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 وا�صط/  جبار بچاي 

دخ���ل اإ�س���راب عم���ال بلدي���ة الك���وت يومه 
ال�ساد�س عل���ى التوايل م���ا اأدى اىل تعطيل 
ع�سرات الكاب�سات والآليات اخلدمية وبذلك 
حتول���ت املدينة اىل مكب نفاي���ات وامتلأت 
ومنطق���ة  العام���ة  وال�س���احات  ال�س���وارع 
ال�س���واق التجارية باأكدا�س النفايات الأمر 
الذي دفع ق�سم ال�سغال الهند�سية يف قيادة 

�س���رطة وا�س���ط للتدخل لرفع ج���زء من تلك 
النفاي���ات. وقدم العمال ر�س���الة اعتذار اىل 
اله���ايل ج���راء انت�س���ار النفاي���ات، ودعوا 
اجلميع مل�ساندتهم والوقوف معهم للمطالبة 

بحقوقهم امل�سروعة.
وقدم م�سوؤول يف البلدية ا�ستقالته ت�سامنًا 
مع مطالب العمال اأ�سحاب العقود والجور 
اليومي���ة لع���دم وج���ود جدي���ة يف تطبي���ق 

القرار 315 ل�سنة 2019.

اأن  املياح���ي  وا�س���ط حمم���د  اأك���د حماف���ظ 
ادارة املحافظ���ة ما�سية بتنفي���ذ القرار بكل 
جزئياته مبا يف ذلك تخ�سي�س قطعة اأر�س 
�سكني���ة لكل عام���ل، مو�سح���ًا اأن ما يح�سل 
من تذبذب با�ست���لم مرتباتهم يعود لنق�س 
اأم���وال اجلباي���ة والر�س���وم ك���ون رواتبهم 
مبوبة على هذا اجلانب لكنهم �سي�ستلمونها 
كامل���ة. ويقول املهند�س حممد الغامن، وهو 
م���ن اأ�سح���اب العقود يف بلدي���ة الكوت منذ 

ع���ام 2012، ي�سغل م�سوؤول ق�س���م الب�ستنة 
والتنظيف���ات لأحي���اء مرك���ز املدين���ة: "منذ 
�ست���ة اأي���ام ومهند�س���و اجلم���ال والنظاف���ة 
م���ن اأ�سح���اب العق���ود والج���ور اليومي���ة 
يف بلدية الك���وت يوا�سل���ون اإ�سرابهم عن 
العم���ل واأي�سا عطل���وا ال���دوام يف البلدية، 
لذلك �سارت اأكدا�س النفايات متلأ ال�سواق 

وال�ساحات العامة والحياء ال�سكنية."
 التفا�صيل �س4
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اأحمد عبد الرزاق �صكارة يكتب:

ن���ادي���ة ه���ن���اوي:

اأين الدبلوما�صية 
الذكية يف 

م�صار العالقات 
الأمريكية –

العراقية ؟ 

و�صعت نظرية 
جديدة 

لالأجنا�س 
الأدبية هي 

الأولى عربيًا 
وعالميًا

 بغداد/ حممد �صباح

اأكرث من خم�س���ن �سخ�سية �سيا�سية مهددة باإلبعاد 
واحلرمان م���ن خو�س غمار النتخاب���ات الربملانية 
املقبل���ة املق���رر اإجراوؤه���ا يف �سه���ر ت�سري���ن الأول 
املقب���ل، بع���د اإدانته���م مبلفات ف�س���اد م���ايل واإداري 
وق�ساي���ا جنائي���ة خمتلف���ة. ومن املرج���ح ان ي�سمل 
الق���رار نواب حالين و�سابقن وحمافظن، ووزراء 
حالين و�سابق���ن ووكلء وزراء، وروؤ�ساء عدد من 

الهيئات امل�ستقلة.
وكان جمل����س الق�س���اء الأعل���ى ق���د طال���ب يف العام 
2019 ببي���ان رفع احل�سانة ع���ن )21( نائبا متهمن 
بالف�س���اد الإداري خ���لل ف���رة عمله���م يف منا�س���ب 

تنفيذية.
وينظم الد�ست���ور الحتادي يف مادت���ه )63(/ ثانيا 
من���ح احل�سان���ة القانوني���ة ورفعه���ا عن النائ���ب، اإذ 
متن���ع الفق���رة )ب( اإلقاء القب�س عل���ى الع�سو خلل 
م���دة الف�س���ل الت�سريع���ي اإل اإذا كان متهم���ا بجناية 
ومبوافق���ة الأع�س���اء بالأغلبي���ة، اأما خ���ارج الف�سل 
الت�سريع���ي فتح�س���ر الفق���رة )ج( رف���ع احل�سان���ة 

مبوافقة رئي�س جمل�س النواب. 
ويب���ن يونادم كنا، رئي�س كتل���ة الرافدين الربملانية 
رف���ع  بطلب���ات  "الب���ت  اأن  ل�)امل���دى(  ت�سري���ح  يف 
احل�سان���ة عن خم�سة ع�سر نائبا اأمر مروك لرئا�سة 
الربمل���ان"، معت���ربا اأن "بع�س���ا م���ن ه���ذه الدعاوى 
املرفوع���ة بال�س���د م���ن الن���واب كيدي���ة ت�سقيطية". 
وي�سي���ف كن���ا اأن "ل احد يعلم مت���ى �ستعر�س هذه 
الطلبات على جمل�س النواب للبت بها كون اأن المر 
كم���ا قلنا م���روك لتقديرات هيئة رئا�س���ة الربملان"، 
لفت���ا اإىل ان "بع�س النواب واجهوا هذه التهامات 

وح�سم املو�سوع ل�ساحلهم ق�سائيا".
 التفا�صيل �س2 

تالحقهم تهم الف�صاد والقذف والت�صهير 

"50 �شخ�شية ممنوعة من الم�شاركة 
في االنتخابات اأغلبهم نواب ووزراء 

ث��اين رم�ش��ان ب��ا طقو���س.. واملواطن��ون متخوف��ون م��ن احلظ��ر وارتف��اع االأ�ش��عار 

خيارات م�صر وال�صودان 
في اأزمة �صد "النه�صة"

ناجح المعموري يكتب: 
اإنه  عجل،  على  العالم  "اإن 

يقترب من نهايته"
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 بغداد/ ح�صني حامت

للم���رة الثاني���ة على الت���وايل ي�ستقب���ل املواطنون 
�سه���ر رم�سان املبارك بل الطقو�س املعتادة ب�سبب 
م���ا فر�سته جائحة كورون���ا. ويتخوف مواطنون 
م���ن فر����س حظ���ر �سام���ل او ت�ساع���د يف ال�سعار 
يثق���ل كاهله���م. ويتاأمل مرت�سى عام���ر )32 �سنة( 
ه���لل �سهر رم�س���ان بح�سرة ويق���ول: "ظننت ان 
�سهر رم�سان املا�سي �سيكون اول واآخر �سهر مير 
مبثل هذه الفرة احلرجة التي مل ن�سهدها �سابقا، 

والتي �سلت اجمل الطقو�س يف العام كله".
وي�سي���ف عام���ر يف حديث���ه ل�)امل���دى( م�ستذك���رًا 
طقو�س���ه يف �سهور رم�س���ان بال�سن���وات ال�سابقة 
"كنا جنتمع بعد الفطور، يف اأحد املقاهي ال�سعبية 

منظم���ن فرقاُ للعبة )املحيب�س( تارة وتارة اخرى 
لع���ب )الدومينو(، وبعده���ا ننجمع يف احد بيوت 
ال�سدق���اء او الذه���اب اىل احد املطاع���م ال�سعبية 
لتن���اول وجبة )ال�سح���ور(". ويتاب���ع عامر قائل، 
�سبه  ال�سه���ر  كان���ت طقو�س  املا�س���ي  الع���ام  "يف 
معدوم���ة ب�سب���ب ب���دء ظه���ور فايرو����س كورون���ا 
وتخ���وف النا����س ب�س���دة، م�سين���ا ال�سه���ر نتاب���ع 
امل�سل�س���لت ونتوا�س���ل مع ال�سدق���اء عن طريق 
مواقع التوا�س���ل اللكروين ولع���ب )البوبجي( 
احيان���ا". وم�س���ى عام���ر بالق���ول، "ل اعل���م كيف 
�ستكون طقو�س �سه���ر رم�سان يف ال�سنة احلالية، 
اإذ ان ق���رارات احلكومة ب�س���اأن احلظر مت�ساربة، 

واللتزام مناطقي ون�سبي جدا".
ب���دوره يق���ول عم���ار حم���ادي )36 �سن���ة(- بائ���ع 

ع�س���ر- "كان النا�س يجتمع���ون ليل بكرثة حول 
ب�سط���ة الع�س���ر، والطقو����س والج���واء جميل���ة 
وتعب���ث البهجة والأمل"، "بينم���ا �سيقت�سر عملي 
يف ه���ذا ال�سهر كالعام املا�سي على بيع )ال�سفري( 
فق���ط". وي�سيف حم���ادي بنربة حزين���ة ل�)املدى( 
الوباء  املظاه���ر ج���راء  ه���ذه  انعدم���ت  "للأ�س���ف 

اللعن، وا�سبحت خمفية عن النظار".
من جهت���ه، يتخوف ابو احم���د )42 �سنة(- �سائق 
مركب���ة اأج���رة- م���ن فر����س حظ���ر �سام���ل ي�سيق 
اخلن���اق على دخل���ه املعا�س���ي. ويقول اب���و احمد 
ل�)امل���دى( "امتن���ى م���ن احلكومة النظ���ر يف حال 
املواط���ن وو�س���ع البدائ���ل واحلل���ول قب���ل اتخاذ 
القرارات التي ل توؤثر بدرجة واحدة على حياتهم 
ومعي�سته���م". وي�سيف ابو احم���د قائل: "يف كل 

عام ترتفع ا�سعار املواد الغذائية يف �سهر رم�سان 
ام���ا العام احل���ايل فقد كان الرتف���اع �سابقا لل�سهر 
الف�سيل"، معربا عن قلقه من "تزايد ا�سعار املواد 
الغذائي���ة بحجة الدولر ال���ذي ارتفع منذ اكرث من 
3 ا�سه���ر". وبحك���م عمله ك�سائق اج���رة يتابع ابو 
احمد حديثه قائ���ل، اإن "طقو�س �سهر رم�سان يف 
الع���ام احل���ايل �ستكون �سعب���ة جدا، م���ن الناحية 
"يف  بالق���ول،  م�ست���دركا  واملادي���ة"،  املعنوي���ة 
بداي���ة فر����س احلظر يف �سه���ر �سب���اط كان العمل 
ي�س���ري ب�سعوب���ة ب�سبب حظر التج���وال اجلزئي 

والزدحامات الكثيفة".
وم�س���ى ابو احمد بالقول: "يف �سهر رم�سان يقل 
عملن���ا ب�سبب رك���ود احلركة والت���زام اكرث النا�س 

املنازل نتيجة ال�سيام وحرارة اجلو".

 خا�س/ املدى

قب���ل نح���و اأ�سب���وع ت�ساج���ر عنا�سر 
ادعوا انه���م تابعون حلرك���ة ع�سائب 
اأه���ل احل���ق م���ع موظ���ف يف دائ���رة 
التعوي�س���ات يف املو�س���ل. ال�سج���ار 
تط���ور اىل ا�ستخدام ال�سلح وت�سبب 
احل���ادث حينها ب�سقوط 3 جرحى من 

املدنين داخل الدائرة.
و�سرع���ان م���ا مت حل اخل���لف عندما 
تدخلت "قوة من اأم���ن احل�سد" يقول 
العن���زي  اأحم���د  وال�سحف���ي  امل���دون 

ل�)املدى(.
وي�سيف العنزي وهو اأحد الأ�سخا�س 

الذي���ن �سه���دوا احلادثة الت���ي وقعت 
م���ن  "م�سلح���ن  اإّن  ني�س���ان،   7 يف 
حرك���ة ع�سائ���ب اأه���ل احل���ق قدم���وا 
�سباح���ا اإىل دائ���رة التعوي�س���ات يف 
منطق���ة املن�س���ور، جنوب���ي املدين���ة، 
وطلب���وا من امل�س���وؤول هن���اك اإ�سافة 
قائمة اأ�سم���اء اإىل البيان���ات اخلا�سة 
بامل�سمولن بالتعوي�سات التي اأطلقت 
للمت�سررين م���ن الإرهاب والعمليات 
الع�سكري���ة مبوجب قانون املوازنة". 
واأو�س���ح اأّن "امل�س���وؤول رف�س اإدراج 
الأ�سماء خ���ارج ال�سياق���ات القانونية 
التي ت�س���رط اإجراء ك�س���ف وتدقيق 
قب���ل اإ�سافة اأي ا�سم، م���ا دفع عنا�سر 

احلرك���ة اإىل التهج���م علي���ه وافتع���ال 
�سجار". 

وتعليق���ًا عل���ى احل���ادث قال���ت هيئ���ة 
بي���ان حينه���ا،  ال�سعب���ي يف  احل�س���د 
انه "قام���ت جمموعة تدع���ي النتماء 
دائ���رة  بدخ���ول  ال�سعب���ي  للح�س���د 
التعوي�سات يف مدينة املو�سل، حيث 
اأحدثت �سجارا وفو�سى داخل املبنى 
قب���ل ان تق���وم مديري���ة اأم���ن احل�س���د 
والتحقيق���ات  باعتقاله���م  ال�سعب���ي 
و�سنوافيك���م  الآن،  لغاي���ة  جاري���ة 
بالتفا�سيل لحقا". ومل ي�سدر تعليق 

جديد عن احلادث حتى الآن.
 التفا�صيل �س4

احلكومة املحلية وعدت بتوفري رواتب وقطعة اأر�س لكل عامل

متهم اأي�صًا مبهاجمة دائرة التعوي�صات قبل اأ�صبوع

ف�شيل م�شلح يهدد قائممقام املو�شل بعد اعتقال 
جماعة ت�شتويل على االأرا�شي 

عملية ا�ستباقية يف �سل�سلة جبال حمرين... عد�سة: حممود روؤوف 

 بغداد/ متيم احل�صن

ف�س���رت بع�س الط���راف يف كركوك فر����س "اإجراءات 
"خط���وات  انه���ا  عل���ى  املحلي���ة  الدارة  م���ن  غريب���ة" 
ا�ستباقي���ة" ملتغرات �سيا�سية قد تعي���د جزءا كبرا من 

ممثل���ي الك���رد اىل املحافظة بع���د قطيعة دام���ت نحو 3 
�سنوات.

ودخل���ت الزم���ة يف كرك���وك بنف���ق مظل���م بع���د اع���ادة 
النت�س���ار التي نفذتها حكومة حي���در العبادي ال�سابقة، 
ردا عل���ى ال�ستفت���اء ال���ذي نظم���ه اإقلي���م كرد�ست���ان يف 
ايل���ول 2017، و�ساركت في���ه كركوك، حيث اجرب قوات 
البي�سمركة على العودة اىل حدود ما قبل عام 2003 اأو 

ما يعرف ب�"اخلط الزرق" وهو خط عر�س 36.
لك���ن ج���زءا من الج���راءات اجلدي���دة كان عقابي���ا، مثل 
ملحق���ة ع�سرات ال�سب���اط من الك���رد يف كركوك بتهمة 
ال�س���راك بال�ستفت���اء رغم مرور نح���و 3 �سنوات على 
اجرائه، وا�سبح هوؤلء ال�سباط معر�سون للطرد الآن.

وحتى نهاي���ة العام املا�سي كانت كرك���وك على م�سارف 
اع���لن اتف���اق تاريخ���ي ب���ن املكون���ات لنه���اء ملف���ات 
عالق���ة منذ عقود، لكن ال�ستع���دادات للنتخابات اأعادت 
الو�س���اع اىل املرب���ع الول، بح�سب بع����س امل�سوؤولن 

يف املحافظة.
وعاد الكرد والركم���ان يف كركوك لل�سكوى من الدارة 
العربية للمحافظة، وال�سيطرة على الموال واملنا�سب، 
بينما نفى العرب تلك املزاعم، واعتربوها �سمن احلرب 
الدائ���رة منذ �سن���وات لل�سيط���رة على من�س���ب املحافظ 

الذي يدار منذ �سنوات بالوكالة.
 التفا�صيل �س3 

مع قرب عودة الحزب الديمقراطي اإلى كركوك

اأ�شبوع على اإ�شراب عمال بلدية وا�شط: الكوت تتحول ملكب نفايات 

حتركات ملحاكمة 75 �شابطًا بتهمة 
امل�شاركة يف ا�شتفتاء االإقليم 

 بغداد/ فرا�س عدنان

ك�سفت قيادة العمليات امل�سرك���ة، اأم�س الثنن، عن اأهداف 
معلوم���ات  اأن  اإىل  لفت���ة  دي���اىل،  يف  الع�سكري���ة  العملي���ة 
وردت ع���ن تواج���د عنا�س���ر تنظي���م داع����س الإرهاب���ي قرب 
بحرة حمري���ن، موؤكدة اأن املحافظة ت�سه���د ا�ستقرارًا اأمنيًا 
بع���د �سهرين م���ن تكثيف الن�ساط���ات ال�ستخباري���ة. ويقول 
املتح���دث با�س���م القي���ادة حت�س���ن اخلفاج���ي، يف ت�سري���ح 

اإىل )امل���دى(، اإن "معلوم���ات ا�ستخباري���ة وردت عن تواجد 
عنا�سر تنظيم داع�س الإرهابي غرب بحرة حمرين التابعة 
ملحافظة دياىل". واأ�ساف اخلفاجي، اأن "هذه املنطقة وعرة 
ج���دًا ي�ستغلها الإرهابيون للقي���ام بعمليات عدة �سواء داخل 

دياىل، اأو باجتاه �سلح الدين اأو غربي كركوك".
واأ�س���ار، اإىل اأن "عملي���ة ع�سكرية انطلقت م���ن عدة حماور، 
وباأوق���ات خمتلف���ة، وت�ستم���ر لعدة اأي���ام، �سبقته���ا �سربات 
جوية لطائ���رات )اأف- 16( العراقي���ة بال�سراك مع طران 

اجلي����س". واأو�س���ح اخلفاجي، اأن "التح���رك بداأ من حمور 
الق���وة اخلا�سة، والفرق���ة املدرعة التا�سع���ة التابعة للجي�س 

العراقي، واحل�سد ال�سعبي، وقوات الرد ال�سريع".
واأورد، اأن "النتائ���ج ق���د ظه���رت منذ ال�ساع���ات الأوىل لبدء 
العملي���ة"، مو�سحًا اأن "طران اجلي����س متكن، وعلى قاطع 
القوات الربية، م���ن قتل خم�سة اإرهابين حاولوا الهرب من 

الطوق الأمني".
 التفا�صيل �س2 

العمليات امل�شرتكة: مناطق دياىل ال�شاخنة ت�شهد ا�شتقرارًا ملحوظًا



 خا�ص/ المدى

اأك����دت االإدارة المحلية في الب�ص����رة، ام�����س االثنين، 
اأن مين����اء الف����او �صينجز �صمن المواقي����ت المقّرة في 
العقد، الفتة اإلى اأن وزارة النقل م�صوؤولة عن الرقابة 
عل����ى تنفي����ذ الم�ص����روع. واأ�ص����ارت اإل����ى اأن الموازنة 
وّفرت التخ�صي�صات المالية الكافية له. ويقول نائب 
المحاف����ظ معين الح�ص����ن، ف����ي حديث اإل����ى )المدى(، 

اإن "رئي�����س الوزراء م�ص����طفى الكاظم����ي، عندما زار 
الب�صرة اطلع على الم�صاريع الخم�صة التي تم و�صع 
حجر االأ�صا�س لها في ميناء الفاو". واأ�صاف الح�صن، 
اأن "م�ص����روعين من ميناء الفاو قد تم االنتهاء منهما، 
وهما كا�ص����ر االأمواج وال�صداد ال�صخرية، وبقيت لنا 
خم�ص����ة اأخرى �ص����تنجز من �ص����ركة دايوو الكورية". 
واأ�ص����ار، اإلى اأن "الم�ص����اريع المتبقية تتعلق ب�صاحة 
الحاوي����ات والقن����اة البحري����ة، وقن����اة خ����ور الزبير، 

والطريق الرابط بين اأم ق�صر والميناء".
للدول����ة  العام����ة  "الموازن����ة  اأن  الح�ص����ن،  واأو�ص����ح 
العراقي����ة ر�ص����دت اأم����وااًل الإكم����ال تل����ك الم�ص����اريع، 
بم����ا يوؤم����ن �ص����حة ت�ص����ليم ال�ص����ركات ا�ص����تحقاقاتها 
ح����ال تنفي����ذ االأعم����ال المناطة به����ا". و�ص����دد على اأن 
"مين����اء الف����او �ص����ينجز �ص����من المواقي����ت المحددة 
بموج����ب العقد المبرم مع ال�ص����ركة الكوري����ة"، مبينًا 
اأن "الجه����ة الم�ص����وؤولة ع����ن مراقبة تنفي����ذ العقد هي 

وزارة النق����ل الأنه����ا ه����ي م����ن اأبرمته من خ����ال مدير 
عام �ص����ركة موانئ العراق، كما اأنه����ا الجهة القطاعية 
الم�ص����تفيدة من هذا الم�ص����روع". ويوا�صل الح�صن، 
اأكد على تنفيذ االلتزامات  "رئي�����س مجل�س الوزراء 
الملق����اة على الجانب الحكومي، وه����ي االأموال التي 
�ص����تعطى لل�ص����ركات ح�صب ن�ص����ب االنجاز". وم�صى 
الح�ص����ن، اإلى اأن "العمل �صيتم رغم ال�صعوبات التي 
عانينا منها طيلة ال�صنوات الما�صية، من اأجل انجاز 

م�ص����روع كان يمث����ل حلمًا مهم����ًا الأبن����اء المحافظة". 
م����ن جانبه، ذكر النائب الب�ص����ري عل����ي الحميداوي، 
في ت�ص����ريح اإل����ى )المدى(، اأن "الموازنة خ�ص�ص����ت 
اأم����وااًل جيدة للم�ص����اريع ال�ص����تراتيجية". واأ�ص����اف 
الحميداوي، اأن "اأحد هذه الم�صاريع هو ميناء الفاو 
الكبير الذي خ�ص�����س له اأكثر من 400 مليار دينار"، 
مو�ص����حًا اأن "ه����ذا المبل����غ م����ن �ص����اأنه اأن ينج����ز هذا 

الم�صروع الذي انتظره العراقيون كثيرًا".

و�ص����دد، على �ص����رورة اأن "تمار�س الجهات الرقابية 
دوره����ا ف����ي عملي����ة الرقاب����ة عل����ى ال�ص����رف واآلياته، 
واأن تتمك����ن الجهات التنفيذية م����ن االإيفاء بوعودها 
ب�ص����اأن هذا الميناء". وكان رئي�س الوزراء م�ص����طفى 
الكاظم����ي قد و�ص����ع الحج����ر االأ�ص����ا�س لمين����اء الفاو 
الكبي����ر، مو�ص����حًا اأن م�ص����اريعه �ص����توفر فر�س عمل 
كثي����رة الأهل الب�ص����رة وبقية المحافظات، و�صي�ص����هم 

في تطوير المحافظة.

 بغداد/ المدى

وّقع رئي�س الجمهورية برهم �صالح، اأم�س االثنين، 
المر�ص���وم الخا�س باإج���راء االنتخابات المبكرة في 
العا�ص���ر من ت�صرين االأول المقبل، ودعا الموؤ�ص�صات 
المعني���ة الى العم���ل لتحقيق نزاهتها. وقال �ص���الح 
ف���ي كلم���ة ل���ه تابعته���ا )الم���دى(، اإن "االنتخاب���اِت 
المقبل���َة مهم���ة ومف�ص���لية وتاأ�صي�ص���ية، وتاأتي بعد 
حراك �ص���عبي ناه�س يطالب باالإ�ص���اِح وت�صحيح 
الم�ص���ارات". واأ�ص���اف، اأن "تاأمين ح���ق العراقيين 
في اختي���ار ممثليهم بعيدًا عن ال�ص���غوط واالبتزاز 
و�ص���رقة اأ�ص���واتهم يمثل اأولويًة ق�ص���وى، للخروج 

من تر�صبات وتراكمات المراحل ال�صابقة".
لانتخاب���ات  "اال�ص���تعداد  اإل���ى  �ص���الح،  ودع���ا 
االإرادة  ع���ن  والتعبي���ر  فيه���ا  الج���ادِة  والم�ص���اركة 
الحرة"، وعّد "االنتخابات فر�ص���ة لتحقيق تطلعات 

ال�ص���عب النبي���ل". و�ص���دد، على �ص���رورة اأن "تكون 
اأ�ص���واتنا االنتخابي���ة حا�ص���مًة وحازم���ة ف���ي تاأكيِد 
االنتق���ال بالعراق اإلى مرحلة يك���ون فيها اأكثر تقدمًا 

وعداًل وا�صتقرارًا وا�صتقااًل".
وبي���ن رئي����س الجمهوري���ة، اأن "موؤ�ص�ص���اِت الدولة 
المعني���ة مدع���وة لاإ�ص���راع ف���ي تحقي���ِق متطلب���ات 
اإجراء انتخابات نزيهة". وطالب باإزالة "الهواج�س 
وال�ص���كوك الت���ي كان���ت �ص���ببًا رئي�ص���ًا ف���ي ع���زوف 
قطاع لي����س بالقليل من المواطني���ن عن االنتخابات 
ال�ص���ابقة". وراأى، اأن���ه "ال ب���د م���ن تهيئ���ة المن���اخ 
وتحقي���ِق  المعان���اة  لرف���ِع  المطل���وب  ال�صيا�ص���ي 
العدال���ة ف���ي اختي���ار �ص���لطات ت�ص���ريعية وتنفيذية 
قوي���ة وقادرة على �ص���يانِة ال�ص���يادة وحف���ظ الدولة 
وهيبتها وتر�ص���يِخ العدالة بي���ن المواطنين". واأكد 
�ص���الح، "�صرورة  العمل والتن�ص���يق الفاعل والجاد 
بي���ن االأمم المتحدة ومفو�ص���ية االنتخاب���ات لتاأمين 
الرقابة االأممية و�ص���مان نزاه���ة العملية االنتخابية 
بم���ا ي�ص���اهم ف���ي نجاحه���ا، وبما ي�ص���من ال�ص���يادة 
واحت���رام القرار الم�ص���تقل للعراقيين". ويوا�ص���ل، 
اأن "االنتخابات �صتجري في ظروٍف نقدر وتقدرون 
حتم���ًا م�ص���اعبها، م���ن جائح���ة كورون���ا والتح���دي 
االأمني بمجابهة االإرهاب والخارجين عن القانون". 
وم�صى �صالح، اإلى التعويل على "على همة اأجهزتنا 
االأمنية ووعي �ص���عبنا بتحمل الم�ص���وؤولية في حفظ 
ام���ن االنتخاب���ات والناخبي���ن". يذك���ر اأن مجل����س 
الوزراء �ص���بق اأن اأتخذ ق���رارًا باإج���راء االنتخابات 
المبكرة في العا�ص���ر من �ص���هر ت�صرين االأول المقبل، 
فيما قرر مجل�س النواب حل نف�ص���ه قبل ذلك الموعد 

بثاثة اأيام.
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 بغداد/ محمد �سباح

اأكث���ر م���ن خم�ص���ين �صخ�ص���ية �صيا�ص���ية 
مه���ددة باإالبع���اد والحرم���ان م���ن خو�س 
المقبل���ة  البرلماني���ة  االنتخاب���ات  غم���ار 
المقرر اإجراوؤها في �ص���هر ت�ص���رين االأول 
المقب���ل، بعد اإدانتهم بملفات ف�ص���اد مالي 

واإداري وق�صايا جنائية مختلفة.
وم���ن المرج���ح ان ي�ص���مل الق���رار ن���واب 
حاليين و�ص���ابقين ومحافظي���ن، ووزراء 
وزراء،  ووكاء  و�ص���ابقين  حاليي���ن 

وروؤ�صاء عدد من الهيئات الم�صتقلة.
وكان مجل����س الق�ص���اء االأعلى ق���د طالب 
ف���ي الع���ام 2019 ببي���ان رفع الح�ص���انة 
عن )21( نائبا متهمين بالف�ص���اد االإداري 

خال فترة عملهم في منا�صب تنفيذية.
وينظ���م الد�ص���تور االتح���ادي ف���ي مادته 
)63(/ ثاني���ا من���ح الح�ص���انة القانوني���ة 
ورفعه���ا عن النائ���ب، اإذ تمنع الفقرة )ب( 
اإلق���اء القب����س عل���ى الع�ص���و خ���ال مدة 
متهم���ا  كان  اإذا  اإال  الت�ص���ريعي  الف�ص���ل 
بجناي���ة وبموافق���ة االأع�ص���اء باالأغلبية، 
اأم���ا خارج الف�ص���ل الت�ص���ريعي فتح�ص���ر 
بموافق���ة  الح�ص���انة  رف���ع  )ج(  الفق���رة 
رئي����س مجل�س الن���واب. ويبي���ن يونادم 
كن���ا، رئي����س كتل���ة الرافدي���ن البرلمانية 
في ت�ص���ريح ل�)المدى( اأن "البت بطلبات 
رف���ع الح�ص���انة ع���ن خم�ص���ة ع�ص���ر نائبا 
اأم���ر متروك لرئا�ص���ة البرلم���ان"، معتبرا 
اأن "بع�ص���ا من هذه الدع���اوى المرفوعة 

بال�صد من النواب كيدية ت�صقيطية".
مت���ى  يعل���م  اح���د  "ال  اأن  كن���ا  وي�ص���يف 
�ص���تعر�س ه���ذه الطلب���ات عل���ى مجل����س 
الن���واب للب���ت بها كون اأن االم���ر كما قلنا 
متروك لتقديرات هيئة رئا�صة البرلمان"، 
الفتا اإلى ان "بع�س النواب واجهوا هذه 
االتهامات وح�ص���م المو�ص���وع ل�صالحهم 
ق�ص���ائيا". وتنق�ص���م الته���م الموجهة من 
الق�صاء اإلى )21( نائبا بين ق�صايا تتعلق 

بف�ص���اد مالي واإداري، وق�ص���م ثان يتعلق 
بوج���ود دع���اوى مرفوعة �ص���د مجموعة 
اإل���ى  باالنتم���اء  تتهمه���م  الن���واب  م���ن 
الجماعات الم�ص���لحة، وق�صم ثالث يندرج 
وال�ص���راعات  الخاف���ات  ق�ص���ايا  تح���ت 
الع�ص���ائرية. وكان االدع���اء الع���ام وج���ه 
موؤخ���را كتابًا اإل���ى مجل�س الن���واب لرفع 

الح�ص���انة عن النائب كريم عفتان، مبينًا 
اأن اأ�ص���باب رفع الح�ص���انة تندرج �ص���من 
ق�ص���ية ف�ص���اد تخ�س عقود محطة االنبار 
الغازي���ة. ويوؤك���د رئي����س كتل���ة الرافدين 
البرلمانية اأن "الكثير من التهم والق�صايا 
الموجهة �ص���د بع�س الن���واب انتهت بعد 
الب���ت به���ا ق�ص���ائيا"، متوقعا اأن "ت�ص���هد 

الفت���رات المقبلة توجي���ه اتهامات عديدة 
بق�ص���د  ال�صيا�ص���يين  م���ن  الكثي���ر  �ص���د 
حرمانهم من الم�ص���اركة ف���ي االنتخابات 
البرلمانية". ويلفت ع�صو لجنة التطوير 
البرلماني���ة في مجل�س الن���واب ان "ملف 
الت�ص���قيط �صي�ص���تخدم بق���وة قب���ل فت���رة 
اإجراء االنتخابات المبكرة والق�ص���د منه 

اإبعاد بع�س ال�صخ�صيات عن الم�صهد".
وكان مجل�س النواب في دورته ال�ص���ابقة 
قد رفع الح�ص���انة عن مجموعة من نوابه 
بع���د االتهامات التي اأطلقه���ا وزير الدفاع 
خالد العبي���دي عن تورطهم في �ص���فقات 
ف���ي وزارت���ه م���ن بينه���م رئي����س  ف�ص���اد 
البرلمان ال�ص���ابق الذي ا�ص���قط الق�ص���اء 

جميع التهم الموجهة �صده.
ويذك���ر رحي���م العب���ودي، ع�ص���و الهيئ���ة 
ت�ص���ريح  ف���ي  الحكم���ة  لتي���ار  العام���ة 
ل�)الم���دى( اأن "هن���اك اأكث���ر من خم�ص���ين 
�صخ�ص���ية �صيا�صية �صتحرم من الم�صاركة 
المبك���رة  البرلماني���ة  االنتخاب���ات  ف���ي 
المقرر اإجراوؤها في �ص���هر ت�ص���رين االأول 

المقبل"، الفتا اإلى اأن "هذه ال�صخ�ص���يات 
معروفة في الو�ص���ط ال�صيا�ص���ي وتبواأت 

منا�صب عديدة في الدولة العراقية".
وفي ت�صريح �ص���ابق ل�)المدى( ذكر نائب 
رئي����س اللجن���ة القانوني���ة ف���ي مجل����س 
الن���واب محم���د الغ���زي ان "ع���دد طلبات 
رفع الح�ص���انة عن النواب وا�ص���تقدامهم 
من قبل الق�ص���اء ي�ص���ل اإلى قرابة �ص���تين 
طلبا موزع���ة بين دعاوى ت�ص���هير وقذف 
وف�ص���اد"، الفتا اإل���ى اأن "رئا�ص���ة مجل�س 
الن���واب اأحال���ت ه���ذه الطلب���ات في وقت 
ما����س اإل���ى الم�صت�ص���ارين ف���ي الدائ���رة 
القانونية". وي�ص���يف العبودي اأن "قرار 
بملف���ات  اإدانته���م  بع���د  ياأت���ي  حرمانه���م 
ف�ص���اد وهدر للمال العام وق�صايا جنائية 
مختلف���ة، ف�ص���ا ع���ن �ص���مول ق�ص���م منهم 
بعدم���ا  والعدال���ة  الم�ص���اءلة  باإج���راءات 
كانوا في فترات �ص���ابقة قد ح�ص���لوا على 
ا�ص���تثناءات من روؤ�ص���اء وزراء �ص���ابقين 
م���ن ه���ذه االإج���راءات". وكان البرلم���ان 
ال�صابق قد ت�صلم طلبات من الق�صاء لرفع 
الح�ص���انة ع���ن ع�ص���رين نائب���ا، وحاولت 
رئا�ص���ة البرلم���ان في ال���دورة الما�ص���ية 
الت�ص���تر على هوؤالء النواب عبر ت�صكيلها 

لجنة اأ�صمتها "لجنة رفع الح�صانة".
 ول���م تقدم ف���ي حينها اللجن���ة البرلمانية 
تقريره���ا النهائ���ي اإل���ى رئا�ص���ة البرلمان 
لعر�ص���ه في قب���ة مجل�س الن���واب والذي 
يتناول رفع الح�صانة عن عدد من النواب 
االإره���اب  بق�ص���ايا  بالت���ورط  متهمي���ن 

والف�صاد وت�صهير وقذف.
ويو�ص���ح العبودي اأن "بع�ص���ا من الذين 
�صيتم منعهم من الم�صاركة في االنتخابات 
المقبلة نواب حاليون و�صابقون ووزراء 
م�ص���تقلة،  هيئ���ات  وم���دراء  �ص���ابقون 
ومحافظون، ووكاء وزراء، اإ�ص���افة اإلى 
وزيرين م���ن الحكومة الحالي���ة"، منوها 
اإل���ى اأن "اغل���ب المحرومين م���ن النواب 

الحاليين وال�صابقين".

تالحقهم تهم 
الف�ساد والقذف 
والت�سهير 

االنتخابات  يف  امل�شاركة  من  ممنوعة  �شخ�شية   50
اأغلبهم نواب ووزراء 

الفتات انتخابية يف �شوارع بغداد ... ار�شيف

 بغداد/ فرا�ص عدنان

ك�صفت قيادة العمليات الم�صتركة، اأم�س 
االثنين، عن اأهداف العملية الع�ص���كرية 
اإل���ى اأن معلوم���ات  ف���ي ديال���ى، الفت���ة 
وردت عن تواجد عنا�صر تنظيم داع�س 
االإرهابي قرب بحي���رة حمرين، موؤكدة 
اأن المحافظ���ة ت�ص���هد ا�ص���تقرارًا اأمني���ًا 
بع���د �ص���هرين م���ن تكثي���ف الن�ص���اطات 

اال�صتخبارية.
ويقول المتحدث با�صم القيادة تح�صين 
الخفاجي، في ت�ص���ريح اإل���ى )المدى(، 
اإن "معلوم���ات ا�ص���تخبارية وردت ع���ن 
تواجد عنا�ص���ر تنظيم داع�س االإرهابي 
غرب بحيرة حمري���ن التابعة لمحافظة 

ديالى".
واأ�ص���اف الخفاجي، اأن "ه���ذه المنطقة 
وعرة جدًا ي�ص���تغلها االإرهابيون للقيام 
�ص���واء داخ���ل ديال���ى،  ع���دة  بعملي���ات 
غرب���ي  اأو  الدي���ن  �ص���اح  باتج���اه  اأو 
"عملي���ة  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار،  كرك���وك". 
ع�ص���كرية انطلق���ت م���ن ع���دة مح���اور، 
وباأوقات مختلفة، وت�ص���تمر لعدة اأيام، 
�صبقتها �ص���ربات جوية لطائرات )اأف- 
16( العراقي���ة باال�ص���تراك م���ع طي���ران 

الجي�س".
واأو�ص���ح الخفاج���ي، اأن "التح���رك بداأ 
م���ن مح���ور الق���وة الخا�ص���ة، والفرقة 
للجي����س  التابع���ة  التا�ص���عة  المدرع���ة 

العراق���ي، والح�ص���د ال�ص���عبي، وقوات 
"النتائ���ج  اأن  ال�ص���ريع". واأورد،  ال���رد 
ق���د ظه���رت منذ ال�ص���اعات االأول���ى لبدء 
العملية"، مو�ص���حًا اأن "طيران الجي�س 
تمكن، وعلى قاطع الق���وات البرية، من 
قت���ل خم�ص���ة اإرهابيين حاول���وا الهرب 

من الطوق االأمني".
وبين الخفاج���ي، اأن "محوري القوات 
الخا�صة والح�ص���د ال�صعبي �صهدا اأي�صًا 
قتل عدد م���ن االإرهابيين، واال�ص���تياء 

على معداتهم وتدمير م�صافاتهم".
واأكد الخفاجي، اأن "عنا�ص���ر داع�س ما 

زالوا موجودين، لكن تنقلهم ون�صاطهم 
يختلف م���ن منطقة اإلى اأخرى"، منوهًا 
اإلى اأن "قواتنا �ص���بق اأن �صنت عمليات 
الدي���ن  �ص���اح  مناط���ق  ف���ي  وا�ص���عة 
واأردف،  كرك���وك".  غرب���ي  وجن���وب 
بع����س  ا�ص���تغلوا  "االإرهابيي���ن  اأن 
الثغ���رات وانتقلوا اإلى بحيرة حمرين، 
واعتق���دوا اأن هذا المكان ي�ص���كل مانعًا 
مائي���ًا ي�ص���عب عل���ى الق���وات االأمني���ة 

التعامل معه".
واأفاد الخفاجي، ب���اأن "واجباتنا تكمن 
بمط���اردة تواج���د االإرهابيي���ن ف���ي اأي 

بمختل���ف  االأمني���ة  والق���وات  م���كان، 
ت�ص���كياتها م�ص���تمرة ف���ي ماحقته���م، 
وه���و م���ا ح�ص���ل ف���ي �صل�ص���لة جب���ال 
قرة ج���وخ ال�ص���هر الما�ص���ي والتي تم 
ا�صتهدافها باأكثر من 180 �صربة جوية 
و�صواًل اإلى هذا المانع المائي". ويرى 
العملي���ة  م���ن  "اله���دف  اأن  الخفاج���ي، 
توفي���ر االأمن لهذه المنطقة وقطع طرق 
االإم���داد"، ولم ي�ص���تبعد "الذه���اب اإلى 
مناطق اأخرى يتواجد فيها االإرهابيون 
ف���ي الم�ص���تقبل، بناء عل���ى المعلومات 
اال�صتخبارية". وتحدث، عن "ا�صتقرار 

اأمني تعي�ص���ه ديال���ى، بعد �ص���هرين من 
ف���ي  ال�ص���يما  اال�ص���تباقية،  العملي���ات 
مناط���ق كان���ت تعتب���ر �ص���اخنة، وه���و 
جهد يح�ص���ب للقوات االأمنية". وم�صى 
الخفاجي، اإلى اأن "الجهد م�ص���تمر على 
اإقفال الحدود العراقية ال�ص���ورية ومنع 
ت�ص���لل االإرهابيين، عب���ر طريق جنوب 
غرب���ي نينوى، وجن���وب غربي كركوك 

و�صواًل اإلى �صاح الدين وديالى".
م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�ص���و لجن���ة االأم���ن 
ب���در  الن���واب  مجل����س  ف���ي  والدف���اع 
الزيادي، في ت�ص���ريح اإلى )المدى(، اأن 
"تنظيم داع�س لم تعد له ال�صيطرة على 
م�ص���ك االأر����س كم���ا كان في ال�ص���ابق". 
ف���ي  "العملي���ة  اأن  الزي���ادي،  واأ�ص���اف 
ديال���ى، تعك�س تط���ور الق���وات االأمنية 
اإرهاب���ي  تواج���د  الأي  تت�ص���دى  باأنه���ا 
المج���ال  تف�ص���ح  وال  علي���ه  وتق�ص���ي 
لداع����س ف���ي القيام بهجمات". و�ص���دد، 
على اأن "التنظيم يتكبد يوميًا خ�ص���ائر 
فادحة، وقتل���ى كثيرين، كما اأن القوات 
االأمني���ة اأ�ص���بحت تمتل���ك المعلوم���ات 
الكامل���ة ع���ن عنا�ص���ره واأوراقهم باتت 
مك�ص���وفة". وانته���ى الزي���ادي، اإلى اأن 
با�ص���تمرار  تخو�ص���ها  التي  "المع���ارك 
القوات الع�ص���كرية �ص���د بقايا التنظيم 
تعتم���د عل���ى المعلوم���ة اال�ص���تخبارية 
وبجه���د فني ع���ال يت���م فيها ا�ص���تخدام 

�صاح الجو في معالجة االأهداف".

