي 
مث���ل ه���ذه �لغ���ار�ت وت�س���دى له���ا �لنق���اد حتت 
ب���اب نقدي حمدد ه���و �ل�سرقات �لأدبي���ة، فحددو� 
خ�سائ����ش �ل�س���ارق و�سّنف���و� �أن���و�ع �ل�سرقة من 
�ل�سط���و و�لإغ���ارة �ىل �لنتح���ال و�لغ�س���ب كم���ا 

بينو� خماطرها وطرق مو�جهتها وك�سفها.
بيد �أن خطورة ظاهرة �ل�سرقة �ليوم �أ�سنع ماآًل من 
حالها قدميًا، ل لأنها تتع���دى على �مللكيات �لأدبية 
�ىل ما ه���و فكري وت�ستحوذ على م���ا لي�ش لها فيه 
ح���ق ح�سب؛ و�إمن���ا هي �أي�سًا تنخ���ر يف �أ�سا�سات 
�لقيم �لثقافي���ة و�لعلمية فاحت���ة �لطريق ملزيد من 
�لتع���دي و�لتجاوز غري �لأخاق���ي، لتكون �ل�سرقة 
�لفكرية كمثيلتها �لأدبي���ة م�سروعة ور�ئجة كفعل 
طبيع���ي يعل���ن على �مل���اأ با وجل ول حي���اء بل ل 
حما�سب���ة قانوني���ة علي���ه ول مر�قبة ذ�تي���ة يوؤنب 
فيه���ا �ل�سم���ري �ساحب���ه ويحمل���ه عل���ى �لامتادي 

ورمبا �لرت�جع. 
�سبق���ه  �ل���ذي  جه���د  يح���رتم  ل  مل���ن  يج���وز  فه���ل 
فيغت�س���ب حقوقه �أن نرتكه با ح�ساب ؟ وما �لذي 
ينبغ���ي فعل���ه وبع�ش من �لذي���ن تغت�سب �فكارهم 
يت�ساحم���ون ول يوؤ�خ���ذون �سارق���ي �فكارهم من 
ب���اب �أن �ملوؤ�خذة و�لتقريع لن جتلب نفعًا بل تولد 
ع���د�وة هم يف غنى عنها ؟  لكن ما بالنا �أن �ل�سارق 
�سيتم���ادى يف �سرقات���ه في�سط���و على ث���ان وثالث 
وهو يع���رف �ن هذ� �لثاين و�لثال���ث �سيكون مثل 
�لأول ع���اذرً� وم�ساحم���ًا ورمبا �أي�سًا مب���اركًا �إياه 
عل���ى �سرقة جه���ده ليفل���ت بفعلت���ه يف �ل�ستحو�ذ 

على جهد غريه ل�ساحله. 
�إن ه���ذه �لظاه���رة �لتي �سرنا نلم�سه���ا لاأ�سف يف 
خمتل���ف مر�ف���ق حياتن���ا �لثقافي���ة و�لعلمي���ة ب���ل 
�إن بع�سه���ا ميار����ش عل���ى م�ستوى مر�ك���ز ثقافية 
و�ل�سب���ب �أن ل قان���ون للملكية معمول به يف بلدنا 
ومن ث���م لي�ش لل�ساب���ق �أن يحا�س���ب �لاحق وهو 

ي�سط���و على �أف���كاره وي�سلبه���ا باأ�س���كال �ستى من 
فذل���كات �ل�سرقة �لتي متار�ش ب�سافة ويف و�سح 
�لنه���ار وم���ن ثم ل يغ���دو غريب���ًا �أن ن���رى �لاحق 
يتبج���ح �أم���ام �ل�سابق بفك���رة ) لط�سه���ا( منه على 
حني غرة دومنا تع���ب وعناء ومل يخ�ش من �أجلها 
م�سال���ك ومتاهات ول جرب �حل���رية وهو يحاول 

�إثبات �أهميتها.
ومث���ل هذه �لظاهرة حتتاج منا ت�سديًا كي ل يغرت 
�ل�سارق ب�سرقاته منتفعًا من ُخلق �لذي �سرقه وكي 
ل ي�سيع �لزيف و�لدعاء فيندر �لأ�سيل و�ملعطاء. 
وما كان للعرب قدميًا بوعيهم �لنقدي �أن ي�سمحو� 
لل�سرق���ة �ل�سعري���ة مثًا �أن مت���ر يف �لو�قع �لأدبي 
�إل ت�س���دو� له���ا مقّرعني وفا�سح���ني، منتف�سني ل 
تاأخذهم يف �حل���ق لومة لئ���م، م�ستوعبني حقيقة 
�أن �ل�سعر لي����ش ملكًا لقائله �لذي قد ميوت وهو ل 
يعل���م �أن هن���اك من �سرق �سعره فاأدع���اه لنف�سه يف 

��ستعارة هنا �أو كناية هناك.
وهن���ا يتجل���ى دور �لناقد �لذي م���ن وظائفه تاأكيد 
�ل�سب���ق وحتديد �لر�ئد و�لق���ول �لف�سل يف �جليد 
وت�سخي����ش �لأ�سي���ل مبو�سوعي���ة. و�ملده�ش �أن 
��ستيعاب �لناقد �لعربي �لقدمي لوظائفه كان فاعًا 
و�سميمي���ًا م���ع �أن �لنق���د �آن���ذ�ك مل يك���ن حمكومًا 
بنظريات حمددة ول ت�سريه مفاهيم وم�سطلحات 

كالتي عندنا �ليوم. 
و�ست���ان ب���ني �سرق���ة يغت�س���ب فيه���ا �حل���ق بق�سد 

�لإغارة و�ل�سط���و حرفيًا وبني �قتبا�ش �أو ت�سمني 
�أو تنا�ش مع �ل�سابق بق�سد �لبناء عليه وتطويره 
�إبد�عيًا حافرً� للتجديد باملز�ميل. لكن �لفعل �لأول 
ينطبق لاأ�سف على ما هو ر�ئج و�آخذ يف �لنت�سار 
يف �ساحتن���ا �لثقافية لاأ�سف. ومن �أ�سباب رو�جه 
�لبح���ث عن �لتميز م���ن دون بذل جه���د م�ساو لهذ� 
�لتمي���ز ف�سًا عن �أن غياب قان���ون للملكية �لفكرية 
يجعل �لأمر ي�سريً� يف �لإغارة و�سهًا يف �لغ�سب 

من دون �أدنى ر�دع من ح�ساب �أو عقاب. 
ولي�ش �أ�سنع من �لغارة فعًا حني يكون �مل�سروق 
فك���ر� وثقاف���ة ل لأن���ه يدل���ل عل���ى �نع���د�م �لو�زع 
�لأخاقي لدى �ل�سارق ب���ل �ن �ملتثاقف �لذي يريد 
�أن يتثقف���ن ع���ن طري���ق �ل�سرقة �سيوه���م �لخرين 

باأنه مثقف �أ�سيل.
وه���و ما مل�سن���اه ميد�نيا موؤخر� بظه���ور �أنفار لهم 
من �لثقافة ب�سع مقالت ولهم من �لأكادميية بحث 
�أو بحث���ان �أو �أك���ر بقلي���ل يف �أح�س���ن �لأح���و�ل. 
ول عي���ب يف ذل���ك لن �لله وزع �أرز�ق���ه بني عباده 
كيفم���ا ي�س���اء، لك���ن �ملعيب حق���ا �أن مثل ه���وؤلء ل 
يرحمون �أنف�سه���م فيعرتفون بقدر�تهم �ملتو��سعة 
و�لل���ه يرح���م �ملرء �لذي يعرف ق���در نف�سه، ول هم 
يرحموننا ف���ا تاأخذهم �لعزة بالإث���م فيت�سورون 
�أنهم قادرون على �لتحليق �سانعني لهم �أجنحة من 
ري����ش وهمي. وغايته���م �أن يجعلو� ما �سرقوه من 
�لأ�سيل �ل�سابق كاأنه م���ن عنديات علمهم وخا�سة 

فهمه���م، خربًة و�أ�سالًة، وقد بلغوه � كما ي�سورون 
لغريه���م � بجهده���م ه���م ونالوه ب�س���ق �لنف�ش عن 

