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 بغداد/ املدى

ات�سم���ت اللق���اءات العراقية الإيراني���ة ب�ساأن 
تر�سي���م احلدود املائية ب���ني الدولتني، ب�سيء 
من التوتر بعد جتاهل طهران ملطالب احلكومة 
العراقي���ة املتكررة ب�سرورة تعديل بع�ض من 
بن���ود اتفاقية اجلزائر الت���ي اأبرمت يف العام 
1975. ُوتته���م طهران من قبل امل�سوؤولني يف 
بغ���داد باأنه���ا تتعم���د يف اتباع �سيا�س���ة مائية 
معين���ة متكنت خاللها م���ن ا�ستقطاع اأكرث من 
)2( كيل���و م���ر م���ن �سط الع���رب م���ن �سمنها 
مين���اء العمية، والعديد م���ن املن�ساآت النفطية 
و�سمها اإىل الأرا�س���ي الإيرانية. وحيال هذا 
الت�سعي���د اخلطري تق���ف احلكوم���ة العراقية 
موقف���ا خج���ول ل ت�ستطيع في���ه مواجهة هذه 
بالط���رق  وحله���ا  والتج���اوزات  التغي���ريات 
ال�سلمي���ة ع���ن طري���ق املفاو�س���ات، ول حتى 
ت�س���رط  الت���ي  املتح���دة  الأمم  اإىل  اللج���وء 

لوائحها وقوانينها موافقة اجلانبني.
وم���ع كل ه���ذا علق���ت اإي���ران مفاو�ساته���ا مع 
اجلانب العراقي يف اجلزئية التي تهدف اإىل 

اإجراء تعديالت على بنود اتفاقية اجلزائر.
ويقول ع���ون ذي���اب م�ست�س���ار وزارة املوارد 
"خزينن���ا  اإن  ل�)امل���دى(  املائي���ة يف ت�سري���ح 
املائي يف �سدودنا وخزاناتنا على نهري دجلة 

والفرات جي���دة يوؤهلن���ا لتاأم���ني احتياجاتنا 
يف ف�س���ل ال�سيف القادم وحت���ى بداية ف�سل 
ال�ست���اء املقبل"، م�ست���دركا بالقول: لكن نحن 
قلقون م���ن مو�سوع نهر دي���اىل الذي يتغذى 
من �سدي دربندخان وحمرين اللذين يتغذيان 

من نهر �سريوان القادم من دولة اإيران.
وقب���ل اقل م���ن اأ�سب���وع تقريبا مل�س���ت وزارة 
امل���وارد املائية نق�سا كب���ريا جدا يف اإطالقات 
مي���اه نه���ر �س���ريوان م���ن 47 م���را مكعبا يف 
الثاني���ة اإىل �سبع���ة اأمتار مكعب���ة يف الثانية، 
مم���ا يجعل���ه مه���ددا باجلف���اف خ���الل مو�سم 
املفاو�س���ات  وتع���رثت  الق���ادم.   ال�سي���ف 
اجلارية بني احلكومة العراقية واجلمهورية 
الإ�سالمية، ب�ساأن التج���اوزات احلا�سلة على 
ح�س���ة الع���راق املائي���ة، وكذل���ك اأي�س���ا حول 
تر�سيم احل���دود املائية والربية وامكانية حل 

ا�سكالياتها منذ �سنوات �سابقة. 
ويعل���ق م�ست�س���ار وزارة امل���وارد املائية على 
تعرث هذه املفاو�سات بالقول "اإن املفاو�سات 
ب���ني اجلانب���ني �سبه متع���رثة ب�سب���ب اتفاقية 
1975، الت���ي ي�س���ر اجلان���ب الإي���راين على 
اللت���زام ببنوده���ا، يف حني تعتق���د احلكومة 
العراقية اأنها اتفاقي���ة موقعة يف زمن النظام 

ال�سابق، وبالتايل غري م�سادق عليها".
 تفا�صيل �س3

بعد اأن ا�صتحوذت على ميناء العمية.. وجففت اأنهر م�صتركة

اإيران تن�سحب من مفاو�سات تر�سيم الحدود 
مع العراق..  وتبتلع 2 كيلو متر مربع

ترجيح��ات برتحي��ل قان��ون حري��ة التعب��ر والتظاه��ر اإىل ال��دورة الربملاني��ة املقبل��ة

رحيل نوال ال�صعداوي:

رحيل املبدع واأمنياته 
ال�صائعة!

ازدهار الرواية يتطلب 
قاعدة م�صتقرة اجتماعيًا 

واقت�صاديًا و�صيا�صيًا

النـا�صطـة الن�صويـة �صاحبـة
" اخلطرة  "الكتابات 

جمال العتابي يكتب: 8جهاد جميد:  9
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 بغداد/ ح�صني حامت

م�س���روع  ترحي���ل  ومراقب���ون  ن���واب  يرج���ح 
قان���ون حري���ة التعب���ري ع���ن ال���راأي والتظاهر 
ال�س���لمي، اىل ال���دورة الربملاني���ة املقبلة، فيما 
يخ�سى مراقبون من مترير القانون يف الدورة 

احلالية بقيود للحريات الد�ستورية.
ويق���ول نائ���ب رئي����ض جلن���ة حقوق الن�س���ان 
الربملاني���ة النائ���ب ق�س���ي عبا����ض يف حدي���ث 
ل�)امل���دى( اإن "م�س���روع قان���ون حري���ة التعبري 
م���ر مبراح���ل عديدة، م���ن ق���راءة اأوىل وقراءة 
ثاني���ة اىل مناق�س���ة"، م�ست���دركا: "التقين���ا مع 
منظم���ات جمتم���ع م���دين واأقمن���ا ور����ض عمل 
ومت رفع م�س���ودة القان���ون اىل رئا�سة جمل�ض 

ال���وزراء بعد التفاق عل���ى ال�سيغة النهاية مع 
بقية اللجان املعنية، املتمثلة باللجنة القانونية 

وجلنة المن والدفاع".
وي�سي���ف عبا����ض اأن "موع���د الت�سوي���ت على 
م�سروع القانون �سيتم حتديده من قبل رئا�سة 
جمل�ض النواب بعد ان تعيده احلكومة اإلينا".

ويه���دف القان���ون اىل تنظي���م حري���ة التعب���ري 
عن ال���راأي ب���كل الو�سائ���ل، وحري���ة الجتماع 
والتظاه���ر ال�سلمي وح���ق املعرفة "مبا ل يخل 

بالنظام العام اأو الآداب العامة".
يف  الأوىل  للم���رة  القان���ون  م�س���روع  وط���رح 
الربمل���ان ع���ام 2011 و�سه���د حينه���ا معار�س���ة 
واملهتم���ني  الن�سط���اء  اأو�س���اط  م���ن  �سدي���دة 
ومنظم���ات املجتمع امل���دين، الت���ي اعتربت اأن 

القانون ميث���ل انتهاكًا �سارخًا ملبادئ الد�ستور 
واملواثيق الدولية. 

وي�س���ري ع�س���و جلنة حق���وق الن�س���ان اىل انه 
اأ�سا�سي���ة وجوهري���ة يف  "اأجري���ت تعدي���الت 
مو�سوع املوافقات اأبرزه���ا ما يتعلق بالإبالغ 
ع���ن التظاه���رات، ال ان هن���اك اعرا�سات من 
قبل بع�ض منظمات املجتمع املدين على �سيغة 
اىل  "ي�سع���ون  اأنه���م  اىل  لفت���ا  التعدي���الت"، 

تعديالت اأكرث واو�سع".
واك���د النائب ع���ن حمافظ���ة نين���وى اأن "ابرز 
التعدي���الت التي اأجريت عل���ى م�سودة القانون 
ه���و اإعط���اء حري���ة التظاه���ر والعت�س���ام من 
دون طل���ب موافقة، امنا مبج���رد اخطار للجهة 
الإدارية يف املنطقة �س���واء اأكانت قائممقام او 

حمافظ".
وي�س���رط م�س���روع القانون يف اإح���دى مواده 
احل�س���ول على اإذن م�سبق م���ن رئي�ض الوحدة 
الإداري���ة قب���ل )5( اأي���ام لتنظي���م اأي اجتم���اع 
الإذن  طل���ب  يت�سم���ن  اأن  عل���ى  للمواطن���ني 
مو�س���وع الجتم���اع والغر����ض من���ه وزم���ان 
ومكان عق���ده واأ�سماء اأع�س���اء اللجنة املنظمة 

له.
ب���دوره يقول ع�سو اللجن���ة القانونية النيابية 
�سائ���ب خدر يف حديث ل�)امل���دى( اإن "م�سروع 
حق���وق  جلن���ة  م���ع  مناق�ست���ه  مت���ت  القان���ون 
الن�س���ان واأر�س���ل اىل احلكوم���ة بطل���ب منه���ا 
لالط���الع علي���ه"، م�س���ريا اىل ان���ه "اىل الن مل 

تر�سله احلكومة اىل جمل�ض النواب".

ويعتقد ع�سو اللجن���ة القانونية اأن القانون ل 
ميرر هذه ال���دورة، واأنه �سريح���ل اإىل الدورة 

الربملانية املقبلة.
وكان رئي����ض جلن���ة حق���وق الن�س���ان ار�س���د 
ال�ساحلي، قد اعلن الأ�سب���وع املا�سي، اكتمال 
التعدي���الت كاف���ة عل���ى م�س���روع قان���ون حرية 
التعب���ري عن ال���راأي. وبني ان هن���اك مقرحات 
ع���دة تقدمت به���ا اللجان اخلا�س���ة يف جمل�ض 

النواب ومت الأخذ بها.
م���ن جهت���ه يق���ول املخت����ض بال�س���اأن القانوين 
ط���ارق حرب يف حديث ل�)امل���دى( اإن "امل�سودة 
اخلا�سة بقانون حرية التعبري عن الراأي كتبت 
من���ذ �سنوات لكن ما يريده الربملان هو اما عدم 
متري���ر القان���ون او متريره بالتزام���ات وقيود 

جديدة".
ويخ�س���ى ح���رب م���ن "فر����ض القان���ون قيودا 

ت�سعى اىل حتديد ما هو وا�سع".
وي�سي���ف املخت�ض بال�ساأن القانوين اأن "املادة 
38 م���ن الد�ستور كفلت حري���ة الراأي والتعبري 
وال���كل ينتظر ا�سدار هذا القانون"، معتقدا اأن 
القانون".  باإ�سدار  له  نية  ل  النواب  "جمل�ض 
وتن�ض امل���ادة )38( من الد�ستور على ان تكفل 

الدولة، مبا ل يخل بالنظام العام والآداب:
اأوًل:- حرية التعبري عن الراأي بكل الو�سائل.

ثاني���ًا:- حري���ة ال�سحافة والطباع���ة والإعالن 
والإعالم والن�سر.

ثالث���ًا:- حرية الجتم���اع والتظاه���ر ال�سلمي، 
وتنظم بقانون.

  ترجمة/ حامد اأحمد

ذك���ر حماف���ظ نين���وى جن���م اجلب���وري، ان 
اإدراته جنح���ت يف تعزيز ال�ستقرار الأمني، 
عل���ى نحو كبري، ولكن تلك���وؤ الدعم من بغداد 
ي�س���ر بالقت�س���اد املحلي ب�سمن���ه ال�ستثمار 
يف جمال الطاقة، منوها يف الوقت نف�سه اىل 

ان���ه �سيتم النتهاء من اعمار 250 مدر�سة يف 
املحافظ���ة خالل ه���ذا العام. وق���ال اجلبوري 
 Iraq يف لقاء مع موقع، اإراك اأويل ريبورت
م�ساه���دة  بالإم���كان  ان���ه   ،Oil Report
جه���ود اإعادة الإعم���ار يف كل انحاء املو�سل، 
م�س���ريا اىل ان حكومت���ه املحلي���ة متكنت من 
مد �سبكة طرق جديدة واعادة اأو�سال املدينة 

النهري���ة م���ن خ���الل م���د وبن���اء ع���دة ج�سور 
جدي���دة عل���ى �سفتي نه���ر دجلة متت���د يف كل 
انحاء املدين���ة. ولكن معدل الدمار والأ�سرار 
ما يزال كبريا خ�سو�سا يف املناطق القروية 
والريفي���ة، وي�س���ري اجلب���وري اىل ان فر�ض 

ال�ستثمار مل يتم ا�ستغاللها ب�سكل كامل.
 التفا�صيل �س3

قال اإن معدل الدمار يف املدن والريف مازال كبرياً

حمافظ نينوى ي�س��كو قلة الدعم ويعد باإكمال بناء 
العام هذا  مدر�سة   250

الزحامات تخنق �سوارع بغداد واملرور ُتقر ب�سعوبة تطبيق نظام الفردي والزوجي .. عد�سة: حممود روؤوف 

 بغداد/ متيم احل�صن

ت�ساعد عدد املختطفني يف مناطق 
�سم����ال بغ����داد خ����الل ال�����48 �ساعة 
بع����د  ا�سخا�����ض،   6 اىل  املا�سي����ة 

اختطاف مزارعني اثنني يف �سرقي 
�س����الح الدين، م����ن قب����ل م�سلحني 
جمهولني. وجرت حالة الختطاف 
الخ����رية بذات ال�سل����وب الذي مت 
فيه خطف 4 عمال يف حقل دواجن 

م�ساء ال�سبت �سمايل دياىل.
وت����زداد ال�سك����وك فيم����ا ل����و كان����ت 
احل����وادث،  تل����ك  وراء  "داع�����ض" 
حي����ث مت����ت عملي����ة الختطاف يف 
�سالح الدي����ن بالقرب م����ن مع�سكر 
كب����ري ي�س����م ف�سائ����ل م����ن احل�س����د 

ال�سعبي.
ومل تعل����ق احلكومة حتى الن على 
حادث����ي الختط����اف الذي����ن تزامن 
حدوثهم����ا م����ع ح�سيل����ة خروق����ات 

ثقيلة بع�سها جرى يف بغداد.
ويق����ول م�س����در مطل����ع يف �س����الح 
الدين ل�)امل����دى( انه "بع����د ال�ساعة 
ال�ساد�س����ة م����ن م�س����اء الحد خطف 
م�سلح����ون مزارعني اثنني يف قرية 
احلليوة يف ق�س����اء طوزخورماتو 

�سرقي املحافظة".
ج����رارا  ينق����الن  املزارع����ان  وكان 
زراعي����ا بعد عطله ق����رب اأحد الآبار 
يهاجمهم����ا  ان  قب����ل  الرتوازي����ة، 
امل�سلح����ون. وبح�س����ب امل�س����در ان 
الهج����وم جرى يف منطق����ة موؤمنة. 
وي�سيف: "احل����ادث وقع على بعد 
2 ك����م عن مط����ار حلي����وة". واملطار 
يف  كب����رية  ع�سكري����ة  قاع����دة  ه����و 
�سرقي �سالح الدي����ن، وي�سم عددا 
م����ن الف�سائ����ل امل�سلح����ة املتواجدة 

داخله منذ نحو 4 �سنوات.
ان  )امل����دى(  م�س����ادر  وح�س����ب 
الف�سائ����ل "متتنع م����ن ترك املطار" 
ب�سب����ب قرب����ه م����ن مناط����ق زراعية 
واعم����ال جتارية متع����ددة. وكانت 
ق����د و�سل����ت اىل مط����ار  الف�سائ����ل 
حلي����وة او "مط����ار ال�سدي����ق" بعد 
ازم����ة 2017 ب����ني بغ����داد والقليم، 
حيث ان�سحب����ت البي�سمركة حينها 

من املوقع.
 التفا�صيل �س2

ملاذا متتنع الف�صائل عن ترك مطار احلليوة؟

مراقبون يخ�صون من اإلزامه بقيود والتزامات.. و"حقوق الإن�صان" تطمئن 

اختطاف مزارعني �سمال بغداد بعد 24 
�ساعة على حادثة دياىل

 متابعة/ املدى

اك���دت منظم���ة اليون�سكو الأممية اأم����ض الثنني، 
انه يجب اأن تب���ذل بلدان العامل املزيد من اجلهود 
من اأجل احلفاظ على املوارد املائية واإعادة النظر 
اإىل تقييمه���ا ال�سحيح. جاء ذل���ك يف تقرير اأعدته 
املنظم���ة مبنا�سب���ة حل���ول اليوم العامل���ي للموارد 

املائية.
ونق���ل التقرير عن مدي���ر عام منظم���ة اليون�سكو، 
اأودري اأزويل، قول���ه اإن امل���اء، ب�سفت���ه "الذه���ب 
الأزرق" ه���و اأثم���ن م���ورد يف الك���رة الأر�سي���ة ل 
يت���اح ب�سكل مبا�سر ملا يزيد ع���ن ملياري �سخ�ض، 
ول يع���د امل���اء م���وردا �سروري���ا للبق���اء عل���ى قيد 
احلياة فح�سب بل ويلعب دورا �سحيا واجتماعيا 
وثقافي���ا هاما يف املجتمع���ات الب�سرية. ويت�سمن 
التقرير 200 �سفحة ت�سري اإىل اأن �سعر املاء يجب 
اأن ل يقا����ض على اأ�سا�ض �سع���ره ال�سوقي فح�سب 

ب���ل انطالق���ا م���ن املناف���ع الت���ي ميك���ن اأن يجلبها 
انت�س���اره. واع���رف التقري���ر يف الوق���ت نف�س���ه 
بع���دم وجود من���وذج متفق عليه م���ن قبل اجلميع 
ي�سم���ح باإج���راء مث���ل ه���ذا التقيي���م املو�سوعي. 
ويق���ول كاتبو التقري���ر اإن هن���اك 5 جوانب توؤثر 
عل���ى التقيي���م وه���ي تقيي���م منابع امل���اء وموارده 
والبيئ���ات املائية وتقيي���م البنية التحتي���ة املائية 
الالزمة لتخزين املاء وال�ستفادة منها وا�ستخدام 
امل���اء املتكرر وخدمات تقدمي م���اء ال�سرب وتقييم 
امل���اء ب�سفته عام���ال هاما يف الن�س���اط الجتماعي 
والقت�سادي لل�س���كان وغريها من اجلوانب، مبا 

فيها جوانب ثقافية وروحية.
وح�سب املعلومات ال���واردة من امل�سادر امل�ستقلة 
التي اأوردها التقرير ف���اإن العامل �سيواجه بحلول 
عام 2030 نق�سا �سام���ال للمياه يقدر بن�سبة %40 
وق���د تتفاقم تل���ك الأو�ساع نتيجة احت���داد ق�سايا 

عاملية اأخرى، مبا فيها ق�سية الأوبئة.

اليون�سكو حتذر: مقبلون على 
اأزمة مياه عاملية 

اليوم.. رفع عدد من 
"ال�سيطرات" يف الر�سافة

 بغداد/ املدى

اأعل���ن �سكرت���ري رئي�ض ال���وزراء الفري���ق الركن 
حممد حمي���د البياتي، اأم�ض الثن���ني، انه �سيتم 
الي���وم  بغ���داد  ال�سيط���رات يف  م���ن  ع���دد  رف���ع 

الثالثاء.
وق���ال البياتي انه "تنفيذا لتوجي���ه القائد العام 
للق���وات امل�سلح���ة م�سطفى الكاظم���ي، �سيبا�سر 
اجله���د الفن���ي بالتن�سي���ق م���ع قي���ادة عملي���ات 
بغ���داد يوم غد ال�ساعة 9 �سباح���ا 23 اآذار برفع 

�سيطرات جانب الر�سافة".
وا�س���اف ان���ه يف "املرحل���ة الوىل �سيت���م رف���ع 
�سيط���رة امل���وال باجت���اه تقاط���ع امل�ستن�سري���ة 
و�سيط���رة تقاط���ع القطن الطبي باجت���اه تقاطع 
الفن���ون اجلميلة و�سيطرة �ساح���ة عنر باجتاه 
مرابط���ات  اىل  وحتويله���ا  احلوا����ض  راأ����ض 
للتخفي���ف م���ن الزخم امل���روري و�سم���ان �سرعة 

و�سول موظفي الدولة لدوائرهم".



 بغداد/ المدى

�أ�ض���در مجل����س �لق�ضاء �لأعل���ى، �أم����س، بيانًا 
حول �إطالق �ض���ر�ح �لمحلل �ل�ضيا�ضي �إبر�هيم 
�ل�ض���ميدعي، فيما ك�ض���ف عن �لتهم �لموجهة له 

بعد ثالثة �أيام من �عتقاله.
وق���ال �لمجل����س ف���ي بي���ان تلقته )�لم���دى(، �إن 
"محكم���ة تحقي���ق �لك���رخ �لثالث���ة في رئا�ض���ة 

محكمة ��ضتئناف بغد�د �لكرخ �لتحادية قررت 
�طالق �ضر�ح �لمتهم )�بر�هيم �ل�ضميدعي( عن 

ثالث �ضكاوى مقامة �ضده".
و�أ�ض���اف، �أن "�لقا�ض���ي �لمخت����س قرر �طالق 
بع���د  �ل�ض���ميدعي(  )�بر�هي���م  �لمته���م  �ض���ر�ح 
تدوين �قو�ل���ه عن ثالث �ض���كاوى بحقه بتوفر 
�كتم���ال  لحي���ن  �لقانوني���ة  �ل�ض���مانات  كاف���ة 

�لتحقيق و�حالته على �لمحكمة �لمخت�ضة".

و�أو�ضح، �أن "�ل�ضكوى �لولى تخ�س �ل�ضاءة 
للموؤ�ض�ض���ات �لعام���ة ف���ي �لدولة وفق���ا لحكام 
�لم���ادة 226 من قانون �لعقوب���ات وقد �عترف 
�لمتهم �لمذك���ور بالخطاأ �ل���ذي �رتكبه و�عتذر 
عن ذل���ك". وتاب���ع، �أن "�لق�ض���ية �لثاني���ة وفقا 
لحكام �لم���ادة 433 / 1 م���ن �لقانون �لمذكور 
و�لمقامة من قبل وزير �لدفاع و�لق�ضية �لثالثة 
��ض���تناد� لحكام �لمادة 210 منه عن مو�ض���وع 

�لف�ض���ائية  �لقن���و�ت  �ح���دى  ف���ي  �لت�ض���ريح 
ع���ن عر����س مبل���غ مال���ي علي���ه مقابل تو�ض���طه 
لحد �ل�ض���خا�س ف���ي تولي من�ض���ب وز�ري". 
و�عتقل �ل�ضميدعي، في وقت متاأخر من م�ضاء 
�لجمع���ة �لما�ض���ية، وفق مذكرة قب�س �ض���ادرة 
عن �لق�ض���اء �لعر�قي، وف���ق �لمادة 226، حيث 
�قتادت���ه قوة من �ل�ض���رطة من منزل���ه في بغد�د 

�إلى �أحد �لمر�كز في �لعا�ضمة.
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 بغداد/ تميم الح�سن

ت�ض���اعد عدد �لمختطفين في مناطق �ضمال 
بغ���د�د خالل �ل�48 �ض���اعة �لما�ض���ية �لى 6 
��ض���خا�س، بعد �ختط���اف مز�رعين �ثنين 
في �ض���رقي �ضالح �لدين، من قبل م�ضلحين 
�لختط���اف  حال���ة  وج���رت  مجهولي���ن. 
�لخيرة بذ�ت �ل�ضلوب �لذي تم فيه خطف 
4 عم���ال في حق���ل دو�جن م�ض���اء �ل�ض���بت 

�ضمالي ديالى.
وت���زد�د �ل�ض���كوك فيما لو كان���ت "د�ع�س" 
ور�ء تل���ك �لح���و�دث، حي���ث تم���ت عملي���ة 
�لختط���اف في �ض���الح �لدي���ن بالقرب من 
مع�ض���كر كبي���ر ي�ض���م ف�ض���ائل من �لح�ض���د 
�ل�ض���عبي. ولم تعل���ق �لحكوم���ة حتى �لن 
تز�م���ن  �لذي���ن  عل���ى حادث���ي �لختط���اف 
حدوثهم���ا م���ع ح�ض���يلة خروق���ات ثقيل���ة 
بع�ض���ها ج���رى في بغ���د�د. ويقول م�ض���در 
مطل���ع ف���ي �ض���الح �لدي���ن ل�)�لم���دى( �ن���ه 
�لحد  م�ضاء  من  �ل�ضاد�ض���ة  �ل�ض���اعة  "بعد 
خطف م�ض���لحون مز�رعين �ثنين في قرية 
�لحليوة في ق�ض���اء طوزخورماتو �ض���رقي 
ينق���الن  �لمز�رعي���ن  وكان  �لمحافظ���ة". 
جر�ر� زر�عي���ا بعد عطله ق���رب �أحد �لآبار 
�لرتو�زية، قبل �ن يهاجمهما �لم�ضلحون.

في منطقة م�ؤمنة
وبح�ض���ب �لم�ض���در �ن �لهج���وم جرى في 
منطق���ة موؤمنة. وي�ض���يف: "�لح���ادث وقع 

على بعد 2 كم عن مطار حليوة".
و�لمط���ار ه���و قاعدة ع�ض���كرية كبي���رة في 
�ض���رقي �ض���الح �لدي���ن، وي�ض���م ع���دد� من 
د�خل���ه  �لمتو�ج���دة  �لم�ض���لحة  �لف�ض���ائل 
منذ نحو 4 �ض���نو�ت. وج���رى �لهجوم بعد 
24 �ض���اعة م���ن �ختط���اف م�ض���لحين ب���زي 
ع�ض���كري، �ض���احب حق���ل دو�ج���ن و3 من 

عماله بعد ��ضتدر�جهم بات�ضال هاتفي.
ويت�ضابه �لحادثان بانهما وقعا في مناطق 
ين�ض���ط فيها تنظي���م "د�ع�س" و�لف�ض���ائل 

�لم�ضلحة، مما يعقد تحديد هوية �لفاعلين.
��ضخا�ض���ا  ��ض���تهدفا  �لحادثي���ن  �ن  كم���ا 
يعملون في �ن�ض���طة تجارية، حيث ت�ض���ير 
"ن�ض���اطا م�ض���بوها"  �ن  �ل���ى  �لمعلوم���ات 
تق���وم به بع�س �لف�ض���ائل لجمع �مو�ل من 

مز�رعين في طوزخرماتو.
ويقول �لم�ض���در في �ضالح �لدين �ن "�حد 
�لف�ض���ائل ح�ض���ل  ع���ام 2019 و2020 من 
�لمز�رعين ف���ي �لطوز على �إير�د�ت ل�400 

طن من مح�ضول �لحنطة".
ووفق �لم�ضدر �ن ذلك تم بعدة طرق منها: 
فر����س �إت���او�ت عل���ى بع����س �لمز�رعي���ن 
باإعطائه���م ج���زء� م���ن �لمح�ض���ول، ط���رد 
بع�س �لفالحين من مز�رعهم و��ض���تغاللها 
)عبر �لتهديد(، ومنع �آخرين من �لو�ضول 

�لى �أر��ضيهم و�تهامهم بانهم "دو�ع�س".
وكان���ت حكوم���ة عبد �لمهدي �ل�ض���ابقة، قد 
حاول���ت �بعاد �لف�ض���ائل عن مط���ار حليوة 

ب�ض���بب تهديد�ت �مريكية باحتمال ق�ض���ف 
�لمع�ضكر، لكنها ف�ضلت في ذلك.

مطار حلي�ة
وح�ض���ب م�ض���ادر )�لم���دى( �ن �لف�ض���ائل 
من  قربه  �لمطار" ب�ضبب  ترك  من  "تمتنع 

مناطق زر�عية و�عمال تجارية متعددة.
وكان���ت �لف�ض���ائل ق���د و�ض���لت �ل���ى مطار 
حلي���وة �و "مط���ار �ل�ض���ديق" بع���د �زم���ة 

2017 بين بغد�د و�لقليم، حيث �ن�ضحبت 
�لبي�ضمركة حينها من �لموقع.

ووفق �لت�ض���ريبات �نه "ج���رت عملية نهب 
و��ض���عة للمطار" بعد �ن�ضحاب �لبي�ضمركة 
ق���ر�ر لحكوم���ة حي���در �لعب���ادي  بح�ض���ب 
�ل�ض���ابقة، حينها بع���ودة �لق���و�ت �لكردية 

�لى كرد�ضتان.
ج���رى  �لت���ي  طوزخرمات���و  �ن  بالمقاب���ل 
فيه���ا ح���ادث �لختط���اف، قد تعر�ض���ت في 

وق���ت �ض���ابق �ل���ى هجم���ات متع���ددة م���ن 
"د�ع����س". ويعتق���د ر�ض���ا كوث���ر  تنظي���م 
وهو م�ض���وؤول محلي في ق�ضاء �لطوز، �ن 
"د�ع�س" ور�ء �لهجوم �لخير، رغم وجود 

قو�ت �لح�ضد �ل�ضعبي في �لمنطقة.
وق���ال كوثر ل�)�لمدى( �نه "ل توجد منطقة 
موؤمن���ة بالكامل في �لعر�ق، ود�ع�س يمكن 

�ن يهاجم باي لحظة".

لغز الزركة!
و��ض���اف كوث���ر وه���و �لرئي����س �ل�ض���ابق 
�للجن���ة �لمنية ف���ي �لق�ض���اء �ن "�لتنظيم 
منطق���ة  �ل���ى  �لمختطفي���ن  �ض���حب  ربم���ا 

�لزركة" �لقريبة من طوزخرماتو.
و�لزرك���ة في �ض���رقي �ض���الح �لدي���ن تعتبر 
معقال رئي�ضا لتنظيم "د�ع�س"، حيث غالبا 
ماتنفذ �لقو�ت �لمنية عمليات في �لمنطقة 
لكن �لتنظيم يظهر بعد نهاية تلك �لحمالت. 
:"�لزرك���ة  �لمحل���ي  �لم�ض���وؤول  ويتاب���ع 
منطقة ت�ضم م�ض���تنقعات و�حر��س وتمتد 
عل���ى م�ض���احة و��ض���عة، حيث يبل���غ طولها 
45 ك���م وعر�ض���ها 10 ك���م". ويوؤك���د كوثر 
�ن "�لم�ض���لحين ف���ي �لزرك���ة يختفون بعد 
كل عملي���ة ع�ض���كرية عن طري���ق �لدر�جات 
�لناري���ة ثم يع���ودون بعد ذل���ك، فيما د�ئما 
تعثر �لق���و�ت �لمنية على مولد�ت كهرباء 

و�رز�ق جافة في �لم�ضافات".
بالمقاب���ل لم تعلق �لحكومة حتى �لن على 
حادث �ض���الح �لدين �و ديال���ى �لذي جرى 

قبل �لول ب�24 �ضاعة.

ح�ادث متزامنة
نف����س  ف���ي  �لخي���رة  �لعملي���ة  وتز�من���ت 
�لتوقيت مع �غتيال �ضباط في �لمخابر�ت 
ب�ض���الح كاتم ف���ي منطقة �لمن�ض���ور غربي 
�لعا�ض���مة، كم���ا تعر�س منزل ل�ض���ابط في 
�لدفاع �ل���ى هجوم بعبوة نا�ض���فة بمنطقة 
�ل�ض���علة ف���ي بغ���د�د. كذل���ك تعر����س منزل 
يع���ود �لى عائل���ة �لنائب محم���د �لكربولي 
�لى هج���وم يالعبو�ت �لنا�ض���فة في منطقة 
�ل���دورة جنوبي �لعا�ض���مة. وحتى م�ض���اء 
�م�س ماز�ل �لمختطفون �لربعة في ديالى 
مجهولي �لم�ض���ير، حيث ت���م �لتعرف على 
�ثنين منهم، وهم: منت�ض���ر ناهد �لعجيلي 
وع���الء �ض���هوبي. وكان���ت ت�ض���ريبات ق���د 
و�ض���لت �ل���ى )�لم���دى( ق���د رجح���ت مقتل 
�ثني���ن من �لربع���ة �لمختطفين في ديالى، 

لكن لم يتم �لتاأكد من تلك �لمعلومات.

لماذا تمتنع الف�سائل عن 
اختطاف مزارعني �سمال بغداد بعد 24 �ساعة على حادثة دياىلترك مطار الحلي�ة؟

الق�ساء: ال�سميدعي اعرتف باخلطاأ الذي ارتكبه

حتذيرات من عودة غزوات الغدر يف املناطق الغربية

 بغداد/ فرا�س عدنان

فيما ك�ض����فت عن �إح�ضاء�ت �أولية عن 
هذه �لهجمات، وقالت �إن �ل�ض����تهد�ف 
�ض����وف يبقى م�ض����تمرً� لحي����ن تحقيق 

�أهد�فه. 
ويقول �لمتحدث با�ضم �لقيادة �للو�ء 
تح�ض����ين �لخفاج����ي، ف����ي حدي����ث �إلى 
�لع�ض����كرية  "�لعملي����ة  �إن  )�لم����دى(، 
في جب����ال قره ج����وخ �لو�قعة �ض����من 
ق�ضاء مخمور قد بد�أت في �لعا�ضر من 
�ل�ض����هر �لحالي وتحديدً� عند �ل�ضاعة 

�ل�ضاد�ضة �ضباحًا". 
"معلوم����ات  �أن  �لخفاج����ي،  و�أ�ض����اف 
��ض����تخبارية  م�ض����ادر  م����ن  وردتن����ا 
�أفادت ب����اأن تنظي����م د�ع�����س �لإرهابي 
�ل�ضل�ض����لة  ه����ذه  ف����ي  بالتجم����ع  ب����د�أ 
�لجبلي����ة �لتي ت�ض����كل خ����ط تما�س مع 
�إل����ى  و�أ�ض����ار،  �لبي�ض����مركة".  ق����و�ت 
�أن "�ل�ضل�ض����لة تعتب����ر مناع����ًا طبيعي����ًا 

ي�ض����عب على �لم�ضاة �لر�جلة �لتحرك 
فيه����ا، وكذلك �أنها ع�ض����ّية �إل����ى حد ما 

على �لتاأثر بالأ�ضلحة". 
وبين �لخفاجي، �أن "تخطيطًا ح�ض����ل 
لتنفي����ذ عملي����ة ف����ي تل����ك �لمنطقة بين 
�لق����و�ت �لخا�ض����ة �لعر�قي����ة وطير�ن 
�لتحال����ف �لدول����ي، وبالتن�ض����يق م����ع 
قيادة �لعمليات �لم�ضتركة". وتحدث، 
ح�ض����لت  ��ض����تهد�ف  "حمل����ة  ع����ن 
للتجمعات في �لمنطق����ة �لجبلية �لتي 
ب����د�أت بالتز�ي����د و�أن�ض����اأت له����ا بع�س 

�لمع�ضكر�ت �لمعّدة للتدريب". 
و�ضدد �لخفاجي، على �أن "�لقائد �لعام 
للقو�ت �لم�ض����لحة م�ض����طفى �لكاظمي 
وجه بتجفيف منابع �لإرهاب، و�أولها 
هو �ضل�ضلة جبال قره جوخ، وقد تمت 
در��ض����ة �لموق����ف ��ض����تخباريًا و�أمنيًا 
و�لم�ضي بعملية �ل�ضتهد�ف". ولفت، 
�إلى �أن "عنا�ض����ر د�ع�����س �لمتمركزين 
في ه����ذه �لمنطقة �لجبلي����ة هم �أما من 

د�خ����ل �لعر�ق �لذين كانو� متو�جدين 
ف����ي مناطق جنوبي كركوك و�ض����مالي 
ديالى، �أو هناك من ت�ضّلل عبر �لحدود 
مع �ضوريا م�ضتغاًل بع�س �لفر�غات". 
"�لجه����د  ب����اأن  �لخفاج����ي،  و�أف����اد 
�لهند�ض����ي م�ض����تمر لإنه����اء �لفر�غ����ات 
ف����ي �لح����دود وبالتن�ض����يق م����ع �إقلي����م 
كرد�ض����تان؛ لمن����ع �أي حالة ت�ض����لل من 
خالل ن�ضر �لقو�ت". ويقدر �لمتحدث 
�لع�ض����كري، "�لحدود �ل�ض����ورية باأنها 
تمت����د عل����ى 220 كيلومت����رً�"، وق����ال 
"�أنهينا تح�ضين 140 كيلو مترً� منها 
من خ����الل حفر خن����دق بعمق وعر�س 
ثالثة �أمتار، مع و�ض����ع �ض����د�د تر�بية 
كامي����ر�ت  ون�ض����ر  �ض����ائكة  و�أ�ض����الك 
حر�ري����ة و�أب����ر�ج للمر�قب����ة و�لجهود 

م�ضتمرة لكي ننهي �لمتبقي". 
�لق����و�ت  "عملي����ات  �أن  و��ض����تطرد، 
�لأمني����ة في جنوبي كركوك و�ض����مالي 
كل م����ن �ض����الح �لدي����ن وديال����ى، �أدت 

بق�ضم من �لإرهابيين �إلى �لهرب نحو 
�ضل�ض����لة جب����ال ق����ره ج����وخ". و�أردف 
ه����ذه  عل����ى  "�لعملي����ة  �أن  �لخفاج����ي، 
��ض����تخباري  جه����د  �ض����بقها  �ل�ضل�ض����لة 
و�ض����ور جوية، ومن ثم ب����د�أ �لتحالف 
�لدول����ي ممثاًل ب�ض����الح �لج����و لكل من 
�لوليات �لمتحدة وبريطانيا وفرن�ضا 

بتوجيه �ضربات دقيقة وموؤثرة". 
"�آخ����ر �لإح�ض����اء�ت  �أن  �إل����ى  ولف����ت، 
�أظه����رت تنفي����ذ �أكثر من 133 �ض����ربة 
�لقناب����ر  �أن����و�ع  بمختل����ف  جوي����ة 
�إل����ى  �أدت  وبا�ض����تهد�ف دقي����ق ج����دً�، 
تدمي����ر 61 م�ض����افة و24 كهف����ا يعتبر 
�لبع�س منه����ا مر�كز قيادة و�ض����يطرة 
للتنظيم، ف�ض����اًل عن قتل �لع�ضر�ت من 

�لإرهابيين وموثق ذلك بال�ضور". 
"�لقطع����ات  �أن  �لخفاج����ي،  و�أو�ض����ح 
بالتق����دم  ب����د�أت  للمنطق����ة  �لما�ض����كة 
لإح�ض����اء ع����دد �لجث����ث، و�لتاأك����د من 
هوية �لقتلى عن طريق نتائج �لحم�س 
�لنووي". وي�ضتر�ض����ل، �أن "�لعمليات 
ب����د�أت وهناك �أهد�ف محددة وبمجرد 
ح�ض����مها �ض����يتم �لعالن ع����ن �نتهائها 
كامل����ة".  وتفا�ض����يلها  كام����ل  ب�ض����كل 
وم�ض����ى �لخفاجي، �إل����ى �أن "�لهجوم 
نجح ف����ي مباغتة �لعدو و�ل�ض����تمكان 
منه بنحو �أدى �إلى قتل �لع�ض����ر�ت من 
�أفر�ده، وه����ي طريقة مهم����ة لتجفيف 

مناب����ع �لإره����اب". م����ن جانب����ه، ذك����ر 
ع�ض����و لجن����ة �لأمن و�لدف����اع �لنيابية 
عب����د �لخالق �لعز�وي، �أن "��ض����تمر�ر 
�لعملي����ات �ض����د تنظي����م د�ع�����س �أم����ر 
�ض����روري من �أجل عدم ف�ض����ح �لمجال 
لعنا�ضره ب�ضن هجمات على �لأهد�ف 

�لمدنية و�لع�ضكرية". 
وتابع �لعز�وي، �أن "عنا�ضر �لتنظيم 
ب����د�أو� ين�ض����طون وينف����ذون هجمات 
ت�ض����تدعي معها تعقب �أماكن وجودهم 
�لجه����د  عل����ى  �لعتم����اد  خ����الل  م����ن 
�ل�ضتخباري". و�أ�ضار، �إلى �أن "لجنة 
كل  تدع����م  �لنيابي����ة  و�لدف����اع  �لأم����ن 
جهد ع�ض����كري في مالحقة �لتنظيمات 
�لإرهابية ور�ضدها وحماية �لمدنيين 

من �آثارها". 
و�نته����ى �لع����ز�وي، �إل����ى �أن "�للجن����ة 
عق����دت لق����اء�ت مكثف����ة م����ع �لقياد�ت 
�لأمني����ة وقد ت����م فيه����ا �لتباحث حول 
�لو�ض����ع �لأمن����ي ول�ض����يما �لمناط����ق 
�لرخ����وة �لقريبة من �إقليم كرد�ض����تان 
و�ض����رورة �أن يج����ري �لتركي����ز عليها 

وتطهيرها". 
يذكر �أن تن�ض����يقًا م�ضتمرً� يح�ضل بين 
قي����ادة �لعملي����ات �لم�ض����تركة وق����و�ت 
�لبي�ض����مركة و�لتحالف �لدولي لر�ضد 
�أه����د�ف د�ع�����س في �لمناط����ق �لقريبة 

من �إقليم كرد�ضتان.