العمليات امل�شرتكة: مناطق دياىل "ال�شاخنة" ت�شهد ا�شتقرارًا ملحوظًا
الق�ات االأمنية تقتحم ح�سنًا جديداً لداع�ص في بحيرة حمرين

حكومة الب�شرة: اأموال ميناء الفاو موؤمنة والعمل �شينجز وفق املدد املثبتة

مقاتالت يف جبال حمرين ... عد�شة حممود روؤوف 

رئي�س اجلمهورية ي�شادق على املر�شوم 
اخلا�س باإجراء االنتخابات



 بغداد/ تميم الح�سن

ف�سرت بع�ض االطراف في 
كركوك فر�ض "اإجراءات 

غريبة" من االدارة المحلية 
على انها "خطوات ا�ستباقية" 

لمتغيرات �سيا�سية قد تعيد 
جزءا كبيرا من ممثلي الكرد 

الى المحافظة بعد قطيعة 
دامت نحو 3 �سنوات. ودخلت 

االزمة في كركوك بنفق مظلم 
بعد اعادة االنت�سار التي نفذتها 
حكومة حيدر العبادي ال�سابقة، 

ردا على اال�ستفتاء الذي نظمه 
اإقليم كرد�ستان في ايلول 

2017، و�ساركت فيه كركوك، 
حيث اجبر قوات البي�سمركة 
على العودة الى حدود ما قبل 
عام 2003 اأو ما يعرف بـ"الخط 

االزرق" وهو خط عر�ض 36.

لك���ن جزءا من االج���راءات الجديدة كان 
عقابي���ا، مث���ل مالحقة ع�ض���رات ال�ضباط 
من الك���رد في كرك���وك بتهم���ة اال�ضتراك 
باال�ض���تفتاء رغ���م مرور نحو 3 �ض���نوات 
عل���ى اجرائ���ه، وا�ضبح ه���وؤالء ال�ضباط 

معر�ضون للطرد االآن.
وحتى نهاية العام الما�ضي كانت كركوك 
على م�ضارف اعالن اتف���اق تاريخي بين 
المكونات النهاء ملفات عالقة منذ عقود، 
لك���ن اال�ضتع���دادات لالنتخاب���ات اأعادت 
االو�ض���اع ال���ى المرب���ع االول، بح�ض���ب 

بع�ض الم�ضوؤولين في المحافظة.
كرك���وك  ف���ي  والتركم���ان  الك���رد  وع���اد 
لل�ضكوى من االدارة العربية للمحافظة، 
وال�ضيط���رة عل���ى االم���وال والمنا�ضب، 
المزاع���م،  تل���ك  الع���رب  نف���ى  بينم���ا 
واعتبروه���ا �ضم���ن الح���رب الدائرة منذ 
�ضنوات لل�ضيطرة على من�ضب المحافظ 

الذي يدار منذ �ضنوات بالوكالة.

معاقبة �سباط
ومن �ضمن الح���رب الدائرة في كركوك، 
يقول �ض���وان داوودي وهو نائب �ضابق 
عن المحافظ���ة في ات�ضال م���ع )المدى( 
ان الحكومة المحلي���ة "تريد معاقبة 75 
�ضابطا كرديا في وزارة الداخلية بتهمة 
اال�ضتراك ف���ي ا�ضتفتاء اقلي���م كرد�ضتان 

بعد نحو 3 �ضنوات على اجرائه".
واأعل���ن م�ضوؤولون ف���ي اللجنة المنظمة 
ال�ضتفت���اء االقليم في ايل���ول 2017، في 
موؤتمر �ضحفي في اأربيل اأن ن�ضبة 92.7 
من مجم���وع الم�ضاركين ف���ي اال�ضتفتاء 
)3.305.925( �ضوت���وا بنعم. واأعلنت 
اللجن���ة حينه���ا اأن ن�ضب���ة االقب���ال عل���ى 
الم�ضارك���ة في الت�ضوي���ت بلغت 72.61 
ف���ي المئة. وج���اء االإع���الن وقته���ا على 
الرغم من طلب رئي����ض الوزراء ال�ضابق 
حي���در العب���ادي، ف���ي اللحظ���ة االخيرة 

اإلغاء نتائج اال�ضتفتاء.

ه���ذه  ان  ال�ضاب���ق  النائ���ب  ويعتق���د 
االجراءات "هي مح���اوالت الجتثاث كل 
ال�ضب���اط الكرد الموجودي���ن في كركوك 

على قلتهم". 
ودفع���ت االح���داث حينه���ا ف���ي كرك���وك، 
ال���ى مغ���ادرة نح���و 100 األف م���ن الكرد 
المدين���ة �ض���وب كرد�ضت���ان، خوف���ًا م���ن 
اأعم���ال انتقامي���ة كم���ا ح���دث وقته���ا في 
"طوزخرمات���و" القريب���ة م���ن كرك���وك، 
حي���ث تم تفجير 400 من���زل وحرق األف 
محل تج���اري يمتلكها مواطنون كرد في 

الق�ضاء المتنوع التابع ل�ضالح الدين.
االن  "ال�ضب���اط  ان  ال���داوودي  ويوؤك���د 
محالون ال���ى لجان تحقيقية في بغداد"، 
فيم���ا يتوق���ع ان تك���ون العقوب���ات التي 
الف�ض���ل  بي���ن  تت���راوح  �ضتواجهه���م 
ال�ضاب���ق  النائ���ب  وك�ض���ف  وال�ضج���ن. 
عن "وج���ود مح���اوالت �ضابق���ة لمعاقبة 
موظفين ف���ي دوائر مختلف���ة في كركوك 

ف�ضل���وا". وم���ن  لكنه���م  التهم���ة  بنف����ض 
�ضم���ن الق�ضاي���ا العالق���ة بي���ن اط���راف 
كرك���وك منذ �ضن���وات مايتعل���ق بتوزيع 
المنا�ض���ب االدارية واالمني���ة والتوازن 

في الموؤ�ض�ضات الع�ضكرية.

عودة الحزب الديمقراطي
الى ذلك تف�ضر م�ضادر مطلعة في كركوك 
باأنه���ا  االخي���رة،  المحافظ���ة  اإج���راءات 
من���ذ �ضنوات  الدائ���ر  ال�ض���راع  "�ضم���ن 
على من�ضب المحافظ وع���ودة مفتر�ضة 

للحزب الديمقراطي الكرد�ضتاني".
وكل���ف العب���ادي في االزمة ع���ام 2017، 
راكان الجب���وري )من المك���ون العربي( 
ع���ن  ب���دال  المحاف���ظ  من�ض���ب  الدارة 
ال�ضاب���ق نج���م الدي���ن كري���م ال���ذي غادر 
المحافظ���ة بعد اال�ضتفت���اء. وعلى الرغم 
م���ن ان الجب���وري ح�ض���ل عل���ى كر�ض���ي 
ف���ي البرلم���ان ف���ي انتخاب���ات 2018 اال 

ان���ه بقى م�ضتم���را في من�ضب���ه، م�ضتغال 
الو�ضع اال�ضتثنائي في كركوك، بح�ضب 
اق���ارب  وح�ض���ل  الم�ضوؤولي���ن.  بع����ض 
منا�ض���ب  عل���ى  ذل���ك  عق���ب  الجب���وري، 
وامتيازات وا�ضعة ف���ي المحافظة، فيما 
تعر�ض الك���رد والتركمان ال���ى تهمي�ض، 

بح�ضب ما يقوله م�ضوؤولون هناك.
وتوؤكد الم�ض���ادر القريبة م���ن الحكومة 
المحلية في كركوك ان "هناك ت�ضريبات 
عن احتم���ال عودة الح���زب الديمقراطي 
ف���ي  مقراته���م  ال�ضت���الم  كرك���وك  ال���ى 
المدينة". ويمتلك الح���زب الديمقراطي 
مقرين، االول في قلب كركوك قرب مبنى 
المحافظ���ة، واالآخ���ر ت���م بن���اوؤه في عام 
2015 على الطريق بين اربيل وكركوك.
وبح�ضب الم�ضادر ان "قيادات ع�ضكرية 
ترف����ض منحه���م المق���ر الخارج���ي الن���ه 
تح���ول ال���ى موق���ع ع�ضك���ري، ي�ضتغل���ه 
فا�ضدون في فر�ض اتاوات على العجالت 

وال�ضاحنات المارة من هناك".
وو�ضل االم���ر وفق ما تقول���ه الم�ضادر، 
ال���ى ح���د ان تل���ك القي���ادات الع�ضكري���ة 
ع���ن وجود 4 جثث  "�ضرب���ت معلومات 
مدفون���ة داخل المق���ر ابان فت���رة وجود 
م���ن  لمنعه���م  الديمقراط���ي  الح���زب 
العودة". وطلبت تل���ك القيادات بح�ضب 
الم�ض���ادر، ان "تنتظ���ر انته���اء عملي���ات 
التحقي���ق بهوي���ة الجث���ث قب���ل ان تقوم 
بت�ضلي���م المقر".  وت�ضي���ف الم�ضادر ان 
"االم���ر تط���ور الى دفع بع����ض الجهات 
في كرك���وك الى التظاهر ف���ي المحافظة 
�ض���د قرار ت�ضلي���م مقر الح���زب لتحويله 
ال���ى ق�ضية رف�ض �ضعبي". وجرى خالل 
التظاهرات الت���ي خرجت قبل ا�ضبوعين 
ف���ي كركوك، قط���ع  طري���ق رئي�ض يربط 
كركوك بمدينة اأربي���ل، ووقع انفجاران 
ق���رب  �ضوتي���ة  بقناب���ل  متزامن���ان، 
المتظاهري���ن. وك�ض���ف �ضاخ���وان عب���د 

الل���ه، ع�ضو ف���ي لجنة تطبي���ع االأو�ضاع 
بكركوك ال�ضهر الما�ضي، عن قيام ف�ضيل 
ع�ضائ���ب اأهل الحق باال�ضتعانة باأع�ضاء 
�ضابقي���ن في داع����ض لكي يمنع���وا عودة 
الح���زب الديمقراط���ي الكرد�ضتان���ي اإلى 
مقراته في كركوك. وق���ال �ضاخوان عبد 
الله، في ت�ضريح���ات لمواقع كردية، عن 
"لدين���ا معلومات  هوي���ة المتظاهري���ن: 
دقيقة عن اأنه���م لي�ضوا من مدينة كركوك 
ب���ل م���ن ق�ض���اء الدب����ض وه���م م���ن بقايا 
داع����ض، والأن اأهالي كرك���وك لي�ضوا مع 
الع�ضائ���ب، فقد ا�ضطر االآخ���رون اإلى لّم 
بقاي���ا داع����ض تحت ا�ض���م ع�ضائ���ب اأهل 
الحق في كرك���وك". وا�ض���اف �ضاخوان 
اإخ���الء مقراتن���ا �ضم���ن  "نح���ن ننتظ���ر 
عملية تطبيع اأو�ض���اع كركوك، وتواجد 
تل���ك الق���وات ف���ي المق���رات يدخ���ل ف���ي 
دائ���رة احتالله���ا، ومن���ع ع���ودة الحزب 
الديمقراطي الكرد�ضتاني �ضربة موجهة 
للحكومة العراقية وت�ضويه ل�ضمعتها... 
وقد تعه���د رئي�ض ال���وزراء باإخ���الء تلك 
تنفي���ذ  من���ه  ننتظ���ر  المق���ررات ونح���ن 

تعهده".

تغيير المحافظ
وقاط���ع 13 ع�ض���وا من اع�ض���اء مجل�ض 
للح���زب  التابعي���ن  كرك���وك  محافظ���ة 
العم���ل  الكرد�ضتان���ي،  الديمقراط���ي 
ال�ضيا�ض���ي والمجل����ض من���ذ االإجراءات 
التي اتخذته���ا حكومة العبادي قبل اأكثر 

من 3 �ضنوات ردا على اال�ضتفتاء.
ويق���ول نج���اة ح�ضي���ن، وه���و ع�ضو في 
ل�)الم���دى(  كرك���وك  محافظ���ة  مجل����ض 
ان "هن���اك مخ���اوف من ان ع���ودة ال�13 
ع�ضوا ي���وؤدي ال���ى تغيي���ر المحافظ مع 
قرب النطق بالطعن المقدم بقرار ايقاف 

عمل مجال�ض المحافظات".
مجال����ض   9" ان  ح�ضي���ن  وبح�ض���ب 
محافظ���ات طعنت بق���رار البرلمان الذي 
انهى عمل مجال����ض المحافظات"، مبينا 
انه "بعد التاأجيل تق���رر ان يكون الحكم 
النهائ���ي ف���ي 19 ني�ض���ان الحال���ي بع���د 

اكتمال ت�ضكيل المحكمة االتحادية".
ان  المحافظ���ة  مجل����ض  ع�ض���و  ويق���ول 
"الك���رد ي�ضكل���ون 25 مقعدا في مجل�ض 
المحافظ���ة وه���ي االغلبية م���ن ا�ضل 41 
مقع���دا، لذل���ك يمكنه���م ب�ضهول���ة اختيار 

محافظ جديد".

 ترجمة/ حامد احمد   

طلق���ة قنا����ض واح���دة كلف���ت المراأة 
الحامل خ�ضارة ن�ضف عائلتها بينما 
كان���ت تحاول ه���ي وزوجها الهروب 
عب���ر االأنقا����ض ف���ي المو�ض���ل اثناء 

المعركة.
الر�ضا�ض���ة اخترق���ت ابنته���ا البالغة 
�ضنتين من العمر وتوفيت في الحال 
و�ضرب���ت زوجها مدر����ض الر�ضم 33 
عاما، ال���ذي كان يحملها عند �ضدره. 
م���رور  بع���د  ار�ض���ا وتوف���ي  �ضق���ط 
�ضاع���ات ف���ي احدى حدائ���ق الجانب 
الغرب���ي م���ن المو�ض���ل بينم���ا كانت 

المعركة تقترب منهم.
التايم���ز  ل�ضحيف���ة  الم���راأة  قال���ت 
البريطانية "دفن���ت ابنتي في �ضاحة 
للخ���ردة تح���ت االر����ض، ث���م رق���دت 
ين���ازع  كان  ال���ذي  زوج���ي  بجن���ب 
ال���روح طوال الليل الى ان توفي هو 
اي�ض���ا. عند الفج���ر �ضاه���دت جنديا 
وعجل���ة ي���د، طلب���ت م�ضاعدت���ه لنقل 
زوج���ي عب���ر االأنقا����ض بعي���دا ع���ن 
�ضاح���ة المعرك���ة لدفنه ف���ي المقبرة. 
كان اأم���را منهكا. ب���داأت اأنزف. وبعد 
م���رور ث���الث �ضاع���ات اخ���رى فقدت 
جنيني غير المولود. كنت في ال�ضهر 

ال�ضاد�ض من الحمل حينها".
المراأة االرمل���ة اأم عمارة، فقدت حق 
رعايته���ا الطفاله���ا الثالث���ة الباقين، 
وتم ابعاده���ا من اأربي���ل حيث كانت 
ت�ضعى العادة بناء حياتها من جديد.
جريمته���ا ه���ي اأن اأوالد ع���م زوجه���ا 
المتوف���ي كان اربع���ة منه���م اع�ض���اء 
في �ضرط���ة الح�ضبة التابع���ة لتنظيم 
داع����ض. هذه القراب���ة ينظر لها بانها 
كافي���ة لت�ضنيف االرملة على انها من 

اتباع داع�ض.
ه���ذه ال�ضف���ة اأث���رت عل���ى اكث���ر من 
م���ن  غالبيته���م  عراق���ي،   250.000
الن�ضاء واالطف���ال. فهم مهم�ضون من 

المجتمع العراقي وغير قادرين على 
االندم���اج م���رة اخرى وذل���ك ب�ضبب 
ق���رارات ازواجه���ن اأو ا�ضقائه���ن او 
ابنائه���ن او اآبائه���ن، الذي���ن االن اما 
قابعي���ن  او  مفقودي���ن  او  مقتولي���ن 
ف���ي ال�ضجون، وكونه���م ن�ضاء فلي�ض 
له���ن ح���ول وال ق���وة وانه���ن عر�ضة 

لال�ضتغالل.
بحق���وق  الخبي���رة  ويل���ي،  بلقي����ض 
االن�ضان في منظم���ة هيومن رايت�ض 
ووت�ض تقول: "الغالبية العظمى من 
هذه العوائل تعيله���ا ن�ضاء، والالئي 
لي�ض���ت لديهن قدرة على العمل لجلب 
الم���ال، وبالتالي ي�ضبح���ن مهم�ضات 
وال يمكنه���ن مح���و �ضف���ة كونهن من 

اتباع داع�ض".
ه���ذه الم�ضكلة برزت للعيان اكثر في 
الوق���ت ال���ذي �ضع���ت في���ه ال�ضلطات 
باغ���الق  قدم���ا  للم�ض���ي  العراقي���ة 
مخيم���ات ت���اأوي اآالف م���ن مدنيي���ن 

هج���روا ب�ضبب الحرب م���ع داع�ض. 
ثالث���ة مخيمات فقط من مجموع 18 
مخيم���ا للنازحي���ن بقي���ت مفتوحة، 
والحكوم���ة ت�ضعى الغالقه���ا جميعا 

خالل هذا العام.
الع���ادة  �ضتراتيجي���ة  اأي  غي���اب 
دمجه���م ف���ي المجتم���ع يعن���ي ب���ان 
عوائ���ل مرتبطة بداع����ض �ضيكونون 
مرفو�ضي���ن من مجتمعات هي ا�ضال 
ممزق���ة. الرغب���ة باالنتق���ام تركته���م 
مهم�ضي���ن او يعي�ض���ون حال���ة نزوح 

اخرى.
وق���ال م�ض���وؤول من منظم���ة الهجرة 
الدولي���ة ف���ي المو�ض���ل: "حتى بين 
االأو�ضاط المثقف���ة، فان النظرة على 
هذه العوائ���ل المو�ضوم���ة بانها من 
عوائل داع����ض، هي نظ���رة �ضادمة. 
الم�ضكلة المتعلقة بعودتهم ودمجهم 
ف���ي المجتم���ع، فيم���ا اذا كان���وا ف���ي 
مع�ضك���ر للنازحي���ن م���ن عدم���ه، هي 

بمثابة التحدي االكب���ر الذي يواجه 
المو�ضل. بدون وج���ود حل واعادة 
دم���ج، ف���ان ه���ذه العوائل ق���د تكون 

عر�ضة للتطرف".
الج���ل التخل����ض من ه���ذه الو�ضمة، 
اوال  العوائ���ل  عل���ى  يتوج���ب  فان���ه 
اأمني���ة.  تبرئ���ة  عل���ى  الح�ض���ول 
ال�ضخ����ض  ف���ان  عليه���ا،  للح�ض���ول 
داع����ض  اأع�ض���اء  الأح���د  القري���ب 
المزعومي���ن علي���ه اأن يرف���ع دع���وى 
�ضده���م، فيما اذا كان���وا مفقودين او 

مقتولين.
هذا االجراء ي�ضم���ى "التبرئة" التي 
تخل�ض االقارب م���ن �ضلتهم بتنظيم 
ح�ض���ول  ذل���ك  وي�ضت���رط  داع����ض. 
موافق���ة القا�ض���ي ووثيق���ة مختومة 

توؤكد براءة العائلة.
بدون هذه التبرئة االمنية والوثيقة 
المرفقة، فان ه���ذه العوائل العراقية 
غير م�ضموح لها التنقل بحرية داخل 

البلد. وال يمك���ن ت�ضغيلهم او تاأجير 
بي���ت او ح�ضوله���م عل���ى اي منفع���ة 

حكومية مثل الرعاية ال�ضحية.
اي�ض���ا  مطلوب���ة  االمني���ة  التبرئ���ة 
للح�ضول على �ضهادة والدة و�ضهادة 
االأطف���ال  ف���ان  وبدونهم���ا  وف���اة، 
المولودون في مناطق كانت م�ضيطر 
عليها �ضابقا من قب���ل داع�ض ال يمكن 

ت�ضجيلهم في مدار�ض.
قبل ثالثة اأ�ضه���ر عندما م�ضك �ضباط 
اأمن اكراد اأم عمارة، في اربيل وهي 
ب���دون تبرئة اأمني���ة، كان ذل���ك �ضببا 
ب�ضح���ب بطاقة اقامته���ا وطردها من 

المدينة.
غالب���ا ف���ي مث���ل هك���ذا حال���ة فانه���م 
اأم���ا تاخ���ذ معه���ا  يعطوه���ا خي���ارا، 
اطفاله���ا رجوعا ال���ى المو�ضل اأو ان 
ت�ضل���م رعايتهم���ا وتتركه���م م���ع احد 
االقارب لموا�ضل���ة بقائهم بالمدر�ضة 

في اربيل.
قال���ت اأم عم���ارة "لي����ض هن���اك خيار 
اأب���دا. عل���ى االق���ل ف���ي اربي���ل يمكن 
تعلي���م  عل���ى  الح�ض���ول  الطفال���ي 
ال  المو�ض���ل  ف���ي  هن���ا  مدر�ض���ي. 
ا�ضتطي���ع ار�ضالهم الى مدر�ضة لحين 
اح�ضل على التبرئة االمنية وترويج 
المعاملة الخا�ضة بها. فهي ت�ضتغرق 
وقت���ا طوي���ال وحت���ى قد تك���ون غير 
موؤكدة". بدون هذه الوثيقة ال يمكن 

لها المطالبة بتقاعد زوجها.
تبك���ي  وه���ي  بقوله���ا  وا�ضاف���ت 
معركة  في  عائلتي  ن�ض���ف  "خ�ضرت 
لي�ض���ت ل���دي اي �ضلة به���ا. ثم فقدت 
طفل���ي االآخرين التهام���ي بكوني من 
عوائل داع�ض ب�ضبب قرارات اآخرين 
لي�ض ل���دي �ضلطان عليه���م. علي االن 
ان ا�ض���در وثيقة تبرئة اأمنية الف�ضل 
نف�ضي عن زوج انا احبه، بدون هذه 
التبرئة لن اكون ق���ادرة على العي�ض 

مع اوالدي مرة اخرى".
عن: التايمز البريطانية  

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netسياسة العدد )4921( ال�ضنة الثامنة ع�ضرة - الثالثاء )13( ني�ضان  2021

حماكم لـ 75 �سابطًا بتهمة امل�ساركة يف ا�ستفتاء الإقليم 
بالتزامن مع قرب عودة "الدميقراطي" اإىل كركوك

توقعات بعودة احلياة اإىل 
املجال�ض املحلية ومن�سب 
املحافظ يف خطر

�سحايا داع�ش وعمليات التحرير ي�سكون �سمولهم بقرار 
القتلى"  من  "التربئة 

قوة من مكافحة االرهاب منت�شرة يف كركوك .. ار�شيف

امراأة مو�شلية خالل حترير املدينة يف 2017

 خا�ض/ المدى

اعلنت مديرية الح�سد ال�سعبي، 
اأم�ض االثنين، احباط محاولة 

ت�سلل لع�سابات داع�ض الى منطقة 
ال�سعلوة جنوب �سامراء. وذكرت 

المديرية في بيان تلقت )المدى( 
ن�سخة منه اأن "قوة من اللواء 41 

بالح�سد ال�سعبي، اأحبطت محاولة 
ت�سلل للدواع�ض الى منطقة ال�سعلوة 

جنوب �سامراء".

وا�ض���اف البي���ان اأنه "تم ر�ض���د المجموع���ة االإرهابية 
بالكامي���رات الحراري���ة وفت���ح الل���واء الن���ار عليه���ا ما 
اجبرها عل���ى الفرار". من جهتها، اأعلن���ت مديرية اأمن 
محافظ���ة كركوك، احباط مخطط لتنظيم داع�ض، تمثل 
ب�ضّن عمليات خالل �ضهر رم�ضان في المحافظة.  واأفاد 
م�ضدر اأمني باأنه "بتوجيه من قائد مقر المتقدم لقيادة 
العملي���ات الم�ضترك���ة/ كرك���وك وبناًء عل���ى معلومات 
الموافق���ات  ا�ضتح�ض���ال  وبع���د  دقيق���ة  ا�ضتخباري���ة 
الق�ضائي���ة، األق���ت مف���ارز مديرية اأمن كرك���وك القب�ض 
على خلي���ة اإرهابي���ة متكونة من 7 عنا�ض���ر من تنظيم 

داع�ض االإرهابي في محافظة كركوك". 
واأ�ض���اف، اأن "الخلية كانت تروم �ضّن عمليات اإرهابية 
خ���الل �ضه���ر رم�ض���ان المب���ارك، لًتحب���ط مخططاته���م 

االإجرامية �ضد اأهالي مدينة كركوك".
وي���وم االأحد، قت���ل خم�ضة م���ن عنا�ضر تنظي���م داع�ض 
ف���ي عملي���ة ع�ضكري���ة للجي����ض العراق���ي ف���ي محافظة 
ديال���ى، اأدت اإلى تدمير اأوكار ومعابر واأنفاق واأ�ضلحة 
تابع���ة للتنظيم، وفق ما اأعلن متح���دث ع�ضكري. وقال 
الناط���ق با�ضم القائ���د العام للق���وات الم�ضلح���ة اللواء 
يحيى ر�ض���ول، اإن "نفقا واأربع���ة اأوكار لتنظيم داع�ض 
وخم�ض���ة من عنا�ضر التنظيم قتلوا" بعمليات للقوتين 

البري���ة والجوي���ة العراقية في منطق���ة بحيرة حمرين 
و�ضم���ال ال�ضعدية في محافظة ديال���ى. كما دمر طيران 
الجي�ض "كرفانا وعجلة زراعية"، فيما "دمرت القوات 
الخا�ض���ة وكري���ن و3 قناب���ر هاون و�ض���اروخ قاذفة"، 
و"معبر وعجلتين" �ضمن محور عمليات قوات الح�ضد 
ال�ضعب���ي، و"4 اأوكار و3 عب���وات نا�ضف���ة ونفقين و3 

قنابر هاون"، في محور قوات الرد ال�ضريع.
مقت���ل  الما�ض���ي،  االأربع���اء  اأعل���ن  ق���د  ر�ض���ول،  وكان 
60 عن�ض���را م���ن تنظي���م داع�ض �ضم���ن عملي���ة "االأ�ضد 

المتاأهب" التي انطلقت في ال�ضهر الما�ضي.
وتعليق���ا عل���ى ن�ض���اط داع����ض االأخي���ر يق���ول الخبي���ر 
االأمني احمد ال�ضريفي في حديث ل�)المدى( اإن "تهديد 
داع����ض م���ا زال قائما وعودت���ه محتملة"، الفت���ا الى اأن 
لي�ضت كما كان في 2014 بل �ضيعود ب�ضكل  "عودت���ه 
جدي���د كتهدي���د اأمن���ي". واأ�ضاف المخت�ض ف���ي ال�ضاأن 
االأمن���ي اأن "ا�ضتثماره���م للمالذات البعي���دة عن المدن 
والحوا�ض���ر والمنزوية في المناط���ق النائية المتمثلة 
بال�ضال�ض���ل الجبلية والمناط���ق ال�ضحراوية وخطوط 
التما����ض الحدودية واالنف���اق واالوكار غير المنظورة 
امني���ا وغي���ر المم�ضوكة ع�ضكري���ا، اعط���ى للع�ضابات 

م�ضاحة حيوية للتحرك".
وم�ض���ى ال�ضريفي بالق���ول، "يفتر����ض ان تكون هناك 
�ضتراتيجي���ة بعيدة المدى لل�ضعي ف���ي تحويل العراق 
من بوؤرة لتهديد االأم���ن وال�ضلم الدولي الى بوؤرة اآمنة 
وم�ضتق���رة والت���ي بدوره���ا يمك���ن ان ت�ض���كل عنا�ض���ر 
اإيجابي���ة بما فيها عن�ضر ج���ذب لالإعمار واال�ضتثمار"، 
مبين���ا ان "ه���ذا ال يك���ون اال بق���رار �ضيا�ض���ي والق���رار 
ال�ضيا�ض���ي يحت���اج ال���ى موق���ف وطن���ي موح���د وهذا 
االم���ر غير متحق���ق". وي�ضي���ر الخبير االأمن���ي الى ان 
الدولي  التحال���ف  م���ن  بال�ضد  تق���ف  الت���ي  "الجه���ات 
والوالي���ات المتحدة وترف�ض اأي انفت���اح في المحيط 
االإقليم���ي والدولي، ل���ن تغير من موقفه���ا الأنها ترتبط 
ارتباط���ا ع�ضوي���ا م���ع جه���ات اإقليمية ودولي���ة ونحن 
بالمقاب���ل نحتاج ال���ى ان يكون الق���رار ال�ضيا�ضي قويا 
وحرا وجريئا في متبنياته واأن ي�ضرك الراأي العام في 
التوجهات الوطنية". ويعبر ال�ضريفي عن ا�ضفة قائال، 
اإن "الق���رارات ما زال���ت متعث���رة، الن الحكومة جاءت 
عب���ر المحا�ض�ض���ة، والمحا�ض�ضة عب���ارة عن اإمالءات 

لالأحزاب على ال�ضلطات الثالث".

خمت�سون: مالذات بعيدة و"حوا�سر 
منزوية" متنح داع�ش فر�سة للبقاء 

يف املناطق املحررة
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 وا�سط/  جبار بچاي 

دخل اإ�س���راب عمال بلدية الكوت يومه ال�ساد�س 
ع�س���رات  تعطي���ل  اىل  اأدى  م���ا  الت���وايل  عل���ى 
الكاب�س���ات والآلي���ات اخلدمي���ة وبذل���ك حتولت 
املدين���ة اىل مك���ب نفاي���ات وامت���الأت ال�س���وارع 
وال�س���احات العامة ومنطقة ال�س���واق التجارية 
باأكدا�س النفايات الأمر الذي دفع ق�س���م ال�سغال 
الهند�سية يف قيادة �س���رطة وا�سط للتدخل لرفع 

جزء من تلك النفايات.
وق���دم العمال ر�س���الة اعت���ذار اىل الهايل جراء 
انت�س���ار النفاي���ات، ودع���وا اجلميع مل�س���اندتهم 

والوقوف معهم للمطالبة بحقوقهم امل�سروعة.
وق���دم م�س���وؤول يف البلدية ا�س���تقالته ت�س���امنًا 
م���ع مطال���ب العمال اأ�سح���اب العق���ود والجور 
اليومي���ة لع���دم وج���ود جدية يف تطبي���ق القرار 

315 ل�سنة 2019.
اأك���د حماف���ظ وا�س���ط حمم���د املياح���ي اأن ادارة 
املحافظ���ة ما�سي���ة بتنفي���ذ القرار ب���كل جزئياته 
مب���ا يف ذل���ك تخ�سي����س قطع���ة اأر����س �سكني���ة 
ل���كل عام���ل، مو�سح���ًا اأن ما يح�سل م���ن تذبذب 
با�ست���الم مرتباتهم يعود لنق����س اأموال اجلباية 
والر�سوم كون رواتبهم مبوبة على هذا اجلانب 

لكنهم �سي�ستلمونها كاملة.
ويقول املهند�س حممد الغامن، وهو من اأ�سحاب 
العقود يف بلدية الك���وت منذ عام 2012، ي�سغل 
م�س���وؤول ق�س���م الب�ستن���ة والتنظيف���ات لأحي���اء 
مركز املدينة: “منذ �ستة اأيام ومهند�سو اجلمال 
والنظافة من اأ�سحاب العقود والجور اليومية 
يف بلدي���ة الكوت يوا�سلون اإ�سرابهم عن العمل 
واأي�س���ا عطلوا ال���دوام يف البلدية، لذلك �سارت 
اأكدا����س النفاي���ات مت���الأ ال�س���واق وال�ساح���ات 

العامة والحياء ال�سكنية.«
ن���رى  اأن  ج���دا  “موؤ�س���ف  ل�)امل���دى(:  واأ�س���اف 
مدينتن���ا اجلميل���ة به���ذه احلال���ة، نعت���ذر ج���دا 

لأهالينا واحبتنا يف هذه املدينة اجلميلة .«
ويق���ول الغ���امن اإن “اعت�سامن���ا وتعطيل العمل 
وال���دوام لي����س م���ن ب���اب البط���ر، ب���ل ل�سعورنا 
باحليف والظلم الذي حلق بنا وبعوائلنا طوال 
ال�سن���وات املا�سي���ة حي���ث مل نثب���ت عل���ى املالك 
ورواتبنا قليلة ومتقطعة بينما بنى ال�سيا�سيون 
يف بغ���داد امرباطوريات من الم���وال والتخمة 
ه���ذه  واأهمل���وا  واملخ�س�س���ات  الروات���ب  يف 
ال�سريح���ة امل�سحوق���ة، �سريحة عم���ال البلديات 
الت���ي يفرت����س اأن حت�س���ل على روات���ب جمزية 

تتنا�سب مع حجم اخلدمات التي يقدمونها .«
الق�س���م  م�س���وؤول  عزي���ز،  ر�سي���د  مهن���د  زميل���ه 
البل���دي يف منطقتي الع���زة واحلوراء الذي قدم 
ا�ستقال���ة من من�سب���ه ت�سامنا م���ع العمال حلني 
حتقيق مطالبهم بتطبي���ق القرار 315 وحت�سني 
مرتباته���م وع���دم تاأخ���ر �سرفها يق���ول “قدمت 
ا�ستقالت���ي ت�سامن���ًا م���ع اأخوت���ي عم���ال البلدية 
حل���ني تتحق���ق مطالبنا ويت���م اإن�سافن���ا من قبل 
“احلكوم���ة  اأن  اىل  م�س���رًا  املالي���ة”،  وزارة 
والج���ور  العق���ود  لأ�سح���اب  داعم���ة  املحلي���ة 
اليومي���ة لك���ن بالنتيج���ة التخ�سي�س���ات املالية 
والدرجات الوظيفية حتت ت�سرف وزارة املالية 

التي ظلمتنا كثرًا«.
ووج���ه امل�س���وؤول البل���دي منا�س���دة اىل اأه���ايل 
حمافظ���ة وا�س���ط ب�س���كل ع���ام و�س���كان مدين���ة 
الك���وت على وج���ه اخل�سو�س بالوق���وف معهم 
للمطالب���ة بحقهم امل�س���روع اإما بالتعاق���د ب�سكل 
اأ�س���ويل ومنتظم م���ع �سمان راتب جي���د اأو من 
خ���الل تثبيتنا عل���ى املالك الدائ���م خا�سة وبيننا 
م���ن يعم���ل بالأج���ر اليومي من���ذ اأكرث م���ن ع�سر 

�سنوات .

اأحل���ك  “عملن���ا كان م�ستم���را يف  اأن  واأو�س���ح 
الظ���روف واأ�سدها ومنها خ���الل احلظر ال�سامل 
ب�سب���ب اجلائحة كنا نعمل يومي���ا نرفع الزبال 
والنفاي���ات الت���ي ق���د تك���ون �سبب���ا يف اإ�سابتنا 
بالوب���اء اللع���ني وفع���ال ا�سيب عدد م���ن العمال 

جراء ذلك .«
�س���وؤون  اإدارة  يت���وىل  ال���ذي  عزي���ز  ويق���ول 
التنظيفات وباقي العمال البلدية يف اأكرب حيني 
مبدينة الكوت: “نلتم�س منكم العذر ومن اأهلنا 
يف الكوت ب�سبب تكد�س النفايات والزبال لكن 
لي�س بالي���د حيلة �سوى بال�سغط على احلكومة 
عله���ا  والحتجاج���ات  العت�س���ام  خ���الل  م���ن 

تن�سفنا هذه املرة.«
 ووجه نداء اىل الأهايل بقوله “ننا�سدكم با�سم 
الغ���رة اأن حتافظ���وا عل���ى النظاف���ة م���ن خالل 
و�س���ع النفاي���ات يف الكيا����س وع���دم رميها اأو 
بعرثته���ا ب�سكل ع�سوائي وهذا م���ا نطلبه اأي�سا 
من الخوة اأ�سح���اب املحال التجارية واملطاعم 
واأي�س���ا  الكارتون���ات  با�ستخ���دام  وغره���ا 
الكيا�س جلم���ع املخلفات والقمام���ة والنفايات 
حل���ني انته���اء الزم���ة ونعدك���م باإع���ادة اجلمال 

ملدينتنا.«
من جانبه قال مدير بلدية الكوت وكالة املهند�س 
نبيل �سمه، وهو �سقيق املو�سيقار الكبر ن�سر 
�سم���ه اإن “اإدارة البلدية وجمي���ع كوادرها تقف 
م���ع مطالب الخوة العمال ل�سيما واأنها مطالب 
م�سروعة تتعل���ق برواتبهم و�سرورة حت�سينها 

و�سرفها يف املوعد املحدد.«
�سباق���ة  كان���ت  املحافظ���ة  “اإدارة  اأن  واأو�س���ح 
اخلا����س   2019 ل�سن���ة   315 الق���رار  بتنفي���ذ 
مبوظف���ي العقود والج���ور اليومي���ة و�سنعمل 
على متابعة كل الج���راءات املتعلقة بالقرار من 
خالل مفاحت���ة ديوان املحافظ���ة الداعم ملوظفي 

العقود والجور خا�سة عمال البلدية.«
ودعا �سمه “هذه ال�سريحة املهمة والوا�سعة اىل 
التحلي بال�سرب واأن يعودوا اىل مواقع العمل، 
اأ�سب���ح ل يط���اق ج���راء  فالو�س���ع يف املدين���ة 
تعطيل اأعمال البلدية ب�سبب ا�ستمرار ال�سراب 
عن العمل والحتجاج���ات التي اأدت اىل تكد�س 

النفايات والزبال.«
وق���ال: “هذه احلال���ة غر �سحيح���ة وناأمل من 
اأخوتنا عمال التنظيف���ات اأن ينتبهوا لها ونحن 

من�سي باملطالبة بحقوقهم و�سنحققها كاملة .«
كم���ا وجه حمافظ وا�سط حمم���د جميل املياحي 
ر�سال���ة مكا�سف���ة وو�سوح اىل اه���ايل املحافظة 
واإدارة  املحلي���ة  “احلكوم���ة  اأن  خالله���ا  اأك���د 
املحافظة تقف مع اأ�سحاب التظاهرات املطلبية 
وت�ساندهم وتوفر لهم �سبل احلماية الكافية كما 
ح�س���ل يف تظاهرات املحا�سري���ن التي اأ�سفرت 

عن موافقة احلكومة على تلبية مطالبهم.«
األ���ف   24 م���ن  اأك���رث  ان�س���اف  “مت  واأ�س���اف 
�سخ�س م���ن املحا�سرين املجاني���ني والداريني 
واحلرفيني و�سينال���ون حقوقهم كاملة”، وفيما 
يتعل���ق باأ�سح���اب العق���ود والج���ور اليومي���ة 
يف باق���ي ال���وزارات الخرى ق���ال “نحن معهم 
وننتظر تعليمات املوازن���ة لإطالق م�ستحقاتهم 

ولن نبخل بذلك اأبدًا.«
وح���ول تظاه���رات واعت�سامات عم���ال البلدية 
ق���ال املياحي اإن “هذه ال�سريحة يقع عليها عبء 
كبر يف اأعمال التنظيفات اليومية لأكرث من 60 
حي���ا �سكني���ا يف مدينة الكوت ونح���ن نقدر ذلك 
متاما لذا كانت وا�س���ط اأول حمافظة تعمل على 
تطبي���ق القرار 315 فيما يتعلق بعمال البلديات 
وخ�س�سن���ا راتب���ا �سهري���ا لكل عام���ل 350 األف 
دين���ار من مبالغ التمويل الذاتي للبلدية وفق ما 

ر�سمه القانون.«
واأ�س���اف اأن “ا�ستم���رار ال�س���راب ع���ن العمل 
وفي���ه  �سحي���ح  غ���ر  البلدي���ة  دوام  وتعطي���ل 
�س���رر عل���ى جمي���ع اأبن���اء املحافظة ول���ن نقبل 
التاأث���ر على هذه ال�سريح���ة وا�ستغالل ظروفها 
وحماولة املزايدة عليها من قبل البع�س ممن ل 

يريد الهدوء وال�ستقرار للمحافظة.«
واأك���د املياح���ي اأن “حقوق عم���ال بلدية الكوت 
وكل الدوائر البلدية م�سمونة متاما ومن �سمن 
تل���ك احلق���وق تخ�سي�س قطع���ة اأر����س �سكنية 
لكل عامل وهذا ا�ستحق���اق كفله القانون ولي�س 
من���ة من اأحد و�ستوزع تل���ك القطع يف امل�ستقبل 

القريب.«
وق���ال اإن “املدين���ة والنا����س بحاج���ة ما�سة اىل 
خدماتك���م وعليك���م النتب���اه اىل و�س���ع املدينة 
ال���ذي اأ�سب���ح ل ي�س���ر اخلاط���ر ب�سب���ب تكد�س 
النفايات والزبال نتيج���ة اإ�سرابكم عن العمل، 
ل���ذا اأدع���و اجلمي���ع اىل التوج���ه اىل مواقعه���م 
ونحن كحكوم���ة حملية نتكف���ل بتلبية مطالبكم 
وف���ق الق���رار 315 وتاأم���ني الروات���ب ال�سهرية 
وه���ذه كلها حقوق مكفولة لك���م ولي�س لنا ف�سل 

يف ذلك.«

 خا�ص/ املدى

قب����ل نح����و اأ�سبوع ت�ساج����ر عنا�سر ادع����وا انهم 
تابع����ون حلركة ع�سائب اأه����ل احلق مع موظف 
يف دائ����رة التعوي�س����ات يف املو�س����ل. ال�سج����ار 
تط����ور اىل ا�ستخ����دام ال�س����الح وت�سبب احلادث 
حينه����ا ب�سق����وط 3 جرح����ى م����ن املدني����ني داخل 

الدائرة.
و�سرع����ان ما مت حل اخلالف عندما تدخلت »قوة 
من اأمن احل�سد« يق����ول املدون وال�سحفي اأحمد 

العنزي ل�)املدى(.
وي�سي����ف العنزي وه����و اأح����د الأ�سخا�س الذين 
اإّن  ني�س����ان،   7 الت����ي وقع����ت  �سه����دوا احلادث����ة 
احل����ق  اأه����ل  ع�سائ����ب  حرك����ة  م����ن  »م�سلح����ني 
يف  التعوي�س����ات  دائ����رة  اإىل  �سباح����ا  قدم����وا 
منطق����ة املن�س����ور، جنوبي املدين����ة، وطلبوا من 
امل�سوؤول هناك اإ�سافة قائمة اأ�سماء اإىل البيانات 
اخلا�سة بامل�سمول����ني بالتعوي�سات التي اأطلقت 
للمت�سررين من الإره����اب والعمليات الع�سكرية 

مبوجب قانون املوازنة«.
واأو�س����ح اأّن “امل�س����وؤول رف�����س اإدراج الأ�سماء 
ت�س����رتط  الت����ي  القانوني����ة  ال�سياق����ات  خ����ارج 
اإج����راء ك�سف وتدقي����ق قبل اإ�ساف����ة اأي ا�سم، ما 
دفع عنا�س����ر احلركة اإىل التهج����م عليه وافتعال 

�سجار”.
احل�س����د  هيئ����ة  قال����ت  احل����ادث  عل����ى  وتعليق����ًا 
ال�سعب����ي يف بي����ان حينها، ان����ه “قامت جمموعة 
بدخ����ول  ال�سعب����ي  للح�س����د  النتم����اء  تدع����ي 
دائ����رة التعوي�س����ات يف مدين����ة املو�س����ل، حيث 
اأحدث����ت �سجارا وفو�س����ى داخل املبن����ى قبل ان 
تق����وم مديري����ة اأمن احل�س����د ال�سعب����ي باعتقالهم 
والتحقيق����ات جاري����ة لغاي����ة الآن، و�سنوافيك����م 
بالتفا�سيل لحقا”. ومل ي�سدر تعليق جديد عن 

احلادث حتى الآن.
ب����دوره، ق����ال املتحدث با�س����م املكت����ب ال�سيا�سي 
حلركة ع�سائب اأهل احلق حممود الربيعي، يف 
بيان، اإن “احلل ال�سحيح يف اأي م�سكلة حت�سل 
م����ن هذا النوع ومن اأي �سخ�����س كان ولأي جهة 
ينتم����ي هو باإج����راء التحقيق احلي����ادي واإحالة 
املو�سوع اإىل الق�ساء لتاأخذ القوانني جمراها”.
واأو�س����ح الربيع����ي، اأن ذلك ه����و “موقف حركة 
ع�سائ����ب اأه����ل احل����ق ال�سري����ح فيما ج����رى من 
مالب�س����ات يف احلادث����ة الأخ����رة الت����ي ح�سلت 
يف نين����وى اأو م����ا ميكن اأن يح�س����ل من حوادث 

اأخرى”.

