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 بغداد/ فران�س عدنان

اأقّرت كتلة الفتح بزعامة هادي 
العام����ري، اأم�����س الثنني، باأن 
موافقته����ا عل����ى املوازنة كانت 
الوق����ت  تاأث����ر �سغ����ط  حت����ت 
وال�س����ارع، مبدية عدم قناعتها 

باأغلب ن�سو�س القانون.
ع����ن جه����ود  باملقاب����ل ك�سف����ت 

البن����ك  مبحاف����ظ  للإطاح����ة 
غال����ب  م�سطف����ى  املرك����زي 
امل�س����وؤول  وعّدت����ه  الكّت����اب، 
الأول عن تغي����ر �سعر �سرف 
ال����دولر. ويق����ول النائ����ب عن 
املو�س����وي،  خمت����ار  الكتل����ة 
اإن  )امل����دى(،  اإىل  حدي����ث  يف 
كثرًا  �سع����ت  الكت����ل  "بع�����س 
�سع����ر  تخفي�����س  اأج����ل  م����ن 

 1250 دون  م����ا  اإىل  ال����دولر 
املو�س����وي،  وتاب����ع  دين����ارا". 
"جمل�س الوزراء واأع�ساء  اأن 
اللجنة املالية ب����رروا التم�سك 
ج����اء  باأن����ه  احل����ايل  بال�سع����ر 
نتيج����ة اإ�ساف����ات عل����ى بع�س 
الأب����واب املهمة يف املوازنة". 
"وع����ودًا  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
اأطلق����ت بزي����ادة التخ�سي�����س 
الجتماعي����ة  للرعاي����ة  امل����ايل 
والبطاق����ة التمويني����ة ملا تبقى 
م����ن ال�سن����ة احلالي����ة". وب����ني 
ع�سو كتلة الفتح، اأن "التربير 
ال����ذي قدمت����ه اللجن����ة  الآخ����ر 
املالي����ة ين�س عل����ى اأن جمل�س 
الن����واب لي�س����ت ل����ه �سلحي����ة 
يف تغير �سعر الدولر، كونه 

للبن����ك  ح�س����ري  اخت�سا�����س 
اأن  عل����ى  و�س����دد،  املرك����زي". 
"نواب����ًا م����ن جانبه����م اتخذوا 
خط����وة، وهي جم����ع التواقيع 
البن����ك  حماف����ظ  ل�ستج����واب 
جل�س����ة  يف  وذل����ك  املرك����زي، 
الربمل����ان املق����ّررة يف العا�س����ر 
م����ن ال�سه����ر احل����ايل". واأورد 
"ال�ستج����واب  املو�س����وي، اأن 
�سوف يح�سل عل����ى مو�سوع 
زي����ادة �سع����ر �سرف ال����دولر، 
القناع����ة  ع����دم  ح����ال  ويف 
ب����ردوده، �سنذه����ب اإىل اإقالته 
كم����ا ح�س����ل م����ع رئي�����س هيئة 
عل����ي  والت�س����الت  الإع����لم 

اخلويلدي يف وقت �سابق".
 التفا�صيل �س3 
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ف��ا���ص��ل ال�����ص��ل��ط��اين: 
جوهر ال�صعر اأن 

يكون من�صغاًل 
باحلياة.. بل 

هي ق�صيته 
الكربى

 بغداد/ حممد �صباح

ت�ستع���د الكت���ل والأط���راف ال�سيا�سي���ة للبدء 
بجول���ة جديدة م���ن املفاو�سات خ���لل الأيام 
القليلة املقبلة للتباح���ث ب�ساأن امكانية اجراء 
انتخاب���ات املجال����س املحلي���ة م���ع الربملانية. 
وه���ذا الجراء ق���د يعرقل اإمت���ام النتخابات 
مبوعدها املح���دد يف العا�سر من �سهر ت�سرين 
الأول املقب���ل. وتف�س���ل بع����س الكتل الكبرة 
يف  والنيابي���ة  املحلي���ة  النتخاب���ات  اج���راء 
ي���وم واحد، وبداأت تلوح بتاأجيل النتخابات 
الربملانية اإىل وقت اآخر، متحججة با�سطراب 
الأو�ساع المنية يف عموم حمافظات الو�سط 

واجلنوب.
لك���ن هن���اك اأطراف���ا �سيا�سية اأخ���رى ت�ستبعد 
اإمكانية دم���ج النتخابات املحلية مع النيابية 
يف ظل امل�ساكل ال�سيا�سي���ة التي متنع تعديل 
قان���ون املجال����س املحلي���ة، ف�سل ع���ن وجود 
م�س���اكل وعقب���ات امام مفو�سي���ة النتخابات 
يف دمج النتخاب���ات.   وحتدث النائب احمد 
الكن���اين، ع�س���و كتل���ة الفت���ح الربملاني���ة يف 
ت�سري���ح ل�)املدى( ع���ن اأن "هن���اك رغبة لدى 
غالبي���ة الكت���ل ال�سيا�سية يف ح�س���م مو�سوع 
انتخاب���ات جمال����س املحافظ���ات يف  اإج���راء 
اق���رب وقت ممك���ن"، م�ستدركا بالق���ول "لكن 
مل يناق����س املو�س���وع ب�س���كل م�ستفي����س بني 

القوى والأطراف ال�سيا�سية".
وك�س���ف تقرير �سابق ل�)امل���دى( ن�سر يف �سهر 
كانون الول املا�سي ع���ن نية جمل�س النواب 
تعديل قان���ون انتخابات جمال�س املحافظات، 
حماول دمج النتخاب���ات الربملانية واملحلية 

�سوية بهدف خف�س النفقات النتخابية.
 التفا�صيل �س2 

الكتل الكبيرة مع خيار اإجراء القتراعين في يوم واحد 

محاوالت خجولة لدمج االنتخابات البرلمانية 
والمحلية ت�ضطدم بو�ضع المحافظات

فنانو املو�ضل يزيلون "ذكريات التنظيم": ر�ضمة بطول 60 مرتًا احتفااًل بيوم املراأة 

نادية هناوي تكتب:

قناعات مفت�صي 
الب�صرة 

اجلديد" روؤية  "امل�صرق 
ا�صت�صرافية ل�صرتاتيجية العمق 

العربي للعراق   

 ال�صرد غري الطبيعي
 يف رواية )خرابة مي�صو( 

لأ�صعد الهاليل

الأمم املتحدة تر�صد 5 حتديات 
تعوق برنامج كوفاك�س لتوزيع 

لقاحات كورونا

حممد حمدي يكتب: 7احمد عبد الرزاق �صكارة يكتب: 10
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 ترجمة/ املدى

الكونكريتي���ة  اجل���دران  ذات  عل���ى 
ب�سع���ارات  مغط���اة  كان���ت  الت���ي 
تنظيم داع����س الرهابي التي تدعو 
للكراهي���ة والتفرقة، ف���ان جمموعة 
م���ن فن���اين اللوح���ات اجلدارية يف 
املو�سل يقومون الآن بر�سم لوحات 

تبعث بر�سائل التعاي�س والمل .
جمموع���ة 7Arts group  وهو 
فريق من ر�سام���ني وطلبة اكادميية 
الفن���ون، يحاولون ارج���اع اللوان 
م���رة اخ���رى حلي���اة �س���كان مدين���ة 
كان���وا م���رة حت���ت �سيط���رة داع�س 

الجرامية .
يح���اول  ه���ذا  الفن���ي  امل�س���روع 
امل�ساعدة يف اع���ادة احلياة للمدينة 
بع���د ماآ�س���ي نف�سي���ة جثم���ت عليه���ا 

جراء احتللها من قبل التنظيم .
موؤ�س����س الفريق، ت���اج الدين معّلة، 
ق���ال ملوق���ع ذي نا�سن���ال الخباري، 
ل  م�ساع���ب  حتمل���ت  املو�س���ل  ان 
تو�س���ف جعلت من اهله���ا يتاأثرون 
بج���راح عميقة، نحن نريد ان نكون 
مبثابة اطب���اء نف�سيني ملعاجلة هذه 

اجلراح.
قال معلة "هذه اجلدران كانت مليئة 
بر�سوم���ات دعائي���ة تابع���ة للتنظيم 

املتطرف، نح���اول بجهودنا اإ�سفاء 
م�سح���ة جمالية للمدين���ة بر�سومات 
ولوح���ات فني���ة تبعث عل���ى البهجة 

والأمل والراحة النف�سية ."
اط���ول جدارية ر�سمه���ا الفريق حلد 
الن امتدت على طول 60 مرتا وذلك 
على امتداد جدران دائرة ماء املدينة 
ومت  باملو�س���ل.  الزه���ور  ح���ي  يف 
ر�سم اللوحة احتفال باليوم العاملي 
للمراأة الذي �سادف ال�سهر املا�سي، 
وت�سمن���ت اجلدارية �س���ورا لن�ساء 
�سه���رات مث���ل املهند�س���ة العراقية 
الراحلة زها حدي���د وكوكب ال�سرق 

ام كلثوم واآلهة احلب فينو�س .

 ترجمة/ حامد اأحمد

مت ا�ستغ���راق م���دة ع�سرة اأيام للعث���ور على جثة 
املواط���ن الكردي حم�سن �سب���ري. الرجل البالغ 
م���ن العمر 64 عاما، كان ق���د ترك بلدته يف جبال 
اقلي���م كرد�ستان يف يوم م�سم�س من �سهر كانون 
الول العام املا�س���ي وهو برفقة ا�سدقائه ح�سن 
�س���ادق و�سفار �سيني، لل�سيد والبحث عن ع�سل 

بري وكم���اأ .احلياة يف منطق���ة العمادية وجبال 
زاكرو����س �سعب���ة ومتعبة بدني���ا، ولكنها تعترب 
م�سكنا وملذا لعوائل كردية واآ�سورية متناغمة 
م���ع اجلبال عل���ى م���دى اآلف ال�سن���ني. كثر من 
ال�سكان املحليني يحب���ذون التجول وق�ساء عدة 
اأي���ام يف خميم بعيد ع���ن املنازل، ولكن بعد ف�سل 
عائل���ة �سبري، بالو�سول له ع���رب الهاتف لكرث 

من ا�سبوع، مت اطلق فريق للبحث عنه .

مت العثور عل���ى جثث الرج���ال الثلثة يف وادي 
زي���ري واج�ساده���م مقطع���ة اىل ا�س���لء ب�سب���ب 
م���ا يعتقد م���ن تعر�سهم ل�سربة بطائ���رة م�سرة 
تركي���ة. بدت اآث���ار ال�سربة على �س���ادق و�سيني 
وكاأمن���ا ق���د لقي���ا حتفهم���ا باحل���ال، ولك���ن جثة 
�سب���ري وجدت عل���ى بعد 100 م���رت واآثار خط 

دماء بينما كان يزحف حتى تويف.
 التفا�صيل �س4 

تتقرب للمحا�صرين املجانيني وحتاول اإقالة حمافظ البنك املركزي

الق�ضف الرتكي ت�ضبب بقتل 100 مدين وهجر 400 عائلة 

حت�سريات رم�سان متلأ �سوق ال�سورجة  .. عد�سة: حممود روؤوف 

 بغداد/ متيم احل�صن

من���ذ اأ�سابي���ع بداأت حرك���ة ما تبقى 
م���ن عنا�سر داع����س بالت�سارع على 
مم���ر ي�سه���د فراغ���ا اأمني���ا ي�ستغله 
عملي���ات  انته���اء  من���ذ  التنظي���م 

التحرير يف 2017. وك�سفت بع�س 
ن�ساط���ات التنظيم الخرة عن نيته 
�سن هجمات يف غربي البلد تزامنا 

مع اقرتاب �سهر رم�سان.
وعادة ما يطلق التنظيم �سل�سلة من 
الهجم���ات يف ه���ذا التوقي���ت حتت 
وتك���ون  رم�س���ان"،  "غ���زوة  ا�س���م 
انته���ى  وعملي���ا  دموي���ة.  الك���رث 
تنظي���م داع����س يف الع���راق اأواخر 
2017، لك���ن ملحق���ة م���ن هرب من 
عملي���ات التحري���ر مازالت م�ستمرة 
حت���ى الآن. ويقول م�سدر امني يف 
النبار ل�)امل���دى( انه "يف الأ�سابيع 
القليل���ة املا�سية ب���داأ تنظيم داع�س 
يف ال�سح���راء بتهدي���د رع���اة الغنم 
وقتل عدد منهم". وقبل نحو عامني 
د�سنت القوات المنية خطة جتنيد 
عدد من رعاة الغن���م يف ال�سحراء، 
"ثريا"، حيث  وتزويدهم بهوات���ف 

ي�سع���ب تعقب داع����س اإل من خلل 
ال���ذي  امل�س���در  وي�سي���ف  الب���دو. 
"كان���ت  ا�سم���ه:  ن�س���ر  ع���دم  طل���ب 
عملي���ة تهديد رعاة الغنم هي مقدمة 
لتح�سرات �سن عمليات اإرهابية".
مديري���ة  قال���ت  الأح���د  ي���وم 
انه���ا  الع�سكري���ة  ال�ستخب���ارات 
ل�"داع����س"  خمطط���ا"  "احبط���ت 
ي�سته���دف نقاط���ا على احل���دود مع 

�سوريا يف �سهر رم�سان.
واأ�سار بي���ان مديرية ال�ستخبارات 
معلوم���ات  عل���ى  "احل�س���ول  اىل 
دقيق���ة ت�س���ر اىل ان عنا�س���ر م���ن 
م���ع خلي���ا  تن�س���ق  ب���داأت  داع����س 
نائم���ة لتهريب بع����س العنا�سر من 
�سح���راء  اإىل  اجلزي���رة  �سح���راء 
زوارق  با�ستخ���دام  ال�سامي���ة 

ودراجات". 
 التفا�صيل �س3 

داع�ش يهدد "اأ�ضدقاء اجلي�ش" يف ال�ضحراء 
ومعلومات عن ا�ضتعداداته ل�ضن عمليات اإرهابية 

كتلة الفتح: الت�ضويت على املوازنة ال يعني 
القناعة مبوادها!

 بغداد/ حيدر مدلول

اختار ال�سلوفيني �سريت�سكو كاتانيت�س 9 حمرتفني �سمن القائمة 
الولي���ة للمنتخ���ب الوطن���ي لك���رة الق���دم حت�س���را للمواجهات 
الثلث���ة التي �سيخو�سه���ا امام منتخبات كمبودي���ا وهونغ كونغ 

وايران.
و�ستنطل���ق املواجهات اي���ام 7 و11 و15 من �سهر حزيران املقبل 
�سمن اجلولت الثامنة والتا�سعة والعا�سرة من مناف�سات الدور 
الثاين حل�ساب املجموعة الثالثة بالت�سفيات الآ�سيوية امل�سرتكة 
لبطولة كاأ�س العامل لكرة الق���دم 2022، والن�سخة الثامنة ع�سرة 

من بطولة كاأ�س المم الآ�سيوية.
وقال املدير الداري للمنتخب الوطني لكرة القدم با�سل كوركي�س 
يف ت�سري���ح خ����س ب���ه )امل���دى( م���ن مدين���ة تورونت���و الكندية: 
ان القائم���ة الولي���ة املكون���ة م���ن 54 لعب���ا فق���ط �سم���ت كل من 
املحرتف���ني الذين يلعبون يف الدوري���ات اخلارجية خلل املو�سم 
احلايل )ريبني غريب �سولقا وفرا�س �سياء بطر�س وعلي عدنان 
كاظم و�سف���اء هادي عبد الله وب�سار ر�سن بني���ان واأ�سامة ر�سيد 
وج�س���ن حكمت عزيز ومهند علي كاظم وعلء عبا�س عبد النبي( 

اىل جانب زملئهم املحليني البالغ عددهم 45 لعبا.

كاتانيت�ش يختار 9 حمرتفني 
ا�ضتعدادًا لت�ضفيات كاأ�ش 

العامل

 بغداد/ خ�صر اليا�س ناه�س

عل���ى بعد اأمتار من �ساحة الطران ببغ���داد، تكد�س العمال املياومون �سباح 
ي���وم ال�سب���ت وعيونهم ت�ستطلع الطريق الذي تغلق���ه دورية لل�سرطة ب�سبب 
اإج���راءات حظر التجوال. وينتظر العمال الذين ا�ستطلعت اآراءهم )املدى(، 
احل�س���ول عل���ى العمل غر اآبه���ني للحظر ال���ذي تفر�سه احلكوم���ة ملواجهة 
كورون���ا. وقال احد العمال وي�سع اأمامه جه���از حفر كهربائي، ننتظر ع�سى 
ان يحت���اج اح���د ال�سكان يف املنطق���ة القريبة عمال. من���وت جوعا اأو منوت 
ب�سب���ب الفايرو�س واحلظ���ر.  ويتواجد نحو 100 عام���ل يف املنطقة وعلى 
مدار ن�سف �ساعة ق�ساها موفد )املدى( يف ال�ساحة مل يح�سر اأي احد لطلب 
عم���ال. اأغل���ب العمال هم م���ن حمافظات جنوب���ي العراق يبيت���ون يف بناية 
لي�س���ت بعيدة عن النهيار مقابل اأجور رمزية. والقى ارتفاع اأ�سعار الدولر 

وارتفاع اأ�سعار مواد البناء بظلله على عمل هوؤلء.
 التفا�صيل �س4 

عمال البناء بال عمل و"االأجانب" 
مي�ضكون بور�ضة التوظيف!



 خا�ص/ المدى

�أف����ادت كتل����ة �لنه����ج �لوطن����ي، �أم�����س 
�الثني����ن، بوج����ود ثالث م����و�د خطيرة 
ف����ي قانون �لمو�زن����ة، م�ش����يرة �إلى �أن 
و�شعه����ا جاء باتفاق �لكت����ل �ل�شيا�شية 

للح�شول على مكا�شب مالية.
مهن����د  �لكتل����ة  ع����ن  �لنائ����ب  وق����ال 
�لعقاب����ي، ف����ي ت�شريح �إل����ى )�لمدى(، 
�إن "�لمو�زن����ة كان����ت ق����د �شهدت و�شع 
ثالث م����و�د تخل����ق م�شكلة كبي����رة قبل 
�لت�شويت على �لقانون، وذلك بتو�فق 
كت����ل �شيا�شية للح�شول عل����ى مكا�شب 

مالية".
و�أ�ش����اف �لعقاب����ي، �أن "�لكت����ل �تفقت 
عل����ى و�ش����ع ن�س ف����ي �لمو�زن����ة يمنع 
ن�ش����ر تعليماته����ا �أم����ام �ل����ر�أي �لع����ام، 
وه����ذ� �أمر م�شتغرب ويفتح �لباب �أمام 

�لعديد من �الأ�شئلة".
و�أ�شار، �إلى "��شتثناء خطير تم و�شعه 
ف����ي �لمو�زن����ة عل����ى قاع����دة قانوني����ة 
حاكم����ة، وه����ي وج����وب ع����دم تج����اوز 

�لعجز ن�شبة %3". 
ولفت �لعقابي، �إلى "�إ�شافة قد ح�شلت 
لمبل����غ 609 ملي����ار دين����ار عل����ى ب����اب 
�ال�شتثمار، وجاء ه����ذ� �لتحرك نتيجة 
�شفق����ات �شيا�شي����ة لدفع بع�����س �لكتل 

على �لت�شويت".
و�نته����ى �لعقاب����ي، �إل����ى �أن "�لمو�زنة 
تتح����دث عن 24 تريلي����ون دينار خالل 
ثماني����ة �أ�شهر تخ�ش�����س لال�شتثمار�ت 
�لتنموي����ة، فما �لد�عي من �إ�شافة مبلغ 

جديد؟".
وكانت كتل����ة �لنهج �لوطني قد قاطعت 
جل�شة �لت�شويت على قانون �لمو�زنة 
يوم �الربعاء �لما�شي 31/ 3/ 2021.
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 بغداد/ محمد �سباح

ت�شتع���د �لكت���ل و�الأط���ر�ف �ل�شيا�شي���ة 
للبدء بجول���ة جديدة م���ن �لمفاو�شات 
خ���الل �الأي���ام �لقليلة �لمقبل���ة للتباحث 
�نتخاب���ات  �ج���ر�ء  �مكاني���ة  ب�ش���اأن 
�لبرلماني���ة.  م���ع  �لمحلي���ة  �لمجال����س 
�إتم���ام  يعرق���ل  ق���د  �الج���ر�ء  وه���ذ� 
ف���ي  �لمح���دد  بموعده���ا  �النتخاب���ات 
�لعا�شر من �شهر ت�شرين �الأول �لمقبل.

وتف�ش���ل بع����س �لكتل �لكبي���رة �جر�ء 
ف���ي  �النتخاب���ات �لمحلي���ة و�لنيابي���ة 
ي���وم و�ح���د، وب���د�أت تل���وح بتاأجي���ل 
وق���ت  �إل���ى  �لبرلماني���ة  �النتخاب���ات 
�آخ���ر، متحججة با�شط���ر�ب �الأو�شاع 
�المني���ة ف���ي عموم محافظ���ات �لو�شط 

و�لجنوب.
لك���ن هن���اك �أطر�ف���ا �شيا�شي���ة �أخ���رى 
�النتخاب���ات  دم���ج  �إمكاني���ة  ت�شتبع���د 
�لمحلي���ة مع �لنيابية ف���ي ظل �لم�شاكل 
�ل�شيا�شي���ة �لت���ي تمن���ع تعدي���ل قانون 
وج���ود  ف�ش���ال  �لمحلي���ة،  �لمجال����س 
مفو�شي���ة  �م���ام  وعقب���ات  م�ش���اكل 

�النتخابات في دمج �النتخابات.  
وتح���دث �لنائب �حم���د �لكناني، ع�شو 
كتل���ة �لفت���ح �لبرلماني���ة ف���ي ت�شري���ح 
ل�)�لم���دى( ع���ن �أن "هن���اك رغب���ة لدى 
غالبي���ة �لكت���ل �ل�شيا�شي���ة ف���ي ح�ش���م 
مو�ش���وع �إج���ر�ء �نتخاب���ات مجال����س 
�لمحافظ���ات في �ق���رب وق���ت ممكن"، 
ل���م يناق����س  "لك���ن  م�شت���دركا بالق���ول 
بي���ن  م�شتفي����س  ب�ش���كل  �لمو�ش���وع 

�لقوى و�الأطر�ف �ل�شيا�شية".
وك�ش���ف تقري���ر �شابق ل�)�لم���دى( ن�شر 
ف���ي �شه���ر كان���ون �الول �لما�ش���ي عن 
ني���ة مجل����س �لن���و�ب تعدي���ل قان���ون 
�لمحافظ���ات،  مجال����س  �نتخاب���ات 
مح���اوال دم���ج �النتخاب���ات �لبرلمانية 
خف����س  به���دف  �شوي���ة  و�لمحلي���ة 
�لنفق���ات �النتخابية. وكان���ت مجال�س 
�لمحافظ���ات بمثاب���ة �شلط���ة ت�شريعية 

م�شغ���رة تتول���ى �نتخ���اب �لمحافظين 
ونو�به���م و�إ�شد�ر �لق���ر�ر�ت �لخا�شة 
�الإد�ري���ة  �لوح���د�ت  �أو  بالمحافظ���ة 
�الأ�شغ���ر، وكذلك مر�قب���ة �أد�ء �ل�شلطة 

�لتنفيذية �لمتمثلة بالمحافظة.
وي�شي���ف �لكنان���ي �أن "�التف���اق عل���ى 
�ش���رورة �إجر�ء �نتخاب���ات محلية بين 
�لق���وى �ل�شيا�شي���ة ال يع���دو �إال كالم���ا 
ت���م �رج���اوؤه �إل���ى جل�شات وح���و�ر�ت  
قريب���ة"، الفت���ا �إل���ى �أن "ق���ر�ر �إج���ر�ء 

�النتخاب���ات �لمحلي���ة م���ع �لبرلماني���ة 
وم���دى  �لمال���ي  بالو�ش���ع  مرتب���ط 
��شتع���د�د مفو�شي���ة �النتخاب���ات على 

تنفيذ �القتر�عين في يوم و�حد".
وينب���ه ع�ش���و لجن���ة حق���وق �الن�شان 
"بع����س محافظ���ات  �أن  �إل���ى  �لنيابي���ة 
�لو�ش���ط و�لجن���وب فيه���ا �لكثي���ر م���ن 
مقدمته���ا  ف���ي  و�لتحدي���ات  �لم�ش���اكل 
�إقال���ة �لمحافظي���ن وه���ذ� �الم���ر يوؤثر 
عل���ى �إج���ر�ء �النتخاب���ات �لمحلية مع 

�لبرلماني���ة �لت���ي ه���ي �أ�شال ق���د تتاأثر 
به���ذه �لم�ش���اكل"، الفت���ا �إل���ى �أن "هذ� 
�لمو�شوع يتطلب �خ���ذ ر�أي �لحكومة 
�النتخاب���ات  �إج���ر�ء  �إمكاني���ة  ب�ش���اأن 

�لمحلية من عدمها".
�نتخاب���ات  �إج���ر�ء  �لمق���رر  م���ن  وكان 
�لمجال����س �لمحلي���ة ف���ي �أي���ار 2018، 
لكنها �أُرجئت �إلى �أيلول 2018 ومن ثم 
�إل���ى ت�شرين �الأول م���ن �لعام نف�شه، ثم 
�أُرجئت مجدد� �إلى ني�شان 2020، قبل 

قر�ر �لبرلمان باإلغاء هذه �لمجال�س.
وتحت �شغط �لح���ر�ك �ل�شعبي �شّوت 
مجل�س �لنو�ب في �شهر ت�شرين �لثاني 
من �لعام 2019 ل�شالح �لتعديل �لثاني 
�أنه���ى  �لمحافظ���ات  مجال����س  لقان���ون 
بموجبه عملها، وكلف �أع�شاء �لبرلمان 
بمهم���ة مر�قبة عمل �لمحاف���ظ ونائبيه 

في �لمحافظات.
وي�ش���دد �لنائ���ب ع���ن محافظ���ة بغ���د�د 
عل���ى �أن "مو�شوع �إج���ر�ء �النتخابات 

�لمحلي���ة �أم���ر يخ�س بالدرج���ة �الأولى 
و�الأ�شا����س �لحكوم���ة �لتي تع���د �لجهة 
�لمل���ف  "ه���ذ�  �أن  م�شيف���ا  �لمعني���ة"، 
بي���ن  �لتو�ف���ق  �إل���ى  �أي�ش���ا  خا�ش���ع 
�لكت���ل �ل�شيا�شي���ة ف���ي م�شاأل���ة �إج���ر�ء 

�النتخابات �لمحلية �أو تاأجيلها".
وقرر مجل�س �لن���و�ب رفع �لتجميد �أو 
�الإلغاء ع���ن عمل مجال����س �لمحافظات 
و�الق�شي���ة و�لنو�ح���ي، وكل���ف لجن���ة 
�الأقاليم و�لمحافظ���ات �لنيابية باإعد�د 

ت�شري���ع جدي���د ينظم عم���ل و�شالحية 
ه���ذه �لمجال�س، ويحدد مو�عيد �إجر�ء 

�النتخابات فيها.
ب���دوره ي�شتبع���د �شائ���ب خ���در ع�شو 
دم���ج  �لنيابي���ة،  �لقانوني���ة  �للجن���ة 
�النتخاب���ات �لمحلي���ة م���ع �لبرلماني���ة 
الأ�شب���اب عديدة منه���ا "�ختالف طبيعة 
ونظ���ام �لقانوني���ن )قان���ون �نتخابات 
�نتخاب���ات  قان���ون  �لن���و�ب/  مجل����س 
�إلى  مجال����س �لمحافظ���ات("، م�شي���ر� 
�ن "هن���اك مح���اوالت قام���ت بها بع�س 
قان���ون  لتعدي���ل  �لبرلماني���ة  �للج���ان 
�نتخاب���ات مجال�س �لمحافظ���ات لكنها 

لم تنجح".
ويوؤك���د خ���در ف���ي ت�شري���ح ل�)�لمدى( 
مجل����س  ف���ي  �لقانوني���ة  "�للجن���ة  �أن 
قان���ون  تعدي���ل  تناق����س  ل���م  �لن���و�ب 
�نتخاب���ات مجال����س �لمحافظات حتى 
ه���ذه �للحظ���ة"، معتبر� "ب���دء جوالت 
�لتفاو�س بين �لق���وى �ل�شيا�شية للبت 
�أمر  بمو�ش���وع مجال����س �لمحافظ���ات 

منا�شب و�يجابي".
وي�شي���ف �لنائب عن �لمكون �اليزيدي 
�أن "قان���ون �لمو�زنة من���ح �شالحيات 
كبي���رة للمحافظي���ن بال�ش���رف، ف�شال 
�لت���ي  �لمو�زن���ات  تخ�شي����س  ع���ن 
حولت �إلى �لدو�ئ���ر �لمنقولة كال�شحة 
و�لتربي���ة �إلى �لمحافظي���ن"، الفتا �إلى 
�أن "ه���ذه موؤ�شر�ت تعط���ي عدم �جر�ء 
�لع���ام  خ���الل  �لمحلي���ة  �النتخاب���ات 

�لجاري".
�النتخاب���ات  "�ج���ر�ء  �ن  ويتوق���ع 
�لم�ش���اكل  وف���ق  بعي���د  �أم���ر  �لمحلي���ة 
و�الزم���ات �لت���ي نم���ر به���ا �لت���ي ق�شم 
منها يتعل���ق بالجانب �ل�شيا�شي و�لتي 
تتعلق باج���ر�ء �النتخابات خالل �شتة 
��شه���ر وه���ذ� يتطل���ب تعدي���ل قان���ون 
�النتخابات �لمحلية وه���و غير ممكن، 
�لجان���ب �لثاني و�لذي يتعلق بامكانية 
مفو�شي���ة �النتخاب���ات و��شتعد�د�ته���ا 

لدمج �القتر�عين".

الكتل الكبيرة مع خيار 
اإجراء االقتراعين في 
ي�م واحد 

حماوالت خجولة لدمج االنتخابات الربملانية واملحلية 
ت�ضطدم بو�ضع املحافظات

جنود يدلون با�شواتهم يف االنتخابات املا�شية... ار�شيف

 بغداد/ ح�سين حاتم

ويرى �قت�شادي���ون �ن �لميناء �شي�شغل ما 
ال يق���ل ع���ن 150-200 �ألف عام���ل، عازين 
�أ�شب���اب تعطيل���ه �لى جهات متنف���ذة هدفها 
تحوي���ل �لع���ر�ق �ل���ى �شوق تج���اري لدول 

�لجو�ر. 
وق���ال مدير �إع���الم �ل�شرك���ة �لعامة لمو�نئ 
�لعر�ق به���اء عريبي في حدي���ث ل�)�لمدى( 
�إن "�شركة د�يوو �لكورية وقعت عقد� على 
��شتقط���اب 200 خبي���ر للم�شاهم���ة باإنجاز 
مين���اء �لفاو �لكبير"، مبينا �أن "�الإجر�ء�ت 
ماز�ل���ت م�شتم���رة م���ن حي���ث �لمو�فق���ات 

�الأ�شولية من �لجو�ز�ت و�الإقامة".
وكانت �ل�شركة �لعام���ة لمو�نئ �لعر�ق، قد 
�أعلنت ف���ي �آذ�ر �لما�شي، عن قرب و�شول 
كبي���رة  ومعام���ل  ومع���د�ت  خبي���ر   200
للم�شاهم���ة باإنج���از ميناء �لف���او. و�أ�شاف 
عريب���ي �أن "�ل����200 خبي���ر م���ن جن�شيات 
مختلفة وال تقت�شر عل���ى �لكوريين فقط"، 
ف���ي  "�العم���ال م�شتم���رة  �أن  �ل���ى  م�شي���ر� 
�لمين���اء وهن���اك مر�ح���ل بح�ش���ب �لعق���ود 
�لتي وقع���ت منذ �لع���ام 2019 و�لم�شاريع 
جميعها �حيلت �ل���ى �شركة د�يوو �لكورية 

ح�شر�".
و�أعل���ن وزي���ر �لنق���ل نا�ش���ر �ل�شبل���ي، في 
وق���ت �شاب���ق م���ن �الن، ع���ن �التف���اق م���ع 
�شرك���ة د�يوو �لكورية الإن�ش���اء ميناء �لفاو 
لتت���م �لمبا�ش���رة بتنفيذه في �الأي���ام �لقليلة 
�لقادم���ة. وتعر����س م�ش���روع مين���اء �لفاو 

�لكبي���ر �لى �لكثير من �لعقبات �لتي �أخرت 
تنفيذه منذ و�شع حجر �الأ�شا�س له في عام 

.2008
ويق���ع �لمين���اء ف���ي منطق���ة ر�أ����س �لبي�شة 
ب�شب���ه جزيرة �لفاو ف���ي محافظة �لب�شرة، 
 4.6 حو�ل���ي  �لم�ش���روع  تكلف���ة  وتبل���غ 
ملي���ار�ت يورو، وتقدر طاقته �لمخطط لها 
ب����99 مليون طن �شنويا، ليكون و�حد� من 
�أكبر �لمو�ن���ئ �لمطلة على �لخليج �لعربي 

و�لعا�ش���ر على م�شت���وى �لعالم، وتم و�شع 
ي���وم 5  �لم�ش���روع  له���ذ�  �الأ�شا����س  حج���ر 
ني�ش���ان 2010. و�شمم���ت �شرك���ة �يطالية 
متخ�ش�شة م�شروع �لفاو �لكبير لي�شتوعب 
99 ملي���ون طن م���ن �ل�شحن �شنوي���ا بكلفة 
46 ملي���ون ي���ورو ليربط �لخلي���ج �لعربي 
باأوروب���ا بو��شطة �شبك���ة حديدية و�شوال 
�إلى �لقارة �الأميركي���ة. وتعود فكرة �إن�شاء 
هذ� �لم�شروع �إلى �لفترة �لتي تلت �لحرب 

�لعالمي���ة �لثانية، و�أعيد طرحه مرة �أخرى 
ف���ي �شبعيني���ات �لق���رن �لما�ش���ي، وبد�أت 
�لخط���وة �الأولى للعم���ل من���ذ �لثمانينيات 
�إن�ش���اء �لطري���ق �ل�شري���ع باتج���اه  ت���م  �إذ 
بغد�د و�لذي كان م���ن �لمقرر �ن ي�شل �إلى 
تركي���ا �إال �نه �أجه�س ب�شبب �ندالع �لحرب 
�لعر�قي���ة �الإير�نية حتى �إع���ادة طرحه من 
جدي���د بعد �لع���ام 2003. وت�شمل �لمرحلة 
�الول���ى من م�ش���روع مين���اء �لف���او �لكبير 
�لمق���رر دخول���ه �لخدمة ف���ي 2024 �إن�شاء 
�أ�ش���ل 90 ر�شيف���ا،  م���ن  �أر�شف���ة  خم�ش���ة 
وتعميق وكري �لقناة �ل�شر�عية �لتي ت�شل 
�لمين���اء بالبحر، و�إن�شاء ممر �أو نفق مائي 
بعر����س 30 متر� يربط �لمين���اء باأم ق�شر، 
وطري���ق ر�ب���ط بي���ن �لف���او و�لب�ش���رة مع 

�شاحات عمل لتفريغ وتحميل �لحاويات.
�لعام���ة  �ل�شرك���ة  �إع���الم  مدي���ر  و�أ�ش���ار 
لمو�ن���ئ �لعر�ق �ل���ى �أن "�ل�شركة �لكورية 

م���ن  �الأر��ش���ي  م�ش���ح  بعملي���ات  قام���ت 
�لمخلف���ات �لحربية و�اللغام تمهيد� لتنفيذ 

�لم�شروع".
وتابع عريبي: "بعد تخ�شي�شات �لمو�زنة 
للم�ش���روع و�لت���ي تمثل���ت ب����400 ملي���ون 
دوالر ع���ززت من �لفر�س و�شاعدت بتحرك 
�لعم���ل، �إذ �أن �ل�شرك���ة �شتنف���ذ �لم�شاري���ع 
�لخم�ش���ة �لت���ي لم تنف���ذ في ع���ام 2020"، 
بالم���دة  �شيكتم���ل  "�لم�ش���روع  �ن  موؤك���د� 

�لمحددة خالل �ل�4 �شنو�ت".
و�ك���د عريب���ي �ن���ه "بع���د توفي���ر �ل�شيولة 
�لم�شاري���ع  بتنفي���ذ  �لب���دء  �لمالي���ة �شيت���م 
�لخم�ش���ة للبنى �لتحتي���ة �شمن �لعقد �لذي 
�أبرم مع �شركة د�يوو �لكورية �لجنوبية". 
م���ن جانبه���ا، قال���ت �لنائب���ة ع���ن محافظة 
حدي���ث  ف���ي  �لبج���اري  زه���رة  �لب�ش���رة 
ل�)�لمدى( �إن "ميناء �لفاو يحتاج �لى قر�ر 
�شيا�ش���ي قبل حاجت���ه �لى ق���ر�ر �قت�شادي 

الن �لم�شروع بحاجة �لى مبالغ كبيرة".
و�أ�شاف���ت �لبج���اري وه���ي ع�ش���وة لجن���ة 
�لنفط و�لطاقة �لنيابي���ة �أن "�عتماد ميناء 
�لفاو على �الأم���و�ل �لعر�قية �شبب تاأخيره 
وه���ذ� م���ا ر�أيناه عن���د �لتعاقد م���ع �ل�شركة 
�أن  �ل���ى  �لبج���اري  ولفت���ت  �لكوري���ة". 
"�لمبال���غ �لتي خ�ش�ش���ت �لى ميناء �لفاو 
�لكبير في �لمو�زنة قليلة جد� وال تتنا�شب 
مع حجم �لعمل �لمطل���وب". بدوره، يقول 
�لمخت����س بال�شاأن �القت�شادي با�شم جميل 
�أنط���و�ن في حدي���ث ل�)�لم���دى( �إن "ميناء 
�لف���او �شيكون �ل�شري���ان �لرئي����س للعر�ق 
و�ل���ذي �شيلب���ي حاجات���ه م���ن �ال�شتي���ر�د 
و�لت�شدي���ر". وي���رى �أنط���و�ن �أن "�لف�شاد 
�لمالي و�الإد�ري �لم�شت�ش���ري عرقل تنفيذ 
�لم�شروع ب�شورة كبي���رة"، مبينا �أن "هذ� 
�لتاأخي���ر �شب���ب �شرر� للع���ر�ق وحرمه من 

�إير�د�ت كبيرة جد�".
وي�شي���ف �لمخت�س بال�شاأن �القت�شادي �أن 
�لمتاآمرة �شعت  �لجهات  �لعديد من  "هناك 
في تعطي���ل تنفيذ �لم�ش���روع"، م�شير� �لى 

�نه���ا "ال تريد جع���ل �لعر�ق دول���ة �إنتاجية 
ي�شد حاجته م���ن دون ��شتي���ر�د، وتحويل 

�ل�شوق �لى �شوق تجارية لدول �لجو�ر".
وم�شى �أنطو�ن بالقول �إن "�لم�شروع عند 
تنفي���ذه �شي�شغل م���ا ال يقل ع���ن من 150-

200 �ل���ف �أي م���ا يق���ارب �لن�ش���ف مليون 
تتوزع على �شتى �شنوف �لميناء".

وقب���ل نح���و �شه���ر، ك�شف���ت لجن���ة �العمار 
و�لخدم���ات �لبرلماني���ة ع���ن �ن �لحكوم���ة 
ووز�رة �لنق���ل تر�جعتا في دعم بناء ميناء 
�لفاو �لكبير ب�شبب �ل�شغوطات �ل�شيا�شية 
�لت���ي مور�ش���ت م���ن قب���ل بع����س �لجه���ات 
و�الط���ر�ف �لتي تقف بال�شد من �إحالة هذ� 
�لم�شروع �إل���ى �حدى �ل�ش���ركات �لكورية. 
وقال �لنائب جا�ش���م �لبخاتي، ع�شو لجنة 
�لخدم���ات و�العمار �لبرلمانية في ت�شريح 
�شغوط���ا  "هن���اك  �ن  حينه���ا،  ل�)�لم���دى( 
مور�شت على وزير �لنق���ل وعلى �لحكومة 
م���ن �جل �لتن�ش���ل عن �التف���اق �لموقع مع 
�حدى �ل�شركات �لكورية لبناء ميناء �لفاو 
�لكبير ال�شباب خا�شة و�شيقة"، م�شيفا �ن 
"هذه �لتدخالت ت�شعى �إلى عدم تبني هذ� 
�لم�ش���روع �لحيوي من قب���ل �لكوريين من 

خالل �تهامات بعيدة عن �لحقيقية".
ويع���رب عن �مل���ه في �ن "تك���ون �جر�ء�ت 
توقي���ع �لعق���د م���ع ه���ذه �ل�شرك���ة م���ن قبل 
وز�رة �لنق���ل حقيقي���ة م���ن �ج���ل �ل�ش���روع 
بالعمل"، م�شتدركا، لكن "هناك �شغوطات 
تمار����س �شد وزي���ر �لنقل لتذوي���ب ق�شية 
بن���اء مين���اء �لف���او �لكبي���ر و�إرجائه���ا �إلى 
�لحكوم���ة �لمقبل���ة". و��شتبع���د �ن "تكون 
مو�زن���ة  ف���ي  مالي���ة  تخ�شي�ش���ات  هن���اك 
�لع���ام �لج���اري لبن���اء ه���ذ� �لمين���اء �لمهم 
و�ل�شتر�تيج���ي للع���ر�ق وللمنطق���ة ب�شبب 
�لتدخالت �ل�شيا�شي���ة"، م�شيفا �ن "�شمت 
�لوزي���ر ي���دل على وج���ود نية لعب���ور هذه 
�لمرحل���ة و�ش���وال �إلى �شه���ر ت�شرين �الول 
�لحكوم���ة  مه���ام  تنته���ي  حت���ى  �لمقب���ل 

و�لبرلمان".

امل�����ض��روع ي��ع��رق��ل��ون  وامل��ع��ر���ض��ون  ال��ف��او  مب��ي��ن��اء  مت�ضك  ال��ك��وري��ة  ال�����ض��رك��ة 
النهج الوطني: تخ�سي�سات الم�ازنة حركت العمل بعد ت�قفه

مواد خطرية 
اأ�ضيفت اإىل املوازنة ي�سعى املعرت�س�ن على منح ان�ساء ميناء الفاو الكبري اىل �سركة داي�و الك�رية، 

لعرقل��ة اإمت��ام امل�س��روع ع��ر اذرع يف احلك�م��ة ت�ؤخ��ر امل�افق��ات واالإقام��ة 
واجل�ازات. باملقابل ت�ستعد ال�سركة الك�رية للبدء بتنفيذ امل�ساريع اخلم�سة 
التي ت�س��منها العقد امل�قع مع ال�سركة بعد تخ�س��ي�ص 400 ملي�ن دوالر �سمن 

امل�ازنة االحتادية لعام 2021.

كا�شر االأمواج يف ميناء الفاو الكبري



 بغداد/ تميم الح�سن

منذ اأ�سابيع بداأت حركة 
ما تبقى من عنا�سر داع�ش 

بالت�سارع على ممر ي�سهد 
فراغا اأمنيا ي�ستغله 
التنظيم منذ انتهاء 

عمليات التحرير في 2017.
وك�سفت بع�ش ن�ساطات 

التنظيم االخيرة عن نيته 
�سن هجمات في غربي 

البالد تزامنا مع اقتراب 
�سهر رم�سان.

وع���ادة م���ا يطل���ق التنظي���م �سل�س���لة من 
الهجم���ات في ه���ذا التوقيت تحت ا�س���م 
"غزوة رم�سان"، وتكون االكثر دموية.
وعمليا انتهى تنظي���م داع�ش في العراق 
اأواخر 2017، لكن مالحقة من هرب من 
عمليات التحري���ر مازالت م�ستمرة حتى 
االن. ويق���ول م�س���در امن���ي ف���ي االنبار 
ل�)الم���دى( ان���ه "ف���ي االأ�سابي���ع القليل���ة 
الما�سية بداأ تنظيم داع�ش في ال�سحراء 

بتهديد رعاة الغنم وقتل عدد منهم".
وقبل نحو عامين د�سنت القوات االمنية 
خط���ة تجني���د ع���دد م���ن رع���اة الغنم في 
ال�سح���راء، وتزويدهم بهواتف "ثريا"، 
حيث ي�سعب تعق���ب داع�ش اإال من خالل 
الب���دو. وي�سي���ف الم�س���در ال���ذي طلب 
ع���دم ن�س���ر ا�سم���ه: "كانت عملي���ة تهديد 
رع���اة الغنم هي مقدم���ة لتح�سيرات �سن 

عمليات اإرهابية".