طريان التحالف الدويل يوا�سل هجماته على معقل "داع�ش" اجلديد

ال��زراع��ي��ة ال��م�����س��اري��ع  ت�����س��ت��ه��دف  ال��خ��ط��ف  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإل����ى  ت�سير  م�����س��ادر   

التنظيم كثف ت�اجده في جبال قره ج�خ واأن�ساأ مع�سكرات للتدريب

 بغداد/ المدى

اأكدت اللجنة المالية النيابية، 
ان ملف الم�ازنة لن يتم تمريره 

خالل جل�سة واحدة، خا�سة ان 
هناك بع�س االم�ر الخالفية 

التي مازالت قائمة الى ي�منا هذا 
وتجري ح�ارات �سيا�سية من اجل 
حلها واالتفاق على �سيغة معينة 

لتمرير الم�ازنة.
وقال ع�س� اللجنة محمد ابراهيم 
في ت�سريح �سحفي، ان "الم�ازنة 

تحت�ي على م�اد كثيرة ومن 
الم�ستبعد تمريرها في جل�سة 

واحدة، خا�سة مع وج�د بع�س 
الخالفات ح�ل ن�س��سها".

و��ضاف �ن "محور �لخالف بالمو�زنة يتعلق بالمادة 
11 �لت���ي تتعل���ق بال�ض���ادر�ت �لنفطي���ة و�لتفاق مع 

�لقليم حول �لير�د�ت �لو�جب ت�ضليمها".
وبي���ن �ن "هن���اك مو�قف �ضيا�ض���ية متاأرجحة ب�ض���اأن 
�لت�ض���ويت عل���ى �لمو�زن���ة وهناك �ض���غط �ضيا�ض���ي 
برلماني من �جل �لم�ض���ي وح���ل �لخالفات مع �لقليم 

للت�ضويت على �لمو�زنة".
م���ن جانب �آخر، م���از�ل ملف تغيير ت�ض���عيرة �لدولر 
في �لمو�زنة، يت�ض���اعد نحو �لجدية، حتى و�ضل �إلى 
تهدي���د بع����س �لكتل بمقاطع���ة �لت�ض���ويت تماما على 
�لمو�زن���ة ف���ي حال ع���دم �عادة �لت�ض���عيرة �ل�ض���ابقة، 
وذل���ك عق���ب تلك���وؤ تمرير �لمو�زن���ة د�خ���ل �لبرلمان، 

وتاأجيلها �إلى �ل�ضبت �لمقبل.
وبع���د ت�ض���اعد ح���دة �لمطالب���ات و�لتهدي���د�ت بعدم 

تمري���ر �لمو�زنة في ح���ال عدم تعديل �ض���عر �لدولر، 
�ك���دت �للجن���ة �لمالية ولكثر م���ن مرة ع���دم �مكانية 
تغيير �ض���عر �لدولر ف���ي �لمو�زنة، و�ض���عوبة �تخاذ 
ه���ذ� �لج���ر�ء. وقال ع�ض���و �للجنة جم���ال كوجر في 
ت�ض���ريحات �ضحفية �ض���ابقة، �إنه "ليوجد �أي تعديل 
ل�ض���عر �ضرف �لدولر في �لمو�زنة ولي�س �لتغيير من 
�ض���الحيات �للجن���ة �أو �لبرلم���ان"، مبين���ا �ن "تغيير 
�ض���عر �ض���رف �لدولر يعني تغيي���ر �لمو�زنة ب�ض���كل 
كام���ل وتغيي���ر �لم���و�رد و�لنفق���ات و�لعجز �ض���يكون 
كبيرً�، و�لمت�ضرر من �لتعديل �ضيطالب بالتعوي�ضات 
و�ضيربك �ل�ض���وق، و�لنا�س �ض���وف تفقد �لثقة بالبنك 

�لمركزي وهذ� �ضعب جدً�".
لك���ن �لحكوم���ة ح�ض���مت ج���دل ق���درة �لبرلم���ان عل���ى 
تعديل �ضعر �ضرف �لدولر، حيث �أكد �لمتحدث با�ضم 
مجل�س �لوزر�ء، وزير �لثقافة ح�ض���ن ناظم، �أم�س، �أن 
باإمكان �لبرلمان تغيير �ض���عر �ض���رف �لدولر لكنه لن 

يكون ملزمًا للحكومة بتطبيقه.
وقال ناظم، في ت�ض���ريح �ضحفي، �إن "�لفر�ضة متاحة 
�أمام �لبرلمان لبد�ء ر�أيه ب�ض���اأن �ضعر �ضرف �لدولر 
وتغييره �ضمن �لمو�زنة". و�أ�ضاف، �أن "قر�ر تغيير 
�ض���عر �ض���رف �لدولر لن يكون ملزم �لتطبيق من قبل 
�لحكومة، كون تغيير �ل�ضعر متعلق بالحكومة و�لبنك 
�لمركزي بعد تحديد �ض���عر �ض���رف �ل���دولر ب� 1450 
دين���ار". وتاب���ع �لمتح���دث با�ض���م مجل�س �ل���وزر�ء، 
�أن���ه "يقع على عات���ق �لبرلمان �لق���ر�ر بالمو�فقة على 
�لمو�زن���ة وتمريرها �و �ج���ر�ء تعديالت �و تغيير�ت 

عليها".
و�أ�ض���ار �إل���ى �أن "�لحكوم���ة �لتحادي���ة �نج���زت م���ا 
مطل���وب منه���ا ف���ي مل���ف �لمو�زنة من���ذ ثالثة ��ض���هر 
و�لعم���ل �لن من���وط بالبرلمان من جمي���ع �لنو�حي، 
فيما بامكان �لحكومة �لم�ض���اعدة بت�ض���هيل �لمور �و 
�جر�ء تف�ض���ير�ت ومفاو�ضات حول بع�س �لملفات". 
وكان مجل����س �لن���و�ب، قد �أخفق �ل�ض���بت �لما�ض���ي، 
بعقد �لجل�ض���ة �لمخ�ض�ض���ة للت�ض���ويت على م�ضروع 
قان���ون �لمو�زن���ة �لتحادي���ة، بعد ف�ض���ل مفاو�ض���ات 
بغ���د�د و�أربي���ل ح���ول ح�ض���ة �لإقليم. ورف���ع مجل�س 
�لنو�ب �لجل�ض���ة �لما�ض���ية، �إلى يوم �ل�ض���بت �لمقبل، 
�لإقلي���م  ح�ض���ة  ح���ول  �لمفاو�ض���ات  �إكم���ال  به���دف 

وخ�ضو�ضًا �لمادة 11 من �لم�ضروع.

الحك�مة: قرار البرلمان بتغيير �سعر �سرف الدوالر لن يك�ن ملزمًا 

املالية الربملانية: املوازنة لن حت�سم فـي 
جل�سة واحدة

ي�ا�س��ل �سالح الج� االأميرك��ي والبريطاني والفرن�س��ي هج�مه على �سل�سل��ة جبال قره ج�خ 
ال�اقعة في ق�ساء مخم�ر، جن�ب �سرقي محافظة نين�ى، والتي تعد المعقل الجديد لتنظيم 
داع�س االإرهابي في العراق. وت�ؤكد قيادة العمليات الم�ستركة اأن هذه المنطقة �سهدت خالل 
االأيام الما�سية ت�اجداً كثيفًا الإرهابيين فارين من ديالى و�سالح الدين وكرك�ك، ف�ساًل عن 

مت�سللين عبر الثغرات في الحدود مع �س�ريا، واأنهم اأن�س�ؤوا مع�سكرات للتدريب



  ترجمة/ حامد �أحمد

ذكر محافظ نينوى نجم 
�لجبوري، �ن �إدر�ته نجحت في 
تعزيز �ل�ستقر�ر �لأمني، على 

نحو كبير، ولكن تلكوؤ �لدعم 
من بغد�د ي�سر بالقت�ساد 
�لمحلي ب�سمنه �ل�ستثمار 

في مجال �لطاقة، منوها في 
�لوقت نف�سه �لى �نه �سيتم 

�لنتهاء من �عمار 250 مدر�سة 
في �لمحافظة خالل هذ� 

�لعام.

وق���ال الجب���وري في لقاء م���ع موقع، اراك 
 ،Iraq Oil Report اأوي���ل ريب���ورت
انه بالإمكان م�شاهدة جهود اإعادة الإعمار 
ف���ي كل انح���اء المو�ش���ل، م�شي���را الى ان 
حكومت���ه المحلي���ة تمكن���ت من م���د �شبكة 
ط���رق جدي���دة واع���ادة اأو�ش���ال المدين���ة 
النهري���ة من خ���ال مد وبناء عدة ج�ش���ور 
جديدة على �شفت���ي نهر دجلة تمتد في كل 

انحاء المدينة.
ولك���ن مع���دل الدم���ار والأ�شرار م���ا يزال 
كبي���را خ�شو�ش���ا ف���ي المناط���ق القروي���ة 
والريفية، وي�شير الجبوري الى ان فر�ص 

ال�شتثمار لم يتم ا�شتغالها ب�شكل كامل .
وكان���ت محافظ���ة نين���وى قد عان���ت كثيرا 
عل���ى مختل���ف الجبه���ات خ���ال ال�شنوات 
الخي���رة، لي�ص فقط ما فعله عنف الرهاب 
بح���ق مايي���ن ال�ش���كان عل���ى ي���د تنظي���م 
داع����ص، ب���ل الدمار الذي لحق ب���كل احياء 
المدين���ة واأرج���اء محافظة نين���وى خال 
العمليات الحربية لط���رد التنظيم من اآخر 

معقل كان يحتله فيها.

مدين���ة  ومركزه���ا  المحافظ���ة،  وتتمت���ع 
المو�ش���ل، بموق���ع جغراف���ي متميز حيث 
ت�شت���رك بح���دود طويل���ة م���ع �شوري���ا من 
ال�شم���ال، وتعتبر ثاني اكب���ر محافظة بعد 
بغ���داد من حيث التع���داد ال�شكاني والنمو 

القت�شادي.
وق���ال الجب���وري انه ف���ي وق���ت ت�شهد فيه 
الب���اد تقيي���دات مالية حادة، ف���ان نينوى 
تقع ف���ي ا�شفل قائم���ة اولوي���ات الحكومة 
التحادي���ة ف���ي بغ���داد، م�شي���را ال���ى ان���ه 
ف���ي الوقت نف�ش���ه ف���ان المحافظ���ة لي�شت 
لها ق���وة كافي���ة ن�شبيا لتخ�شي����ص اموال 
تمكنه���ا م���ن ا�شتقطاب ال�شتثم���ار المعين 
ال���ذي تحتاج���ه. وكان الجب���وري ق���د ذكر 
ف���ي ت�شري���ح �شحفي �شابق ل���ه "محافظة 
نين���وى وم���ع كل الدمار الذي ط���ال بنيتها 
التحتي���ة وبالرغ���م م���ن ان ع���دد �شكانه���ا 
يبل���غ قراب���ة اربع���ة مايين ن�شم���ة، ال ان 
الميزاني���ة المركزي���ة خ�ش�شت لها اأقل من 
محافظ���ات تقله���ا ع���ددا، ه���ذا ا�شاف���ة الى 

الدمار الذي لحق بالمدينة".

وا�شاف الجبوري في حديثه لموقع اأويل 
الحكوم���ات  دور  ان  "الحقيق���ة  ريب���ورت 
المحلية في العراق ما يزال مهم�شا ويعتبر 
رئي�شيا عندما يتعلق الأمر بانتاج النفط . 
ق�شاي���ا ا�شتثم���ارات النف���ط متمرك���زة في 

وزارة النفط والحكومة المركزية".
وقال الجبوري ان اغاق حقل نفط القيارة 
ف���ي محافظ���ة نينوى ال���ذي تدي���ره �شركة 
�شونانغول جراء المتثال لح�ش�ص انتاج 
العراق وفق���ا لتفاق اوبك با����ص، كان له 
اثر كبير على المنطقة المحيطة. وقال انه 
اأثار هذه الق�شية مع وزير النفط، اح�شان 
ا�شماعيل، خ���ال زيارته الخيرة لنينوى، 
ف�ش���ا ع���ن دعوت���ه لتو�شي���ع نط���اق عم���ل 

م�شفى القيارة القريب.
وم�ش���ى الجب���وري بقول���ه "اكث���ر عملن���ا 
يتركز حاليا عل���ى م�شاريع البنى التحتية، 
والت���ي ت�شتمل على ج�ش���ور وم�شت�شفيات 
ومدار����ص. ه���ذا الع���ام �شن�شتكم���ل اعمار 
250 مدر�شة. ولق���د انتهينا من بناء ج�شر 
الحري���ة وخ���ال يومين او ثاث���ة ايام من 

الن �شنفتتح الج�شر الثالث".
وق���ال محاف���ظ نين���وى ان ج�ش���ر بادو�ص 
�شيتم افتتاحه في �شهر اأيار القادم، م�شيرا 
ال���ى ا�شتم���رار العمل في ج�شري���ن اآخرين 
اأحدهم���ا داخل المدين���ة والآخر في الجزء 

الجنوبي من المدينة.
وا�ش���اف قائا "لدينا اي�ش���ا ج�شر القيارة 
ال���ذي يبعد 50 الى 60 كم جنوب المو�شل 
وال���ذي يقع عل���ى طري���ق �شتراتيجي مهم 
ي���وؤدي الى مدينة اربي���ل اأي بين المو�شل 
واقليم كرد�شتان ونح���ن نعمل على انجاز 
هذا الج�شر حاليا، بال�شافة الى ذلك هناك 
�شرك���ة تعم���ل اي�ش���ا عل���ى انج���از وتاأهيل 
المو�ش���ل  بي���ن  الراب���ط  الكوي���ر  ج�ش���ر 
وكرك���وك". وكان وزي���ر النف���ط، اح�ش���ان 
عبد الجبار، ق���د زار محافظة نينوى نهاية 
ال�شه���ر الما�شي والتق���ى بالجبوري لتفقد 
ف���ي  وخ�شو�ش���ا  المحافظ���ة  احتياج���ات 
قطاعات النفط والكهرباء والبنى التحتية 
وم���ا تحتاجه م���ن مواد اولية ف���ي عمليات 

اك�شاء ال�شوارع وتاأهيلها.

 بغد�د/ �لمدى

اق���ر مجل����ص الق�شاء العل���ى، اأم�ص الثني���ن، ترقية عدد 
م���ن الق�شاة واأع�شاء الدعاء العام ومنح من�شب واإعادة 

ت�شكيل بع�ص المحاكم ح�شب مقت�شيات العمل.
اع���ام الق�شاء ذكر في بيان تلقت���ه )المدى(، ان "مجل�ص 
الق�ش���اء العلى عقد جل�شته ال�شابع���ة ح�شوريًا، برئا�شة 
رئي�ص محكمة التميي���ز التحادية الدكتور فائق زيدان"، 
م�شي���را ال���ى ان "المجل����ص ك���رم خ���ال الجل�ش���ة رئي�ص 
ق���رب  واأع�ش���اء المحكم���ة التحادي���ة العلي���ا بمنا�شب���ة 

اإحالتهم على التقاعد".
واق���ر المجل����ص بح�شب البي���ان "ترقية عدد م���ن ال�شادة 
الق�ش���اة واأع�ش���اء الدعاء الع���ام ومنح من�ش���ب واإعادة 

ت�شكيل بع�ص المحاكم ح�شب مقت�شيات العمل"، موجها 
"ب�شرورة اإ�شراك اأع�شاء الدعاء العام في جميع ور�ص 

العمل التطويرية".
كم���ا و�شدد على "�ش���رورة التاأكيد على الإعم���ام ال�شابق 
التنبي���ه على ال�ش���ادة الق�شاة بعدم ج���واز التو�شط لدى 
جه���ات غي���ر ق�شائية في اأم���ور تتعل���ق بالوظيفة لن ذلك 
ي�ش���كل اإ�شاءة للق�شاء ومخالفة لأح���كام المادة )7/اوًل( 

من قانون التنظيم الق�شائي رقم )160( ل�شنة 1979".
وق���ال اإعام المجل����ص اي�شًا ان "رئي����ص مجل�ص الق�شاء 
العل���ى القا�ش���ي فائق زيدان قدم هدي���ة تقديرية لرئي�ص 
واع�ش���اء المحكم���ة بمنا�شبة قرب احالته���م على التقاعد 
تنفي���ذا لقان���ون التعدي���ل الول لاأم���ر ٣0 ل�شن���ة 2005 

)المحكمة التحادية العليا(".
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 بغد�د/ �لمدى

ات�شمت اللقاءات العراقية الإيرانية ب�شاأن 
تر�شي���م الح���دود المائي���ة بي���ن الدولتين، 
ب�ش���يء م���ن التوت���ر بع���د تجاه���ل طهران 
المتك���ررة  العراقي���ة  الحكوم���ة  لمطال���ب 
ب�ش���رورة تعدي���ل بع�ص من بن���ود اتفاقية 

الجزائر التي اأبرمت في العام 1975.
ُوتته���م طه���ران م���ن قب���ل الم�شوؤولي���ن في 
بغداد باأنه���ا تتعمد في اتباع �شيا�شة مائية 
معين���ة تمكن���ت خالها من ا�شتقط���اع اأكثر 
م���ن )2( كيل���و مت���ر م���ن �ش���ط الع���رب من 
�شمنها ميناء العمية، والعديد من المن�شاآة 

النفطية و�شمها اإلى الأرا�شي الإيرانية.
تق���ف  الخطي���ر  الت�شعي���د  ه���ذا  وحي���ال 
ل  خج���ول  موقف���ا  العراقي���ة  الحكوم���ة 
ت�شتطي���ع في���ه مواجه���ة ه���ذه التغيي���رات 
ال�شلمي���ة  بالط���رق  وحله���ا  والتج���اوزات 
ع���ن طريق المفاو�ش���ات، ول حتى اللجوء 
اإل���ى الأمم المتحدة الت���ي ت�شترط لوائحها 

وقوانينها موافقة الجانبين.
ومع كل ه���ذا علقت اإي���ران مفاو�شاتها مع 
الجان���ب العراقي ف���ي الجزئية التي تهدف 
اإل���ى اإج���راء تعديات عل���ى بن���ود اتفاقية 

الجزائر.

نهر �سيرو�ن مهدد بالجفاف
وزارة  م�شت�ش���ار  ذي���اب  ع���ون  ويق���ول 
الموارد المائية ف���ي ت�شريح ل�)المدى( اإن 
المائي في �شدودن���ا وخزاناتنا  "خزينن���ا 
على نه���ري دجل���ة والفرات جي���دة يوؤهلنا 
لتاأمي���ن احتياجاتن���ا ف���ي ف�ش���ل ال�شي���ف 
القادم وحتى بداية ف�شل ال�شتاء المقبل"، 
م�شت���دركا بالق���ول: لك���ن نحن قلق���ون من 
مو�شوع نهر ديالى الذي يتغذى من �شدي 
دربندخ���ان وحمري���ن اللذي���ن يتغذيان من 

نهر �شيروان القادم من دولة اإيران.
ويتاب���ع اأن "كمي���ات المي���اه القادم���ة م���ن 
الم�ش���ب قليلة جدا )نهر �شيروان(، اإ�شافة 
اإل���ى قل���ة الأمط���ار ال�شاقط���ة ف���ي حو����ص 
محافظ���ة ديال���ى وت���كاد تكون مح���دودة" 
لفت���ا اإل���ى اأن "ه���ذه الم�ش���اكل والأ�شباب 

تثير قلقنا  في تاأمين مياه نهر ديالى".
وقب���ل اقل من اأ�شبوع تقريبا لم�شت وزارة 
الم���وارد المائي���ة نق�ش���ا كبي���را ج���دًا ف���ي 

اإطاقات مي���اه نهر �شيروان م���ن 47 مترا 
مكعب���ا في الثانية اإلى �شبع���ة اأمتار مكعبة 
ف���ي الثانية، مم���ا يجعله مه���ددا بالجفاف 

خال مو�شم ال�شيف القادم. 
وينب���ع نهر �شي���روان من داخ���ل الأرا�شي 
ث���م  ك���م(   445( يبل���غ  بط���ول  الإيراني���ة 
يدخ���ل ف���ي محافظ���ة ال�شليماني���ة و�شول 
اإل���ى محافظ���ة ديالى وقد بن���ي عليه �شدان 
كبي���ران، الأول ه���و �ش���د دربنديخ���ان في 
محافظ���ة ال�شليماني���ة والثان���ي ه���و �ش���د 

حمرين في محافظة ديالى.

�إير�ن ترف�ض �لحو�ر
بي���ن  الجاري���ة  المفاو�ش���ات  وتعث���رت 
والجمهوري���ة  العراقي���ة  الحكوم���ة 
الإ�شامي���ة، ب�ش���اأن التج���اوزات الحا�شلة 
على ح�ش���ة العراق المائي���ة، وكذلك اأي�شا 

ح���ول تر�شي���م الح���دود المائي���ة والبري���ة 
وامكاني���ة ح���ل ا�شكالياته���ا من���ذ �شن���وات 

�شابقة. 
ويعل���ق م�شت�ش���ار وزارة الم���وارد المائية 
على تعث���ر ه���ذه المفاو�شات بالق���ول "اإن 
المفاو�ش���ات بي���ن الجانبين �شب���ه متعثرة 
ب�شبب اتفاقي���ة 1975، التي ي�شر الجانب 
الإيران���ي على اللت���زام ببنودها، في حين 
تعتق���د الحكوم���ة العراقي���ة اأنه���ا اتفاقي���ة 
موقعة في زمن النظ���ام ال�شابق، وبالتالي 

غير م�شادق عليها".
واب���رم العراق واإي���ران اتفاقي���ة �شلح في 
الع���ام 1975 ن�ش���ت عل���ى  ف���ي  الجزائ���ر 
ت�شوي���ة الخ���اف الح���دودي بي���ن البلدين 
ح���ول �ش���ط الع���رب والمناط���ق الحدودية 
الأخ���رى، وللمرة الأولى تنازل العراق عن 
حقوق���ه في المعاه���دات ال�شابقة بال�شيادة 

عل���ى المم���ر المائي واعتماد خ���ط التالوك 
اأ�شا�شا لتر�شيم الحدود في �شط العرب.

اأن  اإل���ى  الحكوم���ي  الم�شت�ش���ار  ويلف���ت 
اأمر �شعب  "تطبيق بنود اتفاقية الجزائر 
واإلغاوؤه���ا اأي�شا اأمر �شع���ب، لكن ما يهمنا 
في الوقت الحال���ي الدخول في مفاو�شات 
م���ع الإيرانيي���ن لت�شوي���ة الخاف���ات عل���ى 
الأنهار الحدودية الم�شتركة معهم"، منوها 
اإل���ى اأن "التفاقي���ة فيها برتوك���ول ملحق 

يتعلق بوجود هذه الأنهار الحدودية".
وي�شف ع���ون ذي���اب التح���ركات العراقية 
م���ع  الإ�شكالي���ة  ه���ذه  معالج���ة  ب�ش���اأن 
الإيرانيي���ن باأنها "غير ن�شط���ة"، مو�شحا 
اأن "وزارة الخارجي���ة ه���ي الجهة المعنية 
ه���ذا  البري���ة(  الح���دود  )تر�شي���م  بح�ش���م 
كل  تج���اوز  عل���ى  والتف���اق  المو�ش���وع 
الحدودي���ة  والخاف���ات  الم�ش���اكل  ه���ذه 

الم�شتركة".
وين���وه اإل���ى اأن "الح���دود البري���ة مر�شمة 
با�شتثن���اء الختافات عل���ى بع�ص النقاط 
الممك���ن معالجته���ا )هناك دعام���ات مثبتة 
بينه���ا مناطق متموجة تحت���اج اإلى وجود 
دعام���ات فرعي���ة(، م�شي���را اإل���ى اأن م�شكلة 
الم�شكل���ة  المائي���ة ه���ي  الح���دود  تر�شي���م 
الرئي�ش���ة والمعلقة بين الجان���ب العراقي 
والإيراني، وتحديدا حدود �شط العرب".

تغيير خط �لتالوك 
و�شكل مو�ش���وع تر�شيم الح���دود المائية 
بي���ن الع���راق واي���ران، ف���ي �ش���ط الع���رب 
م�شدرا للتوتر بين الدولتين اأدى في العام 
1980 اإلى اإع���ان الحرب بينهما ا�شتمرت 
اإلى ثمان �شنوات، بعد ان األغيت التفاقية 

من طرف الحكومة العراقية اآنذاك. 

الم�ش���اكل  ه���ذه  ع���ن  ذي���اب  ويتح���دث 
والخاف���ات قائ���ًا اإن "الم�شكل���ة تدور في 
�شط الع���رب وفي فوهة الخلي���ج )المنطقة 
الت���ي تمتد اإل���ى داخ���ل الخلي���ج("، موؤكدا 
عل���ى اأن "اللجن���ة الحكومية ل���م ت�شل اإلى 
اتف���اق ب�شاأن ح�شم ه���ذه المواد العالقة مع 

الإيرانيين".
ويتاب���ع اأن "خ���ط التال���وك وه���و النقط���ة 
العميق���ة في �شط العرب والتي تعد النقطة 
الحدودي���ة الفا�شل���ة م���ع اإي���ران )ح�ش���ب 
اتفاقي���ة الجزائر( ب���داأت تتغير )ان�شحبت 
وزحف���ت نحو الأرا�ش���ي العراقية( ب�شبب 

التر�شبات التي يحملها نهر الكارون".
ويو�ش���ح اأن "م���ا نطالب به حالي���ا تعديل 
بع�ص فق���رات اتفاقية الجزائر مع اإيران"، 
لفت���ا اإلى اأنه "بع���د توقيع ه���ذه التفاقية 

تغير الكثير من الأمور".

رف�ض �إير�ن لتعديل �تفاقية 
�لجز�ئر

م���ن جهت���ه يو�ش���ح م�ش���در مطل���ع عل���ى 
تفا�شي���ل المفاو�ش���ات اأو اللق���اءات الت���ي 
جرت بين الوفدين العراقي والإيراني "اأن 
الحكومة العراقي���ة تطالب بتعديل اتفاقية 
الجزائ���ر الموقعة مع اإي���ران كونها األحقت 
�ش���ررا كبي���را بالع���راق"، منوه���ا اإل���ى اأن 
"الحكومة تتخوف من ردة فعل جماهيرية 
ف���ي حال العتراف به���ذه التفاقية في ظل 

هذه الظروف".
ويبي���ن الم�ش���در الذي رف����ص الك�شف عن 
هويت���ه لح�شا�شي���ة الموق���ف ف���ي ت�شريح 
ل�)الم���دى( اأن "م�شكل���ة التفاقية تكمن في 
فوه���ة �شط العرب داخل الخليج التي عادة 
م���ا تكون حرك���ة المياه متعرج���ة )تنعطف 
يمين���ا اأو ي�ش���ارا( مما ت�شب���ب بدفع م�شار 
مياه �شط العرب بنحو )2( كيلو متر داخل 
الأرا�شي العراقية"، م�شيفا اأن الإيرانيين 
يعتبرون ه���ذه التغييرات طبيعية ا�شتنادا 

اإلى اتفاقية الجزائر.
ويوؤك���د الم�ش���در المطل���ع اأن���ه "بع���د هذه 
التغييرات الطبيعية في م�شار �شط العرب 
اأ�شب���ح مين���اء العمي���ة العراق���ي تابعا اإلى 
اإي���ران بع���د �شح���ب او دف���ع خ���ط التالوك 
عل���ى الأرا�ش���ي العراقية" موؤك���دا على اأن 
النقط���ة الخافي���ة الحالية بي���ن العراقيين 

التغيي���رات  ه���ذه  اأن  ع���ن  والإيرانيي���ن 
ف���ي التال���وك ه���ل ه���ي طبيعي���ة اأو لي�شت 

طبيعية".
ويت�شكل �شط العرب من التقاء نهري دجلة 
والف���رات عند منطقة القرن���ة ثم ي�شب في 
الخليج، ويبلغ طول���ه 204 كم، اأما عر�شه 
فمتفاوت فه���و عند الم�شب يبل���غ اأكثر من 
كيل���و متري���ن، وي�ش���ل عر�شه عن���د مدينة 

الب�شرة اإلى حوالي الكيلو متر الواحد.
وق���د منح���ت المعاه���دات التاريخي���ة التي 
العثماني���ة  الدول���ة  ع���ن  الع���راق  ورثه���ا 
ل���ه الح���ق ف���ي ال�شي���ادة عل���ى ه���ذا المم���ر 
المائ���ي عدا مناطق مح���ددة اأمام المحمرة 

وعبادان.

تغييرات لي�شت طبيعية
ويرى اأن "ه���ذه التغييرات لي�شت طبيعية 
لن الإيرانيين تعمدوا بقطع انهار الكرخا 
والكارون وقطع اغلب الروافد التي ت�شب 
ف���ي �ش���ط الع���رب مم���ا اث���ر عل���ى من�شوب 
المي���اه مما اث���ر اأو ت�شبب ف���ي تغيير خط 

التالوك ودفعه نحو الأرا�شي العراقية".
التفاقي���ة  ه���ذه  "تعدي���ل  اأن  وي�شي���ف 
الم�ش���ادق عليه���ا ف���ي الأم���م المتح���دة اأو 
اإلغاوؤها ي�شترط موافقة الجانبين العراقي 
والإيراني" م�شيفا اأن "المباحثات الحالية 
ل تعدو اأكثر م���ن لقاءات متباعدة لم ترتِق 

اإلى م�شتوى الحوارات والمفاو�شات".
ويتاب���ع اأن "ه���ذه التغيي���رات ت�شببت في 
خ�شارتن���ا للعدي���د م���ن المن�ش���اآت النفطية 
)من�ش���ات نفطية لنقل النف���ط( من �شمنها 
ميناء العمية"، موؤكدا على اأن "هذا الميناء 
وخط مرور نقل النفط اأ�شبح في الأرا�شي 

الإيرانية ب�شبب هذه التغييرات".
وكان ال�شفي���ر الإيران���ي ف���ي بغ���داد طالب 
م���ن الحكوم���ة العراقية في الع���ام 2009، 
ب�ش���رورة ع���دم ا�شتخ���دام مين���اء "خ���ور 
العمية" النفطي كون���ه جزءًا من الأرا�شي 

الإيرانية.
وينقل الم�ش���در عن احد اللقاءات ال�شابقة 
اللجن���ة  اأن  طه���ران  ف���ي  الإيرانيي���ن  م���ع 
الإيراني���ة ان�شحب���ت من الجتم���اع بعدما 
طال���ب الوف���د العراق���ي بتعدي���ل اتفاقي���ة 

الجزائر.

اإيران تن�سحب من مفاو�سات تر�سيم احلدود مع العراق 
وتبتلع 2 كيلو مرت مربع

بعد �أن ��ستحوذت 
على ميناء �لعمية.. 
وجففت �أنهر م�سرتكة

 حمـافـظ نيـنـوى ي�سـكـو قلـة الدعـم ويعـد باإكمـال 
بناء 250 مدر�سة هذا العام

 ترقية عدد من الق�ساة واأع�ساء
 االدعاء العام

ميناء العمية يقع �سمن االرا�سي التي ا�ستحوذت عليها ايران

حمافظ املو�سل يوؤكد ا�ستمرار العمل على ترميم ج�سور املدينة

 ذي قار/ �لمدى

علمت )المدى( من م�شادر مطلعة، اأن 
اجتماعا بي���ن المجل����ص ال�شت�شاري 
قي���ادة  ف���ي  الأ�ش���دي  الغن���ي  وعب���د 
بتخوي���ل  انته���ى  �شوم���ر،  عملي���ات 
ال���وزراء لختي���ار مر�شحين  رئي����ص 
هم���ا الدكت���ور اأحمد غن���ي الخفاجي، 
والدكتور نجم الغزي، ل�شغل من�شب 

محافظ ذي قار.
م���ن جانب���ه، ق���ال المر�ش���ح لمن�ش���ب 
محاف���ظ ذي ق���ار، نج���م عب���د طار�ص، 
اأم����ص، اإنه �شيق���دم ا�شتقالته في حال 
تعر�شه لل�شغوط اأثناء تاأديته مهامه، 
فيم���ا بين اأن���ه يحتاج اإل���ى �شتة اأ�شهر 
لأداء عمل���ه. واأو�ش���ح طار����ص، عب���ر 
�شريط م�شور، "غدا )اليوم( �شينتهي 
النقا�ص ب�شاأن تكليف محافظ ذي قار، 
و�شاأك���ون حينها في قي���ادة العمليات 

وبعدها ربما اأتوجه اإلى بغداد".
م�شتق���ل،  �شخ����ص  "اأن���ا  واأردف 
وخرج���ت م���ن اأج���ل خدم���ة المدينة، 
وتحقي���ق حي���اة اأف�ش���ل للنا����ص، ولم 

يكن لي طمع بمن�شب".

�ش���اأوؤدي  تكليف���ي  ت���م  "اإذا  واأكم���ل، 
واجب���ي على اأكم���ل وج���ه، و�شتكون 
تح�شي���ن  عب���ر  لذل���ك،  خط���ة  ل���دي 
الخدم���ات والكهرب���اء وتوفير فر�ص 
ف���ي  جدي���دة  مدين���ة  وفت���ح  العم���ل، 
النا�شري���ة، وتوزيع قطع ارا�ص على 

المواطنين".  
غي���ر  اتقا�ش���ى  "ل���ن  قائ���ا:  وتاب���ع 
راتب���ي، و�شاأقدم ا�شتقالت���ي في حال 
نط���اق  خ���ارج  لل�شغ���وط،  تعر�ش���ي 
عمل���ي ولم�شالح �شخ�شي���ة"، م�شيفا 
ب�ش���كل  �شف���اف  ب�ش���كل  "�شاأطلعك���م 

اأ�شبوع���ي". ونب���ه المر�ش���ح "احتاج 
اإل���ى �شتة اأ�شه���ر للقيام بعمل���ي، واإذا 
ت�شنى لي ذل���ك �شاأثبت الأمن كخطوة 
اأولى". وب���داأت تداعيات اأزمة تعيين 
محاف���ظ جديد لمحافظ���ة ذي قار، اإثر 
ناظ���م  ال�شاب���ق،  المحاف���ظ  ا�شتقال���ة 
الوائل���ي، بع���د احتجاج���ات دموي���ة 
دامت ل�شتة اأيام، في �شباط الما�شي، 
فيم���ا ت���م تكلي���ف رئي�ص جه���از الأمن 
ال�شاع���دي،  الغن���ي  عب���د  الوطن���ي، 
لحي���ن  بالوكال���ة،  موؤقت���ا  محافظ���ا 

تكليف محافظ جديد.

قال �إن معدل �لدمار في �لمدن و�لريف ماز�ل كبير�ً

قبل تكليفه.. مر�سح ملن�سب حمافظ ذي قار 
يهدد باال�ستقالة
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 القب�ش على اثنتين من ن�ساء داع�ش
اأعلن���ت مديرية اال�ش���تخبارات الع�ش���كرية، يوم اأم�س، 
ع���ن اإلقاء القب�س على اثنتني من ن�شاء داع�س اإحداهن 

م�شوؤولة »الكفاالت«، جنوب غربي كركوك.
وقالت املديرية يف بيان اإنه »بعملية نوعية وبناء على 
معلوم���ات دقيقة، متكن���ت مفارز �شعب���ة اال�شتخبارات 
الع�شكري���ة يف الفرقة 14 ول���واء امل�شاة 51، من اإلقاء 
القب����س على اثنت���ني من االرهابي���ات يف ناحية الزاب 

بق�شاء احلويجة يف كركوك«.
وبينت اأن االثنتني مطلوبتان للق�شاء مبوجب مذكرات 
قب�س وفق اأح���كام املادة )4 اإرهاب(، واإحداهن ت�شغل 

من�شب م�شوؤولة كفاالت داع�س.
ي�ش���ار اإىل اأن م�شوؤولة اأو م�شوؤول الكفاالت يف تنظيم 
داع����س، هي وظيف���ة ال�شخ�س الذي يو�ش���ل املعونات 

اإىل عوائل اأفراد التنظيم.

 اعتقال 11 مطلوبًا في المو�سل 
متكن���ت مف���ارز جه���از االأم���ن الوطن���ي يف حمافظ���ة 
نين���وى بعد ا�شتح�شال املوافق���ات الق�شائية امل�شتندة 
عل���ى معلومات ا�شتخبارية من اإلق���اء القب�س على 11 
عن�ش���رًا ارهابي���ًا ينتم���ون ل�شفوف ع�شاب���ات داع�س 
االجرامي���ة يف مناط���ق متفرق���ة م���ن املو�ش���ل، عم���ل 
بع�شهم ب�شف���ة مقاتل يف ديوان اجلن���د، فيما توزعت 
مه���ام االآخري���ن بدي���واين الغنائم واحل�شب���ة �شمن ما 

ي�شمى بواليتي نينوى ودجلة االرهابيتني.
وق���د ج���رى تدوي���ن اق���وال املتهم���ني ا�شولي���ًا، بعدما 
اعرتفوا بارتكابه���م جرائم طالت املواطنني، ف�شاًل عن 
مواجهة وا�شته���داف القوات االأمني���ة بالعبوات اثناء 
معارك التحرير، ومتت احالتهم اىل اجلهات القانونية 

املخت�شة التخاذ االجراءات العادلة بحقهم.

 المجتمعية »ت�سطاد« مبتزين اثنين 
اأعلنت وزارة الداخلية، اأم�س، اإحباط حماولتي ابتزاز 

اإلكرتوين لفتاتني يف حمافظة االأنبار.  
وقالت ال���وزارة يف بي���ان اإن »ال�شرط���ة املجتمعية يف 
حمافظة االنب���ار احبطت حماولتي ابت���زاز الكرتوين 
مار�شها �شخ�شان �شد فتاتني، اإحداهما ابتزاز �شخ�س 

ل�شقيقة زوجته«.  
وبح�ش���ب البيان، »مت���ت العمليتان عل���ى خلفية ورود 
منا�شدت���ني اىل ال�شرطة املجتمعية عرب خطها ال�شاخن 
املج���اين ٤٩٧، حي���ث متكن���ت املجتمعية م���ن مواجهة 
املبتزي���ن باالأدل���ة الت���ي تثب���ت تورطهم���ا باجلرمي���ة، 
واتخ���ذت بحقهم���ا االإج���راءات الالزمة، بع���د اأن قامت 

بحذف حمتوى االبتزاز وتاأمني ح�شابي الفتاتني«.

