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 وا�صط/ جبار بچاي

جمل���ة  امل���دين  الدف���اع  مديري���ة  اأ�س���درت 
للفالح���ن  والتوجيه���ات  التعليم���ات  م���ن 
واملزارع���ن وذل���ك بالتزامن مع ب���دء مو�سم 

احل�ساد ملح�سويل احلنطة وال�سعري.
واأك���دت تل���ك التعليم���ات عل���ى اأهمي���ة اتباع 
ال�س���المة املهنية من قب���ل املزارعن وتوفري 
م�ستلزمات الطفاء، وحذرت يف ذات الوقت 
م���ن اإ�سع���ال النريان قرب احلق���ول لأغرا�ض 

اإع���داد الطعام اأو لأي �سبب كان، وحثت على 
منع التدخن يف الرا�س���ي املهياأة للح�ساد. 
امل���دين  الدف���اع  وذك���ر م�س���در يف مديري���ة 
"املديري���ة  اأن  ل�)امل���دى(  مبحافظ���ة وا�س���ط 
وعلى �س���وء توجيهات الدف���اع املدين العام 
عمم���ت جمموعة التوجيهات على اجلمعيات 
الفالحي���ة واملزارعن لغر����ض تاليف حالت 
ح���رق املحا�سيل الزراعي���ة التي ح�سلت يف 

العام املا�سي.." 
واأ�ساف اأن "تل���ك التعليمات اأكدت على عدم 

اإيق���اد الن���ريان داخ���ل الرا�س���ي الزراعي���ة 
املهياأة للح�س���اد اأو التي مت ح�سادها وكذلك 
يف الب�سات���ن لإع���داد الطع���ام دون مراقب���ة 
اأو اتخ���اذ حتوط���ات الأمان م���ع التاأكيد على 
توف���ري م�ستلزم���ات الإطف���اء واأب�سطها املاء 
عن���د تنظي���ف الب�سات���ن واملزارع م���ن بقايا 
الأع�س���اب والدغ���ل املتيب����ض وع���دم حرقه���ا 
بتاتا، اأما الكميات الكبرية منها فيجب عزلها 
يف مناطق اآمنة للتخل�ض منها". ومنعت تلك 
الج���راءات منع���ا بات���ا التدخ���ن يف مناطق 

جتمي���ع الأع�س���اب املتيب�سة اأو خ���الل عملية 
احل�س���اد ملح�س���ويل احلنط���ة وال�سعري م�ع 
توف���ري عالم���ات حتذيري���ة ت�س���ري اىل ذل���ك 
وخ�سو�س���ا ق���رب الط���رق الني�سمي���ة داخل 
امل���زارع والب�سات���ن اإ�سافة اىل ع���دم �سكب 
املنتوج���ات النفطية مثل )النف���ط، البنزين، 
الأر����ض  عل���ى  الخ���رى(  الزي���وت  ال���كاز، 
داخ���ل احلقول املهي���اأة للح�س���اد اأو التي مت 

ح�سادها."
 التفا�صيل �س3 
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فار�س كمال نظمي يكتب:

���ص��وت��ر: دي  ل����وران 

كارثة اإبن اخلطيب.. 
�صحايا حاليون 

للتذّكر و�صحايا 
�صابقون للن�صيان!

ُيجبرنا كوفيد - 19 
 على اإعادة 

ت�صميم 
العالم 

 بغداد/ حممد �صباح

اأنهت الق���وى والأحزاب ال�سني���ة م�ساوراتها، وقررت 
امل�سارك���ة يف النتخاب���ات الربملاني���ة املبك���رة واملقرر 
اإجراوؤه���ا يف العا�س���ر من �سه���ر ت�سري���ن الأول املقبل 
باأربع���ة حتالفات انتخابية كب���رية تتناف�ض فيما بينها 

يف ثماين حمافظات.
وعلى ما يبدو اأن املناف�سة �ستنح�سر بن حتالفي تقدم 
بقيادة رئي����ض الربملان حممد احللبو�سي والذي ي�سم 
يف ع�سويته �سخ�سي���ات وزارية ونيابية وع�سائرية، 
والع���زم ال���ذي يتزعم���ه خمي�ض اخلنج���ر واملكون من 
ثماني���ة اأحزاب. ويقول حمم���د العبد ربه، القيادي يف 
حتال���ف الع���زم النتخاب���ي يف حديث مع )امل���دى( اإن 
"اغلب التحالفات النتخابية اأفرزت وات�سحت معاملها 
بعد جولة من املفاو�سات التي جرت يف الأيام املا�سية 
واأنتجت عن وج���ود تاأ�سي�ض اأربعة حتالفات �سنية اأو 

ثالثة �ستخو�ض النتخابات الربملانية املقبلة".
ويب���ن اأنه "من خالل مفاو�ساتن���ا وجتربتنا ال�سابقة 
عجزنا ه���ذه املرة ع���ن تاأ�سي�ض حتالف���ات وطنية رغم 
النقا�س���ات واللق���اءات الطويلة التي ج���رت يف الفرتة 
ال�سابق���ة، وذهبن���ا اإىل ت�سكي���ل حتالف���ات انتخابي���ة 
مذهبي���ة خلو����ض النتخاب���ات املقبل���ة"، منوه���ا اإىل 
اأنه "لو توف���رت التحالفات الوطني���ة يف نطاق اأو�سع 
لذهبنا اإىل هذه التحالفات الوطنية على اأن ل تنح�سر 

يف �سخ�سية او �سخ�سيتن".
وحدد جمل����ض الوزراء العا�سر من �سهر ت�سرين الأول 
املقبل، موعدًا لإج���راء النتخابات املبكرة بعد درا�سة 
جمل����ض  اإىل  النتخاب���ات  مفو�سي���ة  قدمت���ه  مق���رتح 
ال���وزراء، ينطوي عل���ى اأ�سباب فنية مهم���ة، من �ساأنها 
اأن ت�سم���ن نزاهة النتخابات وت�س���اوي الفر�ض اأمام 

اجلميع خلو�ض النتخابات بحرية وعدالة.
 التفا�صيل �س2 

اثنان منها تتناف�صان في 8 محافظات

�لقوى �ل�سنية تح�سم �أمرها: 4 تحالفات 
ت�سارك في �النتخابات �لمبكرة 

عدد ال�صهداء �صعف عدد املر�صى الراقدين 

 نادية هناوي تكتب عن 
))العنف واخلراب(( 

وال�صقوط بالتدمري الذاتي

عدوية الهاليل تكتب: 
خ�صارتنا الكربى
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 خا�س/ املدى

رف���ع جمل����ض الن���واب، اأم����ض الثن���ن، جل�ست���ه 
ال�ستثنائي���ة اخلا�س���ة بحري���ق م�ست�سف���ى اب���ن 

اخلطيب يف بغداد بعد اأن قراأ تقريره املثري.
وح�سل���ت )املدى( على ن�ض تقرير جلنة ال�سحة 
النيابي���ة ح���ول فاجع���ة م�ست�سفى اب���ن اخلطيب 
ال���ذي ادى اىل وف���اة 82 وج���رح اك���ر من 100 
اآخري���ن. وبح�س���ب وثيق���ة ر�سمي���ة �س���ادرة عن 
اللجن���ة، فاإنه���ا اأ�ّس���رت اإهم���اًل، وع���دم احت���واء 
احلرائ���ق  اإطف���اء  منظوم���ة  عل���ى  امل�ست�سف���ى 
املركزي���ة، عالوة على ع���دم �سيطرة قوات حماية 
املن�ساآت وادارة امل�ست�سف���ى على اأعداد املرافقن 

املتواجدي���ن. ف�ساًل ع���ن ذلك، ف���اإن التقرير اأ�سار 
)الهي���رتات(  املرافق���ن  بع����ض  ا�ستخ���دام  اإىل 
لطه���ي الطعام داخل الردهات. واأكد نائب رئي�ض 
جمل����ض الن���واب، ح�س���ن الكعبي خ���الل اجلل�سة 
بح�س���ب بي���ان تلق���ت )امل���دى( ن�سخة من���ه، على 
والرتبوية  ال�سحية  الدوائر  ارتباط  فك  "اإعادة 
م���ن املحافظ���ات واعادته���ا اىل وزارة ال�سح���ة 

والرتبية". 
"اإل���زام وزارة املالي���ة  واأك���د الكعب���ي �س���رورة 
لإكم���ال  الالزم���ة  التح�سي�س���ات  بتوجي���ه 
امل�ست�سفي���ات النظامية الت���ي و�سلت اإىل مراحل 
متقدم���ة يف عم���وم املحافظ���ات وع���دم التحجج 
باأع���ذار غ���ري مقبول���ة". وكان���ت جلن���ة ال�سح���ة 

الربملانية الت���ي يرتاأ�سها النائب قتيبة اجلبوري 
قد قام���ت بزيارة وزارة ال�سحة، والتقت بالكادر 
املتق���دم فيها وطرح���ت بع�ض الت�س���اوؤلت ب�ساأن 
م���دى اللت���زام بالتعليم���ات ال�سحي���ة والبيئي���ة 
والوقائية، وطريقة التعامل مع الجهزة الطبية، 

ل �سيما فيما يتعلق ب� "قناين الأوك�سجن".
وبح�س���ب الوثيقة، ف���اإن اللجنة عق���دت اجتماعًا 
ا�ستثنائي���ًا مع رئي����ض جمل�ض ال���وزراء ورئي�ض 
ملناق�س���ة  ل���ه،  الأول  والنائ���ب  الن���واب  جمل����ض 
اأ�سب���اب وتداعيات احلادث، قب���ل اأن تتوجه اإىل 
م�ست�سف���ى ابن اخلطيب وتلتقي بكادره للوقوف 

على اأ�سباب احلادث.
 التفا�صيل �س4 

 بغداد/ ح�صني حامت

يق���ول خمت�س���ون ان تزاي���د ح���الت 
التداعي���ات  نتيج���ة  ج���اء  الط���الق 
املبك���ر  وال���زواج  القت�سادي���ة 
وال�ستخ���دام ال�سلب���ي للتكنلوجي���ا، 
ال�س���ري  العن���ف  اىل  بالإ�ساف���ة 
واخليان���ات الزوجية الت���ي تنح�سر 

اأغلبها يف فئة ال�سباب.
واأظه���رت اإح�سائي���ة لعق���ود الزواج 
اآذار  الط���الق خ���الل �سه���ر  وح���الت 
املا�س���ي، ت�سجي���ل 4431 حالة طالق 
يف عموم حماكم ا�ستئناف حمافظات 

العراق.
ف���اإن بغ���داد  وبح�س���ب الإح�سائي���ة، 
الر�ساف���ة �ُسجل���ت فيه���ا 538 حال���ة 

ط���الق خ���الل امل���دة املذك���ورة، ويف 
ويف  ح���الت،   604 الك���رخ  جان���ب 
بلغ���ت  الب�س���رة  ا�ستئن���اف  حمكم���ة 

حالت الطالق 698.
وتقول اأ�ستاذة علم النف�ض يف جامعة 
بغ���داد �سيماء عب���د العزيز يف حديث 
ل�)امل���دى( اإن "تزاي���د ح���الت الطالق 
يف ت�ساع���د م�ستمر"، م�سرية اىل انه 
حالت  فاأن  املجاورة  بالدول  "قيا�سا 
الطالق يف العراق اأ�سبحت ظاهرة".

"اح���د  اأن  العزي���ز  عب���د  وت�سي���ف 
اأ�سب���اب تزاي���د ه���ذه احل���الت، ه���و 
ال���زواج املبكر للفتي���ات ورغبة الهل 
بتزويج بناتهم فقط دون التفكري يف 

العواقب".
وتلف���ت اأ�ست���اذة علم النف����ض، اىل اأن 

من  اأك���ر  احلقيقي���ة  "الإح�سائي���ات 
امل�سجل���ة ر�سمي���ا، اإذ ان الكث���ري م���ن 
احلالت تكون يف البيوت كاأن يكون 
طالق���ا عاطفيا وطالق���ا نف�سيا، وغري 

م�سجلن يف املحاكم".
وت�سري عب���د العزي���ز اىل ان "احلالة 
كب���ريا يف  تلع���ب دورا  القت�سادي���ة 
ا�ستق���رار ال�س���ر وا�ستم���رار احلياة 
ب�س���ورة طبيعية"، مبين���ة ان "اغلب 
ال�سباب يعانون من البطالة او يكون 
عمله���م باأج���ور يومي���ة تقت�س���ر على 
تي�س���ري اموره���م اليومي���ة فقط دون 
�سمان���ات م�ستقبلي���ة وه���ذا ب���دوره 
يوؤثر ب�سورة كب���رية على مدخولت 

الفرد وال�سرة ب�سورة عامة".
 التفا�صيل �س2 

تالفيًا لتكرار حرائق املو�صم املا�صي

�صببها الزواج املبكر وتراجع القت�صاد 

خمت�سون: �لطالق يف �لعر�ق �أ�سبح ظاهرة

�ل�سباب ي�سارعون �لبطالة من �أجل ك�سب قوت يومهم ... عد�سة: حممود روؤوف 

  بغداد/ متيم احل�صن

يتوق���ع اأن تبداأ خ���الل ال�ساعات القادم���ة عمليات النزوح 
ل�س���كان الق���رى يف اط���راف حمافظة دهوك حي���ث تتقدم 
الق���وات الرتكية يف معارك �سر�سة لل�سيطرة على مناطق 
نفوذ حزب العمال الكرد�ستاين )pkk( �سمايل العراق.

واأعل���ن اجلي�ض الرتكي اأنه اأطلق، م�ساء ال�سبت املا�سي، 
عمليتن ع�سكريتن يف �سمايل العراق، واأنه �سن خاللهما 

هجوما بريا وجويا وا�سعا على قواعد امل�سلحن.
وتوغلت تركيا عدة كيلومرتات داخل الرا�سي العراقية 
من���ذ 4 ايام، حيث الهجوم الربي الخري هو ن�سخة ثانية 
ملعركة مل تنجح نفذت قبل نحو �سهرين، كان من املخطط 
 pkk�لها ان ت�ستمر نحو ق�ساء �سنجار وهو اهم معاقل ال
يف العراق. ويقول م�سدر مطل���ع يف كرد�ستان ل�)املدى( 
ان "الهج���وم الخ���ري هو بديل عن املعرك���ة الفا�سلة التي 
�سنت يف �سباط املا�س���ي وانتهت ب�سبب مقتل 12 جنديا 
تركي���ا وتوجيه الل���وم للجي�ض والرئي����ض الرتكي رجب 
طي���ب اإردوغ���ان ل�سوء التخطي���ط والتنفي���ذ، يف �سمايل 
الع���راق". وفقد اجلي�ض الرتكي، ام�ض، بح�سب امل�سادر، 
الت�س���ال مبجموعة من القوات اخلا�س���ة الرتكية موؤلفة 
م���ن 9 جن���ود اأنزلتهم مروحي���ة يف منطق���ة زاب الواقعة 
عل���ى احل���دود الرتكي���ة م���ع اإقلي���م كرد�ست���ان، ومل يعر 
عليهم حتى الآن. وكانت وزارة الدفاع الرتكية قد اعلنت 
ال�سب���ت، عن مقت���ل جندي تركي، متاأث���را بجروح اأ�سيب 

بها يف �سمايل العراق.
واأطلق���ت تركيا عمليت���ي "خملب ال���ربق" و"ال�ساعقة"، 
�س���د ح���زب العم���ال الكرد�ست���اين يف مناط���ق "متين���ا" 

و"اأف�سن-با�سيان" �سمايل العراق.
 التفا�صيل �س3 

معارك �صد ال�pkk  واأنقرة تفقد الت�صال ب�9 من جنودها

�لدفاع �ملدين ي�سدر توجيهات للفالحني مع بدء مو�سم ح�ساد �حلنطة و�ل�سعري

�لقو�ت �لرتكية ت�سيطر على 50 قرية 
عر�قية وتوقعات بحدوث موجة نزوح

  ترجمة/ حامد احمد

الف�س���اد من اعلى املنا�سب اىل اقل من�سب �سيا�سي حملي 
هو احد العوامل الرئي�سة التي متنع العراق من احل�سول 

على �سالم ونظام وتقدم اقت�سادي. 
واأ�سدرت احلكومة مذكرات القاء قب�ض بحق 58 م�سوؤول 
بته���م ف�ساد وهذا الرقم يعد دلي���ال �سارخا على مدى عمق 
نخ���ر الف�ساد يف البل���د . ما بن كارتالت ف�س���اد م�سوؤولن 

�سيا�سين ورجال اعمال وف�سائل م�سلحة الذين يوزعون 
اأم���وال دول���ة فيم���ا بينه���م، وكذلك حك���م اخري م���ن املركز 
ال���ذي   ICSID ال���دويل لت�سوي���ة نزاع���ات ال�ستثم���ار 
يخ���دم فقط لق���رار الو�سع الراه���ن وتطوي���ق الر�ساوي 
حت���ى اك���ر، ف���ان الو�س���ع بعيد جدا ع���ن اليح���اء بالثقة 
ب���ن جمتم���ع ال�ستثمار ال���دويل، التي تك���ون م�ساعدتهم 
ما�سة ج���دا للم�ساعدة يف اعادة بناء اقت�ساد البلد املنهار، 
وي�سكل ذلك اي�سا �سغط متزايد على رئي�ض الوزراء الذي 

مت انتخاب���ه وفق���ا لوعود حماربته للف�س���اد . ميكن ارجاع 
مرحل���ة و�سع البن���ى التحتية اجلائر للع���راق اىل عقدين 
م���ن الزمن عند الغزو المريكي للبلد عام 2003 وح�سول 
فراغ امني.  حم���اولت اأمريكا ف�سلت على نحو بائ�ض يف 
اإ�س���الح نظام برملاين في���ه حيث �ساهم ذل���ك بان�ساء نظام 
�سيا�س���ي انتع�س���ت في���ه املح�سوبية وت�سخم في���ه القطاع 

العام على نحو غري م�ستقر.  
 التفا�صيل �س3 

معهد در��سات: ��ستطالعات �لر�أي �أبعدت �مل�ستثمرين �الأجانب عن �لعر�ق 

تقرير �لربملان: مر�جع �أ�سعل هيرتً� قرب قناين �الأوك�سجني فاحرتق م�ست�سفى �أبن �خلطيب

ن�اج�ح ال�م�ع�م�وري:
 الدر�س الأكادميي 
وقف عاجزاً اأمام 

م�صروعي املثيولوجي 
والنرثبولوجي
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 بغداد/ ح�سين حاتم

يقول مخت�سون ان تزايد حاالت 
الطالق جاء نتيجة التداعيات 

االقت�سادية والزواج المبكر 
واال�ستخدام ال�سلبي للتكنلوجيا، 

باالإ�سافة الى العنف اال�سري 
والخيانات الزوجية التي تنح�سر 
اأغلبها في فئة ال�سباب. واأظهرت 
اإح�سائية لعقود الزواج وحاالت 
الطالق خالل �سهر اآذار الما�سي، 

ت�سجيل 4431 حالة طالق في 
عموم محاكم ا�ستئناف محافظات 

العراق.

وبح�ص���ب الإح�صائي���ة، فاإن بغ���داد الر�صافة 
�ُصجل���ت فيه���ا 538 حال���ة طاق خ���ال المدة 
المذك���ورة، وفي جانب الك���رخ 604 حالت، 
وفي محكمة ا�صتئناف الب�صرة بلغت حالت 
الطاق 698. وتقول اأ�صتاذة علم النف�س في 
جامعة بغداد �ص���يماء عب���د العزيز في حديث 
ل�)الم���دى( اإن "تزاي���د ح���الت الط���اق ف���ي 
ت�ص���اعد م�ص���تمر"، م�ص���يرة الى انه "قيا�ص���ا 
بال���دول المج���اورة ف���اأن ح���الت الطاق في 

العراق اأ�صبحت ظاهرة".
وت�صيف عبد العزي���ز اأن "احد اأ�صباب تزايد 
ه���ذه الحالت، هو ال���زواج المبك���ر للفتيات 
ورغب���ة اله���ل بتزوي���ج بناته���م فق���ط دون 

التفكير في العواقب".
اأن  ال���ى  النف����س،  عل���م  اأ�صت���اذة  وتلف���ت 
اأكثر من الم�صجلة  "الإح�صائي���ات الحقيقية 
ر�صمي���ا، اإذ ان الكثير م���ن الحالت تكون في 

البي���وت كاأن يك���ون طاق���ا عاطفي���ا وطاق���ا 
نف�صيا، وغير م�صجلين في المحاكم".

"الحال���ة  ان  ال���ى  العزي���ز  عب���د  وت�صي���ر 
القت�صادي���ة تلعب دورا كبيرا ف���ي ا�صتقرار 
ال�صر وا�صتم���رار الحياة ب�صورة طبيعية"، 
مبينة ان "اغلب ال�صباب يعانون من البطالة 
او يك���ون عملهم باأجور يومي���ة تقت�صر على 
تي�صير اموره���م اليومية فقط دون �صمانات 
م�صتقبلي���ة وهذا بدوره يوؤثر ب�صورة كبيرة 
عل���ى مدخ���ولت الف���رد وال�ص���رة ب�ص���ورة 
عام���ة". وم�صت ا�صتاذة عل���م النف�س بالقول 
اإن "م���ن الأ�صباب الت���ي زادت حالت الطاق 
اأي�صا، ه���و ا�صتخ���دام التكنلوجي���ا ب�صورة 
�صلبي���ة والدخول الى ثقاف���ات واخاقيات ل 
تم���ت الى مجتمعن���ا ب�صلة"، منوه���ة الى اأن 
"مجتمعنا تحكمه الع�صائر والقيم الأخاقية 

قد تكون نافرة في المجتمعات الأخرى".
وذك���رت عب���د العزي���ز ان "ان�صغ���ال ال���زوج 
باأم���ور التكنلوجي���ا، وق�ص���اء وق���ت طوي���ل 
على مواقع التوا�ص���ل الجتماعي، واهماله 
لاأ�ص���رة، واح���د م���ن عوامل ازدي���اد ظاهرة 
اأن  ال���ى  اأي�ص���ا"، م�صي���رة  الط���اق  ح���الت 
"الحفاظ على المجتمع يبداأ من ال�صرة، اإذ 
ان نواة المجتمع هي ال�صرة وتفككها يعني 

تفكك المجتمع".
واأف���ادت عبد العزيز ب���اأن "الفئ���ة الأكثر من 
المطلقي���ن ه���م ال�صب���اب، لنف����س الأ�صب���اب 
الت���ي ذكرناه���ا بالإ�صاف���ة ال���ى تدخ���ل ا�صر 
ال���زوج وال���زوج بحياة الزوجي���ن، والعنف 
ال�ص���ري".  ودع���ت الحكوم���ة ال���ى "توفير 
الحاج���ات  توفي���ر  الأق���ل  عل���ى  او  م�صك���ن 
الأ�صا�صية التي تجعل المتزوجين يعي�صون 

بكرامة دون اللجوء الى الآخرين".
ب���دوره، يق���ول المخت�س بال�ص���اأن القانوني 
عل���ي التميم���ي في حدي���ث ل�)الم���دى(، "من 
خ���ال تجاربن���ا ف���ي التراف���ع بالعدي���د م���ن 
دع���اوى ت�صدي���ق الط���اق واأي�ص���ا دع���اوى 
التفري���ق الق�صائ���ي ن�صتطي���ع اأن نق���ول باأن 
ح���الت الط���اق تنق�ص���م الى )ح���الت عامة( 

و)حالت خا�صة(".
العام���ة  "الح���الت  اأن  التميم���ي  وي�صي���ف 
ه���ي التي ت���كاد تك���ون مت�صابهة ف���ي حالت 
الط���اق والتفري���ق الق�صائ���ي ف���ي الدعاوى 
المنظورة اأم���ام المحاك���م ال�صرعية وتتمثل 
بالحالة الأمنية والقت�صادية والجتماعية، 
والعامي���ة والثقافية، وحداثة احد الزوجين 
او كاهم���ا". اما الح���الت الخا�ص���ة في�صير 
انه���ا  ال���ى  القانون���ي  بال�ص���اأن  المخت����س 

ولي�ص���ت  متنوع���ة  تك���ون  الت���ي  "الح���الت 
ح���الت  م���ن  كثي���رًا  اأق���ل  وه���ي  مت�صابه���ة 
الط���اق العام���ة". وم�صى التميم���ي بالقول 
اإن "الح���الت الخا�ص���ة تتمثل بع���دم وجود 
تكاف���وؤ تعليم���ي وثقافي، وه���ذا عندما يكون 
هن���اك تنا�ص���زًا في ال�صه���ادة بينهم���ا واأي�صا 
الوع���ي الثقاف���ي فتج���د تكب���ر احدهم���ا على 
الآخ���ر مما يجعل ا�صتم���رار الحياة الزوجية 
بينهم���ا �صب���ه م�صتحيل���ة وتوا�ص���ل الحي���اة 
الزوجي���ة بينهم���ا مج���رد جحي���م وتعذي���ب 
م�صتم���ر لأحدهما اأو لكليهما".  ويتابع: "من 
الح���الت الخا�صة اأي�صا، ع���دم وجود تكافوؤ 
اقت�ص���ادي، كاأن يكون الزوجان موظفين مع 
تباي���ن في رواتبهم���ا ومراكزهم���ا الوظيفية 
وخ�صو�ص���ًا تف���وق الزوجة عل���ى الزوج في 
ال�صل���م الوظيف���ي والرات���ب ال���ذي تتقا�صاه 
يزيد عل���ى الزوج بالإ�صافة ال���ى عدم وجود 
تكاف���وؤ اجتماع���ي". ويلف���ت التميم���ي ال���ى 
اأن "هن���اك ح���الت تخ����س الأخ���اق وع���دم 
العف���ة والنح���راف كاأن يك���ون الزوجان اأو 
احدهم���ا يرتك���ب الخيان���ة الزوجي���ة وغي���ر 
ملتزم اأخاقي���ًا"، م�صيرا الى "حالت تخ�س 
�صخ�صي���ة المتزوجي���ن اأو اأحدهما، ك�صعف 
ال�صخ�صي���ة و�صيط���رة الوالدي���ن اأو احدهما 
عل���ى الزوجي���ن اأو احدهم���ا بالإ�صاف���ة ال���ى 
ح���الت تخ����س ال�صح���ة م���ن كا الطرفي���ن 
تتعلق بع���دم النجاب".  وكان مخت�صون قد 
تحدث���وا ل�)المدى( قبل 10 اأي���ام عن ظاهرة 
الط���اق. وق���ال نعيم علي العن���زي، مخت�س 
ف���ي قان���ون الح���وال ال�صخ�صي���ة، حينه���ا، 
ان���ه ف���ي �صن���ة 2004 بلغ���ت ح���الت الطاق 
28.690 حال���ة، وتدرج���ت ت�صاعديا ح�صب 
ال�صنين حتى بلغت ع���ام 2018، )73.569( 
حالة طاق وكان ع���دد ال�صكان )38( مليون، 
بن�صب���ة 19%. وتوقع ان تكون الح�صائيات 

ل�صنة 2021 تتجاوز فيها المليون حالة.

 بغداد/ المدى

وت�صه���د منطقة عي���ن الجح�س توت���رات اأمني���ة م�صتمرة، كما ت�ص���ن القوات 
الم�صلحة العراقية عمليات اأمنية دورية في تلك المنطقة.

وخال الأ�صهر الما�صية، اأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 21 
"اإرهابيا" ب�صربة جوية في المنطقة، فيما اأعلن في كانون الثاني الما�صي 

عن مقتل اأكثر من 40 اآخرين بعمليات برية وجوية.
و�صه���دت الب���اد موؤخ���را عملي���ات وا�صعة لماحق���ة بقايا تنظي���م داع�س في 
مناط���ق مختلفة منها، وخا�صة في محافظة نينوى التي كان مركزها، مدينة 
المو�ص���ل مركزا مهما للتنظيم عدة �صنوات قب���ل طرده منها من قبل الجي�س 

وقوات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي بقيادة الوليات المتحدة.
و�صنت القوات العراقية عمليات بتغطية جوية من قوات التحالف، في جبال 
قره جوغ والمناطق الوعرة التي كان مقاتلو داع�س ي�صتخدمونها لاختباء 
و�ص���ن هجمات على مناطق مدين���ة المو�صل ومخمور و�صهل نينوى، ال�صهر 
الما�ص���ي. الى ذلك، اعلنت خلية الإعام الأمني، اأم�س الثنين، ح�صيلة عدد 

من الممار�صات المنية في بغداد وكركوك.
وذك���رت الخلي���ة في بي���ان تلقته )الم���دى( ان "قوة م���ن فرقة 11 ف���ي قيادة 
عملي���ات بغ���داد القت القب�س على مته���م بحوزته كمية من م���ادة الكري�صتال 

المخدرة وبندقية كا�صنكوف"، موؤكدة "ت�صليمه الى الأمن الوطني".
وا�ص���اف البي���ان "كم���ا تمكن���ت المف���ارز الم�صتركة ف���ي بغداد م���ن �صبط 4 

م�صد�صات واعتدة مختلفة 87 اإطاقة و3 عجات مخالفة".
وف���ي �صي���اق ذي �صلة ا�ص���ارت الخلية ف���ي بيانها الى ان "قوة م���ن الفرقة 3 
لل�صرطة التحادية في المقر المتقدم للعمليات الم�صتركة في كركوك �صرعت 
بواج���ب تفتي����س المنطقة التي بين الق���رى )يا�صين محم���د – الجا�صمية – 
 SPG9 ح�صي���ن نعي���م – حو����س 18(، حيث تم العث���ور عل���ى 4 �صواريخ

وقنبرتي هاون عيار 60 ملم ورمانتي قاذفة RBG7 �صد الدروع".
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 بغداد/ محمد �سباح

ويق���ول محم���د العبد رب���ه، القي���ادي في 
تحال���ف الع���زم النتخابي ف���ي حديث مع 
)المدى( اإن "اغلب التحالفات النتخابية 
اأف���رزت وات�صح���ت معالمه���ا بع���د جولة 
م���ن المفاو�ص���ات الت���ي جرت ف���ي الأيام 
الما�صي���ة واأنتج���ت عن وج���ود تاأ�صي�س 
اأربعة تحالفات �صنية اأو ثاثة �صتخو�س 

النتخابات البرلمانية المقبلة".
مفاو�صاتن���ا  خ���ال  "م���ن  اأن���ه  ويبي���ن 
وتجربتنا ال�صابقة عجزنا هذه المرة عن 
تاأ�صي�س تحالفات وطني���ة رغم النقا�صات 
واللقاءات الطويلة التي جرت في الفترة 
ال�صابق���ة، وذهبن���ا اإلى ت�صكي���ل تحالفات 
انتخابي���ة مذهبي���ة لخو����س النتخابات 
المقبل���ة"، منوه���ا اإل���ى اأن���ه "ل���و توفرت 
التحالف���ات الوطني���ة ف���ي نط���اق اأو�ص���ع 
لذهبن���ا اإل���ى ه���ذه التحالف���ات الوطني���ة 
او  �صخ�صي���ة  ف���ي  تنح�ص���ر  ل  اأن  عل���ى 

�صخ�صيتين".
وح���دد مجل�س ال���وزراء العا�صر من �صهر 
ت�صري���ن الأول المقب���ل، موع���دًا لإج���راء 
النتخاب���ات المبكرة بع���د درا�صة مقترح 
قدمت���ه مفو�صية النتخاب���ات اإلى مجل�س 
الوزراء، ينطوي على اأ�صباب فنية مهمة، 
من �صاأنه���ا اأن ت�صمن نزاه���ة النتخابات 
وت�ص���اوي الفر�س اأم���ام الجميع لخو�س 

النتخابات بحرية وعدالة.
ويتاب���ع العبد رب���ه اأن "اب���رز التحالفات 
ال�صني���ة الأربع���ة الت���ي �صتخو����س غمار 
النتخاب���ات المبكرة ه���ي كل من تحالف 
تق���دم بقي���ادة محم���د الحلبو�ص���ي رئي�س 
مجل�س الن���واب، والعزم يتراأ�صه خمي�س 
الخنج���ر )مك���ون م���ن اأكث���ر م���ن ثماني���ة 
اأح���زاب(، وتحالف ي�صم اأ�صامة النجيفي 
مع جمال ال�ص���اري )مازالت المفاو�صات 
ن���زول  مرجح���ا  تنته���ي("،  ول���ن  قائم���ة 

"رئي�س حزب الجماهير احمد الجبوري 
)اأبو مازن( بمفرده".

محافظ���ة  ع���ن  ال�صاب���ق  النائ���ب  وي���رى 
بي���ن  �صيك���ون  "التناف����س  اأن  نين���وى 
تحالف���ي تق���دم والع���زم ف���ي ح�ص���د اكبر 
ع���دد م���ن المقاع���د البرلماني���ة"، موؤك���دا 

ان "التحالف���ات الأربع���ة ق���ررت الن���زول 
ف���ي محافظ���ات بغ���داد وديال���ى والنبار 
و�صاح الدين وكرك���وك ونينوى وبابل 

والب�صرة".
وي�صي���ف اأن "ه���ذه التحالف���ات مازال���ت 
غي���ر م�صجل���ة حت���ى ه���ذه اللحظ���ة ف���ي 

مفو�صي���ة النتخاب���ات وكذلك ل���م تر�صل 
اأ�صماء مر�صحيها"، معتقدا اأن "ال�صاعات 
القليل���ة المقبلة �صيت���م ت�صجيلها وي�صتمر 
اإر�ص���ال اأ�صم���اء مر�صحيها اإل���ى مفو�صية 

النتخابات".
عنه���ا  اأعلن���ت  الت���ي  المهل���ة  وتنته���ي 

المفو�صية في بيان ر�صمي، في الأول من 
اأيار المقبل.

ف���ي  الم�صجل���ة  التحالف���ات  ع���دد  وبل���غ 
مفو�صي���ة النتخابات نحو )33( تحالفا، 
ام���ا ع���دد المر�صحي���ن الذين �صلم���وا اإلى 
 )926( يق���ارب  النتخاب���ات  مفو�صي���ة 

مر�صحا فرديا حتى هذه اللحظة.
وتعليق���ا عل���ى ت�صكي���ل ه���ذه التحالف���ات 
عبط���ان  الكري���م  عب���د  يبي���ن  الأربع���ة 
"هن���اك  تق���دم ان  ف���ي تحال���ف  القي���ادي 
تحالف���ات ت�صكل���ت وانبثقت بع���د �صل�صلة 
م���ن المفاو�ص���ات بي���ن الكت���ل والأحزاب 

اأن  مبين���ا  ال�صيا�صي���ة"،  وال�صخ�صي���ات 
"نتائ���ج النتخاب���ات ه���ي م���ن �صيح���دد 
بو�صل���ة واتجاه���ات كل تحال���ف من هذه 

التحالفات النتخابية".
وقبل فترة اأعلن ع���ن ت�صكل تحالف �صني 
جدي���د هو تحالف الع���زم برئا�صة خمي�س 
القي���ادات  م���ن  ع���ددا  وي�ص���م  الخنج���ر، 
ال�صني���ة م���ن اأبرزه���م �صلي���م الجب���وري 
وجم���ال  ال�صاب���ق  البرلم���ان  رئي����س 
ومثن���ى  الكربول���ي  ومحم���د  الكربول���ي 

ال�صامرائي وخالد العبيدي. 
وت�صغ���ل الق���وى ال�صني���ة ف���ي البرلم���ان 
 ،329 اأ�ص���ل  م���ن  مقع���دا   73 الحال���ي 
موزعي���ن عل���ى كت���ل �صيا�صية ع���دة، قبل 
ت�صكي���ل تحالف المح���ور الوطني في اآب 
2018، وهو التجم���ع الأكبر لل�صنة بعدد 

50 مقعدا نيابيا.
وبين عبطان ف���ي ت�صري���ح ل�)المدى( اأن 
"هن���اك ثاث���ة تحالف���ات انتخابية �صنية 
رئي�ص���ة هي كل من تق���دم  والعزم وجبهة 
احم���د  اأن  معتق���دا  والتنمي���ة"،  الإنق���اذ 
الجب���وري "اب���و م���ازن" ين���زل بمف���رده 
النتخاب���ات  ف���ي  الم�صارك���ة  دون  م���ن 
البرلماني���ة لكن���ه ق���د يك���ون قريب���ا عل���ى 

تحالف الحلبو�صي".
وتحال���ف التقدم بقي���ادة رئي����س مجل�س 
الن���واب محم���د الحلبو�ص���ي، ال���ذي يع���د 
م���ن اب���رز التحالف���ات ال�صنية ال���ذي ركز 
عل���ى ا�صتقطاب  الكثير م���ن ال�صخ�صيات 
ال�صيا�صي���ة والجتماعي���ة م���ن محافظات 
الأنبار وبغ���داد و�صاح الدي���ن ونينوى 
وديال���ى، بال�صاف���ة اإل���ى ن���واب ووزراء 

حاليين و�صابقين.
تك���ون  اأن  نتمناه���ا  "م���ا  اأن  وي�صي���ف 
انتخاب���ات نزيهة بعيدة عن كل الموؤثرات 
و�صترحب بكل الفائزي���ن"، نافيا "وجود 
اي���ة خ�صومة بي���ن العزم وتق���دم وجبهة 

النقاذ".

اثنان منها 
تتناف�سان في 8 
محافظات

�لقوى �ل�شنية حت�شم �أمرها: 4 حتالفات ت�شارك 
يف �النتخابات �ملبكرة 

موؤمتر �سحفي �سابق للقوى ال�سنية

خم��ت�����ش��ون: �ل���ط���اق �أ���ش��ب��ح ظ���اه���رة ب���ن �ل�����ش��ب��اب
عمليات ع�شكرية يف �ملو�شل �سببها الزواج المبكر وتراجع االقت�ساد 

وكركوك ملاحقة عنا�شر د�ع�ش

اأنهت القوى واالأحزاب ال�س��نية م�س��اوراتها، وقررت الم�ساركة في االنتخابات البرلمانية المبكرة والمقرر اإجراوؤها في 
العا�سر من �سهر ت�سرين االأول المقبل باأربعة تحالفات انتخابية كبيرة تتناف�س فيما بينها في ثماني محافظات. وعلى 
ما يبدو اأن المناف�س��ة �ستنح�س��ر بين تحالفي تقدم بقيادة رئي�س البرلمان محمد الحلبو�س��ي والذي ي�سم في ع�سويته 

�سخ�سيات وزارية ونيابية وع�سائرية، والعزم الذي يتزعمه خمي�س الخنجر والمكون من ثمانية اأحزاب.

اأطلق الجي�س، اأم�س االثنين، عملية اأمنية نفذتها 
قوات من فرقته ال�ساد�سة ع�سرة في منطقة عين 
الجح�س جنوب غرب المو�سل "للبحث عن خاليا 

داع�س". واأدت العملية، بح�سب م�سدر اأمني العتقال 
مطلوب وفق قانون االإرهاب العراقي، والعثور على 

مخلفات حربية "ت�ستخدم في التفخيخ" فيما ال 
تزال العملية م�ستمرة �سمن عدة محاور.



  ترجمة/ حامد احمد     
             

الف�صاد من اعلى المنا�صب الى اقل 
من�صب �صيا�صي محلي هو احد العوامل 

الرئي�صة التي تمنع العراق من 
الح�صول على �صالم ونظام وتقدم 

اقت�صادي. واأ�صدرت الحكومة 
مذكرات القاء قب�ض بحق 58 م�صوؤوال 

بتهم ف�صاد وهذا الرقم يعد دليال 
�صارخا على مدى عمق نخر الف�صاد 

في البلد .

