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 بغداد/ ح�صني حامت

ازدادت ن�س���بة املقبلني عل���ى اللقاح 
امل�ساد لفايرو����س كورونا، ل �سيما 
ب���ني اتب���اع التيار ال�س���دري، خالل 
اليومني املا�سي���ني، بعد تلقي زعيم 
التي���ار ال�س���دري مقت���دى ال�س���در، 
اللق���اح امل�س���اد لكورون���ا يف وق���ت 
متاأخر من م�ساء اخلمي�س.   واأظهر 
مقطع م�س���ور حلظة تلق���ي ال�سدر 
للق���اح، فيم���ا نق���ل "�سال���ح حمم���د 
ب�"وزي���ر  املع���روف  العراق���ي"، 
ال�س���در"، يف تدوين���ة عل���ى تويرت 
ع���ن الأخ���ر قوله خماطب���ًا اتباعه: 
"اخ���ذت اللق���اح من اجل ال�س���عب، 
فال تخذل���وين، هلموا لخ���ذ اللقاح 

جزيتم خرا".
وقال م�س���در يف احد مراكز �س���حة 

الر�سافة بالعا�سمة بغداد ل�)املدى( 
اإن "املراكز ال�س���حية �سهدت اقبال 
وا�سعا من قبل جمهور زعيم التيار 

ال�س���دري، ام�س ال�سبت". ويتوقع 
امل�س���در ال���ذي رف����س الك�س���ف عن 
هويته "ازدياد القب���ال على اللقاح 

م���ن  اك���ر  اىل  املقبل���ة  الي���ام  يف 
كان���ت  "الن�س���بة  اأن  مبين���ا   ،"%50
جي���دة خالل اليومني املا�س���ني رغم 

وجود احلظر ال�س���امل". وي�س���يف 
امل�س���در اأنه "بعد حوايل �ساعة من 
تلق���ي ال�س���در اللقاح، مت ت�س���جيل 
املن�س���ة  �س���خ�س عل���ى  ال���ف   650
بحج���ز  اخلا�س���ة  اللكرتوني���ة 

اللقاح".
اىل ذلك، اأعلن ع�س���و جلنة ال�سحة 
النيابية عن حتالف �سائرون غايب 
العم���ري، ارتفاع اعداد امل�س���جلني 
يف املن�س���ة اللكرتوني���ة اخلا�س���ة 
بتلق���ي لق���اح كورون���ا، بع���د ف���رتة 
ق�س���رة من تلق���ي ال�س���در اللقاح.   
وق���ال العمري يف تدوينة، اطلعت 
"اك���ر  �ُس���جل  اإن  )امل���دى(  عليه���ا 
للمن�س���ة  متق���دم   610.000 م���ن 
باللق���اح  اخلا�س���ة  اللكرتوني���ة، 

خالل ن�سف �ساعة".
 التفا�صيل �س2 
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اجلوية ي�صعى 
اإىل حمو اخليبة 
الآ�صيوية بلقاء 

الديوانية  

تنامي ظاهرة 
الت�صّول يثري 

الت�صاوؤل 
والنتقاد

 بغداد/ متيم احل�صن

يتوق����ع ان تكون ال�س����هر اخلم�س����ة املتبقية 
حل����ني اج����راء النتخاب����ات املبك����رة، املزمع 
ه����ي  املقب����ل،  الول  ت�س����رين  يف  اجراوؤه����ا 

ال�سعب "امنيا" منذ بداية العام احلايل.
و�س����جل الع����راق نهاي����ة ال�س����بوع ح�س����يلة 
امني����ة ثقيلة هي الك����ر منذ بداي����ة 2021، 
باكر من 30 بني قتي����ل وجريح وخمتطف، 

بينهم 6 �سباط، �سمن 7 هجمات.
ونف����ذت الهجم����ات يف 4 حمافظ����ات وه����ي: 

بغ����داد، كرك����وك، دي����اىل، والنب����ار، فيما مل 
يعلن "داع�س" حتى الن م�سوؤوليته عن تلك 

احلوادث.
واعادت تلك الهجمات احلديث عن العمليات 
الع�س����كرية التي جتاوزت ال�����100 حملة منذ 
مطل����ع الع����ام احل����ايل، والنفق����ات املرتفع����ة 

املخ�س�سة للقوات المنية.
واأ�س����واأ تل����ك اخلروق����ات ح����دث يف اطراف 
كرك����وك، حيث اكد م�س����در حملي باملحافظة 
ل�)امل����دى( ان "ا�س����تباكات عنيف����ة ج����رت بني 
ق����وات البي�س����مركة وم�س����لحني يعتق����د انهم 

دواع�س".
الت����ون  يف  وق����ع  ال����ذي  الهج����وم  وت�س����بب 
ب����ني  الفا�س����لة  كرك����وك،  غ����رب  كوب����ري، 
املحافظ����ة واربيل، مبقتل وا�س����ابة 9 جنود 

من "البي�سمركة" بينهم �سابط.
وج����رى الهج����وم ليلة اجلمعة على ال�س����بت، 
وو�س����فه امل�س����در املحلي بانه "العنف منذ 
اكر من 3 �سنوات على خطوط التما�س بني 

كركوك وكرد�ستان".
يف  ان�س����حبت  ق����د  "البي�س����مركة"  وكان����ت 
ت�س����رين الول 2017 اىل حدود كرد�س����تان، 

العب����ادي  حي����در  حكوم����ة  اإج����راءات  عق����ب 
حينها التي حلقت ماعرف اآنذاك ب�"ا�ستفتاء 

القليم".
يف  نقي����ب  وه����و  زراي،  بي�س����توان  وقت����ل 
الق����وات الكردية يف ال�س����تباكات اىل جانب 
6 اآخرين من اجلنود، فيما ا�سيب 2 اآخران.

ووف����ق امل�س����در ان "الهج����وم نفذ بع�س����رات 
يف  �س����اعة  نح����و  وا�س����تمر  امل�س����لحني  م����ن 
مناط����ق متفرقة يف بلدة ب����ردي، قبل ان يفر 

املهاجمون".
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ حممد �صباح

قب���ل �س���اعات من اغ���الق مل���ف ت�س���جيل التحالفات 
النتخابية وت�سليم قوائم ا�سماء املر�سحني، �سهدت 
مفو�س���ية النتخاب���ات اقب���ال غر م�س���بوق ملمثلي 

الكيانات والحزاب لإكمال ت�سجيل التحالفات.
وبلغ ع���دد التحالف���ات النتخابية التي �س���تخو�س 
القرتاع اىل اأكر م���ن 42 حتالفا و267 حزبا فيما 
جت���اوز ع���دد املر�س���حني 1640 مر�س���حا حل���د يوم 

اجلمعة املا�سي. 
وتوؤك���د جمان���ة الغالي، املتحدثة با�س���م مفو�س���ية 
"ع���دد  ان  ل�)امل���دى(  ت�س���ريح  يف  النتخاب���ات 

التحالفات النتخابية و�سل اإىل 42 حتالفا، و267 
حزب���ا"، مبين���ة اأن "هن���اك اقب���ال �س���ديدا م���ن قبل 
التحالفات والحزاب على مفو�سية النتخابات قبل 
�ساعات من غلق ملف ت�سجيل التحالفات النتخابية 

وت�سليم القوائم". 
وت�س���يف اأن "اي متدي���د لفرتة ت�س���جيل التحالفات 
ان  موؤك���دة  حالي���ًا"،  مط���روح  غ���ر  النتخابي���ة 
الدوام  انتهاء  بعد  ل�ساعات طويلة  بقوا  "املوظفني 
وا�س���ماء  التحالف���ات  ملف���ات  ي�س���تلمون  الر�س���مي 

املر�سحني من قبل اجلهات ال�سيا�سية والأحزاب".
من جهته، يوؤكد ح�س���ني الهنداوي م�ست�س���ار رئي�س 
جمل�س ال���وزراء لل�س���اأن النتخابي اأن "بع�س���ا من 
التحالفات الرئي�س���ة راجعت مفو�س���ية النتخابات 
يف اآخ���ر ي���وم م���ن موع���د ت�س���جيل التحالف���ات من 
اجل ت�س���جيلها وت�س���ليم قوائم مر�سحيها" مبينا اأن 
اي ق���رار للتمدي���د امر م���رتوك لتقديرات مفو�س���ية 
النتخاب���ات باعتباره���ا اجلهة الوحيدة امل�س���وؤولة 

عن ذلك.
وتداول���ت و�س���ائل اع���الم خمتلف���ة عددا م���ن قوائم 
الت���ي �س���جلت مبفو�س���ية  التحالف���ات النتخابي���ة 
املناف�س���ة  غم���ار  خو����س  اج���ل  م���ن  النتخاب���ات 
النتخابي���ة املق���رر اجراوؤها يف 10 ت�س���رين الأول 

املقبل، حيث ت�سمنت القوائم 18 حتالفًا انتخابيًا.
 التفا�صيل �س2 

المفو�سية ترف�ض التمديد لت�سجيل الكيانات 
والكتل الكبيرة تريد 15 يومًا اإ�سافيًا

 خا�س/ املدى

يف اأط���راف كرك���وك، ثمة اآب���ار تخلو م���ن احلماية 
وهي عر�س���ة لال�ستهداف من قبل جماميع اإرهابية، 

واأخرى عر�سة لعمليات التهريب.
وتفتق���ر الآب���ار النفطي���ة يف غالبيته���ا اىل احلماية 
الالزم���ة م���ن قبل �س���رطة النف���ط التي تتب���ع وزارة 

الداخلي���ة، وق���وات اأخرى منت�س���رة يف حميط تلك 
الآبار.

و�س���جلت حمافظة كركوك خالل العام احلايل نحو 
خم�س���ة اعتداءات على اآبار النف���ط، اكرها تفجر 
بئرين يف حقول اخلباز النفطية والتي بقيت لأيام 
حترتق بعد تفجرها من قبل عنا�سر تنظيم داع�س 

الرهابي.

وم���ا زالت الق���وات العراقية تعتمد على ال�س���اليب 
التقليدي���ة يف حماي���ة الآب���ار النفطي���ة يف كرك���وك 
الآب���ار  ع�س���رات  توج���د  حي���ث  الدي���ن،  و�س���الح 
يف حق���ول عجي���ل وعال����س خالي���ة م���ن اأي حماية 
وي�س���تطيع اأي �س���خ�س ان ي�س���رق ويه���رب النفط 
اخلام، وهو مباح ملن يرغب بال�س���رقة خللو املنطقة 

من احلماية الكافية.

واأعلن���ت ال�س���لطات الأمني���ة يف كرك���وك، اإحب���اط 
عملي���ات تهري���ب للنفط من حمافظ���ة كركوك )250 
تو�س���ح  ان  دون  م���ن  الب���الد(،  �س���مال  كيلوم���رتا 
اجلهات املتورط���ة بالعملية، لكن م�س���وؤولني ملّحوا 
اىل ان ف�سائل وجماعات م�سلحة تن�سط يف كركوك 

تقف وراء عمليات التهريب.
 التفا�صيل �س2 

البحث بدون تفكري نقدي 
وم�صتقل مثل احلا�صوب بدون 

برنامج وذاكرة

قراءة يف كتاب نزوًل 
من عتبات البيت ل�صهيل 

�صامي نادر

لطفية الدليمي تكتب:

ال�صمري )نا( واأوهام  بع�صنا
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عمال الأمانة ي�ستغلون احلظر ب�سيانة اجلزرات الو�سطية ... عد�سة : حممود روؤوف

 بغداد/ املدى

اأكد رئي�س اجلمهورية، برهم �س���الح، اأن حقوق العمال �س���تتحقق باإ�سالح 
القت�ساد وحتقيق التنمية والإعمار وعدم العتماد الكلي على النفط.

وقال برهم �سالح يف تغريدة على )تويرت(: يف يوم العمال العاملي، ُنحّيي 
باإجالل ن�س���ال ُبناة الوطن، النت�س���ار حلقوقهم يكون باإ�س���الح القت�ساد 
وحتقي���ق التنمي���ة والإعم���ار بتوف���ر فر����س العم���ل ع���ر تكاف���وؤ الفر�س 
وا�س���تنها�س قطاعات الإنتاج ال�سناعي والزراعي وال�سياحي واخلدمات، 
وع���دم العتم���اد كلي���ًا على النفط، و�س���مان ح���ق العراقي���ني يف حياة حرة 
كرمية. ب���دوره، اأكد رئي�س الوزراء م�س���طفى الكاظمي، اأن حكومته تعمل 

على تطوير قانون ال�سمان الجتماعي والتقاعد.
اأك���د الكاظم���ي، يف بي���ان "عم���ل احلكوم���ة العراقي���ة عل���ى تطوي���ر قانون 
ال�س���مان الجتماع���ي والتقاعد يف العراق"، م�س���ّددًا عل���ى "حماية حقوق 
العامل���ني يف القطاع اخلا�س، من اأجل بيئة عادلة تخلق فر�س���ًا مت�س���اوية 
ومنا�س���بة للجمي���ع".  وخالل زيارت���ه ولقائه بالعاملني يف م�س���روع مبنى 
البنك املركزي، هناأ الكاظمي العمال العراقيني مبنا�سبة يوم العمال، م�سيدًا 
اليوم نحو حركة  العراق  "ينطلق  الكاظمي:  "بجهودهم اجلبارة". وقال 
اإعم���ار وبن���اء وحر�س على دعم ال�س���تثمار الداخل���ي واخلارجي، والقوة 
املحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي �سيبني البلد ب�سواعده اخلرة".
 التفا�صيل �س3 

الرئا�سات تهنئ العمال في يومهم 
العالمي: الحكومة ما�سية بتطوير 

قانون ال�سمان االجتماعي والتقاعد

املنطقة امللتهبة على حدود اأربيل ت�صهد هجومًا عنيفًا "والبي�صمركة" ت�صد بـ2000 مقاتل

على الهند اأن 
تواجه الوباء 

بالرتكيز 
على التعليم 

وال�صحة ..

من�سة الت�سجيل على اللقاح ت�سجل 650 األف �سخ�ض بعد "جرعة ال�سدر"

اآبار بال حماية.. ونفط مباح لل�سرقة والتهريب يف كركوك

ليلة ا�ستهداف ال�سباط: مقتل 4 يف هجمات كركوك 
والطارمية واالأنبار واختفاء اآخر يف بغداد

النتخابي لل�صباق  ان�صموا  حزبًا  و267  حتالفًا   42

 بغداد/ املدى

ك�س���ف مر�س���د "اأف���اد" احلقوق���ي، عن 
وجود انتهاكات ج�س���يمة يف ال�سجون 
واملعتقالت العراقية، مما اأودى بحياة 

الع�سرات من ال�سجناء واملحتجزين.
ونقل املر�س���د، عن م�س���ادر رفيعة يف 
"ارتف���اع  تاأكيده���ا  ال�س���حة،  وزارة 
اأعداد الوفيات داخل ال�سجون التابعة 
ل���وزارة العدل و�س���جون الت�س���فرات 
)�س���جون الرتحيل( ومراكز الحتجاز 
)التحقي���ق(، منذ مطلع العام احلايل"، 
الحتج���از  ظ���روف  "ج���راء  وذل���ك 
ال�س���يئة وا�س���تمرار عملي���ات التعذيب 
املمنهجة وانعدام الظروف الإن�س���انية 

لالحتجاز"، بح�سب املر�سد.
وق���ال املر�س���د: "وفق���ا لدوائ���ر الطب 
م���ن  قلي���ل  ع���دد  عل���ى  الع���ديل، ظه���ر 
عل���ى  مف���رط  �س���رب  اآث���ار  ال�س���حايا 
مناطق اخلا�سرة والأع�ساء التنا�سلية 
واأ�س���فل الظه���ر وك�س���ور يف الفق���رات 

العنقي���ة، وح���الت وفاة اأخ���رى بفعل 
ارتفاع �س���غط الدم اأو ت�س���مم غذائي، 
حت���دد  مل  داخل���ي  نزي���ف  وح���الت 

اأ�سبابها".
املر�س���د،  با�س���م  املتح���دث  واأو�س���ح 
ال�س���حفي زياد ال�س���نجري، يف حديث 
ملوقع )احلرة(، اأّن "ال�سجون العراقية 
ت�س���هد ارتفاعا يف مع���دلت املوت بني 
�س���فوف نزلئه���ا، من���ذ �س���هر كان���ون 
الول املا�س���ي، اإذ بل���غ ع���دد الوفي���ات 
60 �س���جينًا، وكان �س���هر اآذار الأك���ر 

ت�سجيال لعدد ال�سحايا".
وذكر ال�س���نجري اأن "ال�سجالت تظهر 
باأن اأكر من ن�س���ف ال�س���حايا من فئة 
متو�س���طي العم���ر ب���ني 35 و50 عاما، 
ول يعان���ون م�س���بقا م���ن اأي اأمرا����س 
اأعرا����س جانبي���ة"، لفت���ًا  اأو  مزمن���ة 
اإىل اأّن "�س���جني النا�س���رية )احلوت( 
اأك���ر  ت�س���درا  بغ���داد  يف  والتاج���ي 

ال�سجون التي �سهدت حالت وفاة".
 التفا�صيل �س4 

مر�سد حقوقي: وفاة 60 �سجينًا 
منذ �سهر كانون الثاين املا�سي 
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الفيل�صوف الهندي 
اأمارتيا �صني: 
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 بغداد/ ح�سين حاتم

ازدادت ن�سبة المقبلين على 
اللقاح الم�ساد لفايرو�س 

كورونا، ال �سيما بين اتباع 
التيار ال�سدري، خالل 

اليومين الما�سيين، بعد 
تلقي زعيم التيار ال�سدري 

مقتدى ال�سدر، اللقاح الم�ساد 
لكورونا في وقت متاأخر 

من م�ساء الخمي�س.   واأظهر 
مقطع م�سور لحظة تلقي 

ال�سدر للقاح، فيما نقل "�سالح 
محمد العراقي"، المعروف 

بـ"وزير ال�سدر"، في تدوينة 
على تويتر عن االأخير قوله 

مخاطبًا اتباعه: "اخذت 
اللقاح من اجل ال�سعب، فال 

تخذلوني، هلموا الخذ اللقاح 
جزيتم خيرا".

وق���ال م�صدر في احد مراكز �صحة الر�صافة 
بالعا�صم���ة بغ���داد ل�)الم���دى( اإن "المراك���ز 
ال�ص���حية �ص���هدت اقب���اال وا�ص���عا م���ن قب���ل 
ام����س  ال�ص���دري،  التي���ار  زعي���م  جمه���ور 
ال�صب���ت". ويتوق���ع الم�ص���در ال���ذي رف����س 
الك�ص���ف عن هويت���ه "ازدي���اد االقب���ال على 
اللقاح في االيام المقبلة الى اكثر من %50"، 
مبينا اأن "الن�صبة كانت جيدة خالل اليومين 

الما�صين رغم وجود الحظر ال�صامل".
وي�صي���ف الم�ص���در اأنه "بع���د حوالي �صاعة 
م���ن تلقي ال�ص���در اللقاح، ت���م ت�صجيل 650 
ال���ف �صخ����س عل���ى المن�ص���ة االلكتروني���ة 

الخا�صة بحجز اللقاح".

الى ذل���ك، اأعلن ع�صو لجنة ال�صحة النيابية 
عن تحالف �صائرون غايب العميري، ارتفاع 
اع���داد الم�صجلين في المن�ص���ة االلكترونية 
الخا�ص���ة بتلق���ي لق���اح كورون���ا، بع���د فترة 

ق�صيرة من تلقي ال�صدر اللقاح.  
وق���ال العميري ف���ي تدوينة، اطلع���ت عليها 
)الم���دى( اإن "اكث���ر م���ن 610.000 متق���دم 
باللق���اح  الخا�ص���ة  االلكتروني���ة،  للمن�ص���ة 

خالل ن�صف �صاعة".  
وتلق���ى النائب ع���ن تحالف �صائ���رون امجد 
العقاب���ي، الجرعة االولى م���ن لقاح كورونا 
ف���ي م�صت�صف���ى فاطم���ة الزه���راء، بع���د اقل 
من �صاع���ة على تلقي زعي���م التيار ال�صدري 

للقاح.  
وق���ال العقابي ف���ي بي���ان، تلق���ت )المدى(، 
ن�صخ���ة من���ه، ان "اللق���اح �ص���وف يقين���ا من 
خط���ورة فايرو�س كورونا ه���ذا الفايرو�س 
الذي اخذ منا الكثير من اال�صدقاء واالحبة، 
ال يوجد ما يمن���ع ان ناأخذ هذا اللقاح طالما 

�صيكون �صبياًل لتقليل خطورة الوباء".  
وا�ص���اف "نتمن���ى م���ن الجمي���ع ان يفكروا 
جدي���ًا باأخ���ذ اللق���اح لدع���م عملي���ة احت���واء 
الفايرو����س واهمي���ة االلت���زام بالتعليم���ات 

ال�صح���ة  وزارة  م���ن  ال�ص���ادرة  ال�صحي���ة 
والجه���ات ذات العالق���ة حفاظًا على �صحتنا 
و�صحة من نح���ب، متمنين الأهلنا والجميع 

ال�صحة وال�صالمة".  
مواق���ع  عل���ى  عدي���دة  �ص���ور  وانت�ص���رت 
التوا�ص���ل االجتماعي، بع���د تدوينة �صالح 
اللق���اح،  الخ���ذ  ودعوت���ه  العراق���ي  محم���د 
يفتر�ص���ان  �صخ�صي���ن  ال�ص���ور  واظه���رت 
االر����س، ام���ام اح���د المراك���ز ال�صحية في 
مدين���ة ال�ص���در فجر يوم الجمع���ة، بانتظار 

افتتاح المركز الأخذ اللقاح.
فيما اظهرت �صور اخرى، ا�صخا�س يتلقون 
اللق���اح وه���م يحملون �ص���ور زعي���م التيار 
ال�ص���دري مقت���دى ال�ص���در في اح���د مراكز 

بغداد ال�صحية.
ولي�ص���ت بغ���داد فق���ط، فق���د انت�ص���رت عل���ى 
مواقع التوا�صل االجتماعي، اأم�س ال�صبت، 
�ص���ور لطوابي���ر طويل���ة ف���ي اح���د المراكز 
ال�صحية بمحافظ���ة النجف يحمل غالبيتهم 
�ص���ور ال�صدر، وهم ي�صتعدون لتلقي جرعة 

من اللقاح الم�صاد لكورونا.
وتفاع���ل محبو وجمهور ال�صدر مع تدوينة 
وزي���ر ال�ص���در بتعليق���ات موؤي���دة، ون�ص���ر 

�صال���ح العراق���ي تعلي���ق اح���د ال�صدريي���ن 
ورده علي���ه: "الذه���اب الخذ اللق���اح جماعة 
او م���ع العائل���ة �صوك���ة ف���ي عي���ن الفا�صدين 
عام���ة واعداء العراق خا�ص���ة.. #همتكم_
ورد  رجال_البنيان_المر�صو����س"، 
العراقي عل���ى التعليق قائ���ال: "نعم.. يجب 
ان ال يك���ون اخ���ذ اللقاح حك���را على الرجال 
كم���ا انه يج���ب االلت���زام بالوقاي���ة ال�صحية 

و�صكرا لطاعتكم واخال�صكم".
فيم���ا كت���ب اب���و لق���اء الوا�صط���ي: "بع���د ما 
ح�صلن���ا اللق���اح من باج���ر )غ���دا( اعتبروه 

خل�س )نفذ(".
واكت�ص���ح تعلي���ق "�صمع���ا وطاع���ة" من قبل 
اتباع ال�صدر، تدوين���ة االخير المنقولة عن 

وزيره.
نا�صطي���ن  م���ن  انتق���ادات  ال�ص���در  وواج���ه 
ومدّونين على مواقع التوا�صل االجتماعي، 
اإذ رب���ط العديد منه���م المقطع الذي ظهر فيه 
ال�ص���در مع تغري���دة لالأخي���ر ف���ي )11 اآذار 
2020( مخاطب���ا فيه���ا الرئي����س االمريك���ي 
 : قائ���ال  ترام���ب حينه���ا،  دونال���د  ال�صاب���ق 
"ياترام���ب.. اذا كنت ملح���دا وتظن نف�صك 

معالجا.. فنحن ال نلجاأ اال لله تعالى".
وتابع، "ياترامب.. ان اأي عالج ي�صدر منك 
ومن �صركات���ك الموبوءة، ف���ال نرت�صيه وال 
نريده، فاأنت ل�صت عدو الله فح�صب بل عدو 
ال�صع���وب وفايرو����س ال�ص���الم ال���ذي ين�صر 

الحروب واالآفات".
وف���ي ع���ام 2020 وج���ه ال�صدر ر�صال���ة اإلى 
النا����س ف���ي كل بق���اع العال���م، داعي���ا فيه���ا 
ال�صج���ود لمدة 30 دقيقة والتق���رب الى الله 

لرفع الوباء.
وكت���ب ال�ص���در عل���ى تويت���ر "اأيه���ا النا�س، 
اأنت���م ملزمون بذل���ك االأمر ف���ال تتوانوا وال 
اأب���دا، فعليك���م ال�صج���ود تباكي���ا  تق�ص���روا 
وتو�ص���ال لرفع الغمة عن ه���ذه االأمة، ولمدة 

ثالثين دقيقة".
واأعل���ن ال�ص���در حينه���ا ع���ن اإقامت���ه �ص���الة 

جماعة في محافظة النجف.
وذي���ل ر�صالت���ه باإم�ص���اء "العب���د االأحق���ر" 

مقتدى ال�صدر.
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 بغداد/ محمد �سباح

قبل �ساعات من اغالق 
ملف ت�سجيل التحالفات 

االنتخابية وت�سليم قوائم 
ا�سماء المر�سحين، �سهدت 

مفو�سية االنتخابات اقباال 
غير م�سبوق لممثلي الكيانات 

واالحزاب الإكمال ت�سجيل 
التحالفات.

وبلغ عدد التحالفات 
االنتخابية التي �ستخو�س 

االقتراع اأكثر من 42 تحالفا 
و267 حزبا فيما تجاوز عدد 

المر�سحين 1640 مر�سحا لحد 
يوم الجمعة الما�سي.

المتحدث���ة  الغ���الي،  جمان���ة  وتوؤك���د 
ف���ي  االنتخاب���ات  مفو�صي���ة  با�ص���م 
ت�صري���ح ل�)المدى( ان "ع���دد التحالفات 
االنتخابية و�صل اإلى 42 تحالفا، و267 
حزبا"، مبينة اأن "هناك اقباال �صديدا من 
قبل التحالفات واالحزاب على مفو�صية 
االنتخاب���ات قب���ل �صاعات م���ن غلق ملف 
ت�صجيل التحالف���ات االنتخابية وت�صليم 
القوائ���م". وت�صيف اأن "اي تمديد لفترة 
غي���ر  االنتخابي���ة  التحالف���ات  ت�صجي���ل 
مطروح حاليًا"، موؤك���دة ان "الموظفين 
بقوا ل�صاعات طويل���ة بعد انتهاء الدوام 
الر�صم���ي ي�صتلم���ون ملف���ات التحالف���ات 

وا�صم���اء المر�صحي���ن م���ن قب���ل الجهات 
ال�صيا�صية واالأحزاب".

الهن���داوي  ح�صي���ن  يوؤك���د  جهت���ه،  م���ن 
م�صت�صار رئي����س مجل�س الوزراء لل�صاأن 
االنتخاب���ي اأن "بع�ص���ا م���ن التحالف���ات 
الرئي�صة راجعت مفو�صي���ة االنتخابات 

ت�صجي���ل  موع���د  م���ن  ي���وم  اآخ���ر  ف���ي 
التحالف���ات م���ن اجل ت�صجيله���ا وت�صليم 
قوائ���م مر�صحيه���ا" مبين���ا اأن اي ق���رار 
للتمديد امر مت���روك لتقديرات مفو�صية 
االنتخاب���ات باعتباره���ا الجهة الوحيدة 

الم�صوؤولة عن ذلك. 

وتداول���ت و�صائ���ل اعالم مختلف���ة عددا 
االنتخابي���ة  التحالف���ات  قوائ���م  م���ن 
االنتخاب���ات  بمفو�صي���ة  �صجل���ت  الت���ي 
المناف�ص���ة  غم���ار  خو����س  اج���ل  م���ن 
ف���ي 10  االنتخابي���ة المق���رر اجراوؤه���ا 
ت�صري���ن االأول المقب���ل، حي���ث ت�صمنت 

القوائ���م 18 تحالف���ًا انتخابي���ًا. ويبي���ن 
الهنداوي اأن "موعد ت�صجيل التحالفات 
مح���دد غي���ر قاب���ل للتمدي���د مهم���ا كانت 
اال�صب���اب وغي���ر خا�ص���ع للتغيي���ر م���ن 
اي جه���ة او كتل���ة �صيا�صي���ة"، مبين���ا ان 
مفو�صي���ة االنتخابات ملزم���ة بالبرمجة 

باالأ�صم���اء  تتعل���ق  والت���ي  االلكتروني���ة 
وال�ص���ور وال�صع���ار واالرق���ام والقرعة 
كل ه���ذه االمور تخ�صع لتوقيتات زمنية 

و�صعتها المفو�صية.
وي�صير اإلى اأن "ا�صم���اء المر�صحين بعد 
االنتخاب���ات  مفو�صي���ة  م���ن  ا�صتالمه���ا 
�صتر�ص���ل اإلى هيئ���ة الم�صاءل���ة والعدالة 
م���ن  )للتاأك���د  والجن�صي���ة  والنزاه���ة 
االعم���ار( واإل���ى وزارة التعلي���م العال���ي 

)لفح�س ال�صهادات الدرا�صية(".   
من جانبه، يتحدث رحيم العبودي ع�صو 
الهيئة العامة لتي���ار الحكمة في ت�صريح 
ل�)الم���دى( اأن���ه خ���الل ال�صاع���ات القليلة 
االأط���راف  بي���ن  االتف���اق  ت���م  الما�صي���ة 
ال�صيا�صي���ة، عل���ى تمديد موع���د ت�صجيل 
التحالف���ات االنتخابي���ة وت�صلي���م قوائم 
المر�صحي���ن اإل���ى خم�ص���ة ع�ص���رة يوم���ا 
لف�صح المج���ال امام التحالف���ات الكبيرة 
قوائ���م  وار�ص���ال  م�صاوراته���ا  الإكم���ال 
مر�صحيها. ويو�صح العبودي اأن "القوى 
الفتح و�صائرون  الكرد�صتانية وتحالفي 
ل���م ي�صجلوا تحالفاته���م االنتخابية، ولم 
ي�صلموا قوائم مر�صحيه���م اإلى مفو�صية 
االنتخاب���ات"، الفتا اإلى اأنه ب�صبب تاأخر 
ه���ذه التحالف���ات ال�صيا�صية عل���ى عملية 
الت�صجي���ل �صي�ص���ار اإل���ى تحدي���د موعد 

جديد للت�صجيل.
وطالب���ت مفو�صي���ة االنتخاب���ات في 27 
ني�ص���ان الما�صي التحالف���ات االنتخابية 
ال�صيا�صي���ة  وال�صخ�صي���ات  واالأح���زاب 
باال�صتفادة مما تبقى من الفترة المتاحة 
ال�صتقب���ال ت�صجيل التحالفات ال�صيا�صية 
وقوائم المر�صحين ف���ي موعدها االأخير 

)1/ ايار /2021(.
 25 ف���ي  ك�صف���ت  ق���د  )الم���دى(  وكان���ت 
ني�ص���ان الما�صي في تقري���ر لها اأن الكتل 
واالأح���زاب ال�صيا�صي���ة المتنف���ذة تتعمد 
تاأخير ت�صجيل تحالفاتها واإر�صال قوائم 
مر�صحيه���ا اإل���ى مفو�صي���ة االنتخاب���ات 

لك�صب مزيد م���ن الوقت، وتتحجج باأنها 
لم تح�صم خيارتها ومفاو�صاتها، وبداأت 
تتحدث في الكوالي�س عن اإمكانية تمديد 

فترة الت�صجيل.
لتي���ار  العام���ة  الهيئ���ة  ع�ص���و  ويتاب���ع 
تاأخ���رت  الت���ي  "الكيان���ات  اأن  الحكم���ة 
الكيان���ات  ه���ي  الت�صجي���ل  عملي���ة  ع���ن 
وبالتال���ي  ال�صغي���رة،  ولي����س  الكبي���رة 
�صيكون هناك تاأجي���ل في موعد ت�صجيل 
التحالف���ات وار�صال قوائم المر�صحين"، 
متوقع���ا "ح���دوث تغييرات ف���ي خريطة 
التحالفات االنتخابي���ة بعد عملية تمديد 

ت�صجيل التحالفات االنتخابية". 
ق���رر مجل����س  وف���ي 15 ني�ص���ان 2021 
المفو�صي���ن توحي���د مدد فت���رة ا�صتقبال 
ت�صجي���ل  وفت���رة  المر�صحي���ن  قوائ���م 
/2021 لغاي���ة  ال�صيا�صي���ة  التحالف���ات 

اي���ار/1. وينوه اإل���ى اأن "تي���ار الحكمة 
وائت���الف الن�صر �صيدخ���الن في تحالف 
"ق���وة الدول���ة" باالإ�صاف���ة اإل���ى جه���ات 
التحال���ف  ه���ذا  اإل���ى  قريب���ا  �صتن�ص���م 
الت�صجي���ل  اأن عملي���ة  الجدي���د"، مبين���ا 
تمت لكن القائمة بقيت مفتوحة وننتظر 

موقف بع�س الكيانات ب�صكل نهائي. 
وحدد مجل�س ال���وزراء العا�صر من �صهر 
ت�صري���ن االأول المقب���ل، موع���دًا الإجراء 
االنتخابات المبكرة بع���د درا�صة مقترح 
قدمت���ه مفو�صية االنتخابات اإلى مجل�س 
الوزراء، ينطوي على اأ�صباب فنية مهمة، 
من �صاأنها اأن ت�صم���ن نزاهة االنتخابات 
وت�صاوي الفر����س اأمام الجميع لخو�س 

االنتخابات بحرية وعدالة.
ويبي���ن اأن "التمدي���د الجدي���د ال يتجاوز 
اأكثر من خم�صة ع�ص���ر يوما اي �صينتهي 
الج���اري"،  اي���ار  �صه���ر  منت�ص���ف  ف���ي 
م�صددا على اأن التمديد الجديد لت�صجيل 
التحالف���ات االنتخابي���ة ل���ن يوؤث���ر عل���ى 

اجراء االنتخابات في موعدها المحدد.