قبل رم�سان
يوم االأح���د قالت مديري���ة اال�ستخبارات 
مخطط���ا"  "احبط���ت  انه���ا  الع�سكري���ة 

ل�"داع�ش" ي�ستهدف نق���اط على الحدود 
مع �سوريا في �سهر رم�سان.

واأ�س���ار بيان مديري���ة اال�ستخبارات الى 
عل���ى معلومات دقيقة ت�سير  "الح�سول 
ال���ى ان عنا�سر من داع�ش ب���داأت تن�سق 
مع خاليا نائمة لتهريب بع�ش العنا�سر 
اإل���ى �سح���راء  م���ن �سح���راء الجزي���رة 
ال�سامية با�ستخدام زوارق ودراجات".

وكان نعي���م الكع���ود، وه���و نائ���ب ع���ن 
االنب���ار قال في وق���ت �ساب���ق ل�)المدى( 
ان "اقارب داع����ش العائدين من النزوح 
ي�ساع���دون ابناءه���م"، كما �س���كك حينها 

بجدوى "اعالن الن�سر" على التنظيم.
ع���ن  ال�س���ادر  البي���ان  وت�سّم���ن 

مخط���ط  اأن  الع�سكري���ة  اال�ستخب���ارات 
الهج���وم كان م���ن المق���رر اأن "ينف���ذ في 
�سه���ر رم�سان في مناطق تقع على حدود 

محافظة االأنبار".
وا�س���اف البي���ان: "بالتن�سيق م���ع ق�سم 
ا�ستخب���ارات عملي���ات الجزي���رة قام���ت 
مف���ارز �سعب���ة اال�ستخب���ارات الع�سكرية 
العائ���دة للفرق���ة ال�سابع���ة م���ع مجموعة 
النق���اط  با�سته���داف  االأول  الف���وج  م���ن 
المحددة". وتم اال�ستيالء على 6 زوارق 
لم�ساع���دة  ت�ستخ���دم  ناري���ة  ودراج���ة 
العنا�س���ر االإرهابية في العبور، بح�سب 
البي���ان. واأّك���د يحي���ى ر�س���ول الناط���ق 
با�سم قيادة الق���وات العراقية الم�ستركة 

اأن العملي���ات االأمني���ة �ستبق���ى م�ستمرة 
للق�ساء على كافة بقايا تنظيم داع�ش.

واأ�س���ار ر�س���ول ف���ي بي���ان االح���د، ال���ى 
اأن "ال�ستراتيجي���ة الت���ي يج���ري العمل 
عليها اأثبتت نجاحها في ا�ستهداف بقايا 

ع�سابات تنظيم داع�ش االإرهابي".
واأ�سار الناطق الع�سكري الى اأن "العديد 
م���ن العمليات االأمنية ق���د نفذت بتن�سيق 
بي���ن جه���از مكافح���ة االإره���اب والق���وة 

الجوية والتحالف الدولي".
واأ�ساف: "نركز على الجهد اال�ستخباري 
ف���ي كل االأجه���زة اال�ستخباري���ة �س���واء 
وزارة  ف���ي  اال�ستخب���ارات  وكال���ة  م���ن 
الداخلية، اأو اال�ستخب���ارات الع�سكرية، 

اأو جه���از المخاب���رات الوطن���ي واالأم���ن 
الوطن���ي". وتركت مناطق غربي االنبار 
وال�سري���ط الح���دودي م���ع �سوري���ا ال���ى 
نهاية عمليات التحرير في نهاية 2017، 
فيم���ا تمكن التنظيم خالل تلك الفترة من 
�سن اكثر من هجوم في القائم اأغلبها عبر 

مت�سللين من �سوريا.

الم�سكلة في ال�سحراء
ويقول غ�س���ان العيثاوي وهو المتحدث 
با�س���م الع�سائ���ر المناه�س���ة ل�"داع����ش" 
ف���ي االنب���ار ان "الم���دن ومراك���ز المدن 
ف���ي المحافظة اآمن���ة بن�سبة كبي���رة لكن 

الم�سكلة في ال�سحراء".

وتبلغ م�ساحة محافظة االأنبار نحو 138 
األ���ف كيلو متر مربع )نح���و ثلث م�ساحة 

العراق(، اأغلبها مناطق �سحراوية.
م���ع  ات�س���ال  ف���ي  العيث���اوي  وي�سي���ف 
)الم���دى( ان "هن���اك مجامي���ع وفرقا من 
داع�ش في ال�سحراء، تالحقها العمليات 

الع�سكرية ب�سكل دائم".
وكان���ت معلومات قد و�سل���ت ل�)المدى( 
االمني���ة  الحم���الت  م���ن  الكثي���ر  ب���ان 
قل���ة  �سطح���ي" ب�سب���ب  ب�"�س���كل  تنف���ذ 
الت���ي  لالآلي���ات  الوق���ود  تخ�سي�س���ات 

تت�سبب بالغاء نحو ن�سف العمليات.
ويعتق���د المتحدث با�س���م ع�سائر االنبار 
ان �سع���ي "داع����ش" الى مهاجم���ة القائم 

يخ���دم �ستراتيجيت���ه "الت���ي تعتمد على 
�سرب المناطق النائية او النقاط االمنية 
ال�سعيف���ة". ام����ش اعلن جه���از مكافحة 
االإرهاب، ح�سيلة عملياته المنفذة خالل 

ال�)٤( اأ�سهر االأولى من العام الحالي.
وذك���ر الجه���از في بي���ان اأن���ه "تمكن من 
تحقي���ق م�ست���وى ُمرتفع م���ن الفعاليات 
الُمنف���ذة بلغ )10٩( فعالي���ة اأ�سفرت عن 
اإلق���اء القب����ش عل���ى )٩٩( اإرهابي���ا م���ن 
ع�ساب���ات داع��ش االإرهابي���ة في مناطق 

ُمختلفة من البالد".
واأ�س���اف، "كم���ا ت���م قت���ل )3٤( اإرهابيا 
بعملي���ات نوعي���ة ُمتفرق���ة و�س���ل فيه���ا 
اأبط���ال جهاز ُمكافح���ة االإرهاب اإلى ُعمق 
مناط���ق الع���دو ف���ي البيئ���ات الُجغرافية 
ال�سعب���ة، وبلغ حج���م االأ�سن���اد الجوي 
الُمق���دم ع���ن طري���ق الطائ���رات الحربية 
العراق���ي  الجي����ش  لطي���ران  التابع���ة 
الدول���ي  والتحالُ���ف  الجوي���ة  والق���وة 
)337( �سربة". واأ�سار اإلى ان "عملياته 
ا�ستخباري���ا  ُجه���دا  �سه���دت  االأخي���رة 
وتكتيكي���ا عال���ي الم�ست���وى ناج���م ع���ن 
فهم حركات ع�ساب���ات داع��ش االإرهابية 
ا�ستب���ق فيه���ا الحدث م���ن خ���الل تفكيك 
الخاليا الت���ي تنت�سر في المناطق االآمنة 
والو�سول اإلى العنا�سر غير الُم�سجلين 

في قاعدة البيانات".

طريق داع�ش 
وكان تنظي���م داع����ش ق���د هاج���م م�س���اء 
االثني���ن مواق���ع للح�س���د الع�سائري في 
محي���ط جبال مكحول بي���ن �سالح الدين 
التنظي���م  ويعتب���ر  كرك���وك.  وجن���وب 
محطات  اأه���م  م���ن  "مكح���ول" واح���دة 
اال�ستراح���ة، حيث بداأ في اع���داد الجبل 
لنق���ل عنا�س���ره اليه بع���د �سهري���ن فقط 
م���ن "اعالن الن�سر". ويقول احد �سيوخ 
الع�سائ���ر في �سالح الدي���ن ل�)المدى( ان 
"تنظيم داع�ش مازال يتحرك في طريق 
خا����ش يب���داأ من اي���ران حت���ى �سوريا". 
ويعتق���د الزعي���م القبلي ال���ذي طلب عدم 
ن�س���ر ا�سم���ه ان الهجم���ات الت���ي تحدث 
مع الجي����ش او الح�سد الع�سائري: "هي 
في فترات تنق���ل عنا�سر داع�ش على ذلك 
الطري���ق ال���ذي يمر ف���ي ديال���ى و�سالح 

الدين وكركوك غرب المو�سل".

 خا�ش/ المدى

قب����ل يومين م����ن موعد ب����دء الحوار 
ال�ستراتيج����ي بين بغداد ووا�سنطن، 
نف����ذ م�سلح����ون اأول هج����وم مزدوج 
�س����د ارت����ال الدع����م اللوج�ست����ي ف����ي 

العراق.
ق�س����ف  ب�ساع����ات  الهج����وم  و�سب����ق 
للتحال����ف  تابع����ة  قاع����دة  ا�سته����دف 

الدولي في �سالح الدين.
�س����د  العملي����ات  ت�سعي����د  وي�سي����ر 
ال����ى  الت����ي تحم����ل مع����دات  االرت����ال 
الت����ي  الدول����ي والقواع����د  التحال����ف 
ت�س����م م�ست�ساري����ن اأجان����ب ال����ى ان 
منف����ذي الهجم����ات يري����دون اإي�س����ال 
ق�سية معينة قبل بدء جوالت الحوار 

الجديدة.
واأك����دت خلية االع����الم االأمني، اأم�ش 
االثنين، انفج����ار عبوتي����ن نا�سفتين 
ا�ستهدفتا رتلين للتحالف الدولي في 

بابل والديوانية.
واأ�س����درت الخلي����ة بيان����ا قال����ت فيه: 
اإن "عب����وة نا�سف����ة انفج����رت، �سباح 
االثني����ن، على احدى عجالت رتل في 
محافظ����ة الديوانية بع����د ج�سر عفك، 
�سمن مديرية �سرطة الديوانية، دون 
ا�س����رار مادية او ب�سري����ة"، مبينة ان 
جهته  نحو  بالحركة  ا�ستم����ر  "الرتل 

المق�سودة".
وا�ساف����ت ان "عب����وة نا�سف����ة اأخرى 
انفج����رت ظه����ر االثني����ن عل����ى اإحدى 
عجالت رت����ل في محافظة بابل �سمن 
دون  باب����ل،  �سرط����ة  مديري����ة  قاط����ع 
ا�س����رار مادي����ة او ب�سري����ة، وا�ستمر 

الرتل بالحركة".
وقبل �ساع����ات من ا�ستهداف االرتال، 
اأن  االأمن����ي  االإع����الم  خلي����ة  ذك����رت 
بل����د  قاع����دة  ا�ستهدف����ا  "�ساروخي����ن 
الجوية في محافظة �سالح الدين، تم 
اإطالقهما من منطقة الدوجمة و�سقطا 

في ال�سياج الخارجي للقاعدة".

واأك����دت الخلية اأن "الق�سف لم ي�سفر 
عن اأية اإ�ساب����ات ُتذكر"، م�سيفتة اأن 
ا�ستهدافها  ت����م  التي  القاع����دة  "ه����ذه 
مقاتل����ة  لطائ����رات  ا�سراب����ا  ت�س����م 
عراقي����ة". واأك����دت م�س����ادر )المدى( 
ان "ال�ساروخي����ن وقعا ف����ي ال�سياج 
الخارج����ي للقاع����دة من الجه����ة التي 
العراقي����ة"،  الق����وات  فيه����ا  تتواج����د 
مبين����ة ان "الم�ست�ساري����ن االميركان 

كانوا بعيدين عن موقع الق�سف".
وعل����ى �سعي����د اآخ����ر، ق����ال المتحدث 
الم�سترك����ة  المه����ام  لق����وة  الر�سم����ي 
ف����ي التحال����ف الدولي العقي����د واين 
مورات����و، ال�سب����ت الما�سي، "نحترم 
كام����ل �سي����ادة الع����راق"، موؤك����دا اأن 
"مهم����ة التحالف ه����ي هزيمة داع�ش 
االإرهاب����ي". واأ�ساف: "ق����وة المهام 
تتواج����د  الع����راق  ف����ي  الم�سترك����ة 
بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل 
بتن�سيق وثيق معها". واأكد موراتو 

اأن "مهمة التحالف الدولي بالتعاون 
العراقي����ة  االأمني����ة  الق����وات  م����ع 
والبي�سمرك����ة، وه����ي هزيم����ة داع�ش 
االرهاب����ي وفلوله في مناطق محددة 
في العراق و�سوريا"، م�سيرا اإلى اأن 
"ذلك يتبع �سروًطا لعمليات المتابعة 
الت����ي ت�س����ب ف����ي زي����ادة اال�ستقرار 

االإقليمي".
وكان����ت وزارة الخارجي����ة االأميركية 
قد اأعلنت قبل ايام اأن الجولة القادمة 
من الح����وار ال�ستراتيجي العراقي - 
االأميرك����ي �ستج����ري ي����وم 7 ني�سان 
المقبل. وقال م�سوؤول����ون مطللعون 
ل�)الم����دى( ف����ي ت�سريح����ات �سابق����ة 
للح����وار  "المهاجمي����ن"  بع�����ش  ان 
"يطمع����ون" بان يكون����وا جزءا من 
التفاهم����ات الجدي����دة الت����ي تت�سمن 
وبح�س����ب  اقت�سادي����ة.  جوان����ب 
ت�سريح����ات لجين �ساك����ي المتحدثة 
با�س����م البي����ت االأبي�����ش ان الح����وار 

بين بغداد ووا�سنط����ن "فر�سة مهمة 
لمناق�س����ة م�سالحن����ا الم�سترك����ة عبر 
مجموعة م����ن المجاالت ت�سمل االأمن 

والثقافة والتجارة والمناخ".
وتاأت����ي المرحلة الثالثة م����ن الحوار 
ف����ي  االأول����ى  وه����ي  ال�ستراتيج����ي، 
عهد الرئي�����ش االأميركي ج����و بايدن، 
بع����د جولتين م����ن الحوار م����ع اإدارة 
ترام����ب  دونال����د  ال�ساب����ق  الرئي�����ش 
خالل ع����ام 2020، االأولى يومي 10 
و11 حزي����ران الما�سي، عب����ر دائرة 
تلفزيوني����ة مغلق����ة، والثاني����ة يومي 
1٩ و20 اآب الما�س����ي، خ����الل زيارة 

الكاظمي لوا�سنطن.
و�سقط قبل يومي����ن �ساروخان نوع 
الخارجي  ال�سياج  "كاتيو�سا" عل����ى 
لقاعدة عين بلد الجوية )ت�سم قوات 
دون  تكري����ت،  جن����وب  اميركي����ة(، 
ا�سابات، بح�سب بيان لخلية االعالم 

االمني.

ومن����ذ مطل����ع الع����ام الحال����ي، نف����ذت 
جه����ات �سيعية م�سلح����ة تطرح نف�سها 
م����ن 60 هجوما  اكث����ر  "كمقاوم����ة"، 
�سد ارت����ال الدعم اللوج�ستي للقوات 

االميركية على الطرق ال�سريعة.
با�س����م  الع�سك����ري  المتح����دث  وه����دد 
ج����واد  الح����ق،  اأه����ل  ع�سائ����ب 
ا�سته����داف  با�ستم����رار  الطليب����اوي، 
الع����راق  ف����ي  االأميركي����ة  الم�سال����ح 
َم����ن  قب����ل  م����ن  كرد�ست����ان  واإقلي����م 
ا�سماه����م ب�"المقاوم����ة" حت����ى "طرد 
االحتالل االأميركي وغلق كل قواعده 

الع�سكرية".
وق����ال الطليب����اوي ف����ي تغري����دة على 
تويت����ر، ال�سب����ت، اإن "هن����اك ر�سال����ة 
يج����ب اأن يفهمه����ا المحت����ل االأميركي 
وكل داعمي����ه وعمالئ����ه ف����ي الع����راق 
وه����ي اأن هن����اك ق����رارًا حا�سم����ًا م����ن 
المقاوم����ة با�ستم����رار عملياتها حتى 
وغل����ق  االأميرك����ي  االحت����الل  ط����رد 
ف����ي جمي����ع  كل قواع����ده الع�سكري����ة 
�سمنه����ا  وم����ن  العراقي����ة  االأرا�س����ي 

اأر�ش �سمالي العراق".
وقل�ست الواليات المتحدة تواجدها 
بنح����و  الع����راق  ف����ي  الع�سك����ري 
الح����وار  جولت����ي  بع����د  بالمئ����ة   60

ال�ستراتيجي العام الما�سي.
اأن  اأمري����كان  م�سوؤولي����ن  وبح�س����ب 
جل�س����ات  ف����ي  الطرفي����ن  مباحث����ات 
الحوار ال�ستراتيجي المقبلة �ستركز 
التن�سي����ق والتع����اون ل�سم����ان  عل����ى 
وم����ا  ل�داع�����ش،  الكامل����ة  الهزيم����ة 
يمك����ن اأن تقدم����ه الق����وات االأمريكية 
دع����م  م����ن  الع����راق  ف����ي  المتواج����دة 

للقوات االأمنية.
كما �ستركز المناق�سات على ان�سحاب 
االأمريكيي����ن،  الجن����ود  م����ن  المزي����د 
الُمقدر عددهم بنحو 2500 جندي ما 
زالوا في العراق بعد �سحب اأكثر من 
2700 منه����م خالل الع����ام االأخير من 

والية ترامب )2021-2017(.
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 داع�ش يهدد "اأ�صدقاء اجلي�ش" فـي ال�صحراء 
ومعلومات عن ا�صتعداداته ل�صن عمليات اإرهابية 

مكافحة االإرهاب يقتل 
ويعتقل 133 عن�سراً 
خالل العام احلايل 

 جتدد ا�صتهداف اأرتال الدعم اللوج�صتي ومقار التحالف 
مع قرب انطالق احلوار ال�صرتاتيجي

قوة ع�شكرية يف �شحراء االنبار.. ار�شيف

مقاتلة اف 16 يف قاعدة بلد

 بغداد/ فران�ش عدنان

اأق���ّرت كتل���ة الفت���ح بزعام���ة ه���ادي العام���ري، اأم����ش 
االثنين، ب���اأن موافقتها على الموازنة كانت تحت تاأثير 
�سغ���ط الوق���ت وال�س���ارع، مبدية ع���دم قناعته���ا باأغلب 
ن�سو����ش القانون. بالمقابل ك�سفت عن جهود لالإطاحة 
بمحافظ البنك المركزي م�سطفى غالب الكّتاب، وعّدته 

الم�سوؤول االأول عن تغيير �سعر �سرف الدوالر.
ويق���ول النائب عن الكتلة مختار المو�سوي، في حديث 
اإل���ى )المدى(، اإن "بع����ش الكتل �سعت كثي���رًا من اأجل 
تخفي����ش �سعر الدوالر اإلى دون 1250 دينارا". وتابع 
المو�س���وي، اأن "مجل����ش ال���وزراء واأع�س���اء اللجن���ة 
المالي���ة برروا التم�سك بال�سعر الحالي باأنه جاء نتيجة 
اإ�ساف���ات عل���ى بع�ش االأب���واب المهمة ف���ي الموازنة". 
واأ�س���ار، اإل���ى اأن "وع���ودًا اأطلقت بزي���ادة التخ�سي�ش 
المال���ي للرعاي���ة االجتماعي���ة والبطاق���ة التموينية لما 

تبقى من ال�سنة الحالية". 
وبين ع�سو كتلة الفتح، اأن "التبرير االآخر الذي قدمته 
اللجن���ة المالي���ة ين�ش عل���ى اأن مجل�ش الن���واب لي�ست 
ل���ه �سالحية في تغيير �سعر ال���دوالر، كونه اخت�سا�ش 

ح�سري للبنك المركزي".
و�سدد، على اأن "نوابًا من جانبهم اتخذوا خطوة، وهي 
جم���ع التواقي���ع ال�ستج���واب محافظ البن���ك المركزي، 
وذلك في جل�سة البرلمان المقّررة في العا�سر من ال�سهر 
الحال���ي". واأورد المو�س���وي، اأن "اال�ستجواب �سوف 
يح�س���ل عل���ى مو�سوع زي���ادة �سع���ر �سرف ال���دوالر، 
وفي ح���ال ع���دم القناعة ب���ردوده، �سنذهب اإل���ى اإقالته 
كم���ا ح�سل مع رئي����ش هيئة االإع���الم واالت�ساالت علي 

الخويلدي في وقت �سابق".
وي���رى، اأن "المجام���الت هي من دفع���ت بع�ش النواب 
للدخ���ول اإل���ى جل�س���ة الت�سوي���ت عل���ى الموازنة وفق 
الن�سو����ش الحالي���ة المت�سمن���ة ه���ذا ال�سع���ر المرتفع 
لل���دوالر". لكن���ه اأك���د ف���ي الوق���ت ذات���ه، اأن "الظروف 
اأجب���رت نواب���ا اآخري���ن كان���وا معتر�سي���ن عل���ى �سعر 
ال���دوالر، ب���اأن ي�سوت���وا عل���ى الموازنة الت���ي تاأخرت 
كثي���رًا، وقد و�سلن���ا اإلى مرحل���ة حرجة نتيج���ة تعّطل 

الم�ساريع الخدمية". 
وم�س���ى المو�سوي، اإل���ى اأن "الت�سويت على الموازنة 
ال يعن���ي اأن هن���اك قناعة بموادها، والواق���ع اأن الغالب 
االأع���م لمجل����ش الن���واب ه���و راف����ش له���ا لك���ن عملي���ة 
تمريره���ا تراوحت بي���ن المجاملة اأو �سغ���وط روؤ�ساء 

الكت���ل واالح���زاب وطل���ب ال�سارع". م���ن جانب���ه، اأفاد 
النائ���ب ع���ن الكتل���ة ق�س���ي ال�سبك���ي، في ت�سري���ح اإلى 
)الم���دى(، باأن "هذه الموازنة التي تم اإقرارها قد مّرت 
بمخا�ش ع�سير وا�ستغرق���ت المناق�سات عليها اأكثر من 

اأربعة اأ�سهر".
واأ�ساف ال�سبكي، اأن "الت�سويت على القانون ال يعني 
اأن���ه يلب���ي الطم���وح اأو يتفق م���ع مطال���ب الجماهير"، 
م�ست���دركًا "كن���ا اأم���ام اأمر ال ب���د منه خ�سو�س���ًا في ظل 
االأو�س���اع االقت�سادية واالجتماعي���ة واالإن�سانية التي 

يمر بها العراق".
وفيم���ا تح���دث، ع���ن "م�ساريع عدي���دة متوقف���ة ب�سبب 
الموازن���ة التي لم تقر ال�سنة الما�سي���ة"، راأى اأنه "من 
غي���ر المعق���ول اأن ن�ستمر عل���ى هذا النهج ف���ي 2021، 

ونحن مقبولون على انتخابات مبكرة".
واأو�س���ح ال�سبكي، اأن "الجميع ينبغ���ي عليهم التحدث 
ب�سراح���ة، ف���ي اأن الحكومة اأر�سلت القان���ون في وقت 
متاأخ���ر حيث جاء ذلك بالتزامن م���ع خطوة غير موفقة 

برفع �سعر �سرف الدوالر".
واأورد، اأن "االلت���زام القانون���ي عل���ى الحكوم���ة هو اأن 
تر�س���ل الم�س���روع قبل ي���وم 15 ت�سري���ن االأول بح�سب 
قانون االإدارة المالية، وتاأخيرها هو الذي وّلد االإرباك 
ف���ي مناق�ستها وخروجه���ا بالن�سو����ش الحالية". وفي 
�سي���اق مت�سل، قّدمت كتلة بدر النيابية طلبًا ر�سميًا اإلى 
رئي����ش مجل�ش النواب، محمد الحلبو�سي، لغر�ش عقد 
جل�س���ة برلمانية طارئة تناق�ش مو�س���وع المحا�سرين 

المجانيين.
وق���ال رئي�ش الكتلة، ح�سن �ساك���ر الكعبي، في ت�سريح 
اإل���ى )الم���دى(، اإننا "قدمن���ا طلبًا ر�سميًا لعق���د الجل�سة 
لمناق�س���ة ه���ذا المو�سوع ال���ذي ي�سغ���ل �سريحة كبيرة 
م���ن المواطني���ن". واأ�ساف الكعب���ي، اأن "الطلب جرى 
تحويل���ه م���ن خ���الل برنام���ج )وات�س���اب( اإل���ى رئي����ش 
مجل����ش الن���واب محم���د الحلبو�س���ي، و�سنعم���ل عل���ى 
اإي�ساله يدويًا له"، موؤك���دًا اأن كتلته "لم تتلق ردًا لغاية 
االآن ب�س���اأن الطل���ب، وننتظر البت في���ه قريبًا، الإن�ساف 
�سريحة مهمة، وهي �سريحة المحا�سرين المجانيين"، 
الفت���ًا اإلى اأن "الكثير منه���م يمار�ش عمله بال مقابل منذ 

ع�سر �سنوات".
واأ�س���ار الكعب���ي اإل���ى اأن "اللجن���ة المالي���ة ماطل���ت في 
�سم���ان حقوق المحا�سرين المجانيين ولم تقراأ المادة 
الت���ي تتعلق بتحويلهم اإل���ى عق���ود، وا�ستبدلتها بمادة 

اأخرى تبقيهم على اأو�ساعهم نف�سها".

كتلة الفتح: الت�صويت على املوازنة 
ال يعني القناعة مبوادها!

التعر�سات تبتعد عن اإيقاع خ�سائر بالمدنيين  تتقرب للمحا�سرين المجانيين وتحاول اإقالة محافظ البنك المركزي



 بغداد/ خ�ضر اليا�ض ناه�ض

على بعد اأمتار من �ضاحة 
الطريان ببغداد، تكد�ض العمال 

املياومون �ضباح يوم ال�ضبت 
وعيونهم ت�ضتطلع الطريق الذي 

تغلقه دورية لل�ضرطة ب�ضبب 
اإجراءات حظر التجوال.

وينتظر العمال الذين ا�ضتطلعت 
اآراءهم )املدى(، احل�ضول على 
العمل غري اآبهني للحظر الذي 

تفر�ضه احلكومة ملواجهة 
كورونا.

وق���ال �ح���د �لعم���ال وي�ض���ع �أمام���ه جهاز 
حف���ر كهربائ���ي، ننتظ���ر ع�ض���ا �ن يحت���اج 
�ح���د �ل�ض���كان يف �ملنطقة �لقريب���ة عمال. 
منوت جوعا �أو من���وت ب�ضبب �لفايرو�س 

و�حلظر. 
ويتو�ج���د نح���و 100 عام���ل يف �ملنطق���ة 
وعل���ى م���د�ر ن�ضف �ضاع���ة ق�ضاه���ا موفد 
)�مل���دى( يف �ل�ضاح���ة مل يح�ض���ر �أي �ح���د 

لطلب عمال.
�أغل���ب �لعمال ه���م من حمافظ���ات جنوبي 
�لعر�ق يبيتون يف بناية لي�ضت بعيدة عن 

�النهيار مقابل �أجور رمزية.
و�لق���ى �رتف���اع �أ�ضع���ار �ل���دوالر و�رتفاع 
�أ�ضع���ار م���و�د �لبن���اء بظالل���ه عل���ى عم���ل 

هوؤالء.
وقال �جله���از �ملرك���زي لالإح�ض���اء �لتابع 
�إن  ��ضب���وع،  قب���ل  �لتخطي���ط،  ل���وز�رة 
»�رتفاع �ضعر �ضرف �لدوالر يف �الأ�ضو�ق 

�مل���و�د  �أ�ض���عار  رف���ع  �ىل  �أدى  �ملحلي���ة 
�الإن�ضائية �ملحلية و�مل�ضتوردة يف �لقطاع 
�خلا����س بن�ض���ب متفاوت���ة عل���ى م�ضتوى 
�ملحافظ���ات كافة ما ع���د� �إقليم كرد�ضتان«، 
مبينًا �أنه »متت متابعة وت�ضجيل 64 مادة 
بن���اء مت ت�ضجيله���ا يف �الأ�ض���و�ق �ملحلي���ة 
ل�ضه���ر �ضباط �ملا�ض���ي ومقارنتها مع �ضهر 
ت�ضري���ن �لث���اين 2020 لتحدي���د م�ضتوى 

�رتفاع �الأ�ضعار«.
و�أ�ض���اف �أن »معدل �ضعر �لطابوق �لعادي 
ل�ضهر �ضباط �ملا�ضي بل���غ 162 �ألف دينار 
�رتفاع���ًا  م�ضج���اًل  طابوق���ة   1000 ل���كل 

بل���غ 16 % عن مع���دل �ضعر �ضه���ر ت�ضرين 
�لثاين 2020 �ل���ذي كان قد بلغ 140 �ألف 
دين���ار لكل 1000 طابوق���ة، فيما بلغ �ضعر 
�لطابوق �جلمهوري ل�ضهر �ضباط �ملا�ضي 
طابوق���ة   1000 ل���كل  دين���ار  �أل���ف   172
م�ضج���اًل �رتفاع���ًا بن�ضب���ة 7 % ع���ن معدل 
�ضعر �ضهر ت�ضرين �لثاين 2020 �لذي بلغ 

161 �ألف دينار لكل 1000 طابوقة«.
و�أ�ضاف �أن »معدل �ضعر �الإ�ضمنت �لعادي 
ل�ضهر �ضباط �ملا�ضي بل���غ 104 �ألف دينار 
للط���ن �لو�ح���د م�ضج���اًل �رتفاع���ًا بن�ضب���ة 
16 % ع���ن معدل �ضعر �ضهر ت�ضرين �لثاين 

2020 ب�ضعر 90 �ألف دينار للطن �لو�حد، 
فيم���ا بل���غ مع���دل �ضع���ر �الإ�ضمن���ت �ملقاوم 
ل�ضهر �ضباط 127 �ألف دينار للطن �لو�حد 
م�ضج���اًل �رتفاع���ًا بن�ضب���ة 13 % عن معدل 
�ضع���ر �ضهر ت�ضري���ن �لث���اين 2020 ب�ضعر 

112 �ألف دينار للطن �لو�حد«.
و�أ�ض���ار �ىل �أن »�أ�ضع���ار �ضي����س �لبناء من 
�ملن�ض���اأ �الأجنبي ل�ضهر �ضباط بلغت مليونًا 
و155 �أل���ف دين���ار للطن �لو�ح���د م�ضجاًل 
�رتفاعًا بن�ضبة 48 % عن معدل �ضعر �ضهر 
ت�ضري���ن �لث���اين 2020 ب�ضع���ر 779 �ألف 
دينار للطن �لو�ح���د، فيما بلغ معدل �ضعر 

�حلدي���د )�ل�ضيلمان( ل�ضه���ر �ضباط 2021 
)18( �أل���ف دين���ار للم���ر �لو�ح���د م�ضجاًل 
�رتفاعًا بن�ضبة 20 % عن معدل �ضعر �ضهر 
ت�ضرين �لثاين 2020 �لذي بلغ )15( �ألف 

دينار للمر �لو�حد«.
ويحم���ل �لعمال �لذي���ن �لتقته���م )�ملدى(، 
م�ضوؤولي���ة تر�ج���ع �لعم���ل �ىل �ضيا�ض���ات 
�حلكوم���ة »من �رتفاع �أ�ضع���ار مو�د �لبناء 
�ىل �حلظر �ل�ضامل و�جلزئي �لذي �أوقف 

عجلة �لبناء يف �لبلد«.
عل���ى بع���د 10 كيلوم���ر�ت تقريب���ًا يعمل 
�أن���ور �لبنغ���ايل يف بناية ت�ض���م نحو 10 

حم���ال وعدد م���ن �ل�ضق���ق �ل�ضكني���ة بينها 
م�ضتغلة كعياد�ت طبي���ة. �لعامل �لبنغايل 
مكلف بتنظيف �لعمارة ومر�قبة �لو�فدين 

و�خلارجني.
وخ�ض����س �ضاح���ب �لبناي���ة �ح���د �ملحال 
كغرف���ة ل�ضك���ن �أن���ور، لك���ن �الأخ���ر حول 
�ملحل �ىل ناد للتج���ارة بالبنغاليني. حيث 
تعاقد مع عدد من موردي �لعمال �الأجانب 
لي�ضكنهم فيها، حلني �إيجاد عمل لهم مقابل 
�جر ي�ضل �ىل 150 �لف لكل عامل ياأويه.
ويتقا�ضى �أنور ر�تب���ا �ضهريا من �ضاحب 
�لعم���ارة يق���رب م���ن 400 دوالر ويجني 
م���ن ت�ضغيل �لعامل���ني �الأجانب نحو 400 
كل  يتمن���ى  مبل���غ  وه���و  �أخ���رى.  دوالر 
�لعامل���ني يف م�ضط���ر �لعم���ال �لقريب من 

�لباب �ل�ضرقي تقا�ضيه.
ورحل���ت �ل�ضلط���ات �أكرث من ثالث���ني �ألف 
عام���ل �أجنبي »غر �ضرع���ي« خالل �الأ�ضهر 
�الخ���رة من ع���ام 2020، لكن ذل���ك �لرقم 
�ضغ���ر جدً�، مقارنة بتقدي���ر نقابة �لعمال 
لوجود ثالثة ماليني عامل ي�ضنفون »غر 
�ضرعي���ني«، ويبق���ون مقي���دي �حلرية  يف 

�لبالد.
وقال �أحمد �لربيعي، �ل�ضابط يف مديرية 
�لد�خلي���ة، يف  ل���وز�رة  �لتابع���ة  �القام���ة 
ت�ضريح���ات �ضحفي���ة، توج���د يف بغ���د�د 
وباق���ي �ملحافظات �لعر�قية مئات �ملكاتب 
�لتي تقوم بتوريد �لعمالة �الأجنبية بنحو 
غ���ر م�ض���روع، وه���ي »تعم���ل متخفية يف 
�لع���ادة خل���ف عناوي���ن �ض���ركات �ضياح���ة 
و�ضف���ر، ون�ضاطها �لرئي�س هو بيع �لعمال 
�الأجان���ب ممن يت���م تهريبه���م �إىل �ضركات 

�أخرى د�خل �لبالد«.
مكت���ب   150 �أغلق���ت  �لربيع���ي  د�ئ���رة 
�ضياح���ة و�ضفر ي�ضفه���ا ب�”�لوهمية وغر 
�ملرخ�ض���ة”، خالل �لن�ضف �لثاين من عام 
2020، و�أحيل �أ�ضحابها �إىل �لق�ضاء بعد 

ثبوت تورطهم با�ضتقد�م �لعمالة �الأجنبية 
خارج �ضو�بط �لقانون.

حتق���ق ذل���ك بع���د �عتماد خط���ة حمددة مت 
�ال�ضتخب���اري  �جله���د  تفعي���ل  مبوجبه���ا 
و�لتن�ضيق مع مفارز �الأمن �لوطني للقيام 
بجوالت تفتي�ضية و��ضعة �أدت �إىل ترحيل 
32000 م���ن �لعم���ال “غ���ر �ل�ضرعي���ني” 

و�أحيل “�أرباب عملهم” �إىل �لق�ضاء.
بح�ض���ب �ضما�ض���رة و�ضباط �ضرط���ة، فاإن 
�أك���رث �ل���دول �لت���ي ياأت���ي منها عم���ال �إىل 
�لع���ر�ق للبحث عن فر�س عمل يف �لقطاع 
�خلا�س ه���ي بنغالد�س، �إير�ن، باك�ضتان، 

�لفليبني، تركيا، �ضوريا.
ويع���زو �لربيع���ي تز�ي���د ظاه���رة �لعمالة 
�الأجنبي���ة غر �مل�ضروعة خ���الل �ل�ضنو�ت 
�الأخ���رة �إىل تنامي �لتهريب وتعدد طرقه 
�ض���و�ء من حمافظ���ات �قلي���م كرد�ضتان �و 
باق���ي مناطق �لب���الد. و�أي�ض���ًا �إىل دخول 
عدد كبر من �لعمال �ل�ضوريني عرب حدود 

بالدهم مع �لعر�ق.
وبح�ض���ب قان���ون �لعم���ل رق���م 71 ل�ضن���ة 
1987، ميك���ن للعامل �الأجنب���ي �حلا�ضل 
عل���ى تاأ�ض���رة دخ���ول �إىل �لع���ر�ق �لتقدم 
بطلب ر�ضمي ملديري���ة �الإقامة ملنحه �إقامة 

عمل.
وتفر�س على �ملخالف غر�مة مالية قدرها 
دوالرً�(   350 )نح���و  دين���ار  �ل���ف   500
ويخ�ض���ع �ملمتنع ع���ن �ضد�ده���ا للتوقيف 
مل���دد يحدده���ا قا�ض���ي �لتحقي���ق، قب���ل �أن 

يرّحل �إىل بلده.
وينتقد عامل �لبناء حممد، �ضعف �لرقابة 
�حلكومي���ة ومز�حم���ة �الأجان���ب �لعم���ال 
�لعر�قي���ني يف ظ���ل تر�ج���ع فر����س �لعمل 
�إىل ح���د كب���ر. ويق���ول �إن “�الأوىل م���ن 
�حلكومة �إنه���اء �لعمالة �الأجنبية من �أجل 
زج �أكرب قدر ممكن م���ن �ل�ضباب �لعاطلني 

عن �لعمل”.
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احتاد رجال الأعمال العراقيني 
العراق / بغداد 

Iraqi Businessmen Union 
Iraq – Baghdad 

العدد: أ/ 17/ 10432 
التاريخ : 2021/4/2 

اإعــــــالن
يعلن احتاد رجال االعم��ال العراقيني عن إجراء االنتخابات 
التكميلية لسد النقص احلاصل في عدد أعضاء مجلس 
إدارة االحت��اد. ندعو االخوة أعضاء االحت��اد ممن تتوفر فيهم 
الشروط املذكورة في املادة التاسعة من النظام الداخلي 
تقدمي طلب الترشيح له علماً أن آخر موعد لقبول طلبات 
الترش��يح نهاي��ة الدوام الرس��مي ليوم األح��د املصادف 

 .2021/4/11
راغب ر�ضا بليبل 
رئي�ض احتاد رجال العمال العراقيني 

دائرة الت�ضجيل العقاري يف م. ال�ضدر/1
تنويه

ورد سهواً في إعالن بيع عقار املنشور بالعدد )4915( 
ليوم االثن��ني 2021/4/5، حيث ورد لق��اء طلب الدائن 
املرتهن )مصرف الرافدين( البالغ )1.875.726( مليون 
ديناراً خط��أ.. والصحيح البال��غ )1.875.000( مليون 

ديناراً.. لذا اقتضى التنويه 

 ترجمة/ حامد اأحمد

مت ��ضتغر�ق مدة ع�ضرة �أيام للعثور 
على جث���ة �ملو�طن �لك���ردي حم�ضن 
�ضبري. �لرجل �لبالغ من �لعمر 64 
عام���ا، كان ق���د ترك بلدت���ه يف جبال 
�قلي���م كرد�ضت���ان يف ي���وم م�ضم����س 
من �ضه���ر كانون �الول �لعام �ملا�ضي 
وه���و برفقة ��ضدقائ���ه ح�ضن �ضادق 
و�ضفار �ضين���ي، لل�ضيد و�لبحث عن 

ع�ضل بري وكماأ .
�حلياة يف منطق���ة �لعمادية وجبال 
ز�كرو����س �ضعب���ة ومتعب���ة بدني���ا، 
وم���الذ�  م�ضكن���ا  تعت���رب  ولكنه���ا 
لعو�ئ���ل كردي���ة و�آ�ضوري���ة متناغمة 
مع �جلب���ال على مدى �آالف �ل�ضنني. 
كثر من �ل�ض���كان �ملحليني يحبذون 
�لتجول وق�ض���اء عدة �أيام يف خميم 
بعيد ع���ن �ملن���ازل، ولكن بع���د ف�ضل 
عائل���ة �ضب���ري، بالو�ض���ول له عرب 
�لهاتف الكرث من ��ضبوع، مت �طالق 

فريق للبحث عنه .
مت �لعثور على جثث �لرجال �لثالثة 
يف و�دي زي���ري و�ج�ضادهم مقطعة 
�ىل ��ض���الء ب�ضب���ب م���ا يعتق���د م���ن 
تعر�ضه���م ل�ضرب���ة بطائ���رة م�ضرة 

�آث���ار �ل�ضرب���ة عل���ى  تركي���ة. ب���دت 
لقي���ا  ق���د  �ض���ادق و�ضين���ي وكاأمن���ا 
حتفهما باحل���ال، ولكن جثة �ضبري 
وج���دت عل���ى بع���د 100 م���ر و�آثار 
خط دم���اء بينم���ا كان يزح���ف حتى 

تويف.
ق���ال �بنه بختي���ار 35 عاما، متحدثا 
من بيتهم يف بلدة دير�لوك: “حاول 
�لتحرك لطلب �لنجدة �أو �ن يح�ضل 
عل���ى ��ضارة �ضبك���ة �ت�ض���ال للهاتف 
�أو �ن يطل���ق ر�ضا����س م���ن بندقيته 
ع�ض���ى �ن ياأتي �أحد. هكذ� مات �بي، 
�حتم���ال �ن���ه ظ���ل يع���اين يومني �و 

ثالثة �أيام .«
��ضتناد� لبيان وز�رة �لدفاع �لركية 
ف���ان خم�ض���ة م�ضلح���ني م���ن ح���زب 
ق���د   pkk �ل����  �لعم���ال �لكرد�ضت���اين 
مت “حتييده���م” يف �لع���ر�ق وذل���ك 
يف نف����س �الأ�ضب���وع �ل���ذي قت���ل فيه 

��ضدقاء �لطفولة �لثالثة هوؤالء .
مع ذلك فان �ضب���ري، و�ضديقيه هم 
��ضماء �ضمن قائمة متز�يدة ل�ضحايا 
مدني���ني بينم���ا ت�ضاع���ف في���ه تركيا 
هجماتها �ضد م�ضلح���ني يتو�جدون 

خارج حدودها .
مر�ض���د  الح�ضائي���ات  و��ضتن���اد� 

يتاب���ع  �ل���ذي  �ل���دويل،   Airwars
ح�ضيلة �ضحاي���ا �ل�ضربات �جلوية 
ب���ني  �لن���ز�ع  ف���ان  �لع���امل،  ح���ول 
تركي���ا وح���زب �لعم���ال يت�ضبب �الآن 
مبقت���ل مزيد من �ملدني���ني �لعر�قيني 
و�عل���ى م���ن �أي مع���دل من���ذ خ���رق 
ع���ام  بينهم���ا  �لن���ار  �ط���الق  وق���ف 
2015. �ض���كان حملي���ون من منطقة 
�لعمادية ومناطق م�ضتهدفة �خرى، 
�مل�ض���رة  �لطائ���ر�ت  ي�ضاه���دون 
�لركية وهي حتوم بهدوء فوق قمم 
�جلبال، يخ�ضون من �حتمالية قدوم 

�ال�ضو�أ .
يف حميط منطقة ز�كرو�س �جلبلية 
�لوعرة يف �لعر�ق ما تز�ل �لطلعات 
�جلوي���ة �لركية ت�ضته���دف قياد�ت 
ح���زب �لعم���ال �لكرد�ضت���اين هناك، 
وقتل���ت �ملزي���د منهم يف ع���ام 2020 
�ك���رث م���ن �ي ف���رة �أخ���رى، ولك���ن 
عو�ئل مثل عائل���ة �ل�ضحية �ضبري 
يقولون بانه لي�ض���ت هناك حما�ضبة 
وم�ضاءل���ة عل���ى �ل�ضرب���ات �جلوية 
�لتي تت�ضبب مبقتل وجرح مدنيني .
ت�ضاعد ح���االت �لعنف ه���ذه ت�ضبب 
بب���ث �لرع���ب و�خل���وف ب���ني �ضكان 
وعو�ئ���ل منطقة �لعمادي���ة ومناطق 

جبلية �خ���رى. و��ضتن���اد� ملجموعة 
�مل�ضيحي���ة  �ل�ض���الم  ف���رق  منظم���ة 
 Christian Peacemaker
Teams فان جتدد �ل�ضر�ع وزيادة 
حدته ت�ضب���ب باخالء م���ا يقارب من 
400 قري���ة ومقت���ل م���ا يزي���د عل���ى 
100 مدين حتى �الآن. ويقدر �ضكان 
�لطائ���ر�ت  هجم���ات  �ن  حملي���ون 
�ملقاتلة �لركي���ة وطائر�تها �مل�ضرة 

طالت ما يق���ارب 70 % من جمموع 
قمم جبال �ملنطقة �لوعرة .