م����ا بي����ن كارتالت ف�س����اد م�س�����ؤولين �سيا�س����يين ورجال 
اعم����ال وف�سائ����ل م�سلحة الذي����ن ي�زع�ن اأم�����ال دولة 
فيم����ا بينه����م، وكذل����ك حك����م اخي����ر م����ن المرك����ز الدولي 
لت�س�ية نزاع����ات اال�ستثمار ICSID الذي يخدم فقط 
القرار ال��س����ع الراهن وتط�يق الر�س����اوي حتى اكثر، 
فان ال��س����ع بعيد ج����دا عن االيحاء بالثق����ة بين مجتمع 
اال�س����تثمار الدولي، التي تك�ن م�س����اعدتهم ما�س����ة جدا 
للم�س����اعدة في اعادة بناء اقت�ساد البلد المنهار، وي�سكل 
ذلك اي�س����ا �س����غط متزايد على رئي�س ال�����زراء الذي تم 

انتخابه وفقا ل�ع�د محاربته للف�ساد .
يمكن ارجاع مرحلة و�سع البنى التحتية الجائر للعراق 
ال����ى عقدين م����ن الزمن عند الغ����زو االميرك����ي للبلد عام 

2003 وح�س�ل فراغ امني. 
مح����اوالت اأميركا ف�س����لت عل����ى نح� بائ�س في اإ�س����الح 
نظ����ام برلمان����ي في����ه حي����ث �س����اهم ذل����ك بان�س����اء نظ����ام 
�سيا�سي انتع�س����ت فيه المح�س�بية وت�سخم فيه القطاع 
الع����ام عل����ى نح����� غي����ر م�س����تقر.  ومابي����ن ع����ام 2004 
و2016 ت�س����خمت قائم����ة م�ظفي القط����اع العام للدولة 
م����ن 850،000 ال����ف م�ظ����ف ال����ى مابي����ن 7 و9 ملي�ن 
م�ظف، مع ح�سر جميع منا�سب ال�ظائف العليا للذين 

لهم ارتباطات بجماعة النخبة .
لي�����س فقط ال�ظائ����ف الحك�مية ف����ي دوائ����ر البلد التي 
ت�زع وتمنح ب�س����كل غير ع����ادل او تباع للذي يدفع اكثر 
اي�س����ا. بل هناك قائمة منا�س����ب دائرة الكمارك المغرية 
التي ي�س����ل ثمن من�سب كاتب �س����غير فيها وفقا لتقرير 
فران�س بر�س الى مايزيد على 100،000 دوالر ر�س�����ة، 
لتن�س����يب نف�س����هم ف����ي اماك����ن مربح����ة حي����ث يق�م�����ن 
بالمقاب����ل بقب�����ل وثائ����ق متالع����ب به����ا دون الكمي����ات 
المرخ�����س به����ا م����ن ب�س����ائع وع����دم ت��س����يح الحم�لة 
المح����ددة. والجل ك�س����ف حجم التالعب ف����ي بع�س هذه 
االن�اع من الن�س������س تمكنت الحك�مة من جمع 818 

ملي�����ن دوالر ر�س�����م كمركية ع����ام 2019 والذي اعتبر 
ذلك تط�را مهما ع����ن العام الذي قبله والذي جمعت فيه 
الحك�م����ة 768 ملي�ن دوالر. لك����ن الرقم الحقيقي الذي 
من المفتر�س ان يجنى من ر�س�����م الكمارك يقارب مبلغ 
7 ملي����ارات دوالر . ب����دون ادن����ى �س����ك كان لذل����ك تاأثيره 
الكبير على م�اطني البلد وذلك ب��س�����ل معدل البطالة 
العام الما�س����ي الى ن�س����بة 31.7 % مع و�س�����ل معدالت 
الفقر الى 41%. والنا�س غا�سب�ن، حيث وجد ا�ستطالع 
اخي����ر ب����ان 82% من ابن����اء العراق قلقي����ن او قلقين جدا 
ازاء ف�س����اد على م�ست�ى عال، وان االحتجاجات العامة 
ا�س����بح وق�عه����ا اأمرا اعتيادي����ا. هذا ال��س����ع المتطاير 

ا�سبح غير جاذب لم�ستثمرين اجانب محتملين.
ال�سرر الذي لحق بثقة الم�ستثمر االجنبي يهدد باإلحاق 
االذى اأكث����ر باالقت�س����اد العراق����ي، ف����ي وقت يك�����ن فيه 
اعتماده غير ال�س����حي على ال�س����ناعة النفطية قد ت�سرر 
ا�سال ب�س����بب هب�ط ا�س����عار النفط ونق�س الطلب عليه 
الناج����م عن تف�س����ي وباء ك�رونا. ف����ي ال�اقع ان رئي�س 
ال�����زراء م�س����طفى الكاظم����ي يتعام����ل االآن مع م�س����اكل 
ملحة في جبهات مختلفة، رغم ان الف�س����اد يبقى القا�س����م 
االول�ي����ة  وان  لجميعه����ا  العام����ة  وال�س����فة  الم�س����ترك 
الكبرى في برنامج عمله اعطاه م�قفه الق�ي للت�س����دي 

للم��س�ع قبل انتخابه .
وما يح�س����ب على ر�س����يده، فانه قد حقق خط�ات ثابتة 
في هذا المجال. بعد فترة ق�سيرة من ت�سلمه لل�سلطة في 
اأيار من العام الما�س����ي �سكل لجنة لمعالجة الف�ساد عبر 
النظام ال�سيا�س����ي وفي غ�س�����ن الثالثة ا�سابيع االولى 
من عمل اللجنة تم القاء القب�س على ما ال يقل عن �سبعة 
م�س�����ؤولين، مما ك�سف ذلك عن ا�س����راره وح�سن ادارته 
للق�سية . مع ذلك فانه على الرغم من ان ا�سدار مذكرات 
الق����اء القب�س االخي����رة هي بحد ذاتها ت�س����عيد اآخر من 
جانبه في حربه �س����د الف�ساد، فان عمليات القاء القب�س 
الفردي����ة هي كما ل����� كنت تح����اول اإطفاء �س����عير هاوية 
بم�س����د�س م����اء. ما يتطلب فعل����ه في ال�اقع ه� ا�س����الح 
�س����امل لمنظ�م����ة، والتي اقر حت����ى م�ست�س����اريه الكبار 

باأنها قد تك�ن ف�ق قدرة رئي�س ال�زراء المقيد .
عل����ى الرغ����م م����ن ذل����ك فان����ه يت�ج����ب عل����ى الكاظمي ان 
يخطط لم�س����لك عبر هذه الف��س����ى. عمله هذا �سي�ستمل 
عل����ى االعتق����ال وازال����ة التفاحات الفا�س����دة م����ن النظام 
ال�سيا�س����ي كم����ا بداأ  بحملت����ه هذه، ولكن �س����يتطلب ذلك 
اي�س����ا اندماجا اكبر مع مجتمعات مدنية كر�س����ت نف�سها 
لمحاربة الف�س����اد وخلق دولة اق�ى واكثر ثقة تهدئ من 

مخاوف مجتمع اال�ستثمار الدولي .
الطري����ق قدما في مكافحة الف�س����اد تكتنف����ه مخاطر وه� 
طري����ق ط�ي����ل، ولكن عل����ى الكاظمي االآن ان ي�س����دد من 
حملت����ه ويظهر نف�س����ه بانه ال�س����خ�س المنا�س����ب لقيادة 

ال�سعب العراقي بهذا االتجاه .
عن: معهد ديفد�صكور�ض الدولي 

 بغداد/ تميم الح�صن

يت�ق����ع اأن تبداأ خالل ال�س����اعات القادمة 
ف����ي  الق����رى  ل�س����كان  الن����زوح  عملي����ات 
اط����راف محافظ����ة ده�����ك حي����ث تتق����دم 
مع����ارك �سر�س����ة  ف����ي  التركي����ة  الق�����ات 
لل�سيطرة على مناطق نف�ذ حزب العمال 

الكرد�ستاني )pkk( �سمالي العراق.
واأعلن الجي�س التركي اأنه اأطلق، م�س����اء 
ال�س����بت الما�س����ي، عمليتين ع�سكريتين 
في �س����مالي العراق، واأنه �س����ن خاللهما 
هج�ما بريا وج�يا وا�س����عا على ق�اعد 

الم�سلحين.
وت�غل����ت تركيا عدة كيل�مت����رات داخل 
االرا�س����ي العراقي����ة من����ذ 4 اي����ام، حيث 
ن�س����خة  ه�����  االخي����ر  الب����ري  الهج�����م 
ثاني����ة لمعركة لم تنج����ح نفذت قبل نح� 
�سهرين، كان من المخطط لها ان ت�ستمر 
نح� ق�س����اء �س����نجار وه� اهم معاقل ال�

العراق. في   pkk
ويق�����ل م�س����در مطل����ع ف����ي كرد�س����تان 
ل�)الم����دى( ان "الهج�م االخير ه� بديل 
ع����ن المعرك����ة الفا�س����لة الت����ي �س����نت في 
�س����باط الما�س����ي وانتهت ب�س����بب مقتل 
12 جنديا تركيا وت�جيه الل�م للجي�س 
والرئي�س الترك����ي رجب طيب اإردوغان 
ل�س�����ء التخطيط والتنفيذ، في �س����مالي 

العراق".

تركيا تبحث عن جنودها
وفق����د الجي�����س التركي، ام�س، بح�س����ب 
م����ن  بمجم�ع����ة  االت�س����ال  الم�س����ادر، 
الق�����ات الخا�س����ة التركي����ة م�ؤلفة من 9 
جن�د اأنزلته����م مروحية في منطقة زاب 
ال�اقع����ة على الح����دود التركية مع اإقليم 

كرد�ستان، ولم يعثر عليهم حتى االآن.
وكانت وزارة الدف����اع التركية قد اعلنت 
ال�س����بت، عن مقتل جندي تركي، متاأثرا 

بجروح اأ�سيب بها في �سمالي العراق.
واأطلقت تركي����ا عمليتي "مخلب البرق" 
العم����ال  ح����زب  �س����د  و"ال�س����اعقة"، 

"متين����ا"  مناط����ق  ف����ي  الكرد�س����تاني 
و"اأف�سين-با�سيان" �سمالي العراق.

وقالت وزارة الدف����اع التركية في بيان، 
اإن "الجندي قتل في الم�ست�سفى متاأثرا 
بجراحه التي اأ�س����يب بها جراء انفجار 

عب�ة نا�سفة".
واأعل����ن وزير الدفاع التركي، خل��س����ي 
قتل�����ا  اأت����راك،  ع�س����كريين   6 اأن  اأكار، 
خ����الل العملي����ات الجاري����ة في �س����مالي 

العراق.
م����ن  تمكن����ت  ق�ات����ه  اأن  اإل����ى  ولف����ت 
تحيي����د 31 م�س����لحا من منظم����ة العمال 

هدف����ا   1132 و�س����رب  الكرد�س����تاني، 
بالمدفعي����ة، اإل����ى جان����ب 120 هدف����ا من 

خالل غارات ج�ية.
واأكد اأكار اأن بالده عازمة على م�ا�سلة 
مكافح����ة "االإرهاب" في �س����مالي العراق 

اإرهابي". اآخر  على  الق�ساء  "حتى 
و�س����بق ان اأخط����رت انق����رة، بغ����داد في 
اواخ����ر العام الما�س����ي، بانها "�س����تق�م 
بنف�س����ها" خالل ال�سهرين المقبلين –في 
اق�سى حد-  بالق�ساء على عنا�سر حزب 
ل����م ت�س����تطع  العم����ال الكرد�س����تاني، اذا 
الم�س����لحين  ط����رد  العراقي����ة  الحك�م����ة 

وخا�سة من ق�ساء �سنجار.
ول����م ينت����ه �س����هر واح����د م����ن ال�س����هرين 
المفتر�سين، حتى �س����نت انقرة هج�ما 
ثالث����ا خالل اقل من ع����ام  لمالحقة حزب 
العمال المعار�س لتركيا داخل االرا�سي 
العراقية، كما اعلنت انقرة اعتقال قيادي 
كبير في حزب العمال من داخل �سنجار. 
ويق����در وج�د نح� 4 اآالف م�س����لح تابع 
ل� pkk ويدير الحزب المعار�س لتركيا 
ال�سلطة في �سنجار منذ اكثر من عامين، 
فيما ابرمت حك�متا بغداد واربيل العام 
الما�س����ي، اتفاقي����ة الإخ����الء المدينة من 

الم�سلحين ومنهم حزب العمال.

العودة اإلى �صنجار
ويت�ق����ع الم�س����در "ف����ي ح����ال نجح����ت 
الحملة االخيرة فان انقرة �ستع�د لخطة 

اقتحام �سنجار مرة اخرى".
ووف����ق م����ا ك�س����فته )المدى( في �س����باط 
الما�س����ي، فان الق�ات العراقية �ستق�م 
باإي�س����ال ق�ات خا�س����ة تركية الى جبل 
�سنجار، ومن هناك �ستق�م ق�ات انقرة 
باخذ زمام االأم�ر والهج�م على قيادات 

حزب العمال في المدينة.

لديه����ا  تركي����ا  ان  الم�س����ادر  وبح�س����ب 
معل�م����ات كامل����ة ع����ن مناط����ق ت�اج����د 
ح����زب العم����ال، كما �س����تق�م بتفجير كل 
االنف����اق الت����ي ي�س����تخدمها الح����زب في 
جب����ل �س����نجار. وي�س����ن ح����زب العم����ال 
عل����ى تركي����ا وه�����  تم����ردا  من����ذ 1984 
ي�س����نف كمجم�عة "ارهابي����ة" من قبل 
تركي����ا وال�الي����ات المتح����دة واالتح����اد 

االأوروبي.
وتق�����ل الم�س����ادر القريب م����ن المعارك 
في �س����مالي الع����راق، انها عنيف����ة للغاية 
ويح����اول ح����زب العمال ال�س����يطرة على 

عل����ى  ي�س����رف  ال����ذي  "كي�س����تة"  جب����ل 
ع�س����رات القرى التابعة لق�ساء العمادية 
في ده�ك. وا�س����تمرت الق�����ات التركية 
المدفع����ي  بالق�س����ف  ني�س����ان   23 ليل����ة 
تح�س����ن  م�اق����ع  عل����ى  �س����اعات  لع����دة 
ح����زب العمال في �س����مالي الع����راق، الى 
جانب �س����ربات ج�ية م����ن المروحيات 
العم�دي����ة وطائ����رات ال����� F16 قب����ل اأن 
يدخ����ل الجي�س الى عمق اكث����ر من 9 كم 
وي�س����تقر ف����ي جب����ال كي�س����ته، واالأخير 
م�ق����ع �س����تراتيجي حي����ث يط����ل الجبل 
عل����ى 50 قرية تابع����ة لن�اح����ي بامرني 

وباط�فا وكاني ما�سي.

ا�صتمرار المعارك
ف����ي جب����ل  التركي����ة  الق�����ات  وت�غل����ت 
كي�س����تة من ثالثة محاور، وقد ا�ستهدف 
الهج�م منطقتي اأفا�س����ين ومتينا داخل 
االأرا�س����ي العراقية. وحلق����ت الطائرات 
التركية في �س����ماء المنطقة بعد الق�سف 
المروحي����ات  اأنزل����ت  بينم����ا  المكث����ف، 
التركية ق�����ات الك�ماندوز وهبطت في 

منطقة متينا لت�ستقر فيها.
وتت�قع الم�س����ادر ان تبداأ في ال�ساعات 
المقبلة عمليات نزوح ال�س����كان، في حال 

ا�ستمر زخم المعارك على هذا النح�.
وحت����ى االآن وبح�س����ب بي����ار دوك�س����ي، 
البرلم����ان  ف����ي  ده�����ك  ع����ن  النائ����ب 
االتح����ادي، فان����ه "ل����م ي�س����جل ح����دوث 

حاالت نزوح للمدنيين في المحافظة".
م����ع  ات�س����ال  ف����ي  دوك�س����ي  وا�س����اف 
)الم����دى( ان "المع����ارك تج����ري االن في 
مناط����ق غي����ر اآهل����ه بال�س����كان، او ع����دد 

المدنيين فيها قليل".
واعتب����ر النائ����ب ع����ن ده�����ك ان "حزب 
العمال الكرد�س����تاني والق�����ات التركية 
المدنيي����ن وعل����ى  �س����يئين عل����ى حي����اة 

ا�ستقرار كرد�ستان و�سمالي البالد".
ودع����ا دو�س����كي الطرفين ال����ى "االبتعاد 
وت�س����فية  العراقي����ة  االرا�س����ي  عل����ى 

ح�سابتهم داخل االرا�سي التركية".

 وا�صط/ جبار بچاي

اأ�س����درت مديري����ة الدف����اع المدني 
جملة م����ن التعليمات والت�جيهات 
وذل����ك  والمزارعي����ن  للفالحي����ن 
بالتزامن مع بدء م��س����م الح�س����اد 

لمح�س�لي الحنطة وال�سعير.
واأكدت تل����ك التعليمات على اأهمية 
اتب����اع ال�س����المة المهني����ة م����ن قبل 
المزارعي����ن وت�في����ر م�س����تلزمات 
االطف����اء، وحذرت ف����ي ذات ال�قت 
من اإ�س����عال النيران ق����رب الحق�ل 
الأي  اأو  الطع����ام  اإع����داد  الأغرا�����س 
من����ع  عل����ى  وحث����ت  كان،  �س����بب 
التدخي����ن ف����ي االرا�س����ي المهي����اأة 

للح�ساد.
وذكر م�س����در ف����ي مديري����ة الدفاع 
وا�س����ط  بمحافظ����ة  المدن����ي 
وعل����ى  "المديري����ة  اأن  ل�)الم����دى( 
�س�����ء ت�جيه����ات الدف����اع المدني 
العام عممت مجم�عة الت�جيهات 
الفالحي����ة  الجمعي����ات  عل����ى 
والمزارعين لغر�س تالفي حاالت 
ح����رق المحا�س����يل الزراعية التي 

ح�سلت في العام الما�سي.."
التعليم����ات  "تل����ك  اأن  واأ�س����اف 
اأك����دت عل����ى ع����دم اإيق����اد الني����ران 
داخل االرا�س����ي الزراعية المهياأة 
ت����م ح�س����ادها  الت����ي  اأو  للح�س����اد 
الإع����داد  الب�س����اتين  ف����ي  وكذل����ك 
اتخ����اذ  اأو  مراقب����ة  دون  الطع����ام 
التاأكي����د  م����ع  االأم����ان  تح�ط����ات 
عل����ى ت�في����ر م�س����تلزمات االإطفاء 
تنظي����ف  عن����د  الم����اء  واأب�س����طها 
بقاي����ا  م����ن  والم����زارع  الب�س����اتين 
االأع�س����اب والدغل المتيب�س وعدم 
حرقها بتات����ا، اأما الكميات الكبيرة 
منه����ا فيجب عزلها في مناطق اآمنة 

للتخل�س منها".
منع����ا  االج����راءات  تل����ك  ومنع����ت 
بات����ا التدخين في مناط����ق تجميع 
خ����الل  اأو  المتيب�س����ة  االأع�س����اب 
لمح�س�����لي  الح�س����اد  عملي����ة 
ت�في����ر  م�����ع  وال�س����عير  الحنط����ة 
عالم����ات تحذيرية ت�س����ير الى ذلك 

وخ�س��سا قرب الطرق الني�سمية 
داخل المزارع والب�س����اتين اإ�سافة 
المنت�ج����ات  �س����كب  ع����دم  ال����ى 
النفطي����ة مث����ل )النف����ط، البنزي����ن، 
عل����ى  االخ����رى(  الزي�����ت  ال����كاز، 
االأر�����س داخ����ل الحق�����ل المهي����اأة 

للح�ساد اأو التي تم ح�سادها."
واأ�س����ار ال����ى اأن "تك�����ن عملي����ات 
ال�سيانة الدورية للعجالت العاملة 
مثل الحا�س����دات والج����رارات في 
مناطق اآمنة واأن يتم اإخراج االآلية 
من الحقل الى مكان اآمن وبعيد مع 
التاأكد من الت��س����يالت الكهربائية 
منه����ا  ال����رديء  ومعالج����ة  كاف������ة 
ويمن����ع اإ�س����افة ال�ق�د له����ا اأثناء 

عملها".
االم����ان  "تح�ط����ات  اأن  واأو�س����ح 
اأك����دت  الح�س����اد  م��س����م  خ����الل 
اأعق����اب  عل����ى ع����دم ك�س����ر ورم����ي 
قارورات الزجاج باأن�اعها، ك�نها 
الحرائ����ق  م�س����ببات  اإح����دى  تع����د 
والدغ����ل  االأع�س�����اب  مناط����ق  ف����ي 

المتيب�س كذلك عدم اإجراء عمليات 
اللحام داخل الحق�ل الزراعية اإال 
االأم����ان واأن  �س����روط  بع����د ت�ف����ر 
يك�����ن العم����ل بعي����دا ع����ن الحق����ل 

الزراعي وفي منطقة اآمنة".
ال�س�����ابط االحترازية  واأ�س����ارت 
الى "اأهمية االنتباه الى االأ�س����الك 
الكهربائية الممتدة ف�ق الب�ساتين 
والم����زارع ومعالجة المتدلي منها 
وعدم التجاوز عليها، مع �سرورة 
ت�في����ر مطافئ حريق ن�����ع باودر 
وزن )12( كغ����م ف����ي كل حا�س����دة 
الج����رارات  ف����ي  كغ����م   )6( ووزن 

الزراعية.."
وق����ال اإن "المديري����ة �س����ددت على 
اأن يت����م التركي����ز عل����ى تح�ط����ات 
االأم����ان خ����الل االأي����ام الت����ي فيه����ا 
�سرعة ملح�ظة للرياح م�سح�بة 
بالب����رق، كذل����ك اأك����دت عل����ى عم����ل 
فا�س����ل منا�س����ب بين الم�س����احات 
المزروع����ة ليك�ن عائق����ا في حال 
ح�س�����ل حري����ق ف����ي الحق����ل م����ع 

العم����ل على اإزالة الح�س����ائ�س على 
جانب����ي الط����رق العام����ة الممت����دة 
بين الم�ساحات المزروعة لتجنب 
اي م�س����در نار يلقى من العجالت 

ال�سالكة تلك الطرق".
الفت����ا ال����ى اأن النقط����ة الج�هري����ة 
والمهم����ة الت����ي يجب االنتب����اه لها 
�سرورة االت�س����ال ال�سريع بهاتف 
 )115( المدن����ي  الدف����اع  �س����يطرة 
المجان����ي م����ن اأي هات����ف مح�م�ل 
اأو اأر�س����ي عند ح����دوث اأي حادث 
الدف����اع  ف����رق  و�س�����ل  ل�س����مان 

المدني الى م�قع الحادث."
و�س����هد م��س����م الح�س����اد الما�سي 
الت����ي  الحرائ����ق  م����ن  العدي����د 
طال����ت حق�����ل القمح ف����ي مختلف 
المحافظات اثناء م��س����م الح�ساد 
واف����ادت مديري����ة الدف����اع المدن����ي 
حينه����ا ان الحرائ����ق  بلغ����ت 207  
م�س����احات  بلغ����ت  فيم����ا  ح�����ادث 
 8561 المحترق����ة   الحق�����ل 
دونم����ا م����ن االرا�س����ي المزروع����ة 

بمح�س�����ل الحنط����ة وانقذت فرق 
االطف����اء وابع����دت خط����ر النار عن 

)138317( دونما.
وحينها عزت ف����رق الدفاع المدني 
تل����ك الحرائ����ق الأ�س����باب ت�زع����ت 
بي����ن عط����ب اال�س����الك الكهربائية، 
والمتعم����د منه����ا، ونتيجة االعمال 
االرهابي����ة ال�س����يما ف����ي المناط����ق 
الغربية واعقاب ال�س����جائر وكذلك 
ب�س����بب �س����رارة م����ن اآلة الح�س����اد 
اي�س����ا واالهمال من قبل الفالحين 

اأو اأ�سحاب الحا�سدات .
واأكد الم�س����در اأن مديري����ة الدفاع 
المدن����ي "و�س����عت خط����ة ت�زي����ع 
المحافظ����ات  با�س����ناد  لفرقه����ا 
العراقي����ة الجن�بي����ة بع����د اكتمال 
ال����ى  فرقه����ا  وار�س����ال  الح�س����اد 
المحافظ����ات ال�س����مالية وو�س����عها 
ق����رب الحق�����ل الزراعي����ة لتاأمينها 
حت����ى اكتمال ح�س����اد المح�س�����ل 

بالكامل".
للجمعي����ات  الع����ام  االتح����اد  وكان 
دع����ا  ق����د  الع����راق  ف����ي  الفالحي����ة 
ع����ادل  ال�س����ابق  ال�����زراء  رئي�����س 
عب����د المه����دي اإل����ى التدخ����ل ل�قف 
الحرائ����ق التي ح�س����لت في حق�ل 
القمح، والتحقي����ق لمعرفة الجناة 

وتع�ي�س المزارعين.
احت����راق  ح�����ادث  اأن  يذك����ر 
وال�س����عير  الحنط����ة  مح�س�����لي 
ح�س����اد  م��س����م  كل  م����ع  تتك����رر 
لهذي����ن المح�س�����لين ال����ذي يب����داأ 
ف����ي اأواخ����ر �س����هر مي�س����ان من كل 
ع����ام، م����ا ي�س����بب خ�س����ائر فادح����ة 
للمزارعي����ن، فيم����ا تبق����ى ا�س����باب 
معظم تل����ك الحرائ����ق الكبيرة غير 
معروفة، في وقت يعزوها البع�س 
ال����ى ا�س����باب ارهابي����ة خا�س����ة في 
المناطق والمحافظات الغربية اأو 
بفعل المناف�س����ة بين تجار القطاع 
الخا�����س، بينم����ا يرى فري����ق ثالث 
اأنها تح�سل بتعمد لتدمير اقت�ساد 
البلد والق�س����اء على حالة االكتفاء 
القم����ح  مح�س�����ل  م����ن  الذات����ي 
والع�دة الى اال�ستيراد من جديد.
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 القوات الرتكية ت�سيطر على 50 قرية عراقية
وتوقعات بحدوث موجة نزوح

  pkkمعارك �صر�صة �صد الـ
واأنقرة تفقد االت�صال بـ9 
من جنودها

 الدفاع املدين ي�سدر توجيهات للفالحني مع بدء مو�سم 
ح�ساد احلنطة وال�سعري

قوة تركية �شمال العراق.. ار�شيف

حريق ياأتي على حما�شيل زراعية

معهد درا�سات: ا�ستطالعات الراأي اأبعدت 
امل�ستثمرين الأجانب عن العراق 

تالفيًا لتكرار حرائق المو�صم الما�صي قال اإن الف�صاد يطوق جهود التطوير 



 خا�ص/ املدى

في وقت متاأخر من يوم اأم�ص، 
وقعت �صدامات بين القوات 

الأمنية ومحتجين من المف�صوخة 
عقودهم من الح�صد ال�صعبي الذين 

تظاهروا طوال يوم الحد في 
منطقة الجادرية ببغداد.

وق���ال موف���د )امل���دى( انه من���ذ �صب���اح يوم 
اأم�س، جتمع املئات من املف�ص���وخة عقودهم 
اأمام دائرة هيئة احل�ص���د ال�ص���عبي للمطالبة 

باعادتهم اىل اخلدمة.
واأغل���ق املحتج���ون ع���دة ط���رق يف منطق���ة 

اجلادرية بينها طرق رئي�صه.
وق���ال اأحد املتظاهرين ل�)امل���دى( ان القوات 
الأمني���ة حاول���ت اكرث من مرة فت���ح الطرق، 
ففي ال�ص���اعة العا�ص���رة فتح���ت الطريق اىل 
املركبات، لكن املتظاهرين رف�صوا عبورها، 
ويف ظهر يوم اأم�س عادت املحاولة وتراجع 
كثريا ع���دد املتظاهرين. واأ�ص���اف يف الليل 
عاد املتظاهرون م���ا دفع القوات الأمنية اىل 

تفريقهم، ثم وقعت ال�صدامات.
وكان من املتوقع اأن يح�صل اأ�صحاب العقود 
املف�صوخة على قرار بالعودة اإىل العمل، لكن 
املوازن���ة املالي���ة لع���ام 2021 مل تت�صمن اأي 

تخ�صي�صات لهم.
واأكدت جلنة الأم���ن والدفاع النيابيَّة، اأم�س 
الثن���ن، عدم وجود درجات وظيفية جديدة 

للح�صد ال�صعبي �صمن موازنة 2021.
وقال رئي����س اللجنة حممد ر�ص���ا اآل حيدر، 
اإن "املف�صوخ���ة عقودهم من احل�صد ال�صعبي 
مل يت���ْم ت�صمينهم يف موازنة 2021"، مبينًا 

اأن "الت�صم���ن كان ملنت�صب���ي احل�ص���د الذين 
يت�صلَّم���ون ن�صَف رات���ٍب وهم م�صتمرون يف 

اخلدمة".
واأ�صار اإىل "عدم وجود اأي ت�صمن لدرجات 
جديدة للح�صد ال�صعبي اإن كان حتت م�صمى 
املف�صوخ���ة عقودهم اأو غري ذل���ك"، مو�صحًا 
اأن "عودة املف�صولن م���ن الدفاع واأ�صحاب 
ال�صه���ادات م���ن الدف���اع والداخلي���ة مل يت���م 
ت�صمينه���م اأي�ص���ًا باملوازنة اأ�ص���وة باحل�صد 

ال�صعبي".
وتاب���ع اآل حي���در اأن���ه "ل توجد اأي���ة اآلية اأو 
م���ن  املف�صوخ���ة عقوده���م  ت�صم���ن لإع���ادة 

احل�صد ال�صعبي يف املوازنة".
بدوره، طالب رئي�س جتم���ع ال�صند الوطني 
املالي���ة  وزارة  الأ�ص���دي،  اأحم���د  النائ���ب 
مبعاجل���ة ق�صي���ة ال����30 األفًا م���ن املف�صوخة 

عقوده���م �صم���ن ال�صق���ف امل���ايل املخ�ص�س 
لهيئة احل�صد ال�صعبي.

موق���ع  عل���ى  تغري���دة  ال�ص���دي يف  وكت���ب 
املف�صوخ���ة  "تخ�صي�ص���ات  اإن  )توي���ر( 
التخ�صي�ص���ات  �صم���ن  و�صع���ت  عقوده���م، 

املالية الجمالية للح�صد ال�صعبي".
"احلكوم���ة اأر�صل���ت  واأ�ص���اف الأ�ص���دي اأن 
ال�صاف���ة �صمن املوازنة ابت���داًء، واملطلوب 
م���ن وزارة املالي���ة اعط���اء املوافق���ة لهيئ���ة 
احل�صد ملعاجلة ق�صية 30 الفًا من املف�صوخة 
عقوده���م �صم���ن ال�صق���ف امل���ايل املخ�ص�س 

للهيئة وتنتهي امل�صكلة متامًا".
ومّرر الربملان، خالل م�صادقته على املوازنة 
الحتادي���ة لعام 2021، بندًا �صمن املوازنة، 
ُيلزم احلكوم���ة بقبول 30 األف عن�صر جديد 

�صمن �صفوف احل�صد ال�صعبي.

 وي���رى مراقبون اأن معظم هوؤلء ال�30 األفًا، 
موزعون على نحو 25 ف�صياًل م�صلحًا، تابعًا 

للح�صد ال�صعبي.
 وكان حتالف الفتح وائتالف دولة القانون، 
ق���د و�صعا �صرط���ًا لتمري���ر املوازن���ة املالية، 
وه���و قب���ول الت�صويت على فق���رة ما يعرف 

ب�"املف�صوخة عقودهم".
 الزي���ادة اجلدي���دة املفر�ص���ة يف منظوم���ة 
احل�ص���د ال�صعب���ي، الت���ي ت�ص���م 83 ف�صي���اًل 
م�صلحًا، ترفع عدد عنا�ص���ر احل�صد ال�صعبي 
اإجماًل اإىل اأكرث م���ن 160 األف عن�صر، وفقًا 

لأرقام املراقبن.
ويعاين العراق م���ن اأزمة اقت�صادية �صربت 
الب���الد، ب�صب���ب انخفا����س اأ�صع���ار النف���ط، 
رغم الرتفاع الن�صب���ي يف الأ�صعار موؤخرًا، 

وتداعيات فايرو�س كورونا.

 خا�ص/ املدى

رفع مجل�ص النواب، اأم�ص الثنين، 
جل�صته ال�صتثنائية الخا�صة بحريق 
م�صت�صفى ابن الخطيب في بغداد بعد 

اأن قراأ تقريره المثير.
وح�صلت )المدى( على ن�ص تقرير 

لجنة ال�صحة النيابية حول فاجعة 
م�صت�صفى ابن الخطيب الذي ادى الى 
وفاة 82 وجرح اكثر من 100 اآخرين.

وبح�صب وثيقة ر�صمية �صادرة على 
اللجنة، فاإنها اأ�ّصرت اإهماًل، وعدم 

احتواء الم�صت�صفى على منظومة 
اإطفاء الحرائق المركزية، عالوة على 

عدم �صيطرة قوات حماية المن�صاآت 
وادارة الم�صت�صفى على اأعداد 

المرافقين المتواجدين.

ف�صاًل عن ذلك، ف���اإن التقرير اأ�صار اإىل ا�صتخدام 
بع�س املرافقن )الهيرات( لطهي الطعام داخل 

الردهات.
واأكد نائب رئي�س جمل�س النواب، ح�صن الكعبي 
خالل اجلل�صة بح�صب بيان تلقت )املدى( ن�صخة 
منه، عل���ى "اإعادة فك ارتب���اط الدوائر ال�صحية 
والربوية من املحافظ���ات واعادتها اىل وزارة 

ال�صحة والربية".
واأك���د الكعب���ي �ص���رورة "اإل���زام وزارة املالي���ة 
لإكم���ال  الالزم���ة  التح�صي�ص���ات  بتوجي���ه 
امل�صت�صفي���ات النظامية التي و�صلت اإىل مراحل 
متقدم���ة يف عم���وم املحافظات وع���دم التحجج 

باأعذار غري مقبولة".
وكانت جلن���ة ال�صحة الربملانية الت���ي يراأ�صها 
بزي���ارة  قام���ت  ق���د  اجلب���وري  قتيب���ة  النائ���ب 
وزارة ال�صح���ة، والتق���ت بال���كادر املتق���دم فيها 
وطرحت بع�س الت�صاوؤلت ب�صاأن مدى اللتزام 
والوقائي���ة،  والبيئي���ة  ال�صحي���ة  بالتعليم���ات 
وطريق���ة التعامل مع الجه���زة الطبية، ل �صيما 

فيما يتعلق ب� "قناين الأوك�صجن".

وبح�ص���ب الوثيقة، فاإن اللجنة عق���دت اجتماعًا 
ا�صتثنائي���ًا مع رئي�س جمل�س ال���وزراء ورئي�س 
جمل����س الن���واب والنائ���ب الأول ل���ه، ملناق�ص���ة 
اأ�صباب وتداعيات احل���ادث، قبل اأن تتوجه اإىل 
م�صت�صفى ابن اخلطيب وتلتقي بكادره للوقوف 

على اأ�صباب احلادث.
وك�ص���ف رئي����س اللجن���ة قتيبة اجلب���وري، عن 

تفا�صيل جديدة تتعلق بالفاجعة.
وق���ال اإن "مبنى م�صت�صفى ابن اخلطيب متهالك 
لع���الج كورون���ا  للع���زل ال�صح���ي  وخم�ص����س 
وي�ص���م اأكرث من 200 مري����س، اأما الردهة التي 
ح�صل فيها احلادث فت�صم 32 مري�صا مع وجود 

كمية هائلة من الأوك�صجن".
واأ�ص���اف، اأن "اأح���د املواطن���ن ا�صتخ���دم جهاز 
تدفئ���ة كهربائ���ي اأو ا�صتخدم الزي���ت مع قناين 
الأوك�صج���ن، وه���ذا التفاع���ل اأدى اإىل انفج���ار 

كبري، كما اأ�صيع".
واأ�ص���ار اجلب���وري اإىل "وج���ود اإهم���ال كب���ري 
ب�صبب تواجد عدد كبري م���ن املرافقن للمر�صى 
وهذا ما تتحمله منظومة احلماية املوجودة يف 

امل�صت�صفى".
وب���ن، اأن "ع���دد ال�صه���داء هو �صع���ف املر�صى 
الراقدي���ن، وه���ذا م���ا تتحمل���ه جه���ات احلماية 
امل�صوؤول���ة، ول يتحمله���ا فق���ط م�صوؤولو وزارة 

ال�صحة".
واأك���د رئي�س جلنة ال�صح���ة والبيئة يف جمل�س 
الن���واب، اأن "وزارة املالي���ة تتحم���ل ج���زءا من 
امل�صوؤولي���ة كونه���ا ق�ص���رت بتخ�صي����س مبالغ 
اإىل دائ���رة �صحة الر�صاف���ة التي طالبت بها منذ 
ثالث �صنوات ل�ص���راء منظومات اإطفاء وحماية 

للم�صت�صفى، لكن الوزارة مل تلب ذلك".
اىل ذلك اأكدت ع�صوة يف جلنة ال�صحة النيابية، 
اأن التحقيقات اأظه���رت اأن منظومة احلريق يف 
م�صت�صفى ابن اخلطيب معطلة منذ عام 2015.

وقال���ت ع�صو اللجنة النائب���ة وفاء ال�صمري يف 
ت�صري���ح اإىل )امل���دى(، اإن "ع���ددًا م���ن احلقائق 
مت التو�ص���ل اإليها من قب���ل جلنة ال�صحة بعد اأن 

مت تكليفه���ا بالتحقيق يف حري���ق م�صت�صفى ابن 
اخلطيب".

واأ�صاف���ت ال�صم���ري، اأن "منظوم���ة احلريق يف 
امل�صت�صفى معطلة منذ عام 2015"، مو�صحة اأن 
"العدي���د م���ن املخاطبات مت رفعه���ا اإىل وزارة 
ال�صح���ة ب�صاأن ه���ذه املنظومة، ومل ت���رد بحقها 

اأي اإجابة لغاية الوقت احلايل".
ع���ن  م�ص���وؤول  "اجلمي���ع  اأن  اإىل  واأ�ص���ارت، 
احل���ادث، بداي���ة م���ن وزي���ر ال�صح���ة والوكالء 
ومدير ال�صح���ة يف الر�صافة، و�صوًل اإىل مدير 

امل�صت�صفى".
وم�صت ال�صم���ري، اإىل اأن "التقرير الذي اأعدته 

اللجن���ة مت رفع���ه اإىل جمل����س الن���واب، وقد مت 
اجن���ازه بع���د ال�صتم���اع اإىل اإف���ادات ال�صه���ود 

احلا�صرين يف موقع احلادث".
وكان جمل����س ال���وزراء ق���د �صوت عل���ى اعتبار 
�صحايا حادث���ة حريق م�صت�صف���ى ابن اخلطيب 
يف بغ���داد �صه���داء، ومن���ح عائالته���م مبل���غ 10 

مالين.
اتخ���اذ  اأم����س،  ال�صه���داء،  موؤ�ص�ص���ة  واأعلن���ت 
الإج���راءات الكفيلة بالإ�صراع يف امل�صادقة على 

ملفات �صحايا حريق م�صت�صفى ابن اخلطيب.
وق���ال رئي����س املوؤ�ص�ص���ة عب���د الإل���ه النائلي اإن 
�صحايا  ملف  ملتابع���ة  م�صتمرة  "ال�صتع���دادات 

م�صت�صف���ى اب���ن اخلطي���ب بح�ص���ب توجيه���ات 
رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي".

واأ�ص���اف النائل���ي، اأن "امل�صادق���ة عل���ى ملفات 
�صه���داء احلادثة �صتك���ون يف اأ�صرع وقت ممكن 

من اأجل جرب ال�صرر لعائالتهم".
�صه���دت بغداد وع���دد من املحافظ���ات تظاهرات 
�صعبية تطال���ب مبحا�صبة امل�صوؤولن عن حريق 

م�صت�صفى ابن اخلطيب.
بغ���داد  يف  مظف���ر  �صاح���ة  م���ن  كل  و�صه���دت 
وحمافظ���ات وا�صط وكربالء م�ص���اء يوم الحد 
تظاهرات �صعبية للمطالبة مبحا�صبة امل�صوؤولن 

عن حريق م�صت�صفى ابن اخلطيب.
�صج���ل النظ���ام ال�صح���ي يف الع���راق تراجع���ا 
املا�ص���ي  الق���رن  بت�صعيني���ات  ابت���داء  ح���ادا 
نتيج���ة ال�صراع���ات واحل���روب وال�صطرابات 

القت�صادية التي ع�صفت بالبالد.
فف���ي ف���رة اخلم�صيني���ات م���ن الق���رن املا�ص���ي 
�صهدت بدء املراحل الأولية من تطوير اخلدمات 

ال�صحية الوطنية.
ويف ال�صتيني���ات كان حج���م الإنفاق كب���ريا، اإذ 
ُبني���ت م�صت�صفي���ات جديدة يف امل���دن والأرياف 
واأدخلت التكنلوجيا احلديثة اإليها، ومت ت�صميم 
امل�صت�صفيات عل���ى الطريقة الربيطانية لت�صتمل 
عل���ى 800 �صرير ملناطق كثافته���ا ال�صكانية بن 

100 األف و150 األف ن�صمة.
ووا�صل النظام ال�صحي تطوره يف �صبعينيات 

القرن املا�صي، حيث اأ�صبح دور هيئة اخلدمات 
ال�صحي���ة اأكرث و�صوحا من خ���الل امل�صت�صفيات 
والأطب���اء وحتدي���د نط���اق العم���ل ال�صحي يف 
املناط���ق الت���ي ي���راوح نفو�صها ب���ن 500 األف 
وملي���ون ن�صمة ويت���م تق�صيمه���ا ملناطق �صحية 
حتتوي على عدد �صكان مبقدار 200 األف ن�صمة.