 املفو�سية ترف�ض التمديد لت�سجيل الكيانات 
والكتل الكبرية تريد 15 يومًا

اإقب��ال وا�س��ع عل��ى املراك��ز ال�سحي��ة بعد تلق��ي ال�س��در اللقاح

ناخب يديل ب�شوته يف االنتخابات املا�شية.. ار�شيف

و267  تحالفًا   42
حزبًا ان�سموا لل�سباق 
االنتخابي

املن�سة اخلا�سة باحلجوزات �سجلت 650 األف �سخ�س يف يوم واحد

 كركوك/ علي العزاوي

ف���ي اأطراف كركوك، ثمة اآبار تخلو من الحماية وهي عر�صة 
لال�صته���داف م���ن قب���ل مجامي���ع اإرهابي���ة، واأخ���رى عر�صة 

لعمليات التهريب.
وتفتقر االآبار النفطية ف���ي غالبيتها الى الحماية الالزمة من 
قبل �صرطة النفط التي تتبع وزارة الداخلية، وقوات اأخرى 

منت�صرة في محيط تلك االآبار.
و�صجل���ت محافظة كرك���وك خالل العام الحال���ي نحو خم�صة 
اعت���داءات على اآبار النفط، اكبره���ا تفجير بئرين في حقول 
الخباز النفطية والت���ي بقيت الأيام تحترق بعد تفجيرها من 

قبل عنا�صر تنظيم داع�س االرهابي.
وما زالت القوات العراقية تعتمد على اال�صاليب التقليدية في 
حماية االآبار النفطية في كركوك و�صالح الدين، حيث توجد 
ع�صرات االآبار في حقول عجيل وعال�س خالية من اأي حماية 
وي�صتطي���ع اأي �صخ�س ان ي�صرق ويهرب النفط الخام، وهو 
مباح لمن يرغب بال�صرقة لخلو المنطقة من الحماية الكافية. 
واأعلن���ت ال�صلط���ات االأمني���ة ف���ي كرك���وك، اإحب���اط عمليات 
تهري���ب للنف���ط من محافظة كرك���وك )250 كيلومت���را �صمال 
الب���الد(، م���ن دون ان تو�ص���ح الجهات المتورط���ة بالعملية، 
لك���ن م�صوؤولي���ن لّمحوا ال���ى ان ف�صائل وجماع���ات م�صلحة 
تن�ص���ط في كركوك تقف وراء عمليات التهريب. وقال م�صدر 
م�صوؤول ل�)المدى( اإن "اال�صتخبارات الع�صكرية وبالتن�صيق 
مع ق�صم ا�صتخبارات المق���ر المتقدم للعمليات الم�صتركة في 
كرك���وك )الم�صوؤول عن امن المحافظ���ة(، تمكنت من اإحباط 
عملي���ة تهريب 36 األف لتر من النف���ط الخام من المحافظة"، 
مبين���ة ان "العملي���ة ج���اءت ا�صتكم���اال لمهامه���ا ف���ي مالحقة 

ع�صابات الجريمة المنظمة والمهربين".
واأ�صار الم�صدر، اإلى ان "العملية تمت ا�صتنادا اإلى معلومات 
ا�صتخبارية دقيقة، توؤكد وجود �صهريج محمل ب�36000 لتر 
م���ن النفط الخ���ام المهرب، في منطق���ة �صاقزلي في �صواحي 
محافظ���ة كرك���وك"، موؤكدة ان���ه "تم احباط عملي���ة التهريب 

والقب�س على ال�صاحنة و�صائقها و�صيارة مرافقة لها".
واك���د ان "قوة ثاني���ة تمكنت من احباط تهري���ب �صاحنة من 
ا�ص���ل 12 �صاحن���ة كان���ت معدة للتهري���ب في ق�ص���اء الدب�س 
�صمال غ���رب كركوك حيث تمكنت قوة م���ن الجي�س والح�صد 
ال�صعبي من �صب���ط �صهريج محمل بالنفط الخام وكان معدا 
للتهريب وان عملية التهريب التي جرى اإحباطها هي الثانية 

من نوعها في اقل من ا�صبوعين.
واأ�ص���اف ان "ا�صتم���رار عملي���ات التهري���ب م���ن دون تحرك 

الحكومة الإنهائه���ا يت�صبب بخ�صائر مالية كبيرة، االأمر الذي 
ي�صتدعي عدم اإهمال الملف".

ودعا وكيل وزارة النفط كريم حطاب جعفر، وزارتي الدفاع 
والداخلي���ة، الى تاأمين الحماية لالآب���ار النفطية في محافظة 
كرك���وك، بع���د ا�صتهدافات متكررة لالآب���ار والحقول النفطية 
ف���ي كركوك. وقال جعفر ل�)المدى( اإنه "على وزارتي الدفاع 
والداخلي���ة واال�صتخبارات ان تكون يقظة بما يخ�س حماية 
االآب���ار النفطي���ة الأنه���ا ث���روة بلد، وم���ا حدث م���ن ا�صتهداف 
لحق���ول ب���اي ح�ص���ن ولبئري���ن نفطيي���ن بحق���ول الخب���ازة 
النفطي���ة جنوب غرب كركوك لي����س ببعيد عن محيط الحقل 
النفط���ي حيث توجد نحو خم�س ق���رى داخل الحقل النفطي 
و25 قرية في محيط هذا الحقل وعلى القوات االمنية العمل 
على تنظي���ف المنطقة من الجيوب وتوفي���ر الحماية للحقل 
النفطي". وا�صاف انه "ال يمكن القبول بتكرار االعتداءات، 
فنح���ن نعم���ل مع الق���وات االمنية عل���ى و�صع خط���ة جديدة 
لحماي���ة االآب���ار النفطي���ة ف���ي كرك���وك و�صالح الدي���ن ومنع 
تكرار اال�صتهداف". ويعد ملف تهريب النفط في العراق من 
الملفات ال�صائك���ة، اذ كان تنظيم داع�س يعتمد على التهريب 
ف���ي المحافظ���ة والمحافظات االأخرى الت���ي �صيطر عليها في 
ال�صن���وات ال�صابق���ة، بالح�صول على ام���وال طائلة انعك�صت 
على قوت���ه الع�صكرية، فيم���ا �صيطرت الملي�صي���ات الم�صلحة 
بع���د تحرير تلك المحافظات عل���ى اآبار نفطية كثيرة، وبداأت 

اإدارة التهريب المنظم فيها.
م���ن جهته ق���ال الخبي���ر االقت�ص���ادي عل���ي خلي���ل ل�)المدى( 
اإن "مو�ص���وع االآب���ار النفطية في كركوك يحت���اج الى اعادة 
هيكل���ة للقوات الت���ي تتولى حماي���ة المواق���ع النفطية النها 
ه���ي م���ن تتولى حماي���ة المواق���ع النفطية و�صجل���ت كركوك 
نح���و خم�صة تفجيرات ا�صتهدفت المواقع النفطية هذا العام 
وهن���اك مواقع تخلو من اية حماية في اطراف ق�صاء الدب�س 
باتج���اه حق���ول باي ح�ص���ن النفطي���ة وحقول هافان���ا �صمال 

غربي كركوك".
وتابع ان "اآبار نفطية في حقول عال�س وعجيل هي االخرى 
تحت���اج ال���ى وجود حماية وهن���اك اكثر م���ن 30 بئرا نفطية 
خالي���ة م���ن الحماية ومن ال�صه���ل جدا ان تق���وم بال�صرقة او 
حت���ى اال�صتهداف الأنه���ا في منطق���ة محاذي���ة ل�صل�صلة جبال 
حمري���ن واخ���رى ت�صه���د ن�صاطا وا�صح���ا لع�صاب���ات داع�س 

االرهابية".   
ويق���در االحتياط���ي النفط���ي الموجود في كرك���وك بحوالي 
13 ملي���ار برمي���ل، اي اأنه ي�ص���كل حوالي 12% م���ن اجمالي 

االحتياطي العراقي من النفط.

اآبار بال حماية.. ونفط مباح لل�سرقة 
والتهريب يف كركوك

مقتدى ال�شدر لقاح كورونا



 ترجمة/ حامد �أحمد  

بالنياب���ة ع���ن خم�س �أيزيدي���ات ناجيات، رفعت 
�لمحامي���ة �لعالمية و�لنا�ش���طة بمج���ال حقوق 
�الن�ش���ان، �أمل كلوني، دع���وى ق�شائية �شد �هم 
و�خط���ر عن�شر ن�شائ���ي �شمن �شف���وف تنظيم 
د�ع����س �الرهاب���ي �لمعروف���ة بلق���ب �أم �شياف، 
وذل���ك لتحقي���ق عد�لة طالم���ا غابت ع���ن �القلية 

�لدينية �لعرقية .
�غت�شابه���ن  ت���م  ق���د  �اليزيدي���ات  �لن�ش���اء 
و��شتعباده���ن جن�شيا من قب���ل م�شلحي د�ع�س 
وذل���ك بع���د �ختطافهن من مناط���ق �شكناهن في 

منطقة �شنجار �شمالي �لعر�ق عام 2014 .
�لدع���وى �لق�شائي���ة �لمدنية، وه���ي �الولى من 
نوعه���ا ف���ي �لوالي���ات �لمتح���دة، ق���د ت���م رفعها 
ه���ذ� �ال�شبوع �شد ن�شرين �أ�شع���د �بر�هيم بهار 
�لمعروف���ة بلق���ب �أم �شي���اف �لمتهم���ة باحتجاز 
�لن�ش���اء �اليزيدي���ات �لخم�ش���ة د�خ���ل بيتها في 

�شوريا، وذلك في محكم���ة، �ي�شترن دي�شتركت، 
في والية فرجينيا .

عليه���ا  �لقب����س  �لق���ي  ق���د  �شي���اف  �أم  وكان���ت 
ف���ي ع���ام 2015 م���ن قب���ل وح���دة ق���و�ت ديلت���ا 
�لخا�ش���ة �الميركي���ة ف���ي مهمة لها ف���ي �لمنطقة 
حي���ث قت���ل خالله���ا زوجه���ا، �أبو �شي���اف، �لذي 
يعتب���ر �لم�ش���وؤول �لمال���ي لدى تنظي���م د�ع�س، 
وهي محتج���زة حاليا ل���دى �ل�شلط���ات �لكردية 
ف���ي �قليم كرد�شت���ان . محامية حق���وق �الن�شان 
كلون���ي، �لتي توكلت ع���ن �أيزيديات في عدد من 
�لق�شاي���ا، قالت "�لق�شي���ة �لجنائي���ة �لمرفوعة 
ف���ي محكم���ة د�خ���ل �لوالي���ات �لمتح���دة تمث���ل 
�لو�شيلة �لوحي���دة الإد�نة ومحا�شب���ة �أم �شياف 
ع���ن جر�ئمه���ا �لمروع���ة �ش���د موكالتن���ا. لق���د 
�نتظ���رن طوي���ال لياأت���ي ه���ذ� �لي���وم لمد�ول���ة 
ق�شيته���ن في �لمحكم���ة ." كلون���ي، �لتي لجاأت 
�ل���ى �لمحكمة �لجنائي���ة �لدولية لجلب م�شلحي 
د�ع�س للمحاكم، قد �تهمت م�شوؤولين حكوميين 

و�المم �لمتحدة �ي�شا لف�شلهم بجلب �لم�شلحين 
�لمتطرفي���ن �لمتورطين بجر�ئ���م �بادة جماعية 

ل�شلطة �لق�شاء .
ل���م يت���م تحقي���ق �ش���وى �نت�ش���ار�ت قانوني���ة 
�شئيلة بالن�شبة لاليزيديين �لذين تم �ختطافهم 
و��شتعباده���م وقتله���م ب���االآالف عندم���ا �جت���اح 
م�شلح���و د�ع�س م�شاح���ات و��شعة م���ن �لعر�ق 

و�شوريا لت�شكيل خالفتهم �لمزعومة .
وفي �لوقت �لذي وجهت فيه تهم لم�شتبه بهم من 
م�شلحي د�ع�س و��شد�ر �حكام بحقهم، فانها لم 
تكن تهم و�ح���كام تخ�س جر�ئم بحق �أيزيديين 
ب�شكل مح���دد، و�لتي تم �قر�ره���ا من قبل �المم 

�لمتحدة على �نها جر�ئم �بادة جماعية .
عائل���ة �شي���اف ��شتعب���دو� �لفتي���ات �اليزيديات 

د�خل بيتهم في منطقة �ل�شد�دي في �شوريا.
وُيزعم ب���ان �أم �شياف كانت وعل���ى نحو دوري 
تقوم بتهيئة �لفتي���ات و�لن�شاء ليتم �غت�شابهن 
م���ن قب���ل م�شلح���ي د�ع����س، ب�شمنه���م زوجه���ا 

وزعيم �لتنظيم �بو بكر �لبغد�دي.
�أم �شي���اف 31 عام���ا، �لت���ي ت�شي���ر �لتقارير �لى 
�نه���ا تعاونت مع وكال���ة �لمخاب���ر�ت �لمركزية 
�الميركية CIA و�الجهزة �المنية �لكردية في 
مالحقة زعيم �لتنظي���م �لبغد�دي، لم تو�جه �أي 
محاكمة من قبل عن �أي من جر�ئمها �لمذكورة .

�الميركي���ة  �لحكوم���ة  رفع���ت  ع���ام 2015  ف���ي 
�شك���وى جنائية �شد �أم �شي���اف مجرد لمعرفتهم 
بانه كان لها دور تاآم���ري في تقديم �إ�شناد مادي 
لتنظيم د�ع�س. ولك���ن �لق�شية بقيت خاملة منذ 

ذلك �لزمن .
د�نييل مكلوفلن، �حد كب���ار فريق �الدعاء �لعام 
لمرك���ز �لعد�ل���ة و�لم�شاءل���ة، �ل���ذي ي�شاع���د في 
رف���ع �لق�شي���ة للمحاكمة، ق���ال "عل���ى �لرغم من 
تورطه���ا �لو��شح في جريم���ة �البادة �لجماعية 
لاليزيديي���ن، ف���ان �ع�ش���اء �الدع���اء �لع���ام ف���ي 
�لوالي���ات �لمتحدة لم يرفعو� �أي تهم بخروقات 

حقوق �ن�شان �شدها كانت قد �رتكبتها ."
و�أ�شاف بقوله "حتى مع وجود �شكوى جنائية 
مرفوع���ة في ق�شية على مدى �ل�شنو�ت �لخم�س 
�لما�شية، فان �لواليات �لمتحدة لم تتو�شع �بد� 
باالتهامات �لموجهة �شدها �أو �نها �شعت لنقلها 

من �لعر�ق ."
وكانت �لمحامية كلوني قد طلبت خالل �جتماع 
لمجل����س �المن عقد في 23 ني�شان 2019  حول 
�لعن���ف �لجن�ش���ي ف���ي �لن���ز�ع، طلبت بنق���ل �أم 
�شياف �ل���ى �لواليات �لمتحدة لمو�جهة �لعد�لة 
في جر�ئم �رتكبت �ش���د ن�شاء �القلية �اليزيدية 

في �لعر�ق.
وقال���ت كلوني في حينها مخاطبة مجل�س �المن 
�أي ت�شامن مع �خو�تها  �شي���اف  �أم  "ل���م تظهر 
�الإناث، لقد حب�شتهن ف���ي غرفة، وحر�شت على 
�شربهن، كانت تخ�شعهن لو�شع مكياج لغر�س 
�غت�شابه���ن. �أن���ا �أطال���ب بنقله���ا �ل���ى �لواليات 
�لمتحدة لمو�جهة �لعد�لة في تلك �لجر�ئم �لتي 

�رتكبتها ."
 عن: �صحيفة �لتلغر�ف

 بغد�د/ تميم �لح�صن

ونفذت �لهجمات في 4 محافظات وهي: 
بغد�د، كركوك، ديالى، و�النبار، فيما لم 
يعلن "د�ع�س" حتى �الن م�شوؤوليته عن 
تل����ك �لح����و�دث. و�عادت تل����ك �لهجمات 
�لحديث ع����ن �لعملي����ات �لع�شكرية �لتي 
تجاوزت �ل�100 حمل����ة منذ مطلع �لعام 
�لحالي، و�لنفقات �لمرتفعة �لمخ�ش�شة 

للقو�ت �المنية.
ف����ي  ح����دث  �لخروق����ات  تل����ك  و�أ�ش����و�أ 
�طر�ف كركوك، حيث �كد م�شدر محلي 
بالمحافظ����ة ل�)�لم����دى( �ن "��شتب����اكات 
عنيف����ة ج����رت بي����ن ق����و�ت �لبي�شمرك����ة 

وم�شلحين يعتقد �نهم دو�ع�س".
وت�شب����ب �لهج����وم �لذي وقع ف����ي �لتون 
كوب����ري، غ����رب كرك����وك، �لفا�شل����ة بين 
�لمحافظ����ة و�ربيل، �لى مقت����ل و��شابة 
9 جنود من "�لبي�شمركة" بينهم �شابط.
عل����ى  �لجمع����ة  ليل����ة  �لهج����وم  وج����رى 
�لمحل����ي  �لم�ش����در  وو�شف����ه  �ل�شب����ت، 
بان����ه "�العن����ف منذ �كثر م����ن 3 �شنو�ت 
كرك����وك  بي����ن  �لتما�����س  خط����وط  عل����ى 
وكرد�شت����ان". وكان����ت "�لبي�شمركة" قد 
 2017 �الول  ت�شري����ن  ف����ي  �ن�شحب����ت 
�ل����ى ح����دود كرد�شت����ان، عق����ب �إجر�ء�ت 
حكوم����ة حي����در �لعب����ادي حينه����ا �لت����ي 
ب�"��شتفت����اء  �آن����ذ�ك  ماع����رف  لحق����ت 

�القليم".
نقي����ب  وه����و  زر�ي،  بي�شت����و�ن  وقت����ل 
ف����ي �لق����و�ت �لكردي����ة ف����ي �ال�شتب����اكات 
�ل����ى جان����ب 6 �آخرين من �لجن����ود، فيما 

��شيب 2 �آخر�ن.
نف����ذ  "�لهج����وم  �ن  �لم�ش����در  ووف����ق 
بع�ش����ر�ت من �لم�شلحي����ن و��شتمر نحو 
�شاعة في مناطق متفرقة في بلدة بردي، 

قبل �ن يفر �لمهاجمون".
نح����و  "�لبي�شمرك����ة"  ق����و�ت  ودفع����ت 
"2000 مقاتل" من �لقو�ت �لكردية �لى 
م����كان �لهجوم حيث يعتبر �لبلدة مدخال 

رئي�شا لعا�شمة �القليم �ربيل.

بارز�ني: نبهنا بغد�د �صابقًا
وت�شب����ب �لهج����وم ف����ي �ن يدع����و رئي�س 
�إقلي����م كرد�شت����ان نيجيرف����ان بارز�ن����ي، 
�ل�شبت، �لبرلم����ان و�لحكومة �التحادية 
ق����و�ت  الإن�ش����اء  �لدول����ي  و�لتحال����ف 

و�لجي�����س  �لبي�شمرك����ة  م����ن  م�شترك����ة 
لتاأمين �لمناطق �لمتنازع عليها.

وق����ال بارز�ن����ي ف����ي بي����ان عق����ب وق����ت 
ق�شير من �لهج����وم "لقد نبهنا �لحكومة 
�التحادي����ة �لعر�قي����ة و�لتحالف �لدولي 
�ش����د د�ع�س م����ر�ت عديدة م����ن ��شتعادة 
د�ع�س لقوته و�ال�شتف����ادة من �لفر�غات 
�الأمني����ة في �لمناط����ق �لمتن����ازع عليها، 
وق����د تز�من هجوم �لليل����ة �لما�شية على 
مح����ور �لبي�شمرك����ة مع هجم����ات �أخرى 

�شنها د�ع�س".
دعوتن����ا  نج����دد  "وهن����ا  و��ش����اف: 
للبرلمان وللحكومة �التحادية �لعر�قية 
و�لتحالف �لدول����ي �شد د�ع�س لالإ�شر�ع 
بالعم����ل عل����ى ت�شكي����ل ق����و�ت م�شترك����ة 
�لعر�ق����ي  و�لجي�����س  �لبي�شمرك����ة  م����ن 
ف����ي �لمناط����ق �لمتن����ازع عليه����ا، لكي ال 
ت�شتخ����دم هذه �لمناطق بع����د �الآن كممر 

لتح����ركات د�ع�س �الإرهابي����ة، فهذ� يمثل 
خط����رً� كبيرً� ج����دً� على �إقلي����م كرد�شتان 
وكل �لعر�ق وتهدي����دً� الأمن كل �لمنطقة 

و�لعالم".
وكان����ت ق����و�ت �لبي�شمركة ق����د تعر�شت 
ف����ي �لبل����دة نف�شه����ا، �ل�شه����ر �لما�ش����ي، 
�ل����ى هجمات ب�6 �شو�ري����خ، فيما عثرت 
ف����ي  �لق����و�ت �المني����ة عل����ى �لمن�ش����ات 

مناطق �شمال كركوك.
ول����م يعلن "د�ع�����س" حينه����ا م�شوؤوليته 
ع����ن �لهج����وم، في وق����ت �ثي����رت �شكوك 
حول وقوف "ف�شائ����ل" ور�ء �لحدوث، 
خ�شو�ش����ا بع����د �تهام����ات كردي����ة بع�س 
تل����ك �لجماعات با�شته����د�ف مطار �ربيل 
الكثر من مرة. وقال رئي�س �أركان قو�ت 
�ل�شب����ت،  �أيمينك����ي  �لبي�شمرك����ة جم����ال 
�إن �لف����ر�غ �الأمني بين �لق����و�ت �لكردية 
لم�شاف����ات  يمت����د  �التحادي����ة  و�لق����و�ت 

و��شع����ة من �شرق����ي �لبالد �ل����ى نينوى، 
م�شي����رً� �إل����ى �أن �لفج����وة �الأمنية تنع�س 
تنظي����م د�ع�����س. و��ش����اف �أيمينكي في 
ت�شريح����ات نقلته����ا وكاالت كردي����ة بعد 
�إقلي����م  "حكوم����ة  �إن  �الخي����ر،  �لهج����وم 
كرد�شت����ان دع����ت ف����ي منا�شب����ات كثي����رة 
�إل����ى �شد �لف����ر�غ �الأمن����ي، �إال �أن �لقو�ت 

�التحادية لم تقم بما يتعين فعله".
وتاب����ع "يمتد �لف����ر�غ �الأمني بين قو�ت 
م����ن  �لعر�قي����ة  و�لق����و�ت  �لبي�شمرك����ة 
خانقين �إلى غرب دجلة، مما مّكن تنظيم 
د�ع�س م����ن �إعادة تنظي����م �شفوفه ورفع 

معدل هجماته ون�شاطاته".
وحدث هجوم "كوبري" بعد يوم و�حد 
م����ن تفجير �نتح����اري نف�شه �م����ام مبنى 
مديري����ة �المن ف����ي كرك����وك، و��شفر عن 

��شابة �شرطيين �ثنين.

ميز�نية �لأمن !
وقال �شو�ن د�ودي وهو نائب �شابق عن 
كرك����وك ل�)�لم����دى( �ن "�خطر ما يحدث 
في كركوك هو �ن �لقو�ت �المنية غريبة 

عن �لمنطقة وال تعرف ماذ� تفعل".
وكانت حكوم����ة �لعبادي قد ن�شرت عدد� 
من قو�ت �ل�شرطة �التحادية في كركوك 
عقب "�ال�شتفت����اء"، كما تو�ش����ع �نت�شار 
�لف�شائل و�لوية �لح�شد في �لمحافظة.

و�النتح����اري �ل����ذي ��شتطاع����ت �لقو�ت 
�المني����ة قتله �مام بو�ب����ة �المن �لوطني 
قب����ل �أيام- بح�ش����ب �لرو�ي����ة �لر�شمية- 
هو �لحادث �الول م����ن نوعه في كركوك 

منذ بد�ية �لعام �لحالي.
وكان �نتح����اري م�شاب����ه ق����د فج����ر نف�شه 
�م����ام بو�بة مديرية ��شتخبار�ت كركوك 
ف����ي ني�ش����ان 2020. ويق����ول نائ����ب ف����ي 
�لبرلم����ان ل�)�لم����دى( �ن "تل����ك �لهجمات 

�لعملي����ات  ف����ي  �لنظ����ر  نعي����د  تجعلن����ا 
�لع�شكرية �لتي تنفذ 3  مر�ت على �القل 

في كل ��شبوع".
و�نتقد �لنائب �لذي طلب عدم ن�شر ��شمه 
"�لنفق����ات �لكبيرة �لتي ت�شل �لى نحو 
ثلث �لميز�نية لقط����اع �المن دون نتائج 
و��شحة". وتوقع �لنائب �ن "�لهجمات 
�لخم�ش����ة  �ال�شه����ر  خ����الل  �شتت�شاع����د 

�لمتبقية لحين �جر�ء �النتخابات".

قرب موقع �لحمالت 
�لع�صكرية

وكان �شاب����ط برتب����ة م����الزم ق����د ج����رح 
و��شي����ب 4 من جنوده ف����ي ليلة �ل�شبت 
ف����ي �نفجار عبو�ت على دورية ع�شكرية 

في نفط خانة �شمال �شرقي ديالى.
و��شي����ب 3 م����ن �لح�شد �ل�شعب����ي كانو� 
برفقة �لدورية، فيما ت�شهد هذه �لمناطق 

عمليات م�شتمرة منذ �كثر من ��شبوع.
وبح�شب م�شادر )�لمدى( في ديالى فان 
"م�شلحي����ن مجهولين خطفو� مز�رعين 

�ثنين من قرية �لقاية في خانقين".
وتع����د عملية �الختطاف ه����ي �لثانية في 
غ�شون �شهر و�حد، حيث كان م�شلحون 
�ل�شه����ر  مز�رعي����ن،   4 �ختطف����و�  ق����د 
�لما�ش����ي، ف����ي �ح����د حق����ول �لدو�ج����ن 
�شمال����ي ديال����ى، ول����م يعث����ر عليهم حتى 

�الن.

مقتل �صباط و�ختفائهم
قت����ل  �ل�شب����اط،  ��شته����د�ف  ليل����ة  وف����ي 
�شابط����ان �ثن����ان �حدهم����ا برتب����ة نقيب 
ف����ي هج����وم عل����ى دوري����ة للجي�����س ف����ي 

�لطارمية، �شمالي بغد�د.
وق����ال �حد مقاتليالح�ش����د �لع�شائري في 
�لطارمي����ة �ل����ذي ف�ش����ل عدم ذك����ر ��شمه 
ل�)�لم����دى( �ن "عب����وة نا�شف����ة �نفج����رت 
ف����ي   59 �لل����و�ء  عل����ى  �لجمع����ة  م�ش����اء 
�لجي�س، وت�شبب����ت بمقتل �شابط برتبة 

مالزم و�آخر برتبة نقيب".
و��شفر �لهجوم ع����ن مقتل 2 من �لجنود 
و��شاب����ة 5 �آخري����ن، فيم����ا كان �لم����الزم 
محمد �ن����ور، قد تخرج قب����ل �شهر و�حد 
فق����ط من �لكلية �لع�شكرية، و�لتحق قبل 

��شبوع بوحدته في �لطارمية.
وف����ي بغ����د�د �ي�ش����ا، �بلغ ع����ن �ختطاف 
�لعمي����د عل����ي �ل�شود�ن����ي، وه����و مدي����ر 
��شتخب����ار�ت ديالى، في ظروف غام�شة 

في غرب �لعا�شمة.
ف����ي  �ال�شتخب����ار�ت  مديري����ة  و�علن����ت 
ديال����ى، �ن �ل�شود�ني "�نقطعت �خباره 
بع����د يوم 28  ني�شان بع����د �ن و�شل �لى 

منطقة �ليرموك في بغد�د".
�و  ه����روب  ع����ن  �النب����اء  وت�شارب����ت 
�ختط����اف �لعميد، فيما ��ش����درت وزر�ة 
�لد�خلي����ة عق����ب �لح����ادث بيان����ا �ك����دت 
فيه �قال����ة �ل�شود�ن����ي ل�"�شعف����ه و�شوء 

�د�رته".
ف����ي �شل�ش����ة ��شته����د�ف �ل�شب����اط �كدت 
م�ش����ادر محلية في �النب����ار مقتل �لعميد 
فائ����ز �شال����ح �لعاني، ف����ي �نفجار غربي 

�لمحافظة.
و�كدت �لم�ش����ادر ل�)�لمدى( �ن "�لعاني 
قت����ل بع����د �نفج����ار عب����وة �ثن����اء عملي����ة 

تم�شيط ع�شكري في منطقة �لرطبة".
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�ملنطقة �مللتهبة على حدود 
�أربيل ت�صهد هجومًا عنيفًا 
بـ2000  "و�لبي�صمركة" ت�صد 
مقاتل

يتوقع �ن تكون �ل�صهر �لخم�صة �لمتبقية لحين �جر�ء �لنتخابات �لمبكرة، �لمزمع �جر�وؤها في ت�صرين �لول 
�لمقبل، هي �ل�صــعب "�منيا" منذ بد�ية �لعام �لحالي. و�صــجل �لعر�ق نهاية �ل�صــبوع ح�صيلة �منية ثقيلة هي 

�لكبر منذ بد�ية 2021، باكثر من 30 بين قتيل وجريح ومختطف، بينهم 6 �صباط، �صمن 7 هجمات.

الكاظمي خالل زيارته الأخرية اىل كركوك

ليلة ا�ضتهداف ال�ضباط: مقتل 4 يف هجمات كركوك 
والطارمية والأنبار واختفاء اآخر يف بغداد

الداع�ضية  �ضد  ق�ضائية  دعوى  يرفعن  ناجيات  اأيزيديات   5
املتحدة الوليات  �ضياف" يف  "اأم 

�نتقلت �إىل رحمة �هلل �لرتبوية 

ال�ضيدة فخرية حممد ح�ضن حبه 
عن عمر جتاوز �ملائة عام، و�لفقيدة جنلة �ل�صخ�صية 

�لوطنية �لعر�قية وع�صو �أول جممع علمي عر�قي 
حممد ح�صن عبد �لهادي حبه 

و�صقيقة �ملرحومة �صعاع حبه و�ملرحوم �ملحامي قا�صم 
حبه و�ملرحومة �لرتبوية فوزية حبه و�ملرحومة 

�صعاد حبه و�ملحا�صبة �ملرحومة وديعة حبه و�لكاتب 
و�مل�صرحي عبد �هلل حبه و�لكاتب عادل حبه و�لطبيب 

�جلر�ح في�صل حبه و�لدكتور �ملهند�س زيد حبه. 
ولقد كانت �لفقيدة  خري عون ل�صقيقاتها و�أ�صقائها و �أقر�بائها من 
�أجل �ل�صتمر�ر بتلقي �لعلم و�ملعرفة، وقدمت يد �لعون بتجرد لكل 

من �حتاج �إليه من �لأقرباء و�ملعارف و�جلرية.
نامي �أيتها �حلبيبة قريرة �لعني يف مثو�ك �لأخري، وتبقى ذكر�ها 
�لطيبة و�لعطرة ماثلة على �لدو�م يف �صمري ووجد�ن �أهل �لقربى 

ومعارفها وحمبيها.   
�آل حبه 

تع�زي�����ة 
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 بغداد/ املدى

اأكد رئي�س الجمهورية، برهم �صالح، 
اأن حقوق العمال �صتتحقق باإ�صالح 

القت�صاد وتحقيق التنمية والإعمار 
وعدم العتماد الكلي على النفط.

وقال برهم �صالح في تغريدة على 
)تويتر(: في يوم العمال العالمي، 
ُنحّيي باإجالل ن�صال ُبناة الوطن، 

النت�صار لحقوقهم يكون باإ�صالح 
القت�صاد وتحقيق التنمية والإعمار 

بتوفير فر�س العمل عبر تكافوؤ 
الفر�س وا�صتنها�س قطاعات الإنتاج 

ال�صناعي والزراعي وال�صياحي 
والخدمات، وعدم العتماد كليًا على 

النفط، و�صمان حق العراقيين في 
حياة حرة كريمة.