در�ية ومعرفة. 
وهن���ا نت�ساءل كي���ف ي�سم���ح بالإ�سه���ار و�ملباركة 
و�لإذع���ان له���ذ� �لن���وع م���ن �لت�سي���د �ملتثاقف يف 
جم���ال �لبح���ث �لعلمي ناهي���ك عن جم���ال �لبد�ع 
�لدب���ي؟ وكيف ي�سح �لتغاف���ل على �لتجني وعدم 
�ملحا�سب���ة على �نتهاك حق �مللكي���ة �لفكرية �سطو� 
عليه���ا ب���ا و�زع م���ن خل���ق �و �سم���ري وب�س���ورة 
رخي�سة ب���ا ��ستحياء ؟ ثم كي���ف ن�سمح للطارئية 
يف حق���ل من حقول �ملعرف���ة �أن ت�سل �إىل �لأهد�ف 

و�ملبتغيات بالفذلكة و�لتدلي�ش ؟ 
�إن وقوف �ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لأكادميية و�ملنابر 
�لثقافية �حلقيقية ينبغي �أن يكون حازما و�سارما 
يف وجه من يغت�سب فكرة بحث من هذ� �أو عنو�ن 
مو�س���وع من ذ�ك وي�ستويل عل���ى م�سروع كان قد 
قدم له م���ن �سبقه لكن غي���اب �لمكانيات حال دون 
تنفيذه ل���ه �أو ي�سطو على كتاب �و ترجمة بطريقة 

در�ماتيكية ويدعيها لنف�سه.
ومن دون ذلك �حلزم وتلك �ل�سر�مة �سيظل ميد�ن 
�لنه���ب و�لتزوير م�سرع �لأب���و�ب لكل من يريد �أن 
يكون ل���ه يف �لطيب ن�سي���ب ويف �حلومة غنيمة، 
معتق���د� باإمكانياته �ملتو��سع���ة ول علميته �سهولة 
�لتم�سرع يف ميادين �لعلم و�ملعرفة، ورمبا ت�سول 
له نف�س���ه �لو�همة طائعية �لتمنط���ق مبو�سوعات 
�لثقافة و�لتمنهج با�سرت�تيجيات �لفكر و�لفل�سفة.
ول �س���ك �أن �حل���زم يقت�س���ي �أي�س���ا تطبيق قانون 
�مللكي���ة �لفكرية تطبيقا جريئ���ا و�سريعا وببنود ل 
تغف���ل عن جمي���ع طرق �ملر�وغة و�لدج���ل �لتي بها 

ميكن لل�سارق �أن ي�سادر �مل�سروق.
�ن م���ا نوؤك���ده هن���ا ناجم ع���ن خط���ورة �لظاهرة، 
ومثلم���ا مل يع���ذر �لنقاد �لع���رب �لقدم���اء �ل�سعر�ء 
�لذين ي�سرقون �ملع���اين غ�سبا و�إغارة من �سعر�ء 
�عل���م منهم بال�سعر و�أ�سهر �سيتا و��ستهار� و�أعلى 
�ساأن���ا ومكان���ة يف عامل �لإب���د�ع �ل�سع���ري كذلك ل 

ينبغي �أن نعذر هوؤلء �ملنتحلني و�ل�سر�ق. 
ومطل���وب م���ن و�سطنا �لثق���ايف �أل يبق���ى متفرجا 
ورمب���ا مباركا له���ذه �ل�سرق���ات �ملف�سوحة، بحجة 
�أنه���ا تري���د بل���وغ �ه���د�ف ن�سع���ى �إليه���ا �و �نه���ا 
ممار�سات طارئة لن تغني ولن ت�سمن من جوع، بل 
لأنه���ا �ست�سمن وتكرب حتى ت�سب���ح م�ساعة وكاأنها 
م�سروع���ة وعن���دذ�ك لن يك���ون باإمكانن���ا تغيريها 
وم���ن ثم يتم���ادى �ل�س���ارق في�سطو وه���و منت�ش، 
ويغ���ري �لغائر وه���و متبجح، ويغت�س���ب �لغا�سب 
وهو ماك���ر، بينما نحن ننظر ول�س���ان حالنا يقول 
�لعني ب�سرية و�ليد ق�س���رية، با�ستثناء حماولتنا 
�أن نغ���ري م���ا باأنف�سنا فعا و�سدق���ا.. و�أنّى للنف�ش 
�أن تتغري ما مل تبذل �جلهود �حلقيقية �مل�ستفي�سة 
و�لأ�سيل���ة وباإفادة �سحيحة من جتارب �ل�سابقني 
و�جه���دو�  �أج�ساده���م  �أ�سحابه���ا  �أ�سن���ى  �لذي���ن 

عقولهم و�أنف�سهم من �أجلها.

د. نادية هناوي
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ق���د يختل���ُف �مل���ز�ج �لأدبي م���ن جيل �إىل 
�آخ���ر وم���ن يكوُن مث���اًل يف ع�س���ر معنٍي 
رمب���ا يخل���ُف يف موقع���ُه ��س���م جديُد يف 
�لفر�سي���ُة  ه���ذه  �لاحقة،لك���ن  �ملر�ح���ل 
لتن�سح���ُب عل���ى بع����ش �ملبدع���ني �لذين 
تت���ُم ��ستع���ادُة �إرثه���م �لأدب���ي عل���ى م���ر 
�لزم���ن، طبع���ًا ياأت���ي �لرو�ئ���ي �لت�سيكي 
�لذي���ن  �لأدب���اء  �سم���ن  كاف���كا  فر�نت����ش 
حم���ددة  مبوج���ات  ح�سوره���م  ليتقي���ُد 
ويكم���ُن �ل�سُر ور�ء ذل���ك �لأمر يف �لَتميُز 
�لإبد�عي و�لتف���وق �لأ�سلوبي يف تناول 
مايزي���ُد من حدة �لوعي ب�س���اأن �لظو�هر 
�لت���ي تتجاُهله���ا �لعقلي���ات �ملر�بط���ة يف 
�ل�سط���ح. ف���اإنَّ كافكا هو �لكات���ب �لوحيد 
�ل�س���روري يف �لق���رن �لع�سري���ن ح�سب 
كارلو����ش  �ملك�سيك���ي  �لرو�ئ���ي  ر�أي 
فوينت�ش لأن ه���ذ� �لع�سر و�لكام لقائله 
ليف�سُر من دون �ساحب "�لتحّول"،ومن 
�ملعل���وم �أنَّ مايحدو بنا للعودة �إىل كافكا 
با�ستمر�ر لي����ش �أدبه فح�سب بل جتاربه 
�حلياتي���ة �أي�سًا تث���ري �لغر�ب���ة فالبتايل 
م���ن �لطبيع���ي �أن يب���ادُر ع���دُد م���ن كتاب 
�ل�س���رية با�ستق�س���اء حمط���ات حياته �أو 
يت���ُم �س���رَد ماعا�س���ُه موؤل���ُف "�ملحاكم���ة" 
يف �إط���ار �لن�سو����ش �لرو�ئي���ة مبعن���ى 
�أن تتح���وَل �س���رية كاف���كا �ل�سخ�سية �إىل 
م���ادة مروي���ة كم���ا �أجن���زَت ذل���ك �لكاتبة 
�لفرن�سي���ة "جاكل���ني ر�وول دوف���ال" يف 
عملها �ملعنون ب�"كافكا �خلاطب �لأبدي" 

�إذ  تر�س���ُد �لكاتب���ة حيثيات حي���اة كافكا 
باأبعاده���ا �ملختلفة م�س���ريًة �إىل �سد�قاته 
وخ�سو�سي���ة �لعاق���ة بينه وب���ني �أخته 
�أوتا �لتي عا�ش يف �سيافتها بت�ساور�و 
�أجم���ل �أيام���ه م�ستمتع���ًا باله���و�ء �لنق���ي 
و�مل�ساه���د �لطبيعي���ة �لو�ع���دة بالر�ح���ة 
�لنف�سية.�ع���رتف قائًا لأخت���ه “مل �أ�سعر 
بنف�س���ي ق���ط �أف�سل ح���ال م���ن �للحظات 
�لتي �أق�سيه���ا وحيدً� معك” يكتُب ر�سالًة 
خلطيبت���ه فيلي����ش خمربً� �إياه���ا �إ�سابته 
“ق���ال �لدم���اغ  بال�س���ّل بن���ربة ممازح���ة 
:لميكُن لاأمر �أن ي�ستمَر على هذ� �لنحو 
ف�سرح���ت رئت���ان باأنهم���ا عل���ى �إ�ستعد�د 
للتدخ���ل” تطي���ُب حياة �لفاح���ني لكافكا 
،وير�ه���م بعيدي���ن ع���ن �لزي���غ منظم���ني 
عملهم بقدر كبري من �لتو��سع و�حلكمة.