ويف ت�صعيني���ات الق���رن املا�ص���ي �صه���د القطاع 
ال�صحي حقبة مظلمة ج���راء العقوبات الدولية 
الت���ي فر�ص���ت عل���ى الع���راق حينه���ا مم���ا اأدى 
والأجه���زة  الأدوي���ة  ا�صت���رياد  م���ن  للحرم���ان 
اأع���داد  بزي���ادة  ت�صب���ب  ال���ذي  الأم���ر  الطبي���ة، 
الوفي���ات بن الأطفال والن�ص���اء وكذلك ه�صا�صة 
البنى التحتية ال�صحية التي ل تنا�صب الرتفاع 

ال�صريع ل�صكان العراق.
وق���د �صه���د العراق م���ا بع���د ع���ام 2003 حروبا 
م���ن  الآلف  وت�صري���د  قت���ل  اإىل  اأدت  طائفي���ة 
املواطن���ن الع���زل وم���ا تاله���ا من ح���روب �صد 
اجلماع���ات امل�صلحة يف البالد، اأدت بدورها اإىل 
تدم���ري كب���ري يف مرافق الرعاي���ة ال�صحية التي 

كانت يف طور ا�صرجاع عافيتها.
وت�ص���ري اإح�صائي���ات ر�صمي���ة اإىل وج���ود 212 
م�صت�صفى عاما و95 م�صت�صفى خا�صا يف جميع 
اأنح���اء البالد يعم���ل منها 207 م�ص���اف عمومية 
و93 خا�ص���ا عل���ى التوايل كلي���ا اأو جزئيا. واأن 
عدد مراك���ز الرعاية ال�صحي���ة الأولية بلغ 990 

مركزا.
وتعليق���ا على تردي الو�ص���ع ال�صحي، اعتربت 
اخلب���رية القت�صادي���ة �ص���الم �صمي�ص���م اأن مهنة 
الط���ب واخلدمات ال�صحية تعتم���د يف جناحها 
عل���ى دور الكادر الو�صطي من م�صاعدي الأطباء 
واملمر�ص���ن، وا�صف���ة اإي���اه باحللق���ة املفق���ودة 

والثغرة الكبرية يف العراق.
وت�صي���ف �صمي�ص���م، اأن املمر�ص���ن يف القط���اع 
ال�صح���ي اأغلبه���م من غري اجلامعي���ن ومن غري 
املوؤهل���ن اأكادميي���ا وغالب���ا م���ا يقع���ون فري�صة 
الق�صاي���ا ال�صيا�صي���ة، مو�صح���ة اأن م���ا بعد عام 
2004 اأغلبه���م كانوا ينتم���ون اإىل تيار �صيا�صي 
مع���ن و�صيط���روا من���ذ ذل���ك الوقت عل���ى اأغلب 
امل�صت�صفي���ات حتى كانوا يتحكم���ون يف اأق�صام 

من امل�صت�صفى.
ولفتت �صمي�ص���م اإىل اأن���ه كان "باإمكان املمر�س 
اأن يه���دد الأطب���اء واملر�ص���ى وي�صت���ويل عل���ى 
ال�صفقات والأدوي���ة وتهريبها لل�صوق ال�صوداء 
اأو بيعه���ا يف مذاخر و�صيدليات تابعة لهم، مما 

ي�صكل ف�صادا وحتديا للقطاع اخلا�س".
وبح�ص���ب تقاري���ر دي���وان الرقاب���ة املالي���ة فاإن 
اأغل���ب امل�صت�صفي���ات واملراك���ز ال�صحي���ة تعاين 
من ع���دم توفر اأطب���اء الخت�صا�س، مما يتطلب 
تهيئ���ة الع���دد ال���كايف، اإ�صاف���ة اإىل ع���دم توف���ر 
الأدوي���ة اأو تكون منتهية ال�صالحية لدى بع�س 

امل�صت�صفيات.
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 بغداد/ املدى

املائي���ة،  امل���وارد  وزارة  و�صف���ت 
التقاري���ر الت���ي حتذر م���ن ارتفاع 
الع���رب  �ص���ط  املي���اه يف  ملوح���ة 
ب�"املبالغ فيه���ا"، مبينًة اأن "املياه 
خ���الل املو�ص���م ال�صيف���ي احل���ايل 
�صتكون متوفرة وبنوعية جيدة".

ويف وق���ت �صاب���ق، اأ�ص���ارت اأنباء 
اأق�ص���ى  ال�صيب���ة  ناحي���ة  اأن  اإىل 
جن���وب حمافظة الب�ص���رة �صجلت 
ارتفاع���ًا ملحوظ���ًا مبلوح���ة مياه 

�صط العرب املطل على اخلليج.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان تلق���ت 
)امل���دى( ن�صخ���ة من���ه: "تداول���ت 
بع����س وكالت النب���اء يف الآونة 
واأخب���ار  ت�صريح���ات  الأخ���رية 
مبالغ فيها ب�ص���اأن ارتفاع امللوحة 

وت���ود  الع���رب،  �ص���ط  مي���اه  يف 
وزارة امل���وارد املائي���ة اأن تطمئن 
امل�صتفيدي���ن يف كاف���ة حمافظ���ات 
الع���راق ب���اأن املياه خ���الل املو�صم 
ال�صيفي احل���ايل �صتكون متوفرة 

وبنوعية جيدة".
"م�صتم���رة حاليًا  اأنه���ا  واأ�صاف���ت 
باإي�ص���ال كمية املي���اه املتفق عليها 
م���ن نه���ر دجل���ة اىل �ص���ط الع���رب 
عند احلدود الفا�صلة مع حمافظة 
مي�ص���ان والتي مل تقل عن 75م3/
ث���ا وه���ذه الكمي���ة كافي���ة لإيقاف 
تقدم امل���د امللحي مل�صاف���ات كبرية 

يف �صط العرب".
وعزت الرتف���اع الن�صبي لالأمالح 
يف مي���اه �ص���ط الع���رب يف منطقة 
�صيح���ان اإىل "النق����س يف كمي���ة 
املي���اه ال���واردة من نه���ر الكارون 

اإ�صافة اىل قيام اجلانب الإيراين 
بت�صري���ف مي���اه الب���زل الزراعي 
عن���د م�صب نهر ال���كارون يف �صط 
الع���رب وال���ذي اعر�ص���ت علي���ه 

الوزارة لعدة مرات".
واأو�صح البيان اأن "الوزارة حاليًا 
تدي���ر ت�صغي���ل القن���اة الأروائي���ة 
منطق���ة  م���ن  املي���اه  تنق���ل  الت���ي 
كتيب���ان اىل منطقة راأ����س البي�صة 
يف اأق�ص���ى اجلنوب وه���ذه القناة 
ت�صم���ن تاأمن مي���اه جي���دة لكافة 
م�صاري���ع الإ�صال���ة الواقع���ة عليها 
ولكافة الأق�صية والنواحي ابتداًء 
من ق�صاء �صط العرب و�صوًل اىل 
الف���او وب�صمنه���ا ناحي���ة ال�صيبة 
والت���ي �صتلب���ي احتياج���ات مياه 

ال�صرب والبلديات".
وكان مدير ناحي���ة ال�صيبة، اأحمد 
ت�صري���ح  يف  ق���ال  ق���د  الربيع���ي 
امللوح���ة  ن�صب���ة  اإن  �صحف���ي 
جتاوزت ال���� TDS  3100وتوقع 
مبين���ًا  الن�صب���ة،  تل���ك  ترتف���ع  ان 
وح���ال  املركزي���ة  "احلكوم���ة  اأن 
ع���دم حتركه���ا به���ذا ال�ص���دد فق���د 
حتدث كارث���ة يف جنوبي الناحية 
وق�صاءي اأبي اخل�صيب والفاو".

اجله���ات  "فاحتن���ا  واأ�ص���اف: 
احلكومي���ة بهذا الرتف���اع، بهدف 
و�ص���ول  ملن���ع  اإج���راءات  اتخ���اذ 
الل�ص���ان امللح���ي باجت���اه الناحية 
الب�ص���رة"،  جنوب���ي  ومناط���ق 
مو�صحًا اأن "املياه يف الناحية يف 
الوقت الراهن �صاحلة لال�صتهالك 
الب�ص���ري واحليواين، لك���ن ناأمل 
م���ن  الن�صب���ة  تل���ك  ترتف���ع  ل  اأن 
امللوح���ة وبالتايل ي�صطر الأهايل 

ل�صراء املاء لال�صتهالك اليومي".

الموارد المائية تكذب تقارير تحدثت 
عن ارتفاع ملوحة المياه في �شط العرب

 بغداد/ املدى

وعالج  ال�صهداء  تعوي�س  جهود  يف  العراقي  املركزي  البنك  �صارك 
احلرحى، ف�صال عن تاأهيل امل�صت�صفى، بح�صب بيان تلقته )املدى(.

العراقي  املركزي  البنك  من  اإ�صهاما  انه  املركزي:  البنك  بيان  وقال 
وامل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية غري امل�صرفية يف التخفيف من الأ�صرار 
التي اأ�صابت ذوي ال�صهداء واجلرحى، ولإعادة تاأهيل امل�صفى، ولدعم 
جهود احلكومة يف معاجلة اآثار هذا احلادث الأليم، فقد اأطلق مبادرة 

تت�صمن ما يلي:
- تخ�صي�س منحة لذوي �صهداء احلادث.  1

- تخ�صي�س منحة لكل جريح من جرحى احلادث.  2
- دعم جهود احلكومة يف اإعادة تاأهيل امل�صفى وفقا ملا يتم التن�صيق   3

به مع دولة ال�صيد رئي�س الوزراء.
"ناأمل اأن مير هذا احلادث و�صعبنا  وختم البنك املركزي البيان قائال: 
م�صتقبله  وبناء  م�صركاته  لإغناء  الوطنية  وحدته  على  اإ�صرارا  اأكرث 

الزاهر".

مبادرة من البنك المركزي لتعوي�ض ال�شهداء واإ�شعاف المر�شى

ثاين تظاهرة اأمام هيئة احل�شد تنتهي
 ب�شدامات مع القوات الأمنية 



ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
تنويه

ورد سهواً في جريدة املدى بالعدد املرقم )4927( الصادر بتاريخ 2021/4/21 
اع��ان مناقص��ة حتمي��ل وتفريغ احلبوب في ف��رع دهوك / س��ايلو زاخو 
والش��يخان حيث ورد في فقرة التنظيف بان املبل��غ )1.000.000( مليون 
دينار ش��هرياً خطأ والصحيح هو )1.000.000( ملي��ون دينار لكل موقع 

شهرياً... لذا اقتضى التنويه 

�شكر وتقدير..
نتق��دم بالش��كر والتقدير إل��ى العميد عبد 

الق��ادر يونس جه��اد، مدير مجمع تس��جيل 

املركب��ات / بغ��داد 7 ، ملبادراته اإلنس��انية في 

تقدمي املساعدة للناس، وخصوصا كبار السن 

منهم.
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 ذي قار/ ح�شني العامل

ه����ور  يف  ال�سيادي����ن  جمعي����ة  رئي�����س  وق����ال 
ال�سناف، ناجي رحيم ح�سن ال�سعيدي ل�)املدى( 
انه "ومن����ذ ا�ستئناف اعمال �سي����د اال�سماك بعد 
انته����اء فرتة املنع يف 16 ني�س����ان احلايل اخذت 
مناط����ق االه����وار الو�سط����ى واحلّم����ار واأه����وار 
امي����ن الفرات يف ذي قار ت�س����در يوميا اأكرث من 
100 ط����ن من اال�سماك اىل املحافظات اجلنوبية 
والو�سطى وال�سمالية"، م�سريا اىل ان "ذلك وان 
كان فيه منفعة لل�سيادين اال انه يتطلب تعوي�سا 
للكميات الت����ي يجري �سيدها عرب برامج لتكاثر 

اال�سماك باالإ�سبعيات والريقات".
وا�س����ار ال�سعي����دي اىل ان "مناط����ق االه����وار مل 

ت�سه����د اي برامج الإط����الق اال�سبعيات طيلة عام 
2020 وحتى االآن"، منوها اىل ان "�سهر ني�سان 
هو املوعد املنا�سب للتكاث����ر لكن وزارة الزراعة 
مل تطل����ق برنامج االكث����ار ال����ذي كان معموال به 

خالل عام 2019 واالعوام ال�سابقة".
وب����ن ان "وزارة الزراعة كان����ت ت�سخ اأكرث من 
50 ملي����ون ط����ن م����ن اال�سبعي����ات والريقات يف 
مناط����ق اه����وار النا�سري����ة يف كل ع����ام اال انه����ا 
حرمت املحافظة من ذلك ال�سباب غري معروفة"، 
حمذرا من "ا�ستنزاف املخزون ال�سمكي ومن ثم 
انقرا�����س اال�سم����اك ما مل يتم تعوي�����س الكميات 

التي يتم �سيدها".
ولوح رئي�س جمعية ال�سيادين يف هور ال�سناف 
ب����ان "ال�سيادي����ن �سيقوم����ون بع����د انته����اء �سهر 

رم�س����ان باعت�سام مفتوح ام����ام مبنى املحافظة 
للمطالب����ة بحقوقهم واالحتج����اج على احلرمان 
املتعمد من اال�سبعيات والت�سليف واخلدمات"، 
منوه����ا اىل ان "مطال����ب ال�سيادي����ن �ستت�سم����ن 
اأهم����ل  الزراع����ة كون����ه  باإقال����ة وزي����ر  املطالب����ة 
مناط����ق االه����وار ومل يق����دم اي مب����ادرة الطالق 

اال�سبعي����ات ودعم �سكان االهوار من ال�سيادين 
ومرب����ي املوا�س����ي وال�سيما قطع����ان اجلامو�س 
الت����ي يق����در عددها ب����� 30 األ����ف راأ�����س ومازالت 

حمرومة من االعالف والرعاية البيطرية".   
وع����ن اثر اط����الق اال�سبعيات على حي����اة �سكان 
ح�س����ن  ال�سي����اد  ق����ال  وال�سيادي����ن  االه����وار 

اال�س����دي ل�)امل����دى( ان "اط����الق اال�سبعيات من 
�ساأن����ه ان ينع�����س احلي����اة يف مناط����ق االه����وار 
وي�سه����م بتنمي����ة ال����رثوة ال�سمكية الت����ي اخذت 
ترتاج����ع نتيجة كرثة اع����داد ال�سيادين"، مبينا 
ان "انع����دام فر�����س العم����ل يف مناط����ق االهوار 
واملناط����ق املتاخمة له����ا جعل ال�س����كان املحلين 

يلج����وؤون اىل �سيد اال�سماك باأعداد كبرية وهذا 
م����ا ا�ستن����زف تل����ك ال����رثوة وبات����ت بحاجة اىل 

تعوي�س باالإ�سبعيات الغرا�س التكاثر".
وحذر اال�سدي "من انقرا�س اال�سماك يف مناطق 
االه����وار ان مل يجِر التعجي����ل باإطالق املزيد من 
اال�سبعي����ات"، م�س����ريا اىل ان "�سح����ة اال�سماك 
ال�سيادي����ن  هج����رة  اىل  �سي����وؤدي  وانقرا�سه����ا 
وال�س����كان املحلين من مناطق االهوار والزحف 

باجتاه املدن للبحث عن رزقهم اليومي".
ودع����ا اال�س����دي اىل ان "تق����وم وزارة الزراع����ة 
ب�سم����ول ال�سيادي����ن بال�سل����ف املالي����ة"، منوه����ا 
اىل ان "عملي����ة الت�سلي����ف كانت قائم����ة قبل عدة 
�سن����وات وبواقع خم�سة مالين دينار ومن دون 
فوائد وت�سدد عرب �ست �سنوات اال ان ال�سيادين 
الذي����ن �سددوا ما بذمتهم م����ن ال�سلفة ال يحق لهم 
�سحب �سلف اخرى رغم حاجتهم لتلك ال�سلف".

وتاب����ع اال�سدي ان " االو�ساع املعي�سية املرتدية 
ه����و ما يدعون����ا اىل املطالبة ب�سم����ول ال�سيادين 
مبنحة �سبكة احلماية االجتماعية خالل اال�سهر 
التي مين����ع فيها ال�سيد"، موؤك����دا وجود 3 االف 

�سياد جماز يف اأهور النا�سرية وحدها".
القي����ام  اىل  الزراع����ة  "وزي����ر  اال�س����دي  ودع����ا 
بزيارة اهوار النا�سري����ة واالطالع على احوال 
االه����وار وال����رثوة ال�سمكي����ة واالو�س����اع الت����ي 
للق����اء  موع����د  حتدي����د  اأو  ال�سي����ادون  يعي�سه����ا 
وف����د م����ن ال�سيادي����ن و�س����كان االه����وار لتبي����ان 
حج����م معاناته����م وط����رح ق�ساياه����م ومطالبه����م 

امل�سروعة".

ت�شدر 100 طن من الأ�شماك يومًا.. وال�شيادون يحذرون من انقرا�شها

لل�ص��نة الثاني��ة.. حرم��ان اأهوار النا�ص��رية م��ن اإ�ص��بعيات التكاثر 

ك�شف �شي��ادو ال�شماك يف مناط��ق اهوار النا�شرية ي��وم اأم�س، عن  
ت�شدير 100 طن من ا�شماك البني والكارب واجلري يوميا اىل ا�شواق 
املحافظات. وفيما ح��ذروا من ا�شتنزاف املخزون ال�شمكي يف مناطق 
اله��وار نتيجة حرمانه��ا من برام��ج تكاثر ال�شم��اك بالإ�شبعيات 
طيل��ة العام��ني احل��ايل واملن�ش��رم، طالب��وا باإقال��ة وزي��ر الزراعة 

لإهماله الث�روتني ال�شمكية واحليوانية يف املناطق املذكورة.

لفيف من املواطنني
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  متابعة: املدى

تزوجت العراقي���ة، ملياء، بعمر 17 عامًا بعد “عالقة 
ح���ب ا�س���تمرت �س���نة”، لك���ن  بع���د اأ�س���هر قليل���ة من 

الزواج وقع الطالق، كما تقول ملياء.
تقول ملي���اء “كنت اأتعر�ض للتعني���ف، �سواء اللفظي 

اأو اجل�سدي اأحيانًا، فطلبت الطالق«.
ولدى ملياء طفلة يف الثانية من عمرها، تعي�ض حاليًا 
يف من���زل اأه���ل والدته���ا، حي���ث يق���وم وال���د الطفلة 
ب���دوره “مادي���ًا لدع���م ابنته عل���ى الرغم م���ن زواجه 
بامراأة اأخرى بعد ثالثة اأ�سهر من الطالق” من ملياء.

ملياء هي واحدة من اآالف الن�ساء العراقيات اللواتي 
انته���ى به���ن احل���ال اإىل الط���الق واإنه���اء حياته���ن 

الزوجية الأ�سباب خمتلفة.
و�سجل���ت املحاك���م العراقي���ة اأكرث م���ن 6000 حالة 
ط���الق يف �سه���ر اآذار املا�س���ي، بح�س���ب اإح�سائي���ة 

ن�سرها موقع جمل�ض الق�ساء االأعلى العراقي.
يف املقاب���ل �سجل���ت املحاكم العراقية نح���و 31 األف 
حال���ة زواج يف ال�سه���ر نف�س���ه، مبا يعن���ي اأن حاالت 
الط���الق و�سل���ت اإىل 20 باملئة من جمم���وع حاالت 

الزواج تقريبًا.

اإجراءات الطالق
وتقول ب�سرى اإنها تزوج���ت للمرة الثانية بعمر 33 
عام���ًا من رجل يكربه���ا قلياًل، لكن “بع���د �سنتني من 
ال���زواج هجرها زوجها متامًا، وات�سل بها بعد فرتة 

يقول اإنه طلقها«.
ومل ت�ستلم ب�س���رى اأي ورقة تثبت طالق زوجها لها، 
فا�سط���رت اإىل تعي���ني حم���ام ا�ستغرق���ه االأم���ر �سنة 

كاملة ليح�سل لها على طالق م�سدق من املحاكم.
“بع����ض  اإن  الكن���اين،  نا�س���ر  املحام���ي،  ويق���ول 
املتزوج���ني يلج���وؤون اإىل هذه الطريق���ة لتفادي دفع 

احلقوق القانونية للزوجة«.
وي�سي���ف الكن���اين “ اإن “ح���االت الط���الق تنت�س���ر 
ب�سكل كبر وغ���ر م�سبوق، وهناك زي���ادة ملمو�سة 
ن�ساهده���ا كل ف���رتة”، موؤك���دًا “يف ت�سري���ن الثاين 
املا�س���ي جتاوز عدد حاالت الطالق ال�سهرية 9 اآالف 

حالة«.
وينتق���د الكن���اين نظ���ام االإح�س���اء العراق���ي ال���ذي 

ال ين�س���ر معلوم���ات ع���ن عم���ر الزوج���ني وحالتهم���ا 
اأخ���رى  ومعلوم���ات  ال���زواج  وم���دة  االقت�سادي���ة 

�سرورية “لفهم �سبب تزايد هذه الظاهرة«.
ويقول الكن���اين اإن املتزوجني “يخ�سعون ل�سغوط 
قا�سي���ة خالل ف���رتة التح�سر لل���زواج منها �سغوط 
اقت�سادي���ة واجتماعي���ة �ستلقي بظالله���ا الحقا على 

الزواج اله�ض اأ�ساًل«.
ونق���ل موقع جمل����ض الق�س���اء االأعلى ع���ن القا�سية 
بي���داء كاظم قولها اإن اأ�سباب وق���وع دعاوى الطالق 
اأو التفري���ق خمتلفة “فمنه���ا  تفريق للهجر اأو تفريق 
لع���دم االنفاق اأو تفريق ب�سب���ب مر�ض اأو ممار�سات 

غر �سرعية” .
فيم���ا تع���زو القا�سي���ة يف حمكم���ة اأح���وال الك���رخ، 
نور عدنان حمم���ود، اأ�سباب ارتف���اع حاالت الطالق 
اإىل “ االنفت���اح الذي �سهده العراق خ���الل ال�سنوات 
االأخرة )..( ال�سيما عندما �ساع يف املجتمع الهاتف 
النق���ال الذي ي�سيء البع����ض ا�ستخدامه )...( فرنى 
اأن اأغل���ب امل�س���اكل تكون ب�سبب خيان���ات زوجية اأو 

 عالقات غر م�سروعة”.  
كم���ا ينق���ل املوق���ع ع���ن الباحث���ة االجتماعي���ة، وئام 
ح���امت جعفر، قولها اإن من اأ�سب���اب الطالق اأي�سًا هو 
»ال�سكن امل�سرتك م���ع العائلة وزيادة عدد اأفرادها ما 
ي���وؤدي اإىل ح���دوث م�س���اكل ت�س���ل  اإىل الطالق«، من 
غ���ر اأن تن�سى »�س���وء االأو�س���اع االقت�سادية« التي 

تعترب من اأهم االأ�سباب.  
ونقل���ت الباحثة ق�س���ة فتاة تزوجت م���ن �ساب طلب 
منه���ا اأن تكون اأي�س���ًا »زوجة الأخوت���ه«، م�سرة اإىل 
اأن الفت���اة تعر�س���ت للتخدي���ر »ووج���دت اأخ زوجها 
يف فرا�سه���ا �سباحًا«، ثم منعت من ا�ستخدام الهاتف 

حتى متكنت من الهرب ب�سعوبة.
ويتف���ق املحام���ي �سعيد مرت�س���ى م���ع الباحثة وئام 
االقت�سادي���ة  “الظ���روف  عل���ى  برتكي���زه  جعف���ر 
املرتدي���ة”، م�س���رًا اإىل اأن “طبيع���ة املجتمع جتعل 
ال���زواج فعاًل اأوتوماتيكيا يطلب م���ن الرجل واملراأة 

القيام به حتى واإن كانت ظروفهم غر منا�سبة«.
ويقول مرت�سى ال توجد لدينا اإح�ساءات عن اأ�سباب 
الط���الق واأكرثها �سيوعًا، لكن ميكنن���ي اأن اأجزم اإن 
لالأح���وال االقت�سادية يد يف اأكرث م���ن 70 باملئة من 

حاالت الطالق.

 ترجمة حامد اأحمد   

عن���د اإدخالك لكلم���ة مو�س���ل يف مت�سفح غوغل 
العم���الق عل���ى االنرتنت فم���ن املتوقع ج���دًا اأن 
يقع نظرك على العديد من �سور الدمار، مع ذلك 
فعندم���ا ت�سيف كلمة، �سبي����ض space، لعبارة 
البحث فاإنك �سرتى �سورًا ل�سباب وهم يعملون 
مل�ستقبله���م وم�ستقب���ل مدينته���م، ه���ذه املجومة 
   Mosul Space م���ن ال�سب���اب يطل���ق عليه���م
اأو ف�س���اء املو�سل وه���و ف�س���اء اأو ور�سة عمل 

اأ�س�سها النا�سط �سال���ح حممود، وق�سته املليئة 
بال�سجاعة واملثابرة واالأمل.

تع���ود ق�سة، ف�س���اء املو�سل، اىل ع���دة �سنوات 
اىل ال���وراء، وخ���الل اأيام���ه كطال���ب، بينما كان 
يدر�ض هند�سة كهرباء وات�ساالت، �سئم حممود 
من اأ�سل���وب التدري�ض التقلي���دي يف اجلامعات 
العراقية، وقال “ التدري�ض يف بع�ض اجلامعات 
العراقية ميئو�ض منه.” وتلهفه للتعلم طراأت له 
فك���رة ال�سروع بن���ادي موهوبني كم���ا هو حاله 
لك���ي يتمكنوا من �سراء مع���دات الكرتونية مثل 
اأجهزة مايكرو كونرتول وجم�سات وحمركات، 
ماطور، لغر�ض التعلم والتدريب بالعمل عليها.

وعندم���ا ب���داأت اجلول���ة الثانية م���ن امل�سرتيات 
االلكرتوني���ة يف ع���ام 2014 كان تنظيم داع�ض 
قد ا�ستح���وذ عل���ى املدينة. حممود غ���ادر بينما 
بق���ي زميله زي���د يف املو�سل ال���ذي تلقى جميع 

امل�سرتيات االأخرة بداًل منه.
عل���ى مدى ث���الث �سن���وات مل يتل���َق الطالب يف 
املو�سل تعليمًا منتظم���ًا. وبعد �سنة واحدة من 

احل�س���ار اغلقت جمي���ع اجلامع���ات واملدار�ض. 
ولكن ب�سب���ب وجود طالب ما يزال���ون يريدون 
التعل���م جل���اأوا اىل حمم���ود للن�سيح���ة. والأجل 
موا�سل���ة تعليمه���م اأو�سى بق���راءة كتب معينة 
ون�سحه���م با�ستع���ارة مواد الكرتوني���ة من زيد 
للتمري���ن معهم. وقال لهم “ عليك���م اأن ت�ستغلوا 

هذا الوقت ب�سكل جيد.«
حمم���ود مل يتمك���ن م���ن الذه���اب للجامع���ة على 
م���دى ع���ام، ولكن���ه ي�ستطي���ع الذه���اب جلامعة 
املو�سل البديلة الت���ي اأ�س�سها لطالب هربوا من 
مدينة املو�سل وا�ستق���روا يف كركوك، وباإلهام 
وبع����ض التربع���ات املالية من برنام���ج االبتكار 
للتنمي���ة يرعاه برنامج التنمي���ة لالأمم املتحدة ، 
بدا اأي�سًا بتنمية مبادرة ف�ساء املو�سل اأكرث عن 
بعد، وقد متكن يف عام 2016 من تنظيم ور�سة 
عم���ل كبرة ت�س���م 200 �سخ�ض م���ن �سباب من 
اجلامعة على مع���دات الكرتونية عرب االنرتنت 
، وخ���الل ال�سنة االأخرة من ح�سار املو�سل من 
قب���ل تنظيم داع�ض مل يع���د هناك اأي ات�سال عرب 

االنرتن���ت وفق���د االت�سال بزيد. حي���ث قال “ مل 
اأك���ن اأعلم فيما اإذا كان زيد عل���ى قيد احلياة يف 

تلك اللحظة.«
يف تل���ك االأثناء حتررت منطق���ة بعد منطقة يف 
املو�س���ل م���ن تنظي���م داع����ض ب�سمنه���ا املنطقة 
التي يعي����ض فيها �سديقة زي���د، ويقول حممود 
التح���ق كذلك زم���الء اآخرون م���ن مناطق اأخرى 
مت حتريرها  �سم���ن جامعة املو�سل البديلة يف 
كرك���وك. كان اأم���ر مذهل اإنه �س���يء عاطفي جدًا 
كاأن���ك ت�سع���ر اأن احلياة قد عادت م���ن جديد بعد 

جتمع ال�سباب.
كان���ت فك���رة ف�س���اء املو�س���ل م���ا ت���زال تعي�ض 
بينه���م، ولذا ب���داأوا بتنميته���ا مب�ساعدة �سديق 
اآخر. ال�سيء املهم بالن�سبة لهم كانت يف العودة 
اىل املو�س���ل والبح���ث ع���ن موق���ع لعم���ل مكان 

الت�سغيل.
ب���داأت املجموعة مبا�س���رة بتاأجر مكان وف�ساء 
�سيان���ة  مب�ساري���ع  �سرع���وا  عندم���ا  هيكل���ي 
وت�سلي���ح معدات طبية مت�س���ررة جراء احلرب 

جاريتا����ض،  منظم���ة،  م���ن  مب�ساع���دة  وذل���ك 
الت�سيكي���ة غ���ر احلكومي���ة، وم���ن ث���م م���ن قبل 
وكال���ة التنمية االملاني���ة GIZ. يقول حممود “ 
االأ�سخا����ض الوحي���دون الذين كان���وا يتمتعون 
بخ���ربات الطب���ع الثالث���ي االأبع���اد ه���م ال�سباب 

املنتمون ملبادرة ف�ساء املو�سل.«
وخ���الل ال�سنوات االأخرة متكن ف�ساء املو�سل 
وبحل���ول  اال�ستيعابي���ة.  طاقت���ه  تو�سي���ع  م���ن 
ت�سري���ن الث���اين ع���ام 2020 كان له���م ور�س���ة 
ت�سني���ع ومنطقة عم���ل اإ�سافية وقاع���ة تدريب 
وقاعة اجتماعات اأي�سًا، وقاموا باإطالق دورات 
تدريب اأي�سًا يف جمال التجارة والتكنولوجيا. 
وخالل عملي���ات التدريب فكر موؤ�س�سو الور�سة 
القيام بعم���ل جماعي.وقال حمم���ود “ اأردنا اأن 
ننمي هذه الثقاف���ة اجلديدة للنا�ض الذين كانوا 

حتت �سيطرة داع�ض على مدى ثالث �سنوات.«
ومب�سارك���ة ال�سباب ملبادرة ف�س���اء املو�سل فان 
املتطوع���ني ي�ستطيع���ون احل�س���ول على خربة 
عمل مفيدة خالل م�ساركتهم يف ور�سات العمل.  

ويوؤك���د موؤ�س�ض الور�سة حمم���ود بقوله “ رمبا 
الفر�ض ما تزال غر جاذب���ة وال�سوق التجاري 
لب���دء  �س���يء  كل  تعلم���وا  ولكنه���م  غ���ر جي���د، 

مبادرات جديدة ومن ثم تطويرها.«
خالل اأزمة وب���اء كورونا، اأب���دت مبادرة ف�ساء 
املو�س���ل اأن���ه بامكانه���ا خل���ق �س���يء مفي���د يف 
العراق، ومع وجود �سحة بكثر من التجهيزات 
الطبي���ة، ف���ان املجموع���ة انتجت واقي���ات وجه 
�س���د فايرو����ض كورون���ا  م���ن من���اذج اأ�سلي���ة 
وكذل���ك اأجه���زة الكرتونية لغ�س���ل االأيدي بدون 
مل�سه���ا. وه���م يعمل���ون االآن عل���ى جه���از الإنتاج 
االأوك�سج���ني، وخالل ف���رتة احلظر لعام 2020 
تربعت الور�سة ب 300 غطاء وجه للم�ست�سفى، 
وه���م يبحث���ون االآن عن زبائ���ن الإنت���اج كميات 
اأك���رب. ويق���ول حممود “ نح���ن نري���د اأن نبعث 
ر�سال���ة اأن���ه بامكان���ك �سنع �سيء حت���ى لو كنت 

�سمن فريق �سغر.«

 عن جملة بايونري بو�ست

 ترجمة: املدى

مزارعون كرد ينظرون بح�سرة على 
حما�سيلهم ، كل يوم بدون �سقوط 

اأمطار هو يوم اآخر تت�سح فيه اأكرث 
حقيقة اأن مو�سمهم الزراعي قد انتهى 

قبل ن�سوجه .
تراكمات من هبوط حاد مبعدل �سقوط 
الأمطار ، الذي يقول عنه البع�ض باأنه 
غري م�سبوق ، ف�ساًل عن �سيا�سات مائية 

عدائية من بلدان جماورة ، قد تركت 
مزارعي اقليم كرد�ستان ي�سعرون 

بالياأ�ض ، مما يزيد من ح�سرتهم هو 
عدم وجود تعوي�سات خل�سائرهم ول 

توجد اأحكام واتفاقات مع كل من تركيا 
واإيران اللتني تقيدان تدفق منا�سيب 

املياه لالإقليم .

رم�س���ان غال���ب خور�سي���د ، م���زارع م���ن قرية 
خويلني يف منطقة �ساجن���وا باقليم كرد�ستان 
منطقتن���ا  “ ت�س���ررت  اآي  اإي�س���ت  مل���دل  ق���ال 
باجلف���اف وقل���ة هب���وط االأمط���ار ب�س���كل حاد 
، وال���ذي اأث���ر ذل���ك عل���ى حما�سي���ل احلنط���ة 

وال�سعر وروافد املياه .«
ع���دة مناط���ق يف الع���راق تاأث���رت م���ن حاالت 
جف���اف ح���ادة على م���دى �سن���وات ، ولكن هذا 
العام يقول مزارعون بان املنطقة �سهدت اأكرث 

حاالت تدين ب�سقوط االأمطار من قبل .
واأ�س���اف خور�سيد بقول���ه “ مل اأر �ُسح �سقوط 
اأمط���ار مث���ل ه���ذا املو�س���م . فه���ذا يوؤث���ر على 
حما�سيلن���ا ومعي�ستن���ا ب�س���كل خط���ر ، نحن 
نعتمد على الزراعة وتربية االأغنام واملوا�سي 
. نفتق���ر اىل االأع�ساب الكافية لرتبية موا�سينا 

».
الع���راق يعترب من بني البل���دان االأكرث ت�سررًا 
بالتغر املناخي . وتقع منطقة �سمايل العراق 
�سمن مناخ منطقة البحر املتو�سط . وا�ستنادًا 
ما�سات�سو�ست����ض  معه���د  اأج���راه  لتحلي���ل 
للتكنلوجي���ا MIT  يف عام 2020 فان حو�ض 
البحر املتو�س���ط هو اأ�ساًل مت�س���رر من زيادة 
معدالت الدفء العاملية على نحو وا�سع ، واإن 
مع���دالت هبوط االأمطار املو�سمية قد تتناق�ض 
الثالث���ة  العق���ود  م���دى  عل���ى  بن�سب���ة %40 

املا�سية .
تناق�ض مع���دالت هبوط االأمطار يف هذا اجلو 
احلار يعترب خطرًا خ�سو�س���ًا واأن الكثر من 
املزارع���ني هنا يعتم���دون على اأمط���ار ال�ستاء 
مل���لء م�ستودعاته���م املائية الت���ي تكفيهم خالل 

ف�سل ال�سيف احلار واجلاف .

اإقلي���م  منطق���ة  يف  الزراع���ي  املو�س���م  يب���داأ 
اأوائ���ل �سه���ر ت�سري���ن الث���اين  كرد�ست���ان يف 
مع ب���دء مو�سم هط���ول االأمط���ار ، واأن مو�سم 
احل�س���اد يبداأ يف منت�س���ف اأيار وي�ستمر حلد 

نهاية �سهر حزيران .
يف هذا املو�س���م ، ت�سبب �ُسح هط���ول االأمطار 
بتقوي�ض ق���درة الفالحني عل���ى رفد حما�سيل 
غذائي���ة لل�سوق يف الع���راق ، مما اأثر ذلك على 
حي���اة مالي���ني م���ن النا����ض الذين ه���م يعانون 

اأ�ساًل من �سائقة يف موارد املياه .
يف ناحي���ة �ساجن���وا  الت���ي تبع���د مب�سافة 70 
ك���م جن���وب �س���رق ال�سليماني���ة ، و ا�ستن���ادًا 
الح�سائي���ات ن�سرتها موؤخ���رًا املديرية العامة 
لزراعة ال�سليمانية ، فان معدل هطول االأمطار 
الكل���ي بحل���ول 10 ني�سان و�س���ل اىل مقيا�ض 
182 مل���م فقط ، مقارنة مع معدل هبوط و�سل 
اىل 532 ملم للفرتة نف�سها من العام املا�سي .

اأغل���ب املزارع���ني يف منطق���ة اإقلي���م كرد�ستان 
يعتمدون على االأمط���ار يف زراعة حما�سيلهم 
تعت���رب  والت���ي   ، وال�سع���ر  احلنط���ة  م���ن 
املحا�سي���ل ال�ستوي���ة الرئي�س���ة للمنطق���ة ، مع 
ذل���ك فان مع���دالت ن�س���ب هبوط االأمط���ار لهذا 
الع���ام يف االإقلي���م ق���د تراجعت كث���رًا مقارنة 
بالع���ام املا�س���ي ، املناطق التي ت�سه���د اأجواء 
اأكرث �سخونة وحرارة مثل جارميان و كاالر و 

�ساجنوا و كفري هي االأكرث ت�سررًا .
حمم���د عبد الرحمن ، مزارع ك���ردي من ناحية 
دوكان الت���ي تبعد مب�سافة 109 كم �سمال غرب 
حمافظ���ة ال�سليماني���ة ، الذي ي���زرع ما يقارب 
م���ن 85 دومنًا من حم�سول احلنطة خالل هذا 

املو�سم ، ي�سعر بياأ�ض متزايد .

ق���ال عبد الرحمن “ املزارعون هنا يعانون من 
خ�سائ���ر ب�سب���ب اجلفاف ، الرتب���ة التي تعتمد 
على �سقوط االأمطار اأ�سبحت غر خ�سبة على 
نحو كبر اأو اإنه���ا تنتج حما�سيل ذات نوعية 

رديئة وكميات قليلة .«
واأ�س���اف قائاًل “ روافد مياهن���ا �ستجف قريبًا 
ب�سب���ب �ُسح االأمطار والثل���وج هذا العام ، هذا 
�سي�سب���ب نق�س���ًا كب���رًا يف جتهي���زات املي���اه 
ال�ستخداماتنا اخلا�سة ولب�ساتيننا و ما�سيتنا 

».
حت���ى اأن اجلفاف ق���د �سرب املناط���ق اجلبلية 
الت���ي  ب�سمنه���ا منطق���ة هاورام���ان اجلبلي���ة 
دائم���ًا ما تكون املياه تغمره���ا وتعترب مق�سدًا 

�سياحيًا جمياًل .
زينادي���ن �ساح���ب حمم���د ، مهند����ض زراع���ي 
منطق���ة  يف   �سارج���ات  قري���ة  م���ن  متقاع���د 
هاورام���ان بق���رب احل���دود االإيراني���ة ، قال “ 
حما�سي���ل احلنط���ة وال�سع���ر ب���داأت تن�س���ج 
االآن وه���ي بحاج���ة لكميات كبرة م���ن املياه ، 
كان لهط���ول االأمطار اأن تكون مفيدة ملحا�سيل 
ال�ست���اء حل���د اأوائل �سهر اأي���ار ، ولكن تناق�ض 
هطول االأمطار م���ع مرافقة ذلك ل�سدود يجري 
ت�سييدها من قبل البلد املجاور اإيران قد اأثرت 
كث���رًا على جتهيزاتنا املائي���ة بحيث اأن كثرًا 
م���ن الرواف���د قد جف���ت ، ويف ه���ذا االأثناء فان 
مع���دالت املياه ق���د تناق�س���ت ما ع���دا قليل من 

الروافد بقيت .«
اأن�س���اأت  اإي���ران وتركي���ا ق���د  وكان���ت كل م���ن 
ال�س���دود عل���ى منابع االأنه���ر املتجه���ة للعراق 
ومنطق���ة االإقلي���م ، الأغرا����ض ال���ري وتولي���د 
القوان���ني  متجاوزي���ن   ، الكهربائي���ة  الطاق���ة 

الدولية و�سيا�سات ح�سن اجلوار .
نه���را ال���زاب ال�سغ���ر وال���زاب الكب���ر ونهر 
�س���روان تنب���ع جميعه���ا م���ن اإي���ران وتنتهي 
بتغذي���ة بح���رات دوكان ودربندخ���ان ، التي 
توّلد الطاقة الكهربائي���ة ومتد ماليني ال�سكان 
املحلي���ني يف اأربي���ل وال�سليماني���ة وكرك���وك 
ودياىل مبي���اه ال�سرب وكذل���ك الأغرا�ض الري 

يف و�سط و�سمايل العراق .
خال���د �سليم���ان ، خب���ر بيئ���ي وموؤل���ف كتاب 
اجلف���اف وتغ���ر املن���اخ يف العراق ، ق���ال باأن 
اأك���رث من 60 % من موارد مي���اه العراق تاأتي 
من مناب���ع االأنه���ر يف تركيا واإي���ران اللتني ال 
تعرتفان بالقوانني الدولية والت�سارك مبوارد 
املي���اه ، خ�سو�سًا ما يتعلق باأنه���ر عاملية مثل 

نهر الفرات .
وق���ال �سليم���ان “ الأجل تاليف خماط���ر متعلقة 
مب�س���اكل املياه ، ف���ان هناك حاج���ة خلطة ري 
 ، كف���وءة  مي���اه  م���وارد  واإدارة  �سرتاتيجي���ة 
ال�سرتج���اع اأرا����ضٍ زراعية ل�سم���ان م�ستقبل 

زراعي اأف�سل للبالد .«
عن مدل �ي�ست �آي

مجلة بريطانية : مواهب فنية وحرفّية يتم تنميتها عبر مبادرة عمل في المو�صل

 مكان للت�سنيع في 
المو�سل ل يعر�ض فقط 

ف�ساءات لل�سباب لتعلم 
مهارات عملية بل اإنه 

ي�ساعد اأي�سًا في ت�سنيع 
وت�سليح معدات طبية 
حيوية في وقت ينمي 
فيه اأي�سًا ثقافة عمل 

جماعي جديدة بين 
مجتمع �سيطر عليه 

داع�ض على مدى ثالث 
�سنوات.  