م�ش���طفى  �ل���وزر�ء  رئي����س  �أك���د  ب���دوره، 
�لكاظم���ي، �أن حكومت���ه تعم���ل عل���ى تطوي���ر 

قانون �ل�شمان �الجتماعي و�لتقاعد.
�حلكوم���ة  »عم���ل  بي���ان  يف  �لكاظم���ي،  �أك���د 
�ل�ش���مان  قان���ون  تطوي���ر  عل���ى  �لعر�قي���ة 
�الجتماعي و�لتقاعد يف �لعر�ق«، م�شّددً� على 
»حماية حق���وق �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س، 
من �أج���ل بيئة عادلة تخلق فر�ش���ًا مت�ش���اوية 

ومنا�شبة للجميع«. 
وخالل زيارته ولقائه بالعاملني يف م�ش���روع 
مبنى �لبن���ك �ملرك���زي، هناأ �لكاظم���ي �لعمال 
�لعر�قي���ني مبنا�ش���بة ي���وم �لعم���ال، م�ش���يدً� 

»بجهودهم �جلبارة«.
�لي���وم  �لع���ر�ق  »ينطل���ق  �لكاظم���ي:  وق���ال 
نح���و حركة �إعم���ار وبناء وحر����س على دعم 
و�لق���وة  و�خلارج���ي،  �لد�خل���ي  �ال�ش���تثمار 

�ملحركة له���ذ� كله ه���و �لعام���ل �لعر�قي �لذي 
�شيبني �لبلد ب�شو�عده �خلرية«.

و�أ�ش���ار رئي�س �ل���وز�رء �إىل �ش���رورة �تخاذ 
ملكافح���ة  �الإج���ر�ء�ت  م���ن  �لعدي���د  حكومت���ه 
�لف�ش���اد يف �مل�شاريع �ال�ش���تثمارية، الفتًا �إىل 
�أنها »حمط �هتمام و�أولوية لهذه �حلكومة«.

كم���ا �ش���ّدد �لكاظم���ي عل���ى »تق���دمي كل �لدعم 
للعام���ل �لعر�ق���ي و�إيجاد بيئة �ش���ليمة و�آمنة 

لعمله«، كا�شفًا عن »توجيه �حلكومة �لعر�قية 
لوز�رة �لعمل و�ل�ش���وؤون �الجتماعية بالعمل 
عل���ى تطوير �لبيئ���ة �لقانوني���ة و�الجتماعية 

للعامل �لعر�قي«.
و�أ�ش���اف: »نعم���ل حالي���ًا على تطوي���ر قانون 
�ل�ش���مان �الجتماعي و�لتقاعد لتقدمي �شمان 

�أكرب للعامل �لعر�قي«.
ون���ّوه رئي����س �ل���وزر�ء �إىل »حماي���ة حق���وق 
�لعامل���ني يف �لقط���اع �خلا�س م���ن �أجل بيئة 
عادلة تخلق فر�ش���ًا مت�ش���اوية ومنا�شبة، و�أن 
�لتعوي���ل عل���ى �لقط���اع �خلا����س و�زده���اره 

يعني �أي�شًا حماية �لعاملني فيه«.
وحتتف���ل غالبي���ة دول �لع���امل، يف �الأول م���ن 
�أي���ار م���ن كل ع���ام، ب�«عي���د �لعمال« وُي�ش���مى 
�أي�ش���ًا »يوم �لعمل« يف بع����س �لبلد�ن، وتعد 
�أ�ش���ر�ليا �أول دول���ة يف �لعامل توؤ�ش����س لهذ� 
�حل���دث، لينتقل بعده���ا �إىل �لواليات �ملتحدة 

ثم �إىل �أغلب دول �لعامل.
بدوره، وج���ه �لنائب �لث���اين لرئي�س جمل�س 
�لنو�ب ب�ش���ري �حل���د�د، �أم�س �ل�ش���بت، برقية 
تهنئة �إىل كادر �الحتاد �لعام للعمال و�لعمال 

كافة مبنا�شبة عيد �لعمال �لعاملي.
وقال �حلد�د يف برقية ن�شرها مكتبه �الإعالمي 
�إن: »�لبل���د يفتخ���ر بالعم���ال مل���ا يقدمونه من 
خدمات كبرية«، حمييا »�ش���و�عد �لعمال وهي 

ت�شاهم يف �لبناء و�العمار بجد و�إخال�س«.
�لته���اين  �آي���ات  باأزك���ى  �حل���د�د  وتق���دم 
و�لتربيكات �إىل �ش���ريحة �لعم���ال �لذين قال، 
للت�ش���حية و�الجته���اد  كان���و� عنو�ن���ًا  �إنه���م 
و�لعد�ل���ة  �حلري���ة  �أج���ل  م���ن  و�لن�ش���ال 

�الجتماعي���ة، متمنيًا لهم �لنجاح و�لتقدم على 
�ل�شعيد �ملهني.

ولف���ت �حل���د�د، �إىل »�ش���رورة �إن�ش���اف هذه 
�ل�ش���ريحة بالقو�ن���ني و�لق���ر�ر�ت �حلكومية 
ولعو�ئله����م،  له����م  كرمي����ة  حي����اة  وتاأم����ني 
وخا�شة ت�شريع قانون تعديل قانون �لتقاعد 
و�ل�ش����مان �الجتماعي للعمال رقم 39 ل�ش����نة 
71 بال�ش����كل �ل����ذي ي�ش����ب مب�ش����لحة �لعمال 

وي�شمن كامل حقوقهم«.
و�أك����د »�ش����رورة �لت����ز�م �ملوؤ�ش�ش����ات ودو�ئر 
و�أ�ش����حاب  �لعامل����ة  �الأي����دي  بدع����م  �لدول����ة 
�الأجور ومعاجلة م�ش����اكلهم، وتعزيز دورهم 
م����ن �أجل جتاوز هذه �ملرحلة �ل�ش����عبة وبناء 

�لوطن ليعم �خلري و�الزدهار«.
�ىل ذل����ك هن����اأ رئي�س �ئت����الف دول����ة �لقانون 
نوري �ملالكي، �لعمال بعيدهم �لعاملي، د�عيا 
�جلهات �حلكومية �ىل رعاية هذه �ل�ش����ريحة 

�لكادحة.
وق����ال �ملالكي يف تغري����دة تابعته����ا )�ملدى(: 
»يف عي����د �لعم����ال �لعامل����ي نتق����دم �ىل عم����ال 
�لته����اين  �آي����ات  با�ش����مى  �لغي����ارى  �لع����ر�ق 
و�لتربي����كات وندعو �جله����ات �حلكومية �ىل 
رعاي����ة هذه �ل�ش����ريحة �لكادحة و�الخذ بنظر 
�العتبار �العباء �لتي يو�جهونها �ثر تطبيق 
�لقي����ود �ل�ش����حية �ملفرو�ش����ة ملكافحة جائحة 

كورونا«.
و��ش����اف »نتطلع م����ن هذه �ل�ش����ريحة �ىل �ن 
يك����ون له����م دور يف عملية �لبناء و��ش����تقر�ر 
�لدول����ة و�مل�ش����اركة �لفاعلة عرب �ملوؤ�ش�ش����ات 

و�ملنظمات �لعمالية«.

الرئا�ضات تهنئ العمال في يومهم العالمي: الحكومة ما�ضية بتطوير قانون ال�ضمان االجتماعي والتقاعد

 متابعة/ املدى

وقال �ملر�ش���د: »وفقا لدو�ئ���ر �لطب �لعديل، 
ظهر على عدد قليل من �ل�ش���حايا �آثار �شرب 
مف���رط عل���ى مناطق �خلا�ش���رة و�الأع�ش���اء 
يف  وك�ش���ور  �لظه���ر  و�أ�ش���فل  �لتنا�ش���لية 
�لفقر�ت �لعنقية، وحاالت وفاة �أخرى بفعل 
�رتفاع �شغط �لدم �أو ت�شمم غذ�ئي، وحاالت 

نزيف د�خلي مل حتدد �أ�شبابها«.
و�أو�ش���ح �ملتحدث با�ش���م �ملر�شد، �ل�شحفي 
زياد �ل�ش���نجري، يف حديث، �أّن »�ل�ش���جون 
�لعر�قي���ة ت�ش���هد �رتفاعا يف مع���دالت �ملوت 
بني �ش���فوف نزالئها، منذ �شهر كانون �الول 
�ملا�ش���ي، �إذ بلغ ع���دد �لوفيات 60 �ش���جينًا، 
لع���دد  ت�ش���جيال  �الأك���ر  �آذ�ر  �ش���هر  وكان 

�ل�شحايا«.
وذك���ر �ل�ش���نجري �أن »�ل�ش���جالت تظهر باأن 
�أكر من ن�شف �ل�ش���حايا من فئة متو�شطي 
�لعمر بني 35 و50 عاما، وال يعانون م�شبقا 
م���ن �أي �أمر��س مزمنة �أو �أعر��س جانبية«، 
الفت���ًا �إىل �أّن »�ش���جني �لنا�ش���رية )�حلوت( 
و�لتاجي يف بغد�د ت�ش���در� �أكر �ل�ش���جون 

�لتي �شهدت حاالت وفاة«.
بعقوب���ة  يف  �لتحقي���ق  »مر�ك���ز  و�أ�ش���اف: 
وت�ش���فري�ت �لر�ش���افة و�لرم���ادي و�حلل���ة 
ت�ش���درو� �أك���ر مر�كز �لتوقي���ف يف �لعر�ق 
م���ن ناحي���ة �ل�ش���حايا �لذين يلق���ون حتفهم 

جر�ء �لتعذيب«.
»�لظ���روف  �أن  عل���ى  �ل�ش���نجري  و�ش���دد 
�ل�ش���ديدة  �لتعذي���ب  وح���االت  �ملاأ�ش���اوية 
ت�ش���تدعي وقفة جدي���ة من �حلكوم���ة لوقف 
م�شل�ش���ل قت���ل �ل�ش���جناء، ووق���ف �الإهم���ال 

�لطبي �ملتعمد �لذي يعاين منه �لنزالء«.
يف �ملقاب���ل، نف���ت م�ش���ادر رفيعة �مل�ش���توى 
يف وز�رة �لع���دل، ملوقع )�حلرة(، �أن »يكون 

د�خ���ل �ل�ش���جون �لتابعة له���ا �أي من حاالت 
�لتعذيب �أو �النتهاكات �الإن�ش���انية«، موؤّكدة 
�أّن »�ل�ش���جون تعاين من �الكتظاظ و�شعف 

�الإمد�د�ت �لطبية«.
و�أ�شارت �مل�ش���ادر �إىل �أّنه »ال بد من �لتمييز 
ب���ني �ل�ش���جناء، فمنهم يف مر�ح���ل �لتحقيق 
وال يتبعون لوز�رة �لع���دل بل الأجهزة �إنفاذ 
و�أجه���زة  �لد�خلي���ة  وز�رة  مث���ل  �لقان���ون 
مكافح���ة �الإره���اب، و�آخرين ينف���ذون حكما 

ق�شائيا وهي �لفئة �لتي تخ�شع الإ�شر�فنا«.
وعن ر�شد حاالت تعذيب ووفاة غري مربرة 
يف �ل�ش���جون، قال���ت �مل�ش���ادر: »هناك خلط 
يف ه���ذ� �خل�ش���و�س، فعندم���ا ت���رك �جلثة 

ل�شاعات على �جلهة نف�شها، تظهر �حتقانات 
دموية يعتقدها �لبع�س �آثار تعذيب، وللطب 

�لعديل وحده ح�شم هذه �لنقطة«.
وختم���ت �مل�ش���ادر قائلًة �إّن »�ش���جون وز�رة 
�لع���دل خالية م���ن �أي حاالت تعذي���ب �أو قتل 

عمدي للنزالء«.
�ل�ش���جون  �أح���د  ع���ام  مدي���ر  ق���ال  ب���دوره، 
�لعر�قي���ة، يف حديث ملوق���ع )�حلرة(: »ال بد 
م���ن �حلديث ع���ن م�ش���كلة �الكتظ���اظ وعدم 

وجود �إمد�د طبي كاف للنزالء«.
و�أ�ش���ار �مل�ش���وؤول، �لذي رف�س �لك�ش���ف عن 
�أي  ح���ال  حال���ه  »�ل�ش���جني  �أن  �إىل  ��ش���مه، 
مو�طن، ق���د يتعر�س حلاالت �لوفاة، فهنالك 

�أكر من 45 �ألف �شجني يف �لعر�ق، ونتيجة 
�الكتظاظ قد ي�شاب بع�س �لنزالء باالأمر��س 
�خلا�شة مثل �جلرب و�حل�شا�شية وغريها«.
كما لفت �إىل �أن »عدد� من �ل�ش���جناء يعانون 
م���ن �أمر�����س مزمن���ة كال�ش���غط و�ل�ش���كري 
وباملقاب���ل ال توج���د خدم���ات �ش���حية كافية 
له���م«، كا�ش���فًا �أّن »�أح���د �لنزالء يف �ل�ش���جن 
�ل���ذي يدي���ره ف���ارق حيات���ه ب�ش���بب مر����س 

�ل�شكري موؤخرً�«.
و�أ�شاف �مل�ش���وؤول: »�لوفاة د�خل �ل�شجون 
ق���د تكون �ش���ببها �مل�ش���اجر�ت ب���ني �لنزالء، 
فه���م �ش���من بيئة غ���ري مثالي���ة فيه���ا �لعنف، 
و�لتط���رف«، م�ش���ددً� عل���ى �أن »�ملز�عم �لتي 
تتح���دث عن ح���االت تعذيب ووفي���ات يجب 

معاجلتها �أمام �لق�شاء �ملخت�س«.
وتاب���ع: »هن���اك جملة م���ن �الإج���ر�ء�ت �لتي 
تتخذ عند ت�شجيل حالة وفاة د�خل �ل�شجن، 
�أولها �إجر�ء حتقيق �إد�ري، ر�ش���د كامري�ت 
�ملر�قبة، و�أخريً� رفع �لتقرير �لطبي �الأويل 

و�لتحقيق �الإد�ري �إىل �لنيابة �لعامة«.
من جهته، �عترب �ل�شنجري �أن »بع�س �أهايل 
�ل�شحايا يتم تهديدهم و�ل�شغط عليهم لعدم 
تق���دمي دعاوى ق�ش���ائية للتحقي���ق يف حالة 
�لوفاة«، م�ش���ددً� عل���ى �أن »ظروف �الحتجاز 

تخالف �لقو�نني و�ملو�ثيق �لدولية«.
وطال���ب ب�«فت���ح حتقي���ق �أمم���ي ال�ش���يما �أن 
مت  كورون���ا  بفايرو����س  �مل�ش���ابني  بع����س 
حرمانه���م م���ن �لع���الج يف �مل�شت�ش���فيات �أو 

توفري �الأوك�شيجني د�خل �ل�شجون«.
يذك���ر �أنه���ا لي�ش���ت �مل���رة �الأوىل �لت���ي يت���م 
�حلدي���ث فيها ع���ن �نتهاكات �إن�ش���انية د�خل 
�ل�ش���جون يف بغد�د وغريها، �إذ كان �ملر�شد 
ن�ش���ر يف  ق���د  �الإن�ش���ان،  �لعر�ق���ي حلق���وق 
�ش���باط/فرب�ير �ملا�شي، �ش���ور� �شادمة قال 
�إنه���ا ل�ش���جن تلكي���ف يف حمافظ���ة نين���وى 

)�شمايل �لعر�ق( �لتقطت يف وقت �شابق.
وظهرت يف �ل�ش���ور م�ش���اهد �كتظاظ غرف 
�ل�ش���جن بالنزالء. وطالب �ملر�شد �حلكومة 
�ل�ش���جون  �أو�ش���اع  بتح�ش���ني  �لعر�قي���ة 

وخ�شو�شا �شجون �الأحد�ث.
و�أثارت �ل�ش���ور، حينها، ردود فعل غا�ش���بة 
عرب مو�قع �لتو��ش���ل �الجتماعي، من و�قع 
�ل�ش���جون �حلكومي���ة يف �لعر�ق و�لو�ش���ع 

�الإن�شاين د�خلها.

 بغداد/ علي العزاوي

وق���ال �مل�ش���در �إن »�لق���و�ت �المني���ة كان���ت متتلك 
�الرهاب���ي  د�ع����س  تنظي���م  ني���ة  ع���ن  معلوم���ات 
كرك���وك وخا�ش���ة  �أمني���ة يف  ��ش���تهد�ف مو�ق���ع 
يف �ش���هر رم�ش���ان حيث �ن �لتنظيم ي�ش���عى لهالة 
�عالمي���ة بحث���ا ع���ن �ثب���ات �لوجود وجن���ح �حد 
�النتحاريني من �لو�ش���ول �ىل بو�بة مديرية �من 

كركوك«.
ب���د�أت  �المني���ة  »�لق���و�ت  �أن  �مل�ش���در  و�أ�ش���اف 
بالتحقي���ق لتحديد هوية �النتحاري ولكنه عر�قي 
�جلن�ش���ية ونعم���ل عل���ى حتدي���د هويته ب�ش���ورة 

دقيقة«.
وتابع �مل�ش���در �أن »د�ع�س هو �ملتورط بهذ� �لعمل 
�الرهاب���ي«. وتاب���ع �أن »حر����س �ملديري���ة كان���و� 
على يقظ���ة وعند �ق���ر�ب �النتحاري من �ل�ش���ور 

�خلارجي يف �ملبنى قتلوه«.
يف  �المني���ة  »�لق���و�ت  �أن  �ىل  �مل�ش���در  و�أ�ش���ار 
كركوك وجهت �ش���ربات متع���دد خلاليا �جلماعات 
�الرهابي���ة و�طاح���ت بروؤو�س كب���ار وفككت عدد� 

كبري� من هذه �جلماعات �الرهابية«.
وقال �لنقيب يف �ش���رطة كركوك ح�ش���ني �لبياتي، 
ل�)�ملدى( �ن »ثالثة من عنا�شر �ل�شرطة ��شت�شهدو� 
و��ش���يب �ثنان بهجوم لد�ع����س على دوريتهم يف 

منطقه كلوز قرب ق�شاء د�قوق جنوبي كركوك«.
��ش���اف »كم���ا هاج���م عنا�ش���ر م���ن د�ع����س نقط���ة 
للجي����س جن���وب ق�ش���اء د�ق���وق، ما �دى الإ�ش���ابة 

ثالثة من �فر�د �لنقطة«.
وهاج���م عنا�ش���ر م���ن د�ع����س نقطة م�ش���ركة يف 
�ح���دى ق���رى �حلويج���ة جن���وب غ���رب كرك���وك، 

م���ا �دى ال�شت�ش���هاد عن�ش���ر من �حل�ش���د �ل�ش���عبي 
و��ش���ابة �ثن���ني من �ل�ش���رطة �الحتادية، بح�ش���ب 

�لنقيب �لبياتي.
وتعليق���ًا عل���ى �خل���روق �الأمني���ة يق���ول �خلب���ري 
�الأمن���ي حازم عبا����س ل�)�ملدى( �إن »ن�ش���اط د�ع�س 
ينح�ش���ر يف �طر�ف ق�ش���اء د�ق���وق ويف �طر�ف 
�حلويجة و�ملنطقة �ملح�ش���ورة بني ق�شاء �لدب�س 
وح���دود خمم���ور �ش���ماال«، مبين���ا �ن »�لهجم���ات 
�الأخ���رية تاأتي �ش���من غ���زوة م���ا ي�ش���ميها د�ع�س 
غ���زوة رم�ش���ان وي�ش���تخدم كمائ���ن منف���ردة مب���ا 

ت�شمى �لذئاب �ملنفردة«.
ويف �ش���ياق ذي �ش���لة، د�ن رئي����س جلن���ة حقوق 
�ل�ش���احلي،  �ر�ش���د  �لنائ���ب  �لنيابي���ة  �الن�ش���ان 
�لتعر�ش���ات �الرهابي���ة �لت���ي ��ش���تهدفت �لق���و�ت 

�المنية يف مناطق جنوب كركوك.
وقال �ل�ش���احلي يف بي���ان تلقته )�ملدى(: »باأ�ش���د 
عب���ار�ت �ل�ش���جب و�ال�ش���تنكار ندين �لتعر�ش���ات 
د�ق���وق  ق�ش���ائي  ��ش���تهدفت  �لت���ي  �الرهابي���ة 
و�حلويجة وخلّفت عدد�ً من �ل�ش���هد�ء و�جلرحى 

يف �شفوف �لقو�ت �المنية و�حل�شد �ل�شعبي«. 
ودعا �ل�ش���احلي، �الجهزة �المنية بكافة �ش���نوفها 
وت�ش���كيالتها �ىل �إع���ادة �لنظ���ر باخلط���ط �الأمنية 
و�ال�ش���تخبارية �ملو�ش���وعة يف كركوك ومو��شلة 
�لت���ي  خمططات���ه  وو�أد  �الإره���اب  �وكار  �ش���رب 

ت�شتهدف �أمن �ملحافظة.
و��ش���اف �ن »�لو�شع �الأمني يف كركوك ي�شتدعي 
و�ش���ع خطط �مني���ة حمكمة تكون كفيل���ة بحماية 
�الرو�ح وتعزي���ز �الم���ن و�ال�ش���تقر�ر، فيم���ا عرب 
عن خال�س تعازيه ومو��ش���اته لعو�ئل �ل�ش���هد�ء، 

متمنيا للجرحى و�مل�شابني �ل�شفاء �لعاجل«.

مفارز �صيارة وثابتة لمالحقة الم�صلحين

اأهالي جنوب كركوك متخوفون من ت�ضاعد 
هجمات داع�ش في مناطقهم 

يقول مدنيون اإنهم يتخوفون من زيادة ن�صاط داع�س 
في مناطق جنوب غرب كركوك، بالتزامن مع ت�صاعد 

الهجمات الم�صلحة في مناطقهم.

وفاة 60 �صجينًا منذ �صهر كانون الثاني الما�صي 

مر�ضد حقوقي يتحدث عن وفيات داخل ال�ضجون.. والجهات المخت�ضة 
تعزوه لالكتظاظ وقلة الدعم ال�ضحي 

ك�صف مر�صد »اأفاد« الحقوقي، عن وجود انتهاكات ج�صيمة 
في ال�صجون والمعتقالت العراقية، مما اأودى بحياة الع�صرات 

من ال�صجناء والمحتجزين.
ونقل المر�صد، عن م�صادر رفيعة في وزارة ال�صحة، تاأكيدها 

»ارتفاع اأعداد الوفيات داخل ال�صجون التابعة لوزارة العدل 
و�صجون الت�صفيرات )�صجون الترحيل( ومراكز الحتجاز 
)التحقيق(، منذ مطلع العام الحالي«، وذلك جراء ظروف 

الحتجاز ال�صيئة وا�صتمرار عمليات التعذيب الممنهجة 
وانعدام الظروف الإن�صانية لالحتجاز«، بح�صب المر�صد.



 وا�سط/ جبار بچاي 

ج���اء ذل���ك بالتزامن م���ع ذك���رى االول من 
اأيار عيد العمال العامل���ي، العي���د احلقيقي 
وال�ش���رعي الوحي���د للطبق���ة العامل���ة يف 
الع���راق �ش���واء تل���ك الت���ي تعم���ل �شم���ن 
موؤ�ش�ش���ات القط���اع احلكوم���ي مبختل���ف 

اأ�شكاله اأو العاملني يف القطاع اخلا�ص.
 يقول رئي�ص االحتاد العام  لنقابات عمال 
حمافظ���ة وا�ش���ط ك���رمي �شلم���ان العتاب���ي 
اإن »احتادن���ا ه���و املمثل احلقيق���ي للطبقة 
العامل���ة يف املحافظة ومعرتف به من قبل 
احت���اد نقابات العمال الع���رب ولي����ص الأي 
جه���ة اخ���رى احل���ق يف اأن تدع���ي متثيلها 
للعمال لهذا نعمل بجدية على تاأمني حقوق 
العمال واإن�شاف ه���ذه ال�شريحة الوا�شعة 

والكبرية يف املجتمع العراقي«.
واأ�شاف »ي�شم احتاد نقابات عمال وا�شط 
يف الوقت احلا�ش���ر اأكرث من ت�شع نقابات 
قطاع���ات  خمتل���ف  عل���ى  موزع���ة  فرعي���ة 
قواعده���ا  م���ع  النقاب���ات  وه���ذه  العم���ل، 
اأي���ار  م���ن  االأول  يف  احتفل���ت  ال�شعبي���ة 
بذكرى عيد العمال العامل���ي لك���ن بطريق���ة 
التجمع���ات  ع���ن  ب�شيط���ة و�شهل���ة بعي���دًا 
الكب���رية وامل�ش���ريات الت���ي كان���ت تنطلق 
كل ع���ام وذل���ك ب�شب���ب جائح���ة كورون���ا 
واالجراءات االحرتازي���ة املتخذة من قبل 

اللجنة العليا لل�شحة وال�شالمة الوطنية«.
 واأ�ش���ار اىل اأن »اأه���م مطلب ل���دى الطبقة 
العامل���ة حالي���ا ه���و العم���ل عل���ى اإنعا����ص 
ه���ذا  ا�ش���الح  ب���ل  العراق���ي،  االقت�ش���اد 
االقت�شاد الذي اأ�شب���ح على حافة االنهيار 
ب�شب���ب االج���راءات احلكومي���ة اخلاطئة، 
واأن اأه���م خط���وة نطال���ب به���ا ه���ي اإعادة 
ت�شغي���ل املن�ش���اآت وامل�شاري���ع ال�شناعي���ة 
العامل���ني  م�شتحق���ات  و�ش���رف  املتوقف���ة 
فيه���ا م���ع املطالبة بح���ق العمل ال���ذي كفله 

الد�شتور العراقي ورف�ص البطالة«.
واأو�ش���ح اأن »احتاد نقاب���ات عمال وا�شط 
ه���و ال�شرع���ي واملمث���ل احلقيق���ي للعم���ال 
كونه يعمل �شري���كًا مع احلكومة من خالل 
وال�ش���وؤون  العم���ل  وزارة  م���ع  التن�شي���ق 
االجتماعي���ة ل�شم���ان حق���وق العمال وفق 
القان���ون وه���ذا اأه���م مطل���ب نعم���ل علي���ه 
ون�شع���ى لتحقيقه بع���د اأن مل�شنا اجراءات 
تع�شفي���ة �شدي���دة بح���ق العم���ال ال�شيم���ا 
العاملني منهم يف القطاع اخلا�ص من قبل 
اأرباب العمل ت�شل اىل حد انتهاك الكرامة 

اأحيانًا«.
وق���ال »نغتن���م منا�شبة عيد العمال العاملي 
لنطال���ب احلكوم���ة العراقي���ة بالعمل على 
تعديل قان���ون اال�شتثمار كون���ه مل ي�شمن 
حق التمثي���ل النقابي للعمال يف ال�شركات 
يف  باال�شتثم���ار  تق���وم  الت���ي  االجنبي���ة 

خمتلف امل�شاريع املدنية يف البالد«.

»املئ���ات  هن���اك  اأن  اىل  الفت���ا 
من العمال يتعر�ش���ون ملختلف االنتهاكات 
ترف����ص  الت���ي  ال�ش���ركات  تل���ك  قب���ل  م���ن 
التعاون اأو التعامل معنا بذريعة اأن قانون 
اال�شتثم���ار مل يت�شم���ن ب���ني فقرات���ه ح���ق 
التمثي���ل النقابي وهذا االم���ر فيه تهمي�ص 

واق�شاء وا�شح للطبقة العاملة«.
وذك���ر اأن »اأه���م مطل���ب ي�شع���ى اليه احتاد 
نقاب���ات عم���ال وا�شط ه���و ت�شغي���ل مئات 
امل�شان���ع واملعام���ل املتوقف���ة ع���ن االنتاج 
االم���ر ال���ذي اأدى اىل ت�شري���ح االآالف م���ن 
العمال مبختلف امله���ن واحلرف وولد يف 
نف����ص الوقت بطال���ة اأ�شيف���ت اىل البطالة 
ال�شيا�ش���ات  ب�شب���ب  اأ�ش���ال  املوج���ودة 

احلكومية اخلاطئة«.
موؤك���دًا اأن »الف���رتة املقبل���ة �شت�شهد حراكًا 
العامل���ة  ال�ش���ركات  خمتل���ف  عل���ى  قوي���ًا 
يف املحافظ���ة وحثه���ا على �شم���ان حقوق 
�ش���كاوى  ورود  بع���د  فيه���ا  العامل���ني 
كث���رية تتعلق بوج���ود انته���اكات ح�شلت 
�شد العمال من قب���ل اأرباب العمل وهذا ما 

نرف�شه ونعمل على احلد منه«.
من جانبه قال مهند التميمي اأحد العاملني 
يف بلدي���ة الك���وت اإن »عيد العم���ال اأ�شبح 
ب���ال قيم���ة ب�شب���ب االنته���اكات اخلط���رية 
الت���ي يتعر����ص له���ا العم���ال يف خمتل���ف 
مواق���ع العم���ل واالنت���اج واأخطره���ا عدم 
�ش���رف م�شتحقاتهم والتحاي���ل عليهم من 

قب���ل احلكوم���ة االحتادي���ة  بالعدي���د م���ن 
االجراءات غري املن�شفة«.

واأ�ش���اف اأن »هن���اك اأك���رث من األ���ف عامل 
يف بلدي���ة الك���وت و�شعف ه���ذا العدد يف 
االق�شي���ة  يف  االخ���رى  البلدي���ة  الدوائ���ر 
والنواح���ي والدوائ���ر اخلدمي���ة االخ���رى 
كامل���اء واملجاري ه���م االآن ب���ال م�شتحقات 
مالية ومل يتم اإن�شافهم بتنفيذ بنود القرار 
انته���اكًا  2019 وه���ذا ميث���ل  ل�شن���ة   315

�شارخًا بحقهم وحق عوائلهم«.
م���ن جانب���ه هن���اأ حماف���ظ وا�ش���ط عم���ال 
املحافظة مبنا�شبة عيده���م ال�شنوي وقرر 
من���ح جميع العم���ال يف الدوائ���ر اخلدمية 
اأي���ار عي���د  عطل���ة ر�شمي���ة يف االأول م���ن 
العم���ال العاملي الذي يعت���ر عطلة ر�شمية 
عام���ة يف العراق، كما تعهد مبنح كل عامل 

يف الدوائر البلدية قطعة اأر�ص.
وقال “نحتف���ل بعيد ُبناة الوطن، وذواقي 
واأك���ف  ال�شم���ر  وال�شواع���د  النظاف���ة، 
الكادح���ني من العمال البوا�شل يف الدوائر 
البلدي���ة عل���ى وج���ه اخل�شو����ص وقلوبنا 

معهم ومع حقوقهم”.
واأ�شاف “به���ذه املنا�شب���ة، منا�شبة االأول 
م���ن اأي���ار عي���د العم���ال قررن���ا من���ح عطلة 
للعم���ال يف جمي���ع دوائ���ر املحافظ���ة ممن 
مقرر دوامهم يف هذا اليوم وبالذات عمال 

التنظيفات”.
وق���ال “نك���رر ونوؤكد ان ق���رار ٣١٥ �شاري 

املفع���ول وكل العق���ود واالج���ور م�شمولة 
بتطبي���ق ه���ذا الق���رار وان التخ�شي�شات 
املالي���ة املر�ش���ودة م���ن قب���ل وزارة املالية 
�شتك���ون )باأث���ر رجع���ي( م���ن بداي���ة هذه 
ال�شن���ة وت�ش���رف ل���كل العق���ود واالج���ور 
اليومية وج���اري ا�شتكمال االجراءات مع 
الوزارة ل�شمان حقوقهم وتوفري التمويل 

املايل ومن ثم اطالقه للمحافظات”. 
واأو�ش���ح اأن���ه “�شيت���م احت�ش���اب اخلدمة 
لغر����ص  العم���ال  م���ن  والعق���ود  لالأج���ور 
العالوة والرتفيع والتقاع���د، ولهذا  ادعو 
كل امل�شمول���ني بالق���رار 315 اإىل التق���دمي 
ا�ش���وة  ال�شكني���ة  االرا�ش���ي  قط���ع  عل���ى 

باملوظفني على املالك الدائم”.
وختم حديثه بالقول “جندد التاأكيد لعمال 
النظاف���ة واملج���اري اأن حقوقهم حمفوظة 
وعليه���م اأن ال ي�شتمعوا ملن يريد ان يلحق 
ال�ش���رر به���م وايقاع االرب���اك اخلدمي يف 

املحافظة”.
اأعلن���وا  ق���د  الك���وت  بلدي���ة  عم���ال  وكان 
ا�شرابا ع���ن العمل ا�شتمر الأكرث من �شبعة 
اأيام حمتجني على عدم �شرف م�شتحقاتهم 
و�شمولهم بالقرار 315 ل�شنة 2019، االأمر 
ال���ذي حول املدين���ة اىل مك���ب نفايات بعد 
اأن امت���الأت �شوارعه���ا وال�شاح���ات العامة 

بكميات كبرية من االأزبال والنفايات.
يذك���ر اأن االحتفال بعيد العمال العاملي يف 
االول من اأيار من كل عام هو تقليد �شنوي 
درج���ت علي���ه النقابات العمالي���ة، اإذ تعود 
حكاية عيد العم���ال اىل العام 1869  حيث 
فر�ش���ان   ( منظم���ة  اأمري���كا  يف  تاأ�ش�ش���ت 
العمل( كتنظي���م نقابي ي�شعى اإىل حت�شني 
االأم���ور وتخفي����ص �شاع���ات العم���ل، ومع 
تط���ّور احلركة النقابي���ة جنحت جمموعة 
م���ن القي���ادات النقابي���ة يف تكوي���ن هيئة 
للعم���ال ع���ام 1886م، وتبّنت ه���ذه الهيئة 
الدع���وة العتبار االأول م���ن اأيار/ مايو من 
ذل���ك العام يوم���ًا لالإ�شراب الع���ام من اأجل 
ثم���اٍن يف  اإىل  العم���ل  �شاع���ات  تخفي����ص 
جمي���ع امله���ن وال�شناع���ات، وق���د ح�شلت 
م�شادم���ات بني العمال وال�شرطة اأّدت اإىل 
�شقوط عدد من القتلى، واألقي القب�ص على 
ع���دد من قي���ادات ذلك التح���ّرك وحوكموا، 

واأعدم اأربعة منهم. 