غراميات متفردة 
مايعي���ُد كاف���كا �إىل م�س���رح �لأدب �إ�سافة 
�إىل ف���ر�دة �أ�سلوبه يف كتابة �لرو�ية هو 
غر�بة �سخ�سيته �لتي متتاُز مبو��سفات 
مثرية للجدل.لذلك يب���د�أُ �لر�وي �ملر�قب 
مبتابعة كاف���كا وهو مي�س���ي يف �سو�رع 
ب���ر�غ  لفت���ًا �إىل تاريخ �لي���وم و�لأغنية 
�لت���ي يرددها �ل�ساُب م���ع نف�سه منذ مدة.

وم���ن ثَّم يتنقُل �ملتكلم �إىل  موقع �لر�وي 
كل���ي �لعلم مو�سح���ًا �أنَّ �ل�سخ����شَ �لذي 
يق���ُع يف د�ئ���رة �هتم���ام �ملُتلق���ي يح���ُث 
�خلطى نحو منزل �سديق���ه ماك�ش برود 
مايعن���ي �أنَّ �ل�س���رَد ينطلُق م���ن �ل�سميم 
وذلك مطلوب من �لرو�ية �ل�سريية.تلمُح 
�لكاتبة �إىل بد�ي���ات �ل�سد�قة بني ماك�ش 

وكاف���كا فكان �لأخرُي ق���د تدخل يف نقا�ش 
ب�س���اأِن  �سوبنه���اور عق���ب تق���دمي ماك�ش 
عر�س���َا ع���ن فيل�س���وف �لت�ساوؤم.و�س���ف 
في���ه نيت�س���ه باأنَّه دجال  فما م���ن كافكا �إل 
وخال���ف هذ� �لر�أي. حين���ذ�ك لفت �نتباه 
�حل�سور وبد� ب�سكله وهند�مه �سخ�سية 
 . دو�ستويف�سك���ي  رو�ي���ات  م���ن  و�ف���دة 
وه���ذ� �ملوق���ف يك���وُن بد�ي���ة للتو��س���ل 
ب���ني �لإثنني و�لإهتم���ام �مل�سرتك بالكتب 
و�لأفام يوؤ�س����ُش ل�سد�قة �لعمر بينهما.
قب���ل �لتحول �إىل حلظ���ة �للقاء بني كافكا 
وفيلي����ش تت���و�رُد �لإ�س���ار�ت �إىل من���ط 
حياة كافكا وح�سا�سيته مع �لن�ش فرب�أيه 
يجُب �سحب �لكلمات من �لعدم.ومي�سي 
�ل�س���رُد �إىل �أن ينفت���َح عل���ى �حل���و�ر بني 
كاف���كا و�لفتاة �لقادمة من برلني،ليكتفي 
بالأ�سئلة بل يعر�ُش �أمام �سيفة �أل برود 
�ل�سور �لتي �إلتقطه���ا برفقة ماك�ش ميتُد 
�حلديُث ب���ني �لثاثة �إىل �لكتابة وجذور 
كاف���كا وعاقت���ه باللغة �لعربي���ة ورغبته 
لل�سفر �إىل فل�سطني وعندما ي�ساأُل ماك�ش 
�سديق���ه ع���ن �نطباعه ب�س���اأن �سيفته يرُد 
قائًا باأنها تفتقر �إىل �جلاذبية و�ل�سحر.
بعدم���ا تع���وُد فيلي����ش �إىل برل���ني يبا�سُر 
كاف���كا مبر��سلتها.فيما تتاأخُر فيلي�ش يف 
�لرد علي���ه �إىل �أْن تكتَب له �أخريً� �إذ يعرُب 
كافكا عن �أثر كلماتها �ملر�سلة على نف�سيته 
�أرتعد كمجنون  ر�سائل���ك  ت�سلنى  “حني 
باأكمله،وقلب���ي  ج�س���دي  يه���ُز  ،وجي���ف 
ليعرف �سو�ك”  ويب���وُح كافكا بحاجته 
�إىل �لتو��سل مع فيلي����ش موؤكدً� باأنَّه لن 
يتغ���ري “حاجت���ي �إىل تر��س���ل متو��سل 

مع���ك لينبُع م���ن �حلب �إمنا م���ن مز�جي 
�لتعي����ش” �أك���ر م���ن ذل���ك يطال���ُب كافكا 
مبزي���د م���ن �س���ور فيلي����ش  فبنظ���ره �أن 
�أل���ف  ع���رب  �إل  �إدر�ك���ه  لميك���ُن  وجه���ًا 
�س���ورة” يتُم تتويُج هذه �لعاقة �لقائمة 
عل���ى �لرت��سل باخلطوب���ة ، لكن �لغريب 
يف �لأم���ر �أن طل���َب كاف���كا بال���زو�ج م���ن 
فيلي�ش يكوُن م�سحوبًا بالقلق و�خلوف 
من �مل�ستقبل “�أعج���ل بالقول �إيّن �أخاف 
خوفًا �أخ���رق من م�ستقبلن���ا ومن �ل�سقاء 
�ل���ذي ق���د ياأت���ي م���ن حياتن���ا �مل�سرتكة” 
يو��س���ل كاف���كا �لكتابة على ه���ذ� �لنمط 

حم���ذرً� خطيبت���ه بقتامة �حلي���اة برفقته 
كم���ا يري���ُد �لتاأك���د يف �لوق���ت نف�س���ه من 
حقيق���ة م�ساعر فيلي����ش تف�سُخ �خلطوبة 
بعدم���ا ترف���ُع �ل�سريُة عما قال���ه كافكا عن 
عاقت���ه بفيلي����ش يف ر�سائ���ل متبادلة مع 
غري���ت معلن���ًا ب���اأنَّ كل مافيه يتم���رُد �سد 
هذ� �لإرتباط وحني تتُم حماكمة كافكا �إذ 
توؤنبه خطيبت���ه على ت�سرفاته وتل�س�ش 
�أهله على و�سعي���ة �أهلها �ملالية ي�ستدعي 
�سح�سي���ة موم�ش يف ذهن���ه وكامها عن 
ت�سرفها م���ع �لزبائن.هنا لي�سُح جتاهل 
تقلب���ات كاف���كا بني �لرغب���ة يف �لتو��سل 
م���ع تل���ك �مل���ر�أة و�لنف���ور منه���ا وم���ا �إن 
تبدي ل���ه مزي���دً� من �حلب حت���ى يهرب.

وماتقول���ُه فيلي����ش تعليقًا عل���ى �إ�سكالية 
خطيبه���ا يوح���ي باأنه���ا مل تع���ْد تتحم���ل 
لع���ب دور �ل�سحية و�جلاد يف �آن و�حد 
مذكرًة كافكا مبا �أ�سرَّ �إليها ذ�ت مرة  باأنه 
َب ويع���ِذَب .على هذ� �لنحو  يري���د �أن ُيعذِّ
تتاأرج���ح �لعاق���ة ب���ني كاف���كا وفيلي����ش 
وليك���ون ف�س���خ �خلطوب���ة نهاي���ة له���ذه 
�لق�سة ب���ل ي�ستاأنُف �لتو��سل بينهما من 
جدي���د وكان من �ملفرت����ش �متام �لزو�ج 
بعد �حل���رب لكن ينتهي ف�سل فيلي�ش من 

حياة كافكا عام 1917.