 بغداد/ املدى

اأعلن���ت وزارة التخطي���ط، االثن���ني، انخفا����س مع���دالت ال���والدة يف 
العراق، فيما حتدثت عن ن�شب الزيادة ال�شكانية يف االآونة االأخرية.  
وق���ال املتح���دث با�ش���م الوزارة عب���د الزه���رة الهن���دواي يف ت�شريح 
�شحف���ي، اإن »الع���راق يفتقد لقوانني اأو ت�شريعات م���ن �شاأنها اأن حتد 
م���ن الن�شل، وذلك ب�شب���ب الطبيع���ة االجتماعية واملنظوم���ة القيمية، 

الأننا جمتمع �شرقي، ولي�س من ال�شهولة تقبل تلك الت�شريعات«.  
واأ�ش���اف، اأن »ه���ذه الت�شريع���ات فيها جوان���ب �شلبية، وال���دول التي 
اجتهت نحو تل���ك ال�شيا�شات تواجه م�ش���اكل واأ�شبحت هنالك فجوة 
يف تل���ك املجتمعات، وتعاين من نق�س القدرات ال�شبابية القادرة على 

العمل، واأ�شبحت جمتمعات هرمة و�شائخة كما تو�شف«.  
واأك���د اأن »ن�شب اخل�شوب���ة يف العراق مرتفعة ع���ن البلدان االأخرى، 
لكن هنالك تراجعا يف تلك الن�شب، وقيا�س الزيادة ال�شكانية ال�شنوية 

  .»3% من  اأكرث  كانت  بعدما  االآن بلغ 2.6%، 
واأ�ش���ار اإىل، اأن »هنال���ك حال���ة م���ن التنظي���م ب���داأت ت�شهده���ا االأ�شرة 
العراقي���ة باخل�شو�س حديثة التكوين، التي ب���داأت تكتفي ب�2 اإىل 3 

اأطفال فقط«.  
واأو�ش���ح اأن »العائل���ة العراقي���ة يف املا�شي كان���ت ال تفكر يف حتديد 
الن�شل اإطالقا، وي�شل عدد االأطفال فيها من 10 اإىل 12 طفاًل اأو اأكرث«.  
وتاب���ع »نح���ن نعول عل���ى ال�شيا�ش���ات التوعوي���ة واالإر�شادي���ة، التي 
ت�شته���دف به���ا االأ�ش���ر من خ���الل التقليل م���ن االإجن���اب والتباعد بني 
ال���والدات، لكي توؤدي االأ�شرة دورها باأكمل وجه، بح�شب ا�شتطاعتها 

ودخلها املايل«.  

 متابعة/ املدى

�سلط تقرير بريطاني، ال�سوء 
على اأزمة المياه في محافظة 

الب�سرة، وما ت�سببه من اآثار 
�سحية �سلبية على مواطني 
المدينة، ف�ساًل عن فر�سها 

اأعباء مالية ال قدرة للكثير 
على تحملها، فيما اأ�سار اإلى اأن 

احتجاجات عام 2018 انطلقت 
ب�سبب تلك االأزمة.   

وذك���ر التقري���ر ال���ذي ن�شرته »كلي���ة لندن 
اأن   ،”LSE لالقت�ش���اد والعلوم ال�شيا�شية
البيئ���ة يف الب�ش���رة  “خ���رباء يف جم���ال 
ملوح���ة  ارتف���اع  اأ�شب���اب  اأح���د  اإن  قال���وا 
وتلوث مياه �شط العرب هو ت�شريف مياه 

البزل االإيرانية اإىل م�شبات ال�شط”.  
واأ�ش���اف اأن اأزمة املي���اه يف الب�شرة تدفع 
االأه���ايل اإىل حتم���ل اأعباء عي����س اإ�شافية 
لتوفري مي���اه ال�شرب، ما ي�شطر املواطنني 
لدف���ع اآالف الدنان���ري لق���اء ح�شوله���م على 
مياه ال�شرب من مركبات بيع املاء اجلّوالة 
اأو م���ن املح���ال التجاري���ة التي تبي���ع املاء 
املُحل���ى، اأو كم���ا ي�شميه العراقي���ون ب� ماء 

.)RO(
التقرير اأ�ش���ار اإىل “ت�شريح النائب االأول 
ملحاف���ظ الب�شرة )جنوب���ي العراق( حممد 
طاه���ر، لو�شائ���ل االإع���الم املحلي���ة يف 29 
اآب 2018، الذي ق���ال فيه اإن الب�شرة تعد 
ن�شبة  ارتف���اع  منكوب���ة” ب�شبب  “مدين���ة 
ملوحة مي���اه �شط العرب، والت���ي ب�شببها 
دخ���ل م���ا ال يق���ل ع���ن 118 األ���ف �شخ����س 
امل�شت�شفي���ات ي�شكون م���ن اأعرا�س حددها 
االأطب���اء عل���ى اأنه���ا مرتبطة بنوعي���ِة مياِه 
ال�شرب، ب�شبِب املع���ادِن ال�شامة املوجودة 
والتل���وث  ال�شح���ي،  ال�ش���رِف  مي���اِه  يف 
الزراع���ي وخملفات االأن�شط���ة ال�شناعية، 
اإ�شاف���ة اإىل ملوح���ة املياه، فيم���ا مل تن�شر 
ال�شلط���ات املحلي���ة واملركزي���ة اأي نتائ���ج 

للتحقيق باالأزمة”.
وعندما حتدثنا مع خرباء يف جمال البيئة 

ل���وا عدم ك�ش���ف هويتهم  يف الب�ش���رة ف�شّ
الأ�شب���اب تتعل���ق ب�شالمته���م ال�شخ�شي���ة، 
ملوح���ة  اإرتف���اع  اأ�شب���اب  اأح���د  اإن  قال���وا 
وتل���وث مي���اه �ش���ط الع���رب ه���و ت�شريف 
مي���اه البزل االإيراني���ة اإىل م�شبات ال�شط، 

ب�شحب التقرير.
وي���رى التقرير اأن “مدين���ة الب�شرة، التي 
كانت ت�شمى يوما ما ب�”فيني�شيا ال�شرق”، 
احلكوم���ات  ف�شل���ت  مي���اه  باأزم���ة  م���ّرت 
املتعاقب���ة يف اإيج���اد حل���ول ناجع���ة له���ا، 
مم���ا جعله���ا املطل���ب ال���ذي انطلق���ت من���ه 
تظاه���رات �شيف 2018. اأزم���ة املياه يف 
الب�ش���رة تدف���ع االأه���ايل اإىل حتم���ل اأعباء 
عي����س اإ�شافي���ة لتوف���ري مياه ال�ش���رب، ما 
ي�شط���ر املواطنني لدفع اآالف الدنانري لقاء 
ح�شوله���م عل���ى مياه ال�شرب م���ن مركبات 
بي���ع املاء اجلّوالة اأو م���ن املحال التجارية 
الت���ي تبي���ع امل���اء املُحل���ى، اأو كم���ا ي�شميه 
العراقي���ني ب� م���اء RO. فيم���ا يعتمد ذوو 
الدخ���ل املح���دود كليًا على مي���اه ال�شنبور 
يف ال�شرب واال�شتحمام والطبخ والغ�شل 
املناط���ق  يف  ه���وؤالء  ويعي����س  املن���زيل، 

الفقرية والع�شوائيات”.  
ويو�شح اأن “املواطنني ي�شرتون املاء من 
مركب���ات بيع امل���اء اجلّوال���ة يف ال�شوارع 
ب�شكل يومي، ويحر����س كثري من االأهايل 
على و�شع خ���زان املاء ب�شعة طن اأو طنني 
)اعتمادًا على حاجة العائلة وا�شتهالكهم(، 
فيم���ا ي�شرتي مي�شورو احل���ال قناين املاء 
املعب���اأة م���ن حمطات املي���اه اخلا�شة، على 
�شبي���ل املث���ال، يبل���غ �شع���ر �شن���دوق املاء 

)24 قنين���ة( قراب���ة 2000 دين���ار عراقي 
  .”)1.37$(

ويف منطقة املعق���ل، مركز مدينة الب�شرة، 
ذك���ر فري���ق التقري���ر، اأن���ه “قابلن���ا عدنان 
خ�ش���ري، 64 عام���ًا، وق���ال: “م���ع �شدي���د 
االأ�شف نحن نعي�س يف مدينة غنّية بالنفط 
ون�ش���رتي ماء ال�شرب، واح���دة من اأب�شط 
احلق���وق الت���ي حرمن���ا منه���ا يف بلدن���ا”، 
ي�شرتي خ�شري كل �شبعة اأيام تقريبًا، طنا 
واح���دا من املاء مببلغ ق���دره 8000 دينار 
)$5.48(. وم���ع ارتف���اع م�شتوي���ات خط 
الفقر يف العراق، اأ�شبح �شراء كميات املياه 
اأمرًا غري متاح للجميع، فيقول عبد الزهرة 
الهن���داوي، وه���و املتح���دث با�ش���م وزارة 
التخطي���ط العراقي���ة يف ت�شريح �شحفي، 
اإىل  الب���الد و�شل���ت  الفق���ر يف  ن�شب���ة  اإن 
2020، واأرجع هذا االرتفاع  ع���ام   32%
اإىل انت�ش���ار جائح���ة كورون���ا، فيما كانت 
ن�شب���ة الفق���ر قبل اجلائح���ة %20. وبكل 
تاأكي���د اإن ارتف���اع م�شتوى الفق���ر يقلل من 
فر�س احل�ش���ول على مياه ال�شرب جلميع 
املواطن���ني. ل���ذا، ي�شتمر عدد لي����س بقليل 
من االأه���ايل يف ا�شتخدام مي���اه ال�شنبور 
القادم���ة من �شبكات املياه الوطنية لل�شرب 
واال�شتخ���دام املنزيل. “ل�ش���وء احلظ، اإن 
امل���اء ال���ذي ي�ش���ل اإىل املن���زل غ���ري �شالح 
لل�ش���رب، وال ميكننا ت�شفيت���ه مما ن�شطر 
اإىل �شراء املاء، وهو االأ�شلوب الذي نتبعه 
وي�شيف:  خ�ش���ري،  من���ذ 2003” يق���ول 
“نح���ن ندفع فاتورة املاء غري النقي الذي 
ي�شل اإلينا اأموااًل كثرية كل �شهرين، ندفع 

م���ا ي�ش���اوي 20-30 األ���ف دين���ار عراق���ي 
)$13.7 $20.5(”. ويكم���ل خ�شري “يف 
ع���ام 2018 تظاهرن���ا وطالبن���ا بتح�ش���ني 
نوعي���ة املياه ولكن مل تل���ق اأ�شواتنا اآذانًا 

�شاغية”.  
ت�ش���ل خط���وط نق���ل املي���اه الوطني���ة اإىل 
%85 م���ن �شكان الب�ش���رة البالغ عددهم 
3.1 ملي���ون ن�شم���ة، و %95 منه���ا ت�ش���ل 
 1.3 اإىل مرك���ز املدين���ة، اأي اىل ح���وايل 
ملي���ون ن�شم���ة، وفق���ًا مل�ش���وؤول يف دائ���رة 
ماء الب�شرة. يف درا�شة من�شورة للدكتور 
نذي���ر االأن�شاري، االأ�شتاذ يف جامعة لوليا 
للتكنولوجي���ا يف ال�شوي���د يح���ّذر فيها من 
اأن العراق يواجه حتديًا خطريًا يف نق�س 
املي���اه، ومن املتوقع اأن ت���زداد امل�شكلة يف 
امل�شتقب���ل بع���د توق���ع جفاف نه���ري دجلة 
والف���رات متام���ًا بحل���ول ع���ام 2040، لذا 
اأو�ش���ت الدرا�ش���ة ب�ش���رورة اإيجاد حلول 
�شريعة م���ن قبل احلكوم���ة العراقية، منها 
التباح���ث والتن�شي���ق االإقليم���ي م���ع دول 

املنبع )تركيا واإيران(.  
عالوة عل���ى ذلك، ثم���ة عوام���ل وراء اأزمة 
التغ���ريات  ومنه���ا  الع���راق،  يف  املي���اه 
املناخي���ة املتمثل���ة بقل���ة �شق���وط االأمط���ار 
وجف���اف االأنه���ار وزيادة ن�شب���ة االأرا�شي 
الزراعي���ة يف االآون���ة االأخ���رية، م���ا يوؤثر 
�شلب���ًا عل���ى واردات املي���اه م���ن النهري���ن، 
اأي�ش���ا اإقامة ال�شدود من قبل تركيا واإيران 
اأث���رت وب�شكل وا�شح عل���ى و�شع العراق 

املائي.  
تعاين بع����س املناطق من �شع���ف �شبكات 

نقل املي���اه الوا�شلة اإليها، ومنها ناحية اأم 
ق�شر )65 ك���م( جنوبي الب�ش���رة، واحدة 
من املناط���ق التي ال ي�شل اإليها املاء ب�شكل 
كاٍف، حتدثن���ا مع اأحمد ج���الب، 36 عامًا، 
وقال اإن الناحي���ة ي�شل اإليها املاء ب�شورة 
متقطع���ة من���ذ �شبعينيات الق���رن املا�شي. 
ي�شك���ن ناحي���ة اأم ق�ش���ر قراب���ة 65 األ���ف 
ن�شمة، يعتم���دون ب�شكل رئي�س على �شراء 
املياه من ال�شيارات اجلّوالة، يقول جالب: 
اأ�شا�شي على م�شادر  ب�شكل  نعتمد  “نحن 
املي���اه الت���ي ن�شرتيه���ا با�شتم���رار، وه���ذا 
مكل���ف بالن�شب���ة لن���ا، كل 3 اأي���ام اأ�ش���رتي 
3 ط���ن م���ن امل���اء ب�شع���ر 10000 دين���ار 
)$6.84(، �شع���ر املاء يف اأم ق�شر اأرخ�س 
من بقية مناطق الب�شرة وذلك ب�شبب كرثة 
الطلب على املاء هنا”. يف اأم ق�شر، تعتمد 
دائ���رة امل���اء نظ���ام “املرا�شن���ة” من خالل 
تخ�شي����س يوم معني ل���كل منطقة، ويقوم 
النا����س بخ���زن املي���اه يف خزان���ات املي���اه 
الكب���رية لي�شتخدموه���ا يف االأوق���ات التي 
ال ي�شل اإليهم امل���اء، ويف اأغلب االأحيان ال 
تكفيهم الكميات املخزون���ة مما ي�شطرون 

ل�شراء املاء.  
مل ت�شتب���دل وزارة البلدي���ات �شبك���ة امل���اء 
اإىل  اإ�شاف���ة   ،1989 القدمي���ة من���ذ ع���ام  
واإقام���ة  املي���اه  �شب���كات  التجاوزعل���ى 
امل�شاري���ع وامل�شان���ع عل���ى طري���ق ممرات 
اأنابي���ب املياه، م���ا �شبب بحرم���ان مناطق 
كامل���ة من املي���اه. الف�شاد امل���ايل واالإداري 
ال���ذي نخر ج�ش���د احلكوم���ة العراقية منذ 
عام���اًل  كان  الي���وم،  وحت���ى   2003 ع���ام 
رئي�شًا يف عدم اإقامة م�شاريع �شرتاتيجية 
حلل اأزم���ة املياه يف الع���راق، وخ�شو�شًا 
مدينة الب�شرة. فيما يرى بع�س املواطنني  
�شرورة اإقام���ة حمطات ت�شفية املياه على 
البح���ر كم���ا تفعله���ا دول اخللي���ج. يق���ول 
ج���الب “ن�شتخ���دم املي���اه الت���ي ن�شرتيه���ا 
الأغرا����س متع���ددة، منها ال�ش���رب والغ�شل 
واال�شتحم���ام وبقي���ة االأم���ور املنزلي���ة”، 
وي�شي���ف: “نطل���ب من احلكوم���ة املحلية 
باإن�ش���اء حمطات ت�شفية مي���اه على البحر 
كما تفعله���ا دول اخلليج، م���ن املحزن جدًا 
اأن منطقته���ا تقع على البحر ولدينا م�شدر 
للمي���اه ونح���ن نع���اين لك���ي نح�ش���ل على 

قطرة مياه نظيفة”.  
حت�ش���ني  يف  وب���طء  تلك���وؤ  وج���ود  م���ع 
الب�ش���رة،  حمافظ���ة  يف  امل���اء  خدم���ات 
يخ�ش���ى مراقب���ون ونا�شط���ون م���ن عودة 
اأزم���ة امل���اء لع���ام 2018 اإىل ال�شاح���ة من 
جدي���د، واأن تت�شب���ب باحتجاجات تطالب 
بامل���اء النق���ي واخلدم���ات االأخ���رى الت���ي 
طالب به���ا العراقيون منذ قدح اأول �شرارة 

للتظاهرات عام 2011.  

 اأربيل/ املدى

عّل���ق دي���وان وزارة ال�شح���ة يف 
حكوم���ة اإقليم كرد�شت���ان، اأم�س، 
عل���ى احتمالية تزاي���د االإ�شابات 
بع���د  االإقلي���م  يف  بكورون���ا 
االحتفاالت التي �شهدها مبنا�شبة 

اأعياد نوروز.
وقال مدي���ر عام الديوان، خال�س 
�شحف���ي  ت�شري���ح  يف  ق���ادر، 
االإقلي���م خ���الل  »االلت���زام يف  اإن 
احتف���االت عي���د ن���وروز مل يك���ن 

بامل�شتوى املطلوب«.
اأمامن���ا  »�شتك���ون  واأ�ش���اف: 
حتديدات كبرية يف االأيام املقبلة 
ملواجهة تزايد االإ�شابات، يف ظل 
باالإجراءات  ال�شعي���ف  االلت���زام 
الوقائية، واأي�شا وجود جتمعات 

كبرية حتى يف االأيام العادية«.
واأو�ش���ح ق���ادر، اأن »االإقليم �شهد 

االإ�شاب���ات  يف  كب���ريًا  تزاي���دًا 
خالل االأيام املا�شية وهو موؤ�شر 
خط���ري، ونحن بانتظ���ار و�شول 

الدفعة الثانية من اللقاحات«.
الوق���ت  يف  »االأه���م  اأن  وتاب���ع، 
احل���ايل هو منع تزايد االإ�شابات 
وارتفاعها مل�شتوى كبري، خا�شة 
وان ا�شاب���ات ال�شالل���ة اجلديدة 
ارتفع���ت ه���ي االأخ���رى، و�شجل 
مع���دالت عالية جدا، وه���ذا االأمر 
ق���رارات  التخ���اذ  يدعون���ا  ق���د 

جديدة«.
و�شه���دت مناطق اإقليم كرد�شتان، 
يوم اأم�س االول، جتمعات كبرية 

احتفااًل بعيد نوروز.
وعطل االإقليم الدوام ملدة اأ�شبوع 
كام���ل، باملنا�شب���ة التي تعترب من 
الكردي���ة،  القومي���ة  املنا�شب���ات 
ويحتف���ل بها االإيراني���ون اي�شًا، 

وعدد من �شعوب العامل.

 ذي قار/ ح�سني العامل

�سهدت حمافظة ذي قار يوم 
اأم�ش، فعاليات احتجاجية، 

بع�سها اأدى اإىل م�سادمات.
واكد منت�سبو ديوان حمافظة 
ذي قار وم�سفى النفط اأم�ش، 

اغالق دوائرهم لالأ�سبوع 
الثاين على التوايل.

وفيم���ا �شهد ق�شاء الرفاع���ي م�شادمات بني 
موؤيدي���ن  واآخري���ن  راف�ش���ني  متظاهري���ن 
لتعي���ني الدكتور عم���ار الركاب���ي قائممقامًا 
جدي���دًا للق�ش���اء املذك���ور، اأع���رب منت�شب���و 
م�ش���ايف النف���ط ع���ن احتجاجهم عل���ى رفع 
�شعر برميل النفط املجه���ز للم�شايف �شمن 

موازنة العام احلايل.
وت�شه���د مدينة النا�شرية مركز حمافظة ذي 
قار وعدد من االق�شية والنواحي منذ مطلع 
اال�شبوع املن�ش���رم ت�شعي���دا يف الفعاليات 
بت�شمي���ة حماف���ظ  للمطالب���ة  االحتجاجي���ة 
جدي���د ومطالب اخ���رى تتعل���ق بالتعيينات 
واقالة م�شوؤولني اداريني يخ�شعون الإرادة 

االحزاب وحتوم حولهم �شبهات ف�شاد.
وقال احد منت�شب���ي ديوان حمافظة ذي قار 
للم���دى ان “ق���وات اجلي�س املكلف���ة بحماية 
م���ن  املنت�شب���ني  منع���ت  املحافظ���ة  دي���وان 
الدخ���ول اىل املبنى الأ�شباب غري معروفة”، 
مبين���ا ان “ الق���وات ابلغته���م ان توجيهات 
�ش���درت من جهات عليا به���ذا ال�شدد حفاظًا 

على ارواح املنت�شبني”.
النا�ش���ري  عل���ي  ق���ال  ال�شي���اق  ذات  ويف 
وه���و اح���د منت�شب���ي م�شف���ى نف���ط ذي قار 
ل�)امل���دى( ان “م�شف���ى نفط ذي ق���ار مازال 

مغلقا ومتوقفا عن االنتاج لالأ�شبوع الثاين 
“اخلريج���ني  ان  مبين���ا  الت���وايل”،  عل���ى 
املعت�شمني امام بواب���ة امل�شفى واملطالبني 

بالتعيني منعوا املنت�شبني من الدوام”.
وا�ش���ار النا�ش���ري اىل ان “امل�شف���ى �شه���د 
كذل���ك وقف���ة احتجاجي���ة ملنت�شب���ي امل�شفى 
تطال���ب باإلغاء بن���د يف املوازن���ة االحتادية 
ين�س عل���ى رفع �شعر برمي���ل النفط املجهز 
للم�ش���ايف احلكومية م���ن 6 اآالف دينار اىل 
م���ا يقرب م���ن 20 الف دين���ار”، م�شريا اىل 
ان “ذلك من �شاأنه ان يرفع ا�شعار امل�شتقات 
النفطي���ة على املواطنني ويح���رم املنت�شبني 

من تخ�شي�شات مالية”.
وتاب���ع  املنت�شب يف م�شفى نفط ذي قار ان 
“ه���ذا االج���راء �شيجعل �ش���ركات امل�شايف 
النفطي���ة �شم���ن ال�ش���ركات اخلا�ش���رة كونه 

�شيحرمه���ا م���ن اهم م�ش���در م���ايل لتطوير 
االنت���اج و�شيح���ول دون حتدي���ث املع���دات 
متهم���ا  النفط���ي”،  االنت���اج  يف  الداخل���ة 
“جه���ات �شيا�شي���ة بالدف���ع باجتاه حتويل 
�ش���ركات امل�ش���ايف احلكومي���ة اىل �شركات 
للم�شتثمري���ن  بيعه���ا  لغر����س  خا�ش���رة 
والقطاع اخلا�س حتت تلك الذريعة، ناهيك 
ع���ن انعا����س �شفق���ات امل�شتق���ات النفطي���ة 
الت���ي حت���وم حوله���ا �شبه���ات  امل�شت���وردة 
الف�شاد ودفع الكومي�شنات للجهات املتنفذة 

بال�شلطة”.
ومن جان���ب اآخر اقدم حمتج���ون غا�شبون 
اجلدي���د  الرفاع���ي  قائممق���ام  من���ع  عل���ى 
الدكت���ور عم���ار الركاب���ي م���ن الدخ���ول اىل 
مبن���ى القائممقامية واملبا�ش���رة مبهام عمله 
احتجاج���ا عل���ى تن�شيب���ه  خلف���ا للمهند�س 

كاظم الفيا����س، وياأتي ذلك عقب يوم واحد 
م���ن م�شادم���ات ب���ني متظاهري���ن راف�ش���ني 
واآخري���ن موؤيدي���ن لتعي���ني الدكت���ور عمار 

الركابي قائممقامًا جديدًا للق�شاء املذكور.
وقال �شه���ود عيان ل�)املدى( ان “متظاهرين 
م���ن  اجلدي���د  الرفاع���ي  قائممق���ام  منع���وا 
الدخ���ول اىل مبن���ى القائممقامي���ة وحال���وا 
دون املبا�شرة بعمله احتجاجًا على تن�شيبه 
خالف���ًا الإرادة املتظاهري���ن”، وا�شاف���وا ان 
ذل���ك اىل مبن���ى  اث���ر  “القائممقائ���م توج���ه 
حماي���ة املن�ش���اآت ليتخ���ذ منه موقع���ا بديال 

الإدارة املن�شب”.
وا�ش���ار �شهود العي���ان اىل ان “املتظاهرين 
قاموا يف غ�شون ذلك بقطع طريق نا�شرية 

املحروقة”. باالإطارات  – كوت 
وكان حماف���ظ ذي ق���ار املكل���ف عب���د الغني 

اال�ش���دي قد قرر خالل اليوم���ني املن�شرمني 
تكلي���ف الدكتور عمار يا�شر الركابي ر�شميا 
ب�شغ���ل من�ش���ب قائممق���ام ق�ش���اء الرفاعي 
وهو ما دف���ع املتظاهري���ن للت�شعيد واتهام 
اذ  املن�ش���ب،  و�ش���راء  بالتح���زب  الركاب���ي 
اظه���رت مقاط���ع فيديوي���ة تابعته���ا )املدى( 
الركاب���ي وه���و يغ���ادر موق���ع عمل���ه و�شط 
و)بفلو�ش���ه..  باط���ل(  )باط���ل..  هتاف���ات 
يف  املتظاه���رون  يطلقه���ا  الت���ي  بفلو�ش���ه( 
ا�شارة ل�شفقات �شراء املنا�شب احلكومية.

كلي���ات االدارة  ذل���ك وا�ش���ل خريج���و  اىل 
واالقت�ش���اد االعت�ش���ام ام���ام مبن���ى دائ���رة 
�شح���ة ذي قار للي���وم الثالث عل���ى التوايل 
احل���ذف  درج���ات  باإط���الق  للمطالب���ة 
بالتعيين���ات،  و�شموله���م  واال�شتح���داث 
واطالق روات���ب موظفي العق���ود الوزارية 
وف���ق ق���رار 315 وادراجها �شم���ن موازنة 

2021 وتثبيتهم على املالك الدائم.
ي�ش���ار اىل ان متظاهري النا�شري���ة اأمهلوا 
خ���الل تظاه���رات ي���وم اجلمع���ة )12 اآذار 
�شاع���ة   72 املركزي���ة  احلكوم���ة   ،)2021
لت�شمي���ة اأح���د املر�شح���ني ملن�ش���ب حماف���ظ 
ذي قار خلف���ًا للمحافظ املكل���ف الفريق عبد 
الغن���ي اال�ش���دي، ولوحوا بتغي���ري حكومة 
الكاظمي يف ح���ال التمادي بتجاهل مطالب 

املتظاهرين.
ال���وزراء م�شطف���ى  رئي����س جمل����س  وكان 
الكاظم���ي، وج���ه م�ش���اء يوم اجلمع���ة )26 
جه���از  رئي����س  بتكلي���ف   ،)2021 �شب���اط 
االأم���ن الوطني عبد الغني االأ�شدي مبن�شب 
حماف���ظ ذي قار، خلفًا لناظم الوائلي. وذلك 
بعد خم�شة اأيام من التظاهرات التي تطالب 
 7 �شحيته���ا  راح  والت���ي  الوائل���ي  باإقال���ة 
�شه���داء من املتظاهرين ونحو 250 جريحًا 
م���ن املتظاهري���ن والق���وات االأمني���ة. غ���ري 
ان املتظاهري���ن �شرع���ان ما رف�ش���وا تكليف 
اال�ش���دي ب���اإدارة من�ش���ب املحاف���ظ  كون���ه 
قائ���دا ع�شكريا مطالبني مبحافظ مدين قادر 
على احت���واء االزم���ات ومعاجلتها بربامج 

اقت�شادية وا�شالحات ادارية.

محتجون يمنعون قائممقام الرفاعي الجديد من المبا�سرة بمهام عمله

النا�صرية تغلي.. اإغالق ديوان المحافظة وم�صفى النفط 

انخفا�ض معدل الوالداتتقرير بريطاني: الب�صرة تعاني من اأزمة مياه.. ومبازل اإيران تفاقم المعاناة
 في العراق

االإقليم يتوقع ارتفاع معدل اإ�صابات 
كورونا بعد احتفاالت نوروز
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دائرة كاتب العدل يف الكرخ
)اإعـــــالن(

املن��ذر/ ضياء ولي��د عبد احلميد وكيل��ه احملامي صهيب 
يوس��ف فاض��ل بالوكال��ة بالع��دد 3503 س 18 ف��ي 

2021/2/1 كاتب العدل في البياع 
املن��ذر إليه/ ورث��ة املرحوم )عبد الصمد كرمي حدوش��ي( 
كل من والدت��ه حمدية عثمان احم��د وبناته )مرمي ونور 
ورهف( وزوجته وجدان جبار رجب .. عنوانه/ تكريت / حي 

شيشني 
سبق لي ان سيرت إليكم اإلنذار بواسطة السيد كاتب 
العدل في الكرخ املسائي بالعدد العمومي / 399 سجل 

/ 17 بتاريخ 2021/2/8 .
والذي يقضي / س��بق وان اش��تريت منك العقار املرقم 
1536/10 مقاطعة 11 أبو املعالف وحسب العقد املبرم 
بيننا بتاريخ 2019/1/4 املرفق صورة منه طبق األصل وقد 
قمت بدف��ع عربون الى ورثة املرحوم ق��دره )5.000.000( 
خمس��ة ماليني دينار عراقي ويرج��ى حضوركم في متام 
الساعة التاسعة صباحاً املصادف يوم األربعاء املصادف 
2021/2/17 المت��ام عملية نقل ملكي��ة العقار وبخالفه 
س��أضطر الى إقامة دعوى قضائي��ة ضدك لدى احملاكم 
اخملتص��ة وحتميل��ك كاف��ة املصاريف والرس��وم واتعاب 

احملاماة. 
وعند ذه��اب املبلغ القضائي عل��ى عنوانكم املثبت في 
اإلن��ذار اتض��ح بأن��ك مجه��ول محل اإلقامة وحس��ب 
الش��رح القائم بالتبليغ.. لذا اقتضى تبليغك بواسطة 

الصحف احمللية في جريدتني رسمية. 

كاتب العدل 

فقدان وثيقة مدر�سية
فقدت مني الوثيقة املدرسية الصادرة 
للبن��ات  الس��مر  ت��ل  م��ن مدرس��ة 
واملعنونة ال��ى جامعة البيان باس��م 
)جيه��ان مثن��ى علي( على م��ن يعثر 

عليها تسليمها إلى جهة اإلصدار.. 
مع التقدير.. 

اإعـــــالن
قدم املواطن )علي عبد املهدي حس��ن جس��وم( طلباً 

ي��روم فيه تس��جيل لقب��ه وجعله )الزبي��دي( بدالً من 

)فراغ( فمن لديه اعت��راض مراجعة هذه املديرية خالل 

)10( يوم��اً من تاريخ نش��ر اإلعالن وبعكس��ه س��يتم 

النظ��ر في الدعوى وف��ق احكام امل��ادة )24( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
مدير الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة العام 
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 ك�شف تقري���ر لربنامج خط���ة اال�شتجابة 
االإن�شاني���ة ملنظم���ة الهج���رة الدولي���ة يف 
الع���راق اأن���ه بالنظ���ر لعملي���ات االغ���الق 
اجلارية ملخيم���ات النازحني املحليني يف 
الع���راق ، فان عدد النازح���ني املتواجدين 
انخف����ض  ق���د  الر�شمي���ة  املخيم���ات  يف 
م���ا  ن���ازح اىل   275،000 م���ن  تعداده���م 

يق���ارب م���ن 192،000 بحل���ول منت�شف 
كانون الثاين 2021 .

وذك���ر التقري���ر اأن مراجع���ة االحتياجات 
االإن�شاني���ة يف العراق لع���ام 2021 حّددت 
وج���ود ما يقارب م���ن 4،1 مليون �شخ�ض 
يف البل���د هم بحاج���ة مل�شاع���دة ، مبينًا اأن 
2،4 ملي���ون �شخ����ض منه���م يعان���ون م���ن 
. وبينم���ا  اإن�شاني���ة ع�ش���رة  احتياج���ات 
بقي���ت االأع���داد الكلي���ة للنا����ض الت���ي هي 

بحاج���ة مل�شاع���دة اإن�شانية مماثل���ة لل�شنة 
ال�شابق���ة ، ف���ان ح���دة االحتي���اج ازدادت 
ب�شكل كبر هذا العام وذلك لزيادة تدهور 
الو�ش���ع االقت�ش���ادي للعوائ���ل الفق���رة . 
وم���ن اأج���ل الرتكيز عل���ى االأع���داد االأكرث 
ت�ش���ررًا و�شم���ان و�شول امل�شاع���دات لها 
فق���د ح�ش���ر ع���دد املحتاج���ني ج���دا برق���م 
1،5 ملي���ون �شخ�ض ، وي�شم���ل هذا العدد 
جميع االأ�شخا����ض املقيمني يف مع�شكرات 

النازح���ني وكذل���ك العائدي���ن املت�شرري���ن 
منهم .

يف وقت اإعداد خطة اال�شتجابة االإن�شانية 
كان عدد النازحني يف املخيمات 221،000 
وال���ذي ميثل العدد الذي رّكزت عليه خطة 
اال�شتجابة للم�شاع���دة . واأ�شارت املنظمة 
اىل اأن جهودها �شت�شتمر مب�شاعدة جميع 
 ، النازح���ني  املتواجدي���ن يف مع�شك���رات 
بينم���ا هناك اأع���داد من العائدي���ن ملناطقها 

االأ�شلية ب���داأت تتزايد اأي�شًا والتي تعترب 
مهجرة ب�شكل ثانوي .

اأه���داف برنام���ج اال�شتجاب���ة االإن�شاني���ة 
كانت م�شتندة على ما يتوفر من معلومات 
اعتب���ارًا م���ن نهاي���ة ت�شري���ن الث���اين عام 
يف  ن���ازح   295،000 وج���ود  م���ع   2020
966،000 عائ���د ه���م حت���ت  خميم���ات و 
رعاي���ة اال�شتجاب���ة االإن�شاني���ة . و�شيت���م 
اإجراء مراجع���ة على هذه االأع���داد ح�شب 

الو�شع خالل العام 2021 .
امل�شتم���رة  االإن�شاني���ة  العواق���ب  متابع���ة 
لالأزم���ة التي بداأت من���ذ 2014 اىل 2017 
وح���االت الن���زوح الناجم���ة عنه���ا ف�ش���اًل 
واالأن�شاني���ة  ال�شحي���ة  التاأث���رات  ع���ن 
الناج���م عن تف�شي وب���اء كورونا ، هي من 
االأولويات املركزية للن�شاط االإن�شاين يف 

العراق لعام  2021 .
و�شيت���م حتقي���ق ذلك �شمن ث���الث حماور 
مف�شل���ة عل���ى ث���الث اأه���داف ، اأواًل االأكرث 
ت�ش���ررًا من النازح���ني املحليني والعوائل 
العائ���دة حي���ث �شيت���م تزويده���م بالغذاء 
وامل�شتلزم���ات البيتي���ة واإعطائه���م مبال���غ 
مالية موؤقتة متكنهم من تلبية احتياجاتهم 
ال�شرورية . ثانيًا دعم العوائل املت�شررة 
وتزويده���م  والعائدي���ن  النازح���ني  م���ن 
ت�شتم���ل  والت���ي  اال�شا�شي���ة  باخلدم���ات 
عل���ى رعاية �شحية وتربي���ة وتوفر مياه 
ومع���دات تنظي���ف وتعقي���م . وبالدرج���ة 
الثالث���ة املت�شرري���ن من العوائ���ل العائدة 
والنازح���ة الذين ما يزال���ون يعي�شون يف 
بيئ���ة يتعر�ش���ون فيه���ا ملخاطر املن���اخ اأو 
تهدي���دات اأمني���ة وتهيئ���ة امل���كان املنا�شب 

للعي�ض ب�شالم وكرامة .

يف العام 2021 �شرتكز املنظمة االإن�شانية 
يف برناجمها اأي�شًا على قطاعي اال�شتقرار 
والتنمية لغر�ض توفر احلد االق�شى من 

الدعم باجتاه حلول م�شتدامة .
منظمة اإن�شاني���ة اأوردت تقارير خالل عام 
2020 ع���ن اإحراز اإجن���ازات يف م�شاعدة 
املحتاج���ني ب�شمنه���م 49 منظم���ة وطنية 
غ���ر حكومي���ة و 61 منظم���ة دولي���ة غر 
حكومي���ة و 5 منظمات ع���ن االأمم املتحدة 
و 10 منظم���ات �شريك���ة اخ���رى . ورغ���م 
التحدي���ات االإدارية الكب���رة التي حدثت 
الع���ام املا�شي ف���اإن ال�ش���ركاء االإن�شانيون 
متكن���وا م���ن الو�ش���ول اىل ما يق���ارب من 
للم�شاعدة  امل�شتهدف���ة  الفئات  م���ن   80%
ح�ش���ب برنامج اال�شتجابة االإن�شانية لعام 

. 2020
خ���الل العام 2021 مت حتديد 166 منظمة 
ان�شاني���ة متنوع���ة �شت�ش���ارك يف برنام���ج 
 71 منه���ا  االإن�شاني���ة  لال�شتجاب���ة   2021
منظمة وطنية غر حكومية  و 73 منظمة 
دولي���ة غ���ر حكومي���ة و 7 منظم���ات م���ن 
االأمم املتحدة و 15 منظمة �شريكة اأخرى 
. �شت�شتمر اال�شتجاب���ة االإن�شانية بتقدمي 
اخلدمات املطلوب���ة �شمن عملية تن�شيقية 

م�شرتكة بني هذه املنظمات .
�شي�شتم���ر االإ�شن���اد االإن�ش���اين يف جمي���ع 
املخيمات الباقية خ���الل العام 2021 . كل 
خميم �شيتلق���ى خدمات املخيم���ات والتي 
تت�شمن اإدارة املخيم و�شيتم دعمها لتمكني 
نزالء املخيم م���ن الو�شول لرعاية �شحية 
وخدم���ات تعقي���م وتنظي���ف وم�شاع���دات 
غذائي���ة وفق���ًا ملعاي���ر االإن�شاني���ة املتبعة 

وبالتن�شيق من اجلهات احلكومية .

الغالبية العظمى م���ن النازحني يعي�شون 
خارج املخيم���ات الر�شمية وم���ن املتوقع 
اال�شتم���رار  نتيج���ة  اأعداده���م  ارتف���اع 
بغلق املخيم���ات ، واأن كثرًا من امل�شاكل 
االقت�شادي���ة غ���ر املحلول���ة ف�ش���اًل ع���ن 
امل�ش���اكل االأمني���ة واخلدمي���ة فانها تعيق 
الكثر م���ن النازحني من الع���ودة ملناطق 
�شكناه���م االأ�شلي���ة . وهذا ما ي���وؤدي اىل 
حت���ول النازح���ني الذين يرتك���ون املخيم 

بعد اإغالقه على نازحني ثانويني .
م���ع ب���دء احلكومة بتطبي���ق خطة اخالق 
ف���ان   ،  2020 ع���ام  النازح���ني  خميم���ات 
ل���رتك  اج���ربوا  النازح���ني  م���ن  اآالف 
املخيمات وه���وؤالء �شي�شافون اىل قائمة 
خط���ة اال�شتجابة االإن�شاني���ة لعام 2021 
من تق���دمي م�شاع���دات اإن�شاني���ة لهم عند 

و�شولهم الي مكان ي�شتقرون فيه .
جه���د  هن���اك  �شيك���ون   2021 ع���ام  يف 
م�شاع���ف لتعزي���ز ق���درات امل�شاركني يف 
تق���دمي امل�شاع���دات االإن�شاني���ة م���ن اأجل 
والنازح���ني  العوائ���ل  اىل  الو�ش���ول 

املتواجدين يف مواقع خارج املخيمات.
تتباي���ن احتياجات النازح���ني من البحث 
ع���ن فر�ش���ة عم���ل اأو م�شاع���ب ت�شدي���د 
دي���ون مرتاكم���ة اأو االفتق���ار اىل خدمات 
اأ�شا�شي���ة وظروف معي�شي���ة غر منا�شبة 
ال  االحتياج���ات  ه���ذه   ، مالئم���ة  وغ���ر 
ميكن تلبيتها من خالل برنامج ا�شتجابة 
ان�شاني���ة فق���ط بل من خ���الل خطة حلول 
موؤ�ش�ش���ات  م���ن  بالتن�شي���ق  م�شتدام���ة 

حكومية لغر�ض تلبيتها .