نزح���ت  �لت���ي  �لعو�ئ���ل  م���ن  كث���ر 
م���ن قر�ها بحث���ت عن م���الذ �آمن لها 
يف مر�ك���ز م���دن وبلد�ت مث���ل بلدة 
دير�ل���وك يف �لعمادي���ة حيث تعي�س 
عائل���ة �ضب���ري، ولكن زي���ادة تدفق 
�لنازح���ني نتج عنها �كتظاظ �ضكاين 

وزيادة معدل �لبطالة .

�لفر����س �القت�ضادي���ة �ملحدودة هي 
�أح���د ��ضب���اب ��ضط���ر�ر كث���ر م���ن 
�لنا����س للذه���اب �ىل مناطق �ضاخنة 
بحثا عن ع�ضل �جلب���ل و�لكماأ وبيع 
نبات���ات بري���ة �ي�ضا حي���ث ميكن �ن 

ي�ضاعد ذلك يف زيادة دخل �لعائلة .
ق���ال بختيار “نحن الجئ���ون هنا، ال 
منلك �ض���رب �أر�س يف ه���ذه �ملنطقة. 
ن�ضطر �ىل �ن ُنهّرب �نف�ضنا رجوعا 

�ىل تاللن���ا و�وديتن���ا الن �لطائر�ت 
�لركية تلقي قنابل كل يوم، وقو�ت 
ح���زب �لعم���ال ال ت�ضم���ح لن���ا حت���ى 

بايقاد نار .«
وم�ضى بختي���ار بقوله “كان و�لدي 
�القت�ضادي���ة  �لظ���روف  �وق���ات  يف 
يوف���ر  �ن  يح���اول  ه���ذه  �ل�ضعب���ة 
معي�ضة لعائلتنا. كل ما نريد حتقيقه 
هو توفر م�ضدر عي�س على �ر�ضنا، 
حتول���ت  �ضكنان���ا  مناط���ق  ولك���ن 
ل�ضاح���ات قت���ال و�ض���ر�ع. �الت���ر�ك 
وحزب �لعمال ه���م من يتحملون دم 

�أبي �لربيء”.
وعند ��ضتف�ض���ار �ضحيفة �لغارديان 
من �جلانب �لركي عن �آثار �لق�ضف 
على �ملجامي���ع �ل�ضكنية من �ملدنيني 
يف �ضمايل �لعر�ق، �أجاب م�ضدر من 
وز�رة �لدفاع �لركية بقوله “جميع 
عملي���ات �لق���و�ت �لركي���ة �مل�ضلحة 
ت�ضته���دف �لعنا�ض���ر �الرهابية فقط 
ووفق���ا للم���ادة 51 من �ح���كام قر�ر 
�المم �ملتح���دة �ل���ذي يعط���ي �لدول 
�حل���ق بالدف���اع ع���ن نف�ضه���ا، ويت���م 
�تخاذ جميع �الجر�ء�ت �ل�ضرورية 

ملنع تعر�س �ملدنيني لالأذى.«
�ن�ض���ان،  حق���وق  منظم���ات  وتته���م 

جماع���ة pkk، مث���ل منظم���ة �لعف���و 
باختط���اف  تق���وم  بانه���ا  �لدولي���ة 
مر�هقني لتدريبه���م كمقاتلني وكذلك 
م�ضك���وك  مدني���ني  وقت���ل  �عتق���ال 
بكونهم جو��ضي����س، وهي �دعاء�ت 

ينكرها �لتنظيم �مل�ضلح .
بار�ين عبد �جلب���ار �ضيك�ضو، ر�عي 
ميتل���ك 50 ر�أ����س غن���م يحتف���ظ بها 
يف منطق���ة �لعمادي���ة �ثن���اء ��ضه���ر 
ن�ضع���ر  “نح���ن  ويق���ول:  �ل�ضي���ف. 
باخلط���ر، �نا �عرف ر�عيا غنم �ثنني 
مت قتلهم���ا م���ن قب���ل م�ضلح���ي حزب 
�لعم���ال و�آخر بغ���ارة جوي���ة تركية 
)...( �ثناء �لليل ال ن�ضتطيع �لتحرك 

».
   Airwars و��ضتناد� ملنظمة �لر�ضد
ف���ان �لعملي���ات �لع�ضكري���ة ت�ضبب���ت 
بازدياد ح���اد يف �خل�ضائ���ر �لو�ردة 
بحق �ملدنيني. وقال حممد �جلميلي 
م�ضوؤول فرع �ملنظمة يف �لعر�ق �نه 
مت قتل ما بني 27 و33 مدنيا عر�قيا 
م���ع ج���رح 23 �آخرين خ���الل �ضيف 
ع���ام 2020 وهذ� �لرقم هو �كرب من 
�ضعف ع���دد �لذين قتلو� من �ملدنيني 

خالل عام 2019.
عن: الغارديان

 خا�ض/ املدى

ده���وك  مبحافظ���ة  خانك���ي  خمي���م  يف 
�ضمايل �لعر�ق، تتدرب �ضابات �أيزيديات 
على �أد�ء �الأغ���اين �ل�ضعبية، بعد �أن كان 
�لغن���اء حمرم���ا يف زم���ن د�ع����س �ل���ذي 

�جتاح قر�هن يف عام 2014.
“�أ�ضت���ي”  جوق���ة  ع�ض���و�ت  وت�ضع���ى 
م���ن  �ضاب���ة  �أ�ض�ضته���ا  �لت���ي  )�ل�ض���الم(، 
ه���ذه �الأقلي���ة تدع���ى رن���ا �ضليم���ان )22 
عاما( �إىل حفظ ثقافتهن من خالل �إحياء 
�الأغاين �ل�ضعبية و�إثبات �أنهن �ضامد�ت 
رغ���م كل م���ا ح���دث، وف���ق تقري���ر حول 
�ملو�ضوع لالإذ�ع���ة �الأمركية �لعامة )�أن 
بي �آر(. يف �ملخيم �لذي يعي�س فيه نحو 
14 �أل���ف رج���ل و�مر�أة وطفل م���ن �أبناء 
�الأقلي���ة �لذي���ن ف���رو� �إليه، ع���ام 2014، 
تغن���ي �ل�ضاب���ات ع���ن �لفج���ر و�حل�ضاد 

وجبل �ضنجار �لذي يعتربونه مقد�ضا.
و�لعدي���د من �لن�ضاء يف ه���ذ� »�لكور�ل« 

ك���ن �أ�ض���ر�ت لد�ع�س، و�أخري���ات فقدن 
�لعديد م���ن �أف���ر�د �أ�ضره���ن. ومن خالل 
�لعرو����س يقدم���ن �لع���الج باملو�ضيق���ى 
للع�ض���و�ت �للو�تي ك���ن �ضحايا �لعنف 
�جلن�ض���ي. كان د�ع����س قد �ض���ن هجومه 
عل���ى قل���ب �لطائفة �الأيزيدي���ة عند �ضفح 
جبل �ضنج���ار، يف �آب عام 2014. وقتل 
�ملت�ض���ددون �ملئ���ات و�ختطف���و� �الآالف، 
�أك���رث من ن�ضفهم من �لن�ض���اء و�لفتيات. 
وبعد ذلك مت قتل معظم �لرجال �لبالغني، 
فيما مت من���ح �لن�ضاء و�الأطفال “هد�يا” 

للمقاتلني �لذين �ضاركو� يف �لهجوم.
مامو عثمان، �لذي يدر�س �ملو�ضيقى يف 
جامع���ة دهوك ق���ال �إن �لثقافة �الأيزيدية 
�لكث���ر،  تدوي���ن  يت���م  الأن���ه مل  مه���ددة، 
وجل���وء �لكث���ر م���ن �لعائ���الت خ���ارج 
مناطقهم “يهدد” هذه �لثقافة �ل�ضفوية.

�أك���رث  ه���م  “�الأيزيدي���ني  �إن  ويق���ول 
�ملجتمع���ات �ت�ض���اال باأر�ضه���م. والأنه���م 
يغ���ادرون �أر�ضهم ووطنه���م، �ضيفقدون 

منظم���ة  وتق���وم  �لديني���ة”.  هويته���م 
مت���ّول  �لت���ي  �لربيطاني���ة   AMAR
�الأغ���اين  بع����س  بت�ضجي���ل  �جلوق���ة 
�ل�ضعبية و�أعطت �لت�ضجيالت �ىل مكتبة 

بودليان بجامعة �أك�ضفورد حلفظها.
في���ان دخي���ل، وهي ع�ض���وة �أيزيدية يف 
�لربمل���ان �ل�ضاب���ق، تق���ول �إن���ه يف زم���ن 
د�ع����س كان���ت �لتجمع���ات و�الحتفاالت 
و�لغناء �ضامتة. وت�ضيف: »لكن �الآن هم 
يحاول���ون �أن يعي�ضو� حياتهم �لطبيعية 
�ضحاي���ا...  باعتباره���م  فق���ط  ولي����س 
لديه���م هذ� �ل�ضعور بح���ب �حلياة وحب 
�ملو�ضيق���ى وحفالت �لزف���اف و�حلفالت 
و�لتمت���ع بحي���اة طبيعي���ة عل���ى �لرغ���م 
م���ن كل �ض���يء«. وتق���ول �الأيزيدي���ة يف 
�ملخي���م، غز�ل د�ود ح�ضني )21 �ضنة( �إن 
ع�ضو�ت �لفريق يتعاملن مع �لغناء على 
�أنه “عمل مقاومة”. وتقول: “نحن هنا 
الإر�ض���ال ر�ضالة �إىل د�ع����س، مفادها �أننا 

لن ننك�ضر �أبد�”.

تر�ث �سنجار مهدد باالندثار.. و�لنازحات 
�الأيزيديات يتحدين د�ع�ش بالمو�سيقى

الغارات طالت ما يقارب 70 % من جمموع قمم اجلبال

منظمات: �لق�سف �لرتكي ت�سبب بقتل 100 مدين وهجر 400 عائلة 

احلكومة رحلت 32 األف عامل غري �ضرعي وقا�ضت اأربابهم

�لتوظي��ف! بور�س��ة  مي�س��كون  و"�الأجان��ب"  عم��ل  ب��ا  �لبن��اء  عم��ال 

عمال يف �ساحة الطريان يف ظل احلظر.. عد�سة حممود روؤوف



ذي قار/ ح�سني العامل

اقدم محتجون غا�سبون في 
النا�سرية يوم اأم�س، على 

اغالق �سركة اور العامة 
لل�سناعة الهند�سية ودائرة 
نقل ال�سالحيات ومديرية 

التربية، وفيما قطعوا عددا 
من الطرقات الحيوية باإ�سرام 

النار بالإطارات الم�ستهلكة، 
�سهدت محافظة ذي قار 

ازمة وقود اثر اغالق م�سفى 
نفط ذي قار و�سركتي توزيع 

المنتجات ونفط ذي قار.

وق���ال احمد ح�س���ن وه���و احد منت�س���بي 
�س���ركة اور العام���ة ل�)امل���دى( ان »مئ���ات 
املتظاهري���ن من ابن���اء الع�س���ائر القريبة 
م���ن موق���ع ال�س���ركة اقدموا عل���ى اغالقها 
وطلبوا من املنت�سبن عدم الدوام«، مبينا 
ان »املتظاهري���ن طالب���وا بتعيين���ات على 
م���الك ال�سرك���ة وتعوي�سات ع���ن االر�ض 
الت���ي ت�سغله���ا ال�سرك���ة مدع���ن عائديتها 

لع�سائرهم«.
وم���ن جانبه، ق���ال مدي���ر عام �سرك���ة اور 
العامة املهند�ض حي���در �سهر احل�سيناوي 
جت���ري  ال�سرك���ة  »ادارة  ان  ل�)امل���دى( 
املتظاهري���ن  م���ن  وف���د  م���ع  مفاو�س���ات 
لالطالع على مطالبهم«، مبينا ان »ال�سركة 
�ستق���وم بدورها يف نق���ل تلك املطالب اىل 

الوزارة لغر�ض البت فيها«.
م���ن  املئ���ات  اق���دم  ذل���ك  غ�س���ون  ويف 
املحا�سري���ن املجانين على ت�سعيد جديد 
يف فعالياته���م االحتجاجي���ة لليوم الثاين 
عل���ى التوايل اذ قام���وا باغالق دائرة نقل 
ال�سالحي���ات وع���دد من الط���رق احليوية 
ناهي���ك ع���ن مديري���ة تربية ذي ق���ار التي 
اغلق���ت من���ذ ي���وم االح���د احتجاج���ا على 
عدم تخ�سي�ض درجات وظيفية لتعيينهم 

�سمن املوازنة االحتادية .

وق���ال النا�س���ط امل���دين ه�س���ام ال�سومري 
املجاني���ن  م���ن املحا�سري���ن  »املئ���ات  ان 
ج���ددوا  احلبوب���ي  �ساح���ة  ومتظاه���ري 
تظاهراته���م يف �ساح���ة احلبوب���ي وامام 
مديريت���ي نق���ل ال�سالحي���ات والرتبية«، 
مبينا ان »املتظاهرين ركزوا يف مطالبهم  
على حق���وق املحا�سري���ن بالتعين وعلى 
ح�سم ملف ت�سمية حمافظ ذي قار وتوفري 

اخلدمات ومفردات البطاقة التموينية«.
و�س���دد ال�سومري عل���ى ان »الت�سعيد يف 
تظاه���رات النا�سري���ة �سيتوا�س���ل حلن 
اال�ستجاب���ة جلمي���ع املطالب الت���ي ينادي 

بها املتظاهرون«.
ه���ذا وق���د �سهدت حمافظ���ة ذي ق���ار ازمة 
وقود ووق���وف طوابري من املركبات امام 
حمطات البنزي���ن  اثر اغالق م�سفى نفط 
ذي قار، فيما ج���دد الع�سرات من خريجي 
الكلي���ات اعت�سامه���م ام���ام حق���ل الغراف 

النفطي للمطالبة بتوفري فر�ض عمل.
اح���د  وه���و  عل���ي  حمم���د  ق���ال  ب���دوره، 

املعت�سم���ن امام م�سفى نف���ط ذي قار ان 
»خريجي املعاهد التقنية وكليات الهند�سة 
للي���وم  يوا�سل���ون  بالتعي���ن  املطالب���ن 
الثال���ث على الت���وايل اغ���الق �سركة نفط 
ذي ق���ار وم�سف���ى النفط و�سرك���ة توزيع 
املنتج���ات النفطية«، مبين���ا ان »الت�سعيد 
يف الفعاليات االحتجاجية جاء احتجاجا 
على ع���دم ت�سمن املوازنة االحتادية الأي 
بند يخ�ض تعين اخلريجن خالل ال�سنة 

احلالية«.
واغل���ق املئات م���ن املحا�سرين املجانين 
تربي���ة  وق�س���م  الرتبي���ة  مديري���ة  مبن���ى 
ال�سالحي���ات  نق���ل  ودائ���رة  النا�سري���ة 
بت�سم���ن  للمطالب���ة  احلبوب���ي  و�س���ارع 
املوازن���ة فقرات تن����ض عل���ى تعيينهم اأو 
التعاق���د معهم بدال م���ن املنحة املالية التي 
وردت باملوازن���ة، فيم���ا وا�س���ل خريج���و 
الكليات واملعاهد اإغ���الق اربع موؤ�س�سات 
نفطي���ة احتجاج���ا عل���ى الت�سويف مبلف 
تعييناته���م، يف ح���ن اق���دم متظاه���رون 

من ابن���اء الع�سائ���ر على غل���ق �سركة اور 
العامة لل�سناعات الهند�سية، فيما تظاهر 
املئات م���ن املواطنن يف �ساحة احلبوبي  
للمطالب���ة بت�سمي���ة حماف���ظ جدي���د ب���دال 
م���ن املحاف���ظ املكل���ف الفريق عب���د الغني 
اال�س���دي. بينم���ا يوا�س���ل اه���ايل ق�س���اء 
الرفاعي اغالق مبنى قائممقامية الق�ساء 
القائممق���ام  باإع���ادة  للمطالب���ة  املذك���ور 

ال�سابق كاظم الفيا�ض اىل من�سبه.
وكانت مدينة النا�سرية مركز حمافظة ذي 
قار �سهدت يوم االح���د )4 ني�سان 2021( 
ت�سعيدا وا�سع���ا بالفعاليات االحتجاجية 
الدوائ���ر  م���ن  ع���دد  باإغ���الق  متثل���ت 
طري���ق  وقط���ع  النفطي���ة  واملوؤ�س�س���ات 
نا�سري���ة – بغ���داد وج�س���ور وتقاطعات 
حيوي���ة، وذلك للمطالب���ة بتعديل املوازنة 
العامة باإ�سافة فقرات لتعين املحا�سرين 
املجاني���ن واخلريج���ن وت�سمية حمافظ 
ذي ق���ار واع���ادة قائممق���ام الرفاع���ي اىل 
من�سب���ه، فيم���ا ا�سته���دف تفج���ري دراجة 

�سه���داء  اح���د  تاأب���ن  احتفالي���ة  مفخخ���ة 
التظاهرات يف �سوق ال�سيوخ.

ذي  يف  املجاني���ون  املحا�س���رون  وكان 
ق���ار حذروا ي���وم )16 ايل���ول 2020( من 
حم���اوالت االأح���زاب املتنف���ذة االلتف���اف 
عل���ى نتائج القرع���ة االلكرتوني���ة االأوىل 
الت���ي مت مبوجبه���ا قبوله���م كمحا�سرين 
يف املدار����ض واملوؤ�س�س���ات التعليمية يف 
املحافظ���ة، فيم���ا اأك���دوا �سع���ي االأح���زاب 
اأتباعه���ا  اإدراج  ال�سيا�سي���ة  والتي���ارات 
بدال منه���م وا�ستغ���الل تعيين���ات الرتبية 
الأغرا�ض انتخابية وحتقيق منافع حزبية 

�سيقة.
ويوا�س���ل املئ���ات م���ن خريج���ي املعاه���د 
والكلي���ات التظاهر واالعت�س���ام منذ عدة 
الدوائ���ر  يف  بالتعي���ن  للمطالب���ة  اأ�سه���ر 
وال�سركات النفطية، وقد اأقدموا اأكرث من 
م���رة ويف اأزمان خمتلف���ة على غلق �سركة 
نف���ط ذي ق���ار وم�سف���ى النف���ط و�سرك���ة 

توزيع املنتجات النفطية.
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 كربالء/ اإخال�س داود 

قالتها على ا�ستحياء، »اأمنيتي اإن يكون 
لدين����ا منزل في����ه درج وحديق����ة واأمامه 
�سارع مبلط«، فاطمة بنت الثالث ع�سرة 
عاما، من �سكنة دور التجاوز يف منطقة 
العام����ل بكرب����الء، مل يك����ن ا�ستحياوؤها 
احت�سام����ا وخجال فقط، ب����ل الأن امنيتها 

هدها الياأ�ض كثريا.   
املتكامل����ة  واخلدم����ات  الالئ����ق  ال�سك����ن 
ونظ����ام نق����ل وموا�سالت، م����ا يحتاجه 
ويطالب به �س����كان املناطق الع�سوائية، 
واإن اتهمه����م البع�ض ب����رتف التفكري اإال 
انه����م موؤمن����ون اإن له����م احلق م����ا داموا 

ينتمون اىل ار�ض تفي�ض ذهبا ا�سود.
�ساع����ات ق�سته����ا )امل����دى( متجول����ة يف 
مناطق الع�سوائيات يف حمافظة كربالء 
املقد�س����ة، الت����ي انعدم����ت فيه����ا �س����روط 
احلي����اة، فاملب����اين ُمقام����ة ب����ال تخطيط 
وال�سوارع غ����ري نظامية وانع����دام �سبه 

تام للخدمات.
�ساكن����ي  ببع�����ض  )امل����دى(  التق����ت 
الع�سوائي����ات، كان منه����م »حممد كامل« 
ال����ذي يعي�����ض حي����اة مثقلة بتع����ب �سني 
املا�س����ي وهم����وم امل�ستقب����ل عل����ى ح����د 

تعبريه. 
وق����ال حممد وهو �س����اب ثالثيني ي�سكن 
رات����ب  ال  ال�س����الم:  ح����ي  جت����اوز  دور 
وال�سكن، واأنا كاأب الأربعة اطفال ومثلي 
الكثري يدو�ض امل�سوؤولون على مطالبنا 
باأحذيته����م الفاخرة، ال اآذان ت�سغي، وال 

عقول تعي.
واأ�س����اف: الكثري من الن����واب واأع�ساء 
املناط����ق  زاروا  املحافظ����ة  جمال�����ض 
الع�سوائي����ة وكانت زياراته����م امليدانية 
االنتخاب����ات  قبي����ل  فق����ط  ت�سويري����ه 

يف  املواط����ن  جع����ل  ه����ذا  الت�سريعي����ة 
اإحب����اط م�ستم����ر م����ن الطبق����ة احلاكم����ة 

وانعدمت الثقة بهم.

حلول تنتظر التطبيق
املطل����وب حتقيقه����ا؟  ه����ي احلل����ول  م����ا 
يجيب ال�ساب عي�سى عبد الزهرة خريج 
رب����ط  وال����ذي  انكلي����زي  بكالوريو�����ض 
م�س����روع زواج����ه ب�س����رط توف����ري �سكن 
مبلكية قانونية، م����ن اأهايل دور جتاوز 
ح����ي الغدير: البناء العمودي هو ان�سب 

احلل����ول للمتجاوزي����ن عل����ى ان تك����ون 
وحداته ال�سكني����ة واطئة الكلفة ليتمكن 
املتج����اوز من ت�سديد االق�س����اط بطريقة 
تنا�سب دخله����م على ان توفر لهم الدولة 
فر�ض عمل، الن 90 باملئة منهم يعملون 

باأعمال يومية.
وب����ن عب����د الزه����رة، لي�����ض هن����اك ح����ل 
حقيق����ي فجمي����ع احلل����ول الت����ي قدمتها 
احلكومة املحلية غري مر�سيه ب�سبب ان 
هن����اك تعرثا وا�سح����ا يف تنفيذ قرارات 
احلكوم����ات املتعاقب����ة علم����ا ان اعدادنا 

يف تزاي����د م�ستمر، ب�سب����ب كرثة عوائل 
ال�سه����داء واالأرام����ل الذين لي�����ض لديهم 
معي����ل وال �سك����ن فيكون احل����ل االأف�سل 
له����م ه����و دور التج����اوز لع����دم قدرته����م 
عل����ى �س����راء او اإيجار بي����ت يف املناطق 

ال�سكنية.
 واأكمل »قدمنا الكثري من ال�سكاوى وان 
اإح����دى ال�س����كاوى قد تبناه����ا ال�سكرتري 
اخلا�����ض لرئي�ض ال����وزراء ال�سابق، ومل 
جت����د نفع����ا ب����ل ه����ذه ال�سك����وى �سرعت 
القرار الق�سائي يف تهدمي بع�ض املنازل 

م����ن الع�سوائي����ات بحجة بن����اء مدار�ض 
حديثة«.

قوانين تولد عقبات
 وتوجهنا اىل مدي����ر بلدية كربالء عبري 
�سليم ملعرفة ما ه����ي احللول امل�ستقبلية 
كرب����الء،  يف  الع�سوائي����ات  لظاه����رة 
فاأجابن����ا قائال: »ان ق�سي����ة الع�سوائيات 
من الق�ساي����ا املعقدة، ونح����ن مع ايجاد 

احللول لظاهرة الع�سوائيات«.
واأ�ساف »املتجاوزون يف كربالء عددهم 

كب����ري جدا ومن احللول التي نتبعها هي 
اإيج����اد البدي����ل له����م، على �سبي����ل املثال، 
هناك �س����وق ع�سوائي نقوم ببناء �سوق 
بدي����ل منوذج����ي ث����م ننق����ل الباع����ة لهذا 
ال�سوق، ولدينا االن جتاوز دور �سكنية 

يتعار�ض مع م�سروع ا�سرتاتيجي«.
واأو�س����ح �سلي����م »لذل����ك مت ت�سكيل جلنة 
وجرد اعداد �سكنة الع�سوائيات لغر�ض 

نقلهم اإىل دور واطئة الكلفة«.
ويتابع، حكومة كربالء املحلية جادة يف 
ه����ذا العام بتوزيع 7000 قطعة �سكنية، 
توزع ما بن املعلم وعامل النظافة وبن 
ال�سرطة وموظفي ال�سحة، وكذلك بقية 

ال�سرائح.

اأعداد المتجاوزين في تزايد
اىل ذل����ك قال اخلب����ري االقت�سادي حيدر 
الذي����ن  املواطن����ن  ع����دد  اإن  الل����ه،  عب����د 
يعي�س����ون يف الع�سوائي����ات يف العراق 
يقدر باأك����رث من �سبعة مالي����ن مواطن، 
ون�س����ف  مالي����ن  ثالث����ة  كان  اأن  بع����د 
امللي����ون �سنة 2016 يف اآخ����ر اإح�سائية 

لوزارة التخطيط.
عم����وم  يف  املت�س����ارع  التنام����ي  ه����ذا 
الع����راق كان ملحافظة كربالء فيه الن�سبة 
الكب����رية، يقول م�س����وؤول �سعب����ة البيئة 
يف مديري����ة بلدي����ة كربالء ح����ازم حممد 
ح�سن، ويوؤكد »م����ن دون ارادة حقيقية 
وحل����ول جذري����ة �س����وف تتنام����ى ه����ذه 
الظاه����رة يف كرب����الء وتت�س����ع �سنة بعد 
اأخرى، فقد بلغ عدد املناطق الع�سوائية 
32، وجمم����وع االف����راد ال�سكان����ن فيها 
اأك����رث م����ن 71 األ����ف مواط����ن. فيم����ا بلغ 
جمموع العوائل 12849، وعدد الذكور 

32073، واالناث عددهن 39644«.

حقوق الإن�سان الغائبة
ويوؤك���د خ���راء حق���وق االن�س���ان اأن���ه ال 
ميكن الأي دولة اأن حتقق اأه�داف التنمية 
امل�ستدام���ة »ب���دون توفري ال�سك���ن االآمن 
واملنا�س���ب وباأ�سع���ار معقول���ة للجميع«، 
كم���ا اأنه املعوق االأك���ر لتمكن الدول من 
اأن حتت���ل مكان���ة رائ���دة يف جمال حقوق 

االإن�سان. 
النا�س���ط يف املج���ال االجتماع���ي واب���ن 
كرب���الء علي حاكم خيون ق���ال ل�)املدى(: 
متث���ل املناط���ق الع�سوائية اأو م���ا يعرف 
امل�س���اكل  اح���دى  )بالتج���اوز(  �سعبي���ا 
الع�سية التي رافقت احلكومات املتعاقبة 
عل���ى العراق بعد ٢٠٠٣، من جهة م�ستوى 
العي����ض املت���دين وارتف���اع ن�س���ب الفق���ر 
وع���وز املواط���ن الذي دفع���ه لل�سكن بهذه 
املناط���ق، وب���ن �سعيف���ي النفو����ض ممن 
ي�ستغ���ل ذل���ك من اأج���ل اال�ستح���واذ على 
االأرا�س���ي بغي���ة وباأمل متلكه���ا م�ستقبال 
كم���ا كان يح�س���ل يف �سبعيني���ات الق���رن 

املا�سي اأو طمعا بالتعوي�ض. 
وي�س���ري اىل، »اإنن���ا جن���د الكث���ري مم���ن 
ي�ستغل ه���ذه املناطق وي�سكنها مع قدرته 
اأو امتالك���ه لبي���ت يف االأحي���اء االأخ���رى 
اأو �سي���ارات حديث���ة، وق���د ات�سع���ت تلك 
املناط���ق �سن���ة بع���د االأخ���رى ال �سيما يف 
كربالء التي �سهدت هجرة كبرية من بقية 
املحافظات وعليه البد من اأن تكون هناك 
حل���ول بعيدة االأمد تراع���ي عوز املواطن 
مع االأخ���ذ باالعتبار تعوي�ض املت�سررين 
فق���ط ولي����ض م���ن يثب���ت امتالك���ه حل���د 

منا�سب من االأمالك«. 
وينبه خيون، »لرمب���ا تكون احلكومة قد 
تغافلت عن هذه الع�سوائيات كونها متثل 
قاع���دة انتخابي���ة غني���ة باالأ�س���وات غري 

امل�سوؤولة لهم«.

الأرقام مفزعة.. واحللول ل تعالج الأزمة

ف���ي ك����رب����اء.. �أح���ي���اء �ل��ع�����س��و�ئ��ي��ات ت��ت�����س��ع ���س��ن��ة ب��ع��د �أخ����رى

اإغالق �سركة اأور ودائرة نقل ال�سالحيات

�أزمة �لوقود تتفاقم بالنا�سرية �إثر �إغاق �لم�سفى
 و�ل�سركات �لنفطية

 الب�سرة/ املدى

اأ�س���درت وزارة الداخلي���ة، اأم����ض االثن���ن، بيان���ا تو�سيحيا، ب�س���اأن مقطع 
فيدي���وي متداول على بع����ض مواق���ع التوا�سل االجتماع���ي ل�سخ�ض يقوم 
باإطالق النار على طليقته داخل اأحد املنازل يف حمافظة الب�سرة، كا�سفة عن 

�سدور مذكرة قب�ض بحقه عن جرمية ال�سروع بالقتل العمد.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت )املدى( ن�سخة منه، اأن »اإخبارا ورد اإىل مركز 
�سرطة املعقل بتعر�ض مواطنة اإىل اإطالق نار من قبل طليقها الهارب؛ ب�سبب 

م�ساكل �سخ�سية«.
واأ�س���اف البي���ان، اأن »�سرطة املحافظ���ة قامت باتخاذ االإج���راءات القانونية 
بح���ق هذا املته���م بعد اأن جرى ت�سجي���ل دعوى ق�سائية �س���ده وا�سدار اأمر 

قب�ض بحقه عن جرمية ال�سروع بالقتل العمد، من قانون العقوبات«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »عملي���ة حتري ج���رت لدار املتهم وهو حالي���ا مطارد«، مبينا 
اأن »�سرط���ة الب�سرة ا�ستنف���رت كل االمكانيات واجلهود بغي���ة القب�ض عليه 

واحالته اىل الق�ساء لينال جزاءه العادل«.
واأكد البيان، »ع���زم وزارة الداخلية على مالحقة كل من يحاول العبث باأمن 
املواطن���ن ول���ن ت�سمح باأن يق���وم البع�ض بخرق القان���ون، واأن االجراءات 
القانوني���ة �ستطب���ق بح���ق هذا املته���م و�سيتم اإط���الع الراأي الع���ام على اآخر 

امل�ستجدات يف هذه الق�سية«.

مذكرة قب�ص بحق �سخ�ص 
�أطلق �لنار على طليقته 

 بغداد/ املدى

اأعلن����ت وزارة النفط، اأم�ض االثنن، ر�سدها اأكرث من 45 حالة من اأوكار 
التهري����ب املختلف����ة واملتاجرة بامل�ستق����ات النفطية خالل الع����ام املا�سي، 
موؤك����دة اأنه مت القب�ض على ال�سالعن بهذه العمليات بالتعاون وم�ساندة 

قوات �سرطة النفط وال�سرطة االحتادية.
وق����ال رئي�����ض جمل�����ض اإدارة �سرك����ة توزي����ع املنتج����ات النفطي����ة ح�سن 
طال����ب يف بيان ر�سمي تلقته )املدى( اإن »م����الكات هياأة التفتي�ض التابعة 
ل�سرك����ة توزيع املنتج����ات النفطية ر�سدت من خ����الل جوالتها التفتي�سية 
املختلف����ة يف حمافظ����ات متفرق����ة اأك����رث من 45 وك����را ي�ستخ����دم لتهريب 
امل�ستق����ات النفطية ومتَّ اإلقاء القب�ض على ال�سالعن بهذا العمل«، م�سريا 
اإىل اأن »العملي����ات متَّت مب�ساندة قوات م����ن �سرطة وا�ستخبارات النفط 
وال�سرطة االحتادية اإذ متَّت م�سادرة الكميات امل�سبوطة ب�سكل فوري«.

وا�ساف اأن »ال�سركة ع����ر هياأة التفتي�ض عام 2020 نفَّذت ن�ساطا نوعيا 
على م�ستوى القطاع النفطي عموما وله تبعات اإيجابية حتى على امللف 
االأمن����ي ك����ون عمليات التهري����ب من االأعم����ال امل�سبوهة تعد م����ن م�سادر 
التموي����ل غري القانونية وال بد من الت�سدي لها كونها توؤثر يف امل�ستوى 

االقت�سادي للبلد«.
فيم����ا اأو�سح مدير هياأة التفتي�ض التابعة اىل �سركة التوزيع عالء عدنان 
حمم����ود اأن »كوادر الهياأة تقوم بواجباتها على اأكمل وجه ملتابعة حاالت 
التهري����ب«، موؤكدا اأن »تلك احل����االت تنوعت ح�سب مواقعها فبع�سها يتم 
يف املنافذ التوزيعية وبع�سها يف االأماكن العامة من كراجات وغريها«.

وا�س����ار اىل ان »عملي����ة الر�س����د تتم م����ن خالل مراقب����ة اأي خلل ممكن اأن 
يح����دث يف حرك����ة املنتج����ات النفطي����ة ومتابعة اآلي����ة و�سوله����ا للمواقع 
التوزيعي����ة يف املحافظات كاف����ة باالإ�سافة اىل االعتم����اد على املعلومات 
اال�ستخباري����ة التي ترد عن طري����ق �سرطة الطاقة«، الفت����ا اىل ان »الهياأة 
ح����ال ورود املعلوم����ات ت�س����رع بت�سكيل جلان م�سرتكة م����ع اجلهات ذات 
العالق����ة ل�سب����ط تلك املخالف����ات واإحال����ة املخالفن وال�سالع����ن فيها اىل 

الق�ساء«.

وز�رة �لنفط تر�سد �أكرث 
من 45 وكرً� للتهريب
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 متابعة / املدى

تهديدات  من  عراقيون  نا�سطون  ي�سكو 
م����ن ج����ه����ات جم���ه���ول���ة ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 
على  �سيا�سية  نقا�سات  يف  م�ساركتهم 

Source: MBN  تطبيق كلوب هاو�س
موؤيد،  ا���س��رك  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  يف 
وعلي، واأحمد، وهم نا�سطون عراقيون، 
 Club تطبيق  على  “غرفة” درد�سة  يف 
ب��داأ يالقي رواج��ًا كبريًا  ال��ذي   House
ودارت  و�سيا�سييها،  البالد  �سباب  بني 
ل�سيا�سيني  لذع��ة  انتقادات  الغرفة  يف 
عراقيني من توجهات خمتلفة، يف م�سهد 

تكرر كثريًا موؤخرًا.
الغرفة، بح�سب  اأحد املتحدثني يف  لكن 
يف  واملتظاهر  النا�سط  العبيدي،  موؤيد 
بداأ  العراقية،  بابل  حمافظة  تظاهرات 
الدينية  للمرجعية  النتقادات  بتوجيه 
كما  “موؤدبة”  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ع���راق  يف 
اإىل  النقا�س  واجت��ه  العبيدي،  ي�سفها 
ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  املرجعية  دور 

العراقي.
ت��ه��دي��دات  تلقيت  ال��ي��وم  ن��ف�����س  “يف 
احل����وار  غ����رف  اإدارة  ع���ن  ب��ال��ت��وق��ف 
ال�سيا�سي” يقول موؤيد لكنه مل يتوقف 
اليوم  اأخ��رى يف  غرفة  يفتتح  اأن  وقرر 
فيه  “مظروفًا  وج����د  ل��ك��ن��ه  ال���ث���اين، 
تطالبني  ور���س��ال��ة  بندقية،  ر�سا�سة 
ب���احل���ذر، ف��ق��د وج�����دت ال���ظ���رف ف��وق 
املنزل  ت��رك  ف��ق��ررت  �سيارتي  �سندوق 

اإىل منزل اأحد الأ�سدقاء لالختباء«.
الربكي  علي  م��وؤي��د،  اأ���س��دق��اء  وي��ق��ول 
من  نا�سطان  وهما  ال�ساعدي،  واأح��م��د 
قار  ذي  حمافظة  يف  النا�سرية  مدينة 
م�سابهة  ر�سائل  “تلقيا  اإنهما  العراقية 
الجتماعي”  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
ب�”اإهانة املرجعية واملقد�سات”  تتهمهم 
اأن��ه��م��ا مل ي�سركا يف  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
اأ�سا�سًا  املرجعية  بدور  املتعلق  النقا�س 

احل���وار،  ن��دي��ر  كنا  “لكن  ي��ق��ولن  كما 
امل�سوؤولية”،  اأن بع�سهم حملنا  واأعتقد 

يقول ال�ساعدي :
لكن ال�سلطات الق�سائية مل ت�سجل حتى 
 Club تطبيق  عرب  تهديد  دع��اوى  الآن 
جمل�س  يف  م�����س��در  ب��ح�����س��ب   House
ال��ق�����س��اء الأع���ل���ى حت���دث ب�����س��رط ع��دم 
امل�سدر  اأك���د  املقابل  يف  ا�سمه.  ك�سف 
الدعاوى  من  الكثري  “توجد  اأن��ه  نف�سه 
مواقع  ع��رب  ت��ه��دي��دات  بتلقي  املتعلقة 
عادة  تاأتي  لكنها  الجتماعي  التوا�سل 

من ح�سابات جمهولة املالك«.
للمنظمات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ذات����ه  وال�����س��يء 
امل����داف����ع����ة ع����ن ح���ق���وق ال�����س��ح��ف��ي��ني 
مدير  يقول  اإذ  العراقيني،  والنا�سطني 
ال�سحافة  ح��ري��ة  ع��ن  ال���دف���اع  منظمة 
العراقية م�سطفى نا�سر اإنه “مل ت�سجل 
على  للنا�سطني  ت��ه��دي��دات  الآن  ح��ت��ى 

التطبيق«.
اأو  للتهديدات  �سجالت  وجود  عدم  لكن 
اإن  بب�ساطة  يعني  “قد  ق�سائية  دعاوى 
عنها”،  بالإبالغ  يقوموا  مل  النا�سطني 
اإن��ه  ال��ربك��ي،  ع��ل��ي  ال��ن��ا���س��ط،  بح�سب 
ب��امل��و���س��وع  ال���ت���ح���دث  “عدم  اخ���ت���ار 
فائدة  توجد  ل  لأن��ه  الر�سمية  للجهات 
من الإبالغ«. وحتى بالن�سبة للنا�سطني 
الذي اختاروا اخلروج من العراق، فاإن 
كما  “الأهل”  اإىل  ت�سل  قد  التهديدات 
حركة  يف  واملوؤ�س�س  امل��ع��ار���س  يقول 
العراقية،  واحلقوق”  العمل  “احتاد 
من  حممود  وخ��رج   .« حممود،  ح�سني 
تظاهرات  يف  ب��ارز  نا�سط  وه��و  بغداد 
على  تهديدات”  “تلقيه  بعد  العا�سمة 
بقادة  ول��ق��اءات  ل��ه  ت�سريحات  خلفية 
عراقيني، قال اإنه اأعرب فيها عن “رف�س 

املتظاهرين ملر�سحي امليلي�سيات«.
تطبيق  ح���ال���ي���ًا  ح�����س��ني  وي�����س��ت��خ��دم 
لنتقاد  م�ستمر  ب�سكل   Club House
اجل����م����اع����ات امل�����س��ل��ح��ة والأح���������زاب 

ح�سني  وي��ق��ول  ال��ع��راق��ي��ة.  ال�سيا�سية 
قاموا  املهدي  جي�س  من  “جمموعة  اإن 
حيث  م���وؤخ���رًا  اأه��ل��ي  م��ن��زل  مبهاجمة 
وقاموا  امل��ن��زل  اأم���ام  منهم  ع��دد  جتمع 
بالت�سفية  وه��ددوه��م  هتافات  برديد 
اإن مل يركوا املنطقة”، م�سيفًا اتهموا 
“عمالتي  ع��ن  را����س���ون  ب��اأن��ه��م  اأه��ل��ي 

للخارج” و�سي�سملهم العقاب.
وب��ح�����س��ب ح�����س��ني ف���اإن���ه ح�����س��ل على 
وق��ت  ل��ك�����س��ب  ع�سائرية”  “هدنة 
بغداد  يف  منزلهم  بيع  من  اأهله  ميكن 
اآخ�����ر. وي��ق��ول  م��ك��ان  اإىل  والن���ت���ق���ال 
املدون العراقي، ح�سني علي، املعروف 
اإن  “احلرة”  ملوقع  تقريبا”  ب�”ح�سني 
قام  ال��ل��ه  ح��زب  كتائب  عنا�سر  “اأحد 
الدرد�سة  غ��رف  من  غرفة  يف  بتهديده 
ح�سني  اأث��ب��ت  اأن  بعد  التطبيق”،  يف 
املجموعة  عنا�سر  “وبالدليل” وقوف 
بيع  حم��ال  على  الع���ت���داءات  “وراء 
والتي  بغداد  يف  الروحية  امل�سروبات 

ازدادت موؤخرا«.
وب���ح�������س���ب ح�������س���ني ف��������اإن ع��ن��ا���س��ر 
امليلي�سيات “يحاولون اأول الدخول يف 
حوار “لكن بعد اأن “تنال منهم احلجج 
لطبيعتهم  يلجاأوون  والأرق��ام  والأدل��ة 
يف التعامل وهي اإطالق التحري�س اأو 

التهديد اأو ت�سويه ال�سمعة«.
ويقول املحامي، ح�سني موؤيد التميمي، 
ميثل  “املوقع  اإن  “احلرة”  مل��وق��ع 
الناحية  م��ن  النا�سطني  على  خ��ط��ورة 
اإثبات هوية  اإذ ي�سهل  اأي�سا  القانونية، 
م��ن خ��الل ���س��وت��ه، واتهامه  امل��ت��ح��دث 
التحري�س  �سمنها  م��ن  خمتلفة  بتهم 
“طبيعة  وب�سبب  ال�سلطات«.  اإهانة  اأو 
ح�سني،  ي��ق��ول  ال�سوتية”،  التطبيق 
النا�سطني  النقا�سات” فاإن   و”حما�سة 
يف نقا�سات تفهم خطاأ،  يتورطون  “قد 
الت�سجيالت من املوقع دليال  وقد متثل 

�سدهم«.

 ترجمة حامد اأحمد

ولكن كل ذل���ك تغير عندما اجتاح تنظيم داع�س 
الإرهاب���ي  المو�س���ل في حزيران ع���ام 2014 . 
اقتحم عنا�سر التنظيم الم�سلح المكتبة وبداأوا 

بتحطيم محتوياتها وحرق كتبها .
ف���ي بداية عام 2015 حم���ل داع�س ما يقارب من 
8،000 كتاب في �ساحنات وذهب بها الى خارج 
المدين���ة وا�س���رم الن���ار فيه���ا ، وو�س���ف مدير 
عام اليون�سكو ه���ذا الفعل باأنه “ محو وتدمير 

ممنهج لالإرث الح�ساري .«
وف���ي الوقت الذي تم فيه اإتالف كثير من الكتب 
، ف���ان البناي���ة نف�سها بقيت غي���ر مت�سررة على 
نح���و كبي���ر لحد ما ب���داأت حرب الت�سع���ة اأ�سهر 
لتحري���ر المدينة في اأواخر عام 2016 ، وبينما 
تمكن الجي�س العراقي من طرد م�سلحي داع�س 
خ���ارج المو�سل فاإن اآلف النا����س قد ت�سرروا 
بي���ن قتل وجري���ح ، وكثي���ر من النا����س هربوا 
من اإه���وال الحرب  وتم تدمير كثير من الأبنية 

ب�سمنه���ا المكتب���ة . فق���د لجاأ م�سلح���و التنظيم 
لق�س���ف  المكتب���ة  بناي���ة  وتعر�س���ت  لحرقه���ا 
�ساروخ���ي و�س���ط محاولت ط���رد التنظيم من 

المدينة .
تهان���ي �سال���ح ، كان���ت ف���ي الع���ام 2014 طالبة 
عل���وم اقت�سادي���ة ف���ي الجامع���ة . وعندم���ا بداأ 
القت���ال بقيت مالزمة بيته���ا حوالي 1،000 يوم 
. ه���ي الآن تبل���غ 28 �سنة من العمر وتعمل على 

اإعادة اإعمار المكتبة .
وه���ي تتذك���ر م�ساهدتها لأعمدة دخ���ان �سوداء 
كثيف���ة تاأتي م���ن البناية ، وقال���ت اإن النار بدت 
الدخان رغم  بامكانها روؤية  “ واإنه  “ جنونية 

موقع بيتها البعيد جدًا عن المكتبة .
اأعت���اد ، محم���د جا�س���م الحمدان���ي ، الإ�س���راف 
عل���ى المكتب���ة . وقال ان���ه �ساهد �س���ور البناية 
المحطم���ة م���ن عل���ى �سا�س���ة التلفاز . ف���ي ذلك 
الوقت كان قد غادر المو�سل هروبًا من ظروف 
القت���ال .وق���ال اإنه لم يك���ن يتوقع ب���اأن المكتبة 
�ستنجو من التخريب ، ولهذا بداأ بان�ساء مكتبة 

جديدة لطالب جامعة كركوك .
جامع���ة  مكتب���ة  فق���دت  القت���ال  انته���اء  بع���د 
م���ن الكت���ب .  م���ن مقتنياته���ا  المو�س���ل 95% 
وق���ال الحمدان���ي اإن هن���اك كثي���رًا م���ن الكت���ب 
والمخطوطات التي فقدت ل يمكن تعوي�سها .