غراميات بال غد
ليتحمُل كاف���كا حالة �لاح���ب بعد ف�سخ 
خطوبته مع فيلي�ش يعي�ُش جتربًة �أخرى 
مع يويل و�أعرب عن رغبته لاإرتباط بها 
غ���ري �أنَّ �أهل���ه ق���د رف�سو� �ختي���ار �لبن 
قب���ل ذلك ق���د �أم�سى �لدكتور كاف���كا �أياما 

مرح���ة برفق���ة �ل�سبي���ة غرت���ي كان يقر�أُ 
له���ا ق�س����ش بو�سك���ني وجناح���ه �لأدبي 
وموت���ه ج���ر�ء �ملب���ارزة لي���و�زي ه���ذه 
�لتجرب���ة �لفاتنة �س���وى ما عا�س���ه كافكا 
ل�سي���ف و�حد م���ع �سلمى عندم���ا كان يف 
�ل�سابع���ة ع�س���رة م���ن عمره.ولتتجاهُل 
�لكاتب���ُة �لإلتف���ات �إىل �س���ر�ع كاف���كا مع 
و�ل���ده و�ملل���ل �لقاهر �ل���ذي جعله يتمنى 
ع���ن  ناهي���ك  ه���ذ�  �حل���رب  يف  وج���وده 
حماولت���ه لتعل���م �لعربي���ة لك���ن كل ذل���ك 
لي����ش �سيئًا قيا�سًا مبا يت���و�رُد عن حياته 
�لعاطفية �إذ يعرتُف ب���اأنَّ جتربته �لأوىل 
يف �لعاقة �جل�سدية خلفت لديه �خلوف 
ر�وول  م���ن �جلن�ش.وتتن���اوُل جاكل���ني 
عاق���ة كافكا مبيلين���ا �لت���ي و�سفها بنار 
حي���ة وهام بها حب���ًا م���ع �أن ميلينا كانت 
متزوج���ة وكان �للق���اء �لأول بني �لإثنني 
يف مقه���ى ر�ك���و يف ب���ر�غ حي���ُث بادرت 
ميلينا مبحادثة كافكا لفتة �إىل ما رغبتها 
يف ترجم���ة �أعمال���ه �إىل �للغ���ة �لت�سيكية 
ولي�سُع �لقاريء �إل �أن يقارن بني ميلينا 
وفيلي�ش ف���الأوىل كانت متم���ردة خالفت 
�لقي���م �لأ�سرية ح���ني �إرتبط���ت باأرن�ست 
بولك وبالطبع هذ� �ملوقف يكلفها كثريً� 
من �ملعان���اة و�حلياة �لبائ�سة و�لأهم من 
ذل���ك �إدر�كه���ا ل�سخ�سية كاف���كا �ملرت�وح 
ب���ني �حل���ب و�لاح���ب فيما م�س���ى كثري 
من �لوق���ت بالن�سبة لفيلي�ش قبل �أن تفهم 
مز�ج خطيبها . �أخريً� يلتقي كافكا بدور� 
�لبولندي���ة وهي هربت من و�لديها ثائرة 
عل���ى قو�ن���ني �حل�سدمي �لت���ي تقيد حياة 
�ملر�أة حيُث يحُل عليه �ل�سعور بالإرتياح 

ب�سحب���ة هذه �ل�سابة ل�سيم���ا هو يعي�ُش 
بعي���دً� عن �أبويه »�إنَّ م�سقط �لر�أ�ش دوما 
مايكوُن مكان���ًا غري م�سي���اف ،�إنَّه ف�ساء 
للذكري���ات ،للحن���ني �ملر�س���ي ،لل�سغائر 
رحلت���ه  يف  دور�  تر�فق���ه  ،و�ملهان���ة« 
�لأخ���رية بامل�ست�سفى هناك تتدهور حالة 
كافكًا �ل�سحية يومًا تلو �لآخر ،ول�سيَء 
يخفُف �آلمه �ملربحة يف �حلنجرة �سوى 
�ملورف���ني �إىل �أن يطالَب �ساحب »�لقلعة« 
م���ن �سديقه مبوت رحيم وما من روبرت 
كلوب�ست���وك �إل يلبي رغب���ة كافكا بزيادة 
رو�ي���ة  ح�س���ب  مورف���ني  جرع���ات  م���ن 
�لكاتب���ُة  دوفال.تذي���ل  ر�وول  جاكل���ني 
منجزها �لرو�ئ���ي مبعلومات عن م�سري 
�أف���ر�د عائلة كاف���كا و�أ�سدقائه وجتربتها 
يف هذه �ملروي���ة �ل�سريية عن �بن بر�غ.
يذكُر �أنَّ جلَّ ماي�سمُه هذ� �لعمل �لرو�ئي 
يطاب���ُق �ملعلوم���ات �ملتوف���رة ع���ن حياة 
كافكا ب���دءً� م���ن �سغف���ه بالكتابة م���رورً� 
بظروف���ه �لأ�سري���ة و�س���وًل �إىل تعر�ت 
عاقته مع فيلي�ش و�سدة �إعجابه مبيلينا 
ومطالبت���ه بحرق �أثره �لأدب���ي »�إن روؤية 
�للهب يلته���ُم خمطوطاتي يريحني .كلما 
�أحرق���ت منه���ا تخل�س���ت م���ن �سياطينى« 
عل���ى �أي���ة �حل���ال ف���اإنَّ كاف���كا ميث���ُل �أفقًا 
ي�سعُب جت���اوزه يف �لأدب كذلك قد تلهم 
حيات���ه �ل�ساخب���ة م���ن �لد�خ���ل بكتاب���ة 
مزي���د عن منعطفاته���ا �لعاطفية و�إذ� كان 
�حل���ب م���ن �أك���ر �لإحتم���الت غمو�س���ًا 
يتحول ل���دى فر�نت�ش كاف���كا �إىل �أحجية 
غام�سة فهو ليتحمل �حلرمان من �حلب 

ويتوج�ُش قلقًا من عنفه.

 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

فة د�ئمة على �مِلاك �ليومّي لل�سعر، ول ت�سملها �لُعطل  لي�ست �لق�سيدة �ليومّية موظَّ
ل  �ليومّية  �لق�سيدة   .. �لأمنّي  �أو  �ل�سّحّي،  �حلظر  �أو  �لر�سمّية،  وغري  �لر�سمّية، 
تعني 360 ق�سيدة يف �ل�سنة ! �إّنها بح�سب �لت�سّور�ت �لنقدّية _  ت�سّور�ت �لبلح 
�ملّر_: ) �ملو�سوع �ليومّي،  �أو �لهتمام باحلو�دث �جلارية، و�لتجاِرب �حلا�سرة 
�لكونّية  و�مل�سائر  �لتاأريخّية،  �لق�سايا  �أمام  �لأولوّية  و�إعطائها  �ل�سعر،  كتابة  يف 