مدل اإي�صت اآي : مزارعون كرد ي�صكون 
جفافًا اأّثر على مو�صم ح�صادهم

الطالق في العراق.. ارتفاع في الحاالت 
ومعاناة في االإجراءات



 بغداد / املدى

يلتقي فريق النجف لكرة 
القدم ثالث الترتيب بر�صيد 

الثقيل  �صيفه  مع  نقطة   51
فريق الطلبة الخام�س ع�صر 

�صاحب النقاط 27 نقطة في 
ال�صاعة العا�صرة م�صاء اليوم 

الثالثاء على ملعب النجف 
الدولي بمحافظة النجف 

الأ�صرف

اجلول���ة  مناف�س���ات  افتت���اح  يف   
دوري  م���ن  والع�س���رين  التا�س���عة 
الكرة املمتاز باملو�سم 2021-2020 
الذي يتوا�س���ل فيه غياب اجلماهري 
ع���ن التواج���د عل���ى املدرج���ات منذ 
ي���وم اخلام�س والع�سري���ن من �سهر 
ت�سرين الأول املا�سي تنفيذًا للقرار 
ال�س���ادر من قب���ل جلن���ة امل�سابقات 
احت���اد  يف  التطبيعي���ة  بالهيئ���ة 
الك���رة للح���ّد م���ن انت�س���ار فايرو�س 
كورون���ا )كوفي���د- 19( الذي �سرب 
واملحافظ���ات  بغ���داد  العا�سم���ة 
واجلنوبي���ة  والغربي���ة  الو�سط���ى 
واإقلي���م كرد�ستان منذ يوم اخلام�س 

والع�سرين من �سهر �سباط 2020.
ويطمح جمل����س اإدارة نادي النجف 
د.ر�س���وان  برئا�س���ة  الريا�س���ي 

لك���رة  الأول  الفري���ق  م���ن  الكن���دي 
الق���دم بالن���ادي بالع���ودة اىل �سّك���ة 
النت�س���ارات م���ن جدي���د، ون�سيان 
اآث���ار الهزمية الأخرية الت���ي تلقاها 
من فريق النفط بهدف نظيف �سمن 
اجلول���ة الثامنة والع�سرين من عمر 
مبرك���ز  الظف���ر  يف  اأم���ًا  امل�سابق���ة 
الو�ساف���ة ب�سورة موؤقت���ة وانتظار 
م���ا ت�سف���ر عن���ه نتيج���ة لق���اء فريق 
ال���زوراء الث���اين بر�سي���د 21 نقطة 
م���ع �سيف���ه فريق اأمانة بغ���داد الذي 
�سيج���ري يف ال�ساع���ة العا�س���رة من 
م�س���اء بعد غ���د اخلمي����س امل�سادف 
التا�س���ع والع�سرين من �سهر ني�سان 
احل���ايل على ملع���ب ال�سعب الدويل 
بالعا�سمة بغ���داد، يف ظّل الظروف 
املادية ال�سعبة الت���ي تعي�سها كتيبة 

النوار�س من���ذ عدة اأ�سهر مّما دفعت 
لعبيه���ا اىل نقل �سكواهم اىل وزير 
ال�سب���اب والريا�س���ة عدن���ان درجال 
خال الجتماع الأخري الذي جمعهم 
منت�س���ف الأ�سب���وع املا�س���ي عل���ى 
ملعب الزوراء الريا�سي بال�ساجلية 
ووعدهم بالتدّخ���ل لدى وزير النقل 
نا�س���ر ال�سبل���ي لط���اق امليزاني���ة 

�سة للنادي لعام 2021. املخ�سّ
التاج����ي  ن����ادي  ملع����ب  ويحت�س����ن 
الرابع����ة  ال�ساع����ة  يف  الريا�س����ي 
ع�س����رًا مب����اراة فريق����ي الديواني����ة 
نقط����ة   29 بر�سي����د  ع�س����ر  الراب����ع 
وم�سيف����ه فري����ق الكهرب����اء ال�سابع 
ع�س����ر بر�سي����د 25 نقط����ة يف حت����دٍّ 
جدي����د يتمّن����ى منها امل����درب ال�ساب 
بث����اث  اخل����روج  �س����اح  اأحم����د 
نق����اط غالية تعّزز م����ن موقف فريقه 
لابتعاد ع����ن منطق����ة املوؤّخرة التي 
ف����رق  جانب����ه  اىل  فيه����ا  تت�س����ارع 
القا�سم وال�سماوة واحلدود يف ظّل 
ف����ارق القليل من النقاط فيما بينهما 
ال����ذي ي�سل اىل اأرب����ع من اأجل عدم 
يف  املظالي����م  دوري  اىل  الهب����وط 
املو�س����م املقب����ل برغ����م اأن����ه �سيفتقد 
اىل خدم����ات مهم����ن �سلي����م امل����اخ 
وع����اء حمي�سن ومرت�س����ى هديب، 
فيما قّررت جلن����ة امل�سابقات تاأجيل 
ديرب����ي النف����ط ونف����ط مي�س����ان اىل 
اإ�سع����ار اآخر بن����اًء على طل����ب اإدارة 
نادي النف����ط الريا�سي التي اأوقفت 
جمي����ع الن�ساط����ات الريا�سي����ة ملدة 
ثاثة اأي����ام متتالية حدادًا على وفاة 
حار�����س املرم����ى م�سطف����ى �سعدون 
م�س����اء يوم اجلمع����ة املا�سي متاثرًا 

با�سابته بفايرو�س يف الدماغ.
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ال����ج����دي����دة     ب����ط����ولت����ه  اأج������ن������دة  ع�����ن  ي���ك�������ص���ف  ال����ع����رب����ي   الت������ح������اد 
 حممد حمدي

كلمة صدق

�سته����داأ النفو�����س قريب����ًا، وت�ستوع����ب جماهرين����ا الهزائ����م املُذّل����ة 
لأنديتنا الكبرية اجلوي����ة وال�سرطة يف بطولة اأندية اآ�سيا الأبطال 
�سم����ن مناف�س����ات دور املجموع����ات، ومع م����ا رافق ه����ذه املباريات 
م����ن ت�سريح����ات وتوقعات �سبقته����ا اأو تلتها و�س����وًل اىل تعليات 
الأ�سب����اب وراء امل�ستوى الهزيل على ل�سان املُحّللن وهم ُكرث طبعًا 
تناول����وا امل�سارك����ة بالعر�����س والتحلي����ل الدقي����ق من����ذ اأول مباراة 
ملمثلين����ا اجلوي����ة وال�سرط����ة، اإل اأنني ل����ن اأحيد عن ال����راأي القائل 
ب����اأن الاعب العراقي يلع����ب بروحية املنتخب فق����ط، ويقدم ُجّل ما 

ي�ستطيع اإن اأرتدى األوان الفريق الوطني.
ل مُيك����ن لأي اأحد اأن يقنعنا خاف ذلك باأن اجلوية قد ح�سد ثاثة 
األقاب متتالية يف بطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي وهي من بطولت 
املظالي����م اأو اله����واة كم����ا هو معل����وم، ول اأري����د اأن اأقّلل م����ن �ساأنها 
طبعًا، ولكنها بطولة ب�سيطة ل ترقى اىل م�ساركة الأندية اليابانية 
وال�سعودية وال�سرتالية والقطرية والإيرانية وال�سينية وغريها 

من اأندية اآ�سيا الكربى.
اآثرُت هذا الراأي يف اإحدى القنوات الريا�سية ويبدو اأنه مل ُيعجب 
اأغل����ب م����ن كان����وا يتابعون����ه واأوله����م املحل����ل الريا�سي ال����ذي كان 
ي�ساركني اأط����راف احلديث واألقى بالائمة عل����ى املدربن وحّملهم 
اأ�سب����اب اخل�سارات الثقيلة اأمام ف����رق جمموعتيهما، واأ�سار اإىل اأن 
املدرب����ن و�سلوا اىل ال�سعودية والإم����ارات ُمنتك�سن منذ املباراة 
الأوىل ومل ي�ستط����ع لعبن����ا جم����اراة الاع����ب يف الف����رق الإيرانية 
والقطري����ة وال�سعودي����ة والإماراتية على حد �س����واء، وظهر الفرق 
وا�سحًا يف التكنيك والإعداد وثقافة الاعب وت�سّرفه، و�سوًل اىل 
حديث املدربن الذي �سبق املناف�سات بتكرار عبارة الفرق الوا�سح 

بن اأنديتنا واأنديتهم!
حقيق����ة اأن هذا الكام وغريه رمّب����ا اأ�سهم يف فتور الاعبن و�سّتَت 
اأفكاره����م، ولك����ن اأجزم ل����و اأن اأي فري����ق يف ال����دوري املحلي لعب 
ع�س����ر مباريات اأخرى اأمام الأهل����ي والدحيل وال�ستقال خل�سرها 
جميع����ًا، فامل�سكلة القائمة ه����ي م�سكلة اإعداد طوي����ل الأمد وتثقيف 
الاع����ب والرتق����اء بالدوري املحل����ي العراقي ال�سعي����ف والذي ل 

ي�سل اىل جودة مباريات الدوري يف الدول الأخرى.
اإن املقارن����ة الت����ي جنريه����ا الي����وم لأنديتن����ا امل�سارك����ة يف البطولة 
الآ�سيوي����ة تكاد تك����ون هائلة ج����دًا وغري منطقية م����ن توافر جميع 
م�سّببات النجاح هناك اىل غيابها هنا واأولها الحرتاف يف الإدارة 
والدع����م والبنى التحتية، وه����ذه النقاط مهمة ولي�ست عبثية تطلق 
جزاف����ًا، وطاملا كان حال الأندية �سعبًا ومعه ترّدي اأو�ساع الدوري 
اىل م�ست����وى ُمره����ق فمن غري املعق����ول اأن ن�سل باأح����د اأنديتنا اىل 
اأبعد م����ن دوري املجموعات حتى واإن كان ميل����ك ر�سيدًا هائًا من 
جمه����ور رائ����ع ل يتواف����ر ل����دى الغري ولعب����ن ه����م اأركان املنتخب 

الوطني العراقي كما هو احلال مع ال�سرطة مثًا.
وبالع����ودة اىل فر�سي����ة املنتخب����ات وتق����دمي الاعب جله����ده فيها، 
ف����اإن املنتخ����ب هو ذروة م����ا ميكن الهتم����ام به وجتمي����ع الاعبن 
املحرتف����ن وتوف����ري امل����درب املح����رتف واملباري����ات الإعدادي����ة مع 
احلما�س����ة لدى الاعب من اأجل اأن ل يف����ّوت الفر�سة كل ذلك يدفعه 
لتق����دمي اأف�سل ما لدي����ه ومعها ظهور املنتخب العراق����ي متما�سكًا ل 
مي����ت اىل ظهور الأندية ب�سل����ة، اأما الراأي القائل ب����اأن لعبنا ُيبدع 
م����ع املنتخبات فق����ط، هو راأي �سحي����ح، ودليل قاطع عل����ى العقلية 
القدمي����ة التي يتمّت����ع بها وعاقة ذل����ك مع ت�سني����ف ناديه وحجمه 

حمليًا وعربيًا واآ�سيويًا!

اأندية تحت خط الإفال�س!

حقيقة اأن هذا الكالم وغيره رّبما 
اأ�صهم في فتور الالعبين و�صّتَت 

اأفكارهم، ولكن اأجزم لو اأن اأي 
فريق في الدوري المحلي لعب ع�صر 

مباريات اأخرى اأمام الأهلي والدحيل 
وال�صتقالل لخ�صرها جميعًا، 

 بغداد / حيدر مدلول

الق����دم  لك����رة  الوطن����ي  منتخبن����ا  يرتق����ب   
مرا�س����م �سح����ب  قرع����ة الن�سخ����ة العا�س����رة 
م����ن بطولة كاأ�����س العرب لك����رة القدم 2021 
بال�ساع����ة التا�سع����ة م�س����اء الي����وم الثاث����اء 
�سه����ر  م����ن  والع�سري����ن  ال�ساب����ع  املواف����ق 
باحل����ي  الأوب����را  دار  يف  اجل����اري  ني�س����ان 
الثقايف كت����ارا بالعا�سم����ة  القطرية الدوحة 
بح�سور حمدود م����ن امل�سوؤولن متا�سيًا مع 
الج����راءات الحرتازي����ة للح����د م����ن انت�سار 
)كوفي����د19-(  امل�ستج����د  كوفي����د  فايرو�����س 
الت����ي ينظمه����ا  الحت����اد الدويل لك����رة القدم 
بال�سراك����ة مع الحت����اد القطري لك����رة القدم 
واللجن����ة العليا للم�ساري����ع والإرث القطرية 
خ����ال الفرتة م����ن الأول ولغاية الثامن ع�سر 

من �سهر كانون الأول املقبل.
واأكدت الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة القدم 
املوافق����ة الر�سمية م�ساركة منتخبنا الوطني 
لك����رة الق����دم يف البطول����ة بعد الت�س����اور مع 
امل����درب ال�سلوفين����ي �سريت�سك����و كاتانيت�س 
بن����اًء على الدعوة التي تلقتها من قبل رئي�س 
الحت����اد ال����دويل لك����رة الق����دم ال�سوي�س����ري 
منتخب����ات  جان����ب  اىل  انفانتين����و  جي����اين 
اجلزائ����ر  والبحرين وجزر القمر وجيبوتي 
وم�س����ر والأردن والكوي����ت ولبن����ان وليبيا 
وفل�سط����ن  وُعم����ان  واملغ����رب  وموريتاني����ا 
وال�سعودي����ة وال�سوم����ال وجنوب ال�سودان 
وال�س����ودان و�سوري����ا وتون�����س والإم����ارات 
العربية املتحدة واليمن وقطر البلد امل�سيف 
حي����ث �ستج����ري املباريات عل����ى �ستة ماعب 
من ماع����ب املونديال وهي فر�س����ة لختبار 
من�ساآت وماع����ب الدوحة التي �ستقام عليها 
مواجه����ات بطول����ة كاأ�����س العامل لك����رة القدم 
2022 خال املدة من احلادي والع�سرين من 
�سه����ر ت�سرين الثاين ولغاية الثامن ع�سر من 
�سهر كانون الأول 2022 حيث من املوؤّمل اأن 
يك�سف الفيف����ا اليوم الثاث����اء تفا�سيل اأكرث 

حول نظام البطولة وجدول مبارياتها.

العراق بطل 4 مّرات
ويعت���رب الع���راق م���ن اأك���رث املنتخب���ات 
امل�سارك���ة يف بطول���ة كاأ�س الع���رب لكرة 

الق���دم 2021 ني���ًا لألقابه���ا حي���ث اأحرز 
اأربع ن�سخ من البطولت الت�سع املا�سية، 
اإذ ن���ال اللقب الأول ع���ام 1964 يف دولة 
الكوي���ت، وخط���ف اللق���ب الث���اين ع���ام 
1966 عل���ى اأر�س���ه، وت���ّوج بط���ًا للمرة 
الثالث���ة ع���ام 1985 يف اململك���ة العربية 
الراب���ع  باللق���ب  وظف���ر  ال�سعودي���ة، 
الأردني���ة  اململك���ة  1988 ب�سياف���ة  ع���ام 

الها�سمية.
وحقق���ت ال�سعودي���ة اللق���ب مرت���ن فقط 
ونال���ت  و2002،   1998 ن�سخت���ي  يف 
تون����س اللق���ب يف الن�سخ���ة الأوىل ع���ام 
1963، وم�سر تّوجت باللقب يف ن�سخة 
1992 واملغرب ظفرت بلقب 2012 التي 

�سيفتها اململكة العربية ال�سعودية.
و�ست�سهد الن�سخ���ة العا�سرة من البطولة 
�سراع���ًا مثريًا ب���ن املنتخب���ات امل�ساركة 
فيه���ا يف ظّل الرق���م القيا�سي الذي و�سل 
اىل 23 منتخب���ًا وه���ي اأول بطولة ت�سم 
هذا الع���دد الكبري منذ اأنطاقها يف لبنان 

عام 1963.

اأجواء مونديالية
وتب���ع اإعان الحت���اد الدويل لك���رة القدم 
ع���ن موعد �سح���ب القرع���ة اأ�س���داء كبرية 
العربي���ة  الريا�سي���ة  الأو�س���اط  ل���دى 
ل�سيم���ا اأنه���ا البطولة الأوىل الت���ي ت�سهد 
تواجد12منتخب���ًا فيه���ا من ق���ارة اآ�سيا هم 
وفل�سط���ن  ولبن���ان  والكوي���ت  )الع���راق 
وُعم���ان وال�سعودي���ة والبحري���ن واليم���ن 
وقط���ر(  والأردن  و�سوري���ا  والإم���ارات 
اىل جان���ب 11 منتخب���ا م���ن ق���ارة اأفريقيا 
)م�سر واجلزائر واملغرب وتون�س وليبيا 
وموريتانيا وال�سودان وجنوب ال�سودان 
وال�سوم���ال وجيبوتي وج���زر القمر( اىل 
جان���ب اأنه���ا فر�س���ة للمنتخب���ات العربي���ة 
لتجرب���ة ماع���ب املوندي���ال قب���ل ع���ام من 
اإقامت���ه يف الدوح���ة، وبالت���ايل معاي�س���ة 
جتربة مثرية، والتعّرف على التح�سريات 
التي تعدها قطر لإبهار العامل يف مونديال 
2022 حي���ث ترتق���ب جماهريه���ا الك�سف 
عن تفا�سيله���ا و�سط اأج���واء ممّيزة حيث 
�ستق���ام املباراة النهائية ي���وم الثامن ع�سر 
من �سهر كان���ون الأول املقبل بالتزامن مع 

الي���وم الوطني لدول���ة قطر وال���ذي ي�سهد 
بعده���ا بع���ام واح���د نهائ���ي كاأ����س الع���امل 
2022 ، وبالت���ايل �ستعي�س تلك املنتخبات 
اأج���واًء ا�ستثنائي���ة ت�سبه املوندي���ال الذي 
يتطلع اجلمي���ع للتاأهل له كون���ه الأول يف 

املنطقة العربية.

دولر مليون  جوائز 25 
وك�سفت �سبكة )ب���ي اإن �سبورت( القطرية 
�ست مبلغ  اأن اللجنة املنظمة للبطولة خ�سّ
خم�س���ة وع�سري���ن ملي���ون دولر كجوائز 
الأوىل  باملراك���ز  والفائزي���ن  للم�سارك���ن 
حيث �سيح�سل الفائ���ز باللقب على جائزة 
مالية قدرها خم�سة ماين دولر، والثاين 
ثاث���ة ماي���ن دولر، بينما �سيت���م توزيع 
بقي���ة املبلغ على اأ�سح���اب املراكز الأخرى 
وهي اأعل���ى قيمة جلائزة مالي���ة تخ�س�س 

لبطولة عربية.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن منتخ���ب تون�س )26( 
ت�س���ّدر قائم���ة املنتخبات العربي���ة التابعة 
لقارت���ي اآ�سي���ا واأفريقيا ح�س���ب الت�سنيف 
الأخ���ري ال�سادر م���ن قبل الحت���اد الدويل 

لك���رة القدم ي���وم ال�سابع من �سه���ر ني�سان 
اجلاري، يليه اجلزائر )33( واملغرب )34( 
وال�سعودي���ة   )58( وقط���ر   )46( وم�س���ر 
 )73( والإم���ارات   )68( والع���راق   )65(
ولبن���ان   )80( وُعم���ان   )79( و�سوري���ا 
 )99( والبحري���ن   )95( والأردن   )93(
 )104( وفل�سط���ن   )101( وموريتاني���ا 
وليبي���ا )119( وال�س���ودان )123( وج���زر 
القم���ر )130( واليم���ن )145( والكوي���ت 
 )169( ال�س���ودان  وجن���وب   )148(

وجيبوتي )183( وال�سومال )197( .

روزنامة العربي
من جهة اأخرى ك�سف الحتاد العربي لكرة 
القدم عن م�سابق���ات مو�سم 2022-2021 
اخلا�س���ة باملنتخب���ات والأندي���ة العربية، 
وتق���ف يف مقدمتها م�سابقته الكربى كاأ�س 
الع���رب العائدة من جديد بع���د اإقرارها من 
الحتاد ال���دويل لكرة الق���دم مب�ساركة 23 
منتخبًا عربيًا، وتقام يف دولة قطر اأواخر 

العام احلايل.
وتت�سم���ن م�سابق���ات الحت���اد العرب���ي : 
بطولة كاأ�س العرب التي ت�سيفها العا�سمة 
القطري���ة الدوحة م���ن الأول وحتى الثامن 
ع�سر من �سه���ر كانون الأول املقبل، وكاأ�س 
الع���رب للمنتخب���ات حت���ت 20 �سن���ة التي 
�ستق���ام مناف�ساته���ا يف جمهوري���ة م�س���ر 
العربي���ة خ���ال الفرتة م���ن التا�س���ع ع�سر 
م���ن �سهر حزيران ولغاي���ة الثالث من �سهر 
، بينم���ا �ستق���ام مناف�س���ات   2021 مت���وز 
كاأ����س الع���رب للمنتخب���ات حت���ت 17 �سنة 
يف اململك���ة املغربية خال امل���دة من الأول 
ولغاي���ة ال�ساب���ع ع�سر من مت���وز20، فيما 
ت�سّيف جمهورية م�سر العربية مناف�سات 
كاأ����س العرب لك���رة القدم داخ���ل ال�سالت 
خال الفرتة من الع�سرين ولغاية الثاثن 
من �سهر اأيار 2021 وكذلك مناف�سات كاأ�س 
الع���رب لل�سي���دات خ���ال املدة م���ن الرابع 
والع�سري���ن من �سهر اآب ولغاي���ة ال�ساد�س 
م���ن �سه���ر اأيل���ول 2021 ، يف ح���ن �ستقام 
مناف�س���ات كاأ����س الع���رب لاأندي���ة البطال 
خال برنامج زمني �سُيحّدد يف وقت لحق 

من قبل جلنة امل�سابقات.

اأ�سود الرافدين يرتقبون قرعة كاأ�س العرب بالدوحة  

 بغداد / املدى

يواج����ه فريق ري����ال مدريد الإ�سب����اين لكرة القدم 
يف ال�ساع����ة العا�سرة م�ساء الي����وم الثاثاء َمهّمة 
�سعب����ة اأمام �سيف����ه فري����ق ت�سيل�س����ي الإنكليزي 
لك����رة الق����دم عل����ى ملع����ب الفري����دو دي �ستيفانو 
بالعا�سم����ة مدري����د يف افتت����اح مناف�س����ات جول����ة 
الذه����اب من الدور ن�سف النهائ����ي بدوري اأبطال 
اأوروبا لكرة القدم 2021. و�سّكلت عودة الأملاين 
ت����وين كرو�����س اىل التدريبات اجلماعي����ة لفريق 

ري����ال مدري����د حتت قي����ادة امل����درب الفرن�سي زين 
الدين زيدان يف منح جرعة معنوية لبقية زمائه 
وحتفيزه����م على تق����دمي م�ستوي����ات رائعة خال 
ال�سوط����ن الأول والثاين من لق����اء جولة الذهاب 
اأمام مناف�سيهم من فريق ت�سيل�سي اأمًا يف انتزاع 
انت�سار غاٍل ي�سعد اأن�سارهم وع�ساقهم يف جميع 
اأنح����اء العامل ويعطيه����م ال�ستع����داد الأمثل نحو 
حتقي����ق نتيج����ة اإيجابي����ة يف جولة الإي����اب التي 
�ستج����ري يف ال�ساعة العا�س����رة م�ساء يوم الرابع 
م����ن �سهر اأيار املقبل على ملعب �ستامفورد بريدج 

بالعا�سمة الإنكليزية لن����دن �سعيًا حلجز مكان له 
يف املب����اراة النهائية م����ن البطولة الت����ي ت�سّيفها 
مدين����ة ا�سطنب����ول ي����وم  التا�س����ع  والع�سرين من 
ال�سهر ذاته. وكّلف الحتاد الأوروبي لكرة القدم 
احلك����م الهولن����دي داين ماكيل����ي ب����اإدارة مب����اراة 
ريال مدري����د وت�سيل�سي على ملع����ب الفريد ودي 
�ستيفان����و بالعا�سم����ة مدريد، ي�ساع����ده مواطنيه 
هي�سي����ل �ستيج�س����رتا وج����ان دي فري����ز واوريل 
غرينفيل����د حكم����ًا رابعًا وكيفن بل����وم حكمًا للفار 

وجو�سيم كامفوي�س م�ساعدًا له.

مهمة �سعبة لريال مدريد اأمام ت�سيل�سي بدوري الأبطال

اأو�سح مدافع فريق الطلبة املُبعد �سامال �سعيد، 
اأن حر�س���ه يف الدفاع عن حقوق لعبي الفريق 
املوؤقت���ة  الن���ادي  اإدارة  ق���رار  وراء  ال�سب���اب، 
بال�ستغن���اء عنه، نافيًا �سلوع���ه يف التخطيط 

ملوؤامرة اأو اأنقاب مثلما يرّوج البع�س.
وذكر اأن الاعب���ن مل ينالوا حقوقهم و�سربوا 
ملدة �سنة ون�سف برغم ظروفهم املادية ال�سعبة، 
وكان���وا اأوفياء لفانيلة الأني���ق يف اأ�سواأ املوا�سم 
د بالهب���وط اىل الدرجة  الت���ي واجهها ي���وم ُهدِّ
الأوىل ب�سبب تراجع نتائجه للمو�سم قبل 

املا�سي، ومع ذلك مل يغادروه.
ولفت �سام���ال اىل اأن، جميع الاعبن 
املوؤقت���ة  ب���الإدارة  خ���ريًا  تو�ّسم���وًا 
احلالي���ة الت���ي تعّه���دت اأم���ام الهيئة 
روات���ب  بت�سدي���د  للن���ادي  العام���ة 
الاعب���ن املتاأخ���رة، اإل اأنه���ا مل تِف 
بذلك، ما ا�سطرين اىل نقل �سكواهم 
عبا����س  با�س���م  الإدارة  ع�س���و  اىل 
ب�سفت���ي قائ���د الفريق، موؤك���دًا له اأنهم 
فّو�س���وين باحلدي���ث ع���ن املو�س���وع، 
اآم���ًا اأن جت���دوا لهم حًا �سريع���ًا، �سيما 

اأن بع�سهم ل ميلك ثمن الغداء والع�ساء!
اإدارة ن���ادي  وطال���ب كاب���ن الفري���ق املُبع���د، 
الطلب���ة، بالتعام���ل م���ع اجلميع ب�سفافي���ة حفاظًا 
ال���دوري  يف  وم�س���ريه  الفري���ق  م�سلح���ة  عل���ى 
احل���ايل، بعد ورود خطاب حمام���ي الاعبن املوّجه 
اىل الهيئ���ة التطبيعية يف احتاد الك���رة طالبها ب�سحب 

الرتخي�س من النادي يف حالة عدم ت�سديد م�ستحقاتهم!
راأين���ا: اأن تعق���د الهيئ���ة التطبيعي���ة اجتماع���ًا ب���ن اإدارة نادي 
الطلب���ة "املوؤقت���ة" والاع���ب �سامال �سعي���د ملا ميثله م���ن قيمة فنية 
خدم���ت الك���رة العراقي���ة طوي���ًا، والزامه���ا بتحدي���د �سق���ف زمن���ي 
ملنحه���م حقوق الاعبن اأو جزءًا منهم ح�سب ظروفها املادية لتعزيز 
ال�ستق���رار وجتّنب �سح���ب الرتخي�س وفقًا لتوجيه���ات الحتادين 
ال���دويل والآ�سي���وي للعب���ة بخ�سو����س حتدي���د ُم���دد من���ح حقوق 

الاعبن.

النجف يطمح بو�سافة الممتاز في مواجهة الطلبةنقد مرئي 



   
 ال يبدو �أن هناك منتهى للكتابة 

و�لتوثيق عن �ل�شاعر �لكبير محمد 
مهدي �لجو�هري )1899-1997( منجز�ً، 

وحياًة، برغم �حدى وع�شرين �أطروحة 
دكتور�ه، وثالث ع�شرة ر�شالة ماج�شتير، 

�أجيزت عنه، ونحو �شتين كتابًا وموؤلفًا 
ر�شينًا، ومئات من �لدر��شات و�لمقاالت 

و�ال�شتذكار�ت، دعو� عنكم �للوحات 
و�ل�شور و�لتخطيطات �لفنية .. وكل تلك 

�الأرقام هي في �لحدود �لدنيا، ونعني ما 
هو مر�شود وموثق لدينا �لى �الآن.)1(..

    ن�ض���ر اىل ذل���ك يف بدء ه���ذه الت�أرخ���ة، وا�ضحة 
العنوان على م� نتوقع، والتي ت�أتي بعد م� ن�ضرن�ه 
)اجلغ���رايف(  النط����ق  عل���ى  م�ض�ب���ه،  حم���ور  يف 
العربي، وا�ضتقط���ب اهتم�مً� ملحوظً�، مم� �ضجعن� 
لن�ضتم���ر يف تثنية االمر ليكون على النط�ق الع�ملي 

هذه املرة )1(..  
   وانطالق���ة اجلواهري الع�ملية - االإن�ض�نية، �ضعرًا 
واغرتاب���ً�، واأح��ضي����س واإعج�ب���ً�، اأوم�ض�ركة  يف 
موؤمت���رات وفع�لي����ت ومن��ضب�ت ثق�في���ة وغره�، 
وا�ضتم���رت  ع�ضرين�ت���ه،  مطل���ع  يف  وه���و  ب���داأت 
لنح���و �ضبع���ة عق���ود، واآخره���� - كم���� �ض���رى يف 
اال�ضتطرادات الالحقة - ع�م 1995 وهو ال�ض�د�ضة 

والت�ضع���ن من العم���ر، اأي قبل رحيل���ه اىل اخللود 
بنح���و ع�م���ن لي����س اإال.. وجميع تلك���م امل�ض�رك�ت 
ك�ن���ت، اأو ك�دت، ب�«اأخف م� ل��ّم م���ن زاد اأخو �ضفِر« 
عل���ى ح��ّد تعب���ره، �ضدقً�، بعيدًا ع���ن البهرج�ت اأو 
املب�لغ����ت. اأم���� الغ�ي����ت م���ن وراء تلك���م االأ�ضف�ر، 
املعل���ن منه���� اأو غ���ر املعل���ن، فك�ن���ت اال�ضط���رار 
واالغ���رتاب الق�ض���ري، والتم���رد اأحي�ن���ً�، وع�ض���ق 
االآف����ق،  وا�ضت�ضف����ف  االط���الع  و�ضغ���ف  التغي���ر 
اأحي�نً� اأخ���رى.. وب�إخت�ض�ر: حب احلي�ة واجلم�ل 
التوثي���ق  وبه���دف  وهك���ذا  والتنوي���ر.  والتن���ور، 
االأو�ض���ح �ضنالحق ونر�ض���د »�ضي�حة« اجلواهري، 
واأ�ضع����ره، يف العدي���د من م���دن وعوا�ض���م الدني�، 
بح�ض���ب ت�ضل�ضله� الزمني، برغم اأن هن�ك ا�ضبقي�ت 

واأهمي�ت تختلف يف بع�ضه� عن البع�س االآخر:

طهـر�ن عام 1924 في   /1
    ك�ن���ت الزي����رة االأوىل للجواه���ري اىل اإيران ع�م 
1924 وهي اأي�ضً�  اأوىل �ضفري�ته اىل خ�رج العراق 
.. ثم ا�ضطر للذه�ب اإليه�  ث�نية ع�م 1941 احرتازًا 
من تطورات االأو�ض�ع ال�ضي��ضية يف البالد العراقية 
بع�����د اأح���داث م���� ك�ن - وم���� زال- يع���رف بحرك���ة 
م�ي����س.. اأم� الزي�رة االأخ���رة اىل اإيران فك�نت ع�م 
1992 تلبية لدع���وة ر�ضمية رفيعة، ا�ضتقبله خالله� 
املر�ضد االأعل���ى يف اجلمهورية ال�ضيد علي خ�منئي.  
ومل تقت�ض���ر تلك الزي�رات على الع��ضمة طهران، بل 

�ضملت مدنً� ومن�طق عديدة يف البالد االإيرانية..
   ومم���� ير�ض���د عن �ضع���ر اجلواهري يف اإي���ران اأو 
عنه����، بع����س و�ضفي�ت���ه، وحنين���ه، خ���الل زي�رت���ه 

االأوىل، ومنه� يف ق�ضيدة »االأح�ديث �ضجون« : 
ب��، واأعيدي ف�الأح�ديث  ب�� عهد ال�ضّ َج���ّددي ري�َح ال�ضّ

�ُضُجوُن..
جّددي كي���ف اأّطراح���ي ف�ر�ضً�، ومل���راأى َوَطني كيَف 

احلنُن...

جددي ذكر بالدي اإنني، بهواه� اأب�َد الدهر رهي�����ُن
ان� يل دين�ن: دين ج�مٌع،وعراقي وغرامي فيه ديُن

  
 2/ وفي باري�س عام 1945

    ي�ضل ال�ض�عر الكبر الع��ضمة الفرن�ضية ب�ري�س 
يف طريق���ه اىل بولن���دا ع����م 1946 للم�ض�ركة يف 
موؤمت���ر ح��ض���د، اأول م���ن نوعه ملثقف���ي الع�مل، كم� 
�ضتبّينه الفقرات الالحقة .. ثم يعود له� ع�م 1948 
ليقيم يف رح�به� ف���رتة امتدت ب�ضعة اأ�ضهر، يكتب 
خالله����  ب�نورام���� »اأنيت����« ذائعة ال�ضي���ت، ب�أربعة 

ف�ضول، اأث�ر واقعة حب عنيفة.
   كم� يحدث اأن يزور ب�ري�س من جديد ع�م 1963 
ق�دم���ً� اإليه���� م���ن مغرتب���ه يف ب���راغ، رئي�ض���ً� لوفد 
»اللجن���ة العلي� حلركة الدف�ع عن ال�ضعب العراقي« 
�ضد االإره����ب والقمع التي ت�أ�ض�ض���ت بعد االنقالب 
البعث���ي، الدم���وي، االأول يف �ضب����ط 1963.. ام� 
1984 حي���ث   اآخرعه���ده يف ب�ري����س ف���ك�ن ع����م 
اأج���رى فيه� – ق�دمً� اإليه� م���ن مغرتبه يف دم�ضق- 
عملي���ة جراحي���ة دقيق���ة لعيني���ه، برع�ي���ة ر�ضمي���ة 

�ضورّية..)2(.
  اأم���� م� نوثقه هن���� عن �ضع����ره » الفرن�ضي« اأو عن 
فرن�ض����، فه���و م���ن ق�ضيدت���ه »ب�ري����س« املن�ض���ورة 

مقتطف�ت منه� ع�م  1948:
تع�لي���ِت » ب�ري����ُس« اأمَّ الن�ض����ْل، واأَم اجلم�ل، واأمَّ 

النغ�ْم
ف�ِه االأمَل، و�ض�ل الفوؤاُد على كلِّ ف��م َب فوَق ال�ضِ َتذوَّ

َت�ضيُع احلرارُة بَن الو�ض����ْل، وبن الّتن�ئي وبن 
املالْل

ك�أّنِك �ضم�ُضك بَن اجلب�ل، تغ�زُل حينت لوُح الِقَمْم

1945 عام  و�ر�شو  وفي   /3
  ك�ن اأول »املق�م���ة« اجلواهري���ة يف بولن���دا بعّي���د 
انته�ء ح���رب القرن امل��ضي، الع�ملي���ة الث�نية، حن 

ُدع���ي ال�ض�ع���ر الكب���ر للم�ض�رك���ة يف موؤمتر ع�ملي 
للمثقف���ن من اأجل ال�ضالم عقد ع����م 1945 مبدينة 
» فروت�ض���واف« غرب���ي بولن���دا، وق���د ك�ن العرب���ي 
الوحي���د فيه، اىل ج�نب �ضخ�ضي�ت ع�ملية المعة من 
اأبرزه����، الر�ض�م الفرن�ضي ال�ضه���ر ب�بلو بيك��ضو. 
وق���د ج����ءت الدعوة للجواه���ري ب�عتب����ره ن��ضطً� 
وطنيً� ممّيزًا، وداعية لل�ض���الم واحلرية، كم� توؤكد 
ذلك ق�ض�ئ���ده وكت�ب�ته، ومواقفه خالل وبعد حرب 

القرن امل��ضي، الع�ملية الث�نية... )3(.
   وبح�ض���ب اجل���زء الث����ين م���ن ذكري����ت ال�ض�ع���ر 
ث�ني���ة  وار�ض���و«  »فر�ضوفي����-  زار  ف�أن���ه  اخل�ل���د، 
ع����م 1963 اأي بع���د 15 ع�م���ً� من اأول زي����رة له�. 
وي���وؤرخ ديوانه الع�مرعن االأم���ر، �ضعرًا، حن القى 
هن�ك رائعته متع���ددة الق�فية، اأم����م موؤمتر للطلبة 

العراقين، وج�ء يف مفتتحه�:
)ف�ر�ض�وفي��(: ي�� جنم�ًة َت�الال،

ُت�غ��زُل ال�ُض�ه�وَب والّت�الال
                                  و َت�ض�ُكب الرّق�َة وال�ّدالال
فوَق ال�ضف�ِه الظ�مئ�ِت، احل�مي�ِت احل�نية..

  اأم� الزي����رة الث�لثة للجواهري فك�نت ع�م 1985 
ح���ن لّب���ى دع���وة ر�ضمي���ة  للم�ض�رك���ة يف احتف����ل 
نظ���م يف الع��ضمة البولندي���ة – وار�ضو، مبن��ضبة 
الذكرى اليوبيلية االأربعن ملوؤمتر املثقفن الع�ملي، 

�ض�بق الذكر .