عن موقع ريليف ويب

 ترجمة: حامد اأحمد

 
ح���ددت االأمم املتح���دة ي���وم 21 اآذار كيوم 
، وه���و  ن���وروز  باأعي���اد  عامل���ي لالحتف���ال 
احتف���ال بقدوم الربيع ورابطة بني الب�ش���ر 
والطبيع���ة . وي�ش���ارك الع���راق وخ�شو�شًا 
اأبن���اء اقلي���م كرد�ش���تان م���ع 300 ملي���ون 
�ش���خ�ض اآخر يف بلدان خمتلفة حول العامل 
االحتف���ال به���ذا العيد ال���ذي يتخلل���ه اإيقاد 
�ش���علة م���ن الن���ار والرق�ض حوله���ا وعزف 
النا����ض  م���ع خ���روج  ال�ش���عبية  املو�ش���يقى 
لل�شاحات العامة معربين عن فرحتهم بهذه 

املنا�شبة .
اأقلي���م كرد�شت���ان الع���راق ، باال�شاف���ة اىل 
بل���دان عدة ح���ول الع���امل ، ب�شمنه���ا اإيران 
واأذربيج���ان واأفغان�شت���ان وبل���دان اأخرى 
ع���رب اآ�شي���ا الو�شط���ى و�شع���وب املهجر يف 
الع���امل يحتفل���ون �شنوي���ًا بعيد ق���دوم عيد 
 21 يف  ي�ش���ادف  ال���ذي  ن���وروز  الربي���ع 
اآذار وال���ذي يعترب بداية ال�شن���ة الفار�شية 

اجلديدة .
رغ���م اأن طقو����ض وممي���زات ه���ذا احل���دث 
ه���ي مت�شابه���ة ولك���ن كل بل���د ل���ه تقالي���ده 
اخلا�ش���ة من اأ�شياء تراثي���ة وفلكلورية يف 
اإحي���اء هذه الذك���رى . يف العام 2016 مت 
ادراج منا�شب���ة االحتف���ال باأعي���اد ن���وروز 
�شم���ن الئحة اليون�شكو لل���رتاث االن�شاين 
واملوروث الثقايف للبل���دان ، وذلك اعرتافًا 
منه���ا لالحتف���ال به���ذه املنا�شب���ة ب���ني ع���دة 
�شعوب وجتمع���ات عرقي���ة واإثنية خمتلفة 

حول العامل .
ابناء اقلي���م كرد�شتان كان���وا يتهيئون قبل 
اي���ام ال�شتقب���ال ه���ذه املنا�شب���ة ال�شعي���دة 
لال�شتع���داد اليق���اد النار احتف���ااًل بنوروز . 
الع���ام املا�ش���ي وب�شب���ب اإج���راءات احلظر 
املتبعة جراء تف�شي وباء كورونا مل يحدث 
جتمع لالحتفال باملنا�شبة ومل توقد النران 
، ولك���ن ه���ذا الع���ام �شيت���م ال�شم���اح باإيقاد 
النران ولك���ن مع عدم ال�شماح بالتجمعات 
الكب���رة واحلف���اظ على اإج���راءات التباعد 

االجتماعي للوقاية من وباء كورونا .
االحتف���ال بعي���د ن���وروز عن���د االأك���راد هو 
الك���ردي  اال�شط���وري  البط���ل  ا�شت���ذكار 
كاوا احل���داد ال���ذي انت�ش���ر عل���ى احلاك���م 
املل���ك امل�شتب���د ال�شحاك وح���رر ال�شعب من 
ال���ذي  اآذار   21 ي���وم  �شطوت���ه يف ع�شي���ة 
اأ�شب���ح يوم���ًا رمزي���ًا لب���دء حي���اة جديدة ، 
وتذك���ر االأ�شط���ورة اأن كاوا احل���داد اأ�شرم 
بع���د ذلك الن���ران لالحتفال به���ذه املنا�شبة 
، ومن���ذ ذلك الي���وم اأ�شبح اإ�شع���ال النران 
كاأح���د الطقو����ض الرئي�شي���ة لالحتفال بعيد 
ن���وروز يف كرد�شت���ان ومناط���ق كثرة يف 

العامل .
وترتدي العائالت الكردية يف هذه املنا�شبة 
الزي التقليدي املزرك����ض باالألوان الفاحتة 
كما اأن مظاهر اال�شتعداد لالحتفال بنوروز 
يف كرد�شتان ت�شمل تنظيف وتزيني املنازل 
وتغير اأثاثها و�شرا�شفها قبل عدة اأيام من 
حل���ول املنا�شبة التي تعت���رب االأهم بالن�شبة 

لل�شعب الكردي .
وتع���د الدب���كات الكردي���ة م���ن اأه���م مظاهر 

اإقلي���م  اأبن���اء  عن���د  باملنا�شب���ة   االحتف���ال 
كرد�شت���ان حي���ث ينظ���م مهرج���ان غنائ���ي 
�شعب���ي تتخلله مقاطع �شعري���ة تتحدث عن 
الث���ورات �شد الطغاة حتى �شاعات متاأخرة 

من الليل .
املناط���ق  وبقي���ة  كرد�شت���ان  اإقلي���م  �ش���كان 
الكردية يف كل من تركي���ا واإيران و�شوريا 
يخرجون اىل الطبيعة كما يحتفل املقيمون 
من غر الكرد يف املناطق الكردية باملنا�شبة 

.
نائ���ب حماف���ظ دهوك ، جمي���د �شعيد �شالح 
، ق���ال اإن ه���ذا العام ل���ن يكون هن���اك حظر 
كم���ا كان يف العام املا�شي ولكن مع مراعاة 

ع���دم حدوث جتمعات وا�شع���ة ، م�شرًا اىل 
ال�شم���اح با�شع���ال نران نوروز ه���ذا العام 

وااللتزام باإجراءات التباعد االجتماعي .
ا�شواء النران ودفئها �شتجلب العديد من 
املحتفل���ني للرق����ض والغناء حوله���ا والقفز 
من فوق الن���ران امللتهبة التي ينبعث منها 

الدخان يف ال�شماء مبنظر جميل .

من البل���دان االأخرى الت���ي حتتفل بنوروز 
وتعتربه من االأعي���اد املهمة والكربى لديها 
هي اإيران ، حيث ت�شتعد العائالت قبل اأيام 
م���ن ه���ذه املنا�شب���ة اىل املبا�ش���رة يتنظيف 
وترتي���ب البي���ت وامل�شك���ن ويطل���ق علي���ه 

بالفار�شي���ة ، خ���اين تي���كاين ، اأي مبعن���ى 
ال�ش���وارع  تن���ر  حي���ث   . البي���ت  تنظي���ف 

باالأ�شوية واإ�شعال النران .
اآذربيج���ان ه���ي م���ن البلدان االأخ���رى التي 
حتتفل باأعياد ن���وروز حيث يتم اإيقاد النار 
يف اأماك���ن العب���ادة لديه���م وح���رق �شف���وح 
التالل ال�شعال النران فيها والتي تبدو من 
بعيد كناطحات �شحاب م�شتعلة . ويعد عيد 
نوروز من اأك���رث املنا�شبات بهجة و�شرورًا 
ل���دى اأبن���اء اأذربيجان ، وتب���داأ االحتفاالت 
باملنا�شب���ة من���ذ اأي���ام مبك���رة ورمب���ا قب���ل 

اأ�شبوع من يوم 21 اآذار .
وخ���الل ه���ذه االأي���ام تتجم���ع العوائ���ل يف 

اأذربيج���ان العداد املعجن���ات التقليدية مثل 
الكع���ك والبقالوة ويجعل���ون اأ�شكال الكعك 
عل���ى �ش���كل النج���وم واالقم���ار وال�شم����ض 
ح�ش���ب تقاليده���م . واإع���داد اأطب���اق ال���رز 

واللحم وملفوف اأوراق العنب .
اأما يف افغان�شتان فان االحتفاالت فيها تكاد 
تك���ون م�شابه���ة الحتفال البل���دان املجاورة 
له���ا ، حي���ث يتمرك���ز االحتف���ال يف اجل���زء 
ال�شمايل من البالد وخ�شو�شًا يف حمافظة 
، بال���خ ، والذي يعتقد البع�ض باأنها امل�شكن 
الروحي لن���وروز . كان االحتف���ال بنوروز 
ممنوع حتت حكم طالبان خالل ت�شعينيات 
القرن املا�ش���ي . ولكن هذه االأيام فاإن اآالف 
االأفغ���ان �شيتوجهون اىل م���زار �شريف يف 
حمافظ���ة بالخ حل�شور مهرج���ان االحتفال 

بنوروز .
اأما يف بلدان اآ�شيا الو�شطى مثل كازاخ�شتان 
و طاجك�شتان و تركمان�شتان وقرغيز�شتان 
و اأوزباك�شت���ان ف���ان االحتف���االت فيها هي 
�شبيهة باحتف���االت اأذربيجان ، حيث تكون 
الطقو����ض مت�شابهة تتخللها تق���دمي الكثر 
م���ن االأطعمة م���ع جتمعات عائلي���ة وتزيني 
ال�ش���وارع واإقامة املهرجان���ات والفعاليات 
الريا�شي���ة الفلكلورية ،يف كازاخ�شتان يتم 
ن�ش���ب طاولة طويلة م���ن الطع���ام تتخللها 

اأنواع خمتلفة من ح�شاء اخل�شار .
اأم���ا يف املناط���ق االأخ���رى م���ن الع���امل فان 
هن���اك احتف���االت لنوروز جت���ري يف الهند 
وكذل���ك يف ال�شني وتركيا واأبناء التتار يف 
جن���وب رو�شيا واأقلي���ات عرقية يف البلقان 

ومنغوليا وباك�شتان وبنغالد�ض .
عن نا�شونال جيوغرافيك

 300 مليون �شخ�ص حول العامل يحتفلون باأعياد نوروز

 متابعة: املدى

تو�شل تقرير �شنوي لليون�شكو �شدر مبنا�شبة يوم املياه العاملي، 
اإىل اأن دول الع���امل ال تب���ذل جه���ودًا كافي���ة للحف���اظ عل���ى امل���وارد 
املائي���ة، فيما اأ�ش���ار اإىل اأن العامل �شيواجه نق�ش���ًا يف املياه بن�شبة 

  .2030 بحلول   40%
وقال���ت املدي���رة العام���ة ملنظم���ة االأمم املتح���دة للرتبي���ة والعل���م 
والثقاف���ة: “املاء هو اأثمن م���ورد لدينا، الذه���ب االأزرق، والذي ال 
ميتلك اأكرث من ملياري �شخ�ض اإمكانية الو�شول املبا�شر اإليه. اإنه 
لي�ض �شروريًا للبقاء على قيد احلياة فح�شب، بل يلعب اأي�شا دورًا 

�شحيًا واجتماعيًا وثقافيًا يف املجتمعات الب�شرية«.  
وقامت منظمة اليون�شكو بتف�شيل هذه امل�شكلة يف تقرير من 200 
�شفح���ة، ج���رى فيه الت�شديد عل���ى  اأن تكلفة املياه يج���ب اأن تقا�ض 
لي����ض فقط انطالق���ا من �شعره���ا ال�شوق���ي، ولكن اأي�ش���ًا من حيث 

الفوائد التي ميكن اأن تتاأتى من توزيعها.  
وجرى االإقرار يف الوقت نف�شه، باأنه ال يوجد حاليًا منوذج مقبول 

ب�شكل عام ي�شمح باإجراء مثل هذا التقييم.  
وي�شت�شهد اخلرباء بعدد من اجلوانب التي توؤثر على هذا املوؤ�شر، 
ويق�شمونه���ا اإىل 5 فئ���ات، تقيي���م م�ش���ادر املي���اه وم���وارد املي���اه 
والنظم البيئية، تقييم البنية التحتية لتحزين املياه اأو اال�شتخدام 
اأو اإع���ادة اال�شتخ���دام اأو حت�ش���ني اإم���دادات املي���اه، تقييم خدمات 
اإم���دادات املي���اه، مياه ال�شرب وال�شرف ال�شح���ي واجلوانب ذات 
ال�شل���ة ب�شحة االإن�ش���ان، وتقييم املياه كعامل م���ن عوامل االإنتاج 
والن�شاط االجتماع���ي واالقت�شادي، والقيم االجتماعية والثقافية 
االأخ���رى للمي���اه، مب���ا يف ذل���ك اخل�شائ����ض الرتفيهي���ة والثقافية 

والروحية.  
وح�شب تقديرات م�شتقل���ة وردت يف التقرير، فاإن العامل “بحلول 
ع���ام 2030، �شيواج���ه نق�ش���ًا عام���ًا يف املي���اه بن�شب���ة 40%”، 
و�شيتفاق���م الو�ش���ع ب�شب���ب م�ش���اكل عاملي���ة اأخ���رى، مب���ا يف ذلك 

عواقب الوباء.  
ويوؤك���د القائم���ون عل���ى التقري���ر اأن م�شكلة تزويد �ش���كان االأر�ض 
باملي���اه لتلبي���ة احتياجاته���م ال�شحي���ة، يف �ش���وء اأزم���ة ال�شرف 

ال�شحي احلالية، اأ�شبحت اأكرث اإحلاحًا من اأي وقت م�شى.  
و�ش���ددت اليون�شكو على اأنه “يف حني يعترب تقدير القيمة النقدية 
اأم���رًا ب�شيطًا ومريحًا يف الزراعة وال�شناعة، اإال اأن له عيبًا يتمثل 
يف ع���دم القدرة على و�شع تقديرات، بل وحتى ا�شتبعاد اجلوانب 
االأخ���رى الت���ي ي�شعب جني دخ���ول منها”، مت�شائل���ني يف ال�شدد 
بقولهم: “كيف ميكننا قيا�ض قيمة 443 مليون يوم درا�شي يفوتها 

االأطفال كل عام ب�شبب مر�ض مرتبط باملياه؟«.  
وتخل����ض املنظم���ة الدولي���ة اإىل اأن���ه “ميكن مع ذل���ك، تطوير نهج 
متكامل ي�شمح بالنظر يف جوانب خمتلفة من موارد املياه معًا من 

اأجل حتديد خيارات ال�شيا�شة املنا�شبة«

اليون�شكو تحذر  من نق�ٍص 
حاٍد في المياه: �شيتفاقم 

الو�شع بحلول 2030!

منظمة دولية : انخفا�ص عدد النازحين في المخيمات اإلى 192 األفًا بحلول عام 2021
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النجف ينطلق لمالحقة مت�صدر الدوري من نقطة الكرخ  
اإل��������ى ك������رة ال���م���م���ت���از ع���ب���ر ب�����واب�����ة ب���اب���ل  ال������غ������زال الأ�����س����م����ر ي����ع����ود 

 بغداد / حيدر مدلول

ح�ش���م التع���ادل الإيجاب���ي بنتيج���ة )2-2( 
القم���ة الكروي���ة املثرية الت���ي جمعت فريق 
الكرخ لك���رة القدم مع م�شيفه فريق النجف 
لك���رة القدم يف ختام اجلول���ة ال�شاد�شة من 
مرحل���ة الإي���اب ب���دوري الك���رة املمتاز يف 
املو�ش���م 2020-2021 عل���ى ملعب النجف 
الدويل مبحافظة النجف الأ�شرف يف اأبرز 
مباريات اليوم الأخري م���ن املناف�شات التي 
�شتتوق���ف مل���دة 12 يوم���ًا نتيج���ة لرتباط 
عدد كب���ري من الالعبن املحلي���ن من الفرق 
الع�شري���ن باملنتخ���ب الوطن���ي لك���رة القدم 
ال���ذي تنتظ���ره مواجه���ة دولي���ة ودي���ة مع 
نظريه املنتخب الأوزبك���ي لكرة القدم يوم 
التا�ش���ع والع�شرين من �شه���ر اآذار اجلاري 
بونيودك���ور  بن���ادي  ملع���ب  ملع���ب  عل���ى 
اإط���ار  يف  ط�شقن���د  بالعا�شم���ة  الريا�ش���ي 
حت�شرياته النهائية للم�شاركة يف اجلولت 
املتبقي���ة حل�ش���اب املجموع���ة الثالث���ة التي 
ت�شّم اىل جانبه منتخبات البحرين وهونغ 
كون���غ وكمبودي���ا واإي���ران الت���ي �شتج���ري 
بنظ���ام التجّم���ع خ���الل الف���رة م���ن الثالث 
ولغاي���ة اخلام�س ع�ش���ر من �شه���ر حزيران 
املقب���ل بالعا�شمة البحريني���ة املنامة �شمن 
بال���دور  امل�شرك���ة  الآ�شيوي���ة  الت�شفي���ات 
الث���اين لنهائي���ات كاأ����س العامل لك���رة القدم 
2022 بقط���ر والن�شخ���ة املقبلة م���ن بطولة 

كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم 2023 بال�شن.
وجن���ح املحرف املغرب���ي �شفيان طالل يف 
ت�شجي���ل هدف التق���ّدم الأول لفريق النجف 
بالدقيق���ة الرابع���ة والثالث���ن م���ن املباراة، 
بوا�شط���ة  التع���ادل  ه���دف  الك���رخ  واأدرك 
القائ���د حمم���ود خلي���ل يف الدقيق���ة الثامنة 
وال�شبعن، ومل مت����سِ �شوى خم�س دقائق 
فق���ط حت���ى اأح���رز املداف���ع املتمّي���ز حمم���د 
عبد الزه���رة هدفًا ثانيًا لغ���زلن البادية عن 
طري���ق ركلة حرة من خ���ارج منطقة اجلزاء 
وا�شتمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 
الثالث���ة م���ن الوقت ب���دل ال�شائ���ع ا�شتطاع 
فيه���ا املدافع مناف يون����س من خطف هدف 
ث���اين للكن���اري اأفرح امل�شت�ش���ار الفني ثائر 
اأحم���د )اأبو العق���ل( ليح�ش���ل كال الفريقن 
عل���ى نقطة واح���دة فقط حي���ث اأرتقى منها 

فريق النجف اىل املركز الثاين يف الرتيب 
بر�شيد 47 نقطة متخلفًا بفارق 9 نقاط عن 
فريق الق���وة اجلوية �شاح���ب املركز الأول 
فيما حافظ فريق الكرخ على مركزه العا�شر 
للجول���ة الثالثة على التوايل حيث ميلك يف 

جعبته 30 نقطة.

نح�س النوار�س
يف  الق���دم  لك���رة  ال���زوراء  فري���ق  وف�ش���ل 
التق���دم اىل املركز الثاين بع���د �شقوطه يف 
ف���ّخ التع���ادل ال�شلبي اأم���ام م�شيف���ه فريق 
الكهرب���اء يف اللق���اء الذي اأقي���م على ملعب 
نادي التاج���ي الريا�شي الذي مازال ي�شّكل 
النح����س اأمام جنومه يف حتقيق النت�شار 
علي���ه! ووقفت عار�شة املرم���ى اأمام كرتن 
اأر�شلهم���ا القائد عالء عبد الزه���رة وزميله 
املهاج���م مهن���د عب���د الرحي���م ك���رار خ���الل 
ال�شوط���ن الأول والث���اين ليفقد الكثري من 
طموحاته بالبقاء �شمن دائرة الفرق الكبار 
للتناف����س بق���وة عل���ى اللق���ب بع���د تو�شيع 
ف���ارق النق���اط ع���ن دائ���رة املثل���ث الذهبي 

الت���ي يرّبع عليها الق���وة اجلوية والنجف 
وال�شرط���ة ما اأدخل احل���زن لدى جماهريه 
وان�شاره وع�ّشاقه ُقبيل الديربي اخلليجي 
امل�شريي الذي �شيجمعُه مع فريق الوحدة 
الإمارات���ي لك���رة الق���دم ي���وم ال�شاب���ع من 
�شه���ر ني�ش���ان املقبل عل���ى ملع���ب اآل نهيان 
بالعا�شمة اأبو ظبي �شمن الدور الإق�شائي 
املوؤّه���ل للدور الأول مبنطق���ة غربي القارة 

يف دوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم 2021.
واأعط���ى الف���وز الثم���ن الذي حقق���ه فريق 
الطلب���ة لك���رة الق���دم عل���ى فري���ق القا�ش���م 
لكرة القدم بنتيج���ة )3-2( يف اللقاء الذي 
�شيف���ه ملع���ب الكف���ل الأوملب���ي مبحافظ���ة 
بابل الفر�ش���ة للمدرب ال�ش���اب ق�شي منري 
يف الع���ودة اىل الدوري املحل���ي من جديد 
اأث���ر اتفاقه ر�شمي���ًا مع اإدارة ن���ادي القا�شم 
الريا�ش���ي لقي���ادة فريقه���ا الك���روي حت���ى 
نهاية املو�شم لي�شب���ح الفريق الثاين الذي 
يت���وىل قيادته بع���د فري���ق الديوانية لكرة 
القدم ال���ذي غادره ي���وم اخلام�س من �شهر 
كانون الث���اين املا�شي قبيل مواجهة فريق 

ال���زوراء لكرة القدم �شم���ن اجلولة الثالثة 
ع�ش���رة من مرحلة الذه���اب التي جرت على 
ملع���ب ال�شع���ب ال���دويل بالعا�شم���ة بغداد 
وانته���ت بي�ش���اء بثالثية نظيف���ة، واملدرب 
الثال���ث لفري���ق القا�شم بع���د د.جا�شم جابر 
وعادل نعمة حيث تعّول عليه اجلماهري يف 
بق���اء فريقها �شم���ن دوري الأ�شواء ملو�شم 
اآخر يف ظّل الدعم الكبري من امل�شاندة التي 
�شيح�ش���ل عليها منها بحك���م اأنه يعترب من 
جنوم الك���رة العراقية ال�شابق���ن من جيل 
2007 ال���ذي ح�ش���د للع���راق لق���ب بطول���ة 
كاأ����س اآ�شيا لكرة القدم لأول مرة يف تاريخ 

امل�شاركات العراقية يف البطولة.

اأربيل يزيد اأوجاع ال�سماوة
وتلق���ى فري���ق ال�شماوة لك���رة الق���دم اأّول 
هزمية مع املدرب �شم���ري كاظم اأمام �شيفه 
فريق اأربيل لكرة القدم بهدف نظيف حمل 
توقي���ع مدافعه ه���ردي �شيامند يف الدقيقة 
الت���ي  املب���اراة  يف  والثمان���ن  التا�شع���ة 
�شّيفها ملع���ب الأدارة املحلية يف حمافظة 

املثن���ى حيث وا�شل نتائج���ه ال�شلبية التي 
و�شعت���ه يف املرك���ز الع�شرين والأخري يف 
الرتي���ب بر�شي���د 19 نقط���ة فق���ط من 25 
مب���اراة خا�شها مل يتذّوق طع���م النت�شار 
�ش���وى يف 4 وتع���ادل يف 8 وتعّر����س اىل 
اخل�ش���ارة يف 14 واأ�شبح م���ن اأبرز الفرق 
الت���ي �شتع���ود اىل دوري الدرج���ة الأوىل 
لكرة القدم باملو�شم اجلديد مما اأثار غ�شب 
رابطة امل�شجعن التي قامت بتظاهرة اأمام 
مقر الن���ادي لإجب���ار جمل����س الإدارة على 
تق���دمي ال�شتقال���ة اجلماعية الت���ي حملتها 
امل�شوؤولية الكاملة لها ملا يحدث من تراجع 
كب���ري يف النتائ���ج املخيب���ة لالآم���ال الت���ي 
اأج���ربت ع���دد م���ن جن���وم املحافظ���ة نحو 
الهج���رة خالل ف���رة النتق���الت ال�شتوية 

نحو الفرق الأخرى لالن�شمام اإليها.

م�سيرة ناجحة لقدوح
ووا�ش���ل املهاج���م اللبن���اين حمم���د جالل 
ق���دوح م�شريت���ه الناجحة مع فري���ق اأمانة 
بغ���داد لك���رة الق���دم حي���ث ق���اده اىل ني���ل 
انت�شار غ���ايل باله���دف الأول الذي �شجله 
مبرم���ى فري���ق احل���دود لك���رة الق���دم يف 
الدقيقة احلادية والأربعن من اللقاء الذي 
اأقي���م على ملعب ن���ادي التاج���ي الريا�شي 
ليثب���ت باأنه كان من اأجن���ح ال�شفقات التي 
اأبرمه���ا رئي����س الن���ادي ف���الح امل�شع���ودي 
خالل املريكات���و ال�شتوي قادم���ًا من فريق 
العه���د عل���ى �شبي���ل الإع���ارة حي���ث اأ�شبح 
اله���دف الثالث ال���ذي ي�شجله خالل املو�شم 
اجل���اري واأن���ه ا�شتط���اع تعوي����س م���كان 
املهاج���م املخ�ش���رم م�شطف���ى ك���رمي الذي 
غ���ادر �ش���وب فري���ق الطلب���ة لك���رة الق���دم 
للدف���اع ع���ن األوانه �شم���ن مرحل���ة الإياب 
حيث افتت���ح �شجله التهديفي ي���وم الرابع 
ع�ش���ر م���ن �شه���ر �شب���اط املا�ش���ي بالهدف 
الذهب���ي الذي هّز ب���ه �شباط فري���ق الكرخ 
لك���رة القدم �شمن اجلول���ة التا�شعة ع�شرة 
م���ن مرحل���ة الذه���اب، وجن���ح يف اإح���راز 
الهدف الثاين مبرم���ى فريق ال�شرطة لكرة 
الق���دم يف الدقيق���ة الثالث���ة والأربعن من 
املباراة التي ح�ش���ل فيها فريقه على نقطة 
غالي���ة ي���وم الأول م���ن �شه���ر اآذار اجلاري 

�شمن مرحلة الإياب.

 حممد حمدي
كلمة صدق

ي�شاركن���ي الكث���ري م���ن الزم���الء يف ال�شحاف���ة الريا�شي���ة اخلوف 
م���ن التف�ش���ريات اخلاِطئة مل���ن يتابع ما نن�شر ح���ول خمتلف ق�شايا 
ال�شاع���ة، ويف جمي���ع املوا�شيع وامللّفات تعد علي���ك كلماتك واآراِئك 
وجت���رّي عل���ى اأّنه���ا مي���ول له���ذا الط���رف اأو ذاك، واإن كن���ت يف قّمة 
املهني���ة واحلي���اد وال�شفافية اىل درج���ة يجتهد به���ا البع�س يف فّن 
التاأوي���ل والتحريف وال�شرح املُ�شهب كما يفعل علماء الفقه والنحو 
والتف�ش���ري يف ربط ما تن�ش���ره بق�شايا ل �شاأن لَك به���ا، ل اأقول ذلك 
من قبي���ل املبالغة اأو الت�شبيه املُفرط، بل من وحي ما يح�شل يوميًا 

ونتعّر�س له من اأ�شئلة وانتقادات.
اتذّك���ر اأن اأح���د الزم���الء اأ�ش���ار اىل حادث���ة غريبة ح�شل���ت يف اأحد 
مالع���ب املحافظات حول خمالف���ات ارتكبت اأثن���اء البطولة اأو لعبة 
بعينها م���ع غياب التجهي���زات املنا�شبة للفرق امل�شارك���ة، وقد اأ�شار 
الزمي���ل مبنتهى املو�شوعية اىل ه���ذه املخالفات، ولكن الذي ح�شل 
اأن الن���ادي الأك���رب يف املحافظ���ة ورواب���ط اجلماهري وم���ن خلفهم 
جلن���ة ال�شباب والريا�شة يف املحافظ���ة واملحافظ �شخ�شيًا، نّظموا 
حمل���ة �شع���واء �شد الزمي���ل املذكور واتهم���وه ب�شّتى الته���م املقيتة 
اأقّله���ا التحّزب والطائفية والِعرقي���ة، وطالبوا مبنعِه من دخول تلك 

املحافظة ك�شخ�س غري مرغوب فيه.
لق���د �شق���ُت ه���ذه املقّدمة ُبغي���ة الدخ���ول اىل املو�شوع ال���ذي اأنوي 
طرح���ه هنا، وما دفعن���ي لكتابتها هو التف�ش���ريات التي قد ت�شاحب 
كالم���ي ع���ن مو�شوع ه���و رمّبا من حدي���ث ال�شاع���ة، و�شاأعمل على 
تناول���ه بطريقت���ي التي اعتم���دُت به���ا املقارنة ل اأكرث م���ن ذلك، كما 
تعّم���دُت اأن مي�ش���ي الوقت وته���داأ الأزمة التي �شاحب���ت لقاء نادي 
ال�شرط���ة مع الديواني���ة �شمن الدوري الكروي املمت���از، تلك الأزمة 
رت  الت���ي اأّت�شعت ب���ال ُمرّبر وحملت اأك���رث من طاقتها بكث���ري و�شوِّ
عل���ى اأنه���ا ح���رب نف�شي���ة ا�شتفزازية ب���ن )رئي�س ن���ادي وجماهري 
ن���ادي اآخ���ر( دف���ع ثمنه���ا لعب���ون حمرف���ون و�ُشمعة ريا�ش���ة بلد 
بحج���م العراق، وان�شاقت خلفه���ا الإدارات دون اأدنى احرافية يف 
العم���ل الدبلوما�شي والإداري معًا، ولالإي�ش���اح فقط لرنى ما الذي 
يح�ش���ل بن اأندي���ة الزمالك والأهل���ي وامل�ش���ري البور�شعيدي يف 
م�شر و�شوًل اىل متثيل التناف�س مبا يقارب من 20 فيلمًا �شينمائيًا 
واأعم���ال درامية وغنائية كثرية، ولرنى اأي�شًا ما يح�شل بن الهالل 
والحت���اد والأهلي يف ال�شعودية وب���ن بر�شلونة وريال مدريد يف 
اإ�شباني���ا وليفربول واملان يونايتد واأمثلة اأخرى حا�شرة يف جميع 
دول الع���امل يتم التعامل معها على اأ�شا�س �شحنات وم�شاغبات تزيد 
من روح التناف�س وُتلهب روح الت�شجيع ولي�س الت�شّدي باحلجارة 

والت�شقيط بالألفاظ واختالق الأزمات.
اإن م���ا ح�ش���ل قبيل وبعد واأثناء مباراة ال�شرط���ة والديوانية عك�س 
ر واإمكاني���ة ا�شتثم���ار املواقف  حال���ة بعي���دة كل الُبع���د ع���ن التح�شّ
َد  وال�شو�شي���ال ميدي���ا والإعالم باأف�ش���ل �شكل اىل حالة مزري���ة َتردَّ
�ش���ّورت  اإعالمي���ة  مبوج���ة  اأوروب���ا  ويف  الربازي���ل  يف  �شداه���ا 
الحراف يف العراق مبعنى ُمغاير بكلمة )الحراق( كاإ�شارة على 
من يذهب ليحرف يف هذا البلد، وهذا ما ل ير�شي اأحدًا بالتاأكيد.

اأخريًا، اأعتقد اأن و�شول �شخ�شية ا�شتثمارية مهّمة لنادي الديوانية 
كم���ا هو الرئي�س احلايل �شيك���ون له اأف�شل الأثر على ال�شتثمار يف 
الأندي���ة الأخ���رى التي تعاين الفق���ر بو�شوح، ولك���ن فيما لو جنح 
مبهّمت���ه ال�شعبة ج���دًا، والأكيد اأي�ش���ًا اأنها �شتتج���اوز هفواتها مع 
ال�شتمرار وزيادة اخلربة والتجارب، والعك�س �شيكون مبردودات 
�شعبة جدًا رمّبا �شتقطع دابر ال�شتثمار يف الأندية اإن �شّح التعبري 
اأو تعي���د اأنديتن���ا اىل التهديد بالن�شحاب من ال���دوري لعدم قدرتها 

على ت�شريف اأمورها الب�شيطة.

�صحنات .. وم�صاغبات!

اتذّكر اأن اأحد الزمالء اأ�سار الى حادثة 
غريبة ح�سلت في اأحد مالعب 

المحافظات حول مخالفات ارتكبت 
اأثناء البطولة اأو لعبة بعينها مع غياب 
التجهيزات المنا�سبة للفرق الم�ساركة، 

وقد اأ�سار الزميل بمنتهى المو�سوعية 
الى هذه المخالفات، 

 بغداد / املدى

جن����ح فري����ق الفج����رية لك����رة الق����دم يف 
حتقي����ق فوز تاريخي عل����ى فريق الن�شر 
لك����رة الق����دم بهدف����ن مقاب����ل ل �شيء يف 
اجلول����ة  �شم����ن  اأقيم����ت  الت����ي  املب����اراة 
الث����اين والع�شري����ن م����ن دوري اخللي����ج 
العرب����ي الإمارات����ي لكرة الق����دم باملو�شم 

.2021-2020
وا�شتط����اع مداف����ع فري����ق البح����ري لكرة 
القدم ال�شابق حممد م�شطفى من اإحراز 

هدف الفوز الأول بالدقيقة الثالثة ع�شرة  
م����ن املباراة براأ�شية ه����ّزت �شباك حار�س 
مرمى فري����ق الن�شر لكرة الق����دم ليعطي 
دفع����ة معنوي����ة كب����رية لبقي����ة زمالئه يف 
الفريق �شعيًا لت�شجيل هدٍف ثاٍن جاء يف 
الدقيق����ة اخلم�ش����ن بوا�شط����ة الربازيلي 
كونتيني����و لريف����ع م����ن ر�شي����د الفجرية 
اىل 14 نقطة �شعد بها اىل املركز الثاين 
ع�ش����ر يف الرتيب خلف ف����رق بني يا�س 
واجلزي����رة وال�شارق����ة و�شب����اب الأهل����ي 
دبي والن�شر والعن والوحدة والو�شل 

واحتاد كلباء وخور فكان والظفرة.
اأب����رز  م����ن  م�شطف����ى  حمم����د  ويعت����رب 
ت�شكيل����ة  �شم����ن  املحرف����ن  الالعب����ن 
امل����درب نا�شي����ف البي����اوي من����ذ انتقاله 
ي����وم الأول م����ن �شه����ر مت����وز 2020 م����ن 
�شف����وف فريق دب����ا احل�ش����ن كالعب ُحر 
لتحقيق طموحات جمل�����س اإدارة النادي 
يف البق����اء ملو�ش����م اآخ����ر �شم����ن الدوري 
الإمارات����ي لك����رة القدم حيث ق����ّدم حممد 
م�شتوي����ات رفيع����ة خ����الل املباري����ات 22 
التي لعبه����ا ب�شكل دفع ع����دد من املدربن 

العراقي����ن العامل����ن هن����اك اىل الطل����ب 
م����ن الهيئ����ة التطبيعي����ة يف احت����اد ك����رة 
القدم باأن يتواج����د �شمن قائمة املنتخب 
الأوملب����ي اجلدي����د ال����ذي �شيت����م ت�شكيله 
خالل الفرة املقبلة بعد الإعالن الر�شمي 
عن هوية املدرب الأجنبي الذي �شيقوده 
بالت�شفي����ات املوؤهلة لبطول����ة كاأ�س اآ�شيا 
 2022 اأوزبك�شت����ان  عام����ًا   23 حت����ت 
الت����ي �شتق����ام خ����الل الف����رة م����ن الثالث 
والع�شرين ولغاية احلادي والثالثن من 
�شهر ت�شرين الأول املقبل بنظام التجّمع.

محم��د م�ص��طفى يق��ود الفجي��رة لف��وز تاريخ��ي عل��ى الن�ص��ر

 بغداد / املدى    

اأن�شم �شفاء هادي عبد الله �شانع 
األع���اب فري���ق كريلي���ا �شوفيتوف 
الرو�شي لكرة الق���دم اىل املع�شكر 
التدريب���ي للمنتخب الوطني لكرة 
الق���دم املق���ام حالي���ًا يف العا�شمة 
م���ن  قادم���ًا  ط�شقن���د  الأوزبكي���ة 
مو�شك���و  الرو�شي���ة  العا�شم���ة 
ليكم���ل القائم���ة النهائي���ة للمدرب 
ال�شلوفين���ي �شريت�شكو كاتانيت�س 
فق���ط  لعب���ًا   23 م���ن  املكّون���ة 
ا�شتعدادًا للمباراة الدولية الودية 
مع منتخب اأوزبك�شتان لكرة القدم 
الت���ي �شتجري يف ال�شاعة الرابعة 
ع�شر ي���وم التا�شع والع�شرين من 

ال�شهر اجلاري.
الل���ه  عب���د  ه���ادي  �شف���اء  وب���ات 
بع���د  الث���اين  املح���رف  الالع���ب 
زميل���ه ب�ش���ار ر�ش���ن بني���ان ال���ذي 
يلعب يف �شف���وف فريق قطر اأحد 
اأندي���ة دوري جن���وم قط���ر �شم���ن 
ت�شكيل���ة منتخبن���ا الوطن���ي لكرة 
الإ�شاب���ة  حال���ت  اأن  بع���د  الق���دم 
وع���دم اجلاهزية وا�شب���اب اإدارية 
ان�شمام املحرف���ن يف الدوريات 
اخلارجي���ة كال من ريب���ن �شولقا 
عدن���ان  وعل���ي  يا�ش���ن  واحم���د 
عبا����س  وع���الء  م���ريام  وج�ش���ن 
واأ�شام���ة ر�شي���د وجيل���وان حم���د 

ومهن���د عل���ي كاظ���م الذي���ن كانوا 
�شمن القائم���ة الأولية املكونة من 
50 لعب���ًا الت���ي مت ح�شوله���ا على 
الأرا�ش���ي  الدخ���ول اىل  تاأ�ش���رية 
الحت���اد  قب���ل  م���ن  الأوزبكي���ة 
الأوزبك���ي لك���رة القدم بن���اًء على 
الكتاب الر�شم���ي الذي اأ�شتلمه من 

الهيئ���ة التطبيعي���ة يف احتاد كرة 
القدم.

وت�شّبب ظهور م�شحة اإيجابية من 
فايرو����س كورون���ا )كوفي���د- 19( 
ل���دى امل���درب امل�شاع���د للمنتخ���ب 
الوطني لك���رة الق���دم رحيم حميد 
ع���ويف بتخّلف���ه عن مرافق���ة الوفد 

اىل العا�شم���ة الأوزبكي���ة ط�شقند 
الت���ي  و�ش���ل اليه���ا م�ش���اء اأم����س 
ع���رب طائ���رة خا�ش���ة مت  الثن���ن 
اخلط���وط  قب���ل  م���ن  توفريه���ا 
اىل  وخ�ش���ع  العراقي���ة  اجلوي���ة 
احلج���ر ال�شح���ي مل���دة 14 يوم���ًا 
�شه  لأخ���ذ الدواء الالزم الذي خ�شّ
الأطب���اء له بن���اًء عل���ى التعليمات 
ال�ش���ادرة من قب���ل وزارة ال�شحة 
والبيئ���ة حتى يتم اكت�شاب ال�شفاء 
الت���ام بعد ظه���ور العّين���ة الأخرية 

التي اأجريت له باأنها �شلبية.
اجلدير بالذكر اأن القائمة النهائية 
الق���دم  لك���رة  الوطن���ي  للمنتخ���ب 
تتك���ّون من الالعبن ج���الل ح�شن 
حاج���م واأحمد با�ش���ل فا�شل وفهد 
طال���ب رحي���م وعالء عل���ي مهاوي 
وم�شطف���ى حمم���د ج���رب واأحم���د 
اإبراهيم خل���ف وميثم جبار مطلق 
و�شرغام ا�شماعي���ل داود وح�شن 
رائ���د ح�شن واأجمد عط���وان كاظم 
و�شف���اء ه���ادي عبد الل���ه وحممد 
قا�ش���م ماجد واأحم���د عبد احل�شن 
واإبراهي���م باي����س كام���ل وح�شن 
عل���ي جا�ش���م وع���الء عب���د الزهرة 
خ�ش���ن وعل���ي فائز عطي���ة وحممد 
داود يا�ش���ن وهم���ام ط���ارق ف���رج 
بني���ان  ر�ش���ن  وب�ش���ار  نعو����س 
وفي�ش���ل جا�ش���م ناف���ل وم�شطفى 
حممد معن و�شريكو كرمي لطيف.