وبغ�س النظ����ر عن نتائج التحقيق، فاأن احلادثة 
تفت����ح ملف����ا اك����رب األ وه����و �سيط����رة الف�سائ����ل 
امل�سلح����ة عل����ى العقارات واملب����اين يف املحافظة 
الت����ي حت����ررت م����ن قب�س����ة داع�����س اأواخ����ر عام 

.2017
زه����ر  املو�س����ل،  مدين����ة  قائممق����ام  ويق����ول 
لتهدي����دات” عق����ب  “يتعر�����س  اإن����ه  الأعرج����ي، 

الق�س����اء  اإىل  حتي����ل  ر�سمي����ة  وثيق����ة  اإ�س����داره 
جمموعة تدع����ي اأنها من “ف�سي����ل ع�سائب اأهل 
احل����ق” تقوم “بعمليات جتري����ف وتقطيع” يف 

اأرا�سي املدينة بدون �سند قانوين.
وتطلب الوثيقة الر�سمية التي �سدرت يف الأول 
م����ن ني�سان احل����ايل من “مركز �سرط����ة الن�سر” 

اإحالة املجموعة للق�ساء.

ويقول الأعرجي اإن “املجموعة اعرتفت بكونها 
تابع���ة لف�سي���ل ع�سائب اأهل احلق خ���الل عملية 
اعتقاله���م من موقع جتري���ف الأرا�سي”، م�سيفا 

اأنهم “�سيحالون اإىل الق�ساء«.
لك���ن الأعرج���ي قال اإن���ه “متاأكد من اأن���ه �سيطلق 
�سراحهم واأ�سبح اأنا املخطئ”، لأن “لغة ال�سالح 

اأقوى من تطبيق القانون”، ح�سب و�سفه.

ويقول القائممقام، اإن “املو�سوع لي�س �سهال”، 
وه����ذه “اأول مرة يحال����ون اإىل الق�ساء بوثيقة 
ر�سمي����ة �سريح����ة”، يف اإ�س����ارة اإىل م�سلح����ي 

الف�سائل ب�سورة عامة.
وي�سي����ف الأعرجي “نح����ن يف الواجهة، ولكن 
تطبي����ق القان����ون �سعي����ف واإج����راءات الق�ساء 
وه����دد  التحقي����ق”.  وغل����ق  بالكفال����ة  تنته����ي 

الأعرجي ب�”تقدمي ا�ستقالته اإن مل يكن للق�ساء 
موقف م�ستقبال«.

لكن����ه م����ع ه����ذا “متاأك����د باأن����ه رغ����م التهدي����دات 
�سيطل����ق  عليه����م  القب�����س  باإلق����اء  واملجازف����ة 

�سراحهم«.
وي�سي����ف الأعرج����ي اأن����ه “يتعر�����س للتهديد” 
قب����ل وبع����د اإحال����ة املجموع����ة للق�س����اء، مقارنا 
بني الف����رتة احلالية و”ف����رتة الإرهاب”، حيث 
تعر�����س اإىل “24 حماول����ة اغتي����ال”، قتل فيها 
14 من اأفراد حمايته واأولد عمه، ويقول “الآن 

نف�س التهديدات، لكن الله هو احلامي«.
ويقول اخلبر العراقي بال�سوؤون القت�سادية، 
�سنان مرت�س����ى، ملوقع )احلرة( اإن “الن�ساطات 
القت�سادية غ����ر ال�سرعية يف املناطق املحررة 
تدر ملي����ارات الدنانر العراقي����ة على املجاميع 

امل�سلحة«.
وي����ورد مرت�س����ى، وه����و م����ن �س����كان حمافظ����ة 
�س����الح الدي����ن ن�ساطات مث����ل “ال�سيط����رة على 
املناف����ذ احلدودي����ة الر�سمي����ة وغ����ر الر�سمية، 
ون�ساطات التهريب، ون�ساطات فر�س الإتاوات 
عل����ى امل�سال����ح القت�سادية، ون�ساط����ات فر�س 
غ����ر  القت�سادي����ة  امل�سال����ح  عل����ى  احلماي����ة 

القانونية«.
ويق���ول مرت�س���ى اإن “امليلي�سي���ات تداف���ع ع���ن 
عنا�سره���ا، لكنه���ا تت���رباأ منه���م علن���ا يف ح���ال 
اعتقل���وا اأو قتل���وا خالل ممار�س���ة ن�ساطاتهم”، 
م�سيفا اأنه “ويف حال اأثبتت عالقتهم بها تكتفي 

بالقول اإنهم م�سيئون و�ستجري معاقبتهم«.
وال�سبت، قال موقع “ج����ي اآر اأي” املتخ�س�س 
ال�سيا�سي����ة  املخاط����ر  وحتلي����ل  مناق�س����ة  يف 
والقت�سادي����ة العاملية اإن الف�سائل امل�سلحة يف 
كل م����ن �سوريا والع����راق ت�سعى اإىل اإبقاء حالة 
احلرب وعدم ال�ستق����رار يف البلدين العربيني 
بغي����ة احلفاظ على الأرباح الت����ي جتنيها جراء 

الأو�ساع ال�سيا�سية غر امل�ستقرة هناك.
وق����ال املوق����ع انه منذ ان����دلع ال�س����راع الدامي 
يف �سوري����ا قب����ل عقد من الزم����ن، ومنذ انطالق 
برنام����ج النف����ط مقاب����ل الغ����ذاء يف الع����راق يف 
ت�سعينيات الق����رن املا�سي، �سهدت القت�سادات 
غ����ر الر�سمية وغر امل�سروع����ة منوا كبرا يف 
البلدين املتجاورين ب�سبب تراجع �سلطة الدولة 
عقب اعتم����اد النظ����ام ال�سوري عل����ى ميل�سيات 
م�سلح����ة يف حرب����ه �س����د ف�سائ����ل املعار�س����ة، 
وعق����ب ظهور ف�سائ����ل “احل�س����د ال�سعبي” يف 

العام 2014 ملواجهة تنظيم داع�س.

الف�سيل ذاته متهم بمهاجمة دائرة التعوي�سات قبل اأ�سبوع

ف�ضيل م�ضلح يهدد قائممقام المو�ضل بعد اعتقال جماعة ت�ضتولي على الأرا�ضي 

 بغداد/ مهدي ال�ساعدي

احت���ج عدد من املكفوف���ني يف مدينة العمارة 
بع���د ان مت حتوي���ل معه���د تعليم���ي كان���وا 
لدائ���رة  تاب���ع  مبن���ى  اىل  في���ه  يتجمع���ون 

ال�سمان الجتماعي يف املدينة. 
نف�سه���م  وج���دوا  مي�س���ان  يف  املكفوف���ون 
ب���ال ملتق���ى يجمعه���م ول مرك���ز تخ�س�س���ي 

يحت�سنهم ويتلقون فيه خمتلف الدرو�س.
عدد املت�سررين فاق ال�100 من كال اجلن�سني 

وخمتلف ال�سرائح العمرية.
ويق���ول املكف���وف عقي���ل ها�س���م ل�)امل���دى(: 
الن���ور  معه���د  احلكوم���ة  لن���ا  »خ�س�س���ت 
في���ه  نتلق���ى  ان  ناأم���ل  وكن���ا  التخ�س�س���ي 
خمتلف الور�س والدرو�س اخلا�سة لتطوير 
قابلياتنا«. ويوا�سل بالقول »لكن اإ�سغاله من 
قبل اأح���د اأق�سام دائرة ال�سم���ان الجتماعي 
يف املدين���ة ل�سب���ب او لآخ���ر ح���ال دون ذل���ك 

وا�سبحنا يف عداد املن�سيني«.
وقاد عقيل رفاق���ه بوقفات احتجاجية رفعوا 
خالله���ا لفتات اأم���ام املبنى حتم���ل �سعارات 

املطالبة باإخالء املعهد.
ويقول فا�س���ل مط�سر، مدي���ر مديرية العمل 
دائرتن���ا  “قام���ت  ل�)امل���دى(:  مي�س���ان  يف 
بتجهيز كافة املعدات وامل�ستلزمات اخلا�سة 
باملعه���د واإع���داد كوادر متخ�س�س���ة للغر�س 
ذاته مدربني عل���ى اأعلى امل�ستويات لتدري�س 
وتدريب املكفوفني وانت�سالهم من الأمية بعد 

تزايد اعدادهم يف املحافظة«.
وي�سي���ف مط�س���ر: “حاولن���ا اإخ���الء املبن���ى 
ولك���ن بقاء ارتباط بع����س الدوائر بالوزارة 
وعدم نق���ل �سالحيتها للحكوم���ة املحلية يف 
مي�سان ح���ال دون ذلك على الرغم من توجيه 
امر اإخ���الء املبنى من قب���ل احلكومة املحلية 

ولكن دون جدوى”. 
مي�س���ان  مكفوف���و  رفعه���ا  الت���ي  الأ�س���وات 
ممزوج���ة باملنا�س���دات و�س���ل �سداه���ا اىل 
اجلمي���ع ولكن دون جدوى، ويقول املكفوف 
عقيل: “نا�سدنا اجلميع من اأجل اإخالء مبنى 
معه���د الن���ور ومل جند م���ن ينجدن���ا وقررنا 
الن���زول اىل ال�سارع بل والدخول اىل املبنى 
ورفع اأ�سواتنا اىل املحافظ وان تطلب الأمر 

�سنذهب اىل الوزارة ونطلب لقاء الوزير«.

مكفوفو مي�ضان 
ينتف�ضون من اأجل 

معهد التعليم

الحكومة المحلية تعد بتوفير رواتب وقطعة اأر�ص لكل عامل

اأ�ضبوع على اإ�ضراب عمال بلدية وا�ضط: الكوت تتحول لمكب نفايات 

نفايات يف �شوراع الكوت
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�إعــــــالن
اس��تناداً إلى قانون التعاون رقم )15( لسنة 1992 )املعدل( 
النافذ وعمالً بنظام بيع وإيجار أموال وعقارات التنظيمات 
التعاونية وذلك وفق احكام املادة التاس��عة عش��ر الفقرة 
)2( ثاني��اً والت��ي تنص على إع��ادة اإلعالن الس��ابق لعدم 
حص��ول راغب باإليجار واكتم��ال النصاب القانوني اخلاص 
باملزايدات. لذا تقرر النش��ر ملرة ثانية على احملالت واملكاتب 
التجارية وعددها )6( س��تة متعددة األصناف والواقعة في 
عمارات زيونة للحصول على ش��روط املزايدة مقابل مبلغ 
قدره )75.000( خمسة وسبعون ألف دينار عراقي غير قابل 
للرد مس��تصحبني معهم صك مصدق باس��م اجلمعية 
التعاوني��ة إلدارة اجملم��ع الس��كني ف��ي زيون��ة كتأمينات 
قانوني��ة بنس��بة )20%( من القيمة التقديرية وس��تجري 
املزايدة ف��ي مقر اجلمعية الواقعة ف��ي محلة )718( زقاق 
)22( عمارات زيونة بعد مرور )10( عشرة أيام تبدأ من تاريخ 
اليوم التالي للنشر في الصحف احمللية الساعة العاشرة 
صباحاً ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن 
والداللي��ة بنس��بة )2%( من أصل املبلغ الذي ترس��و عليه 

املزايدة واملصاريف األخرى.  

�جلمعية �لتعاونية �خلدمية 
لإد�رة �ملجمع �ل�سكني يف زيونة 

�لحتاد �لعام للتعاون 
�حتاد بغد�د �لتعاوين 

�جلمعية �لتعاونية لإد�رة �ملجمع �ل�سكني 
يف زيونة 

متابعة: �ملدى 

تعي�ش احلاجة اأم �س���مري، حالة من القلق 
م���ع اق���راب رم�س���ان من كل ع���ام، حيث 
ي�س���كل ال�س���هر، املقد����ش ل���دى اأك���ر من 
مليار م�سلم، منا�سبة يجتمع فيها اأوالدها 
اإىل  امت���دت  الت���ي  وعوائله���م  اخلم�س���ة 

تقول. كما  االأحفاد”،  “اأبناء 
اأم  لك���ن يف كل ع���ام، تقت�س���ر خم���اوف 
�س���مري على احتم���ال غياب م���ادة غذائية 
ما من ال�س���فرة، وتق���ول: “اأطبخ الطعام 
خلم�س���ن ف���ردا يف كل خمي����ش، وكله���م 
لديهم وجبات مف�س���لة، وبع�س���ها اأ�س���مع 

باأ�سمائها للمرة االأوىل”.
وت�س���يف احلاج���ة اأنها تق���وم ب�”حتوير 
الوجبة، يقولون نريد كنتاكي، فاأقلي لهم 
الدجاج والطحن والفلفل احلار واأقدمه 

لهم”.
لك���ن ه���ذا الع���ام خمتل���ف، فاالإج���راءات 
ال�سحية التي تفر�سها احلكومة العراقية 
ملنع انت�سار فايرو�ش كورونا ب�سكل اأكرب 
مما ه���و عليه حالي���ا ت�س���عب التنقل بن 
مناطق العا�س���مة، ف�س���ال عن خارجها اأو 

خارج العراق.
يف  وعائلت���ه  االأو�س���ط  ابن���ي  “يعي����ش 
الب�س���رة، ول���دي ابنة تعي����ش يف تركيا، 
وكان���وا يجتمع���ون يف بيت���ي كل عام”، 
تق���ول اأم �س���مري، الت���ي ال تع���رف م���ا اإذا 
كان تقليدها ال�س���نوي �سي�س���تمر، خا�سة 

واأن���ه اكت�سب هذا العام بع���دا خا�سا بعد 
وفاة االأب، اأبو �سم���ري يف اآب/اأغ�سط�ش 
املا�س���ي متاأث���را مب�ساعف���ات فايرو����ش 

كورونا. 
االأزم���ة  خلي���ة  قال���ت  االول   وام����ش 
الربملاني���ة العراقية، اإنها تناق�ش خيارات 
لفر����ش حظر للتج���وال يف العراق خالل 
�س���هر رم�س���ان اأحده���ا ه���و فر����ش حظر 
�سامل للتجول طوال الع�سرة اأيام االأوىل 
م���ن ال�س���هر، والث���اين ه���و فر����ش حظر 
جت���ول جزئي لنح���و 10 �س���اعات يوميا 
قب���ل االإفط���ار اإىل ما بعد ال�س���حور”، اإال 
وال�س���المة  لل�س���حة  العلي���ا  اللجن���ة  ان 
الوطنية، ا�سدرت ام�ش االثنن جمموعة 
قرارات جدي���دة للحد من تف�س���ي جائحة 
كورون���ا خ���الل �س���هر رم�س���ان، وذكرت 
اللجنة يف بيان، تلقت املدى ن�س���خة منه، 
ان���ه “تق���رر فر����ش احلظ���ر اجلزئي يف 
رم�س���ان من 8 م�ساًء حتى 5 �سباحًا، كما 
تقرر فر�ش احلظر على التجوال ال�سامل 

يومي اجلمعة وال�سبت”.
ولي�ش عدم اجتماع االأقارب يف رم�س���ان 
هو وحده ما يقلق العراقين، فاالأ�س���واق 
التي ت�س���هد ارتفاعا يف االأ�س���عار كل عام 
مع اقراب �س���هر رم�س���ان، �س���جلت هذا 
العام ارتفاعا قيا�سيا يف االأ�سعار مدفوعا 
برف���ع الدع���م عن العمل���ة العراقي���ة نهاية 

العام املا�سي.
ويق���ول احل���اج �س���مري العبي���دي، وه���و 

ا�س���م م�س���تعار،  اإن “رم�س���ان هذا العام 
�س���يحل كئيبا”، م�سيفا “تويف ابني يف 
تظاه���رات بغداد، وكان هو م�س���در رزق 
العائلة، وبغيابه �س���عب علينا احل�سول 
على جتهيزات رم�سان هذا العام، كما اأن 

االأ�سعار مرتفعة للغاية ما جعل املو�سوع 
اأكر �سعوبة”.

ويرف�ش العبيدي تلقي م�س���اعدات من اأقاربه 
اأو جريانه، لكنه ياأمل يف اأن ت�سارع احلكومة 
العراقية ب�سرف تعوي�سات لعائلته، وي�سري 

اإىل اأن  “ل���دى ابني طفلة �س���غرية اأ�س���بحت 
ب���ال اأب، لك���ن امل�س���اعدات ي�س���تحقها مالين 

غريي ال ي�ستطيعون �سراء اأي طعام”.
خب���ري  وه���و  الياقوت���ي،  مرت�س���ى  وق���ال، 
اقت�س���ادي ورجل اأعمال عراقي، اإن “اأ�س���عار 

امل���واد الغذائية ارتفعت بنح���و 40 باملئة عن 
اأ�سعارها يف رم�سان املا�سي، مقابل 8 باملئة 
فقط يف رم�س���ان املا�س���ي مقارنة برم�س���ان 

الذي �سبقه”.
االأ�س���بوع  العراقي���ة،  احلكوم���ة  واأعلن���ت 

املا�س���ي، ال�س���ماح با�س���ترياد م���واد زراعية 
ا�س���تريادها  حظ���رت  ق���د  كان���ت  ومنتج���ات 
لت�سجيع زراعتها وت�سنيعها حمليا، لكن هذا 
ال يكفي بح�سب الياقوتي الذي قال اإن “عادة 
�س���راء �س���لع تكفي ل�س���هر كامل وتخزينها يف 
رم�س���ان ق���د انح�س���رت ب�س���كل كبري ب�س���بب 
اأج���واء  ب�س���بب  واأي�س���ا  االأ�س���عار،  ارتف���اع 

فايرو�ش كورونا«.
وبح�س���ب الياقوتي ف���اإن »اإج���راءات احلظر 
جتع���ل التجار يفقدون اآخر م���ا تبقى من اأمل 
بتعوي�ش خ�سائرهم يف �س���هر رم�سان«، كما 
اأنها ت�س���عف قطاعات كب���رية مرتبطة بحركة 

ال�سوق«.
اأث���ر  اأن تالح���ظ  “ميكن���ك  وي�س���يف قول���ه: 
التده���ور االقت�س���ادي ب�س���كل وا�س���ح جدا، 
كان���ت عرب���ات احلمل تنق���ل امل���واد الغذائية 
ب���ال توقف كل رم�س���ان، وترى الن�س���اء وهن 
ي�سرين الطحن وال�س���من باجلملة، لكن يف 

رم�سان هذا.. ال�سيء”.
ومث���ل كثري من العرب، يعم���د العراقيون اإىل 
�س���راء حاجياتهم باجلملة قبل �سهر رم�سان، 
وتخزينها ال�س���تعمالها يف هذا ال�سهر لتقليل 
م���رات الذهاب اإىل ال�س���وق ال���ذي ميثل عناء 

لل�سائمن.
لكن اأم �س���مري ا�س���رت ما يلزمه���ا على الرغم 
من ارتفاع االأ�س���عار واحتمال عدم اجتماعها 
ه���ذا  يف  رم�س���انية  مائ���دة  عل���ى  باأبنائه���ا 
ال�س���هر الأن “رم�س���ان يج���ب اأن يحافظ على 

خ�سو�سيته” كما تقول.

 ذي قار / ح�سني �لعامل

)مل ي�سفع حتى ان�س���مام اهوارها لالئحة 
الراث العاملي بتح�س���ن واقع اخلدمات( 
بهذه العبارة ا�س���تهل عبا�ش ح�سن حديثه 
عن ق�س���اء اجلباي�ش مركز اأهوار العراق، 
فالق�س���اء ال���ذي ي�س���م اك���ر م���ن 70 الف 
ن�سمة وتغمر معظم م�ساحته املياه والذي 
بات قبلة ال�سياحة الطبيعية ما زال يفتقر 
الب�سط اخلدمات اال�سا�سية وال يتوفر فيه 
حتى م���كان منا�س���ب الإقامة اأو ا�س���راحة 
ال�سائحن الذين باتوا يتوافدون عليه من 
خمتل���ف انحاء العامل بع���د ادراج االهوار 

على الئحة الراث العاملي عام 2016.
واو�س���ح ح�س���ن وه���و خري���ج عاطل عن 
العم���ل امته���ن حرف���ة �س���يد اال�س���ماك ان 
ك���م   90( اجلباي����ش  اه���وار  “مناط���ق 
�س���رق النا�س���رية( ما زالت تفتقر الأب�سط 
املتطلب���ات احلياتي���ة وال�س���يما اخلدمات 
واملدار����ش  املعب���دة  والط���رق  البلدي���ة  
النظامية واملوؤ�س�سات ال�سحية ناهيك عن 
الرعاي���ة البيطري���ة لل���روة احليوانية”، 
مبين���ا ان “ق�س���اء اجلباي����ش ي�س���م اكر 
م���ن 35 الف راأ�ش جامو�ش وال يتوفر فيه 
م�ست�س���فى بيط���ري وال م�س���نع لالأع���الف 
وحت���ى م�س���نع االلب���ان الذي ان�س���ئ منذ 
نح���و 15 عاما على ي���د االيطالين مل يجِر 

ت�سغيله ومازال معطال«.

ال���ذي  »الق�س���اء  ان  اىل  ح�س���ن  وا�س���ار 
يحت���ل املرك���ز االول بربي���ة اجلامو����ش 
عل���ى م�س���توى الع���راق لي����ش فيه �س���وى 
م�ستو�سف بيطري فقري وبعيد عن مربي 
اجلامو����ش كون���ه يق���ع يف مركز الق�س���اء 
وقرب الدوائر احلكومية و�س���وق املدينة 
وه���ذا ما يعيق مراجع���ة مربي اجلامو�ش 
مع جوامي�سهم اىل امل�ستو�سف املذكور«، 
منوها اىل ان »�س���وء التخطيط كارثي يف 
م�ساريع االهوار فمحطة تكثري اجلامو�ش 
مثال مت ان�ساوؤها يف ناحية البطحاء التي 
تبع���د 150 كم عن ق�س���اء اجلباي�ش وتقع 

عل���ى اطراف ال�س���حراء بدال من ان�س���ائها 
يف مناط���ق االه���وار التي ت�س���تهر بربية 

اجلامو�ش«.
منح���ت  املحلي���ة  “احلكوم���ة  ان  مبين���ا 
رخ�سة ا�ستثمارية الإن�ساء معمل لالأعالف 
�س���يء وه���و  اي  ينت���ج  املعم���ل مل  ان  اال 
حالي���ا عب���ارة ع���ن موق���ع خ���رب بع���د ان 
رفع امل�س���تثمر معظم من�س���اآت امل�سروع”، 
موؤك���دا ان “ق�س���اء اجلباي����ش تتوفر فيها 
الروت���ن ال�س���مكية واحليواني���ة ف�س���ال 
عن توفر املواد الطبيعية ل�س���ناعة الورق 
واالع���الف لهذا ه���و بحاجة اىل م�س���انع 

للحليب وااللبان واخرى لتعليب االغذية 
و�س���ناعة الورق وغريها من ال�س���ناعات 
وال�سيما احلرفية التي ت�ستهر فيها اهوار 

اجلباي�ش”.
وعن م�ستوى اخلدمات البلدية قال ح�سن 
ان “اخلدم���ات البلدية تقت�س���ر على مركز 
الق�ساء فقط وال�س���يما اعمال التنظيف”، 
منوها اىل ان “حمالت التنظيف تخ�س���ع 
االجتماع���ي  التوا�س���ل  مواق���ع  لتاأث���ري 
فاملنطقة التي تن�سر عنها �سور يف الفي�ش 
ب���وك اأو غ���ريه م���ن املواق���ع االلكرونية 
حول تراك���م النفايات ميكن ان تتوجه لها 

�سيارات البلدية لتاليف الف�سيحة”.
اغلق���وا  ق���د  غا�س���بون  حمتج���ون  وكان 
منت�س���ف اآذار 2021  مبن���ى قائممقامي���ة 
ق�س���اء اجلباي����ش احتجاج���ا عل���ى نق�ش 
اخلدم���ات ورف����ش تكلي���ف مدي���ر بلدي���ة 
الق�س���اء بتويل  من�س���ب القائممقام خلفا 

لل�سابق الذي تويف قبل عدة ا�سهر.
وب���دوره ع���زا رئي����ش منظم���ة اجلباي�ش 
لل�س���ياحة البيئي���ة رع���د حبي���ب اال�س���دي 
ا�س���باب تراج���ع م�س���توى اخلدم���ات يف 
ق�س���اء اجلباي����ش جلمل���ة م���ن اال�س���باب 
“معظ���م  ان  قائ���ال  ل�)امل���دى(  واو�س���ح 

امل�س���اريع التي ج���رى تنفيذها يف مناطق 
االهوار يف ال�س���ابق خ�س���عت العتبارات 
�سخ�س���ية و�سيا�س���ية ومناطقي���ة من دون 
املنطق���ة  وحاج���ة  االولوي���ات  مراع���اة 
واجل���دوى االقت�س���ادية ناهيك عن �س���وء 
التنفيذ”، م�س���ريا اىل ان “جميع حمطات 
الدوائ���ر  اأن�س���اأتها  الت���ي  املي���اه  حتلي���ة 
املعنية �سمن م�س���اريع انعا�ش االهوار ال 
تعم���ل حالي���ا فهناك اكر م���ن 10 حمطات 
حتلي���ة تعطلت بعد �س���هر م���ن االعالن عن 

اجنازها”.
ق�س���اء  “�س���كان  ان  اال�س���دي  وا�س���اف 
اجلباي�ش ال يح�س���لون على املاء ال�سالح 
لل�سرب من م�س���اريع املاء احلكومية كون 
املي���اه رديئ���ة وملوث���ة وتفتق���ر للمعاجلة 
ال�س���حيحة التي جتعلها �س���احلة لل�سرب 
م���واد  م���ن  وغريه���ا  وال�س���ب  كالكل���ور 
ان  اىل  منوه���ا  والتعقي���م”،  الت�س���فية 
ل�سراء  ي�سطرون  االهوار  �سكان  “معظم 
امل���اء م���ن الباع���ة املتجول���ن”، مبين���ا ان 
بات  االه���وار  مناطق  ال�س���رب يف  “م���اء 

مقابل ثمن يدفع للقطاع اخلا�ش”.
وعن الواقع ال�س���حي ق���ال رئي�ش منظمة 
للقط���اع  التحتي���ة  »البن���ى  ان  اجلباي����ش 
الطبي���ة  وامل���الكات  متهالك���ة  ال�س���حي 
وال�س���حية قليلة جدا وغري كافية«، مبينا 
ان »امل�ست�س���فى احل���ايل متق���ادم ويع���ود 
ان�ساوؤه اىل �سبعينيات القرن املا�سي وال 

يت�سع اال ل� 12 �س���ريرا وهذه ال ت�ستوعب 
�س���كان الق�س���اء البال���غ عدده���م 70 ال���ف 

ن�سمة«.
“كادر امل�ست�س���فى  وا�س���اف اال�س���دي ان 
مقيم���ن  اطب���اء  ب�س���عة  �س���وى  ي�س���م  ال 
وممار�س���ن ومن غري االخت�س���ا�ش وهو 
الطبي���ة  االخت�سا�س���ات  ملعظ���م  يفتق���ر 
واالذن  االن���ف  جم���ال  يف  وال�س���يما 
وغريه���ا”،  والتخدي���ر  واحلنج���رة 
فق���ط  في���ه  “امل�ست�س���فى  ان  وا�س���تدرك 
اخت�سا�س���ية ن�س���ائية واحدة وان اجراء 
العمليات يف امل�ست�سفى يكون وفق قوائم 
ومواعيد م�س���بقة وعندما تك���ون الطبيبة 
يف اج���ازة تتوق���ف العملي���ات الن�س���ائية 
املري�س���ات  الن�س���اء  يعر����ش  م���ا  وه���و 

واحلوامل اىل اخلطر”.
ويرى رئي�ش منظم���ة اجلباي�ش ان نتائج 
الئح���ة  �س���من  اجلباي����ش  اه���وار  ادراج 
�س���يء  منه���ا  يظه���ر  مل  العامل���ي  ال���راث 
اأر����ش الواق���ع مبين���ا ان »مناط���ق  عل���ى 
تغي���ري  اي  ت�س���هد  مل  اجلباي����ش  اه���وار 
يذك���ر بع���د ان�س���مامها اىل الئح���ة الراث 
العامل���ي، فاحلكوم���ة مل تق���دم حت���ى االن 
اي برنام���ج او م�س���روع للنهو����ش بواقع 
االهوار وحت�س���ن االو�س���اع االقت�سادية 
واردف  املحلي���ن«،  لل�س���كان  واملعي�س���ية 
ان »كل م���ا مت تقدميه ل�س���كان االهوار هو 

عبارة عن وعود غري حقيقية “.

�إدر�جها على لئحة �لتر�ث �لعالمي لم ينقذها من �لحرمان  

�جلباي�ص مركز �أهو�ر �لعر�ق ت�ستغيث من نق�ص �خلدمات 

�لعر�قيون ي�ستقبلون رم�سان ب� »�أ�سعار مرتفعة« ووباء ي�ستد

عد�سة: حممود روؤوف 
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ك�س���ف مكتب تن�س���يق الأم���م المتحدة لل�س����ؤون 
الإن�س���انية OCHA  ف���ي تقرير جديد له ل�س���هر 
اآذار 2021 وال�س���ادر هذا الأ�سب�ع بان ع�سرات 
الآلف من الع�ائل المهجرة في �سنجار وديالى 
ق���د ع���ادت ال���ى م�س���اكنها , حيث رج���ع 60,000 
األف �س���خ�ص ن���ازح ال���ى ديارهم ف���ي المقدادية 
بمحافظ���ة ديال���ى في حي���ن رج���ع  45,268 األف 

�س���خ�ص ن���ازح ب�اق���ع 8,488 عائلة الى 
م�ساكنهم في �سنجار .

وذك���ر التقرير ب���اأن الحرب �س���د داع�ص 
التي ت�س���ببت بتهجير 6 ماليين �سخ�ص 
ق���د ع���اد منه���م 4.7 ملي����ن ال���ى مناطق 
�سكناهم الأ�سلية في حين بقي ما يقارب 
من 1,3 ملي�ن �سخ�ص في  و�سع نزوح 
. واإن النازحي���ن والعائدي���ن ما يزال�ن 
بحاج���ة لم�س���اعدات ان�س���انية متعلق���ة 
بالرعاي���ة ال�س���حية وتح�س���ين ظروف 
المعي�سة , وي�س���كل الن�ساء منهم ن�سبة 
%28 اأم���ا الأطف���ال في�س���كل�ن ن�س���بة 
منه���م فت�س���كل  المعاقي���ن  اأم���ا    44%
ن�س���بتهم %15 , وه���م بحاجة لرعاية 

خا�سة .
ع���ام  خ���الل  ي�س���كنها  كان  المقدادي���ة 
2014 م���ا يق���ارب م���ن 155,000 وق���د 
نزح ن�س���ف العدد خالل المعارك �س���د 

داع����ص , وا�س���تنادًا لم�ؤ�س���ر حرك���ة النازحي���ن 
ل�س���هر كان�ن الأول 2020 فاإن 60,000 �س���خ�ص 
ق���د عاد الى منطقته ف���ي المقدادية في حين بقي 
20,000 األف �س���خ�ص مهجر ف���ي مناطق اأخرى 
م���ن محافظ���ة ديال���ى وال�س���ليمانية , اأكث���ر من 
ن�س���ف الذين عادوا يعي�س�ن في م�اقع �سكنية 
تفتق���ر الى الخدمات الأ�سا�س���ية من معي�س���ة اأو 
اأم���ان واإن م���ا يقارب م���ن 9,000 اآلف �س���خ�ص 

منهم يعي�س�ن في ظروف �سكنية حرجة .

من���ذ اأيل����ل ع���ام 2020 ع���ادت م���ا يق���ارب م���ن 
 . المقدادي���ة  ف���ي  قراه���ا  ال���ى  عائل���ة   1,000
وقام���ت منظمات ان�س���انية بت�زيع م�س���تلزمات 
�س���رورية لهم تتراوح بين ك�س����ة �ستاء وم�اد 
تعقي���م وتنظي���ف ومبال���غ نقدي���ة ل�س���راء طعام 
واحتياج���ات اأ�سا�س���ية اأخرى , اأعم���ال التاأهيل 
الأولي���ة لمحطات مياه ال�س���رب و�س���بكات نقلها 
من قبل م�ؤ�س�س���ة اأوك�س���فام ومف��سية الهجرة 
التابعة لالأمم المتحدة قد �س���اهمت في تح�س���ين 

عملية ال��س����ل لمياه �سرب نقية . رغم ذلك فان 
الحتياجات ما تزال قائمة واإن الع�ائل بحاجة 
لدع���م اإ�س���افي اإذا م���ا كان���ت ت�س���عى لل��س����ل 

لحل�ل م�ستدامة .
اأم���ا م���ا يتعل���ق بالع�ائ���ل العائ���دة ال���ى منطقة 
�س���نجار من النازحين الإيزيدين , ا�س���تنادًا الى 
 IOM  م�ؤ�س���ر حركة النازحين لمنظمة الهجرة
فان���ه خالل الفترة ما بي���ن 8 حزيران و 3 كان�ن 
الثان���ي 2021 رج���ع 45,268 نازح���ًا  م���ا يعادل 
8,488 األ���ف عائلة تاركين مخيماتهم في 
زاخ���� ومنطقة �س����ميل 
في ده����ك وكذلك منطقة 
 , نين����ى  ف���ي  �س���يخان 
وعادوا الى مناطقهم في 

�سنجار .
العائدين  ه����ؤلء  غالبية 
مخيمات  منهم   )76%(
جاء  حين  ف��ي   , نازحين 
الآخ�����������رون م����ن خ����ارج 
مناطق  ف���ي  ال��م��خ��ي��م��ات 
وا�ستنادًا   . ثان�ية  نزوح 
ال��������ى م������ؤ������س�����ر ح���رك���ة 
ال��ن��ازح��ي��ن ف����ان غ��ال��ب��ي��ة 
ال��ع��ائ��دي��ن ه��م م��ن ع�ائل 
الأ�سباب  واإن   , اإي��زي��دي��ة 
ت�ستمل  للع�دة  الرئي�سية 
ع���ل���ى ال���رغ���ب���ة ب���ال���ع����دة 

ال��سع  تح�سن  عن  ف�ساًل  الأ�سلية  لمناطقهم 
الأم��ن��ي واأخ��ب��ار ع��ن ت���ف��ر خ��دم��ات بلدية في 
وجهاء  من  ت�سجيعات  الى  بالإ�سافة  مناطقهم 
قراهم والمخاتير وت�سجيعات بالع�دة من قبل 

منظمات غير حك�مية .
منظم���ات اإن�س���انية �س���ريكة اأخ���رى ف���ي ده�ك 
ب���داأت م�ؤخ���رًا بمتابعة حركة ع�ائ���ل عائدة من 
�سنجار وت�س���عى لدخ�لها مرة اأخرى لمخيمات  
عا�ست فيها �سابقًا , وفي ال�قت الذي كانت فيها 
اأع���داد هذه الع�ائل مت�ا�س���عة , فانه يبقى هذا 
المع���دل ثابت , دائرة الهجرة ومعالجة الأزمات 
تابع���ت بحل�ل نهاية اآذار 2021 حركة ما يقارب 
م���ن 100 , تم ال�س���ماح ل 45 عائل���ة منها لدخ�ل 

مخيمات بعد اإجراء مقابالت وتقييم للم�قف .
خالل �س���هر اآذار ت�لى مكتب ال�س�ؤون الن�سانية 
ف���ي ده�ك مهمة اإج���راء مقابالت مع عدة ع�ائل 
م���ن الذين عادوا من �س���نجار لغر�ص الح�س����ل 
على �س����رة  اأو�سح لأ�س���باب رج�عهم ودوافع 
ذل���ك وت�ق���ع اإج���راء تن�س���يق م�س���تقبلي والذي 
ق���د يك�ن �س���روريًا اإذا ما ح�س���لت هناك م�جة 

رج�ع عالية .
ف���ي مع�س���كر اي�س���يان التق���ى مكت���ب ال�س����ؤون 
الإن�س���انية م���ع النازح���ة , اأمينة جيردو را�س���� 
, الت���ي عادت هي وزوجه���ا وابنها البالغ ت�س���ع 
�س���ن�ات م���ن عم���ره ال���ى قريته���م , ت���ل بن���ات , 
ف���ي �س���نجار . ت�قع���ت العائلة باأن تج���د ظروفًا 
معي�س���ية اأف�س���ل مما هي م�ج�دة في المع�سكر 

. واأ�س���ارت اأمينة ال���ى اأنها ندمت عل���ى خيارها  
مبا�س���رة بعد ع�دته���ا للقرية , م�س���يرة الى اأنها 
وعائلتها يحب�ن قريتهم ولكنهم ف�جئ�ا بان ما 
�ساهدوه يختلف تماما عما األف�ا قريتهم عليها . 
قالت ف�جئنا بافتقار القرية للخدمات الأ�سا�سية 
مثل مياه ال�س���رب والكهرباء وفر�ص المعي�س���ة 
والمدار�ص والخدمات ال�س���حية . بال�سافة الى 
ذلك تق�ل ب���ان جيرانها واأ�س���دقائها لم يع�دوا 
ي�س���كن�ن هناك وله���ذا فق���دوا ال�س���ع�ر بالألفة 
والتق���ارب المجتمع���ي . ق���ررت اأمين���ة وزوجها 
الع�دة الى المخيم فهناك فر�ص اأف�سل بالن�سبة 
لزوجها للعث�ر على عمل ي�مي ولكنهم اأ�ساروا 
في ال�قت نف�سه بانهم متلهف�ن للع�دة الى قرية 

تل بنات اذا ما تح�سنت الظروف .
في مخيم �س���اريا ف���ي ده�ك التق���ى مكتب الأمم 
المتح���دة لل�س����ؤون الإن�س���انية بعائلة , �س���ين� 
ب�س���ار قا�س���م , ال���ذي ع���اد ت����ا ال���ى المخيم مع 
زوجت���ه واأطفاله ال�س���تة , وه� م���ن اأهالي قرية 
�س���يخ خ���در جن����ب جب���ل �س���نجار , وق���ال عند 
رج�ع���ه وجد بيته محطم واإنه اختار المعي�س���ة 
في بناية غير مكتملة في منطقة الحي الع�سكري 
ف���ي �س���نجار , ولكنه ق���ال بان ظروف المعي�س���ة 
هن���اك �س���عبة حيث ل تت�ف���ر خدمات اأ�سا�س���ية 
من ماء وكهرباء ومدار�ص , ولهذه الأ�سباب قرر 

الع�دة للمخيم .