و�لّاهوتّية و�لن�سوئّية و�لفل�سفّية �لكربى (. 
   تبلورت �لق�سيدة �ليومّية بت�ساعد وترية �ل�سر�ع بني خمتلف �جّتاهات �حلياة 
وتز�حم �لروؤى، وبروز ظاهرة �لتحّرر �لفردّي؛ �إذ ظهر م�سطلح:  �ملو�طن،  �حلزب،  
�ل�ستعمار،   �ملقاومة،  �جلريدة،  �ملقالة،  �حلكومة،  �لوظيفة،  �ملظاهرة،  �لنتفا�سة، 
�ملر�أة، �لد�ستور،  �لنتخابات،  �ل�سجن، �ملكتبة،  �ل�سارع،  �لبا�ش،  ..  فبد�أ �لفرد 
بد�أت  �ليومّية  �لق�سيدة  �أّن ظاهرة  �أعني  ي�سارك �جلماعة يف همومها وم�ساكلها.. 
�ملختلفة  �لجتماعية  �لطبقات  ون�سوء  �جلديد  �لثقايّف  �خلطاب  ت�سّكات  مع  تبزغ 
ومنها �لطبقة �لربوليتارية و�لطبقة �لو�سطى .. و�أرى �أّن �لحتد�م �ل�سيا�سّي وّجه 
�ل�ساعر �إىل ر�سد �نعكا�ساته على �حلياة �ليومّية بغ�ّش �لنظر عن �لروؤية �ل�سعرّية 
من  هي  �لرومان�سية  �أّن  ترى  �لعرب  �لنقاد  من  فطائفة  �ل�ساعر.  منها  ينطلق  �ّلتي 
�لكا�سيكّي  رّدة فعل على �خلطاب  �ليومّية بو�سفها  �لأبعاد  �لق�سيدة نحو  وّجهت 
كانت  َمن  هي  �جلديدة  و�لو�قعّية  �لو�قعّية  �أّن  يرى  من  ومنهم  �ملتعايل؛  �لر�سمّي 
ور�ء توجيه �ل�ساعر توجيهًا يومّيًا؛ يّتفق كاهما �أّن �حلد�ثة هي من �أبرز �ملوؤّثر�ت 
�جلمالّية و�لثقافّية �ملوّجهة لل�ساعر نحو �ليومّية .. فكانت �سعاًر� حاول ��ستثماره 
ا �جتماعيًا  ما بعد �ل�ستينّيني؛ فاأ�سدرو� بيانًا يدعون فيه �إىل كتابتها باعتبارها همًّ
ومعطى حد�ثيًا؛ وذلك حني د�أب �ل�ساعر �لعر�قّي �حلديث نحو �لتناف�ش على ريادة 
على  �جلديد؛  �ل�سعرّي  للت�سّكل  رئي�سة  ثيمة  �ّتخاذها  �إىل  بع�سهم  فلجاأ  �ملغايرة 
�لت�ساوؤل  ينبثق  �إليهم؛ ومن هنا  ُتْن�سب  لر�سم خارطة جمالّية جديدة  �أّنها حماولة 
�ليومّية  �لق�سيدة  تعني  �لعربّي؟ وهل  �ل�سعر  على  �ليومّية جديدة  �لق�سيدة  : هل 
)�حلا�سر ( فح�سب ؟ �أ ميكن �أن ُيلِغَي �لتاأريُخ يومّيَة �لق�سيدة من غريها ؟ ولو نظرنا 
عن  �لرّو�د   تغافل  �أم  َفاأغفل  �أ   : �حلديث  �لعر�قّي  �ل�سعر  يف  �لريادّية  �ملرحلة  �إىل 
�لق�سيدة �ليومية ؟ �أ مل تكن ق�سيدة )�لكولري�( ق�سيدة يومّية يف �سمن �ملو��سفات 
على  ينطبق  �أن  ميكن  ما   وهذ�  ؟  للم�سطلح  �ملحدثون  �لنّقاد  حّددها  �ّلتي  �لنقدّية 
)�سامل �ملرزوق(، و )�لأربعاء 9 �آذ�ر(  ل�سعدي يو�سف . و  )�أغنيات �لعريف �سباح( 
و )�ملدينة( لعدنان �ل�سائغ �ّلذي عّده عبد �جلّبار د�ّود �لب�سرّي من �أكر �ل�سعر�ء 

�لعر�قّيني توظيًفا للق�سيدة �ليومّية. 
بعدوى  �إ�سابته   �إىل   �أّدت  �ليومّية(  )�لق�سيدة  �مل�سطلح  )�سهولة(  �أّن  يل  ويبدو 
�لّلغة  توظيف  تعني  )�ليومّية(  �أّن  �ل�سعر�ء  بع�ش  ت�سّور  �إذ  �لباغّي؛  �جلنا�ش 
ح�سني  ولعّل  �لرّو�د؛  �ل�سعر�ء  فعله  كاّلذي  �ل�سعرّي  �لّن�ّش  يف  و�ملحكّية  �ليومّية 
عّمن وّظف  �ساهد  نبحث عن  ومَل  �ليومّية،  توظيفاته  �إىل  �لنّقاد  �أنظار  لفت  مرد�ن 
�لق�سيدة  تعني  ول  ؟  حمّمد  موّفق  وعندنا  �لأمو�ت  بني  و�ل�سعبّية  �ليومّية  �لّلغة 
تتهّياأ  حّتى  ق�سيدة  على  �لّليل  يجّن  ل  بحيث  �ساعة،  و�لع�سرين  �لأربعة  �ليومّية  
لي�ش  ولكن  �ل�سعرّية  لاأ�سطر   ، وّلدً�   ، ما   ، �ساعًر�  جند  فقد   .. للولدة  �أختها 
�لثقافّية  �لروؤى  تكون  �أن  بال�سرورة  ولي�ش   ! يومّية  ق�سيدة  يكتبه  ما  بال�سرورة 
و�لنقدّية لل�ساعر منغر�سة يف بنيته �ل�سعرّية : فَمْن �أ�سدر بياًنا يعربِّ عن �إميانه بها 
لعيون  �ليومّية؛ وهو يكتب  فاأين   ! ليلى(  �لبعثّية  لعيون  لها  كتب )وردة  ودعوته 
تفا�سيل  �أو  ا،  يوميًّ ا  همًّ جتد  ل  ديو�نه  �سفحات  تقّلب  وحني  ؟!  �لر�سمّي  �حلزب 
�ملقال  �بتاه  فردّي  �أمنوذج  على  كّله  بالّلوم  نقع  ل  وحّتى   .. �لعاّمة  يعي�سها  حياة 
باملثال؛ فاأمامكم هذ� �لكّم �لهائل من �ل�سعر �ّلذي �نتجته �لتقانة �حلديثة، وو�سائل 
�لتو��سل �لجتماعّي و�لعاطفّي؛ وكيف �نعك�ش ذلك على دللة �مل�سطلح حّتى توّهم 
حّق  ومن  ق�سيدة(!  ا  )يوميًّ يكتب  هو  حني  يف  يومّية(  )ق�سيدة  يكتب  �أّنه  بع�سهم 
�أن يكتب ما �ساءت له قريحته من من�سور�ت، ون�سو�ش،  ) �مل�سرتك ( �لفي�سبوكي 
و�سور؛ يف �سمن ��سرت�طات مارك طبعًا؛ ولكن من حّق �لروؤية �لنقدّية �أن تنظر �إىل 
�أّن م�سطلح ) �لق�سيدة  هذه �لظاهرة �ملتمّثلة بكرة �لولد�ت �ل�سعرّية؛ ول �سّيما 
�ليومية( يجاورها كثريً� تركيبُته �لّلغوّية حّتى  �أ�سحبت �ليومّية موّظفة على ِماك 

) �ل�ساعر ( باأجور ) يومّية(..عّظم �لله �أجورها و�أجوركم .

)الق�صيدة اليومّية(

ويبدو لي اأّن )�صهولة( الم�صطلح )الق�صيدة 
اليومّية( اأّدت اإلى  اإ�صابته  بعدوى الجنا�س 

البالغّي؛ اإذ ت�صّور بع�س ال�صعراء اأّن )اليومّية( 
تعني توظيف الّلغة اليومّية والمحكّية في 

الّن�ّس ال�صعرّي كاّلذي فعله ال�صعراء الرّواد؛

امللكي��ة الفكري��ة: مل��اذا نتن��ازل عنه��ا ؟

امل����وت  اإىل  احل�����ب  م����ن  ك���اف���ك���ا 
مد كه يالن محُ

لي�س جديداً اأن ي�صهد واقعنا الثقافي والأدبي الراهن ظواهر طارئة وممار�صات، بع�صها اإيجابي اإلى حد ما، واأكثرها �صلبي لالأ�صف. 
ولندع هذا الكثير ال�صلبي من الظواهر التي هي في طارئيتها ل ت�صكل خطراً ول �صيراً، اإذ كما تبزع ب�صرعة تنطفئ ب�صرعة كاأن 
يتمظهر اأمامنا فجاأة كيان يو�صف باأنه ثقافي ثم بعد حين يت�صح ما وراء الأكمة. اأو ت�صكيل يراد نفخ الروح فيه لكن بعد فوات 

الأوان اأو النزعة المتناقدة التي ل يتبقى منها �صوى جعجعات فارغة اأو التمن�صب على راأ�س موؤ�ص�صة او ت�صكيل مجّيراً ما تن�صب عليه 
لم�صالحه الذاتية حا�صبًا نف�صه مالكًا اإياه دنيا واآخرة، ها�صًا على هذا ونا�صًا على ذاك، تطبياًل ومحاباة بنفعية وو�صولية ل يقتنع بها 

عقل ول يقبل بها منطق..اإلى غير ذلك من ظواهر �صلبية كثيرة يعف عن ذكرها القلم فيرعف حبره قبل اأن ي�صطر حروفه.