الق���وات  2017 ا�ستع���ادت  ع���ام  ف���ي حزي���ران 
العراقي���ة المدينة ب�سمنها الجامعة . اعتقدت ، 
�سالح ، في وقتها اأنه بامكانها العودة للجامعة 
. ولكنه���ا ت�ساءل���ت اأي���ن يمك���ن له���ا اأن تدر����س 
وتتاب���ع اأبحاثها بدون المكتبة ؟ واأكدت بقولها 

جامعتي .« تدمير  تم  “ لقد 
وف���ي الوقت الذي لم تكن قادرة فيه على اإيقاف 
الدم���ار الذي ح�س���ل قبل �سن���وات ، فقد اأدركت 

اأنه باإمكانها العمل على اإعادة بناء المكتبة .
ح�سل���ت على م�ساعدة من زميله���ا ، عمر محمد 
، لق���د كان يدي���ر مدون���ة عل���ى النترن���ت اطلق 
عليه���ا ا�سم عين المو�س���ل . عمل الثنان �سوية 
لتوجي���ه اأنظ���ار العالم وانتباههم ال���ى المكتبة 
المدم���رة م���ع ا�ستخ���دام موق���ع تويت���ر لطل���ب 

م�ساعدة من النا�س .
وغ���رد محمد على موقع تويتر بتعليق جاء فيه 
“ تم تحرير مكتبتنا المركزية ، ولكنها تحولت 
الى رم���اد . هل انت���م راغبون بالتب���رع بالكتب 

لها؟«
ق�س���م م���ن النا����س عر�س���وا الم�ساع���دة ، ولكن 
اآخري���ن قال���وا بانه ما ت���زال هناك كت���ب داخل 
المكتبة ل���م تحترق . هل يمك���ن ا�سترجاع هذه 

الكتب وترميمها ؟
بع���د م���رور فت���رة م���ن الزم���ن ، ذهب���ت �سالح  
ال���ى المكتب���ة برفقة ق�س���م من الأ�سدق���اء . كان 
الأج���واء مظلمة وباردة وخط���رة . كانو قلقين 
اأزاء الألغ���ام والعبوات النا�سف���ة غير المنفلقة 

والتي قد تنفجر في اأي وقت .
وبينم���ا كان���وا ف���ي الداخ���ل ، اكت�سف���ت �سالح 
واأ�سدقائه���ا مكان���ًا ف���ي المكتب���ة كان يح���وي 
�سحف وجرائ���د قديمة ، كانت تلك ال�سحف قد 
نجت من الحريق . وكتب محمد في مدونته عن 

الكت�ساف الذي حققته �سالح .

طلب م���ن النا�س المجيء للمكتب���ة والم�ساعدة 
ف���ي ا�سترجاع واإنق���اذ الكت���ب وال�سحف التي 
عثر عليها داخل المكتبة ونقلها لمكان اآمن ، قدم 
ما يقارب من 20 �سخ�س���ًا متطوعًا وعمل تحت 
ظ���روف اأج���واء الطق����س الحار عل���ى مدى 40 
يوم���ًا . وعلى مقربة منهم ، في الجانب الغربي 
م���ن المو�س���ل ، كان���وا م���ا يزال���ون بمقدورهم 
�سماع مجري���ات القتال . تمكن المتطوعون في 
ذلك الوقت من نقل حوالي 32،000 األف كتاب .

كان ذل���ك بمثابة عمل م�س���ٍن و تكتنفه المخاطر 
. ف���ي اإح���دى الأي���ام اأخب���ر الجي����س العراق���ي 
المتطوعين باأن يغ���ادروا خ�سية اأن ي�ستهدفهم 

م�سلحي داع�س .
وقال���ت �سال���ح ان���ه بع���د ع�س���رة دقائ���ق م���ن 
مغادرته���م المنطق���ة ، �سقطت ثالث���ة �سواريخ 
بالقرب م���ن الم���كان . كان �سوتًا عالي���ًا و�سعر 
النا����س بالقل���ق . ولكن وا�سلوا عل���ى المجيء 
في الي���وم الثاني لنقاذ الكتب ونقلها ، وذكرت 
�سال���ح ب���ان المتطوعي���ن كانوا ي�سخ���رون من 

داع����س بانه ل���ن يخيفه���م ، وكان عملهم يعك�س 
روح الأمل .

بع���د ذلك قِدم ع���دد اإ�ساف���ي من النا����س لتقديم 
الم�ساع���دة ف���ي انق���اذ الكت���ب وحت���ى انج���از 
مزي���د م���ن العمل لم�ساع���دة في اإرج���اع الحياة 

للمو�سل.
ثم اأطلقت المجموعة حملة تبرع بالكتب ، اأكثر 
م���ن 4،000 �سخ����س قدموا جالبي���ن معهم كتبًا 
لرف���د المكتب���ة ، وق�سم من النا����س جلبوا معهم 
اأدوات مو�سيقية لعزف مو�سيقى داخل المكتبة 
ابتهاج���ا بالمنا�سب���ة . و بعد م���رور الأيام قدم 
مزيد من النا����س ليتبرعوا بالكتب وو�سل عدد 

الكتب الآن بحدود 60،000 كتاب .
الآن الكتب ف���ي اأمان على رف���وف كلية التربية 
ف���ي الجامع���ة ، ولك���ن البناية ما ت���زال تحتاج 
عمل ترميم كبي���ر ، وتحاول الحكومة العراقية 
اأم���وال لأعم���ال الترمي���م واإع���ادة  تخ�سي����س 

الإعمار هذه .
  VOA    عن موقع 

 ترجمة / املدى

باأزقته املرب���ة ومواق���ع ال�سكن املغربة 
فيه ، ميكن اأن يكون املخيم كمكان يبعث 
عل���ى الكاآبة . ولكن بال�سرب على الّدف ، 
وه���ي اآلة لها قد�سية بالن�سبة لالإيزيديني 
، تت�ساع���د اأ�سوات اخلفقات من الداخل 
بغناء حما�سي يفوق اأ�سوات و�سيحات 

الأطفال يف �ساحة املخيم املفتوحة .
وبداخل بناية �سغ���رية ، جتم الع�سرات 
م���ن الن�س���اء الإيزيدي���ات ال�سابات وهن 
يتدرب���ن عل���ى اأغ���اٍن فلكلوري���ة �سعبي���ة 
. ين�س���دن اأغ���اين تتح���دث ع���ن �ساع���ات 
الفج���ر واحل�س���اد وع���ن جب���ل �سنج���ار 
بع����س   ، الإيزيدي���ون  يقد�س���ه  ال���ذي 
الأحيان تتناغم اأ�سواته���م ب�سكل �سل�س 
، ويف اأحي���ان اأخرى تتع���اىل اأ�سواتهن 
بال�سياح بينما ين�سدن الن�ساء الأغاين .
اإنه���ا فرقة اآ�ست���ي ) ال�س���الم ( املو�سيقية 
الت���ي اأ�س�سته���ا الإيزيدي���ة ال�ساب���ة ، رنا 
�سليمان هالو 22 عامًا ، وهي مقيمة يف 
املخي���م من���ذ الع���ام 2014  وتنحدر من 

عائلة مو�سيقية .  
بالن�سب���ة لل�سن���ة الوىل بع���د ا�ستهداف 
داع����س لالإيزيدي���ني ، حي���ث ا�ستهجنتهم 
بو�سفه���م متوح�س���ني يرم���ون الرج���ال 
الن�س���اء  ويغت�سب���ون  بالر�سا����س 
وي�ستعبدونه���ن ، تق���ول هال���و اإن���ه كان 
م���ن ال�سع���ب الغن���اء “ ب�سب���ب الأخبار 
الت���ي يتم تداولها حولن���ا ، اأحدهم قد مت 
اختطافه اأو اأحدهم قد مت قتله.” م�سرية 
اآلف  ب���ني  م���ن  كان  عمه���ا  اب���ن  اأن  اىل 
اآخرين من الإيزيدي���ني الذين ما يزالون 

مفقودين . ومت قتل اآلف اأخرى منهم .
ولك���ن بحل���ول ال�سن���ة الثاني���ة تق���ول “ 
رجعن���ا اىل املو�سيقى مرة ثانية .” ويف 
العام 2019 اأ�س�س���ت الفرقة املو�سيقية 
 AMAR وذلك بدعم م���ن موؤ�س�سة اأعمار

Foundation  ، وه���ي موؤ�س�س���ة خريية 
بريطاني���ة ، عدة ن�ساء من اأع�ساء الفرقة 
كّن �سابقًا �سبايا لدى داع�س ، و اأخريات 

منهن فقدن العديد من اأفراد عوائلهن .
اجلوق املو�سيقي اأدى اأعماًل غنائية يف 
اململكة املتحدة ، ووفرت املو�سيقى عالج 
روحي لأع�سائه���ا الالئي تعر�سن لعنف 

على يد داع�س .
واأ�سبح���ت الفرقة طرفًا من جهد للحفاظ 
على ج���زء حيوي من ال���راث الإيزيدي 
ال���ذي مل ُيكتب عنه �س���يء ، واأن التاريخ 

والدين خمتزلني �سمن الغاين .
ال���ذي يدر����س   ، يق���ول ، مام���و عثم���ان 
جامع���ة  يف  نف�س���ي  كع���الج  املو�سيق���ى 
دهوك “ هذه املو�سيقى الفلكلورية ، هي 
تعترب اأي�س���ًا جزءًا م���ن معتقدنا الديني 
، هن���اك اأغ���اٍن خا�س���ة ل يوؤديه���ا �س���وى 

الإيزيديون .«
ق�س���م منه���ا يق���ول يت���م تاأديته���ا خ���الل 
 ، الأ�سرح���ة  يف  الديني���ة  املهرجان���ات 
اأغاٍن اأخرى تعترب اأغاين دنيوية متعلقة 
بالطبيع���ة والرفي���ه ، اأو اأغ���اٍن ت�ستذكر 

اأحداثًا وقعت منذ اأجيال م�ست .
كاأف���راد م���ن اأقلي���ة دينية �سغ���رية ، يبلغ 
تعدادها عدة مئات من اآللف ، يبحثون 

عن جلوء اىل اأوروبا ، يقول عثمان باأن 
ثقافته���م الغنائي���ة مهددة بال���زوال حيث 
العوائل والق���رى ت�سّت���ت ب�سبب حالت 

اللجوء .
اوربا ه���ي مالذ اف���راد ولي����س قبائل او 
ع�سائ���ر ، يق���ول عثمان ، م�س���ريا اىل ان 
الكي���ان اليزيدي مرتبط مبكان تواجده 
وارا�سي���ه يف �سم���ال الع���راق يف جب���ل 
�سنج���ار وموق���ع معب���د لل����س املقد�س ، 
حيث يوؤدي ق�ساو�س���ة طقو�سهم الدينية 

برفقة اغاين .
ويقول عثمان “ لي�س هناك كيان مرتبط 
باأر�سه من اليزيديني . ولنهم يغادرون 
ار�سهم وموطنهم فانه �سيخ�سرون ق�سم 

من هويتهم وتقاليدهم الدينية .«
م���ع ذل���ك هن���اك اأ�سي���اء جتعل���ه متفائل . 
ففي قرية باه���زاين ، والتي كان لميكن 
فيه���ا تاأدية املو�سيقى الدينية بعد هجوم 
داع����س ، فان هن���اك �سباب م���ن العوائل 
اليزيدية ال�سعبي���ة يتعلمون تاأدية هذه 

الأغاين الدينية من جديد .
موؤ�س�سة اأعم���ار قامت بت�سجيل ق�سم من 
اغ���اين اليزيديني ال�سعبي���ة واملو�سيقى 
الدينية و �سلمت هذه الت�سجيالت ملكتبة 
بودليان يف جامعة اوك�سفورد لر�سفتها 

. وان ايزيدي���ني �سب���اب ، مث���ل اأع�س���اء 
فرقة اآ�ستي املو�سيقية ، متلهفني للحفاظ 

على تراثهم .
م���ن  العراق���ي  الربمل���ان  ع�س���و  وقال���ت 
الطائفة اليزيدية  ، فيان دروي�س “ انهم 
مبتهجون ج���دا ومهتمني بهذا النوع من 
املو�سيق���ى ، وهذا �سيء لطيف جدا باأننا 
ما زلنا متم�سكني مبو�سيقانا الراثية .«

وقال���ت ان���ه بع���د ع���ام 2014 املرع���ب 
تال�ست عادات التجمع���ات واملهرجانات 
والغن���اء . ام���ا الن “ فانه���م يحاول���ون 
اللج���وء اىل التعايف والع���ودة حلياتهم 
الطبيعي���ة . حت���ى م���ا احب���ه يف تقالي���د 
الطائف���ة اليزيدي���ة ب�س���كل ع���ام ، بان���ه 
لديه���م م�ساع���ر ح���ب احلي���اة ويريدون 
امل�سي قدما بحياتهم ويحبون املو�سيقى 
والعرا�س واحلفالت . اي العودة حلياة 

طبيعية رغم كل �سيء .«
بالن�سب���ة للذي���ن ما يزال���ون يقيمون يف 
خميم خانكي ، فان احلياة الطبيعية هو 
توق���ع بعي���د . ورغم ط���رد امل�سلحني فان 
منطق���ة �سنج���ار ما تزال تع���اين من عدم 
ا�ستق���رار وحتت���اج لعمال اع���ادة اعمار 

كبرية وتاأهيل قبل عودتهم اإليها .
بع���د اجتياز مترين اأخ���ري جل�س اأع�ساء 
الن�س���اء  م���ن  املو�سيقي���ة  اآ�ست���ي  فرق���ة 
اليزيدي���ات وبدان تب���ادل احلديث فيما 
بينه���ن . غ���زال داوود ح�س���ني 21 ع���ام 
، تق���ول ان عائلته���ا لي����س لديه���م م�سكلة 
يف م�ساركته���ا التدريب عل���ى املو�سيقى 
. تق���ول انها تتعامل م���ع املو�سيقى كفعل 

حتدي .
وقالت غزال “ نحن هنا لبعث ر�سالة اىل 

داع�س باننا لن ننك�سر ابدا .«

عن موقع NPR االخباري

متطوعون عراقيون ي�صاركون في اإعادة اإعمار مكتبة المو�صل

المكتبة الرئي�صة في جامعة المو�صل كان قد تم افتتاحها في العام 1921 ، وبعد تبرعات قدمتها 60 مكتبة من مكاتب المدينة في العام 1967، ازدادت 
مقتنياتها الى ما يقارب من مليون كتاب . كانت المكتبة ت�صم كتبًا تبحث في موا�صيع مختلفة مثل الأدب والعلوم والفل�صفة  والقانون والثقافة وتحتوي على 

خرائط قديمة ومخطوطات و �صحف قديمة . وبمرور الوقت اأ�صبحت بمقام مركز الجامعة البحثي وكان يزورها ما يقارب من 1،500 طالب يوميًا .

ب�صبب نقا�صات على "كلوب هاو�س"..
نا�صطون عراقيون: جهات جمهولة ُتهّددنا

فرقة مو�صيقية لن�صاء اإيزيديات تبعث البهجة بمخيم 
للنازحين في دهوك

ب�صفوف من خيم بي�ض تملأ 
�صفح تل تذروه الرياح ، ياأوي 

مخيم خانكي في دهوك ما 
يقارب من 14،000 رجل 

واأمراة وطفل من الطائفة 
الإيزيدية . بقوا عالقين 

في هذا المخيم منذ اأن 
اجتاح تنظيم داع�ض قراهم 
وم�صاكنهم في اآب عام 2014 .



 بغداد / حيدر مدلول

�س���يكون ملع���ب مدين���ة املل���ك عب���د العزيز 
الريا�سية يف مدينة مكة املكرمة ال�سعودية 
م�سرح���ًا للديرب���ي اخلليج���ي املُلتهب الذي 
�سيجمع فريق القوة اجلوية و�سيف حامل 
لقب دوري الك���رة املمتاز يف ن�سخة 2019 
يف ال�ساعة الثامنة وخم�سة واأربعني دقيقة 
م�ساء غد الأربعاء املوافق ال�سابع من �سهر 
ني�س���ان اجلاري مع م�س���يفه فريق الوحدة 
ال�س���عودي لك���رة الق���دم �س���من مناف�س���ات 
الدور الإق�س���ائي املوؤّه���ل اىل الدور الأول 
اأبط���ال  دوري  يف  الق���ارة  غرب���ي  ملنطق���ة 
اآ�س���يا لكرة القدم 2021 الذي �سيقام بنظام 
التجّم���ع خ���ال الف���رة م���ن الراب���ع ع�س���ر 

ولغاية الثاثني من ال�سهر ذاته.
وقّررت اإدارة نادي القوة اجلوية الريا�سي 
ال�ستعانة بخدمات امل�ست�سار الفني جمبل 
فرطو����س ليراأ�س امل���اك التدريبي كمدير 
فن���ي لقيادة الفري���ق الأول لك���رة القدم يف 
مباريات البطولة اىل جانبه ماكه امل�ساعد 
اأيوب اأودي�سو وحمزة هادي وجا�سم غام 
وها�س���م خمي����س مدرب���ًا حلرا����س املرم���ى 
والإ�س���باين كارلو����س غونزالي����س ه���رو 
كم���درب للياقة البدني���ة الذين مت اعتمادهم 
ب�س���ورة ر�س���مية من قبل جلنة امل�س���ابقات 
يف الحت���اد الآ�س���يوي لك���رة الق���دم حيث 
اأن الفائ���ز م���ن اللق���اء �سين�س���م اىل ف���رق 
املجموعة الثانية التي ت�س���م فرق ال�سارقة 
الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور 
�س���ازي الإيراين التي �س���تجري مناف�ساتها 
عل���ى ملعب ن���ادي ال�س���ارقة الريا�س���ي يف 
مدينة ال�س���ارقة الإماراتي���ة وفق اإجراءات 
�س���ّحية احرازي���ة ووقائي���ة مت و�س���عها 
ال�س���امل  الطّب���ي  للربوتوك���ول  ا�س���تنادًا 
الذي مت و�س���عه من قبل الحتاد الآ�سيوي 
لكرة القدم بالتف���اق مع الحتاد الإماراتي 
لك���رة الق���دم للحفاظ على �س���امة الاعبني 
وامل���اكات التدريبي���ة والإدارية والطواقم 
التحكيمي���ة واملُ�س���رفني وغره���م يف ظ���ّل 
م���ن فايرو����س  ال�س���الة اجلدي���دة  ظه���ور 
كورونا )كوفيد19-( يف عدد كبر من دول 

العامل منذ �سهر كانون الأول 2020.

فحو�صات طبية
ومن املوؤّمل اأن يخو�س فريق القوة اجلوية 
لكرة القدم م�ساء اليوم الثاثاء اآخر وحدة 
تدريبي���ة ل���ه من���ذ و�س���وله اىل مدينة جدة 
ال�س���عودية اأول اأم����س الأح���د ع���رب طائرة 
ع�س���كرية خا�س���ة مت تخ�سي�س���ها م���ن قبل 
قي���ادة القوة اجلوية حيث خ�س���ع اجلميع 
بجائح���ة  خا�س���ة  طبي���ة  فحو�س���ات  اىل 
كورونا كانت نتائجها �سلبية العّينة واأتخذ 
من فن���دق دوناتيلو مقرًا ل���ه طيلة تواجده 
هن���اك مت تاأمين���ه م���ن قب���ل من�ّس���قه حممد 
اإبراهي���م حي���ث �سي�س���ع امل���اك التدريبي 
اآخر مل�س���اته على القائمة الأ�سا�سية املكّونة 
م���ن 11 لعبًا التي �س���تخو�س املباراة منذ 
املنا�س���ب  التكتيك���ي  والأ�س���لوب  البداي���ة 
ملواجهة فريق الوحدة ال�سعودي بعد ر�سد 

نقاط القوة وال�س���عف واخللل لدى الأخر 
بعد ر�س���د عدد من املباريات الأخرة التي 
خا�س���ها �س���من دوري كاأ����س الأمر حممد 
بن �س���لمان لكرة القدم باملو�سم احلايل يف 
املرك���ز الرابع ع�س���ر بر�س���يد 27 نقطة يف 
خت���ام اجلول���ة اخلام�س���ة والع�س���رين مّما 
جع���ل اإدارة الن���ادي تلج���اأ اىل التعاق���د مع 
امل���درب الروم���اين جيورجيو����س دوني�س 
لقي���ادة الفري���ق حتى خت���ام عمر امل�س���ابقة 
خلف���ًا ل���اأردين حمم���ود احلدي���د ال���ذي مت 
اإقالت���ه بعد الهزمي���ة الثقيلة الت���ي ُمني بها 
اأم���ام م�س���ّيفه فريق الع���ني برباعية نظيفة 
اآذار  �س���هر  م���ن  ي���وم احل���ادي والثاث���ني 
دًا من الهبوط  املا�سي مّما جعل مركزه ُمهدَّ
اىل دوري الدرجة الأوىل ال�س���عودي لكرة 

القدم.

خبرة الهدافين
وتراه���ن جماه���ر ن���ادي الق���وة اجلوي���ة 
الريا�س���ي كثرًا عل���ى تواجد عدد كبر من 
الاعب���ني الذين يتمّتع���ون باخلربة ويقف 
يف مقدمتهم القائد املخ�سرم حمادي اأحمد 
عب���د الله ال���ذي اأ�س���تعاد عافيت���ه التهديفية 
خ���ال الف���رة الأخ���رة باأهدافه الع�س���رة 
ال�ساد�س���ة  اجلول���ة  لغاي���ة  �س���ّجلها  الت���ي 
املمت���از  الك���رة  دوري  م���ن  والع�س���رين 
واأن  ل���ه  و�س���بق   2021-2020 باملو�س���م 
اأ�س���هم يف التتوي���ج بلق���ب كاأ����س الحت���اد 
الآ�س���يوي لكرة القدم لث���اث مّرات متتالية 
2016و2017و2018 وجنوم  اأع���وام  يف 
املنتخ���ب الوطني لك���رة الق���دم )فهد طالب 
واأحم���د اإبراهي���م وميثم جبار وم�س���طفى 
وهم���ام  باي����س  واإبراهي���م  مع���ن  حمم���د 
طارق ف���رج واأمين ح�س���ني وح�س���ن رائد( 
و�س���امح �س���عيد وحممد علي عب���ود ولوؤي 
ماج���د الع���اين وحمم���د زامل وك���رار نبيل 
و�س���ريف عبد الكاظم وعلي بهجت واأجمد 

را�س���ي وح�س���ني جبار وعلي كاظم ح�س���ن 
واملحرف���ني اإح�س���ان ح���داد وجيفر�س���ون 
كولزو�س يف ك�سب النتيجة ل�ساحلهم يف 
ظّل ترّبعهم على ال�س���دارة املحلية بر�سيد 
59 نقطة من 26 لقاء خا�س���وه متّكنوا من 
النت�سار يف 18 وتعادلوا يف 5 وتعّر�سوا 
اىل الهزمي���ة يف 3 فق���ط، واعتباره���م م���ن 
اأبرز الفرق على �س���عيد منطقة غرب اآ�س���يا 
دور  اىل  التاأه���ل  يف  طمع���ًا  الق���دم  لك���رة 
املجموع���ات، ولكي ي�س���بح الفريق الثاين 
الذي �س���ُيدافع عن �ُس���معة الك���رة العراقية 
يف ه���ذه الن�س���خة م���ن دوري اأبطال اآ�س���يا 
لك���رة القدم من خال املجموعة الثانية اىل 
جان���ب فري���ق ال�س���رطة حامل اللق���ب الذي 
و�س���عته القرعة يف املجموع���ة الثالثة اىل 
جانب فرق اأهلي جدة ال�س���عودي والدحيل 
القطري واأ�س���تقال طه���ران الإيراين التي 
�س���تلعب مبارياته���ا على ملع���ب )اجلوهرة 
امل�س���عة( مبدينة ج���دة ال�س���عودية اعتبارًا 
م���ن يوم اخلام�س ع�س���ر من �س���هر ني�س���ان 

اجلاري.
الهيئ���ة  يف  امل�س���ابقات  جلن���ة  وق���ّررت 
التطبيعي���ة يف احت���اد ك���رة الق���دم اإقام���ة 

مب���اراة فري���ق الق���وة اجلوية لك���رة القدم 
و�س���يفه فري���ق الديواني���ة لك���رة القدم يف 
ال�س���اعة ال�ساد�س���ة والن�س���ف م�س���اء ي���وم 
الأح���د املقب���ل املواف���ق احل���ادي ع�س���ر من 
�س���هر ني�س���ان اجلاري يف ختام مناف�س���ات 
باإنتظ���ار  والع�س���رين  ال�س���ابعة  اجلول���ة 
ما ت�س���فر عن���ه نتيج���ة املواجهة م���ع فريق 
الوحدة ال�سعودي لكرة القدم حيث �ستقوم 
بتاأجيلها اىل اإ�س���عار اآخر يف حالة حتقيق 
الف���وز به���ا حيث �س���يغادر م���ن مدينة جدة 
ب�س���كل مبا�س���ر اىل مدينة دب���ي الإماراتية 
يف طريق���ه اىل مدين���ة ال�س���ارقة خلو����س 
مباريات���ه �س���من ف���رق املجموع���ة الثاني���ة 
التي �س���تنطلق يوم الرابع ع�سر من ال�سهر 
اجل���اري مبوج���ب اجلدول الذي اأ�س���درته 
جلنة امل�سابقات يف الحتاد الآ�سيوي لكرة 

القدم.

قمة النوار�س والوحدة
ال���زوراء  فري���ق  �س���يحّل  جهت���ِه  وم���ن 
لك���رة القدم بطل م�س���ابقة كاأ����س العراق 
ملو�س���م 2018-2019 �س���يفًا ثقي���ًا على 
فري���ق الوح���دة الإمارات���ي يف ال�س���اعة 

غ���د  م�س���اء  دقيق���ة  واأربع���ني  ال�ساد�س���ة 
الأربع���اء بتوقي���ت بغداد عل���ى ملعب اآل 
نهي���ان الدويل بالعا�س���مة اأب���و ظبي يف 
مواجه���ة خليجي���ة ناري���ة �س���من ال���دور 
الإق�س���ائي املوؤّه���ل اىل دور املجموعات 
مبنطق���ة الغ���رب يف دوري اأبطال اآ�س���يا 
لك���رة القدم 2021 حيث �س���يتاأهل الفائز 
منهما لان�سمام اىل املجموعة اخلام�سة 
الت���ي تتك���ّون من ف���رق الري���ان القطري 
وبر�س���يبولي�س الإيراين و�سيف حامل 
لق���ب ن�س���خة 2020 وج���وا الهندية التي 
�س���تلعب مبارياته���ا على ملع���ب فاتوردا 
مبدين���ة مارجاو الهندية اعتبارًا من يوم 

ال�سابع ع�سر من �سهر ني�سان اجلاري.
واأعترب الحتاد الآ�س���يوي لكرة القدم اأن 
قّمة الوحدة الإماراتي والزوراء من اأبرز 
لقاءات ال���دور الإق�س���ائي ملنطقة الغرب 
نظرًا لل�س���عبية اجلارفة لهما على �سعيد 
خارطة الكرة القارية باعتبارها اأ�سحاب 
الألقاب يف بلديهما وي�سّمان عددًا كبرًا 
م���ن الاعبني ب�س���فوف منتخبي بلديهما 
امل�س���اركني يف مناف�س���ات ال���دور الثاين 
حل�ساب املجموعات الثماين بالت�سفيات 
امل�س���ركة يف نهائيات كاأ����س العامل لكرة 
الق���دم 2022 بقطر والن�س���خة املقبلة من 
بطول���ة كاأ����س اآ�س���يا لك���رة الق���دم 2023 
بال�س���ني ف�س���ًا عن تكلي���ف طاقم حتكيم 
مونديايل م���ن البحري���ن لقيادتها مكّون 
من نواف �سكر الله حكمًا للو�سط يعاونه 
حمم���د جعفر حكم���ًا م�س���اعدًا اأوًل وعبد 
الله �س���الح حكمًا م�س���اعدًا ثاني���ًا وعمار 
حمف���وظ حكم���ًا رابع���ًا والكويتي �س���عد 
الف�س���لي مقّيمًا للحّكام والقطري را�س���د 

الدو�سري مقّيمًا للمباراة.
وو�س���ل وفد فري���ق الزوراء لك���رة القدم 
اأم����س الأول الأح���د املواف���ق الراب���ع من 
العا�س���مة  اىل  اجل���اري  ني�س���ان  �س���هر 
الإماراتي���ة اأبو ظبي قادمًا من العا�س���مة 
بغ���داد حي���ث اأتخذ م���ن فن���دق امليلينوم 
مقّرًا ل�سكناه طيلة تواجده هناك برئا�سة 
ف���اح ح�س���ن رئي�س النادي حي���ث اأختار 
املدرب را�سي �سني�سل 23 لعبًا خلو�س 
الت���ي  اخلليجي���ة  امل�س���رية  املواجه���ة 

�ستكون بطابع اآ�سيوي.

مباريات الجولة 27
ومن جهة اأخرى حّددت جلنة امل�س���ابقات 
يف احت���اد الكرة بعد غد اخلمي�س موعدًا 
لنط���اق اجلول���ة ال�س���ابعة والع�س���رين 
فري���ق  يلتق���ي  حي���ث  مباري���ات  باأرب���ع 
م���ع  وال�س���ماوة  القا�س���م  م���ع  احل���دود 
القا�س���م ونفط مي�س���ان واأربيل والنجف 
الت���ايل  الي���وم  يف  تعقبه���ا  وال�س���رطة 
اإقام���ة اأربعة لق���اءات حي���ث يلعب فريق 
الك���رخ م���ع املين���اء والكهرباء م���ع زاخو 
ونف���ط الب�س���رة م���ع اأمانة بغ���داد ونفط 
الو�س���ط مع الطلبة و�س���يكون يوم الأحد 
موعدًا ملواجهتي ال�س���ناعات الكهربائية 
اجلوي���ة  الق���وة  وكذل���ك  وال���زوراء 

والديوانية.
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الجوية والزوراء ي�سعيان لك�سب قمتي ال�سعودية والإمارات 
27 ال���ج���ول���ة  م����ب����اري����ات  ت��ك�����ص��ف ع����ن ج������دول  ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ُم�������ص���اب���ق���ات   

 حممد حمدي
كلمة صدق

اأتواجد يف الب�سرة برفقة وفد احتادات اخلليج العربي لكرة القدم 
الفنية التي تتوىّل تقييم املن�س���اآت الريا�سية وال�سياحية واخلدمية 
���ل اىل جلنة البطولة املركزية بغية  يف الب�س���رة واإعداد تقرير مف�سّ
اعتم���اد تقريره���ا النهائي بهذا ال�س���اأن ومن ثم اإ�س���ناد البطولة اىل 
الب�س���رة يف ن�سختها اخلام�سة والع�س���رين فيما لو ح�سلت القناعة 
متامًا باأحقية الب�س���رة والعراق عمومًا على ت�سييف البطولة التي 

تكت�سب مكانة كبرة يف نفو�س اجلماهر اخلليجية.
و�سبق اأن تواجدُت مع جلان اأخرى زارت العراق والب�سرة حتديدًا 
ومل نح�س���ل منها على قناعات را�س���خة متنحنا ح���ق التنظيم برغم 
وج���ود ملعب املدينة الريا�س���ية الكب���ر اأو ملعب الب�س���رة الدويل 
ال���ذي ينال اأعجاب وده�س���ة كل م���ن يتواجد فيه ويع���ده الأكرب يف 

املنطقة.
لق���د عّلمتنا التجارب وحتدي���دًا ماكات وزارة ال�س���باب واحلكومة 
املحلي���ة ملحافظة الب�س���رة واحت���اد الكرة اأي�س���ًا اأن املاعب وحدها 
ل تكف���ي لجن���اح بطول���ة جماهرية بحج���م بطولة اخللي���ج، فثّمة 
اأمور �س���اندة اأخرى يعلمها القا�س���ي والداين ومفادها اأن البطولة 
وتنظيمها يحتاجان اىل ت�سويق �سحيح ومهارة يف العمل وتكامل 
يف الُبن���ى التحتي���ة للمدينة وب�س���ورة خا�س���ة اخلدمي���ة والفندية 
وال�س���ياحية ف�س���ًا عن تقّبل اجلماهر وال�س���عب الب�سري الكرمي 
بطبعه لتواجد اآلف الزائرين و�سّياح الريا�سة، واإن كانت الفر�سية 
الأخ���رة تفّن���د نف�س���ها بقبول رائ���ع للجماه���ر كما راأينا و�س���معنا 
ومل�س���نا ذلك يف بطولت ال�سداقة وغربي اآ�س���يا واملباريات الودية 
الأخ���رى الت���ي كان اآخرها مع املنتخب الكويتي قبل نحو �س���هرين، 
ه���ذا م���ن جانب ومن اجلان���ب الآخر الذي لبد لنا من اأن ن�س���يد فيه 
ونذك���ره، هو العراف ال�س���ريح ملعظم اأع�س���اء اللجن���ة وقناعتهم 
مبا تفّقدوه من ماعب رئي�س���ة و�س���اندة للتدري���ب وخدمات فندقية 
اأنبثق���ت اىل الوج���ود حديث���ًا كما يف فن���ادق امللني���وم واملوفامبيك 

والهوريزون و�سط العرب وغرها.
ل اأري���د اأن اأجّم���ل ال�س���ورة واأجعلها وردية متام���ًا، ولكّنها واحلُق 
يقال مقبولة اىل حدود جيدة ي�س���اف لها اأن ملف خليجي الب�س���رة 
25 مدعوم حمليًا على اأعلى امل�س���تويات التي تبداأ مبجل�س الوزراء 
ووزارة ال�س���باب والريا�س���ة التي تكّفل وزيرها عدنان درجال على 
عاتق���ه اأخ���ذ زمام املب���ادرة يف اإقن���اع ال�س���قاء اخلليجيني بجدوى 
البطول���ة وم���ا تعني���ه للعراق ب�س���ورة عام���ة و�س���وًل اىل املحافظ 
اأ�س���عد العيداين وت�س���خره اإمكانات املحافظة لهذا الغر�س اأي�س���ًا 
واجتهاده الكبر يف املجال ال�س���تثماري الذي اأف�س���ى اىل نه�س���ة 

فندقية لُي�ستهان بها.
من اجلانب الآخر لبد للمتابع اأن يراقب بو�سوح ما فعلته قطر من 
اإيثار وا�س���ح وحر�س على دعم العراق عرب �سحب ملفها البديل اأو 
ما اأعلنت عنه �سراحة، ولم�س دعم ال�سعودية والكويت والبحرين 
للملف العراقي بقوة، كل تلك الأ�سباب جمتمعة تدفعنا اىل العتقاد 
ب���اأن الن�س���خة اخلليجية رق���م 25 وما ي���دور حولها ل ب���د اأن تكون 

قريبة جدًا من الب�سرة هذه املّرة حتى يف عيون اأ�سد املت�سائمني.
مع كل ذلك ل  ينبغي اأن نتوقف عند هذا القدر ونركن اجلهود جانبًا 
فهن���اك من املن�س���اآت الرئي�س���ة م���ا مل يكتم���ل بعد مثل ملع���ب امليناء 
وفندق �س���ط الع���رب الكبر يف جمّمع الق�س���ور الرئا�س���ية اأو حتى 
�سبكة الطرق ال�س���ريعة من املطار اىل املدينة الريا�سية واىل داخل 
الب�س���رة اأي�سًا وما يتم التحّجج به من عدم متويل امل�ساريع بحّجة 
عدم اإقرار املوازنة اأ�س���بح من �سالف الأوان بعد اإقرارها واملطلوب 
الي���وم الإيفاء بهذا اللتزام ال�س���روري لرني���ح جماهرنا من عناء 

الرّقب املتعب.

قناعات مفت�سي الب�سرة 

ال اأريد اأن اأجّمل ال�صورة واأجعلها 
وردية تمامًا، ولكّنها والحُق يقال 

مقبولة الى حدود جيدة ي�صاف لها 
اأن ملف خليجي الب�صرة 25 مدعوم 

محليًا على اأعلى الم�صتويات التي 
تبداأ بمجل�س الوزراء ووزارة ال�صباب 

والريا�صة

 بغداد / املدى

من املوؤّمل اأن يعقد روؤ�ساء احتادات قطر 
وال�سعودية والبحرين وُعمان والكويت 
املوؤمت���ر   واليم���ن  والع���راق  والإم���ارات 
ال�س���اد�س والع�س���رين  ال�س���تثنائي يوم 
من �س���هر ني�سان اجلاري حل�س���م �سيافة 
اخلام�س���ة  للن�س���خة  الب�س���رة  حمافظ���ة 
والع�سرين لبطولة كاأ�س اخلليج العربي 
اإقامته���ا  ال���ذي مت حتدي���د  الق���دم  لك���رة 
ب�س���ورة مبدئية نهاية �سهر كانون الأول 

2021 اأو بداية كانون الثاين 2022.
وتنتظ���ر الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة 
القدم برئا�سة اإياد بنيان الرد النهائي على 

طلبه���ا الر�س���مي الذي قّدمت���ه اىل الأمانة 
العام���ة لاحت���اد اخلليج���ي لك���رة الق���دم 
اإقام���ة املوؤمتر ال�س���تثنائي  بخ�س���و�س 
لروؤ�س���اء الحتادات اخلليجي���ة والعراق 
واليم���ن يف العا�س���مة بغ���داد لأول م���رة 
م���ن  ب���دًل   2003 ني�س���ان  اأح���داث  من���ذ 
العا�سمة القطرية الدوحة التي حتت�سن 
املوؤمترات من���ذ انبثاق الحتاد برئا�س���ة 
القط���ري حم���د ب���ن خليف���ة قبي���ل بطولة 
الن�س���خة الثالثة والع�س���رين م���ن بطولة 

كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم.
وم���ن املق���ّرر اأن يرف���ع الوف���د اخلليج���ي 
برئا�س���ة الدكتور حميد ال�سيباين رئي�س 
فريق التفتي�س خلليجي 25 الذي و�س���ل 

اىل حمافظ���ة الب�س���رة على رئا�س���ة وفد 
تاأّلف من خالد �س���ليم احلاج وميزا اأحمد 
عل���ي  وط���ارق  العب���ودي  وجلي���ل  عل���ي 
وحمم���د عبد الواح���د يف زيارة ر�س���مية 
ت�س���تمر لغاية ي���وم غد الأربع���اء تقريره 
النهائ���ي اىل ذل���ك املوؤمت���ر بن���اًء على ما 
اأتخذ خال الجتم���اع الأخر الذي عقدُه 
املكت���ب التنفي���ذي لاحت���اد ع���رب تقني���ة 
الفيدي���و ال���ذي تق���ّرر في���ه ح�س���م م���كان 

البطولة خال �سهر ني�سان اجلاري.
واأع���رب د.حميد ال�س���يباين عن �س���عادته 
واأع�س���اء الوفد لزيارة العراق والب�سرة 
حتديدًا التي ت�س���عى اىل اإقامة الن�س���خة 
املقبلة م���ن بطولة كاأ����س اخلليج العربي 
لك���رة القدم موؤكدًا اأن الوفد يعمل مبهنية 
واحرافي���ة عالي���ة م���ن خ���ال الأع�س���اء 
حيث �س���يقوم بجولة تفقدية اىل املاعب 
الريا�س���ية وماع���ب التدري���ب التي تعد 
ركن���ًا مهّم���ًا م���ن اأركان متطّلب���ات وكذلك 
�سة للبطولة  الطاع على الفنادق املخ�سّ
والت���ي ت�ست�س���يف املنتخب���ات الثماني���ة 
و�س���يوف  امل�س���وؤولة  وال�سخ�س���يات 

البطولة واحلكام والإعام.
ومتّنى ال�س���يباين اأن يكون كل متطّلبات 
البطول���ة التي تقدم لها الع���راق متوافرة 
طموح���ات  اىل  ترتق���ي  واأن  ملّف���ه،  يف 
اجلماه���ر العراقي���ة واخلليجي���ة الت���ي 
تعت���رب كاأ�س اخلليج م���ن اأكرث البطولت 
وف���ده  اأن  اىل  م�س���رًا  لديه���ا،  املحّبب���ة 
يف  العراقي���ني  امل�س���وؤولني  اىل  �س���ُيقّدم 
خت���ام زيارت���ه جمل���ة م���ن املاحظات من 
اأجل العم���ل على ا�س���تكمالها يف املراحل 
القادمة ثم التاأّكد من توفرها يف املرحلة 

النهائية.

 26 ني�سان يح�سم �سيافة بطولة كاأ�س الخليج 25

 بغداد / املدى

يحت�س���ن ملع���ب الفريد ودي �س���تيفانو 
يف  مدري���د  الإ�س���بانية  العا�س���مة  يف 
ال�س���اعة العا�سرة م�س���اء اليوم الثاثاء 
ال�س���اد�س من �سهر ني�س���ان اجلاري لقاء 
م���ن ال���وزن الثقيل ب���ني فري���ق ليفربول 
الإنكلي���زي لك���رة القدم وم�س���يفه فريق 
ري���ال مدريد الإ�س���باين لك���رة القدم يف 
افتتاح مناف�س���ات الدورربع النهائي من 
دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم 2021.

ويراهن املدرب الأمل���اين يورغن كلوب 
اإنكل���را بف���وز ثم���ني  يف الع���ودة اىل 
ُيعط���ي لعبيه دفع���ة معنوية كبرة يف 
الإع���داد الأمث���ل ملب���اراة جول���ة الإياب 
الت���ي �س���تجري يف ال�س���اعة العا�س���رة 
ي���وم الراب���ع ع�س���ر م���ن �س���هر  م�س���اء 
ني�س���ان اجل���اري عل���ى ملع���ب اأنفيل���د 
مبدين���ة ليفرب���ول التي �ست�س���هد موعد 
ال���دور  اىل  للتاأه���ل  الر�س���مي  اإعان���ه 
ن�س���ف النهائ���ي م���ن البطول���ة احلالية 
الت���ي ب���ات الأم���ل الوحيد له م���ن اأجل 

اإح���راز لقبها بعد �س���ياع الآمال يف نيل 
امل�س���ابقات املحلي���ة وخا�س���ة الدوري 
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم الذي بات 
لقبه يقرب من فريق مان�س�س���ر �سيتي 

املت�سدر.
يف املقاب���ل مي���ُر فري���ق ري���ال مدري���د 
بحال���ة م���ن الا�س���تقرار يف ت�س���كيلته 
الت���ي يخو�س���ها عل���ى ال�س���عيد املحلي 
اأو الأوروب���ي خ���ال املو�س���م احل���ايل 
لكرثة الإ�س���ابات الت���ي اجتاحت عددًا 
كبرًا من جنومه ومنهم القائد رامو�س 

الذي �سيكون من اأبرز الغائبني عن لقاء 
الري���دز ب�س���بب عدم اكت�س���ابه ال�س���فاء 
الت���ام م���ن الإ�س���ابة الت���ي تعّر����س لها 
موؤّخ���رًا وع���دم التعاق���د م���ع اأي لع���ب 
جديد خال فرة )املركاتو ال�س���توي( 
م���ن ط���راز ع���اٍل يدع���م ال�س���فوف م���ن 
اأج���ل دعم كتيبة الفرن�س���ي زي���ن الدين 
زي���دان يف اإط���ار حملة دفاع���ه عن لقب 
الليغا الذي اأحرزه يف املو�س���م املا�سي 
واملناف�س���ة بقوة على لقب دوري اأبطال 

اأوروبا لكرة القدم.