عن موقع ريليف ويب

يعان���ي نح���� 250 األ���ف عراق���ي اأغلبهم من الن�س���اء 
والأطفال من "و�سمة" انتماء بع�ص رجال عائالتهم 
اإل���ى تنظيم داع����ص الإرهابي مما جع���ل مجتمعاتهم 
تنبذهم, بالإ�س���افة اإلى تعر�س���هم لم�س���ايقات اأمنية 
وع���دم ح�س����لهم عل���ى م�س���اعدات ومع�ن���ات م���ن 

الدولة, وفقًا لما ذكرت �سحيفة "التايمز".
وقال���ت بلقي�ص والي, باحثة اأولى في ق�س���م الأزمات 
والنزاعات ف���ي منظمة هي�من رايت����ص ووت�ص, اإن 
"الغالبي���ة العظم���ى من تل���ك العائالت تعيلها ن�س���اء 
لي����ص لديهن الق���درة على جن���ي الأم����ال, وبالتالي 
ي�س���بحن من الطبقة الدنيا لأنهن ل يمكنهن الهروب 

من و�سمة عار داع�ص".
وتابعت: "في حال لم تبذل ال�س���لطات جه�دًا كافية, 
فاإن هناك مخاطر تتعلق باإمكانية اختراق الجماعات 
المتطرفة لتل���ك المجتمعات الفقيرة والمحرومة من 

حق�قها, وهذا اأمر حدث في ال�سابق".
واأ�س���افت: "الأم���ر المثير للغ�س���ب وال�س���خرية في 
نف�ص ال�قت, ه� اعتقاد المجتمع وبع�ص النخب اأن 
اأولئك الن�س����ة كان لهن دور في قرارات اأزوجهن اأو 

اآبائهن ب�ساأن الن�سمام اأو التعامل مع داع�ص".
وبح�س���ب تقاري���ر اإعالمي���ة, فق���د تفاقم���ت اأزمة تلك 
العائالت بعد اإقدام ال�س���لطات المخت�سة على اإغالق 
15 مخيمًا كانت ت�س���م ع�س���رات اآلف من النازحين, 
فيما ت�س���عى الحك�م���ة العراقية لإغ���الق المخيمات 

الثالثة المتبقية خالل هذا العام.
واأ�س���ارت منظم���ات حق�قي���ة اإل���ى اأن ع���دم وج����د 
�س���تراتيجية وا�س���حة ومتكامل���ة لإع���ادة دم���ج تلك 
العائ���الت في المجتمع اأدى اإلى تعر�س���هم لأو�س���اع 
اقت�س���ادية �س���عبة للغاية, بالإ�س���افة اإلى العديد من 

المخاطر كالعتداءات الجن�سية والإتجار بالب�سر.
واأو�س���ح م�س����ؤول م���ن المنظم���ة الدولي���ة للهجرة, 
التابع���ة لالأم���م المتح���دة, اأن���ه ب���دون اإيج���اد حل�ل 
لم�س���اكل تلك الفئة واإدماجهم من جديد في المجتمع 
�س���يجعل تلك العائالت عر�س���ة للتطرف والن�سمام 
اإلى الجماعات المت�س���ّددة. وفي �س���ياق مت�سل, ذكر 
تقري���ر "التايم���ز" اأن العائ���الت الت���ي تح�س���ل على 
وثيق���ة اأمني���ة ت�ؤك���د "براءته���ا م���ن تنظي���م" داع�ص 
باإمكانه���ا اأن تعي����ص حي���اة طبيعية, م�س���يرًا اإلى اأنه 
ب���دون ذل���ك الت�س���ريح ل يمك���ن لأف���راد تلك الأ�س���ر 
الح�س����ل على العمل اأو �سراء ممتلكات اأو حتى اأن 
يحظ�ا بالع���الج والرعاية داخل المرافق ال�س���حية 

الحك�مية.

ق�صة "اأم عمارة"
ومن اأولئك الذين يعان�ن من "و�س���مة داع�ص" �س���يدة 
تدعى, اأم عمارة )ا�س���م م�س���تعار( تبلغ من العمر حاليا 
33 عام���ًا, وكان���ت تعم���ل معلم���ة ف���ي اإح���دى مدار����ص 

الم��سل, قبل �سق�طها بيد التنظيم المتطرف.
وتق����ل اأم عم���ارة اإنه���ا الآن بات���ت منب�ذة وخ�س���رت 
و�س���ايتها عل���ى اأطفاله���ا الثالث���ة, وتتاب���ع: "كل ذنبي 
اأن اأربع���ة م���ن اأقارب زوج���ي كان�ا يعمل����ن في هيئة 
الح�س���بة )�س���رطة الآداب( �س���يئة الذك���ر والت���ي كانت 
ت�س���يق على النا�ص وت�ؤذيهم وتمار����ص عليهم مختلف 

اأ�سناف التعذيب".
وت�س���ير تلك ال�س���يدة اإل���ى اأن اأح���د اأطفاله���ا دفن تحت 
الأنقا����ص اأم���ام اأعينها خ���الل معارك تحرير الم��س���ل 
م���ن داع�ص, فيم���ا بقيت هي م�س���تلقية وغير قادرة على 
الحرك���ة وزوجها يلفظ اأنفا�س���ه على م���راأى منها حتى 
ح�س���ر اأح���د الجن�د في ال�س���باح و�س���اعدها ف���ي نقله 

ودفنه في اأحد المقابر.
ولم تجد بعد ذلك اأم عمارة منا�س���ًا, �س����ى الذهاب اإلى 
اأقلي���م كرد�س���تان بالع���راق عل���ى اأمل بدء حي���اة جديدة 
م���ع اأطفالها في اأربيل, ولكن ب�س���بب عدم حيازتها على 
"ت�سريح البراءة" الر�سمي, اأقدمت ال�سلطات الكردية 
عل���ى طرده���ا واإعادتها اإلى الم��س���ل بع���د اأن خيروها 
ب���اأن تتخلى عن و�س���اية اأولده���ا الثالث���ة لأقاربها في 

الأقليم.
وتتاب���ع: "الخي���ار ال�حيد ال���ذي كان اأمام���ي ه� ترك 
اأطفال���ي في اأقلي���م كرد�س���تان والتخلي عن و�س���ايتهم 
حت���ى يحظ�ا بحياة اأف�س���ل من طعام وك�س���اء وتعليم 
على اأمل اأن اأح�س���ل على ت�سريح البراءة الذي �سيعيد 
لي الأمل في الحياة", اإذ تق�ل اأنها تعر�س���ت للطرد من 

المدينة. 
وكان تقري���ر �س���ابق لمنظم���ة هي�من رايت����ص ووت�ص 
�س���در في العام 2018 اأ�س���ار اإل���ى اأن الياأ�ص دفع بع�ص 
الن�س���اء المقيمات في المخيمات اإل���ى تطليق اأزواجهن 
اأو ا�ست�س���دار �س���هادات وف���اة, ليتزوج���ن م���ن رج���ال 

ُيعتبرون "نظيفين" لُي�سمح لهّن بالرحيل.
واأ�س���ار التقرير اإلى اأن تل���ك الزيجات خلقت العديد من 
التعقي���دات, لأن الأزواج الج���دد ل يرغب����ن في تربية 
اأطفال الن�ساء ب�سبب "ال�سمعة ال�سيئة" لآبائهم, وعادة 
يبق���ى الأولد م���ع اآبائهم اأو اأقربائهم م���ن جهة الأب اإذا 

تزوجت اأمهاتهم من جديد.

عن �صحيفة التايمز 

 ترجمة حامد احمد

وفي ال�قت الذي تم فيه تحرير الم��سل من 
قبل ق�ات الحك�م���ة العراقية في تم�ز عام 
2017 , ف���ان معظم القطع الأثرية في متحف 
الم��س���ل الثقافي كانت قد ُدّمرت اأو ُنهبت . 
وب�سرعة تم اطالق �س���راكة دولية للمحاولة 
في انقاذ ما تبقى , ا�ستملت على اخ�سائيين 
من م�ؤ�س�سة �سمث�س����نيا في جامعة هرفارد 
, ومتح���ف الل�فر والهيئ���ة العراقية العامة 
لالآث���ار والت���راث بالإ�س���افة ال���ى م�ؤ�س�س���ة 
  Aliph Foundation فاوندي�س���ن  اآلي���ف 
ال�س�ي�س���رية لحماية الت���راث والتي اأرفدت 
الم�س���روع بتم�ي���ل نقدي ق���دره 1,3 ملي�ن 
المرحل���ة  الآن  الم�س���روع  ودخ���ل   . دولر 
الثانية من الإنج���از , المتمثل باإعادة اإعمار 
بناي���ة المتحف ال���ذي يع�د تاري���خ افتتاحه 

لحقبة ال�سبعينيات من القرن الما�سي .
قد يبدو ذلك ك�س���بب �سغير لالحتفال , اأغلب 
القط���ع الأثري���ة المت�س���ظية والمحطم���ة ما 
ت���زال محف�ظة في من�س���اأة الخ���زن بانتظار 
ا�س���ترجاعها وترميمه���ا . ولك���ن حت���ى هذا 
ال�س���يء يعتب���ر نجاحًا �س���من فت���رة ما بعد 

معركة الم��سل .
اري���ان ت�ما����ص , رئي�ص ق�س���م اآثار ال�س���رق 
الأدن���ى ف���ي متح���ف الل�ف���ر ف���ي باري����ص , 
والذي عمل في الم�س���روع منذ البداية , قال 
بالن�س���بة لمتحف الم��س���ل ه�  " م���ا حدث 
بمثاب���ة كاب��ص بالن�س���بة لم�ظفي المتحف 
ذل���ك  ف���ي  , بم���ا  لق���د واجه����ا كل �س���يء   ,
المتفجرات والتدمير الط�عي , واعقب ذلك 

جميع الم�ساكل التي ي�اجهها كل العالم ."
داع����ص  معتق���دات  �س���حية  كان  المتح���ف 
الديني���ة ومرتزقته المتلهفة للتدمير , عقيدة 
داع�ص ُتحّرم اأي ت�س����ير نحتي واأي قطعة 
اأثرية غير اإ�سالمية اأو دليل على الح�سارات 
ال�س���ابقة , وق���ام اأع�س���اوؤه على نح� ن�س���ط 
بتدمي���ر هك���ذا قط���ع اأثري���ة . ف���ي المتح���ف 
الآ�س����رية  المجنح���ة   الثي���ران  ن�س���ب   ,
المذهل���ة التي يع�د تاريخه���ا لما يقارب من 
2,500 �س���نة قبل الميالد قد تم تح�يلها الى 
اأنقا����ص , اأما التماثي���ل الأخرى والزخارف 
الم�س���مارية فق���د ت���م تخريبه���ا وت�س����يهها 
بالمع���اول الحديدية . مكتب���ة المتحف التي 
تح����ي 25,000 كت���اب ومخط�ط���ة ق���د ت���م 

حرقها وتح�يلها الى ك�مة رماد .
م����اد اأخرى ت���م نقلها من المتح���ف على يد 
م�س���لحي داع�ص لبيعها في ال�س�ق ال�س�داء 
ت�س���تمل على مع���دات كهربائية واآث���اث . تم 
ا�س���تخدام المتحف اأي�س���ًا من قبلهم كمكتب 
جباي���ة �س���رائب , وكانت وثائ���ق ومخلفات 
مبعثرة على الأر�ص عندما �سيطرت الق�ات 
الأمني���ة عل���ى الم��س���ل بع���د دح���ر تنظي���م 

داع�ص .

اخ�س���ائي عل����م الآث���ار , ريج���ارد ك�رين , 
الذي زار الم��س���ل �س���من وفد قال " لقد تم 
اإخب���اري ب���اأن اتعامل مع الم��س����ع وكاأنه 
م�سرح جريمة , ما �ساهدته في المتحف بعد 
تخريبه لم اأ�س���هد �سيء ي�س���به من قبل اأبدًا . 
ق���د تمد يدك في فج����ة ول تدري فيما اإذا قد 

تم زرع قنبلة اأو عب�ة هناك داخلها ."
بداأ الفريق التخ�س�س���ي الدولي  باجراءات 
 , الأ�سا�س���ية  الأولي���ة  والك�س���ف  الفح����ص 
وقام اع�س���اوؤه باإرجاع اأقف���ال الأب�اب الى 
المحطم���ة  ال�س���بابيك  واإ�س���الح  محالته���ا 
والإن���ارة . كانت هناك حفرة �س���خمة خلفها 
تفجي���ر ق���ام ب���ه داع����ص عن���د قاع���دة نح���ت 
كان���ت  الر�س���ية  واإن   , اأ�س����ري  �س���خري 
بحاجة لترميم با�س���تخدام �س���ّقالت , القب� 
كان ق���د غمرته المياه ب�س���بب البنى التحتية 
غي���ر الجي���دة التي تم���ت اإ�س���افتها فيما بعد 
للمتحف ولهذا فقد تم �س���خ المياه الفائ�سة 

للخارج .

غازي �س����عد الله , عالم اآثاري اأ�س����بح مديرًا 
للمتحف ع����ام 2017 , قال " المرحلة الثانية 
�ستخ�س�����ص للقط����ع الآثاري����ة المبعثرة في 

قاعة عر�ص الآثار الآ�س�رية ."
المتحف ي�س����م اأربعة اأق�س����ام رئي�سة , ق�سم 
اآثار ما قبل التاريخ وق�س����م الآثار الآ�س�رية 
وق�س����م اآث����ار الح�س����ر والإ�س����المية , الت����ي 

تعر�ست للحد الأدنى من الأ�سرار .
وقال �س����عد الله ان����ه بعد انقاذ م����ا تبقى من 
الفري����ق  ق����ام   , المحطم����ة  الثري����ة  القط����ع 
بت�ثيق وخزن القطع تمهيدًا ل�س����ترجاعها 

واإجراء عمليات ال�سيانة عليها .
وال�س����يانة  الحف����ظ  عملي����ات  ن�س����اط  كل 
�ستح�س����ل في بناء تم ت�س����ييده على نهر في 
نين�ى , والذي يعتبر اأقل عر�سة للهجمات 
. �ست�ستخدم الم�ساحة اأي�سًا لتدريب الكادر 
المتخ�س�����ص ف����ي المتح����ف العراق����ي , ف����ي 
الأ�س����ل كان من المفتر�ص اأن تعقد جل�سات 
ولك����ن   , فرن�س����ا  ف����ي  التدري����ب ح�س�����ريًا 

�س����يتم اإجراوؤها الن عبر دائ����رة تلفزي�نية 
وذلك التزام����ًا باإجراءات ال�قاي����ة من وباء 

ك�رونا.
ال�س����ندوق الدول����ي للحف����اظ على ال�س����رح 
والآث����ار التحق بالفريق في �س����هر ت�س����رين 
خبرت����ه  ف����ي  و�سي�س����اهم  الما�س����ي  الأول 
بالم�س����روع ف����ي ق�س����م الهند�س����ة والإن�س����اء 
التخطي����ط  �س����تدعم   Aliph م�ؤ�س�س����ة   .
والت�سميم الهند�سي للبناية الجديدة , التي 
م����ن المت�قع اأن يت����م افتتاحها في غ�س�����ن 

ثالث �سن�ات قادمة .
الإن�س����اء  م�س����اريع  اأح����د  يعتب����ر  المتح����ف 
الت����ي تجري ف����ي مدينة الم��س����ل . وتق�م 
م�ؤ�س�س����ة Aliph   اأي�س����ًا بالإ�س����راف عل����ى 
اإعادة اإعمار وترميم " بيت التتنجي " وه� 
�س����رح يع�د للقرن التا�س����ع ع�سر لتاجر من 
اأهالي الم��س����ل يع�د لعه����د المبراط�رية 
العثماني����ة ,  وكذل����ك ب�ابة م�س����كي ,  وهي 
اإحدى ب�ابات نين�����ى القديمة المطلة على 
ال�س����فة الثاني����ة م����ن نهر دجل����ة الت����ي اأعيد 
بنائه����ا ف����ي حقب����ة ال�س����بعينيات م����ن القرن 

الما�سي .
وق����ال �س����عد الل����ه " متح����ف الم��س����ل ه����� 
اأح����د الم�س����اريع ال����ذي �س����ي�فر فر�ص عمل 
تاأهيل����ه  اإع����ادة  ف����ي  للم�س����اعدة  للمحليي����ن 
واإعماره , لي�ص للمتحف فقط بل لكل اأنحاء 

المدينة."
وق����ال اإن الهدف الحقيقي م����ن المتحف ه� 
لتثقيف النا�ص  ون�س����ر الثقافة بين اأطفالهم 
بالتاري����خ  اهتمامه����م  ورف����ع  وتعليمه����م 

والعل�م والفن�ن ومجالت اأخرى .

Art Newspaper عن موقع

منظمات اإن�سانية : عودة ع�سرات اآالف العوائل المهجرة لم�ساكنها في �سنجار وديالى

متحف المو�سل ينه�ض من الرماد بعد المبا�سرة 
بالمرحلة الثانية من اإعماره

تخليت عن ح�سانة اأطفالي".. عراقيات 
يحاولن الهروب من "و�سمة داع�ض"

 عندما زار البابا فران�صي�س المو�صل موؤخراً ، المدينة االكثر تنوعًا وتعدداً دينيًا 
وعرقيًا في العراق التي ت�صم طوائف م�صلمة وم�صيحية واإيزيدية واأ�صورية 

و�صريانية ، فانها كانت ُتذكّر على نحو جلي في الكيفية التي تم فيها ا�صتهداف 
تعددها وتنوعها الديني من قبل تنظيم داع�س االإرهابي . باحتالله للمدينة على 

مدى ثالث �صنوات ، �صن م�صلحوه المتطرفون معركة دمروا خاللها كل �صيء من 
اأجل ب�صط �صيطرتهم .
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الجوية يجّهز اأ�شلحته التقليدية لعبور ال�شارقة الإماراتي 
ال��م��ن�����س��ح��ب��ة  ال�����ف�����رق  ب���ع���ق���وب���ات م���������س����ّددة ع���ل���ى  ي�����ه�����ّدد   الآ������س�����ي�����وي 

 حممد حمدي
كلمة صدق

و�سل فريق ال�سرطة العريق اىل قمة جاهزيته بعد ح�سوره 
املبّك���ر من���ذ م�س���اء ي���وم ال�س���بت املا�س���ي اىل مدين���ة جدة، 
ا�ستعدادًا للم�س���اركة يف مناف�س���ات املجموعة الثالثة ملنطقة 
الغرب ببطولة دوري اأبطال اآ�س���يا 2021 برفقة فرق  الأهلي 

ال�سعودي والدحيل القطري وا�ستقالل طهران الإيراين.
ويفتتح ال�س���رطة حامل لقب دوري الكرة املمتاز م�سواره يف 
دوراملجموعات من دوري اأبطال اآ�سيا مبواجهة الدحيل بعد 
غد اخلمي�س 15 ني�س���ان احلايل، ثم يلتقي ا�س���تقالل طهران 
يوم الأحد املقبل 18 ، ويلعب مع  الأهلي يوم  21 من  ال�سهر 

ذاتهاأ.
 م���درب ال�س���رطة اليك�س���ندر ايليت����س اأعلن عن ر�س���اه التام 
حلج���م التح�س���ر والو�س���ول املبّك���ر، والفوا�س���ل الزمنية 
الت���ي متنح للفريق الراحة والتح�س���ر بني مباراة واأخرى، 
مبّين���ًا لالإعالم ال�س���عودي اأن الفر�س مت�س���اوية للجميع يف 
بلوغ الدور ثمن النهائي، ونزيد على ذلك باأن ن�س���ع �سوتنا 
م���ع اجلمه���ور ب���اأن ممث���ل األ���وان الك���رة العراقية ال�س���رطة 
مطالب بالتفّوق وحتقيق نتائج جيدة بح�س���اب اأنه يخو�س 
املناف�س���ات وهو ُمتخم بنجوم املنتخ���ب الوطني لكرة القدم 
ف�س���اًل ع���ن املحرتف���ني، ومبقارنة ب�س���يطة ن���رى اأن منتخب 
الع���راق �س���بق واأن تف���ّوق عل���ى منتخب���ات البل���دان الثالثة 

ال�سريكة لنا يف املجموعة.
لي�س ع�س���رًا على ت�سكيلة ت�س���م :حممد حميد واأحمد با�سل 
وع���الء خليل و�س���عد ناطق وعل���ي فائز وك���رار عامر وعدي 
�س���هاب وعالء مهاوي وخ�س���ر علي وح�س���ام كاظم وح�س���ن 
عا�س���ور وعل���ي مه���دي و�س���عد عبد الأم���ر واأجم���د عطوان 
وجا�س���م حممد وحممد قا�س���م وفهد يو�س���ف وعلي ح�س���ني 
وم���ازن فيا����س وعم���ار غال���ب وم���راد حممد وعلي يو�س���ف 
ورافائيل وحممد داود وريفا�س، اأن ت�س���ّجل ح�سورها، فكال 
اخلربة واملكانة حا�سرة، ُي�ساف لها ما اأعلنه مدرب الفريق، 
باملقابل فاإن الدحيل القطري ل مير باأف�س���ل ظروفه حاليًا اذا 
ما ا�س���تثنينا  اأف�س���ل لعبي الفريق القطري و�س���انع األعابه 
منذ و�س���وله اإىل الدحيل قادمًا من نادي باملرا�س الربازيلي 
�س���يف 2020 ، اإذ اأثب���ت اإدواردو بريرا ال�س���هر ب�”دودو” 
اأنه عامل اأ�سا�س���ي يف توليفة الفريق، وت�سر الأرقام اإىل اأن 
الالعب �س���اهم يف �س���ناعة هدف يف يف دوري اأبطال اآ�س���يا 
2020، و�س���نع ثماين فر����س، و 62 متري���رة انتهت بالثلث 
الأخ���ر يف ملعب املناف�س���ني، ومل يقت�س���ر الأمر على ذلك بل 
اأ�س���هم يف ت�س���جيل 12 هدف���ًا يف الدوري هذا املو�س���م كاأبرز 
هدايف النادي يف امل�س���ابقة، اإىل جانب مواطنه ادميل�س���ون 
جونيور، ولكن خطورة هذا الالعب ميكن حتديدها بالرقابة 
امل�ستمرة وعدم ترك م�ساحات كبرة لتنّقله لأنه من الباحثني 

عن امل�ساحات للتنّقل بحرية.
 باملقاب���ل فاإن وجود الفنزويلي جيلم���ني ريفا�س، على الرغم 
من ان�س���مامه اإىل فريق ال�س���رطة يف �س���باط املا�س���ي فقط، 
جنح بالتاأقلم مع زمالئه ب�سال�سة وهو ثاين اأف�سل هداف يف 
الدوري هذا املو�س���م بر�سيد خم�سة اأهداف، ويتمتع الالعب 
البال���غ م���ن العمر 32 عام���ًا بخربة وا�س���عة يف دوري اأبطال 
اآ�س���يا، بعد اأن �س���ّجل ع�س���رة اأهداف يف البطول���ة مع الريان 
القطري والحتاد ال�س���عودي، كما �سبق اأن مّثل اأندية كبرة 

اأخرى يف املنطقة كالهالل ال�سعودي وال�سارقة الإماراتي.
مّما �س���بق، ن���رى اأن جميع الف���رق مت�س���اوية احلظوظ ، كما 
قال اليتي�س، بل رمّبا تفّوق ال�س���رطة عليها جميعًا مع �س���عيه 
احلثيث لإ�س���افة اأحد الألقاب الكبرة التي نطمح لها وغابت 

عن انديتنا.
كل التوفي���ق للقيث���ارة املجته���د وجلماهرن���ا الت���ي تنتظ���ر 

الفرحة اجلديدة من ملعب مدينة جدة.

فرحة من جدة

 مدرب ال�سرطة اليك�سندر ايليت�ش 
اأعلن عن ر�ساه التام لحجم التح�سير 
والو�سول المبّكر، والفوا�سل الزمنية 

التي تمنح للفريق الراحة والتح�سير 
بين مباراة واأخرى، مبّينًا لالإعالم 

ال�سعودي اأن الفر�ش مت�ساوية للجميع 
في بلوغ الدور ثمن النهائي، 

بغداد / حيدر مدلول

تتجه الأنظار يف ال�س���اعة التا�س���عة م�ساء 
غ���دًا الأربع���اء املواف���ق الراب���ع ع�س���ر من 
�سهر ني�سان اجلاري حيث يحت�سن مدينة 
ال�س���ارقة الإماراتية قّمة خليجية �س���اخنة 
ب���ني فري���ق الق���وة اجلوية و�س���يف حامل 
لقب دوري الكرة املمتاز باملو�س���م 2018-
2019 وم�سيفه فريق ال�سارقة لكرة القدم 
�سمن مناف�س���ات اجلولة الأوىل من الدور 
الأول حل�ساب املجموعة الثانية التي ت�سم 
اىل جنبهم���ا فريق���ي باختاك���ور الأوزبكي 
وتراكت���ور �س���ازي تربيز الإيراين �س���من 
منطقة غرب���ي القارة بدوري اأبطال اآ�س���يا 
لك���رة القدم 2021 التي ت�س���تمر مبارياتها 
حت���ى ي���وم الثالثني من ال�س���هر ذات���ه وفقًا 
ووقائي���ة  �س���ّحية  احرتازي���ة  لج���راءات 
م�س���ّددة مت و�س���عها �س���من الربوتوك���ول 
الطب���ي ال�س���امل لالحت���اد الآ�س���يوي لكرة 
الالعب���ني  �س���المة  عل���ى  للحف���اظ  الق���دم 
والطواق���م  والإداري���ة  الفني���ة  وامل���الكات 
التحكيمي���ة وامل�س���رفني وغره���م يف ظ���ّل 
كورون���ا  فايرو����س  اأزم���ة  تف�ّس���ي  تزاي���د 
�س���باط  �س���هر  بداي���ة  من���ذ  )كوفي���د19-( 

.2020

اجتياز الوحدة ال�سعودي
وجن���ح فريق القوة اجلوية لكرة القدم يف 
حج���ز تذكرة العب���ور اىل دور املجموعات 
بع���د ف���وزه عل���ى م�س���يفه فري���ق الوحدة 
ال�س���عودي لك���رة القدم ب���ركالت الرتجيح 
بنتيج���ة )3-2( يف املب���اراة الت���ي اأنته���ت 
الوقت���ني  )1-1( يف  الإيجاب���ي  بالتع���ادل 
الأ�س���لي والإ�س���ايف الت���ي �س���يفها ملعب 
مدين���ة املل���ك عب���د العزي���ز الريا�س���ية يف 
مكة املكرمة يوم ال�س���ابع من �س���هر ني�سان 
م���ن  الق�س���ائي  ال���دور  �س���من  اجل���اري 
الن�س���خة اجلديدة من دوري اأبطال اآ�س���يا 
العراق���ي  الفري���ق  لي�س���بح  الق���دم،  لك���رة 
الث���اين اىل جان���ب فري���ق ال�س���رطة حامل 
لق���ب دوري الكرة املمت���از يف الدور الأول 
الذي اأوقعته القرع���ة يف املجموعة الثالثة 
التي �س���مت ف���رق اأهل���ي جدة ال�س���عودية 
والدحي���ل  الإي���راين  طه���ران  وا�س���تقالل 
القطري التي �س���تقام بنظ���ام التجّمع على 

ملع���ب )اجلوه���رة امل�س���عة( مبدين���ة جدة 
ال�س���عودية اعتب���ارًا من بعد غ���د اخلمي�س 
امل�س���ادف اخلام�س ع�سر من ال�سهر نف�سه، 
بينم���ا وّدع فري���ق ال���زوراء بطل م�س���ابقة 
كاأ����س الع���راق لكرة الق���دم املناف�س���ات اإثر 
�س���قوطه يف ف���خ اخل�س���ارة اأمام م�س���يفه 
فريق الوح���دة الإماراتي )1-2( يف اللقاء 
ال���ذي جرى عل���ى ملعب اآل نهي���ان الدويل 

بالعا�سمة اأبو ظبي.

وحدة التدريب الأخيرة
و�س���ينهي فريق القوة اجلوي���ة لكرة القدم 
م�س���اء اليوم الثالثاء اآخر حت�س���راته من 
خالل خو�س���ه وحدت���ه التدريبية الأخرة 
على ملعب ال�سارقة الريا�سي منذ و�سوله 
اىل الإم���ارات يف فج���ر اأم����س الثنني عرب 
طائ���رة ع�س���كرية خا�س���ة مت تخ�سي�س���ها 
من قب���ل قيادة القوة اجلوية حيث خ�س���ع 
خا�س���ة  طبي���ة  فحو�س���ات  اىل  اجلمي���ع 
بجائح���ة كورون���ا كان���ت نتائجها �س���لبية 
العّين���ة حي���ث �سي�س���ع امل���الك التدريب���ي 
بقيادة املدرب اأيوب اأودي�س���و اآخر مل�س���اته 
عل���ى اخلّط���ة التكتيكية املنا�س���بة للموقعة 
اخلليجية اجلديدة التي �سيحل فيها �سيفًا 
ثقي���اًل عل���ى فريق ال�س���ارقة بطل الن�س���خة 
الأخرة م���ن دوري كاأ����س اخلليج العربي 

الإماراتي لكرة القدم بعد متابعتهم عدد من 
املباريات الأخرة التي لعبها خ�سمه وكان 
اآخرها اأمام فريق بني يا�س يوم الثالث من 
�سهر ني�سان اجلاري �سمن اجلولة الثانية 
حي���ث  احل���ايل  املو�س���م  م���ن  والع�س���رين 
اأنتهت بالتعادل الإيجابي )1-1( و�س���عته 
يف املرك���ز الراب���ع بالرتتي���ب خل���ف ف���رق 
اجلزيرة وبني يا�س و�سباب الأهلي دبي، 
حي���ث اأعتم���د مدربه املحل���ي عب���د العزيز 
 23 م���ن  املكّون���ة  قائمت���ه  عل���ى  العن���ربي 
لعبًا يق���ف يف مقدمتها الثالث���ي الأجنبي 
املهاجم الربازيلي كايو لوكا�س فرنانديز 
�ساحب الأهداف 12و�سوركوف والهداف 
الربازيلي ايغور كورنادو الذي ميتلك 15 
هدفًا بحكم ميزته يف الت�سجيل من ركالت 
احلرة الثابتة، وي�س���ّبب املتاع���ب ملدافعي 
املناف�س���ني الذين يعتربون القوة ال�ساربة 
يف ه���ّز �س���باك مرمى الف���رق املناف�س���ه له، 
وكذل���ك عل���ى وق���وف عام���ل الأر����س اىل 
جانبه ول�س���يما بعد اختي���ار ملعبه كمكان 
لحت�س���ان مناف�س���ات املجموع���ة الرابع���ة 

مبنطقة الغرب.

العالمة الهجومية الفارقة
و�ستت�س���لح كتيبة ال�سقور بعدد كبر من 
اأ�س���لحتها التقليدية لقهر املل���ك الإماراتي 

يف العدي���د من املراكز ويقف على راأ�س���ها 
املهاجم اأمين ح�س���ني النج���م الأبرز، وهو 
العالمة الفارقة فيه ول�سيما بعد اأن جنح 
يف ت�س���جيل هدف التعادل الثمني مبرمى 
الدقيق���ة  يف  ال�س���عودي  الوح���دة  فري���ق 
الأوىل م���ن الوقت بدل ال�س���ائع، ويتمتع 
بكث���ر م���ن املمّي���زات تتوف���ر في���ه بحك���م 
اأهداف���ه ال���� 14 يف ال���دوري املمتاز حيث 
اعت���ربه الحت���اد الآ�س���يوي لك���رة الق���دم 
باأنه �سيكون الالعب الأبرز الذي �سي�سكل 
املجموع���ة  يف  ملناف�س���يه  كب���رًا  تهدي���دًا 
الثاني���ة، و�س���رتاقبه العدي���د م���ن الف���رق 
اخلليجي���ة للتعاق���د مع���ه خ���الل ال�س���يف 
املقب���ل، اىل جان���ب عدد كبر م���ن زمالئه 
الالعب���ني، الذي���ن اختاره���م ال�س���لوفيني 
القائم���ة  �س���من  كاتانيت����س  �سريت�س���كو 
الأولية 54 لعب���ًا للمنتخب الوطني لكرة 
الق���دم وه���م )فه���د طال���ب رحي���م وحممد 
واأحم���د  �س���عيد جمب���ل  و�س���امح  �س���الح 
اإبراهيم خلف وميثم جبار مطلك وح�س���ن 
رائد ح�سن وم�سطفى حممد معن وحممد 
عل���ي عبود وك���رار نبي���ل وح�س���ني جبار 
ول���وؤي الع���اين واإبراهي���م باي����س كام���ل 
وهم���ام طارق فرج و�س���ريف عبد الكاظم( 
ف�س���اًل عن القائد املخ�س���رم حمادي اأحمد 
عب���د الل���ه وزميله اأجمد را�س���ي يو�س���ف 

ح���داد  اإح�س���ان  الأردين  واملحرتف���ني 
كولزو����س  جيفر�س���ون  والكولومب���ي 
اللذي���ن مت التعاق���د معهما من قب���ل اإدارة 
النادي برئا�س���ة �س���هاب جاهد خالل فرتة 
النتق���الت ال�س���توية حي���ث اأن نيل ثالث 
نق���اط �س���تكون البداي���ة نحو ال�س���تعداد 
اخلم����س  املواجه���ات  خلو����س  املث���ايل 
املقبل���ة الت���ي تنتظره اأيام ال�س���ابع ع�س���ر 
والع�سرين والثالث والع�سرين وال�ساد�س 
والع�سرين والتا�سع والع�سرين اأمام فرق 
وتراكتور�س���ازي  الأوزيك���ي  باختاك���ور 
الإمارات���ي  وال�س���ارقة  الي���راين  تربي���ز 
اأم���اًل يف خطف املرك���ز الأول يف الرتتيب 
والنتقال للم�س���اركة يف مناف�سات الدور 
ثمن النهائي م���ن البطولة لدخال الفرحة 
الداخ���ل  يف  العراقي���ة  اجلماه���ر  ل���دى 
واخل���ارج باعتباره املت�س���در بنقاطه 59 
الت���ي ح�س���ل عليها م���ن لعب���ه 26 مباراة 
ف���از يف 18 وتع���ادل يف 5 واأنه���زم يف 3 
والأقرب لنيل لقب املو�سم 2021-2020.

حرمان .. وغرامة!!
ويف ال�س���اأن ذات���ه قّرر الحتاد الآ�س���يوي 
لك���رة الق���دم حرمان اأي فري���ق يتغّيب عن 
�س���من  املجموع���ات  دور  يف  امل�س���اركة 
منطقتي الغرب وال�سرق يف دوري اأبطال 
ن�س���ختني  2021 يف  الق���دم  لك���رة  اآ�س���يا 
يتاأّه���ل لهما على التوايل، و�س���دور قرار 
غر قابل لال�س���تئناف، م�ستثنيًا الظروف 
حي���ث  بنف�س���ه،  يقّيمه���ا  الت���ي  القاه���رة 
�س���ُيغّرم املن�س���ِحب 30 األف دولر اإذا كان 
الن�س���حاب قب���ل ب���دء ال���دور الأول و50 
األف دولر اإذا كان اأثناء خو�س املباريات 
و100 األ���ف دولر اإذا ان�س���حب من الدور 
ثمن النهائي اأو اأحد الأدوار )ُربع النهائي 

اأو ن�سف النهائي اأو النهائي( .
و�س���يحّمل الحتاد الآ�س���يوي لكرة القدم 
الفري���ق املن�س���حب اجباري���ًا دف���ع جمي���ع 
الأ�س���رار املرتتب���ة عل���ى ان�س���حابه يت���م 
تقيمها عرب جلانه ذات العالقة اأو اأي قرار 
مايل اآخر ي�س���در بحّقه مع التعوي�س���ات 
املالية، وكما �س���ُيمنع من امل�ساركة يف اأي 
بطول���ة قاري���ة اأو دولية ح���ال تاأّخر بدفع 
كام���ل اللتزامات والأ�س���رار املرتتبة من 

ان�سحابه.

 بغداد / املدى

تلق���ت الريا�س���ة العراقية �س���دمة 
جديدة خالل ع���ام 2021 ، بوفاة 
الرائد ال�سحفي الريا�سي �سعدون 
جواد، اأم�س الأثنني املوافق الثاين 
ع�س���ر م���ن �س���هر ني�س���ان اجلاري، 
مب�ست�س���فى الرموك التعليمي يف 
العا�سمة بغداد متاأثرًا مب�ساعفات 
فايرو����س كورون���ا )كوفي���د19-( 
الذي اأ�س���يب ب���ه قبل ع�س���رة اأيام 
لي�سبح ال�سخ�س���ية التا�سعة التي 
تلبي ن���داء ربها بع���د رئي�س نادي 
املين���اء الأ�س���بق عم���ران را�س���ي، 
وامل�س���رف الإعالمي على مباريات 

باملو�س���م  املمت���از  الك���رة  دوري 
احل���ايل ح�س���ني ع���ودة، وامل���درب 
امل�س���اعد للمنتخ���ب الوطن���ي لكرة 
القدم الأ�س���بق �سباح عبد اجلليل، 
وم�س���رف الفني لفري���ق الديوانية 
لكرة القدم غامن ف�س���ل، وال�س���باح 
ع���الء الدي���ن الن���واب، و�س���كرتر 
احت���اد ريا�س���ة الكب���ادي ورئي�س 
ن���ادي الديواني���ة الأ�س���بق حمي���د 
نعم���ة احلمداين، وحيدر ال�س���ايف 
للجن���ة  التنفي���ذي  املكت���ب  ع�س���و 
الباراملبية العراقية ورئي�س احتاد 
ال�س���م والبك���م، وجن���م ك���رة الي���د 

ال�سابق حممد دريول.
ونع���ى وزير ال�س���باب والريا�س���ة 

ح�س���ابه  عل���ى  درج���ال  عدن���ان 
التوا�س���ل  مبوق���ع  الر�س���مي 
الجتماع���ي )الفي�س���بوك( رحي���ل 
بقل���وب  قائ���اًل:  ج���واد  �س���عدون 

وق���دره،  الل���ه  بق�س���اء  موؤمن���ة 
تلّقين���ا نباأ وفاة القامة الريا�س���ية 
الرائ���د  وال�س���حفي  الكب���رة 
ال�س���تاذ �س���عدون جواد، ونعّزي 
اأنف�س���نا اأوًل والأ�س���رة ال�سحفية 
وحمب���ي الفقي���د لروح���ه الطاهرة 
املغفرة والر�سوان ولأهله ال�سرب 
وال�سلوان وجميع حمبيه.. اإنا لله 

واإنا اليه راجعون.
الهيئ���ة  التعزي���ة،  يف  و�س���اطرته 
التطبيعي���ة يف احتاد ك���رة القدم، 
التليك���رام  عل���ى  ن�س���رت  الت���ي 
قائل���ة فيه :نتق���دم باأح���ر التعازي 
الإعالم���ي  للو�س���طني  واملوا�س���اة 
والريا�س���ي لوفاة الرائد �سعدون 

ج���واد اأث���ر م�س���اعفات فايرو����س 
كورونا، �س���ائلني الله عز وجّل اأن 
يتغمده بوا�س���ع رحمته وي�س���كنه 
ف�س���يح جناته ويلهم اأهله وحمبيه 

ال�سرب وال�سلوان.
ومن جهته اأ�سدرالحتاد العراقي 
لل�سحافة الريا�سية بيانًا مقت�سبًا 
بوفاة �س���عدون جواد تلقت املدى 
:نتق���دم  في���ه  ج���اء  من���ه  ن�س���خة 
باأحر التعازي واأ�س���دق املوا�ساة 
والريا�س���ي  الإعالمي  للو�س���طني 
لوف���اة املعل���م والرائ���د ال�س���حفي 
�س���عدون ج���واد ال���ذي انتقل اىل 
ج���وار ربه �س���باح اأم����س الثنني 
اأث���ر م�س���اعفات فايرو�س كورونا 

..ون�س���األ الله اأن يرحمه برحمته 
الوا�س���عة وي�سكنه ف�س���يح جناته 
ال�س���رب  وحمبي���ه  اأهل���ه  ويله���م 

وال�سلوان.
املرح���وم  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
اأب���رز  م���ن  كان  ج���واد  �س���عدون 
كت���اب الأعم���دة يف جمل���ة )حوار 
�س���بورت( الريا�سية ال�سادرة عن 
موؤ�س�س���ة املدى لالإع���الم والثقافة 
 )2014  -  2008( والفن���ون 
اىل جانبه �س���غله من�س���ب ع�س���و 
يف  الأ�س���بق  الإعالمي���ة  اللجن���ة 
الحتاد العربي لكرة القدم، وتقّلد 
العديد من املنا�س���ب يف ال�سحف 

واملجالت العراقية الريا�سية.