 ذي قار/ ح�سني العامل

ك�سف االتحاد العام لنقابات 
العاملين في العراق والمر�سد 

العراقي لحقوق العمال 
والموظفين يوم اأم�س، عن 

حجم التحديات التي تواجه 
القوى العاملة العراقية في ظل 
جائحة كورونا وتف�سي البطالة 

و�سعف االهتمام الحكومي 
بالطبقة العاملة، وفيما ا�ساروا 

الى عدم �سمول 84 بالمئة من 
عمال القطاع الخا�س بال�سمان 
االجتماعي وان البطالة باتت 

ظاهرة مليونية، �سددوا على 
�سرورة اعادة الحياة الآالف 

الم�سانع المتوقفة لت�ستوعب 
جي�س العاطلين.

العمالي���ة  اجله���ات  طرحت���ه  م���ا  وياأت���ي 
بالتزام���ن مع حل���ول عيد العم���ال العاملي 
ال���ذي حتيي���ه الطبق���ة العامل���ة العراقي���ة 
�شنوي���ا يف االول م���ن اي���ار وت�شتذكر من 
خالل���ه ن�ش���ال العمال م���ن اج���ل حقوقهم 
املهنية وت�شتعيد تقاليد الت�شامن الطبقي 
بني العمال يف جمي���ع بلدان العامل اذ ُيعّد 
االأول م���ن ايار عي���دا عماليا وي���وم عطلة 

ر�شمية يف 107 دول حول العامل.

وع���ن االول م���ن اي���ار واو�ش���اع الطبق���ة 
العامل���ة العراقي���ة يق���ول رئي����ص االحتاد 
الع���ام لنقاب���ات العاملني يف الع���راق عبد 
الك���رمي عبد ال�شادة ابو وطن ل�)املدى( ان 
»االول من ايار هو احتفال اممي ووطني 
الإحي���اء ن�ش���ال الطبق���ة العامل���ة من اجل 
حقوقه���ا وجت�شيد الت�شام���ن الطبقي بني 
العمال«، مبين���ا ان »الطبقة العاملة يف كل 
بلدان العامل حتتفل يف مثل هذا اليوم منذ 
ع���ام 1890 بغ�ص النظر ع���ن معتقدها اأو 

ديانتها اأو انتماءاتها ال�شيا�شية«.
وا�شاف ابو وطن ان »اول احتفال ر�شمي 
يف الع���راق به���ذه املنا�شب���ة كان يف االول 
»العم���ال  ان  واردف   ،»1959 اي���ار  م���ن 
العراقي���ني وا�شلوا االحتف���ال باالأول من 
اي���ار �شنوي���ا ومن���ذ ذل���ك التاري���خ وحتى 

االآن«.
العامل���ة  للطبق���ة  الراه���ن  الواق���ع  وع���ن 
العراقية ق���ال ابو وط���ن ان »الواقع الذي 
العراق���ي واق���ع �شع���ب  العام���ل  يعي�ش���ه 

نتيجة ت���ردي االو�شاع ال�شيا�شية القائمة 
عل���ى املحا�ش�ش���ة واالزم���ة االقت�شادي���ة 
وتداعي���ات جائحة كورون���ا«، وا�شاف ان 
»الطبق���ة ال�شيا�شي���ة غري مهتم���ة مبعاناة 
العم���ال فمنذ 3 �شن���وات قدمنا وبالتعاون 
مع وزارة العمل م�ش���روع قانون التنظيم 
النقاب���ي للعم���ال واملوظف���ني وحل���د االن 
القانون مركون يف ادراج جمل�ص النواب 

ومل يجر الت�شويت عليه«.
لنقاب���ات  الع���ام  االحت���اد  رئي����ص  واك���د  
العاملني ان »هناك ظلما مركبا على العمال 
وال�شيما بع���د جائح���ة الكورونا حيث مت 
ت�شري���ح العديد م���ن العامل���ني يف القطاع 
اخلا����ص وال�شركات النفطي���ة من اعمالهم 
حت���ت ذرائع خمتلف���ة وجعله���م ين�شمون 
اىل جي����ص العاطل���ني«، الفت���ا اىل ان »ذلك 
مل يح���رك اجلهات احلكومية التي كان من 
املفرت����ص ان تدع���م مطالبه���م وت�شاعدهم 
على ا�شتعادة حقوقهم من ا�شحاب العمل 
وال�ش���ركات اأو تق���دم له���م الدع���م امل���ادي 

لتعوي�شه���م ع���ن فقدانه���م م�ش���در رزقهم 
الوحيد«.

وا�ش���ار اب���و وط���ن اىل ان »جمي���ع الدول 
املج���اورة للع���راق قدمت اعان���ات للعمال 
املت�شرري���ن م���ن جائح���ة كورون���ا اال ان 
ذل���ك مل يح�ش���ل يف الع���راق«، مبين���ا ان 
»الكثري م���ن عمال القطاع اخلا�ص تعطلت 
اأعماله���م وق�شم منهم فق���دوا اجلزء االكر 
م���ن رواتبه���م وع���دد غ���ري قلي���ل منهم مت 
ت�شريحهم من العمل ومل تتدخل احلكومة 
ومل ت�شاع���د العمال على ا�شتعادة حقوقهم 
وف���ق قانون العم���ل العراقي ال���ذي ين�ص 
على �شرف ن�شف راتب للعمال الذين يتم 

ت�شريحهم«.
وا�ش���ار رئي����ص االحت���اد الع���ام لنقاب���ات 
العاملني ان »احلكومات املتعاقبة ارتكبت 
اخطاء كبرية بحق العاملني وال�شيما بعد 
رفع املبل���غ امل�شتح�شل من العمال لغر�ص 
اال�ش���رتاك بال�شم���ان االجتماع���ي م���ن 5 
باملئ���ة اىل 7 باملئة يف ظ���ل ظروف يعاين 

فيها العم���ال من تراج���ع م�شتوى االجور 
والبطال���ة وه���و م���ا �شيت�شب���ب بع���زوف 
الكثري من العمال عن اال�شرتاك بال�شمان 
حقوقه���م  �شي���اع  وبالت���ايل  االجتماع���ي 
التقاعدي���ة«، مبين���ًا ان »ع���دد امل�شمول���ني 
بال�شم���ان االجتماع���ي من عم���ال القطاع 
اخلا����ص ال يزي���د عن 350 ال���ف عامل من 
اأ�ش���ل 6 مالي���ني عام���ل اأي ان هن���اك 84 
باملئة م���ن العمال حمرومني م���ن ال�شمان 

االجتماعي«.
وع���ن حج���م البطالة ق���ال رئي����ص االحتاد 
»البطال���ة  ان  العامل���ني  لنقاب���ات  الع���ام 
العم���ال  ت�شم���ل  مليوني���ة  بات���ت ظاه���رة 
واخلريجني و�شرائ���ح اجتماعية خمتلفة 
م���ن ا�شح���اب املهن واحلرفي���ني والك�شبة 
»اجله���ات  ان  اىل  منوه���ا  وغريه���م«، 
احلكومي���ة املعنية بات���ت عاجزة حتى عن 
حتديد االرقام الدقيق���ة لعدد العاطلني يف 
الع���راق كونها ارقام متنامية يف ظل ازمة 

م�شتفحلة«.

البطال���ة  المت�شا����ص  مقرتحات���ه  وع���ن 
ق���ال ابو وط���ن ان »املعاجل���ات احلكومية 
معاجل���ات  البطال���ة  مل�شكل���ة  الراهن���ة 
خجول���ة وحت���ى ما مت طرح���ه �شمن بنود 
الورق���ة البي�ش���اء التي تتبناه���ا احلكومة 
احلالي���ة ال تفي بالغر����ص وجاءت لتحقق 
�شروط �شندوق النق���د الدويل«، مبينا ان 
»م�شكل���ة البطال���ة تتطل���ب ارادة �شيا�شية 
واقت�شادي���ة قادرة عل���ى ا�شتع���ادة مكانة 
ال�شناعة الوطنية واعادة االعتبار للمنتج 

الوطني«.
واو�ش���ح رئي����ص االحت���اد الع���ام لنقابات 
العاملني ان »االمر ي�شتدعي اعادة ت�شغيل 
اآالف امل�شان���ع واملعامل املعطلة وحتديث 
خطوطه���ا االنتاجي���ة لتك���ون ق���ادرة على 
ا�شتيع���اب املزي���د من العم���ال ويف الوقت 
نف�ش���ه تغطي حاجة ال�ش���وق العراقية من 
الب�شائ���ع امل�شنع���ة يف الع���راق وحتق���ق 
االم���ن االقت�ش���ادي وحت���د م���ن ا�شت���رياد 

الب�شاعة االجنبية وتهريب العملة«.
وع���دم  امل�شان���ع  »تعطي���ل  ان  اىل  الفت���ا 
حماي���ة املنت���ج الوطني وانت�ش���ار فو�شى 
االمن���ي  اال�شتق���رار  وع���دم  اال�شت���رياد 
لي����ص  تعطي���ل  اىل  ادى  واالقت�ش���ادي 
القطاع الع���ام فح�شب وامن���ا حتى ن�شاط 
القط���اع اخلا����ص الذي بات ينق���ل ن�شاطه 
واموال���ه اىل اخل���ارج وبالت���ايل حرم���ان 
الب���الد م���ن م���وارد مالية كب���رية ميكن ان 

ت�شهم يف معاجلة م�شكلة البطالة«.     
ومن جانبه ذكر املر�ش���د العراقي حلقوق 
العم���ال واملوظفني يف تقري���ر له عن واقع 
العم���ال العراقي���ني للم���دة م���ن االول م���ن 
اي���ار 2020 اىل االول من ايار 2021 انه 
»�شجل على مدى الع���ام املن�شرم اكرث من 
97 تظاه���رة ووقف���ة احتجاجي���ة ب�شب���ب 
تاأخ���ر �ش���رف روات���ب موظف���ي وعق���ود 
حكومي���ة  دوائ���ر  يف  يومي���ني  واج���راء 
بعموم العراق مبا ٌفيه���ا اإقليم كرد�شتان«، 
وا�ش���اف كم���ا »مت ت�شجي���ل 86 تظاه���رة 
ووقفة احتجاجية اخرى للمطالبة باإيجاد 
فر����ص عم���ل والتثبيت على امل���الك الدائم 
وكان���ت اغلبه���ا حلمل���ة ال�شه���ادات العلٌيا 

واملهند�شني«.
وا�ش���ار التقرير الذي تابعت���ه )املدى( اىل 

ان���ه »مت اعتقال جمموعة م���ن املتظاهرين 
عل���ى اث���ر االحتجاجات وان���ه مت ت�شجيل 
حالت���ي انتح���ار يف دياىل وبغ���داد ب�شبب 
تاأخ���ر الروات���ب«، الفت���ا اىل ان املر�ش���د 
واملوظف���ني  العم���ال  حلق���وق  العراق���ي 
�شج���ل 83 اإ�شاب���ة عم���ل اإ�شاف���ة اىل 16 
حال���ة وف���اة عل���ى م���دى ال�شن���ة املا�شي���ة 
وان اغل���ب االإ�شاب���ات والوٌفيات هي غري 
م�شجلة بال�شمان االجتماعي وان االرقام 
املذكورة  ال ت�شمل جميع املحافظات وذلك 
لعدم وجود ارق���ام او تقارير ر�شمية بهذا 

ال�شدد«.
وياأت���ي االحتف���ال بعي���د العم���ال العامل���ي 
الإحي���اء اال�ش���راب العم���ايل ال���ذي قمعته 
ال�شرط���ة االمريكية ع���ام 1886، ففي يوم 
1 اأيار م���ن العام املذكور نظ���م العمال يف 
�شيكاغ���و اإ�شراب���ا ع���ن العمل �ش���ارك فيه 
ما ب���ني 350 و400 األف عام���ل، يطالبون 
في���ه بتحديد �شاع���ات العمل حت���ت �شعار 
»ثم���اين �شاع���ات عم���ل، ثم���اين �شاع���ات 
ن���وم، ثماين �شاع���ات راح���ة«، االأمر الذي 
املعام���ل،  واأ�شح���اب  لل�شلط���ات  َي���رق  مل 
ففتح���ت ال�شرطة الن���ار عل���ى املتظاهرين 
وقتلت عددًا منهم، ث���م األقى جمهول قنبلة 
يف و�ش���ط جتم���ع لل�شرط���ة اأدى اإىل مقتل 
11 �شخ�ش���ا بينه���م 7 من رج���ال ال�شرطة 
واعُتِق���َل عل���ى اإث���ر ذل���ك العديد م���ن قادة 
العمال وُحكم على 4 منهم باالإعدام، وعلى 
االآخري���ن بال�شجن لف���رتات ُمتفاوتة. وقد 
ظه���رت حقيقة اجله���ة التي رم���ت القنبلة 
عندما اع���رتف اأحد عنا�ش���ر ال�شرطة باأن 
م���ن رمى القنبلة كان اأحد عنا�شر ال�شرطة 

اأنف�شهم.
احت���اد  رئي����ص  كت���ب   1889 ع���ام  ويف 
نقاب���ات العم���ال يف اأمري���كا اإىل املوؤمت���ر 
يف  عق���د  ال���ذي  الثاني���ة  لالأممي���ة  االأول 
باري����ص، داعيا اىل توحي���د ن�شال العمال 
ح���ول العامل لتحدي���د عدد �شاع���ات العمل 
بثم���اين �شاعات يف الي���وم. وقرر املوؤمتر 
اال�شتجاب���ة لهذا املطلب ع���ر الدعوة اإىل 
»مظاه���رات ح���ول الع���امل« يف االأول م���ن 
�شهر مايو/  اأيار يف العام التايل، 1890، 
واأ�شب���ح ه���ذا اليوم من���ذ ذلك الع���ام عيدا 

للعمال حول العامل.
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ال���م���ت���وق���ف���ة  ال����م���������س����ان����ع  الآالف  ال�����ح�����ي�����اة  اإع��������������ادة  اإل����������ى  دع����������وة   

اأكدوا اإحياء ن�سال الطبقة العاملة والت�سامن الطبقي عرب االحتفال باالأول من اأيار

جهات نقابي��ة وحقوقية: اأو�صاع العم��ال �صعبة والبطال��ة ظاهرة مليونية 

عيد العمال يمُر خجواًل ب�سبب الجائحة وفقدان الحقوق 

عمال وا�صط يطالبون باإ�صالح االقت�صاد وتفعيل قانوين العمل وال�صمان االجتماعي

طالب عمال وا�سط، باتخاذ خطوات جريئة الإ�سالح االقت�ساد 
في البلد من خالل ت�سغيل المن�ساآت ال�سناعية المتوقفة و�سرف 

م�ستحقات العاملين فيها، وفي حين اأكدوا �سرورة تعديل قانون 
اال�ستثمار كونه لم يت�سمن حق التنظيم النقابي للعمال، �سددوا 

على اأهمية تفعيل قانون العمل وال�سمان االجتماعي لهذه 
ال�سريحة التي تعاني من �سياع الحقوق والتهمي�س واالإق�ساء.

وقد هناأت الحكومة المحلية عمال المحافظة خا�سة العاملين 
في الدوائر الخدمية ومنحت الم�سمولين منهم بالدوام يوم اأم�س 

ال�سبت الموافق االأول من اأيار عطلة ر�سمية رغم اأنه عطلة ر�سمية 
عامة في العراق، وتعهدت ب�سمولهم باإجراءات القرار 315 ل�سنة 

2019، كما دعت الم�سمولين بالقرار المذكور الى التقديم على 
قطع االرا�سي ال�سكنية.

اعل���ن وزي���ر النق���ل الكاب���ن نا�ش���ر ح�ش���ني بندر 
اجلوي���ة  اخلط���وط  اهزي���ة  الي���وم،  ال�شبل���ي، 
العراقي���ني  اج���الء  عملي���ة  النط���الق  العراقي���ة 
 املتواجدي���ن يف الهن���د خ���الل ال�شاع���ات القادمة .
وق���ال ال�شبل���ي : من���ذ تفاق���م االو�ش���اع ال�شحي���ة 
املتح���ول،  كورون���ا  فايرو����ص  ب�شب���ب  الهن���د  يف 
هن���اك،  القاطن���ني  العراقي���ني  ن���داءات  وت�شاع���د 
وج���ه رئي����ص جمل����ص ال���وزراء ال�شي���د م�شطف���ى 
لتل���ك  اال�شتجاب���ة  اج���ل  م���ن  بالعم���ل  الكاظم���ي 
الن���داءات ، لذل���ك بداأنا جتهيز طائ���رة خا�شة لهذا 
 الغر����ص بع���د اجراء عملي���ات الوقاي���ة ال�شحية .
م�شيفا : طواقم اخلطوط اجلوية العراقية جاهزة 
وعل���ى اهب���ة اال�شتع���داد للب���دء بعملي���ات االجالء 
خ���الل ال�شاع���ات القادمة بع���د ا�شتكم���ال موافقات 
االمان���ة العام���ة ملجل�ص ال���وزراء و جلن���ة ال�شحة 

وال�شالمة الوطنية .

اعالم وزارةالنقل
١ - اأيار - ٢٠٢١

وزير النقل : �صنبداأ عملية اإجالء 
العراقيين المتواجدين في الهند 

 خالل ال�صاعات المقبلة

جمهورية العراق 
جمل�س الق�ساء االأعلى 

رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد الكرخ 
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية يف البياع 

ن�سر
ملقتضيات إصدار حجة وفاة املتوفي )صفاء س��مير حسن( 
اس��م األم )سناء خير اهلل خضير( قررت هذه احملكمة تبليغ 
كل من لديه معلومات عن املتوفى )صفاء س��مير حس��ن( 
وس��بب وفاته وللمعترض على اصدار حجة الوفاة احلضور 
أمام هذه احملكمة وتثبيت أقواله خالل مدة عش��رة أيام من 

اليوم التالي للنشر. 
القا�سي علي حممد ها�سم الناجي 
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 كربالء / اإخال�ص داود

نو�ل �بر�هيم �ش���يدة خم�ش���ينية �لعمر من 
حمافظة كربالء منطقة )�ل�شو�ده(، حتكي 
ل�)�ملدى( ق�شة عائل���ة يت�شّول فيها �الأطفال 
وتق���ول:  �لبي���ت  يف  يجل����س  �الأب  بينم���ا 
عندم���ا ��شتاأج���رو� �لبيت �ملال�ش���ق لبيتنا 
�أثارن���ا �ل�ش���ك و�لريب���ة بع���د �أن عرفن���ا �أن 
�بنته���م وهي �شبية بعم���ر �لزهور و�أخيها 
�لذي ي�شغره���ا ب�شنو�ت قليل���ة يت�شولون 
ن�شاط���ه  بكام���ل  يب���دو  �ل���ذي  �الأب  بينم���ا 

يجل�س يف �لبيت مع �أمهم.
وتتاب���ع ن���و�ل: ث���م جاء ذل���ك �لي���وم �لذي 
�نق�س عليهم كاحلي���و�ن �ملفرت�س لتخلفهم 
بجل���ب �ملبل���غ �ملطل���وب منه���م، وعل���ى م���ا 
يب���دو �أن كالم ونظر�ت �أهل �ل�شارع �أثارت 
�خل���وف �أو �ل�شي���ق يف نف�ش���ه، فانتقل���و� 
يف ليل���ة ظلماء، وترك���و� �أ�شئل���ة يتد�ولها 
�جلري�ن دون �إجابة: هل هم فعاًل �أوالده؟، 
و�إن كان كذل���ك كي���ف يرتكه���م يت�شولون؟، 
وم���ن �أي���ن �ت���و� و�أي���ن ذهب���و� وم���ا ه���و 

م�شريهم؟
�أ�شب���ح �لت�شّول ظاهرة عام���ة، يف �شو�رع 
كربالء �ملقد�ش���ة، فاملت�شّول���ون موجودون 
و�لعي���اد�ت  و�الأ�ش���و�ق  �لتقاطع���ات  يف 
وق���رب دور �لعب���ادة و�لفن���ادق، فم���ا ه���ي 
�أ�شب���اب تنام���ي ه���ذه �لظاهرة وه���ل هناك 

معاجلات من قبل �جلهات �ملعنية؟

 المراوغة وعدم الإف�صاح 
وللوقوف عل���ى �الإجابة عن ذلك �لت�شاوؤل، 

توغلت )�مل���دى( يف عمق �لظاهرة، وكانت 
�أول حمطاتها مع �ملت�شّولني ملعرفة �الأ�شباب 

من �أفو�ههم.
ومنهم �شيدة تلب�س �لنقاب يبدو �أنها تقارب 
�الأربع���ني م���ن عمره���ا، تق���ف و�ش���ط �شارع 
خمت�ش���ر يو�ش���ل �أ�شح���اب �ملركب���ات ملركز 
�ملدين���ة يف منطق���ة �لرو�شت���ني، و�أكدت �أن 
لديه���ا �أطف���ال �أيت���ام وال معي���ل له���م غريها، 
ولي�س لديه���ا ر�تب كما �أنه���ا ال متلك �شنعة 

�أو مهارة متّكنها �لعمل.
و�ش���اب ع�شرين���ي مي�شح �جل���ام يف تقاطع 
»�شيد جودة« قال م�شتنكرً�: هذ� عمل ولي�س 

ت�شول و�بتعد عنا م�شرعًا. 
�أم���ا �لطف���ل �ل���ذي يبي���ع �لعلك���ة يف �ش���ارع 
ح���ي �حل�شني �لطب���ي كانت �إجابت���ه جاهزة 
و�شريع���ة: �أنا من �أهايل دياىل وو�لدي قتله 

د�ع�س �أعمل الأ�شاعد �أمي و�إخوتي.

اأ�صباب اجتماعية ودينية
تق���ول �لنا�شط���ة وم�ش���وؤول �شعب���ة �لرعاي���ة 
�الجتماعية يف مديرية �ل�شهد�ء مثال �لقطيفي 
�إن �أه���م �أ�شب���اب �نت�ش���ار ظاه���رة �لت�ش���ّول، 
هو ج�ش���ع و�أنانية �الأه���ل و��شتهتارهم بقيم 
�ملجتم���ع وم�شتقب���ل �أوالده���م، ويل جترب���ة 
يف ه���ذ� �ل�ش���اأن فق���د تابعن���ا �شبي���ًا يت�شول 
بع���د �أن �أخربنا �أنه يتيم وفق���ري �حلال ولكن 
�كت�شفن���ا �أن عائلته متو�شط���ة �لدخل و�أبويه 

هما م���ن عّلماه 
و�شجعاه على �لت�شّول.

وتتاب���ع قائل���ة: �أغل���ب �ملت�شول���ني �شو�ء 
كان���و� م���ن �الأطف���ال �أو �لن�ش���اء وحت���ى 
�ل�شب���اب ه���م �شحي���ة ت�شّل���ط جمرم���ني 

ك�شرو� قو�نني �ملجتمع و�لدولة.  
ق���ال �ل�شيخ فا�شل �جل�شعمي ُملقيًا �للوم 
على �ملجتمع يف �نت�شار ظاهرة �لت�شّول 
قائ���اًل: �ملجتم���ع �أي�ش���ًا �أ�شه���م يف جع���ل 
�لكثريين يتخذون �لت�شّول �شنعة جلمع 
�مل���ال، فاأغلب �لنا����س ال ت�شتطيع �أن ترد 

�ل�شائل حتى ل���و كانت ت�شك باأنه غري حمتاج 
م�شتندي���ن على �الآية �لقر�آني���ة )و�أما �ل�شائل 
فال تنهر( و�حلقيقة �أن معنى كلمة »تنهر« هي 
�أن ال تزج���ره �إذ� �شاأل���ك، فاأم���ا �أن تتحرى عن 
حالة �لفقري قبل �أعطائ���ه �أو ترّده برفق ولني 
وال باأ����س �أن تقول له )�لله يعطيك( خري دعاء 

و�أف�شل عطاء الأنك تدعو له برزق من �لله.
م���ن جهته حتّدث ل�«�ملدى« عالء �لغز�يل مدير 
�شعب���ة �ل�شرط���ة �ملجتمعية: �إن هن���اك �أعد�دً� 
م���ن �ملت�شّولني �تخذت م���ن �لت�شّول ِحرفة لها 
كونه���ا �أ�شهل من �أي عم���ل �آخر بل �أن بع�شهم 
جت���ّر�أ �أن يعر�س ما يح�شل علي���ه من �أمو�ل 
�ل�شب���اب  ويدع���و  �لتو��ش���ل  و�شائ���ل  عل���ى 

للت�شّول.

عمل منظم 
م���ن  وم�شن���ودون  �أح���ز�ب  تديره���م  كله���م 
جه���ات متنف���ذة يق���ول �شائق �لتك�ش���ي »�بو 
عي�شى« ويكم���ل حديثه: بني ف���رتة و�أخرى 
ينت�ش���رون ب�ش���كل ملفت م���ا �أن تقف مبكان 
�إال وظه���ر لك �شخ����س يطلب �مل���ال وبعد �أن 
تعت���اد عل���ى وجوههم يختف���ون وتخرج لنا 
�شخ�شيات خمتلفة وقد الحظت بحكم عملي 
تغيري�ت لهم، فالذين كانو� يف تقاطع �شريع 
ح���ي �ملعلم���ني �نتقل���و� �إىل تقاط���ع �مللح���ق 
وبالعك�س وهذه �حلرك���ة توؤكد �أنهم جماعة 

و�حدة وعملهم منظم. 
فيم���ا �أكد ع���الء �لغامني مدي���ر �إعالم �شرطة 
كرب���الء  ل�”�مل���دى” : �إن���ه بع���د �لتحقيق مع 
�لعدي���د م���ن �ملت�شّول���ني �لذي���ن مت �لقب����س 
عليهم  مل يت���م �لتو�شل �ىل وجود ع�شابات 

حتمي  وتهيء �أجو�ء للت�شّول.   
وتابع، �إن �أكرث �ملت�شّولني �لذين يتو�جدون 
يف �لتقاطع����ات ميتهنون مهن����ة بيع كلنك�س 
وغ�شل �ل�شيار�ت �ملتوقف����ة يف �لتقاطعات، 
فيت����م مالحظة زي����ادة يف �أع����د�د �ملت�شّولني 

�أو تنقلهم.

�صل�صلة مترابطة من الأ�صباب 
والنتائج  

يق����ول “�أب����و حممد” �شاح����ب حمل مالب�س 
��شتم����ر�ر  ظ����ل  يف  �جلمهوري����ة:  �ش����ارع 
�ل�شل�شل����ة �ملرت�بطة من �الأ�شب����اب و�لنتائج 
دون حل ي�شتمر ��شتغالل �الأطفال و�لن�شاء 
م����ن �لعاملني �لب�شط����اء و�ملت�شّولني من قبل 
�أ�شح����اب �لنفو�س �ل�شعيف����ة الأغر��س غري 

�أخالقي����ة، لهذ� جند �نح����ر�ف �شريحة 
نائمة خطرية على �ملجتمع. 

بالتاأكي���د م���ن �ملمك���ن �حل���د و�لتقلي���ل م���ن 
ظاه���رة �لت�ش���ّول يقول ح�ش���ني جا�شم مدير 
�لرعاي���ة �الجتماعي���ة ويكم���ل: م���ن خ���الل 
�شم���ول هذه �لعو�ئل باإعان���ة �شبكة �حلماية 
�الجتماعية حيث ي�شعى قانون �حلماية رقم 
١١ لع���ام ٢٠١٤ �ىل توف���ري �حلياة �لكرمية 
الأف���ر�د �ملجتم���ع و�مل�شاهم���ة يف تعزيز قيم 
�لتكاف���ل �الجتماع���ي، وقل���ة �لتخ�شي�شات 
�ملالي���ة لل���وز�رة متن���ع م���ن تطبي���ق كام���ل 

للقانون.
فيما عزى �لغز�يل �أب���رز �الأ�شباب يف تز�يد 
ع���دد �ملت�شولني �إىل �الأزمة �القت�شادية �لتي 
مر بها �لبلد و�أدت �إىل �شياع جهود �الأجهزة 
�الأمني���ة �لتي مل تق�ش���ر يف و�جبها باإجر�ء 
حم���الت م�شتم���رة ملكافح���ة �لت�ش���ّول ولكن 
�عتق���د �أن �ملث���ل �ل�شعب���ي �لقائ���ل “ال �غنيه 
وال �خلي���ه يك���دي”، كان مرت�شخًا يف �لعقل 
�لباطن لكل من يريد حماربة هذه �لظاهرة.

و�أ�ش���اف: �إذ �أبد�أ من توف���ري �لبديل لهوؤالء 
�الأ�شخا����س قبل منعه���م من �لت�ش���ّول، لذلك 
�أنا �حتفظ م���ن �لت�شريح عن هذ� �ملو�شوع 
الأين �أرى �أن �الإج���ر�ء�ت لي�ش���ت مب�شت���وى 
�لظاهرة وحتتاج �إىل حلول جذرية وفاعلة، 

و�لتعاون من قبل �ل�ش���ادة �أ�شحاب �لقر�ر 
باملحافظ���ة مث���ل �ل�شي���د حماف���ظ كرب���الء 
و�ل�شيد مدي���ر �لرعاي���ة �الجتماعية وكذلك 
�ل�شيد مدير �شرطة �ملحافظة وهكذ�، و�إيجاد 
حل���ول مقنعة له���ا الأن �حلم���الت �ل�شابقة مل 
متنع �ملت�شّولني من �لعودة �إىل �ل�شارع مرة 
�أخ���رى بعد خروجه���م من �لتوقي���ف بكفالة 

بعد توقيف يوم �أو يومني.