لقاء من الوزن الثقيل بين ليفربول والريال في دوري الأبطال

 بغداد / املدى

تتوا�س���ل مناف�س���ات املرحلة الثانية 
من دوري ال�س���لة املمتاز على قاعات 
العا�س���مة بغ���داد واملحافظات حيث 
�س���تجري يف ال�س���اعة الثالثة ع�سر 
فريق���ي  مب���اراة  الثاث���اء  الي���وم 
اخلطوط اجلوية ال�س���اد�س بر�سيد 
17 نقطة وم�س���يف فريق الت�س���امن 
الثامن بر�س���يد 15 نقط���ة على قاعة 
الإدارة يف حمافظة النجف يف ختام 
اجلول���ة الرابع���ة للمو�س���م احل���ايل 

الذي ي�سارك فيه 12 فريقًا.
وي�س���عى فري���ق الت�س���امن النجف���ي 
لك���رة ال�س���لة اىل الظفر بالنت�س���ار 
ال�س���اد�س بغياب مدّربه ن�سال غامن 
ال���ذي مت معاقبته من قبل احتاد كرة 
ال�سلة بعد الأحاديث ال�سحفية التي 
اأدىل بها اأثر ف�س���ل منتخبنا الوطني 

لكرة ال�س���لة يف التاأهل اىل نهائيات 
ال�س���لة  لك���رة  اآ�س���يا  كاأ����س  بطول���ة 

2021 بعد تعّر�س���ه اىل �س���ت هزائم 
متتالي���ة اأم���ام منتخب���ات البحري���ن 

املجموع���ة  �س���من  ولبن���ان  والهن���د 
الرابع���ة حيث اأن نقطت���ي اخلطوط 
اجلوي���ة �س���تعطي املركز ال�س���اد�س 
يف الرتي���ب بانتظ���ار اأن يتقّدم اىل 
الأمام يف اجلولت املتبقية من عمر 
املرحل���ة الثاني���ة تطلع���ًا لأن يك���ون 
�س���من فرق امل�س���د�س الذهب���ي الذي 
�س���يتم حتدي���ده يف وق���ت لحق من 

�سهر ني�سان اجلاري.
ويلتقي فريق زاخو العا�سر بر�سيد 
14 نقطة يف ال�س���اعة الثالثة ع�س���ر 
غد الأربع���اء على قاعته يف حمافظة 
ده���وك باإقليم كرد�س���تان مع �س���يفه 
فريق الأعظمية التا�س���ع بر�سيد 15 
نقط���ة يف افتتاح اجلولة اخلام�س���ة 
يليه يف اليوم التايل مواجهة فريقي 
احلل���ة واخلطوط اجلوية على قاعة 
ال�س���هيد حم���زة ن���وري يف حمافظة 

بابل.

الت�سامن النجفي يطمح اإلى عبور الخطوط في دوري ال�سلة



 

وه���و ما يتيح اأمام الق�صا�صي���ن والروائيين م�صادر 
اإلهام مختلفة، فيها يجدون و�صائل جديدة في التفنن 
ال�ص���ردي بالإبهار والإيهام، وبها ين�ص���ئون م�ص���اهد 
وم�ص���ارات وعوالم اأ�ص���لية اأو غير م�صبوقة بدل تلك 
الو�ص���ائل الت���ي اأعتيد ا�ص���تعمالها في اإعادة �ص���ناعة 

العالم واإنتاجه �صرديًا. 
وكان براي���ن ريت�صارد�ص���ون ق���د دع���ا اإل���ى تبن���ي ما 
�ص���ماه عل���م ال�ص���رد ) ال�ص���رد غي���ر المعق���ول اأو غير 
الطبيع���ي( في درا�ص���ته المو�ص���ومة) نظرية ال�ص���رد 
الم�ص���ادة والالطبيعي���ة، وما بعد الحداث���ة( محاوًل 
بذل���ك مناق�صة الفر�صي���ة الأر�صطية ح���ول المحاكاة 
الت���ي ترى اأن الأدب م���راآة للطبيعة؛ واإبدالها بما هو 
اأهم منها من خالل اإي���الء النماذج الم�صادة للواقعية 
اأهمي���ة خا�صة في التمثي���ل ال�صردي مع ع���دم اإهمال 
الأعمال الأدبية الم�صادة للطبيعة وغير المعقولة اأو 

غير قابلة للت�صديق في العالم الحقيقي. 
ويذه���ب كثير من النق���اد ومنه���م ر. م. البيري�س اإلى 
اأن النهج الواقعي مرهون بالرواية ومعاك�صته بنهج 
خيال���ي ل تع���د خيان���ة للق���راء؛ بل هي تعط���ي كاتب 
العمل الخيالي م�صاح���ة ل�صنع الأحداث واختيار اأي 
دور يف�صله كاأن ي�صاد الواقعي بالوهمي اأو يناه�س 
الخيال بالخيال غير متقيد باإطار المحاكاة  اأو اإعادة 
اإنت���اج واقع قائم باآخ���ر يتم �صنعه ولي����س له وجود 

قط.

ويع���د األن روب غريي���ه مثاًل لهذا الن���وع من الكّتاب 
وه���و القائل: "اأن���ا ل اأن�صخ، بل اأبن���ي". م�صايرًا في 
روؤيته هذه فلوبير الذي كان يريد الخروج اإلى �صيء 
م���ا من الال�ص���يء، اأو �صيء قد يقف بمف���رده من دون 
ال�صط���رار اإلى العتماد عل���ى اأي �صيء خارج نطاق 

العمل. 
واأهمي���ة امتالك روؤي���ة جديدة تميز ما بي���ن التمثيل 
الخيالي والنعكا�س الواقعي؛ اإنما تتاأتى من الحاجة 
الما�صة اإلى توظيف �صخ�صيات خيالية تج�صد الأفكار 
بطريقة اأكثر حميمية من ال�صخ�صيات الواقعية التي 
تمار����س حياتها. كاأن تتو�صل ال�صخ�صية بموؤلفها من 
اأجل اإنقاذ حياتها اأو اأن يعود الموتى اإلى الحياة، اأو 
يمك���ن اأن يم���وت �صخ�س عدة مرات ف���ي الخيال واأن 
يكون حيًا باأعجوبة مرة اأخرى. اأو اأن يقوم الموؤلف 
با�صن���اد ال�ص���رد الى �صيء جم���اد ليكون ه���و ال�صارد 
البط���ل الذي ينق���ل لنا ما يح�صه وما ي���راه من ا�صياء 

جامدة ومتحركة من حوله.
وه���ذا ال�صكل الأخير نجده في ق�ص���ة ) اأنا لمن و�صد 
م���ن( للقا�س جلي���ل القي�ص���ي والمن�صورة ف���ي العدد 
الثامن من مجلة الأقالم 1975 وفيها نجد ) الدينار( 
يوؤدي دور ال�صارد البطل وهو ي�صرد لنا �صيرة حياته 
م���ن ولدته على اأيدي عم���ال المطبعة مرورا باأ�صكال 
الجي���وب والحقائب والخزائن الت���ي دخل فيها حتى 
انتهائه ممزق���ًا بيد الرجل ال�صكير حمي���د مغم�صًا في 

كاأ�س اللبن. 
وف���ي اأثن���اء ه���ذه الرحل���ة العجيب���ة يالق���ي الدينار 
اأنواع���ًا �صتى م���ن الب�صر مفتتح���ًا �صيرت���ه بالقول: ) 
اأنا لغز كبي���ر اأحيانًا ..اكت�صفني الإن�صان ليتعذب بي 
ولي�صع���د بي( �صاكيًا من المكائن التي عاملته بق�صوة 
ثم من اأ�صابع الب�صر التي تم�صكه، بق�صوة مرة) رجل 
المطبع���ة ال�صمين والموظ���ف وال�صكير وبائع النفط 
ورج���ل المطعم( وبلين م���رة اأخرى )زوجة الموظف 
و�صي���دة الحقيبة( لكنه مع ذلك دائم التكيف مع كل ما 
ي�صادفه من �صب ولعن وركل ودعك وروائح وظالم، 
ناق���اًل لنا كل تفا�صيل ما ي�صمع���ه وي�صمه ل�صيما تلك 
التفا�صيل ال�صغيرة التي ل نراها كما في هذا المقطع 
الذي فيه الرج���ل يتناول طعامه والدينار يقبع داخل 
جيبه في�صم���ع اأ�صوات القرقرة والتموجات المعوية 
وحركات الأف���واه ) تحرك �صدر الرجل وتحركت اأنا 
الآخ���ر في الجيب. ب���داأ فكه العظي���م يتحرك وتو�صع 
البلع���وم وانتف���خ ال�ص���در وازدادت �صرب���ات قلب���ه 

وبداأت اهتز اأنا الآخر( 
ولق���د اأج���اد جليل القي�ص���ي من خالل ه���ذا ال�صرد في 

اإعطائن���ا �صورة اإن�صانية ل�صيء نعامل���ه بال اإن�صانية 
ولعل���ه في ه���ذا التجريب ال�ص���ردي يع���د الأول الذي 

وّظف ال�صرد غير الطبيعي في الق�صة العراقية.
ول �صك ف���ي اأن الق�ص�س والرواي���ات التي فيها نجد 
توظيفًا لل�صرد غير الطبيعي وانطالقًا لأ�صياء جامدة 

كي تكون �صاردة وبطلة هي قليلة بالعموم. 
ويب���دو اأن الكاتب العراقي اأ�صع���د الهاللي تاأثر بهذه 
الق�صة فكتب روايته) خراب���ة مي�صو( وال�صادرة عن 
التحاد العام لالأدباء والكتاب في العراق عام 2020 
وفيه���ا وّظ���ف العمل���ة الورقية فئ���ة ) خم�ص���ة اآلف( 
كفاع���ل �صردي تلتف حول���ه �صائر الفواع���ل ال�صردية 
الأخرى �صمن رحلة عجائبية تبداأ من لحظة مغادرة 
الورقة رح���م الخزانة المعدنية ال�صخمة المعتمة في 
البن���ك المركزي وتنتهي بلحظ���ة عودتها متهرئة اإلى 
الخزان���ة المعتمة نف�صه���ا) ولدت قبل قلي���ل اأرى ذلك 
بو�ص���وح ا�صتيق���ظ م���ن �صبات���ي على �ص���وت �صرير 
معدني باب �صخمة لم اأكن قد رايتها من قبل رغم اأنها 
كان���ت قربي تماما هل كنت نائمة اأم مغيبة( الرواية، 

�س10.
وت�صادف خالل هذه الرحلة اأحداثًا ومطبات تمنحها 
ع�ص���رات الكت�صاف���ات المتوا�صلة مم���ا يجعلها ترى 
نف�صه���ا رادات���وث) اإنن���ي مج���رد ورق���ة 5000 دينار 
جدي���دة رادات���وث ت���رى وت�صم���ع وتفك���ر، م���ا الذي 
يعنين���ي بم���ا يقول���ه اأو يفعل���ه النا����س؟ ( الرواي���ة، 

�س130 
وب�صب���ب ه���ذا الراداري���ة ت���رى العمل���ة الورقية ما ل 
ي���راه غيره���ا فتر�ص���د بمعاي�صتها ه���ذا الق���اع اأنا�صًا 
يمار�صون اأفعاًل مريب���ة تعينهم على الإثم والعدوان 
والف�ص���اد فيكونوا متحولي���ن متلونين ب�صكل اأعجب 
من العج���ب) لم تع���د وجوههم اليوم مغب���رة مرهقة 
نحيف���ة بل تراها نظيفة لمعة يرت���دي بع�صها عمائم 
اأنيق���ة وتردد نف�س الكلمات القديمة التي اأخافتني (" 

الرواية، �س11 
وكاأن العال���م الحقيق���ي لي����س الذي فيه نج���د الب�صر؛ 
واإنما الذي فيه الخي���ال يعر�س الحيوانات والجثث 
والآلت بق�ص���د تو�صي���ع اأو اإع���ادة ت�صكي���ل �صرديات 
تتحاي���ل عل���ى وفق ت�صل�ص���الت زمني���ة م�صتحيلة في 

العالم الحقيقي وبتكوينات مكانية متناق�صة. 
ول ت�صرد الخم�صة اآلف دينار ما �صاهدته في رحلتها 
فقط بل ت�صرد ما مر على اأ�صفارها الثالثة وخطوطها 
المتعددة من م�صادف���ات ومفارقات اأي�صا )"ان�صغلت 
خطوط���ي واأ�صف���اري العمي���اء في البح���ث عن فكرة 
رديفة لما يدور في ذهن فالح فلم تجد اأقرب من جملة 

قالها فولتير عثر عليه���ا اأحد اأ�صفاري في كتاب قديم 
"م���ن ال�صعوب���ة اأن تحرر ال�ُصّذج م���ن الأغالل التي 
يبجلونه���ا" ا�صتوقفني هذا الإ�ص���رار على التناق�س 
بين احتمال الألم ب�صبر وتقبيل يد الجالد في الوقت 

نف�صه( الرواية، �س31 
ال�ص���ور  م���ن  كثي���رًا  الأ�صف���ار  ه���ذه  لن���ا  وتنق���ل 
الرمزي���ة لرجال دي���ن وزعماء قبائل وق���ادة جند يتم 
ا�صتح�صاره���م ومقارنته���م ب�صخ�صي���ات م���ن تاريخ 
الع���راق ) عر����س لي اأحد كتب التاري���خ الآن �صطورًا 
ع���ن عب���د الل���ه ب���ن المقف���ع ال���ذي قطع���ه �صفي���ان بن 
معاوي���ة ب���ن يزيد ب���ن المهلب ب���ن اأبي �صف���رة والي 
الب�ص���رة للخليف���ة اأب���ي جعف���ر المن�ص���ور ث���م بذات 
الطريق���ة تعر����س للقت���ل اأ�صح���اب الدي���ن وال�صلطة 
معب���د الجهنمي وغيالن الدم�صق���ي والجعد بن درهم 
والحالج وال�صهروردي( ����س130 فتفقد التجاهات 

دلئليتها المكانية والزمانية.
واإذا كان���ت المدينة قاعًا يتدارى فيها المتلونون مثل 
�صخ�صي���ة فالح الثقافي الموظ���ف في البنك المركزي 
ال���ذي اختل����س اأموال طائل���ة لكنه ظل بعي���دًا عن اأية 
�صبه���ة والنقي���ب وعد الموؤم���ن ال���ذي كان متطرفًا ثم 
والي���ًا لمجموع���ة اإرهابي���ة ، ف���اإن الخراب���ة �صتك���ون 
ه���ي مالذ اأولئك ال�صحايا الذي���ن ا�صتغلهم الفا�صدون 
بالع���راء  وتركوه���م  وخيراته���م  اأمواله���م  فنهب���وا 
لوحده���م، فلم يجدوا ُب���دًا من الخراب���ة لتكون وطنًا 
اآمن���ًا مثل عم���و جالوي الكه���ل ال�صتين���ي المت�صول، 
وهن���دارة المنقبة التي تعمل خادم���ة، واأو�س �صارق 
الموبايالت وعبير ال�صعنونة الن�صالة وزكي كب�صلة.

ول���كل �صخ�صية في الواقع �صورت���ان ُتقدمان لنا من 
منظور ذاتي ل�صاردة هي البطلة اأعني ورقة الخم�صة 
اآلف، واإحدى ال�صورتين اإيجابية رمزية تتعلق بما 
يمثله���ا، والأخرى �صلبي���ة وقائعية تتعل���ق بكيفيات 
ذل���ك التمثي���ل. واإذا كان ال�صرد الواقع���ي يمثل جزءًا 
م���ن العالم الذي نعي�س فيه بطريق���ة اأو باأخرى؛ فاإن 
هذه الرمزي���ة في التمثيل قد تك���ون ممكنة وطبيعية 

وقد ل تكون كذلك. 
ويكون هناك اأكثر من موت واحد ينتظر كل �صخ�صية 
من هذه ال�صخ�صيات تر�صمه فئة الخم�صة اآلف دينار 
التي ت�صبح في نهاي���ة الرحلة ورقة مكدودة ومنهكة 
) يب���دو اأني احت�صر فعال لقد عرف���ت الكثير اأكثر مما 
ينبغ���ي بالية من تك���رار هذا الف�صل م���رارا. و�صعنا 
المحا�صب مع اأوراق متهرئة اأخرى في زاوية خزانة 
معدني���ة معتم���ة واقفل الباب بق���وة لنغرق في ظالم( 

الرواية، �س275  
وهي النهاية نف�صها الت���ي بها ُيمنى الدينار في ق�صة 
جلي���ل القي�صي ) اأنا لم���ن و�صد م���ن ( اإذ يهم ال�صكير 
)حميد( بتمزيق الدينار الى خم�صة اأجزاء على مراأى 
من الرجل ال�صقر الذي كان جال�صا في الحانة نف�صها 
وهو يح���اور جل�صاءه عن المبريالي���ة والراأ�صمالية 
والعن�صري���ة. وبذلك �صنع القا����س مفارقة �صاخرة، 
يت�ص���ح بعده���ا الرم���زي بالخاتم���ة المفتوح���ة التي 
فيه���ا الدينار يرفع مظلمته وي�صكو للعالم ق�صوة بني 
الب�ص���ر عليه :) بعد هذه المعاملة الالمن�صفة، اأنا لمن 
و�صد من ارفع ق�صيتي؟ ( وهذه المنا�صفة ذات دللة 
كبيرة كما ان الت�صاوؤل م�صروع بماأ�صاوية الماآل الذي 

نجح جليل القي�صي في ر�صم اأبعاده.
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 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

على امتداد ب�صاط ال�صعرية العربية، وهو يتجاوز عتبة الألف ون�صفه 
بمئت���ي عام ويزي���د، لي�س فيه �صوت ن�صوي اأنث���وي �صريك في �صناعة 
التح���ول ال�صع���ري مثل �ص���وت ن���ازك المالئك���ة، واإن كان���ت الخن�صاء 
)البدوي���ة( قد �صبقت ن���ازًكا ) المدنية ( بع�صرات الق���رون فاإن ذكرها ل 
يخرج عن الوظيفة الرئي�صة للمراأة العربية وهي ) البكاء ( على الأخ اأو 
ال���زوج... وكثيرًا ما ارتبطت �صهرة الم���راأة العربية و�صجاعتها برجل 
تنت�صب اإليه .. وحين جعل القراآن الجنة تحت قدميها فاإنه جعلها تحت 
قدم���ي الأم، اأي ) الوظيف���ة ( ولي����س الجن�س اأو ال���ذات اأو الكينونة!.. 
فاإلى اإّي حّد �صمحت الثقافة العربية للمراأة: الكينونة، الذات، النوع .. 
اأن تكون �صريكة في �صناعة الثقافة والفكر والتحول وتت�صدر الم�صهد 

الثقافي اأو ح�صب تعبير مدني �صالح ) القيادة الثقافية (؟ 
ول���م يك���ن الف���رزدق ال�صاعر الفح���ل وحده م���ن اأعلن ع���ن موقفه تجاه 
المراأة ال�صاعرة، حتى ذهبت مثاًل: ) اإذا �صاحت الدجاجة �صياح الديك 
فلتذب���ح ( فم���ا الف���رزدق اإل نت���اج منظوم���ة ن�صقية عربي���ة دينية قبلية 
كّورت عقله وفك���ره وثقافته فهو نتاجها بالوعي اأو الالوعي .. لم يكن 
الفرزدق وحده من تبرز في مواقفه النزعة البدوية الفحولية ، فالثقافة 
العربي���ة قائمة على تل���ك الأن�صاق وحين تبرز حرك���ة فكرية اأو جمالية 
ذات توج���ه تنوي���ري اأو تح���رري فاإنها حرك���ة تنطلق م���ن التمرد على 
تل���ك الأن�صاق الموروثة المت�صربة ف���ي اأج�صادنا ولكن هل ا�صتطاعت ) 
الحداث���ة ( اأن تنزع ما في �صدور) رجالها ( من غّل ثقافي  تجاه المراأة 
؟ وحي���ن �صدحت نازك المالئكة بال�صعر الحر واأعلنت اأنها اأّول من دّق 
جر�ص���ه ع���ام 1947 م األ���م ُيبَعث الفرزدق م���ن جديد ويت���داول �صعراء 
حداثته���ا مثل الدجاجة والديك ؟ ولماذا كان���ت الخ�صومة بين ) نازك( 
الم���راأة وال�صي���اب ) الرج���ل ( ؟ فبلند الحي���دري والبيات���ي اأعلنا اأنهما 
�صبق���ا المتخا�صمين ف���ي ال�صعر الحر ومع ذلك بقي ال�صراع  بين الذكر 
والأنث���ى و) لي�س الذكر كالأنثى ( طبًعا .. �صحيح اأن ال�صراع كان بين 
قطبين رئي�صيين في ال�صعر الحر وقد ت�صدرا النزاع عبر مقالت ون�صر 

قريب لكنني ل اأبّرئ النزعة الن�صقية الثقافية  من تحفيز الت�صادم .. 
 اإن موج���ات الرف�س لنازك المالئكة والإ�ص���اءة اإليها ابتداأت من جيلها 
نف�ص���ه !  فحي���ن ح���اور الدكتور مال���ك المطلب���ي ال�صاعر عب���د الوهاب 
البيات���ي ف���ي القاهرة ع���ام 1969، ون�ص���ر الحوار في كات���ب عنوانه " 
الموق���ف ال�صعري اإلى اأين ؟". �صاأل المطلب���ي عبد الوهاب البياتي عن 
ن���ازل المالئك���ة واإن كان يتف���ق معه كونه���ا معلمة ناقدة قب���ل اأن تكون 
�صاع���رة ؟  فق���ال البياتي م���ا ن�صه : " اأما كونها )ن���ازك( معلمة فاأرف�صه 
رف�ص���ًا قاطعًا فكتابها  )ق�صاي���ا ال�صعر المعا�صر( كت���اب تافه ومتهافت 
يمت���از بال�صطحي���ة والت�ص���رع واطالق الح���كام الميكانيكي���ة ومن ثم 
فه���و ل ي�صلح اأن يك���ون كتابًا مدر�صيًا،  وراأي���ي اأن نازك لي�صت مفكرة 
بقدر ما هي �صاعرة ولكن �صاعريتها تنتهي عند �صطان معينة " ..  وقد 
اأطن���ب  الناق���د  جابر ع�صفور في كتابه " تح���ولت �صعرية "  عن نازك 
المالئكة  وتحدث عن نهايات حياتها في م�صر وكيف و�صل بها الحزن 
اإل���ى م�صتوى مر�س الكتئ���اب  وكيف �صاأل وبحث ع���ن اأ�صباب تكّوره  
ف���راآى اأن ال�صلط���ة الدكتاتورية كان���ت من بين اأ�صب���اب مر�س نازك: " 
كان م���ن الطبيعي اأن يتجاه���ل الإعالم العراقي، في عه���د �صدام، نازك 
المالئك���ة تمام���ًا، ول يتعر�س له���ا اأو ي�صيد بذكرها ، كم���ا لو كان �صدر 
حكم���ا باإعدامه���ا اإعالمّيًا. والنتيج���ة اأن توقف الدار�ص���ون والنقاد في 
الع���راق عن ذكرها اأو الإ�صادة بدورها الرائد في ابتداع ق�صيدة ال�صعر 

الحر، تلك التي ن�صبوا ريادتها اإلى بدر �صاكر ال�صياب ". 
ول اأظ���ن اأن الحم���الت الإعالمي���ة وال�صيا�صي���ة كانت �صبب���ًا متفردًا في 
�صمور ن���ازك، بل على العك�س فاإن المرحل���ة الدكتاتورية لم تكن تمنع 
درا�صته���ا ل ف���ي الجامع���ة ول في ال�صحاف���ة ول في النقد ب���ل اإن اأ�صهر 
المثقفي���ن وال�صعراء المح�صوبين عل���ى ال�صلطة واإيديولوجيتها كانوا 
يق���رون بريادة ن���ازك و�صبقها على ال�صي���اب ولكن لعل الق���ارئ الكريم 
يتفق معي اأنها كانت _ اأي�صًا _ حملة ) الديك ( على ) الدجاجة (! .   

اإعدام نازك المالئكة

ولم يكن الفرزدق ال�شاعر الفحل وحده 
من اأعلن عن موقفه تجاه المراأة ال�شاعرة، 

: ) اإذا �شاحت الدجاجة  حتى ذهبت مثلاً
�شياح الديك فلتذبح ( فما الفرزدق اإال نتاج 

منظومة ن�شقية عربية دينية قبلية كّورت 
عقله وفكره وثقافته فهو نتاجها بالوعي اأو 

اللوعي ..

بمعن���ى اأنَّ التح�ص���ن بالرواي���ة يعادُل مي���الدًا داخل 
اللغة ، وقد يتم التاأكيد من �صحة هذا الفترا�س اأكثر 
عندما تتفاعُل الن�صو�س الروائية مع المكونات التي 
قد يخ�ص���ُر اأفرادها الخ�صو�صي���ة والقيم الجتماعية 
المائ���زة جراء تفاق���م ظاهرة العنف، تمام���ًا كما وقع 
لالأقليات خالل تمدد داع�س، وفي الحقيقة نزلت هذه 
الآف���ة المفتر�ص���ة على المنطقة باأكمله���ا، لكن لمجال 
لالإن���كار باأنَّ ثمَة مكونًا ق���د عانى من وبيلها اأكثر، لذا 
فم���ن الطبيعي اأن يكون له ح�ص���ة اأوفر في الروايات 
التي تتناوُل الخراب الناج���م من الم�صيئة الإلغائية، 
ويت���م تعوي����س عدمي���ة الواق���ع بانت���اج المعنى في 
ال�صي���اق ال�ص���ردي مثلما تج���ُد ذلك ف���ي رواية "و�صم 
الطائ���ر " للكاتب���ة العراقية دنيا ميخائي���ل اإذ تتحوُل 
الجغرافي���ا المنكوب���ة اإل���ى م�صرح الح���دث، وينطلُق 
ال�صرُد من اللحظ���ة التي يب�صُط فيها الرهاُب �صلطتُه 
عل���ى رقاب الجميع وتبداأُ حفلة الغت�صاب، ويتحوُل 
مبنى المدر�صة اإلى �صوق لبيع الن�صاء اإذ يتُم تح�صير 
ال�صباي���ا للعر�س باأزي���اء تناق�ُس مايفر�ص���ه اأع�صاء 

التنظيم على الن�صاء في الواقع .

الدوامة
ت�صتعي���ُد هيلي���ن الت���ي يتموق���ُع ال���راوي مو�صعه���ا 
لال�صتر�ص���ال في �صرد الأحداث �صورة المدر�صة التي 
در�ص���ت فيها م���ع اأخيه���ا الت���واأم اآزاد، وليعبُر �صيء 
ع���ن ج���رح الن�ص���اء المقه���ورات كالوج���وه المتلبدة 
بالحزن،والنظرات المتبادلة بين العيون الح�صيرة. 
وحي���َن ترهُق الروُح لن تكون الحياة �صوى م�صاهدة 

لماأ�ص���اة قائمة لذا تحاول ريحان���ة اأن تنتحَر لأنها لم 
تع���ْد تتحمل روؤية هذا النزيف ف���ي الروح والإفال�س 
القيم���ي. اأخيرًا تنطفيء حي���اُة تلك المراأة التي حلت 
م���كان الأم بالن�صبة ل"ليل���ى" وهي تنقطُع عن الكالم 
حزنًا على ريحانة، تفارُق هيلين بنات جن�صها وُترغُم 
عل���ى الزواج ب"اأبو تح�صين" غير اأنَّ الأخير يتخلى 
عن غنيمته ويعيدها اإلى �صاحة المدر�صة معلنًا باأنها 
لت�صلُح له ومن ثمَّ ي�صتريها عيا�س القادم من فرن�صا 
وه���و اأح�ص���ن المتناوبين عل���ى �صرائه���ا، لتن�صرُف 
عد�ص���ُة ال�صرد ع���ن هيلين وه���ي تم�ص���ي اأيامها عند 
عيا����س اإذ كانت مقيم���ًة ببيت ترك���ه اأ�صحابُه وهناك 
وج���دت األب���وم ال�ص���ور لأف���راد الأ�ص���رة كم���ا عثرت 
عل���ى ن�صخة من مجلة نينوى ن�ص���رْت على �صفحاتها 
مقال���ة لإليا�س وهذا ما اأبعد ذهنه���ا موؤقتًا من المكان 
المختنق ول تنتب���ُه اإل على �صوت  طفل يدور حوار 
مخت�ص���ر بين الإثنين ومن ثمَّ تلتق���ي هيلين بالمراأة 
التي  ت�صاركه���ا الإقامة في المكان ،ويتخُذ ال�صرُد في 
ه���ذا ال�صياق �صيغة خبرية كا�صف���ًا عن المجازر التي 
ق���د �صهدها زيدو كما يعل���ُن الراوي عن فكرة الهروب 
الت���ي تراوُد كل من غ���زال وهيلين لك���ن مقتل عيا�س 
ي�ص���ُع هيلين اأم���ام م�صير اآخر اإلى هن���ا تغيُب اأخبار 
الحا�ص���ر البائ�س وتتحوُل اآل���ة ال�صرد نحو الما�صي 
عن طريق الإ�صترجاع اإذ ي�صتبطُن الراوي كلي العلم 
�صرائ���ر هيلين را�صدًا ال�صور التي تتوالي في ذهنها 
وفيما ت�صتمُر الدوامة تتداعى ذكرياتها متاأملًة و�صم 
الطائر على اأ�صبعها،وفي هذا المف�صل يتوغُل ال�صرُد 
ف���ي البيئ���ة التي ن�ص���اأت فيه���ا هيلين م���ع الإبانة عن 
خ�صو�صية الأع���راف والتقاليد ونم���ط المعي�صة في 
قريته���ا حليق���ي وياأتي ذل���ك بالموازاة م���ع ا�صتعادة 
ق�ص���ة الحب الت���ي ت�صيُف نكه���ة رومان�صية اإلى بنية 
الرواي���ة اإذ يبداأُ التوا�صل بين اإليا�س وهيلين عندما 

تطلُق الأخيرة �صراح الطائر الذي كان يترقُب القادم 
م���ن المو�صل وقوعه ف���ي الفخ. تنتظ���ُم ثيمة الحب  
في متن الرواية وتمتُد على مدار الحركة ال�صردية. 
لتمانُع هيلين الإنتقال اإلى المدينة وتتكفُل برعاية 
يحي���ي ال���ذي فارق���ت اأم���ه الحي���اة وهك���ذا ت�صب���ُح 
ثنائي���ة اإليا����س وهيلي���ن حلق���ًة �صردية تن�ص���ُل منها 
حلقات اأخرى كما تنب�صُط دللة العنوان �صمن هذه 
الجزئيات الُمتداخلة باآلية التناول للقيم التي تُمثُل 
حزام���ًا حامي���ًا لالأقلي���ة الإيزيدية ، زْد عل���ى ما�صبق 
تت���وارد الإ�ص���ارات اإلى الحروب الت���ي تركت ندوبًا 
غائرة على ذاك���رة العراقيين تذوق  اإليا�س مرارتها 
بفقدان اأثناء  الحرب العراقية الإيرانية ومايم�صي 
كثي���ر من الوقت حتى تتوالى حروب اأخرى نجحت 
الكاتب���ة في ت�صمين الق�ص����س الفرعية المعبرة عن 

قتام���ة هذا القدر، منها ق�صة المراأة التي تريُد تنفيذ 
و�صي���ة زوجها باإع���ادة  البدل���ة الخاكي���ة والخوذة 

و"الب�صطال" اإلى المقر .

طينة الن�ص
المعتق���دات  تطوي���ع  م���ن  مخائي���ل  دني���ا  تمكن���ت 
ال�صعبي���ة ف���ي حياك���ة ن�صه���ا الروائي وذل���ك يخدُم 
عمله���ا ويكوُن الن�س متغلغ���اًل اأكثر في طينة البيئة 
كم���ا تكت�ص���ُب بنيت���ُه مرون���ة ل�صت�صاف���ة مزي���د من 
المروي���ات اإذ يت���ُم التط���رُق عل���ى ه���ذا ال�صعيد اإلى 
هجم���ة هولكو عل���ى بغداد والإحال���ة اإلى الق�ص�س 
الق���ارة في ذاك���رة المكان مثل ق�ص���ة خن�صي ور�صو 
ه���ذا ناهيك ع���ن التلميح اإل���ى اإب���ادة الإيزيديين في 
تركيا اإب���ان العهد الُعثماني ، والأهُم في هذا ال�صدد 
هو تحبي���ك الميثولوجيا بلحم���ة الرواية وذلك من 
خ���الل الت���وازي القائم بي���ن ظاهرة خ�ص���وف القمر 
يقت���رُب  الحياُة،كلم���ا  ت�صهده���ا  الت���ي  بالتح���ولت 
موعد الخ�ص���وف ي�صتنفُر الجميُع ويقرعون القدور 
وال�صوان���ي لتخوي���ف الحوت ال���ذي م���ا اأن ي�صمَع 
الأ�ص���وات حت���ى يه���رب ت���اركًا  القمر. ق���رر اإليا�س 
وهيلي���ن ا�صتبدال خاتم ال���زواج بالو�صم لأنَّ �صياع 
الخات���م ح�صب معتق���دات القري���ة يوؤ�ص���ُر اإلى فراق 
الزوجين ،لكن هذا الإحتياط الم�صبق ليحوُل دون 
انف�صالهم���ا اإذ يتم غزو المدين���ة ويقُع اإليا�س رهينًا 
ل���دى الم�صلحي���ن ف���ي بناي���ة المجل���ة الت���ي تتحول 
اإل���ى ال�صج���ن وبذلك تتب���دُل اأنماط الحي���اة وماعاد 
الم���كان كما عه���َد به اأهله وعندما ينف���ُد �صبر هيلين 
تخ���رُج بحثًا عن اأثر زوجه���ا دون اأْن تدري باأنَّ ذلك 
يكلفه���ا الحرمان م���ن بنتها الر�صيع���ة وال�صياع في 
المتاه���ة ،ليق���ف التوح����س عند ذب���ح المخالف في 
المعتق���د و�صلعن���ة ج�صد الن�ص���اء بل يط���اُل المعالم 

التاريخية والديني���ة.اإذ تذكر اأجواء قرية المهتدين 
كما و�صفتها الكاتبة باأو�صفيتز النازي حيث يرتبُط 
م�صير المعتقلي���ن بمزاج الُم�صلحين،ومن الظواهر 
الت���ي تراف���ق الح���روب وال�صراع���ات ه���ي تهري���ب 
الب�ص���ر وذل���ك ما خ�ص�ص���ت ل���ه الكاتب���ة اأق�صامًا من 
الرواي���ة .اإذ ينح���ُو ال�صرد منح���ى بولي�صيًا  في هذا 
ال�صي���اق وتت�صاعُد ال�صحنات الدرامي���ة الأمر الذي 
ي�ص���ُد القارئ اإل���ى �صل�صلة ال�صرد حي���ُث تتخُذ عملية 
اإنق���اذ كل رهين���ة موا�صف���ات ق�صة ُم�صتقل���ة وبذلك 
يزداد زخم الأحداث وت�صويقها مع م�صي ال�صرد كما 
تتوفر في بع�س المقاطع مكونات الخطاب ال�صردي 
باأكمله���ا، ال���راوي والم���ادة المروية والم���روي له، 
وهذا ماتلم�ص���ه بو�صوح عندما ي�صرُد عبدالله ق�صة 
اإنقاذ �صهام بوا�صط���ة مح�ص�س الذي تن�صاف ق�صته 
المطعمة بطابع مزيج من الرومان�صية والفكاهة اإلى 
معطيات المادة الم�صرودة. تفوقت الكاتبة في اإدارة 
�صخ�صياتها الروائية وت�صميم حركتها بما يزيُد من 
تما�ص���ك مفا�صل الن�س كما اأنَّ اإرج���اء ك�صف م�صير 
اإليا�س الذي يذبح عل���ى روؤو�س الأ�صهاد وربط ذلك 
بقرار كل من يحيى ويا�ص���ر بالإن�صقاق من �صفوف 
داع����س كان دافع���ًا للتفاعل مع الن�س اأكث���ر. قبل اأْن 
تقف���ل الروايُة ينفتُح ال�صرُد للج���وء هيلين اإلى كندا 
والالفت ف���ي الق�صم الأخير هو مالم���ح المراأة التي 
ت�صغل ذهن هيلين وتذكرها  بوجوه راأتها في األبوم 
ال�ص���ور بالمو�صل. فالمطلوب م���ن كل عمل �صردي 
ه���و ت�صكيل هويته بن���اًء على ال�صياغ���ة الأ�صلوبية 
والمحت���وى. تمت���اُز رواي���ة و�صم الطائ���ر ب�صال�صة 
ف���ي الإنتقال والتمكن في ترتيب ال�صخ�صيات زيادة 
عل���ى ما اأ�صلف ذكره فاإنَّ قيمة العمل تكمُن في تقديم 
جغرافي���ة اأ�صبح���ت م�صكونة بقلق وج���ودي بعدما 

ع�صفت بها رياح التطرف .

ق��ي��ام��ة  دن��ي��ا م��ي��خ��ائ��ي��ل ال�����س��ردي��ة  
كه يلن حممد

ال�سرد غير الطبيعي في رواية )خرابة مي�سو( لأ�سعد الهاللي

ال�شرد غير الطبيعي هو �شرد م�شاد 
وغير منطقي يتعامل مع الواقع 

ب�شتراتيجية معاك�شة تجعل ما هو 
خيالي كالذي هو غير خيالي عبر 

اإعادة �شياغة داللة)الطبيعي( في 
تمثيل الت�شل�شل الزمني وتوظيف 

ال�شخ�شيات الوهمية التي ظلت 
لفترة طويلة ُترَف�ص اأو ُتهَمل اأو 
تهم�ص اأو ُت�شتثنى في ال�شرديات 

الطبيعية، لتكون فاعلة وبطلة من 
خلل عقلنة ال�شرد التي معها تبتعد 

الفاعلية ال�شردية عن الت�شكيك 
واالإيهام واال�شتحالة، وت�شبح عملية 

الق�ص الخيالية والخرافية وما فيها 
من حيوانات اأو جنيات متحررة 

من ال�شخرية مناف�شة اأو متحدية 
المحاكاة في الطرق التي بها يمثل 

الخيالي والواقعي معااً. 

د. نادية هناوي

الغاية من كتابة الرواية 
لي�شت توثيق الحدث فح�شب 

اأو �شد الثغرة التي ت�شاحُب 
التدوين التاريخي بل الو�شول 

اإلى الجزء غير المكتوب 
للعالم ح�شب راأي "كارلو�ص 

فونتي�ص" وهذا الجزء عبارة 
عن م�شاحة المتناهية 

فبالتالي ت�شبُح قراءة االأعمال 
الروائية بحثااً دوؤوبااً عن كل ما 
اليت�شُع له التاريخ الر�شمي اأو 
ال�شياغات التعبيرية ال�شائدة 

اأو الخطابات المهيمنة،ومن 
هنا نفهُم لماذا يكوُن ال�شرد 

الروائي مواكبااً للكوارث التي 
تحُل بالب�شرية، فهو بمثابة 

اآليٍة الإعادة ت�شكيل الهوية 
بناءاً على مخزون الذاكرة، 

وبذلك ي�شبُح ال�شرُد قيامة 
جديدة مقابل الكينونة 

المفقودة في الواقع .

ا�سعد الهاللي

دنيا ميخائيل



اأول جمموعة بعن���وان )ق�صائد( عام 1982. ويف 
ع���ام 1985  ، انتق���ل اىل دم�ص���ق حي���ث �ص���درت 
جمموعته )الن�صي���د الناق�ص(، وجمموعته الثالثة 
) حمرتق���ًا باملي���اه(، الت���ي طبعها يف ب���روت عام 
2000، و )عن���د منت�صف الذاك���رة( 2018 عن دار 
املوؤل���ف ب���رت، و�صدر اأح���دث ديوان ل���ه بعنوان 
) األ���وان ال�صي���دة املتغرة( ع���ن دار امل���دى ،. وله 
وجمموع���ة ق�ص�صي���ة وترج���م العديد م���ن الكتاب 
العامليني للعربي���ة منهم االيرلن���دي وليم تريفور، 
االمركية توين موري�صون، الت�صيكي مرو�صالف 
هولوب، وجمموع���ة خمتارات )خم�صون عامًا من 
ال�صع���ر الربيطاين( ت�صم ق�صائ���د ل�صتة وخم�صني 
ال�صاع���ر  ع���ن  درا�ص���ة  باالنكليزي���ة  ول���ه  �صاع���ر. 

االنكليزي الركن .
حاورته )املدى( للوقوف عند اأهم حمطات �صرته 

االبداعية.

*من �أين ب��د�أت عالقتك بال�شع��ر.. حدثني عن 
مرجعياتك في هذ� �لمجال؟

-الاأعتق���د اأن اأح���دًا  يع���رف كيف تب���داأ عالقته مع 
ال�صع���ر، خا�صة بالن�صبة لنا، نحن العرب، وب�صكل 
اأخ����ص العراقي���ني.. اإنن���ا نول���د يف بيئ���ة م�صّبعة 
بال�صعر، اأو هكذا كانت، ال اأعرف فعاًل، بعد كل  هذا 
العم���ر الطويل كيف اأف�صر االأم���ر، متلكني الهو�ص 
بال�صع���ر عل���ى مقاعد املدر�ص���ة االبتدائي���ة. وكنت 
حّفاظًا جيدًا. ولهذا ال�صبب اختارين مدر�صة اللغة 
العربي���ة اأن اأقراأ ق�صي���دة الأحد ال�صعراء �صباح كل 
خمي����ص يف �صاحة املدر�صة، وه���و تقليد اأ�صبوعي 
قبل اأن تب���داأ الدرا�صة، كم���ا يف املدار�ص االأخرى. 
ن�صي���ت اأغل���ب الق�صائد، ولكني ل���ن اأن�صى ق�صيدة 
الت���ي اختارها يل  "ي���وم ال�صهي���د" للجواه���ري، 

املعلم نف�صه حلفظها واإلقائها �صباح خمي�ص ما.
بع���د ذل���ك، اأخ���ذت اأكت���ب "خرب�صات���ي" اخلا�صة. 
اأما بالن�صبة للمرجعية، فه���ي غر وا�صحة اأي�صًا.

ال اأعتق���د اأن���ه توجد هن���اك، يف ذلك الوق���ت املبكر 
مرجعي���ة الأي من���ا. اإنه���ا الق���راءة كيفم���ا اتف���ق، 

وح�صب املتاح.
من ح�صن حظ���ي، ومل يكن قد بلغت الثانية ع�صرة 
بع���د، اإطلع���ت عل���ى كنز ثم���ني.  كان اخ���ي الكبر 
عبا����ص، املعلم الريا�صي، ال�صيوعي يف ذلك الزمن 
الذي قلب العراق، وتاريخه، ونا�صه، زمن 1958،  
يجلب مع���ه كل �صهر جملة" املعل���م اجلديد"، التي  
تاأ�ص�صت عام 1935 كمجلة تربوية. لكنها حتولت 
بع���د ث���ورة 1958 اإىل جمل���ة للثقاف���ة اجلدي���دة، 
الي�ص���اري  الفك���ري،  امل���د  بع���د  اجلدي���د  واالأدب 
حتدي���دًا، واالنطالقة الثقافية الهائل���ة التي عرفها 
الع���راق اأن���ذاك..   كنت اأن���زوي يف ركني ال�صغر 
الأقراأه���ا. تعرفت منها على عب���د الوهاب البياتي، 
وعب���د ال���رزاق عب���د الواح���د، و�صع���دي يو�ص���ف، 
و�صافرة جمي���ل حافظ، وناظ���م توفيق، وحممود 
املح���روق. وم���رت عل���ي اأ�صم���اء في�ص���ل ال�صامر، 
واإبراهي���م ال�صامرائ���ي ، و�ص���الح خال�ص، وعلي 
ج���واد الطاهر من دون اأن اأفقه م���ا يكتبون. لكني 
حفظ���ت  اال�صماء جيدًا،والأين ق���راأت يف مكان ما، 
اأن املرء لن ي�صبح �صاعرَا اإذا مل يحفظ 1000 بيت 
من ال�صعر، حفظت كل ق�صيدة متر علي، ب�صرط اأن 

تكون �صهلة احلفظ! 
مل تع���د " املعلم اجلديد" تكفي. ث���م اأنها تاأتي مرة 
واح���دة فقط يف ال�صهر. مل تك���ن  هناك اأية مكتبة، 
وال حت���ى ك�ص���كًا �صغ���رًا، يف " �ص���دة الهندي���ة"، 
تل���ك املدينة ال�صغ���رة الهادئة الواقع���ة على �صفة 

الفرات.
�صمع���ت اأن هن���اك جملت���ني لبنانيت���ني ا�صمهم���ا" 
�صبع���ة  بع���د  عل���ى  تباع���ان  اأدب"،  و"  االآداب" 
كيلوم���رتات فقط من �ص���دة الهندي���ة، حيث ق�صاء 
امل�صيب.ولك���ن كيف ي�صلها طفل يف الثانية ع�صرة 
م���ن عمره؟ تدب���رت االأمر. وعرثت عل���ى كنز اآخر: 
ال�صي���اب، والبياتي و�صالح عب���د ال�صبور، ونزار 
قب���اين، وبلند احليدري، ونازك املالئكة وغرهم. 
مل ي���رتك اأي م���ن ه���وؤالء اأث���ره الكب���ر عل���ي، ومل 
يهزين اأح���د ويقلب حياتي متام���ًا ً �صوى ال�صياب 

العظيم. 