 بغداد/ ح�سني حامت

يرجح نواب ومراقبون ان ت�ش���هد االماكن االثرية 
املقبل���ة،  االي���ام  يف  كب���را  اقب���اال  وال�ش���ياحية 
عق���ب زي���ارة الباب���ا فرن�شي����ض لبع����ض االماك���ن 
منه���ا وت�شليط ال�ش���وء عليها امام الع���امل اأجمع. 
فيما دع���وا اىل �شيان���ة وتطوير املواق���ع االثرية 

والنهو�ض بواقعها.
ويق���ول ع�ش���و جلنة الثقاف���ة وال�شياح���ة واالآثار 
النيابي���ة، علي احلمي���داوي يف حدي���ث ل�)املدى( 
اإن���ه "اىل االآن ال توجد خط���ة وا�شحة ومدرو�شة 

ل�شيانة واإعمار االماكن الرتاثية".
ويتوق���ع احلمي���داوي وه���و نائ���ب ع���ن حتال���ف 
عراقي���ون اأن���ه "بعد زي���ارة الباب���ا فرن�شي�ض اىل 
مدين���ة اأور يف النا�شرية وت�شلي���ط ال�شوء عليها 
�شتك���ون االنعكا�شات ايجابية عل���ى بقية املناطق 
االثرية االخ���رى". وكان بابا الفاتيكان فرن�شي�ض 
ق���د اأق���ام، ال�شبت، قدا�ش���ًا دينيًا و�ش���اة م�شرتكة 
الأتباع الديانات العراقي���ة يف بيت النبي اإبراهيم 
اخللي���ل ورعى لقاء االأديان يف مدينة اأور االأثرية 

) 18 ك���م( جن���وب غ���رب مدين���ة النا�شرية، وهي 
الزيارة االوىل من نوعها للعراق.

ويبني احلمي���داوي ان "وزارة الثقافة وال�شياحة 
واالآثار حتتاج اىل روؤية واهتمام وا�شح"، موؤكدا 

اأن "املواق���ع االثري���ة بحاج���ة اىل تخ�شي�ش���ات 
مالي���ة جلعلها بُحلة تتنا�شب مع مكانتها يف قلوب 

ال�شعب العراقي باعتبارها تاريخ وح�شارة".
وي�شر اىل اأن "هناك اهماال وا�شحا لهذه املواقع 

خال االآونة االخرة"، متمنيا ان "تنتهي مرحلة 
هذا االهمال والنهو�ض بواقع هذه االماكن لتكون 

قبلة للعامل يف القريب العاجل".
ويلفت ع�شو جلنة االآث���ار النيابية اىل ان "قطاع 
ال�شياح���ة واالآث���ار مه���م ج���دا ال�شيم���ا م���ن ناحية 
ت�شكي���ل االي���رادات"، م�ش���را اىل، اأن "اأور بع���د 
زي���ارة الباب���ا �شتختل���ف جذري���ا عما كان���ت عليه 
يف ال�شاب���ق م���ن ناحي���ة االقب���ال عليه���ا م���ن قبل 
ال�شائح���ني �ش���واء من اخل���ارج ام م���ن الداخل "، 
موؤك���دا ان "اال�شتفادة �شتكون لي�ض على م�شتوى 
اأور فق���ط بل جمي���ع االماكن ال�شياحي���ة واالثرية 
كون ال�شائح عن���د قدومه العراق ال يكتفي بزيارة 
منطق���ة واحدة". ويف وقت �شابق، ن�شرت منظمة 
اليون�شك���و التابع���ة لاأمم املتحدة ع���ر �شفحتها 
عليه���ا  معلق���ًة  اأور،  زق���ورة  �ش���ورة  توي���رت  يف 
بعب���ارة: "ه���ذه ه���ي اأر����ض الع���راق ترتب���ع على 

عر�ض التاريخ".
ودعا النائب عن حتال���ف عراقيون وزارة الثقافة 
باأن "يكون لها توجه واهتمام حقيقي، وان تكون 
هن���اك عمليات �شيان���ة وتطوي���ر للمواقع االثرية 

بال�شكل الذي يتنا�شب معها".
ب���دوره يق���ول مدي���ر اع���ام وزارة الثقاف���ة نعمة 
عبد ال���رزاق يف حدي���ث ل�)امل���دى( اإن "هناك عدة 
م�شاري���ع تعت���زم الهيئ���ة العام���ة لاآث���ار والرتاث 
تنفيذها على نطاق وا�شع يف عموم املحافظات".

وي�ش���ر عب���د ال���رزاق  اىل اأن "هن���اك م�شاري���ع 
باخل�شو����ض   دولي���ة  منظم���ات  م���ع  بالتع���اون 
منظمة )األيف( وباإ�ش���راف مبا�شر من قبل منظمة 
اليون�شكو ووزارة الثقافة وال�شياحة واالآثار".  

ّممت ملواجهة  "األيف" هي مبادرة دولية فريدة �شُ
التحّدي���ات اخلا�ش���ة بحماية ال���رتاث الثقايف يف 

مناطق النزاع.
"لدين���ا  الثقاف���ة:  اع���ام وزارة  وي�شي���ف مدي���ر 
م�شاريع ال �شتقطاب بعثات التنقيب حول كنائ�ض 
واماك���ن اثري���ة يف املناطق الواقع���ة بني احلرة 

والنجف وكرباء".
ويلف���ت  عبد الرزاق اىل اأن "زي���ارة البابا �شلطت 
ال�شوء على العراق وعلى االماكن االثرية ب�شوة 
خا�ش���ة"، موؤكدا انه���ا "�شتفتح الب���اب امام وفود 

ال�شياح من خارج العراق".
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ُت�ش���ّور رواية لويزا م. األكوت ن�ش���اء �شغرات ال�شادرة عن دار 
املدى معاناة عائلة تقطن اإحدى املدن ال�شغرة، كان رّب العائلة 
ال�شي���د مار�ض الذي يعمل مب�شرًا قد ت���رك زوجته وبناته االأربع 
لكي يلتح���ق باجلي�ض، حيث جتري جمي���ع اأحداثها اأثناء تغيبه 
الذي دام ملدة عام. اأما املقولة التي ت�شمنتها الق�شة فهي اأن تلك 
الفتيات ال�شغرات ال�ش���ن قد كّر�شَن اأنف�شهّن مل�شاعدة االآخرين 
وتخّلني عن التطلع اإىل حياة الرفاهية التي تتطلع اإليها َمن هّن 
يف �شنه���ّن، وكّن رغم ال�شعوبات ُينج���زن ما كان عليهّن القيام 

به من اأعباء ومن واجبات فر�شتها عليهّن ظروف احلرب.

عندما ي�شر جمل�ض النواب بكامل 
ال�شريعة  فقهاء  فر�ض  "قيافته" على 
يف املحكمة االحتادية.. ويف الوقت 
نف�شه يتغنى بالدميقراطية والدولة 
املدنية.. فما هي الر�شالة التي يريد 

ال�شادة النواب اإي�شالها للمواطن 
املحا�شر بالفقر وغياب اخلدمات 

وكورونا؟ .
رمبا ُتفهم امل�شاألة على اأنها حما�شة 

من جانب نواب ن�شاأل الله اأن يهداأوا 
قليًا وينزعوا عباءة الروزخونية، 

وقبعة املدنية، ورمبا ُتفهم فى 
اإطار خطاب طائفي، يحول معركة 

االإ�شاح ال�شيا�شي اإىل معركة طائفة 
وم�شالح.

يف االأيام املا�شية ان�شغلنا بخطب 
ال�شا�شة عن الت�شامح ونبذ الطائفية 
حتى اأن البع�ض منهم اأ�شر على اأن 
يعلم بابا الفاتيكان معنى املحبة.. 