م�شاعفات كورونا تغيب الرائد ال�شحفي �شعدون جواد     

 بغداد / املدى

تلقى فري���ق النفط البغدادي لكرة ال�س���لة اأول هزمية 
ل���ه يف دوري ال�س���لة املمت���از باملو�س���م 2021-2020 
اأم���ام م�سيفه فري���ق نفط الب�س���رة بنتيجة )70-57( 
يف القم���ة ال�سلوي���ة املث���رة الت���ي ج���رت بينهما على 
القاعة الأوملبية يف حمافظة الب�سرة �سمن مناف�سات 

املرحل���ة الثاني���ة الت���ي تفتق���د اىل تواج���د اجلمه���ور 
ب�س���بب الربوتوك���ول الطبي ال�س���امل الذي و�س���عته 
املركزي���ة  لالحت���ادات  والريا�س���ة  ال�س���باب  وزارة 
التابع���ة للجن���ة الوملبي���ة الوطنية العراقي���ة للحفاظ 
عل���ى �س���حة و�س���المة اجلميع ول�س���يما بع���د ظهور 
ال�س���اللة اجلديدة من فايرو�س كورونا )كوفيد- 19( 
يف العا�س���مة بغداد واملحافظات منذ منت�س���ف �س���هر 

�س���باط املا�س���ي وما اأدى من ارتفاع معدل الإ�سابات 
التي جتاوزت اأكرث من ثمانية اآلف اإ�س���ابة يف اليوم 

الواحد، وو�سل عدد الوفيات اىل 40 �سخ�سًا.
وبرغم اخل�س���ارة، حافظ فريق النفط على ال�س���دارة 
بر�س���يد 31 نقط���ة من 16 مب���اراة خا�س���ها متّكن من 
النت�س���ار يف 15 واأنه���زم يف واح���دة فقط وتنتظره 
مواجه���ة �س���عبة يف ال�س���اعة الثالث���ة ع�س���رًا الي���وم 
الثالث���اء اأمام م�س���يفه فريق الت�س���امن النجفي لكرة 
ال�س���لة الثام���ن بر�س���يد 16 نقط���ة على قاع���ة الإدارة 
املحلي���ة يف حمافظة النجف ويخو�س غ���دًا الأربعاء 
مب���اراة اأمام م�س���يفه فريق احللة يف ال�س���اعة الثالثة 
ع�س���رًا عل���ى قاعة حمافظ���ة بابل،  فيما اأ�س���تقّر فريق 
نف���ط الب�س���رة يف املرك���ز ال�س���اد�س م���ن 19 نقط���ة 
جمعهم���ا خ���الل 12 مب���اراة ف���از يف 7 وتعّر����س اىل 

اخل�سارة 5 مرات.
وجنح فريق احل�سد ال�س���عبي لكرة ال�سلة يف العودة 
اىل �سكة النت�سارات من جديد بعد متّكنه من التغّلب 
على م�س���يفه فري���ق زاخو لكرة ال�س���لة بنتيجة )93-

75( نقط���ة يف اللقاء ال�س���اخن الذي اأقي���م على القاعة 
املغلقة لنادي زاخو الريا�س���ي يف حمافظة دهوك يف 
اأقليم كرد�س���تان �سمن املناف�س���ات ذاتها ليحافظ على 
مرك���زه الثال���ث يف الرتتي���ب بر�س���يد 28 نقطة خلف 
فريقي النفط املت�س���در والو�س���يف ال�س���رطة من 14 
مب���اراة خا�س���ها متّكن م���ن الفوز يف 11 وخ�س���ر يف 
3 فق���ط ، و�س���يلعب اأمام م�س���يفه فريق غاز ال�س���مال 
يف ال�س���اعة الثالثة ع�س���ر الي���وم الثالث���اء على قاعة 
كركوك الأوملبية، يليها يف ال�س���اعة الثالثة ع�سر بعد 
غد اخلمي�س لقائه مع فريق نفط ال�س���مال على القاعة 

ذاتها.

نفط الب�شرة يهزم النفط �شلويًا بفارق 13 نقطة
 بغداد / املدى

يلتق���ي فريق ال���زوراء لك���رة الق���دم رابع 
الرتتي���ب بر�س���يد 48 نقط���ة يف ال�س���اعة 
الرابعة ع�س���ر اليوم الثالث���اء على ملعب 
ن���ادي ال�س���ناعة الريا�س���ي م���ع م�س���يفه 

فريق ال�س���ناعات الكهربائية لك���رة القدم 
اخلام�س ع�س���ر بر�سيد 27 نقطة يف ختام 
مناف�سات اجلولة ال�سابعة والع�سرين من 

دوري الكرة املمتاز باملو�سم احلايل.
ح�س���ن  املوريت���اين  املداف���ع  و�س���يكون 
قائم���ة  ع���ن  الأب���رز  الغائ���ب  احويبي���ب 

را�س���ي �سني�س���ل بداعي الإيق���اف نتيجة 
ح�س���وله على ث���الث بطاقات �س���فراء من 
ع���الء  زميل���ه  وكذل���ك  �س���ابقة،  مباري���ات 
رع���د الذي مل يكت�س���ب ال�س���فاء الت���ام من 
يف  النوار����س  ترغ���ب  حي���ث  الإ�س���ابة 
اإيق���اف م�سل�س���ل النتائ���ج املتمّي���زة الت���ي 
حققه���ا امل���درب ال�س���اب عبا����س عبي���د مع 
فري���ق ال�س���ناعات الكهربائي���ة وانت���زاع 
ف���وٍز غ���اٍل ينقل���ه اىل املرك���ز الث���اين يف 
الرتتي���ب بف���ارق 8 نقاط ع���ن فريق القوة 
اجلوي���ة �س���احب املرك���ز الأول ال���ذي مت 
تاأجي���ل مباراته م���ع فري���ق الديوانية اىل 
اإ�س���عار اآخر لرتباطه با�ستحقاق اآ�سيوي 
املجموع���ة  ف���رق  �س���من  �س���يلعب  حي���ث 
ف���رق  جانب���ه  اىل  ت�س���م  الت���ي  الثاني���ة 
ال�سارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي 
وتراكتور �س���ازي تربيز الإيراين �س���من 
منطق���ة الغرب ب���دوري اأبطال اآ�س���يا لكرة 
الق���دم 2021 التي �س���تنطلق اعتب���ارًا من 
يوم غد الأربعاء بنظام التجّمع يف مدينة 

ال�سارقة الإماراتية.
وج���ّددت اإدارة ن���ادي الزوراء الريا�س���ي 
ثقتها باملدرب را�س���ي �سني�سل حتى نهاية 
عمر امل�س���ابقة بعد اخل�س���ارة اأم���ام فريق 
الوحدة الإماراتي لكرة القدم بنتيجة )1-

2( يوم ال�س���ابع من �س���هر ني�سان اجلاري 
على ملعب اآل نهيان الدويل يف العا�س���مة 
اأبو ظبي �س���من الدور الق�س���ائي املوؤّهل 

اىل الدور الأول مبنطقة الغرب.

الزوراء يخ�شر اأحويبيب ورعد اأمام ال�شناعات



احِطبي اأَعواَمنا
ُتها الَحياُة اأَيَّ

َوفاِقمي َحوا�َسنا بالَفقِد

تراَجعي يا اأمنياِتنا
في �َسماٍء

اأَم�َسكناها َيومًا
وَلِعبنا ِبِنجوِمها

رد ُلعبَة النَّ
َتتباريَن يا �َسجرًة 

عا�ُس اأثقَلها النَّ
فناديِت على الكوابي�س

َتمنُحنا َهوَيًة
وُت�ْسِهُر بَوجِهنا كارَت

الغياب.
 َطعينٌة  َروابينا

غزالُنها َت�سَعُد ِل�َسراٍب
َهويُته الِخداع 

ياأتي ِمن نا�سيِتِك
ِة  رَّ ُر في �سِ اأغ�ساُنك َتنَت�سِ

الُغباِر
َورائحِة الِكبريت.

لع���ب مارك����س دورًا قوي���ًا ، وعرفت مرحل���ة التنوير 
انعكا�س���ات ذلك على التحوالت الظاهرة وال�س���ريعة 
وتمي���ز مفاعيل���ه الفكري���ة بم���ا امتلكت���ه م���ن طاقات 
هزت اف���كار الكني�سة وخلقت ا�سطفاف���ات قوية بين 
رج���ال التنوير واأجيال وا�س���عة من ال�س���باب ، حيث 
تح���ول موقفه الى �سرارة اأ�سعل���ت الما�سي المتراكم 
والتقاليد النمطي���ة والتقليدية التي ات�سح ف�سادها . 
وتمثل���ت مقول���ة مارك�س ب� " �س���رورة اأن نتحرر من 
ع���ادات الما�س���ي وعق���ده م���ن اأج���ل اأن ن�سيطر على 

مقاليد الم�ستقبل " 
اإن ه���ذه الفك���رة تقترح اأن العالم الب���د اأن يكون اأكثر 
ا�ستق���رارًا ونظام���ًا كلما ازداد تقدم العل���م والتقنية ، 
حت���ى اأن العديد من المفكري���ن المعار�سين لمارك�س 
قبلوا هذه الفكرة ، فعلى �سبيل توقع الروائي جورج 
اأورويل مجتمعًا عظيم اال�ستقرار والو�سوح ، نكون 
في���ه جميعًا مجرد اأج���زاء �سغيرة في اآل���ة اجتماعية 
م���ن  العدي���د  موق���ف  كان  كذل���ك   . وبيئي���ة �سخم���ة 
المفكرين االجتماعيي���ن مثل عالم االجتماع االلماني 

ذائع ال�سيت ماك�س ڤيبر . )3(
ح�سل���ت اال�ستجاب���ة للعولمة طوعية ، ول���م ت�ستطع 
ال�سعوب في كل العال���م الحوار مع ع�سفها المتمركز 
بنوع من الق���وة وال�سرا�سة وا�ستطاعت عبر الجديد 
م���ن التو�س���ات العلمي���ة والتقني���ة اأن تغ���زو حي���اة 
ال�سعوب وتفعل فعلها �سريعًا ، ولعل اأبرز تلك التقنية 
و�سائ���ل االت�س���ال ال�سريع���ة التي جعل���ت العالم كله 
قري���ة �سغيرة ، بحيث تماثل���ت دول العالم وارت�ست 
اأن تكون من �سحايا العولمة واأكثرها ا�ستجابة لذلك 
الدول الغنية بالنف���ط والفقيرة ثقافيًا وعلميًا والتي 
ذهب���ت �سريع���ة ال�ستدعاء العق���ول والكف���اءات ، الأن 
االأموال حا�سرة و�سع���رت باالأمان وكاأن تلك العقول 
ملكي���ة له���ا . ولكن تمي���ز التوظي���ف مفتوح���ًا اأمامها 
ب�سكل كام���ل ، وحدثت في المجتمع���ات ع�سفة قوية 
، ال مثي���ل لها ، فالتجاور مثي���ر بين التقنية وعامات 
البادي���ة وال�سح���راء ، واأينم���ا يتح���رك ال�سحراوي 
يحم���ل مع���ه الابتوب . يتعل���م يوميًا ما ه���و جديد ، 
لكن تقاليده تتمظهر ع���ن تحول اأكثر �سلفية وت�سددًا 
ويرتب���ط بال�س���روط االجتماعي���ة الموروث���ة �ساليًا 
، عب���ر ا�ستم���رار ثنائي���ة الح�سارة والب���داوة . �سكن 
حدي���ث يوف���ر كل م���ا يحتاجه اأف���راد العائل���ة ، واآخر 
مجاور فيه عامات الم���وروث الطق�سي والتقليدي ، 
فيه حيوان���ات ووظائف خا�سة به وبالن�ساء ، لكن ال 

اأحد منهم ين�سى ما يحتاجه ليًا من و�سائل االت�سال 
والتبادل .

ق���ال عالم االجتماع ) انطون���ي جيدنز ( " اإن العولمة 
توؤث���ر اأي�سًا عل���ى الحي���اة اليومية لاإن�س���ان العادي 
بالطريق���ة نف�سها الت���ي توؤثر فيها االأح���داث العالمية 
له���ذا ال�سبب �ساعت االهتمام���ات الثقافية التي اعتاد 
عليه���ا الف���رد والجماع���ات ح���ول الجن����س والزواج 
والعائل���ة ، وتطال���ب الن�س���اء في العديد م���ن مناطق 
العال���م باال�ستقالي���ة اأكثر بكثير مم���ا كان لديهن في 
الما�سي ، ويدخلن في مجاالت العمل باأعداد متزايدة 
" وهذا ما يمكن التعرف عليه �سريعًا في بع�س دول 
الخلي���ج ذات االأ�سول الديني���ة المتطرفة والمت�سددة 
والت���ي عار�س���ت كل م���ا اأرادت تحققه الم���راأة ، مثل 
ح���ق قي���ادة ال�سي���ارات وممار�سة الريا�س���ة ووجود 
دور �سينم���ا وم�سارح .... كل ه���ذه االأحام تعر�ست 
للقم���ع والق�س���وة ، لك���ن ذل���ك ل���م يعطل الحل���م الذي 
تنامى وتزاي���د كثيرًا ، حتى �سّكل ق���وة �سغط ولدت 
ا�ستقطاب���ات مجتمعي���ة قوي���ة ، اأف�س���ت ال���ى تطرف 
وت�س���ّدد رجال ال�سورى وال�سلف ، حتى حانت لحظة 
االجتياح الثقافي المقترن مع روح ال�سباب بال�سلطة 
وانج���رف الموق���ف بق�س���وة معكو�س���ة �س���د التي���ار 
ال�سلف���ي المعار�س و�سع���د تيار التحدي���ث و�سيادة 
الفنون وتط���ور العولمة كطاقة قوية و�سادمة ومثل 
هذه الظاه���رة التي لم تبد خا�سع���ة لتطور تدريجي 

ونح���ول ثقافي قادت الى نوع م���ن العنف والت�سادم 
الأن منا�س���ري العولم���ة ي�سجع���ون ه���ذا االخت���اط 
الثقاف���ي ، اأما االأ�سوليون فهم يعدونه خطرًا ومربكًا 
، �سواء في مجاالت الدين او القومية او الهوية ، فهم 
يلجوؤون الى تراث منفي ومجدد ، وغابًا ما يلجوؤون 

الى العنف / ن . م/ �س22//
الم�سروعي���ة  اأن  ال���ى  جيدن���ز  انطون���ي  واأ�س���اف 
اأم���ل لجماع���ات اعت���ادت على حي���اة العولم���ة وفوز 
الكوزموبولتي���ة عل���ى االأ�سولي���ة ، الأن تقبل التنوع 
والديمقراطية مرتبطان بين بع�سهما والديمقراطية 
تنت�سر االآن في جميع اأرجاء العالم وتختبئ العولمة 
خل���ف انت�س���ار الديمقراطية ... اإذا ل���م تتمكن من اأن 
النجاح ف���ي الو�سول الى مرتب���ة الح�سور المت�سيد 
ف���ي الحي���اة والتاري���خ ، فعلين���ا البحث ع���ن و�سائل 
جدي���دة م�ساع���دة لنا ف���ي العمل على اأخ�س���اع العالم 
الجام���ح لقوتن���ا وبالتال���ي �سيطرتن���ا المعب���ر عنه���ا 
ثقافيًا ومن خال انت�س���ار الحداثة على تيار ال�سلف 

المتعكز على الفتاوى .
في عالم كالذي تعي����س فيه الجماعات مزدوجة وهي 
تحمل خ�سوعًا لما هو ممثل للما�سي الذي لم ت�ستطع 
التخل����س منه ، ك���ي تكتب تاريخيًا جدي���دًا لها وبين 
مام���ح العولمة الت���ي ا�ستقطبت ال�سب���اب وانغمرت 
في تفا�سيله���ا واأبرزها التب���ادل ال�سريع والتوا�سل 
وعاقة الحب الت���ي تف�سي للجن�س والحقًا الزواج ، 

خوف���ًا من ال�سوابط االجتماعي���ة والتقاليد الُمعا�سة 
طويًا .

حاول���ت بع����س دول الخلي���ج توفي���ر ما تحت���اج اليه 
العائل���ة من ترف وو�سائ���ل رفاهية ، لكنه���ا بالمقابل 
جعلت حياتها الموروثة موؤمن عليها وموفر لها �سكن 
خا����س لحماي���ة الحيوان���ات واالنتف���اع بفوائده���ا . 
روى لي اأحد اال�سدقاء باأن ال�سباب يذهبون حاملين 
اأجهزته���م الى بيت الحيوان���ات بدعوى توفر الهدوء 
ويزاول���ون متابعة �سهواته���م ونزواتهم ويتبادل مع 
م���ن يع���رف مواق���ع تلب���ي الرغب���ات . وات�سعت مثل 
ه���ذه العاق���ات و�سارت �سبك���ة من ال�سب���اب من كا 
الجن�سين ، حت���ى اكت�سفت الموؤ�س�س���ات الر�سمية ما 
ه���و حا�سل ، والورطة الكبرى التي لم يكن التخل�س 
منها اإال ب�سعوبات بالغة واأف�ست الى مخاطر تو�سل 
البع�س م���ن العوائل للقبول بم���ا ال ير�سى به ، لكنه 
ا�سطر لحماية االأنا و�ستر موروث العائلة المتباهية 

به .
اأك���د عال���م االجتماع المع���روف " اأنطون���ي جيدنز " 
اأن اأنظم���ة القي���م العائلي���ة التقليدية ب���داأت بالتحول 
، اأو اأنه���ا تح���ت �سغط �سديد في كثير م���ن البلدان ال 
�سيم���ا بعد اأن �سرعت الن�س���اء بال�سعي لتحقيق مزيد 
من الم�ساواة . ول���م يوجد على مر التاريخ الم�سجل 
لدين���ا مجتمع���ًا تت�س���اوى فيه الم���راأة والرج���ل ، اإن 
العولمة ثورة حقيقة ت�ست�سعر عواقبها في كل اأرجاء 

العالم ، من مجاالت العمل الى ال�سيا�سة . )4(
يف�س���ي ه���ذا ال���راأي ال���ى اأن التح���والت ف���ي و�سائل 
االت�س���ال وتح���ول الجغرافي���ات الوا�سع���ة الى قرى 
�سغي���رة جدًا ، هو �سب���ب مو�سوعي اليقاظ ال�سعور 
الثقافي بالعنا�سر المكون���ة للجماعة ، مثل �سرديات 
موروثة ع���ن الما�سي ، تتغ���ذى بتداولها وتكري�سها 
باعتباره���ا ج���زءًا مهم���ا من ذكري���ات موروث���ة ، لذا 
تبل���ور موقف ي�ساد لدى بع����س ال�سعوب لانف�سال 
مث���ل اال�سكتلنديين وكيبك كما ذكر " انطوني جيدنز 
" واأي�سًا مطالبة الكرد باال�ستقال الأن الحكم الذاتي 
ل���م يعد ملبيًا لمطالبهم القومي���ة واالقت�سادية ، لي�س 
ه���ذا ب�سبب �سعف �سيط���رة الدولة ، العولمة ت�سغط 
اأي�س���ًا ف���ي االتجاه الجانب���ي ، فت�سكل بذل���ك مناطق 
ال���دول وفيم���ا  اقت�سادي���ة وثقافي���ة جدي���دة داخ���ل 

بينها)5(.

)1(* . انطوني جيدنز / عالم جامح / ت : عبا�س كاظم و د. 
ح�سن ناظم / جامعة الكوفة .

)2( / �س20 .
)3 ( ن . م / �س20 .
)4(  م . ن / �س31 .
)5( م . ن / �س32 .
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 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

ال اأعن���ي دواوين���ه ال�سعرية، اأو م���ا كَتَبه �سعرًا، اإنما اأعن���ي مختارته التي 
حمل���ت ا�س���م ) الدي���وان( وه���ي : دي���وان ال�سع���ر العربي، ودي���وان النثر 
العرب���ي ، ودي���وان االأ�ساطير ، وعلى الرغم من اأن  الدي���وان االأخير تقّدم 
فيه ا�سم قا�سم ال�سّواف على اأدوني�س ، فهو َمْن ترجمها اإلى العربية ولكن 
اختي���ار العنوان والتقديم كان من قب���ل اأدوني�س، وهو الم�سروع الذي لم 
يكتم���ل بعد .. وابداأت رحلة اأدوني�س م���ع الدواوين منذ عام 1964 حتى 

عام 1996م.
 م���ن اأه���م ما يتفّرد ب���ه اأدوني�س عن ال�سعراء العرب  اأن���ه �ساحب م�سروع 
ي�سع���ى اإلى الدفاع عنه : �سعرًا ونثرًا ونق���دًا وثقافة وفكرًا ومعرفًة.. ذلك 
الم�س���روع ال���ذي ابتداأ بعمله الكبير ) الثاب���ت والمتحول ( حتى اأ�سبحت 
ثنائي���ة العن���وان الت�سادية هي ثنائّي���ة واإ�سكالّية فكري���ة اعتملت رحلتها  
عل���ى م�ساح���ة زمنية تجاوزت ن�س���ف القرن  ، وابت���داأت بال�س�عر ) ديوان 
ال�سع���ر العرب���ي ( الأنه، كما ي���رى اأدوني�س : )هو في الثقاف���ة االأفق االأكثر 
رحاب���ة واله���واء االأكثر نق���اوة، وعلى اأن���ه التعبير االأجم���ل واالأكمل عن 
الهوي���ة( وم���ن ثم فقد اأهمل ال�سعر الذي كان مقدم���ًا في ال�سدارة وال�سعر 
ال���ذي كان قائم���ًا جوهريًا على الباغة اللغوي���ة .. ال�سعر الذي ال نقراأ فيه 

ال�سلطة، بل االإن�سان ! 
وحي���ن اأقبل عل���ى مفارقة جديدة ) ديوان النثر العرب���ي ( فاإنه توقف عند 
مقولة را�سخة ف���ي موؤ�س�ساتنا العربية الثقافية، تتحك���م بعقولنا واآرائنا 
واأحكامن���ا قليًا اأو كثيرًا وهي مقولة : ) ال معنى لما ياأتي من بعد، اإاّل اإذا 
كان مطابق���ًا لم���ا قبل ( فكان ديوانه النثري تاأكي���دًا على �سرورة الخروج 
ع���ن اإ�سار هذه المقولة اإلى نقي�سها الذي �ساغ���ه اأدوني�س : ) ال معنى لما 
ياأتي من بعد، اإذا كان مطابقًا لما كان من قبل ( ومن هنا فالنثر ال�سوفي، 
ب�سق الديوان الثاني، هو النثر المتحّول ، غير المطابق لما كان من قبل.. 
المتحول عن ال�سق االأول من الديوان..  واأما اإقباله على جمع االأ�ساطير : 
ال�سومري���ة واالأكدية واالآ�سورية تحت مظلة الديوان فاأنه اأدرك االهتمام 
الخا����س والمفاج���ئ لدى العرب من���ذ �سبعينيات القرن الع�سري���ن : كّتابًا 
وباحثي���ن وقّراء، باالأ�سطورة وهذا االهتم���ام ي�سميه اأدوني�س باالنقاب 
المعرف���ي والنظري ودليل ن�سج وتفت���ح.. اإذن م�سطلح الديوان قد رافق 
اأدوني�س : �سعرًا ونثرًا وفكرًا، واأقول : فكرًا تجّوزًا معتبرًا اأن االأ�سطورة 
انعكا����س فك���ري وثقاف���ي بالن�سب���ة اإلينا كمتلقي���ن مختلفين ع���ن منابعها 
االأول���ى ولغتها االأ�سليًة .. ولن���ا اأن نت�ساءل عن منهجية اأدوني�س في هذه 
االختيارات والمغزى من االإ�سرار على ) الجمع ( بو�سفه الثيمة الرئي�سة 

لم�سطلح ) الديوان ( 
 اإن المتتّب���ع لم�س���روع اأدوني�س يجد ثمة ن�سقًا فكرّي���ًا وهاج�سًا اأدوني�سّيًا 
ال يفارق���ه، وب���داأ حركته اأكاديميًا ثم رافقه ثقافي���ا واإبداعيًا ومعرفيًا وهو 
اأن ف���ي الثقافة العربي���ة بمختل���ف اتجاهاتها وحقولها ثنائي���ة مت�سارعة 
محتدمة، اإنها ثنائي���ة ) الثابت _ المتحول( ومنها تتوّلد ثنائيات اأخرى 
: ال�سلطة_ المعار�سة، القيد _ الحرية، االإتباع _ االإبداع .. ومن هذا 
المنطل���ق كان دي���وان ال�سعر العرب���ي جمًعا لل�سعر المتح���ّول، الذي تمّرد 
عل���ى الثابت وهذا م���ا ن�ست�سفه من مقدمة الديوان ال���ذي جاء على غير ما 
اعت���اد عليه العق���ل الرتيب .. �سعر االإن�س���ان ال ال�سلط���ة . ال�سعر المج�ّسد 
للقي���م االن�سانية الفردية وما �سنعته الذات ولي�ست التقاليد التي �سنعتها 
القبيل���ة الجمعي���ة .. وفي دي���وان النثر العربي الذي ج���اء باأربعة اأجزاء، 
نج���ده خ�س����س االأول والثان���ي للنث���ر العرب���ي الع���ام : المل���وك والقادة 
والخلف���اء وال���والة واالأم���راء.. والثال���ث والراب���ع للنث���ر ال�سوفي فقط! 
وكاأن���ه يري���د اأن يق���ول اأن الن�س���ف االأول م���ن الديوان  يمث���ل الثابت من 
الثقاف���ة العربية واالآخر المتح���ول عنها  الذي ُظِلم كثي���رًا من قبل الثقافة 
الموؤ�س�ساتي���ة وال�سلطوي���ة على مختل���ف االأ�سع���دة والم�ستويات ومنها 
الموؤ�س�س���ة النقدي���ة العربي���ة اإذ يرى اأدوني����س ) اإن ال�سع���ر العربي لي�س 
ه���و وحده الذي يج�س���د معنى ال�سعرية العربية، عل���ى نحو كامل ومغلق 
واإنم���ا ي�س���كل كثير من المنث���ور االأدبي جزءًا جوهرّيًا م���ن هذه ال�سعرية 
واإن ف���ي المنث���ور ال�سوف���ي �سع���رًا ال ي�ساهي���ه اإال القليل مم���ا نعرفه من 
الم���وزون ( اإذن النثر ال�سوفي ه���و النثر المتحول والمتحرك فالت�سوف 
) حرك���ة  فني���ة اإل���ى جانب اإلى جانب كون���ه حركة معرفي���ة ( ولعل دعوته 
الت���ي ي�سرح بها دائمًا ) اإعادة قراءة التاريخ العربي وموروثه ( قد بداأت 
خطوته���ا االأدوني�سي���ة االأول���ى بم�سروع���ه االأكاديمي الثاب���ت والمتحول 
وتمثل���ت اإجرائيًا بمختاراته وما جمعه من �سعر ونثر وفكر وثقافة ولعل 
�سائ���ًا ي�ساأل ما عاق���ة االأ�ساطير ال�سومرية وم�ستقاته���ا بالثقافة العربية 
؟ االأ�ساطي���ر الت���ي جمعت بين دّفت���ي ديوانها تمثل مراح���ل ت�سكل الوعي 
االإن�ساني الممنه���ج وكيفية القراءة االإن�سانية لظواه���ر االأ�سياء بمغامرة 
عقلي���ة تتج���راأ على الفه���م ..اإن م���ا يبحث عن���ه اأدوني�س ه���و ) االإن�سان ( 

المتحّول بغ�س النظر عن ) القومية الثابتة (

دواوين اأدوني�س المتحولة

 اإن المتتّبع لم�شروع اأدوني�س يجد ثمة 
ن�شقًا فكرّيًا وهاج�شًا اأدوني�شّيًا ال يفارقه، 

وبداأ حركته اأكاديميًا ثم رافقه ثقافيا 
واإبداعيًا ومعرفيًا وهو اأن في الثقافة 
العربية بمختلف اتجاهاتها وحقولها 

ثنائية مت�شارعة محتدمة

ع������������امل ج������ام������ح*

نهايته" م��ن  يقت��رب  اإن��ه  عل��ى عج��ل،  العال��م  "اإن 

 فه���ذا االأمر يحتاج اإل���ى تف�سيل واإنارة 
تك�س���ف اأ�سب���اب القطيع���ة م���ع الثقاف���ة 
في الخ���ارج، ولي�س ل���دي اأدنى �سك في 
موهبة االأ�ست���اذ وتمكنه من تخ�س�سه، 
وتمي���زه عل���ى اأقرانه في ه���ذا المجال، 
فه���و من من جيل توتَر، وقاوم، وتاأّوه، 
الح�س���ارات  ع���ذاب  وتحم���ل  و�سب���ر، 
بعي���دًا عن مخا�سات االإب���داع العالمي ، 
فاالأزمة الحقيقية تتمثل ببعد الم�سافات 
المعرفي���ة، بي���ن جيلين م���ن المثقفين، 
جيل اأت���اح له االإ�ستقرار  خارج الوطن، 
الثقافي���ة  التح���والت  عل���ى  التع���رف 
الجدي���دة ف���ي العال���م بي�س���ر و�سهولة، 

وجيل اآخر ظل يقاوم في البحث ال�ساق 
ع���ن االإ�س���اءة ف���ي المعان���ي الجديدة، 
االإنقط���اع  ب�سب���ب  مدفوع���ًا  وت���راه 
م���اأزق  ع���ن  الت�سام���ي  اإل���ى  الق�س���ري، 
الق�س���ور المفرو�س عليه، وحين تغيب 
ح���رارة البحث، تنعدم االأ�سئلة، ثم يبداأ 
المثق���ف تحا�س���ي النظ���ر اإل���ى الم���راآة، 

خ�سية اأن يرى نف�سه منفيًا.
المول���ودة  غ���زول  جب���وري  فري���ال 
1939،در�س���ت  ع���ام  المو�س���ل  ف���ي 
واإنكلت���رة،  وفرن�س���ا،  المو�س���ل  ف���ي 
�سه���ادة  نال���ت  المتح���دة،  والوالي���ات 
الدكتوراه في االأدب المقارن من جامعة 
كولومبي���ا ع���ن اإطروحتها)�سعرية األف 
ليل���ة وليل���ة( باإ�سراف الدكت���ور اأدوارد 
�سعي���د، �س���در له���ا العدي���د م���ن الكتب، 
االأبح���اث  م���ن  الع�س���رات  ون�س���رت 
عالمي���ة  مج���ات  ف���ي  والدرا�س���ات، 
العربي���ة  الث���اث،  باللغ���ات  وعربي���ة، 

واالإنكليزية والفرن�سية.
اأن تبن���ي  ا�ستطاع���ت فري���ال جب���وري 
عالمها الخا����س، ولنقل لغتها الخا�سة، 
في الكتاب���ة بم�ستويات واجنا�س اأدبية 
متنوع���ة، اإال اأنه���ا ان�سرف���ت للتعري���ف 
بمنج���ز اأدوارد �سعي���د، وقدمته للقارئ 

ف���ي  المن�س���ورة  ف���ي مقالته���ا  العرب���ي 
مجلة ف�سول عام83، ع���ن كتابه)العالم 
والن����س والناق���د(، قب���ل ترجمت���ه اإلى 
العربي���ة، واأ�سهم���ت غزول ف���ي ت�سكيل 
وبالدر����س  االأدب،  ف���ي  جدي���د  وع���ي 
النقدي العرب���ي، وف���ي الترجمة كذلك، 
االأم���ر الذي يدع���و الموؤ�س�سات الثقافية 
الغربي���ة والعربي���ة، االإحتف���اء بها، لما 
تحمل كل هذا القدر من المعرفة، لتنتقل 
اإلى المكان االأبع���د واالأعمق في البحث 
والدر����س والك�س���ف، وهك���ذا اأتي���ح لها 
اأن ت�ساع���ف من وتائ���ر اإنتاجها الغزير 
ف���ي  عن)الري���ادة  فكتب���ت  النق���د،  ف���ي 
الرواي���ة، ثاثية الخ���راط(، وكتبت عن 
تجلي���ات الجن�س في الرواي���ة العربية، 
وتابع���ت كتاب���ات اأح���ام م�ستغانم���ي، 
ودر�س���ت لغ���ة ال�س���د الجميل ف���ي �سعر 
الثمانيني���ات - االإنموذج الفل�سطيني-، 
وترجمت الأودني�س، ومحمود دروي�س، 

واأم���ل دنق���ل، كم���ا ترجم���ت )النظري���ة 
النقدي���ة( لمجموع���ة م���ن النق���اد، منهم 
اأدوارد �سعي���د، واألتو�سي���ر، وترجم���ت 
ع���ن الفرن�سي���ة درا�س���ات ع���ن فلوبي���ر، 
و�سه���رزاد ما بع���د الحداث���ة، والرواية 

العراقية الق�سيرة.
منج���ز  ع���ن  االأولي���ة  الحقائ���ق  ه���ذه 
غ���زول، تقودنا اإلى النظ���ر والتاأمل في 
ه���ذه التجربة، الت���ي تحتفي به���ا دولة 
المغ���رب، وتنال الجوائ���ز من االإمارات 
فري���ال، ظاه���رة  فالدكت���ورة  العربي���ة، 
نقدية با �س���ك، وفكر نير متجدد يحمل 
الكثيرم���ن �سفاء ال���روح والعقل، وهما 
عّدته���ا ومادتها، تف���ّردت بتاأنيها ودقتها 
في البحث، ف�سًا عن موقفها االإن�ساني 
المنحار اإل���ى قيم الجم���ال، وهي حاليًا 
االإنكلي���زي  االأدب  ورئي�س���ة  اأ�ست���اذة 
المق���ارن ف���ي الجامع���ة االأميركي���ة ف���ي 
القاهرة، ومن الموؤك���د اأن فريال اإحدى 

الكاتبات المثي���رات للجدل، فلها اإمتياز 
فين���ا،  المتاأ�سل���ة  القناع���ات  اإقتح���ام 
والأن الحداث���ة عنده���ا تعتم���د المعرف���ة 
العقانية، اإلى جانب االإرادة والحرية، 
اإن حداث���ة اأي مجتم���ع، براأيها، مرهون 
فالكات���ب  ذل���ك،  عل���ى  وبن���اًء  بعقل���ه، 
موؤ�س�سة عقلية واإبداعية، تمتلك خزينًا 
م���ن المعارف وال���روؤى، مهمته تبداأ في 
اإنج���از فع���ل اإ�ساف���ي، وم���ن دون ه���ذا 
االإنج���از، تظ���ل تلوين���ًا مك���ررًا لما هو 
قائ���م، وقد اأدرك���ت فريال ه���ذه المهمة، 
لذا فاأن هاج����س الحداثة ي�سكنها ب�سكل 
معلن، تخت�سره بعبارات بليغة، وجمل 

ذكية، وباإ�سلوب ر�سيق.
اأمام ث���راء هذا المنج���ز االإبداعي الذي 
ينطل���ق كالنجوى على البع���د، للوطن، 
تغ���رب  ال  الات���ي  الماآث���ر  اإح���دى  ان���ه 
ع���ن اأفق الع���راق، والع���راق، هكذا كان 

ومازال يتحا�سى اأن ين�سف مبدعيه.

ال��ن��اق��دة ال��ع��راق��ي��ة ف��ري��ال ج��ب��وري غ��زول

ث����راء ال��م��ن��ج��ز ال��م��ع��رف��ي الإب���داع���ي
جمال العّتابي

زيد ال�شهيد

لعب الفكر الفل�شفي التنويري دوراً جوهريًا بارزاً وفاعاًل بحيث ات�شحت الطاقة الكامنة موؤثرة بقوة 
واحدثت تحواًل ال يمكن انكاره وتجاهله . وكادت الفل�شفة التنويرية قائدة للجدل الكامن بين الكني�شة 

والعقل ، الأن علم االجتماع في القرن ال�شابع ع�شر والثامن ع�شر كان م�شتجيبًا للتقدم العلمي بو�شفه مظهراً 
من تبديات القبول بالتقنية . وو�شط هذا التباين الكبير بين رجال الالهوت والفل�شفة ، برزت تحوالت 

ثقافية متمثلة " على وفق مفهوم را�شخ وب�شيط في الوقت نف�شه ، فهم كانوا يعتقدون باأنه كلما زادت قدرتنا 
على فهم العالم وفهم اأنف�شنا بعقالنية ازداد تمكننا من ت�شكيل التاريخ على وفق اأغرا�شنا الخا�شة وعلينا اأن 

نتحرر من عادات الما�شي وعقده من اأجل ال�شيطرة على مقاليد الم�شتقبل .)2(

ناجح المعموري

���ُت���ه���ا ال��َح��ي��اة يَّ ���ٌق ِخ����داُع����ِك اأَ ُم���َع���تَّ

لم اأجد باأ�شًا في التوجه بال�شوؤال 
الأحد اال�شاتذة االأكاديميين 

المتخ�ش�شين في االأدب والنقد 
العربي، عن ناقدة عراقية، ا�شمها 

فريال جبوري غزول، كونها من 
اأوائل النقاد العرب الذين تمثلوا 

النظريات النقدية الغربية 
الحديثة، البنوية، وما بعد 

البنوية، ولم اأتفاجاأ كذلك بجواب 
االأ�شتاذ عدم معرفته االأ�شم، النه 

لي�س المعيار ال�شحيح في تقييم 
الكفاءة المعرفية

انطوني جيدنزمارك�س

فريال جبوري
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�لدكتور�ه، وناق�ست عددً� منها في جامعات عر�قية 

مختلفة  .
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نقدي���ة  معاين���ات  �لعرب���ي  �ل�س���رد  مو�سوع���ة   .5
للتوزي���ع  غي���د�ء  د�ر  تاريخي���ة،  ومر�جع���ات 
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9. ق�س���ة �لق�س���ة در��سة مثيودولوجي���ة في جريان 
�لق�س���ة �لعر�قية من �لمناب���ع �لى �لم�سبات، د�ر 

غيد�ء للتوزيع و�لن�سر، عمان � �الردن، 2021.
10. في �لجدل �لنقدي، د�ر غيد�ء للتوزيع و�لن�سر، 

عمان � �الردن، 2021.
�لم���دى �أجرت معه���ا حو�رً� للوقوف عل���ى تجربتها 

�لنقدية �لتي نافت على ربع قرن.

���س1/ ناف��ْت تجربُت��ِك النقدّي��ة عل��ى الع�س��رين 
اأه��م  وماه��ي   .. البداي��اُت  كان��ت  فمت��ى  عام��ًا.. 

مرجعياتِك في مجال النقد؟ 
من���ذ نهاية ت�سعينيات �لق���رن �لما�سي، وعلى �لرغم 
م���ن �نهماكي ف���ي در��ستي �الأكاديمي���ة؛ �لماج�ستير 
ث���م �لدكتور�ه، و�لنق���د يتنامى ف���ي د�خلي هاج�ض 
مل���ّح ورغبة دفينة ال يكف���ي الإ�سباعه���ا �أو �إحتو�ئها 
�إل���ى �لم�سه���د  �لو�س���ط �لجامع���ّي؛ فخرج���ُت من���ه 
�لثقافّي �الأو�سع وتوجهُت نحو �لن�سر في �لمجالت 
�الأدبية و�سفحات �لجر�ئد �لثقافية؛ فكانت بد�يتي 
�الأول���ى ع���ام 2000 حين ن�سرُت ف���ي مجلة �لطليعة 
ل���ي وكان عنو�نه���ا)  �أول در��س���ة بحثي���ة  �الأدبي���ة 
�لق���ر�ء�ت �لتنبيهية على �الآمال���ي �لقالية (. �أما �أول 
مقال���ة نقدية ل���ي فكانت) مقترب���ات تكوين �ل�سورة 

في عملية �لق���ر�ءة( ُن�سرْت بتاريخ 2001/3/6 في 
�ل�سفح���ة �لثقافي���ة لجري���دة �لثورة ث���م تو�ليُت في 
�لن�س���ر، فكتبُت ع���ن �لكاتب �لكبي���ر نجيب محفوظ 
مقالت���ي) �لق�س���ة �لق�سي���رة بي���ن عفوي���ة �لبد�ي���ة 
وتموي���ه �لنهاي���ة( بتاري���خ 2001/4/20 و�أخرى 
بعن���و�ن) �ل���روؤى �لمتغي���رة عند نجي���ب محفوظ( 
بتاريخ 2001/12/14 في �ل�سفحة ذ�تها. وتتالت 
مقاالتي عن تجارب ق�س�سي���ة عربية وعر�قية منها 
مقال���ة بعن���و�ن) �لعجائبية ف���ي �لتجرب���ة �لرو�ئية 
رو�ي���ة �ل�سي���اد و�ليم���ام الإبر�هي���م عب���د �لمجي���د( 
بتاريخ 12/23/ 2001 ومقالة عن �لرو�ئية لطفية 
�لدليمي بتاريخ 2001/7/4 ومقالة عن )جماليات 
�لق�س���ة ف���ي مجموع���ة �س���وت �لغابة لع���ادل كامل( 
بتاري���خ 2001/12/29 ف�سال عن مقاالت تنظيرية 
تهتم بالق���ر�ءة و�لتلقي و�لميتارو�ية و�الأ�سطورة. 
وم���ن ذل���ك مث���ال مقالتي) ت���د�ول �لن�سو����ض وفعل 
�لق���ر�ءة( 4/9/ 2001 و) ف���ي �سبي���ل �لتنظير لعلم 
�لم�سطل���ح �لعرب���ي( 2001/7/29 و)لغ���ة �لرموز 
�ل�سيميائية ف���ي �لخطاب �لرو�ئ���ي( 2001/8/26 
و) ق���ر�ءة ف���ي ��سكالي���ات �لنقد �لعرب���ي �لمعا�سر( 
 /11/4 �لتوق���ع(  و�أف���ق  و)�ل�سع���ر   2001/8/10
2001. ومن �لممكن �لتدليل من خالل هذه �لمقاالت 
على عدم م���روري بالبد�يات �لتقليدي���ة للنقد و�إنما 
�بت���د�أت من �لخط �لذي و�سل �إلي���ه �لم�سهد �لنقدي 
�لعر�ق���ي �آن���ذ�ك وهو ينفت���ح على رح���اب �لمناهج 
�لنقدية �لغربية �لحديث���ة. فعلى �سبيل �لمثال حين 
د�سن���ُت م�سطل���ح �لميتارو�ي���ة �إجر�ئي���ا ل���م يكن له 

�سيوع �آنذ�ك ثم �نت�سرت تطبيقاته �لنقدية الحقًا.
�أم���ا �أه���م مرجعيات���ي ف���ي �لنق���د فاإنه���ا تجم���ع بين 
وغي���ر  �لمترج���م  بنوعي���ه  �لغرب���ي  �لم�سدري���ن: 
�لمترجم و�لعربي بفرعيه �لقديم و�لحديث، ُم�سافًا 
�ليهم���ا قر�ء�ت���ي �الأدبي���ة و�لفل�سفي���ة و�لثقافية في 
مختل���ف فروع �لمعرف���ة وميادينه���ا �لعلمية وكذلك 

كتابات عدد من كبار �لنقاد �لعر�قيين.