وبعد دخول كلية اللغات، ق�ص���م اللغة االجنليزية، 
ب���داأت الرحل���ة االأك���رث عمق���ًا وتاأث���رًا م���ع االأدب 
االإجنلي���زي واالأمركي، وب�ص���كل خا�ص التعرف 
عل���ى �صع���راء املدر�ص���ة الرومانتيكي���ة االنكلي���ز، 
ال�صع���ر  ث���م  كيت����ص،  وج���ون  و�صلل���ي  كول���رج 
احلدي���ث، وخا�ص���ة األيوت ال���ذي اليفارقاين حلد 
واالأربعيني���ات،  الثالثيني���ات  �صع���راء  ث���م  االآن، 

واأحبهم اإيل ديالن توما�ص.

*منج��زك �ل�ش��عري ال يتنا�ش��ب م��ع �ش��اعريتك 
حيث �ش��درت لك حتى �الآن 5 مجموعات �شعرية 

.. بما تعلل ذلك؟
- ال اأعرف كيف اأف�صر االأمر. وهو �صوؤال يعذبني 
اأن��ن��ي يف م��رح��ل��ة مبكرة  اأع��رف��ه  ال���ذي   ، دائ��م��ًا 
اأول  اأع��رف. . ن�صرت  اأن�صر، مل��اذا؟ ال  اأن ال  قررت 
ق�صيدة يل حني كنت طالبًا يف الثاوية يف ملحق 
اجلمهورية االأدبي، الذي كان ي�صرف عليه الراحل 
فيه  ن�صر  الذي  نف�صه  العدد  ويف  الغ�صاين،  اأن��ور 
ا�صمه  ن�صيت  اآخ��ر  ب�صري  وقا�ص  خ�صر  حممد 
لالأ�صف، ولكني متاأكد اأن لقبه هو االأحمد،  وكانت 
ق�صته ال تقل روعة عن ق�صة حممد خ�صر. لكنه 

اأن  ق���ررت  ث��م  ال��وق��ت،  ذل��ك  منذ  اختفى مت��ام��ًا 
قالته  ما  نف�صي  مع  م��رددًا  الن�صر،  عن  اأتوقف 
منها  بع�صًا  ق��راأت  قد  وكنت  ديكن�صون،  اأميلي 

يف ذلك الوقت، باأن الن�صر مزاد للعقل! 
ح���ني ك��ن��ت يف اجل��ام��ع��ة، ع��ج��ز ع��ب��د االأم���ر 
يقنعوين  اأن  اآخ���رون  واأ���ص��دق��اء  احل�صري 
لكل  وطبعًا،  حماقة.  راأ���ص��ي  ركبت  بالن�صر. 
ومل  ال�صعب"،  "طريق  يف  عملت  ثمن،  �صيء 
ربع  منذ  واأعمل  ق�صيدتني.  �صوى  فيها  اأن�صر 
قرن تقريبًا يف جريدة" ال�صرق االأو�صط"، ومل 

اأن�صر فيها �صوى ق�صيدة واحدة!
ولك���ن بعي���دًا عني، دعون���ا ننتهي م���ن م�صاألة 
الكم، ك���م ديوان هن���اك ملالئ الدني���ا، و�صاغل 
االآن،  حل���د  العبا�ص���ي  الع�ص���ر  من���ذ  النا����ص 
املتنب���ي؟ دي���وان واح���د. وك���م ق�صي���دة ملالك 
الري���ب، ال���ذي ما ي���زال حا�ص���رًا بينن���ا منذ 
الع�صر االأموي؟ كما تعرف، ق�صيدة واحدة، 
هناك مئ���ات االأمثلة على اأ�صح���اب الق�صيدة 
الواح���دة، وعلى ال�صع���راء احلوليني، عندنا 
ويف كل م���كان م���ن الع���امل، ك���م جمموع���ة 
الق���رن  يف  �صاع���ر  الأه���م  هن���اك  �صعري���ة 
الع�صري���ن تي. ا����ص. األيوت، ال���ذي ما يزال 

اأي�ص���ًا ماىلء الدنيا و�صاغ���ل النا�ص؟ اأقل من ع�صر 
جمموعات، ومل ي�ص���در فيليب الركن، اأحب �صاعر 
لقل���وب االنكليز، �صوى اأرب���ع جمموعات، اأو، يف 
احلقيق���ة، ثالث جمموع���ات الأن جمموعته االأوىل 
كان���ت �صبه فا�صلة، وعلى م�صت���وى الرواية، مثاًل، 
مل ي�صدرج���ي.دي.  �صالنجر �ص���وى رواية واحدة 
يف منت�ص���ف اخلم�صيني���ات، ه���ي" احلار����ص يف 
حق���ل ال�صوفان"، برتجمة  غال���ب هل�صا، وما تزال 
الرواي���ة حتت���ل مكانه���ا يف قائم���ة الكت���ب االأكرث 
مبيع���ًا، وكذل���ك رواية" اأن تقت���ل الطائر املحاكي" 

لهارب���ر يل، وهي روايتها الوحي���دة التي �صدرت 
ع���ام 1960، واأ�صبح���ت عالم���ة ب���ارزة يف االدب 
الروائ���ي االأمرك���ي، وغ���ر ذل���ك مئ���ات االأمثل���ة 
يف تاري���خ االأدب االإن�ص���اين. وبالطب���ع، ه���ذا ال 
يعن���ي اأن املقلني جي���دون، واأن املكرثين رديئون. 
ريت�صو����ص، مثاًل، مكرث ج���دًا، ولكنه جي���د دائمًا.
غ���ر اأن���ه  من القل���ة الذين حافظوا عل���ى م�صتوى 

فني عال.
الق�صيدة تكتب بالدم، بالن�صبة يل يف االأقل. واإين 
ا�صتغ���رب م���ن اأولئ���ك ال�صع���راء الذي���ن يجل�صون 
يومي���ًا وراء من�ص���دة الكتاب���ة ليكتب���وا... كتاب���ة 
الق�صي���دة بقرار �ص���يء ال اأ�صتطي���ع اأن اأ�صتوعبه، 

اأو اأمار�صه.

من  بمو�قف  م�شغواًل  �ل�شاعر  يكون  ما  غالبًا   *
�لحياة و�ل�شر�عات .. هل تتبنى ق�شائدك مثل 
معني  غير  �ل�شعر  ترى  �إنك  �أم   .. �الن�شغال  هذ� 

بهذه �الن�شغاالت؟
- جوه���ر ال�صع���ر اأن يك���ون من�صغ���اًل باحلياة، بل 
ه���ي ق�صيته الك���ربى، ولكن ان�صغال���ه هذا هو يف 
حقيقته �صراع، �صراع  مع كمية القبح، والق�صوة، 
يف  املوج���ودة  والزي���ف،  والالعدال���ة،  والظل���م، 
احلي���اة واإن�صانها. وهو، يف الوقت نف�صه، �صراع 
م���ع نف�صه اأي�ص���ًا، وهو ال�صراع االأ�ص���د م�صا�صة، 
اأم���ا اإذا كنت تق�صد ب�" ال�صراع���ات" ، ال�صراعات 
الفكرية، فال�صاعر اأي�صًا معني بها� اإن�صانًا وفنانًا، 
ولكن باملعنى الوا�ص���ع، فمثل هذا ال�صراعات هي 
التي حتدد مب�صاراته���ا ونتائجها م�صر االإن�صان 
ككل، وه���ي ق�صية ال�صاعر الك���ربى، حتى لو كان 

رهني غرفته. 

*هل بال�ش��رورة �أن يكون �ل�شاعر �ش��د �ل�شلطة، 
�أي �شلط��ة وخا�ش��ة �ل�شيا�شي��ة منه��ا، �أم ت��رى �أن 

يكون جزء�ً منها.. ما ر�أيك؟
- ق���در ال�صاعر اأن يكون �ص���د ال�صلطة، اأي �صلطة 
يف عاملن���ا. ال�صعراء امللتزمون عرب التاريخ غنوا 
للث���ورة ، ولي�ص لل�صلط���ة. ماياكوف�صك���ي، اأن�صد 
لث���ورة اأكتوبر. وحامل���ا حتّولت ه���ذا الثورة اإىل 
�صلط���ة نقي�ص���ة جلوه���ر الث���ورة،  مل يك���ن اأمامه 
�ص���وى اأن ينتح���ر، وفع���ل ي�صن���ني االأم���ر نف�ص���ه، 
وع�صرات غرهما خلدوا لل�صمت مثل با�صرتناك، 
اأو نفته���م ال�صلط���ة اإىل �صيربي���ا ليتعفن���وا هناك. 
حت���ى غورك���ي، وعل���ى الرغ���م من كل م���ا فعله يف 
م�صان���دة ال�صلط���ة، والتنظ���ر لها ع���رب ما�صماه" 
الواقعية اال�صرتاكي���ة" مل ي�صلم، وا�صطر للهجرة 

لفرتة، ثم �صمت.
ال توج���د �صلط���ة  يف تاري���خ الب�صري���ة حل���د االآن 
ارتق���ت حلل���م ال�صع���راء والفنان���ني والفال�صف���ة، 
الذي هو حل���م النا�ص، باحل���ق والعدالة، واخلر 
واجلمال، ال اأحتدث هنا عن املدينة الفا�صلة، التي 
تبقى احلل���م االأق�صى، ولكن عن احلياة االإن�صانية 
يف حده���ا االأدن���ى، ع���ن واقعن���ا املل���يء بالقب���ح 
والق�صوة، والظلم واملعاناة.  لل�صلطة، اأي �صلطة، 
قوانينها، امل�صتندة اإىل القمع، املبطن واملك�صوف 
عن���د احلاجة ، التهادن مع اأي���ة �صلطة كهذه خيانة 
لي����ص فق���ط  لل�صع���ر، ولك���ن اأي�ص���ًا لالإن�ص���ان يف 

مطلقه. 

م��ا  و�لدلي��ل  لل�شع��ر،  ومترج��م  �شاع��ر  �أن��ت   *
ترجمته �لى �الآن.. هل بال�شرورة �أن تكون وفق 
مبد�أ �أن تكون �لترجمة �أمينة للن�ص �ل�شعري، �أم 
كم��ا يق��ول بورخي���ص �أن يكون �لن���ص �لمترجم 
�أمين��ًا للترجم��ة، بمعنى عدم �اللت��ز�م بالمبد�أ 
�الأول حيث يتم تكيي��ف �لن�ص، �أو �لحذف منه 
�أو �أن يق��دم ويوؤخ��ر، الأ�شباب موجب��ة؟     �أحمد 
ر�م��ي، مث��اًل، ل��م يك��ن يجي��د �لفار�شي��ة، حين 
ترج��م رباعي��ات �لخي��ام، حي��ث ترجمه��ا عن 
�الأكث��ر  �ش��ارت  ترجمت��ه  لك��ن  �النكليزي��ة.. 
�أ�شال��ة ودق��ة م��ن ترجم��ة �ل�شاف��ي �لنجف��ي، 
و�إبر�هيم �لعري���ص.. �للذين ترجما �لرباعية 
ع��ن �لفار�شية.. ما تعليقك على ذلك؟   على �أي 
مبد�أ �إذن كانت ترجماتك من �ل�شعر �النكليزي 

�لى �لعربية؟
-اأرى اأن تك���ون الرتجمة اأمينة للن�ص االأ�صلي، 
ولك���ن بلغ���ة اأخ���رى، مبعن���ى اأن يتخ���ذ املعن���ى 
االأ�صل���ي ج�صمًا اآخر ويرتدي ثيابًا اأخرى، لكنه 
يبق���ى هو نف�ص���ه، بعد اأن تعطيه مبن���ى اآخر، ال 

يك���ون بال�ص���رورة يف رونق االأول، وه���و غالبًا ال 
يك���ون ،  وه���ذه هي املهمة ال�صاق���ة يف اأية ترجمة، 
وخا�ص���ة م���ن لغ���ة تنتم���ي لعائل���ة معين���ة اإىل لغة 
اأخ���رى تنتم���ي لعائلة غريب���ة متامًا عنه���ا، واأهلها 
وال���ذوق  الثقاف���ة،  يف  �ص���يء  كل  يف  خمتلف���ون 
والذائقة، وتاريخهما اإن مل يكونا متناق�صني، فهما 
غريبان ع���ن بع�صهما البع�ص، وكذل���ك حماميلهما 
الثقافي���ة اللذان ال يجمع بينهم���ا �صيء، ومدلوالت 
مفرداتهم���ا غ���ر املتطابق���ة، اإن مل تك���ن متعاك�ص���ة 
متام���ًا،  الرتجم���ة مث���ل اأن تلب����ص ج�صم���ًا واح���دًا 
ثوب���ني، كل منهما من قما�ص خمتلف. بالن�صبة يل، 
اأحيان���ًا اأق�صي اأيام���ًا كاملة يف البح���ث عن مفردة 
منا�صبة تقّرب القارئ العربي من املفردة االأ�صلية، 
ومدلوالتها، وظاللها، واإيحاءاتها. واأحيانًا، اأ�صل 
حافة الياأ�ص، واأقول لنف�صي: مايل ومال هذا الهم؟ 
وكم���ا اأ�صرت يف كتابي" خم�ص���ون عامًا من ال�صعر 
الربيط���اين"، هناك ق�صائد ع�صي���ة على الرتجمة، 

واإن حاولت، فلن يبقى منها �صيء.
اإين اأ�صتغ���رب هن���ا م���ن املدر�ص���ة االجنليزي���ة يف 
الرتجم���ة. لقد ترجم تيد هي���وز، على �صبيل املثال، 
خمت���ارات لل�صاع���ر االإ�صرائيل���ي يه���ودا اأميخاي، 
وه���و ال يع���رف كلم���ة واحدة م���ن اللغ���ة العربية، 
واالإغريقي���ة،  الالتيني���ة،  م���ن  ق�صائ���د  وترج���م 
واالإ�صباني���ة، واالأملانية، والهنغاري���ة، والرو�صية، 
واالإيطالي���ة، وه���و ال يعرف كلمة واح���دة من هذه 
اللغات. كيف؟ منذ زمن درايدن، الذي ترجم اأوفيد 
1680، �صادت طريقة يف الرتجمة هي " املحاكاة"  
Immitation، ح�صب ت�صمية درايدن نف�صه، اأي اأن 
يتمتع املرتجم بحري���ة كاملة يف الت�صرف بالن�ص 
االأ�صل���ي، فيغر الكلمات ، ويتو�صع يف املعنى، اأو 
يخت���زل في���ه، لكن ال يغ���ره،  وبعده فع���ل ال�صاعر 
ب���وب ال�ص���يء نف�ص���ه م���ع هوم���ر. وعندم���ا عر�ص 
الق�صائ���د املرتجمة على �صموئي���ل جون�صون، قال 
له:" اإنها ق�صائد جيدة، ولكن ال تقل اإنها من تاأليف 

هومر"!
فعل ذلك، اأي�ص����ًا اأزرا باوند، حني ترجم ق�صائد من 
ال�صع����ر ال�صين����ي، وه����و ال يعرف كلم����ة واحدة من 
هذه اللغة، ترجموا له الكلمات، وال�صياغة الكاملة 
كانت له، من هن����ا، ن�صتطيع اأن نقول اإنها ق�صائده، 

ولي�صت ق�صائد �صينية. 
ه����ذا الن����وع من الرتجم����ة ما ي����زال �صب����ه �صائد يف 
بريطاني����ا. فنحن نق����راأ ترجمات لبع�����ص ال�صعراء 

العرب من قبل بريطاني����ني، ال يعرفون حتى كلمة" 
�صك����رًا". اأق����ول ذلك عن معرف����ة حقيقي����ة بال�صعراء 

املرُتجم لهم، وباملرتجمني.
وه����ذا بال�صب����ط م����ا فعله اأحم����د رامي م����ع اخليام. 
ال اأتف����ق مع����ك اأن ترجمته كانت اأك����رث اأ�صالة ودقة، 
ب����ل كانت اأكرث �صاعرية، فق����د اأ�صبحت ق�صيدته هو 
ولي�صت ق�صيدة اخليام، مع ا�صتعارة املعنى. وهذا  
ما فعل����ه قبله املنفلوط����ي مع الرواي����ات الفرن�صية. 
وه����ذا م����ا فعلته اأي�صًا ن����ازك املالئكة ح����ني ترجمت 
ق�صي����دة توما�ص غ����راي" مرثية يف مق����ربة ريفية" 
اإىل العربي����ة ح�ص����ب االأوزان الفراهيدية، فحّولتها 
اإىل جثة هام����دة. وحل�صن احل����ظ، مل ينت�صر عندنا 

هذا النوع الكارثي من الرتجمة.

*عمل��ت محرر�ً �أدبيًا وثقافيًا ف��ي �أكثر من مطبوع 
و�آخره��ا في جري��دة �ل�ش��رق �الأو�شط.. ه��ل �أثر 

ذلك على تفرغك لل�شعر وهو وجهتك �الأ�شا�شية؟
- اأخ����ذت ال�صحافة مني الكثر، وقت����ًا وروحًا، كما 
فعل����ت مع زمالئ����ي ال�صع����راء.  ال�صحاف����ة، عمومًا، 
وب����ال على ال�صعراء. قد تنفع الروائيني، كما ح�صل 
مع اأرن�صت همنغ����واي، وغار�صيا ماركيز. ولكن ما 
العم����ل؟ اأغلب كّتابنا امتهن����وا العمل يف ال�صحافة، 
كم�ص����در رزق، اأو ممار�ص����ة التعلي����م. ال خي����ارات 
كث����رة اأمامنا، مثل الكّت����اب الغربيني املحظوظني. 
وم����ن هنا كتب����ت م����رة، اأن الكاتب العرب����ي " بطل" 
حق����ًا، فعلي����ه اأن يحم����ل اأثق����ااًل هرقلية حت����ى ينتج 

وي�صل، هذا اإذا و�صل.

لن��دن..  و�أخي��ر�ً  �شوري��ا،  �لجز�ئ��ر،  �لمغ��رب،   *
�شن��و�ت كثي��رة ق�شيته��ا ف��ي �لغرب��ة و�لمهجر.. 
م��ا م��دى �لتاأثي��ر �ل��ذي �أ�شه��م ذلك ف��ي منجزك، 

وثقافتك ب�شكل عام؟
- اإن����ه ال����رزق اأي�ص����ًا. . ترك����ت الع����راق 1977 اإىل 
املغ����رب، بعد خاليف مع حزب����ي، احلزب ال�صيوعي 
العراق����ي، ب�صب����ب حتالفه م����ع حزب البع����ث �صمن 
م����ا �صمي  ب�" اجلبه����ة الوطنية التقدمي����ة"، ال�صيئة 
الذك����ر. طبع����ًا، كان ال بد من البحث ع����ن اإقامة ولو 
موؤقت����ة وم�ص����در رزق، ووجدت����ه يف املغ����رب، ث����م 
اجلزائ����ر، ث����م �صوري����ا. مل يك����ن خيار هن����اك. كنت 
اأرف�����ص فكرة اللج����وء اإىل اأوروب����ا، ، مثل كثر من 
العراقيني، ولكنا وجدن����ا اأنف�صنا الجئني اأخرًا. مل 

يكن هناك خيار اأي�صًا. 
طبع����ًا، كنا قراأن����ا  لكّتاب من املغرب، مث����ل عبد الله 
العروي وحممد عابد اجلابري وعبد الكرمي غالب 
وعب����د اللطيف اللعبي، ال����ذي كان يف ال�صجن حني 
و�صل����ت اإىل املغ����رب. وكانت ت�صلن����ا بع�ص اأعداد" 
الثقاف����ة اجلدي����دة"، الت����ي كان ي�صدره����ا ال�صاع����ر 
يا�ص����ني،  كات����ب  اجلزائ����ر،  وم����ن  بني�����ص.  حمم����د 
والطاه����ر وطار ومالك حداد، ولكن حني تكون على 
االأر�ص، يختلف االأمر كثرًا، اإذ اإنك �صتتعرف اأكرث 
على طبيعة املكان، والبيئة االجتماعية وال�صيا�صية 
التي اأنتجت مثل ه����ذه ال�صخ�صيات، واالإ�صكاليات 
الت����ي طرحوه����ا يف اأعمالهم. واالأه����م، اإنك تتعرف 
عل����ى االإن�صان نف�صه ، اأما بالن�صب����ة ل�صوريا، فاالأمر 
يختلف، اإذ ال ف����رق كبر بني اأن تكون يف هذا البلد 

اأو يف العراق.
اأم����ا التاأث����رات الثقافي����ة مبعن����ى الوا�ص����ع ، فه����ي 
ال ميك����ن تلم�صه����ا كاأي����ة ظاه����رة مادي����ة، فهي حتفر 
�صيئ����ًا ف�صيئ����ًا يف عمقك م����ن دون اأن تعرف، وتغر 
مفاهيم����ك، وروؤيت����ك  لالآخري����ن ولنف�ص����ك اأي�ص����ًا، 
وق����د ُت�صّكلك من جديد، ولي�����ص بال�صرورة باملعنى 

االإيجابي دائمًا.
اأم����ا بالن�صب����ة للن����دن، فيمكنن����ي الق����ول اإنها كانت 
التجربة االأعمق، اأواًل ب�صبب ال�صعور باال�صتقرار، 
واأن����ك ب����اق هن����ا اإىل يق�صي الل����ه اأم����رًا، بعك�ص " 
املن����ايف" ال�صابق����ة، التي ينتاب����ك ال�صع����ور دائمًا، 
كاأغل����ب مواطني����ك املقيم����ني فيه����ا، بانه����ا حمطات 
موؤقت����ة. وال�صبب الث����اين، اأن الثقاف����ة االجنليزية 
االأدب  در�ص����ت  فق����د  متام����ًا،  عل����ي  غريب����ة  لي�����ص 
االنكليزي يف جامعة بغداد. ووفرت يل االإقامة يف 
ه����ذا البلد  فر�صة  التعرف عل����ى م�صادر هذا االأدب 
الربيطاين يف منبع����ه، وعلى طبيعة املجتمع الذي 
اأنت����ج مثل ه����ذا االأدب، ال����ذي هو من اأغن����ى االآداب 
االإن�صاني����ة. وتعمق����ت ه����ذه املعرفة اأك����رث من خالل 
درا�صت����ي االأكادميي����ة الالحق����ة  ل����الأدب االأوروب����ي 

واالمركي احلديث واملعا�صر  يف جامعة لندن.   
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�لق�شيدة تكتب بالدم، بالن�شبة 
لي في �الأقل. و�إني ��شتغرب من 
�أولئك �ل�شعر�ء �لذين يجل�شون 

يوميًا ور�ء من�شدة �لكتابة

 قدر �ل�شاعر �أن يكون �شد 
�ل�شلطة، �أي �شلطة في عالمنا. 

�ل�شعر�ء �لملتزمون عبر 
�لتاريخ غنو� للثورة ، ولي�ص 

لل�شلطة. ماياكوف�شكي، �أن�شد 
لثورة �أكتوبر.

قالوا في فاضل السلطاني
يتك���رر الحديث عن حياة المنافي وا�صترجاع الوط���ن غير اأن العالقة بهذه 
الحي���اة الموزعة والممزقة بينهما �صوف تتغير م���ن مرحلة "ال�صدمة" اإلى 
مرحل���ة "التعود". فالتماثل يتجلى ف���ي معظم المو�صوعات تحت مثل هذه 
العناوي���ن: " الوالدة الثاني���ة" و" مقطع من �صيرة ذاتي���ة" و" الرحلة" و" 
النف���ي"، ف���ي مجموعة" الن�صيد الناق����ص"، يقابلها ف���ي مجموعة" محترقًا 
بالمي���اه" مث���اًل" �صب���اح" و" يومًا م���ا" و" المنفى في عام���ه ال�صابع ع�صر" 

و" اأما-اآر-جي".
�شوقي بغد�دي

م���اذا يفعل ال�صعر غير اأن ُيلقيك ف���ي حالة من الده�صة والت�صاوؤل، واأن 
ُيبقي���ك على �صلة حميم���ة وعميقة مع الحياة.. ولن يكون الكالم �صعرًا 
م���ا لم ُي�صعرك وكاأن روحك ترتع�ص وهي في مهب ن�صمة رخية، اأو كما 
ل���و اأنها تغت�صل برذاذ ع���ذب ُت�صقطه عليها الكلم���ات.. هذا هو الخاطر 
ال���ذي ي�صتحوذ عل���ّي كلما قراأت ق�صيدة، اأو مجموع���ة �صعرية لل�صاعر 

فا�صل ال�صلطاني

�شعد محمد رحيم

ي�صع ال�صاعر العراقي فا�صل ال�صلطاني في ديوانه "األوان ال�صيدة المتغيرة"، الهم الخا�ص 
قب���ل اله���م الع���ام اأو النبرة ال�صخ�صية  قبل نب���رة الجماعة ، فبداًل م���ن اأن يكون �صوته )حال 
ال�صع���راء ما قب���ل االإ�صالم( متماهيًا م���ع �صوت القبيلة )الح���زب اأو ال�صع���ب( ومعبرًا عنها، 
نج���ده في هذا الديوان ين�صغل بثيمات وجودية تتعل���ق بالم�صير الفردي اأكثر منها بم�صير 
الجماع���ة، مع ذلك فهو ينجح بك�صب قراء اأكثر الأن���ه ا�صتطاع اأن يم�ص وعبر المجاز والبناء 
الدرام���ي للق�صي���دة وال�صور المكثفة والتنا����ص مع �صعراء اآخرين مخزون���ًا م�صتركًا يتمثل 

بتلك ال�صور اأو المركبات البدئية القائمة في الال�صعور الجمعي.
لوؤي عبد�الله

حاوره : عالء �لمفرجي

�ل�شاعر فا�شل �ل�شلطاني من مو�ليد بابل، حا�شل على بكالوريو�ص في �الأدب �الإنكليزي من جامعة بغد�د و�لماج�شتير في �الدب �لحديث من كلية 
بيركبك، جامعة لندن. عمل في �شبعينيات �لقرن �لما�شي في جريدة )طريق �ل�شعب( �لى �أن - غادر �لعر�ق عام 1977 �إلى �لمغرب، حيث دّر�ص �شنتين 

في مدينتي تارود�نت وبني مالل. ثم غادر �إلى �لجز�ئر )1979( وعمل في �لتدري�ص، بعدها غادر �إلى �ش�وريا )1985( ومنها �إل�ى لندن )1994(.. يعمل 
�الآن محرر�ً في جريدة �ل�شرق �الأو�شط �للندنية.  ع�شو نقابة �ل�شحفيين و�إتحاد �الأدباء �لعر�قيين حتى خروجه من �لعر�ق عام 1977. عمل في �لق�شم 

�لثقافي ثم �ل�شيا�شي في مجلة " فتح " �لفل�شطينية ،" و مجلة " �لحرية " في دم�شق حتى عام 1990..  �شغل من�شب رئي�ص �إتحاد �لكّتاب و�ل�شحفيين 
�لعر�قيين في �لمملكة �لمتحدة .

يرى �أن  كتابة �لق�شيدة بقر�ر �شيء ال ي�شتطيع �أن ي�شتوعبه �أو ميار�شه

فا�ضل ال�ضلطاين: جوهر ال�ضعر اأن يكون من�ضغاًل باحلياة.. بل هي ق�ضيته الكربى 



من���اخ �الأردن لي����س عا�صف���ًا �أ�ص���ًا، ال 
يف عاق���ات �لدولة بجري�نه���ا، وال يف 
عاقاته���ا مبو�طنيها. وجترب���ة �الأردن 
تف�ص���ُح �ملجاَل للتعبري ع���ن �الختافات 
و�لتباينات، �صو�ء حتت �صقف �لربملان 
�أو يف �ل�ص���ارع، �جت���ازت هذه �لتجربة 
�متحان���ات ع���دة يف �لعق���ود �ملا�صي���ة، 
غاب���ت �لق�صوة �لتي طبع���ت �ملمار�صات 
يف دول جماورة، و�إن �حتفظت �أجهزة 
يف  فاعليته���ا  نتيج���ة  بهيبته���ا  �الأم���ن 
جمع �ملعلومات و��صت�صع���ار �الأخطار، 
�ملنطق���ة  دول  ل���دى  �الأردن  و�ص���ورة 
و�لع���امل ه���ي �ص���ورة بل���د م�صتق���ر، ال 
ت�ص���ل حما�ص���ة �ل���ر�أي �لع���ام في���ه �إىل 
درج���ة تهدي���د �لنظ���ام �لع���ام وزعزع���ة 

�ملوؤ�ص�صات.
���ا ب�صب���ب ه���ذه �ل�ص���ورة �مل�صتقرة  رمبمَّ
يف �الأذه���ان �صارع �لع���امل �إىل �اللتفات 
�إىل �الأردن، ح���ن �أعل���ن فج���اأة �أول من 
�أم����س عن �عتقال �أ�صم���اء �أردنية بارزة 
ردود  وت�صارع���ت  �أمني���ة«.  »الأ�صب���اب 
دت  �لفع���ل �لعربي���ة و�لدولية �لت���ي �صدمَّ
عل���ى دع���م ��صتق���ر�ر �الأردن ودور �مللك 
يف توطيده، وت�صاع���ف �الهتمام حن 
�أظه���رت بيان���ات �لبارح���ة �لر�صمية �أنمَّ 
د�ئرة �التهام و�ل�صكوك �ت�صعت ر�صميًا 
ث ع���ن دور لاأم���ري حم���زة ب���ن  لتتح���دمَّ
�حل�صن ويل �لعهد �ل�صابق، ولتتحدث 
�أي�ص���ًا ع���ن حماول���ة لتهدي���د ��صتق���ر�ر 
�ل�صاع���ات  و�أظه���رت  ودوره،  �الأردن 
���ان ��صتمر�ر  �ملثرية �لت���ي عا�صته���ا عممَّ
مظل���ة �ال�صتق���ر�ر �لت���ي ي�صمُنها تعلق 
�الأردني���ن با�صتقر�ر بادهم و�الهتمام 
ه���ذ�  بحماي���ة  و�ل���دويل  �الإقليم���ي 

�ال�صتقر�ر.
ول���د �لكي���ان �الأردين قب���ل مائ���ة ع���ام، 
ومل تك���ن �لوالدة �صهل���ة يف هذ� �جلزء 
ر يف  �ل�صع���ب م���ن �لعامل، وثمة م���ن بكمَّ
�لت�ص���اوؤم قائًا �إنمَّ �لعم���ارة �ُصّيدت على 
خط �ل���زالزل، و�إنمَّ �لقلق �صيكون جزءً� 
ال يغيب من حياتها، و�إنمَّها �صتحتاج �إىل 
�صيانة م�صتم���رة. و�أجهزة �إنذ�ر مبكر. 
مرة الحت���و�ء �لعو��ص���ف وتروي�صها، 
و�أخ���رى لتفاديه���ا. وال تقت�صر �مل�صكلة 
على تو��صع �ملو�رد ، �أ�صعب منه �لقدر 
�جلغ���ر�يف. وه���و م���ن قما�ص���ة �الأقد�ر 
�لت���ي ال تقب���ل �جلر�ح���ات �أو �لع���اج 

بال�صدمات.
د�ئمًا كانت لدى ملك �الأردن مهمة �صعبة 
مفتوح���ة ترم���ي �إىل �حل���د م���ن وط���اأة 

�جلغر�في���ا، �صر�ي���ن �الأردن مو�صولة 
بال�صر�ي���ن �لفل�صطينية �لت���ي �صتكون 
�ملا�ص���ي  �لق���رن  م���ن عام���ات  نكبته���ا 
يف منطقتن���ا. ومو�صول���ة بال�صر�ي���ن 
�لعر�قي���ة �لت���ي ال تبخ���ل عل���ى نف�صه���ا 
وعل���ى جري�نه���ا به���ذ� �لهدي���ر �لعميق 
وم���ا ينجب���ه م���ن ث���ور�ت و�نقاب���ات 
ومو�صول���ة  وت�صدع���ات.  وح���روب 
�أي�ص���ًا بال�صر�ي���ن �ل�صوري���ة، و�صعور 
�صوري���ا �مل�صمر �أنمَّ كبار �لاعبن قّلمو� 

خريطتها ودورها وطموحاتها.
و�أظه���رت �لتج���ارب �أنمَّ �أف�ص���ل �ص���اح 
لكبح �لقلق �الأردين هو �صاح مزدوج؛ 
عاق���ة مبا�صرة ب���ن �ملل���ك و�ملو�طنن 
ت�ص���كل يف �الأزم���ات �مل�صريية �لتغطية 
و��صتق���ر�ر  �لبل���د  ل�صام���ة  �لذهبي���ة 
موؤ�ص�ص���ة �حلك���م، وتر�صان���ة عاق���ات 
دولية توّف���ر مظلة مل�ص���روع �ال�صتقر�ر 
�الأردين على رغم رياح �جلو�ر. وكانت 
جتربة �مللك ح�صن �لطويلة حا�صمة يف 
بلورة �صاحي �خل���ارج و�لد�خل، وقد 
�أدمَّت �لق���درة عل���ى �ال�صتعان���ة بهم���ا يف 
�ملنعطف���ات �خلطرة دور �صمام �الأمان، 
كان على مل���ك �الأردن �أن يخرتع لباده 
دورً� يف���وق حجمها �ل�ص���كاين، ويفوق 
باأ�صع���اف حجمه���ا �القت�ص���ادي. وكان 
�ل���دور حيويًا وم�صرييًا ليتمكن �لكيان 
من �لدفاع عن وجوده؛ خ�صو�صًا حن 
د عب���ار�ت »�لوطن �لبديل«  ر�ح���ت ترتدمَّ
وحاولت جهات �إ�صر�ئيلية حلمَّ �مل�صكلة 
م���ع �لفل�صطيني���ن باإحلاق ظل���م جديد 

باالأردنين.
ورث عبد �لله �لثاين عن و�لده مفتاحن 
يف  �ال�صتق���ر�ر  �صناع���ة  مفاتي���ح  م���ن 
�لكيان �ل���ذي يقيم غالبًا و�صط �حلر�ئق 
�الإقليمي���ة، �ملفت���اح �الأول �ال�صتماع �إىل 

�أ�صو�ت �ل�صارع حتى لو علت �أو بالغت 
�أو ق�صت. �ال�صتماع وجر�أة �لذهاب �إىل 
�لنا����س ملحاورتهم و�إقناعه���م وتر�صيخ 
�لو�قعية يف �الآم���ال و�لتوقعات، وهذ� 
يعني �ال�صتعد�د لتقبل �لنقد و�ملر�جعة 
�حلكوم���ات  وتبدي���ل  و�لت�صحي���ح 
م���ع  و�لتكّي���ف  �لت�صريع���ات  وتطوي���ر 
�لع�ص���ر و�مل�صتج���د�ت. �ملفت���اح �لثاين 
متابع���ة متو��صل���ة للتط���ور�ت �لدولية 
و�ل�صيا�ص���ات �لك���ربى وعاقاتها بدول 
�الإقلي���م.  يف  �لتوت���ر  وب���وؤر  �جل���و�ر 
ويف تاق���ي نتائج ��صتخ���د�م �ملفتاحن 
�خ���رت�ع دور ل���اأردن كد�عي���ة �عت���د�ل 
وتعاي����س ولقاء يف منت�ص���ف �لطريق، 
يف منطقة تنتابها �أحيان���ًا رياح �لتهور 

و�لتطرف و�ملغامر�ت �لباهظة.
�إد�رة �الأردن �متح���ان مفتوح، ويحتاج 
�صاح���ب �لقر�ر �الأخ���ري �إىل مهار�ت يف 
�لقي���ادة و�صط �لعو��ص���ف، و�لتاأكد من 
�صام���ة �لكو�بح، و�لق���درة على تعميق 
�صع���ور �الأردني���ن ب���اأنمَّ �ال�صتق���ر�ر هو 
�ل���روة �لتي تعو����س �لكي���ان �الأردين 
�فتق���اره �إىل ثرو�ت كب���رية �أخرى، هذ� 
ونو�ق����س  م�ص���كات  وج���ود  يلغ���ي  ال 
�أو ف�ص���اد،  �إهم���ال  وتع���ر�ت وملف���ات 
لك���ن �لعاج يتمُّ د�ئم���ًا حتت �صقف عدم 
�ملغامرة ب�صمانة �ال�صتقر�ر” وقد عاين 
�آالم  باده���م  �ص���و�رع  يف  �الأردني���ون 
�لاجئن و�لنازح���ن �لذين تدفقو� من 
دول جماورة بفعل �حلروب و�لتدخات 
و��صتياء �ملتطرفن على �أحام �لتغيري 

وزرعها باالأحزمة �لنا�صفة.
قبل توليه �لقر�ر يخ�صع �مللك لتدريبات 
قا�صية ل�صقل قدر�ته �لع�صكرية، و�صحذ 
قدرته عل���ى �الحتمال و�لقر�ر و�ملبادرة 
و�لت�صديد. ويخ�صع بعد توليه ل�صل�صلة 

من �لتج���ارب، جتعل حكم �الأردن �أ�صبَه 
بامتح���ان ال ينته���ي، وي�صتل���زم د�ئم���ًا 

درجة عالية من �لتمر�س بامل�صاعب.
مل تك���ن جترب���ة عب���د �لله �لث���اين �لذي 
�رتق���ى �لعر�س يف �ل�صن���ة �الأخرية من 
�لق���رن �ملا�ص���ي �صهل���ة عل���ى �الإط���اق. 
يف �ل�صن���ة �لتالي���ة �ندلع���ت �النتفا�صة 
�لفل�صطيني���ة �لثاني���ة و��صتهدفه���ا قمع 
وح�ص���ي �ص���ّدع �آخر �آم���ال �ل�صام. ومل 
تك���ن �صهلة الحقًا �مل�صاه���د �لتي تردمَّدت 
وبينه���ا م�صه���د يا�صر عرف���ات مقيمًا يف 
»�ملقاطع���ة« �لت���ي تنه���ال عليه���ا قذ�ئف 
�آرييل �صارون. كان هناك ما هو �أ�صعب. 
يف 11 �صبتم���رب )�أيلول( 2001. كانت 
طائ���رة عب���د �لل���ه �لث���اين حتّل���ق فوق 
ت طائ���ر�ت �أ�صامة  �ملحي���ط ح���ن �نق�صمَّ
رم���وز جن���اح وهيب���ة  عل���ى  ب���ن الدن 
نيوي���ورك وو��صنط���ن. وح���ن هبطت 
�لطائرة �أدرك �مللك �أنمَّنا يف �لطريق �إىل 
�أم���ريكا �أخرى وعامل �آخ���ر. ولن يتاأخر 
خ���ط �لزالزل �الإقليمي يف �لتحرك حن 
تق���دم �جلي�س �الأمريك���ي الإطاحة نظام 
�ص���د�م ح�ص���ن معب���دً� �لطري���ق لتدفق 
�جلمر �الإي���ر�ين يف �الإقليم. وما كادت 
�ص���ر�ر�ت �حلري���ق �لعر�ق���ي ترت�ج���ع 
قليًا حتى �أط���ل »�لربيع �لعربي« وكان 
عل���ى �الأردن �أن يجت���از ربيعه من دون 
�إر�قة دم���اء، و�أن يتقي �مل�صاهد �لد�مية 
للربيع �ل�صوري، و�أن يحبط خمططات 
خمطط���ات  �أحب���ط  بعدم���ا  »د�ع����س« 
»�لقاع���دة«. وكلمَّما حترك خ���ط �لزالزل 
��صتع���د �الأردن مل�صاع���دة �لهارب���ن �إىل 
���ل عبئًا جدي���دً� يف ملف  �أر�ص���ه، وحتممَّ

�لاجئن و�لنازحن.
مل يك���ن �ص���رً� يف �الآون���ة �الأخ���رية �أنمَّ 
متز�ي���دة.  �صعوب���ات  يعي����س  �الأردن 
�صعوبات �قت�صادية ب�صبب قلة �ملو�رد 
وزي���ادة �الأعب���اء �لت���ي رتبته���ا �أزمات 
�خل�صائ���ر  ب�صب���ب  وكذل���ك  �ملحي���ط، 
�لناجت���ة م���ن تف�ص���ي وب���اء »كورونا«. 
ُي�ص���اف �إىل ذل���ك من���اخ �ن�ص���د�د �آف���اق 
�لت�صوي���ة يف �ملو�ص���وع �لفل�صطين���ي، 
وتز�ي���د �ل�صعور ب���اأنمَّ �صوريا لن تخرج 
قريب���ًا م���ن �أزمته���ا. يف ه���ذه �ملناخات 
ج���اءت �لتط���ور�ت �الأردني���ة �الأخرية، 
و�لتي �أع���ادت �لتذكري باأهمية ��صتقر�ر 
�الأردن، وبق���درة موؤ�ص�ص���ة �حلك���م فيه 
على مو��صلة مهمة �صناعة �ال�صتقر�ر.