�صوء في نهاية النفق
�ملو�ط����ن خالد حمي����دي مدر�����س يف ثانوية 
هن����اك  كان  �إذ�  يق����ول:  “�لبي����ان” للبن����ني 
�ش����وء يف نهاي����ة �لنف����ق فه����و يك����ون ع����ن 
طري����ق، تدوي����ن �أ�شم����اء �ملت�شّول����ني ومكان 
�حلماي����ة  ب�شب����كات  وت�شجيله����م  �إقامته����م، 
�الجتماعي����ة الإعطائه����م رو�ت����ب، و�حتو�ء 
�الأطف����ال و�ل�شبية �الأيت����ام يف د�ر �إيو�ء �أو 
�أخ����ذ تعهد�ت من ذويهم بع����دم ممار�شة هذ� 
�لعمل، م����ع فر�س عقوبات عل����ى �ملخالفني، 
وحما�شب����ة مرتكبيها دون قب����ول كفاالت �أو 

و�شاطات  
وبالع����ودة �ىل �لغامني مدي����ر �إعالم �شرطة 
ع����دة  عق����د  مت  لق����د  يق����ول   �ل����ذي  كرب����الء 
موؤمت����ر�ت ب����ني �لق�ش����اء ونائ����ب �ملحاف����ظ  
و�الأجه����زة �الأمنية  للحد من ه����ذه �لظاهرة 
ولك����ن �لقانون حمّدد يف مث����ل هذه �لق�شايا 
حي����ث يتم توقيفهم ملدة يوم �و يومني ويتم 

�إطالق �شر�حهم بكفالة مالية.
و�أ�شاف: ومن �حللول �ملتبعة �أخذ تعهد�ت 
عل����ى �ملت�شّول بعدم �لت�ش����ّول ويف حال يتم 
�لقب�����س علي����ه م����ره ثاني����ة يت����م �حالته �ىل 

�لق�شاء لغر�س توقيفه.
�ملجتمعي����ة  �ل�شرط����ة  �شعب����ة  مدي����ر  ويع����د 
بالق����ول: نحن نعمل على �إيج����اد قر�ر عايل 
�مل�شتوى بت�شكيل جلان خمت�شة من وز�رة 
ووز�رة  �الجتماعي����ة  و�ل�ش����وؤون  �لعم����ل 
�ملجتمعي����ة  بال�شرط����ة  ممثل����ة  �لد�خلي����ة 
و�جلر�ئ����م �القت�شادي����ة ومديري����ة �لنج����دة 
لغر�����س  �لع����دل  ووز�رة  �لبل����دة  و�شرط����ة 
معاجل����ة �أ�شب����اب �لت�ش����ّول وحما�شب����ة م����ن 
ي�شتم����ر بهذ� �لعم����ل بعد معاجل����ة �الأ�شباب 

و�ملربر�ت.
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�شلك ري�ش���ان د�ود طريق �لبترية �ملوؤدي 
�ىل حمافظة �لنجف �أحد �لطرق �لرئي�شة 
�لذي يربط حمافظ���ة مي�شان مبحافظات 
ذي ق���ار و�لفر�ت �الأو�ش���ط وبرفقته �شتة 
من �أفر�د عائلته ن�شاء ورجال غّيب �ملوت 
�أغلبه���م �أث���ر ��شطد�م �شيارته���م ب�شاحنة 
نقل كب���رية ب�شبب تعرج وك���رثة مطبات 
�ل�شارع �أ�شف �ىل كونه ذ� �جتاه )�شايد( 

و�حد. 
�لر�ب���ط  �ل�ش���ارع  م���ن  �لث���اين  �الجت���اه 

ب���ني مدينة �لديو�ني���ة ومنطق���ة �آل بدير 
و�ش���واًل �إىل ق�ش���اء �لفج���ر يف حمافظة 
ذي قار و�إىل حمافظة مي�شان عرب منطقة 
�لبترية قي���د �الإن�شاء بع���د معاناة طويلة 
لكن���ه مل يوقف �شيل �لدم���اء ب�شبب تاأخر 
�إجن���ازه بعد �أن �رتفع���ت �الأ�شو�ت عاليًا 
ومن���ذ �شن���ني طويل���ة خ�شو�ش���ًا فرتة ما 
بعد 2003 و�إعد�د عدد �ل�شيار�ت وكرثة 
�حلو�دث خ�شو�شًا يف �ملنا�شبات ومنها 

�ملنا�شبات �لدينية بالتحديد. 
تع���ددت �أ�ش���كال مطال���ب �أبن���اء �ملحافظة 
�لبت���رية  لطري���ق  ث���اٍن  �جت���اه  باإن�ش���اء 

و�أخ���ذت ت�ش���كل �أم���و�ج م���ن �ملطالب���ة مل 
يتخَل عنها �أبناء �ملحافظة يف كل منا�شبة 
منهم،و«نظم���ت  �لكث���ري  له���ا  و�ن���ربى 
جمموعة م���ن منظم���ات �ملجتم���ع �ملدين 
يف مي�ش���ان ونا�شطوه���ا حمل���ة وطني���ة 
�شعبي���ة يف �ملحافظ���ة  من���ذ ع���ام 2016 
للمطالب���ة باأجن���از طريق �لبت���رية« يقول 
�أحم���د �لعن���رب �أح���د منظمي تل���ك �حلملة 
وي�شيف »قام���ت �حلملة وبجهود جلانها 
�لتن�شيقي���ة بتنظيم زي���ار�ت للم�شوؤولني 
يف �ملحافظ���ة وعق���دت ن���دو�ت حو�ري���ة 
ورفع���ت �ملطالب���ات للجه���ات �ملعني���ة من 

�أجل �إنهاء معاناة �أبناء �ملحافظة«. 
�شجيج �ملو�ق���ع �الإلكرتوني���ة ومن�شات 
�أودى  دم���وي  ح���ادث  بخ���رب  �لتو��ش���ل 
بحي���اة �شت���ة �أ�شخا�س م���ن عائلة و�حدة 
�أث���ر ح���ادث ��شط���د�م و�لوق���ت يدنو من 
�الإفط���ار يف ي���وم رم�شاين جع���ل �لكثري 
من �أبن���اء حمافظة مي�شان يت�شاءلون يف 
حرية، متى �شيتوق���ف نزيف �لدماء على 

�شارع �ملوت؟
و�ج���ه م�شروع �إن�شاء �جت���اه ثاٍن لطريق 
�لبترية معوقات عدي���دة �رجعها بع�شهم 
حتم���ل  وع���دم  �مل�ش���روع  �شخام���ة  �إىل 
ميز�نية �ملحافظ���ة نفقات �إجنازه ، يقول 
�ملتاب���ع لل�ش���اأن �القت�ش���ادي عبد�جلب���ار 
جا�شم »هنالك قانون من جمل�س �لوزر�ء 
ي�ش���رتط  و�لتخطي���ط  �ملالي���ة  ووز�رت���ا 
تنفي���ذ �مل�شاريع �ملحلية �لت���ي ال تتجاوز 
ن�شبته���ا ٪14  م���ن �لقيمة �لكلي���ة ملو�زنة 
�ملحافظ���ة« ويتاب���ع جا�ش���م قول���ه »ومبا 
�أن م�ش���روع طري���ق �لبترية تع���ادل قيمة 
�إكمال���ه �أكرث من ن�ش���ف مو�زنة حمافظة 
مي�ش���ان رف�س جمل�س �ل���وزر�ء ووز�رتا 
�ملالية و�لتخطيط تنفيذه ح�شب �لقانون 

وبالتايل �أ�شبح م�شروع وز�ري بحت« 
�ألق���ى �أبناء حمافظ���ة مي�ش���ان �للوم على 
حت���رك  مل  كونه���ا  �ملحلي���ة  حكومته���م 
�شاكن���ًا جت���اه �إن�شاء �جتاه ث���اٍن للطريق 
وتو�شعت���ه الإ�شتيع���اب �حلرك���ة �ملرورية 
عليه ويرى �آخرون �أن �لوز�رة �مل�شوؤولة 
ه���ي من ماطل���ت يف �إجنازه كم���ا �أو�شح 
�ملتاب���ع عبد�جلبار »�أحي���ل �مل�شروع على 
وز�رة �الإعم���ار و�الإ�شكان يف عام 2013 
ومل تنف���ذه �ل���وز�رة وبعده���ا �حيل عام  
2014 ومل تنف���ذه �أي�ش���ًا  ب�شب���ب �الأزمة 
�ملالي���ة وتاأّج���ل لل�شبب ذ�ت���ه يف �الأعو�م 

�لالحقة حتى عام 2017«. 

�ش���ارع �لبت���رية �أو كم���ا ي�شم���ى )طري���ق 
ي���ا ح�ش���ني( ل�شلك���ه م���ن قب���ل �لز�ئري���ن 
م�شي���ًا عل���ى �الأقد�م م���ن �أبن���اء �ملحافظة 
يف زي���ارة �أربع���ني �الأم���ام �حل�ش���ني )ع( 
�كت�شب �شهرته من منطقة �لبترية �إحدى 
�ملناط���ق �ملحاذية ل���ه يف مي�شان قيل عنه 
�إنه �ن�شيء كخ���ط ع�شكري باأجتاه و�حد 
وبق���ي على �شاكلته وعلى �لرغم من كونه 
�أحد �ل�ش���و�رع �لرئي�شة �لت���ي تربط بني 
�ملحافظ���ات و�شلكته �لوف���ود �لقادمة عن 

طريق مي�شان �ىل �لعتبات �ملقد�شة. 
يف ع���ام 2017 مت �إدر�ج م�ش���روع �إن�شاء 
طريق  �لبترية �شمن �لفقرة 22 من �ملادة 
2  يف قانون �ملو�زنة لعام 2018 و�إلز�م 
وز�رة �لنفط بالعم���ل على تنفيذ �الجتاه 
�لث���اين لطري���ق �لبت���رية م���ن �خلدم���ات 
�الجتماعي���ة لعقود ج���والت �لرت�خي�س 
و�لت�شويت عليها  بح�شب ما �أفاد �لنائب 
�ل�شاب���ق �ملهند����س ع���ن حمافظ���ة مي�شان 

علي معارج
�حللفاي���ة  حلق���ل  �أجر�ه���ا  زي���ارة  ويف 
�لنفط���ي يف حمافظ���ة مي�ش���ان م���ن ع���ام 
2018  توعد وزير �لنف���ط �ل�شابق جبار 
�للعيب���ي �ل�ش���ركات �لنفطي���ة �لعاملة يف 
حقول مي�شان �لنفطية �لتي ال ت�شاهم يف 
معاجل���ة وفت���ح طريق �لبت���رية بو�شعها 
يف �لقائم���ة �ل�شود�ء خ���الل �جتماعه مع 
�ملقاولني �لثانويني لفت���ح طريق �لبترية 
وط���رق معاجلته من خ���الل �إن�شاء �جتاه 

ثاين 
�شغوط���ات �أبن���اء �ملحافظة عل���ى �أع�شاء 
حكومته���ا �ملحلي���ة ومطالباتهم �مل�شتمرة 
و�إيق���اف  �لطري���ق  م�ش���روع  باإجن���از 
نزي���ف �لدم بط���رق خمتلف���ة منه���ا �إقامة 
وقفات �حتجاجية ورف���ع الفتات مطالبة 
وغريها جعلت رئا�ش���ة �حلكومة �ملحلية 

�الإعالم���ي  �ملكت���ب  فاأعل���ن  �لو�جه���ة  يف 
�لر�شم���ي ملحافظ مي�شان ومل���ر�ت عديدة 
»ع���ن توجي���ه ع�ش���ر�ت �لكت���ب �لر�شمية 
م���ن �ملحاف���ظ تطال���ب �ل���وز�رة وجمل�س 
�ل���وزر�ء بتنفيذ �مل�ش���روع  دون جدوى« 
كما عر����س �ملكت���ب �لعديد م���ن �للقاء�ت 
للمحاف���ظ م���ع وزر�ء �الإعم���ار و�الإ�شكان 
بخ�شو�س �ملو�ش���وع و�عتبار �مل�شروع 
للمحافظ���ة  يتي���ح  ال  �لقان���ون  و  وز�ري 
�لعم���ل ب���ه و مو�زن���ة �ملحافظ���ة متوقفة 
من���ذ ع���ام 2013. بح�شب تعب���ري �ملكتب 

�الإعالمي.
وعقد �أبناء �ملحافظ���ة �الأمل على حتويل 
�مل�ش���روع عل���ى �ملناف���ع �الجتماعي���ة من 

�ل�شركات �لنفطية �لعاملة فيها.
جلن���ة  رئي����س  ز�ر    2018 ع���ام   يف 
�لنائ���ب  �لنياب���ة  و�الإعم���ار  �خلدم���ات 
�ل�شابق عن حمافظ���ة مي�شان ناظم كاطع 
و�لبلدي���ات  و�الإ�ش���كان  �الإعم���ار  وز�رة 
�لعامة و�لتقى بوزيرته���ا �آن نافع �أو�شي 
و ج���رى ب���ني �لطرف���ني مناق�ش���ة متويل 
م�ش���روع طري���ق ي���ا ح�ش���ني بع���د �إق���ر�ر 

�ملو�زنة �الحتادية �لعامة ل�شنة 2018. 
بع���د لق���اءه بوزي���رة �الإعم���ار و�الإ�شكان 
و�لبلدي���ات �لعام���ة توج���ه رئي����س جلنة 
�خلدم���ات و�الإعمار �لنيابي���ة �إىل وز�رة 
تنفي���ذ  يك���ون  »�أن  عل���ى  موؤك���دً�  �ملالي���ة 
�مل�ش���روع من قب���ل وز�رة �لنف���ط و �إلز�م 
يف  بامل�شاهم���ة  �الأجنبي���ة  �ل�ش���ركات 
�إجن���ازه �أو م���ن �لب���رتودوالر ولي�س من 
�ملناف���ع �الجتماعي���ة ك���ون ه���ذه �ملناف���ع 
تعود �إىل �الأق�شية و�لنو�حي �ملت�شررة  
يف مي�ش���ان علم���ًا �أن كلف���ة �مل�شروع �أكرث 
من �ملنافع �الجتماعية« كما �أو�شح مكتبه 

�الإعالمي. 
وبع���د موجة من �للق���اء�ت و�لوعود بقي 

م�ش���روع طري���ق �لبترية يع���اين �الإهمال 
ومل يت���م �لعم���ل �لفعل���ي في���ه حت���ى عام  
�أعل���ن  نيابي���ة الحق���ة  2019 ويف دورة 
ع�شو جلن���ة �خلدمات و�الإعم���ار و�لنقل 
و�الإت�ش���االت �لنائب عن حمافظة مي�شان 
ع���ن  �ل�شلم���ان  خزع���ل  م�ش���ر  �ملهند����س 
»��شتح�ش���ال مو�فق���ة وز�رة �ملالي���ة على 
تخ�شي�س �ملبالغ �لالزمة لتنفيذ م�شروع 
طريق �لبترية - فجر - �آل بدير و�إ�شافتِه 
ل���وز�رة  �الأ�شتثماري���ة  �ملو�زن���ة  �ىل 

�الإ�شكان و�الإعمار و�لبلديات �لعامة«. 
�لقانوني���ة  �الإج���ر�ء�ت  »�إكم���ال  مبين���ًا 
للتخ�شي�س �ملايل الإن�شاء طريق �لبترية 
و�إدر�ج���ه �شم���ن �ملو�زن���ة �ال�شتثمارية 
ل���وز�رة �الإ�ش���كان و�الإعم���ار و�لبلدي���ات 

�لعامة لعام ٢٠١٩«. 
ويف �لع���ام ذ�ت���ه �أعلنت �ملديري���ة �لعامة 
للط���رق و�جل�ش���ور ع���ن مناق�ش���ة �إن�شاء 
�الجت���اه �لث���اين لطري���ق �لبت���رية �لفجر 
�آل بدير يف مرحلت���ه �الأوىل يف حمافظة 

مي�شان. 
لتعل���ن �شرك���ة �أ�ش���ور �لعام���ة للمقاوالت 
�الإن�شائي���ة �ملبا�شرة بالعم���ل يف م�شروع 
�إن�ش���اء �الجت���اه �لث���اين لطري���ق ) بتريه 
- فج���ر - �ل بدي���ر ( يف مرحلت���ه �الأوىل 
باأ�ش���ر�ف مبا�شر م���ن قب���ل مديرية طرق 

وج�شور حمافظة مي�شان. 
وحت���ى يب�ش���ر �إجن���از م�ش���روع طري���ق 
�لبت���رية �لنور �شتبقى ذكرى �شحايا هذ� 
�ل�ش���ارع ومنه���م ري�ش���ان و�أف���ر�د عائلته 
�لذين ر�حو� �شحي���ة �لتاأخر يف �إجنازه 
مرتبط���ة مبعاناة طويلة م���ن �أجل �إن�شاء 
طري���ق �شرت�تيج���ي يربط ب���ني حمافظة 
ت�شلك���ه  �الأخ���رى  و�ملحافظ���ات  مي�ش���ان 
�أو وج���ل يف  خ���وف  ب���دون  �ل�شي���ار�ت 

تنقلها بني �ملحافظات و�ملدن �لعر�قية.

نزيف اآخر لمدينة مثخنة بالجراح 
مي�سان ف��ي  ال��م��وت  ط��ري��ق 

رحلتهم تجاه مدينة النجف الأ�صرف وهم يحملون جنازة اأمهم المتوفية من 
اأجل مواراتها الثرى في مقبرة وادي ال�صالم انتهت في منت�صف الطريق، فلم 
يتبادر الى اأذهان العائلة المنكوبة بفقدان اأحد اأركانها الأ�صا�صية اأن حياتهم 

�صتنتهي عند هذا الحد واأنهم متوجهون حيث ذهبت والدتهم الى غير رجعة. 

تنامي ظاهرة الت�سّول في كربالء يثير الت�ساوؤل واالنتقاد
ما زلت اتذكر �صراخهم الذي مالأ ال�صارع في تلك 

الليلة الباردة، تقول نوال اإبراهيم، وت�صيف: كان 
نحيبهم وتو�صلهم ليعفوا عنهم يقطع نياط القلب، 

وهو يرعد ويزبد ويزيد ب�صربهم حتى خيل لي اأنه 
ثور هائج.



    اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

م�شّككون من الدرجة الأوىل!

اإن ارها�صات ما جرى في مباريات 
الأدوار الم�ؤهلة الى دوري الدرجة 
الأولى، والعترا�صات الُمبالغة في 

اآلية التناف�س وت�صنيف الفرق، 
وما نجم عن ذلك من فقدان بع�صها 

حظ�ظ التاأهل، ل تتحّمل م�ص�ؤوليته 
الهيئة التطبيعية، 

�لعدد )4934( �ل�شنة �لثامنة ع�شرة - �الحد )2( �آيار 2021
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netرياضة

بعي���دً� عن �شجيج �خلا�شرين، مّم���ن مل يجدو� و�شيلة للتعوي�ض 
ع���ن خيبتهم بع���دم �حل�شول على مقعد �شم���ن جمموعتي دوري 
�أندي���ة �لدرج���ة �الأوىل للمو�ش���م 2020-2021 �ش���وى �لت�شكيك 
بنز�هة �إج���ر�ء�ت بع�ض �للج���ان �لعاملة يف �لهيئ���ة �لتطبيعية، 
فاإن م�شي �الأخرية باجناز ��شتحقاق �لبطولة �لثانية يف �لعر�ق 

هو ُمنجز مقّدر يف ظرفه و�إمكاناته.
برغم �لف���رة �لق�شري �لتي ُكّلف بها رئي�ض �لهيئة �لتطبيعية �إياد 
بنيان وزمالوؤه من قبل �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم يف �لثاين من 
ني�ش���ان عام 2020 عق���ب ��شتقالة جمل����ض �إد�رة �الحتاد �ل�شابق 
برئا�ش���ة عبد�خلالق م�شع���ود، فاإن �لهيئة متّكنت م���ن �إد�رة �أكرث 
م���ن ن�شاط مه���م للك���رة �لعر�قية يف ظ���ّل تعاون مالكاته���ا �لفنية 
و�الإد�رية �لتي حتّملت ثق���ل �مل�شوؤولية لتم�شية مناف�شات دوري 
�لك���رة �ملمت���از، وتاأم���ن �أف�ش���ل �ُشبل �إع���د�د للمنتخ���ب �لوطني 
�الأول يف رحل���ة ت�شفي���ات موندي���ال 2022، ث���م توّجهت لتنظيم 
�ش���ْت الأندية )�لدرجة  دوري���ات نعدها �شريان �حلي���اة للعبة ُخ�شّ
�الأوىل، �شب���اب �ملمت���از و�شب���اب �الأوىل( �إ�شاف���ة �إىل بطولت���ي 
�لرديف ودوري �لنا�شئن، الأهمية �لتناف�ض بن خمتلف �الأعمار، 

و�كت�شاف �ملو�هب �ملخبوءة بن زو�يا �الإهمال!
رمبا نتفق مع زمالء �أجتهدو� يف طرح �آلية معّينة ت�شرّي مناف�شات 
�أندية �لدرج���ة �الأوىل غري ما خّططت له جلنة �مل�شابقات برئا�شة 
د.حيدرع���ويف، لكن يف �لنتيجة و�فقت �الأندية على �مل�شاركة يف 
�لت�شفي���ات، وبلغت حمّطته���ا �لنهائية ع���ر جمموعتن تتناف�ض 
من مرحلة و�حدة، يتاأّهل بطالها �ىل �لدوري �ملمتاز، مع �نتظار 
ت�شمي���ة �شاحب �لبطاقة �لثالثة بن �شاحب �ملركز 18 يف �ملمتاز 
وحام���ل بطاق���ة �لث���اين يف �الأوىل، وبذل���ك تتم عملي���ة �ل�شعود 
و�لن���زول يف خت���ام �ملو�شم كا�شتحقاق ع���ادل للجميع وتعوي�شًا 
ع���ن �ملو�ش���م �مللغى 2019-2020 بق���ر�ر �لهيئ���ة �لتطبيعية يوم 
2 حزي���ر�ن 2020 متا�شي���ًا مع قر�ر�ت خلي���ة �الأزمة باالتفاق مع 

خم�شة ع�شر ناديًا �إثر �لتف�ّشي �خلطري جلائحة كورونا.
ع���ودة �أندي���ة �حل�ش���ن و�لدف���اع �مل���دين و�جلن�شي���ة و�جلي����ض 
وم�ش���ايف �جلن���وب و�ش���وق �ل�شي���وخ وعفك وكرب���الء ونوروز 
�لت���ي  �ل�شم���ال  وبر�يت���ي و�ل�شرق���اط و�لعل���م و�لكوف���ة وغ���از 
تلع���ب يف �ملجموع���ة �الأوىل، و�لبح���ري و�ل�شناع���ة و�ل�شلي���خ 
و�ملرور و�أكد و�لنا�شرية و�التف���اق وبابل و�لبي�شمركة ودهوك 
و�شامر�ء و�لرمادي ودياىل ومي�شان وهي تتبارى يف �ملجموعة 
�لثاني���ة، متثل ع���ودة طموحة لبع�شها مبدربيه���ا والعبيها �لذين 
ي�شتذكرون ما�شيها �جلمي���ل يف مو��شم �شابقة كانت ت�شّكل قلقًا 
لالأندية �جلماهريية مثل نادي �لرمادي )ال �حل�شر( من بن �أكرث 
�لف���رق �شناعة للنج���وم يف �شنّي �لت�شعينيات وق���د مّثل ع�شر�ت 
�لالعب���ن منتخبات �لوطن���ي و�الأوملبي و�ل�شب���اب بر�عة، وهم 
يدين���ون بالف�ش���ل للمدرب �لر�ح���ل م�شطفى عم���ر�ن وزمالء له، 

�أو�شلوهم �ىل م�شاف �لكبار.
�إن �رها�ش���ات ما ج���رى يف مباري���ات �الأدو�ر �ملوؤهلة �ىل دوري 
�لتناف����ض  �آلي���ة  يف  �ملُبالغ���ة  و�العر��ش���ات  �الأوىل،  �لدرج���ة 
وت�شني���ف �لف���رق، وما جنم ع���ن ذلك من فق���د�ن بع�شها حظوظ 
�لتاأه���ل، ال تتحّمل م�شوؤوليته �لهيئة �لتطبيعي���ة، فقد مّت �التفاق 
عل���ى كل ذلك بح�شور روؤ�ش���اء �حتاد�ت كرة �لق���دم �لفرعية يوم 
�لر�ب���ع و�لع�شري���ن م���ن �آب 2020! وعليه ف���اإن �شلوكيات بع�ض 
م�ش���وؤويل �الأندي���ة كاإد�ري���ن ومدرب���ن وحت���ى �إعالمي���ن مّمن 
فق���دو� فر�ش���ة �لتو��ش���ل يف �ل���دوري تدينه���م �أنف�شه���م ولي����ض 
غريه���م، فروؤ�ش���اء �أنديته���م و�فقو� عل���ى ت�شنيفه���م وم�شاركتهم 
وقبوله���م بالنتائج، ف���ال يوجد �أي ُمّرر ل�ش���ّن هجمات متو��شلة 
ُت�شيء ل�ُشمعة �للعب���ة وت�شع �لكرة �لعر�قية يف حمل �ُشبهة �أمام 
�الحت���اد�ت �لدولية يف ظّل مر�قبة �الإع���الم �خلارجي لكل ما يرد 
يف من�ش���ور�ت بع�ض �لزم���الء �لذين يتحّملون ج���زءً� كبريً� مّما 
يجري كونه���م لعبو� �أدو�رً� مرّكبة بداًل ع���ن م�شاورين قانونين 
�ش���ن يف �لريا�شة يفر�ض �نتد�بهم يف �أنديتهم مي�شون  متخ�شّ
رين و�نتز�ع حقوقها �إن كان���ت م�شمونة، وهنا  مبقا�ش���اة �ملق�شّ
ي�شتدع���ي �لظرف �إج���ر�ء حازم من �حت���اد �ل�شحاف���ة �لريا�شية 
الإيق���اف م���ن ُي�شهم يف �شكب �لزيت على �لن���ار دون وعي بدو�فع 

�النتماء للمحافظة!   
نتمّن���ى جن���اح دوري �أندي���ة �لدرج���ة �الأوىل عل���ى غ���ر�ر دوري 
�الأ�ش���و�ء، وه���ي فر�شة الختبار ق���در�ت �حل���كام �ل�شباب �جُلدد 
لتاأخذ جلنة �حلكام باأيديه���م للتدّرج يف �لت�شنيف م�شتقباًل، كما 
يجب ُمر�ع���اة �شالح �ملالعب، مع تطبيق �ج���ر�ء�ت �حلماية من 
كورون���ا، و�ملحافظة عل���ى �شالمة �ملباريات م���ن دون حدوث �أية 
م�شاج���ر�ت ب�شبب عدم كفاي���ة �لعنا�شر �ملكلف���ة بحمايتها غالبًا، 
�آمل���ن �أن ين���ال �أكرث من الع���ب موهوب بطاقة �لثق���ة من مدربي 

�ملنتخبات �لوطنية بجد�رة.

 30 ال���ج����ل���ة  لإن����ط����اق  م�����ع����داً  اأي�������ار   12 ت���ح���دد  ال��م�����ص��اب��ق��ات   
الجوي��ة ي�ش��عى اإلى مح��و الخيب��ة الآ�ش��يوية بلق��اء الديوانية  

 بغداد / حيدر مدل�ل   

مت�ش���در  �جلوي���ة  �لق���وة  فري���ق  يلتق���ي 
�لرتي���ب بر�شي���د 59 نقط���ة يف �ل�شاع���ة 
�لعا�ش���رة م�ش���اء بع���د غد �لثالث���اء �ملو�فق 
�لر�ب���ع من �شهر �أيار �جل���اري، على ملعب 
�ل�شع���ب �ل���دويل بالعا�شم���ة بغ���د�د، م���ع 
�شيف���ه �لثقيل فري���ق �لديو�ني���ة �خلام�ض 
ع�شر �شاحب �لنقاط 29 يف مبار�ة موؤجلة 
م���ن �جلولة �ل�شابعة و�لع�شرين من دوري 
�لكرة �ملمت���از باملو�شم 2020-2021 �لذي 
يتو��ش���ل بغي���اب �جلماهري ع���ن �لتو�جد 
على �ملدرج���ات تنفيذً� للروتوكول �لطبي 
�ل�شام���ل �ل���ذي و�شعت���ه جلن���ة �مل�شابقات 
�ملركزية يف �لهيئ���ة �لتطبيعية باحتاد كرة 
�لق���دم للحفاظ على �شحة و�شالمة �جلميع 
وال�شيم���ا يف ظّل ظه���ور �ل�شاللة �جلديدة 
م���ن فايرو����ض كورون���ا )كوفي���د19-( منذ 
ي���وم �لثالث ع�شر من �شه���ر �شباط �ملا�شي 
�ل���ذي �أّدت �ىل �رتف���اع مع���دل �الإ�شاب���ات 
حي���ث بلغ���ت �أك���رث م���ن ثماني���ة �آالف يف 
�ليوم �لو�حد وجتاوزت �أكرث من 40 حالة 
وف���اة ح�ش���ب �آخ���ر �لبيانات �ل�ش���ادرة من 
قب���ل وز�رة �ل�شّحة و�لبيئ���ة بالتعاون مع 

منظمة �ل�شّحة �لعاملية.

مفكرة اأودي�ص�
و�شتكون مبار�ة �الأحمر �لديو�ين غاية يف 
�الأهمية يف مفكرة �أيوب �أودي�شو والعبيه 
باعتبارها �لبو�بة ملحو �آثار �خلروج �ملبّكر 
من ن�شخة 2021 بدوري �أبطال �آ�شيا لكرة 
�لقدم بع���د �حتالل �ل�شق���ور �ملركز �لر�بع 
و�الآخ���ري بر�شيد نقطت���ن فقط يف ترتيب 
ف���رق �ملجموع���ة �لثاني���ة �لت���ي �شّمت �ىل 
جانبهم فرق �ل�شارقة �الإمار�تي وتر�كتور 
وباختاك���ور  �الإي���ر�ين  تري���ز  �ش���ازي 
�الأوزبك���ي يف �لتجّم���ع �ل���ذي �أقيم مبدينة 
�ل�شارقة �الإمار�تية خالل �لفرة من �لر�بع 
ع�ش���ر ولغاي���ة �لثالث���ن م���ن �شه���ر ني�شان 
�ملا�شي �شمن ح�شاب �لدور �الأول مبنطقة 
غربي �لقارة مّما وّلد �حلزن و�خليبة لدى 
�ل�ش���ارع �لريا�ش���ي �لعر�ق���ي م���ن �لنتائج 
�ملخّيب���ة يف �ش���ت مباري���ات لعبوها خالل 

جولت���ي �لذهاب و�الإي���اب مل يتذّوقو� طعم 
�النت�ش���ار فيها برغم تو�ج���د عدد كبري من 
�لنجوم �شم���ن �شفوف �ملنتخ���ب �لوطني 
لك���رة �لق���دم �مل�ش���ارك حالي���ًا بالت�شفي���ات 
�الآ�شيوية �مل�شركة لنهائي���ات كاأ�ض �لعامل 
لك���رة �لق���دم 2022 بقط���ر وبطول���ة كاأ�ض 

�آ�شيا لكرة �لقدم 2023 بال�شن.

ت��صيع الفارق
وبات �النت�ش���ار �لتا�شع ع�ش���ر هو �لهدف 
�جلدي���د �ل���ذي يطم���ح في���ه فري���ق �لق���وة 
�جلوي���ة لك���رة �لق���دم م���ن �أج���ل مو��شل���ة 
�لتم�ّش���ك بال�شد�رة، وتو�شي���ع �لفارق �ىل 
�ش���ت نق���اط ع���ن غرمي���ه �لتقلي���دي فري���ق 
�لزور�ء �لو�شي���ف بر�شيد 55 نقطة برغم 
�أنه �شيفتقد خدم���ات �لقنا�ض �أمين ح�شن 
�ملرّب���ع على �شد�رة �لهد�ف���ن حيث ميلك 
يف جعبته 14 هدفًا لع���دم �كت�شابه �ل�شفاء 
�لت���ام من �الإ�شابة �لت���ي �أ�شطّر على �إثرها 
الإجر�ئ���ه عملي���ة جر�حية عاجل���ة يف عظم 

�لوجنة عل���ى �أثر �حتكاكه مع �أحد مد�فعي 
فري���ق �ل�شارقة �الإمار�تي لك���رة �لقدم يوم 
�لر�ب���ع ع�شر م���ن �شهر ني�ش���ان �ملا�شي يف 
�جلولة �الأوىل من مرحلة �لذهاب حل�شاب 
�ملجموعة �لثانية بدور �ملجموعات وغيابه 
عن �ملباريات �خلم�ض �ملا�شية يف �لبطولة 
�لب���دين  �الإره���اق  ع���ن  ف�ش���اًل  �الآ�شيوي���ة 
�ل���ذي يعاين منه �أغل���ب زمالئه يف �لفريق 
ب�شبب �ل�شغط �ملتو��شل عليهم خلو�شهم 
�ملباري���ات �مل�شتم���رة منذ ي���وم �ل�شابع من 
�ل�شهر ذ�ته �أمام فري���ق �لوحدة �ل�شعودي 
�شمن �لدور �الإق�شائي على ملعب �ل�شر�ئع 
مبدينة مكة �ملكرمة قبل �النتقال �ىل مدينة 
�ل�شارق���ة �الإمار�تي���ة خلو����ض مناف�ش���ات 
�لدور �الأول حتى ي���وم �لتا�شع و�لع�شرين 

من �ل�شهر نف�شه.

م�اجهة نفط ال��صط
و�شيلع���ب فريق �لقوة �جلوي���ة لكرة �لقدم 
�جلول���ة  م���ن  �لثاني���ة  �ملوؤجل���ة  مبار�ت���ه 

�لثامنة و�لع�شرين �أم���ام �شيفه فريق نفط 
�لو�ش���ط �خلام����ض بر�شي���د 49 نقط���ة يف 
�ل�شاع���ة �لعا�شرة م�شاء يوم �جلمعة �ملقبل 
�مل�ش���ادف �ل�شابع م���ن �شهر �أي���ار �جلاري 
عل���ى ملع���ب �ل�شع���ب �ل���دويل بالعا�شم���ة 
بغ���د�د، فيم���ا ينتظر م���ن جلن���ة �مل�شابقات 
�ملركزي���ة يف �حتاد كرة �لق���دم �لك�شف عن 
موعد مبار�ته �ملوؤجل���ة �لثالثة من �جلولة 
�لتا�شع���ة و�لع�شرين �أمام فري���ق �ل�شماوة 
�شاحب �ملركز �لتا�شع ع�شر �لذي ميلك 23 

نقطة يف جعبته.
و�شيو�جه فريق �ل�شرطة لكرة �لقدم �لر�بع 
بر�شي���د 49 نقط���ة يف �ل�شاع���ة �لعا�ش���رة 
م�ش���اء ي���وم �الربع���اء �ملقب���ل   عل���ى ملعب 
�ل�شع���ب �ل���دويل بالعا�شم���ة بغ���د�د فريق 
نف���ط مي�شان �لتا�ش���ع بر�شيد 36 نقطة يف 
لق���اء موؤّجل من �جلولة �لثامنة و�لع�شرين 
�شيك���ون مثريً�، فيم���ا �شيحلُّ �شيف���ًا ثقياًل 
عل���ى م�شّيفه فريق �لك���رخ �لعا�شر بر�شيد 
36 نقط���ة يف �ل�شاع���ة �لر�بع���ة ع�شر يوم 

�ل�شب���ت  �ملقبل عل���ى ملع���ب �ل�شاحر �أحمد 
ر��شي مبدينة �ملن�شور يف مبار�ة موؤّجلة 
من �جلول���ة �لتا�شعة و�لع�شري���ن للمو�شم 

�حلايل.

اجل�لة 30
ومن جه���ة �أخرى حّددت جلن���ة �مل�شابقات 
�ملركزي���ة يف �لهيئ���ة �لتطبيعي���ة يف �حتاد 
كرة �لقدم يومي �لثاين ع�شر و�لثالث ع�شر 
م���ن �شهر �أي���ار �جل���اري الإقام���ة �ملباريات 
�لع�ش���ر م���ن �جلول���ة �لثالث���ن م���ن دوري 
�لك���رة �ملمتاز على مالع���ب �لعا�شمة بغد�د 
و�ملحافظات �جلنوبي���ة و�لفر�ت �الأو�شط 
و�إقليم كرد�شتان حيث يلتقي فريق �لطلبة 
لك���رة �لقدم م���ع �شيفه فريق نف���ط مي�شان 
�لقادم من مدينة �لعمارة، فيما يلعب فريق 
�لنفط على ملعب �لتاجي مع فريق �لكرخ، 
ويغادر فري���ق �لزور�ء �ىل حمافظة دهوك 
ملو�جهة فريق ز�خو عل���ى �أر�شه، وتنتظر 
فري���ق �أربي���ل مب���ار�ة �شعب���ة م���ع م�شيفه 
فري���ق �ل�شرط���ة، وي�شه���د ملع���ب �ل�شع���ب 
�ل���دويل قّم���ة كروي���ة ب���ن فريق���ي �لنجف 
و�لق���وة �جلوية، وي�شد فري���ق �ل�شناعات 
�لكهربائية �لرحال �ىل حمافظة بابل للقاء 
فريق �لقا�ش���م على ملعب �لكف���ل �الأوملبي، 
وي�شتقب���ل فريق �أمان���ة بغد�د عل���ى ملعبه 
مبتن���زه �لزور�ء فري���ق �ملين���اء �لب�شري، 
ويلع���ب فري���ق نف���ط �لو�ش���ط عل���ى ملعب 
كرب���الء �لدويل مبحافظة كرب���الء �ملقد�شة 
م���ع فري���ق �لكهرب���اء �لبغ���د�دي، وتنتظ���ر 
فري���ق نف���ط �لب�ش���رة مو�جه���ة �شعبة مع 
م�شيف���ه فري���ق �لديو�ني���ة، ويلع���ب فريق 
�حلدود على ملعب �لتاجي مع �شيفه فريق 

�ل�شماوة �لقادم من حمافظة �ملثنى.
وكانت نتائج �جلول���ة �لتا�شعة و�لع�شرين 
ق���د �أ�شف���رت عن ف���وز �لنجف عل���ى �لطلبة 
بنتيج���ة )2-0( و�لكهرب���اء على �لديو�نية 
)3-0( و�مليناء على �أربيل بالنتيجة ذ�تها، 
وتع���ادل �حل���دود مع نف���ط �لو�ش���ط �شلبًا، 
وتع���ادل نفط �لب�ش���رة مع �لقا�ش���م �إيجابًا 
)1-1( وف���وز �ل���زور�ء عل���ى �أمان���ة بغد�د 
)1-0( و�ل�شناعات �لكهربائية على ز�خو 

بالنتيجة نف�شها.