���س2/ خ��طُّ ال�س��روع لتجربت��ِك النقدّي��ة كان في 
فترة تبلورْت فيها كثيٌر م��ن التجارب النقدّية في 
الرب��ِع االأخي��ِر م��ن الق��رن المن�سرم، وكان��ت فيها 
اأ�س��واٌت نقدّي��ة له��ا غن��ى ف��ي تجارِبها، ول��كٍل من 
ه��ذه التجارب خ�سائ�سها المميزة.. فكيف نظرِت 

اإليها.. وكيف تعاملِت معها؟
ه���ذ� �سحيح، فق���د كانت �ل�ساحة �لثقافي���ة �لعر�قية 
�آن���ذ�ك ت�سدح باأ�س���و�ت نقاد لهم باعه���م �لتطبيقي 

و�لنظري كما كانت لهم تجاربهم �لخا�سة.
 Real  وكن���ت �أنظر �إلى كل و�حد منهم كناقد حقيقي
Critic ������ و�أعني بالحقيقي �ل���ذي تمر�ض وتمدر�ض 
بع���د �أن تثق���ف وتمنه���ج بما ه���و الزم ومنطق���ي ����� 
ولعل���ي تعلمُت منه���م �أّن �إ�ساعة �لوع���ي �لنقدّي هي 
مهم���ة ثقافية جليل���ة بها يخدم �لناق���د و�لقر�ء عامة 
و�لمهتمي���ن ب���االأدب خا�س���ة، كاأن يرف���ع م�ست���وى 
�لذ�ئق���ة �لقر�ئي���ة لديه���م وقد يربي �لح����ض �لنقدي 
فيه���م كم���ا تيقن���ت �أّن �أد�ء �لناقد له���ذه �لمهمة لي�ض 
مح�ض رغبة وال هو مجرد مز�ج؛ و�إنما هو ت�سميم 
و�ٍع وتكري����ض م�س���ٍن و��ستغ���ال حثي���ث ي�ستثم���ر 
في���ه �لناق���د �لوق���ت و�لجه���د مت���زودً� بالمنهجيات 
وممتل���كًا �لمرجعي���ات، عارف���ًا كيف ينتق���ي �لمنهج 
�لمالئ���م، د�ري���ًا بخفاي���اه و�قف���ًا بدقة عل���ى ميز�ته 
ومز�لق���ه، م���دركًا �أن �لنقد لي����ض ميز�نًا في���ه �لناقد 
قا����ض، ُينتظر من���ه �إ�سد�ر حك���م باالإذ�عة و�ل�سهرة 
�أو بالم�س���ادرة و�الإد�ن���ة، ب���ل �لنقد غاي���ة و�سيلتها 
ُممنطقة بالمنهجية وُمفل�سف���ة بالحد�ض و�لذ�ئقية. 
وبهما ي�سم���ن �لناقد وقوفه في �س���ف �أولئك �لنقاد 
�لحقيقيي���ن �لذي���ن ما كان���و� يمار�س���ون �لنقد وهم 
���رون ويوبخون وي�سفهون  �سالطي���ن َينهرون وينفِّ

و�إنم���ا كان���و� كالترجمان ياأخ���ذون باأي���دي قر�ئهم 
نحو �لجمال �أيا كان ه���ذ� �لجمال �سعريًا �أو �سرديًا 

�أو ثقافيًا عامًا.
وب�سب���ب هذ� وغيره عملت عل���ى �أن �أجّدد في مجال 
�لنق���د �الأدب���ي ف�سعي���ُت �إل���ى و�سع نظري���ة جديدة 
�الأجنا����ض �الأدبي���ة هي �الأول���ى عربي���ًا وعالميًا في 
نق���د و�سميته���ا) نظري���ة �الأجنا�ض �الأدبي���ة �لعابرة 
Transient literary genres( ونّظرُت لها وطبّقتها 
نّية  ف���ي كتابي) نحو نظرية عاب���رة لالأجنا�ض في بيِّ
�لتَّجني����ض و�لتَّمثيل ( وعن عالق���ة �لتاريخ بال�سرد 
�لتاري���خ  رو�ي���ة   ( ه���و  جدي���دً�  مفهوم���ًا  طرح���ت 
Novel of history( ف���ي كتاب���ي) �ل�س���رد �لقاب����ض 
عل���ى �لتاري���خ ( كبدي���ل ع���ن م�سطلح���ات كثيرة لم 
ت�ستق���ر ف���ي �لم�سه���د �لنق���دي �لعرب���ي �أو �لعالمي 
ومنه���ا م�سطلح �لرو�ية �لتاريخي���ة.. �إلى غير ذلك 
م���ن �لمفاهي���م و�ال�سطالح���ات �لت���ي �سمتها كتبي 

ودر��ساتي. 

���س3/ ه��ل االجت��راح واالبت��كار �سروري��ان ف��ي 
النق��د ؟ وهل الناقد ملزٌم ب��اأن ياأتَي بما لم ياأِت به 

االأوائُل؟
�عتق���د �أن ق���وة �لّنقد هي ف���ي لّذة ممار�س���ة �لجديد 
منه. ومتى ما كانت �لكتابة �لنقدية هاج�سًا �إبد�عيًا 
و�كتر�ث���ًا ذ�تي���ًا وو�زع���ًا ينه�ض ب�ساحب���ه ثقافيًا، 
�س���ار �لناقد متج���ددً� وموؤهاًل لالجت���ر�ح و�الإنتاج 
ومتمكن���ًا م���ن �لتنويع و�لتفري���ع، موؤدي���ًا وظيفته 
�لحقيقي���ة على �أح�سن وجه ملتزم���ًا بمعايير �لعمل 
�لنق���دي وبح�سب �عتبار�ت لطبيع���ة �لع�سر و�لفن 
وم�ستوي���ات �لن�سو�ض �لمنق���ودة و�سياقاتها �لتي 
به���ا تتباي���ن �لمه���ام فتتج���دد �لو�سائ���ل و�الأدو�ت 
وتتغاير من ثم �لمح�سالت ، بمعنى �إّن ما كان ُيقنع 
�لناق���د باالأم����ض من �لنظري���ات قد ال ُيقنع���ه �ليوم، 
وم���ن يعمل �الآن بمنهجية و�حدة عليه �أن يعمل غدً� 
بمنهجيات غيره���ا ، وما يحتاجه م�سهدنا �الإبد�عي 
و�لثقاف���ي ه���و وج���ود نق���اد حقيقيي���ن يج���ددون 
ويط���ورون...و�إال كي���ف ند�س���ن نظري���ة �أو نبتك���ر 
م�سطلح���ا �أو نجت���رح منهج���ًا �أو نط���وع م�سلكا �أو 
منظورً� ونحن ُنعيد �لُمع���اد �لبائت ون�سقل بالذي 

هو م�سقول �أ�ساًل..؟!
نكت�س���ف  الأن  مج���ال  ال  �إذن 

مخب���وءً� ونق���دم جدي���دً� �إال 
باال�ستناد �إلى قاعدة معرفية 
 Knowledge base �سل���دة 
�لفك���ري  بال���ز�د  تزودن���ا 
عملن���ا  وتدع���م  �لمنا�س���ب 
�ل�سروري���ة  بالم�ستلزم���ات 
�البت���كار  لن���ا  تهي���ئ  �لت���ي 
و�لتجري���ب �سم���ن �أج���و�ء 
ت�سم���ن لن���ا بل���وغ �لنتائج 
بمنطقية ودقة مو�سوعية. 
�ل�سعوبات  ه��ذه  وب�سبب 
و�الج��ت��ر�ح  �لتد�سين  ف��ي 
�ل���ع���رب���ي  ن����ق����دن����ا  ر�ح 
�لر�هن  وحتى  �لمعا�سر 
ي���رت���ك���ن �إل��������ى �الت����ب����اع 
وي��ط��م��ئ��ن �إل����ى �ل��ت��ق��ل��ي��د، 

يقدمه  ما  على  �لغالب  في  متكئًا  بالم�سايرة،  قانعًا 
�لنقد �لغربي، منبهر�  في �الأغلب بكل ما ياأتيه من 
نقدنا  �جتر�ر  على  �الأق��ل  في  معتمدً�  �أو  �لنقد  هذ� 
�لقديم، متقوقعا د�خله جامد� ومنغلقا. وهذ� هو ما 
يجعل نقدنا في حالة تاأزم م�ستديم وعجز �سبه كامل 
عن �أن تكون له نظرياته �أو مناهجه �أو مو��سعاته. 
مع �سعود  ت��زد�د  �الأزم��ة  �إن  بل  ذل��ك ح�سب،  لي�ض 
�لنقد  �أّن  توهمو�  ممن  �لمتناقدين  �أو  �لنقدة  فئة 
�إلى غاياتهم �ل�سخ�سية( وهذه  �سلعة) بها ي�سلون 
�أْن يعممو�  �ل�سلعة ال يحتاج منهم ترويجها �سوى 
�أحكامهم ويطلقونها جز�فًا �أو جاهزة وباعتبار�ت 

غير مو�سوعية. 

���س4/ ه��ل اأف��اَد النق��د العرب��ّي عام��ة والعراق��ّي 
خا�سة من النقد الغربّي ؟

بالطبع �أفاد نقدن���ا �لمعا�سر من �لنقد �لغربي �لذي 
من���ه تعرفن���ا على نظري���ات �الأدب، وعل���ى مفاهيمه 
�أ�سا�ساتن���ا وعل���ى مناهج���ه  و��سطالحات���ه بنين���ا 
��ستندن���ا ف���ي تحلي���ل �لن�سو����ض �الأدبي���ة مبينين 
كو�من جمالها. ولعل �لنقد �لم�سري في هذ� متقدم 
علين���ا نظ���رً� الأ�سبقي���ة ن�س���اط حرك���ة �لترجمة من 
�للغتين �النكليزية و�لفرن�سية �إلى �لعربية، كنتيجة 
الأ�سبقي���ة م�سر في �النفتاح عل���ى �أوروبا منذ نهاية 
�لقرن �لثامن ع�سر ) حملة نابليون ( فتاأ�س�ست فيها 
�لمطابع ودور �لن�س���ر وكثرت فيها �لمنافذ �لثقافية 
كمج���الت �أدبي���ة �سهري���ة وف�سلية ون�س���ف ف�سلية 
وك�سحاف���ة ثقافي���ة يومي���ة و��سبوعي���ة وك�سال�سل 
كت���ب جيب �و كر�ري����ض ت�سدر بانتظ���ام ف�سال عن 
بر�ع���ة دور �لن�س���ر �لم�سري���ة ف���ي ت�سوي���ق �لكتب 
وبيعه���ا.. وم���ع ذلك ف���اإن للنق���د �لعر�ق���ي ح�سوره 
�لو��سح �الآن وخالل �لقرن �لمن�سرم في �لن�سر في 

�لدوريات �لم�سرية خا�سة و�لعربية عامة.
و�ت�س���ور �أن �أكث���ر مناط���ق �إف���ادة نقدنا م���ن �لنقد 
�لغرب���ي تتمث���ل ف���ي �لمناه���ج ال�سيم���ا �لجدي���د �أو 
و�لم�ستح���دث منها. وال غ���رو �أنَّ �ل�سرعة و�لعجالة 
ف���ي �ال�ستغال عل���ى �لمناه���ج تولد�ن �س���وَء �لفهم، 
وم���ن ث���م �سيب���دو �لمنه���ج نف�س���ه فا�ساًل ف���ي �إثبات 

نجاعته كو�سيلة قر�ئية. 
و�أرى �أن �لنج���اح ف���ي توظي���ف �أي منه���ج م�ستقدم 
وجدي���د �إنم���ا يتوقف عل���ى درج���ة �لمغام���رة �لتي 

ينبغ���ي �أن يتحم���ل �لناق���د نتائجه���ا مجازف���ًا ف���ي 
�لتوظي���ف �الإجر�ئ���ي لمث���ل هك���ذ� منه���ج ل���م تثبت 
نجاعته بعد، و�أكث���ر �لمغامرين في هذ� �لمجال هم 
�لنقاد �لو�ثقون من قدر�تهم �لقر�ئية. ولي�ض لمنهٍج 
غربي �أن ي�سل �إلى درجة �لن�سوب �الجر�ئي ما د�م 
�لناقد ج���ادً� في �لتعام���ل معه بر�س���وخ وح�سا�سية 
��ستبطان���ه  ف���ي  وت�ساه���م  �الأدب���ي  �لن����ض  تخ���دم 
وتاأويل���ه. وال خ���الف ف���ي ذل���ك كل���ه بي���ن �أْن يكون 
�لن����ض تر�ثيًا �أو يكون معا�س���رً�. وكثير من نقادنا 
�لمعا�سرين ب���د�أو� م�ساويره���م �لنقدية من عينات 
ن�سي���ة تر�ثي���ة موظفي���ن عليه���ا منهجي���ات نقدي���ة 
غربي���ة، مقتربي���ن من منطق���ة �لن����ض �لتر�ثي تارة 
ود�خلين فيها ت���ارة �أخرى، منجزين نقودً� ر�ّسخت 
�لمناه���ج �لغربية �لتي �عتمدوه���ا ور�سختهم �أي�سًا 
نق���ادً� مرموقين فاتحين بذلك �آفاق���ًا جديدة للدر�ض 

�لنقدي. 
و�لتط���ور في �كت�ساب �لجديد من �لنقد �لغربي �أمٌر 
ال منا�ض منه في ر�هننا �لنقدي، لكن ذلك  ينبغي �أن 
يك���ون م�سحوبا بالتمحي����ض و�الختبار و�الرتقاء 
نبت���دع  ولعلن���ا  وتدقيق���ًا،  ومحاجج���ًة  مح���اورًة 
منهج���ًا.. وما عملي���ة �بتد�ع منه���ج بالمتع�سرة، �إذ� 
عرفت �لناقد �أنه يتحاور مع ذ�ته قبل �الآخر من غير 
�نف�س���ام وال غ���رور، مت�سلح���ًا بالمقاي�س���ة وملتزمًا 
بالعقالنية وم�ستعين���ًا بك�سوف���ات �لنظرية �الأدبية 
وما و�سلت �إلي���ه �لعملية �لنقدي���ة �لعالمية تنظيرً� 

وممار�سًة.
وال �س���ك ف���ي �أّن �الرتق���اء بالفعل �لنق���دي لدينا هو 
�ل���ذي يهيء نقدنا ل�سح���وٍة معرفيٍة حقيقيٍة تنت�سله 
من معتادية �ال�ستقبال و�ال�ستقطاب و�التباع. وما 
يمن���ح �لناقد �لوعي �لكل���ّي هو ��ستيعاب���ه �لنظري 
و�لمنهج���ي للنق���د �لغرب���ي م���ن جان���ب، و�ختباره 

�لنقدي �لد�ئم ل�سحة فاعلياته من جانب 
�آخر.

 �س5/ هل هناك قطيعٌة 
ب��ي��ن راه������ِن ال��ن��ق��ِد 

العربّي وبواكيرِه ؟ 
هن���اك  �أن  �أظ���ن  ال 
ر�ه���ن  بي���ن  قطيع���ة 
وبو�كي���ره  �لنق���د 

و�إنم���ا �لقطيع���ة كان���ت بي���ن �لنق���د �لعرب���ي �لقديم 
و�لنقد في ع�سر �لنه�س���ة �الأدبية ومع مرور �لزمن 
تم تجاوز هذه �لقطيعة في �لنقد �لحديث بالمناهج 
�لم�ستحدث���ة �لغربية وبا�سالة �لذ�ئقة و�لتطور في 
�لتجرب���ة. وال منا�ض من �لقول �إن �لعدة �لتي �بتد�أ 
به���ا �لنقد �لعربي في بو�كي���ره و�ل�سمات �لتي ظهر 
بها منذ �لعقود �الولى للقرن �لما�سي ما ز�لت فاعلة 
وحيوية ف���ي �لكيان �لع�سوي للنق���د �لعربي؛ �إذ ما 
ز�لت �ل�سمة �لتثويرية �لتي �أطلقها طه ح�سين ومن 
�سابهه من مجايليه ناب�سة في هذ� �لكيان؛ فما ز�لت 
�التجاهات �لتي �سارو� فيه���ا و�همها �الغتر�ف من 
مناهل �لمعرفة �لتحديثية قائمة كاأد�ة مهمة للتطور 
و�لتطوي���ر وما ز�ل �الهتمام بالت���ر�ث �لعربي � كما 
كان ف���ي �لبو�كي���ر � مرتَك���ز� لالنطالق نح���و �الآخر 
كملم���ح مه���م م���ن مالم���ح هوي���ة �لنق���د �لعربي في 
كل مر�حل���ه ، وبالتاأكي���د لي�ض ه���ذ� كل �سيء يتعلق 
بالمو�سوع الأن �الحاط���ة �لتامة غير ممكنة في هذ� 

�لحيز �ل�سيق.

���س6/ م��ا �س��رُّ اأو �سب��ُب قل��ِة الناق��داِت ف��ي الوطن 
العربّي، بل �سحتهن في النقد العراقّي بالذات ؟

�لنقد كاأّي معطى ثقاف���ي �جتماعي وهو ككل ن�ساط 
فك���ري �أو فن���ي �أو علم���ي �ب���ن بيئت���ه، ومعل���وم �أن 
مجتمعن���ا تت�سيده �لمنظوم���ة �لذكوري���ة، و�لمر�أة 
ف���ي ه���ذ� �لمجتمع هام�سي���ة، وحالها عل���ى �ل�سعيد 
�الجتماع���ي ه���و كحاله���ا عل���ى �ل�سعي���د �الإبد�ع���ي 
و�لنق���دي ال تح�س���د علي���ه. و�نعكا�سًا له���ذ� �لو�سع 
يك���ون دوره���ا ، في كل �لميادي���ن و�لنقد و�حد منها 
� مح�سورً� ومتمو�سعًا ف���ي �إطار �لهيمنة �لذكورية 
�تباع���ًا لها وتقيدً� باعتبار�ته���ا ومو��سعاتها، �الأمر 
�ل���ذي يتطل���ب مرتب���ة م���ن �لوع���ي عالية به���ا يمكن 
تحدي تل���ك �لمنظومة، وهذه حالة �إن لم تكن نادرة 
في ن�ساء مجتمعنا بالعموم فهي �سحيحة بالتاأكيد ، 
�إذ م���ا ن�سبة عدد �لمثقفات ف���ي �لمجتمعات �لعربية 
�ل���ى عدد �لمثقفي���ن؟ بالطبع هي ن�سب���ة قليلة جد�.. 
ومن �أين تاأت���ي �لخبر�ت و�لكو�در ف���ي �أي مجتمع 
؟ �إلي�ست من مكونات بيئته �ل�سيا�سية و�الجتماعية 
و�لثقافي���ة؟ وبناء عل���ى كل هذ� وب�سبب���ه ي�سح عدد 
ناقد�تن���ا بينما يربو ع���دد �لنقاد �أ�سع���اف �أ�سعاف 

عددهن. 

روا م�ساريعهم  �س7/ اإّن معظم نقادنا العراقيين َق�سَ
النقدّي��ة عل��ى االإبداع االأدبي بينم��ا ُيالحظ على 
م�سروعِك النق��دي انفتاحُه عل��ى ميادين مجاورة 
كالكتاب��ة االجتماعّية خ�سو�س��ًا الن�سوّية واأحيانًا 

التاريخّية؟ 
ل�س���ت �أدع���ي �أن توخ���ي �لحر�ض وتح���ري �لعلمية 
�سببان مهمان في ن�سج �أية تجربة نقدية. وتجربتي 
�لنقدي���ة دلتني عل���ى نظريات ومنهجي���ات �أفادتني 
ف���ي توطي���د ��ستغالي معرفي���ًا و�إجر�ئي���ًا ومكنتني 
�أي�سًا م���ن �أن �أ�سع يدي على ما هو جديد مبتكر في 
�لمجاالت �لنقدي���ة و�لثقافية و�الجتماعية. هذ� من 
جه���ة ومن جهة �أخ���رى فاإن �لناقدة �م���ر�أة �أوال، 
وهذ� يفر����ض عليها �لتما����ض مع ق�سايا 
�لن�سوي���ة  ف���ي مجتمعه���ا �أو ق�سايا 
ون�سب���ة  �لعال���م.  ف���ي  �لن�سوي���ة 
�لن�س���اء �لمثقف���ات �لفاعالت في 
ه���ذ� �ل�س���دد قليل���ة.. وم���ن ثم 
ف���اإن جه���د �أي���ة �م���ر�ة و�عي���ة 
يظل مطلوب���ًا، ودورها يبقى 
مهمًا �أي���ا كانت �ل�سفة �لتي 

تحملها.
�الأق�����������الم  وذو�ت 
�أول��������ى و�أق���������در ع��ل��ى 
�لمعترك.  ه��ذ�  خو�ض 
وم����ن ه��ن��ا ك����ام����ر�أة ج��اء 
بالميادين  �هتمامي 
�ل������م������ج������اورة 
ل����ل����ك����ت����اب����ة 

�الأدبية.
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قالوا في نادية هناوي

عرفت �لدكتورة مكمن قوتها ولم تخالف هو�ها فكانت 
�لنتيجة ه���ذ� �لنتاج �ل�س���ردي �لمده�ض �ل���ذي تّوجته 
بكتابه���ا �لمو�س���وم ) �ل�سرد �لقاب�ض عل���ى �لتاأريخ ( . 
هن���ا نحن �أمام �أمثول���ة بالغة �الأهمي���ة : عندما يتوّحد 
�ل�سغ���ف �لطبيع���ي م���ع �لتوّج���ه �الأكاديم���ي �ستك���ون 
�لمخرج���ات مده�سة وموؤثرة وثاني���ًا : تمثُل �لدكتورة 
نادية تج�سيدً� حقيقيًا لما �أ�سبح يعرُف في �ل�سيا�سات 

 Cultural لثقافي���ة �لر�هن���ة ِب���� ) �الإ�ستب���اك �لثقاف���ي�
Entanglement ( ، ومن معال���م هذ� �الإ�ستباك تد�خل 
�الأن�ساق �لمعرفية وذوبان �لم�سّد�ت �لوهمية �لقائمة 
بينها وثالثًا : �لدكتورة نادية كائن نهم تجاه �لمعرفة ، 

وهي معروفة ب�سر��سة نهمها في هذ� �لميد�ن ، 

الروائية والقا�سة لطفية الدليمي

تثب���ت �لدكت���ورة نادي���ة هناوي ف���ي كل ماتن�س���ره عل���ى �نها ق���ادرة على خرق 
�لم�سلمات �لنقدية �لعر�قية و�التيان بما هو جديد ومختلف بل ومتناق�ض منذ 
�أن كن���ت �أدر�سها في مرحلة �لدكتور�ه وحت���ى مناق�سة �أطروحتها عن �لقر�ء�ت 
ف���ي �أدب نجيب محفوظ �لرو�ئ���ي كان و��سحًا �أن هذه �لطالبة �لمتميزة و�عدة 
و�سيك���ون له���ا �ساأن ف���ي �لم�ستقبل وفعاًل �ثبت���ت نادية هن���اوي �الكاديمية �إنها 
ل���م تخيب �لظن���ون وكان ن�ساطها في �لتاأليف و�لكتاب���ة �لنقدية و��سحًا للعيان 
وجلي���ًا. ثم جاء كتابها �الأخير) �ل�سرد �لقاب�ض عل���ى �لتاريخ( �إنها ناقدة كبيرة 

وموهبة نقدية كبيرة ت�ساف جهودها �لى �لمنجز �لنقدي في �لعر�ق .

 الناقد الدكتور �سجاع العاني

د. نادي���ة هن���اوي و�حدة م���ن �الأكاديميات �لالمعات ف���ي مجال �لنقد �الأدب���ي، ولها دور كبير ف���ي �لم�سهد �لثقافي 
ها �لنق���دي �لو��سح و�لمميز  �لعر�ق���ي و�لعربي ..�أنه���ا ر�هبة �لنقد �لعربي الجتهادها ف���ي كتاباتها، والأن لها خطَّ
�لمنفت���ح �ل���ذي يو�زن بي���ن �الأكاديمي وغير �الأكاديم���ي وينت�سر لالإن�س���ان و�لجمال حاماًل وظيفت���ه �الجتماعية 

و�لثقافية بجد�رة وتمكن و��سحين 
الناقد فا�سل ثامر 

حاورها : عالء المفرجي

ترى اأن النجاح في توظيف اأي منهج م�ستقدم وجديد اإنما يتوقف على درجة المغامرة

نادية هناوي: و�ض��عت نظرية جديدة للأجنا�س الأدبية 
هي الأولى عربيًا وعالميًا 

الدكتورة نادية هناوي تحمل �سهادة  دكتوراه فل�سفة في اللغة العربية واآدابها /كلية التربية للبنات /جامعة بغداد2002. متخ�س�سة في 
نظريات النقد االأدبي والنظرية ال�سردية وعلم الجمال.، ح�سلت على لقب االأ�ستاذية عام 2012.

 تعمل اأ�ستاذة في ق�سم اللغة العربية/ كلية التربية/ الجامعة الم�ستن�سرية. �ساركت في اأكثر من خم�سين موؤتمراً علميًا في الجامعات 
داخل العراق وخارجه. ع�سو اللجنة العلمية لمجلة التوا�سل االأدبي ، جامعة باجي مختار، الجزائر. وع�سو ا�ست�ساري في مركز الفارابي 

للدرا�سات االآ�سيو- اأوروبية، التابع لجامعة ا�ستنطبول، تركيا.
 ع�سو هيئة ا�ست�سارية وعلمية لمجالت جامعية عراقية وعربية ..  

لة �لباَب �لمئوي �لقائم  لي�ست م�سادفًة بحتة �أن تطرق ع�سر�ُت �لم�ساريع �ل�ستر�تيجية �لمتخيَّ
بين �حتاللين، و�أن ت�سدد �لطْرق في �لحين �لحا�سر الإيقاظ �الأذهان �لغافلة، ومنها م�سروع 
�أر�سفة �الأدب �لعر�قي وتاأرخته خالل مئة عام �ساغطة على �ل�سعور �الجتماعي �لعام. وقد ال 
تكون م�سادفًة زمنية مع �لندوة �أن تن�سر �لدكتورة نادية هناوي �سعدون مقااًل عر�سْت فيه 
م�س���ار�ت �لنقد �لعر�قي �لمئوية، فكان لها ق�سب �ل�سب���ق في طْرق بو�بة �لقرن و��ستق�ساء 
 وثائقه بنباهة وحر�ض عاليين. )�أنظر مقالها �لمن�سور في �ل�سباح بتاريخ 2017/3/26(. 
من هذه �لناحية، �أِجُد �أّن م�سار�ت نادية هناوي �لنقدية �لتي عر�سْتها في مقالها تنطبق �إلى 

حّد كبير مع �أر�سيف �ل�سردية �لعر�قية.
 القا�س محمد خ�سير



ول���ذ�، فاإن هذه �لمقالة ما هي �إاَل خال�ش���ة لن�ص �ش���امل قد 
دّونت���ه بما يتنا�شب م���ع �الأو�شاع �لحالي���ة �لملمو�شة في 
�لبالد. وكما يعلم �لجميع، هن���اك ق�شية محادثات �ل�شالم 
ح���ول �أفغان�شتان �لتي يج���ري تناولها عل���ى نطاق و��شع 
ه���ذه �الأي���ام، و�لتي �أ�شبحت في مرك���ز �إهتمام �لعديد من 
و�شائ���ل �الإعالم و�شب���كات �الأخبار. فف���ي 18 �آذ�ر 2021، 
عق���د �جتم���اع ف���ي مو�شك���و م���ن قب���ل �لتروي���كا )رو�شي���ا 
و�لوالي���ات �لمتحدة و�ل�شين باالإ�شافة �إلى باك�شتان( مع 
وف���ود ت�شم ممثلي مختل���ف �لجماع���ات �الأفغانية وحركة 

طالبان.
 كم���ا عقدت قمة "قم���ة قلب �آ�شيا" في �لفت���رة بين 30-29 
�آذ�ر 2021. وم���ن �لمقرر عق���د �جتماع �آخر في ��شطنبول 
- تركي���ا ، ف���ي ني�شان ع���ام 2021، ويتح���دث �لبع�ص �إنه 
�شيحمل عنو�ن "موؤتمر ب���ون 2". وهذه �لمرة، �شيناق�ص 
ف���ي �الجتم���اع �أي�شًا م�شد�قي���ة �الأمم �لمتح���دة في رعاية 
�أي حال، يتم �لتعبير عن �أفكار ووجهات  "�لموؤتمر"، على 
مختلفة حول ه���ذه �لق�شية، و�إن �لم�ش���اور�ت و�لتكهنات 
تجري على ق���دم و�شاق، ويمكن تقدي���م ومناق�شة مختلف 
�الأجن���د�ت و�لخطط و�لبر�مج من قبل مجموعات مختلفة 

في هذ� �الجتماع.
�إذ� كان ه���ذ� �الجتم���اع �أو �لكونفرن����ص �أو �أي ��ش���م �آخ���ر 
على غ���ر�ر كونفرن�ص بون، فهناك �أم���ل �شئيل في نجاحه 

على �لمدى �لبعيد، وه���ذه �لمرة �شت�شبح م�شد�قية �الأمم 
�لمتح���دة على �لمح���ك، الأن كونفرن�ص ب���ون �إنعقد بغياب 
�ل�شع���ب �الأفغاني، وبدون م�شارك���ة ممثلين عن كل �لقوى 
�لكبرى �لمتو�فقة و�لمتعار�ش���ة، وبدون ح�شور ممثلين 
ع���ن جماهي���ر �ل�شع���ب و�لق���وى �لتقدمية �لحقيقي���ة �لتي 
ت�شعى �إلى �لعد�لة، وبدون �أي خطة الإر�شاء قو�عد �ل�شالم 

و�إعمار �لبالد. 

اإ�شراك جميع فئات ال�شعب في اتخاذ 
القرارات:

ف���ي ر�أي���ي ، يج���ب �أن يح�ش���ر كونفرن����ص ��شطنب���ول �أو 
�أي لق���اء �أو �جتم���اع �آخ���ر يقرر م�شتقب���ل وم�شير �ل�شعب 
و�شي���ادة �لدول���ة و�ل�ش���الم، ممثلون منتخب���ون من جميع 
فئ���ات جماهير �ل�شعب، رجااًل ون�ش���اًء، �أوعلى �الأقل يجب 
جمع �أفكارهم ومقترحاتهم ومطالبهم �الأ�شا�شية وتقييمها 
و�لتعبي���ر عنه���ا بو�ش���وح و�شفافي���ة. يمك���ن �أن تنعك����ص 
�إر�دة �ل�شع���ب ومطالبه ومقترحاته ف���ي وجود موؤ�ش�شات 
ومنظمات ديمقر�طية و�شعبية مدرجة على �لنحو �لتالي:
�الأح���ز�ب و�لحركات و�لمنظمات �ل�شيا�شية �ل�شعبية   - •

�ل�شاعية للتقدم و�لعد�لة،
�لمدنية و�الإعالمية، �لموؤ�ش�شات   - •

• - منظم���ات �لدفاع عن حقوق �الإن�شان وحقوق �لمر�أة 
و�لطفل و�ل�شباب،

و�ل�شباب، �لن�شاء  منظمات   - •
• - موؤ�ش�شات حماية حقوق �الأ�شخا�ص من ذوي �الإعاقة،

�لناجين من �لحرب و�أ�شر  • - موؤ�ش�ش���ات حماية حقوق 
�شحايا �لحرب،

• - ممثل���ون عن �لجمعي���ات �لخيرية ومنظمات �الإعانة 
غير �لحكومية ،

و�لفنية. �لثقافية  و�لموؤ�ش�شات  �لفكرية  �لفئات   - •
• - نقاب���ات �لمعلمي���ن و�الأطب���اء و�لمحامي���ن و�لط���الب 

و�لموظفون وغيرهم من طبقات �لمثقفين،
، و�لحرفيين  �لفالحين  ونقابات  �لعمال  نقابات   - •

�ل�شغيرة و�لمتو�شطة �لحجم  �لحرفيين  موؤ�ش�ش���ات   - •
و�لتج���ار و�لر�أ�شماليين �لمرتبطي���ن و�لم�شتعدين للعمل 

د�خل �لبالد،
• - �لمنظم���ات �لموؤثرة لالجئي���ن �الأفغان في �لخارج في 

�لقار�ت �لخم�ص،
• - �لمنظم���ات �الجتماعي���ة و�القت�شادي���ة و�لثقافية غير 
�لحكومية �الأخرى �لتي تعتمد  على جماهير �لماليين من 

�ل�شعب وتد�فع عن م�شالحهم. 
�إن �لق�شي���ة �الأبرز تتحدد ف���ي �لم�شاركة �ل�شاملة و�لفعالة 
لممثل���ي �لقوميات و�الأق���و�م، وال �شيما ممثل���و �لقوميات 
�الأربع �لرئي�شة: �لب�شتون و�لطاجيك و�لهز�رة و�الأوزبك 
–�لتركم���ان، ويجب �أن ي�شارك���و� وفقًا للمعايير �لمقبولة 
عالميًا بالن�شبة للبل���د�ن �لمتعددة  �لقوميات بممثل و�حد 
ع���ن كل مك���ون )هن���اك نم���اذج ف���ي �لكثير من �ل���دول على 

م�شتوى �لمنا�شب �لر�شمية ومجل�ص �ل�شيوخ(.
- ممثلو �لحركات و�النتفا�شات �ل�شعبية ووحد�ت �لدفاع 

�لذ�تي �لمنخرطون ب�شكل مبا�شر في �الأزمة.
- و�أخي���رً� وعلى وج���ه �لخ�شو�ص: م�شارك���ة ممثلين من 
ذوي �ل�شالحي���ة للف�شائ���ل �لمتورط���ة في �أزم���ة "�لحرب 

و�ل�شالم" في �أفغان�شتان.
وباالإ�شتن���اد �إل���ى ه���ذه �لم�شارك���ة �لو��شع���ة، و بالتعامل 
ب�شفافي���ة م���ع �أف���كار ومطاليب  ممثل���ي مختل���ف �الأعر�ق 
و�الجتماعي���ة،  �ل�شيا�شي���ة  و�ل�شخ�شي���ات  و�لف�شائ���ل 
وممثل���ي �لموؤ�ش�شات و�لمنظم���ات �ل�شعبية، عندها يمكن 
�لكثي���رون.  "�الإجم���اع" �ل���ذي يتح���دث عن���ه  �أن يتوف���ر 
وباالإ�شاف���ة �إلى ذل���ك ، �شتتمتع �لوثيقة ح���ول مفاو�شات 

�ل�شالم بم�شد�قية.

طريق تحقيق ال�شالم الدائم من خالل 
الذهاب اإلى �شناديق االقتراع:

هنا، يجب معالجة مبد�أ �أ�شا�شي، وهو: عند �تخاذ قر�ر�ت 
متعلق���ة باإختيار �لنظام �ل�شيا�شي �لم�شتقبلي للبلد، يجب 
�للجوء �إل���ى �لت�شويت �لمبا�شر لل�شع���ب من خالل �إجر�ء 

"��شتفتاء".
�لقديم���ة  باالأ�شالي���ب  �لقب���ول  �لممك���ن  م���ن  يع���د  فل���م 
وبالموؤ�ش�ش���ات �لت���ي ل���م يتم �نتخ���اب جمي���ع �لم�شاركين 
فيه���ا عن طري���ق �لت�شوي���ت �ل�شعبي �لمبا�ش���ر. فلي�ص من 

�ل�شع���ب �إج���ر�ء ��شتفت���اء ف���ي ه���ذ� �لع�ش���ر �لرقم���ي ذي 
�لتق���دم �لتقني �لمذهل. ففي �شوي�ش���ر�، على �شبيل �لمثال 
، يج���ري �للجوء �إلى �لر�أي �لع���ام كل عام ال�شتفتائه حول 
�لق�شاي���ا �لوطنية �لمهم���ة من خالل �لت�شوي���ت �ل�شعبي. 
باالإ�شافة �إلى ذلك، حقق �لعالم �ليوم تقدمًا هائاًل في طرق 
و�أ�شالي���ب �أخذ �لعين���ات، و�إح�شاء �الأ�ش���و�ت، و�لر�شوم 
�لبياني���ة و�لتحق���ق منه���ا، وعمل �ل�ش���ركات �لتابع���ة لها، 
ف���ي �أفغان�شت���ان �أي�ش���ًا ، �شيكون من �لممك���ن تطبيق مثل 
ه���ذه �لتقني���ات و�الأ�شالي���ب. يمك���ن �أن يق���ال لي����ص لدينا 
�المكاني���ات مثل �لذه���اب �إلى �شناديق �القت���ر�ع فهو غير 
عملي في �لظ���روف �لملمو�شة �لتي تعي�شه���ا �أفغان�شتان ، 
لكنن���ي �أعتق���د �أنه من �لممكن تحقبق ذل���ك في هذه �لحقبة 
م���ن �لتقدم �لتكنولوجي و�لرقم���ي بالتعاون مع �لمجتمع 
�لدول���ي بالمعنى �لحقيقي، فبدعم م���ن �لمنظمات �لدولية 
مث���ل �الأمم �لمتح���دة وغيرها، يمك���ن �أن ي�شب���ح مثل هذ� 

�ل�شيء ممكنًا �ليوم �أو غدً�.

الفيدرالية هي خيار لنظام �شيا�شي قائم على 
الديمقراطية والعدالة االجتماعية وخيار 

لتحقيق ال�شالم الدائم والحفاظ عليه.
ف���ي قمة ��شطنبول �أو م���ا بعدها مث���ل كونفرن�ص بون، تم 
�إلق���اء نظ���رة �شطحية على �لنظ���ام �ل�شيا�ش���ي �لم�شتقبلي 
الأفغان�شت���ان تحت �شتار "جمهوري���ة" �أو "�إمارة"، ويبدو 
�أن �حتم���ال تحقي���ق �ش���الم د�ئ���م ود�ئ���م في �لب���الد ماز�ل 
قاتم���ًا. �إنني على �إعتقاد باأن �لنظام �ل�شيا�شي �لذي يمكنه 
�أن يوفر �الأ�شا�ص �لحقيق���ي للتقارب و�لت�شامن و�لوحدة 
بين جميع �أفر�د �ل�شعب �لمنحدرين من مجموعات عرقية 
مختلف���ة ف���ي �أفغان�شتان ف���ي بلد و�حد و�إقام���ة �شالم د�ئم 
وع���ادل و�لحفاظ علي���ه، هو �لنظام �لفيدر�ل���ي �لذي يمتد 
م���ن �لق���رى �إل���ى �لم���دن ، ويوؤ�ش�ش���ه ممثل���ون حقيقي���ون 
منتخب���ون من قبل �ل�شع���ب- بالطبع - ه���ذه لي�شت �لمرة 
�الأول���ى �لتي يتم فيها �لتعبي���ر عن مثل هذه �لفكرة. فهناك 
�لكثي���ر م���ن �لمق���االت و�الأحادي���ث حول ه���ذ� �لمو�شوع، 
و�إن خي���ار �لفيدر�لية بنطوي عل���ى �لعديد من �لتعديالت 

و�لتعار�شات.
يع���ود تاريخ �ل�ش���ر�ع �ل�شيا�ش���ي و�الجتماع���ي وخا�شة 
�لفك���ري و�لمق���االت �لمتعلق���ة بالفدر�لي���ة �الأفغاني���ة ف���ي 
مقاب���ل �لنظ���ام �لرئا�ش���ي �لمرك���زي، �إلى فت���رة �لمر�شوم 
�لرئا�ش���ي لمحم���د د�وود عام 1973. في ذل���ك �لوقت، كان 
هناك �شر�ع �شعب بين �لق���وى �لمو�لية للنظام �لرئا�شي 
مقابل �لقوى �لمو�لية للنظام �لبرلماني و�لقوى �لمو�لية 
للفيدر�لي���ة ف���ي �أفغان�شت���ان. كم���ا �ش���اغ ح���زب �ل�شع���ب 
�لديمقر�ط���ي �الأفغان���ي )ف�شي���ل پرج���م( م�ش���ودة د�شتور 
ديمقر�طي برلماني م���و�زي قائم على �لفدر�لية في مقابل 
م�ش���روع د�شتور نظام رئا�ش���ي مركزي، في نهاية �لمطاف 
، ت���م فر�ص نظ���ام جمه���وري �شديد �لمركزي���ة حيث تولى 

�لرئي�ص �ل�شلطة �لكاملة على �لبالد. 