عن ال�سرق االو�سط

م����ن بن �النتقاد�ت �ملوجه����ة �إىل �لليرب�لية من 
قب����ل عام����ة �لنا�����س ، غالبًا م����ا تربز فك����رة �أنها 
حمافظ����ة ، و�أنها تريد �إبط����اء �لتقدم ، وخا�صة 
�لتق����دم �الجتماع����ي. باخت�صار ، �إنه����ا �صتد�فع 

عن م�صالح �لو�صع �لر�هن.
لل����رد عل����ى ه����ذ� �الته����ام ، م����ن �ل�ص����روري فهم 
�أ�صا�ص����ه. ويف كتاب����ه »ملاذ� �أنا ل�ص����ت حمافظًا » 
، ح����ّدد فريدريك هايك/ وه����و �قت�صادي ومفكر 
من�صاوي  �مل�صكلة متامًا، �إذ يرى �أنه يف �لوقت 
�ل����ذي تدع����و في����ه كل حرك����ة تقدمي����ة م�صهورة 
تقريب����ًا �إىل �ملزي����د م����ن �لتع����دي عل����ى �حلري����ة 
�لفردي����ة ، ف����اإن �أولئك �لذين يعت����زون باحلرية 
يكر�صون طاقاته����م ب�صكل منطق����ي للمعار�صة. 
وهك����ذ�، يج����دون �أنف�صه����م يف معظ����م �الأوقات 
يف نف�����س �جلان����ب مثل �أولئ����ك �لذين ع����ادة ما 

يقاومون �لتغيري.
�صيك����ون من �لتب�صي����ط دح�س ه����ذ� �للوم دون 
مزي����د م����ن �جل����دل ، الأن����ه يق����وم عل����ى عن�ص����ر 
م����ن �حلقيق����ة �لتي ال ج����د�ل فيها، لنتذك����ر �أواًل 
�لتي����ار  يعار�����س  �أو  يوؤي����د  ال  �للي����رب�يل  �أن 
�ملحاف����ظ ، �إذ ميكن����ه يف نف�س �لوق����ت �أن يكون 
حمافًظ����ا مبوجب خط����ة معين����ة ، و�لتي ميكن 
تلخي�صه����ا بتاأكي����د ماتي����و ل����ن �أن »�لليرب�لي����ة 
هي �اليديولوجية �لوحي����دة وفقًا لذلك �لتي ال 
تطم����ح لتغيري �الإن�صان ب����ل �إىل �حرت�مه »، كما 
يذكرن����ا هاي����ك ب����اأن » �لليرب�لية لي�ص����ت معادية 
للتط����ور �أو �لتغيري ؛ وحيثما �أعاقت �ل�صو�بط 
�حلكومي����ة �لتنمية �لتلقائي����ة ، فاإنها تدعو �إىل 

مر�جعة عميقة لاإجر�ء�ت �ملتخذة ».
م����ا يوّح����د �لليرب�لين هو �أواًل وقب����ل كل �صيء 
�أولوي����ة �حلري����ة و�لنظام �لتلقائ����ي �لذي ينبع 
منها. فكل من �ملحافظن و�ال�صرت�كين ميقتون 
عو�ق����ب ه����ذه �لعفوي����ة ويحاول����ون عاجه����ا، 
�أم����ا �لنقط����ة �الأوىل �لتي متي����ز �لليرب�لين عن 
�ملحافظ����ن فه����ي نهجه����م يف �لتغي����ري- ح�صب 
هاي����ك – ذل����ك �أن �إح����دى �ل�صم����ات �الأ�صا�صي����ة 
للموق����ف �ملحاف����ظ هي �خل����وف م����ن �لتغيري ، 
وع����دم �لثق����ة به على ه����ذ� �لنح����و ، يف حن �أن 
�ملوق����ف �للي����رب�يل م�صب����ع باجل����ر�أة و�لثق����ة ، 
وعلى ��صتعد�د ل����رتك �لتطور�ت تاأخذ جمر�ها 

، حتى لو مل نتمكن من �لتنبوؤ �إىل �أين تقود.
ويف حتليل����ه ، يع����رتف هايك ب�صهول����ة �أن هذه 
يف  خا�ص����ة   ، �لتغي����ري  مو�جه����ة  يف  �حلكم����ة 

�ملوؤ�ص�صات ، ميكن �أن تكون م�صروعة يف بع�س 
�الأحي����ان. وت�صب����ح �ملعار�صة �إ�صكالي����ة عندما 
ت����ربر ��صتخد�م �لق����وة �ل�صيا�صي����ة لعاجها. �إذ 
يريد �ملحافظ����ون و�صع �ملوؤ�ص�ص����ات يف خدمة 
روؤيتهم �ملجتمعية.ويعترب ��صتخد�م �لقوة هو 
�لعن�ص����ر �لثاين ب����ن �لليرب�لي����ن و�ملحافظن 
– بالن�صب����ة �ىل هاي����ك – فهن����اك ر�صا حمافظ 
منوذجي عن عمل �ل�صلطة �لر��صخة ، وتف�صيله 
ع����دم �إ�صعافه����ا بر�ص����م حدود حم����ددة. وهذ� ال 

يكاد يتو�فق مع حماية �حلرية.
 ب�صكل عام ، ميكن �لقول �إن �ملحافظ لي�س لديه 
�عرت��س على ��صتخد�م �الإكر�ه �أو �للجوء �إىل 
�لتع�ص����ف ، طامل����ا �أن �لني����ة ه����ي خدمة م����ا ير�ه 
غاي����ات جدي����رة بالثناء ، وي�صري ه����ذ� �مليل �إىل 
�أن �ملحافظ����ن ، مث����ل �ال�صرت�كي����ن ، يقاتل����ون 
بالدرج����ة �الأوىل من �أج����ل �ل�صلطة ولي�س للحد 

منها.
وي�صيف هايك �أن �ملحاف����ظ ، مثل �ال�صرت�كي ، 
يعترب نف�صه خمواًل لفر�����س �لقيم �لتي يقد�صها 
عل����ى �الآخري����ن بالق����وة ، ويجع����ل ه����ذ� �لو�قع 
م����ن �ملمكن ت�صليط �ل�ص����وء على ما مييز ب�صكل 
�أ�صا�ص����ي ب����ن �لليرب�لي����ة و�ملحافظ����ة و�أي�ص����ًا 
مامييزهم����ا ع����ن �ال�صرت�كية..وي����رى هايك �أن 
�للي����رب�يل يع����رتف بجهل����ه ويدرك �أنن����ا نعرف 
�لقليل جًد� دون �لتذرع ب�صلطة م�صادر �ملعرفة 
�خلارق����ة عندما يثب����ت عقله �أنه ال ح����ول له وال 
ق����وة . ومن خ����ال �تخاذ ق����ر�ر �لتخلي عن ذلك 
، ُيظه����ر �لليرب�يل �لت�صامح ، الأنه يخاطر ، على 
عك�����س �الآخري����ن ، �لذين يرغب����ون يف حتريف 
�لطبيع����ة �لب�صري����ة بالقان����ون ، لتحقيق هدفهم 

�ملجتمعي.
ووفقًا ملا ي���ر�ه هايك ، ميكن �لقول �إن �الأمر 
يتطل���ب درجة معينة م���ن �لتو��صع لل�صماح 
لاآخري���ن بال�صعي ور�ء �صعادتهم كما يحلو 
له���م ، و�اللتز�م بثبات بالت�صامح �لذي مييز 
يع���رتف   ، وبالتاأكي���د  �أ�صا�ص���ًا،  �لليرب�لي���ة 
بع����س �ملحافظن جزئيًا مبز�ي���ا �لليرب�لية 
، كم���ا فع���ل روج���ر �صكروت���ون يف كتاب���ه ) 
كيف تكون حمافظ���ا؟(، حيث �أكد �أن “�لهبة 
�لعظيم���ة لليرب�لي���ة �ل�صيا�صي���ة للح�ص���ارة 
�لغربي���ة ه���ي �إيج���اد �لظروف �لت���ي يكون 
�ملن�ص���ق يف ظله���ا حمميًا و�لوح���دة �لدينية 

حمل نقا�س عقاين بن �خل�صوم “.

لكنه���م �صرعان ما ين���وؤون باأنف�صهم مذكرين 
�أن “دور �لدول���ة يج���ب �أن يك���ون �أق���ل مما 
يقبل���ه  مم���ا  و�أك���ر  �ال�صرت�كي���ون  يطلب���ه 
�لليرب�لي���ون �لكا�صيكي���ون ، الأنه ، بح�صب 
�صكروت���ون ، “للدول���ة دور ، وه���و حماي���ة 
�ملجتم���ع �مل���دين م���ن �أعد�ئ���ه �خلارجي���ن 

�الأو�ئل ومن ��صطر�باته �لد�خلية”.
ويعيدن���ا ه���ذ� �لتاأكي���د �إىل قب���ول �ل�صلط���ة 
وقبول �لتدخل �ل�صيا�ص���ي يف حياة �الأفر�د 
، �ل���ذي ��صتنك���ره هايك ، وهك���ذ� ميكننا �أن 
نرى �أن �ختافه���م عن جماعي �لي�صار لي�س 
�صوى �خت���اف يف �لدرجة ولي�س يف �ملبد�أ 
، فه���م ي�صحبون نف�س �حلبل ، لكن لي�س يف 
نف�س �الجتاه. وم���ا يزعج �ملتحفظن ب�صاأن 
�لتغي���ري يف كثري من �الأحيان لي�س �جلوهر 
، بل �ل�صرعة. لذلك ميكننا �لقول �إن �ملحافظ 
هو ��صرت�كي يقود ببطء �أكر على �لطريق 
�ل�صري���ع للتقدم. فهو ، مثل���ه ، يوؤمن بفائدة 
�لدول���ة وباأ�صبقي���ة �جلماع���ة عل���ى �لف���رد، 
وكاهم���ا ي�ص���كان خطرً� عل���ى �حلرية، �أما 
�للي���رب�يل ، من جانب���ه ، فهو يرغب يف نزع 
�لطاب���ع �ل�صيا�صي عن �لعاق���ات �الإن�صانية 
م���ن خ���ال �فرت�����س �لعو�ق���ب و�لتوتر�ت 

�لتي ميكن �أن تخلقها هذه �حلرية.
ويخل����س هاي���ك �ىل �أن �ل�صمة �الأك���ر لفًتا 
لانتباه يف �لليرب�لي���ة ، و�لتي متيزها عن 
�ملحافظة بقدر م���ا متيزها عن �ال�صرت�كية ، 
هي �لفكرة �لقائلة ب���اأن �لقناعات �الأخاقية 
�لت���ي تتعلق بجو�ن���ب �ل�صل���وك �ل�صخ�صي 
�لت���ي ال توؤث���ر ب�ص���كل مبا�ص���ر عل���ى �ملجال 
�ملحم���ي لاأ�صخا����س �الآخري���ن ، ال تربر �أي 

ق�صر، �أو تدخل ق�صائي.
م���ن ناحية �أخ���رى ، يقدم دي���ردر مكلو�صكي 
�لليرب�لية بطريقة �أخ���رى الأن هذه �ملدر�صة 
�لفكرية توؤكد �أنه يج���ب معاملة �الأ�صخا�س 
كبالغن �أح���ر�ر يتمتعون بحقوق مت�صاوية 
، وبالن�صب���ة للق���ر�ءة �لتقليدية م���ن �لي�صار 
و�ليم���ن للطي���ف �ل�صيا�ص���ي ، يج���ب علينا 
الأن   ، �الأقط���اب  ثاث���ي  نظ���ام  معار�ص���ة 
�لليرب�لي���ة تتط���ور خارج ه���ذ� �الإطار، ففي 
حن �أن �ملحافظن و�ال�صرت�كين ملتزمون 
باحلري���ة �القت�صادي���ة �أو �الجتماعية ، فاإن 
�لليرب�لين ين�صمون �إىل �الثنن ، معتربين 
�أن���ه يجب �لدفاع عن جمي���ع �حلريات ،�إذ ال 
يج���ب �أن تكون مو�صوع حتكي���م �صيا�صي ، 
وبداًل من �لن�صال لتقييد �حلرية جزئيًا كما 
يرونه منا�صباً ، يلتزم �لليرب�ليون باإعطائها 

م�صاحة كبرية للتنف�س.

*باحث �سيا�سي 
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بغ���د�د �صت�صت�صي���ف �لقم���ة �لثاثي���ة )�لعر�قية – 
�مل�صري���ة – �الردني���ة( �ملق���رر عقده���ا يف مقتب���ل 
�صه���ر ني�ص���ان �حل���ايل يف ظ���ل م�ص���ار �إقت�ص���ادي 
– جيو�صيا�ص���ي يعرف ب”�مل�ص���رق �جلديد” من 
خال���ه �صي�صعى  �لعر�ق للع���ب دور ريادي  حيوي 
ي�صه���م باإط���اق م�ص���روع �قت�ص���ادي و�ع���د يوف���ر 
فر�ص���ًا حيوي���ة للتع���اون و�لتن�صي���ق م���ع �ل���دول 
�لعربية �ل�صقيقة م�صر و�ململكة �الأردنية �لها�صمية 
لتنمي���ة �مل�صال���ح �مل�صرتك���ة بينها به���دف تاأ�صي�س 
 Prosperous منطق���ة م�صرتكة مزدهرة �قت�صادي���ًا
Common Economic Zone . ميكنن���ا ت�ص���ور 
�أن يك���ون ه���ذ� �لهدف �جلليل فر�ص���ة حيوية لبناء 
�لتحدي���ات  مو�جه���ة  يف  �لعرب���ي  �لع���ر�ق  عم���ق 
�جليو�صرت�تيجي���ة – �القت�صادي���ة ملنطق���ة �ل�صرق 
�الأو�ص���ط خا�ص���ة تل���ك �لت���ي تنطلق م���ن عمق غري 
عرب���ي )�إير�ن ، تركيا ، �ل�ص���ن ، رو�صيا و�الحتاد 
�الأوروبي(. م�ص���روع »�إْن �إجن���ز” ي�صعى لتحقيق 
نوع م���ن �لتو�زن �ل�صرت�تيج���ي �القليمي يف بيئة 

م�صطربة حتمل حتديات �صرت�تيجية ج�صام. 
   جدير بالذكر �أن حكومة �ل�صيد م�صطفى �لكاظمي 
�لت���ي �أجن���زت موؤخ���رً� زي���ارة تاأريخي���ة للمملك���ة 
�لعربي���ة �ل�صعودي���ة حر�ص���ت �أن تك���ون �لريا����س 
م�صتقب���ًا يف قل���ب “ �مل�صرق �جلدي���د “ �إىل جانب 

�لقاهرة وعمان . 
  حقق���ت �لزي���ارة �لتاأريخي���ة لل�صعودية ع���ددً� من 

�الجناز�ت ميكن تلخي�صها مبا يلي :
– �صع���ودي  �أواًل : تاأ�صي����س �صن���دوق عر�ق���ي     
م�ص���رتك ت�صل قيمت���ه �لتقديرية 3 ملي���ار�ت دوالر 
تقدمها �ل�صعودية منحة للع���ر�ق توجه لا�صتثمار 
يف حق���ول �قت�صادي���ة �أ�صا�صية  تتبن���ى م�صروعات 
تنموي���ة  تع���ود فائدته���ا �مل�صرتك���ة عل���ى �قت�ص���اد 
�لع���ر�ق و�ل�صعودية م���ن خال دور فاع���ل للقطاع 
�خلا����س  ، ي�صاف لذلك �إطاق م�صروعات للتعاون 
�القت�ص���ادي يف جم���ال �لطاق���ة ب�صمنه���ا �ملتجددة 
وتفعي���ل وت�صري���ع وت���رية تطبي���ق خط���ة �لعم���ل 
�مل�ص���رتك حتت مظل���ة جمل�س �لتن�صي���ق �ل�صعودي 
 Saudi – Iraqi Coordination �لعر�ق���ي   –
Council ، �أخ���ريً� �لعناي���ة ب�ص���روة تطبيق �صبكة 

�لربط �لكهربائي بن �لبلدين .  
ح �له���دف �ل�صامل    رئي����س �ل���وزر�ء �لعر�ق���ي و�صّ
لتاأ�صي����س “�مل�ص���رق �جلدي���د” بعي���دً� ع���ن تخي���ل 
�لبع����س ل�صيا�ص���ة �ملح���اور خ���ال زي���ارة �صابق���ة 
�مل�ص���رق  »�إن   : ل���ه لو��صنط���ن يف �صي���ف 2020  
�لعرب���ي لي����س حتالف���ًا �صيا�صي���ًا ، ب���ل هوم�صروع 
�قت�ص���ادي �إجتماع���ي ب���ن �صع���وب �ل���دول �ملعنية 
، ي�صته���دف حتقي���ق �مل�صال���ح �مل�صرتك���ة”. علم���ا 

ب���اإن م�صروع���ا كه���ذ� يفرت����س �أن ي�ص���ب يف بن���اء 
جي���و – �قت�صادي يلب���ي �مل�صال���ح �حليوية لدول 
و�ل�صع���وب �مل�صارك���ة وبالتايل البد ل���ه من �أر�صية 
قوي���ة ن�صبي���ًا للتفاه���م �ل�صيا�ص���ي – �القت�ص���ادي 
ولي����س بال�ص���رورة �أن يتبل���ور يف �صيغ���ة حمور 
م�صتق���ل للتحالف �ل�صرت�تيجي �القليمي يف مقابل 
حتالف���ات �أخ���رى كاأن تك���ون الأطر�ف غ���ري عربية 
)�إي���ر�ن ، تركي���ا ، �ل�ص���ن ورو�صي���ا وغريها ( مع 
�لعر�ق، من هن���ا ، فاإن كل �إجناز �صيتم حتققه على 
�أر�س �لو�قع �صي�صهم حقًا يف بلورة �صيغة مقبولة 
لركائ���ز �ل�صر�كة �القت�صادي���ة – �ل�صرت�تيجية بن 
�الأط���ر�ف �لفاعل���ة �لت���ي تنتظم يف �إط���اره ، ولكن 
حت���ى ن�ص���ل لنتيج���ة تت�ص���ح م���ن خاله���ا �صورة 
“�مل�ص���رق  مفه���وم  �صيكتن���ف  �جلدي���د  �مل�ص���روع 
�جلديد” �لغمو�س و�إثارة �لت�صاوؤالت حول طبيعة 
�أهد�ف���ه �لنهائي���ة ، �إذ وفقًا لر�أي ع���ادل �جلبوري : 
�الأط���ر�ف �لثاثة نو�ة �مل�صروع “ مبتاة بكم كبري 
م���ن �مل�ص���اكل و�الزم���ات و�لتحدي���ات �القت�صادية 
و�ل�صيا�صي���ة و�المني���ة ، وه���ي حتت���اج م���ن ياأخذ 
بيده���ا ولي�س �لعك�س، ف�صًا عن كون �لبع�س منها 
منخرط���ة باال�صا�س يف م�صاري���ع وحماور �قليمية 
قب���ال م�صاري���ع وحم���اور �قليمية �أخ���رى”. �إال �أنه 
م���ن منظورمكمل ف���اإن �إنفتاح �لعر�ق عل���ى �قليمه 
يف تقديرن���ا يعد جزءً� اليتجز�أ من رغبة وم�صلحة 
وطني���ة يفر�صه���ا لي����س فق���ط تد�خ���ل �مل�صالح بل 
و�ص���رورة تكاملها وتنميتها ب�ص���ورة خيار عربي  
�إقت�ص���ادي- تنموي لطاملا ظ���ل �أ�صري وثائق جهود 
�لتع���اون �لعرب���ي  يف ظ���ل جامع���ة عربي���ة مل يتم 
تفعيل ن�صو����س مقر�ر�تها �لتنموي���ة �القت�صادية 

�ملطلوب .  بال�صكل  – �ل�صيا�صية 
  �إن تد�خ���ل وت�صابك �مللف���ات �المنية – �ل�صيا�صية 
و�القت�صادية يتطلب جهدً� عر�قيًا مكثفًا ومتو�زنًا 
اليغف���ل �أطر�ف �ملعادلة جميع���ًا )دواًل عربية وغري 
عربي���ة( دون �أن يعن���ي ذلك ت�ص���كل حالة ��صطفاف 
�أو بلورة ل�صيا�صة حماور و��صتقطابات “ميكن �أن 
جتعل من �لعر�ق �أد�ة و�صاحة لت�صفية �حل�صابات 
ومتري���ر �مل�صالح �خلا�ص���ة”. �إن منهجًا قائمًا على 
�مل�صلح���ة �لوطني���ة �لعر�قية �مل�صتقل���ة يفرت�س �أن 
يتاب���ع بدق���ة كل ما يتخ���ذ من ق���ر�ر�ت حيوية على 
خمتل���ف �ل�صعد �لتي يت���م �لتفاهم و�التفاق حولها 
ب�ص���ورة يت�ص���ح م���ن خاله���ا طبيع���ة �ملكت�صب���ات 
�ملتحقق���ة و�خل�صائ���ر �ملتوقعة الأط���ر�ف �ملعادلة  . 
معادل���ة ير�د له���ا �أن تك���ون متو�زنة ن�صبي���ًا مع ما 
يتطل���ب م���ن �إعم���ال لل�صفافي���ة يف �الع���ان عن كل 
�صغ���رية �أو كبرية يتم �التفاق عليها  ، ما ي�صتدعي 
�أن يلعب �ملفاو�س �لعر�قي �ملتخ�ص�س دورً� مهنيًا 

فاع���ًا يف حتدي���د �ص���روط ومعاي���ري �اللت���ز�م مبا 
حتقق م���ن �إيجابي���ات يف �إطار معاه���دة ل”ح�صن 
 – �القت�ص���ادي  و�لتع���اون  و�ل�صد�ق���ة  �جل���و�ر 
�لتج���اري  - �ال�صتثم���اري �ملتب���ادل” ب���ن �لعر�ق 

ودول �مل�صرق �لعربي و�خلليج �لعربي. 
 �إن �لروؤي���ة �ال�صت�صر�في���ة �ل�صرت�تيجي���ة للم�صرق 

�لعربي تو�جه حتديات متعددة منها : 
بالطاب���ع  �الهتم���ام  يت���م  �أن  �ص���رورة  �أواًل: 
�جليو�صيا�ص���ي – �جليوبولتيك���ي ملنطقة �مل�صرق 
�لعرب���ي و�ل���ذي المنا�س معتم���د عل���ى �لتاأثري�ت 
�ملتبادل���ة بن �مل�ص���رق �لعربي و�خللي���ج �لعربي . 
�لع���ر�ق �ملوح���د و�الآمن و�ملزدهر ميكنن���ا �إعتباره 
�ملفت���اح �ملتوق���ع الإيج���اد �حلل���ول �ملنا�صب���ة الإي���ة 
�صر�عات �إقليمية حتم���ل يف جنباتها بذور �لتوتر 
�الأزم���ات  يف  جت�ص���د  �ل���ذي  �ل�صيا�ص���ي  و�لعن���ف 
�ل�صوري���ة ، �ليمني���ة وغريه���ا. علمًا ب���اإن مثل هذ� 
�الم���ر مل يك���ن غريب���ًا ع���ن دور عر�ق���ي ر�ئ���د يف 
حقب تاريخية �صابق���ة مميزة تو�صحت من خالها 
م���دى �ص���رورة توفر من���اخ �آمن للمنطق���ة �لعربية 
ب���ل و�ىل م���ا ور�ءه���ا حيث تت���م ظاه���رة �لتناف�س 
�جليو�صرت�تيج���ي عل���ى قدم و�صاق ب���ن �لواليات 
�ملتح���دة و�ل�صن عل���ى مناطق �لنف���وذ يف �ل�صرق 
�الأو�ص���ط ما ي�صكل جزءً� م���ن حالة ت�صابه “�حلرب 
�لباردة” �أ ه���ذ� وبرغم �ملاآ�صي �الن�صانية لاإنت�صار 
جائح���ة كورونا ت�صتم���ر دول �لعامل وعل���ى ر�أ�صها 
�ل�صن بو�صع �خلطط و�خلي���ار�ت �ل�صرت�تيجية 
�لتي تلب���ي م�صاحلها �جليو�صيا�صية و�القت�صادية 
و�لتقني���ة م���ن خ���ال تطبي���ق من���وذج �صرت�تيجي 
�صرت�تيجي���ة  ب”  يع���رف  م���از�ل  �قت�ص���ادي   –
�لطريق و�حل���ز�م” و�لذي ميكن للع���ر�ق مبوقعه 
�جليو�صيا�ص���ي و�متاك���ه لل���رو�ت �القت�صادي���ة 
�ملادية »�لكامنة« و�لب�صرية �أن يكون جزءً� �أ�صا�صيًا 

منها. 

ثانيًا : �إن �لت�صوية �ل�صلمية الإزمات �ملنطقة تتطلب 
م���ن �لع���ر�ق �أن يلع���ب دورً� حموري���ا يف �إعم���ال 
�لتهدئ���ة و�لتخفيف من حدة �لتوت���ر�ت �ل�صيا�صية  
،  مث���ًا : �لعاق���ات �ل�صعودي���ة و�المار�تي���ة م���ع 
�إي���ر�ن �لتي تنتظر حل���واًل �إبد�عية . ب���ل قد تذهب 
�إىل �أبع���د م���ن ذل���ك �إىل �ق���رت�ح �حلل���ول �ملعتدل���ة 
ن�صبيًا للم�ص���كات و�الأزمات ومنها مايخ�س م�صار 
�لعاقات  �لعر�قية – �الإير�نية �لذي يجب �أن يبنى 
على م�صتوى �لندية و�حرت�م �الآخر وعدم �لتدخل 
يف �صوؤونه �لد�خلية برغم �ختاف موؤ�صر�ت �لقوة 
)�ملادي���ة و�لب�صري���ة وغريه���ا( ،علمًا ب���اإن �لتحدي 
�جلوه���ري للعر�ق قبل هذ� وذ�ك يتطلب �أن يخرج 
�أط���ر�ف �لنظام �ل�صيا�صي �لعر�قي �لرئي�صة بروؤية 
وطني���ة بعي���دة ع���ن �لتوت���ر�ت و�لت�صنج���ات �لتي 
توؤث���ر �صلب���ًا على حتق���ق �صيغة مقبول���ة لاندماج 
 – �ملذهبي���ة  �النق�صام���ات  ع���ن  بعي���دة  �لوطن���ي 
�لطائفية �ل�صيا�صية ، �لعرقية – �جلهوية و�لقبلية 
لتحق���ق  تتج���ه  �صيغ���ة  وغريه���ا،  – �لع�صائري���ة 
�إن�صج���ام و�أم���ن �أهلي بعي���دً� عن  �ل�ص���اح �ملنفلت 
و�لدور �خل���ارج عن �صلط���ات و�إخت�صا�س �لدولة 

�لد�صتوري – �لقانوين.  
 Inner -  ثالث���ًا : �إن �ل�ص���ام �لذ�ت���ي م���ع �لنف����س
peace�أم���ر �أ�صا�صي لي�س فق���ط  للعر�ق بل وللدول 
�الأخ���رى �لت���ي يتح���اور ويتفاو�س معه���ا �لعر�ق 
ب�ص���دد تاأ�صي�س منظوم���ة �إقت�صادي���ة – جمتمعية 
– �إن�صاني���ة م�صتد�م���ة ومزدهرة بعيد� عن حتمل 
�الأزم���ات �الأمني���ة و�القت�صادي���ة �لد�خلي���ة �لت���ي 
مل جت���د بعد حل���واًل ناجعة لها، �ملعادل���ة �لو��صحة 
لتحقق �لنجاح تعتمد على تبلور روؤية ��صت�صر�فية 
�صرت�تيجي���ة وطني���ة ل���كل دول���ة تق���ع يف حمي���ط 
�حل���و�ر و�لتفاو�س �لعر�ق���ي عربية �أكانت �أم غري 

عربية )�ير�ن وتركيا وغريها(. 
�مل�صال���ح  يف  �ملتب���ادل  �لرب���ح  معادل���ة   : ر�بع���ًا 

و�ل���دول  �لع���ر�ق  ب���ن  �القت�صادي���ة  و�ل�ص���ر�كات 
�مل�ص���رق   “ م�ص���روع  �أط���ر�ف  �لعربي���ة  �الأخ���رى 
�جلدي���د” يفرت����س �أن يت���م تطبيقه���ا دون �إخ���ال 
�لت���و�زن  يك���ون  ال  �أن  مبعن���ى  �لت���و�زن  بحال���ة 
ه�ص���ة  حال���ة  يف  �القت�ص���ادي   – �ل�صرت�تيج���ي 
بع����س  ر�أي  – يف  �لع���ر�ق  متّك���ن  ال  �صع���ف  �أو 
�ملر�قب���ن – من �أن يحقق مكا�ص���ب تنا�صب و�صعه 
ينطب���ق  �الأم���ر   ، �القت�ص���ادي   – �جليو�صيا�ص���ي 
عل���ى جمل���ة مو�صوع���ات  منها : �لطاق���ة ، �لتجارة 
�لبينية و�ال�صتثمار. �أحد �الأمثلة �لو��صحة يتمثل 
بحاجة �لع���ر�ق �إىل خيار ثالث لت�صدير �لنفط �إىل 
جانب منفذي مو�ن���ئ �جلنوب �لعر�قي )�لب�صرة( 
ع���رب �خللي���ج �لعرب���ي و�لث���اين �صمااًل ع���رب ميناء 
جيه���ان �لرتك���ي ع���رب �لبح���ر �البي����س �ملتو�صط، 
�أن  نرى  هذ� وم���ن منظور »م���ايل –�صرت�تيج���ي« 
كتل���ة دول �خللي���ج �لعرب���ي حتظ���ى بقي���م مالي���ة 
�صخم���ة تنبع من �أهمية تنمية �صناديق �ل�صيادة – 
sovereignty funds- �لت���ي متتلكها حيث و�صلت 
�ىل ن���اجت �إجم���ايل يق���ارب �ل1.6 ترلي���ون دوالر 
يف ح���ن �أن �لناجت �ملحلي لل���دول �لثاث جمتمعة 
�لع���ر�ق ، م�ص���ر و�الردن = 580.7 ملي���ار دوالر ) 
م�صر 303 ملي���ار دوالر، �لعر�ق 234 مليار دوالر 
و�الأردن 43.7 ملي���ار دوالر فقط(. ترتيبًا على ذلك 
، �صت�صتم���ر معان���اة �لدول �لثاث )م�ص���ر ، �لعر�ق 
و�الردن( يف حياته���ا �القت�صادي���ة – �الجتماعي���ة 
طامل���ا ال تتوف���ر خي���ار�ت حيوية ت�صتثم���ر طاقاتها 
�ملادي���ة و�لب�صرية ب�صورة ترفع م���ن قيم نو�جتها 
�لوطنية مع �صرت�تيجية للعد�لة �الجتماعية متكن 
دوله���ا وخا�صة �لعر�ق وم�ص���ر �للذ�ن ميتلكان من 
�ملو�رد �لب�صرية �لتخ�ص�صية و�الإمكانات �ملادية ما 
يحقق تلبية منا�صبة �ملطال���ب �الن�صانية �ملتعاظمة 
، �أم���ا يف جم���ال �لطاق���ة ف���اإن للع���ر�ق دور حيوي 
يف دع���م �ململك���ة �الردني���ة �لها�صمي���ة حي���ث وق���ع 
�لع���ر�ق �إتفاقيات �قت�صادي���ة يف بد�ية عام 2019 
“تت�صم���ن ت�صدير نفط كرك���وك �إىل �الأردن مقابل 
خ�ص���م 16 دوالرً� عن �ملعدل �ل�صه���ري خلام برنت 
، باال�صاف���ة �إىل �إعف���اء 371 ب�صاع���ة �أردني���ة م���ن 
�لتعرفة �جلمركي���ة )بينما ينت���ج �الردن 80 �صلعة 

منها فقط( . 
  �أم���ا م�ص���ر ف���اأن ترح���ب باأي���ة ترتيب���ات عر�قي���ة 
م�صتقبلي���ة متن���ح يف ظله���ا ت�صهي���ات الأ�صتق���د�م  
خ���ربة وعمال���ة م�صري���ة متخ�ص�ص���ة  يف قطاعات 
�ال�صكان و�لبنى �لتحتية ، علمًا باإن ما �صجع م�صر 
لان�صم���ام للم�ص���رق �جلدي���د روؤيته���ا لتوري���د�ت 
�لب�صائ���ع م���ن �الأردن للعر�ق و�لت���ي تتم من خال 
خط���ة للت�صهي���ات �جلمركي���ة �لعر�قي���ة وت�صدير 

للنفط �لعر�قي با�صعار خمف�صة لاردن ،  من هنا ، 
جاء طلب م�صر  ل�صر�ء �لنفط  �لعر�قي بخ�صم يقدر 
ب3 دوالر�ت ، و�لدخ���ول يف �إ�صتثمار�ت �لطاقة ، 
علمًا ب���اأن �أع���د�د �لعاطلن �لعر�قي���ن )مايقارب 5 

ماين ( منهم خريجي �لكليات و�ملعاهد �لتقنية. 
    ت�ص���اوؤالت ع���دة �أخ���رى البد م���ن �الإ�ص���ارة �إليها 
تخ����س حتديات �صرورة �لتف���ات �لعر�ق مل�صاحله 
�القت�صادي���ة �حليوي���ة و�آلي���ات متابع���ة تنفيذه���ا 
يف ع�ص���ر مابعد كورون���ا ، من �أمثلته���ا �لو��صحة 
تاأ�صي����س �نب���وب �لنف���ط م���ن �جلن���وب �لعر�ق���ي 
)�لب�ص���رة( �ىل �لعقبة مبر�حل���ه �الوىل و�لثانية ، 
�الأوىل م���ن �لرميلة يف جنوب���ي �لعر�ق �إىل مدينة 
حديث���ة يف �النب���ار )غرب���ي �لع���ر�ق( و�لثانية �إىل 
مدينة �لعقبة �ل�صرت�تيجية ومن ثم )�إذ� �أمكن(�إىل 
م�صر ، �ملر�قبون �لعر�قيون يتوقعون �أن يتم طرح 
�مل�صروع باإ�صرع وقت ممكن ب�صورة عطاء تناف�صي 
ل�صركات عاملية ر�صين���ة �ل�صمعة ب�صورة »تخت�صر 
�لزمن �ل�صائع« يف فرتة الجتاوز �ل3 – 5 �أعو�م ،  
�أم���ا وقد �أُقرت �ملو�زنة بعد طول �آناة  فاإن م�صروع 
�لرب���ط �لكهربائي بن �لع���ر�ق و�الأردن �صيوفر – 
�إن حتق���ق- للع���ر�ق كهرب���اء م�صتورد م���ن �الردن 
بو�قع 150 ميغ���او�ط تنتهي عن���د 960 ميغاو�ط  
بع���د �ن�صمام م�ص���ر للم�صروع عرب خ���ط لاأنابيب 
يبلغ طوله يبلغ 300 كيلومرت وميتد د�خل �الأردن 
بحدود 12 كيلومرت ب���ن مدينة �لري�صا يف �الأردن 
و�لقائم يف �لعر�ق . �مل�صروع يخ�صع ل�صروط عقد 
مع �صركة جرن�ل �لكرتيك حيث يتحمل �لعر�ق 15 
% م���ن قيمة �مل�ص���روع �لكلية و�لباق���ي �صيغطى من 
�الإقر��س �خلارجي، �لت�ص���اوؤل هل �صيتم �مل�صروع 
يف مرحلة قيا�صية؟، علمًا �أن �صركة جرن�ل �لكرتيك 

�صتغطي 6% من �ملبالغ �ملطلوبة من �لعر�ق.  
�أخ���ريً� وبرغ���م ح���االت �لتطبي���ع �لقائم���ة �أو �لتي 
�صيت���م �الع���ان عنه���ا الحق���ًا ب���ن �إ�صر�ئي���ل وعدد 
م���ن �لدول �لعربي���ة من �صمنها  »رمب���ا �ل�صعودية« 
�إىل جان���ب �الإمار�ت و�لبحري���ن و�ملغرب �ملا�صية 
نحوه���ا ت�صتمر �لت�ص���اوؤالت ح���ول �إمكانية تطبيع 
�لعر�ق مع �إ�صر�ئيل م�صاألة يتم نفيها حاليًا من قبل 
دو�ئر �صنع �لقر�ر �لعر�قي  ، �إن م�صتقبل »�مل�صرق 
�جلدي���د« �صيتاأث���ر �صلبًا طامل���ا يبقى و�ص���ع منطقة 
�ل�ص���رق �الأو�ص���ط م�صطربًا وبعيدً� ع���ن �إيجاد حل 
منا�ص���ب عادل يعط���ي لل�صع���ب �لفل�صطيني حقوقه 

�ل�صرعية يف �إقامة دولته �مل�صتقلة
  ترتيب���ًا على كل ما تقدم ي�صعب توفر �صرت�تيجية 
و��صحة للم�صرق �لعربي توفر للعر�ق عمقًا عربيًا 
�آمن���ًا ومزده���رً� دون ح�صول تنمي���ة ذ�تية م�صتقلة 

�أوالً.

للعراق       العربي  العمق  ل�سرتاتيجية  ا�ست�سرافية  اجلديد" ر�ؤية  "امل�سرق 

الفرق بني الليرباليني �املحافظني

نيكوال�س جوتزيت*
 ترجمة : عدوية الهاليل 

االأردن ��سيانة اال�ستقرار ��سط احلرائق

  غ�شان �شربل
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 متابعة املدى 

وذك���رت املنظم���ة يف �س���ياق تقرير ن�س���رته على 
موقعه���ا الإلك���روين اأن اللقاح���ات تعترب جزءًا 
رئي�سًا من احلل لإنهاء جائحة كوفيد19-، ومنذ 
املراح���ل الأوىل لالأزم���ة اأك���دت منظم���ة ال�سحة 
العاملية �س���رورة الهتم���ام املن�س���ق ل�سمان اأن 
يح�سل اجلميع - ولي�س مواطني الدول الغنية 
فقط - على احلماية الكافية من الفايرو�س الذي 

ينت�سر ب�سرعة يف جميع اأنحاء العامل.
وم���ن ه���ذا الهتم���ام ن�س���اأ برنام���ج كوفاك����س 
العامل���ي، وه���و املب���ادرة العاملية الوحي���دة التي 
تعمل م���ع احلكومات وامل�سنع���ن ل�سمان توفر 
اللقاح���ات امل�سادة لوباء كوفي���د19- يف جميع 
اأنح���اء الع���امل لكل من ال���دول الغني���ة والفقرية 

على حد �سواء.
واأ�س���ارت منظم���ة الأمم املتح���دة، يف تقريرها، 
اإىل اأن برنامج كوفاك�س الذي يعترب جهدًا عامليًا 
وتاريخي���ًا يواجه عددًا م���ن التحديات، وحددت 
املنظمة 5 حتدي���ات رئي�سة ينبغي التغلب عليها 

لتنفيذ الربنامج.
وذك���رت املنظم���ة اأن التح���دي الأول يتمث���ل يف 
“�سوابط الت�سدير”، فف���ي بداية ظهور الوباء 
قام���ت منظم���ة اليوني�سف بتكوي���ن خمزون من 
ن�س���ف مليار حقنة يف م�ستودعات خارج الدول 
املنتج���ة لها، وقد اأتى بع���د نظر املنظمة بثماره، 
فقد فر�ست ال���دول �سوابط على ت�سدير احلقن 

وارتفعت الأ�سعار وكانت الإمدادات حمدودة.
كم���ا فر�س���ت ع���دة دول �سواب���ط عل���ى ت�سدير 
اللقاح���ات، مم���ا دف���ع منظم���ة ال�سح���ة العاملية 

اللقاح���ات” ال���ذي  “تاأمي���م  م���ن  التحذي���ر  اإىل 
ي�سج���ع عل���ى الكتن���از وي���وؤدي يف النهاية اإىل 
رف���ع الأ�سع���ار واإطالة اأمد الوب���اء وما يتبع ذلك 
من زيادة م���دة فر�س القي���ود الالزمة لحتوائه 

واملعاناة الإن�سانية والقت�سادية.
ويتطل���ب ح�س���ول النا�س على جرع���ات اللقاح، 
�سل�سل���ة اإم���دادات عاملي���ة معق���دة م���ن املكونات 
الالزمة لإنتاج اللق���اح اإىل ال�سدادات والأنابيب 
الزجاجي���ة والبال�ستيكي���ة وكذلك احلق���ن، لهذا 
ال�سب���ب ميك���ن اأن يت�سب���ب حظ���ر الت�سدي���ر اأو 
ال�سواب���ط املفرو�سة على اأي من هذه املنتجات 

يف حدوث ا�سطرابات كبرية يف ن�سر اللقاح.
ويف ه���ذا ال�س���دد، تق���ول دي���ان اأب���اد فريج���ارا 
قائدة ات�سالت برنامج كوفاك�س “تدعم منظمة 
ال�سح���ة العاملية ال���دول يف جهوده���ا لكت�ساب 
تكنولوجي���ا وقدرات اإنت���اج اللقاحات من خالل 
مب���ادرات مث���ل �سبك���ة م�سنع���ي اللقاح���ات يف 
ال���دول النامي���ة، وت�ساعده���م عل���ى بن���اء قواعد 
ت�سني���ع اإ�سافي���ة خا�س���ة يف اأفريقي���ا واآ�سي���ا 
واأم���ريكا الالتيني���ة، والت���ي �ستك���ون �سرورية 
لتلبي���ة الطلب امل�ستم���ر على اللقاح���ات امل�سادة 
لكوفي���د19- وغريه م���ن اللقاح���ات امل�ستقبلية، 
اإن تو�سي���ع الإنت���اج عل���ى ال�سعي���د العامل���ي من 
�ساأنه اأن يجعل ال���دول الفقرية اأقل اعتمادًا على 

التربعات من الدول الغنية«.
ويتمث���ل التحدي الثاين لربنام���ج كوفاك�س يف 
اأن احل�س���ول على اللقاحات مل���ن يحتاجها لي�س 

بالأمر ال�سهل،
فف���ي ح���ن اأن جميع ال���دول التي ه���ي جزء من 
مب���ادرة كوفاك�س لديها البني���ة التحتية الالزمة 

م���ن  اللقاح���ات  م���ن  عل���ى �سحن���ات  للح�س���ول 
طائ���رات ال�سحن اإىل امل�ستودع���ات املربدة، فاإن 

اخلطوات التالية ميكن اأن تكون اأكرث تعقيدًا.
من جانبه، قال جي���ان غاندي من�سق اليوني�سف 
يف مب���ادرة كوفاك�س “اإن غان���ا اأول دولة تتلقى 
جرع���ات م���ن مب���ادرة كوفاك����س ولديه���ا �سجل 
جي���د يف توزيع اجلرعات، لكن ال���دول الأخرى 
مث���ل تل���ك املوج���ودة يف غربي اأفريقي���ا وجدت 
لتق�سي���م  الالزم���ة  امل���وارد  �سعوب���ة يف ح�س���د 
اجلرع���ات وتوزيعها يف جمي���ع اأنحاء اأرا�سيها 
عل���ى البلدات والق���رى الت���ي يحتاج���ون اإليها، 
وهذا يعني اأنه يف العديد من الدول الفقرية يتم 
توزي���ع معظم اجلرع���ات يف املراك���ز احل�سرية 

الكبرية«.
واأ�س���اف غان���دي “نري���د اأن ن�سمن ع���دم اإغفال 
اأي �سخ����س، ولك���ن عل���ى امل���دى الق�س���ري يجب 
تركي���ز اجلرع���ات يف امل���دن عل���ى الأق���ل لتلقيح 
العامل���ن ال�سحي���ن وغريهم م���ن العاملن يف 
اخلطوط الأمامي���ة يف املناطق احل�سرية حيث 
الكثاف���ة ال�سكانية العالية ت�سعهم يف خطر اأكرب 

للتعر�س وهي حتظى بالأولوية«.
وج���اء التح���دي الثالث وهو احلاج���ة اإىل مزيد 
م���ن التموي���ل للم�ساع���دة يف ب���دء الت�سغيل يف 
اأفقر ال���دول، فاإحدى طرق ت�سري���ع طرح اللقاح 
اإىل  احل�سري���ة  امل�ستودع���ات  م���ن  وت�سليم���ه 
املناط���ق النائي���ة ه���ي ب���كل ب�ساط���ة التموي���ل، 
وتق���ول اأباد فريج���ارا “اإن التموي���ل هو م�سدر 
قلق دائ���م حتى يف الت�سدي للوب���اء، وملوا�سلة 
توفري اللقاحات لأع�سائه ال�190 يحتاج برنامج 
كوفاك����س اإىل 2ر3 ملي���ار دولر عل���ى الأقل يف 

عام 2021، وكلما مت حتقيق هدف التمويل هذا 
ب�س���كل اأ�سرع زادت �سرعة و�سول اللقاحات اإىل 

النا�س«.
لق���د قطع���ت امل�ساهم���ات م���ن العديد م���ن الدول 
وبريطاني���ا  الأوروب���ي  الحت���اد  وخا�س���ة 
والوليات املتح���دة �سوطًا طوياًل يف �سد فجوة 
متويل اللقاح���ات، ومع ذلك ف���اإن متويل ت�سليم 

تلك اللقاحات ميثل م�سكلة اأكرب.
وتقدر اليوني�سف اأن هناك حاجة مللياري دولر 
اإ�سافية مل�ساعدة اأفقر 92 دولة على دفع تكاليف 
ال�سروري���ات مثل الثالج���ات وتدريب العاملن 
ال�سحين ونفق���ات اللقاحات ووق���ود �ساحنات 
التو�سيل امل���ربدة، وتدعو املانح���ن اإىل تقدمي 
510 مالي���ن دولر من هذا على الفور كجزء من 

نداء اإن�ساين لتلبية الحتياجات العاجلة.
والتح���دي الرابع ه���و �س���رورة م�ساركة الدول 
اإذ يج���د برنام���ج كوفاك����س نف�س���ه يف  الغني���ة 
مناف�سة مع دول فردية تعقد �سفقات مبا�سرة مع 

�سركات الأدوية، مم���ا ي�سع �سغطًا اإ�سافيًا على 
الإم���دادات املتاحة من لقاحات كوفيد19-، ويف 
الوقت نف�سه قد جتد الدول الغنية نف�سها تعاين 

من زيادة يف اجلرعات.
وتدع���و منظم���ة الأمم املتح���دة هذه ال���دول اإىل 
م���ع  وامل�سارك���ة  الزائ���دة،  جرعاته���ا  م�سارك���ة 
كوفاك����س واليوني�سي���ف يف اأق���رب وقت ممكن 
لأن الأم���ر �سي�ستغرق بع�س التمارين القانونية 
حي���ث  اإىل  لإي�ساله���م  والت�سغيلي���ة  والإداري���ة 
يحتاج���ون اإلي���ه، ويقول غان���دي “ل�سوء احلظ 
ل ن���رى حاليًا عددًا كبريًا م���ن الدول ذات الدخل 

املرتفع على ا�ستعداد للم�ساركة«.
وحت���ذر اأب���اد فريج���ارا م���ن اأن “نهج اأن���ا اأوًل” 
احل���ايل يف�س���ل اأولئ���ك الذي���ن ميكنه���م الدف���ع 
اأك���رث و�سيكلف���ون يف نهاي���ة املط���اف املزيد من 
امل���ال وم���ن الأرواح، “ولكن من امله���م مالحظة 
اأن ال�سفق���ات الثنائي���ة ل متن���ع اأي بلد من تلقي 
جرع���ات اأو امل�ساهم���ة يف كوفاك����س خا�سة من 

خالل تقا�سم اجلرعة«.
والتح���دي اخلام����س ه���و ال���ردد يف احل�سول 
على اللقاح، فعل���ى الرغم من الأدلة الدامغة على 
ال���رّدد يف  اأن  اإل  الأرواح،  ينق���ذ  التطعي���م  اأن 
احل�س���ول عل���ى اللق���اح املوج���ود يف كل بلد ما 
يزال ميثل م�سكلة حتتاج اإىل معاجلة م�ستمرة.