وتنا�شينا اأمورًا حيوية يتم طبخها 
على نار هادئة يف الرملان، اأبرزها 

م�شاورات ومناورات للعودة اإىل 
مو�شوع تعيني فقهاء من ال�شوبني 

قانون املحكمة  "�شّنة و�شيعة" �شمن 
االحتادية، ومنحهم حق "الفيتو" 

على اأي قرار ال يرونه منا�شبًا، لي�ض 
للمواطن واإمنا لقناعاتهم الدينية 
والأن البع�ض يتخذ من الد�شتور 

�شعارًا يرفعه يف وجوهنا كل يوم 
فاإنني اأحيله اإىل املادة الثانية من 

الد�شتور والتي جاء فيها: "ال يجوز 
�شن قانون يتعار�ض مع مبادئ 

الدميقراطية، ال يجوز �شن قانون 
يتعار�ض مع احلقوق واحلريات 

االأ�شا�شية الواردة يف هذا الد�شتور، 
ي�شمن هذا الد�شتور احلفاظ على 
الهوية االإ�شامية لغالبية ال�شعب 

العراقي، كما وي�شمن كامل احلقوق 
الدينية جلميع االأفراد يف احلرية 
واملمار�شة الدينية، كامل�شيحيني، 

واالإيزيديني، وال�شابئة". 
فما الذي تغر حتى جند البع�ض 
م�شرًا على "لفلفة" الدميقراطية 

وو�شعها يف جيبه؟، وملاذا يتخوف 
ال�شيا�شيون من الدولة املدنية 

ويريدون اأن يجعلوا من املحكمة 
االحتادية حائطًا ملنع التيارات 

املدنية واأبناء الطوائف االأخرى من 
العي�ض يف بلدهم اآمنني مطمئنني؟ .
لاأ�شف، يعتقد البع�ض من دراو�شة 

ال�شيا�شة اأن م�شكلة العراقيني هي 
اأنهم قوم "كفرة" يعي�شون ع�شور 

اجلاهلية ومن واجب دعاة الف�شيلة 
واحل�شمة اأن يهدوهم اإىل طريق 

الهداية.
كانت النا�ض تتمنى اأن يكون �شعار 

جمل�ض النواب هو التعاي�ض بني 
مكونات املجتمع العراقي كافة، 
وكانت النا�ض تتمنى اأن يرتجم 

هذا ال�شعار عمليًا عر موؤ�ش�شات 
حتت�شن الكفاءات، وقوانني حتارب 

الطائفية واالنتهازية ال�شيا�شية 
و�شرقة املال العام .طبعًا يف خ�شم 

ال�شعارات الثورية ون�شوة االنت�شار 
ين�شى جميع ال�شادة دراوي�ض 
الرملان اأن معظمهم يحملون 

جن�شيات لدول اأجنبية، قوانينها 
مدنية، ومل ن�شمع يومًا اأن اأحدًا 

اعرت�ض على قانون يف الدمنارك او 
و�شع اأنفه يف ت�شريعات هولندا اأو 

ال�شويد اأو بريطانيا.
هل نريد اأن نتحول اإىل دولة دينية؟ 
طبعًا من حق االأحزاب االإ�شامية اأن 
تنفذ م�شروعها ال�شيا�شي، لكن علينا 

اأن ال نن�شى اأن كل هذه االأحزاب 
ظلت اأيام االنتخابات، ت�شدع 

روؤو�ض املواطنني باحلقوق املدنية 
والدميقراطية. 

لتكن حمكمة احتادية عراقية 
خال�شة، ولي�شت جمرد هيئة تتبع 

بع�ض االأحزاب، فالوطن لي�ض 
بحاجة اإىل فقهاء يف املحكمة 

االحتادية بقدر حاجته اإىل رجال 
دين يف�شحون الف�شاد واملف�شدين.

ال نريد 
حمكمتكم 

ن�ساء �سغريات

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����ض  حال���ة  العراقي���ة 
)الثاث���اء( اأن درج���ات احل���رارة تنخف�ض 
قليا عن معدالتها لي���وم ام�ض، وان اجلو 
�شيك���ون م�شم�ش���ا يف العدي���د م���ن مناطق 

الباد.    
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مل ت��ف��وت جن��م��ات ه��ول��ي��وود ه��ذه 
م�شاعرهن  ع��ن  للتعبر  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
جنمات  م��ن  ع��دد  ن�شرت  وق��د  ف��ي��ه. 
ه��ول��ي��وود ال�����ش��ه��رات ر���ش��ائ��ل عر 
ال��ي��وم  مبنا�شبة  ان�����ش��ت��غ��رام  م��وق��ع 
العاملي للمراأة، ويف مقدمة الفنانات 
ال��ل��وات��ي اح��ت��ف��ل��ن ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 
للمراأة كانت املطربة  االنكليزية اأديل 
تقوم  الإم����راأة  ���ش��ورة  ن�شرت  ال��ت��ي 
وعلقت  الوقت  نف�ض  يف  مهام  بعدة 
الرجل عليها قائلة "مهما فعلت الن�شاء، البد  مثل  مرتني  باملهام  تقوم  اأن 

احلظ  وحل�شن  ج��ي��دة  لت�شبح 
هذا لي�ض بال�شيء ال�شعب".

االأمريكية  املمثلة  كتبت   بينما 
ل��ي��ن��د���ش��ي ل���وه���ان ت��ع��ل��ي��ق على 

�شورة لها برفقة اأحد االأطفال وعلقت 
املراأة  تخلق  "مل  قائلة:  ال�شوة  على 
ال��رج��ل،  م��ن  ق��وة  اأك���ر  ب��ل  �شعيفة 
�شرا�شة..  واأق���ل  جماال  اأك��ر  خلقن 
اأحد  الإي��ذاء  ي�شعى  ال  اجلمال  وه��ذا 

الواقع  يف  ولكنها  �شعيفة  تبدو  لذا 
لطبيعة  اأق�����رب  ه���ي  ك���ذل���ك،  ل��ي�����ش��ت 
ون�����ش��رت  الرجال".  م���ن  امل��ائ��ك��ة 
فيديو  م���ادون���ا  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��غ��ن��ي��ة 
"الثورة  قائلة  عليه  وعلقت  ق�شر 

تبداأ االآن.. عيد مراأة �شعيد".
جي�شيكا  املمثلةاالأمريكية  ون�شرت 
ب�اإحدى  جتمعها  �شورة  ت�شا�شتني 
ال�شيدات وعلقت على ال�شورة قائلة 
يل  كان  زابين�شكا،  تريزا  هي  "هذه 

ال�����ش��رف ال��ع��ظ��ي��م ك��ي اأح��ك��ي ق�شة 
اأم�ض  احتفلنا  اأن��ت��ون��ي��ت��ا،  وال��دت��ه��ا 
بقوة  نحتفل  وال���ي���وم  ب�شجاعتها 

الن�شاء يف جميع اأنحاء العامل".
كما حر�شت  جنمة هوليوود �شلمى 
يكون  اأن  على  م�شرتها  خال  حايك 
ف��ى احل��ي��اة  ن�����ش��اط ودور ه���ام  ل��ه��ا 
النجمات  اأك���ر  م��ن  فكانت  ال��ع��ام��ة، 
الن�شاء والدفاع عنهن،  دعما حلقوق 
اليوني�شيف  حملة  فى  �شاركت  كما 
للتوعية باأهمية الر�شاعة الطبيعية.

مميزة  عائلة  يف  حايك  ن�شاأت  وق��د 
اىل حد كبر، فوالدها املك�شيكي ذو 
باإحدى  يعمل  كان  اللبنانية  اجلذور 
ل�شركة  مالكا  كان  كما  النفط  �شركات 

فكانت  والدتها  اأما  �شناعية،  معدات 
مغنية باالأوبرا، وكانت عائلتها تقدر 
الفن ب�شكل كبر وتدرك جيدا رغبتها 
لذلك  �شهرة،  جنمة  ت�شبح  اأن  ف��ى 
الثالث والع�شرين  جنحت يف عامها 
عامل  يف  خطواتها  اأوىل  حتقق  ب��اأن 

ال�شينما املك�شيكية.
الفنية  ح��اي��ك  م�شرة  م��ن  وب��ال��رغ��م 
قاعدة  حت�شد  جعلتها  التي  املميزة 
م�شوارها  اأن  اإال  كبرة،  جماهرية 
ب�����دون اأو����ش���ك���ار، ف��رت���ش��ح��ت م��رة 
واح���دة جل��ائ��زة االو���ش��ك��ار الأح�شن 
 Farida ممثلة عن دورها فى فيلم

عام 2002، اإال اأنها مل حت�شدها.