* الرئي�س ال�سابق لأفغان�ستان

 �الإ�ش���اء�ت و�لمقارب���ات ت�شي���ر �إل���ى �أن ج���وزف 
ن���اي – مبتك���ر �لمفه���وم بم�شمون���ه �لحدي���ث - 
ع���رف �لقوة �لناعمة عل���ى �أنها ق���درة �لتاأثير على 
�الآخري���ن من خالل �إعتماد �آلي���ات ت�شاركية  بهدف 
�شياغ���ة �أجندة متجددة  ل"لح���و�ر – �لتفاو�ص" 
مع���ززة باآلي���ة �الإقن���اع و�إ�شتدع���اء لخا�شي���ة قوة 
  Positive Attraction Power لجذب �الإيجابي���ة�
و�شواًل للنتائج �لجيو�شتر�تيجية – �القت�شادية 

�لمتوخاة من قبل �الأطر�ف �لمفاو�شة .  
 حتى وق���ت كتابة �لمقال يب���دو �أن طبيعة �لحو�ر 
�الميرك���ي – �لعر�قي تتمحور �أكثر حول �آ�شاليب 
 – )�لع�شكري���ة  �لخ�شن���ة  �لق���وة  دبلوما�شي���ة 
�القت�شادية( �أكث���ر منها دبلوما�شية �لقوة �لناعمة  
عل���ى  �لتاأثي���ر  ف���ي    Soft Power Diplomacy
مجريات �الأمور، علما  �أن ��شتخد�م �لقوة �لخ�شنة 
و�إن حق���ق بع�ش���ًا من �لنتائ���ج �إاليجابي���ة �لمهمة 
�لتي اليمك���ن نكر�نها  في �إطار �لمجابهة �ل�شديدة 
�لحازم���ة الإره���اب د�ع�ص و�إنه���اء �إحتالله لالأر�ص 
�لعر�قي���ة �إال �أن �القت�ش���ار عل���ى ��شتخ���د�م �لقوة 
�لخ�شن���ة تحقيق���ًا لمتطلبات �الأم���ن م�شاألة بحاجة 
�إل���ى مع���ادل مو�شوع���ي يغط���ي جو�ن���ب �أخ���رى 
Specia -  خخت�ص  بالقوة �لناعم���ة �لمتخ�ش�شة   

ized Soft Power دبلوما�شيًا – قانونيًا –تقنيًا و 
ثقافيًا ،  هذ� هو بال�شبط �لوجه �الآخر �لذي ماز�ل 
ينتظ���ره �شعبن���ا �لعر�قي م���ن �لوج���ود �الميركي 
ب�ش���ورة تحق���ق تح���والت  " جيو�شتر�تيجي���ة – 
�قت�شادي���ة- تنموي���ة "  يمكن ترجمته���ا عمليا في 
�إط���ار بر�م���ج عمل هادفة ه���ذ� �إن توف���رت �الإر�دة 
�ل�شيا�شي���ة �لحازمة ل���دى طرفي �لح���و�ر �أو لدى 
�الأطر�ف �لمتعددة �لت���ي يعنيها نجاح �لحو�ر في 
�لو�ش���ول لنتائ���ج تنعك����ص �إيجابًا عل���ى ��شتقر�ر 

و�أمن �لمنطقة �ل�شرق �و�شطية – �لخليجية . 
 �إن تمكين �لعر�قيي���ن Empowering Iraqis  من 
�أط���الق نم���ط للتفكي���ر �لمنفتح على �الآخ���ر معززً� 
بممار�ش���ة مهني���ة – تقنية متخ�ش�ش���ة يمكننا من 
مو�جه���ة تحديات ع�ش���ر �لظو�ه���ر �لكونية �لتي 
تحت���اج للتع���اون �لدولي م���ن نماذجه���ا : �لتغيير 
�إل���ى م���ا نو�جه���ه    Climate Change �لمناخ���ي 
حاليًا م���ن تاأثير�ت و�إنعكا�ش���ات وتد�عيات ع�شر 
Post Pandemic C -  ����ا بع���د جائح���ة كورون���ا 

rona era   ، تغيي���ر�ت هيكلي���ة و��شحة من �لنظم 
، �لممار�شات و�لوظائ���ف و�ل�شيا�شات  �لمهنية – 
بعي���دً� عن �الأطر �لتقليدية في �لتعامالت �لدولية . 
م���ا يدعو �شركاءنا و�أ�شدقاءن���ا  دواًل ، وتنظيمات 
غي���ر حكومية من تفعيل  بناء ع���ر�ق �آمن – مدني  
م�شتق���ل ومزدهر مجتمعي���ًا – �قت�شادي���ًا وعلميًا 

يتمت���ع بما ي�شتحقه من نوعي���ة عالية في م�شتوى 
�لحي���اة ، م���ن هن���ا �أهمي���ة تحدي���د و�إعتم���اد ع���دد 
م���ن �لركائ���ز �لمهم���ة ح���ول كيفية  تط���ور مر�حل  

وم�شامين �لحو�ر �الأميركي – �لعر�قي  :
  Digital Capabilities أواًل : �الإمكانات �لرقمي���ة� 

بكل تف�شيالتها ،
Stak -  ثثاني���ًا: �لدبلوما�شي���ة متع���ددة �الأط���ر�ف

للق���وى    holder Multilateral Diplomacy
�لدولية �لفاعلة . 

Humanistic E -  االث���ًا : �لتمكي���ن �الإن�شان���ي  
�أو  تميي���ز  �لفر����ص دون  powerment  وتكاف���وؤ 

محا�ش�شة من �أي نوع كانت. 
     �أن نتع���رف عل���ى كيفي���ة �النتق���ال و�الإبح���ار 
�ل�شل����ص و�له���ادئ ن�شبيًا بين �شفت���ي دبلوما�شية 
�لقوة �لخ�شنة و�لقوة �لناعمة م�شاألة ي�شهل علينا 
تبينه���ا نظري���ًا و�إلى حد م���ا عمليا م���ن خالل دور 
 Peace  لقوة �الأميركية في عملتي �شناعة �ل�شالم�
Making وم���ن ث���م بنائ���ه   Peace Building )�إن 
�أمكن(. ج���اك مكون���ال Jack McConnell  و�شح 
مقتربات���ه وتقف�شيره  للمو�شوع ف���ي �إطار تميزه 
بين عمليتي �شناعة �ل�شالم تليها عملية بنائه مقرً� 
باإن عملية �شناعة �ل�شالم  تتمحور حول مايعرف 
National Stra ب"�ل�شتر�تيجي���ة �لوطني���ة" – -

egy �لت���ي تتاأثر ب���دور �لقوى �لفاعل���ة في �لنظام  
�لدول���ي �أو �القليم���ي �أي " �لتدخالت �لخارجية"، 
بينم���ا تاأتي �أهمية عملية �لبن���اء وتنمية �لعالقات 
�لمتبادل���ة بين �لواليات �لمتح���دة و�لعر�ق – في 
تقديرنا- م���ن �شرورة تو�شي���ح �الأدو�ر �لحيوية 
 Materialلكل من ل���ه ح�ش�ص مادي���ة �أو معنوي���ة
and Moral Stakes  ت�شه���م ف���ي ت�شكل موؤ�ش�شات 
�لدول���ة و�لمعني ب���ه  "دور �لمجتمع �لمدني" في 
م���ا يمك���ن �أن ي�شيف���ه لحال���ة �الأم���ن و�ال�شتق���ر�ر 

�لد�خلي .
و��شنط���ن  م���ن  ت���رد  الأنب���اء  �الإ�ش���ارة  يهمن���ي     
)�إد�رة ج���و باي���دن( توؤكد �أن �لمو�زن���ة �الميركية 
لع���ام 2022 �شتعط���ي �أولوي���ة لما يل���ي : لل�شحة ، 
لل�شيا�ش���ة �لخارجي���ة – �لدبلوما�شي���ة وللتنمي���ة 
�القت�شادية مع �هتمام خا�ص بال�شر�ئح �ل�شعيفة 
�لتي تتعر�ص للمخاطر �لمالية – �القت�شادية على 
ح�ش���اب �الهتم���ام �لكبير �ل���ذي خ�ش�شت���ه �شابقًا 
�إد�رة تر�م���ب ف���ي �النف���اق �ل�شخم عل���ى �لت�شلح. 
ترتيب���ًا على ذلك ، فاإن �لدبلوما�شية �لذكية �لقائمة 
�لخ�شن���ة و�لناعم���ة مع���ًا �شتت�ش���ح  �لق���وة  عل���ى 
معالمه���ا �أكثر من خالل  تبن���ي ت�شور�ت و��شحة 
لتقييم مدى فاعلي���ة نجاحها  �لجيو�شتر�تيجي – 
�لتنم���وي في منطقتن���ا و�لعر�ق م���ن �شمنها وفقًا 

لما يلي من مرتكز�ت :
 �أواًل: ر�شم معادلة دقيقة ن�شبيًا للتكاليف و�الرباح 
لما يتخذ من �شيا�شات ، �أو�مر تنفيذية وت�شريعات 
مهمة في ظل محيط عر�قي – �شرق �أو�شطي يت�شم 

بالتوتر و�ل�شر�ع و�لعنف ونظريات �لموؤ�مرة. 
Partne -  ااني���ًا: �لتعري���ف بطبيع���ة �ل�ش���ر�كات 
 Local Players – م���ع �لالعبين �لمحليي���نships
و�لمو�ق���ع �لت���ي م���ن خاللها يت���م بن���اء �لم�شاريع 
�لتنموي���ة للطرفي���ن �الميرك���ي و�لعر�ق���ي. ولعل 
كون �لنظ���ام �لعر�ق���ي يعتمد �لفدر�لي���ة م�شمونًا 
و�ش���كاًل �إد�ري���ًا – جغر�في���ًا – �شيا�شي���ًا مايعطي 
�الإقليم �ل�شمالي للك���رد �أهمية خا�شة ، م�شاألة البد 
من �أخذها بنظر �العتبار في �أي حو�ر �أو تفاو�ص 
معن���ي بالحف���اظ عل���ى �شي���ادة �لع���ر�ق �لوطني���ة 
ممتزج���ة بتلبي���ة مطالب �ش���كان �الإقلي���م �لتنموية 

�لذين هم جزء اليتجز�أ من �شكان �لعر�ق . 
ثالث���ًا: �الهتم���ام �لم�شتم���ر بظاه���رة �لتعام���ل مع 
�لالعبي���ن "�لمعتدلي���ن –  Moderates  -  بعي���دً� 

 . Radicalisation   عن حاالت و�شلوك �لتطّرف
ر�بع���ًا : تقديم مقترحات �أو �ف���كار تهدف لتحقيق 
�الأب���د�ع �لفك���ري  Innovative Thinking بعيد� 
ع���ن �لتفكي���ر �لتقلي���دي �لجام���د �ل���ذي اليح�ش���ن 
�لتكيي���ف م���ع متغي���ر�ت �لع�ش���ر �لتقن���ي �شري���ع 
�الإيق���اع. علمًا ب���اإن �أي تفكير �شلي���م لم�شتقبل �آمن 
ومزده���ر يجب �أن  ينطلق ب�شورة مريحة وهادفة 
من قاع���دة "�العتر�ف بالخطاأ" ك���ي اليتم �لوقوع 

به �أو تكر�ر تجارب فا�شلة. 
خام�ش���ًا: بناء عالقات متبادل���ة قائمة على �حتر�م 
قي���م حقوق وكر�مة �الإن�شان و�لتي تعطي م�شاحة 
و��شعة كافي���ة لالحتر�م و�لت�شام���ح �الإن�شاني في 

�أعمق دالالته.  
�لت�ش���ور�ت �ل�شالف���ة �لذك���ر توؤك���د م���دى حيوية 
و�أولوي���ة �نتم���اء �إقلي���م دول – �ل�ش���رق �الأو�شط  
�إل���ى عال���م   MENA "مين���ا"-  و�شمال���ي �فريقي���ا 
�لقوتي���ن �لناعمة و �لذكية خا�شة و�إن �لمعلومات 
للق���وة  �لعالم���ي  ع���ن  موؤ�شر�لموؤتم���ر  �ل�ش���ادرة 
�لناعم���ة The Global Soft Power Index تبي���ن 
�أن بع����ص ه���ذه �لدول حقق���ت نتائج رفع���ت قلياًل 
م���ن مكانته���ا �لمتدني���ة �أ�ش���اًل ، مقارب���ات نحتاج 
للتركي���ز و�لبناء عليها كثيرً� خا�شة  ونحن نبحث 
حا�ش���ر وم�شتقبل �لعر�ق و�لمنطق���ة  ، �أكثر دولة 
نال���ت ر�شيدً� منا�شب���ًا يعد �الأعلى  ف���ي �الإقليم في 
مجال �لق���وة �لناعمة هي دولة �الإم���ار�ت �لعربية 
�لمتح���دة �لت���ي �شجلت ف���ي ر�شيده���ا 48.4 نقطة 
من �أ�ش���ل 100 ما يقربها من �لموق���ع �ل17 عالميًا 
حي���ث تنق�ش���م �لنتائ���ج �إل���ى مايلي  م���ن موؤ�شر�ت 

فرعي���ة : ف���ي �لحوكمة نالت �لمرتب���ة �ل18 عالميًا 
وف���ي �لتعليم و�لعلوم ح�شلت عل���ى �لموقع �ل19 
بينم���ا ف���ي حق���ل �الهتم���ام بال�شعب و�لقي���م �لتي 
يحمله���ا و�شل���ت �إل���ى مرتب���ة �ل24 ، م���ا يعني �أن 
دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة نجحت في ميد�ن 
�لحوكم���ة  Governance حي���ث �نج���زت طفر�ت 
�يجابي���ة نوعي���ة تحم���ل  ت�شور�ت نقل���ت �شورة  
محيط �آمن �و م�شتقر �شيا�شيًا – �قت�شاديًا د�خليًا 
تتمت���ع ب���ه . ذ�ت �ل�شيء يمك���ن �أن يق���ال عن دول 

�لجو�ر لالمار�ت - �ل�شعودية وقطر.
 ه���ذ� وف���ي ظ���ل متابع���ة م���ا تحق���ق م���ن �لنتائ���ج 
�الإيجابي���ة يت�شح مث���اًل مدى ��شتجاب���ة �الإمار�ت 
�ل�شريع���ة ن�شبيًا الإحتو�ء جائحة كورونا ما مكنها 
م���ن �لح�شول على �لموق���ع �ل15 عالمي���ًا )تج�شد 
في تطوير لق���اح وطني فاعل م�شاد لكورونا وفي 
توفير �المار�ت م�شاعد�ت طبية للحلقات �الأ�شعف 
من �لدول في �لمجتمع �لدولي(، لي�ص هذ� فح�شب 
�الإمار�ت وهي تقترب من ميالدها �ل50 �أثبت رقيًا 
Sustai -  يي مجال �لنمو �القت�ش���ادي �لم�شتد�م 

able Developmentب�ش���ورة تالق���ي  �العج���اب 
�لعالم���ي م���ا جعله���ا تحت���ل �لمرتب���ة �ل13 عالميًا 
للنم���و �لمتوق���ع م�شتقب���اًل  . �أم���ا �لهدي���ة �لثمين���ة 
لالمار�ت فقد تمثل���ت بالنجاح �لمذهل في و�شول 
رحلته���ا �لف�شائي���ة للكوكب �الحم���ر "�لمريخ" ما 
جعله���ا تدخل م�شمار �ل�شباق �لف�شائي �إلى جانب 
�ل�شين و�لواليات �لمتح���دة. �ل�شوؤ�ل �أين �لعر�ق 
م���ن دبلوما�شي���ة �لق���وة �لناعم���ة �أو �لذكي���ة �لتي 
�عتمدته���ا دول���ة عربي���ة مث���ل "�الم���ار�ت" محققة 
�إنج���از�ت مادي���ة ومعنوية حقيقي���ة �أو غيرها من 
دول �لعال���م )�ليابان ، �لمانيا ، نيوزلندة ، فرن�شا، 
�ل�شي���ن، �إ�شتر�ليا ، �لمملكة �لمتحدة،  �شنغافورة 
و�ي�شلن���دة(. م���ن منظ���ور مكم���ل يمك���ن مالحظة 
�النخفا�ص �لملحوظ في موقع �لواليات �لمتحدة 
ف���ي موؤ�شر �أو مقيا�ص �لقوة �لناعمة �لعالمي للعام 
2021 بحدود 6 مو�قع �إلى ر�شيد يقارب 55.9 من 
مجم���ل �لع���دد �لكل���ي �ل100. ولعل هن���اك �أ�شباب 
مختلفة لهذ� �لتر�جع في ظل �إد�رة تر�مب �ل�شابقة 
�لت���ي لم تهتم كثيرً� بمخاط���ر جائحة كورونا على 
كما  �لحي���اة �ل�شحي���ة و�القت�شادي���ة – �لتنموية 
ه���و ح���ال �الإد�رة �لجديدة لجو باي���دن، برغم ذلك 
تبقى �لواليات �لمتحدة تتمتع بتفوق و��شح على 
�لكثي���ر م���ن دول �لعال���م ومنها �لعر�ق ف���ي ميد�ن 
�إمت���الك و��شتخد�م �لق���وى �لناعم���ة و�لذكية �إلى 
جانب �لخ�شنة �أي�شًا ما يوفر لها نوعًا من �لهيمنة 
�لجيو�شيا�شي���ة – �الأمنية – �لعلمي���ة - �لتقنية - 

�القت�شادية عالميًا. 
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و�شط اأجواء مرحلة يمتزج فيها القلق واالأمل وعدم التيقن 
من النتائج النهائية  تجري جوالت الحوار االأميركي – 

العراقي  اآخرها الن�شخة الثالثة في ظل م�شار يتميز 
بال�شعوبة و التعقيد اإذ يبحر العراق و�شط اأمواج متالطمة 
  Hard Diplomacy بين �شفتي ادبلوما�شية القوة الخ�شنة
والقوة الناعمة Soft Diplomacy التي اأخذت في مرحلة 

الحقة -2012 - مفهوما  اآخر عرفه البروف�شور جوزف ناي  
الذكية Smart Power. مفهوم يجمع  بالقوة    Joseph Nye

مابين القوتين الخ�شنة والناعمة متجهًا الأنتاج �شيا�شة 
خارجية/ دبلوما�شية فاعلة وموؤثرة ت�شتهدف تنمية 

"مثالي"  وال�شك  تطور   ، العالقات االميركية – الدولية 
ولكنه حيوي اإن اأمكن تطبيقه في الجولة الرابعة القادمة 

ب�شورة تلبي الم�شالح المتبادلة الجيو�شتراتيجية –   
االقت�شادية –  االجتماعية – الثقافية-  العلمية – التقنية 

العراقي واالميركي ، ما يرفع من  " للطرفين  "ال�شاملة 
موقع الدولتين ن�شبيًا في  موؤ�شر " القوة الناعمة – الذكية" 
من  العالمي بعيداً عن "دبلوما�شية القوة الخ�شنة" ويجعل 

اإتفاقية االإطار ال�شتراتيجي بين البلدين ذات جدوى. 

اأود اأن اأذكركم مقدمًا باأن هذا المقال 
هو لي�س مجرد اقتراح من قبل طرف 

محدد، خا�شة من تلك القوى والجماعات 
المتوّرطة في اأحداث اأفغان�شتان، والتي 

ت�شعى اإلى اللجوء اإلى القوة والحرب 
والعنف والدعاية، اإنني اأوجه حديثي 

اإلى الماليين من الجماهير االأفغانية 
عبر الجماعات ال�شيا�شية واالجتماعية 

والثقافية التي تنا�شل من اأجل 
الديمقراطية والعدالة االجتماعية، واإلى 

قوى ال�شعب والموؤ�ش�شات الديمقراطية 
والمدنية واالإعالمية، واإلى المنظمات 
الليبرالية والتقدمية التي تمثل بحق 

الم�شالح االأ�شا�شية للفقراء والمعذبين 
في اأفغان�شتان. ويتحّدد هدفي في تقديم 

الم�شاعدة المعنوية لل�شعب، مهما كانت 
كانت هذه الم�شاعدة متوا�شعة. ولم اأفكر 

قط في فر�س راأيي على االآخرين.

اأين الدبلوما�سية الذكية في م�سار العالقات الأميركية –العراقية ؟ 

وقعت �ل�شين و �إير�ن في 27 �آذ�ر �لمن�شرم )�تفاقية �لتعاون �القت�شادي 
�ل�شتر�تيج���ي(، �لت���ي ت�شمن���ت ق�شاي���ا دفاعي���ة و ثقافي���ة و �شيا�شي���ة و 
�قت�شادي���ة، كم���ا ك�شف ذل���ك �لمتح���دث با�شم �لخارجي���ة �الإير�ني���ة �شعيد 
خطيب ز�دة وحددت مدة �التفاقية ب 25 عامًا ومقد�رها 400 مليار دوالر.

هذه �التفاقية و ) �لمالحق �ل�شرية( �لمرفقة بها �لتي لم يعلن ر�شميًا عنها، 
ل���م تح���ظ بر�شا �لر�أي �لع���ام، بل عّبر ع���ن رف�شه �لو��شع له���ا، �الأمر �لذي 
�أدى �لى بع�ص �لدعو�ت للمطالبًة باإلغائها، �إذ �كد �لمعتر�شون �أن )ال لبيع 
�لوط���ن( و )�إي���ر�ن لي�شت للبي���ع( و)ننا�شل و نموت و ن�شتعي���د �إير�ن(.. 

وغيرها من �ل�شعار�ت.
معتر�ش���ون و محللون و�شف���و� هذه �التفاقية باأنها ت�شب���ه �تفاقية )تركما 
نج���اري( �لتي عقدت بي���ن �إير�ن �لقاجاري���ه و �الإمبر�طورية �لرو�شية في 
ع���ام 1828 و�لتي �نهت �لح���رب �لتي وقعت بين �لبلدي���ن خالل )1826-
1828( �إذ تنازل���ت �إي���ر�ن بموجبها ع���ن �قليمي )�أي���رو�ن( و )�أنخجو�ن( 
ل�شال���ح رو�شي���ا و �ألز�م �إير�ن بدفع 20 مليون روب���ل و تعوي�شات �أخرى 

لرو�شيا.
ه���ذ� �العتر��ص على �التفاقية و�لتي و�شفها متحدث باأ�شم �لحكومة باأنها 
)ح���رب دعائية و نف�شية تق���وم بها نخب من �لن�شط���اء �ل�شيا�شيين ال تريد 

�لتو�شل �إلى �تفاق خارج نطاق �لر�أي �لعام(!!
غي���ر �أن ذلك لم يقلل م���ن ت�شاعد �العتر��شات  �لتي كانت متو��شلة �أ�شا�شًا 
الأ�شباب معي�شية و �قت�شادية و �شيا�شية، فز�دتها �التفاقية �لجديدة غ�شبًا 

و �إ�شر�رً�.
وبينم���ا �شب���ه بع�ص �لمتظاهري���ن �التفاقية م���ع �ل�شين باتفاقي���ة ) تركما 
نجاري( �لمجحفة مع رو�شيا، �عتبرها �آخرون �أنها �نتفا�شة ت�شتلهم وهج 
ث���ورة �لتنباك )�لتبغ( �لتي �ندلعت �لع���ام 1890 في �أعقاب توقيع حكومة 
�ل�ش���اه �آنذ�ك �تفاقية مع �شرك���ة بريطانية تق�شي باحت���كار زر�عة �لتبغ و 
بيع���ه و �أرباحه لل�شرك���ة �لمذكورة، �الأمر �لذي �أدى �ل���ى �ندالع تظاهر�ت 
عارمة �شد حكم �ل�شاه، ومما ز�دها بعد ذلك قوة و تاأججًا فاأ�شدر �لمرجع 
�ال�شالمي �ل�شيعي في مدينة �لنجف بالعر�ق ح�شن �شير�زي فتوى تحريم 
تدخي���ن �لتنب���اك و�لت���ي لقي���ت �لتز�م���ًا و ��شتجاب���ة تامة حتى م���ن �أفر�د 
عائل���ة �ل�ش���اه نف�شه، فت�شاع���دت �لتظاه���ر�ت و �أقدمت �ل�شلط���ات �الأمنية 
الأط���الق �لن���ار عل���ى �لمتظاهرين وقت���ل 7 منهم، بعده���ا �أرِغ���م �ل�شاه على 
�إلغ���اء �التفاقية. و�إذ حقق���ت �لتظاهر�ت هدفها �لمبا�ش���ر بذلك فاإنها مهدت 
الإجر�ء تغيي���ر�ت �شيا�شية بعد نحو عقد ون�شف بقيام �لثورة �لد�شتورية 
)�لم�شروط���ة( ع���ام) 1906-1907( وفر�ش���ت عل���ى حك���م �ل�ش���اه ت�شريع 
د�شت���ور يت�شم بت�شمي���ن م���و�د د�شتورية)م�شروطة(.. فال���ى �أين �شتوؤدي 

�العتر��شات �شد �التفاقية مع �ل�شين ؟ . 

   عبد احلليم الرهيمي

(1-2)ح���ول ال�����س��الم ف��ي اأف��غ��ان�����س��ت��اناإيران والتفاقية ال�سينية

 بقلم �شلطان علي ك�شمند*
 ترجمة عادل حبه



 متابعة املدى 

قرر الرئي�س ال�ش���ابق لكوبا، ورئي�س احلزب ال�شيوعى 
و�ش���ط  ال�شيا�ش���ة  ت���رك  كا�ش���رو،  راوؤول  الكوب���ي، 
الفو�ش���ى ال�شائ���دة م���ن تظاه���ر املواطن���ن الكوبي���ن 
من���ذ �شه���ور يف ال�ش���وارع وعل���ى و�شائ���ل التوا�ش���ل 
االجتماعي، م���ن بينها حركتي اإم اإ�س اأي MSI و �شان 
اإي�شي���درو، ولذلك قرر ت���رك رئا�شته للح���زب بعد ثالث 

�شنوات من تركه للرئا�شة.
واأ�ش���ارت �شحيف���ة “انفوب���اي” االأرجنتيني���ة اإىل اأن 
كا�شرو قرر التقاعد وترك ال�شيا�شة، و�شيعقد االأ�شبوع 
املقبل املوؤمتر الثام���ن للحزب ال�شيوعي الكوبي، حيث 
�شيعن ميجيل دي���از كانيل زعيمًا جدي���دًا للحزب، لكن 
من املتوق���ع اأن تظل القوانن كما ه���ي و�شيتم احلفاظ 

على االإ�شالحات التي اأجراها راوؤول كا�شرو.
احل���زب ال�شيوعي، الذي يحكم كوب���ا منذ ثورة 1959 
والعقوب���ات  كورون���ا،  فايرو����س  بوب���اء  حما�ش���ر   ،
االأمريكي���ة، والنق����س املزم���ن يف ال�شل���ع االأ�شا�شي���ة ، 
وال�شكان الذين نفد �شربهم من االأخطاء البريوقراطية 
والطواب���ري الطويل���ة للح�ش���ول عل���ى ال�شروري���ات، 

ح�شبما قالت �شحيفة “كروني�شتا«.
�شيتوق���ف راوؤول كا�ش���رو عن كون���ه ال�شكرتري االأول 
للح���زب، امل�شدر احلقيقي لل�شلطة يف اجلزيرة ، وقائد 
الق���وات امل�شلح���ة ، بع���د اأن خ���دم فرت���ن مل���دة خم�س 
�شنوات. خلف �شقيقه فيدل ، الذي تنازل له عن ال�شلطة 

قبل عدة �شنوات من وفاته يف عام 2016.
وقال���ت �شحيفة “ال تري�ش���ريا” االإ�شبانية اإن ترك اآخر 
كا�شرو للم�شه���د ال�شيا�شى فى كوب���ا يزيل ال�شتار عن 
جي���ل الث���ورة الكوبي���ة ويف�ش���ح املج���ال جلي���ل اأ�شغر 
�شيتع���ن علي���ه التعام���ل م���ع اأزم���ة اقت�شادي���ة ح���ادة 

ومعار�شة �شيا�شية متزايدة.
وت�شه���د كوبا اأي�شًا العديد م���ن املظاهرات التي تطالب 
باإنه���اء  احل�شار االأمريكي املفرو�س على اجلزيرة منذ 

العام 1962.
وقال���ت اآن���ا فيديلي���ا كوي���رو، بطل���ة الع���امل ال�شابق���ة 
واحلا�شل���ة على ميداليت���ن اأوملبيت���ن يف �شباق 800 
مر، اإن “هذا احل�شار غري اإن�شاين، واأعتقد اأن حمالت 
مماثلة ج���رت يف بلدان خمتلفة. ونح���ن ككوبين، من 

واجبنا دعم هذه احلملة �شد احلظر«.
والوالي���ات املتح���دة وكوبا خ�شمان من���ذ ثورة 1959 
يف هافانا، اإال اأنهما اأحرزتا تقاربًا تاريخّيًا حتت قيادة 
الرئي�ش���ن ب���اراك اأوبام���ا وراوؤول كا�شرو،م���ا  اأت���اح 
اإع���ادة العالق���ات الدبلوما�شي���ة الع���ام 2015. لكن بعد 
و�ش���ول دونالد ترامب اإىل البي���ت االأبي�س يف 2017، 
�ش���ّددت الوالي���ات املتح���دة احلظ���ر بناء عل���ى اتهامات 
بانتهاك حقوق االإن�شان يف كوبا ودعم هافانا للحكومة 

الفنزويلية.
ول���د راوؤول كا�ش���رو ي���وم 3 حزيران ع���ام 1931 يف 

اإقليم هولغوين ال�شرقي.
الكلي���ة  يف  درا�شت���ه  واأكم���ل  �شانتياغ���و  يف  در����س 

الي�شوعية بالعا�شمة هافانا.
تقل���د راوؤول منا�ش���ب عدي���دة بعد جناح الث���ورة على 
نظ���ام باتي�شتا يف يناير/كان���ون االأول 1959، اأبرزها 
القائد العام للق���وات امل�شلحة يف ت�شرين االأول 1959، 
والنائ���ب االأول لرئي����س وزراء كوب���ا ع���ام 1962 ث���م 
النائب االأول لرئي����س كوبا )فيدل كا�شرو( عام 1972 
وال�شكرتري الث���اين للمكتب ال�شيا�ش���ي للجنة املركزية 

.)PCC( للحزب ال�شيوعي الكوبي
اأ�شب���ح يف مق���ام رئي����س اجلمهوري���ة بعدم���ا اأجري���ت 
ل�شقيق���ه في���دل كا�ش���رو عملي���ة جراحية لوق���ف نزيف 
مع���وي يف 31 متوز 2006، وبعدها باأ�شهر اأعلن فيدل 
بتاري���خ 18 �شب���اط 2008 ا�شتقالت���ه بع���د 49 �شنة من 
احلك���م، فخلف���ه راوؤول بعد انتخابه م���ن طرف الربملان 

بتاريخ 24 �شباط 2008.
تبنى الفك���ر ال�شيوعي منذ �شبابه لكن���ه اأبدى نوعًا من 
الرباغماتي���ة اأثن���اء تولي���ه احلك���م دون اأن يخ���رج عن 

النهج العام ل�شلفه.
اإىل  لالن�شم���ام  كا�ش���رو  في���دل  اأخ���اه  راوؤول  �شب���ق 
حركة ال�شب���اب ال�شيوعي���ة قبل الثورة وك���ّون عالقات 
قوية م���ع االحتاد ال�شوفياتي، يف ح���ن مل يقتنع فيدل 

باال�شراكية اإال عام 1961.
�ش���ارك وه���و ابن 22 �شنة يف العم���ل امل�شلح مع الثوار 
�ش���د نظ���ام باتي�شت���ا وكان م���ن �شم���ن مهاجم���ي ثكنة 
مون���كادا يف 26 مت���وز1953، لكنه���م اعتقل���وا، وبع���د 
االإفراج ه���رب مع اأخيه في���دل اإىل املك�شيك حيث التقيا 

الطبيب االأرجنتيني ال�شيوعي ارن�شتو ت�شي غيفارا.
وم���ن هن���اك اأع���دوا لث���ورة م�شلح���ة الإ�شق���اط باتي�شتا 
وع���ادوا رفقة اأكرث من 80 �شخ�شًا اإىل كوبا يف ت�شرين 
الث���اين 1956، وب���داأوا ث���ورة جديدة انته���ت بهروب 

الرئي�س باتي�شتا يف الليلة االأخرية من عام 1958.

ظ���ل وفي���ا الأخيه متواري���ا خلفه طيلة ف���رة حكمه )49 
عام���ًا(، وكان اأك���رث ت�ش���ددا م���ن كا�ش���رو يف ال�شه���ور 
االأوىل للثورة، فاأبعد لفرة من الزمن عن دائرة ال�شوء 
، عّينه فيدل كا�شرو خليفة له على راأ�س جمل�س احلزب 

ال�شيوعي يف ت�شرين االأول 1997.
كان مبعوث اأخيه اإىل االحتاد ال�شوفياتي بحكم عالقاته 
القوي���ة به، و تلق���ى يف متوز 1962 وع���دا باحل�شول 
عل���ى �شواري���خ �شوفياتية، مما فجر اأزم���ة ال�شواريخ 

االأمريكية ال�شوفياتية يف ت�شرين االأول 1962.
كان له دور كبري يف اإدارة عدد من امللفات منها الن�شاط 
الع�شكري لكوبا يف اإثيوبيا واأنغوال يف ال�شبعينينات، 
ومل���ف املعركة الق�شائية الإعادة الطفل اإليان غونزال�س 
م���ن فلوريدا بالوالي���ات املتح���دة اإىل وطن���ه كوبا عام 

.2000
اأب���دى براغماتي���ة وا�شحة مل���ا �ش���رح يف مقابلة نادرة 
م���ع التلفاز الر�شمي يف بداية عام 2001 ، عندما طالب 
الوالي���ات املتح���دة بالت�شال���ح مع كوب���ا يف حياة فيدل 
كا�شرو، لكنه عملي���ا كان متاأثرا بالنموذج االقت�شادي 

وال�شيا�شي ال�شيني.
يف مت���وز 2013 اأعل���ن راوؤول كا�شرو مبنا�شبة مرور 
60 عامًا على الثورة الكوبية، اأن بالده �شتعرف انتقاال 
تدريجي���ًا لل�شلط���ة اإىل اجلي���ل اجلدي���د، وق���ال “ح���ان 
الوقت لت�شليم مقالي���د الثورة اإىل اجليل اجلديد الذين 

نثق يف اأنه �شيحافظ على علم اال�شراكية خفاقًا«.
يف خط���وة تاريخي���ة، ت�شاف���ح راوؤول كا�ش���رو م���ع 
الرئي����س االأمريك���ي باراك اأوبام���ا الأول مرة يف افتتاح 
قم���ة االأمريكيتن ب بنم���ا يف ني�ش���ان 2015 مب�شاركة 

كوبا حينها للمرة االأوىل من اأكرث من 60 عامًا.
ويف  18 ني�ش���ان 2018 غادر راوؤول الرئا�شة الكوبية، 
منهي���ًا بذل���ك �شت���ة عق���ود م���ن �شلط���ة االأخوي���ن فيديل 
وراوؤول، وه���ي امل���رة االأوىل -منذ ما يق���رب من �شتن 
عام���ًا- الت���ي يتوىل فيه���ا اإدارة البلد �شخ����س ال يحمل 

ا�شم “كا�شرو«. 
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اأطلق����ت ال�شرط����ة االأمريكية يف منطق����ة مينيابولي�س النار وقتلت 
رج����اًل يف مرك����ز مدين����ة بروكلن، مما اأث����ار ا�شتب����اكات بن مئات 
املتظاهري����ن و�شب����اط ال�شرط����ة يف منطقة متوت����رة بالفعل خالل 
حماكم����ة ال�شاب����ط ال�شاب����ق ديري����ك �شوف����ن، بتهمة قت����ل جورج 

فلويد، وفقًا ل�شحيفة “نيويورك تاميز” االأمريكية.
وتع����رف اأفراد االأ�ش����رة يف مكان اإطالق النار عل����ى ال�شحية وهو 
داون����ت رايت البال����غ من العم����ر 20 عامًا وهو �ش����اب اأ�شود. وفقًا 
ل�شرطة مرك����ز بروكلن ، وقع احلادث قبل ال�شاعة 2 ع�شرًا بقليل 
عندم����ا اأوق����ف �شابط �شي����ارة ب�شب����ب خمالفة مروري����ة مزعومة، 
وذكرت ال�شرطة اأن ال�شائق دخل ال�شيارة مرة اأخرى عندما حاول 

ال�شباط اعتقاله وقام اأحد ال�شباط باإطالق النار.
وقال بيان “حتركت ال�شيارة عدة �شوارع قبل اأن ت�شطدم مبركبة 
اأخ����رى”. واأ�شيب����ت راكب����ة باإ�شاب����ات غري مه����ددة للحي����اة اأثناء 

احلادث ، كما ورد نقل �شابط �شرطة اإىل امل�شت�شفى.
وقال����ت كات����ي راي����ت والدة داون����ت راي����ت لل�شحفين اإنه����ا كانت 
عل����ى الهاتف مع ابنها عندم����ا وقعت املواجهة م����ع ال�شرطة. وفقًا 
لروايته����ا ، الت����ي نقلتها اأخبار التلفزيون املحل����ي ، فقد ات�شل بها 

ابنها اأثناء توقيفه حتى جتلب له التاأمن على ال�شيارة.
وقالت اإنها �شمعت ال�شب����اط ياأمرون ابنها باخلروج من ال�شيارة 

ثم “�شجار” قبل وقت ق�شري من اإغالق الهاتف.
قالت: “بعد دقيقة ، ات�شلت واأجابت �شديقته ، التي كانت الراكب 
يف ال�شي����ارة ، وقالت اإنه اأ�شيب بالر�شا�س ، وكان ابني يرقد بال 

حياة«.
وق����د  �ش����ار مئ����ات املتظاهري����ن اإىل ق�ش����م �شرط����ة مرك����ز بروكلن 
وا�شتقبله����م �شب����اط يرت����دون مالب�����س مكافحة ال�شغ����ب واأطلقوا 
الغ����از امل�شيل للدموع على احل�شد، كان����ت املواجهات م�شتمرة يف 

ال�شاعة 11 م�شاًء بالتوقيت املحلي.
وبينم����ا جتمعت جمموعات من املتظاهري����ن يف م�شرية اإىل ق�شم 
�شرط����ة املدينة ، قال رئي�س البلدية ، مايك اإليوت ، اإن اإطالق النار 
كان “ماأ�شاوي����ًا” لكنه حث املتظاهري����ن على “اأن يكونوا �شلمين 
واأن املتظاهري����ن ال�شلمي����ن ال يت����م التعام����ل معهم بالق����وة”. مع 
اقراب منت�شف الليل ، قال اإليوت اإنه �شي�شدر اأمر حظر التجول.

وقال����ت ال�شرطة اإن �شباط مركز بروكل����ن املتورطن يف احلادث 
كان����وا يرتدون كام����ريات للج�ش����د مت تفعيلها اأثناء اإط����الق النار. 

ويعتقدون اأي�شًا اأنه مت تفعيل كامريات اندفاعة اأثناء احلادث.

اعترب الرئي�س االأمريكي ال�شابق دونالد ترامب اأنه �شاهم يف تطوير 
العدي���د من اللقاح���ات امل�شادة لفايرو����س كورونا، قائ���ال اإنه يجب 
ت�شميتها “ترامب�ش���ن”،  واأفادت �شحيفة “اإندبندنت” الربيطانية 
ب���اأن ترامب قال يف خط���اب األقاه اأمام رع���اة “احلزب اجلمهوري” 
م�ش���اء ال�شب���ت يف مار اأالغ���و بوالية فلوري���دا، اإن �شخ�ش���ا اأ�شماه 

اإليه وقال اإن اللقاح يجب اأن ي�شمى “ترمب�شن«. “�شيدي” جاء 
واأ�شاف���ت اأن ترام���ب اأ�ش���ار اإىل مب���ادرة WarP SPEEd الت���ي 
اأطلقته���ا احلكوم���ة االأمريكي���ة يف عه���ده لت�شري���ع تطوي���ر لقاحات 

كورونا.
من جهة اأخرى، هاجم ترامب خبري االأوبئة اأنتوين فاوت�شي ب�شبب 
تو�شيته بعدم ا�شتخدام الكمامات يف بداية الوباء، قبل اأن يو�شي 

ب�”خم�س” كمامات يف االأ�شهر االأخرية.

قال���ت �شحيف���ة “وا�شنط���ن بو�ش���ت” االأمريكي���ة، اإن الرئي����س 
االأمريك���ي ج���و بايدن طلب م���ن الكونغر����س، اجلمع���ة املا�شية، 
املوافق���ة على خطة اإنف���اق احتادية �شخمة بقيم���ة 1.5 تريليون 
دوالر يف وق���ت الحق من هذا الع���ام، �شعيًا لال�شتثمار بكثافة يف 
ع���دد من الوكاالت احلكومية لتعزيز التعلي���م، وتو�شيع االإ�شكان 

باأ�شعار معقولة، وتعزيز ال�شحة العامة ومواجهة تغري املناخ.
واأو�شح���ت ال�شحيفة اأن الطلب ميثل اأول اقراح اإنفاق تقديري 
لباي���دن، متهي���دًا للميزاني���ة ال�شنوي���ة الكامل���ة التي يه���دف اإىل 
اإ�شداره���ا الحًق���ا يف الربي���ع، والت���ي �شتتن���اول الربامج مبا يف 
ذل���ك ال�شم���ان االجتماع���ي والرعاي���ة الطبي���ة. ويدع���و املخطط 
االأويل للرئي����س اإىل زيادة بن�شب���ة 16 ٪ تقريبًا يف التمويل عرب 
ال���وكاالت املحلي���ة غري الدفاعي���ة، ما يعك�س االعتق���اد التوجيهي 
للبي���ت االأبي�س باأن حكومة موارده���ا اأكرب واأف�شل يف وا�شنطن 
ميكن اأن ت�شاعد يف مواجه���ة التحديات ال�شيا�شية واالقت�شادية 

االأكرث اإحلاحًا يف البالد.
وقال���ت ال�شحيف���ة اإن العديد من الربامج الت���ي ي�شعى بايدن اإىل 
متويلها على م�شتويات اأعلى بدءًا من ت�شرين االأول هي مبادرات 
حاول الرئي�س دونالد ترامب دون جدوى تقلي�شها اأثناء وجوده 
يف البي���ت االأبي�س، يف انف�شال اإ�شايف عن ترامب ، الذي جاهد 
الإنف���اق مبالغ كبرية على الدفاع خالل ف���رة واليته ، تدعو خطة 
باي���دن اجلديدة اإىل زيادة اأقل م���ن 2 يف املائة للجي�س يف ال�شنة 

املالية املقبلة.
لك���ن يبدو اأن نهج االإدارة �شرعان ما اأدى اإىل حدوث انق�شام بن 
امل�شرع���ن من كال احلزب���ن، اتهم كب���ار اجلمهورين يف جمل�س 
ال�شيوخ الرئي�س مبحاولة تقوي����س البنتاغون ، زاعمن اأن هذا 
من �شاأنه اأن ي�شع البالد يف و�شع غري مواٍت لل�شن، يف غ�شون 
ذل���ك ، طال���ب ال�شنات���ور ب���ريين �شان���درز )I-Vt.( وغ���ريه من 
الليربالي���ن بتخفي�شات كب���رية يف ميزانية اجلي�س ، على الرغم 

من اأنهم اأيدوا اال�شتثمارات املحلية التي طرحها بايدن.