 بغداد / املدى

تتو��ش���ل مناف�شات �جلول���ة �لثانية من دوري 
�ل�شل���ة �ملمت���از باملو�ش���م 2020-2021 �ل���ذي 
ت�شارك فيه ف���رق �لنفط حامل �للقب و�ل�شرطة 
�جلوي���ة  و�خلط���وط  �ل�شعب���ي  و�حل�ش���د 
و�الأعظمية و�حللة و�لت�شامن �لنجفي وز�خو 

ونفط �ل�شمال وغاز �ل�شمال ونفط �لب�شرة.
وجت���ري ثالث���ة لقاء�ت بع���د غد �لثالث���اء على 
قاع���ات �لعا�شم���ة بغ���د�د و�ملحافظ���ات حي���ث 
يلتق���ي فريق �لت�شامن �لنجفي �لثامن بر�شيد 
21 نقطة يف �ل�شاع���ة �لثالثة ع�شرً� مع �شيفه 
�ل�شع���ب فريق نف���ط �لب�شرة �لر�ب���ع بر�شيد 
25 نقط���ة عل���ى قاع���ة �الإد�رة �ملحلي���ة �ملغلق���ة 
لالألعاب �لريا�شي���ة مبحافظة �لنجف �الأ�شرف 
يف �للق���اء �لذي ي�شعى منه �ملدرب ن�شال غامن 
�ىل �إيق���اف م�شل�شل �النت�شار�ت �لر�ئعة �لتي 
حققها مناف�شه خالل �لفرة �الأخرية مّكنته من 
�لتو�جد �شمن د�ئ���رة �ملرّبع �لذهبي بالدوري 
�حلايل مع���ّواًل على وقوف عام���ل �الأر�ض �ىل 
جنب العبيه، فيما �شيجمع �للقاء �لثاين فريق 
ز�خ���و �ل�شابع بر�شي���د 21 نقط���ة يف �ل�شاعة 
�لر�بعة ع�شرً� م���ع م�شيفه فريق �حللة �لقابع 
يف �ملرك���ز �لث���اين ع�ش���ر و�الأخري �ل���ذي ميلك 
يف ر�شي���ده 17 نقط���ة عل���ى قاع���ة �ل�شهي���د 
حم���زة نوري مبحافظة باب���ل حيث ين�شد 
من���ه �الأخري �ىل نيل �لف���وز �لثاين خالل 
م�شريته من���ذ �نطالق م�شو�ره بعد فوزه 
�الأول عل���ى فري���ق �الأعظمية ي���وم �حلادي 
و�لع�شري���ن من �شه���ر كان���ون �الأول �ملا�شي 
على قاعة �ل�شعب �ملغلق���ة لاللعاب �لريا�شية 

برغ���م �أنه �شيو�جه مناف�ش���ًا �شر�شًا يلعب حتى 
�للحظات �الأخرية من �الأ�شو�ط �الأربعة.

وتتج���ه �الأنظ���ار يف �ل�شاع���ة �لر�بع���ة ع�شرً� 
�ىل قاع���ة �ل�شع���ب �ملغلق���ة لالألع���اب �لريا�شية 
بالعا�شم���ة بغ���د�د حي���ث حتت�ش���ن كال�شيك���و 
�شاخن جديد لل�شل���ة �لعر�قية بن فريق �لنفط 
�ملت�ش���در بر�شي���د 37 نقط���ة م���ن 19 مب���ار�ة 
�لو�شي���ف  �ل�شرط���ة  فري���ق  �لل���دود  وغرمي���ه 
بر�شيد 32 نقطة من 17 مبار�ة �لتي يتوقع �أن 
ت�شهد �إث���ارة ونّدية بن العبيهم���ا �ملتو�جدين 

�شم���ن �شفوف �ملنتخ���ب �لوطني لك���رة �لقدم 
ورغبتهم �جلاحمة يف �لتاأهل �ملبّكر �ىل �لدور 
�لث���اين يف �إط���ار �شر�عهم���ا �ملتو��ش���ل نح���و 
�ل�ش���ري �ىل �لدور �لنهائي م���ن �لدوري �ملمتاز 
للظفر باللقب وخا�شة �الأول �لذي يرنو مدّربه 
خالد يحيى للحفاظ على �للقب للمو�شم �لر�بع 
عل���ى �لتو�يل برغم �الأزمة �ملالية �خلانقة �لتي 
مي���ّر بها ناديه من���ذ بد�ية �لع���ام �جلاري لعدم 
�شة ل���ه من قبل وز�رة  ت�شّلم���ه �مليز�نية �ملخ�شّ

�لنفط �لر�عي �لر�شمي له وجلميع فرقه.

كال�شيكو �شلوي �شاخن بين النفط وال�شرطة في ال�شعب

 بغداد / املدى

م�شطفى  �لقدم  لكرة  �لكهربائية  �ل�شناعات  فريق  مهاجم  �أ�شتعاد 
مبرمى  �لثمن  �لفوز  هدف  �ح��ر�زه  بعد  �لتهديفية  �شهيته  حممود 
فريق ز�خو لكرة �لقدم يف �لدقيقة �لثانية و�ل�شتن يف �ملبار�ة �لتي 
ختام  يف  بغد�د  بالعا�شمة  �لريا�شي  �ل�شناعة  نادي  ملعب  �شيفها 
مناف�شات �جلولة �لتا�شعة و�لع�شرين من دوري �لكرة �ملمتاز لريفع 
ر�شيد فريقه �ىل �لنقطة �لثالثن يف �ملركز �لر�بع ع�شر بالرتيب 
ونفط  و�ل�شرطة  و�لنجف  و�ل����زور�ء  �جل��وي��ة  �ل��ق��وة  ف��رق  خلف 
�لو�شط وز�خو و�لنفط و�مانة بغد�د ونفط مي�شان و�لكرخ و�مليناء 

ونفط �لب�شرة و�أربيل.
و�شام م�شطفى حممود عن ت�شجيل �الأهد�ف منذ يوم �حلادي ع�شر 
من �شهر �آذ�ر �ملا�شي �لذي �شهد ت�شجيل هدفه �ل�شاد�ض على �لتو�يل 
�لثالثة و�لع�شرين  �لقدم �شمن �جلولة  لكرة  فريق �حلدود  مبرمى 
�النتقاالت  ف��رة  خ��الل  �لقدم  لكرة  �ل���زور�ء  فريق  من  �نتقاله  منذ 
من  �أ�شبح  حيث  �ملا�شي  �شباط  �شهر  من  �ل�شاد�ض  يوم  �ل�شتوية 
�الأمامي  �لتدريبي يف �خلط  �ملالك  ي�شتخدمها  �لتي  �الأ�شلحة  �أبرز 
ويثري �لرعب لدى مناف�شيه من مد�فعي �لفرق �ملناف�شة من �الأهد�ف 
�الأهد�ف  غّلته من  زيادة  �الآن، ويطمح �ىل  نالها حلد  �لتي  �ل�شبعة 
�لتي ت�شهم يف و�شع فريق �ل�شناعات �لكهربائية يف �ملركز �الآمن 
�لتي  �لرغبات  مقّدمة  من  وه��ي  ل��ل��دوري،  �لنهائية  �لالئحة  �شمن 

�لنادي علي خلف ي��ن�����ش��ده��ا رئ��ي�����ض 
خ���الل �مل��و���ش��م 
�جل��������������������اري 
ج����ان����ب  �ىل 

�لتعاقد  جتديد 
مل���و����ش���م �آخ�����ر 
م����ع م�����ش��ط��ف��ى 

حممود.

الهداف حممود اأمل ال�شناعات 
نحو مركز اآمن!

 الدوحة / خا�س باملدى

�أكد كاب���ن منتخبنا �لوطني لك���رة �لقدم �الأ�شبق 
يون����ض حمم���ود، و�مل�شري و�ئل جمع���ة )�شفري� 
برنام���ج �إرث قط���ر( �أن مناف�ش���ات بطول���ة كاأ����ض 
�لعرب 2021 �لتي ت�شت�شيفها قطر نهاية �لعام 
�جل���اري مب�شاركة 23 منتخبًا، �شيرقبها ب�شغف 
ع�ّش���اق كرة �لقدم يف �لع���امل �لعربي لتحديد بطل 

�لعرب يف كانون �الأول �ملقبل.
وق���ال يون����ض حممود، �ل���ذي قاد �أ�ش���ود �لر�فدين 
للتويج بلقب كاأ�ض �آ�شيا 2007: “لقد حتّم�شت 
و�أن���ا �أتاب���ع �لقرع���ة ت�ش���ع منتخب بل���دي مع 
منتخ���ب �لبل���د �مل�شت�شيف قط���ر يف جمموعة 
�ملو�جه���ات  �شج���ل  يزخ���ر  حي���ث  و�ح���دة، 
�ل�شابق���ة ب���ن �لفريق���ن مبباري���ات مث���رية، 

م���ا َيعد مبب���ار�ة �أخ���رى مرتقب���ة بن �لفريق���ن �شمن 
مناف�شات �ملجموعة �الأوىل.«

و�أ�ش���اف حممود: “جن���ح كال �لفريقن يف �إحر�ز لقب 
كاأ����ض �آ�شيا مبنتخبات �شاب���ة، و�شيتطلع كل منهما �إىل 
�إب���ر�ز �إمكاناته �أم���ام �جلمهور من �أنح���اء �لعامل قبيل 
��شت�شاف���ة قط���ر الأول ن�شخة من �ملوندي���ال يف �لوطن 
�لعرب���ي. وبالطب���ع ل���ن يك���ون م���ن �ل�شهل �نتق���ال كال 
�لفريق���ن ع���ر �الأدو�ر �لتالية من مناف�ش���ات �لبطولة، 
حي���ث �شيتطل���ب ذل���ك مو�جه���ة �أف�ش���ل منتخب���ات يف 
�ملنطق���ة، خا�شة منتخبات �شمايل �إفريقيا �لتي ي�شارك 
عدد من العبيها يف �أهم دوريات كرة �لقدم �الأوروبية.«
و�أ�شار و�ئل جمعة �إىل �أن �لبطولة �شتك�شف عن �أف�شل 
منتخب عربي، وهو �الأم���ر �لذي يتمحور حوله نقا�ض 
د�ئ���م يف �ملقاه���ي وعلى و�شائل �لتو��ش���ل �الجتماعي 

يف جميع �أنحاء �لعامل �لعربي.

و�أ�ش���اف جمع���ة، �أ�شط���ورة �لن���ادي �الأهل���ي �ل�شابق، 
و�ملتّوج بكاأ�ض �الأمم �الإفريقية مع منتخب بالده ثالث 
م���ر�ت متتالية: “على �لرغم من تطّلع �لكثريين ملتابعة 
�للق���اء �ملرتق���ب ب���ن بطل���ي �إفريقيا م�ش���ر و�جلز�ئر، 

�للذي���ن يزخ���ر �شجلهم���ا �لك���روي بتاري���خ حاف���ل من 
�لت���ي  �ملب���ار�ة  �أي�ش���ًا  �أترق���ب  �أنن���ي  �إال  �الإجن���از�ت، 
�شتجم���ع منتخب���ي �ل�شعودي���ة و�ملغ���رب، و�أعتقد باأن 
�ملباري���ات �لتي �شت�شه���د مو�جهات ب���ن منتخبات من 
قارتن �شتع���ّزز من �أد�ء �لفرق �مل�شارك���ة يف �لبطولة، 
وتتّوج عن ج���د�رة و��شتحقاق بطل �لعامل �لعربي يف 

كرة �لقدم.« 
و�أ�ش���ار جمع���ة �إىل �أن تنظي���م كاأ����ض �لع���رب قب���ل عام 
تقريب���ًا من ��شتقب���ال قطر للم�شجع���ن و�ملنتخبات من 
�أنح���اء �لع���امل يف �ملوندي���ال �ملرتق���ب يعت���ر �حتفااًل 
للجماه���ري، وع�ش���اق كرة �لق���دم ��شتع���د�دً� الأول كاأ�ض 
ع���امل يف �ملنطق���ة، الفت���ًا �إىل �أن �إقامة مناف�ش���ات كاأ�ض 
�لعرب يف مالع���ب مونديالية يعد فر�ش���ة قّيمة خا�شة 
للمنتخبات �لتي لن حتظى ب�شرف �لتاأهل �إىل نهائيات 

مونديال قطر 2022.

�شفريا اإرث قطر: كاأ�س العرب �شتتوج الأف�شل بني قارتني



2
�مر�أة"! دماغ  في  هادي�س  "�إن 

�إقر�ر و��سح بالحال و�إقر�ر بم�س�ؤوليتها �إذ 
ت�س���ارك "�لخارج" في �ل�ق�ف �سد روحها. 
هي �نم�ذج من �لمعاناة �لفردية على هام�س 
�لحركة �لن�س�ية ال �إ�سهام مبا�سر فيها، نحن 
في �لمنطق �لث�ري ال نكتفي بهذ�، نلح على 
تج���اوزه، على �لخروج عن �لط�ق، نريد �أن 
�ل�سجين.  �لنافذة  يك�سر  و�ن  "ياأبق" �لعبد 

ت�سخي�س �آخر :
مدينتي  في  �له��ء  لقلة  "يا 

وحين يلعب �لعجائز �لدومين� 
ي�سعرون باالختناق �أي�سًا!".

نزيالت هادي�س �س72
ه���ذ� بع�س م���ن رك�د �أو�سع، م���ن محاوالت 

بائ�سة الإنقاذ �لنف�س.
�أق����ل �أي�س���ًا : ف���ي متابعة �لح����س �الأنث�ي 
�أو ر�س���د �ل�سيح���ات و�لك�س���ف ف���ي �لكتابة 
�لن�س�ي���ة، ال يعنين���ا كثي���رً� ث���ر�ء �لعب���ارة 
وال �هتمامن���ا �الأول بجمالي���ة �الأ�سل�ب قدر 
م���ا يعنينا ويهمن���ا درجة ون����ع �الحتجاج 
وز�وي���ة ر�س���د �الإعاقة و�ال�ست���الب. يعنينا 
�ع���الن ما غيرها �ساكت���ات عنه، �أو �ساغر�ت 

له.
�لق�س�ة،  �متد�د  �لعماء،  " �سماتة 

�لبقع �ل�سفر�ء �لتي تتركها �الأ�سباح، 
تخيفني. كلما تاأملتها، 

وجدته���ا م�سترخي���ة ومنت�س���رة ومت�سع���ة 
كاالأم��ت.

�سن�ف �لعد�ء و��سحة، يقابلها �لنظر �لذي 
ال يعقب���ه فع���ل. لي�س غير خائف���ة و "تتاأمل" 
.. �أم���ا "منت�س���رة وم�سترخي���ة مطمئن���ة"، 
ف�سعري���ة. لك���ن لي����س �الآن ف���رط مر�دف���ات 
وت��ل���ي نع����ت. و�حدة من �لث���الث تكفي! 
للمف���ردة  �الآن  �لحاج���ة  �الإيج���از!  تعلم���ي 

�ل�ساربة، للمبا�سرة �لكا�سفة:
مكان مغلق

الفتات مطم��سة،
وبائعة �لخ�سار و�جمة

و�لخ�سار تالف ي�ساركها �لحرمان ...

نزيالت هادي�س �س22
يذكرن���ي ه���ذ� �لمقط���ع بق�سيدت���ي "بائع���ة 
�لب�س���ل" �لمهم �أنه���ا معاي�س���ة للم�سكلة، �أنه 

ن�سال ُيْفَتَتح بهذه �لتكملة �لتي �فرحتني :
�لب�سائع نحن،

لفرط خفتها ورخ�سها
ترمى عندما يتعطل �لقارب"

نزيالت هاد�س
�س96

ه���ل ي�سف���ع للكاتب���ة، وبالرغ���م م���ن كل م���ا 
��ستطاع���ت �أن ت�سي���ر له �أو تن����ه بكر�هته، 
�إقر�ره���ا بانها ل���م تتجه �إلى �سف���اء ت�ستهيه؟ 
�أم �أنه���ا ل���م تتج���ه لم�س���ر�ت تريده���ا؟ وهنا 
تك����ن ق���د تخلين���ا ع���ن �لم��س����ع بكامله، 
و�لالمب���االة و��سحة؟ �ل�سي���اق ي�ستبعد هذ� 
�لتن�س���ل �أو �الن�سغال عنه ولكن���ه �النك�سار 

باإز�ء �لعار�سة.
�لمتم���رد ي�سيح في "عم���اء زنز�نته" ال �أحد 
ي�سمع���ه. و�إعالن �لمعاناة بع����س �لتمرد �أو 
بع����س �لك�س���ف. وال يخل� هذ� م���ن �إيجاب. 
ومم���ا ي�سف���ع له���ا �ي�س���ًا �أو يعطيه���ا بع�س 
�لع���ز�ء �أن ه���ي لي�س���ت وحده���ا ف���ي �لحرج 
و�لمدين���ة  و�ل�س���ارع  فالرج���ال  �ل�سع���ب. 
و�أنظم���ة �لدول���ة �رت�س���ت �أو �سمت���ت على 
م�س����س، مثلما �لدولة ال تري���د �أن تتقدم في 
هذ� �كث���ر لكي ال ترب���ك منظ�متها �لحاكمة، 
رم����زً� وق��ني���ن، ما ع���د� ذلك ف���كل من في 
�لمجتم���ع ل���ه ح�س���ة وم�سارك���ة، خ�س�ع���ًا 
ت�سلط���ًا  �أو  م�سال���ح،  وبن���اء  و��ست�سالم���ًا 

وحكمًا.
�لرف����س  لتط�ي���ر  فر�س���ة  م���ن  ه���ل  و�الآن 
�ل�سام���ت و�لتمرد ب�سفة تاأل���م منه وكر�هة، 
�إل���ى ما ه� �أكثر مما يقت�سيه حر�ك �لتغيير، 
�أم �لقناع���ة بما �آلت �إليه �الأم����ر؟ نحن نريد 
�أن نغي���ر ونريد �أن تتمي���ز �لكاتبة بالم�قف 
�لم�س���اد وتتف���رد في �لخ���روج م���ن �لط�ق 
�لمقرو����س من ق���رون على جن�سه���ا. لي�ست 
�لمكي���اج،  �ل�ستي���ان،  بمف���رد�ت  �الأنث�ي���ة 

�لمهبل ولكنها بفعل �الحتجاج �ل�سعب !
�إ�سع���ال �لنار في �لمنزل، من���زل �لم�سرد�ت، 
ر بق�ة وبجذرية غاية  نزيالت هادي����س، يعبِّ
ف���ي �لق����ة ع���ن �لكب���ت �لمتفجر. فه����ؤالء ال 
يمتلكن مالذً� �آخر وال ياأملن من �حد، والمن 
�نف�سهن، بحل. ه���ن �سجينات هنا في ظرف 
�سع���ب، وه���ن م�س���رد�ت ف���ي �لمدين���ة، وال 
يعرفه���ن �لعال���م، �أو يعرفهن وينك���ر عليهن 
�لعي�س كما �لنا�س، �لم��س�ع هنا يخرج من 
حدود �الجتماعي �إلى �لفكري – �ل�ج�دي، 
كما يذكرنا ب�"جين �ير" ل�سارل�ت برونتي، 
حي���ث جنت من �لعزل���ة و�حرقت �لمنزل في 
غي���اب هيثرك���� وعجرفت���ه �الر�ستقر�طية. 
�ختيار "�بته���ال" لم��س�ع �حت���ر�ق منزل 
�لم�س���رد�ت في بغ���د�د، �ختيار ذك���ي ودليل 
�هتم���ام وح�س في �لق�سي���ة �الأنث�ية، لكنها 
لالأ�سف ال نبقي �لم��س�ع تمردً� �إيجابيًا �أو 
ث�ري���ًا. قد �حرقن �لمنزل وهن فيه، لكن هن 
لم يخرج���ن متمرد�ت �إلى �لف�س���اء �لحر. لم 
ي�سعلن���ه ور�ءهن للق�ساء علي���ه! ثم، ها هي 

�لم�ؤلفة تق�ل :
"ال يعرفن �لعدم وقد �سنعُت لهن عدمًا"!

�إذن ه���ي و�ح���دة �لت���ي فعلت ذل���ك ولم يكن 
ه����  وه���ذ�  جماعي���ًا،  بالرف����س  �ل�سع����ر 
�النك�س���ار �لث�ري �لذي ر�سدناه في �لكتابة 
و�أ�سرن���ا �إليه. ف���ي كل حال ه���� رف�س وه� 
ك�س���ف للحقيق���ة ف���ي مدين���ة �س���ادرة. وهذ� 
تمامًا ما فعلته بطلة جين �أير، �لتي ُجّنت من 
قتامة ما ح�لها فاأحرق���ت �لمنزل و�س�هدت 

�لن���ار ف���ي �لمنطقة، ث���م نقلته���ا �لر�وية �إلى 
�لمدين���ة كله���ا و�إل���ى �لب���الد بعد �سني���ن �إلى 

�لعالم! 
ه� فعل مطل�ب ولكنه لي�س كل �لفعل. لي�س 

كافيًا بعد �لق�ل :
مفخخة  م��عيد  من  "غا�سبة 

بماليين �النتظار�ت ...
نزيالت هادي�س

�س89
هكذ� ه���ي ال تترك فرحًا على ر�سله وال �أماًل. 
تك�سر �لف���رح ، تك�سر �لل����ن، تك�سر �ل�س�ء 

تكدر �الأ�سياء وتفقدها نع�متها :
�لحرير،  من(  )�لم�سن�ع  "�لف�ستان 

يل�ن �ح�سائي"!
نزيالت هادي�س

�س143
�أظنه �إيجازً� كافيًا لحياة �الأنثى :

".. خيبتي  �حت�يت  "حتى 
وهنا يك�ن �لكتاب ق���د �أو�سل ر�سالته، و�إن 
كانت غي���ر بهيجة. ولن تك����ن من�سفين �إذ� 
�أردن���ا، في مرحل���ة �جتماعي���ة وثقافية، غير 
متكامل���ة وفيه���ا زي���ف كثي���ر، ومجتمع غير 
من�سج���م وغي���ر م�ؤتَم���ن على جدي���د غريب، 
و�أنظمة وق��نين ال تليق بالع�سر، لن تك�ن 
مت�سفي���ن �إذ� طلبنا من مرهف���ة مقط�عة �إال 
م���ن وعيه���ا و�ألمه���ا، �أكثر م���ن ذل���ك. لكن ما 
د�مت �رت�س���ت ك�سف �لحال، فلي����س �أمامها 
�إال �إدر�ك �أن �لق�سي���ة �الأنث�ية �سعب ف�سلها 
عن ق�سية �لمجتم���ع، تقدمه وتحرره، وهنا 
وجب �لعم���ل بن�سالية �أكث���ر و�أو�سع، وهذ� 
يعن���ي متاعب ومخاطر �أكث���ر و�أو�سع، لكن، 

مزيدً� من �الهتمام ب�س�ؤ�لها:
�لمعلقة هنا بخي�ط و�هية،  �لم���ر�أة  "�أهذه 

هي �أنا؟"
�أق����ل: نعم، �أنت! وه� ه���ذ� ج��ب �ل�س�ؤ�ل 

وه� هذ� ما يق�له �لكتاب ...

�أخط���ر م���ا يف�س���د در��س���ة �الأنث�ي���ة، ه� �أن 
�لن�س���اء �لب���ارز�ت غالب���ًا من �سن���ع رج�لي 
غير م�ؤهل للفهم وغالبًا غير مكتمل �ن�سانيًا. 
ثمة ثل���م في �لجانب �الأخالق���ي وق�س�ر في 
��ستيعاب �لنم�ذج �الأنث�ي و نادرً� ما نك�ن 
�لنظرة �سافي���ة، وقد ال تك�ن ذكية، و�سعب 

تك�ن غير منحازة.
يح�سرن���ي في هذ� �ل�س�رة ق����ل ل� �أنايي�س 
ن���ن تق����ل : "�أن���ا ل���م ��س���ف �لن�س���اء �أط�ل 
�ل��س����ف الأني �مر�أة و�نم���ا الأنني �عرفهن 
�ل�سخ�سي���ات  معظ���م  الأن  �أكب���ر،  معرف���ة 
�لن�س�ي���ة ف���ي �الأدب ه���ن م���ن �سن���ع رجال 

�أحب�هن كثيرً� �أم كره�هن ..."

م���ا ك��ت��ب��ه �ل���رج���ال 
�أ�سفى  �لن�ساء  عن 
ع���ل���ي���ه���ن ذك���������رة 
و�أخ�������ف�������ى م��ن��ه��ن 
�ل����خ���������س����ائ���������س 
�لخفية  �ل��ن�����س���ي��ة 
�آخ���ر  م�����س��در  وال 
يك�سف لنا �لُم�سمر 
�ل�����ب�����ع�����ي�����د وه�����ن 
ي��خ�����س��ي��ن �الإع����الن 
عنه. من هنا فرحنا 
فر�سة  تجد  بكاتبة 
ب����ي����ن �ل�������س���ط����ر 

�أو  ����س���ر�رة  الإط������الق 
ت�قد م�سباحًا في ظلمات �أمدها قرون ...

ت���ط����ر �ل�����س��ي��ن��م��ا  تقدم و�نت�سار �لميديا،  
على  ���س��اع��د�  �ل�سنمي،  �الإخ�����ر�ج  وث��ق��اف��ة 
�لحياة  في  ن�س�ية  و�ح��ز�ن  متاعب  ك�سف 
 ... و�لن��فذ  �لب��بات  محرو�سة  �ل�سرقية 
ن�سف  ون�س��س  معتمة  ن�س��س  تجر�أت 
لتك�سف  �لتعمية  م�ساءة ون�س��س تحاول 
وهذ�  �لثقافية،  لالأو�ساط  ولكن  للجميع  ال 
ت�سجيعا  يعني  �لترحاب  و  ترحابًا  �أوج��د 

على �لمزيد.
�أو  �الحتيال  ب��روح  �لذكاء  تمزج  حالة  ثمة 
��ستعارية  يعني  ه��ذ�  �ل��ذك��ي.  �لمكياج  ه� 
ت�ستدعي �ل�سعر وتف�سح مجااًل لل�سرخة �أو 
�ل�سرر  ��ستمر�ر  �ال�ستياء، عن  للتعبير عن 
و�ن�����س��غ��ال �ل��م��ح��ي��ط ع��ن��ه. ق��د ي�����ؤدي ه��ذ� 
و�رتباطه  طبيعته  لكن  فردي  هم  �إلى  حتمًا 
بالمجتمع وق��نينه منحاه �نتماًء �سيا�سيًا، 
في  حتى  ي�����س��اري��ًا.  يكن  ل��م  �إن  ر�دي��ك��ال��ي��ًا 
ي�ساري  ه�   ! �يدي�ل�جيًا  �لمحايد  �لن�س 
فيما يق�سد له ويت�قف من �أجله وفي �لق�ى 

�لمعادية له.
ت���س���ل  –�لمعتم���ة-  �بته���ال  ن�س�����س 
�الإ�س���اء�ت �لمتقطع���ة، و�إن باأ�سل�ب يتنقل 
��ستقر�ره فال يتر�سخ فيه �لنزوع للخال�س، 
م���ع ذلك ه� يعني تح���ركًا ث�ريًا، يعني فعاًل 

مغيرً� و�إن كان مثقاًل ب�سال�سله.
ليعذرن���ي م���ن كتبُت ع���ن ن�س��سه���ن، فاأنا 
ال يعنين���ي "�ل�سخ�س���ي"، �أن���ا من�سغ���ل في 
م��س�ع ��سمه �لحركة �لن�س�ية، �الأنث�ية، 
و�أخ���دم م��س�ع���ي وق�سيت���ي �لفكري���ة ال 
�لعالق���ة  حت���ى  وال  �لكتاب���ي  فنه���ن  �خ���دم 
فالر�س���ا  بينن���ا،  �الجتماعي���ة  �أو  �لثقافي���ة 
وعدمه، هما عن حركة خط �لتحرك �الأنث�ي 
ال عن �أي منهن –للنقاد �ن ي�ستر�س�نهن �أو 
�ن بعلمي���ة محترمة يتحدث����� عن جماليات 
�الأدب �ل���ذي يكتب���ن. وه���ذ� و�ج���ب ثقاف���ي 

وفكري �آخر، مهم �أي�سًا!
مالحظ���ة �أخ���رى و�أنا �أق���ر�أ كتبه���ا : �أنها ال 
تتح���دث عن خ��رق وال ع���ن �أحد�ث غريبة 
ولك���ن ع���ن �آالم و�أح���د�ث �سائع���ة تلب�سه���ا 
مظه���رً� �أ�سط�ري���ًا. و�لحقيقة �أن���ي �سعرت 
ب���ان �لكاتب���ة كم���ن ت�رط���ت ف���ي حي���اة ال 
ت���دري كيف تعي����س فيها ببع����س �لزه� �أو 
بكبري���اء. ثم���ة �إذً� حقيق���ة وج�دي���ة، ه���ي 
محن���ة �الإن�س���ان، تر�جيديا �ل���ذ�ت في عالم 
�سع���ب. ه���ي ال تق���در عل���ى �لم��جه���ة وال 
ق���ادرة على �لتاآل���ف مع ديم�م���ة �لم��جهة 
غي���ر �لمت��زن���ة. ت���رى �لكثي���ر وت�سن���ع ال 
�س���يء. هي ت�ؤلف كتبًا، هذه �لكتب و��سحة 

عليها �لهيمنة من عن��ناتها!
ه���ذ� ه� �سب���ب كتابتي عنها. ه���ي �نم�ذج، 
مثال �آخر م���ن �أمثلة بدء �لتفتح �لن�س�ي – 
بعي���د ولكن مع ��س���د�ء �لحرك���ة �لن�س�ية. 

ربم���ا �أِمَل���ْت �أنها بت��ل���ي �ل�س����ر، و�حدة 
�أثر �أخ���رى، و بتز�حم وت��لي �ال�ستعار�ت 
يمك���ن �أن تك�س���ف و�قعه���ا، و�ق���ع نزي���الت 
هادي����س، وهذ� طبيعي في �لكتابة �لن�س�ية 
�لمعن���ى  �إنت���اج  ف���ي  طريقته���ن  فللن�س���اء 

بتر�جيديته �ل�سامتة . 
لك���ن �لم�ساألة �أكب���ر مما ترين، فه���ي م�ساألة 
م�ست�ى ح�ساري و�أنظم���ة حكم وق��نين، 
وبال ث�ري���ة وحر�ك مجتمعي ل���ن تنفع كل 

��سعار �لك�ن.
�أول مالحظ���ة، �أول الفت���ة ت�م�س متقطعة، 
�أنه���ا ال تتحدث ع���ن نف�سها مبا�س���رة ولكنها 
تتخف���ى ور�ء �ل�سمير �لثال���ث �لغائب : هن 

�أو هي فالكالم عن:
نزيالت هادي�س 

وعن مائالت تحت ثقل دمعة
ونيكروفيليا )ذ�ت( �ل�سريط �لمل�ن

و�ل�س����ؤ�ل �الآن لماذ� �بتد�أت ب� �أغنية ر�أ�سي 
ونتح���دث عن نف�سها �أو ع���ن ر�أ�سها؟ ولماذ� 
حين �بتد�أ �لك�سف وكبر �لم��س�ع، تخّفْت 
ور�ء غيرها؟ �ل�سبب �أنها �بعدت �لم��س�ع 
عنها فكاأن تق�ل ع���ن �س��ها، كاأن تروي، و 
"ناق���ل �لكفر لي�س بكافر". هذ� �أول �لحذر 
���د�م. ه���ي باإيجار  و�سيالزمه���ا لتتق���ي �ل�سِ

تحيد قلياًل عن �لكلب في �لطريق..
كل  �للغ���ة،  كل  �أن  �الأُخ���رى  �لمالحظ���ة 
�الجته���اد �لن�س����ي ف���ي محاول���ة �لب����ح، 
ت�سعرك ب���اأن �إن�سان���ًا تت�زع���ه �لم�جعات، 
�لم�س���ادر�ت و�الإلغ���اء. ال مظاهر مزدهرة، 
ال زه����، ال ق�ة �ندفاع ف���ي �لحياة. هي، �أو 
بطلتها، �سبيهة ببطلة مارغريت دور� – في 
رو�يته���ا �لعا�سق، تل���ك �لتي �ح�س���ت باأنها 
�سائخ���ة وعج����ز وهي ف���ي �لثامن���ة ع�سرة 
و "�خت�س���رت �ل�سب���اب عل���ى نح���� مفاجئ 
وقبي���ح. نحن ندم���ر كل �س���يء �إذ� �فتر�سنا 
وح���ده.  �لجن�س���ي  �لمحر����س  ذل���ك  ور�ء 
ثم���ة محن���ة وج�دي���ة، �أخالقي���ة، محك�مة 

بالب�لي�س �لمجتمعي و�ل�سيا�سي معا!
نع���م، ثم���ة تي���ار �سم���ن تي���ار�ت �لن�س�ي���ة 
�لتح���رر  م���ن  بالرغب���ة  ه���م  ُمتَّ �لمتع���ددة 
يعادي���ه  ب���ل  ي�س���ادده،  وه���ذ�  �لجن�س���ي 
�لتي���ار �لكاث�ليك���ي، لكن علين���ا �أن نفهم ما 
ور�ء �لالفت���ة، �أعن���ي م���ا يتعل���ق بالجن����س 
�لن�س�ي���ة  �ل���ذ�ت  وحري���ات  و�الجها����س 
�الأخ���رى. عل���ى �لعك����س ثمة �س����ت �سمن 
ذلك �لتي���ار �لمتهم، وفي تظاه���رة في روما 
�ل�سبعيني���ات يعل���ن �أن لي����س ه���ذ� ه���� م���ا 
ي�سغلنا ، وهذ� ممكن ب��سائل �أخرى، وكان 

�لك�سف �سنيعًا:
باالأ�سبع باالأ�سبع

�للذة م�سم�نة!
�سناع���ة هذ� �لهتاف لتقابل �سناعة �التهام و 
لرف�س �ختز�ل �لق�سية �لن�س�ية، بتفرعاتها 

وتعقيد�تها، بالحاجة �لجن�سية!