كاتانيت���ش  قائم��ة  يكم��ل  ه��ادي  �ص��فاء 
 بغداد / املدى     قبل مواجهة اأوزبك�صتان

والريا�ش���ة  ال�شب���اب  وزي���ر  اأك���د 
عدن���ان درج���ال تبّني���ه ح���ل ق�شية 
عائلة جنم الك���رة العراقية الراحل 
وطن���ي  كواج���ب  را�ش���ي  اأحم���د 
واإن�ش���اين تقدي���رًا خلدمات���ه للعبة 

والريا�شة عامة.
واأ�ش���اف درج���ال يف تغريدة على 
ح�شابه الر�شم���ي مبوقع التوا�شل 
الجتماع���ي )اأن�شتغرام( اأنه ي�شّدد 
على “�شم���ان حقوق عائل���ة اأحمد 
را�ش���ي كواجب وطن���ي اإن�شاين ل 
ينبغ���ي اأن ي�شكَّ اأحد في���ه” م�شريًا 
اىل اأن���ه متوا�ش���ل مع اأه���ل ال�شاأن 
من���زل  فيم���ا يخ����سّ  الق�شي���ة  يف 

الراحل اأحمد را�شي .
وتاب���ع الوزير درج���ال “اأن جميع 
املتعّلق���ات يف طريقه���ا اىل احل���ل 
خ���الل الأي���ام القليل���ة املقبل���ة مب���ا 
ي���وازي مكان���ة وجماهريية النجم 
املب���دع حي���ث ن���ال ه���ذا املو�شوع 
اأق�شى درجات الهتمام احلكومي 

.
ويف ال�ش���اأن ذاته قال اأمري الدعمي 
حمامي عائلة الكابن اأحمد را�شي 
اأن مواق���ع التوا�ش���ل الجتماع���ي 
تداول���ت خ���رب بي���ع بي���ت الكاب���ن 
اأحم���د را�شي وه���و الإرث الوحيد 
الذي تركه الراحل رحمه الله حيث 
جاءتنا ت�شاوؤلت كثرية م�شتف�شرة 

عن �شّحة اخلرب .
واأو�ش���ح الدعمي اأن الكابن اأحمد 
را�شي رحمه الل���ه كان قد اقر�س 

من الدول���ة مبلغ���ًا مل�ش���روٍع يقيمه 
ريا�ش���ي  جان���ب  في���ه  بغ���داد  يف 
ه���ذا  مقاب���ل  وكان  وا�شتثم���اري، 
القر����س ره���ن اأم���الك ُمقّربن منه 
مقاب���ل القر����س اإل اأن م�شيئ���ة الله 
وقدره بوفاته كان���ت اأ�شرع من اأن 

يرى امل�شروع النور.

وتاب���ع : الراح���ل را�شي مل يرك 
لعائلت���ه اإل بيت���ًا واح���دًا ت�شك���ن 
فيه يف العا�شم���ة الأردنية عّمان، 
يف  كموظ���ف  تقاعدي���ًا  وراتب���ًا 
وزارة النق���ل ل يتج���اوز ملي���ون 
�شهري���ن  كل  دين���ار  ال���ف  و500 
ت�شرك في���ه عوائل متعّففة وعلى 

يدي اأو�ش���ل لها تلك املبالغ، ولأن 
العائل���ة مطالب���ة بت�شديد القر�س 
فقد ق���ّررْت عر�س بيته���ا الوحيد 
الذي ت�شكنه للبيع لت�شّد القر�س .
وك�ش����ف اأن دوًل خليجية عر�شت 
عل����ى عائلة را�شي تبّن����ى الق�شية 
الواجب����ات  بكاف����ة  تق����وم  واأن 
واأي �ش����يء حتتاج����ه، وان تتكّفل 
العائل����ة  اأن  اإل  برعايته����ا كامل����ة، 
رف�شت تلك العرو�س بعّزة نف�س، 
مبادرته����ا  الدول����ة  ه����ذه  �شاك����رة 
الكرمي����ة، م�ش����ريًا اىل اأن الدول����ة 
العراقية التي خدمها اأحمد را�شي 
ورف����ع ا�ش����م الع����راق يف حماف����ل 
العامل اأجمع مل حت����ّرك �شاكنًا ومل 
ت�شِق����ط اأو حت����ى تقّل����ل م����ن قيمة 

القر�س برغم كل الت�شالت .
وق����ال الدعمي : اإن العائلة ترف�س 
اأي مبل����غ، وم����ن اأي جه����ة كان����ت 
وحتت اأي عنوان، �شاكرة م�شاعر 
اجلميع، ووفائه����م للكابن رحمه 
الل����ه، واأنها ترف�س رف�ش����ًا قاطعًا 
احلديث با�شمه����ا بخ�شو�س هذا 
ه����ذا  واأن  غ����ريه،  اأو  املو�ش����وع 
ال�شيء �شاأن داخلي ل تريد طرحه 
ولي����د  لي�����س  وه����و  الإع����الم،  يف 
الي����وم، كم����ا ت�شتغ����رب عائلته من 

طرحه يف الوقت احلايل.
عائل���ة  با�ش���م  الدعم���ي  وتق���دم 
رحم���ه  را�ش���ي  اأحم���د  الكاب���ن 
ل���كل  والعرف���ان  بال�شك���ر  الل���ه 
م���ن �ش���األ وب���ادر يف اإيج���اد حل 
للق�شية وهذا ه���و اأعظم الأعمال 

الإن�شانية.

درجال يتبّنى حل ق�صية را�صي وعائلته ترف�ش عر�صًا خليجيًا!
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الغرب���ة عالم يكتنفه الغمو����ض ، تذهب اإليه وانت 
ل تمل���ك غير الإرادة التي ق���د تخذلك هي الأخرى 
اأي�ش���ًا عندما تحتاجها، والغربة لي�ض في الإبتعاد 
ع���ن الأوط���ان والأه���ل والخ���اّلن، فق���د ت�شعر بها 
وان���ت ف���ي وطن���ك وربما حت���ى وانت بي���ن اأهلك 
المقربين. �شيء ل يمكن و�شفها  و الغربة اأي�شًا، 
هي ان ت�شعر بانك تختلف عن بقية النا�ض، ولهذا 
يمك���ن ت�شمية المبدعي���ن عمومًا وخا�ش���ة  الذين 
يثي���رون المتاع���ب ف���ي مجتمعاته���م ويطرح���ون 

اأ�شئلة مختلفة ب�� " المجانين " .
الإرادة هن���ا ت�شب���ح مث���ل البو�شل���ة ل�شاحبه���ا ، 
يهت���دي به���ا ويتب���ع خطاه���ا، فعندم���ا كن���ُت طفاًل 
ق���ررت ان ا�شب���ح ر�شام���ًا ، وتتبع���ت ه���ذا القرار 
حتى نهايته، فهل تو�شل���ت للر�شم الذي ت�شورته 
ف���ي طفولت���ي ؟ ل اأعل���م وق���د ل اأعل���م حت���ى نهاية 
العم���ر. لكننا في كل الأح���وال نتبع خطى الإرادة 

اأو المقدر و المكتوب كما ي�شمونه العامة عندنا.
ف���ي عام 1964 ُقبلنا في معه���د الفنون الجميلة ، 
الرائع �شالح جي���اد الم�شعودي والمده�ض ح�شن 
�شويل وكات���ب هذه الحروف،  وكان���ت لنا �شمعة 
حمي���دة بين الطلب���ة كب�شريي���ن وكر�شامين معًا. 
بعد �شنة او اكثر تعرفنا على الأخ �شامي الربيعي 
، ال���ذي كانت ل���ه اإهتمام���ات متنوع���ة وخا�شًة ما 
يتعل���ق بالطف���ل وثقاف���ة الأطف���ال . كان ال�شديق 
�شام���ي متحم�شًا لإ�شدار مجل���ة لالأطفال وفاتحنا 
بالأم���ر، كن���ا، الراحل���ون الفنانون ح�ش���ن �شويل 
، ب�ّش���ام ف���رج ، �شالح جي���اد و الذي ل ي���زال حيا 
ي���رزق في�ش���ل لعيب���ي �شاحي،  - ي���ا لحزني وانا 
اتذكر هوؤلء الحبة الذين رحلوا واحد تلو الآخر 
ف���ي الغربة الت���ي اأ�شبحت بالن�شب���ة لنا غربتان - 
وفي ه���ذه الجل�شة تعرفن���ا على ال�شدي���ق ب�ّشام، 
وب�شرع���ة  تاآلفت قلوبنا وكاأننا نعرف بع�شنا منذ 
�شني���ن . لق���د ر�شمنا كل مواد المجل���ة وعلى ورق 
�شف���اف وكل منا اخ���ذ مو�شوعًا خا�ش���ًا به واأذكر 
ان المجل���ة كان���ت باإ�ش���م عالء الدي���ن او �شيء من 
ه���ذا ، لكن ه���ذه التجربة ل���م ترى الن���ور ل�شعف 
الإمكاني���ات، فنحن طلبة في المعه���د ونعي�ض في 
الق�ش���م الداخلي وب�ّش���ام من عائلة كادح���ة بالكاد 
ت�شتطي���ع تدبي���ر اموره���ا و�شام���ي يع���ول عل���ى 
مجن���ون و مغامر مثلن���ا يملك الم���ال والرغبة في 
جعل هذا الحلم يتحقق ، بعد ان ياأ�ض من الجهات 
الر�شمي���ة ف���ي تمويله . لكن المجاني���ن عادة يندر 
ان نجدهم في طبقة المترفين و خا�شة في عالمنا 

المتخلف هذا.
ذات ي���وم جاءن���ي ال�شديق الفنان الراح���ل اأي�شًا  
اإبراهيم زاير ليخبرن���ي بوجود وظيفة ر�شام في 
�شحيف���ة ، فقدمت طلبًا وقبلت ف���ورًا بعد ان راى 
الم�شرف العام على الم�ش���روع  واأ�شمه علي منير 
وهو م�شري الجن�شية - جاء مع تقلبات الأو�شاع 
ف���ي الع���راق بدع���وة م���ن حكوم���ة عب���د ال�ش���الم 
ع���ارف الذي كان ق���د  جلب عدد كبير م���ن الأ�شقاء 
الم�شريين ال���ى العراق بما فيه���م جنود و�شباط 
لتدعي���م حكومته الت���ي ت�شكلت بع���د اإنقالبه على 
حلفائه ف���ي حزب البعث الذي���ن �شاركهم الإنقالب 
الدم���وي على حكوم���ة الزعيم عب���د الكريم قا�شم، 
حي���ث كان لعب���د النا�ش���ر اليد الطول���ى في هذين 
الإنقالبين الم�شوؤومين وكبدا العراقيين ع�شرات 
الألوف م���ن ال�شحايا وال�شهداء  م���ن خيرة ابناء 
ال�شع���ب المدافعي���ن عن قي���م المدني���ة والتح�شر 
والديمقراطي���ة - ف���ي ه���ذه الجري���دة، الت���ي كما 
يبدو تمث���ل راأي الإتح���اد الإ�شتراكي في العراق، 
وجدت  كادره���ا يتكون من معظم جماعة  " مقهى 
المعقدي���ن " *  الذين هزتهم الجرائم التي اإرتكبها 
نظ���ام 8 �شباط الدموي الأ�شود عام 1963 . مثل 
ال�شاع���ر موؤيد الراوي ال���ذي كان �شكرتير تحرير 
الجريدة حينها  والكاتب الم�شرحي عارف علوان  
ال���ى جانب الفنان عامر العبيدي وكذلك كان هناك 

الكاتب �شهيل �ش���امي نادر وعمران القي�شي، وما 
ادراك ما عمران القي�ش���ي. لكن بعد فترة تم تاميم 
ال�شحافة وت�ش���كلت الموؤ�ش�ش���ة العامة لل�شحافة 
الثقاف���ة والأر�ش���اد   ت�ش���رف عليه���ا وزارة  الت���ي 
وقته���ا، فت���م تن�شيب���ي الى مجل���ة اإلف ب���اء �شمن 
فريق عملها الموؤ�ش�ض ، فاإلتقينا مجددًا الراحالن 
�شالح جياد وب�شام فرج والعبد الفقير.  فتوطدت 
العالق���ة فيما بيننا مج���ددًا وكنا ل نفت���رق اإل في 
اإنته���اء الدوام فنذه���ب �شالح وانا ال���ى مقهى ام 
كلثوم لترطيب الأع�شاب ويذهب ب�شام الى مقهى 
المعقدين لإث���ارة الأع�شاب ،حي���ث ينتظره دعاة 
الث���ورة الدائم���ة والوجوديي���ن  والالمنتي���ن كما 

يطلق عليهم وقتها. 
المقه���ى كان ب�ش���ام يت�شل���ح بالأف���كار  ذل���ك  ف���ي 
والحكاي���ات ل�شفحتيه في اإلف ب���اء الأ�شبوعية ، 
لأنه كثيرًا ما يحير بالموا�شيع التي عليه تناولها 
، فتاأتي���ه النج���دة مم���ن حوله م���ن الأ�شحاب مثل 
الراحل الفن���ان الفوتوغرافي  جا�شم الزبيدي او 
�ش���الح جياد وغيرهما م���ن العاملين في موؤ�ش�شة 
ال�شحاف���ة  اإذ يمدونه بالأفكار فيطير فرحًا ويامر 

لهم بال�شاي واحيانًا نفر كباب لكل واحد منهم.
كانت األ���ف باء في بدايتها اكث���ر مرونة واإنفتاحًا 
لكنه���ا بع���د اإنق���الب 17 – 30 تموز ع���ام 1968 
تحول���ت ال���ى مجل���ة تاأتم���ر باأوامر ح���زب البعث 
وخط���ه الفك���ري وال�شيا�ش���ي، ولهذا فق���دت �شيئًا 
م���ن لمعانها الأول وحياديته���ا الن�شبية في تناول 

الأمور،
اأ�شبح  ب�شام وكل من على �شاكلته من الخارجين 
ع���ن ال�شرب ي�شعرون بالقب�ش���ة التي بدات ت�شتد 
على ن���وع الموا�شي���ع المراد ن�شره���ا اأوالتثقيف 
بها.لكنهم كانوا  يجدون دائمًا ثغرات للتعبير عن 

انف�شهم ب�شكل مقنع وغير ملفت للنظرعمومًا .
ب�ش���ام �شخ�شي���ة ودودة ، م�شالم���ة، ين�شت كثيرًا 
لمحدث���ه وه���و قليل ال���كالم عموم���ًا ، ومن جميل 
ال�ش���دف ان الر�ش���ام الكبير غ���ازي كان يعمل في 
دار الجماهي���ر لل�شحافة – �شار اإ�شمها هكذا بعد 
اإ�شقاط نظام عبد الرحمن عارف ، ولهذا فكنا نحن 
العاملي���ن في ه���ذه الموؤ�ش�شة نعي�ض م���ع مبَدَعْيِن 
ل���كل واح���د منهما طريقت���ه الخا�ش���ة و�شخ�شيته 

المتمي���زة، لكن غازي وقته���ا كان  يخط العناوين 
وبع����ض الموتيفات ولي����ض ر�شامًا �شاخ���رًا، بعد 
ان  فق���د حما�شته الأولى ، وربما اأدرك ان اأ�شلوبه 
ل���م يع���د منا�شب���ا للمرحل���ة الجمهوري���ة ، وهي "  
جمهوري���ة خاكي���ة " ح�ش���ب تعبي���ر عب���د ال�شالم 
ع���ارف ، ل تحب النق���د ول ال�شخرية  اأبدًا فر�شَي 
بما هو موجود ل�شد الرمق وقد ظهر ذلك بو�شوح 
ف���ي ر�شوم���ه الأخيرة خ���الل الح���رب العراقية – 
الإيرانية ، وربما كان عدم قناعته بما ير�شم �شببًا  
في ع���دم اإهتمامه بالر�شوم الت���ي نفذها بناًء على 
طلبات النظام ب�شرورة م�شاهمة الجميع في دعم 

الحرب والدعاية لها او تمجيدها. 
كان غ���ازي الر�شام ملك الر�شم ال�شاخر في العراق 
ف���ي المرحلة الملكية وقد جذب الجميع، الملكيين 
ومعار�شيه���م اللبراليي���ن والديمقراطيين  وحتى 
الي�شاريي���ن ، وهو في ه���ذا ي�شبه الفنان المده�ض 
عزي���ز علي ، حيث كان���ت الفترة تتحم���ل مزاحهم 
ونقده���م ووجهات النظر الت���ي يطرحونها، وكان 
اأ�شلوب���ه النق���دي ين�شب بالأخ�ض عل���ى الق�شايا 
والخراف���ات  المجتم���ع  وامرا����ض  الإجتماعي���ة 
وال�شع���وذة والعادات ال�شيئ���ة والفقر والجهل او 
المر�ض مع بع�ض الر�شوم التي تندد بالإ�شتعمار 
عموم���ًا . ويب���دو ان غ���ازي �شخ�شي���ًا ل يميل الى 
المواق���ف ال�شيا�شي���ة الح���ادة ول ت�شم���ح مجل���ة 
قرندل بمثل هذا المزاج  في ر�شومه على الأغلب ، 
لكن���ه حدد مكانته الفا�شلة بين الهواية والب�شاطة 
واحي���ًا ال�شذاجة الت���ي عرف بها الر�ش���م ال�شاخر 
قب���ل ظهوره  حيث قدم لنا الفن ال�شاخر المر�شوم 
باأح�شن �شورة ممكنة وباإ�شلوب اخاذ ل ي�شاهيه 
في���ه اأح���د. وكان���ت الواقعي���ة ال�شاخ���رة بو�شلته 
وهدف���ه مع���ًا. اما ب�ّش���ام فقد خط���ى الخطوة التي 
لم يخطوه���ا غازي في الر�ش���م ال�شاخر، وربما لم 

يدركه���ا، واأق�شد تحدي���ث الر�ش���م ال�شاخر، وهي 
المهمة التي اخذ ب�ّش���ام على عاتقه القيام بها وقد 
فع���ل ، فتخل�ض الر�شم ال�شاخر مع ب�ّشام من تاثير 

الفنان غازي وانتقل الى الحداثة مبا�شرًة .
انا هنا ل اأريد تجاهل فناني الر�شم ال�شاخر الذي 
جايلوا ب�ش���ام ولكني وب�شبب رحيله اود التركيز 
علي���ه، لأن هن���اك ع���دد ل باأ�ض به م���ن الفنانين قد 
مار����ض هذا الفن بوجود ب�شام وقبله احيانًا، مثل 
الفن���ان الراح���ل اإبراهي���م زاير، ال���ذي كان يتمتع 
ب�شخ�شي���ة محبوب���ة ومتفتح���ة وظريف���ة معًا ول 
ي���زال مو�شوع اإنتح���اره يحيرني حتى الن لأني 
اعرف���ه جي���دًا و�شخ�شيت���ه ل تنم عل���ى اأي اأثر من 
الت�ش���اوؤم او فق���دان الأم���ل . خا�ش���ًة بع���د زواجه 
واإ�شتقراره الن�شبي وهن���اك �شك في حكاية موته 

بالن�شبة لي، ربما ُتْعرف في الم�شتقبل. 
لق���د تح���ول الف���الح ،المواط���ن وجه���از الدول���ة 
البيروقراط���ي عند ب�ش���ام ال���ى �شخ�شيات تحمل 
مواق���ف وروؤى  فل���م يع���د الف���الح ذل���ك الجاه���ل 
وال�ش���اذج الت���ي يمك���ن ال�شح���ك علي���ه او جعل���ه 
اأ�شحوك���ة للجمي���ع، كم���ا ا�شبح المواط���ن ياخذ 
ادوار مختلف���ة ، فهو م���رة ثوري وم���رة اإنتهازي 
وم���رة مرت�ش���ي وم���رة عمي���ل ، مرة �شكي���ر ومرة 
حكيم ، تبدل���ت الأدوار والأقنع���ة والمهام و�شار 
اأكث���ر و�شوح���ًا وج���رءة  المو�ش���وع ال�شيا�ش���ي 
واأ�شبحت الدول���ة و رموزها محط نقد وم�شاءلة 

ولو عن طريق ال�شحك وال�شخرية.
خطوط ب�شام ب�شيطة �شهلة قليلة التفا�شيل لي�ض 
فيه���ا حذلقة ول تعقي���دات الر�شم ال�شاخر ال�شابق 
عليه���ا واأحيان���ًا يكتف���ي بالر�ش���م ال���ذي يعبر عن 
نف�شه بدون تعليق، وقد ادخل بع�ض التح�شينات 
عل���ى ر�شومه من خالل اإ�شتخ���دام ال�شبك وبع�ض 
حي���ل الل�ش���ق ) الكولج ( التي ظه���رت في ر�شوم 

ال�شح���ف الأجنبية عمومًا ، في�شف���ي على الر�شم 
رونق���ًا مختلفًا لم ياألف���ه الر�شم ال�شاخ���ر العراقي 

من قبل.
ولم���ا كان ب�ّشام ر�شامًا �شاخ���رًا ويتناول الق�شايا 
ال�شيا�شي���ة ال�شاخنة، فهذا يعني ان له راأي خا�ض 
بم���ا يج���ري حوله ولي�ض ه���ذا فقط ، ب���ل عليه ان 
يخت���ار موقف ما م���ن بين المواق���ف التي يجدها 
امام���ه وت�شغل بال المواطن وله���ا عالقة بالوطن 
وعم���وم النا�ض. وهكذا ن���راه ينحاز ال���ى القوى 
التقدمي���ة والديمقراطية والي�شارية بالذات، ومع 
انه ي�شمع كل يوم �شكاوى زبائن مقهى المعقدين 
وتاأوهاته���م ونقدهم لليمي���ن والي�شار " التقليدي 
" كم���ا ي�شمون���ه، اإل ان���ه عرف تمام���ًا ت�شخي�ض 
الق���وى الت���ي يجب ان ينح���از لها، ف���كان اإنتماوؤه 
ال���ى الح���زب ال�شيوعي الح���ل الأمث���ل لفنان يقف 
م���ع النا�ض ويداف���ع عنهم ف���ي م�شامي���ن ر�شومه 

و�شلوكه اليومي . 
وهنا عليَّ الحديث قلياًل عن من يعيب على الفنان 
اإلتزام���ه بموق���ف �شيا�ش���ي او اإنتم���اءه الى حزب 
�شيا�ش���ي، بحج���ة اأن الإلتزام يفق���د الفنان حريته 
ويقي���ده بتوجه���ات الح���زب ال���ذي ينتم���ي اإلي���ه، 
وين�ش���ى هوؤلء نوعي���ة الحزب المق�ش���ود وكذلك 
�شيا�شت���ه ومواقفه واهدافه، اإ�شافة الى ان الفنان 
لي�ض بوق���ًا اأو ببغاء في هذا الح���زب، كما يتراءة 
له���م ، واإنم���ا م�شاهم في �شيا�شة ذل���ك الحزب ولو 
من خالل فنه ، ولهذا فان اإ�شتقالل الفنان المزعوم 
ع���ن ال�شيا�شة هو في الحقيقة اإلتزام من نوع اآخر 
وموق���ف  اإيديولوجي اآخر ، ل يختلف عن موقف 
الفنان الملتزم بحزب او خط فكري معين. الفنان 
اإن�ش���ان يعي����ض في بيئ���ة معينة وتهم���ه ما يجري 
فيه���ا م���ن اأح���داث ول بد له م���ن اإتخ���اذ موقف ما 

حيال هذه الق�شية او تلك.
ب���رز ب�ّش���ام ف���رج كفنان، ف���ي الفترة الت���ي رافقت 
اإنق���الب 8 �شباط الدم���وي والفا�شي ال���ذي قادته 
الق���وى القومي���ة – ح���زب البع���ث والنا�شريون 
-  و�شاهم���ت فيه كل قوى ال���ردة  الداخلية وحتى 
بع����ض مراج���ع الدي���ن ال�شيع���ة وال�شنة مع���ًا الى 
جان���ب دول الج���وار، الت���ي كان���ت ق���د اأزعجته���ا 
منجزات ثورة 14 تموزع���ام 1958 وتوجهاتها 

الديموقراطية،  خا�شة في بداياتها، وقبل تراجع 
قادته���ا عن نهجه���م الديمقراط���ي. كما لعب���ت ال� ) 
�ش���ي اآي اأي ( دورًا مف�شليًا ف���ي هذا الحدث الذي 
ل ن���زال نعاني م���ن تبعاته ، فبع���د ان �شّرح اأمين 
�ش���ر حزب البعث علي �شال���ح ال�شعدي بكونهم قد 
ج���اءوا بقطار امريك���ي في اإنق���الب 8 �شباط عام 
1963 ، فاإن ال���ذي يحكموننا اليوم والمتنفذون 
ف���ي مفا�شل الدولة  ق���د جاءوا على ظه���ر دبابات 

الأمريكان والبريطانيين عام 2003.
كان���ت الأف���كار الثورية ق���د اإنت�ش���رت خا�شة بعد 
نج���اح ث���وار كوب���ا ف���ي اإ�شق���اط الدكتاتورية في 
بلده���م وظه���ور مفاهيم الثورة الدائم���ة و الكفاح 
الم�شلح وحرب الع�شابات وتكتيك ح�شار الريف 
للم���دن اأو المركز والأطراف ف���ي الأدب ال�شيا�شي 
الأوروكوميني�ش���ت  لمفاهي���م  اإ�شاف���ة  وقته���ا،  
وغيره���ا م���ن المفاهي���م الت���ي تعك�ض نف���اذ �شبر 
الثوريين مع كثافة الهج���وم الإمبريالي الوا�شح 
والمك�ش���وف عل���ى منج���زات ال�شع���وب واهدافها 
في التح���رر والإ�شتقالل والتمت���ع بخيراتها  وقد 
�شاعد ظهور منظمة التحرير الفل�شطينية وتبنيها 
الكفاح الم�شل���ح على تر�شيخ مثل ه���ذه القناعات 

والت�شورات في بلداننا العربية .
فه���ذه المفاهيم وال���روؤى والأف���كار �شاهمت بقدر 
ما في بل���ورة ت�شورات بعيدة عن م���ا َتَطّبَع عليه 
الي�ش���ار العربي في المنطق���ة وظهر في محاولت 
لتهجي���ن بع����ض الأف���كار او تروي�شها بن���اًء على 

ظروف بلدانها،.
في هذا الجو اإكتمل وعي الفنان ب�ّشام ومن خالله 
ب���داأ يق���دم موا�شيع���ه الت���ي اإ�شطبغ���ت بال�شبغة 
ال�شيا�شية اكثر م���ن معالجة الم�شاكل الإجتماعية 
العامة. وق���د �شار على هذه الت�ش���ورات جيل من 
الكت���اب وال�شعراء والفناني���ن وحتى ال�شيا�شيين 
م���ن الحزبيين . لكن الأح���زاب الي�شارية وخا�شة 
لمث���ل  م�شتوعب���ة  غي���ر  كان���ت  منه���ا  ال�شيوعي���ة 
ه���ذا التغيير ف���ي الم���زاج وغير ق���ادرة على تفهم 
اأ�شبابه الحقيقي���ة اأو ل تريد معرفتها، و حتى عل 
الم�شتوى الأوروبي نجد من وقع فيه من احزاب 
عريقة مثل الحزب ال�شيوعي الفرن�شي في موقفه 
من اأ�شراب الطلبة في باري�ض عام 1968 وكذلك 
موقف الح���زب ال�شيوعي الجيكو - �شلوفاكي من 
حرك���ة الإحتجاج���ات في براغ و نع���رف ما جرى 
لم�شيرات الهيبيز في �شوارع نيورك ووا�شنطن..
كان فقيدن���ا الراحل  ب�ّشام فرج  في محاولته وما 
انجزه من نتاج فني ثمين، الج�شر الذي عبرعليه 
الجيل الذي تاله وتاثر به ومد اأفق الروؤية وو�شع 
م���داه الى م���ا نراه الي���وم من تنوع ب���اذخ ومميز 
ومثير للده�شة لدى العديد من مبدعينا من فناني 
الر�شم ال�شاخ���ر ، اإبتداًء من الراحل موؤيد نعمة و 
ال�شل�شة الذهبية التي ت�ش���كل اليوم حركة موؤثرة 
وفاعلة وتلعب دورًا مهم���ا في ف�شح قوى الف�شاد 
والتخل���ف والظ���الم وت�شاهم م�شاهم���ة فعالة في 
تدعيم مفاهيم المواطنة والدولة المدنية والتقدم 
وال�ش���الم ولكثرته���م اأخ�شى ان ان�ش���ى منهم اأحدًا 
فاأَُتَهْم بالتحيز مع تحيتي واإفتخاري بهم جميعًا.

كان���ت اآخ���ر كلمات و�شلتن���ي من الراح���ل  الفنان 
المب���دع والمج���دد  ب�ّشام فرج  �شت���ة كلمات  هي : 
ل هل���ه ول مرحب���ا بكورونا وذل���ك  يوم 09/ 03 

.2021 /

• كان زبائ���ن مقه���ى المعقدي���ن  م���ن المثقفين هم بقايا 
�ش���حايا ق�ش���ر النهاية  م���ن ال�ش���يوعيين والديمقراطيين 
وعنا�ش���ر م���ن الحر�س القوم���ي الذين ترك���وا تنظيماتهم  
بع���د اإنهيار ح���زب البعث وتخل���ي بع�س قادت���ه عن العمل 
ال�شيا�ش���ي اإ�ش���افة الى اع�ش���اء من القيادة المركزية بعد 
اإنهي���ار قادته���ا الأ�شا�ش���يين، وق���د اإتخذوا م���ن الالاأبالية 
ح���ول  العام���ة  المفاهي���م  وبع����س  الوجودي���ة  والأف���كار 
الث���ورة الدائم���ة والكفاح الم�ش���لح والي�ش���ار الجديد مادة 
لأحاديثه���م ونقدهم للواق���ع العراقي ، تبرم���ًا بتنظيماتهم 

ال�شابقة وتخل�شًا من رقابة الأمن والمخابرات  .

اإذا كان���ت حي���وات مئ���ات المبدعي���ن الراحلين 
ل���م تاأخ���ذ �شبيلها للت�شجي���ل ال�ش���وري الحي، 
اأو حت���ى ال�شوت���ي ال�شائ���ع، ف���اأن الموؤ�ش�شات 
الثقافية والفنية ق���د �شّجلت على نف�شها �شهادة 
تق�شي���ر بح���ق الأحياء منه���م على الأق���ل، اإذ لم 
ت�شتدرك حتى الآن خطاأها الج�شيم في هدر كل 

ذاك التاريخ الذاهب اإلى مقابر الن�شيان.
       اإن مبدع���ًا مدع���و للحياة من جديد في مدى 
ال�ش���ورة المرئية والم�شموع���ة، �شيعانق دون 
�ش���ك اأفقي���ن ف���ي اآن واحد، اأف���ق الآخ���ر، واأفقه 
هو بال���ذات، فيم���ا ي�شبح �شاكن���ًا لحيز حياتي 
جديد، متخطيًا الأبعاد، محررًا من القيود الذي 
تحتوي���ه كل الم�شاف���ات، ذلك لأن���ه ينتقل اإلينا، 
ويديم حياته بينن���ا، وياأتي ليلتقي بنا دون اأن 
يحجب���ه عامل الزمن اأو يغيبه الن�شيان، وهكذا 
يعي�ض تاريخن���ا الثقافي والفني الم�شترك، كما 

لو كان نب�شة حّية في وحدة الوجود.
       واإذا كن���ا ن���درك الآن ب���اأن منط���ق الحي���اة 
ف���ي هذا الع�شر، اأ�شب���ح يتخطانا لي�ض بالزمن 
وح���ده، واإنم���ا ب���ك التراك���م الكم���ي لمبتدعات 
العلم والتكنولوجيا، فاأن مرا�شم العزاء لم تعد 
ق���ادرة على اإحياء ِذك���ر من تق���ام لأجلهم بحكم 
العادة، كما انها لترفع عنا طائلة الذنوب بحق 
م���ن عا�شوا بيننا دونما قدر م���ن عناية ورعاية 
الراح���ل  المب���دع  عل���ى   كان  ول���و  وتعاط���ف، 
اأن يج���رح اإح�شا�شن���ا بل�ش���ان �شمت���ه الأبدي، 

لأ�شمعن���ا مّر العت���اب على حي���اة ق�شاها بيننا، 
فل���م يجز فيها م�شتراحًا من �شراع، اأو مزاحمة 
ف���ي رزق، اأو ح�ش���د على ك�ش���ب، اأو وظيفة، اأو 
مت���اع، وهي �ش���ورة تقلب النف���اق الإجتماعي 
اإل���ى ما ي�شبه الم�شاءلة عم���ا يمكن اأن يجابه به 
من رد اأخالقي تكفله القوانين ولي�ض الأعراف.

         مث���ل هذه الظاه���رة لبد اأن تدر�ض بعناية 
ف���ي  الثقاف���ة  لأهمي���ة  مدرك���ة  وب���روح  تام���ة، 
المجتم���ع، لي�ش���ار ف���ي النهاية ال���ى ت�شخي�ض 
اأ�شبابه���ا، وم ث���م اإزال���ة الأ�شب���اب بت�شريع���ات 

تنظ���م العالقات وترعى الحق���وق، وتكفل الحد 
المنا�ش���ب لحياة كريمة تح���رر المبدع من مذّلة 
ال�ش���وؤال والفاقة والعوز، بعي���دًا عن مزاجيات 
م���ن ل زال���وا يعي�ش���ون تح���ت خيم���ة القبيل���ة، 
تحّل���ل وتحّرم وف���ق م�شالحها، تزّي���ف الوعي 
الإن�شاني، وتن�شف الأثر الح�شاري، بذهنيتها 

المتخلفة الجاهلة.
     م���ن غي����ض ذل���ك الفي����ض، �ش���ور الأ�شدقاء 
المبدعي���ن عاط���ري الذك���ر، �شفي���ق، وب�ش���ام، 
ه���وؤلء  كث���ٌر،  وغيره���م  واآ�شت���ي،  و�ش���الح، 

كان���وا ينت�شرون كاأرج ال���ورد، اإبداعًا، وعماًل، 
واأ�ش���اًل ومعرفة، وقلوبًا مفعم���ة بالحب يت�شع 
ل���كل النا�ض، كان���وا يكتبون وير�شم���ون، دون 
اأن ي�شع���وا ح���دودًا فا�شلة بي���ن النا�ض، لكنهم 
رحلوا ب�شمت، بعد اأن تقطعت قلوبهم ح�شرات 
على اأمني���ات عزيزة لم تتحقق. ف���ي اأن ي�شبح 
الإب���داع موقع ت�شري���ف، ل �شوق مهان���ة، واإذا 
كان الكلمة الطيبة اٱن تعطي �شيئًا مهمًا في هذا 
المجال فاأنها �شتفقد �شدقها  ومعناها اإذا  كانت 

دون ر�شيد اأخالقي ومادي.

عل��ى هام���ش وف��اة �س��فيق مه��دي وب�س��ام ف��رج 

رح���ي���ل ال���م���ب���دع واأم���ن���ي���ات���ه ال�����ض��ائ��ع��ة!
جمال العّتابي

عندما فكرت بو�سع هذا العنوان : " ب�ّسام ال�ساخر"  ، تراء لي اأنه  ي�سبه الى حٍد بعيد ال�سوت المو�سيقي لإ�سم الفنان حمدان ال�ساحر ، �سيء له طعم ورّنة تجعلك 
تحتفظ به مهما طالت الأيام وامتد بك العمر، وال�سحر مثل ال�سخرية في مفعوله . كان الفنان حمدان ال�ساحر يردد في اأحدى اغانيه : " رمانتين بفد اإيد ما 

تنلزم " ، مخت�سرا لنا حكاية الحياة وتقلباتها واإ�ستحالة ال�سيطرة عليها وهي اأي�سًا �سخرية ممن يظن العك�ش . وال�سخرية اأو ال�سحك هنا ي�سبهان البكاء، كما ردد 
مرة اأبو الطّيب الذي رام ملكًا فخذله القدر في لحظة فارقة م�سحكة ومبكية معًا لأنه مع كل ق�سائده البليغة حول ال�سجاعة والإقدام ،  لم ي�ستطع اأن يدافع 

عن نف�سه عندما حو�سر من قبل من هجاهم وكال لهم ما يثير غ�سبهم. �سيء من الغرابة اأو الإغتراب وربما الغربة، وهذ اما نمر به هذه الأيام،  األم تعزلك 
الكرونة عن كل ما حولك وتجعلك ت�سعر بغربة و بما لم تكن ت�سعر به من قبل ؟.

في�سل لعيبي �ساحي 

���ام ال�����ض��اخ��ر ب�������ضّ



*ف��ي رواي��ة )دوم��ة الجن��دل( اعتم��دت لغ��ة 
تراثية ت�س��منت اأيات واحاديث قد�سية وحتى 
ال�س��عر العم��ودي ه��ل كان ذلك ب�س��بب طبيعة 

الأ�سخا�ص والأحداث؟
لي����س الذهاب اإىل املوروث غاية يف حد ذاته وال 
هو جمرد اإجراء �ش���كلي، البد من روؤية متكاملة 
للتعام���ل مع���ه روؤية ل���ه كمادة خ���ام، وروؤية اإىل 
ط���رق  توظيف���ه ،  امل���وروث بالن�ش���بة يل م���ادة 
ماثل���ة للعيان ، ماثل���ة يف الواقع الذي اعي�ش���ه، 
خمتلطة بحيثياته. و�ش���بل تعاملي مع املوروث 
ه���ي ذات ال�ش���بل الت���ي اتعام���ل بها م���ع الواقع 
القائ���م ، املنطلق���ات ذاته���ا، وثمة روؤي���ة واحدة 
للتعام���ل م���ع )الواقعني( الين اأح�ش���ب املوروث 
واقع���ًا حي���ًا ، والنهل من���ه ومن الواق���ع الراهن 
بنف�س الدرجة ولنف�س الغاية والتي هي تخليق 
واقع ن�شي قوامه االلفاظ، الواقع الن�شي واقع 
ملفوظ���ات، ومقت�شي���ات التعام���ل م���ع املوروث 
كواق���ع ح���ي البح���ث يف مو�شوعات���ه املختلف���ة 
اأي ملفوظات���ه  وا�شتقدامه���ا وامع���ان النظر يف 

ت�شكلها وا�شتثمارها يف الت�شكيل. 
اجلن���دل  دوم���ة  اأن  اىل  االإ�ش���ارة  م���ن  والب���د 
وغ���ر  الرتاثي���ة  امللفوظ���ات  كل  ا�شتح�ش���رت 
العمودي���ة  االأ�شع���ار  �ش���روب  وكل  الرتاثي���ة 

واحلداثية وحتى ال�شعبية .