4/ في لندن عام 1947
  وردت )بريط�ني����( ولندنه�  يف �ضعر اجلواهري، 
يف ع���دد م���ن ق�ض�ئ���ده قب���ل اأن يزوره���� ب�ضن���وات 
عدي���دة، و�ضمل���ت، م���ن ب���ن م���� �ضمل���ت، انتق�دات 
ل�ضي��ض�ته���� يف الع���راق  خ���الل العه���د امللك���ي. اأم� 
زي�رت���ه االأوىل له���� فك�ن���ت ع����م 1947 �ضمن وفد 
�ضحف���ي، وثمة الكثر من التف��ضيل عن ذلك وردت 
يف اجلزء الث����ين من ذكري�ته، واهمه� اللق�ء هن�ك 
م���ع ال�ض�بط الع�ضك���ري عبد الك���رمي ق��ضم، والذي 
تزع���م الحق���ً� كم���� ه���و مع���روف حرك���ة 14 مت���وز 
1958 الت���ي اأ�ض�ضت اجلمهوري���ة العراقية االأوىل 
.. وق���د كتب م���ن وحي تلك الزي����رة مق�طع �ضعرية 

ق�ضرة ومن بينه� :
َمِللُت ُمق�مَي يف لندن�، ُمق�َم الَعذارى بدور الِزن��

ُمق����م امل�ضي���ح ب���داِر الَيه���وِد، ُمق����م الع���ذاِب، ُمق�م 
نى ال�ضَ

ويف موق���ف من�ق����س للبيت���ن ال�ض�بق���ن اأعاله، 
والأن���ه اأُعجب خالل الزي�رة ب�ح�ضن�ء »لندنية« كم� 
يبدو، راح يكتب عنه� ب�ضعة اأبي�ت غزل، ومنه�:  

ي� » جُن » لطُف اخلمر، اأّنِك كنِت م�ثلًة ِحي�يل..
، الدهُر، اإيّن ال اأُب�يل م� �ض�َء فليكتْب عليَّ

م�ل ُرِك يف اليمِن، وك�ن ك�أ�ضي يف ال�ضِّ اإذ ك�ن َخ�ضْ
كم���� ي���زور لن���دن ب�ضعة اأي����م ع����م 1963 �ضمن 
ن�ض�ط����ت ت�ض�منية – �ضي��ضي���ة،  بو�ضفه رئي�ضً� 
للجن���ة العلي���� للدف�ع ع���ن ال�ضع���ب العراقي، التي 
ت�أ�ض�ض���ت يف ب���راغ بع���د انق���الب �ضب����ط االأ�ضود 
ع����م 1963.. كم����  نزله���� – لن���دن-  منت�ض���ف 
ال�ضبعيني����ت امل��ضي���ة، ف���رتة ق�ض���رة، لتطبيب 
عيني���ه، ليزوره���� بع���د ذل���ك للم���رة االأخ���رة ع�م 
اأ�ض�بي���ع بدع���وة  1991 ويق�ض���ي فيه���� ب�ضع���ة 
�ضخ�ضية، ُفج�ع خالله� بوف�ة زوجته )اآمنة( هن�ك 

مطلع ع�م 1992 ..

* يتبع اجلزء الثاين والأخري
 

هوام�س واإح�الت 
 ** امل�شادر: ديوان اجلواهري، كتاب »ذكرياتي« لل�شاعر 
اخلال����د، بجزاأي����ن.. ا�شاف����ة اىل وثائ����ق ومعلوم����ات خا�شة 

و�شخ�شية.
1/ ملزي����د م����ن التفا�شي����ل:  م����ادة من�ش����ورة لن����ا يف مواق����ع 
اجل��واه����ري«  بعن����وان  النرتني����ت  عل����ى  عدي����دة،  اعالمي����ة 
�شع�����ٌر وزيارات، واحتف����اءات حميمة، يف اأربعة ع�ش�ر  بل�دا 

عربيا«.
2/ ملزي����د من التفا�شي����ل عن »املقامة« الفرن�شي����ة:  كتابنا » 
اجلواهري .. بعيون حميمة« ال�شادرعام 2016 يف بغداد 

وبراغ.
3/ ملزيد من التفا�شيل:  مادة من�شورة لنا على النرتنيت، 
ومواقع اعالمي����ة عديدة، بعنوان »اجلواهري: ق�شيدة… 

وثالث زيارات لبولندا « .

ف ال�ض����رة الذاتية ب�أنه�  وك�ن لوجون قد عرَّ
كل« حكي ا�ضتع�دي ن����ري يقوم به )�ضخ�س 
واقع����ي( ع����ن وج����وده اخل��س وذل����ك عندم� 
يرك����ز عل����ى حي�ت����ه الفردي����ة وعل����ى ت�ري����خ 
�ضخ�ضيته ب�ضفة خ��ضة » ولكن م�ذا لو ق�مت 
بهذا احلك����ي اال�ضتع�دي الن����ري ال�ضخ�ضية 
ال  متخيلي����ة(  )�ضخ�ضي����ة  نف�ضه�����  ال�ض�����ردة 
تتط�بق مع املوؤلف لكنه� توؤثر يف هذا احلكي 
اال�ضتع�����دي؟ ه����ل يبقى �ض����كل اللغ����ة املحكي 

ب�ضمر االأن� واملو�ضوع املطروق واحدًا ؟
لق����د اهت����م فيلي����ب لوج����ون �ض�ح����ب كت�����ب) 
ال�ض����رة الذاتي����ة يف فرن�ض�( كث����رًا ب�لعالقة 
ووج����د  الذاتي����ة،  وال�ض����رة  الرواي����ة  ب����ن 
فيه����� اإ�ضك�لي����ة و«ق�ضي����ة مقلقة نظ����رًا لتكرار 
الرباهن والغمو�س ال����ذي يكتنف امل�ضطلح 
واللب�����س يف اإ�ضك�لي�ت م�ضتع�رة من جم�الت 
ال راب����ط بينه�����« )ال�ض����رة الذاتي����ة امليث�����ق 

والت�ريخ االأدبي، �س21( 
خت�����م  يف  ق����رر  االإ�ضك�لي����ة  ه����ذه  وب�ضب����ب 
من�ق�ضت����ه لعالق����ة الرواي����ة ب�ل�ض����رة الذاتية 
اإىل اعتم�����د ت�ضمية) رواية ال�ض����رة الذاتية( 
وق�ل:« �ض�أطلق هذا اال�ضم على كل الن�ضو�س 
التخييلي����ة التي ميكن اأن تك����ون للق�رئ  فيه� 
دواف����ع � ليعتقد انطالقً� م����ن الت�ض�به�ت التي 
يعتق����د اأن����ه اكت�ضفه����� ، اإن هن�����ك تط�بق����ً� بن 
املوؤلف وال�ضخ�ضية يف حن اأن املوؤلف اخت�ر 
اأن ينك����ر هذا التط�بق اأو على االأقل اخت�ر اأن 
ال يوؤكده«) ال�ض����رة الذاتية امليث�ق والت�ريخ 

االأدبي، �س37 ( 
ل����ذا ا�ض����رتط للتط�بق ب����ن املوؤل����ف وال�ض�رد 
وال�ضخ�ضي����ة )ميث�ق�����( تت����م مبوجب����ه كت�بة 
ال�ض����رة الذاتية، وق�ضم التط�بق اإىل: تط�بق 
اأّن  اأ�ض������س  عل����ى  جل����ي،  وتط�ب����ق  �ضمن����ي 
ال�ض�����رد وال�ضخ�ضية هم����� ال�ضورت�ن اللت�ن 
ُتي����ل اإليهم� داخَل الن�س ث����الث ذوات: ذات 
التلفظ/ ال�ض�رد، وذات امللفوظ/ ال�ضخ�ضية، 
وذات املوؤل����ف/ املرج����ع ) امل�ض����در ال�ض�ب����ق، 

�س51�52(
وه����ذا يعن����ي اأن هن�����ك �ض����رة ذاتي����ة اأخرى 
تنت����ج م����ن ا�ضتبع�����د ذات املوؤل����ف ه����ي �ضرة 
ال�ضخ�ضي����ة التي تط�ب����ق �ضوته� مع �ض�رده� 

ب�ضمر االأن�..
وال �ض����ك يف اأن الكت�بة ال�ضري����ة الذاتية هي 
يف العم����وم كت�ب����ة تك����ي ت�ري����خ �ضخ�����س 
يحك����ي عن نف�ض����ه ب�ضم����ر االأن� ت�ضخم����ً� اأو 
توا�ضع����ً� اأو تعوي�ض����ً� اأو ت�ض�مي����ً� م����ن منط 
م����� �ضم�ه جينيت )ال�ض����رد الق�ض�ضي الذاتي( 
ومن ث����م يكون �ض����رط التط�بق ب����ن الثالثة) 
املوؤلف/ ال�ض�����رد/ ال�ضخ�ضي����ة( غر متحقق 
دائم����ً�، لك����ون الفع����ل االتوبوغ����رايف اأ�ضب����ه 
ب�وتوبورتريه مر�ضوم من منظور ا�ضتع�دي 
في����ه تتوفر اإمك�نية التب�����دل احلر بن ال�ض�رد 

وال�ضخ�ضية. 

وهذا اال�ضطراب يف عالقة الرواية ب�ل�ضرة 
اأن يع�جل����ه  ال����ذي ح�����ول لوج����ون  الذاتي����ة 
مب�ضمى)رواي����ة �ضرة ذاتي����ة( تنبه له اندريه 
م����وروا اأي�ض����ً� فت�ض�����ءل »هل ثمة م����� يو�ضف 
ب�ل�ضرة احلديثة؟ هل ثمة �ضكل اأدبي يختلف 
عن �ضكل ال�ضرة التقليدية؟ اأهي مثل الرواية 
و�ضيلة للتعبر و�ضيلة خال�س للموؤلف مثلم� 
ه����ي للق�رئ ؟ هل ثمة من����ط لل�ضرة ميكن اأن 
ن�ضميه حديثً� وميتل����ك �ضم�ت حمددة وث�بتة 
معينة متيزه عن اأعم�ل ال�ضرة لع�ضر �ض�بق 

؟« )اأوجه ال�ضرة، �س16(
ووجد اأن االأمر ع�ئ����د اإىل علم النف�س وت�أثر 
الرغب�ت التي جتعل ال�ضخ�ضية تعيد ت�ضكيل 
روحه����� وحركته����� من خ����الل تدم����ر نف�ضه�، 
يق����ول م����وروا »ي�ض����كل الروائ����ي اأ�ضخ��ضه، 
يبنيهم م����ن م�ض�عر تفعل الواح����دة ب�الأخرى 
فع����ل الدوالي����ب امل�ضّنن����ة بع�ضه����� ب�لبع�����س 

االآخر«) اأوجه ال�ضرة، �س45(.
ووفق����ً� لنظري����ة العب����ور، ف�����أن التداخ����ل بن 
الذاتي����ة �ضيظ����ل جم����رد  الرواي����ة وال�ض����رة 
التجني�����س  اأم�����  ثيم�ت����ي ح�ض����ب،  تو�ضي����ف 
فه����و ) رواية( كم�ضر نه�ئي ال ب����د اأن يوؤول 
اإلي����ه اأم����ر التداخ����ل ب����ن االثن����ن )الرواي����ة 
وال�ض����رة( وق����د جت�ض����رت امل�ض�ف����ة بينهم�����، 
فتغلب����ت الرواي����ة لت�ض����م ال�ض����رة يف ق�لبه� 
الذي ه����و من املرون����ة والر�ضوخ م����� يجعله� 
ق�����درة على التج�وز ب�لتح����ول واالحتواء ثم 
العبور، علمً� اأن الرواية ال تعرب على ال�ضرة 
الذاتية ح�ضب ب����ل تعرب على ال�ضرة الغرية 
وال�ض����رة  ال�ضي��ضي����ة  وال�ض����رة  الرتجمي����ة 
الن�ضوية واليومي�ت واملذكرات واالعرتاف�ت 
والق�ض�س الق�ضرة والدرام� وق�ضيدة النر 

ف�ض����اًل ع����ن عبوره����� عل����ى اأمن�����ط وتقني�����ت 
اأخرى اأي�ضً�.

رواي���ة)  يف  جن���ده  م����  ه���و  العب���ور  وه���ذا 
معزوف���ة العنف واخلراب( الإ�ضم�عيل �ضكران 
وال�ض����درة ع���ن دار ومكتب���ة عدن����ن ببغ���داد 
2019. وفيه���� يتم�ث���ل ال�ض����رد وال�ضخ�ضية 

ب�ضوت االأن� ذاتيً� يف �ضيغتن �ضرديتن:
االأوىل/ �ضرد ذاتي فيه البطل ي�ضرتجع ق�ضة 
عودت���ه بعد ثالثن ع�مً� م���ن الهجرة اإىل بلده 
العراق، ال لزي�رته واإمن� بطلب ر�ضمي للعمل 
فيه ب�ضفة ع�ضو يف جلنة ) �ضرية لالإ�ضالح( 

الث�ني���ة/ �ضرد �ض���ري يبداأ ال�ض����رد بتدوينه 
من 1979 وينتهي ب�لع����م 2017 ويختزله� 
�ضن���وات  بع���دد  اأي  �ض���رة  ع�ض���رة  �ض���ت  يف 
االحت���الل، ف����ردًا ل���كل ع����م �ضفح���ة �ضرّي���ة 
ي���دّون فيه���� ت�ريخ���ه ال�ضخ�ض���ي موج���زًا م� 
في���ه من مالحق����ت واختب�ء وه���روب لينتهي 
عن���د اللج���وء يف بل���د املهجر)هولن���دا( وق���د 
امتل���ك لغة وهوية جديدت���ن وبهم� متكن من 
�ضنع حي�ة م�ضتق���رة، فدر�س ون�ل الدكتوراه 
وتوظف وتزوج وكون اأ�ضرة، اأ�ضم�ء اأفراده� 
كله� هولندي���ة ) الزوجة موني���ك واالبن �ض�م 

واحلفيدة انكه(.
ومل تع���د بغ���داد ب�لن�ضب���ة اإلي���ه �ض���وى م��ٍس 
يتفلت م���ن ذاكرته وهو يح�ول ت�ضطره على 
ال���ورق خ�ضية فق���ده لالأبد.. ال�ضيم���� اأن عمله 
ال�ضري يف بغ���داد جعله يدرك اأن هذا امل��ضي 
املتفل���ت من ذاكرته �ض����ر يتف�عل مع احل��ضر 
الق�ب����س عل���ى �ضم���ره فيندجم����ن يف �ضكل 
ذاتي �ضري » ف�أن� اكتب �ضرتي الذاتية حيث 
يتداخ���ل احل��ض���ر ب�مل��ضي اكت���ب على �ضكل 
خواطر اأي كل م� يخطر على ب�يل اأم� االأ�ضي�ء 

الت���ي ال تخط���ر على ب����يل ف�أن� �ضدي���د االأ�ضف 
عل���ى ن�ضي�نه� الأنه� رمب� �ضت�ضلط ال�ضوء على 

ج�نب مهم من �ضخ�ضيتي« الرواية،�س31
وتن�ض�أ بن ال�ض�رد البطل وفرا�س ال�ضخ�ضية 
�ضببه����  وطي���دة،  �ضداق���ة  عالق���ة  الث�نوي���ة 
ه���ذا التم�ث���ل فيم���� بينهم� يف العم���ل ال�ضري 
والالالت���زام االأخالقي واالن���زواء االختي�ري 
املواجه���ة  ع���ن  بعي���دًا  خ�����س  ع����مل  يف 
وخم�طره����، ف�ل�ض����رد البط���ل مط����رد اخت�ر 
املنف���ى بعي���دا ع���ن اأت���ون احل���رب واحل�ض�ر 
واالحت���الل، وفرا����س ع�ط���ل وج���د بغيته يف 
مبغى النخيل فك�ن ح�ميه. والن املبغى داخل 
حي �ضعبي قريب م���ن الفندق الذي يقطن فيه 
ال�ض����رد، ل���ذا ك�ن اأمر التق�ئهم���� منطقيً�، وقد 
توافقت رغب�تهم���� يف االنحالل بعيدا عن اأي 
التزام، يدلل على ذلك قول ال�ض�رد عن فرا�س:« 
كلم���� التقيت���ه ا�ضتغ���رب م���ن ع���دم اكرتاثه مل� 
يح���دث حوله م���ن فو�ضى وحن قل���ت له ذلك 
ق�ل اإن���ه اعت�د عل���ى �ضم�ع ه���ذه ال�ضيمفونية 
ال�ض�خب���ة معزوف���ة العنف واخل���راب ن�رهم 
ت����آكل حطبه���م ال يعنين���ي م���� يح���دث خ����رج 

مملكتي وحرميي« الرواية،�س43. 
وبتوازي ال�ض���رد الذاتي م���ع ال�ضرد ال�ضري 
يتوك���د االنهي����ر االأخالق���ي ال���ذي وقعت فيه 
�ضخ�ضي�ت الرواي���ة كله�، الرئي�ضة والث�نوية 
واأوله� احل�ج توفي���ق الذي عرف كيف يوفق 
بن م���� ه���و ر�ضم���ي وغ���ر ر�ضم���ي، وث�نيه� 
بن�ت املبغى الالئ���ي اتخذنه مالذًا من جت�رب 
ف��ضل���ة، وث�لثه���� امل�ضوؤول الكب���ر الذي يردد 
مقولة )اأن���� الدولة العميقة( و�ض�حب الوالئم 

الد�ضمة.
وقد ح�ول ال�ض�رد تربي���ر �ضقوطه االأخالقي 

االنتم����ء  م���ن  ب�لتح���رر  االأول   : ب�أمري���ن 
االإيديولوج���ي الذي » لقد ت���ررت اأن� ومنذ 
زم���ن بعي���د م���ن عبودي���ة تل���ك االنتم����ءات 
الوهمي���ة وا�ضتطع���ت العي����س مت�ض�حلً� مع 
االأ�ضي����ء التي تي���ط بي ..ف�ن���� االآن انتمي 
ال���ذى  هولن���دا  املت�ض�م���ح  الع����مل  ه���ذا  اإىل 
منحن���ي  جن�ضيت���ه وا�ضم���ه واإن�ض�نيت���ي. » 

الرواية،�س50 
لت�ريخ���ه  ذاتي���ة  �ض���رة  بكت�ب���ة  والث����ين: 
»الذكري����ت ك�نت اأ�ضبه بن�ضم���ة هواء ع�برة 
مل ت���رتك يف نف�ض���ي اأث���را �ض���وى اال�ضتذك�ر 
موني���ك  م���ن  زواج���ي  ك�ن  لق���د  وح�ض���ب 
مبث�ب���ة ق����رب اإنق�ذ م���ن ح�لة ال�ضي����ع التي 
كن���ت اأحي�ه���� جعلتن���ي هولندي���� خمل�ض�.« 

الرواية،�س72
 بي���د اأن ت�ض�ع���د االأحداث وت�أزمه���� مب� ك�ن 
يج���ري يف مطعم ت����ج امللوك مطع���م الطبقة 
ال�ضي��ضي���ة ومقر ال�ضفق����ت املريبة، �ضيوؤكد 
املنزل���ق االأخالقي اخلطر ال���ذي وقعت فيه 
�ضخ�ضي����ت الرواي���ة ويف مقدمته���� ال�ض����رد 
الذي دفعه �ض���راع امل�ض�ل���ح اإىل اال�ضت�ضالم 
والي�أ����س« اأيقن���ت م���ن خ���الل حد�ض���ي اأن م� 
نقوم به هو جم���رد عبث لن ي�ضفر عن نتيجة 
واإ�ض�ع���ة وقت وه���در للزمن .. مل����ذا وافقت 
عل���ى اال�ضتم���رار يف تل���ك اللعب���ة حت���ى بعد 
اكت�ض����يف لعدم جدواه���� واأنه� جمرد تزجية 
للوق���ت وا�ضتعرا����س حكوم���ي عل���ى ق���وى 
الف�ض����د واال�ضتقواء عليه���� واإ�ضع�ره� ب�أنه� 

تت رق�بة ال�ضلطة«الرواية، �س72  
لذا غ�س النظر عم� �ض�هده من ف�ض�د واإتالف 
للم�ل الع�م لكنه قب���ل اأن يقب�س ال�ضفقة بال 
اأدن���ى �ضعور ب�لنق����س يف اأنه �ض����ر واحدًا 
م���ن اأولئك الف��ضدي���ن » ل�ضبب م���� غ�ض�ضت 
الط���رف عم� يج���ري من حق�ئ���ق اأم�مي ومل 
اأ�ض����ل احل����ج توفيق مَل يب�ل���غ يف �ضرف م� 
ه���و ف�ئ����س عن ح�جتن���� فكل �ض���يء مدفوع 
الثم���ن.. ك�ن االإن�ض�ن ال���ذي يعي�س معي يف 
الال�ضعور ينتف�س يف داخلي ينتف�س ب�ضدة 
ولكنن���ي بعد اأي�م ال���دوالر االأخ�ضر رو�ضته 
وف���ق مع�ي���ر النزاه���ة احلديث���ة« الرواية، 

�س73
وهذا البن�ء الفن���ي الذي فيه َت�ض�رَب ال�ضرد 
الذات���ي للح��ض���ر االأ�ضود ب�ل�ض���رد ال�ضري 
البن����ء  اآزره  ق���د  ك�ن  الزاه���ي،  للم��ض���ي 
املو�ضوع���ي الذي فيه ت�ض�د البطل مع نف�ضه 
ب���ن اإجن�ز املهمة التي ج����ء من اأجله� وبن 
التمل�س منه�. وقد دلل على هذا الت�آزر وذاك 
الت�ض����د عنوان الرواي���ة الرئي�س الذي اكده 
ق���ول ال�ض����رد« اأدركت اأن اخل���راب قد عم كل 
نواح���ي احلي�ة يف الب���الد وانه يعزف حلنه 
االأبدي، معزوفة اخلراب، ف�لدم�ر ت�ضلل من 
خ�ن����ت ال�ضي��ض���ة واقتحم خالي���� املجتمع« 

الرواية،�س123. 
وبه���ذا تك���ون ال�ض���رة الذاتي���ة الت���ي كتبه� 
ال�ض����رد واأراد فيه� اأن تك���ون وثيقة م�ضّرفة 
ل���ه، قد تول���ت ب�ل�ض���رد الذات���ي اإىل وثيقة 
اإدان���ة لك�ئن مل يعد له وج���ود حقيقي. ويف 
ه���ذه النقط���ة يتجل���ى � كم���� يق���ول اندري���ه 
م���وروا � �ضعف ك�تب ال�ضرة اأم�م الروائي، 
ويت�ض���ح اأي�ض���ً� اأن الرواي���ة جن����س ل���ه من 
املوؤه���الت م���� يجعل���ه ع�ب���رًا عل���ى ال�ض���رة 

الذاتية فنيً� وثيم�تيً� معً�. 
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 د. �أحمد �لزبيدي 
على فكرة 

  ح���ن ت�ضرفُت بزي�رة الروائي الدكت���ور لوؤي حمزة عب��س، ذهبن� لزي�رة 
�ضري���ح املتنبي يف النعم�نية ، وحن ن�ضر يف �ضفحته ال�ضخ�ضية �ضورة 
جت�ض���د الزي�رة عّل���ق اأحد اأ�ضدق�ئه: ه���ل يوجد ب�لفعل �ضري���ح للمتنبي؟ 

اأين؟ فرد عليه الدكتور لوؤي: العراق، حم�فظة وا�ضط، النعم�نية .. 
اأق���ول: ال غرابة يف عدم معرفة البع�س ملك�ن �ضري���ح املتنبي؛ ف�لقريبون 
م���ن ال�ضريح ي�ضمون م�لئ الدني� و�ض�غل الن��س ب� )اأبو �ُضوَرة !( وللُكْنية 
ال�ضعبي���ة حك�ية؛ فقد �ضهد الن��س حينه���� كرام�ته امل�ضّخ�ضة يف الطبيعة، 
حيث في�ض�ن�ت نهر دجلة يف الن�ضف االأول من القرن امل��ضي حتى �ض�ور 
امل����ء حول قربه املرتف���ع، فربهن �ضك�ن القرى عل���ى كرامة �ض�حب القرب، 
و�ض����ر م���زارًا وم���الذًا ُت�َضّد ل���ه الن���ذور .. وج����ءت وزارة ال�ض�عر �ضفيق 
الكم�يل، الذي رّم القرب وبن�ه بُقّبة من طراز عب��ضي، �ض�هقة ع�لية ترغم 
الق����دم على النظر بعلو ه�م���ة �ض�حبه�؛ ف�أ�ضبح ا�ض���م املتنبي بعد ترميم 
ق���ربه وتوثيق���ه ُمهيمن���ً� على الكني���ة ال�ضعبي���ة؛ ب���ل ك�دت اأن تغيب، لوال 
ذكري����ت ال�ض�هدين على الفي�ض�ن�ت وق�ضوة الطبيعة؛ ولكن من هذا الذي 

امتدت قبة قربه حتى جت�وزت ه�م�ت النخيل املحيطة ب�ل�ضريح  
 وبح�ض���ب الطقو����س ال�ضعبي���ة ف�إن ل���كل �ضري���ح مقد�س يوم���ً� خم�ض�ضً� 
لزي�رت���ه: حقيق���ة ك�ن اأم متخياًل ف�مله���م اأنه البد من ي���وم خ��س ل�ض�حب 
املق����م. واملف�رق���ة العجيبة اأن ي���وم زي�رة ) اأبو �ض���ورة ( هو يوم احل�دي 
والع�ضرين من �ضهر اآذار، وهو يوم ) ال�ضعر الع�ملي !( اليوم الذي يتع�دل 
في���ه الليل والنه�ر وتفزع ال�ضبية اإىل االأم�كن اجلميلة لتلوذ ب�ضم�س اآذار 

و�ضوع عطور الزهور و)الدخول(.
� وي���وم املتنبي  وال اأظ���ن اأح���دًا من املحتفلن ي���درك اأنه ي���وم ال�ضعر اأي�ضً
خ��ض���ة .. عجيب���ة ه���ي املف�رق�ت املحيط���ة ب�ملتنبي فقد منحت���ه راأفة امل�ء 
اله�ئ���ج قد�ضي���ة �ضعبية ومنح���ه الزمن احتف����اًل بيوم  اعت����د عليه املتنبي 

وم�ت الأجله اأو ب�ضببه.  
  وك���م يزخ���ر الع���راق ب�أ�ضرحة لكب�ر ال�ضع���ر واملعرفة والثق�ف���ة؟ وكم له� 
ن�ضيب م���ن �ضّد الرح����ل وا�ضتح�ض�ر قيمه� الرمزي���ة والثق�فية؟ ف�حلالج 
امل�ضل���وب على �ضف�ف دجلة ق���د تتذكره ف�ض�ئية م� حن تقدم تقريرًا عنه، 
وال�ضي����ب املدف���ون يف مقربة احل�ض���ن الب�ضري جوار رابع���ة العدوية قد 

يتربع �ض�عر ب�لتق�ط �ضورة عند قربه املرم حديًثً� ..
اأق���ول واأت�ضر حن ت���زور الق�هرة ويقرتح عليك ) �ض�ئ���ق التك�ضي! ( اأن 
ي�أخ���ذك اإىل متح���ف جنيب حمف���وظ اأو متح���ف اأم كلث���وم اأو عبد احلليم 
ح�ف���ظ اأو اأحم���د �ضوقي  ورمب� يبقى من الوقت م���� يكفي ال�ضطح�بك اإىل 

قبورهم ! .. 
ت���رى لو طلبت من �ض�ئق تك�ض���ي عراقي اأن ي�أخذين اإىل قرب الر�ض�يف هل 
�ضيعرف مك�نه؟ ولو ا�ضتنجد ب�جلي بي اأ�س اأيدّله عليه؟ وهذا الكالم لي�س 
قدحً� ب�ل�ض�ئقن اله�رعن ليل نه�ر ل�ضد رمق عي�لهم ولكنه تذكرة للق�ئدين 
والق�ئم���ن عل���ى راأ����س الثق�ف���ة العراقية واحلكوم���ة اأن يهتم���وا برمزية 
هذه املق�م�ت اخل�ل���دة ويعّرفوا الع�مة ب�أهميته���� وقد�ضيته� الثق�فية وم� 
تكتن���زه من رمزي���ة ع�لية تنتمي لهوي���ة وطنية وت�ريخية تع���د جزءًا من 
رمزية الع���راق ومك�نته الرفيعة على مد ب�ضر الذاك���رة والت�أريخ والزمن 

والكت�بة .. 
اإيديولوجي���ة  لدواف���ع  اكت�ضب���ت قد�ضي���ة ه�ئل���ة  الرم���وز  ولع���ل بع����س 
واجتم�عي���ة وديني���ة، وقلياًل م� اك�ضبت الرموز املعرفي���ة اهتم�مً� عراقيً�. 
وال غراب���ة؛ فثق�فتن���� م�زال���ت تركه���� الدواف���ع االإيديولوجي���ة اأكر من 
الدواف���ع املعرفي���ة بل حتى اإن ك�ن فيه�  رمز مع���ريف رفيع م�زال على قيد 
احلي����ة ف����إن االآخ���ر االإيديولوجي املت�ض����دم معه يحّط من ق���دره بُبغ�س 
وك���ره واإ�ض����ءة تكفي ال�ضتق�ض�ئه وحم���وه من اللحظ���ة احل��ضرة .. وي� 

لالأ�ضف فقد اأكلت ) العق�ئد ( الكثر من )املعرفة(. 
 وي���� حل�ضن ح���ظ املتنبي ال���ذي اأنقذه )ق���در الطبيع���ة( وم���� اأ�ضبهه بقدر 
اأ�ضي����س بطل اإبراهيم الكوين يف رواية ن�قة الله حن ق�ل: )نحن ال مندح 

القدر اإاّل حن ين�ضفن�( !

جراد المعرفة 

وكم يزخر �لعر�ق باأ�شرحة لكبار �ل�شعر 
و�لمعرفة و�لثقافة؟ وكم لها ن�شيب من �شّد 

�لرحال و��شتح�شار قيمها �لرمزية و�لثقافية؟ 
فالحالج �لم�شلوب على �شفاف دجلة قد 

تتذكره ف�شائية ما حين تقدم تقرير�ً عنه، 
و�ل�شياب �لمدفون في مقبرة �لح�شن �لب�شري 

جو�ر ر�بعة �لعدوية قد يتبرع �شاعر بالتقاط 
�شورة عند قبره �لمرمم حديًثًا ..

د. نادية هناوي 

رو�ء �لج�شاني  

))العنييف واخلييراب(( وال�سييقوط بالتدميير الذاتي
ـــر�ن  ـــك ـــش ـــــي رو�يــــــــــة �إ�ــــشــــمــــاعــــيــــل � قــــــــــر�ءة ف

�ل�شرية �شكل من �أ�شكال �لتخييل، وب�شبب تعدد �شور كتابتها ال ي�شرتط 
فيها �أن تكون ميثاقًا مرجعيًا باملفهوم �لذي حدده فيليب لوجون للكتابة 

�التوبيوغر�فية. و�عني بتعدد �شور كتابتها موقع �ملوؤلف / �ل�شارد/ 
�ل�شخ�شية د�خلها من ناحية �الإحالة �ملرجعية على �شوت �الأنا فيها. 

لوحة للفنان اإ�شماعيل الرفاعي

زيارات رافقتها ق�سائد واحتفاءات.. مع الجيواهري في عوا�سم ومدن العالم 2/1

بـا،  بـا عهد �ل�شّ َجّددي ريـَح �ل�شّ
و�أعيدي فاالأحاديث �ُشُجوُن..
جّددي كيف �أّطر�حي فار�شًا، 

ولمر�أى َوَطني كيَف �لحنيُن...
جددي ذكر بالدي �إنني، بهو�ها 

�أبـَد �لدهر رهيـــــُن
�نا لي دينان: دين جامٌع،وعر�قي 

وغر�مي فيه ديُن



 ه����ل تعط����ل �لم�س����كوت عن����ه �أم ظ����ل �س����يرورة 
ثقافية ؟

- كل اال�ش���ئلة ت�ش���تحق �ش���كري اجلزي���ل 
الأنه���ا و�شف���ت تو�شيف���ًا مهمًا الأن���ك متابع 
دقي���ق ملا لن���ا علي���ه م���ن تنوع���ات ثقافية ، 
ل���ذا ظ���ل البع�ض يف ت�ش���ٍظ مكتفي���ًا ب�شفة 
امل�شك���وت عنه يف ملحمة جلجام�ض ، لي�ض 
ق���راءة للملحمة واإمنا ه���و م�شروع ثقايف 
ومع���ريف مل يذهب اليه اأح���د الباحثني يف 
الع���راق اأو الوط���ن العرب���ي ، الأن امللحم���ة 
امل�ش���روع  وتعم���ق  الت���وراة  اىل  قادتن���ي 
وتن���وع واعتنى كث���رًا وما اأري���د الرتكيز 
علي���ه اأن احت���دام ال�ش���راع يف امللحم���ة مل 
يكن بني احلياة واملوت ، الأن هذه الثنائية 
معروف���ة يف الع���امل ، ب���ل جوه���ر ال�شراع 
فيها بني اأنظمة ثقافية ومعرفية ، واأكرثها 
و�شوحًا نظام ال�شلط���ة االأمومية العظمى 
الفح���ويل   / ال�شم�ش���ي  النظ���ام  واالآخ���ر 
املمث���ل له ب�شلط���ة امللك جلجام����ض والذي 
انعك����ض وا�شح���ًا باالنتفا�ش���ة احلا�شل���ة 
يف مدينة اأوروك �ش���د طغيان امللك والأول 
م���رة يف تاري���خ ال�ش���رق . ا�شتج���اب االله 
اأوروك وطلب  �ش���كان  " حلاج���ات  " اآن���و 
" اأورورو  اأوروك  يف  العظم���ى  االأّم  م���ن 
امللك  ن���دًا �شد  " اأن تخل���ق �شخ�ش���ًا يقف 
وحتقق التوازن و�ش���ط احل�شور املديني 
، اخل�شائ����ض الوظيفية اخلا�شة ال ي�شمح 
بالتجاوز على كل واحد من اآلهة البانيثون 
العراقي ، لذا كان باإمكان " اآنو " اأن يخلق 
ال�شخ����ض ال���ذي اأراده ، اإال انه ذهب للأم " 
اأورورو " ومع���روف ب���اأن عدد م���ن االآلهة 
الذك���ور لديه���م وظيف���ة التخلي���ق ومنهم " 
اآنو / �شم����ض / اأنليل / اإنكي " وما ح�شل 
فع���ًل متظه���ر ثقافي���ًا وديني���ًا ، �شجل عتبة 
جدي���دة يف مدينة اأورورك التي احت�شنت 
�شحراوؤه���ا " اأنكي���دو " واأث���ار ه���ذا الذي 
ح�ش���ل ا�شتغراب���ًا يف املوؤ�ش�ش���ة الديني���ة 
ح���ول  التاأوي���لت  وال�شيا�شي���ة وتع���ددت 
االأ�شباب التي جعلت اأنكيدو حا�شرًا بقوة 
من اللحظة وهذا ما مل ُيدر�ض ب�شكل معمق 
حت���ى هذه اللحظة ، و البد من التذكر باأن 
امللحم���ة مازالت مكتظ���ة بامل�شكوتات عنها 
ومنه���ا حلظ���ة تخلي���ق اأنكي���دو املتوح�ض 
وال�شج���ة الت���ي اأثارته���ا والعوام���ل التي 
ت�شاف���رت لرتمي���م اخلل���ق واإع���ادة تاأهيل 
ال�شخ�ض / البط���ل / احللم ، وهذا هو من 

م�شاريعي القادمة .
املوق���ف االحتجاج���ي ملدين���ة اأوروك التي 
�شجلت عتبة حت���ول بالنظام االأمومي اأمر 
واإ�شعاف���ه واحل���د م���ن وظائف���ه االمومية 
الت���ي تكر�ش���ت ع���ر تاري���خ طويل ج���دًا ، 
واأ�شف���ت عل���ى التاري���خ الطوي���ل �شفات���ه 
العظيم���ة ، وق���د تع���دت �شلطته���ا الثقافية 
اجلوهري���ة يف ال���دور اللذي لعتب���ة االآلهة 
برنام���ج  يف  ح�ش���رًا  وع�شت���ار  املوؤنث���ة 
ثقايف الإع���ادة تروي�ض اأنكي���دو وتاأهيله ، 
حت���ى وظفت طاقته���ا اجل�شدي���ة ومهارتها 
اجلن�شية وعلمت اأنكيدو االدخال وتعرف 
عل���ى اأهم وظائ���ف االأنثى وظ���ل متوا�شًل 
م���ع ج�شده���ا ملدة �شت���ة اأي���ام و�شب���ع ليال 
، حت���ى مي���زت تكوين���ه احلي���واين و�شار 
اآدمي���ًا . وامتل���ك عق���ًل ح�شاري���ًا واندم���ج 
باملدين���ة بعدم���ا اأكل اخلب���ز و�شرب اخلمر 
وهما دالتان ظلت���ا بح�شور قوي حتى يف 
الديان���ة امل�شيحي���ة والأين حتدثت وكتبت 
من قب���ل اأكتف���ي بالتذكر بالعلق���ة املثلية 

بني جلجام�ض واأنكيدو .

 وه����ل حظ����ي �هتمام����ك بالملحم����ة �هتمام����ًا من 
�لنقاد؟

م���ع امللحم���ة مب���ا  - مل تدر����ض جتربت���ي 
ت�شتحق���ه ، بل احتفت بها عرو�ض �شحفية 
، لكنه���ا اأثارت ردود مثرة عندما حا�شرت 
عنه���ا يف عم���ان واأب���و ظب���ي ، ومل يتوقف 
اهتمام���ي بامللحمة حتى االآن . فقد اجنزت 
بحث���ًا طويًل عن اليوم���ي يف امللحمة واأنا 
اأعم���ل االآن عل���ى حتري���ر العلق���ة املثلي���ة 
واإعداده���ا للن�ش���ر . وما اأغ���واين على ذلك 
وج���ود اإ�ش���ارات عربي���ة وغربي���ة للثنائية 
بينهم���ا ، لكنه���ا اكتف���ت بذل���ك ، بينم���ا اأن���ا 
الوحي���د ال���ذي متكن م���ن تق���دمي تاأويلت 
ع���ن الثنائية ، اعتمادًا عل���ى ن�ض امللحمة ، 
وباخت�شار �شديد وتركيزًا قدمت الوحدات 

ال�شردي���ة للملحم���ة �شراع���ًا حمتدم���ًا بني 
نظامي االأموم���ة والفحولة والتي ح�شمت 
ال�ش���راع ل�شال���ح امللك جلجام����ض وبودي 
االإ�شارة للموقف الثقايف الديني املح�شوم 
ل�شال���ح اخلطاب الذكوري . تعطل طقو�ض 
اجلن����ض اليومية يف املعب���د وتعطل طاقة 
املل���ك واأنكيدو وانحرف���ت ملا هو معلن عنه 
وخ�شرت االآلهة العظمى ح�شورها املهيمن 

والعظيم.

�أم����ام  �لق����ر�ء�ت عقب����ة  تع����دد  ب����اأن  تعتق����د  �إال   
�لدر�س؟

-  ه���ذا م���ا اأري���د احلدي���ث عن���ه بو�ش���وح 
ت���ام ، ويعني م���ا اأقول الدر����ض االكادميي 
الذي وقف حائ���رًا وعاجزًا اأمام م�شروعي 
وكاأن���ه  واالنرثبولوج���ي  املثيولوج���ي 
يعي�ض يف مكان منعزل ، بينما يفرت�ض اأن 
تكون اجلامعات االكرث ا�شتجابة امل�شاريع 
جت���اوزت  لق���د   . التاريخي���ة  الق���وة  ذات 
ا�شدارات���ي اخلم�شني كتاب���ًا وانتظر االآن 
�شدور خم�ش���ة كتب بني ب���روت ودم�شق 
وال�شم���ت ع���ن كل ه���ذا ال يعن���ي اإال �شعفًا 
يف ثقاف���ة العدي���د من االأ�شات���ذة يف كليات 
اجلامعات الأن هذا ال�شمت الطويل ورف�ض 
مقرتحات الدرا�شة مل�شروعي يوؤكد �شعف 
ثقافة الدر�ض باملثيولوجيا وهذا اأمر مثر 

للده�ش���ة اأم���ام ذاكرة الع���راق احل�شارية ، 
من الذي �شيغامر لفح�ض وقراءة املوجود 
. على رئا�شة االأق�شام واجلامعة و�شع هذا 
االأمر اأمام اهتماماتها النه ميثل نوعًا مراآة 
ال تتكت���م عل���ى املنعك�ض عليه���ا ، با�شتثناء 
كلية الرتبية بجامع���ة بابل ، قدمت جتربة 
الدي���ن  ت���اج  عل���ي  لل�ش���اب  ج���دًا  ممت���ازة 
باملاج�شت���ر والدكت���وراه ، واأي�شًا جامعة 
دياىل ممتازة يف هذه الفعالية ودر�ض اأحد 
طلبتها منهج النق���د االأ�شطوري يف الوطن 
العرب���ي ، ه���ذا ما �شمع���ت عن���ه ، واعتنت 

الدرا�شة مب�شروعي الوا�شع.
م���ن يتحمل امل�شوؤولية يف ذل���ك ؟ االأ�شاتذة 
وخوفهم ، الأنه���م ال ميتلكون ثقافة متكنهم 
من املغام���رة ، اخل���وف الأن الف�شل ُملحق 
تربي���ة  يف  جترب���ة  ح�شل���ت  وق���د   ، له���م 

امل�شتن�شرية واغتيلت .
اأن���ا اع���رتف �شعوبة م�شروع���ي بتنوعاته 
، لك���ن اجلامع���ات عليه���ا اأن تق���ود الدر�ض 
ال�شامت اخلائف و�ش���رورة و�شع جدول 
الختب���ارات العق���ول االكادميي���ة وو�ش���ع 
�شواب���ط ، وما ي�شغلني دائم���ًا اإذا تعطلت 
اجلامع���ات ع���ن امليثولوجي���ات ، م���ا ه���ي 
انعكا�ش���ات ذلك عل���ى احلي���اة الثقافية يف 
الع���راق ؟ من حق االأ�شتاذ اأن يوقع بوجود 

اأن يحرتمها ويعرف  " لكن عليه  " ال���دال 
عنها مبا هو الئق .