�أرج���� �أال تاأخذك���م �أفكارك���م بعي���دً� عن���د 
قر�ءة هذ� �لعن��ن. فه� ي�سري �ىل عن��ن 
عم���ل من �أعمال ب���اخ �جلميلة و�ملهمة يف 
نف����س �ل�ق���ت: فنطازي���ا مل�ن���ة وف�غا، 
فنطازي���ا  �الأ�سل���ي  �لتعب���ري  ح�س���ب  �أو 
كروماتي���ة وف�غ���ا يف ره �ل�سغ���ري، عمل 
رق���م 903 ح�س���ب ت�سني���ف �أعم���ال ب���اخ 
�ملكت����ب الأد�ة �ملفاتي���ح بح�س���ب �لتقليد 
�الأملاين، وال يعرف وقت تاأليف هذ� �لعمل 
بال�سب���ط، لكن من �ملحتم���ل �أن يك�ن من 
�أعمال���ه �ملكت�بة يف ك�ت���ن بني 1717 – 
1723، ال ت�ج���د ن�سخ���ة "�أ�سلي���ة" له���ذ� 
�لعم���ل بل ع���دد كب���ري ن�سبيًا م���ن �لن�سخ 
�لت���ي تختل���ف بع����س �مل��ق���ع فيه���ا ع���ن 
بع�سه���ا �الآخر هنا وهن���اك، ن�سخ بع�سها 
تالمي���ذ باخ مثل ي�ه���ان ت�بيا�س كرب�س 
رمب���ا  �آغريك����ال،  فريدري����س  وي�ه���ان 
كمادة تعليمية، عدد من هذه �لن�سخ كانت 

م�ج����دة يف بي���ت ب���اخ نف�س���ه. حتتفظ 
فامي���ار،  �أمالي���ا يف  �آّن���ا  �لدوق���ة  مكتب���ة 
ومكتبة �لدولة يف برلني بعدد من �لن�سخ، 
�أهمها تلك �لت���ي يعتربها �مل�ؤرخ�ن �أكرث 
�لن�سخ دقة و�أمان���ة ��ستن�سخها �آغريك�ال 
رمب���ا ب���ني 1738 - 1740، ومن �ملحتمل 
�أنها ��ستن�سخت حتت �إ�سر�ف باخ نف�سه، 
هن���اك ن�س���خ م�ؤرخ���ة بت��ري���خ الحق���ة 

و�لكثري منها م�ستقلة بع�سها عن �لبع�س 
�الآخ���ر، �أي �أنه���ا لي�س���ت م�ستن�سخ���ة من 
خمط�ط���ة و�حدة، م���ا يدل عل���ى �سعبية 

�لعمل و�نت�ساره.
�لفنطازيا �لكروماتية ه� �سكل م��سيقي 
حر ظهر يف �لق���رن �ل�ساد�س ع�سر، يتنقل 
ب���ني �لك����رد�ت ب�س���كل كرومات���ي )كلمة 
التينية تعن���ي مل�ن كناية ع���ن ��ستعمال 
نغمات خارج �ل�سلم �مل�ستعمل يف �لعمل(، 
وي�ستن���د عل���ى ك����رد�ت �ملق���ام �ل���دوري 
)وه���� و�حد من �ملقام���ات و�أول �الأحلان 

�لثماني���ة يف �لرت�ث �مل��سيقي �لبيزنطي 
يف  �لع�س���اق   – �لبي���ات  مق���ام  ويقاب���ل 
�ملقامات �لعربية(، لكن �ملقام �لدوري فقد 
�أبعاده �الأ�سلية فيم���ا بعد و�أ�سبح عبارة 
عن �سل�سلة �ملفاتيح �لبي�ساء على �لبيان� 
م���ن نغم���ة ره )دوكاه( حت���ى ره �لتالي���ة 
)كرد�نية( فق���د عدلت �لنغم���ة �لثانية فيه 
وه���ي �سي���كاه �ىل نغمة م���ي، �رتبط هذ� 
�ل�س���كل الحق���ًا ب�سل���م ره �ل�سغ���ري حت���ى 
بعد تط����ر �مل��سيقى �الأوروبي���ة �ملبنية 
عل���ى �ل�سالمل وت���رك �ملقام���ات �لبيزنطية 

�ملبنية على �أ�سا�س �جلن�س )مثل �أجنا�س 
�ملقامات �لعربي���ة( وفقد�ن ما يقابل نغمة 

�ل�سيكاه من جن�س �ملقام �لدوري. 
ويف مقابل هذ� �ل�سكل �حلر و�لكروماتي 
�لذي يتميز بالزخارف �لرثية ياأتي �جلزء 
�لث���اين م���ن �لعمل ب�س���كل �لف�غ���ا، وه� 
�سكل �سارم يف ق��نينه يتلخ�س ج�هره 
يف �إع���ادة �للح���ن بع���د ف���رتة لك���ن بع���د 
ت�س�ي���ره يف درجة �أخرى م���ع ��ستمر�ر 
�للح���ن �الأول بالت��زي، ث���م يدخل نف�س 
�للحن مرة ثالثة من درجة جديدة وي�سري 
بالتز�من مع �للحن���ني وهكذ�، وهذ� ن�ع 
م���ن �أن�����ع تطبي���ق �لق��ن���ني �جلمالي���ة 
�لتي ت�سعى �إىل �ل��س�ل �ىل ت��زن بني 
خمتل���ف �أج���ز�ء �لعم���ل �لفن���ي، فاحلركة 
�ل�سريعة البد من معادلتها بحركة بطيئة، 
وعندم���ا يرتفع �ل�س�ت الب���د من معادلته 
بال�س����ت �خلاف���ت، �إذ م���ن غ���ري �ملمك���ن 
تاألي���ف �سيمف�ني���ة بح���ركات �سريع���ة �أو 
بطيئة فقط، فهذ� يثري يف �ل�سامع �سع�ر� 

بالنق�س �أو حتى �لنف�ر.
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قناديل
 لطفية الدليمي

 Marvin ساأعّرفك���م في هذه �لمقالة برجٍل يدعى )مارفن ِمن�سكي� 
 . ) Minsky

يدخ���ل رج���ل ت�سعينيٌّ �أح���د �سف����ف �لدر��سات �لعلي���ا في معهد 
ما�سات�س��ست����س �لتقني �الأميرك���ي �الأ�سهر عل���ى م�ست�ى �لعالم 
ف باأن���ه �لمختبر �لذي تطبخ في���ه �لتقنيات  ، و�ل���ذي لطالم���ا ُو�سِ
�لحديث���ة . يدخ���ل �لرج���ل �لر�سي���ق وه���� يلب����س قمي�س���ًا زهريًا 
�سبابي���ًا يب����ح بانطالق���ة �لحي���اة وزه�ه���ا ، ويخاط���ب طلب���ة 
�لماج�ستي���ر قائاًل : " �أهاًل �أعز�ئ���ي . ربما ترونني ن�سيطًا منطلقًا 
ك�س���اب ع�سرين���ي . �لف�سل لي�س لي ؛ ب���ل لزوجتي �لتي �أعّدت لي 
طب���ق بي�س ر�ئع���ًا بينما �أع���ددُت �أنا �ل�ساي و�لخب���ز �لمحّم�س . 
التن�س����� �أن تعّدو� فط�رً� ر�ئعًا لكم ولحبيباتكم كل �سباح ، هذه 
هي و�سفت���ي لكي تنجزو� �إنج���ازً� �أكاديميًا ر�ئع���ًا طيلة حياتكم 
...." ، ث���ّم يم�س���ي �لرجل في محا�سرته ع���ن م��س�عات خا�سة  

بالذكاء �ال�سطناعي و�لروب�تات . 
     م���ن ه���� مارف���ن من�سك���ي �ل���ذي روي���ُت لك���م م�سه���دً� م���ن �أحد 
ته  ف�س�ل���ه �لدر��سية �لت���ي �إعتاد معه���د MIT ن�سرها عل���ى من�سّ
�لمجانية �لر�ئع���ة �لم�سّماة MITOpenCourse ؟ �إنه �أحد �الآباء 
�لم�ؤ�س�سي���ن لع�س���ر �ل���ذكاء �الإ�سطناع���ي و�لروب�ت���ات ، ت�ّفي 
�لرجل 2016  وه� في نح� �لت�سعين من عمره، وظّل حتى �أو�خر 
 MIT أيامه ياأتي �سيرً� على قدميه لكي يلقي محا�سر�ته في معهد�
و�لتي كانت ت�سهد �إقبااًل من طلبة �أق�سام �أكاديمية مختلفة ؛ �إذ �أّن 
�لح�س�ر متاٌح لكّل م���ن يرغب ولي�س وقفًا على �أ�سخا�س بعينهم 

مثلما يح�سل في جامعاتنا ذ�ت �لتعاليم �لخانقة. 
   اليمك���ُن للم���رء �إال �أن يتاب���ع محا�س���ر�ت من�سكي وه���� ماأخ�ٌذ 
بتل���ك �الإ�سر�قة �لتي تكاد تنطق في عيني���ه . ل�سنا هنا �إز�ء �أ�ستاذ 
جامع���ي ج���اء يلقي عن  كاهله ع���بء محا�سرة جامعي���ة يتقا�سى 
عليه���ا �أجرً�. �لحا�س���رون من جانبهم اليقّل�ن ع���ن من�سكي رغبة 
وت�هج���ًا عقليًا في معرفة �لخفاي���ا �لمعرفية �لتي يكتنزها �لذكاء 
�الإ�سطناعي بكّل تفريعات���ه �لمعقدة ، لم ياأت�� لكي ينال�� �سهادة 
ت�ساه���م ف���ي �إ�ساف���ة �آالف �لدنانير عل���ى مرتباتهم . ثم���ة حّب لما 
يفعل���ه �لجمي���ع ، وتكاد ت���رى �آثار ه���ذ� �لحّب ناطقًة ف���ي �لقل�ب 
و�لعي�ن و�لعق�ل و�الأرو�ح ، هناك تب�ّسٌط و�سع�ٌر بج�ع مم�ّس 
لالإ�ستز�دة من �لمعرفة وطرق �أب��ب جديدة فيها ، والتكاد تلحظ 
�إختالف���ًا في طبيعة هذ� �ل�سع����ر  بين من�سكي �لت�سعيني وطلبته 

�لذين يت�ّزع�ن بين فئات عمرية متباينة. 
   ما�ل���ذي �أريد �الإ�سارة �إليه في ه���ذ� �لم�سهد �ل�سائد في م�ؤ�س�سة 
�أكاديمي���ة تحت���ل مقع���دً� ف���ي �لجبه���ات �لمتقّدمة �ل�سانع���ة للعلم 
و�لتقني���ات �لريادية في �لعالم ؟ �إنه �لت���س���ع �لذي يمثل �ل�سمة 

�لمميزة لكّل روح بحثية متطّلعة . 
   نتحّدُث كثيرً� عن �لت���سع ، وتزخر مروياتنا �لتر�ثية بحكايات 
ع���ن �لت���س���ع ومز�ياه �لمحبب���ة ؛ لكنها في �لع���ادة التخرُج عن 
ف�س���اء �لفلك����ر �ل�سعبي و�أروقت���ه �لتي تخاطُب �لعق����ل �لمثقلة 
بالع�سبية�لم�روث���ة ، و�لت���ي ماتحّ�ل���ت ي�م���ًا لتك����ن مدّونات 

�سياقية في �الأخالقيات �لمهنية و�الأكاديمية �ال فيما ندر. 
ة  تق���ر�أ �أحيانًا من�س����رً� في�سب�كي���ًا يريد �ساحب���ه �أن يك�ن من�سّ
ترويجي���ة ل���ه ، وه���ذ� عم���ل يمتل���ك كّل �لم�سروعي���ة �الأخالقي���ة 
���ات �الألكترونية �لمجانية  و�الإجر�ئي���ة، ومن �أجله �سارت �لمن�سّ
و�سائ���ل ُترَف���ُع له���ا �أل���ف قّبعة وقّبع���ة . لك���ن كيف يمّه���ُد �ساحب 
�لمن�س����ر لمن�س����ره ؟ ين�ّسُب كّل �سيء �إلى �ل�سمي���ر ) نا( : مقاُل 

)نا( ، در��سُت )نا( ، م�ساهمُت ) نا ( ،،،، �إلخ . 
�أق����ل في مثل هذه �لم��قف : تمّهل عزي���زي �أو تمهلي عزيزتي . 
قد نلتم�ُس لكما �لعذر في ع�سر ماقبل �ل�سبكة �لعالمية ؛ لكن كيف 
تقب���الن �أن تتلّب�سكما ه���ذه �الأن�ية �لمفّخمة �لت���ي تذّكُرنا ببع�س 
بقاي���ا زم���ن ) �لع�سمّل���ي( �لرّث���ة في ع�س���ر تتاح في���ه �لمعل�مات 

وتتي�سر م�سادر �لمعرفة �لهائلة لجميع �لب�سر؟  
ل���كّل ه����ؤالء �لم�سك�نين بلعنة ) نا( �لمفّخم���ة �أق�ل : فلنجرب �أن 
نتعل���م من مثال من�سكي و�أريحيت���ه �لم�سرقة ؛ فرّبما حينها ندرك 
معن���ى �لت���سع ف���ي ع�سر ك�سفت فيه �لتقني���ات �لفائقة و�لتدفق 

�لمعرفي حجم �أوهامنا.  

�ل�ضمير )نا( و�أوهام  بع�ضنا

نتحّدُث كثيراً عن التوا�سع ، وتزخر مروياتنا 
التراثية بحكايات عن التوا�سع ومزاياه 
المحببة ؛ لكنها في العادة التخرُج عن 

ف�ساء الفلكور ال�سعبي واأروقته التي تخاطُب 
العقول المثقلة بالع�سبيةالموروثة ، والتي 

ماتحّولت يومًا لتكون مدّونات �سياقية في 
االأخالقيات المهنية واالأكاديمية اال فيما 

ندر.

ثائر �سالح
عبد العزيز احليدر

فنطازي��ا ب��اخ �لملّون��ةموسيقى االحد

ن����زي����الت ه���ادي�������س

م����ح����اول����ة ل���ت���اأك���ي���د �ل���ح���ال

كتابات في النسوية

فهل نعتبر هذه الكتابات 
النهايات؟  "االأنثوية" مثلومة 

بع�س التمرد؟ بداياته؟ 
الجواب، نعم : هي �سرر من 

حطب مرطوب متكد�س. 
وبالن�سبة ل�ساعرتنا، تدرك 
جيداً اأنها تحمل اإرثًا معاديًا 

واأنه �سعب التزحزح واأنها 
ن�سف راغبة في التخل�س 

منه. وهذا اإ�سكال موغل في 
�سرقيته! :

لي�ست املرة الأوىل
قد تكون الأخرية

لي�س���ت اأملن�س���دة مرتب���ة كم���ا كل ليل���ة ......
وال���ورود التي ترتك لتذب���ل بجانب ال�سحون 

الفارغة من الأ�سجار....
قد يح�سر....

واأنا اأراقب ال�سباك 
كلي ترقب
كالأرنب..

ثم تكون
اأنتظر 

هكذا تنتهي زجاجتي...
ول تبق���ى ل���دي اأي���ة ق���درة لإع���ادة الكر�س���ي 

املقلوب

عيناي على لوحة اأملفاتيح
يف الركن املهمل ال�سعر

احل���روف  م���ن  خالي���ة.....  ذاكرت���ي 
والكلمات....

ل �س���ئ يف ال�س���ارع.. �س���وى الظ���ام ال���ذي 
اأحاربه بقناديل األوهم األزرقاء...

ل �سئ.. �سوى ترقب �سوت �سيارة الإ�سعاف 
....

ال�س���وت الذي يخرتق �س���تارة حزين املتهدلة 
مبجاديف غائرة يف مياه م�ستنقع اأ�سود..

يف غالب الليايل
هل هي املرة الأوىل.....؟

الأخرية...؟
يا الهي 

كيف اأميز رائحة مقدمها بن�سف عني
بقلب حمرتق

وزجاجة موهومة

ن�������ض���ف ع���ي���ن و�إن����ت����ظ����ار

 | الثاين  | الق�سم 
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ط���و�ل 180 عام���ًا، كان كل م���ا ُع���رف ع���ن نكبة 
�إ�ّشك����س( ج���اء ع���ن طري���ق )�أوي���ن  )�لحّو�ت���ة 
ت�شاي����س(، �شابط )�الإ�ّشك����س( �الأول. ولكن في 
�لع���ام 1960 ُعثر بال�شدفة ف���ي ُعلّية منزل على 
مذكر�ت �شب���ي �ل�شفينة )توما����س نيكر�شون(، 

وعندها �كتملت �لحكاية.

ف���ي �لق���رن �لتا�ش���ع ع�شر، وم���ع ظه���ور �لثورة 
�ل�شناعي���ة بد�أ �لعالم يحتاج �إل���ى زيت لت�شحيم 
�لمكائ���ن و�إ�شاءة �لقناديل ف���ي �ل�شو�رع. ومن 
جزي���رة �شغي���رة تدعي )نانتوك���ت( على �شاحل 
)نيو�إنغالند( �الأمريك���ي، كانت تنطلق �لمر�كب 
�لت���ي ت�شي���د �لحيتان �لت���ي تدع���ى بالحّو�تات 
-مفرده���ا حّو�ت���ة- �إل���ى �أ�شقاع �لعال���م �لمائي، 
وتظ���ّل مبحرة بعي���دً� عن �لبالد ف���ي رحالت قد 
تربو عل���ى �لثالثة �أع���و�م، لتع���ود محّملة –�إذ� 
كان���ت محظوظ���ة- باأطن���ان م���ن زي���ت حيت���ان 

�لعنبر.
ف���ي �شبيح���ة يوم 23 �شب���اط من �لع���ام 1821، 
م�ش���ت )�الإ�ّشك����س( في رحلة �شتك���ون �الأخيرة، 
بطاقمه���ا �لمك���ّون م���ن ع�شري���ن حّو�ت���ًا -�شياد 
لح�ش���اد  �لح���ّي  �لزي���ت  بح���ر  �إل���ى  حيت���ان- 
�لمحيط���ان  به���ا  يع���ّج  �لت���ي  �لعنب���ر  حيت���ان 
�له���ادئ و�الطلنط���ي، كانت �شفين���ة قديمة لكّنها 
ح�شن���ة �لطالع. فق���د مخرت �لبح���ر قر�بة �لعقد 
و�لن�شف، لتعود من كل رحلة ت�شتغرق �لو�حدة 
منه���ا �شنتي���ن بكمي���ة م���ن زي���ت �لعنب���ر، كافية 
لجعل مالكيها �أغنياء. كت���ب )نيكر�شون(: »رغم 
�شو�دها وقبحها، لم �أكن الأ�شتبدلها ولو بق�شر«. 
لك���ن رحل���ة )�الإ�ّشك�س( كان���ت من���ذرة بال�شوؤم. 
فبينم���ا كان���ت ت�شتعد للقي���ام برحلته���ا ظهر في 
�ل�شم���اء مذّن���ب عظي���م. وكما هو مع���روف بين 
�لمجتمع���ات �لموؤمن���ة باالإ�ش���ار�ت، ف���اإن ظهور 
�لمذنبات داللة تنّبئ بحدوث حدث غير متوقع. 
ثم ظه���رت �أ�شر�ب م���ن �لجر�د فج���اأة في حقول 
�للف���ت. وكان هنال���ك حدي���ث بي���ن �لبح���ارة عن 
وج���ود »وح�س بح���ري غري���ب« ي�شب���ه �لثعبان 
بعينين �شود�وين وج�شد بط���ول خم�شين قدمًا 
يجوب �شو�حل )نيو�إنغالن���د(. ولكن ثمة �أمور 
�أخ���رى �أكثر عقالنية تتعّلق بماأ�شاة )�الإ�ّشك�س(، 
فق���د كانت �ل�شفين���ة منهكة من رح���الت �الإبحار 
�لطويلة، ومع ذلك لم يقبل �لُماّلك �إنفاق �أمو�لهم 
الإ�شالحه���ا. وكان قبطانه���ا )ب���والرد( �ل�ش���اب، 
قبطان���ًا الأول م���رة، ب���ال خب���رة. �إ�شاف���ة �إلى �أن 
طاقمها لم يكن مكتماًل. وما كادت �ل�شفينة تبحر 

حت���ى �شربت �لبح���ر عا�شفة هوج���اء، كادت �أن 
تغ���رق �ل�شفينة ب�شبب عن���اد قبطانها �لغّر. ومع 
�شفينة متهالكة �أ�شاًل فق���د �زد�دت خر�بًا ب�شبب 

عنف �لعا�شفة.
ومع ذل���ك ��شتم���ّرت �ل�شفينة باالإبح���ار معتمدة 
عل���ى »�لح���ظ و�لعناي���ة �الإلهي���ة«. ف���ي ي���وٍم ما، 
برم���ي  من�شغلي���ن  �لحّو�ت���ون  كان  وبينم���ا 
�شي���د  حرب���ة  حرب���ون،  –مفرده���ا  �لحر�بي���ن 
�لحيت���ان- عل���ى �لحيت���ان �لهائج���ة، كان هنالك 
حوت، يبل���غ طوله خم�شة وثماني���ن قدمًا ويزن 
ثمانين طنًا، يت�ش���رف بغر�بة، الأنه بعك�س بقية 
�لحيت���ان �لتي تفّر م���ن �لموقعة �لت���ي �ختلطت 
به���ا �لدم���اء و�الأمو�ه ف���ي م�شهد كاأن���ه خرج من 
�أح���د ف�ش���ول جحي���م د�نت���ي، كان ه���ذ� �لحوت 
يقت���رب ببطء وبعناد من �ل�شفينة ثم فجاأة تقّدم 
ب�شرع���ة و�شدم �ل�شفينة بر�أ�شه لعمالق �لمغطى 
بالن���دوب. ُذه���ل �لبحارة الأنه ل���م ُي�شمع من قبل 
بح���وٍت يهاج���م �شفين���ة، لك���ن �لحوت ل���م يكتِف 
بذل���ك، فبقي ي���دور حول �ل�شفين���ة وهو ي�شرب 
بذيل���ه �لعم���الق �لم���اء غا�شب���ًا، عنده���ا �ش���اح 
�أحده���م: »�إنه يتجه ناحيتنا مرة �أخرى!«. يقول 
)ت�شاي�س( ف���ي مذكر�ته: »��شتدرُت الأرى م�شهدً� 
من �لغ�شب و�النتقام« �شيطارد مخيلته طوياًل. 
�نطلق �لحوت ب�شعف���ي �شرعته ونطح �ل�شفينة 

�لتي تزن 238 طنًا.
ه���ذِه �لحادثة �لت���ي �ألهمت )�دغ���ار �آالن بو( في 
كتاب���ة رو�يت���ه �لوحيدة )حكاي���ة �آرثر غوردون 
بيم من نانتوك���ت(، و�لتي كان���ت م�شهد �لذروة 
ونهاي���ة رو�ي���ة )موبي ديك( ل�)هرم���ان ملفيل(؛ 
ل���م تكن �شوى بد�ية �لماأ�ش���اة لق�شة )�الإ�ّشك�س( 
�لحقيقي���ة. ولك���ن ماأ�ش���اة )�الإ�ّشك����س( ل���م تقّدم 
لملفي���ل نهاية عظيم���ة لرو�يته فح�ش���ب، فهنالك 
م�شائل عرقية وطبقية وديني���ة و�أ�شر�ر زوجية 
نكت�شفه���ا كله���ا في ه���ذ� �لكتاب، كم���ا �شنكت�شف 
�لح���دود �لت���ي يتقّب���ل �الإن�ش���ان �جتيازه���ا لكي 

ينجو.
�لموق���ع  ف���ي  �لكت���اب  موؤل���ف  م���ع  ح���و�ر  ف���ي 
»حكاي���ات  يق���ول:  ب���ِه،  �لخا����س  �الإلكترون���ي 

�لنجاة تزي���ل و�شائل �لر�ح���ة �لمعا�شرة. فجاأة 
كل �لتكنولوجي���ا و�لتطور ف���ي �لعالم ال يعنيان 
�شيئ���ًا. �أعتقد �أننا كلنا نت�ش���اءل بعد قر�ءة ق�شة 
نجاة، ماذ� كنُت �شاأفعل في هذه �لحالة؟ هل كنُت 
�شاأفعله���ا؟ هنال���ك ج���زء منا ي�شعر ب���اأن وجودنا 
�لمدل���ل في �لق���رن �لح���ادي و�لع�شرين هو نوع 

من �لكذب على ما �أعتقد«.
في هذ� �لكت���اب �ل�شادر بالعربية عن د�ر كلمات 
بجائ���زة  و�لفائ���ز  �لما�ش���ي،  �لع���ام  �لكويتي���ة 
�لكت���اب �لوطن���ي �الأميركي لع���ام 2000 عن فئة 
�لرو�ية �لو�قعية، و�لذي بقي لفترة 40 �أ�شبوعًا 
على قائمة )نيويورك تايمز( �الأكثر مبيعًا، يقوم 
�لموؤل���ف )ناثانيل فيلبريك( باإحي���اء ق�شة طاقم 
ل، ُبحث  )�الإ�ّشك����س(، في عمل ر�ئع دقيق ومف�شّ
بدّق���ة وُكت���ب ببالغ���ة وُترج���م بح���ذق. �إذ نتتبع 
مع �لموؤل���ف كل حكاية وكل �إ�ش���ارة، مكتوبة �أو 
مروي���ة، ببر�ع���ة وذكاء، ال يمكن للق���ارئ خالل 
كل ه���ذه �لمروي���ات �أن ي�شّل طريق���ه، رغم كثرة 
�الإ�ش���ار�ت و�لم�شادر. يق���ول �لموؤلف في نف�س 
�لح���و�ر على موقع���ه �الألكتروني: »لق���د �أغرقت 
لت���ه �لوثائق ع���ن حّو�تي  نف�ش���ي ف���ي كل ما �شجَّ
ذلك �لزمان، قر�أت عن �أكل لحوم �لب�شر و�لنجاة 
ف���ي �لبحر، وع���ن �شيكولوجية �لت�ش���ور جوعًا 
�لمحيط���ات  وف�شيولجيت���ه، و�لمالح���ة، وعل���م 
)�أوقيانوغر�في���ا(، وع���ن �شلوك حيت���ان �لعنبر، 
�أن  يمك���ن  م���ا  كل  ع���ن  ق���ر�أت  �ل�شف���ن؛  وبن���اء 
ي�شاعدن���ي لفهم ما مّر به هوؤالء �لرجال �لتائهين 
ف���ي محيط و��شع ال يغف���ر وال يرحم«. �شيقودنا 
�لموؤل���ف مث���ل دليل محت���رف عبر ه���ذِه �لعو�لم 
�لمرعب���ة �لت���ي يمك���ن �أن ي�شي���ع فيه���ا �لب�ش���ر 
ب���ال دلي���ل ب�شهول���ة. في �لكت���اب �ل���ذي يت�شّمن 
مخطط���ات لل�شفين���ة و�أ�شم���اء طاق���م �لبح���ارة 
وخر�ئ���ط �الإبحار و�شكيت�ش���ات للحر�بين تحت 
كل ف�ش���ل و�شكيت�س لحوت �لعنب���ر في �لنهاية، 

في 14  ف�شاًل، وخاتمة ت�شم كل �لم�شادر.
كان �لمترج���م �لم�ش���ري )محم���د جم���ال( خي���ر 
مترجم لمث���ل هذ� �لعمل، فق���د كان حري�شًا �أ�شّد 
�لحر����س عل���ى �لعناية بالكتاب، فاخت���ار �لكلمة 

�لمنا�ش���ب،  للم���كان  �لمنا�شب���ة 
وكان �أمين���ًا ج���دً� ومخل�شًا جّدً� 
للن�س �الأ�شلي، وذكيًا في �نتقاء 
عبار�ته، رغ���م �أّن �لمفردة –كما 
�أتخّي���ل- لم تكن تاأت���ه ب�شهولة، 
الأن ه���ذ� �لن���وع م���ن �لن�شو�س 
يك���ون بين �الأدب���ي و�لوثائقي، 
في���ِه  �لعلم���ي  �لجان���ب  وحت���ى 

�أقرب �إلى �لعاطفي.
�لكت���اب  ف���ي  م�شه���د  كل  كان 
ينب����س بالحياة و�أن���ت تقر�أه، 
كاأن �لحوت بانتظارك �أن تقلب 
�ل�شفحة لكي يهوى بذيله على 
ق���ارب �لتحويت فيّحطمه قاذفًا 
بالبّح���ارة �إل���ى �ل�شم���اء. ثم���ة 
حيوية ف���ي و�ش���ف �لم�شاهد، 
وهنالك �نفعال �أ�شبه باإجباري 
�شيجعلك تقترب من �لحدث �أو 
حتى ت�شارك ب���ِه ب�شهقة خوف 

ح���زن،  �أو  �رتي���اح  تنهي���دة  �أو 
كاأنك ت�شهد حدوثه باأّم عينيك.

 In the( هنال���ك فيل���م �نتج ع���ام 2015 بعن���و�ن
Heart of the Sea(، �أو )ف���ي قل���ب �لبح���ر(، من 
بطول���ة )كري����س هام�ش���ورث( ب���دور �ل�شاب���ط 
)�أوي���ن ت�شاي����س(، )ت���وم هوالند( ب���دور �شبي 
)كيلي���ان  نيكر�ش���ون(،  )توما����س  �ل�شفين���ة 
مورف���ي( بدور )ماثيو ج���وي( �ل�شابط �لثاني، 
وغيره���م. يمك���ن لهذ� �لفيلم �أن ياأخ���ذك �إلى تلك 
�الأج���و�ء، رغم �أّن���ه يهمل �لكثير م���ن �لتفا�شيل 
�لتي ل���ن تجدها �إال ف���ي �لكتاب، لك���ّن م�شاهدته 
قد تكون تجربة جيدة. فعندما ترى �أن �ل�شابط 
)ت�شاي����س( ف���ي �لفيل���م يحم���ل في طي���ة �شترته 
دبابي����س �لتثبي���ت �لبلوطي���ة، فاأنت وح���دك �إذ� 
قر�أت �لكتاب تفهم ما هو معناها وما هي �شلتها 

و�أهميتها.
عندما ُي�ش���األ �لموؤلف هذ� �ل�ش���وؤ�ل: »لقد �أعدَت 
ة تاريخية ذ�ت محتوى عاطفي  �إلى �لحي���اة ق�شّ
يناف����س �لخيال �ل�شردي. ه���ل �شعرت �أنك تكتب 

رو�ي���ة؟«، يجي���ب: »�أن���ا �شحف���ي، ل���ذ� ب���داًل من 
�ختر�ع �أي �شيء، كالكاتب �لرو�ئي، حاولت �أن 
�أفه���م ما حدث بالفعل.. كن���ُت مهتمًا ب�شخ�شيات 
�لرج���ال، لذ� قم���ُت بالبح���ث خ���الل كل �لوثائق 
�لدر��ش���ات  �إل���ى  ونظ���رت  خلفياته���م.  الأع���رف 
�لعلمي���ة �لحديث���ة الأح���اول معرفة م���ا �لذي كان 
يم���ر ب���ه �لطاقم، لي�س فق���ط �أثن���اء معاناتهم في 
�لبحر ولكن ديناميكيات �لبقاء على قيد �لحياة. 
قاومُت �إغر�ء �ختالق �لحو�ر�ت �أو �فتر��س ما 
�لذي كان يفّكر به �لرجال، و�أدركُت �أن هذه ق�شة 
ر�ئعة ول���م �أرغب في �أن يتدخل بحثي في در�ما 
�لحكاي���ة. ووج���دُت �أن �لمعلوم���ات و�لم�شادر 
تها �لخا�ش���ة �لتي ال تنتق����س من در�ما  له���ا ق�شّ
�لحكاي���ة بل ت�شي���ف �إليها. لكنني ل���م �أرغب في 
ح�ش���ر �لدر��ش���ات �لعلمية د�خل �لكت���اب، وهذ� 
�ل�شب���ب �لذي جع���ل �لمالحظ���ات �لنهاية طويلة 
ومف�شلة، الأنني �أردت �إز�لة �لجهاز �لعلمي �لذي 

غالبًا ما يقف في طريق �لحبكة..«.