*في روايتك)تحت �سماء داكنة(كان مو�سوعها 
هجرة المثقفين والأدباء والتي �سملت الحديث 

عن ذلك من خالل الدللة الرمزية  ابتداء من 
عنوان الرواية والذي ه��و البنية ال�ستهاللية, 

ماالذي تقوله عن هذه الرواية؟
-مو�ش���وع هج���رة املثقف���ني ه���و ن���اجت عر�شي 
يف ه���ذه الرواي���ة وقف عنده باح���ث من جامعة 
ا�شطنب���ول ه���و الدكت���ور عب���د اجلب���ار حمم���د  
الغري���ري يف بح���ث قدم���ه اإىل موؤمتر ع���ن اأدب 
اللجوء والهج���رة عقد يف ا�شطنبول عام 2019 
املو�شوع الرئي����س للرواية هو ت�شجيل الهجمة 
القمعي���ة ال�شر�شة التي �شنته���ا االأجهزة االأمنية 
ال�شدامي���ة نهاية ال�شبعيني���ات على ال�شيوعيني 
الت�شفي���ة  بغر����س  والتقدمي���ني  والي�شاري���ني 
اجل�شدي���ة اأو الت�شقي���ط ال�شيا�ش���ي اأو الت�شريد 
خارج الوطن. وقد التقط الباحث الغريري االأمر 
االأخ���ر وتتبعه كباعث من بواع���ث الهجرة عن 
الوطن واللجوء اىل املنايف . لقد كنُت يف اآتون 
هذه التجربة واكتويت بنارها وع�شت معاناتها 
مع رفاق���ي وا�شدقائي ومعاريف ، واجهنا �شتى 
�شن���وف القم���ع واالأ�شاليب الوح�شي���ة ، ودراأنا 
خماطرها بكل ما ن�شتطيع، ومل ن�شت�شلم مل�شيئة 
الدكتاتور ومل منكنه من فر�س اإرادته التع�شفية 

التي ح�شبها ي�شرة.
فرتكن���ا وظائفنا وهجرنا منازلن���ا وت�شردنا يف 
امل���دن والق�شب���ات والق���رى �شعي���ا اإىل م���اذات 
اآمن���ة م���ن بط����س النظ���ام البولي�ش���ي وزم���ره 
املجرم���ة التي مار�شت اأق�ش���ى �شنوف التعذيب 
مل���ن �شق���ط بيده���ا م���ن املنا�شلني، كان���ت هجمة 
افظع وا�شنع م���ن الهجمات الفا�شي���ة والنازية. 
و�ش���ط ه���ذه االأج���واء كتب���ُت روايت���ي )حت���ت 
�شم���اء داكنة(  يف ميدان اأحداثها يف عام 1979 
اأ�شر����س اأع���وام احلملة حي���ث ا�شت���داد �شراوة 
ماكن���ة القمع الديكتاتوري���ة يف القتل والتعذيب 
واملاحق���ة وا�شت���دت معان���اة املنا�شل���ني الذين 
اأخ���ذت  ت�شي���ق به���م ال�شب���ل ، وتنف���د و�شائ���ل 
املواجه���ة ،هاموا على وجوههم اإىل كل املاذات 
املفرت�ش���ة، نام���وا يف ع���راء االماك���ن العام���ة.. 
يف القط���ارات الليلي���ة، يف البناي���ات املهجورة 
لك���ن ع�شابات القمع ال�شدامي���ة كانت توقع بهم 
واح���دا تل���و االآخر وتفت���ك بهم ب���ا رحمة حتى 
وجدت ال�شخ�شيتان الرئي�شتان يف الرواية � اأنا 
وزوجت���ي � وجدا نف�شيهم���ا وحيدين، مقطوعي 
ال�شل���ة بالرف���اق وباالأه���ل، خمتفي���ني يف مكان 
يكتم���ان فيه حت���ى اأنفا�شهم���ا؛ ف�شرع���ُت حينئذ 
بكتابة الرواية، اإنها رواية يف امليدان، فاخرتت 
له���ا الت�شجيلية منهجًا فنيًا وهو ما ينا�شب مادة 
ه���ذه املعاناة ، وعمل���ت منها ن�شخت���ني .متكنت 
م���ن تهريب اأحداهم���ا واالحتف���اظ باالأخرى يف 
خمبئ���ي. وبع���د �شق���وط الديكتات���ور ونظام���ه 
البولي�ش���ي اخرجت ن�شختي املخب���اأة ون�شرتها 
كم���ا ه���ي �شمن اأعم���ايل الروائية الت���ي �شدرت 
يف دم�ش���ق عام 2010وبعد ذلك باعوام واأنا يف 
تركي���ا ات�شل بي ول���دي ليق���ول يل :اأن �شخ�شًا 
ات�ش���ل ب���ي واخ���رين باأن���ه يحتف���ظ باأمانة يل 
اأودعه���ا لديه اأحد معارفه، ومل���ا ذهب اإليه ولدي 
�شلم���ه ن�شخ���ة رواية )حتت �شم���اء داكنة ( التي 
هربته���ا فور كتابتها . وه���ذه الرواية مع رواية 
)العناكب( ل�شقيقي الكاتب الراحل نعمان جميد 
هما الروايتان الوحيدتان اللتان �شجلتا اأحداث 
تلك الهجم���ة الوح�شي���ة نهاي���ة ال�شبعينيات يف 
اتون وقوعه���ا. واأطلقُت عليهما )االأدب ال�شري( 
فق���د ظلت���ا يف خمبئيهم���ا ومل ُتن�ش���را اإال بع���د 
زوال النظ���ام الديكتات���وري، وق���د عمل���ُت عل���ى 

طبع رواية )العناك���ب ( �شمن من�شورات احتاد 
االأدب���اء واأخرت طبع )حتت �شم���اء داكنة( حتى 

متكنت من طبعها على نفقتي اخلا�شة. 

*-دافعت مرة في اإح��دى مقالتك عن الرواية 
الت�سجيلي��ة واأ�س��رت الى اإغف��ال النقد فح�سها, 
ول حت��ى الإ�سارة اليها ..ه��ذه الرواية كان لها 
ح�سورعربي و عالمي جدير بالمتابعة ابتداء 
من جون دو�ص با�سو�ص الذي و�سع ا�س�سا رئي�سة 
ثالثيت��ه  ف��ي  وخا�س��ة  الت�سجيلي��ة  للكتاب��ة 
ال�سهيرة)الولي��ات المتحدة المريكية(لكنك 
ل��م تدخ��ل عالمه��ا بع��د ..ه��ل حدثتن��ا ع��ن 

ال�سبب؟
-دخل���ت ع���امل الرواي���ة الت�شجيلي���ة م���ن خ���ال 
كتاب���ة روايتي)حتت �شماء داكنة( واكت�شفت اأن 
كتابته���ا لي�س اأم���رًا �شهًا كما يب���دو الأول وهلة. 
وه���ذا ما يت�ش���وره  الكثر من الكت���اب وبع�س 
النق���اد ظن���ا منه���م اأن هذا الل���ون م���ن الكتابة ال 
ي�شاعد عل���ى ا�شتخدام تقان���ات �شردية متطورة 
واأن مدارات���ه تن�ش���ب على العملي���ة الت�شجيلية 
احلرفي���ة البحتة وانه ال يحق���ق م�شتويات فنية 
وداللي���ة راقية. ل���ذا ت�شكل���ت نظ���رة ا�شتعائية 
نح���و الكتاب���ة الت�شجيلي���ة لي�س لدين���ا فقط بل 
غربي���ا فبا�شو�س ال���ذي اأ�شرت اإلي���ه يف معر�س 
�شوؤال���ك مل ين���ل ما نال���ه اقرانه الكت���اب الذين ال 
يق���ل عنه���م موهبة وتاريخ���ا وجترب���ة ، حياتيًا 
ومعرفيًا، مل يحظ بال�شهرة واالهتمام عامليًا مع 
اأن���ه تواأمه���م الذي خرج من مرك���ب هرمان ملفل 

-مو بيدك-.
وم���ن اأ�شباب جمافاة الكتاب���ة الت�شجيلية احلذر 
م���ن ال�شق���وط يف مه���وى املبا�ش���رة بالت�شجيل 
الت�شجيلي���ة  فتختل���ط  للوقائ���ع  احل���ريف 
جت�شيدية،والوثائقي���ة  بالوثائقية؛الت�شجيلي���ة 
جتميدية ،ولكن الكاتب املاهر  قادر على االجناز 
الفني فيهما كما هو �شاأن الكاتب امل�شري �شاح 
عي�ش���ى الذي مار�س اللونني م���ن الكتابة و�شنع 
الله ابراهيم يف روايات���ه الت�شجيلية وبالتاكيد 

مالرو وبا�شو�س.

*ف��ي العقود الثالثة الأخيرة ازدهرت الرواية 
اعني من حيث �سيوعها كتابة ون�سراً..هل ترى 
ظروف��ا بعينه��ا ا�سهم��ت بذلك, بحي��ث ازاحت 

ال�سعرعن عر�سه كما يقال ؟
-واأزاحت الق�شة الق�ش���رة اأي�شًا فهي االأخرى 
كان���ت اأك���ر ح�شورًا واأوف���ر حظًا ن�ش���رًا ونقدًا 
وبالتاكي���د ال ميك���ن ح�ش���ر االأمر ب�شب���ب  واحد 
حم���دد وال ميك���ن القط���ع ب���اأي تف�ش���ر مهما بدا 
مقب���وال الن احلالة تخالف متام���ا ما كان را�شخًا 
عمليًا ونقديًا باأن ازدهار الرواية يف اأي جمتمع 
يتطل���ب قاع���دة م�شتق���رة اجتماعي���ًا واقت�شاديًا 
و�شيا�شي���ًا وظاه���ر اأحوالن���ا يف ه���ذه العق���ود 
الثاثة االأخرة اليوحي لنا بذلك ،لكني �شاأغامر 
بط���رح راأي مف���اده اأن بنى جمتمعن���ا املرتا�شة 
واملتداخل���ة يف بع�شه���ا مل تكن ت�شمح اال بروؤية 
جمتزاأة م���ن كثافتها وهو اأمر تنفع للتعامل معه 

الق�شيدة والق�شة الق�شرة. 
بع���د 2003ح�شل���ت تط���ورات دراماتيكي���ة يف 
الواقع ، ففككت بناه وعزلتها بع�شها عن بع�س 
،وتف�شف�شت كثافتها، وات�شعت طوال وعر�شا ، 
وتباع���دت  احلدود بينها و�شار االإملام بكل بنية 
يتطلب جهدًا كبرًا ومل يعد النظر االجمايل كافيا 
لاحاط���ة به���ا اجمااًل؛ مم���ا تطلب حرك���ة اأو�شع 

زمانًا ومكانًا وهذا ما توفره الرواية ال�شتيعاب 
دراماتكيةالواق���ع بخ�شائ�شه���ا الدراماتيكي���ة؛ 
تع���دد ال�شخ�شي���ات، تعدد االمكن���ة ،االمتدادات 
ال�شخ�شي���ة  املو�شوع���ات  وتن���وع  الزماني���ة 
 ، الديكتاتورية،االحت���ال  بقاي���ا   : والعام���ة 
الطائفي���ة، الكيان���ات اجلدي���دة، وكل م���ن ه���ذه 
تتف���رع وتتنا�ش���ل وتت�ش���ارع مم���ا ال حتيط به 
اال�ش���كال واالجنا�س املكثفة ف���كان دور الرواية 
حمتم���ا ول���و توف���رت االمكاني���ات التقنية رمبا 
الزده���رت االأف���ام الروائي���ة لك���ن ه���ذه تتطلب 

جهدًا جماعيًا ال فرديًا  كالرواية .
ميكن اإ�شاف���ة دور ال�شخاء املغ���ري الذي قدمته 
ونا�شري���ن  كّتاب���ًا  ملنتجيه���ا  الرواي���ة  جوائ���ز 
ميدانه���ا  دخ���ول  عل���ى  الكثري���ن  حتفي���ز  يف 
ه���واة وحمرتف���ني  متخ�ش�ش���ني فيه���ا اأو غ���ر 
متخ�ش�شني وُف�شح املجال لهم فهب فيها من هب 
ودب فيه من دب واذكر هنا �شرحًا موفقًا للكاتب 
امل�ش���ري املجي���د اإبراهيم عبداملجي���د ي�شر فيه 
لانتق���ال اىل الرواي���ة م���ن حقول �شت���ى )انتقل 
اإليه���ا النق���اد وكثر م���ن ال�شع���راء وال�شحفيني 
وال�شيا�شي���ني واملحامني ... ورج���ال دين قالوا 
�شنكت���ب روايات واحلمدلل���ه مل يفعلوا .. فعلها 
واح���د منهم فقط برواية ال معن���ى لها وال قيمة(      
وميك���ن اأن ن�شي���ف اىل قائمت���ه مراهق���ات على 
مقاع���د الدرا�ش���ة االأولي���ة واأي�ش���ًا متقاعدين او 
متقاعدات عن مهن ال متت للكتابة االأدبية ب�شلة 
؛ ومل ال يجرب���ون فق���د حت�ش���ل �شرب���ة احل���ظ 
ويف���وزون بقيم���ة اجلائ���زة املغري���ة .  فه���وؤالء 
الذي���ن هب���وا ودب���وا االآن وت���وا يف )االإب���داع 
الروائ���ي ( مل ال يغام���رون ؟ وم���اذا �شيخ�شرون  
؟ فا �ش���يء يخ�شون على فقده وال هم  يحزنون 
، خ�شو�ش���ًا  مع وج���ود نا�شرين ج�شعني ي�شيل 
لعابه���م على مغ���امن اجلوائ���ز في�شرتطون على 
َكتبته���ا م�شاركته���م الغنيمة لكي يطب���ع لهم مئة 
اأو مئت���ي ن�شخ���ة وال يكتف���ى باالتف���اق اللفظي 
فيتم الن�س عليه حتريري���ًا بالعقد الذي مي�شيه 
الطرف���ان؛ االأول املغل���وب عل���ى اأم���ره املوؤل���ف 
والث���اين النا�ش���ر التاج���ر عل���ى اأن يع���ود الي���ه 
كل مايتعل���ق بامل���ردودات املادي���ة للمن�ش���ور اإال 
حمت���واه فهذا يبتلي به كاتب���ه بالتاأكيد. ال ننفي 
وجود روائي���ني حقيقيني ومبدع���ني يوا�شلون 
م�شاريعه���م الروائي���ة الت���ي ت�ش���كل امل�شتويات 
ف���ازوا  وبع�شه���م  العربي���ة  للرواي���ة  الرفيع���ة 
به���ذه اجلوائ���ز ف���ا بد ) م���ن الطاقة باق���ة ( كما 
يق���ول املثل ال�شعبي . هن���اك كام كثر يف �شاأن 
اجلوائز الروائية قيل بع�شه ومل يقل معظمه.                                                                  

* اأن��ت بداأت في كتاب��ة الق�س��ة الق�سيرة التي 
عل��ى  بالرواي��ة  مقارن��ة  النح�س��ار  واجه��ت 
م�ست��وى الدب العالم��ي لك��ن )نوب��ل ( اأع��ادت 
العتبار للق�س��ة الق�سيرة عندما منحت األي�ص 
ووك��ر جائزته��ا , فه��ل ع��دد الق��راء �سي��زداد 
ب�سب��ب ه��ذا التتويج العالمي لكاتب��ة لم تكتب 
اإل رواي��ة واحدة وتفرغ��ت للق�س��ة الق�سيرة 
وراهن��ت عليه��ا , اأجنبيًا مكنها ف��ي النهاية من 

انتزاع لقب �سيدة الق�سة الق�سيرة في العالم. 
- ق���د ي�شهم ه���ذا التتوي���ج كما تف�شل���ت بزيادة 
رقع���ة االهتمام بالق�ش���ة الق�ش���رة ولكنه لي�س 
باالم���ر احلا�شم يف كرة ق���راء الق�شة الق�شرة 
اأو انح�شارها ؛ فالق�ش���ة الق�شرة لها مكوناتها 
وخ�شائ�شه���ا اجلاذب���ة لن���وع من الق���راء ، منها 
ق�شرها ال���ذي ال يتطلب وقتًا طوي���ًا من قارئها  
وه���ذا ماينا�شب قارئ���ًا معا�ش���رًا ات�شمت حياته 
وتف�شياته���ا املختلفة بال�شرع���ة و�شيق الوقت 
في�شع���ى اىل فر�شة عاجلة توفر له معرفة مكثفة 
التوفره���ا ل���ه الرواي���ة بحجمه���ا وط���ول الزمن 

الذي ت�شتغرقه قراءتها . 
الرواي���ة متت���ع قراءه���ا باأت�شاع �شبك���ة عاقتها 
وامت���داد جوان���ب احلي���اة فيه���ا لك���ن حم�شل���ة 
الكثاف���ة يف احلمول���ة الفكري���ة الت���ي تو�شله���ا 
الق�شة الق�شرة ا�شرع من الرواية مما يزيد من 
ان�شداد قرائها اليها ويو�شع رقعة االهتمام بها .

وخال اك���ر من قرن �شلت جائ���زة نوبل متنح 
للروائي���ني وال�شع���راء ولك���ن ذل���ك مل يوؤثر على 
تطور فن الق�شة الق�شرة ومل يحجمها ؛ فحتى 
األي����س ووكر له���ا ر�شيد ادب���ي ال ي�شتهان به من 
ال�شع���ر ولها رواية اخرى غر روايتها ال�شهرة 
) اللون االرجواين ( وهي اي�شا معروفة بكونها 
م���ن النا�شط���ني يف الدف���اع عن حق���وق االن�شان 
واحلري���ات العام���ة وباالخ����س حق���وق ال�شعب 
الفل�شطين���ي وق�شيته العادل���ة . لعل كل ذلك كان 
متمما جلهودها يف جمال الق�شة الق�شرة التي 
لن تفقد �ش���رورة ا�شتمرارها و�شرعية وجودها 
 ، دعائي���ة  ترويجي���ة  او  ا�شتهاكي���ة  الأ�شب���اب 
فعل���ى الرغم من �شيق �شب���ل ن�شرها وقلة حركة 
ترجمته���ا من لغ���ة اىل اأخ���رى جن���د التطورات 
الفني���ة يف امل���ن الق�ش�شي الق�ش���ر ا�شرع منه 
يف امل���ن الروائ���ي فاالأخ���ر ي�شتقي م���ن االأول 

م�شتجداته.
الق�ش���ة الق�ش���رة ه���ي املخت���ر ملعظ���م و�شائل 
الرواي���ة  يف  واالبت���كار  والتجوي���د  التجدي���د 
والتي مبرور الوقت اأخذت تتخلى عن كثر من 
�شماتها م�شتعرة من الق�شة الق�شرة �شمات مل 
تكن تت�شف بها واأولها كثافة ال�شرد وكثافة لغته 
والتخل���ي عن الطول املف���رط ملتونها واالقرتاب 
م���ن الق�شر كلم���ا وجد الروائي ذل���ك ممكنا . لذا 
ظهر م���ا اأطلق عليه )نوفي���ا ( وانت�شر واالأمثلة 
ال�شاطع���ة علي���ه مث���ل : �شم���ت البح���ر لفركور 
وامل�ش���خ لكاف���كا ولي����س للكولونيل م���ن يكاتبه 
او حكاي���ة بح���ار غري���ق اأو موت معل���ن ملاركيز 
وعربي���ًا نذك���ر : خ���امت الرمل وب�شق���ة يف وجه 
احلياة للتكريل ولكنفاين ماتبقى لكم وعائد من 

حيفا و�شوى ذلك الكثر.

* ال�سن��وات الأخي��رة اقم��ت ف��ي تركي��ا ..هل 
تطلعنا على ال�سبب في ه��ذه الهجرة الطوعية 

وهل كان لها اأثر كبير فيما تبدع؟ 
فع���ًا اإن هجرتي طوعي���ة، واأ�شبابه���ا �شخ�شية 
حم�شة، اأما تاأثرها اإبداعي���ًا فهو ملمو�س كميًا 

ونوعيًا.

العدد )4904( ال�شنة الثامنة ع�شرة - الثاثاء )23( اآذار 2021
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netحوار

حاوره: عالء املفرجي

تركنا وظائفنا وهجرنا منازلنا وت�سردنا في المدن والق�سبات 
والقرى �سعيا اإلى مالذات اآمنة من بط�ص النظام البولي�سي

ومن اأ�سباب مجافاة الكتابة الت�سجيلية الحذر من ال�سقوط في 
مهوى المبا�سرة بالت�سجيل الحرفي للوقائع

دور ال�سخاء المغري الذي قدمته جوائز الرواية لمنتجيها 
كّتابًا ونا�سرين في تحفيز الكثيرين على دخول ميدانها هواة 

ومحترفين 

يرى اأنه لبد من روؤية متكاملة للتعامل مع املوروث وروؤية طرق  توظيفه

قالوا عن جهاد مجيد

جهاد مجيد: ازدهار الرواية يتطلب قاعدة م�ستقرة اجتماعيًا 
واقت�ساديًا و�سيا�سيًا

الروائ���ي جه���اد مجيد ا�شتنفر رموزية الذاك���رة التاريخية عندما وظف �شخ�شي���ات تاريخية كثيرة في 
تو�شي���ع م�شاح���ة الجذب الت���ي مار�شتهامدينة الجندل عب���ر التاريخ ؛فهذه المدينة م���ر عليها ان لم تكن 
ا�شتدرج���ت الكثير من ق���ادة الحروب والملوك زاالمراء واالدب���اء والموؤرخين والم�شت�شرقين ،ووظف 
الروائي اي�شا جملة من الم�شادر التاريخية وما ت�شمنته من وقائع واحداث و�شعها مجيد في ت�شل�شل 
االحداث ومجرياتها كما وردت في الن�س(ويدخل الى عوالم تراثية كما لو كان باحثا يتو�شل المنقارنة 
في كتب التراث عن حقائق تاريخية لي�س ل�شئ �شوى تاأ�شيل البعد التاريخي في روايته ،حتى انه ختم 

ن�س الرواية في فهار�س لاعام والمراحع واالم�شار والمواقع . 
ر�سول محمد ر�سول 

اإن ا�شتغ���ال جهاد مجيد ينطوي على معرقة بخا�شية المتن الذي ينوي توظيفه 
داخ���ل الن�س ،كذلك قدرته،على خل���ق الداللة المعا�شرة م���ن خال تقريب ن�س 
المت���ن باتجاه���ات متمكن���ة م���ن اقامة �شل���ة ديمومة م���ع الراهن ،حت���ى لو كان 
باال�ش���ارة او العامة التي ت�شطدم مبا�ش���رة بمعرفة المتلقي ،وبقدرته الذهنية 
عل���ى خل���ق موؤاءمة بين ماهو مقروء وم���ا هو منتج ، بما هو مق���رون بالمعرفة 
الذت���ي والمو�شوعي وبذل���ك ي�شعنا الكاتب بازاء انتاج مع���ادل مو�شوعي من 

خال فعل التلقي وهذا ما فعله في رواية "دومة الجندل "
جا�سم عا�سي

)) ثاثي���ة الق���رون( للقا����س العراق���ي جهاد مجي���د ق�ش�س ق�شيرة ث���اث هي) الذك���رى المئوية 
وخط���اب القرون وذكرى القرون( و�شب���ب التمثيل بها عائد اوال الى ريادتها في توظيف التاريخ 
بالمفهوم ما بعد الحداثي، فالق�ش�س من�شورة العام 1988 وثانيا اأن كاتبها كان قد بلور مفهوما 
نظريا للتوالي يقوم على ازالة الحدود بين االجنا�س تحت ف�شاء وا�شع هو ال�شردية، وهو الذي 
و�ش���ف التوالي ف���ي مقدمة روايت���ه) حكايات دومة الجن���دل( كاالآتي ) وح���دات �شردية منف�شلة 
مت�شلة تقب�س من الق�شة الق�شيرة الكثافة في الم�شهد والجملة وق�شر الحجم بالن�شبة لكل وحدة 

منفردة واال�شتقالية الن�شبية �شمن هذا الحجم، 
د. نادية هناوي 

جهاد مجيد المولود عام 1947 يعد 
من جيل ال�ستينيات, فقد بداأ الن�سر 

منت�سف هذه الحقبة في مجال الق�سة 
الق�سيرة  فاأ�سدر عام 1972 اأولى 

مطبوعاته هي )ال�سم�ص في الجهة 
الي�سرى( وهي مجموعة م�ستركة 
مع كتاب اآخرين.. ثم  اأ�سدر عام 

1988 مجموعة اخرى حملت عنوان 
)ال�سركاء( . وكانت اخر مجموعة 

ق�س�سية له هي )الرغبة ال�سامية( 
التي �سدرت عام 1989. تقول الناقدة 
نادية هناوي عنه: جملة جهاد مجيد 
ر�سينة قوية تدل على ثراء الكاتب 

اللغوي وخزينه المعرفي في ما يكتب. 
م�سددة على �سرورة درا�سة  اعمال 

جهاد مجيد الروائية من قبل النقاد." 
فجهاد مجيد لأعماله خ�سو�سية 

جهاد مجيد في ال�سردية العراقية, 
فقد اتجه الى الرواية واأ�سدر اولى 

رواياته ) رواية اله�سيم(, عام 1974. 
ثم  )رواية )حكايات دومة الجندل(, 

عام 2001 , و )رواية تحت �سماء 
داكنة(عام 2010. ثم رواته الحديثة 

ال�سدار )اأزمنة الدم( عام 2016, 
منازع التجريب ال�سردي في روايات 

جهاد مجيد, للباحثة الدكتورة نادية 
هناوي , الدار العربية للعلوم نا�سرون , 

بيروت, طبعة اأولى, 20116.      

الق�سم الثاين
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 فرا�س ناجي

 العراق الملكي )1941-1958( ن�ضوج 
الحركة الوطنية في المعار�ضة 

ي���رى الكثير من المثقفي���ن والباحثين العراقيين 
والأجان���ب اأن المجتمع العراق���ي منق�شم عموديًا 
اإل���ى ع���رب �شّن���ة وع���رب �شيع���ة وك���رد بهوي���ات 
را�شخ���ة واأجن���دات متناف�شة، فال يمك���ن تحقيق 
التواف���ق بينه���م اإل عب���ر المحا�ش�ش���ة لأح���زاب 
ف���ي  المكون���ات  ه���ذه  تمث���ل  �شيا�شي���ة  وق���وى 
العملي���ة ال�شيا�شية مثلما يجري ف���ي العراق منذ 
2003. غي���ر اأن تاري���خ العراق ف���ي الأربعينيات 
الخت���الط  اأن  اإل���ى  ي�شي���ر  والخم�شيني���ات 
الجتماعي بين فئات واأطياف المجتمع العراقي 
والتفاع���ل بي���ن الق���وى ال�شيا�شي���ة وم���ا نتج عن 
ذلك م���ن تالقح فكري على م���دى الف�شاء الوطني 
العراق���ي، كل ه���ذا اأّدى الى هيمن���ة هوية وطنية 
عراقي���ة متحررة م���ن �شيط���رة الق���وى الأجنبية 
ومن تالعب ال�شلطة الحاكمة على اأ�شا�س التاآخي 
العربي الك���ردي والإعتراف المتب���ادل بالحقوق 
القومية لكال ال�شريكين في الوطن الواحد، �شمن 
هوية عراقية جامعة لوطن العرب والكرد وباقي 
القومي���ات المتاآخي���ة تكون فيها ال�شي���ادة للدولة 
العراقي���ة الواح���دة الت���ي تعم���ل ل�شال���ح جمي���ع 
اأبناء المجتمع المت�شاوين على اأ�شا�س المواطنة 

بحقوقها وواجباتها.
كان العراق بعد الح���رب العالمية الثانية يمر في 
مرحلة تحول اجتماعي واقت�شادي و�شيا�شي، ما 
اأدى ف���ي النهاية الى ال�شط���دام بين القوى التي 
كان���ت تق���ود عملي���ة التغيير �شد ق���وى "الحر�س 
القدي���م" التي ا�شتماتت ف���ي الت�شبث في ال�شلطة 
ومن���ع عجلة التغيير من ال���دوران، فكان انت�شار 
ق���وى التغيي���ر ف���ي 14 تم���وز 1958 ال���ذي مثل 
محطة فارقة بين نظامي���ن وروؤيتين متقاطعتين 
للع���راق م���ن الأوج���ه الجتماعي���ة والقت�شادية 
وال�شيا�شي���ة. من هنا تتبنى ه���ذه المقالة مفهوم 
الث���ورة لعملي���ة التغيي���ر ف���ي 14 تم���وز 1958، 
لأن النق���الب الع�شك���ري كان فق���ط اأداة التغيي���ر 
بينم���ا �شاهم���ت ق���وى التغيي���ر ب���كل مجاميعه���ا 
ف���ي التح�شير للث���ورة فكريًا وثقافي���ًا و�شيا�شيًا، 
وكذل���ك �شارك���ت ه���ذه الق���وى ف���ي بن���اء النظام 

ال�شيا�شي البديل بعد انت�شار الثورة.
اجتماعي���ًا، �شهد الع���راق تحولت عدي���دة اأهمها 
الزيادة المط���ردة في المدار����س الحديثة واأعداد 
المتعلمي���ن خا�ش���ة ف���ي مراكز الم���دن والأق�شية 

الرئي�ش���ة وانخ���راط اأكب���ر لل�شيع���ة والك���رد ف���ي 
الف�ش���اء الوطن���ي. كم���ا ن�ش���اأ وبداأ ف���ي الن�شوج 
جي���ل جدي���د ترب���ى عل���ى وع���ي وطن���ي يتمحور 
ح���ول التخل�س م���ن ال�شيط���رة البريطانية ويعّد 
النخب���ة الحاكمة وخا�ش���ة ن���وري ال�شعيد وعبد 
الإل���ه عم���الء لبريطاني���ا �ش���د م�شال���ح الع���راق 
العراق���ي  المجتم���ع  انق�ش���م  كذل���ك  الوطني���ة. 
اقت�شاديًا ال���ى طبقتين رئي�شيتي���ن: الأقلية وهم 
الطبق���ة الم�شتفي���دة م���ن النظ���ام والت���ي ت���زداد 
ث���راًء م���ن النخب���ة الحاكم���ة وروؤ�ش���اء الع�شائ���ر 
وكب���ار راأ�شمالي���ي البل���د، والأغلبي���ة م���ن �شواد 
ال�شعب والذي كان ي���زداد فقرًا والفاقد للخدمات 
والإمتيازات على الرغم من تطور اأجهزة الدولة، 
واإزدياد الدخل الوطن���ي وزيادة عدد المتعلمين. 
فق���د اأدى ه���ذا النق�ش���ام الجيل���ي والطبق���ي الى 
انق�ش���ام �شيا�شي حاد و�شراع طاحن بين النخبة 
الحاكم���ة للنظ���ام الملك���ي والأح���زاب المعار�شة 
الي�شارية المتعاطفة مع عامة ال�شعب مثل الحزب 
ال�شيوع���ي وح���زب ال�شع���ب والح���زب الوطن���ي 
الديمقراط���ي، ث���م ان�شم���ت الى ه���ذه المعار�شة 
الأح���زاب القومية العربي���ة والكردية ب�شبب قمع 
النظ���ام الملك���ي لها، حي���ث تبنت ه���ذه الأحزاب 
مب���ادئ التح���رر الوطن���ي والعدال���ة الجتماعية 

بالإ�شافة الى مبادئها القومية.  
م���ن المه���م التاأكي���د هن���ا عل���ى اأن ه���ذا النق�شام 
للطوائ���ف  وعاب���رًا  افقي���ًا  كان  ال�شيا�ش���ي 
والقوميات، فلم يكن ال�شّنة العرب يمثلون �شوى 
15% م���ن الإدارة العلي���ا لح���زب ن���وري ال�شعي���د 
)حزب الإتحاد الد�شتوري( في 1949، بينما كان 
تمثيل ال�شيعة الع���رب 50% والكرد 26%. وكذلك 
كان الك���رد واأقلي���ات المجتم���ع العراق���ي ممثلين 
ب�ش���ورة كبيرة ف���ي الأح���زاب الي�شارية وخا�شة 
الح���زب ال�شيوع���ي العراق���ي، فيم���ا كان ال�شيعة 
ممثلي���ن بقوة ف���ي قيادة الأح���زاب العروبية مثل 

حزب البعث وحزب ال�شتقالل.
كان ال�ش���دام ال�شيا�ش���ي بين الطرفي���ن تدريجيًا 
لك���ن مت�شاعدًا، فكانت احتجاج���ات عمال ال�شكك 
وعم���ال   1946 ف���ي  وكاوورباغ���ي   1945 ف���ي 
و1952   1948 ف���ي  والنف���ط  الب�ش���رة  مين���اء 
و1953 وكذل���ك احتجاج���ات الطلب���ة ف���ي وثب���ة 
عل���ى  والإحتج���اج   1952 واإنتفا�ش���ة   1948
الع���دوان الثالث���ي عل���ى م�شر ف���ي 1956. ولعل 
اأبل���غ تو�شيف لو�شع المجتم���ع العراقي في تلك 

الفت���رة عك�شه الإنتاج الثقافي الآتي من رحم هذا 
المجتم���ع نف�ش���ه كق�شيدة الجواه���ري الع�شماء 
"اأخي جعفر" التي رثى فيها اأخيه طالب الحقوق 
الق���ادم من دم�شق لُيقتل عن���د م�شاركته في واقعة 
الج�ش���ر )وال���ذي �شَمي لحق���ًا بج�ش���ر ال�شهداء( 
في وثب���ة 1948، وفيلم "�شعيد اأفندي" عن ق�شة 
كاميران  اإخراج  م���ن  "�شج���ار" لأدمون �شبري، 
ح�شن���ي وبطول���ة يو�شف العاني ال���ذي اأنتج عام 
1957 وال���ذي �ش���ّور الحال���ة البائ�ش���ة لمتعلمي 

الطبقة المت�شررة في ذلك الوقت.   
لقد اأّدى ال�شتقط���اب ال�شيا�شي الحاد الى تقارب 
اأح���زاب المعار�شة وتعاونها في العمل الم�شترك 
م���ن اأج���ل التغيي���ر ال�شيا�ش���ي واإق�ش���اء النخب���ة 
الحاكمة عن ال�شلطة لتنفيذ ولو القا�شم الم�شترك 
من برامج الأح���زاب ال�شيا�شي���ة المعار�شة. ولم 
يكن ه���ذا بالأمر التلقائي اأو م���ن ال�شهولة بمكان 
ب�شب���ب التقاط���ع الأيديولوج���ي بي���ن الأح���زاب 
المعار�ش���ة، وانم���ا ح���دث ب�ش���ورة تدريجي���ة، 
ونتيجة تاأّكد اأحزاب المعار�شة من انغالق جميع 
الطرق الممكنة للتغيي���ر ال�شيا�شي عبر الو�شائل 

ال�شلمية والديمقراطية.
فق���د تعاونت اأحزاب المعار�ش���ة على الأر�س من 
خ���الل الحتجاج���ات ال�شعبي���ة المتتالي���ة ثم في 
تحال���ف الجبهة الوطني���ة في اإنتخاب���ات 1954، 
بالإ�شاف���ة ال���ى التحال���ف بي���ن ح���زب ال�شتقالل 
والوطني الديمقراط���ي وبدعم من بقية الأحزاب 
المعار�ش���ة ف���ي 1956 لتاأ�شي�س ح���زب الموؤتمر 
الوطن���ي. واأخيرًا وبعد هذه المحاولت الحثيثة 
تاأ�ش�ش���ت جبه���ة الإتح���اد الوطن���ي ال�شري���ة ف���ي 
اأح���زاب ال�شتق���الل والوطن���ي  اآذار 1957 م���ن 
العرب���ي  والبع���ث  وال�شيوع���ي  الديمقراط���ي 
الإ�شتراك���ي، اإذ ا�شتمرت الجبه���ة حتى ثورة 14 
تم���وز وتم م���ن خالله���ا تحدي���د مطال���ب الجبهة 
ال�شيا�شية وتبن���ي ال�شيا�شات المطلوبة لمعالجة 
الق�شاي���ا الداخلي���ة والإقليمي���ة والدولي���ة، كم���ا 
العلي���ا  اللجن���ة  م���ع  بالتن�شي���ق  الجبه���ة  قام���ت 
لل�شباط الأحرار في التخطيط والتنفيذ للثورة.