ا�شتمي���ح اأ�شدقائ���ي ع���ذرًا الأين �شاأذه���ب 
اأبع���د واأق���ول ب���اأن الكث���ر منه���م ال يقوى 
عل���ى فح����ض وق���راءة اأ�شط���ورة واحدة ، 
واإن وج���د اأحدهم قدرة و�شجاع���ة فالراأي 
مفت���وح ل���ه ليحا�ش���ر ون�شتمع ل���ه .. على 
وزارة التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلم���ي 
الفج���وة  له���ذه  االنتب���اه  واجلامع���ات 
النظامية الكب���رة ذات التاأثرات املعرفية 
ال�شلبي���ة ، واأن���ا م�شتع���د للحدي���ث عن ذلك 

بدعوة من جامعة ر�شمية .

 ه����ل �نته����ت �لثقاف����ة �لبطرياركي����ة ؟ وم����ا ه����ي 
خو�تم �لملحمة ؟؟

- ه���ذا م���ا تو�شلت ل���ه يف ق���راءة امللحمة 
عر امل�شكوت عنه ، واأول ملمح جوهري ، 
تعطل فعاليات امللك جلجام�ض يف ممار�شة 
ح���ق الليلة االأوىل والدخول على العرو�ض 
قبل ال���زواج . باالإ�شافة اىل �شعف وتلكوؤ 
طقو����ض ال���زواج املقد����ض ويف�ش���ي ه���ذا 
حرم���ان االإلهة املوؤنثة ع���ن اختبار ج�شدها 
ومزاولة اللذائذ اجلن�شية ، مبعنى ح�شول 
ما ي�شبه االنهيار لنظام االأّم العظمى ، تكلل 
باالنت�شار الكام���ل مثلما ات�شح يف حينما 

كنا بالعلى / اأو ملحمة اخلليقة البابلية .
غ���ر  واملع���ريف  الثق���ايف  التو�ش���ل  ه���ذا 
م�شبوق م���ن قبل . اأنا ح�ش���رت خمفياته . 
وب���ودي القول باأن امللحم���ة فيها مفقودات 
ن�شي���ة ، �شيك�شفه���ا امل�شتقب���ل ، وحفريات 
االآث���ار ع���ن ذل���ك و�شت�شيئ لن���ا معلومات 
قليل���ة لكنها مهمة جدًا ، له���ا علقة ب�شراع 
النظامني اللذين اأ�شرنا لهما ببداية احلوار 

حول امل�شكوت عنه .
�الأ�سط����وري  بالن�����س  �الهتم����ام  كثي����ر  �أن����ت   
وتعي����د فح�سه وتاأوي����ل تمظهر�ته عب����ر �لطقو�س 

و�لمز�والت ؟
- هذا �شحيح ، الأن �شحيفة املدى انفتحت 
يل اأ�شبوعي���ًا ، وكان���ت املتابع���ة مل���ا اكتب 
م���ن خلل ق���راءة مثقف���ني اأما االأدب���اء فهم 
ال ميتلك���ون اإال اإمكاني���ة ق���راءة التقلي���دي 
ال  الت���ي  اليومي���ة  والنمطي���ات  الثق���ايف 
ت�شتح���ق الن�ش���ر ، اأق���ول بثقة اأن���ا الوحيد 
الذي يغامر بقراءة االأ�شاطر وكل اال�شماء 
املعروف���ة على نطاق وا�ش���ع مل جترب ذلك 
الأن العلق���ة مع االأ�شط���ورة مغامرة كرى 
، حتتاج عق���ًل وخزان���ًا ميثولوجيا يوؤهل 
الباح���ث للإم�شاك بال�شب���كات التي ترت�شم 
�شيئ���ًا ف�شيئًا وهكذا تكون الق���راءة معقدة 
للغاي���ة ، اأن���ا الق���ارئ الوحي���د للأ�شاط���ر 

العراقية وامل�شرية والتوراتية واالأخرة 
ه���ي اهم منج���زات املعرفية الت���ي وظفتها 
االأ�شطوري���ة  الذهني���ة  البني���ة  حلب����ض 
وتو�شل���ت اىل اأن الت���وراة عراقي���ة وهذا 
ال يعرف���ه اأحد با�شتثناء جان بوترو عامل 
االآ�شوري���ات الفرن�شي الذي ق���ال بكتابه " 
ت���وراة بابل " باأن �شفر التكوين التوراتي 

�شطو على ملحمة جلجام�ض .
ه���ذا حوار للمكا�شفة مع���ي ولدّي فعاليات 
ثقافي���ة ال مثي���ل له���ا يف الثقاف���ة العراقية 
 ، والت���وراة  االأ�شط���ورة  به���ا  واأعن���ي 
واجن���زت يف ه���ذا املج���ال اأربع���ة كتب ب� 
1000 �شفح���ة م���ن القط���ع الكبر �شدرت 
بني ب���روت وعمان وظل كت���اب " مو�شى 
واأ�شاط���ر ال�ش���رق " اأك���رث الكت���ب مبيع���ًا 
يف عم���ان الأ�شهر عديدة ومث���ل هذا اجلهد 

املعريف هو االآخر بحاجة لفح�ض .

  �لقرية ماذ� تعني لك كمكان
- احلدي���ث ع���ن القري���ة مكان���ًا اأولي���ًا مهٌم 
ومث���ٌر بالن�شب���ة يل الأين ان�شغل���ت بقرية 
عنانة كثرًا وبوقت مبكر وقدمت تو�شيفًا 
ونظ���ام  االجتماعي���ة  والعلق���ات  عنه���ا 
الثقافة الع�شائ���ري وهيمنة الهوية املمثلة 
لكل جماعة . لكني االآن اأريد الذهاب بعيدًا 
وعميق���ًا يف ت�ش���وري عن القري���ة االأوىل 
وه���ي الذاكرة البدئية الت���ي مل ين�شغل بها 
اأحد من املثقفني اإال عر ا�شتثناءات نادرة 
عن���د احلديث عن اللوعي ، لكني وب�شبب 
م�شروع���ي امليثولوج���ي واالنرثبولوجي 
الب���د من التغ���ر واي���لء اهتم���ام بالقرية 
االأوىل الت���ي حتّولت اىل حل���م باعتبارها 
ت�ش���كلت اأوىل وم���ا مه���م �شم���ن ه���ذا يل 
هو بدئي���ة املكان وعلقات���ه ال�شعرية ذات 
الطاق���ة املهيمن���ة والت���ي جعل���ت م���ن االأّم 
العظيم���ة �ُشّرة للمكان ، تغ���ذي كل من فيه 
من ب�شر وكائن���ات حية ، كل ما فيها ير�شم 
عدي���دًا من ال�شور ، ت�شي���دت عر التداول 
واالت�ش���ال ع���ر رم���وز وه���ي حزم���ة مل���ا 
اقرتحته االأم من اآلي���ات للتبادل والتفاهم 
والتي تكر�شت الحقًا . ذاكرة فنية حفرتها 
اإرادة االأم بذاك���رة يقظة ، وحّية ، ما زالت 
اىل االآن �شعري���ة ، الأن طيني ، وهنا حلظة 
االبتكار البدئ���ي ال�شامخ منذ املبتداأ واالأم 
الثق���ايف  االأم  لذل���ك والأن خ���زان  مراقب���ة 

والفني ومعهما الديني . 
�شارت م�شتقبًل متمتعًا بح�شورات قوية 
، تذه���ب حاملة معها �ش���رورات حمت�شدة 
للآت���ي / امل�شتقبل ، وهذا م���ا اريد التنبيه 
ل���ه والتذك���ر ب���ه ، الأن االبت���داء كم���ا قال 
�شرتاو����ض حلظ���ة غ���ر قابل���ة للمح���و اأو 
الن�شيان ، بل تق���وى مبرور الزمن وطاقة 
التعاط���ي ، اعتق���د ب���اأن االأم العظمى التي 
اليومي���ة  املتعاطي���ات  بتحوي���ل  جنح���ت 
ادخل���ت اجلماع���ة  واإ�ش���ارات  رم���وز  اىل 
و�شط قبول باحلا�ش���ر واحرتام للما�شي 
وتطويعه �شحري���ًا و�شعريًا عر الطقو�ض 
وفيو����ض ال���روح الت���ي �شع���دت به���ا االأم 
العظم���ى الت���ي ح���ازت �شلطته���ا القوي���ة ، 
الهادئ���ة واملرن���ة واللين���ة واملت�شلل���ة على 
ح�ش���ورات العلق���ة ب���ني الثنائ���ي ابتداء 
ب���ني اآن���و واالأر����ض ، وا�شتلم���ت االأم هذه 
واجته���دت  اجلب���ارة  الكوني���ة  الر�شال���ة 
باإخ�شاعها لطاقة ال�شعر وتنوع احل�شور 
ال�شي���ادي ل���لأم م���ن خ���لل ج�شده���ا وم���ا 
يتب���ّدى عن���ه من علم���ات واإ�ش���ارات ذات 
االأنث���ى /  باث���ة ومر�شل���ة حلل���م  حيوي���ة 
امل���راأة / االأم املُمجدة ل���كل مهابات اجل�شد 
االأنث���وي بفيو�ش���ه وا�شتدعاءاته للآخر ، 
كي حتقق متثيلت االآله���ة املذكرة بلحظة 
االإدخ���ال م���ع االأر����ض و�شع���ود االنبعاث 
رمزًا متجيدي���ًا للأنوثة الكامنة والفحولة 
الق���وة  ال�شم���اء �شحرتن���ي  م���ن  الهابط���ة 
يف ال�ش���وؤال واأعن���ي �شعريت���ه ال���ذي البد 
واأن تاأخ���ذين للحظ���ة القري���ة االأوىل يف 
ح�ش���ارة �شوم���ر والتي متظه���رت متثيًل 
لها قريت���ي عنانة . رمب���ا ي�شتغرب الكثر 
عندما هرعت اىل القرية االأوىل باعتبارها 
امنوذج���ًا لت�ش���كلت القرى اللحق���ة كلها 
يف التاري���خ ويف ه���ذه الع���ودة الغرائبية 
واالأ�شطوري���ة متجي���د للتك���ون الرحم���ي 
االأول ون�ش���وء متثي���لت لقدا�ش���ة االآله���ة 
واالإلوهات يف تعريفات اجل�شد وتوطني 
ال�شلالت حزام���ًا للأم التي قادت اجلماعة 
واهلتهم بالعلم���ات والرموز التي حازت 
طاق���ة  م���ن  والع���امل  احلي���اة  يف  م���ا  كل 
ت���داوالت  كل  يف  بتواجده���ا  واحتفظ���ت 

الكائ���ن ومل يك���ن غريبًا اأو مث���رًا ان�شغال 
ملحق���ة  الفل�شفي���ة  مبو�شوعت���ه  هيغ���ل 
و�شيات البدئية من خلل �شبكات الرموز 
�ش���وغ  يف  جوهري���ًا  دورًا  لعب���ت  الت���ي 
الذاكرة مع متجي���د وتقدي�ض اإرادتها ، لذا 
اأن���ا ادعو كل من لديه ولع مبكانه االأول اأن 
يفكر باملغاي���رة ويرى يف القرية �شرورة 
لقريت���ه الت���ي تعاي����ض معه���ا وظ���ل �شاكنًا 
فيها ، حام���ًل �شردياته���ا ال�شعرية التي مل 
تفارقه���ا االأر����ض / االأم وال�شماء / الفحل 
، واخل�شرة ك�شوة لفع���ل التبادل االدخال 
.... املج���د للقري���ة ال�شومرية االأوىل التي 
وهبتن���ي عناية مبكان اأحمله معي واقارن 
بين���ه وبني الق���رى التي ياأخ���ذين احلنني 

الثقايف وال�شداقي لها . 

 ه���ذ� يعن���ي تاأكي���دً� لك على �ل���دور �لح�ساري 
�ل���ذي لعبته �الأم �لعظم���ى في �لبدئيات و�الأ�سول 

�لمتحركة : 
-  �شكرًا جزيًل ل���ك ، �شديقي العزيز ، الأن 
املفاهي���م الت���ي ا�شتولدتها القري���ة البدئية 
الت���ي كانت قري���ة عنان���ة متثيًل له���ا واأنا 
�شعي���د مبا حتدث���ت الأن���ه يذّك���ر الأول مرة 
، اإنه���ا القري���ة الكوني���ة الت���ي عان���دت كل 
االنهي���ارات و�شبب ذلك قوتها بح�شورات 
رموزه���ا اخلا�شة باالآلهة املوؤنثة وتكونها 
خا�شع���ة   ، ومتمرك���زة   ، جب���ارة  �شلط���ة 
�شع���ودًا  للحرك���ة  م�شتجيب���ة   ، للت���داول 
نح���و ف�ش���اءات وا�شع���ة ج���دًا . واق�ش���ت 
ه���ذه الرم���وز ع���ن ك�ش���وف عميق���ة اأهمها 
ل���ن تك���ون احلي���اة بعي���دة عنها ، ل���ذا كرر 
عل���ي حرب م���ا قال���ه نيت�شه االإن�ش���ان رمز 
ي�شك���ن يف بي���ت رم���زي وهن���ا انعكا����ض 
لل�شل���ة القائم���ة ب���ني الف�ش���اء املنت���ج لها 
وب���ني الوجدان اجلمع���ي املعر عن قبوله 
له���ا بوا�شطة التبادل واالبق���اء عليها زمنًا 
طوي���ًل الأن الرم���وز البكرية من���اذج عالية 
، ظل���ت حتى ن�شوء اخت���لف يف املجاالت 
الثقافية وهذا ام���ر معروف ، ففي اللحظة 
التي انهارت فيه���ا االأم العظيمة وتدهوت 
�شلطتها االأمومي���ة ، انهارت معها رموزها 
الت���ي �شاغت ثقافة ر�شين���ة ، ظلت ممتدة 
يف التاريخ لتك���ون بنية ذهنية اأ�شطورية 
ويف مث���ل ه���ذه االنهي���ارات مل يت���م املحو 
لرم���وز االأم العظمى عر �شع���ود ال�شلطة 
الفحولية ، ب���ل حازت على ما كان مت�شيدًا 
 ، له���ا معن���ى دالالت���ه ذكوري���ة  و�شاغ���ت 
اإخ�شاعي���ة ، مبعن���ى بقاء الرم���ز متداواًل 
ب�شي���غ خمتلفة ، والك�ش���اف يف بذلك قوة 
الرموز والعلمات واالإ�شارات تعبرًا عن 
ال�شلط���ة االأمومية وما امتلكته من ر�شانة 
تغ���رت  عندم���ا  االأم  تغ���ب  ومل  وهيمن���ة 
�شلطته���ا وجنحت الفحول���ة بازاحتها بعد 
انهي���ار االأم تعامل���ت . ولي����ض �شه���ًل على 
ال�شطب وامل�شح للنم���اذج الرمزية البدئية 
وعلم���ات االمن���اط العلي���ا ، النه���ا عا�شت 
ال�شن���ني وتكر�ش���ت ع���ر االت�ش���ال  االف 
والتدوين ومزاول���ة ال�شحريات والعقائد 
والطقو����ض واي�ش���ا االأ�شاط���ر ، واك���رث 
الرم���وز ح�ش���ورًا و�شفافي���ة يف التحول ، 
ه���و احلي���ة اق���وى رم���وز االأم وامتدادات  
االآله���ة املوؤنثة ، لكن حتويلها اىل الفحولة 
تعاملت معه���م �� االفعى �� رم���زًا فالو�شيًا / 

وق�شيبيًا له و�شيفة اقتحامية .
اجل�ش���د االأنث���وي �شبك���ة رمزي���ات ، كله���ا 
الن   ، االت�ش���ايل  للدخ���ال  م�شتجيب���ة 
اإ�ش���كال  تنط���وي  لغ���ة  جزيئ���ات اجل�ش���د 
وق���وة �شلط���ة ، ومعط���ى نوع م���ن احلكم 
املول���د للق���وة واالخ�ش���اع والدي���ن اك���رث 
تنوعات الهيمنة يف التعبر عن متركزات 
ايديولوجية اأ�شار لها بول ريكور بو�شفها 
منتجة للمخيال مثلها مثل اليوتوبيا ، الأن 
االيديولوجي���ا نظام ثق���ايف منتج للرموز 

واأي�شًا اليوتوبيا .
ومبا اأن لل�شلطة ثقافة وهي ن�شق مبفهوم 
مي�شل فوكو ، فاإنها متتلك اأدوات ال�شيطرة 
والقمع والعلقة مع اجل�شد االنثوي نوع 
امتلكي واخ�شاع���ي ، تخ�شع له االأنثى ، 
ومبا اأن ال�شلطة �� الفحل �� كما قال بودريار 
تلتح���م بالل�شع���ور ، فاإنها مرتبط���ة اأي�شًا 
وبال�شرورة مع الرم���وز . هذا �شاعد على 
تاأ�شي�ض علقة بني الرمز والذات . اأي البد 
م���ن حتقق فه���م للرمز مرتب���ط يفهم الذات 
فلي�ض العلق���ة انعكا�ض مبا�ش���ر بذات يف 
املراآة ، وامنا هي روؤية تتو�شطها االأ�شياء 
والعلم���ات واالآث���ار والرغب���ات والرموز 

والتخيلت .
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ية .. �سيك�سفها الم�ستقبل يرى اأن ملحمة كلكام�ش فيها مفقودات ن�سّ

نـاجـح الـمـعـمـوري:

يحتل الناقد والباحث ناجح المعموري، مكانة مهمة في الم�سهد الثقافي العراقي، في مجال البحث يعتبر اأحد 
الباحثين القالئل الذين مهدوا لم�ساهمات نظرية جديدة في تاريخ ح�سارة بالد الرافدين والميثيولوجيا 

العراقية وتاريخ الأ�سطورة والرمز،.. وله موؤلفات ودرا�سات تاريخية مميزة، اإ�سافة لإ�سداره كتبًا في الرواية 
والق�سة. واأ�سدر ما يقرب من ع�سرين كتابًا في الأ�سطورة والتوراة والبحث في اأ�ساطير الآلهة لبالد الرافدين.

  حاورته المدى للوقوف عند �سعيه في درا�سته لالأ�سطورة

حاوره: عالء املفرجي

الدر�س االأكاديمي وقف عاجزًا اأمام م�شروعي المثيولوجي واالنثربولوجي

االأ�شت���اذ الناق���د والباح���ث ناج���ح املعم���وري علم���ة 
فارق���ة وم�شيئة يف تاريخن���ا الثقايف ، فهو مع فئة من 
الباحث���ني العراقيني اجلادين ميث���ل حلقة و�شل مهمة 
بني اجنازات علماء االآثار العراقيني ،والروؤيا الثقافية 
والنقدي���ة التنويري���ة للم���وروث الثق���ايف واالآث���اري 
العراق���ي والعرب���ي واالإن�ش���اين . فهو بو�شف���ه باحثًا 
يف االأ�شاطر وامليثولوجيا الرافدينية ال ياأخذ موقف 
ع���امل االآث���ار واملنق���ب وامل�شتك�ش���ف يف اركيولوجي���ا 
كنوز موروثاتنا القدمية والو�شيطة . بل يتخذ لنف�شه 
مرقابا اآخر،يعيد في���ه فح�ض وتقومي وتاأويل وقراءة 
ه���ذا املنج���ز ،امل���ادي والروح���ي للك�ش���ف ع���ن داللت���ه 
ووظيفت���ه ومعن���اه ،وبالت���ايل الأدراجه �شم���ن امل�شار 
اخل�شب للفكر العراقي عر تراكمه املعريف الوطني .
وناج���ح املعم���وري اليكتف���ي بالوقوف اأم���ام املظاهر 
املادي���ة اأو اخلطاب���ات واملرويات الرتاثي���ة واالآثارية 
،ال�شفاهي���ة واملكتوب���ة. بل يعيد مو�شعته���ا وقراءتها 
وتاأويله���ا من منظورات حداثية وفكرية تنتمي اىل ما 
ي�شم���ى ب " املنه���ج االأ�شطوري " ،فه���و بو�شفه باحثًا 
،يحفر عميقًا يف البنى الثقافية الثاوية ، ويعيد تفكيك 
الظواه���ر الرتاثي���ة ليك�شف ع���ن ان�شاقه���ا احل�شارية 
والفكري���ة ،وليمي���ط اللثام ع���ن املهم����ض واملغيب يف 
طرو�شه���ا وطبقاتها املرتاكمة اأو تل���ك املنغر�شة داخل 
دهالي���ز اللوعي اجلمع���ي واملرتاكمة من���ذ الطفولة . 
باأخت�شار املعموري يق�شر االأ�شطورة بحثا عن املعنى
 فا�سل ثامر

املفكرون قلئل يف بلدي الينتبه للمفكرين الذين 
ي�شق���ون طرقه���م اخلا�ش���ة مبع���اول ي�شنعونه���ا 
باأيديهم، بل يجري االنتباه اإىل من ي�شتهلك اإنتاج 
االآخرين، معتم���دًا على ن�شو�ض �شابقة ومقوالت 
جرفها تيار الزمن، ومل تعد �شاحلة حتى للقراءة. 
املفكر اال�شتاذ ناجح املعم���وري وهو يخط بيديه 
ا�شم���ه على تراب بابل واملثيولوجية واالأ�شطورة 
الرافديني���ة، مل يعتم���د اإال عل���ى قراءت���ه لها، ومن 
يقراأه يج���د اأن اأ�شانيده م���ن امليثولوجية مهم�شة 
يف مدونت���ه، ولي�شت اأ�شاني���د قاّرة اأو تلقينيات ال 
يجاريه���ا البحث والنق���د، هذه مي���زة املفكر الذي 

اليبداأ من فراغ، وال ينتهي اإىل فراع. 
ب���ل كل عمله يتم يف "املابني" يتقدمه اإرث بجذور 
م�شتبك���ة، ويعي�ض م���ع بحث منفتح عل���ى احلياة 
اليومي���ة، ويحم���ل �شجرت���ه ثم���ارًا ال تف�شد. هذه 
املابيني���ة وحده���ا الت���ي ت�شتوعب جدلي���ة العمل 
الفك���ري بابع���اده الثلث���ة، ول���وال الوع���ي به���ا ملا 
اأ�شب���ح ناجح املعم���وري مقروءًا، لي����ض من قبلنا 
نح���ن الباحث���ني ع���ن املعرفة، ب���ل من قب���ل القراء 
الذين تزداد ا�شئلتهم عم���ا يكتبه.�شخ�شيا اأقراأ ما 
يكتبه اال�شتاذ ناجح املعموري، بحثًا عن اأ�شئلة مل 
اأع���رث عليها، وهذا يكفين���ي �شمن حدود ان�شغايل 

بقراءة منجز مفكرينا القالئل. 

 يا�سني الن�سري

يبقى االأ�شتاذ ناجح املعموري مهمومًا، ومنذ كتابه 
االأول، باالإن�ش���ان )الرافديني( يف جتلياته الفكرية 
واالنرثبولوجية �شواء ج���اء ذلك من خلل ملحمة 
جلجام����ض اأم من خلل علق���ة التوراة – ومو�شى 
حتدي���دًا -  باأ�شاطر ال�ش���رق. وهكذا ميكننا تتّبعه 
يف مواكبت���ه النبث���اق املفاهي���م ع���ر حفريات���ه يف 
الطقو����ض وال�شعرات التي زخ���رت بها االأ�شاطر 
العراقي���ة؛ اإذ هن���اك و�شيجة م�شرتكة ب���ني الديني 
وال�شيا�ش���ي ذابت يف االأ�شف���ار التوراتية بدءًا من 
لة �شل�شلة كتب  منطلقها الرافديني؛ فكان���ت املح�شّ
توّزع���ت ب���ني كت���اب "مو�ش���ى واأ�شاط���ر ال�شرق" 
و"االأ�شط���ورة والت���وراة" و"الت���وراة ال�شيا�شي" 
و"اأقنعة التوراة". ما يهمني ذكره يف هذا املو�شع 
ه���و اأن جه���ود االأ�شت���اذ املعم���وري امليثولوجي���ة 
تّوجت يف الف���رتة االأخرة بالتفاته اإىل ال�شرديات 
املعا�ش���رة مكت�شف���ًا فيه���ا تلقح���ًا مثم���رًا جلهوده 
ال�شابق���ة يف ن�شو�ض حية خ���ارج الرقم واالألواح 
الطينية ال تزال تنب�ض بحرارة الواقع اليومي مبا 
ينط���وي عليه ه���ذا الواقع من اأني���ة تفاجئ املتلقي 
باخللفّي���ة االأ�شطورية التي ال ت���زال ت�شّكل حلمتها 

و�شداها.
 عبداخلالق الركابي

قالوا في ناجح المعموري

 اأن تخلق �سخ�سًا يقف نداً �سد 
الملك وتحقق التوازن و�سط 

الح�سور المديني ، الخ�سائ�ش 
الوظيفية الخا�سة ل ي�سمح 

بالتجاوز على كل واحد من اآلهة 
البانيثون العراقي ، لذا كان 

باإمكان " اآنو " اأن يخلق ال�سخ�ش 
الذي اأراده



كان ثقل الدول يقا�س بحجم جيو�شها اجلرارة. 
اأو بقواف���ل �شفنها الت���ي متخر البحار وتفر�س 
�شطوته���ا. وكان ال بدَّ من التنبه لعدد املحاربني 
وعدد املدافع. الق�شة اليوم خمتلفة. يقا�س ثقل 
الدول بحيوية اقت�شاده���ا. قدرته على االإنتاج 
والت�شويق واملناف�شة والتقدم. ال طماأنينة لدى 
جي����س قوي مكل���ف م���ا مل ي�شتن���د اإىل اقت�شاد 
ق���وي مزده���ر ق���ادر عل���ى توف���ر م�شتلزم���ات 
التحدي���ث والتدريب. اختلف���ت معاير القوة. 
ت�شتطيع دولة �شغرة مزدهرة اأن تعرث لنف�شها 
على مكان يف خريطة اهتمامات �شكان االأر�س، 
وه���و ما ميكن اأن تعجز عنه دولة �شا�شعة تقيم 
حت���ت ركام اأف���كار بالي���ة خائف���ة م���ن امتح���ان 

الوقت واالأرقام.
العق���ود املا�شي���ة تقدم اأكرث م���ن دليل، ال متتلك 
الياب���ان جي�ش���ًا ا�شتثنائي���ًا، ود�شتوره���ا ي�شرُّ 
عل���ى ا�شتخال�س العرب من مغام���رات املا�شي. 
لت العبًا كب���رًا على ال�شاحة  لكن الياب���ان حتوَّ
الدولي���ة ح���ني بن���ت اقت�ش���ادًا حيوي���ًا �شبق���ه 
اهتمام قدمي بالتعليم اأّهل اليابانيني لالنخراط 
ال�شروري���ة  االبت���كار  وور�ش���ة  الع�ش���ر  يف 
القتنا����س الفر����س والعقود واملواق���ع البارزة 
يف االأ�ش���واق. ميك���ن ق���ول ال�ش���يء نف�ش���ه عن 
اأملاني���ا الت���ي مل ت���رد عل���ى اإقامتها حت���ت ركام 
احل���رب العاملية الثانية بح���رب جديدة بل ردت 
ردت  واملخت���ربات.  واجلامع���ات  بامل�شان���ع 
باأرق���ام اقت�شادها الذي مّكن اأجنيال مركل من 
لعب دور ي�شبه دور ال�شائق للقاطرة الفرن�شية 

- االأملانية لالحتاد االأوروبي.
مل ُيقت���ل االحت���اد ال�شوفياتي بقنبل���ة اأمركية 
اأو اأطل�شي���ة. ُقت���ل يف معركة الوق���ت واالأرقام. 

انه���ار حني خ�شر حرب الوق���ت وازدادت الهوة 
الت���ي تف�شل بين���ه وبني الوالي���ات املتحدة يف 
ال�شب���اق التكنولوج���ي الذي ترافق م���ع �شباق 
ت�شل���ح باهظ. حني ينتقل �ش���الح الوقت اإىل يد 
خ�شم���ك عليك اال�شتعداد لدف���ع الثمن. خ�شارة 
الوق���ت تعن���ي ال�شيخوخة وت�شل���ب ال�شرايني 
والوقوع يف اجلم���ود واالنح�شار وهكذا كان. 
ُقت���ل االحت���اد ال�شوفيات���ي يف معرك���ة اأخ���رى 
ه���ي معرك���ة االأرق���ام. مل يجروؤ عل���ى التحديق 
�شراح���ة يف امل���راآة. تالع���ب »الرف���اق« اأحيانًا 
باأرق���ام اخلطط اخلم�شية واالإنت���اج ال�شناعي 
احل���زب  �ش���ورة  عل���ى  حر�ش���ًا  واملحا�شي���ل 

والبالد. ثم تبني اأن التالعب قاتل.
م�شكين���ة ال���دول الت���ي ت�ش���رُّ على الغ���رف من 
القامو����س الق���دمي. الدول التي تب���دد مواردها 
يف ح���روب تعم���ق اإقامتها يف املا�ش���ي والفقر 
وال�شياع. الدول الت���ي تبدد اإرث الزمن الغابر 
وفر����س الزم���ن املقب���ل لرف�شها الوق���وف اأمام 

امل���راآة ومواجهة احلقائق. القناع���ة باأنَّ الزمن 
تغر ه���ي ال�ش���رط االأول للح���د م���ن االأ�شرار. 
يخط���ئ كث���رًا م���ن يعت���رب اأن الوق���ت جم���رد 
تك���رار، واأنَّ العقد احلايل اإعادة للعقد ال�شابق. 
وي�شدق االأم���ر نف�شه على م�شافة زمنية بحجم 
ال�شن���ة. �شحي���ح اأنَّ الوق���ت يتدفق الي���وم كما 
كان يتدفق دائمًا. لك���ن ال�شحيح اأي�شًا اأنَّ هذه 
الث���ورات العلمي���ة والتكنولوجي���ة املتالحق���ة 
اأعط���ت له���ذا التدف���ق وت���رة اأخ���رى وروح���ًا 
اأخ���رى. واحلقيقة ه���ي اأن هذا الع���امل ال�شريع 
املوتور ال تغريه ا�شرتاحة اأو و�شادة. اإنه دائم 
التحف���ز وعمي���ق ال�شراه���ة ويحم���ل جوعًا اإىل 
اجلدي���د واملزيد واملختلف واالأح���دث. انق�شى 
اإىل غ���ر رجع���ة زمن امل�شاه���د الثابت���ة التي ال 
تتح���رك وال تتغر. يعطي الزم���ن االنطباع اأنه 
اأ�شرع م���ن ال�شابق. يتدفق بقوة غر م�شبوقة. 
هذا ي�ش���دق على الطائ���رات وال�شف���ن وال�شلع 
واالأف���كار. عامل ال يهداأ وال ين���ام. يذهب النا�س 

وامل�شان���ع  املخت���ربات  وتبق���ى  اأ�شرته���م  اإىل 
منخرط���ة يف حروبها. ح���روب التقدم وتوفر 
اخلدمات وجعل احلي���اة اأقل �شعوبة. والكالم 
احلا�ش���م ه���و يف النهاي���ة لالأرق���ام. مل يح���دث 
�شابق���ًا اإن كان���ت لالأرق���ام االأهمي���ة احلا�شم���ة 
والقاطع���ة الت���ي متلكه���ا الي���وم. االأرق���ام ه���ي 
الن����س االأخ���ر للحكم ال���ذي ت�ش���دره املحكمة 
عل���ى �شخ����س اأو م�شن���ع اأو فك���رة اأو �شيا�شة. 
مل يع���د للكالم العاطف���ي واحلما�شي ذلك الوقع 
ال���ذي كان ميتلك���ه �شابق���ًا. ي�ش���ارع النا�س اإىل 

امتحان كل كالم مبا ينتج عنه من اأرقام.
حجز مكان الئ���ق يف القري���ة الكونية م�شروط 
عم���ر  م���ن  اللحظ���ة احلا�ش���رة  اإىل  باالنتم���اء 
التط���ور والع���امل. االمتح���ان ب�شي���ط وحا�شم. 
القدرة على الوقوف اأمام املراآة وح�شن التعامل 
مع الوقت واإعطاء االأرقام مكانها الطبيعي هي 
العوام���ل احلا�شمة. العالج باالأوه���ام ال يعفي 

من �شرامة االأرقام.

ال�ش���ني من���وذج �ش���ارخ حل�ش���ن االإف���ادة م���ن 
الوق���ت والت�شلح باالأرقام. اأتقن���ت التعامل مع 
معركة الوقت يف العق���ود االأربعة املا�شية وها 
هي االأرق���ام تثر املخ���اوف من ان���زالق العامل 
قريب���ًا اإىل »الع�شر ال�شين���ي«. هذا التحول يف 
موقع ال�شني ح���دث كبر من قما�شة املنعطفات 
التاريخي���ة. اأي ح���دث من قما�ش���ة انهيار جدار 
وانح�ش���ار  اإمرباطوري���ات  واإطالل���ة  برل���ني 
اأخ���رى. ا�شتوقفتني طوي���اًل ت�شريحات وزير 
اخلارجي���ة ال�شين���ي وان���غ يي. داف���ع عن حق 
ب���الده يف اأن يك���ون له���ا منوذجه���ا وطريقه���ا. 
قال اإن الدميقراطية لي�ش���ت »كوكاكوال«. وكان 
يق�شد اأن ب���الده ال تعترب نف�شها ملزمة بارتداء 
الزي الغربي يف االقت�ش���اد والعي�س. وما كان 
لكالم الوزير اأن يلقى ال�شدى الذي لقيه لو كان 
من بالد تتجاه���ل اأهمية الوقت واالأرقام وتنام 
مطمئن���ة عل���ى و�ش���ادة االأوه���ام. احلكوم���ات 
الناجح���ة ه���ي الت���ي حت���ول اخلريط���ة ور�شة 
وت�شع���ل �شمع���ة االأم���ل وت�شتقط���ب الطاق���ات 
وجتروؤ على املث���ول اأمام حمكمة االأرقام. ويف 
ال�ش���رق االأو�شط ترتدي جترب���ة ال�شعودية يف 
االأع���وام اخلم�ش���ة االأخرة اأهمي���ة ا�شتثنائية. 
وا�ش���ح اأن »روؤي���ة 2030« ه���ي نقلة كربى يف 
فعلي���ًا يف  انخرط���ت  الت���ي  ال�شعودي���ة  حي���اة 
معرك���ة الوقت واالأرقام التي ترتافق مع حتول 
عمي���ق يف املجتم���ع. ولي����س �ش���رًا اأن ال�ش���رق 
االأو�ش���ط ل���ن ي�شب���ح منطق���ة طبيعي���ة للعي�س 
قب���ل انح�شار اأوهام ال�شط���ب واالإلغاء والك�شر 
واخلل���ع و�شيوع لغ���ة التحول والتق���دم وبناء 

املوؤ�ش�شات.
عن ال�سرق الأو�سط 

مايواجه���ه العامل من اأزمات عاملية حادة يف معطياتها 
، تط���ورات م�شاراته���ا ، اإ�شكاالته���ا ويف التداعي���ات 
الناجم���ة عنه���ا ي�شتوج���ب م���ن القي���ادة العراقي���ة اأن 
تنخ���رط �شريع���ًا يف منهج القي���ادة التعددية للمجتمع 
ال���دويل الأن امل�شاألة مل تعد خيارًا ب���ل �شرورة حتمية 
، اإن اإجتماعات القم���م العاملية للقوى الدولية  ال�شبعة  
G7 والق���وى الع�شري���ن G20  يف مواجه���ة االأزمات 
العاملي���ة  : اأزم���ات االأره���اب عل���ى تن���وع اأ�شكاله���ا ، 
م�شامينه���ا وخماط���ر جتذره���ا يف املجتم���ع ال���دويل 
، التقلب���ات والتداعي���ات املناخي���ة غ���ر املتيق���ن منها 
الناجمة عن اأزمة املناخ  Climate Change، عدم 
 Inequality and Poverty   امل�ش���اواة والفق���ر
عل���ى اإت�شاع الرقعة اجليوبولتيكي���ة – الدميوغرافية 
العاملية نابع عن عوامل متعددة على راأ�شها �شوء اإدارة 
ال���دول الإنظمتها وموؤ�ش�شاتها ال�شيا�شية واأخرًا اأزمة 
Covid- -19  ب���كل حتورات ن�شخه���ا فاقمت كثرًا 
م���ن معان���اة �شع���وب دول الع���امل وبخا�ش���ة ال�شرائح 
الوجودي���ة   للمخاط���ر  تعر�ش���ًا   االأك���رث  االجتماعي���ة 

Existential Risksما ي�شتوجب حلواًل اإبداعية.
   اإن التهي���وؤ املنا�ش���ب ، اال�شتجاب���ة ال�شريع���ة الفاعلة 
وال�شعي احلثيث املب���دع الإيجاد حلول علمية - عملية 
تق���ع �شم���ن مدي���ات �شرتاتيجية ق�ش���رة – متو�شطة 
اأرت���كاز وحم���اور حيوي���ة  نق���اط  اأ�شح���ت  وطويل���ة 
الداينمي���ة  التح���ركات  اأمن���اط  يف  دجم���ت  اأ�شا�شي���ة 
�شاغته���ا  الت���ي    Dynamic Movements
حماي���ة  ع���ن  امل�شوؤول���ة  ال���دول  قي���ادات  وتعتمده���ا 
ا�شتثنائي���ة  حل���واًل  اإيج���اد  بغي���ة  ودوله���ا  �شعوبه���ا 
اأ�شح���ت  الإزم���ات    Exceptional Solutions
بق���اء  ته���دد   Exceptional Crises اأ�شتثنائي���ة 

الب�شرية.
  م���ن هنا، فاإن ت�شاعد ح���دة االأزمات وتداخل وتقاطع 
م�شامينه���ا واأ�شكاله���ا يخل���ق مناخًا مواتي���ًا الإنطالق 
عوا�ش���ف كونية تخ���رتق الكرة االأر�شي���ة وتهدد بقاء 
كل من عليها من ال���دول وال�شعوب تعرف بالتهديدات 
يدع���و  م���ا    Existential Threats الوجودي���ة 
 Sustainable م�شتدام���ة  جمدي���ة  حل���ول  لط���رح 

.Solutions

   اإن االحتف���ال بيوم االأر����س   Earth Day  العاملي 
يدعون���ا اأف���رادًا ،  �شعوب���ًا ، حكوم���ات ومنظمات غر 
حكومي���ة وجمتمع���ات مدنية عل���ى اأخت���الف اأنواعها 
وم�شتويات تاأثراتها اأن ن���درك اأننا جميعًا يف مركب 
واح���د ويالتايل عدم اإمكانية اإنع���زال اأية دولة - مهما 
تنامت قوتها وتاأثراتها يف املجتمع الدويل عن منهج 
ال���ذي الغن���ى عن���ه   Multilateralism التعددي���ة 
حلماي���ة الكون من خماط���ر وتهدي���دات كونية التبقي 
وال ت���ذر ، ترتيب���ًا على ذلك  البد للع���راق وهو ينخرط 
مبواجه���ة التحدي���ات الداخلي���ة واخلارجي���ة املعقدة 
الت���ي تتداخل ، تتقاطع وتتكام���ل م�شاراتها وم�شارب 
اأنتقاالته���ا اأن ت�شع���ى قيادت���ه “الوطني���ة”  حلماي���ة 
وتنمي���ة امل�شال���ح امل�شرتك���ة ب���ني الع���راق وخمتل���ف 
دول الع���امل.  لع���ل ك���ون العراق يق���ع يف مفرتق طرق 
القي���ادة  يدع���و  حي���وي  – اإقت�ش���ادي  جيو�شيا�ش���ي 
ال�شيا�شي���ة اأن تظهر اأكرب ق���در من االنفتاح على العامل 
اخلارج���ي ب�شورة  متك���ن العراق م���ن تنمية موارده 
الب�شري���ة واملادية الراهنة والكث���ر غر امل�شتغل منها  
يف ظل برنامج اإ�شتثماري طموح هدفه خدمة م�شالح 
الع���راق اأواًل اإت�شاق���ًا م���ع تطوي���ر واإبت���كار اأنواع من 
الق���درات “االإمكان���ات”  الت���ي يزخر به���ا ولكنها غر 
م�شتغل���ة بعد نتيج���ة لرتاكم �شنوات الف�ش���اد والف�شل 
االإداري – ال�شيا�ش���ي – االقت�ش���ادي  ، �ش���ورة توؤكد 
لن���ا �شرورة بل وحتمية التوج���ه نحو منهج التعددية 
الذي ي�شمح باإ�شهامات غنية متبادلة يف نقل التجارب 
االإن�شاني���ة – احل�شارية بني العراق واالأمم االخرى 
ب���اع يف البن���اء احل�ش���اري  له���ا  خا�ش���ة تل���ك الت���ي 

امل�شتدام عرب الزمن . 
  ترتيبًا على ذلك ، البد من غر�س مفاهيم وقيم اإيجابية 
مبدعة يف مناهج التعليم كي ترفدنا بقيادات �شيا�شية 
نريده���ا حكيم���ة حمنك���ة ذات والء للع���راق ولرتبت���ه 
اأواًل مت�شلح���ة بفك���ر تنوي���ري اإيقاظ���ي م���رن منفت���ح 
على جتربة العراق وجتارب ال���دول االأخرى بحلوها 
ومرها الإختيار االف�شل منها. ال�شيء املهم يف تقديري 
وهن���ا اأوؤيد ما ذه���ب اإليه الدكت���ور اإبراهيم بدران من 
تو�شيف وحتليل للواق���ع ال�شيا�شي الراهن يف كتابه 
القي���م “عق���ول يحا�شره���ا ال�شب���اب – اأزم���ة التعليم 

اأف���كار بع�شها  يف املجتم���ع العرب���ي” حي���ث تنت�ش���ر 
منفت���ح واآخ���ر منغل���ق بعيدًا ع���ن حال���ة التنوير وعن 
ال���والء لدولة املواطن���ة التي يفرت����س اأن تتيح فر�شًا 
متكافئة للجميع �شم���ن معاير علمية وواقعية تعطي 
ل���كل ذي حق حقه وبعيدًا ع���ن توجهات فكرية متخلفة 
ومتع�شبة الأفكار وتقاليد وقيم من ال�شعب القبول بها 
يف ع�شرنا الراهن وبالتايل التوؤ�ش�س مل�شتقبل نريده 
اأن يك���ون ح���رًا ، اآمن���ًا مزده���رًا ومنتع�ش���ًا اقت�شادي���ًا 

وجمتمعيًا – اإن�شانيًا. 
الروؤية ال�شرتاتيجية املطلوبة للفكر العراقي احلديث 
تفرت�س اأن حتقق بع�شًا مما اأ�شار اإليه الدكتور بدران 
من مف���ردات هدفها اإنهاء للخلط الفكري وامل�شلكي يف 

عاملنا العربي بني ما يلي  : 
اأواًل : اخلل���ط ب���ني مفه���وم الدول���ة ومفه���وم الوط���ن 

ومفهوم االأمة.
ثاني���ًا: غي���اب الروؤي���ة احل�شاري���ة للتاري���خ والتعلق 

بالروؤية الثقافية النظرية. 
ثالثًا: رف�س التنوع داخل اجل�شد الواحد. 