باملعلوم���ات  جزئي���ًا  مدفوع���ة  الظاه���رة  ه���ذه 
اخلاطئ���ة املحيطة بجميع جوان���ب كوفيد19-، 
والت���ي كان���ت م�سدر قلق حتى قب���ل اإعالن حالة 
طوارئ �سحي���ة عاملية، ويف �سه���ر اأيار املا�سي 
اأطلقت الأمم املتحدة حملة التحقق التي حتارب 
الأكاذي���ب والر�سائل امل�سّوه���ة ب�ساأن املعلومات 

املحيطة بالأزمة.
تق���ول اأب���اد فريجارا “ط���وال فرة الوب���اء كان 
هناك ق���در هائل م���ن املعلوم���ات اخلاطئة تدور 
حول اجلائحة، وتعمل منظم���ة ال�سحة العاملية 
جاه���دة ملكافحته���ا، ف�س���اًل ع���ن بن���اء الثق���ة يف 

اللقاحات واإ�سراك املجتمعات املختلفة«.

 متابعة املدى 

تنت�سر على نطاق وا�سع معلومات �سحية 
غ���ري دقيق���ة، وفيما يل���ي عدد م���ن ال�سبل 
املقرحة للتعّرف على ما اإذا كان ما تقراأه 

�سحيحًا، اأم ل

- معلومات زائفة وخاطئة
معلوم���ات  انت�س���ار  الأي���ام  ه���ذه  ت�سه���د 
�سحية زائفة يف كل مكان... من نظريات 
املوؤامرة حول فايرو�س »كوفيد - 19« اإىل 
ادع���اءات غ���ري مدعومة باأدل���ة، بل ورمبا 
حتى خطرية بخ�سو�س منتجات بعينها.
وحت���ت مظل���ة ه���ذه املعلوم���ات الزائف���ة 

توجد:
- معلوم���ات خاطئة )مبعنى معلومات غري 
�سحيحة ين�سرها �سخ����س ل علم لديه مبا 

يتحدث عنه(
يف هذا ال�سدد، اأو�سح كا�سي�سوماياجول 
في�سوان���ات، بروف�س���ور التوا�سل مبجال 
ال�سحة مبدر�سة تي. اإت�س. ت�سان لل�سحة 
اأن:  هارف���ارد،  جلامع���ة  التابع���ة  العام���ة 
»املعلومات اخلاطئ���ة واملعلومات امل�سللة 
املرتبط���ة بال�سحة لطاملا كان���ت موجودة، 
ولذا فاإنه���ا لي�ست بالأمر اجلدي���د. فعندما 
ب���داأت الإعالن���ات بالظه���ور، ظه���ر لدين���ا 
اأ�سخا����س يبيعون زي���وت الثعابن ، ومع 

ذل���ك، ف���اإن الخت���الف هذه امل���رة يكمن يف 
م�ساأل���ة احلج���م«، واأ�س���ار اإىل اأن كاًل م���ن 
و�سائل الإع���الم العامة و�سبكات التوا�سل 
الجتماع���ي ت�سمحان للمعلوم���ات الزائفة 
م���ن  عري�س���ة  قطاع���ات  اإىل  بالو�س���ول 
الأف���راد ب�سرعة، ما يجعل من ال�سعب على 

الكثريين التمييز بن اجليد والرديء.
- وباء املعلومات الزائفة

واأك���د في�سوانات اأن حج���م املعلومات غري 
ال�سحيحة التي يجري تداولها بخ�سو�س 
وباء فريو�س »كوفيد � 19« حمل يف طياته 

م�سكالت كبرية على وجه اخل�سو�س.
جتدر الإ�س���ارة هن���ا اإىل اأن درا�سة ن�سرها 
»مرك���ز بيو لالأبح���اث« يف اأبريل )ني�سان( 
2020 خل�س���ت اإىل اأن نح���و 50 يف املائة 
اأ�س���اروا اإىل جمابهته���م  م���ن الأمريكي���ن 
�سعوب���ة يف حتديد ما اإذا كانت املعلومات 
الت���ي يطلع���ون عليه���ا بخ�سو����س وب���اء 
»كوفي���د � 19« حقيقي���ة، اأم ل. وقال 64 يف 
املائ���ة اآخرون اإنهم عاين���وا معلومات بدت 

متامًا” . “خمتلقة 
وطبق���ًا مل���ا ذك���ره في�سوان���ات، ف���اإن ثم���ة 
اأ�سباب���ًا ع���دة تقف وراء اإط���الق وباء هذا 

ال�سيل من املعلومات الزائفة.
اأوًل - نق�س املعلومات: نظرًا لأن املر�س 
جدي���د للغاي���ة، هن���اك نق����س �سدي���د يف 
املعلوم���ات املتاح���ة عن »كوفي���د � 19«. اإذ 

جمع الأطباء كل ما يعرفونه من معلومات 
الفايرو����س   ،»2  � ك���وف   � »�سار����س  ع���ن 
امل�سب���ب ل�»كوفي���د � 19«، على مدار �سهور 
بعد انت�س���اره. وعن هذا، قال في�سوانات: 
اإليه من  م���ا تو�سلن���ا  املذه���ل حقًا  “م���ن 
معلوم���ات خالل تل���ك ال�سه���ور، ومع هذا 

تبقى هناك فجوة معلوماتية قائمة” .
وداخ���ل مث���ل ه���ذه الفج���وات عل���ى وجه 
اخلاطئ���ة  املعلوم���ات  جت���د  التحدي���د، 
وامل�سلل���ة لنف�سه���ا موط���ئ قدم، ذل���ك اأنها 
تق���دم للنا�س �سيئ���ًا للت�سبث ب���ه يف وقت 
يتطلع���ون في���ه بلهف���ة ملعرف���ة املزي���د عن 

املر�س اجلديد.
ثانيًا - فربك���ة الأخبار، تنت�سر املعلومات 
الرديئة �سريعًا. عن ذلك، قال في�سوانات: 
»على �سبيل املث���ال، �ساهدت مقطع فيديو 
كان من الوا�سح اأنه مفربك ، ويبداأ املقطع 
مبو�سيق���ى �سبيهة بتل���ك املوجودة باأفالم 
جيم�س بون���د، ثم يظهر جن���ود �سينيون 
يف �سرات ف�سائية يخرجون من �ساحنة 
وي�سرعون يف تطوي���ق �ساحية، متنقلن 
م���ن منزل لآخ���ر ويطلقون الن���ار على كل 
من م�ساب ب�»كوفيد � 19«. واأ�ساف: »كان 
م���ن الوا�س���ح اأمام���ي اأن الفيدي���و كاذب، 
ومع ه���ذا ت�س���ارك فيه الكث���ريون مبجرد 
نق���رة على زر واحد«. وقال في�سوانات اإن 
الفيدي���و انت�س���ر، لأ�سباب منه���ا اأنه جرى 

ت�سميمه على نحو مثري وم�سٍل.
ثالث���ًا - م�سداقي���ة زائف���ة. ت�سب���ب بع�س 
امل�سوؤول���ن يف تفاق���م امل�سكل���ة، يف ه���ذا 
ال�سدد، �س���رح في�سوانات اأن���ه »كان لدينا 
رئي�س يع���د عن�سرًا م���ن العنا�سر الفائقة 
اخلاطئ���ة  املعلوم���ات  م���ن  كل  ن�س���ر  يف 
وامل�سللة«، واأ�سار اإىل اأن هذا خلق م�سكلة 
كربى، فعندما ي�سرك م�سوؤول مع اآخرين 
يف معلوم���ات ما، فاإن���ه ي�سفي بذلك عليها 
م�سداقي���ة، حتى اإن كانت كاذب���ة. كما اأنه 
ي�سبح م���ن ال�سعب عل���ى و�سائل الإعالم 
التي ت�سكل التيار الرئي�س جتاهل الدعاء 
املذكور على ل�سان امل�سوؤول، وي�سمح هذا 
الو�سع للمعلومات الزائف���ة بالنت�سار ملا 
وراء الهوام����س، حي���ث كان يفر����س لها 

البقاء، ح�سبما اأ�ساف في�سوانات.

- البحث عن الحقيقة
الت�ساوؤل الأبرز هنا : ما الذي ميكنك فعله 
حيال ه���ذا النت�سار للمعلوم���ات الزائفة؟ 
وكيف ميكن���ك معرفة م���ا اإذا كان ما تقراأه 
�سحيح���ًا، اأم ل؟ ي���رى في�سوان���ات اأن هذا 
حتدي���دًا ه���و اجل���زء ال�سع���ب يف الأم���ر، 
لكن تبقى هناك �سراتيجيات ميكن للمرء 

ال�ستعانة بها.
ا�ستيع���اب امل�سكل���ة: ل ينبغ���ي اأن تك���ون 
مهم���ة حماية ال���راأي العام م���ن املعلومات 

الكاذب���ة م�سوؤولي���ة الفرد فح�س���ب، واإمنا 
اأن ت�س���ارك يف حتمله���ا �سب���كات  ينبغ���ي 
وال�سحافي���ون.  الجتماع���ي  التوا�س���ل 
ويف هذا ال�سدد، قال في�سوانات: “النا�س 
م�سغول���ون للغاي���ة. ل���ذا فاإن���ه لي����س م���ن 
املنطق���ي اأن نطالبه���م بتحم���ل تل���ك املهمة 
الهائل���ة املرتبطة بالتحقق م���ن املعلومات 

التي يطلعون عليها” .
وينبغ���ي عل���ى امل���رء اأن ي�سع ه���ذا الأمر، 
ويدرك اأنه مهما بلغ م���ن ح�سافة، �سيبقى 
من املحتمل اأن يجابه �سعوبة يف التعامل 
مع هذه املهمة. لذل���ك، يتعن عليه اللجوء 
خلرباء موثوق بهم، مث���ل طبيبه اخلا�س 
وامل�سوؤول���ن املحلي���ن بالقط���اع ال�سحي 
وم�سادر موثوق بها، مثل »مراكز مكافحة 
واملعاه���د  منه���ا«  والوقاي���ة  الأمرا����س 

الوطنية لل�سحة الأمريكية.
وق���ال في�سوانات: »على م�سوؤويل ال�سحة 
العام���ة اأن يف���رزوا ه���ذا الق���در الهائل من 
املعلوم���ات عن���ك، ليقدم���وا يف الآخ���ر م���ا 
حتت���اج اإىل معرفت���ه. يف نهاي���ة الأمر، اإذا 
كان���ت ه���ذه م�ساألة طبي���ة، فاإن علي���ك اإذن 

ا�ست�سارة طبيبك” .
كن انتقائيًا: عن ذل���ك، قال في�سوانات: »ل 
ت���وِل اهتمامًا ل���كل مقال جدي���د يخرج مع 
كل ثاني���ة عل���ى مدار الي���وم«. ورمبا يبدو 
اأن هن���اك �سي���اًل م�ستم���رًا م���ن الدرا�س���ات 
اجلديدة التي تتعار����س مع الأخرى التي 
�سبقته���ا، لك���ن ه���ذا يف جوه���ره اأ�سل���وب 
عم���ل العملية العلمية، فه���ي ل تتحرك يف 
خط م�ستقيم، ح�سبما اأو�سح في�سوانات. 
وت�ستغ���رق م�ساأل���ة التو�س���ل اإىل اإجم���اع 
ح���ول نق���اط بعينه���ا وتو�سي���ات �سحية 
بع����س الوقت، وغالبًا ما يحدث ذلك بعدما 
يتخ���ذ اخلرباء خطوة اإىل الوراء ويلقون 
نظرة على جممل الأبحاث املعنية، ولي�س 

جمرد درا�سة واحدة.
وبدًل من الركي���ز على التفا�سيل، ينبغي 
ل���ك اأن تق�س���ر قراءت���ك عل���ى م���ا حتت���اج 
اإىل معرفت���ه يف حيات���ك اليومي���ة، وم���ن 
جدي���د، علي���ك اأن ت�س���ع ثقت���ك يف الأطباء 
وم�سوؤويل ال�سح���ة املحلين وعلى نطاق 
الدول���ة واتب���اع ن�سائحه���م. وهن���ا، ق���ال 
في�سوان���ات: »اإذا فعل���ت ذل���ك، فلن ت�سطر 

اإىل اتباع كل نتيجة علمية ت�سدر” .
ل تت�س���ارك مع الآخرين: ع���ادة ما يق�سي 
ال�سحافيون اأيامًا اأو اأ�سابيع يف التحقق 
م���ن املعلومات قبل ن�سرها على اجلمهور، 
لك���ن الفرد العادي عرب �سب���كات التوا�سل 
الجتماع���ي �سينظ���ر يف �س���يء م���ا ع�سر 
ث���واٍن، ثم ي�سغ���ط زر »اإر�سال«، ما ي�سمح 
للمعلوم���ات الرديئ���ة بالنت�س���ار ب�سرعة، 
احر����س عل���ى األ تك���ون طرف���ًا يف ه���ذه 
امل�سكل���ة، وفك���ر مرت���ن قب���ل اأن ت�س���ارك 
ي�س���دد  ح�سبم���ا  معلوم���ات،  يف  اآخري���ن 

في�سوانات.

 متابعة املدى 

ك�سفت درا�سة جديدة اأجرتها جامعة كاليفورنيا بالوليات املتحدة، 
ع���ن اأن اإعط���اء الأولوية لالأ�سخا�س الأك���رث عر�سة للخطر يف تلقي 
لقاحات كورون���ا املتاحة ينقذ الأرواح ويقلل م���ن انت�سار العدوى، 
ورغ���م اأن هن���اك اتفاقًا عامليًا عل���ى اأنه يجب اإعط���اء الأولوية لكبار 
ال�س���ن فاإن املناق�سات جارية حاليًا حول اإعطاء الأولوية ملجموعات 
اأخ���رى من املعر�سن خلطر كورونا، وفقًا ملا ن�سره موقع “ميديكال 

نيوز«.
واأو�سح���ت الدرا�س���ة، الت���ي ُن�س���رت يف جمل���ة PNAS اأو دوري���ة 
الأكادميي���ة الوطني���ة للعلوم يف الولي���ات املتح���دة الأمريكية، اأنه 
يج���ب حتدي���د اأولوي���ات اللق���اح للعامل���ن الأ�سا�سين م���ن الأطباء 
والتمري�س مقابل كبار ال�سن بناءًا على الظروف على �سبيل املثال، 
عندما يكون هناك اإمدادات جيدة من اللقاحات الفعالة ويكون تف�ٍس 
املر����س حتت ال�سيطرة ن�سبيًا، فاإن ا�سته���داف العاملن الأ�سا�سين 
اأوًل للم�ساع���دة يف تقلي���ل النت�س���ار الكل���ي ميكن اأن يك���ون مثاليًا 
ولك���ن اإذا كان اإم���داد اللقاح حمدودًا وتزاي���دت احلالت والوفيات، 
فق���د يك���ون ا�ستهداف كبار ال�س���ن والأكرث �سعفًا ب�س���كل مبا�سر هو 

ال�سراتيجية الأف�سل.
افر�س���ت الدرا�س���ات ال�سابق���ة، اأن �سراتيجية حتدي���د الأولويات 
املح���ددة تظل ثابتة مبرور الوقت ت�سم���ح هذه الدرا�سة ب�سكل فريد 
برتي���ب الأولويات مع تغري الظروف، مثل عندما يتم تطعيم املزيد 

من الأ�سخا�س يف جمموعات معينة.
وق���ال كب���ري املوؤلف���ن للدرا�س���ة ماي���كل �سربينجب���ورن، اأ�ستاذ يف 
ق�س���م الدرا�سات البيئية جامعة كاليفورني���ا وخبري اقت�سادي يركز 
عل���ى البيئة: “حتديد الأولويات له فوائ���د لأن النا�س يختلفون يف 
طريقتن رئي�سيتن عل���ى الأقل - خطر الإ�سابة بالعدوى واحتمال 
حدوث عواقب وخيمة من العدوى واملخاطر، مبا يف ذلك الأمرا�س 

املعدية.
واأ�س���اف قائ���اًل “نحن نعل���م اأن العاملن الأ�سا�سي���ن يف اخلطوط 
الأمامي���ة ملواجه���ة كورونا من الأطباء والتمري����س لديهم قدرة اأقل 
عل���ى التباعد الجتماعي وبالتايل ارتفاع املخاطر، يف حن اأن كبار 
ال�سن يتاأثرون ب�سكل خطري بالعدوى ويوؤدي تف�سري ذلك اإىل زيادة 

فوائد التطعيم ب�سكل كبري.«
بالن�سب���ة للدرا�سة ، و�سع الباحثون منذجة ملعدلت انتقال كورونا 
والتخ�سي����س الأمث���ل لإم���دادات اللق���اح املح���دودة يف البداية يف 

الوليات املتحدة يف ظل جمموعة متنوعة من ال�سيناريوهات.
 ووج���دوا اأن الوفي���ات و�سنوات العمر املفق���ودة والإ�سابات كانت 
اأق���ل بن�سبة ت���راوح ب���ن 17 و 44 % عندما ا�ستهدف���ت اللقاحات 
الفئ���ات ال�سعيف���ة م���ن ال�س���كان - ل �سيم���ا كب���ار ال�س���ن والعاملن 
الأ�سا�سي���ن - ب���دًل من اتب���اع نهج بديل بحيث يت���م تطعيم اجلميع 

ب�سكل مت�ساٍو.
والدرا�سة هي الأوىل التي ت�سمل العاملن الأ�سا�سين يف اخلطوط 
الأمامي���ة كفئة خا�سة بهم عند القيام بذلك، ح���ّدد الباحثون اأن مثل 
ه���وؤلء العمال يجب اأن يكون لهم اأولوية التطعيم مع كبار ال�سن اأو 

بعدهم بوقت ق�سري.
 فال�سيا�سات التي ت�ستهدف على اأ�سا�س كل من العمر وحالة العامل 

الأ�سا�سية تفوقت اإىل حد كبري على تلك التي تراعي ال�سن فقط.
وق���ال �سربينج: “هناك قيمة كب���رية لرتيب الأولويات ، على الأقل 
يف الأ�سهر القليلة الأوىل من طرح اللقاح”، م�سيفًا: “مبجرد تلقيح 
ن�سبة كبرية من الأ�سخا�س الأكرث �سعًفا اأو الأكرث عر�سة لالإ�سابة، 

ي�سبح من يح�سل عليها اأقل اأهمية«.

الأمم المتحدة تر�صد 5 تحديات تعوق برنامج كوفاك�س لتوزيع لقاحات كورونا
اأكدت منظمة الأمم المتحدة اأن الهدف من برنامج كوفاك�س 

الذي تدعمه المنظمة، هو توفير نحو ملياري جرعة لقاح 
م�ساد لفايرو�س كورونا الم�ستجد )كوفيد- 19( لحوالي ربع 

�سكان الدول الفقيرة بحلول نهاية العام الجاري 2021.

درا�صة اأميركية: تحديد 
الأولوية في تلقي لقاح كورونا 

يقلل انت�صار العدوى

فايرو�س كورونا: بني حقائق الطب واأكاذيب ال�صائعات  



 املدى/ جبار بچاي

يجم���ع ب�س���ام اخلن���اق بني فن���ني جميلني 
هما الت�س���ميم والت�س���كيل، وجنح مب�سك 
الع�س���ا م���ن املنت�س���ف ب���ني االثنني حيث 
حق���ق الوظيف���ة واجلمالي���ة يف معر�س���ه 
�سل�سل���ة  العا�س���ر يف  االفرتا�س���ي وه���و 
معار�س���ه ال�سخ�سية ال�سيم���ا واأنه اختار 
ن�سب الكهرمان���ة ملحمد غني حكمت ثيمة 
لعنوان املعر�ض ال���ذي اأطلقه  موؤخرًا من 
ا�سطنبول بعد مغادرت���ه العراق بحثًا عن 

الهدوء واال�ستقرار.
يق���ول ب�س���ام اخلن���اق املتخ���رج يف معهد 
الفن���ون اجلميلة، ق�س���م الت�سكيل اإن "هذا 

يف  يل  الثاني���ة  التجرب���ة  ه���و  املعر����ض 
اط���ار معر�ض اللوحة الواح���دة، التجربة 
االوىل كان���ت يف معر����ض �سخ�سي اأي�سًا 
اقمته قب���ل 30 �سنة طرحت فيه عدة اأفكار 
دون تقني���ة تذك���ر ودجمت ب���ني الت�سكيل 

والتقنيات امل�سرحية". 
واأو�س���ح اأن "خال�س���ة الفك���رة يف امل���رة 
االأوىل كانت عن مادية االن�سان وا�ستحالة 
متل�س���ه من �سجن املادة بالرتكيز على ظل 
امل�ساه���د يف جتربة كان���ت جديدة كليا يف 
حينه���ا وميكن تبويبها �سم���ن ما يو�سف 
بالف���ن املفاهيم���ي، والي���وم اأط���رح فك���رة 
واح���دة باأربع���ني تقني���ة الإخ���راج �سورة 
واح���دة فق���ط مب���ا ترافقهن م���ن تاأويالت 
مرتوكة للمتلق���ي يف ف�ساء افرتا�سي من 

على من�سة يوتيوب".
م�سيف���ًا "اعتم���دت يف الفك���رة اجلدي���دة 
عل���ى ثيمة معروفة لعام���ة النا�ض ماأخوذة 

عن امليثولوجيا ال�سعبي���ة متمثلة بتمثال 
حكم���ت  غن���ي  حمم���د  للراح���ل  كهرمان���ة 
واع���ادة �سياغته���ا بلوح���ات يدوية بعدة 
ا�ساليب بالر�سم واظهارها باأربعني لوحة 

خمتلف���ة باأ�سلوبيتها وذلك بعد اأن انتقلت 
للعي����ض يف ا�سطنب���ول من���ذ نح���و ث���الث 
�سن���وات ث���م ر�سوخن���ا جميع���ا ل�سط���وة 

كوفي���د ال���ذي غر الكث���ر م���ن املفاهيم 

وا�سالي���ب احلياة وم���ن �سمنها املعار�ض 
االآون���ة  يف  ن�سط���ت  الت���ي  االفرتا�سي���ة 

االخرة".
"ه���ذه امل���رة ا�سط���ررت  يق���ول اخلن���اق 
االبق���اء  م���ع  العر����ض  ا�سل���وب  لتغي���ر 
عل���ى جوه���ر الفكرة وه���و اي�س���ال فكرة 
للمتلق���ي بانن���ا نحت���اج اىل 40 كهرمان���ة 
بحنكتها الإجبار ال�����  40 حرامي للخروج 
م���ن اجل���رار ب�سبها الزي���ت ال�ساخن على 
روؤو�سه���م - بح�سب الق�س���ة املتداولة يف 
امليثولوجي���ا ال�سعبية - لكنن���ا حتى االن 
وان تع���ددت �سورن���ا الكهرمانية مل جند 
ذل���ك الزيت وا�س���رت له بتوحي���د م�ساحة 

برتكه���ا الزيت يف كل ال�سور  امل�سمم���ة 
غ���ة  ر فا

ف���راغ ي�سغ���ل م�ساح���ة م���ن  لتب���دو مث���ل 
ال�سورة اثن���اء عملي���ات الت�سميم فتظهر 
ب�سكل مربعات بي�ساء ورمادية داللة على 
انه���ا منطقة فارغ���ة اأو �سفافة من ال�سورة 
وبذلك حققت وحدة جتمع االعمال لتكون 
كعم���ل واحد )لوحة واح���دة( ومبو�سوع 
واحد م���ن بدايت���ه اىل نهايت���ه ولي�ض 40 
عماًل، وبالنهاية ا�سرت بقطعة البازل هذه 
اللعبة املعروفة بتجميع ال�سور بان هناك 
قطعة مفق���ودة اأو ناق�سة لتكتمل ال�سورة 
الإخ���راج  ال�س���راق  اجب���ار  م���ن  ونتمك���ن 

روؤو�سهم".
وع���ن التفاعل م���ع معر�سه يق���ول "�سابقا 
كان امل�ساهد ياأتي لزي���ارة املعر�ض بوقت 
حمدد وقد يتج�سم عناء بتلك الزيارة وقد 
ال يتمك���ن م���ن احل�سور، اأم���ا يف املعر�ض 
االفرتا�سي فاإننا نذهب اىل امل�ساهد حتى 

نكون بني يديه باأي وقت ي�ساء".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدر عن دار املدى كتاب بعنوان "ليف تول�ستوي.. ر�سائل خمتارة" 
ترجم����ه اإىل العربي����ة عبد الل����ه حبه، والكت����اب ي�سل����ط ال�سوء على 
حي����اة تول�ستوي من خالل ر�سائل����ه التي تعترب خر �سجل لتطوره 
الفك����ري واالإبداعي وال�ستك�ساف املواد التي ا�ستقى منها موا�سيع 
روايات����ه وق�س�س����ه وم�سرحياته وكذل����ك درا�سات����ه الفل�سفية، وال 
�سيما حول احلياة وامل����وت وملكية االأر�ض والعدالة االجتماعية، 
وحول الفنون والتعلي����م ال�سعبي.. وي�سم الكتاب عددًا كبرًا من 
الر�سائل التي وجهها تول�ست����وي اىل الكتاب تورغنيف وغوركي 
واأندريي����ف ورومان روالن واملو�سيق����ار ت�سايكوف�سكي ور�سائله 
اىل برن����ارد �سو واملهامتا غان����دي.. تتن����اول الر�سائل الفرتة من 

حياة تول�ستوي من عام 1882 وحتى وفاته عام 1910.

قلت يف نف�سي واأنا ا�ستمع 
اإىل حديث ويل عهد اأبو ظبي 

ال�سيخ حممد بن زايد يقول 
اإن: "ف�سل العراق واأهل 

العراق كبر، وهناك الكثر 
من العراقيني بنوا وعملوا 

وطوروا و�ساعدوا يف بناء 
االإمارات"، اأن العرب يريدون 

العراق دائمًا كبرًا وعزيزًا، 
واأن هذه الكلمات التي قيلت 

لرئي�ض الوزراء م�سطفى 
الكاظمي هي �سوت  املحبني 
احلقيقيني، وهو �سوت اأكرث 

رقيًا من االأ�سوات التي ال 
تريد لهذه البالد اال�ستقرار 
والتنمية .اإنه حديث يقول 

للجميع اأحتدى اأن يكون هناك 
من ال يحب العراق الذي هو 

يف " القلوب دائمًا"، على 
نحو ت�سبح اأمامه كل ادعاءات 

اأن هناك من يطمح خلطف 
دور العراق معها جمرد نكتة 

�ساذجة، تلوكها األ�سنة ال تقدر 
حجم وقيمة بالد الرافدين. 

هذا العراق الذي بني مب�سقة 
رجال كبار من اأجل اأن يكون 
جرمًا م�سيئًا يف مدار االأُمم، 

كان مطرب بغداد الكبر حممد 
القباجني يقول "ُعراق" ب�سّم 

العني، وحني �ُسئل ملاذا؟ قال 
مبت�سمًا من يجروؤ على اأن 

يك�سر عني العراق! اليوم جند 
من ي�ستكرث على العراق اأن 

يحتل مكانته احلقيقية .
ما قيل يف االإمارات وقبلها 

ال�سعودية وما يقوله جميع 
االأ�سقاء هو نوبة حنني اإىل 

العراق كما ينبغى له اأن يكون، 
كبرًا، فتيًا، �ساخمًا، مرفوع 

الراأ�ض، متدفقًا باحليوية 
والعطاء، ال يتح�س�ض راأ�سه 

طوال الوقت، وال ين�سغل 
بالنظر يف املراآة طوياًل ذعرًا 

من التجاعيد وعالمات الرتهل.
اإن �سورة العراق الذي ي�سافح 

اجلميع، هي ال�سورة التى 
يحتاجها العراقيون االآن، 

وينبغى اأن نبحث عنها ونثبتها 
وجنذرها فى اأعماق اجلميع، 

العراق بلد الت�سامح، وبالد 
االلتقاء احلميم بني كل االأديان 
والثقافات واحل�سارات، ومن 
ثم فنحن االآن اأمام ا�ستحقاق 

وطني وح�ساري واجتماعي، 
يف حلظة تبدو مواتية للغاية 

لكي يت�سالح العراق مع 
نف�سه، وي�سرتد �سخ�سيته 

التي �ساعت وامنحت بفعل 
�سل�سلة من اجلرائم ال�سيا�سية 

والطائفية، التي تريد لهذه 
البالد اأن تدور يف فلك دول 
اجلوار، بالد الرافدين االآن 

عليها اأن تقوم من حتت ركام 
الطائفية. 

رجال الدولة يف هذا العامل ، 
هم الذين  يدركون اأن االنت�سار 

يف احلياة ، هو بث اخلر 
والعمل والرفاهية يف نفو�ض 
جميع ابناء البلد ، عندما قرر 
الراحل ال�سيخ زايد تاأ�سي�ض 
االمارات العربية عام 1971 

كان العراق ي�سمى اآنذاك املانيا 
ال�سرق ، يقدم خرباته اىل 

اجلميع ، وعقوله ت�سعى لتعمر 
البلدان  ، وبعد خم�سة عقود 

حتولت االمارات اىل واحة من 
اجلمال وور�سة للعمل ، فيما 

ال يزال العراق حائرا يف عدد 
االحزاب وتوزيعها بني ال�سنة 
وال�سيعة ، ون�سبة البطالة فيه 

اقرتبت من االربعني باملئة  .

 العراق الذي 
يف قلوبهم 

ر�سائل تول�ستوي

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درجات احل���رارة �سرتتفع عن معدالتها ليوم ام�ض، وان اجلو 

�سيكون م�سم�سا يف العديد من مناطق البالد.    
C°  17 -C°  31  / النجف      C°  12 -    C° 28   /اأربيل

C°  18 -C°  33  / الب�سرة      C°  17 -    C° 31  /بغداد

C°  16 -C° 30 املو�سل/   C° 13 -    C° 29        الرمادي / 

حول العالم

قحطان جا�سم جواد

ريا�ض �سهيد الباهلي فنان متعدد 
فهو  امل���واه���ب وااله���ت���م���ام���ات، 
امل�سرح  ممثل مبدع وخمرج رفد 
مميزة  ع��الم��ات  ���س��ارت  باعمال 
كما يف م�سرحية تفاحة مع �سيخ 
قفطان  �سامي  ال��راح��ل  الفنانني 
يقف  ح�سني.اليوم  اآالء  والفنانة 
ممثال مع عدة جنوم يف م�سل�سل 
تلفزيوين من اخراج فنان عربي. 

قال عنه الباهلي:
مب�سل�سل  �ساأ�سارك  رم�سان  يف 
ط���ي���ب���ة ت���األ���ي���ف حم���م���د ح��ن�����ض 
اي��اد  ال�سوري  امل��خ��رج  واخ���راج 

حامد  دور  اج�سد  وفيه  النحا�ض 
اأعمال  لرجل  ال�سخ�سية  وه��ذه 
مي���ل���ك ����س���رك���ة جت����اري����ة وح��ق��ل 

دواجن.
ال�سا�سة؟ عن  الغياب  • ما�سر 

منذ  ال�����س��ا���س��ة  ع���ن  ان��ق��ط��ع��ت   -
م���اي���ق���ارب ال���ث���م���ان ����س���ن���وات، 

اعتذرت خاللها عن امل�ساركة
ت��ل��ك  ان  ب�����س��ب��ب  ع���م���ل���ني..  يف 
االعمال مل تكن بامل�ستوى اجليد 
الزمالء  بكل  االع��ت��زاز  �سديد  مع 
مقل  اأن��ا  اق��ول  وب�سراحة  فيها. 
اقتنع ومبا  اإال مبا  اأعمل  ال  الأين 
ي���ت���واف���ق م���ع روؤي����ت����ي ل��ل��ح��ي��اة 

والواقع.
• وم�سل�سل طيبة من ي�سمن انه 

عمل جيد؟
وجدته  العمل  ه��ذا  ان   اعتقد   -
ف���ي���ه...  ا����س���رتك  الأن  م��ن��ا���س��ب��ا 

ل��ل��درام��ا  �سيعيد  اأن���ه  اأع��ت��ق��د  ب��ل 
العراقية بريقها! وا�ساف الفنان 
املو�سم  ه��ذا  ان  كما  ال��ب��اه��ل��ي:- 
كبر  ب��ت��ط��ور  ي�سي  ال��رم�����س��اين 
يف جممل االأعمال الدرامية التي 
�ستعر�ض يف القنوات العراقية. 
امل�سرح؟  عن  اي�سا  غائب  • انت 
ا�سال  ه��ي  امل�سرحية  االع��م��ال   -
قليلة ومع ذلك �ساركت يف نهاية 
فلك  م�سرحية  يف  املا�سي  العام 
النبي  ع��ب��د  ع��ل��ي  للكاتب  ا���س��ود 
خ�سبة  ع��ل��ى  وق��دم��ت  ال���زي���دي. 

امل�سرح الوطني.
• غياب املمثل عن التمثيل لفرتة 

اال يوؤثر يف ادائه؟

- املمثل مثل الطيار تقا�ض خربته 
ب��ع��دد ���س��اع��ات ال���ط���ران وك���ذا 

املمثل بعدد اعماله
االعمال  من  ر�سيدك  هو  كم   •

الفنية؟
- ق��دم��ت اك���رث م��ن ث��الث��ني عمل 
ت���ل���ف���زي���وين وخ���م�������س���ة اأف������الم 

�سينمائية و18م�سرحية.
وامل�سرح  التلفزيون  يف  • مثلت 

وال�سينما فاليها تنتمي؟
الفني  العمل  اإىل  انتمي  اأن���ا   -
ف��اع��ال مع  ت��وا���س��ال  ال���ذي يحقق 
اين  ع��ن  النظر  بغ�ض  اجلمهور 
ال�سينما او  او  امل�سرح  يكون يف 

التلفزيون.

ريا�ض �سهيد لـ)املدى( م�سل�سالت رم�سان �ستعيد للدراما بريقها

ك�����س��ر االأمل�����ان ح����ّدة احَل��ج��ر 
�سمن  عليهم  ُف��ر���ض  ال����ذي 
ت����داب����ر اح����ت����واء ج��ائ��ح��ة 
حيوانات  باقتناء  ك��ورون��ا 
األيفة توؤن�سهم يف عزلتهم، اإذ 
لوحظ اأن مالجئ احليوانات 
ت�سهد عددًا كبرًا من طلبات 
ت��ع��ر  ال  ف���ي���م���ا  ال���ت���ب���ن���ي، 
ال��ع��ائ��الت اه��ت��م��ام��ًا اأح��ي��ان��ًا 

باأ�سل اجلراء والقطط.
املباعة  الكالب  ع��دد  وارتفع 
كبر"  "ب�سكل  ال���ب���الد  يف 

يف  امل���ئ���ة  يف   20 ب��ن�����س��ب��ة 
جلمعية  وفقًا   ،2020 العام 

"دويت�سه  االأمل��ان��ي��ة  ال��ك��الب 
هونديفيزن".

حيوان  مليون  نحو  ودخ��ل 
القطط  مقّدمها  يف  اإ���س��ايف 
امل����ن����ازل  اإىل  وال������ك������الب 
ال��ت��ي ي��وج��د فيها  االأمل��ان��ي��ة 
مليونًا   35 ح����وايل  اأ����س���اًل 
الفراء  ذات  احل��ي��وان��ات  م��ن 
كاالأ�سماك  و�سواها  والري�ض 

وال�سالحف.
ومل يقت�سر هذا االإقبال على 
عاملية،  ظاهرة  هو  بل  اأملانيا 
 19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  اأن  اإذ 
تبني  زي��ادة طلبات  اإىل  اأدت 

الكثر  يف  احل��ي��وان��ات 
من البلدان.

والح�������ظ ع������امل ال��ن��ف�����ض 
ال��ع��الق��ات  يف  املتخ�س�ض 
ب���ني االإن�������س���ان واحل���ي���وان 
دري���������س����دن  ج����ام����ع����ة  يف 
للتكنولوجيا فرانك ني�ستمان 
هي  االأليفة  "احليوانات  اأن 
مب��ث��اب��ة رف���ي���ق ل��ل��ك��ث��ري��ن، 

لالأ�سخا�ض  وخ�سو�سًا 
يعي�سون  ال��ذي��ن 

مبفردهم".

يف رد فعل غر متوق���ع، قام رجل اأمركي 
تعر�ض مطعمه لل�سرق���ة خالل عطلة نهاية 
االأ�سب���وع، مب�سارك���ة من�سور عل���ى موقع 
التوا�سل االجتماع���ي "في�سبوك" يعر�ض 
في���ه وظيفة على ال�سارق ب���داًل من املطالبة 
ب�سجن���ه. وبح�س���ب �سبك���ة "�س���ي اإن اإن" 
االأمركي���ة، فق���د ق���ام كارل واال����ض، الذي 
ميتلك مطعمًا يف مدين���ة اأوغو�ستا بوالية 
جورجيا االأمركية، مب�ساركة �سورة لباب 
مطعمه املحط���م واأخ���رى التقطتها كامرا 
املراقبة باملكان لل�س���ارق، يف من�سور على 
قائاًل:  ال�س���ور  عل���ى  "في�سب���وك" وعل���ق 
مع  بو�س���وح  يكاف���ح  ال���ذي  الل����ض  "اإىل 

احلي���اة اأو لدي���ه م�س���اكل مالي���ة... اأمتنى 
وظيف���ة.  عل���ى  للح�س���ول  اإيل  تاأت���ي  اأن 
هن���اك فر�ض اأف�س���ل من هذا امل�س���ار الذي 
اخرتته. ل���ن اأح�س���ر ال�سرطة ول���ن اأوجه 
ل���ك اأي اأ�سئلة. دعنا جنل����ض ونتحدث عن 
كيف ميكنن���ا م�ساعدتك". واأ�س���ار واال�ض 
اإىل اأن���ه يف البداي���ة كان غا�سب���ًا وحمبطًا 
للغاي���ة مم���ا ح���دث، لكن���ه �سع���ر بع���د ذلك 
باالأ�س���ف جتاه ال�سخ����ض. واأ�ساف قائاًل: 
"�سعرت باالأ�سف الأن هذا هو امل�سار الذي 
اختاره يف احلياة، واأخذت اأفكر اأي�سًا يف 
املخاط���ر التي يواجهها ه���ذا ال�سخ�ض يف 

كل مرة يفعل فيها هذا".

عاي���دت الفنان���ة اللبناني���ة اإلي�س���ا، متابعيه���ا مبنا�سب���ة عيد 
الف�س���ح املجي���د وكتب���ت: "اعرف الظ���روف �سعب���ة والكالم 

م���ا ع���اد يعطينا اأمل، ب�ض نح���ن اإمياننا قائم عل���ى الرجاء. اإال 
م���ا نتاأمل باإيام اأحل���ى. اإمتنى للجميع ف�سح جمي���د لكل الذين 

يحتفل���و اليوم به���ذا العيد، على اأم���ل تكون قيام���ة امل�سيح نهج 
حي���اة يخل�سنا من امل�ساعب اللي من���ر فيها ونعي�سها كل يوم". 

والق���ى من�سوره���ا اإعج���اب ع���دد كب���ر م���ن متابعيه���ا الذي���ن 
�سكروه���ا وعايدوه���ا باملقابل. على �سعيد اآخ���ر ت�سدر و�سم 
"كلن���ا الي�س���ا" الرتن���د، يف ال�سعودية واجلزائ���ر وعدد من 

البل���دان االأخ���رى، وذل���ك دعم���ًا له���ا. وع���رّب املتابعون يف 
لة  من�سوراته���م ع���ن تاأييده���م ودعمه���م لنجمته���م املف�سّ
اإلي�س���ا، م���ن خ���الل تعليق���ات حتم���ل الكثر م���ن احلب 
والثق���ة بها ومبواقفه���ا، باالإ�ساف���ة اىل ا�ستعادة بع�ض 

جملها وكلمات من اأغانيها.

حذف���ت املطرب���ة االأمريكي���ة، �س���ر، تغري���دة 
ع���رب ح�سابها عل���ى "تويرت"، ح���ول املواطن 
ال���ذي  فلوي���د،  االأ�س���ود، ج���ورج  االأمريك���ي 
قت���ل على ي���د عنا�س���ر بي�س���اء م���ن ال�سرطة 
االأمريكي���ة العام املا�سي، وذل���ك بعدما اأثارت 

�سخطا وا�سعا.
وغ���ردت �س���ر يف تغريدته���ا ملتابعيه���ا: "كن���ت 
اأحت���دث م���ع اأم���ي وقال���ت يل: �ساه���دت حماكمة 
ال�سرط���ي الذي قتل ج���ورج فلويد، وبكيت" ورددت 
عليه���ا: يبدو جنونيا ما �ساأقوله ي���ا اأمي ولكني ظللت 
اأفك���ر.. رمبا لو كنت هناك مبكان احلادث كان باإمكاين 
امل�ساع���دة". واأث���ارت تغري���دة �س���ر انتق���ادات وا�سعة 
النط���اق، اإذ اتهمه���ا بع�ض املعلقني عل���ى االإنرتنت باأنها 
متتل���ك عق���دة "املنقذ االأبي����ض". ورد م�ستخ���دم اآخر لها 
قائ���ال: "اإذا مل ينج���ح رج���ل االإطف���اء يف التدخ���ل، فم���ن 
املوؤك���د اأنه مل يك���ن لديك فر�س���ة الإنقاذه، ه���ل تعتقدين 
اأن لدي���ك نوعا من الق���وة ال�سحرية؟، لكن  �سر عادت 
اإىل "توي���رت" الحقا لالعتذار عن كلماتها ال�سابقة، 
وقال���ت اإنها حتدثت اإىل �سديق جعلها تدرك اأنه 
"ميكنها اأن تثر غ�سب النا�ض وتوؤذيهم بعدم 

معرفة كل ما هو غر منا�سب قوله".

اإقبال يف اأملانيا على اقتناء احليوانات للح�سول على دعم عاطفي 

 مح�سن فرحان 
الملحن الكبير اعلن عن اقامة مهرجان 
االإبداع العراق���ي، في ن�سخته االأولى، 
والذي تقيمه اللجنة الثقافية في نادي 
العلوية يوم الخمي�ض المقبل، الثامن 
م���ن ني�س���ان الج���اري. وق���ال الملحن 
مح�سن فرحان، الم�سرف على فعاليات 
المهرج���ان، اإن "هذا الكرنفال �سي�سهد 
تقديم فعاليات غنائية متنوعة يقّدمها 

فنانون من جيلي الرواد وال�سباب".
م���ع  حدي���ث  ف���ي  فرح���ان،  واأ�س���اف 
)الم���دى(، اإن "فنانة اأجنبية �ست�سارك 
في اإحدى فقرات المهرجان، من خالل 
تقديم اأغ���ان عراقية ب�سوته���ا"، الفتًا 
اإلى اأن "ليليا، وهي مطربة اأوكرانية، 
تمتلك �سوتًا جمياًل و�ستكون مفاجاأة 
للجمهور، حيث �ستقدم اأغاني عراقية 

ب�سحبة الفرقة المو�سيقية".

 ح�سين ر�سيد 
تعزي���ة   تلق���ى   واالعالم���ي  الكات���ب 
االتح���اد الع���ام لالأدب���اء والكّت���اب في 
الع���راق، بوف���اة والدته، الت���ي فارقت 

ني�س���ان   2 الجمع���ة  ي���وم  الحي���اة 
2021، كم���ا تلقى تع���ازي اال�سدقاء، 
الم���دى تتق���دم للزميل ح�سي���ن ر�سيد 
باأحر التع���ازي والموا�ساة، ولمحبي 

الراحلة ال�سبر وال�سلون. 

 6 April 2021

اأمريكي يعر�ض وظيفة على �سارق 
اقتحم مطعمه

اإلي�سا: 
لبنان مير بظروف �سعبة 

كهرمان��ة حممد غن��ي حكمت ف�ي معر�ض افرتا�س��ي لب�س��ام اخلناق

املطربة �سري حتذف 
تغريدة "غري الئقة" 
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