�شلمى حايك واأديل وليند�شي لوهان ومادونا يعربن عن م�شاعرهن يف يوم املراأة العاملي 

ام�ض   غ��وغ��ل،  البحث  حم��رك  احتفل 
لعام  للمراأة  العاملي  باليوم  االثنني، 
اآذار/ الثامن  يوافق  وال��ذي   ،2021

مار�ض من كل عام.
�شرائح  بعر�ض  غوغل  احتفال  وجاء 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��ع��ر ع���ن ج���ه���ود امل�����راأة 
املعرفة  جم��االت  كل  يف  واإ�شهاماتها 
اليوم  و�شيا�شة.  وريا�شة  علوم  من 
به  اع��رتف��ت  ق��د  كانت  للمراأة  العاملي 
احل���راك  م���ن  ك��ن��وع  امل��ت��ح��دة  االأمم 
هذا  ففي   1908 ع��ام  وذل��ك  ال��ع��امل��ي، 
األف   15 من  يقارب  ما  خرجت  اليوم 
داخل  احتجاجية  م�شرة  يف  ام���راأة 
االأمريكية،  نيويورك  مدينة  �شوارع 
�شاعات  بتقليل  املطالبة  بهدف  وذل��ك 
اخلا�شة  االأج�����ور  وحت�����ش��ني  ال��ع��م��ل 

الت�شويت  بهن، واحل�شول على حق 
يف االنتخابات. ويف العام التايل قام 
باإقامة  االأمريكي  اال�شرتاكي  احلزب 
خال  هذا  وج��اء  للمراأة،  وطني  يوم 
اق����رتاح ام����راأة ت��دع��ى ك���ارا زيتكن 
ف��ه��و ل��ي�����ض جم���رد ي���وم ع����ادي، اإمن��ا 
عام  الفكرة  ك��ان��ت  حيث  ع��امل��ي،  عيد 

1910م، من خال موؤمتر دويل للمراأة 
اأقيم هذا املوؤمتر الدويل يف  العاملة. 
وكان  الدمناركية،  كوبنهاغن  مدينة 
يقارب  ما  على  يحتوي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
100 ام����راأة ق��دم��ن م��ن ح���ول ال��ع��امل 
قمن  كلهن  دول��ة،   17 من  ا  وخ�شو�شً
باملوافقة على اإقامة يوم عاملي للمراأة 

كل  يف  م،   1911 ع��ام  م��رة  الأول 
واأملانيا  والنم�شا  الدمنارك  من 
و���ش��وي�����ش��را، واح��ت��ف��ل ال��ع��امل 
اليوم  ل��ه��ذا  امل��ئ��وي��ة  ب��ال��ذك��رى 
وه��ذا   ،2011 ع��ام  يف  العاملي 

باليوم  ال��ع��امل  يحتفل  ال��ع��ام 
العاملي للمراأة رقم 110.

العاملي  باليوم  ي�شرا،  الكبرة  النجمة  احتفلت 
للداللة  اآذار، ويقام   8 اليوم  يوافق  الذي  للمراأة، 
ع��ل��ى االح������رتام ال���ع���ام، وت��ق��دي��ر وح���ب امل����راأة 
الإجنازاتها االقت�شادية وال�شيا�شية واالجتماعية.
وظ���ه���رت ال��ن��ج��م��ة ي�����ش��را، ف���ى اإط���ال���ة مم��ي��زة 
واالب��ت�����ش��ام��ة ت��رت�����ش��م ع��ل��ى وج��ه��ه��ا وم��رت��دي��ة 
خال  م��ن  ذل��ك  وظهر  ال��ل��ون،  اأ���ش��ود  "جاكيت" 
ان�شتغرام،  على  ح�شابها  ع��ر  ن�شرتها  ���ش��ورة 
"يوم  بتعليق:  �شحبتها  املنا�شبة،  بهذه  احتفااًل 

�شعيد للمراأة.. اليوم العاملي للمراأة".
يف  للتفكر  منا�شبة  هو  للمراأة،  العاملي  واليوم 
ولاحتفال  التغير  اإىل  وللدعوة  املحرز  التقدم 
وثباتهن  و�شجاعتهن  ال��ن�����ش��اء  ع���وام  ب��اأع��م��ال 
بلدانهن  ت��اري��خ  يف  ا�شتثنائية  اأدوار  اإداء  ف��ى 

وجمتمعاتهن.

غوغل يحتفل باليوم العاملي للمراأة: اإ�سهامات يف كل جمال

9 March 2021

كارينا كابور حتتفل بيوم املراأة 
العاملي.. وتوؤكد: ل يوجد �سيء ل 

ت�ستطيع الن�ساء فعله

ي�سرا حتتفل باليوم العاملي للمراأة وتوؤكد: يوم �سعيد
حر�ش���ت الفنانة اللبنانية نادين جنيم على توجيه ر�شالة 
مبنا�شبة يوم املراأة العاملي من خال ح�شابها الر�شمي 
عل���ى موقع ان�شتغرام، حيث ن�شرت �شورة لها يظهر 
فيه���ا تاأث���ر وجهه���ا م���ن انفج���ار ب���روت يف وقت 
�شاب���ق من الع���ام املا�شي، وكتبت: "امل���راأة القوية 
قادرة عل���ى حتدي ظروف احلي���اة القا�شية، لتبقى 
�شامدة طوال الوقت، فه���ي ت�شنع �شعادتها بنف�شها 
دون انتظ���ار الأحد". واأ�شافت "امل���راأة التي ال تنتظر 
التقيي���م م���ن اأي �شخ�ض مهما كان، ه���ي اأقوى كائن على 
وج���ه االأر�ض، ابقي قوية حتى يتعج���ب من حولك من قدرتك 
عل���ى ابق���اء االبت�شامة على وجهك رغ���م ما يحدث". وتابع���ت موجهة كامها 
اإىل امل���راأة اللبناني���ة حتديدًا "حتي���ة للمراأة اللبنانية عل���ى قوتها وعزميتها 
و�شموده���ا بظل كل ما يحدث يف لبنان وحتية للم���راأة العربية الأنها قادرة 

على التنفيذ واتخاذ القرارات يف �شّتى املجاالت".

حر�ش���ت النجم���ة العاملي���ة كارين���ا كاب���ور، على االحتف���ال بالي���وم العاملي 
للمراأة، الذي يوافق 8 اآذار/مار�ض من كل عام، ووجهت ر�شالة دعم وتاأييد 
للم���راأة التي تعم���ل يف كل املج���االت. ون�شرت كابور �ش���ورة عر ح�شابها 
عل���ى موق���ع التوا�شل االإجتماع���ي "اإن�شتغرام" �شورة له���ا ولطفلها الثاين 
م���ن زوجها الفن���ان �شيف علي خان، وعلقت على ال�ش���ورة: "اليوجد �شيء ال 
ت�شتطيع الن�شاء فعله اليوم، يوم �شعيد للمراأة". وكانت قد اأجنبت الفنانة 
الهندي���ة كارين���ا كابور طفلها الثاين من زوجه���ا الفنان �شيف علي خان،  
يف �شباط/فراي���ر املا�ش���ي، حيث اأعلنت عر ح�شابه���ا ال�شخ�شي على 
موقع التوا�شل االجتماعي "اإن�شتغرام" اإجنابها للطفل، قائلة: "21 / 
2 / 2021.. اإن���ه طفل ر�شيع .. تيم اأ�شب���ح  له اأخ �شغر"، اإال اأنها مل 
تف�ش���ح عن ا�شمه، بينما انهالت الته���اين عليها من قبل معجبيها على 

ال�شو�شيال ميديا.

نادين جنيم: املراأة القوية قادرة 
على حتدي ظروف احلياة
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