رابعًا: عدم الق���درة على اإدراك اأمكانية خلق القوة من 
تكامل االأجزاء املختلفة. 

خام�ش���ًا: رف�س حق املكون���ات املجتمعية املختلفة من 
التمتع بحقوقها الت���ي هي لي�شت بال�شرورة عامة يف 

اجل�شم الكلي. 

�شاد�شًا: عدم االهتمام بامل�شاألة الدميقراطية اإىل درجة 
االألغاء واإق�شاء االخر بالقوة. 

االأم���ر اجلوهري املوؤثر عل���ى ت�شكل وبن���اء املنظومة 
الفكري���ة لقي���ادة النخب���ة ال�شيا�شي���ة تتمث���ل يف  مدى 
اأهمية واإمكانية دمج البعد احل�شاري – االن�شاين يف 
املوؤ�ش�شة التعليمية الت���ي حتى واإن مت تناولها جزئيا 
فاإنه���ا الزالت غائب���ة جوهريا �شواًء مبح���اور املناهج 
الدرا�شي���ة املعتمدة او يف التطبيق���ات العملية لور�س 
املح���اكاة – Simulation الت���ي ميك���ن اأن ح�شن���ت 
النوايا اأن تنتج قادة من نخب ال�شا�شة الذين يعرفون 
ال�شيا�ش���ة بقيمه���ا االيجابية املنفتح���ة واملتعاي�شة مع 
االآخ���ر ، باإنه���ا قي���ام على اجلماع���ة مبا ي�شل���ح اأودها 
وقوامه���ا » �شي���د الق���وم خادمه���م” ، قي���ادات تعتم���د 
احلكم���ة واخل���ربة والروؤي���ة ال�شرتاتيجي���ة يف بن���اء 
الدول���ة مبا يق�ش���ي كل من اليعد مقب���وال �شمن منطق 
الالدول���ة الت���ي التعرتف بالعالق���ات الدولي���ة القائمة 
على قواع���د القانون الدويل الع���ام او التي ت�شتوحي 
ال���دويل  االإن�ش���اين  القان���ون  روح  م���ن  ن�شو�شه���ا 
ال���ذي وبال�شرورة يهت���م بالظاهرة التعددي���ة مفهومًا 
و�شل���وكًا ، اأي اآلي���ة للتغير املجتمع���ي – االقت�شادي 
– االن�ش���اين . �شم���ن هذا املنظ���ور ، اتفق مع ما ورد 
من نق���اط جوهرية يف مق���ال للباحث عدن���ان اأبو زيد 
عنوان���ه “ الفرداني���ة يف العل���م وال�شيا�ش���ة”  حي���ث 

تن���اول م�شار الواق���ع ال�شيا�شي العرب���ي - العراقي - 
�شم���ن اإط���ار مقارن ب���ني منظومة دول الع���امل النامي  
واالخ���ر املتق���دم  ، حلوه���ا اقل م���ن مرارته���ا او مرها 
»يف تقدي���ري املتوا�شع«. �شواهده���ا االن�شانية تدمي 
قلوبنا واآخرها ما ح�ش���ل من حريق كان ميكن تالفيه 
يف م�شت�شف���ى اأب���ن اخلطي���ب ذه���ب �شحيت���ه �شحايا 
بريئ���ة من م�شابي كورونا عرفوا ب”�شهداء العراق” 

ت�شل اعدادهم للمئات بني �شهيد وجريح .
الت���ي  ال�شالم���ة  اإج���راءات  اأ�شا�شي���ات  افتق���اد  اإن      
يفرت����س اأن تخ�شع للمراجعة الدورية يف املوؤ�ش�شات 
العام���ة واخلا�ش���ة وال�شحي���ة منه���ا ب�ش���كل خا����س 
تعن���ي وب�شكل وا�ش���ح اإفتقاد روح وم�شم���ون العمل 
اجلماع���ي املهني االإداري – املتخ�ش�س . ما حتم على 
القي���ادة ال�شيا�شي���ة لل�شي���د الكاظمي اأنته���اج قرارات 
للتحقيق اجل���دي وللمحا�شبة امل�ش���ددة عن املت�شببني 
له���ذه الكارث���ة اإالن�شاني���ة الت���ي نوؤم���ل اأن التتك���رر  ، 
علم���ًا باإن م���ا ح�شل هو جمرد مث���ال اأو قطرة يف بحر 
متالط���م م���ن االأم���واج ال�شلبي���ة العاتية الت���ي �شمتها 
الغالب���ة تراكم الف�ش���اد االداري والفرداني���ة يف اإدارة 
ال�شوؤون العامة ل�شنوات طويلة لي�س فقط يف العراق 
بل يف دول اأخرى تعاين م���ن ذات امل�شتوى ال�شعيف 
اأو املت���دين من توف���ر االإمكانات اأو »اآلي���ات” املنا�شبة 
الإنق���اذ النف����س الب�شرية رغم توفر اأنظم���ة دميقراطية 
عريق���ة لها مثل الربازيل والهند ، ما يدفعنا للقول باإن 
تنام���ي ظاهرة “الفردانية” بعي���دًا عن منهج التعددية 
املب���دع ومبنظ���ور  م���ع �ش���رورة االهتم���ام  يتواف���ق 
اأو�شع معرفي���ًا وعمليًا وجيو�شيا�شي���ًا �شمته �شرورة 
تنمي���ة الثق���ة املتبادلة ب���ني املواطنني و�شن���اع القرار 
ال�شيا�ش���ي منع���ا حلال���ة الرتاج���ع للثق���ة القائم���ة بني 
احل���كام واملواطنني ما يتطل���ب اأدوارًا فاعلة للمجتمع 
امل���دين وللمنظمات الدولي���ة واالقليمي���ة املتخ�ش�شة 
اإ�شاف���ة ل���دور اإعالمي فاعل موؤثر ي�شل���ط ال�شوء على 
كل من���اح وزوايا الف�ش���اد واجلرمية واأفتق���اد االمن . 
املعادل���ة التي ننتظر ترجمتها عملي���ًا تعتمد على كمية 
ونوعي���ة اجله���د اجلماع���ي يف اإنه���اء اأو�ش���اع �شلبية 
غر�ش���ت جذورها يف اخلارطة الذهني���ة للدول النامية 
- العربي���ة ومنه���ا العراق قب���ل اأن تغر����س موؤ�ش�شيًا، 

وهن���ا ي�شدق الباحث عدن���ان اأبو زيد يف م���ا نقتب�شه 
م���ن عبارة له يف املق���ال امل�شار اليه اآنف���ًا : » ال�شيا�شي 
العرب���ي ب�ش���كل عام منغل���ق ، واليجي���د االنفتاح على 
اجلمه���ور، وهو غام����س ومتنافر يف نظ���ر املواطنني  
، عل���ى عك����س ال�شيا�شي���ني الغربيني الذي���ن ميتازون 
بالب�شاط���ة يف حياته���م اليومي���ة ، ويجي���دون العم���ل 
الفردانية  للظاهرة  االأخرى  االأ�شباب  من  اجلماعي”. 
واالإرث  املتوت���رة  وال�شيا�شي���ة  االأمني���ة  “االأو�ش���اع 
االجتماع���ي املتج���ذر”. ب�ش���ورة جعل���ت العدي���د من 
دول املين���ا  MENA  - ال�ش���رق االو�ش���ط و�شم���ال 
اأفريقي���ا ب�شمنها تلك الدول التي �شه���دت ربيعًا عربيًا 
تعاين م���ن ماآ�ش���ي اإن�شانية وبعدا ع���ن تطبيق امل�شار 
الدميقراط���ي احلقيق���ي ل���دول املواطن���ة الت���ي يج���ب 
اأن توف���ر احلق���وق  اال�شا�شي���ة املتكافئ���ة يف مقاب���ل 
م���ا تطلبه م���ن واجب���ات والتزام���ات مهني���ة – عملية 
و�شمري���ة يف خدمة املواطني لبالده���م دون �شروط 
اأو قي���ود ، �شم���ن  هذا الت�شور اأ�ش���ار الكاتب جو�شوا 
كورالنتزي���ك يف موؤلف���ه “ الدميقراطي���ة يف تراجع” 
اإىل مايل���ي من اأ�شباب توؤدي لرتاجع  االداء ال�شيا�شي  
: “القراءة ال�شطحي���ة للكيفية التي تتطور من خاللها 
الدميقراطي���ة ، ف�شاًل عن الغ���رور الذي الزم احلركات 
االحتجاجي���ة ، واالنفرادي���ة “. مبعن���ى م���ن املع���اين 
اأن روح املقاوم���ة والت�ش���دي ملا يرتكب م���ن اإجراءات 
�شيا�شي���ة غ���ر مدرو�ش���ة علمي���ًا وعمليًا اأو مل���ا ي�شرع 
م���ن قوانني ) الكثر منها بحاج���ة للمراجعة احلقيقية 
بغي���ة اإعمال تغي���رات د�شتوري���ة – قانونية( مازالت 
بعي���دة ع���ن روح العدالة االجتماعي���ة - االإن�شانية يف 
ظ���ل من���اخ غ���ر دميقراط���ي »حقيق���ي«  ، اإن التخل�س 
من حال���ة ال���دول القابل���ة للف�ش���ل تع���رف ب”اله�شة”  
Fragile States اأو الفا�شلة  Failed States  يف 
اأدائه���ا لن ي�ش���ل اإىل نتائج اإيجابي���ة دون اإعتماد نهج 
التعددي���ة والعم���ل اجلماع���ي ب«روح الفري���ق« الذي 
تتكامل حلقاته وتتجان�س اأهدافه . االمر الذي يحتاج 
منا جميعا افرادًا ، �شعوب���ًا وحكومات التمتع بذهنية 
مبدع���ة - مرنة منفتحة على التغير االيجابي والعمل 
اجلماع���ي لي����س خي���ارًا بل و�ش���رورة حتمي���ة للبقاء 

وللتنمية االإن�شانية معاً. 
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مجرد كالم

خ�سارتنا الكربى

   عدوية الهاليل

من���ذ �شنوات طويل���ة ، ونحن نتوحد ونتفق فق���ط اأمام الفواجع 
وم�شاع���ر احل���زن..والأن الك���وارث واملاآ�ش���ي تتك���رر با�شتمرار 
والفاع���ل جمه���ول عل���ى االأغل���ب وال�شحاي���ا م���ن كل االأطياف ، 
فال�ش���يء يدع���و بع���د االآن للتفكر باأ�شل���وب طائف���ي واالنحياز 
لط���رف م���ا او االنتم���اء جله���ة م���ن اجلهات مهم���ا كان���ت النوايا 
واالأه���داف الت���ي تن���ادي به���ا ، ذل���ك اأن امل�شيبة اأك���رب من جمرد 
ح���وادث مفتعل���ة يختب���ئ خلفه���ا قتل���ة بال�شمر اأو بن���ى حتتية 
متهرئ���ة ب�شبب االهمال والف�شاد احلكومي ..امل�شيبة اإننا وقعنا 
ب���ني فكي كما�شة الخال�س منها يحركها املتكالبون على املنا�شب 
والزاحفون اىل االنتخابات باأيد ملوثة وقلوب ميتة وكاأنهم على 
و�ش���ك اأن يخو�شوا حروبا �شخ�شية المكان مل�شلحة البلد واأهله 

فيها ..
�شن���وات م���رت ونح���ن ندو����س على جث���ث ال�شحاي���ا لن�شل اىل 
االنتخابات ، وعندما ن�شل اىل �شناديق االقرتاع جند اأننا عدنا 
اىل نف�س الدوامة واأعدنا نف�س الوجوه اىل ال�شاحة ، وامل�شيبة 
اأن تل���ك الوج���وه الكاحلة واالأي���دي امللوثة ب���دم ال�شحايا تعود 
لتنادي باأهداف مبهرجة وتطلق وعودًا كاذبة فهل نعود لن�شدقها 
؟..منذ �شنوات ، ونحن نواجه كوارث غريبة تقف خلفها ظروف 
مفتعل���ة وقتل���ة وهمي���ون ..مل يح���دث يوم���ًا اإن عرفن���ا االأ�شباب 
احلقيقي���ة لواح���دة من تلك الكوارث بل كان علين���ا اأن نقتنع بان 
غرق بغداد وقت االأمط���ار كان ب�شبب �شخرة ، وحرائق احلنطة 
واالأ�ش���واق التجاري���ة وطواب���ق ال���وزارات والدوائ���ر واأجنحة 
امل�شت�شفي���ات كان �شببه���ا متا����س كهربائي ب���ل اإن �شياع موا�شم 
كامل���ة من الرثوة احليوانية كانت ب�شب���ب الت�شمم ..وكان علينا 
اأن ن�ش���دق باأن كل املتظاهرين الع���زل الذين �شفحت دماوؤهم يف 
�شاح���ات التظاهر كان���وا معادين ال�شتقرار الوط���ن واأن املغيبني 
م���ن املدنيني كانوا م���ن اأبناء ال�شفارات ، بل علين���ا اأن نوؤمن باأن 
اإقال���ة وزي���ر اأو اإ�شدار مذك���رة اإلقاء قب�س بحق م�ش���وؤول فا�شد 
هو ع���الج لنكباتنا يف الوق���ت الذي مت�شك اأط���راف اأهم واأخطر 
بخي���وط اللعب���ة ..تلك االأط���راف التي جتيد ابت���كار االأزمات يف 
كل م���رة لتغطي على اآثار ف�شاده���ا وتق�شرها وف�شائحها ..تلك 
االأط���راف الت���ي  �ش���واء احتل���ت املنا�ش���ب العلي���ا اأو �شع���ت اىل 
الع���ودة اإليها فهي التغ���ر �شيئا يف بنية البل���د التحتية والتلبي 
احتياج���ات اأبنائ���ه ، وبالت���ايل ، تتوا�ش���ل الك���وارث وت�شتم���ر 
االحتجاج���ات الغا�شبة وال�شبي���ل اىل اإيجاد حل���ول حقيقية لها 
الأن اللعب���ة م�شتم���رة والالعبون ي���زدادون �ش���راوة واإمعانًا يف 
القت���ل و�شمائره���م ت���زداد غيبوبة ..اأم���ا نحن ، “فامل���وت لي�س 
ه���و خ�شارتن���ا الك���ربى –كما يق���ول املاغوط- ب���ل اإن اخل�شارة 
الك���ربى هي مامي���وت فينا ونحن اأحي���اء” ،وهاق���د �شار املوت 
بالن�شب���ة لنا اأقرب من حب���ل الوريد ،ومل يعد م�شتغربًا اأن ميوت 
العراق���ي حمروقًا اأو مقتواًل اأو ممزق���ًا اىل اأ�شالء بل الغريب ان 
ن�شعر باملوت ونحن اأحياء بعد اأن ماتت فينا اأ�شياء كثرة كالثقة 
واالإمي���ان والق���درة عل���ى احل���ب ..واالأغرب م���ن ذل���ك اأن القاتل 

�شيظل دائماً جمهوالً ..

  د. اأحمد عبدالرزاق �شكارة

   د.فار�س كمال نظمي

يف اإح���دى نظريات علم النف�س االجتماعي 
املخت�ش���ة بالتاأث���ر واالإقن���اع، مت ا�شتقاق 
القاع���دة االآتي���ة: ))التفاع���ل اأو التعاط���ف 
م���ع ال�شحي���ة يرتب���ط عك�شيًا م���ع امل�شافة 
الفا�شلة عنه���ا، فوجود ال�شحية يف مرمى 
الب�شر القريب يجعلنا اأكرث انفعااًل وغ�شبًا 
مما لو �شمعنا بها اأو قراأنا عنها اأو ملحناها 

من بعيد فقط(( .
فاجعة م�شت�شفى اإب���ن اخلطيب ليلة اأم�س، 
جعلتن���ا يف مواجه���ة ب�شري���ة مبا�شرة مع 
ال�شحي���ة )اأي االإن�ش���ان املقهور/ املحروق 
م���ربر  اأو  �شخ�ش���ي  ذن���ب  دون  جمان���ًا، 
منطق���ي اأو م�ش���وغ فن���ي ف���وق ب�ش���ري(. 
وهذا م���ا ا�شتدع���ى هياج���ًا تعاطفي���ًا معها 
لدى اجلمهور الغا�شب املغلوب على اأمره. 
اأم���ا القادة ال�شيا�شيون مم���ن اعتادوا على 
ت�شف���ر ع���داد ال�شحاي���ا يف كل م���رة، فقد 
قرروا )كما يف كل كارثة ينتجونها( اإجراء 
�شريعًا  اأوراقه  �شتنتهي  “حتقيق” زائ���ف 

اإىل املزابل اأو الرفوف املهجورة. 
م�شت�شف���ى  كارث���ة  يف  املرئي���ة  ال�شحي���ة 
اإب���ن اخلطي���ب، لي�ش���ت اإال تكثيف���ًا ب�شريًا 
ونوعيًا جلوهر ال�شحية العراقية الكربى 
امل�شترتة خلف واجه���ة الزمن الذي يجري 
حرقه كل ي���وم على يد املنظومة ال�شيا�شية 
ال�شب���اب،  وقاتل���ة  الري���ع،  نّهاب���ة  ذاته���ا: 
وهادم���ة الدولة، ومفتت���ة الهوية، و�شارقة 
امل�شتقب���ل، واملتاِج���رة ب�”�شلع���ة” الوط���ن 

دون كلل يف �شوق الدين ال�شيا�شي.
فاأعداد غر حم���دودة من مواطني العراق، 
وعل���ى م���دى اأكرث من ن�شف ق���رن، احرتق 
)ويح���رتق( معظمه���م ب�شمت، بعي���دًا عن 
احل���روب  مراج���ل  يف  التلف���از،  �شا�ش���ات 
واال�شتب���داد والفق���ر والتط���رف والف�شاد، 
اأو  مر�ش���ًا  اأو  قت���اًل  )وميوت���ون(  مات���وا 

تفجرًا اأو حرمانًا اأو كمدًا.  
ماأ�ش���اة اإب���ن اخلطي���ب تخاط���ب وجدانن���ا 

ب�ش���كل مبا�ش���ر، لك���ي ن�شتح�ش���ر ال�شحية 
اأ�شالءه���ا  املوزع���ة  الك���ربى  العراقي���ة 
ال�شامت���ة خل���ف الكوالي����س، ونعيدها اإىل 
واجه���ة ال�شا�ش���ات. وكل ه���ذا لي����س لغاية 
اإعالمي���ة اأو عاطفية تطهري���ة موؤقتة، ولكن 
الأن الكوالي�س اكتظت مبا يفوق ا�شتيعابها 

حل�شود ال�شحايا غر املرئيني. 
ما ح���دث يف بغداد ليلة اأم����س، كان م�شهدًا 
�شادمًا مبا�ش���رًا واحدًا من �شمن بانوراما 

ماأ�شاوي���ة �شا�شع���ة م���ا برح���ت تتغلغل يف 
اأن جن���روؤ عل���ى  اأنفا�شن���ا واأعماقن���ا دون 
التحديق التف�شيلي واملبا�شر بها، بل نعمد 

كثرًا على اإنكارها رغبويًا.  
احلل���ول مل تعد تكم���ن يف اأروق���ة ال�شلطة 
املنتهية ال�شالحية، احلل���ول باتت تتبلور 
ال�شو�شيولوجي���ا  طي���ات  يف  تدريجي���ًا 
ال�شيا�شية، اإذ �شيتكفل احلراك االحتجاجي 
تدريجي���ًا با�شتنط���اق وا�شتظه���ار م�شه���د 
ال�شحايا املوزعني يف الن�شيان، ليعيد اإىل 
الواجه���ة – ما ا�شتط���اع اإىل ذل���ك �شبيال- 
وا�شرتج���اع  واحل���ق  الق�شا����س  فك���رَة 

التوازن بني كفتي املالكني والفاقدين. 
�شحايا اب���ن اخلطيب اجلدد، ه���م �شحايا 
ملرتني: �شحايا احل���رق واالإهمال والف�شاد 
والرثاث���ة احلالية، و�شحاي���ا العزوف عن 
اإن�ش���اف م���ا �شبقه���م م���ن طواب���ر ماليني 
ال�شحاي���ا الراقدين بعيدًا ع���ن الكامرات، 

يف نعو�س التغييب والقهر واالأمل.

كارثة اإبن اخلطيب.. �سحايا حاليون للتذّكر و�سحايا �سابقون للن�سيان!

�سالح الوقت وح�سانة الأرقام

  غ�شان �شربل

التعددية في مواجهة الأزمات العالمية  �سرورة ولي�س خيارًا  



ويوؤك���د لوران دي �س���وتر/ كاتب املقاالت 
واأ�س���تاذ نظرية القان���ون يف جامعة فريج 
يف بروك�س���ل ، كيف فكرنا على مر القرون 
بطريقة فردية بالنظ���ر اإىل العامل كم�سدر 
ب�سيط للم���وارد ، بينم���ا ن�سين���ا اأن ن�ساأل 
اأنف�سنا عن عالقات االعتماد املتبادل بيننا 
نحن الب�سر وجميع الكائنات االأخرى، لقد 
اأثار الوباء احل�سا�سيات ودفع الفيل�سوف 
البلجيك���ي اإىل تكثي���ف تفك���ريه يف تغيري 
) واالآله���ة  الوب���اء  كتاب���ه)  ع���ر  الع���امل 

ال�س���ادر يف عام 2020 ..يقول : "ال �س���ك 
يف اأنه من ال�س���عب تخيل اأي فائدة ميكن 
ا�ستخال�س���ها من الفايرو����س ؛ ومع ذلك ، 
اإذا كان هن���اك �س���يء واح���د علمتن���ا اإي���اه 
االأزمة االأخرية بالفعل ، فهو كم اأننا ل�س���نا 
وحدنا يف العامل - و�س���يكون من ال�سعب 
اأي�سًا القول ب���اأن هذا الوعي اجلديد لي�س 

�سيئًا جيدًا ".وجاء يف احلوار اأي�سًا :

 ماذا يعلمنا الإغريق القدماء عن الوباء؟
اعت���روا   ، عك�سن���ا  عل���ى   ، االإغري���ق   -
اأن���ه م���ن الوا�س���ح اأن الكائ���ن الب�س���ري ، 
اأن  لي����س وحي���دًا عل���ى االأر����س ، يج���ب 
يعي����س م���ع العدي���د م���ن اأ�س���كال احلي���اة 
االأخ���رى، ثم كان���ت هناك االآله���ة ، القادرة 
عل���ى اإر�س���ال املطر عل���ى امل���دن مبباركتها 
واإح���داث اخل���راب يف حال���ة االنزع���اج. 

لذل���ك ، كلم���ا زار اأحد االآله���ة املدينة ، بذل 
النا�س ق�سارى جهده���م ل�سمان ا�ستقباله 
باالحتف���االت والت�سحي���ات املنا�سبة. كان 
اال�سم الذي يطل���ق على هذه الطقو�س هو 
االأوبئة. وبالت���ايل ، كانت “االأوبئة” هي 
االحتف���االت الت���ي ُنظم���ت تكرمي���ًا للقوى 
اخلارجي���ة الغريب���ة التي ميك���ن اأن يرمز 

ظهورها يف املدينة اإىل خطر وفر�سة.
نع���م ، كان “الوب���اء” ه���و الع���امل ال���ذي 
تغ���ري في���ه امل���كان بوج���ود �سي���ف فاق���ت 
قوته ق���وة الب�س���ر الذين يعي�س���ون هناك، 
مل يك���ن التنظي���م اللوج�ست���ي للع���امل اأبدًا 
م�ساأل���ة ح�س���ارة ، ب���ل كان م�ساأل���ة توازن 
ب���ن االأ�سكال املختلف���ة للوح�سية، لقد فكر 
اإىل  ال�سع���ود  لدرج���ة  ذل���ك  االإغري���ق يف 
م�ست���وى االآله���ة، لذلك ، ميك���ن النظر اإىل 
الوباء على اأنه �سكل من اأ�سكال التفاو�س 
م���ع “غريب” ينتمي ، مع ذلك ، اإىل كوننا، 
الكوك���ب كم���ا نعرف���ه لي����س �سيناري���و اأو 
منظ���رًا طبيعي���ًا معين���ًا قررن���ا اال�ستقرار 
فيه ، ولكنه نتيجة االإنتاج املتعمد مل�ساحة 
جن�سن���ا  تفي���د  اأن  ميك���ن  الت���ي  الوج���ود 
احلي���اة  اأ�س���كال  فعل���ت  وق���د  الب�س���ري. 
االأخرى ال�سيء نف�سه، كما اأو�سح جيم�س 
لوفل���وك جيدًا ، فهي نتيجة الأن�سطة جميع 
الكائنات احلية التي حاولت حتويل مكان 

معاد اإىل �سيء منا�سب الحتياجاتهم.

وي�سرح دي �سوتر قائاًل :
- حت���ى الهواء الذي نتنف�س���ه لي�س نتيجة 
طبيعي���ة للتط���ور ، ولكن���ه �س���يء تنتج���ه 
بع����س الكائن���ات احلية الدقيق���ة عن عمد، 
وهذا يعني اأن العامل قائم على جناح بناء 
�سنعه االآخرون لن���ا والعك�س �سحيح، اإذ 
ي�ست�سي���ف االإن�سان داخ���ل ج�سده العديد 
م���ن الكائن���ات احلي���ة الدقيقة الت���ي تعمل 
يف احلي���اة والت���ي بدوره���ا ي�س���كل ج�سم 
االإن�س���ان “عاملًا”. وباملثل ، ف���اإن امل�ساحة 
الت���ي بنيناها لنا تعنين���ا �سمنيًا وت�ستمل 
بع�سه���ا  كث���رية،  اأخ���رى  كائن���ات  عل���ى 
معروف جيدًا )مثل املا�سية ، واملحا�سيل ، 
واخلمائر ، واحليوانات االأليفة ، وما اإىل 
ذل���ك( ، لكن البع����س االآخر ، غري املعروف 
لن���ا ، اأثب���ت اأن الظ���روف املو�سوعة على 
حياتن���ا كانت مفي���دة لهم اأي�س���ًا، لذلك ، ال 
يعن���ي العي�س يف مكان م���ا بب�ساطة جعله 
يتكي���ف مع احتياجاتن���ا ورغباتنا ، ولكنه 
يف الواق���ع ، ينطوي على �سكل من اأ�سكال 
اأو  الطوع���ي   ، التعاي����س  اأو  التفاو����س 
غ���ري الطوع���ي ، م���ع العديد م���ن الكائنات 
االأخ���رى، وامل�سكل���ة ه���ي اأنن���ا ن�سينا هذا 
البعد من التعاي����س ، مف�سلن التفكري يف 
املكان الذي نعي�س فيه على اأنه �سيء يجب 

حمايته من اأي تدخل اأجنبي.

 تتح���دث عن العالقة بني البني���ة التحتية للعامل 
والفايرو�س. يف الواقع ، كانت �س���رعة النت�سار 
مرتبط���ة اأي�س���ًا بكمي���ة الت�س���ال و�سرعت���ه، فقد 
�ساف���ر الطاع���ون �س���رًا عل���ى الأق���دام ، وكوفيد 

بالطائرة ؟
- عل���ى االط���الق، اإن بن���اء عامل ه���و مهمة 
مادي���ة، هن���اك حاج���ة للط���رق والقن���وات 
واأجه���زة الري ، وكذلك اجل�سور واالأنفاق 
وم�س���ارات القطارات وخط���وط االأنابيب 

واملج���اري وخطوط االأنابي���ب والكابالت 
الكهربائي���ة وال�س���دود ومراك���ز البيان���ات 
وما اإىل ذلك. اإن تاريخ الب�سرية هو تاريخ 
التفوي����س اإىل اأ�سي���اء مت تنفيذه���ا ب�سكل 
اأك���ر كف���اءة م���ن قبلن���ا باأيدين���ا العارية. 
هذا يعن���ي اأن ا�سطناعية عاملنا هي ب�سكل 
اأ�سا�س���ي ، اإن مل يكن ح�سريًا ، ا�سطناعية 
البنى التحتية التي بنيناها لدعم تركيزنا 
وتداولن���ا كب�س���ر ، م���ن الع�س���ر احلجري 

احلديث ف�ساعدًا، ولكن مرة اأخرى ، نظرًا 
الأن عاملنا دائمًا ما يك���ون مالًذًا للعديد من 
اأ�س���كال احلياة ، كان م���ن املمكن اأن تزدهر 
النهاي���ة  ويف  والفريو�س���ات  البكتريي���ا 
يح���دث التح���ّور ، اإن الوباء ال���ذي ن�سهده 
لي�س �سوى االمتداد العاملي لهذه العملية.

 ماذا ميكن اأن ن�ستنتج منه؟
- فج���اأة ، اأدركن���ا اأن م���ا بنين���اه عل���ى م���ا 
يب���دو حلماي���ة اأنف�سنا م���ن التهديدات هو 
بال�سبط ما يزيدها ح���دة. يبدو االأمر كما 
ل���و اأن الع���امل انقلب علين���ا، له���ذا ال�سبب 
، اإذا اأردن���ا تغي���ريه لالأف�س���ل ، فاإن الوعي 

اأمر ملح.

 الوع���ي �س���روري للتغي���ر. لك���ن كي���ف يت���م 
تنفيذه؟

- نظرًا الأننا نتعام���ل مع بنية العامل ذاتها 
، ف���اإن االإجاب���ة على �سوؤال م���ا الذي يجب 
للقل���ق  مث���رية  الع���امل  لتح�س���ن  تغي���ريه 
بدرج���ة كافي���ة: كل �سيء. التح���دي الذي 
نواجه���ه هو حرفيًا بن���اء عامل اآخر - لي�س 
جم���رد وجهة نظ���ر بديلة عن���ه ، اأو طريقة 
اأخ���رى لتجربته ، اأو تقني���ات اأف�سل لعزل 
اأنف�سن���ا بداخل���ه ، اإل���خ، م���ا نحتاج���ه هو 
اإع���ادة ت�سميم كامل���ة للبني���ة املادية التي 
مت بناوؤه���ا لل�سماح للع���امل بالوجود.. لقد 
قمن���ا “باإعادة تاأهي���ل” االأر�س، ما نحتاج 
اإىل القي���ام به االآن هو “اإع���ادة ت�سكيلها” 
م���رة اأخرى - اأو على االأق���ل اإعادة توجيه 
املفهوم احل���ايل ل� “اال�ست�س���الح” بحيث 
اليعتمد على فكرة التح�سن الذاتي جتاه 

اأ�سكال اأخرى من احلياة.

 هي لي�ست مهمة �سهلة اأذن ؟
اآالف  االأم���ر  ا�ستغ���رق  اإذا  بالتاكي���د.   -
ال�سنن ليكون العامل كما نعرفه اليوم ، فال 
ميكن حتقيق اإعادة التوجيه هذه ب�سرعة. 
وللح�سول على نتائج فعالة ، هناك حاجة 
اإىل جهد �سامل م���ن الب�سرية ، يف حن اأن 
هذا يو�سح م���دى التغي���ريات ال�سرورية 
، فاإن���ه يو�س���ح اأي�س���ًا ما ميك���ن اأن يحدث 
اإذا ثابرن���ا يف اجتاه يقلل م���ن اأهمية ُبعد 

التعاي�س يف كل عامل.

 ه���ل يعني اأنه ل ميكن تغي���ر العامل من خالل 
اإجراءات حمدودة اأو على امل�ستوى املحلي؟

- اإن م�ست���وى التحدي ال���ذي نواجهه هو 
نف����س التغي���ريات الت���ي اأحدثه���ا التطور 
ال�سناع���ي للمجتمع���ات منذ نهاي���ة القرن 
الثامن ع�س���ر. على الرغم م���ن اأن االإن�سان 
اأ�س���كال  م���ن  �س���كل  عل���ى  دائم���ًا  اعتم���د 
اخلدم���ات اللوج�ستي���ة لدع���م نف�س���ه ، اإال 
اأن الث���ورة ال�سناعي���ة وعواقبه���ا عمل���ت 
كم�ساع���ف للخري وقب���ل كل �س���يء لل�سر. 
اإذا وا�سلن���ا االعتق���اد باأن ثق���ل امل�سكالت 
الناجت���ة ع���ن االأعط���ال يف كوكبن���ا )مب���ا 
يف ذل���ك وب���اء كوفي���د- 19( ال ميك���ن اأن 
يواجهه���ا اإال االأف���راد اأو ال�سلطات املحلية 
، فعندئ���ٍذ حمك���وم علين���ا بالف�س���ل، اأولئك 
الذين يت�س���ورون الب�س���ر ككيانات مغلقة 
،وميكن اعتب���ار حياتهم ملكي���ة اأو �سفة ، 
فه���م خمطئون. يك���ون الوج���ود دائمًا يف 
اخل���ارج ، يف �س���كل اأ�سي���اء ال ميك���ن الأي 
نوع من احلي���اة بدونها اأن يوجد - اأنواع 
اأخ���رى ، وكائن���ات اأخرى ، مم���ا يعني ان 
التعاي����س ب���ن تع���دد الكائن���ات االأخرى ، 

ي�سبح ب�سكل �سخ�سي اأكر ، 

 م���ا ه���و تاأثر فرتة “احلب����س “ عليك؟ ما هي 
النعكا�س���ات واحلد����س والأ�سئل���ة الت���ي تثرها 

فيك ويف نهجك الفكري؟ 
- اأن���ا منق�س���م للغاي���ة، م���ن ناحي���ة ، يبدو 
يل اأن الوب���اء الذي منر ب���ه يعمل كموؤ�سر 
عل���ى التوت���رات والتناق�س���ات التي كانت 
موج���ودة منذ فرتة طويلة ، ولكن الأ�سباب 
خمتلف���ة ، مل نرغ���ب يف روؤيته���ا، ما علمنا 
اإي���اه احلب����س ه���و اأن���ه اإذا متكن���ا بالفعل 
م���ن اإيقاف الع���امل ، فاإن مثل ه���ذا التوقف 
ال�س���كان  م���ن  كب���رية  قطاع���ات  يعر����س 
للخط���ر على الف���ور ، وال ميكننا التخل�س 
م���ن خماوفه���م، فالث���ورة ، اإذا حدث���ت ، ال 
ميك���ن اأن تاأخذ �سكل اأزم���ة ، مثل تلك التي 
من���ر بها، يجب اأن تاأخ���ذ �سكل ثورة اأكر. 
ل�سنا وحدنا  اأنن���ا  اأدركنا  الوباء  “..فم���ع 
يف الع���امل واأن م���ا بنين���اه عل���ى م���ا يبدو 
حلمايتنا م���ن التهديدات ه���و بال�سبط ما 

يزيدها حدة..

 �ل���وب���اء ه��و ���ش��ك��ل م��ن �أ���ش��ك��ال 
) �لغريب  )�لآخ��ر  مع  �لتعاي�ش 
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 متابعة: �ملدى

نذك����ر اأدن����اه �سبع����ة  اأم����ور تعلمناها ع����ن فايرو�س 
كورونا:

�شروري��ًا  �أم��ر�ً  يع��ّد  �لكمام��ات  �رت��د�ء   -
لحتو�ء مر�ش كوفيد19-

ال مين���ع ارتداء الكمامات لوحده انت�سار فايرو�س 
كورون���ا، ولكنه ي�ساع���د اإىل حد بعيد يف احتوائه 

ح�سب ما تو�سلت اإليه عدة درا�سات.
فق���د قالت مراكز ال�سيطرة عل���ى االأوبئة والوقاية 
منه���ا يف الوالي���ات املتحدة موؤخ���رًا اإن م���ن �ساأن 
ارت���داء كمامت���ن )كمام���ة م���ن القما����س واأخ���رى 
جراحية( خف�س احتم���االت انت�سار املر�س باأكر 

من 90 يف املئة.
وح�سب ما يقول خراء، ف���اإن ارتداء الكمامات له 
اثنن م���ن املنافع عل���ى االأقل: فهو يوف���ر احلماية 
ملرتديها، وهو يحمي كذلك اأولئك الذين يختلطون 

مب�ساب يرتدي كمامة هو االآخر.
وم���ا لبث���ت منظم���ة ال�سح���ة العاملية تن�س���ح منذ 
حزي���ران املا�سي بارت���داء كمام���ات م�سنوعة من 
القما�س لكل الذين ي�سطرون اإىل مغادرة منازلهم.

ويف كانون االأول املا�سي، حّدثت املنظمة التابعة 
اعتم���اد  اإىل  ودع���ت  تو�سياته���ا  املتح���دة  ل���الأمم 
تعليم���ات اأك���ر ت�س���ددًا ح���ول ارت���داء الكمام���ات 

وخ�سو�سًا يف املن�ساآت ال�سحية.
وكان���ت مراك���ز ال�سيطرة عل���ى االأوبئ���ة والوقاية 
منها يف الوالي���ات املتحدة قد اأ�س���درت تو�سيات 

مماثلة يف ني�سان.
ون�سحت بع�س ال���دول االأوروبية موؤخرًا النا�س 
بتجنب ا�ستعمال الكمامات التي ت�سّنع منزليًا، بل 
منع ع���دد من هذه الدول ا�ستعم���ال هذه الكمامات 
املنزلي���ة بتات���ًا. ون�سح���ت ه���ذه ال���دول �سكانه���ا 
با�ستعمال كمامات N95 وPPF2 التي توفر قدرًا 

اأكر من احلماية.
وق���ال فيتور م���وري، وه���و مهند����س خمت�س يف 
املج���ال احلي���وي والطب���ي وع�س���و يف جمموعة 
BR للمراقبة كوفيد19-، لبي بي �سي “الكمامات 
امل�سنوع���ة م���ن القما����س كان���ت نافعة وم���ا زالت، 
ولكنه���ا حتمي فق���ط االآخري���ن عن طري���ق خف�س 

انبعاث اجلزيئات من الذين يرتدونها«.