مظاهرات وا�شتباكات مع ال�شرطة 
في مينيابولي�س بعد مقتل �شاب اأ�شود

ترامب يطالب بت�شمية لقاح  
كورونا بـ “ترامب�شين«

   بايدن يزيد انق�شام الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي

متابعة املدى 

ل����دول م�ش����ر وال�ش����ودان  ح����راك حمم����وم 
واإثيوبي����ا يف �شبيل حتقي����ق مكا�شب مبلف 
�ش����د “النه�ش����ة”، الذي ي�شغل ب����ال اجلميع 
العتب����ارات عدة، و�ش����ط تع����رث املفاو�شات 

ب�شاأنه.
وتطابق����ت روؤى م�ش����ر وال�ش����ودان موؤخرًا 
ت�ش����م  رباعي����ة  و�شاط����ة  مق����رح  ب�ش����اأن 
االحتادي����ن االإفريق����ي واالأوروب����ي واالأمم 
املتح����دة والوالي����ات املتح����دة، مقاب����ل راأي 
اإثيوب����ي يوؤكد امل�شي قدم����ًا يف امللء الثاين 

لل�شد ورف�س الو�شاطة الرباعية.
ومل تنج����ح املفاو�ش����ات بعا�شم����ة الكونغو 
الدميقراطي����ة كين�شا�ش����ا، يف جت�شري الهوة 
ب����ن الدول الثالث، بل عل����ى العك�س باعدت 
بينه����ا وحّم����ل كل ط����رف منه����ا االآخ����ر تعرث 

التفاو�س.

برعاي����ة  الوزاري����ة  املفاو�ش����ات  واأجري����ت 
فليك�����س  الدميقراطي����ة  الكونغ����و  رئي�����س 
ت�شي�شكي����دي، ال����ذي يراأ�����س اأي�ش����ًا الدورة 
احلالي����ة لالحتاد االإفريق����ي، يف اأيام 4 و5 

و6 من ني�شان اجلاري.
وب����اءت املفاو�ش����ات بالف�ش����ل، اإذ مل تتمكن 
البلدان الثالثة من التو�شل اإىل نقطة اتفاق 
ميكن االنط����الق منها نحو ح����ل نهائي مللف 

ال�شد.
وت�ش����ر اأدي�س اأبابا على امل����لء الثاين لل�شد 
يف مت����وز املقبل، حت����ى ل����و مل تتو�شل اإىل 

اتفاق.
فيم����ا تتم�شك القاهرة واخلرطوم بالتو�شل 
اإىل اتف����اق يحاف����ظ عل����ى من�شاآتهم����ا املائية 
وي�شمن ا�شتمرار تدفق ح�شتيهما ال�شنوية 

من مياه نهر النيل
مع ارتفاع ح����دة الت�شريحات من االأطراف 
“النه�ش����ة”، خرج����ت  �ش����د  الثالث����ة ح����ول 

اإثيوبي����ا ال�شب����ت املا�ش����ي، بعر�����س جدي����د 
مل�ش����ر وال�ش����ودان، وه����و تر�شي����ح �شركات 
م�شغل����ة لل�شدود بهدف تب����ادل البيانات قبل 

بدء امللء الثاين.
وه����ي خطوة وج����دت الرف�س م����ن القاهرة 
بع����د �شاع����ات قالئ����ل، حي����ث اأعلن����ت وزارة 
الري امل�شري����ة، رف�س العر�����س االإثيوبي، 
معتربة اأن����ه “غطاء” لتمرير ق����رار التعبئة 

يف متوز املقبل.
ومل ت�شذ اخلرطوم عن موقف القاهرة، فقد 
ا�شرط����ت توقي����ع اتف����اق قان����وين ملزم مع 
اأدي�س اأباب����ا لتبادل معلوم����ات امللء الثاين 

لل�شد.
وقال����ت وزارة ال����ري ال�شوداني����ة يف بيان ، 
اإن “عر�س تبادل املعلومات باإجراء اأحادي 
ال����ذي  الوق����ت  اإثيوبي����ا، يف  م����ن  اجلان����ب 
ينا�شبها فقط، يجعل تبادل املعلومات جمرد 
منحة من اأدي�س اأباب����ا، توفرها اأو حتجبها 

مت����ى �ش����اءت، االأمر الذي ميك����ن اأن يعر�س 
م�شاحلنا الوطنية ملخاطر ج�شيمة”.

فيم����ا اأفاد م�شوؤول باخلارجي����ة ال�شودانية، 
مف�شال عدم ن�شر ا�شمه، ال�شبت، قائال: “من 
الوا�ش����ح اأن اإثيوبي����ا قدم����ت ه����ذا العر�س 
لرف����ع عنها ال�شغط ال�ش����وداين واالإقليمي 

والدويل”.
واأ�ش����اف امل�ش����وؤول، وه����و ع�ش����و بفري����ق 
م�شارك����ة  “اأي  ال�ش����د:  ح����ول  التفاو�����س 
للمعلوم����ات بدون اتفاق قان����وين ملزم هو 
منحة اأو �شدقة من اإثيوبيا ميكن اأن توقفها 

يف اأي حلظة كما ترى هي اأو تقرر”.
اإثيوبي����ا  رف�ش����ت  املا�ش����ي،  اآذار   9 ويف 
مقرح����ًا �شوداني����ًا، اأيدت����ه م�ش����ر، بت�شكيل 
و�شاطة رباعية دولي����ة، ت�شم االأمم املتحدة 
والواليات املتح����دة واالحتادين االأوروبي 
واالإفريق����ي، حللحل����ة املفاو�ش����ات املتعرثة 

على مدار 10 �شنوات.

ل���ّوح طرف���ا االأزم���ة )ال�ش���ودان وم�شر( 
جول���ة  ف�ش���ل  عق���ب  اأخ���رى،  بخي���ارات 
الب���اب  وت���ركا  كين�شا�ش���ا،  مفاو�ش���ات 
الت���ي  اخلي���ارات  ه���ذه  اأم���ام  مفتوح���ًا 
يف  اإثيوبي���ا  م�ش���ت  اإذا  �شينتهجانه���ا 

م�شعاها.
وبح�ش���ب حمللن، فاإن حدي���ث ال�شودان 
وم�شر ع���ن اخليارات يف ه���ذا التوقيت 
)اق���راب موع���د امل���لء الث���اين( جتع���ل 
اإمكاني���ة قي���ام اأي ط���رف منهم���ا بتنفي���ذ 
خط���وة يحفظ به���ا م�شلحت���ه واردًا، اأو 
اأنهما ق���د بحثا هذه اخلي���ارات، مبا فيها 

اخليار االأ�شعب )الع�شكري( .
ويف 7 ني�ش���ان اجل���اري، ق���ال الرئي����س 
اإن  ال�شي�ش���ي،  الفت���اح  عب���د  امل�ش���ري 
التع���اون واالتفاق )مبلف �ش���د النه�شة( 
اأف�ش���ل للجميع، داعيا اإىل معرفة عواقب 

املواجهات الع�شكرية.

متابعة املدى 

ق���ال وزي���ر اخلارجية االإي���راين حممد جواد 
ظريف اإن طه���ران �شتنتقم لهج���وم ا�شتهدف 
باأ�شاب���ع  م�ش���ريا  النووي���ة،  نطن���ز  من�ش���اأة 

االتهام اإىل اإ�شرائيل.
وذك���ر م�شوؤولون اإيراني���ون اأن من�شاأة نطنز 
ل�”عم���ل  تعر�ش���ت  اليوراني���وم  لتخ�شي���ب 
اإرهابي نووي”، بعدم���ا اأعلنوا حدوث خلل 

يف �شبكتها الكهربائية.
وق���د �شرع القائمون عل���ى املحطة يف ت�شغيل 
اأجهزة طرد مركزي متطورة جديدة لت�شريع 

تخ�شيب اليورانيوم.
ومل تعل���ق اإ�شرائي���ل عل���ى احل���ادث، ولك���ن 
م�ش���ادر  ع���ن  نقل���ت  االإ�شرائيلي���ة  االإذاع���ة 
ا�شتخباراتية قوله���ا اإن الهجوم االلكروين 

من تنفيذ املو�شاد.
واأ�شاف���ت امل�ش���ادر اأن العملي���ة ت�شبب���ت يف 

اإيران«. اأعلنته  مما  اأكرب  “اأ�شرار 
وح���ذرت اإ�شرائي���ل يف االأي���ام االأخ���رية م���ن 
م���ع  االإي���راين، تزامن���ًا  الن���ووي  الربنام���ج 
ال���ذي  االتف���اق  الإحي���اء  الدولي���ة  امل�شاع���ي 

اأبرمته طهران مع القوى العظمى يف 2015، 
وان�شح���ب من���ه الرئي����س االأمريك���ي ال�شابق 

دونالد ترامب.
وكان الرئي����س االإي���راين ح�ش���ن روحاين قد 
د�شن ال�شبت اأجه���زة طرد مركزي جديدة يف 
من�ش���اأة نطن���ز، التي تعت���رب من�ش���اأة رئي�شية 
لربنام���ج تخ�شي���ب اليوراني���وم يف الب���الد، 
وذل���ك يف حفل بث على اله���واء مبا�شرة على 

التلفزيون الر�شمي.
واأجه���زة الط���رد املرك���زي �شروري���ة الإنتاج 
اليورانيوم املخ�شب، الذي ميكن ا�شتخدامه 

يف ت�شنيع وقود املفاعالت النووية.
وترى الق���وى الغربية املوقع���ة على االتفاق 
الن���ووي م���ع اإي���ران يف مث���ل ه���ذه اخلطوة 
يف  ال���واردة  طه���ران  اللتزام���ات  خمالف���ة 
االتف���اق، ال���ذي ي�شمح الإي���ران فق���ط باإنتاج 
وتخزي���ن كمي���ات حم���دودة م���ن اليورانيوم 
وق���ود  اإنت���اج  يف  ال�شتخدامه���ا  املخ�ش���ب 
ملحط���ات تولي���د الطاق���ة النووي���ة الأغرا����س 

مدنية.
م���ن جهة اأخ���رى نقل���ت �شحيف���ة “نيويورك 
يف  م�شوؤوَل���ن  ع���ن  االأمريكي���ة،  تامي���ز” 

واالإ�شرائيلي���ة،  االأمريكي���ة  اال�شتخب���ارات 
تاأكيدهم���ا ال���دور االإ�شرائيل���ي يف الهج���وم 
ال���ذي طاول من�شاأة نطن���ز النووية االإيرانية 

اأم�س االأول االأحد.
االأ�ش���رار،  عل���ى  اطلع���ا  م�ش���وؤوالن  وق���ال 
لل�شحيف���ة، اإّنه���ا جنم���ت ع���ن انفج���ار كبري 
دّمر بالكامل نظام الطاق���ة الداخلي امل�شتقّل، 
واملحم���ّي ب�شّدة، والذي ي���زّود اأجهزة الطرد 
املرك���زي حت���ت االأر����س بالطاق���ة لتخ�شيب 

اليورانيوم.
اإىل  حتدث���ا  الل���ذان  امل�ش���وؤوالن  واأو�ش���ح 
ال�شحيف���ة �شرط عدم الك�ش���ف عن هويتيهما 
للحديث عن عملية اإ�شرائيلية م�شّنفة �شرية، 
اأّن االنفجار وّج���ه �شربة قا�شية لقدرة اإيران 
عل���ى تخ�شي���ب اليوراني���وم، واأّن ا�شتئناف 
االإنت���اج يف نطنز ق���د ي�شتغرق ت�شع���ة اأ�شهر 

على االأقل.
ومل يّت�ش���ح بعد م���دى اّط���الع اإدارة الرئي�س 
االأمريك���ي ج���و باي���دن امل�شبق، عل���ى عملية 
نطن���ز التي ح�شلت بالتزامن مع زيارة وزير 

الدفاع االأمريكي لويد اأو�شنت اإىل اإ�شرائيل.
وياأت���ي هذا التط���ّور االأخري، يف وقت جتري 

اإي���ران حمادثات غ���ري مبا�شرة م���ع الواليات 
املتحدة يف فيينا، بهدف اإعادة اإحياء االتفاق 
الن���ووي. ولي����س من الوا�شح كي���ف �شيوؤثر 
ح���ادث نطنز عل���ى هذه املحادث���ات، يف وقت 
تواج���ه اإي���ران ح�شابات �شعبة ح���ول كيفية 
ال���رّد، خ�شو�شًا اإذا ما خل�شت اإىل م�شوؤولية 

اإ�شرائيل عنه.
ويف ه���ذا ال�شياق، يقول حملل �شوؤون اإيران 
يف جمموع���ة “اأورا�شي���ا” ه���ري روم، اإّن 
اإي���ران تواجه معادل���ة �شعبة، فه���ي �شت�شعر 
باأّنه���ا م�شطرة للث���اأر، لتوؤك���د الإ�شرائي���ل اأّن 
االعت���داءات ال تبق���ى م���ن دون رّد، لكن عليها 
يف الوق���ت عين���ه اأن ت�شم���ن اأّن انتقامًا كهذا 
ال يجع���ل من امل�شتحيل �شيا�شي���ًا اأمام الغرب 
امل�شي قدمًا يف اإعادة اإحياء االتفاق النووي.

وك�شف املتح���دث با�شم منظمة الطاقة الذرية 
االإيراني���ة به���روز كمالون���دي، اأم����س االأول 
االأح���د، ع���ن وقوع ح���ادث يف �شبك���ة كهرباء 
اليوراني���وم،  لتخ�شي���ب  “نطن���ز”  من�ش���اأة 
قائاًل، وفق ما اأورده التلفزيون االإيراين، اإن 
احل���ادث مل يخّلف خ�شائ���ر اإن�شانية اأو تلوثًا 

اإ�شعاعيًا.

وياأت���ي اخلل���ل يف �شبك���ة توزي���ع الكهرب���اء 
مبن�ش���اأة “نطن���ز” بعد يوم م���ن ك�شف اإيران 
ع���ن “133 اإجنازًا نوويًا”، م���ن بينها اإنتاج 
وت�شغي���ل جمموع���ة اأجه���زة الط���رد املركزي 
املكون���ة  ال�شاد����س  اجلي���ل  م���ن  املتط���ورة 
باالإ�شاف���ة  “نطن���ز”،  يف  جه���ازًا   164 م���ن 
اإىل ت�شغي���ل جمموع���ة ثالثيني���ة م���ن اجليل 

اخلام�س اأي�شًا يف املن�شاأة نف�شها.
اأم����س   االإيراني���ة،  اخلارجي���ة  واتهم���ت 
االإثن���ن، اإ�شرائي���ل بالوق���وف وراء احلادث 
“التخريب���ي” ال���ذي وقع يف من�ش���اأة نطنز 
تعر�ش���ت  املن�ش���اأة  اأن  اإىل  الفت���ًة  النووي���ة، 
التيار  “لالإره���اب النووي” من خ���الل قطع 
الكهربائ���ي عن اأج���زاء منه���ا، دون اأن يخلف 

ذلك خ�شائر ب�شرية اأو تلوثًا اإ�شعاعيًا.
وقال وزير اخلارجي���ة االإيراين حممد جواد 
ظري���ف، وف���ق م���ا نقل���ه التلفزي���ون الر�شمي 
االإي���راين، اإن “ال�شهاين���ة يري���دون االنتقام 
من ال�شعب االإي���راين للنجاحات التي حققها 
يف م�ش���ار رف���ع احلظ���ر الظ���امل ... لكننا لن 
ن�شم���ح بذلك، و�شننتق���م م���ن ال�شهاينة على 

ممار�شاتهم«.

صحافة عالمية خيارات م�شر وال�شودان في اأزمة �شد "النه�شة"
نيويورك تايمز: 

إندبندنت: 

واشنطن بوست:

من�شاأة نطنز النووية االإيرانية: طهران تهدد باالنتقام بعد »هجوم اإلكتروني«

راوؤول كا�شرتو يتقاعد ويرتك احلياة ال�شيا�شية 



 عامر م�ؤيد 

مازال���ت املحافظ���ات العراقي���ة التي كانت 
يع���اود  داع����ش  تنظي���م  �س���يطرة  حت���ت 
مواطنوها ر�س���م مالمح احلي���اة فيها مرة 

اخرى.
مب���ادرات مدنية عدي���دة حت�سل بني حني 
واآخر يف ه���ذه املحافظات للداللة على ان 
احلياة قد عادت والميكن ان ينطفئ �سوء 

الطريق فيها.
يوم ام�ش اقيم ماراثون للن�ساء يف مدينة 
املو�س���ل وطاف���وا مبختل���ف املناط���ق يف 
هذه املدينة ومنها ما تعر�ش اىل االرهاب 

الداع�سي.
يف املاراث���ون �ساركن فتي���ات من خمتلف 
مناط���ق املو�س���ل وق���رروا ارت���داء اللون 
الوردي الذي يدل على االنوثة، لون بعيد 

عن الدموية.
عب���د الرحم���ن العجيل���ي منظ���م املاراثون 
يق���ول يف حديثه ل�)امل���دى( ان "املاراثون 
اقيم بفكرة م�سرتك���ة بيني وبني النا�سطة 

�سرور احل�سيني". 
وب���ني ان "الفكرة لي�ست ولي���دة اليوم بل 
من���ذ اكرث من ع���ام نفك���ر بها ولك���ن كانت 

هناك بع�ش اال�سكاليات حيال ذلك". 
وا�سار اىل "ح�سولنا على دعم من منظمة 
upp ا�سافة اىل مديرية �سباب وريا�سة 
املحافظ���ة وقمن���ا بتدري���ب الفتي���ات على 

ركوب الدراجات". 
وب���ني ان "املاراث���ون اقي���م مب�سارك���ة 30 

فت���اة وبداأ م���ن منطق���ة املو�س���ل القدمية 
وطاف مبناطق اخرى يف هذه املدينة". 

وذكر ان "املاراثون فيه ر�سالة بان ركوب  

الدراج���ات لل�سي���دات لي�ش في���ه اي عيب 
ومن حق املراأة ان تاأخذ كامل حقوقها يف 

احلياة".

متارا عم���اد -نا�سطة يف حمافظة  نينوى 
تق���ول يف حديثها ل�)امل���دى( ان "مثل هذه 
الفعاليات م���ن �ساأنها التاأكي���د على اهمية 

عودة احلياة للمحافظة". 
وا�س���ارت اىل ان "الالف���ت باملو�سوع هو 
املب���ادرة الن�سوية لهذا الن�ساط والتواجد 
ه���ذه  مث���ل  وان  خا�س���ة  له���ن،  الكثي���ف 

الفعالية غري تقليدية". 
وبين���ت ان اهمية الفعالي���ة تكمن يف انها 
مدني���ة ب�سكل وا�سع فمن حمافظة ي�سيطر 
عليه���ا تنظي���م مت�س���دد اىل فتي���ات يق���دن 

الدراجات الهوائية يف احياء املدينة .
واأكدت عم���اد اهمية "ا�ستم���رار مثل هذه 
الفعالي���ات املدني���ة يف حمافظ���ة نين���وى 
للتاأكي���د على ان احلي���اة عادت مرة اخرى 

لنا". 
املاراث���ون حم���ل ا�س���م التحدي 

وم���ن عنوانه ف���ان الر�سال���ة وا�سحة بان 
ابن���اء وبن���ات ه���ذه املدينة ل���ن ي�سمحوا 
ام  هوي���ة  بطم����ش  الظالمي���ة  للق���وى 

الربيعني.
وبالرغم من االعمار الذي �سهدته املحافظة 
بعد حتريرها من �سيطرة تنظيم داع�ش اال 
ان اماك���ن ما زالت اىل االن مهدمة وهو ما 
بان وا�سحا من خالل املناطق التي �سارت 

بها املت�سابقات خالل املاراثون.
مثل ه���ذا املاراثون �سب���ق وان مت تنظيمه 
يف العا�سم���ة بغ���داد من قب���ل منظمة برج 

بابل ومب�ساركة ن�سوية كبرية اي�سا.
ماراث���ون بغ���داد �س���ارك طي���ف كب���ري من 
الن�س���اء في���ه م���ن الفنان���ات واالعالميات 
الريا�س���ة  اىل  واملنتمي���ات  وال�ساع���رات 

ف�سال عن باقي الفئات املجتمعية.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س����درت ع����ن دار امل����دى ترجمة جدي����دة لرواية الفرا�س����ة ل� "هرني 
�ساري����ري"، وهي ق�سة اإن�س����ان حكم عليه باالأ�سغ����ال املوؤبدة، وهو 
ّح����ل اإىل اجل����زر الفرن�سي����ة يف املحي����ط  ب����ريء، وم����ن هن����اك �سريرُ
االأطل�س����ي، حيث �سيق�سي كامل عقوبته. والرواية تدين اعوجاج 
القان����ون وظلم االأبرياء.. وهي متثل قيم����ة جمالية وفنية فريدة. 
ويق����ال اإنه����ا ال�سبب يف اإلغاء عقوبة االإع����دام يف فرن�سا. كما اأنها 
فعليا، مبثاب����ة خال�سة جتربة موؤلفها ه����رني �ساريري الذي اأدين 
ه����و نف�سه بجرمية مل يرتكبها ف�سج����ن 13 عامًا. والرواية حتمل 
ا�س����م ال�سخ�سي����ة الرئي�س����ة، ال����ذي ال يفتاأ يحاول اله����رب من كل 
�سجن و�سع فيه، حتى بلغ جمموعها ت�سع حماوالت، كلها باءت 

بالف�سل.

اإذا اأردت اأن تعرف كيف ترُدار 
ال�سيا�سة يف بالد النهرين، فاإن 

م�ساهدة اللقاء االأخري مع رئي�ش 
جمل�ش النواب االأ�سبق حممود 

امل�سهداين، تكفيك لتقف على اأبعاد 
اخلراب الذي ع�سنا فيه خالل 

ال�سنوات املا�سية.
خاطب امل�سهداين  جمهور 

امل�ساهدين باأن ال اإ�سالح من دون 
عودة االآباء املوؤ�س�سني، وقبل اأن 
ت�ساأل عزيزي القارئ عن عناوين 
هوؤالء الذين اأ�س�سوا للمحا�س�سة 

الطائفية، ميكنك اأن تعود اإىل 
اخللف وتتذكر �سورة جمل�ش 

احلكم الذي مت تقا�سمه، على 
اأ�سا�ش الطائفة ولي�ش وفق معيار 

الكفاءة .يت�ساءل ال�سيد حممود 
امل�سهداين عن االأ�سباب التي اأدت 

اإىل خراب العراق، ويختتم احلوار 
باأن م�سكلته مع ال�سباب الذين ال 

يريدون اأن يعرتفوا باأن لكل طائفة 
اأو�سياء يديرون �سوؤونها.!

بعد م�ساهدة  حممود امل�سهداين، 
اأيقنت اأن العراقيني، ن�ساًء ورجااًل، 
ي�ستحّقون اجلّنة، ل�سبب اأ�سا�سي، 

هو اأنهم يتعر�سون للكذب والنفاق 
واخلديعة كّل يوم وعلى مدى 

عقود طوال .
كم هي ب�سيطة هموم العراقيني، 

اأن يعرفوا مثاًل، ملاذا نتو�ّسل 
االأرُمم املتحدة اأن ترعى الالجئني 

العراقيني؟ وملاذا نفرح حني 
يوافق البنك الدويل على التفكري 

باإقرا�سنا ب�سعة ماليني؟ نرجو 
اإفادتنا. اأنا مل اأعد اأتابع التفا�سيل 

و�ساأكتفي مبتابعة اأخبار االآباء 
املوؤ�س�سني الذين كانوا اأول من 

اأ�س�ش ملفهوم "الكيكة" العراقية.
لي�ش لدَيّ موقف �سخ�سي من 

الدكتور حممود امل�سهداين الذي 
ا�ستهر بتعليقاته الغريبة يف 

الربملان والتي اأدت اإىل اإقالته، 
فالرجل دائمًا ما يقحم نف�سه يف 
جمال التنظري ال�سيا�سي بعد اأن 

فاته التمّيز يف جماله كطبيب، 
وال اأرُريد اأن اأحتدث عن اإخفاقه 

ك�سيا�سي ، لكن م�سكلتي معه 
انه يريد ان يوؤ�س�ش لنمط جديد 

من ال�سيا�سة �سعاره"يّرادلها 
بخت"وهو ال�سعارالذي اأطلقه قبل 
عام لكي يعود اإىل كر�سي ال�سلطة  

وبّرر مطالبته هذه بطريقة 
كوميدية حيث قال ملحاورته 
:"الإننا"�سبعنا اأخطاء وبعد 

منخطاأ"، و ال اأدري عن اأية اأخطاء 
حتدثال�سيد  امل�سهداين والتي 

تعّلم منها �سا�ستنا االفا�سل..هل 
هي �سرقة اأموال ال�سعب والزواج 

احلرام بني ال�سلطة والرثوة يف 
العراق بالتزوير والر�سوة والعبث 

مبقدرات النا�ش؟!
لالأ�سف يعاين كاتب مثلي من 

م�سكلة عميقة مع االآباء املوؤ�س�سني، 
فهم رغم اعرتاف البع�ش منهم  باأن 

ما جرى خالل ال�سنوات املا�سية 
كان كارثة بكل املقايي�ش، لكنهم يف 
الوقت نف�سه ال يريدون اأن يدركوا 
اأن تظاهرات ت�سرين فر�ست واقعًا 
جديدًا، واأن ت�سفري العداد، والبدء 

من جديد مع اآباء امل�سهداين نوع 
من اأنواع اال�ستهانة بدماء ال�سباب، 

ولهذا كنت اأمتنى على امل�سهداين 
اأن يحرتم عقول امل�ساهدين. 

وال اأعرف ما اإذا كنا نعي�ش ع�سر 
االأفذاذ كما قال امل�سهداين، فما 

معنى اأن اأكرث من ربع العراقيني 
حتت خط الفقر؟ وما معنى اأن 

يح�سل امل�سهداين على تقاعد ي�سل 
اإىل االأربعني مليون دينار يف 

الوقت الذي حترم االأرامل واالأيتام 
من الفتات؟ .

"تعومي" 
امل�شهداين 

الفرا�شة

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ش له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����ش، واأن اجلو 

�سيكون غائمًا يف بع�ش مناطق البالد.    
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حول العالم

قحطان جا�شم ج�اد
الت�سكيلي  الفنان  يتحفنا  جديد  من 
ب��ل��وح��ات��ه امل��ت��م��ي��زة وامل����ع����ربة يف 
م��ع��ر���ش ك��ب��ري ب��ج��ام��ع��ة ال��ف��ل��وج��ة. 
"رفرفرات  ع��ن��وان  ح��م��ل  امل��ع��ر���ش 
حلم ابي�ش" وت�سمن 40 لوحة وهو 
ال�سابع ع�سر يف  ال�سخ�سي  املعر�ش 
الناقد   كتب  وق��د  املهنية.  م�سريته 
بحق  بليغة  كلمة  احلميد  عبد  ح�سن 

املعر�ش قال فيها:- 
ل نواحي اجَلمال  اأعمال تلتزم بزخ كرُ
حني يحاذي رهافة احلرف، ويتغلغل 
وبراعة  االأ�سطورة  ن�سق  ن�سيج   يف 
��دة،  �����سّ جمرُ م��الح��م  ب�سمات  ال��و���س��ف 
تعوي�سي  ح����زٍن  مب���ه���ارات  م��وق��ع��ة 
اأوت���اره  على  )مطيع(  ع��زف  رخ��ي��م، 

والت�ساغف  اللّونية  االأن��ا���س��ي��د  ه��ذا 
بتمرير  االح����رتايف  ال�����س��غ��ف(  )م���ن 
مثل هذه اخلطابات املرُوجعة ورهيف 
رياح  اأجمل  تتهّجى   اأح��الم  رفرفات 
من  وت��زدري  والرحم،  للنبع  ال�سوق 
متّرت  الذي  االأم�ش  عامل  وقهر  �سيم 
وامل�ساجد  احل��ّب  مدينة  م��راآي��اه  يف 
ال��ه��وى وال���ب���وح، �سدى  )ف��ل��وج��ة( 
لوحات  يف  احل�سوراالأثري  ه��ذا  كل 

وم�سّبات اأنهار)مطيع(.
  قلت للفنان اجلميلي ما الذي يدعو 

الر�سام القامة معر�ش �سخ�سي؟
- يقيم الفنان معر�سه ال�سخ�سي بعد 
على  ا�سافات  ادخ��ل  قد  ان��ه  يجد  ان 
العلمي يف  الباحث  كما  بحثه  جممل 
وحتى  اطروحته.  او  ر�سالته  تقدمي 

يبقى متوا�سال مع جمهوره ويتفاعل 
مع نف�سه ليقدم ماهو جديد.

*ماهي قيا�سات لوحاتك؟ 

معر�ش  م��ن  تختلف  احل��ج��وم��ات   -
الآخ�����ر. وان����ا ام��ي��ل اىل ال��ق��ي��ا���س��ات 
اثناء  تون�ش  قدمتها يف  كما  الكبرية 

اقامتي لثالث �سنوات يف اكرب فنادق 
واح��دا  عمال  فكانت  اف��ري��ق��ي��ا.  ق���ارة 

بقيا�ش 6/8 مرتا.
*ك����م ل���وح���ة يف امل��ع��ر���ش وم��اه��ي 

م�سامينها؟
- ه��ي ج���دران م��ن زم��ن �سحيق يف 
اغلب  يف  ادخ���ل  وب��اب��ل.  �سومر  م��ن 
االعمال الطال�سم واالوفاق واالرقام. 
دائ��م��ا يف طبقات اجل��دران  واب��ح��ث 

عن اأثر.
*هل لديك مقتنيات يف اخلارج؟

- كثرية جدا ودخلت اعمايل يف اكرب 
�سقة فندقية يف العامل بنف�ش الفندق 
احلمامات  يف  بيا�سمني  بعل  )�سدر 
�سجل  ودخلت  م��رتا   650 م�ساحتها 
يف  ك��ب��رية  اع��م��ال  وه��ن��اك  غيني�ش. 

جزيرة  مبدينة  بر�ستيج  بعل  �سدر 
جربا بتون�ش. وكذلك يف فندق الفور 
امللكية  ال�سالة  داخل  ب�سوريا  �سيزن 
جهات  ارب��ع  من  كبري  عمل  بالفندق. 

على ركيزة ارتفاعها 6*3*4
* ملاذا اخرتت الفلوجة كمكان ولي�ش 

بغداد وهي او�سع وجمهورها اكرب؟
- الفلوجة.. مدينة الن�ساأة والوالدة. 
وبغداد لن افارقها يوما. فهي م�سدر 
بغداد  يف  فم�سغلي  والهامي.  ع�سقي 
من �سنة 1994 وكل ا�سدقائي هم من 
والفلوجة  املحافظات.  وباقي  بغداد 
مدينتي الغافية على الفرات.  اح�سها 
بطماأنينة.  واح�ش  نف�سي  من  قريبة 
واخذت منها كثريا من معاين الوفاء 

للوطن واالحبة.

الفل�جة يف  حتط  اجلميلي  "رفرفات" مطيع 

بريطانيا،  يف  ال��ف��ن  ج��وائ��ز  اأرف���ع  حفل  انطلق 
لل�سينما  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  االأك����ادمي����ي����ة  ج���وائ���ز 
والتلفزيون "بافتا"، بتكرمي اأول رئي�ش للجائزة، 
تويف  ال��ذي  بريطانيا،  ملكة  زوج  فيليب،  االأم��ري 
ف��اي��رو���ش  تف�سي  وب�����س��ب��ب  امل��ا���س��ي��ة.  اجل��م��ع��ة 
جمهور  دون  من  افرتا�سيا  احلفل  اأقيم  كورونا، 
اأو ���س��ج��ادة ح���م���راء، وال��ت��ق��ى امل�����س��ارك��ون عرب 
وح�سد  باجلوائز.  التتويجات  ملتابعة  الفيديو، 
وتّوج  جوائز،   4 "نومادالند"،  االأمريكي  الفيلم 
اأف�سل  جائزة  على  حاز  كما  فيلم،  اأف�سل  بجائزة 
ممثلة  اأف�سل  جائزة  ومنحت  �سينمائي.  ت�سوير 
م��اك��دورم��ان��د،  فرن�سي�ش  "نومادالند"،  لبطلة 
بينما حظيت خمرجته كلوي جاو بجائزة اأف�سل 
ب��اجل��ائ��زة.  ت��ف��وز  ام����راأة  ث���اين  لت�سبح  خم���رج، 
قاطني  من  جمموعة  عن  "نومادالند"  ويتحدث 

االأمريكي  الغرب  "الفان"، خالل عبورهم  عربات 
دور  مكدورماند  فران�سي�ش  وت���وؤدي  ال�سا�سع، 
منزل  اإىل  عربتها  حت��ّول  ال�ستينيات  يف  اأرم��ل��ة 
امتداد  على  مو�سمية  بوظائف  وتعمل  متنقل، 

"برومي�سينغ  الكوميدي  الفيلم  وح�سل  الرحلة. 
بريطاين،  فيلم  اأف�سل  ج��ائ��زة  على  ومن"  يانغ 
هوبكنز  اأنتوين  وفاز  فينيل.  اأمريالد  للمخرجة 
رجل  دور  عن  وذل��ك  ممثل،  اأف�سل  بافتا  بجائزة 

ي�سارع مر�ش الزهامير يف فيلم "االب".  
وبخالف العام املا�سي، الذي مل ت�سهد 

فيلم  الأف�سل  الرت�سيحات  خالله 
اأي تتويج ملمثل غري اأبي�ش يف 
الفئات االأربع الرئي�سة، منحت 
ملجموعة  ج��وائ��ز  ال��ع��ام  ه���ذا 
منهم  املوهوبني،  من  متنوعة 
ال��ن��ج��م ال���ربي���ط���اين دان��ي��ي��ل 
كالويا، وكذلك بوكي باكاري، 
جونغ  يوه  الكورية  واملمثلة 

يون.

ذكرت �سحيفة "التاميز" اأن رئي�ش 
بوري����ش  الربيط���اين  ال���وزراء 
جون�سون عر�ش منزله الريفي يف 
اأوك�سف���ورد �ساي���ر لالإيج���ار مقابل 
اإ�سرتليني���ا �سهري���ا  4250 جنيه���ا 

اأي ح���وايل 5 اآالف و844 دوالرا. 
وقال���ت ال�سحيف���ة اإن املنزل مكون 
من اأرب���ع غرف ن���وم وم�سبح مدفاأ 
وملع���ب تن����ش.  ويحت���وي املنزل 
اأي�س���ا عل���ى ملح���ق ي�سف���ه وكالء 
العق���ارات باأن���ه غرفة حديق���ة، اأما 
يف  كان  ال���ذي  امل�ستق���ل  املبن���ى 
عل���ى  يحت���وي  ال�ساب���ق حظ���رية، 
مطبخ �سغ���ري ومدفاأة.. لكن يتعني 
عل���ى امل�ستاأجري���ن اجل���دد للعق���ار 
البالغ���ة قيمت���ه 1.2 ملي���ون جني���ه 
اإ�سرتليني اإح�سار اأثاثهم اخلا�ش، 

الأنه �سيوؤجر من دون اأثاث.

يبدو اأن عالقة الثنائي جينيفر لوبيز واليك�ش رودريغيز �ستظل 
حماط���ة بالغمو����ش لفرتة طويل���ة، وذلك بعدما انت�س���رت تقارير 

يف وق���ت �سابق من ال�سه���ر املا�سي توؤكد انف�سالهم���ا، وذكر تقرير 
�سحف���ي اأن جينيف���ر لوبيز �سارك���ت متابعيها باأكرث م���ن �سورة عرب 

ح�سابها الر�سمي على موقع اإن�ستغرام، حيث جاءت تلك ال�سور بدون 
خامت ارتباطها بالعب البي�سبول ال�سابق ما ي�سري اإىل انتهاء عالقتهما 
حي���ث اأن جينيفر مل تتخَل ع���ن اخلامت البالغ �سع���ره اأكرث من مليون 
دوالر قب���ل ذلك بتلك ال�س���ور الوا�سحة. من ناحي���ة اأخرى ت�سدرت 
 ،InStyle  النجم���ة العاملية جينيفر لوبيز قبل يومني غالف جملة
وظه���رت النجم���ة بقوام مم�سوق وج���ذاب.  وقالت "اأن���ا يف اأف�سل 
حاالت حياتي وانا يف عمر 51 عن الع�سرينات والثالثينات.. طوال 
عم���ري كنت اأمار�ش الريا�سة ولكن لي�ش كما اأفعل االآن، االأمر لي�ش 

اأنني اأعمل اأكرث.. اأنا فقط اأعمل بجد وذكاء". 

ك�سف���ت جمموعة م���ن الدرا�س���ات احلديثة اأن 
فق���دان اأو وف���اة �سري���ك احلي���اة ميك���ن اأن 
تت�سب���ب يف م�س���اكل �سحي���ة خطرية قد 
ت���وؤدي اإىل الوف���اة. وبح�س���ب �سبك���ة 
اأظهرت  فقد  اإن" االأمريكية،  اإن  "�س���ي 
اأن  االأ�سخا����ش ميك���ن  اأن  الدرا�س���ات 
يعانوا م���ن ا�سطرابات الن���وم ونوبات 
االكتئ���اب والقل���ق و�سعف وظائ���ف املناعة 
و�سع���ف ال�سح���ة البدني���ة ب�س���كل ع���ام بع���د وفاة 
اأزواجه���ن اأو زوجاتهم. واأ�سارت اإح���دى الدرا�سات التي 
اأجراه���ا حديث���ًا باحث���ون يف كلي���ة الطب بجامع���ة هارفارد 
اإىل اأن وف���اة ال�سري���ك ميك���ن اأن تت�سب���ب فيما يع���رف با�سم 
ينت���ج عنها اعتالل يف  املنك�س���ر"، والتي  القلب  "متالزم���ة 
ع�سل���ة القل���ب. وق���ال الباحث���ون اإن ه���ذه احلالة الن���ادرة، 
واملميت���ة يف بع����ش االأحي���ان، عادة ما تظه���ر احلالة نتيجة 
االإجه���اد العاطفي اأو البدين ال�سديد، مثل مر�ش مفاجئ اأو 
االنف�س���ال عن ال�سريك اأو فقدان �سخ����ش عزيز اأو حادث 
خط���ري. واأكد خ���رباء ال�سحة على �س���رورة تقدمي الدعم 
النف�س���ي لالأ�سخا����ش بع���د فق���دان اأزواجه���ن اأو زوجاتهم 
وعر�سهم على طبيب نف�سي يف وقت �سريع اإذا تطلب االأمر، 

تفاديًا لهذه امل�سكالت ال�سحية التي قد تنتهي بالوفاة.

ج�ائز "البافتا".. "ن�مادلند" الرابح الأكرب واأنت�ين ه�بكنز على القمة 

 عماد جا�شم 
الثقاف����ة  وزارة  ووكي����ل  االعالم����ي 
اأعلن عن ا�سابته بفايرو�ش كورونا، 
وكتب ع����ددا م����ن زمالئ����ه وا�سدقائه 
متمني����ن ل����ه تج����اوز محن����ة المر�ش، 
الم�سوؤول����ة  الجه����ات  طالب����وا  فيم����ا 
بمتابع����ة حالته ال�سحي����ة.. )المدى( 
تتمن����ى للزميل عم����اد جا�س����م ال�سفاء 
ه����ذا  محن����ة  يتج����اوز  وان  العاج����ل 

الفايرو�ش اللعين. 

 طالل هادي 
الكاتب الدرامي والممثل يقدم له في 
�سه����ر رم�سان م�سل�س����ل "األو تك�سي" 
من اخراج يون�����ش لطيف، الم�سل�سل 
كومي����دي ويتناول متاع����ب المواطن 
العراق����ي، وه����و يقوم عل����ى مفارقات 
يعي�سه����ا زوج����ان ي�ستري����ان تك�س����ي 
"دراما  "ي�سترزق����ان منه����ا" موؤك����دا: 
م�سوق����ة بم����ا يترت����ب م����ن كوميدي����ا 
للتك�س����ي  الجي����ران  ا�ستغ����الل  عل����ى 
بطريقة محرجة للزوجين، ف�سال عن 
المواق����ف التراجيدي����ة والكوميدي����ة 

الت����ي تقع بين الزوج والركاب، وهو 
ي�سوق التك�سي..

 �شهيل يا�شين  
القا�����ش، نعاه االتحاد الع����ام لالأدباء 
والكّت����اب ف����ي الع����راق، حي����ث توفي 
ب�سب����ب  بغ����داد،  ف����ي  االح����د  م�س����اء 
كورون����ا،  فايرو�����ش  م�ساعف����ات 
والراح����ل عمل ف����ي ال�سحافة و�سدر 
ل����ه ع����دد م����ن المجامي����ع الق�س�سي����ة 
ابرزه����ا، - بغ����داد 10 كل����م �سرق����ًا - 
قو�ش ق����زح- كت����اب لالأطف����ال - كالم 

الديك - ق�س�ش اأطفال. 

 13 April 2021

رئي�ض وزراء بريطانيا  يعر�ض 
منزله لالإيجار 

جينيفر ل�بيز
ب��������دون خ�������امت ارت����ب����اط 

م���اراث���ون ل���ل���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ف�����ي امل��و���ش��ل ال��ق��دمي��ة 

فقدان  املنك�شر"..  القلب  "متالزمة 
�شريك احلياة قد ي�ؤدي اإىل ال�فاة

مب�شاركة 30 فتاة..
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