رافق هذا التعاون والعمل الم�شترك بين الأحزاب 
اأجن���دة  تكوي���ن  عملي���ة  المعار�ش���ة  ال�شيا�شي���ة 
م�شترك���ة لبرنام���ج �شيا�ش���ي م�ش���اد ل�شيا�ش���ات 
النخب���ة الحاكم���ة يه���دف ال���ى ك�ش���ف اأخطاءه���ا 
اأم���ام ال�شع���ب ويعمل عل���ى هدم �شرعي���ة نظامها 
ال�شيا�ش���ي م���ن اأجل تغيي���ر لي�س فق���ط �شيا�شات 

النخب���ة الحاكم���ة، ب���ل التغيي���ر الج���ذري لنظام 
الحكم ومجتمعه ال�شيا�ش���ي. فقد ت�شمنت عملية 
�شي���رورة البرنام���ج الم�شت���رك للجبه���ة تفاع���اًل 
�شيا�شي���ًا وتالقح���ًا اأيديولوجي���ًا بي���ن الأح���زاب 
والح���ركات ال�شيا�شي���ة المعار�ش���ة، فق���ام مثقفو 
الق���وى ال�شيا�شية بدور طليعي في ك�شب واإقناع 

الجمهور بالأفكار ال�شاندة للبرنامج الم�شترك.
التح���اد  لجبه���ة  التاأ�شي�ش���ي  البي���ان  اأن  وفيم���ا 
الوطن���ي ل���م يت�شمن جمي���ع المب���ادئ الأ�شا�شية 
لبرنام���ج الجبه���ة الم�شت���رك بل كان مرك���زًا على 
مهاجم���ة حكوم���ة ن���وري ال�شعيد والخ���روج من 
حل���ف بغداد واإلغاء الح���كام العرفية القمعية في 
الب���الد، اإل اأن مبادئ البرنام���ج الم�شترك للجبهة 
تجّل���ت ف���ي برنام���ج حكوم���ة الث���ورة وميث���اق 
الجبه���ة ال���ذي توافق���ت علي���ه الق���وى ال�شيا�شية 
بع���د نج���اح الثورة. فق���د ت�شمنت مب���ادئ ميثاق 
الجبه���ة مفهوم جدي���د للهوية الوطني���ة العراقية 
يرتك���ز عل���ى �شراك���ة الع���رب والكرد ف���ي الوطن 
القومي���ة �شم���ن  اإق���رار حقوقه���م  م���ع  العراق���ي 
الوح���دة العراقية، بالإ�شافة الى مب���ادئ للعدالة 
الجتماعية مثل اإلغاء القطاع وتطبيق الإ�شالح 
الزراع���ي وتح�شي���ن الخدم���ات لعم���وم ال�شعب، 
ومبادئ �شيا�شية مث���ل البتعاد عن هيمنة الغرب 
وانته���اج �شيا�شي���ة الحي���اد الإيجاب���ي وتعزي���ز 
الحري���ات ال�شيا�شي���ة والحي���اة الديمقراطية في 
الع���راق. وفي هذا ال�شي���اق �شتركز ه���ذه المقالة 
عل���ى �شيرورة المفهوم الجدي���د للهوية الوطنية 
العراقي���ة الجامع���ة والتفاعل الفك���ري والتالقح 
الأيديولوج���ي ال���ذي �شاح���ب ذل���ك بي���ن القوى 
ال�شيا�شي���ة المعار�ش���ة لحك���م النخب���ة ف���ي العهد 

الملكي. 
لق���د ح�شلت تط���ورات كبي���رة بالن�شب���ة للق�شية 
الكردية ف���ي العراق بعد �شق���وط الحكم الوطني 
العروب���ي ف���ي 1941، فم���ن جه���ة ازداد تفاع���ل 
الكرد الجتماعي وال�شيا�شي مع بقية العراقيين 
خا�ش���ة من خالل ت�شاعد تواجدهم في العا�شمة 
بغ���داد، وم���ن جه���ة اأخرى ث���ار البرزاني���ون في 
1943-1945 وتبع ذلك م�شاهمة المال م�شطفى 
البرزان���ي ف���ي تاأ�شي����س "جمهوري���ة كرد�شت���ان 
الديمقراطي���ة" ف���ي مهاباد/ايران الت���ي �شقطت 
تح���ت �شرب���ات الجي����س الإيران���ي ف���ي 1946. 
الك���ردي  الديمقراط���ي  الح���زب  تاأ�شي����س  فت���م 
)وه���و الن�شخ���ة الأولي���ة للح���زب الديمقراط���ي 

الكرد�شتان���ي( ف���ي 1946، ودع���ا ف���ي برنامج���ه 
ال���ى نظ���ام اإتح���ادي ف���ي الع���راق عل���ى اأ�شا����س 
الأخوة العربية الكردي���ة والكفاح الم�شترك �شد 
الإ�شتعمار وحلفائه المحليين. كما �شاهم الحزب 
الديمقراطي الكردي بقوة في اإحتجاجات الوثبة 
ف���ي 1948 وا�شت���رك ف���ي لجنته���ا التن�شيقي���ة، 
فيم���ا �شدرت ف���ي بغداد بع���د الوثب���ة اأول مجلة 
�شيا�شي���ة باللغتي���ن العربي���ة والكردي���ة )ن���زار( 
قامت بالترويج ل�شع���ار الأخوة العربية الكردية 
ومفه���وم العراق كوطن للقوميتي���ن الرئي�شيتين 
الع���رب والكرد. غي���ر اأن ال���دور الطليعي للي�شار 
العراق���ي كان ه���و العام���ل الحا�ش���م ف���ي انت�شار 
مفه���وم ال�شراكة ف���ي الوطن بين الع���رب والكرد 
والإعتراف بالحقوق القومي���ة للكرد في العراق 
عبر التنظير والترويج والدفاع عن هذا المفهوم 

من خالل نتاجهم الفكري والثقافي. 
ويع���ّد كتاب عزي���ز �شري���ف "الم�شاأل���ة الكردية" 
ال���ذي ن�شر ف���ي 1950 الأكثر تاأثي���رًا وريادًة في 
الف�ش���اء الثقافي وال�شيا�شي في العراق بالن�شبة 
لق�شي���ة الحق���وق القومية للك���رد، اإذ دعا فيه الى 
الإعت���راف بحرية تقري���ر الم�شير لك���رد العراق 
عبر التحاد الختياري مع العراق لكن مع حرية 
الإنف�ش���ال وتاأليف دولة م�شتقلة. ث���م تتابع بعد 
ذل���ك توافق بقية الأح���زاب العراقي���ة المعار�شة 
كالح���زب ال�شيوع���ي العراقي والح���زب الوطني 
الديمقراط���ي وح���زب ال�شتق���الل العروبي على 
مفه���وم ال�شراكة في الوطن مع الكرد والعتراف 
بالحق���وق القومي���ة الكردي���ة، فيم���ا �شاحب ذلك 
تح���ول ف���ي مواقف الأح���زاب الي�شاري���ة باتجاه 
الإعت���راف بالعراق كجزء من المة العربية التي 

ت�شعى الى وحدتها القومية. 
وهكذا اأ�شب���ح مفهوم الهوي���ة الوطنية العراقية 
مو�شوعًا فارق���ًا بين روؤيتي���ن: الروؤية الر�شمية 
للنظ���ام ال�شيا�شي الملكي الذي فر�شته بريطانيا 
عل���ى الع���راق بهويت���ه العربية وعّد الك���رد كاأحد 
المعار�ش���ة  حرك���ة  روؤي���ة  مقاب���ل  الأقلي���ات، 
ال�شيا�شي���ة للنظام الملكي والت���ي تبنت ال�شراكة 
ف���ي الوط���ن بي���ن الع���رب والك���رد والعت���راف 
بالحق���وق القومي���ة ل���كال ال�شعبين. ولع���ل اأبلغ 
دلل���ة على هذا النق�شام هو تبني حزب الموؤتمر 
ح���زب  ي�ش���م  موّح���د  ح���زب  الوطن���ي – وه���و 
الديمقراط���ي  والوطن���ي  العروب���ي  ال�شتق���الل 
الي�ش���اري – لمفه���وم �شراكة الع���رب والكرد في 

الوط���ن، في حين اإن وزير داخلية حكومة نوري 
ال�شعي���د ال���ذي من���ع تاأ�شي����س هذا الح���زب على 
اأ�شا�س تبنيه لهذا المفهوم كان كرديًا وهو �شعيد 

القزاز.  
لقد كانت عملية تاأ�شي����س جبهة التحاد الوطني 
و�شيرورة برنامجها ال�شيا�شي الم�شترك بمثابة 
بن���اء الكتلة التاريخي���ة – ح�شب تعبي���ر المفكر 
الإيطالي المارك�شي غرام�شي – الم�شادة لنظام 
الحك���م الملكي الآيل ال���ى ال�شقوط والتي ك�شبت 
ال���ى جانبه���ا جمه���ورًا عري�ش���ًا م���ن المجتم���ع، 
وب�شمنه���م تنظيم ال�شباط الح���رار في الجي�س 
العراق���ي، وذل���ك عب���ر هيمنته���ا الثقافي���ة عل���ى 

الف�شاء الوطني المعار�س.  
ث���ورة 14  ف���ي  اأن �شق���ط النظ���ام الملك���ي  فم���ا 
تم���وز التي بادر اليه���ا تنظيم ال�شب���اط الحرار 
و�شاندته���ا جبهة التحاد الوطن���ي، حتى تمثلت 
اأح���زاب الجبه���ة كاأغلبية في الحكوم���ة العراقية 
للجمهوري���ة الفتي���ة، بينم���ا ل���م يتمث���ل ف���ي هذه 
الحكوم���ة �ش���وى ثالث���ة ع�شكريين )ول���و باأعلى 
المنا�ش���ب القيادي���ة(. وكذل���ك تبن���ت �شيا�شيات 
النظام الجمه���وري الجديد البرنام���ج الم�شترك 
لالأح���زاب الوطني���ة المعار�ش���ة للنظ���ام الملكي 
والت���ي اأ�شبح���ت مهيمن���ة ثقافي���ًا عل���ى كل م���ن 
الدول���ة والمجتم���ع المدن���ي بع���د الث���ورة وبمن 
فيهم البعثي���ون، حيث نّوه �شع���دون حمادي في 
مقاله الفتتاحي ف���ي جريدة الجمهورية البعثية 
ف���ي اأيلول 1958 اإل���ى اأن حركة القومية العربية 
ت�شع���ى الى تدعيم الإخوة العربي���ة الكردية واأن 
يكون الكرد "�شركاء بالفعل ل بالإ�شم وبالحقيقة 

ل باللفظ".
وعل���ى الرغم من اأن الري���ف العراقي كان ل يزال 
متاأخ���رًا ن�شبة الى المدن، م���ع عدم ن�شج الثقافة 
ال�شيا�شي���ة لعم���وم المجتم���ع وخا�ش���ة بالن�شبة 
ال���ى العملي���ة الديمقراطي���ة، وبق���اء تاأثير �شلطة 
الدي���ن والع�شي���رة عل���ى جمه���ور غي���ر قلي���ل في 
المجتمع العراق���ي، اإل اأن النظام العام للمجتمع 
العراق���ي كان ق���د انج���ز في تم���وز 1958 محطة 
مهم���ة في عملية التحول نحو المجتمع الحديث، 
حي���ث �شي���ادة الوع���ي الوطن���ي وتط���ور الوعي 
ال�شيا�شي على اأ�شا�س الروؤى ال�شيا�شية وهيمنة 
ثقافية لهوية وطني���ة جامعة على مجمل الأر�س 
العراقي���ة وبرنامج وطن���ي للعدال���ة الجتماعية 

والتحرر الوطني �شد الهيمنة الغربية. 

ل �ش���ك اأن م���رد ه���ذه المواق���ف ه���و اأن الترا�ش���ق 
بالتهامات بين روؤ�شاء وملوك الدول غير ماألوف 
، ل�شيم���ا واأن الخالف اأو ال�ش���راع بين الوليات 
المتح���دة ورو�شي���ا لم يكن ي�شتدع���ي اللجوء لهذا 

الأ�شلوب بنظر كثيرين.
الرئي����س الرو�ش���ي بوتي���ن الذي فوج���ئ بالتاأكيد 
به���ذا )الته���ام( واأب���دى انزعاج���ه من���ه رد علي���ه 
ب�الق���ول اإن م���ن يوجه مثل هذا الته���ام هو القاتل 
، لكن���ه يتمنى للرئي�س باي���دن ال�شحة وال�شالمة ، 
ولكي ل ي�شدق اأحد ه���ذه الأمنية ال�شاخرة اأردف 

تاأكيدها بالقول ، اأنا ل اأمزح !
تحليالت ور�شد المراقبين في وا�شنطن ومو�شكو 
واأنح���اء العال���م ذهب���ت مذاه���ب �شتى ف���ي تف�شير 
الأ�شب���اب التي دعت بايدن لط���الق هذا التهام اأو 
)الحك���م( فمن قائل اإنها زلة ل�ش���ان كذبتها الناطقة 
باأ�ش���م البيت البي����س بالق���ول اإن الرئي�س بايدن 
غي���ر نادم على ما قاله ، وم���ن تحليل اآخر يقول اإن 
باي���دن لم يقل ذل���ك بل�شانه انما قال فق���ط نعم ردًا 
على �ش���وؤال مندوب ال�شبكة ال���ذي اأجرى المقابلة 
و�ش���األ باي���دن فيم���ا اإذا الرئي�س الرو�ش���ي بوتين 
قات���ل فاأجاب بايدن ب���� )نعم( .. هذا اإ�شافة الى من 
ذه���ب بتحليله لأبعد من ذلك بال�شوؤال فيما اإذا كان 

اتهام بايدن ه���و موؤ�شر لبداية حرب عالمية باردة 
جديدة .. والى غير ذلك من تقديرات وتحليالت.

لك���ن الأ�شئلة المهم���ة التي كان يج���ب طرحها منذ 
الب���دء وم���ا زالت مطروح���ة بهدف الإجاب���ة عليها 
ه���ي : لماذا ل���م يقدم باي���دن وهو يوج���ه )الحكم( 
ولي����س الته���ام بالقاتل ال���ى بوتين ول���و دلياًل اأو 
مث���اًل واح���دًا يوؤكد ما يقول ؟ وه���ل اأن ما يق�شده 
ه���ي اأعمال القت���ل الت���ي ارتكبها بوتي���ن تمت في 
رو�شي���ا ذاته���ا اأم ف���ي اأمي���ركا اأم ف���ي �شوريا التي 
اأن الجي����س الرو�ش���ي  اأعل���ن رئي�شه���ا ب�شراح���ة 
و�شالح���ه هي الت���ي حفظت نظامه م���ن ال�شقوط . 
اأم���ا ال�شئلة المهمة المقابلة الأخ���رى فهي : لماذا 
لم يطل���ب الرئي�س بوتين م���ن الرئي�س بايدن ولو 
دلياًل واحدًا لتاأكي���د و�شفه ب� )القاتل( كي يحرجه 

ويبرئ نف�شه من تهمة القتل .
اإن و�ش���ف اأو اته���ام الرئي����س الميرك���ي باي���دن 
لنظي���ره الرئي����س الرو�ش���ي بوتي���ن ب���� )القات���ل( 
و�شم���ت بوتي���ن اأو ع���دم مطالبته باي���دن بالدليل 
والكتفاء بالرد ال�شاخر ، �شيبقي هذه الت�شاوؤلت 
مطروحة بقوة على الرئي�س الإجابة عليها لتنوير 
ال���راأي العام ، واأقله ، لالحتف���اظ بالقدر المطلوب 

من الم�شداقية لما يقولن !

بايدن وو�صف بوتين بالقاتل .. لماذا ؟

م����ئ����وي����ة ال�������دول�������ة ال����ع����راق����ي����ة

ن���ح���و �����ص����ردي����ة وط���ن���ي���ة ب��دي��ل��ة
تناولت الأجزاء ال�ضابقة من هذه المقالة ن�ضوء اإقليم العراق العثماني وتاأ�ضي�س الدولة العراقية لحد الغزو البريطاني الثاني في 1941 كجوانب 

اأ�ضا�ضية ل�ضردية وطنية بديلة تهدف لبناء الذاكرة العراقية التاريخية من اأجل اإعادة التاأ�ضي�س لهوية وطنية جامعة، اإذ يمكن اأن ي�ضاعد ذلك في 
العبور من مرحلة الت�ضارع المكوناتي منذ 2003 الى مرحلة التكامل والتعاي�س ال�ضلمي، خا�ضة مع انبثاق الحتجاجات ال�ضعبية ال�ضبابية في ت�ضرين 

الأول 2019. ويكمّل هذا الجزء من المقالة جانبًا اأ�ضا�ضيًا اآخر لهذه ال�ضردية الوطنية البديلة.
(4-3)

ربما كانت مفاجاأة من الوزن الثقيل 
للكثيرين ، اأن يوجه الرئي�س الميركي 
بايدن ، وهو رئي�س دولة عظمى ، �ضفة 

) القاتل( لنظيره الرئي�س الرو�ضي 
بوتين ، وهو رئي�س دولة عظمى اأي�ضًا 

، وذلك اأمام و�ضائل الإعالم العالمية 
، لذلك اأثار هذا الت�ضريح ردود فعل 

متباينة �ضواء على ال�ضعيدين الميركي 
والرو�ضي ، اأم على ال�ضعيد العالمي ، 

وذلك بين منتقد ومنده�س ومت�ضفي !

- تت�شلح الراأ�شمالي���ة المعولمة بقوانين جديدة 
منه���ا  وانطالق���ًا  والتهمي����س  بالتبعي���ة  تت�ش���م 
تحتدم النزاعات الدولي���ة - الوطنية حول كثرة 
م���ن المو�شوعات منه���ا حماية الدول���ة الوطنية 
و�شيان���ة ا�شتقالله���ا الوطن���ي، تط���ور تنميته���ا 
القت�شادي���ة وتعزي���ز بنيته���ا الجتماعية ف�شال 

عن مناه�شة ميول الهيمنة والإلحاق.
- انطالق���ًا من تلك النزاعات تت�شكل �شمة جديدة 
للتناق�ش���ات الوطني���ة تتج�ش���د بتاأثي���ر العوامل 
الدولي���ة عل���ى التناق�ش���ات الوطني���ة، ا�شتن���ادًا 
ال���ى ان �شيا�ش���ة المراك���ز الراأ�شمالي���ة المت�شمة 
بالتبعية والتهمي�س اأ�شبحت قانونًا ا�شا�شيًا في 

تطور ال�شيا�شة الدولية. 
- التناق����س الرئي����س بي���ن ال�شي���ادة الوطني���ة 
وقوانين التبعية والتهمي�س للمراكز الراأ�شمالية 
يتجلى في الداخل الوطني بنزاع القوى الطبقية 
العاملة عل���ى ال�شتقالل والتنمية الوطنية وبين 
ق���وى التبعي���ة واللح���اق للمراك���ز الراأ�شمالي���ة 

الكبرى. 
- تلخي�شًا يمكن ال�شتنتاج اأن القوانين الدولية 
الناظمة لوحدانية التط���ور الراأ�شمالي المت�شمة 
بالتبعي���ة والتهمي����س تتحول ال���ى عوامل فاعلة 

في تطور التناق�شات الوطنية. 
- اإن ال�شتنتاج الفكري – ال�شيا�شي الم�شار اإليه 

ي�شتمد �شرعيته من الروؤى التالية-
اأوًل- تعذر بناء اأنظمة ا�شتراكية 

- ت�شت���رط وحدانية نموذج التط���ور الراأ�شمالي 
تعّذر بناء نظ���م �شيا�شية ا�شتراكي���ة وما يتطلبه 
ذلك من بناء اأنظمة �شيا�شية - ديمقراطية ت�شكل 

بدياًل عن النظم ال�شتراكية الغاربة.
اإن تع���ّذر بن���اء دول ا�شتراكية ت�شتم���د �شرعيتها 

الفكرية من الوقائع الجديدة التالية- 
 1- وحدة ال�شوق الراأ�شمالية العالمية. 

 - تف�شي وحدانية التطور الراأ�شمالي و�شيادته 
ف���ي العالق���ات الدولي���ة ال���ى تراب���ط الأ�ش���واق 
الوطني���ة  الأ�ش���واق  ت�شاب���ك  عب���ر  الراأ�شمالي���ة 
-الدولي���ة وم���ا ينتج���ه ذل���ك م���ن ظه���ور �ش���وق 

راأ�شمالية عالمية متعددة الم�شتويات. 
 2--وحدة الكفاح المناه�س للراأ�شمالية. 

-- ي�شت���رط ترابط ال�ش���وق الوطني���ة -الدولية 
ت�شام���ن الق���وى العالمي���ة المكافحة �ش���د الفقر 
والتهمي����س وما يتطلبه ذلك من ت�شديد الأوا�شر 
الكفاحي���ة بين ف�شائ���ل الطبقة العامل���ة العالمية 
رغم اخت���الف مطالب الجتماعي���ة – ال�شيا�شية 

في المراكز الراأ�شمالية عن مطالبها الوطنية في 
الأطراف الراأ�شمالية.

ثالثًا - التطور المتفاوت 
- تراب���ط ال�شوق الراأ�شمالي���ة العالمية يتجاوب 
وقانون التط���ور المتفاوت وما يفرزه من ظهور 

مراكز دولية وتخلف اأطراف دولية اأخرى. 
الراأ�شمال���ي الموح���دة  العال���م  اأ�ش���واق دول  اإن 
وما تنتجه من تناق�ش���ات في ال�شيا�شية الدولية 
يج���د انعكا�ش���ه ف���ي الداخ���ل الوطن���ي متج�شدًا 

بالمو�شوعات الفكرية التالية --
- تتطل���ب وح���دة ال�ش���وق الراأ�شمالي���ة العالمية 
نهو����س مراك���ز راأ�شمالية متط���ورة واإفقار دول 
راأ�شمالي���ة اأخ���رى انطالقًا م���ن �شي���ادة وفعالية 
قوانين التبعية واللحاق في العالقات الدولية. 
بن���اء  والإلح���اق  التبعي���ة  قواني���ن  ت�شت���رط   -

تحالفات وطنية مناه�شة للتبعية والتهمي�س.
- اإن مخاط���ر قواني���ن التبعي���ة والتهمي����س على 
الدول الوطنية واأبنيتها الجتماعية تتجلى ب- 
-- تفكي���ك ال���دول الوطني���ة وتهمي����س طبقاته���ا 

الجتماعية.
 - فرعي���ة  اجتماعي���ة  طبق���ات  �شي���ادة   --
كمبورادورية- البرجوازي���ة الربوية- وتراجع 

طبقات اجتماعية اأخرى.
 -- تدخ���ل المراكز الراأ�شمالي���ة باأ�شكال مختلفة 

في ال�شوؤون الداخلية للدول الوطنية. 
--مباركة النزاعات الداخلية وت�شجيع الطبقات 
الفرعي���ة عل���ى ممار�ش���ة الإره���اب المنظ���م �شد 

القوى الطبقية المناه�شة للهيمنة الخارجية. 
-- اإن زيادة التاأثير الخارجي على �شير النزاعات 
الداخلية يتطلب من الق���وى الديمقراطية انجاز 

كثرة من المهام الوطنية اأهمها –

1 – وح���دة الق���وى المكافح���ة �ش���د الهيمن���ة 
الخارجية

تتمتع وح���دة القوى الوطني���ة – الديمقراطية 
المناه�ش���ة للهيمن���ة الخارجي���ة باأهمية كبيرة 
اأهمه���ا تتلخ�س ف���ي محا�شرة الق���وى الطبقية 
الفرعي���ة وتحجي���م تحالفاته���ا م���ع الراأ�شم���ال 

الحتكاري الدولي.
2- بناء اقت�شاد وطني متعدد الأنماط 

يحت���ل قطاع الدولة القت�شادي اأهمية اأ�شا�شية 
باعتب���اره  الوطن���ي  القت�ش���اد  تط���ور  ف���ي 
قطاع���ًا قائ���دًا للقطاع���ات القت�شادي���ة الأخرى 
وحامي���ًا لن�شاطها الوطن���ي ودورها في �شيانة 
الدول���ة وت�شكيلته���ا الجتماعي���ة م���ن التفتيت 

والتهمي�س. 
3-وحدة القوى الوطنية - الدولية المناه�شة 

للتبعية. 
 تتطور فعالية العالقات الوطنية بعد ا�شتنادها 
ال���ى جبه���ة دولية- وطني���ة مناه�ش���ة لقوانين 

الهيمنة والتهمي�س ت�شعى الى -- 
- بن���اء عالق���ات وطني���ة - دولي���ة عل���ى قاعدة 
التعاون الم�شترك بين اأطراف القانون الدولي. 
-- تحري���م التدخ���الت الع�شكري���ة الخارجي���ة 

ومنع التدخل بال�شوؤون الوطنية. 
-- بناء العالقات الدولي���ة على اأ�شا�س التطور 
المتكاف���ئ وتقدي���م الم�شاعدة للتط���ور الدولي 

الم�شترك.
وبن���اء  يتراف���ق  الدولي���ة  العالق���ات  بن���اء  اإن 
التحال���ف الوطني المرتكز عل���ى المو�شوعات 

التالية- 
الق���وى  بي���ن  – قي���ام تحالف���ات وطني���ة  اأوًل 
المنتجة تنطل���ق من �شيانة ال�شي���ادة الوطنية 

والتركي���ز على التع���اون الطبقي ف���ي مواجهة 
نهوج التبعية والتهمي�س. 

ثاني���ًا - حماي���ة الدول���ة - للطبق���ة العامل���ة - 
الدول���ة  اأجه���زة  ف���ي  البرجوازي���ة  ال�شرائ���ح 
الإداري���ة واق�شام من-- البرجوازية الوطنية- 
وحثها عل���ى الكفاح الم�شترك اله���ادف ل�شيانة 

الدولة الوطنية من التبعية والتهمي�س. 
ثالث���ًا- محا�شرة الطبق���ات الفرعية عبر تفتيت 
مواقعه���ا ف���ي الإنت���اج الوطن���ي ومنعه���ا م���ن 

التكال على العامل الخارجي. 
الديكتاتوري���ة  الأ�شالي���ب  رابع���ًا-- مناه�ش���ة 
والنقالب���ات الع�شكرية في الحي���اة ال�شيا�شية 
الديمقراطي���ة  ال�شرعي���ة  عل���ى  والعتم���اد 
النتخابية في الو�شل الى ال�شلطة ال�شيا�شية. 
 – الإقليمي���ة  التحالف���ات  خام�شًا—تطوي���ر 
الدولي���ة الم�شتن���دة عل���ى التع���اون الم�شت���رك 

وعدم التدخل بال�شوؤون الداخلية. 
اإن الدالت المقترحة تتبدل في مجرى الن�شال 
الم�شت���رك وتغتنى بالتجرب���ة الكفاحية للقوى 

الوطنية الديمقراطية.  
ا�شتن���ادًا ال���ى م���ا ج���رى ا�شتعرا�ش���ه يمكنن���ا 

�شياغة الروؤى الفكرية التالية-- 
عوام���ل  الخارجي���ة  العوام���ل  – اأم�ش���ت  اأوًل 
موؤثرة في م�شار الكفاح الوطني -الديمقراطي 
المر ال���ذي ت�شترط���ه فعالية قواني���ن التو�شع 

الراأ�شمالي.
ثاني���ًا –تاأثير العوامل الخارجية على العوامل 
الوطني���ة يتطل���ب بن���اء جبهات وطني���ة ت�شتند 
عل���ى الق���وى الطبقي���ة المنتج���ة ف���ي الت�شكيلة 

الوطنية لجتماعية.
ثالثًا—تعتم���د التحالف���ات الوطني���ة ال�شرعية 
الديمقراطي���ة النتخابية للو�شول الى ال�شلطة 

ال�شيا�شية.
رابع���ًا – تحريم كافة ا�شكال العنف بين القوى 
ال�شيا�شي���ة  الديمقراطي���ة  واعتم���اد  الوطني���ة 

اأ�شا�شًا لتناف�س برامجها الوطنية. 
خام�ش���ًا – اعتم���اد �شيا�ش���ة تع���اون اإقليمي –

دول���ي م�شتندة الى تبادل المناف���ع القت�شادية 
ومناه�ش���ة التدخالت الخارجية ف���ي ال�شوؤون 

الوطنية.
اإن ال���دالت الم�ش���ار اليها ت�شترطه���ا وحدانية 
التطور القت�شادي الراأ�شمالي وطبيعة الكفاح 
الهادف الى تحجيم اأ�شرار الهيمنة الراأ�شمالية 

على الدولة الوطنية وت�شكيلتها الجتماعية.

وحداني��ة التط��ور الراأ�ص��مالي والتحالف��ات الوطنية

   عبد احلليم الرهيمي

   لطفي حامت



 �س:كي��ف تنظ��ر �لدكتورة ن��و�ل �ل�س��عد�وي �إلى 
حركة �لفك��ر �لعربية �لحالية، هل هي في �سعود 

�أم هبوط �أم ماذ�؟ 
د. نوال : الفكر العربي يتدهور اليوم وهو في رّدة 
كبيرة ب�س���بب الرّدة ال�سيا�س���ية على الم�س���تويين 
الدول���ي و المحل���ي العرب���ي، وهن���اك رّدة ثقافي���ة 
وفكري���ة وغزو فك���ري وهابي واإ�سالم���ي اأ�سولي 
وال���ذي ي�سّب���ب الج���زء الأ�سا�س م���ن هذه ال���رّدة، 
واإن هن���اك الح���ركات الأ�سولي���ة الإ�سالمي���ة التي 
ن�ساأت ب�س���بب التعاون مع الأميركان والحكومات 
المحلية العربية. ففي م�سر مثاًل، ال�سادات تعاون 
مع الحكومة الأميركية وهو الذي �س���جع التيارات 
الإ�سالمية ل�سرب الي�سار الم�سري وتق�سيم البلد.

كل ذل���ك يتبعه الفك���ر لأن الفكر يتب���ع ال�سيا�سة في 
�سعوبن���ا، ولك���ن الفكر يج���ب اأن ي�سب���ق ال�سيا�سة 
وي�سب���ح متقدم���ًا عليه���ا، لك���ن الفك���ر عندن���ا نحن 
ال�سعوب العربية، يتبع ال�سيا�سة والنخب العربية 
تتبع الحكوم���ات وت�ستخدمه، وقليل من المثقفين 
اأنه���م  الع���رب يقف���ون �س���د الحكوم���ة والنتيج���ة 
ت�سوه���ت �سمعته���م ويدخلون ال�سج���ون وُت�سادر 
اأعماله���م مث���ل اأعمال���ي، وروايت���ي الأخي���رة التي 
�س���ودرت من قبل الأزه���ر والكني�سة ب�سبب بع�س 
العب���ارات التي اعتبروها اأنها �س���ّد الأديان، وهي 
رواية على ل�سان اأبطال خياليين، حيث اأن الرواية 
ه���ي مزيج م���ن الواقع والخي���ال. اأما حرك���ة النقد 
ف���ال توجد لدينا حرك���ة نقد فّعال���ة و�سحيحة، لأن 
نّقادنا ه���م موظفون لدى الدولة، وه���ذا طبعًا �سد 
حركة النقد، والدلي���ل اأن النّقاد قد قاموا بمهاجمة 

روايتي الأخيرة، لأن النظام ال�سيا�سي يحاربني، 
اإذن النق���د الأدب���ي يحاربني كذلك، وه���ذه ماأ�ساة، 
حي���ث ل توجد حرك���ة فكرية ول توج���د بالنتيجة 

حرية نقد اإل نادرًا.

���س: هن��اك مقول��ة للمفك��ر �لم�س��ري �لدكت��ور 
عاطف �لعر�قي يقول فيها: �إن �لأفكار �لتي كانت 
تق��ال بحرية في �لع�س��ر �لعبا�سي ل��و قيلت �ليوم 
لعّل��ق �أ�س��حابها عل��ى �لم�س��انق، فما ه��و تعليقكم 

على هذه �لمقولة؟
د. نوال : ه���ذا �سحيح بل يوجد في م�سر القديمة 
الآله���ة اإيزي����س، كان���ت ام���راأة حيث كان���ت للمراأة 
في م�س���ر القديمة حرّي���ة وكرامة، وكان���ت للمراأة 
الم�سري���ة القديمة كرامة �ُسلبت اليوم، حيث كانت 
امراأة اآله���ة وحاكمة ونقيبة اأطباء ومفكرة والآلهة 
)�سخم���ت( كان���ت نقيبة اأطباء والي���وم في م�سر ل 
توج���د نقيبة اأطباء، اإذن هن���اك رّدة ثقافية وفكرية 
عن الح�س���ارة القديمة. لقد ب���داأت الثقافة القديمة 
ف���ي الع���راق، حي���ث مّه���د اللفاباتكا، حي���ث كانت 
)نيدابا( الم���راأة العراقية القديمة ه���ي التي بداأت 

الكتابة.

���س: �إذن �لمفه��وم من كالم��ك دكت��ورة، �أن معاناة 
�لفكر و�لرو�ية ب�س��بب قّلة حركة �لنقد �لأدبية 

و�لثقافية وعدم تحّررها؟
د. ن���وال : نع���م ه���ذا �سحي���ح وذلك ب�سب���ب غياب 
الحري���ة، والنقد يحتاج الحري���ة ول يمكن ازدهار 
النق���د اإل في ظ���ل الحري���ة والديمقراطي���ة التي ل 
تعن���ي فقط النتخابات، بل تعن���ي اأن كل ان�سان له 
عم���ل مبدع، حيث توّفر له حياة حّرة كريمة ويبدع 
من خاللها، ولكن لدينا على �سبيل المثال في م�سر، 

المجتمع جائ���ع وهناك فقر مدق���ع ب�سبب العولمة 
وال�ستعم���ار وتع���اون الحكوم���ات مع���ه، فعندم���ا 
يوجد فقر لدى اأغلبي���ة النا�س فكيف يفكرون وهم 
جائع���ون، اإذن �ستبقى النخبة فقط هي التي تفّكر، 

ولكنها تفّكر لخدمة ال�سلطة اإل القليل منهم.

�س: ما هي روؤية �لدكتورة نو�ل �ل�سعد�وي لحركة 
�لحد�ثة �لعربية ور�أيها بالحد�ثويين �لعرب؟

د. ن���وال: اعتق���د اأن الفك���ر العرب���ي تاب���ع للفك���ر 
الأميركي بكل اأ�سف، فلما اأقراأ ال�سحف الأميركية، 
ل�سموئي���ل  واأق���راأ  الع���رب،  للمفكري���ن  واأق���راأ 
هنتغت���ون، اأرى المفكري���ن الع���رب ينقل���ون عن���ه 
دون اأن يفك���روا اأن هذه الفكرة خاطئة ول تنطبق 
علين���ا، لأن ال�س���راع لي����س �س���راع ح�س���ارات اأو 

اأدي���ان، بل ه���و �س���راع م�سال���ح واأرا����سٍ وحياة 
وبترول و�سيطرة كفل�سطي���ن مثاًل، ال�سراع هناك 
على الأر�س والمياه، والعراق هناك �سراع بترول 
و�سيط���رة، وه���م يخترع���ون �س���راع الح�س���ارات 
ليغّطوا ال�سراع القت�سادي وال�سيا�سي الحقيقي.

���س: �أفه��م م��ن كالم��ك �أن �لمثقفي��ن ف��ي حال��ة 
�جت��ر�ر ثقافي وه��ذ� ما ق��ال ب��ه �لمفكر)محمد 

عابد �لجابري(؟
د. ن���وال: نع���م اأغل���ب المثقفي���ن كذل���ك، ولك���ن قلة 
تنتق���د، وتقوم بالنقد، وه���وؤلء القّلة يدفعون ثمنًا 
غالي���ًا، هوؤلء القّل���ة من الالزم اإبرازه���م لكن الذي 
يطف���و عل���ى ال�سط���ح ه���م النخ���ب الت���ي تعمل مع 

ال�سلطة.

���س: �عتق��د �أن هناك �س��لطة ��س��تبد�دية تحاول 
�أن ت�سّي��ق عل��ى �لنخ��ب �لثقافي��ة �لعربي��ة �لتي 
تخل�س��ت م��ن �سلط��ة �لحكوم��ات، ومث��ال ذل��ك ما 
تعر���س له �لمفكر )ن�سر حامد �أب��و زيد �أو �ل�سيد 

�لقمني(؟
د. ن���وال: لي�س فقط هوؤلء، بل ما حدث معي حيث 
حاول���وا اأن يفرق���وا بين���ي وبين زوج���ي الدكتور 
�سري���ف حتات���ة بالق���وة ب�سب���ب روايت���ي الأخيرة 
وذهبن���ا للمحاكم وقالوا اإن ن���وال ال�سعداوي �سّد 
الإ�س���الم والأدي���ان، ولكن ب���كل اأ�س���ف، اأن الثقافة 
العربية تهمل ن�سال الن�ساء على الم�ستوى الفكري 
والدلي���ل على ذلك، اأنت تذك���ر ا�سماء مفكرين عرب 
رج���ال ول تذكر الن�ساء، فالتاريخ يذكر ن�سر حامد 
اأبو زيد ومحمد عب���دة وغيرهما، وليوؤّرخ ويذكر 
�سيئ���ًا عن ن�س���ال الن�ساء ف���ي المج���الت الفكرية، 
فاأي���ن ن�س���ال الن�س���اء العربي���ات اللوات���ي دافع���ن 

وكافحن ودفعن الثمن غاليًا ول يذكرهن اأحد؟.

�س / ماذ� تقول �لدكتورة نو�ل في ما يخ�س ق�سية 
تحرير �لمر�أة وتخلي�سها مما تعاني؟

د.نوال: المراأة ل تحرر اإل بالمراأة، والن�ساء يجب 
اأن تتخ���ذ الموقف ال���الزم لتحريرهن، وحاولنا اأن 
نعم���ل اتح���ادًا للن�ساء ف���ي م�سر ي�سّم���ى )ت�سامن 
الم���راأة العربية( وانهم وقفوا �س���ّد عملنا، فوقفت 
الحكوم���ة �سدنا لأن في اتحاد الن�س���اء قوة، وهنا 
ل اعني الن�ساء بايلوجي���ًا، لأن كوندوليزا راي�س، 
ام���راأة بايلوجيًا، ولكن في عقله���ا وفكرها وراأ�سها 
فكر جورج بو�س، ولدينا 40% من الرجال اأع�ساء 
في ت�سامن المراأة العربية، وهناك رجال متقدمون 
في م�ساألة ال�سدّية من قهر المراأة في الأ�سرة و�سد 
النظام الطبيع���ي، واأهم �سيء لتخلي�س المراأة من 
القهر هو العم���ل ال�سيا�سي الموحد للن�ساء، لأنه ل 

بد من قوة لأنه ل يمكن قهر القوة بدون قوة.

���س/ هل �ل�سبب في �لنظ��رة �لتقليدية للمر�أة هو 
�لدين �أو �لأديان ب�سكل �أ�سا�س؟

د. ن���وال: الدين خادم لل�سيا�سة حيث لدينا مبداأين 

ف���ي ت�سامن المراأة العربي���ة، الأول رفع الحجاب 
ع���ن العقول حت���ى ل نت�سور اأن الدي���ن هو ظلمة 
والدي���ن ه���و فك���ر �سيا�س���ي وهو خ���ادم له���ا، لأن 
ال�سيا�س���ة ه���ي ق���وة لم���ا تاأت���ي لتف�سي���ر الآي���ات 
ح���ول  يختلف���ون  الم�ساي���خ  اأن  ت���رى  القراآني���ة، 
تف�سي���ر الآية الواحدة، والتف�سير الذي يطغى هو 
تف�سي���ر ال�سلط���ة، اأي التف�سير ال���ذي تر�سى عنه 
ال�سلط���ة والدي���ن وتف�سيراته يخ�س���ع لل�سيا�سة، 
ولذل���ك هناك ا�سطهاد للمراأة اكثر، لأن المراأة هي 
ا�سعف ال�سرائح ف���ي المجتمع، ولما تح�سل رّدة 

تح�سل �سّد المراأة.

���س/ هناك ر�أي – يقول �إن ما تعانيه �لمر�أة �ليوم 
ب�سب��ب �لمازوخي��ة �لتي ف��ي �سخ�سيته��ا �أي هي 
بطبيعته��ا تح��ب �لرجل �لق��وي وتتل��ذذ بوقوع 

�لألم عليها فماذ� تقولين �أنِت؟
د. نوال: هذه كلها تف�سيرات خاطئة من اأجل خداع 
العق���ول، مثلم���ا يقولون عل���ى ال�سع���وب العربية 
اأنه���ا �سعوب متخّلفة فكري���ًا، وهي مازوخية تريد 
حاكمًا قويًا وهي ت�س���رب بالع�سا، وكما يقولون 
ع���ن ال�س���ود ف���ي اإفريقيا وكي���ف اأنه���م يخ�سعون 
بالع�س���ا واإن عقل الرجل الأ�سود هو اأقل من عقل 
الرج���ل الأبي�س، وه���م يقولون عن الم���راأة نف�س 
ال�سيء، وعقل المراأة اأقل واأنها تحب الألم، ولكنه 
تبري���ر �سيا�سي لقهر الن�ساء لأن الذي يقهر ن�سف 
المجتم���ع ي�سيط���ر عل���ى المجتم���ع، فيج���ب رفع 
الحجاب عن العقول كي تتبّين الحقائق الفكرية.

����س: تعاني الم���راأة العربي���ة ا�سطه���ادات كبيرة 
وغي���ر م�سروعة، فما هي الآليات التي من الممكن 

اتباعها لتخلي�س المراأة من كل هذه الآلم؟
د.ن���وال: اأن���ا قل���ت ل���ك، اأن الوع���ي يك���ون برف���ع 
الحج���اب ع���ن العق���ل، لأن الن�سان غي���ر الواعي 
ممك���ن اأن ي�س���رب �سديقًا بدًل من ع���دو، فالوعي 
مه���م والوع���ي يحت���اج عم���اًل ثقافي���ًا ف���ي الفك���ر 
لأنن���ا  والوح���دة،  والتنظي���م  والأدب  والكتاب���ة 
�سع���وب عربي���ة غي���ر منظم���ة ينق�سن���ا التنظي���م 
والعمل المنّظم مهم جدًا، ولبد اأن نفهم التفاقات 
بينن���ا ولي����س الخالف���ات، وم���ا يح���دث اليوم في 
العراق على �سبيل المث���ال، هو خالف بين ال�سّنة 
وال�سيع���ة والكرد ويج���ب اأن نك���ون واعين لهذه 

الم�ساألة.

���س: �عتقد دكتورة �أن ه��ذه �لآليات هي بحاجة 
لدعم من قبل �لحكومات و�لأنظمة؟

د. ن���وال : �سحي���ح ولك���ن الحكوم���ات تحاربن���ا 
وتح���ارب اتح���ادات الن�س���اء وال�سب���اب والعّمال 
وتزّور النتخابات، ويجب اأن تعتمد القوى على 

نف�سها وتنّظم نف�سها.