فايرو�ش كورونا ل ي�شيب كبار �ل�شن فقط
ت���زداد خماطر االإ�ساب���ة باأعرا�س �سدي���دة نتيجة  
فايرو����س كورون���ا  بُكر ال�سن، مم���ا يعر�س كبار 
ال�سن خلطر اأكر من ذلك الذي يتعر�س له االأ�سغر 

�سنًا.
ال�سب���ب يف ذل���ك ب�سي���ط، ولي����س ل���ه اأي عالق���ة 
بفريو�س كورونا بحد ذاته: فجهاز مناعة االإن�سان 
يهرم معه، مما يقلل من قابلية اجل�سم على مقاومة 

االأمرا�س.
ولك���ن ه���ذا ال يعن���ي اأن �سغ���ار ال�س���ن يف ماأم���ن 
م���ن االإ�سابة، حت���ى اأولئ���ك الذي���ن ال يعانون من 
اأمرا�س اأخرى كداء ال�سكري وارتفاع �سغط الدم 

والبدانة.
وحاله���م حال اجلميع، قد تظهر عن���د �سغار ال�سن 
اأعرا�س خطرية وقد يحتاجون اإىل اأن يرقدوا يف 

امل�ست�سفى وقد ميوتون جراء اإ�سابتهم اأي�سًا.
ولكن مع ذل���ك، فاإن احتمال املوت ج���راء االإ�سابة 
بكوفيد19- عند الذين تقل اأعمارهم عن ال�خم�سن 
)وخ�سو�س���ًا عن���د الذين مل يبلغ���وا الثالثن( يعّد 

منخف�سًا جدًا.
وكان املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية تيدرو�س 
اأدهانوم غيري�سو�س قد قال يف اآذار 2020، “قد 
يت�سبب هذا الفايرو�س يف مكوث �سغار ال�سن يف 

امل�ست�سفيات لعدة اأ�سابيع، وقد يفتك بهم اأي�سًا«.
كما ح���ّذر غيري�سو����س من اأنه رغ���م احتمال عدم 
معان���اة �سغ���ار ال�س���ن ب�س���كل �سديد م���ن املر�س، 
فاإن �سلوكه���م “قد يعني الفرق بن احلياة واملوت 

بالن�سبة الآخرين«.

كورونا  لي�ش “�نفلونز� خفيفة«
يت�سارك فايرو�����س كورونا  م����ع االإنفلونزا ببع�س 
االأعرا�����س، ولكن خط����ورة كوفيد اأك����ر بكثري عند 

العديدين
اأعرا�����س  اأعرا�����س االإ�ساب����ة بكوفي����د  ق����د ت�ساب����ه 
االنفلونزا، كارتفاع درجة حرارة اجل�سم وال�سعال 

وال�سعور باالإرهاق.
وق����د يع����اين بع�����س امل�سابن م����ن اأعرا�����س اأخرى 
كاآالم الع�سالت وال�سداع ورمبا االإ�سهال والقيء.

ومثله مثل االإنفلون����زا، ميكن لكوفيد اأن ينتقل قبل 
اأن تب����دو عل����ى امل�ساب اأي اأعرا�����س - بل اأن بع�س 
امل�سابن ال يظه����رون اأي اأعرا�س باملرة طيلة فرتة 

ا�سابتهم.
ولك����ن عواق����ب االإ�ساب����ة بكوفيد اأخط����ر بكثري من 

االإ�سابة باالإنفلونزا عند العديد من الب�سر.
ق����د يك����ون زعم����اء - كالرئي�����س الرازيل����ي جاي����ري 
بول�سون����ارو والرئي�����س االأمريك����ي ال�سابق دونالد 
ترامب - قد حاولوا التقليل من خطورة كوفيد19- 
بالقول اإنه ي�سبه “اإنفلونزا خفيفة”، ولكن االأرقام 

يف البلدين تروي ق�سة خمتلفة متامًا.
فف����ي الوالي����ات املتح����دة، اأ�سب����ح كوفي����د ال�سب����ب 
الرئي�����س للوف����اة يف االأ�سه����ر االأخ����رية )فتك كوفيد 
بينم����ا  االآن(،  اإىل  اأمريك����ي   525،00 م����ن  باأك����ر 
و�س����ل عدد الوفيات يف الرازي����ل جراء كوفيد اإىل 
266،00 )متج����اوزًا بذلك اأمرا�س����ًا خطرية اأخرى 
كاجللط����ة واأمرا�����س القلب وذات الرئ����ة، ح�سب ما 

ت�سري االإح�ساءات الر�سمية الرازيلية(.

من�ش��اأ فايرو�ش كورونا حيو�ن��ي )�أي �أنه لي�ش 
م�شنعًا في مختبر( 

يق���ول فري���ق منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة ال���ذي كّلف 
يف   SaRS-CoV-2 فايرو����س  من�س���اأ  بدرا�س���ة 
مدين���ة ووهان ال�سينية اإن كافة االأدلة ت�سري اإىل اأن 

فايرو�س كورونا امل�ستجد حيواين املن�ساأ.
وق���ال رئي�س الفريق االأمم���ي بيرت بن اأمباريك لبي 
بي �سي اإن “كل املعلومات التي اإ�ستقيناها حلد االآن 
تقودن���ا اإىل اال�ستنتاج باأن من�س���اأ فايرو�س كورونا 

حيواين«.
وح�س���ب ما يقول اأمباريك، ف���اإن االأدلة ت�سري اإىل اأن 
فايرو����س كورون���ا امل�ستجد ظهر للم���رة االأوىل يف 
اخلفافي����س، ولكن���ه ي�سي���ف اأن “م���ن غ���ري املرجح 
وجود ه���ذه احليوانات يف ووهان، ومل نتمكن اإىل 

االآن من التعرف على احليوان الو�سيط«.
وق���ال اأمباري���ك اإن التحقي���ق يف من�س���اأ فايرو����س 
كورون���ا امل�ستجد م���ا زال جاريًا، ولكن���ه اأ�ساف اأن 
النظري���ة القائل���ة اإن فايرو����س كورون���ا ت�سرب من 

خمتر ما “غري مرجحة اإىل حد بعيد«.
- م��ن غير �لمرجح �أن ت�ش��اب بالعدوى جر�ء 

لم�ش �أغلفة �لمو�د �لغذ�ئية
يف االأي���ام االأوىل النت�س���ار الوب���اء، انت�س���رت يف 
و�سائط التوا�س���ل االجتماعي اآالف املداخالت عّر 
اأ�سحابه���ا من خاللها ع���ن خماوفهم من ا�سطرارهم 

لتنظيف وتعقيم مغلفات الطعام الذي يتناولونه.
ولك���ن، وح�س���ب ما تق���ول منظمة ال�سح���ة العاملية، 
“مل ت�سجل اأي حاالت موؤكدة لالإ�سابة بكوفيد19- 

انتقلت عن طريق الطعام اأو اأغلفة الطعام«.
ولك���ن املنظم���ة ن�س���رت قائم���ة تت�سم���ن اإج���راءات 
احرتازية من �ساأنها جتنب تلويث املواد، كا�ستخدام 
معقمات االأيدي قبل ولوج املتاجر، و”غ�سل االأيدي 
بعناي���ة عند الع���ودة اإىل املن���زل، وبعد مل����س اأغلفة 

املواد الغذائية وقبل االأكل«.
واأ�سدرت اإدارة االأغذية والعقاقري االأمريكية تقريرًا 
اأكدت ما ذهب���ت اإليه منظمة ال�سحة العاملية، وقالت 
اإنه ما من اأدلة مثبتة ت�سري اإىل اأن املواد الغذائية اأو 

مغلفاتها تعّد م�سدرًا النت�سار الفايرو�س.
ول���ذا، ال ينبغي اأن يقل���ق النا�س م���ن االأطعمة التي 
يطلب���ون اإي�سالها اإىل منازلهم، ولكن من املهم غ�سل 

االأيدي بعد ا�ستالم هذه االأطعمة.
كما يو�سي خراء با�ستخدام االأكيا�س البال�ستيكية 

مرة واحدة فقط.

يمكن للمرء �أن ي�شاب بكوفيد �أكثر من مرة
خل����س بحث اأجرت���ه وكالة ال�سحة العام���ة التابعة 
للحكومة الريطاني���ة اإىل اأن غالبية الذين اأ�سيبوا 
بكوفي���د19- )83 يف املئة منهم حتديدا( يكت�سبون 

مناعة تدوم خلم�سة �سهور على االأقل.
ولك���ن يت���م اكت�س���اف ح���االت اإ�سابة مل���رة ثانية يف 
ع���دة بلدان، ولو اأن ذلك اأمر نادر احل�سول، والقلق 
االأك���ر الذي ي�س���اور خراء ال�سح���ة العامة يتعلق 
)اأو  املتح���ورة  كورون���ا  بفايرو�س���ات  باالإ�ساب���ة 

املتحولة( .
فاإذا بداأ عدد كبري من الذين اأ�سيبوا بكوفيد و�سفوا 
من���ه باإظه���ار نتائ���ج اإيجابي���ة يف الفحو����س، ق���د 
يع���ود ذلك اإىل ا�سابتهم بفايرو����س متحور جديد - 
فايرو����س يتمكن من االإفالت م���ن االأج�سام امل�سادة 

التي اأنتجها اجل�سم جراء االإ�سابة االأوىل.
هناك االآالف من فريو�سات كوفيد املتحورة منت�سرة 
يف البيئ���ة الب�سرية يف الوقت الراه���ن، ولكن اأكر 

هذه الفايرو�سات اإثارة للقلق هي:
الفايرو�س الرازيلي املتح���ور )واملعروف اأي�سا ب� 

P1( الذي اكت�سف يف 15 بلدًا حلد االآن(
املتح���ور  كين���ت  اأو  املتح���دة  اململك���ة  فايرو����س 
)واملعروف اأي�س���ا ب� B.1.1.7( وال���ذي انت�سر اإىل 
اأكر من خم�سن بل���دًا، ويبدو اأنه يف طور التحول 

مرة اأخرى
فايرو�س جنوب اإفريقيا املتحور )B.1.351( الذي 

اأكت�سف يف ع�سرين بلدًا على االأقل.
لي����س من غري املتوقع اأن تظه���ر فايرو�سات كورونا 
متح���ورة، فه���ذه �سمة مالزمة ل���كل الفريو�س���ات اإذ 

تغري نف�سها من اأجل اأن تنت�سر وتزدهر.
ولك���ن معظ���م ه���ذه التح���ورات لي�س���ت ذات اأهمية، 
ب���ل اأن بع�سًا منها ق���د ت�سر بق���درة الفايرو�س على 

البق���اء. ولك���ن البع�س االآخرقد يجع���ل الفريو�سات 
اأكر خطورة وقدرة على االنت�سار.

ويف كل النم���اذج الثالث���ة املذك���ورة اأع���اله، لعب���ت 
الفريو�س���ات املتح���ورة دورًا مهم���ًا يف زي���ادة ع���دد 
االإ�ساب���ات واأع���داد املر�س���ى الذي���ن يحتاجون اإىل 

العالج يف امل�ست�سفيات.

 م��ا ز�لت �للقاحات �لمتوفرة ذ�ت فاعلية �شد 
�لفايرو�شات �لمتحورة - �إلى حين -

�سمم����ت اللقاحات امل�ستخدم����ة يف الوقت احلا�سر 
ملحارب����ة النماذج االأوىل لفايرو�����س كورونا، ولكن 
العلم����اء يعتقدون باأن هذه اللقاح����ات �ستظل فعالة 

�سد الفريو�سات املتحورة ولكن رمبا بدرجة اأقل.
وت�س����ري درا�سة ن�س����رت موؤخ����رًا اإىل اأن الفايرو�س 
الرازيل����ي املتحور قد تكون له القدرة على االإفالت 
م����ن االأج�س����ام امل�سادة عند اأولئ����ك الذين ينبغي اأن 
يكونوا قد اكت�سب����وا مناعة جراء ا�سابتهم بن�سخة 

�سابقة من فايرو�س كورونا و�سفوا منه.
ولك����ن النتائ����ج املختري����ة االأولي����ة ت�س����ري اإىل اأن 
باإم����كان لق����اح فايزر حماي����ة م�ستلميه م����ن اإمكانية 
االإ�ساب����ة بالفريو�س����ات املتح����ورة اجلدي����دة، ولو 

بفاعلية اأقل.
ويبدو اأن لقاح����ن قد يح�سالن على الرتخي�س يف 
وقت قري����ب - وهما من اإنتاج نوفافاك�س وجان�سن 

- يوفران قدرًا من احلماية اأي�سًا .
وت�س����ري االأرق����ام التي ن�سرها فري����ق اللقاحات لدى 
اأوك�سفورد-اأ�سرتازيني����كا اإىل اأن هذه اللقاح يوفر 
حماي����ة �س����د فايرو�����س اململك����ة املتح����دة املتح����ور 
الفايرو�����س  �س����د  يوفره����ا  الت����ي  لتل����ك  م�ساوي����ة 
االأ�سل����ي، ولكن هذا اللق����اح مينح حماي����ة اأقل �سد 
فريو�����س جن����وب اإفريقيا املتح����ور، اإال اأن����ه يجنب 
م�ستلم����ه االإ�ساب����ة باأعرا�����س خط����رية ج����راء ه����ذا 

الفايرو�س املتحور.
وت�سري النتائ����ج االأولية لالختب����ارات التي اأجريت 
عل����ى لق����اح موديرن����ا اإىل اأن ه����ذا اللق����اح فعال �سد 
فايرو�����س جن����وب اإفريقي����ا املتح����ور، رغ����م اأن رد 
اجل�سم املناعي قد ال يكون بتلك القوة والدميومة.

ق����د تظهر فريو�سات متحورة اأخ����رى يف امل�ستقبل، 
ولك����ن حتى يف اأ�سواأ االحتم����االت من املمكن اإعادة 
ت�سمي����م اللقاح����ات وحتويره����ا بحي����ث تتمكن من 
جمابهة ه����ذه الفريو�س����ات يف غ�س����ون اأ�سابيع اأو 

�سهور ح�سب ما يقول خراء.
وقد ينتهي بنا االأمر اإىل اأن نبداأ مبجابهة فايرو�س 
كورون����ا مثل ما جنابه حالي����ًا االإنفلونزا، من خالل 
اإنتاج لقاح جديد كل �سنة له القدرة على مقاومة اأي 
تغيري قد يطراأ على فريو�سات االإنفلونزا املنت�سرة.
عن /بي بي �سي

فيل�شوف بلجيكي يدعو �إلى �إعادة �لتفكير في �لعالم �لذي نعرفه :

لوران دي �صوتر: ُيجبرنا كوفيد - 19 على اإعادة ت�صميم العالم 

م��ن حالة �لطو�رئ �إل��ى حالة �لتفكير ، و�شوًل �إلى �شيناريوهات �لتغيي��ر �لمحتمل، فر�ش كوفيد - 19 
علين��ا �إع��ادة �لتفكير ف��ي �لعالم �لذي نعرف��ه، بالإ�شافة �إلى �لق�شاي��ا �ل�شحية .. ف��ي �لو�قع ، ت�شبب 
�لفايرو���ش في �لت�شكيك في بنية �أ�شلوب حياتنا و�لفيل�ش��وف �لبلجيكي لور�ن دي �شوتر مقتنع بذلك، 
وق��د تحدث �إل��ى موقع هاف بو�شت عن "�لطبيعة �لوبائية" للعالم ، وح��ول عالقتنا بالآخرين و�إعادة 
تعري��ف مفه��وم �لتغيي��ر ، �إذ يقول "�لعي�ش ف��ي عالم ل يعن��ي بب�شاطة جعله يتكيف م��ع �حتياجاتنا 
ورغباتن��ا ، ولكن��ه يعني �شمنيًا �شكاًل من �أ�ش��كال �لتفاو�ش �أو �لتعاي�ش ، �لطوع��ي �أو غير �لطوعي ، مع 

جميع �أ�شكال �لحياة ، 

 ترجمة :عدوية �لهاليل 

عندم��ا �كت�شفت �أولى ح��الت �لإ�شابة بفايرو�ش كورونا  قب��ل �أكثر من عام ، 
حّير �لفايرو�ش �لم�شبب له �لعلماء و�لأطباء و�لم�شابين.

وق��د فتك �لوباء في هذه �لفترة بحياة �أكثر م��ن 2،6 مليون من �لذين �أ�شيبو� 
به، وت�شبب في �إ�شابة  �كثر من 145.84مليون �إ�شابة  من �لب�شر في �شتى �أرجاء 

�لعالم  �، فيما �قتربت �لوفيات من ثالثة ماليين ون�شف .  
ولك��ن خالل �لع��ام �لما�شي، جمع �لأطب��اء و�لعلماء كمًا كبي��ر�ً من �لمعلومات 
ع��ن مر�ش كوفي��د19- و�لفايرو�ش �لم�شبب له، ولذ� فنح��ن نعرف �لكثير عن 

طرق �نتقاله وكيفية �لتعامل معه ب�شكل �أكثر فاعلية.

�صبعة اأمور تعلمناها بعد انت�صار فايرو�س كورونا 
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اقــــرأ

�صدر حديث���ًا عن دار املدى كتاب "الأنب���ار من حروب املراعي 
اإىل طريق احلرير" تاأليف ح�صني جمو. يتناول الكتاب مالمح 
من حتولت البنى الجتماعية وال�صيا�ص���ية والقت�صادية يف 
الأنب���ار منذ مطل���ع القرن الثامن ع�ص���ر، ويتتبع ا�ص���طفافات 
بغ���داد  غ���رب  الع�ص���ائرية يف مناط���ق  ال���ولءات  وتقلب���ات 
املعروف���ة الي���وم بالأنبار، وهي مناطق وقع���ت خالل الفرتة 
الت���ي يتناوله���ا الكت���اب حتت وط���اأة العديد م���ن التهديدات 
ليق���ل اأحدها ع���ن الآخر، والكت���اب يتناول كيف اأ�ص���بحت 
الأنبار يف �ص���دارة امل�ص���هد الأمني ب�ص���بب الإرهاب، وكيف 

تعر�صت لدمار البنى التحتية.

مع بداية �صهر رم�صان من كل 
عام تتحول الف�صائيات اإىل �صوق 

يطرح كل ما هو جديد يف جمال 
الدراما التلفزيونية، و�صارت 

امل�صل�صالت التلفزيونية �صناعة 
قائمة بذاتها لها جمهور وا�صع 

يتابع اأبطاله املف�صلني، ويف كل 
عام تربز وجوه جديدة، وتتاألق 

وجوه قدمية، وتطرح مو�صوعات 
�صائكة، واأخرى مكررة ومملة، 

واجليد منها يجد ا�صتح�صانًا 
وفرحًا حقيقيًا يف متابعة اأحداثه.

ومثل كل عام اأمّني النف�س 
مب�صل�صل تلفزيوين عراقي ي�صلط 

ال�صوء على اأزمتنا احلقيقية، 
واأن تكون هناك مادة درامية 

جذابة ومفيدة، بعيًد عن كوميديا 
املواقف، والبكاء على الأطالل. 

بعد ثمانية ع�صر عامًا من اخلراب، 
تبدو الدراما مهزومة، مل ت�صتطع 

اأن تقدم لنا ال�صورة احلقيقية 
للخراب الذي يحيط بنا من كل 
جانب، ويف الوقت الذي نتابع 

فيه م�صل�صاًل مثل "الختيار" 
يف�صح التنظيمات ال�صيا�صية التي 
تتاجر بالدين، جند �صبكة الإعالم 

العراقي عاجزة عن تقدمي دراما 
تناق�س ما جرى يف العراق من 

خراب ودمار .
 يف م�صل�صل الختيار تت�صح 

ال�صورة احلقيقية لتنظيم 
الأخوان امل�صلمني الذين اأرادوا 

خلطابهم النتهازي واملتلون اأن 
ي�صبح  قانونًا حتى لو اقت�صى 
الأمر بقوة ال�صالح والرتهيب، 

وقد ا�صتطاع امل�صل�صل اأن يتوجه 
اإىل امل�صاهد لي�صمه اإىل قائمة 

الراف�صني لهذه اجلماعات التي 
ل توؤمن بالوطن، فكان اأن اأعاد 

حكاية هذه اجلماعة التي ل توؤمن 
بال�صالم ، م�صل�صل ا�صتطاع اأن 
ميزج بني الوثائقي والدراما، 

يوثق كل لقطات الإرهاب، 
وحماولة ال�صيطرة على الدولة، 

واإ�صاعة الفو�صى من اأجل 
الوثوب على كر�صي ال�صلطة، 
واأنا اأتابع م�صل�صل الختيار 

تذكرت ما يجري يف هذه البالد 
من دراما وحوارات �صيا�صية 

م�صحكة يناف�س اأبطالها جنوم 
الكوميديا، وقف�صات تت�صابق 

لتنال موقعًا على واجهة ال�صا�صات 
الف�صائية، من اأجل اأن ت�صيب 

امل�صاهد بتخمة تتوازى مع تخمة 
املوائد يف رم�صان، مع فقر يف 

اخلدمات و�صارع يعج بالعاطلني، 
األي�صت هذه دراما اأغنى مما قدمته 

الف�صائيات العراقية؟ اأرجو األ 
يظن اأحد اأنني اأ�صخُر من الدراما 
العراقية، اأو اأ�صر على التعري�س 
ب�صا�صتنا " الأفا�صل"، فما يجري 
هو جتاوز ف��ن ال�صخرية مبراحل 
كبرية، لكنني اأحاول القول: اإن ل 
�صيء يحمي ال�صعوب من الدخول 

يف ُجبِّ الف�صل �صوى �صا�صة 
يوؤمنون بتحمل م�صوؤولياتهم يف 

ال�صح ويف اخلطاأ 
نحتاج اىل م�صل�صل درامي 

يف�صح ال�صا�صة الذين حتولوا 
اىل قطاع طرق الدميقراطية، 

والذين يعتقدون ان الدميقراطية 
هي خطف �صناديق النتخابات 

، مثلما خطفوا الدولة، يف و�صح 
النهار ، وادخال البلدان اإىل 

متاهات الطائفية والنتهازية ، 
تا�صي�س نظرية حكم نفعية تربتز 

الناخب با�صم الدين ، والاآخرة  
. �صلطة مهمتها الوىل تفقري 

البالد وجعلها تابعة و�صعيفة 
وتر�صيخ مثلث " اجلهل واخلوف 

والتخلف " 

"اختيار" 
االخوان 

الأنبـــار

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 

°C)الثالثاء( اأن درجات احلرارة �صتنخف�س.  19 -C°  35  / النجف      C°  19 -    C° 32   /اأربيل

C°  21 -C°  37  / الب�سرة      C°  19 -    C° 35  /بغداد

C°  19 -C° 35 املو�سل/   C° 18 -    C° 33        الرمادي / 

حول العالم

 عامر موؤيد 

ال���ف���ن���ان ب��ا���ص��م ق���ّه���ار ���ص��اح��ب له 
م�صل�صل  يف  امل��ت��م��ي��ز  احل�������ص���ور 
عر�س  ال���ذي  احلمراء"  "املنطقة 
�صعيد  اإن���ه  ق��ال  رم�����ص��ان،  �صهر  يف 
�صباب  �صنعها  التي  التجربة  بهذه 
احلديث  وقبل  ومتاألقون،  مثابرون 
عبد  ال��ف��ن��ان  ���ص��األ��ن��ا  امل�صل�صل  ع��ن 
القهار عن �صهر رم�صان وماذا يعني 
رم�صان  �صهر  ف��ق��ال:  ل��ه  بالن�صبة 
تخلو  ل  مفرحة  طقو�س  م��ه��رج��ان 
ال�صحور  يف  ليلية  اإغ��اٍن  متعة،  من 
من  وطقو�س  و�صراكة  لذيذ  وطعام 
اأذكره تلك  حمبة وف��رح... اأجمل ما 
اأهلي  مع  فيها  اجتمع  التي  ال�صاعة 

اأ�صاهد  اأن  واأح��ب  الفطور..  حلظة 
لرم�صان  ك��ان��ت  وق��ت��ه��ا.  املحيب�س 

روح مثلما كانت لنا اأرواح، 
ومناف�صتها  العراقية  الدراما  وعن 
مطلوب  اأج����اب:  العربية  ل��ل��درام��ة 
من الدراما العراقية يف هذا الوقت 
الجتهاد واأن تناف�س نف�صها، لتنتقل 
بقوة اإىل ال�صا�صات العربية، موؤكدا 
درامية  اأع��م��ال  �صهد  ال��ع��ام  ه��ذا  اأن 
النتاج  متميزة، ووفرة يف  عراقية 
�صناعة  يف  �صينعك�س  م���ا  وه����ذا 

الدراما. 
ب��ا���ص��م ق��ه��ار ق���ال اأي�����ص��ًا اإن���ه يتابع 
نيوتن"  "لعبة  م�صل�صل  ب�صغف 
فيه  وج��د  حيث  زك��ي،  منى  بطولة 
ق����وة يف الح������داث و���ص��ال���ص��ة يف 

احلوار ومتعة يف م�صاهدة املمثلني.
ال��ذي  احل���م���راء  امل��ن��ط��ق��ة  م�صل�صل 
عر�س يف ع�صر حلقات قال عنه قهار 
املتفرج  و�صد  مطلوب  التكثيف  اإن 
ب��ال��ذات  رم�����ص��ان  يف  �صعبة  مهمة 

امل�صل�صالت  الكبري من  العدد  ب�صبب 
"ينجح  واأ����ص���اف  ت��ع��ر���س،  ال��ت��ي 
امل��خ��رج وامل���وؤل���ف وامل��م��ث��ل ح��ني ل 
ول  وم��ك��ررًا،  ومم��اًل  م�صهبًا  يكون 
م�صل�صله  وح��ل��ق��ات  م�صاهده  مي��ّط 

لأطول ما ميكن بانتظار ليلة العيد".
"م�صل�صل املنطقة احلمراء  وبني ان 
ي��ن��ه��ي ح��ل��ق��ات��ه ب���زه���د م���ن ي���درك 
خطورة اجرتار درامي طاملا �صئمنا 
ر�صا�صة  يطلق  متى  ومعرفة  منه، 
اىل  وا���ص��ار  بطله".  ع��ل��ى  ال��رح��م��ة 
�صيناريو  اأن  الأم����ر  يف  اله���م  ان 
بناء  هياكل  عن  خمتلف  العمل  هذا 
تذهب  ال��ت��ي  امل��ع��ت��ادة  امل�صل�صالت 
من  واحللقات  الأح���داث  اطالة  اىل 
امل�صاندة،  الق�ص�س  ان�����ص��اء  خ��الل 
فيما  لتجمعها  ال��ظ��ل  و�صخ�صيات 
واأخذ  مب�صهد  ب��داأ  العمل   هذا  بعد، 
ي��ت��دف��ق ب����الأح����داث وال��ت��ق��اط��ع��ات 
ولدا  فكان  داخله،  من  واحلكايات 

لها ل م�صتندًا اليها.

عمٌل  احلمراء  "املنطقة  قائاًل  وتابع 
بالواقعية  البليغة،  بالر�صائِل  يقدح 
املّرة العجائبية التي َحفل به العراُق 
تقّلب  جعلها  اأجيال  لثالثة  و�صعُبه 
اث��ن��ي ع�صَر ج��ي��ال  خالل  الأح����داث 
الغام�س  ال��ت��اري��خ  م��ن  ق��رن  ن�صف 
اإىل  الأمل  م��ن  وال��ه��روب  ال��وا���ص��ح 
ال���ف���ردي  امل�����ص��ري  وان����ق����اذ  الأمل، 
اجلماعي  امل�صري  اأم���ام  ال��الجم��دي 
من  ينتقم  اأن  ب��ني  ح��ائ��را  ال��ره��ي��ب 
واختتم  ذاته".  يجلد  وان  جالديه 
امل�صاهد  ان  ب��ال��ق��ول  ح��دي��ث��ة  ق��ه��ار 
للعمل اعتقد بان امل�صل�صل �صي�صتمر 
ل��ك��ن �صناع  ���ص��ه��ر رم�����ص��ان  ط��ي��ل��ة 
العمل كانت لهم فكرة مغايرة، وهي 

التكثيف يف الحداث والت�صويق.

با�سم قهار: على الدراما العراقية اأن تناف�س نف�سها اأول 
 �سامي قفطان 

اوبري����ت  ي�ص����ارك  الكبي����ر  الممث����ل 
الطف����ال  يقدم����ه  ال����ذي  "حقوقن����ا" 
ح�صي����ن  واخ����راج  تاألي����ف  للكب����ار، 
عل����ي ه����ارف ويتناول العم����ل حقوق 
الطفل المدونة ف����ي التفاقية الدولية 
المتح����دة،  الم����م  ع����ن  ال�ص����ادرة 
و�صيعر�س في يومي الطفل العراقي 
والعالمي في تم����وز وت�صرين الول، 
وي�ص����ارك فيه الفنان����ون جبار خماط 

واأميرة جواد و�صولف.

 مائدة الربيعي 
نعى التح����اد العام لالأدب����اء والكّتاب 
في العراق، القا�صة والروائية مائدة 
الربيع����ي، حي����ث توفيت ف����ي النجف 
بع����د م�صي����رة ادبي����ة ن�ص����رت خالله����ا 
العدي����د م����ن الموؤلف����ات ابرزه����ا جنة 
الح����ب، العابثون، الح����ب والغفران،  
الكابو�����س،  ام����راأة،  قل����ب  ف����ي  حل����ة 
وكان����ت الراحل����ة ع�ص����و موؤ�ص�س في 

نادي الق�صة/ النجف الأ�صرف.

 جواد ب�سارة 
الكات����ب والمترج����م ي�صدر ل����ه قريبا 
الج�صي����م  "الك����ون  بعن����وان  كت����اب 
كت����اب  وه����و  المت�صام����ي"  والك����ون 
يتناول فيه نظريات �صتيفن هوبكينغ 
لين����دي،  واندري����ه  غري����ن،  وبراي����ن 
ومي�صو كاك����و، والك�صندر فيلينك�س، 
كما ي�صلط ال�صوء على اآخر نظريات 
الفيزي����اء الذري����ة وعالقته����ا بالكون، 
و�صبق لب�ص����ارة ان ا�صدر العديد من 

الموؤلفات العلمية. 
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فاز فيل����م "نومادلن����د" )اأر�����س الرُّحل( 
بجائزة اأو�صكار اأف�صل فيلم، وبجائزتي 
اأو�صكار اأخريني، م�ص����اء الأحد، يف ليلة 
�صهدت الع����ودة اإىل بريق هوليوود بعد 
عزل عام طويل ب�صبب فايرو�س كورونا 
ح�صلت فيها الن�ص����اء على ن�صيب الأ�صد 

من اجلائزة املرموقة.
املمث����ل  انت����زع  كب����رية،  مفاج����اأة  ويف 
 83( هوبكين����ز  اأنت����وين  الربيط����اين 
ل����دوره  ممث����ل  اأف�ص����ل  جائ����زة  عام����ًا( 
للكات����ب  ف����اذر(  )ذا  "الأب"  فيل����م  يف 
الفرن�صي فلوريان زيل����ر الذي فاز اأي�صًا 
باأو�ص����كار اأف�صل �صيناري����و مقتب�س عن 
الفيل����م نف�صه، الذي ج�ّص����د هوبكينز فيه 
�صخ�صية رجل ي�ص����ارع مر�س اخلرف. 
وكان م����ن املتوقع على نط����اق وا�صع اأن 
تذه����ب اجلائ����زة اإىل الراح����ل ت�صادويك 
بوزمان لدوره يف اآخر اأفالمه "ما رينيز 

بالك بوتوم".
وف����ازت ال�صيني����ة كل����وِوي زاو بجائزة 
اأف�ص����ل خم����رج ع����ن فيل����م "نوماندلند" 
لت�صبح اأول امراأة اآ�صيوية وثاين امراأة 
عل����ى الإطالق تف����وز باجلائ����زة. وكانت 
حت�ص����د  ام����راأة  اأول  بيغيل����و  كاثري����ن 
اجلائ����زة ع����ن فيل����م "خزان����ة الأمل" )ذا 

هورت لوكر( عام 2010.
يحكي الفيلم ق�ص����ة جمموعة من قاطني 
ال�صاحن����ات يف اأمريكا اإبان فرتة الركود 
يتنقل����ون من عم����ل اإىل اآخ����ر يف م�صعى 

�صع����ب لك�صب العي�س، ح�ص����ب ما ذكرته 
وكالة "رويرتز" لالأنباء.

وتوجهت زاو بال�صكر ملجتمعات الرُّحل 
عل����ى "تعليمن����ا ق����وة ال�صم����ود والأم����ل 

وتذكرينا مب�صاعر الطيبة احلقيقية".
وف����ازت فران�صي�����س مكدورمان����د بثالث 
جائ����زة اأف�ص����ل ممثل����ة يف تاريخه����ا عن 
دوره����ا يف الفيل����م، وه����ي واح����دة م����ن 
ب�صع����ة ممثل����ني حمرتف����ني �صارك����وا يف 
الفيل����م الذي اأدى فيه العدي����د من الهواة 

�صخ�صياتهم احلقيقية.
ق����ّدم  الجتماع����ي  التباع����د  وب�صب����ب 

املنظمون احلفل يف ثوب جديد ونقلوه 
اإىل حمطة يونيون للقطارات يف و�صط 

مدينة لو�س اأجنلو�س.

وبعد اإج����راءات �صارمة �صملت فحو�س 
�ص����ار  فايرو�����س كورون����ا  ع����ن  الك�ص����ف 
املر�صح����ون للجوائ����ز وال�صي����وف على 

ال�صج����ادة احلم����راء معظمه����م م����ن دون 
كمام����ات. وجل�ص����وا يف مق����ر الحتف����ال 
تبادل����وا  اأو  باملله����ى  اأ�صب����ه  كان  ال����ذي 

الأحاديث يف الهواء الطلق.
اأه����م  ال����ذي ُتن����ح في����ه  واأقي����م احلف����ل 
اجلوائ����ز يف �صناع����ة ال�صينم����ا بعد عام 
�صع����ب مع توق����ف الإنت����اج واإغالق دور 
ال�صينم����ا لع����دة اأ�صه����ر كما تاأج����ل عر�س 
بع�����س الأف����الم ال�صهرية لأك����ر من عام 

ب�صبب فايرو�س كورونا.
وقال����ت املمثلة غل����ني كل����وز لل�صحافيني 
بتغطي����ة  له����م  �ُصم����ح  الذي����ن  النادري����ن 

الحتف����ال الثال����ث والت�صع����ني ح�صوريًا 
"اإنه����ا املرة الأوىل الت����ي اأخرج فيها... 
مل اأذه����ب اإىل مدين����ة كبرية منذ اأكر من 
ع����ام". ورغ����م اأن احتمالي����ة منح جوائز 
ملون����ني  لأ�صخا�����س  الأربع����ة  التمثي����ل 
للم����رة الأوىل مل تتحقق اإل اأن 15 امراأة 
ح�ص����دن 17 جائ����زة ه����ذا الع����ام وه����و 
رق����م قيا�ص����ي. ومن ب����ني اجلوائ����ز التي 
ف����ازت به����ا ن�صاء جائ����زة اأح�ص����ن �صوت 
لفيل����م "�ص����وت املع����دن" )�صاون����د اأوف 
ميتال(، وجائ����زة ت�صمي����م الإنتاج التي 
ذهبت لفيل����م "مانك" واأف�ص����ل �صيناريو 
مكتوب خ�صي�صًا لل�صينما وهي اجلائزة 
واع����دة"  "�صاب����ة  فيل����م  به����ا  ف����از  الت����ي 

)برومي�صينج ياجن وومن(.
وحازت ي����ون يوه - ج����وجن )73 عامًا( 
جائ����زة اأف�ص����ل ممثلة م�صاع����دة عن دور 
جدة م�صاك�صة يف فيل����م "ميناري" الذي 

يدور حول حياة املهاجرين.
وقال����ت يون، وهي اأول ممث����ل اأو ممثلة 
كورية جنوبية تفوز بجائزة الأو�صكار، 
مازح����ة اإن النا�س ع����ادة ما يخطئون يف 
نطق ا�صمه����ا. وقالت "الليل����ة غفرت لكم 
جميعًا... اأنا هنا حق����ًا... ل اأ�صتطيع اأن 

اأ�صدق ذلك".
وح�ص����ل الربيطاين دانيي����ل كالويا على 
ل����دوره  اأف�ص����ل ممث����ل م�صاع����د  جائ����زة 
الأ�ص����ود"  وامل�صي����ح  "يه����وذا  فيل����م  يف 

)جودا�س اآند ذا بالك مي�صايه(.

الأ�سد بن�سيب  الن�ساء  فيها  فازت  ليلة  يف  الأو�سكار  "نومادلند" يح�سد 

ان�صمت املمثلة فران�صي�س ماكدورماند، جنمة 
فيل����م "نومادلند"، اإىل نخب����ة ال�صينما العاملية 
بفوزها بجائ����زة اأو�صكار ثالثة خالل م�صريتها 
ع����ن دور اأرملة جتوب ط����رق الوليات املتحدة 
يف �صي����ارة تخييم قدمية بعيدة ج����دًا عن تاألق 

هوليوود.
وهي �صاب����ع ع�صو يف هذا النادي ال�صيق جدًا 
للممثل����ني اأ�صح����اب 3 اأو�ص����كارات ال����ذي ي�صم 
ث����الث ن�ص����اء ه����ن مريي����ل �صرتي����ب، واإنغري����د 
برغم����ان، وكاثري����ن هيب����ورن احلا�صل����ة على 

اأربع جوائز.
وقال����ت املمثل����ة البالغ����ة 63 عامًا عن����د ت�صلمها 

اجلائزة "الكالم يخونني".
الن�ص����اء  ب����اأدوار  متخ�ص�ص����ة  وماكدورمان����د 
اللواتي اأرهقته����ن احلياة، خ�صو�صًا يف اأفالم 
م�صتقل����ة غالبًا ما يخرجها زوجها جويل كوين 
و�صقيقه اإيثان، ح�صبما اأفادت وكالة ال�صحافة 

الفرن�صية.

وكان����ت املمثلة نالت اأول اأو�صكار يف م�صريتها 
عام 1997 عن دور �صرطية حامل يف "فارغو" 
واأع����ادت الك����رة يف 2018 ع����ن دور اأم تبحث 

بياأ�����س عن حتقيق العدالة بعد اغت�صاب ابنتها 
وقتله����ا يف "ث����ري بيلب����ورد اآوت�صاي����د اإبين����غ 

ميزوري".
ولدت فران�صي�س ماكدورماند العام 1957 يف 
اإيلين����وي وتبناه����ا يف ال�صن����ة نف�صه����ا زوجان 
مول����ودان يف كن����دا هم����ا ق�س وممر�ص����ة. وقد 
نالت �صهادة من جامعة يال وبا�صرت م�صريتها 
الفني����ة يف امل�صرح واأ�صبح����ت ع�صوًا يف فرقة 
"ذي وو�ص����رت غروب" للم�صرح التجريبي يف 

نيويورك.
وبع����د بداي����ات يف امل�ص����رح والتلفزي����ون نالت 
اأحد اأب����زر اأداورها الأوىل يف "ب����الد �صيمبل" 
باكورة اأف����الم ال�صقيقني كوين يف عام 1984. 
وخ����الل ت�صوير الفيل����م التقت زوجه����ا جويل 

كوين وقد تبنيا طفاًل معًا.
ومع اأنها �صاركت يف نح����و اأربعني فيلمًا غالبًا 
م����ا توؤك����د املمثلة مازح����ة اأنها ل تعت����رب نف�صها 

جنمة �صينمائية.

فران�سي�س ماكدورماند تدخل نادي املمثلني الفائزين بثالث جوائز اأو�سكار
اأنتوين  دخل املمث����ل الربيط����اين 
اجلائ����زة  تاري����خ  هوبكن����ز 
ال�صينمائي����ة الأ�صه����ر، الأحد، بعد 
ف����وزه بجائ����زة اأو�ص����كار اأف�ص����ل 
ممث����ل ع����ن تاأديت����ه دور مري�����س 
"ذي  م�ص����اب باخل����رف يف فيل����م 

فاذر" )الأب(.
واأ�صب����ح ال�صري اأنت����وين هوبكنز 
البال����غ 83 عاما اأكرب املمثلني �صنا 

يفوز بجائزة اأو�صكار تناف�صية.
وق����د تف����وق عل����ى املمث����ل الراحل 
ه����ري فون����دا ال����ذي ح�ص����ل على 
اجلائ����زة ع����ام 1982 يف عمر 77 
عاما تقريبا عن فيلم "اأون غولدن 

بوند".
وناف�صه على اجلائزة اأي�صا غاري 
اأحم����د  اأولدم����ان )مان����ك(، وري����ز 
)�صاون����د اوف ميت����ال(، و�صتيفن 

يون )ميناري(.
الربيط����اين  لهوبكن����ز،  و�صب����ق 
الأ�ص����ل، احل�ص����ول عل����ى جائرة 
اأو�صكار اأف�ص����ل ممثل عام 1991 
عن فيلم "�صم����ت احلمالن" الذي 
اأدى في����ه دور اآكل حل����وم ب�ص����ر، 

ال�صفاح "هانيبال ليكرت".
الأدوار  م����ن  العدي����د  اأدى  كم����ا 
الب����ارزة يف م�صريته احلافلة عرب 
اأدوار يف اأف����الم مثل "نيك�صون"، 
و"اأمي�صت����اد"  النه����ار"،  و"بقاي����ا 

وغريها.

هوبكنز.. "ال�سري العجوز" يك�سر رقم الأو�سكار التاريخي
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