���س: ه��ل تعتقدي��ن ، �أن هن��اك نه�س��ة عربي��ة 
مقبلة؟

د. ن���وال: طبعًا وهذا هو �سر تفاوؤلي، فاأنا ان�سانة 
متفائلة وانتهز فر�سة اأي بارقة اأمل، فال�سباب هم 
الأم���ل، فاأن���ا اعي�س ف���ي م�سر وهن���اك رّدة ثقافية 

و�سيا�سية.
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قال���وا له���ا " اأنت  ام���راأة  متوح�س���ة  وخطيرة "،  
فكتب���ت  قائل���ة " اأن���ا اأق���ول الحقيق���ة ، والحقيقة 

متوح�سة وخطيرة".
اإنه���ا   الطبيب���ة   الم�سري���ة  الرائ���دة  والنا�سطة  
الن�سوي���ة  والكاتب���ة   ن���وال ال�سع���داوي  الت���ي  
اأم�س���ت  عق���ودًا  وه���ي  تعب���ر ع���ن  اآرائه���ا  م���ن  
الذاتي���ة  و�سيره���ا  ومقالته���ا  رواياته���ا  خ���الل 

ومحا�سراتها.
وكان���ت  �سراحته���ا  ال�سدي���دة  وتفانيه���ا  ال���ذي 
ل يتزع���زع ف���ي الدفاع ع���ن الحق���وق ال�سيا�سية 

والجن�سية للن�ساء م�سدر اإلهام لأجيال .
تعر�ست اأي�سًا للغ�سب والتهديد بالقتل وال�سجن 

، ب�سبب جراأتها على الكالم وب�سكل خطير .
قال���ت  اأمنية  اأمي���ن  ، �سديقتها  والمترجمة  لبي 
بي �سي في عام 2020 : " لقد ولدت بروح قتالية 

نادرون " . مثلها  " النا�س   ، "
ول���دت  ال�سعداوي  في  قرية  خارج  القاهرة عام 
1931 ، وه���ي الثاني���ة  م����ن  بين ت�سع���ة اأطفال ، 
وكتب���ت روايتها الأولى عن عم���ر يناهز 13 عامًا 
، كان  والده���ا م�سوؤوًل حكوميًا لم يكن يمتلك اإل 
القلي���ل من المال ، بينما كانت والدتها من اأ�سول 

ثرية .
حاولت  عائلتها  تزويجها  في �سن العا�سرة ، لكن 

عندما قاومت وقفت والدتها اإلى جانبها .
وكتب���ت  ال�سع���داوي  اأن والديه���ا �سجعا تعليمها 
، لكنه���ا اأدرك���ت في �س���ن  مبك���رة  اأن  البنات  اأقل  
قيم���ة  م���ن الأبناء ، في وقت لح���ق  كانت ت�سف 

كيف تغ�سب عندما قالت لها جدتها :
 " ال�سب���ي  ي�س���اوي  15  فت���اة  عل���ى  الأق���ل ...  

الفتيات  اآفة " .
يقول  الدكتور اأمين :  " لقد راأت �سيئًا خاطئًا في 
بيئته���ا ولأج���ل ذلك كتبت متحدي���ة " ، " نوال  ل 

ت�ستطيع  اأن تدير ظهرها " .
م���ن  تج���ارب الطفولة الت���ي وثقته���ا ال�سعداوي 
بو�س���وح غير مري���ح تعر�سها لخت���ان الإناث في 
�س���ن ال�ساد�س���ة ، فف���ي كتابه���ا ، " الوج���ه الخفي  
لح���واء  "  ،  و�سف���ت  خ�سوعها  لالإجراء  الموؤلم  
عل���ى اأر�سي���ة الحمام ، بينما كان���ت والدتها تقف 
بجانبها ، ا�ستخدم الأب الم�سري كذبة اأنها بتلك 
العملي���ة �سوف تتخل�س م���ن  الفايرو�س ، لخداع 

بناته اأثناء اإجراءه تلك العملية  الجراحية .
فقام���ت  بحملة  �سد  ت�سويه  الأع�ساء  التنا�سلية  
الأنثوي���ة طوال حياتها  ، بحجة  اأنها  كانت  اأداة 
ت�ستخدم لقمع الن�ساء ، تم حظر ت�سويه  الأع�ساء  
التنا�سلي���ة الأنثوي���ة في م�سر ع���ام 2008 ، لكن 

ال�سعداوي اأدانت ا�ستمرار انت�ساره.
تخرجت ال�سعداوي  بدرجة  البكالوريو�س  في 
عام  1955  وعملت   القاهرة   الطب من جامعة 
في   المطاف   نهاية  في  وتخ�س�ست    ، كطبيبة 
الطب  النف�سي ، ووا�سلت  �سغل  من�سب  مديرة 
ال�سحة  العامة  في  الحكومة  الم�سرية  ، لكنها 
اأُقيلت في عام 1972  بعد  ن�سر كتابها " المراأة 
الإن��اث والقمع  انتقد ختان  ال��ذي    ، " والجن�س 

الجن�سي للمراأة .

في ع���ام 1973 اأ�س�ست مجلتها " 
�سح���ة " لكنه���ا بعد �سن���وات قليل���ة اأغلقت ، ومع  
ذل���ك  ا�ستم���رت  في  التح���دث  والكتابة ،  في عام 
1975 ،  ن�س���رت  رواية "امراأة في نقطة ال�سفر" 
، وه���ي رواية ت�ستند  اإلى  ق�س���ة  واقعية لمراأة 

محكوم عليها بالإعدام كانت قد التقت بها .
تب���ع  ذل���ك  ف���ي  ع���ام  1977  اإ�سداره���ا " الوجه 
الخفي لح���واء " ، حيث  وثقت  تجربتها كطبيبة 
قري���ة ت�سه���د على العت���داء الجن�س���ي و " جرائم 
ال�سرف "  والدعارة  ، واأثارت  حالة  من  الغ�سب 
واتهمه���ا  منتقدوه���ا  بتعزي���ز  ال�س���ور النمطية 

للمراأة العربية ، ثم 
ف���ي  �سبتمب���ر / اأيلول 1981 ،  ت���م  القب�س على 
ال�سع���داوي كجزء من   اعتقال   المعار�سين   في   
عه���د  الرئي����س  اأن���ور  ال�س���ادات واحتجزت  في  
ال�سجن لمدة ثالث���ة اأ�سهر ، هناك كتبت مذكراتها 
عل���ى  ورق  التوالي���ت ، م�ستخدم���ة قلم حواجب 

مهربًا لها من قبل عاملة م�سجونة .

يق���ول  الدكت���ور  اأمي���ن  : "  لقد  فعل���ت اأ�سياء لم 
يجروؤ النا�س على القيام بها ، ولكن  بالن�سبة  لها  

كان ذلك اأمرًا طبيعيًا  ، لم  تكن
تفك���ر  في  خرق  القواعد  اأو اللوائح  ، بل  كانت 

تفكر في قول الحقيقة " .
في   ال�سنوات   التي   تلت  ذلك  ،  تلقت  تهديدات  
بالقتل  من الأ�سوليين  الدينيين ، وتم تقديمها 
للمحكمة ، وفي النهاية ذهبت اإلى   المنفى   في   
توجيه  وا�سلت   ه��ن��اك    ، المتحدة   ال��ولي��ات  
وال�ستعمار  الإ�سالميين  تطرف  �سد  الهجمات  
والنفاق الغربي ، لقد  اعتر�ست  عل�ى  الحجاب 
والمالب�س  الماكياج  اأي�سًا  ولكن   ، الإ�سالمي 
وعندما   ، زميالتها  حتى  اأزع��ج  مما   ، الكا�سفة 
اقترحت مذيعة  بي بي �سي  زينب  بدوي  خالل  
مقابلة  في  2018 اأن تخفف  من  حدة  انتقاداتها 
اأكثر  اأك��ون   اأن  ، يجب  " ل  ال�سعداوي:  ، ردت 
لأن   ، عدوانية  اأكثر  اأك��ون  اأن  يجب   ، �سراحة 

ال��ع��ال��م اأ���س��ب��ح  اأك���ث���ر  ع��دوان��ي��ة  ،  
ونحن  بحاجة  اإلى اأ�سخا�س يتحدثون ب�سوت 

عاٍل �سد الظلم .
اكت�سب���ت    ، الغ�س���ب   اإث���ارة   اإل���ى   بالإ�ساف���ة  
ال�سع���داوي الكثير من العتراف  الدولي ،  حيث  

ُترجمت كتبها اإلى اأكثر من 40 لغة
تق���ول  الكاتب���ة  والنا�س���رة  البريطانية  خديجة  
�سي�س���اي  ،  الوكيل���ة الح�سرية لطباعة كتبها في 

لندن :
ل يتفق���ون  دائم���ًا م���ع  النا����س   اأن  " اأع���رف  
�سيا�سته���ا ، لك���ن اأكث���ر ما يلهمني  ه���و  كتابتها ، 

وما حققته وما يمكن اأن يفعله ذلك للن�ساء
خا�س���ة  اإذا  كان���ت  ام���راأة اأفريقي���ة ، اأو ام���راأة 

ملونة ، �سوف تتاأثر بعملها " .
ح�سل���ت  على  العديد  من  الدرجات الفخرية من 
جامعات حول العالم ، ففي  عام  2020 ، �سنفتها  
مجل���ة تايم على اأنها واحدة من  100 �سيدة  لهذا 

العام ، وخ�س�ست لها غالفًا اأماميًا ، لكن 
�سيئ���ًا واح���دًا �سيبق���ى بعي���د المن���ال ، يق���ول 
الدكت���ور اأمين : "حلمه���ا اأو اأملها  الوحيد  كان 
بع����س العت���راف م���ن م�س���ر " ،  " قال���ت اإنه���ا 
ح�سل���ت  على  مرتبة  ال�سرف ف���ي جميع اأنحاء 
العالم ، لكنها لم تح�سل على اأي �سيء من بلدها 

. "
ع���ادت  ال�سعداوي  اإل���ى  بلدها  م�سر عام 1996  
و�سرع���ان  م���ا اأحدث���ت  �سج���ة  ،  فق���د  تر�سحت  
كمر�سح���ة رئا�سي���ة في انتخاب���ات 2004 وكانت 
في مي���دان التحري���ر بالقاه���رة لنتفا�سة 2011 

�سد الرئي�س الراحل ح�سني مبارك .
اأم�س���ت  �سنواتها  الأخي���رة  في  القاهرة بالقرب 

من ابنها وابنتها
 وعندم���ا اأعلن���ت ال�سحف الم�سري���ة عن  وفاتها 
، ظه���رت ر�سال���ة ب�سيط���ة  ) بالعربي���ة (  عل���ى  
�سفحته���ا  عل���ى  الفي�سبوك  "  ن���وال ال�سعداوي 

........ وداعا " .
قال  الدكتور  اأمين  : " لقد  مرت  بالكثير " ، " لقد 
اأثرت على اأجيال  بكاملها ،  كانت تحاول البحث 

عن نماذج يحتذى بها " .
تتذك���ر  خديج���ة  �سي�س���اي  الكاتب���ة ا�ستعداده���ا 
الأخري���ات  الن�س���اء  ق�س����س  اإل���ى  لال�ستم���اع 

والتحدث اإليهن عن تجاربهن القا�سية ، تقول :
" ل اأع���رف الكثي���ر من النا����س ، ل �سيما عندما 
يكون���ون معروفي���ن اإل���ى  ه���ذا الح���د ، والذي���ن 

يقدمون هذا العطاء ، لكنها لم تكن تريد 
اأن تكون بطلة لأي �سخ�س ، كانت تقول:

 كن بطلك " .

عن / بي بي �سي

رحيل نو�ل �ل�سعد�وي:

النـا�صطـــة الن�صويـــة �صاحبـة
" الخطرة  "الكتابات 

ترجمة / �أحمد فا�سل

كتابة / يا�سمني تايلور كوملان

توفي��ت  �لكاتب��ة  و�لطبيبة  و�لنا�سطة  �لن�سوية  �لمد�فعة عن حقوق �لمر�أة ، نو�ل 
�ل�سع��د�وي، ع��ن عمر يناهز �ل��� 90 عاما، بح�سب و�سائل �إع��الم م�سرية . ونقدم هنا 
نب��ذه عن حي��اة �ل�سع��د�وي �لحافلة بالكثير في مج��ال �لدفاع عن حق��وق �لإن�سان 
وحق��وق �لم��ر�أة على وج��ه �لخ�سو���س ، و بتح��دي كثير م��ن �لتابوه��ات و�لعاد�ت 
�لجتماعي��ة و�لت��ي تح��د من حرية �لم��ر�أة في �لعال��م �لعربي ، ف�س��اًل عن نتاجها 

�لفكري و�لأدبي �لثر.

نــوال ال�صعــداوي : الفكر العربــي يعاني مــن رّدة خطيرة

يا�سر جا�سم قا�سم

�لدكتورة نو�ل �ل�سعد�وي  �لتي رحلت 
عن عالمنا قبل يومين رو�ئية م�سرية 

معروفة ونا�سطة في �لمجالت 
�لنه�سوية و�لفكرية ، نا�سلت من �أجل 
حرية �لمر�أة  و�لمجتمع ودفعت ثمنًا 
باهظا لمو�قفقها ، �لمفكرة �لكبيرة 

�لر�حلة عملت طو�ل �سني حياتها 
نا�سطة في مجالت حقوق �لإن�سان، 
وهي مثقفة مو�سوعية ، �لتقيت معها 
عام 2006 في موؤتمر �لميدلينك، وهو 
�لموؤتمر �لخا�س بدول �لبحر �لأبي�س 

�لمتو�سط و�لذي ُعقد في روما وقد 
�ساركت في �لموؤتمر ممثاًل  للعر�ق ، 

وقد طلبت منها �جر�ء حو�ر فرحبت 
، موؤكدة �إنها تحمل �لى �لعر�ق محبة 

خا�سة .



عامر م�ؤيد

ت���زداد هواية تربية احليوانات ب�ش���كل 
كب���ر يف االون���ة االخ���رة وباالخ����ص 
االليف���ة منها حيث تنوع���ت احليوانات 
الت���ي تت���م تربيته���ا. وانت�ش���رت حمال 
بيع امل�شتلزمات اخلا�ش���ة باحليوانات 
يف معظ���م املناط���ق بالعا�ش���مة بغ���داد 
ال�شيما مع االقبال الكبر من قبل مربي 
احليوان���ات. وال تنت�ش���ر فق���ط املح���ال 
اخلا�ش���ة ببيع م�ش���تلزمات احليوانات 
بل ان هناك حمال اخرى خمت�ش���ة ببيع 
احليوانات فقط . ويقول �ش���ام ح�ش���ن 

-�ش���احب حمل  للحيوانات- يف حديثه 
ل�)املدى( ان "بيع احليوانات اليقت�ش���ر 
على فئة حم���ددة حيث ياأتيني ال�ش���باب 
وكبار ال�ش���ن ل�ش���رائها". وا�شار اىل ان 
للكاب  البي���ع هي  "الن�ش���بة االكرب من 
والقط���ط فهي حتظ���ى بن�ش���بة مبيعات 
مرتفعة، فيما تكون هناك مبيعات اي�شا 
الأ�شماك الزينة والطيور امللونة". وبني 
ان "املح���ال اخلا�شة برتبية احليوانات 
بداأت با�شتراد انواع مميزة من الكاب 
وت�ش���ل ا�شعاره���ا اىل اأرق���ام كب���رة". 
ويعتق���د ح�ش���ن ان "االإقبال عل���ى �شراء 
احليوان���ات االأليفة انت�ش���ر بعد جائحة 
يف  الوق���ت  معظ���م  لق�ش���اء  كورون���ا، 
احلظ���ر املنزيل".البع����ص مم���ن يرب���ي 
باهمي���ة  يعتق���د  االليف���ة  احليوان���ات 
معرفة قواع���د تربيتها قب���ل �شرائها الن 

يف ذلك اهمية كب���رة يف املحافظة على 
حي���اة احليوان���ات. اي���ة ناج���ي -مربية 
للحيوان���ات من���ذ ف���رتة طويل���ة- تقول 
يف حديثه���ا ل�)امل���دى( ان���ه يج���ب عل���ى 

كل م���ن يرغ���ب باقتن���اء حي���وان األي���ف 
مبنزله، معرفة جميع التفا�شيل 

ح���ول  ب���ه،  املتعلق���ة 
ورعايته  تربيت���ه 

والعناي���ة به. وبينت انه من ال�شروري 
كذلك "معرف���ة اأوقات اإطعامه وتنظيفه، 
وجتهي���زه  لنزه���ة،  ب���ه  واخل���روج 
بامل�شتلزم���ات، الت���ي يحتاجه���ا كاأواين 
لق�ش���اء  وم���كان  وال�ش���راب،  الطع���ام 
حاجت���ه ف�ش���ا عن ابع���اده ع���ن مواقع 
اخلطر كالكهرباء واحلرارة، واملبيدات 
واالأدوات  واملطه���رات،  ال�شام���ة 
احل���ادة كال�شكاك���ني و�شف���رات احلاقة 
واملق�ص والدبابي����ص، واالأدوية ومواد 
"ام���را  ان  اىل  وا�ش���ارت  التجمي���ل". 
مهم���ا يجب تدب���ره وهو م���كان خا�ص 
ل���ه �شواء يف املنزل او حديقة املنزل كي 

ياأخذ راحته ب�شكل كبر". 
وا�شارت ناج���ي اىل انها "تف�شل تربية 
القط���ط وحاليا تع���رف كل �شاردة 
وواردة عنه���ا مل���ا يف االمر من 

تراك���م كب���ر". وبالرغ���م م���ن جمالي���ة 
فيه���ا خط���ر  ان  اال  تربي���ة احليوان���ات 
اي�ش���ا يف حالة ا�شاب���ة احد احليوانات 
مبر�ص معد ق���د ي�شيب الب�شر. وت�شبب 
بع����ص احليوان���ات االأمرا����ص املعدية، 
طفيل���ي  حتم���ل  الت���ي  القط���ط  ومنه���ا 
اىل  ينتق���ل  ال���ذي  "التوك�شوبازم���ا"، 
الب�ش���ر نتيج���ة تن���اول القط���ط الطيور 
والبعو����ص  ال�شغ���رة،  واحليوان���ات 
الت���ي حتم���ل ه���ذا  الدي���دان  وخمتل���ف 

الطفيلي وتنقله لاإن�شان 
كم���ا ان هناك قط���ط ت�شب���ب احل�شا�شية 
عن طريق مام�شة اجللد وقد يوؤدي ذلك 
اىل الطف���ح اجللدي، واحلك���ة والتورم 
يف االأغ�شي���ة املخاطية، كاالأنف والعني، 
و�شي���ق التنف����ص وال�شع���ال واالإ�شابة 

بالربو.
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�شدر حديثًا عن دار املدى كتاب "االأر�ص اليباب وتاقحها 
مع ال���رتاث االإن�ش���اين" لل�شاع���ر العراقي املقي���م يف لندن 

فا�شل ال�شلطاين.
يت�شمن الكتاب درا�شة ع���ن م�شادر الق�شيدة االأ�شطورية 
والديني���ة، وال�شعرية والنرثية، يف كل الرتاث االإن�شاين 
ولي����ص الغربي فقط، وحتليًا الأق�شام الق�شيدة اخلم�شة، 
باالإ�شافة اإىل ترجم���ة جديدة، ودرا�شة مقارنة لرتجمات 
عربي���ة للق�شيدة �شدرت منذ ال�شتينيات وبعدها للوي�ص 
عو����ص واأدوني�ص ويو�شف اخلال وعب���د الواحد لوؤلوؤة 

وماهر �شفيق فريد ويو�شف اليو�شف وتوفيق �شايغ.

منذ �شنوات واأنا اأتابع ما يجري 
يف اليابان، واأقراأ ما يقع بني 
يدي من كتب عن هذه الباد 

العجيبة، واأده�شني االأدب 
الياباين من كواباتا وجمياته 

النائمات مرورًا بكنزابورو اأوي 
ومي�شيما واعرتافاته، وانتهاًء 
باإ�شيغورو وموراكامي، وكنت 

مثل كثرين اأعتقد اأّن اليابان 
ح�شلت على جائزة نوبل لاآداب 

فقط، فاإذا بها ح�شدت منذ 
عام 1949 وحتى كتابة هذه 

ال�شطور على 28 جائزة توزعت 
يف جماالت الفيزياء والكيمياء 

والطب، �شعب يكتب بحروف 
عجيبة، لكنه يقّدم لنا كّل ما ي�شّهل 

علينا احلياة. بعد اأن خ�شرت 
اليابان احلرب عام 1945 قّرر 

ال�شعب املهزوم واجلائع اأن 
يعيد بناء امل�شانع والبيوت 

وال�شوارع، وكان �شعاره "العمل 
حتى املوت"، باالأم�ص واأنا اأقراأ 

اخلرب العجيب الذي يقول اإن 
اإدارة �شركة يابانية قررت خ�شم 

راتب موظف ب�شبب مغادرته 
العمل قبل دقيقتني من الوقت 

القانوين!، تذكرت املوظف 
العراقي الذي يعمل ع�شر دقائق 

وي�شرتيح �شاعتني ب�شبب اجلهد 
الذي يبذله .هل انتهت حكايات 

اليابان؟ .
بالتاكيد التنتهي حكايات هذه 

الباد التي حتتل املراكز االوىل 
بالرفاهية ، فمنذ ايام قررت 

احلكومة ان ت�شكل جلنة الختيار 
وريث لعر�ص االمرباطور ، وال 

يذهب بكم الظن وتتوهمون 
ان اللجنة ت�شكلت من روؤ�شاء 

االحزاب او اقارب االمرباطور.. 
اللجنة يا�شادة من �شتة ا�شخا�ص 
بينهم رئي�ص �شركة ل�شكك احلديد 
، وعميد جامعة ، ووزير متقاعد ، 
فيما �شا�شتنا اال�شاو�ص اليزالون 

يعتربون اقرار املوازنة م�شر 
بالعملية ال�شيا�شية 

هناك دول تنه�ص من ركام العدم 
لت�شبح اأغنى االقت�شاديات 

وتتفوق يف الرفاهية والعدالة 
االجتماعية، ودول تتحول 

اإىل اأرقام �شعيدة للعطل التي 
ترى فيها احلكومة اأنها �شتبهج 

ال�شعب الذي يعاين اأي�شا من 
�شعار "البطالة حتى املوت". 

تقول اأرقامنا ال�شعيدة اإّن ن�شبة 
البطالة بني ال�شباب جتاوزت 

ال�40 باملئة.
يبت�شم االأديب الياباين هوراكي 

موراكامي حني ت�شاأله �شحيفة 
نيويورك تاميز عن مغزى 

رواياته وحكاياتها العجيبة 
قائًا: "اأنا اأحّذر من جمتمع 

ال قيمة فيه للعمل املخل�ص 
والنقي".

نحن يا �شيدي ال نزال ننتظر 
االأوامر التي ت�شدر عن الغرف 
املغلقة والتي يطلب اأ�شحابها 

كّل �شباح امل�شورة من طهران، 
والتعليمات من اأردوغان، اأما 

املواطن العراقي ف�شتوّزع 
عليه احلكومة م�شكورة كتاب 
الفيل�شوف االإنكليزي برتراند 

ر�شل "يف مديح الك�شل"، 
فللك�شل يف باد الرافدين فل�شفة 
خا�شة، �شعارها اأن اأداء اخلدمة 

للمواطن "رج�ص من عمل 
ال�شيطان"، قرارات االإ�شاح 

التي يتغنى بها الربملان حتولت 
اإىل م�شل�شل كوميدي، العطل 
التي متنحها احلكومة  ميينًا 

وي�شارًا ، الأن العمل واالإنتاج ال 
يكفيان لدميومة احلياة، والأّن 

م�شوؤواًل كبرًا خرج يطمئننا اأن 
امكثوا يف بيوتكم، فهذا زمن 
الراحة واال�شتجمام، ومن ثم 
فاإن التفكر يف العمل منتهى 

العبث وبداية انهيار هذه الباد" 
املوؤمنة.

فل�سفة عراقية 

الأر�ض اليباب

 علي ح�سني

 حن�ن مجيد 
القا�ص واالمي���ن العام التح���اد االدباء 
والكت���اب ف���ي الع���راق اعل���ن ا�شابت���ه 
بفايرو����ص كورونا، وقال عمر ال�شراي 
ع�شو المكتب التنفي���ذي لاتحاد العام 
لادباء والكتاب في العراق في من�شور 
التوا�ش���ل  موق���ع  ف���ي  �شفحت���ه  عل���ى 
القا����ص  اإن  "في�شب���وك"  االجتماع���ي 
كورون���ا  بفايرو����ص  ا�شي���ب  الكبي���ر 
ومعنويات���ه عالية، م�شيف���ا ان االتحاد 
الع���ام لادب���اء والكت���اب يتاب���ع الحالة 
ال�شحي���ة المينه الع���ام.. المدى تتمنى 
للقا����ص حنون مجي���د ال�شف���اء العاجل 
وان يتج���اوز محن���ة ه���ذا الفايرو����ص 

اللعين.
 

 ن�سير �سمه 
المو�شيقار ومدير بيت العود اعلن عن 
اقامة حفل للعود في العا�شمة اللبنانية 
بيروت، الحف���ل الذي ي�ش���ارك فيه عدد 
م���ن عازفي العود بم�شارك���ة اورك�شترا 
تقدي���م  �شيت�شم���ن  الوطني���ة  لبن���ان 
مقطوعات مو�شيقية م���ن تاأليف الفنان 

�شمة مث���ل "العامرية" و"ا�شراق"، كما 
�شيت���م تقديم �شولو العود الم�شتوحاة 
م���ن �شيمفوني���ة المو�شيق���ي العالم���ي 

الكبير رو�شيني "حاق ا�شبيليا".

 اأكاديمي��ة بغ��داد للعل���م 
الإن�سانية 

للوح���ات  االأول  معر�شه���ا  تقي���م 
الت�شكيلية بالتعاون مع غاليري ماهر 
يو�شف للفنون الت�شكيلية. و�شترافق 
مو�شيقي���ة..  مقطوع���ات  المعر����ص 
االفتت���اح ي���وم الخمي����ص الم�ش���ادف 
2021/3/25 ال�شاعة الرابعة ع�شرا 
في مق���ر االكاديمية الكائ���ن في بغداد 

الطقس�شاحة الواثق.
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)الثاث���اء( اأن درجات احل���رارة �شرتتفع عن معدالتها ليوم ام�ص، وان اجلو 

�شيكون غائما يف العديد من مناطق الباد.    
C°  22 -C°  31  / النجف      C°  18 -    C° 28   /اأربيل

C°  24 -C°  33  / الب�سرة      C°  22 -    C° 31  /بغداد

C°  21 -C° 30 امل��سل/   C° 19 -    C° 29        الرمادي / 

حول العالم

قحطان جا�سم ج�اد

)التتنجي(  مقهى  �شالة  �شهدت 
تاأ�شي�ص  عن  االع��ان  الرتاثية، 
الرتاثية  للمقاهي  راب��ط��ة  اول 
ال���ع���راق���ي���ة ���ش��م��ن اح��ت��ف��ال��ي��ة 
ع�شاق  من  كبر  ح�شد  بح�شور 
وحم����ب����ي ال���������رتاث ال�����ش��ع��ب��ي 
وادار  وال���ب���غ���دادي.  ال��ع��راق��ي 
الباحث  ال��رتاث��ي��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
ال����رتاث����ي ع������ادل ال�����ع�����رداوي، 
حديثه  ب��داي��ة  يف  رح���ب  ح��ي��ث 
االح��ت��ف��ال��ي��ة،  ب��امل�����ش��ارك��ني يف 
وتراثية  تاريخية  ملحة  وق���دم 
القدمية،  ابرز مقاهي بغداد  عن 

كانت  التي  ال�شخ�شيات  واه��م 
ن��وادي  باعتبارها  فيها،  تلتقي 
للجميع.  م��ف��ت��وح��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
داع���ي���ًا اىل احل��ف��اظ ع��ل��ى ه��ذه 
مميزة  �شمة  تعد  التي  املقاهي 
ال�شعبي  وامل�������وروث  ل���ل���رتاث 
الكلمات  العراقي. بعدها توالت 
وامل���داخ���ات م��ن ق��ب��ل ع���دد من 
امل�شاركني يف االحتفالية رئي�ص 
اللجنة املنظمة لاحتفالية هال 
م��ن��ذ زم���ن ا�شعى  ق����ال:  ح��اف��ظ 
الرتاثية  باملقاهي  االهتمام  اىل 
واب������راز ن�����ش��اط��ات��ه��ا، واق���ام���ة 
املنت�شرة  املقاهي  بني  م�شابقات 
وامل��ح��اف��ظ��ات �شمن  ب��غ��داد  يف 

فعاليات لقاء اال�شقاء ال�شنوي. 
وق������د ب��������ادر ����ش���اح���ب م��ق��ه��ى 
 )3( بتقدمي  الرتاثي  )الدليمي( 

الفار�ص  من  لكل  تذكارية  دروع 
����ش���اح���ب م���ق���ه���ى ال��ت��ت��ن��چ��ي، 
اقليم  والزميلة زهرة زنكنه من 

ال��راب��ط��ة  والدارة  ك��رد���ش��ت��ان، 
ال��ع��رداوي:  وا�شاف  اجل��دي��دة. 
كما ت�شمنت االحتفالية االعان 
ا�شماء  م��ن  ارب��ع��ة  ا���ش��م��اء  ع��ن 
ا����ش���ح���اب امل���ق���اه���ي ال��رتاث��ي��ة 
امل��وؤ���ش�����ش��ني ل��ل��راب��ط��ة وه���م كل 
م����ن: احل�����اج ع��ل��ي ال��ت��ت��ن��چ��ي، 
واحل��������اج حم���م���د اخل�������ش���ايل، 
وامل���ح���ام���ي اح���م���د ال��دل��ي��م��ي، 
و����ش���امل اخل�������ش���ايل، م���ع ب��ق��اء 
الباب مفتوحًا ال�شحاب املقاهي 
للت�شجيل  االآخ���ري���ن  ال��رتاث��ي��ة 
كما  املوؤ�ش�شة.  الهيئة  قائمة  يف 
تقدمي  اي�شا  االحتفالية  �شهدت 
اأم���ام  م��ب��ا���ش��ر  م�����ش��رح��ي  م�شهد 

اعجابهم،  على  وح��از  اجلمهور 
قدمته  ع��زاوي(  )كهوة  بعنوان 
تاأليف  من  للفنون  امل��راي��ا  فرقة 
ومت���ث���ي���ل ح�������ش���ني ال���ط���ائ���ي، 
واخ��راج عاء اجلنابي و�شارك 
يف التمثيل اي�شًا كل من ريا�ص 
الرحيم،  عبد  ويو�شف  الغزايل، 
وحم���م���د ن��ب��ي��ل. وك�����ان ع��ر���ش��ا 
ممتعا للحا�شرين ذكرهم بقهوة 
عزاوي والتمثيليات التي كانت 
قررت  واخرا  زمان.  ايام  تقدم 
�شهرية  ن��دوة  تقام  ان  الرابطة 
ث��ق��اف��ي��ة ع��ن امل��ق��اه��ي ال��رتاث��ي��ة 
وذلك ع�شر يوم )ال�شبت( االول 

من كل �شهر.

تاأ�سي�ض رابطة للمقاهي الرتاثية وا�ستعادة "كه�ة عزاوي" 

النجم  اأن  اإعامية  تقارير  ذك��رت 
ب��راد بيت وج��د نف�شه  االأم��رك��ي 
اإخباره  ج��رى  بعدما  ورط��ة،  يف 
اأجنلينا  ال�����ش��اب��ق��ة  زوج��ت��ه  ب���اأن 
جويل "م�شتعدة لتقدمي اأدلة على 

العنف املنزيل".
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وك�شفت 
التطورات  ه��ذه  اأن  الربيطانية 
الطاق  معركة  خ�شم  يف  ت��اأت��ي 
واحل�����ش��ان��ة امل��ث��رة ل��ل��ج��دل بني 

الزوجني ال�شابقني.
"م�شادة  اأن  امل�������ش���در  وذك������ر 
واب���ن���ه  ب������راد  ب����ني  مزعومة" 
كانت   2016 ع��ام  يف  م��ادوك�����ص 

دفعت  التي  االأخرة"،  "الق�شة 
اإىل  اأوراق  ل���ت���ق���دمي  ج������ويل 
اأن��ه��ا  اإىل  فيها  ت�شر  امل��ح��ك��م��ة، 
لتقدمي  ا�شتعداد  على  واأطفالها 

اأدلة ب�شاأن العنف املنزيل.
ال���ت���ط���ورات،  ه����ذه  ع��ل��ى  وردا 
ق���ال م�����ش��در م��ق��رب م��ن ب��ي��ت اإن 
"ي�شعر  ال�شهر  االأمركي  املمثل 

هذا  �شلكت  اأجنلينا  الأن  باحلزن 
حتمل  "لقد  واأ�شاف  الطريق". 
مع  وتعامل  اأفعاله  م�شوؤولية 

عن  وت��وق��ف  ال�شابقة،  م�شاكله 
ال�����ش��رب.. زواج��ه��م��ا ك��ان فيه 
االإيجابي وال�شلبي مثل جميع 
االأزواج.. �شاركوا الكثر من 
االأوقات اجليدة معا وخا�شوا 
اإىل  ي�شار  اأي�شا".  �شجارات 

اأنه مل يتم اأبدا اإلقاء القب�ص 
اأو  ع��ل��ى جن���م ه���ول���ي���وود 
توجيه اتهامات له بارتكاب 
ال��ع��ن��ف اأث���ن���اء زواج����ه من 

اأجنلينا جويل.

قال���ت �شركة "في�شب���وك"، ام�ص )االثن���ني(، اإنها اأغلق���ت 1.3 مليون 
ح�ش���اب مزيف يف الفرتة من اأكتوب���ر )ت�شرين االأول( حتى دي�شمرب 
)كان���ون االأول( واإن لديه���ا اأكرث م���ن 35 األف �شخ����ص يعملون على 
الت�ش���دي للمعلوم���ات امل�شلل���ة عل���ى من�شته���ا االجتماعي���ة. وقالت 
ال�شرك���ة يف تدوين���ة على االإنرتن���ت اإنها اأزالت اأكرث م���ن 12 مليون 
من�ش���ور ب�ش���اأن كوفي���د-19 واللقاح���ات امل�ش���ادة له بعدم���ا اأو�شح 
خ���رباء ال�شح���ة اأنها غ���ر �شحيحة. وانت�ش���رت ال�شائع���ات الكاذبة 
ونظري���ات التاآم���ر ب�ش���اأن لقاح���ات فايرو����ص كورونا عل���ى من�شات 
التوا�ش���ل االجتماعي ال �شيم���ا "في�شبوك" و"توي���رت" خال تف�شي 

اجلائحة.
وياأت���ي اإعان "في�شبوك" ع���ن البيانات امل�شللة قب���ل فح�ص جتريه 
جلنة الطاقة والتجارة مبجل�ص النواب االأمركي ب�شاأن كيفية تعامل 

املن�شات التكنولوجية مع املعلومات املغلوطة.

ك�شف���ت النجمة ي�شرا تفا�شيل جتربتها مع كورونا خ���ال لقائها يف اأحد الربامج 
التليفزيوني���ة، وقالت: "اأنا االن و�شع���ي ال�شحي خمتلف قبل اإ�شابتي بكورونا، 

اتع���ب اأ�شرع وبنهج كثرا ويف اآثار جانبي���ة ترافقني، وملا ا�شاأل يقولون يل ب�شبب 
كورون���ا". وطالب���ت ي�ش���را م���ن املتعافني م���ن فايرو�ص كورون���ا اأن ياأخ���ذوا جميع 
االحتياط���ات الازمة وا�شتم���رار املتابعة ال�شحية حلني التع���ايف التام واالطمئنان 
على �شحتهم واأ�شافت: "�شلبي م�ص كفاية الزم نتابع الأن االأعرا�ص اجلانبية اأحيانا 
بتك���ون اأخطر من كورونا". واأكدت ي�شرا اأنها خرجت من اأزمة كورونا ب�شبب دعاء 

اجلمهور لها ودع���م زوجها، قائلة: "جايل كل االأعرا�ص وحمد�ص كان متوقع اإين 
ممك���ن اأع���دي من االأزم���ة ولكن بربكة دع���اء النا����ص عديت حقيق���ي الدعاء بيغر 

االأق���دار". يذك���ر اأن ي�شرا ت�ش���ور عدد �شاع���ات طويلة قد ت�ش���ل اإىل 20 �شاعة فى 
الي���وم من م�شل�شله���ا الرم�شاين املقبل "ح���رب اأهلية"، وتتنقل م���ن ديكور اإىل اآخر 
لانتهاء من ت�شوير اأكرب عدد من امل�شاهد للحاق بالعر�ص وت�شليم احللقات االأوىل 

من العمل للجهة املنتجة ا�شتعدادًا للعر�ص يف �شهر رم�شان املقبل.

اأث���ارت جنم���ة بولي���وود الهندي���ة، بريان���كا �شوب���را، 
اأم����ص االأحد، �شجة وا�شعة عل���ى مواقع التوا�شل 
االجتماع���ي، ب�شب���ب ت�شريحاته���ا ع���ن االإ�شام 
خ���ال مقابلته���ا التلفزيوني���ة م���ع االإعامية 

االأمريكية، اأوبرا وينفري.
واأظه���ر مقط���ع ترويج���ي م���ن املقابل���ة 
�شوب���را وه���ي تتح���دث م���ع اأوب���را عن 
ن�شاأته���ا الدينية، كما ذكرت اأنه���ا كانت "على 
دراي���ة باالإ�ش���ام"، واأ�ش���ارت اإىل اأن والده���ا 
الراح���ل الدكتور اأ�شوك ت�شوبرا اعتاد "الغناء 
يف م�شجد"، بح�شب تعبرها. وقالت: "ن�شاأت 
يف مدر�ش���ة دي���ر، كنت على عل���م بامل�شيحية، 
وكان وال���دي يغن���ي يف م�شج���د، كن���ت على 
دراية باالإ�شام، ن�شاأت يف اأ�شرة هندو�شية، 
كنت على عل���م بذل���ك، اإن الروحانيات جزء 

كبر من الهند وال ميكنك جتاهلها حقا".
ب�ش���اأن  �شوب���را  بريان���كا  ت�شري���ح  واأث���ار 
"الغن���اء يف امل�شج���د" �شخرية م�شتخدمي 
مواق���ع التوا�شل االجتماع���ي، وا�شتنكروا 
وانتق���دوا  امل�شاج���د،  داخ���ل  النا����ص  غن���اء 
الطريقة التي حتدثت بها بريانكا عن كونها 
الكثرون  و�شاأله���ا  لاإ�شام"،  "مدرك���ة 
ع���ن اأي م�شج���د تتح���دث، يف ح���ني 
�شخر اآخرون م���ن ت�شريح بريانكا 
وقال���وا اإنه���م لاأ�شف م���ا زالوا غر 
مدرك���ني لاإ�شام الأن والدهم مل يغن 

يف م�شجد اأبدا.

براد بيت يف ورطة.. اأجنلينا ج�يل متلك "دلياًل م�سيئًا"

 23 March 2021

 بريانكا �س�برا 
تثري �سجة بت�سريحاتها 

عن الإ�سالم 

ملي�ن   1.3 "في�سب�ك" يغلق 
ح�ساب مزيف بغ�س�ن 3 اأ�سهر

ي�سرا حتكي جتربتها مع 
فايرو�ض ك�رونا.. 

ال��ع��راق��ي��ون ُي��ق��ب��ل��ون ب��ك��رة ع��ل��ى ت��رب��ي��ة احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة
حمال لبيعها واأخرى لتجهيز امل�اد اخلا�سة بها 
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