رنيم العامري

ق��ر�ءة في كت��اب: في قل��ب �لبح��ر، ماأ�س��اة �لحو�تة �إ�ّس��ك�س

في عام 1821 كانت �صفينة �صيد 
الحيتان )الحّواتة دوفين( تبحر 

بالقرب من �صاحل ت�صيلي، عندما 
�صادف بّحارتها م�صهداً لن ين�صاه 

اأّي منهم اإلى الأبد. كان هنالك 
قارب طافيًا بجانب �صفينتهم، 

ظّنوه في البداية مهجوراً، كان 
باأ�صرعة ممزقة ويبحر بال 

هدى. عندما دنا القارب بحيث 
�صار باإمكانهم اأن يطّلوا عليه من 

فوق �صطح �صفينتهم، راأوا عظامًا 
ب�صرية مبعثرة على �صطح القارب، 

ورجلين نحيلين ِباأعُين جاحظة، 
وقد غطت القروح جلديهما، 

وتيّب�س �صعر لحيتيهما حتى �صار 
عجينة من الملح والدماء، كانا 

يمت�صان عظام رفاقهما الأموات. 
فما الذي حدث؟

�لعقالني����ون ف����ي ثقافتن����ا �شنف����ان ، �ل�شن����ف 
�الأول عقالني����ون غي����ر متديني����ن و�شن����ف ثان 
ه����ذ�ن  ويلتق����ي   ، متدين����ون  عقالني����ون  ه����م 
�لطرف����ان في تبجيل �لعقل م����ن �أجل �لو�شول 
�ل����ى �لحقيق����ة ، ه����ذه هي نقط����ة �التف����اق بين 
�ل�شنفين،وم����ا ع����د� ذل����ك فمختل����ف �ل����ى �أبعد 

�لحدود.
    �الخت����الف كما �ظن و��شح ج����دً� في طبيعة 
�لوعي ووجهات �لنظر ومعنى �لحقيقة، وفي 
�لنهاي����ة حين ي�شح����و �لعقالني غي����ر �لمتدين 
يكت�ش����ف �أنه خ�شر كل �شيء،وعليه �أن يبد�أ من 
جديد لكن قطار �لعمر قد فات،ولم يبق �لمزيد 
م����ن �لوقت �أمامه . �إن ه����ذه �لخ�شارة هي �آخر 
م����ا �شيو�جهه �لعقالني غي����ر �لمتدين،وهو ما 
�أود �لحدي����ث عنه في ه����ذ� �لمقال،فهل �شيكون  
ما �أقول����ه عن �شهيل �شامي ن����ادر بمثابة و�شع 
بع�����س �لمالحظ����ات �لت����ي ق����د تفيدنا ف����ي فهم 
�أكان����و�  �ش����و�ء  جميع����ا  �لعقالنيي����ن  ظاه����رة 

متدينين �أم غير ذلك.
  لن ينتهي �لعقالني �لمتدين �لى �لنهاية ذ�تها 
�لت����ي ي�شله����ا زميل����ه غي����ر �لمتدين،�لعقالن����ي 
�لمتدين �شيبقى باحث����ًا وموؤمنًا بقيمة تفكيره 
�أن نج����د لدي����ه ذل����ك  �ل����ى �لنهاي����ة،وال يمك����ن 
�لوج����ع و�الإح�شا�س بالمر�رة �لتي �شيو�جهها 
�لعقالني غير �لمتدين في نهاية �لمطاف .�أنا ال 
�أميل  �لى �أي من �لموقفين،�إنني �أ�شف طريقة 
�لتفكي����ر، ووجه����ة �لنظر وطبيع����ة �لوعي عند 

هذ� وعند ذ�ك.
و�جعله����ا  �ل�ش����ورة  �أق����رب  �أن  �شئ����ت  ول����و    
تب����دو �أكث����ر و�شوح����ًا ف����ال ب����د م����ن ��شتخد�م 
م�شطل����ح �أج����ده منا�شب����ًا ج����دً� ه����و "تناق�س 

�لعالقة"،و�عن����ي بهذ� �لم�شطلح �أن �أي فرد 
يجد نف�شه في حال����ة تناق�س مع �الآخر،وقد 
يك����ون هذ� �الآخر ه����و �ل�شلط����ة �ل�شيا�شية ، 
في حال����ة �لعقالني غي����ر �لمتدي����ن �شيكون 
�شهي����ل �شام����ي ن����ادر ف����ي مو�جه����ة �الآخ����ر 
�ل����ذي قد يك����ون مجموع����ة م����ن �الأ�شخا�س 
تعتقل����ه  �شيا�شي����ة  �شلط����ة  يختطفون����ه،�أو 
وتر�قبه.ف����ي �إط����ار ه����ذه �لعالق����ة �شيكون 
�لوعي متطابقًا مع �لو�قع �لح�شي،ويكون 
تق����وم بت�شري����ح  �لت����ي  �الأد�ة  �لعق����ل ه����و 
�لو�قع،وتنظيف����ه م����ن �أي ُبعد ق����د ي�شوهه 

�أو يحرفه.
  �لمثق����ف �لعقالن����ي �لمتدي����ن يخ�ش����ع بال 
�ش����ك ل�ش����رط تناق�����س �لعالقة،ويعاني من 
وج����ود �الآخ����ر و�ل�شلط����ة لكن����ه ف����ي كثير 
م����ن �الأحيان ال ي�شط����دم ب����اأي منهما الأنه 
غ����ارق في بحر �لن�س �لديني ، وهو ي�شع 
�لن�شو�����س �أم����ام منهجه �لعقل����ي محاواًل 
تف�شيرها وفهمها وتقديم �أفكار تخالف ما 
تعارف علي����ه �لموؤمنون بتلك �لن�شو�س.

ول����و �ردت �أن ��ش����رب مثاًل باأح����د �أولئك 

�لمتديني����ن �لعقالنيي����ن فل����ن �أج����د �أف�ش����ل من 
محمد �شحرور وعبد �لجبار �لرفاعي.

***
  يق����در �لعقالني����ون جميعًا فيل�شوفي����ن �ثنين 
�الأول ه����و دي����كارت و�لثان����ي ه����و �لفيل�شوف 
�شهي����ل  �شناأت����ي العت����ر�ف   ، كان����ت  �اللمان����ي 
�شامي نادر عل����ى �أنه كانت����ي �لنظرة،ونناق�س 
�لهائم����ون  �أولئ����ك  ين�ش����ى  لك����ن  �الأم����ر،  ه����ذ� 
بعقوله����م �أنه����م لم ي�شنع����و� �شيئًا مم����ا �شنعه 
دي����كارت وكذل����ك كان����ت ، ف����ي �لو�قع ل����م نجد 
ل����دى كل �لمثقفي����ن �لعقالنيي����ن ذل����ك �لتحليل 
�لعمي����ق لما ي�شم����ى بنظرية �لمعرف����ة �أو على 
عالقت����ه  �لعقل،وم����ا  يعني����ه  �ل����ذي  م����ا  �الأق����ل 
بالخيال،وكيف يمك����ن �أن نقتنع بكتابات تقدر 
دور �لعق����ل دون �أن تق����ول لنا ما هو �لعقل وما 
ه����ي حدوده.؟�الأغ����رب ف����ي كل هذ� ل����م يقل لنا 
����ل �أن يقمع �شعوره  �أح����د �لعقالنيين كيف ف�شّ
�لعفوي بالعال����م ويخنقه مف�ش����اًل عليه منطق 
ب����ارد يحاكم به �لحياة �أو �لن�شو�س كما يفعل 

�لمتدين �شاحب �الإيمان �لعقلي.
  بال �شك �شيك����ون تحليلي لكتاب �شهيل �شامي 
نادر نزواًل م����ن عتبات �لبيت مفي����دً� لتو�شيح 
كي����ف تفجر �ليقي����ن �لعقل����ي �لقريب ج����دً� من 
�لنظري����ة �ل�شلوكي����ة وكيف �نته����ى ذلك �ليقين 
�ل����ى هزيم����ة و��شح����ة  �إذ لم يع����د �لعق����ل �أد�ة 
مفي����دة لتف�شير �لحياة كما كان ي�شنع كثير من 

�لمثقفين في �لخم�شينيات و�ل�شتينيات.
  قل����ت �إن تناق�س �لعالقة هو دخ����ول �الإن�شان 
ف����ي حلب����ة �لحي����اة ب�ش����ورة عامة،وعن����د هذه 
�لنقطة يح����دث ذلك �لتناق�س �شو�ء مع �الأفر�د 
�أو مع �ل�شلط����ة �ل�شيا�شية ، ومن �لخطاأ �لقول 
�إن ه����ذ� �لتناق�س هو مجرد �شل����وك مجرد من 
�أي معرفة ، �إن �شلوك �لمثقف �لذي يجد نف�شه 
ف����ي د�ئرة تناق�س �لعالقة م����ع �الآخرين �أو مع 

�ل�شلط����ة يك����ون مليئ����ًا باالنفعال لكن����ه �نفعال 
عقل����ي ي�شغ����ط عل����ى �أع�ش����اب �لمثقفي����ن �لى 
درجة كبيرة ، لذ� يمكن �لقول �إن هذ� �النفعال 
�لعقل����ي ه����و معرف����ة غي����ر نا�شج����ة ومت�شرعة 
�شتك�ش����ف �الأي����ام درج����ة ب�شاطت����ه و�ندفاع����ه 

ومبالغته.
  �إن �أكث����ر �لمثقفي����ن �لعقالنيي����ن مم����ن كان����و� 
�شيوعيي����ن �أو وجوديين تعر�شو� لهذه �لرّجة 
�لفكري����ة فاأفل�ش����و� ف����ي �لنهاية،و�كت�شف����و� �إن 
�لحي����اة لي�ش����ت كم����ا �شنعه����ا له����م عق����ل �آمنو� 
ل����م  �ل����ذي  بمنطق����ه  بفر�شياته،و�نخدع����و� 
يفهموه جيدً�، ولو �أن �لمقام يت�شع الأو�شحت 
و�حدة من ه����ذه �لتجارب و�أعن����ي بها تجربة 
فاطمة �لمح�شن،وما كتبت����ه في كتابها �لرحلة 
�لناق�شة،وكيف ته����اوى عالمها �لعقلي و�شار 
رماًل، وقد �أعود لهذ� �لكتاب عن قريب الي�شاح 
ه����ذه �لخ�ش����ارة �لت����ي تعر�����س له����ا كثي����ر من 

�لمثقفين وباعتر�فاتهم.
 �أظ����ن �أن كتاب نزواًل من عتبات �لبيت �ل�شادر 
ع����ن د�ر �لمدى عام �أحد �أه����م �لكتب في ك�شف 
و�ش����ع �لمثقف �لذي وج����د �أن �أد�ته �لعقلية لم 
تعد تفيده في فهم �لعالم ، هذ� لي�س ��شتنتاجًا 
و�شلت �إلي����ه بعد قر�ءتي للكتاب ولكنه حقيقة 
تحدث عنها �شهيل �شامي نادر ب�شدق فيه �شيء 
كبي����ر من �لندم عل����ى ما فات ، ه����ذ� �لكتاب في 
ر�أيي هو �أهم م����ن مذكر�ته �لتي ��شماها �شوء 
حظ،وهو عن����و�ن ملفت على �أية حال،ما يميز 
كتاب نزواًل من عتبات �لبيت هو �شعور �لكاتب 
ب����اأن �شيئاأ ما قد حدث له،ول����م يعد با�شتطاعته 
�أن يغيره �أو على �الأقل �أن ين�شجم معه ، وقبل 
�لحديث عن هذه �لق�شية ال بد من �الإ�شارة �لى 
�لكت����اب �لذي �شم مقاالت مختلفة كتب بع�شها 
ف����ي �شبيعني����ات �لق����رن �لما�شي، لق����د تنوعت 
"تحقيقات،وتاأمالت،ونق����د  فه����ي  �لن�شو�����س 
ت  ي����ا كر ذ و ، في ثقا و ، لي جما
وتاأبينات،ون�شو�����س مفتوحة،وعلى 
�شحف����ي  يحب����ه  م����ا  كل  �لجمل����ة 
ومخل�����س  �لتنوي����ع،  يمار�����س 
لفو�ش����ى �لحياة"ن����زوالت م����ن عتبات 

�لبيت،�لمدى،�س5"
***

  �إذن نح���ن �أمام تنوع قد يفيد �شحفي 
مبت���دئ �أو ق���ارئ مثلي يتاب���ع ما كان 
يكتب���ه �شهي���ل �شامي نادر م���ن مقاالت 
في �لمدى، لكن علينا �أن نقف قلياًل عند 
�إ�شارة وردت في مقدم���ة �لكتاب �أي�شًا 
يتح���دث فيه���ا �لكات���ب �ل���ى ��شتجابته 
هذه " لي�ش���ت ناتجة عن م�شاعر يائ�شة 
فقط بل هي ناتج���ة وب�شكل خا�س عن 
تاأم���ل م�ش���ار�ت �لدولة �لحديث���ة �لتي 

ركبتها �الأنظمة �ل�شيا�شية،�س5"
  ه���ذ� يعن���ي �إن �لكات���ب يعي����س حال���ة 
�ش���ر�ع نف�ش���ي عل���ى �الأق���ل م���ع �أنظمة 
�شيا�شية لم ت�شنع نظام���ًا حقيقيًا يقوم 
عل���ى �لعد�لة وتطبيق �لقانون،و�أنا هنا 

��شع ه���ذه �لحقيقة �أم���ام �لقارئ لك���ي يتذكر 
�أن تناق�س �لعالق���ة وهو م�شطلح �أ�شرت �إليه 
�شابقًا،و�عن���ي ب���ه دخ���ول �لمثق���ف ف���ي حالة 
ع���د�ء م���ع �لنظ���ام �لقائم.وم���ا �أود تو�شيحه 
هنا �إنني ال �أق�ش���د �أن �لمثقف مترف،ويبحث 
ع���ن دور �أو �أن ي�شتعر����س رجولته ك�شخ�س 
يرف�س تجاوز�ت �ل�شلطة.هذ� �شيء لم يخطر 
تناق����س  م�شطل���ح  ��شتخدم���ت  ببالي،لكن���ي 
�لعالق���ة و�أنا �أعن���ي به ذلك �لن���ز�ع بين نظرة 
�ل�شلط���ة للمثقف،وكذل���ك نظ���رة �لمثق���ف �لى 
�لنظ���ام، وم���ا يهم،وم���ا �تمن���ى �أن �أو�شح���ه 
�أن م�شطل���ح تناق����س �لعالق���ة ي�ش���ف �أن كره 
�لمثق���ف للنظام �ل�شيا�شي يم���الأ عقله بالكامل 
بحي���ث يفق���د �لوج���ود �لتن���وع �لهائ���ل �لذي 
يحيط بنا،وتتحول �لحياة �لى عالقة طرفاها 
هما:�لمثق���ف  �ثن���ان  مت�شارع���ان  وج���ود�ن 
باأخطائ���ه  �ل�شيا�ش���ي  بكرهه،و�لنظ���ام 

ودكتاتوريته.
  مقدم���ة �لكت���اب مهم���ة لفه���م كل م���ا ت�شمن���ه 
م���ن مقاالت،وم���ا �شاأقوم به من فه���م يعبر عن 
وجهة نظري �لتي لن تكون مجرد �نطباع،بل 
�شتك���ون نوع���ًا م���ن تحدي���د موقفنا م���ن حالة 
�لموؤل���ف �لت���ي و�شفته���ا بانها نهاي���ة عقالني 
�لمط���اف،  نهاي���ة  ف���ي  وحي���د�  نف�ش���ه  وج���د 
�شاأ�شتعي���ن بالتحليل �لنق���دي �لذي يقوم على 

نقد �لعقل،و�إمكانيته في �إدر�ك �لحقيقة.
***

  ف���ي �لحقيق���ة �نتبهت،و�أنا �ق���ر�أ �لكتاب �لى 
ع���دم �لتنظي���م �ل���ذي فوجئ���ت به.لق���د ج���رى 
تق�شي���م �لكت���اب �ل���ى �أربع���ة عناوي���ن رئي�شة 
ونز�ع���ات. �أح���الم  م���دن  �الول  هي:�لق�ش���م 

و�لق�ش���م �لثان���ي ه���و �آثار،�أم���ا �لثال���ث فه���و 
��شم���اء وحكاي���ات و�أ�شدق���اء عب���رو� �الف���ق.
و�لق�ش���م �لر�ب���ع هو:تنويعات.وتح���ت ه���ذه 
�الأق�ش���ام �الأربعة و�شع محت���وى �لكتاب كله، 
�أظ���ن �أن �لكت���اب فق���د �ن�شجام���ه كلي���ًا ل�شبب 
ب�شي���ط هو:ع���دم وج���ود ترتيب زمن���ي ي�شع 
�لمق���االت ح�شب �أع���و�م كتابتها،هذ� مهم جدً� 
لم���ن يبحث عن فهم �أ�شلوب �لكاتب،وما يمكن 
�أن يط���ر�أ عل���ى نظرت���ه وموقفه م���ن تغير، �إن 
�لكت���اب ب�شورت���ه �لحالية يخال���ف ما تحدث 
عنه �أدو�رد �شعيد عن �أ�شلوب �لكاتب �الأخير، 
و�لترتي���ب �لزمني غاية ف���ي �الأهمية بالن�شبة 
للناق���د �لذي يريد �أن يفهم جي���دً� �شبب موقف 
�لكات���ب �لذي تغي���ر �لى �لنقي�س بع���د �أن كان 
موؤمنًا باأن �لعقل قادر على فهم �لحياة،وح�شم 
كل نقاط �لخ���الف فيها، لقد قر�أت �لكتاب و�أنا 
�أبح���ث عن �لتو�ريخ �لتي ذي���ل بها �لكثير من 
�لمقاالت،وت���رك ق�شم���ًا قلياًل منه���ا بال تاريخ، 
لكن عملية �لبحث ع���ن �لتاريخ �فادتني كثيرً� 
في فهم حال���ة �لكاتب،وما ح���دث من تغير في 
وجه���ة نظ���ره، كان ال بد لي م���ن �لبحث الميز 
بي���ن �لكاتب وه���و يوؤم���ن بعقالنيته،وبين ما 
�أ�شب���ح علي���ه حين وج���د نف�شه ف���ي �لدنمارك 

وحيدً� مع مر�س فقر�ته �لمزمن.

تر�ش���د بارتلي���ت ح���و�دث �شرق���ة �لكتب �لت���ي تبد�أها من 
خ���الل �فتت���اح معر�س نيوي���ورك للكت���ب �الأثري���ة، �لذي 
يق���ام �شنويًا، حيث ح�شود �لز�ئري���ن �لمتعط�شين للكتب، 
�الأطف���ال،  وكت���ب  و�لطب���خ،  �لقان���ون،  كت���ب  و�شمنه���ا 
وكتب �لح���رب �لعالمي���ة �لثانية، و�لمخطوط���ات؛ �شو�ء 
�أكانت باك���ورة �لطباعة �لحديث���ة �أم غيرها، و�لن�شو�س 
�لمو�شح���ة بالمنمنم���ات... و �شرق���ة �لكتب �لن���ادرة �أكثر 
�نت�ش���ارً� م���ن �شرقة �للوح���ات �لفنية، فمعظ���م �لل�شو�س 

ي�شرقون من �أجل �لربح.
جون جيلك���ي؛ بطل ق�ش���ة بارتليت، ل�س كت���ب مهوو�س 
وغير نادم، �شرق كتباَ نادرة بقيمة مئات �آالف �لدوالر�ت 
من معار�س �لكتب و�لمتاجر و�لمكتبات في جميع �أنحاء 
�لبالد. وكين �شاندرز هو �لذي ن�شب نف�شه بنف�شه )تاجر 
كت���ب لدي���ه ميل للعم���ل �لتح���ري( مدفوعًا للقب����س عليه. 
�أقام���ت بارتليت �شد�قة مع كل م���ن �ل�شخ�شيات �لغريبة، 
ووجدت نف�شه���ا عالقة في و�شط جهودها ال�شتعادة �لكنز 
�لمخف���ي، وبمزي���ج من �لت�شوي���ق و�لب�شي���رة و�لفكاهة، 
ن�شجت مطاردة �لقط و�لف���اأر �لم�شّلية، فالق�شة ال تك�شف 
فق���ط عن كيفية تنفيذ جيلكي �أقذر جر�ئمه،، وكيف �أم�شك 
ب���ه �شاندرز في �لنهاية، ولكنه���ا تك�شف �أي�شًا »رومان�شية 
�لكت���ب«، و�إغر�ء جمعه���ا و�شرقتها، وتك�شف لن���ا �لكاتبة 
ع���ن تاري���خ من �ل�شغ���ف بالكت���ب وجمعه���ا و�شرقتها عبر 
�لع�ش���ور، لفح�س �لرغبة �لتي تجع���ل بع�س �لنا�س على 
��شتع���د�د لعم���ل �أي �شيء عن���د �أي �شيء، المت���الك �لكتب 

�لتي يحبونها.
جيلك���ي  ج���ون  ��شتخ���دم  و2003،   1999 عام���ي  بي���ن 
�لع�ش���ر�ت من �أرق���ام بطاقات �الئتمان �لت���ي ح�شل عليها 
من وظيفت���ه في متجر متع���دد �الأق�شام، ل�شرق���ة ما يعادل 
�أكث���ر م���ن 100 �ألف دوالر من �لكتب �لن���ادرة قبل �لقب�س 
عليه و�إر�شاله �إلى �ل�شج���ن، وعندما وجدت ق�شة جيلكي 
و�شاندرز طريقها �إلى �ل�شحافية �ألي�شون هوفر بارتليت، 
ر�أت �أنه���ا »ال تتعل���ق فق���ط بمجموعة م���ن �لجر�ئم، ولكن 
�أي�ش���ًا تتعل���ق بعالق���ة �الأ�شخا����س �لحميم���ة و�لمعق���دة 

و�لخطيرة �أحيانًا بالكتب«.

وت�شتخ���دم بارتليت هذين �لرجلين نقطة �نطالق للكيفية 
�لتي يتح���ول بها حب �لكتب �إلى جن���ون. فت�شتعر�س لنا 
ق�ش�ش���ًا �أخ���رى، تت���ر�وح بين �لرج���ل »غري���ب �الأطو�ر« 
و�لمخت���ل �جتماعيًا؛ م���ن �الأ�شتاذ �ل���ذي �أُجبر على �لنوم 
عل���ى �شري���ر �أطفال في مطبخ���ه الإف�شاح �لمج���ال �أمام 90 
طن���ًا من كتب���ه، �إلى �لر�ه���ب �الإ�شباني في �لق���رن �لتا�شع 
ع�ش���ر �ل���ذي خن���ق رجاًل وطع���ن ت�شع���ة �آخرين م���ن �أجل 
�ال�شتيالء على مكتباتهم. �شور بارتليت عن هو�س �لكتب 
منفذة ب�ش���كل دقيق، وغالبًا ما تك���ون ر�ئعة. فلي�س �الأمر 
�أن �أفع���ال جيكل���ي لي�ش���ت مثي���رة لالهتمام؛ بل م���ا �لذي 
يجعل���ه يخاطر با�شتمر�ر بال�شجن م���ن �أجل �لكتب. حين 
كان �شبيًا، كانت �أول تجربة لجيكلي �الحتيال على بطاقة 
�ئتمان ح�شدت له »�شاعة وبيتز� ومل�شقًا لفيلم )�شايكو(، 
وخالل �لمقاب���الت �لتي �أجر�ها م���ع بارتليت، تحدث عن 
�ل�شف���ر �لج���وي »�لمجان���ي« وغرف �لفن���ادق و�لوجبات. 
بعب���ارة �أخرى، جيلكي لي����س مهوو�شًا بالكت���ب فقط، بل 
م�شاب بهو�س �ل�شرقة �ل���ذي يدفعه في �لنهاية �إلى �شرقة 
�لكتب. وعلى هذ� �لنحو، فهو �شخ�شية �شعبة يمكن بناء 

عمل عن »�لهو�س �الأدبي« حولها.
تكّر�س �لكتابة ع���ن �لجريمة �لحقيقية تمجيد �لمجرم في 
كثي���ر من �الأحيان، حيث يج���ري تجاهل �لطبيعة �لمعقدة 
ل���ه، �إال �إن �ألي�ش���ون هوف���ر بارتليت لم تقع ف���ي هذ� �لفخ، 
حيث قدمت لن���ا عبر حبكتها �لل����س و�لمحقق وتعقيد�ت 

عالم �لهو�س �الأدبي.
ف���ي �لنهاي���ة؛ " عا�ش���ق �لكتب" و�لت���ي ��شها ف���ي �ال�شل 
"�لرج���ل �ل���ذي �أحب �لكت���ب كثيرً�"رحلة ر�ئع���ة �إلى عالم 
غريب وهو����س متنام، حين يتحول حب �لكتب في بع�س 

�الأحيان �إلى هو�س قاتل.
وهي رو�ية م���ن �ل�شحافة �الأدبية و�لتي كما قلنا �نها من 
ه���و �لنوع �لر�ئج في �لوالي���ات �لمتحدة ؛ وهذه �لرو�ية 
تاأت���ي كاملة بعد ن�شرها في �ش���كل مجموعة من �لمقاالت، 
فقد ن�ش���رت بارتلي���ت �أج���ز�ء تحقيقه���ا �ال�شتق�شائي في 
مجل���ة »�شان فرن�شي�شك���و«، لتقدمه فيما بع���د مكتماًل عبر 

رو�ية »عا�شق �لكتب«.

عالء املفرجي

الرجل الذي اأحب الكتب كثيراً

حين يتحّول حب �لكتب �إلى جنون
  " 1  " ال��ع��ق��الن��ي  ن��ه��اي��ة 

قر�ءة في كتاب نزواًل من عتبات �لبيت ل�سهيل �سامي نادر
نوزاد ح�صن

جون ت�صارلز جيلكي ي�صرق من اأجل 
حب الكتب فقط. وفي محاولة لفهمه 

ب�صكل اأف�صل، انغم�صت ال�صحافية 
األي�صون هوفر بارتليت في عالم �صهوة 
�صرقة الكتاب واكت�صفت مدى خطورة 

ذلك، تندرج رواية »عا�صق الكتب« 
ال�صادرة عن دار المدى بترجمة حنان 

علي، وبمهمة �صحافية، �صمن اإطار 
ال�صحافة الأدبية



عل���ى م���ر ال�سني���ن، كت���ب العدي���د م���ن 
االكاديميي���ن ع���ن البح���ث ف���ي الع���راق 
وت���م مناق�س���ة الق�سي���ة ب�س���كل متك���رر 
االلكتروني���ة،  الح���وار  من�س���ات  عل���ى 
ف���ي جميع ه���ذه المناق�س���ات تقريبًا، تم 
التاأكي���د عل���ى نق����ص التموي���ل و�سعف 
المختب���رات البحثية والبني���ة التحتية 
كاأ�سباب رئي�س���ة ل�سعف البحث العلمي 

في البالد.
اإل���ى حد م���ا اتف���ق م���ع ه���ذه االأ�سباب، 
االأم���وال والت�سهي���الت العلمي���ة مهم���ة 
بالفعل. ومع ذل���ك، فهي لي�ست االأ�سباب 
الوحيدة لف�سلنا ف���ي اإجراء بحث جيد، 
اأ�سبح نق�ص التموي���ل تعميمًا منا�سبًا، 
وع���ذرًا لف�سلنا في النظر اإلى الم�سكالت 

العلمية الحقيقية.
ف���ي بيئ���ة  تتط���ور وتزده���ر االأبح���اث 
ُي�سم���ح فيها للفرد بالتعبي���ر عن االأفكار 
الجديدة ومناق�ستها، مهما بدت غريبة، 
ه���ذه هي العملية التي نبلور من خاللها 
اأفكارن���ا ونطهر عقولنا من االفترا�سات 

الخاطئة.
يزده���ر البحث بالجدل وعند المناق�سة، 
اإن���ه يزدهر عندما تناق����ص المجموعات 

العلمية بحرية وجهات النظر المختلفة. 
ويتم خنقه عندما ال ن�سجع الطالب على 
مناق�س���ة اأفكار االأ�سات���ذة، وما لم نخلق 
بيئة ف���ي موؤ�س�ساتن���ا التعليمية ت�ساعد 
على التب���ادل الحر لالأف���كار، فال يمكننا 
بب�ساط���ة اإج���راء بحث ه���ادف، لكن من 
الموؤك���د اأن يتكاث���ر ع���دد البحوث حتى 
ف���ي حالة ع���دم وجود مثل ه���ذه البيئة، 
وه���ذا ما نراه حقًا: كث���رة من البحوث، 
لكنه���ا تفتق���ر ال���ى النوعي���ة والجودة، 
وال تعال���ج بدق���ة م�ساكلن���ا االجتماعية 

واالقت�سادية. 
ف���ي مث���ل ظروفن���ا الحالية، هن���اك ميل 
ع���ام لاللتزام بالمو�سوع���ات "االآمنة"، 
اأو البح���ث ف���ي المجاالت الت���ي تم فيها 
اإجراء بع����ص االأبحاث بالفعل في مكان 
اآخ���ر، البحث هنا ياأخ���ذ اأقل حيز ممكن 

وبقية العملية اإعادة تكرير.
اإن اإحدى اأكبر الم�سكالت التي نواجهها 
هي اأن الكثير من الطلبة يح�سلون على 
�سه���ادات الماج�ستير والدكتوراه، ومع 
ذل���ك يف�س���ل معظمه���م ف���ي اأن ي�سبحوا 

مفكرين م�ستقلين.
معظ���م طلب���ة الدرا�س���ات العلي���ا هدفهم 
الح�س���ول عل���ى ال�سه���ادة وال يهتم���وا 
كثيرًا ال���ى نوعية البح���ث الذي يتطلب 
منهم اجراوؤه. اأما التدري�سيون فهدفهم 
من اإجراء البحوث )اأو االأ�سح االإ�سراف 

على طلبة البحث( هو الترقية. 
ف���ي الواق���ع ، رب���ط ال���وزارة للح�سول 
عل���ى ال�سهادة بالن�سبة لطلبة الدرا�سات 

العلي���ا والترقي���ات للتدري�سيي���ن بن�سر 
االأوراق البحثي���ة اأدى ال���ى كث���رة ف���ي 

العدد وقلة في الجودة. 
ه���ذه  مث���ل  ت�س���ع  اأن  المفرو����ص  كان 
عل���ى  كبي���رة  م�سوؤولي���ات  ال�س���روط 
عات���ق كبار االأ�سات���ذة، وال�سيما روؤ�ساء 
يت���م  بيئ���ة  لخل���ق  والعم���داء  االأق�س���ام 
فيه���ا ت�سجي���ع الط���الب واأع�س���اء هيئة 
التدري�ص المبتدئين على التفكير ب�سكل 
والتعبي���ر  اآرائه���م  و�سياغ���ة  م�ستق���ل، 
عنه���ا بغ�ص النظر ع���ن االآراء ال�سائدة، 
وع���ن طريق تنظيم ن���دوات ومناق�سات 
حول موا�سي���ع مختلفة واإن�ساء نوادي 
المج���الت واإ�ساع���ة طريق���ة التدري����ص 
الجي���دة وه���ي "التعلم القائ���م على حل 
الم�س���كالت"، والت���ي ت�سج���ع الط���الب 
على ا�ستك�ساف الم�ساكل والتو�سل اإلى 

اإجابات باأنف�سهم.
لنعترف اأن االأموال لي�ست كافية الإنتاج 
اأن  اأوؤك���د هنا  اأن  اأود  بح���ث "ه���ادف"، 
البح���ث لي����ص "غاي���ة" ف���ي ح���د ذات���ه، 
ب���داًل من ذلك، ف���اإن البحث ف���ي حد ذاته 
لي����ص كافي���ا، اإال اإذا ت���م ا�ستخدامه لحل 
م�ساكلنا الحالية وللو�سول الى قرارات 
قائمة على االأدلة ت�ساهم في تقدم العلم.
بالحا�س���ر  يتعل���ق  يزعجن���ي  �س���وؤال 
الذي���ن  اأولئ���ك  م���ن  ك���م  والم�ستقب���ل. 
يعملون البحوث اليوم �سي�ستمرون في 
اإج���راء البح���وث على الم���دى الطويل؟ 
اأم اأنه���م ينفذونه���ا فق���ط للح�سول على 

ال�سهادات اأو لك�سب الترقيات؟

ف���ي الع���راق تعر����ص التعلي���م العال���ي 
ل�سدمات كبيرة ب�سبب ال�سيا�سات التي 
اتبع���ت في اإدارة ه���ذه الموؤ�س�سة حتى 
قبل الع���ام 2003 وزاد ال�سوء بعد هذا 
الع���ام كما حدث ف���ي موؤ�س�سات الدولة 
االأخرى، فقد اأ�س���اب �سر المحا�س�سة 
والمناطقي���ة وتوافقي���ة الديمقراطي���ة 
الموؤ�س�س���ات،  ه���ذه  جمي���ع  الجدي���دة 
وكل موؤ�س�س���ة اأخ���ذت وم���ا زالت تاأخذ 
ن�سيبها من االإهمال والترهل والف�ساد 
والتدخل من قبل المتنفذين واأ�سحاب 
الق���رار الذي���ن وج���دوا ف���ي موؤ�س�سات 
خالله���ا  م���ن  الت���ي  �سالته���م  التعلي���م 
يت���م ا�ستر�س���اء ه���ذا الط���رف اأو ذاك، 
ي�ساحب كل ذلك االإجراءات والقرارات 
التي بال�سرورة ت�سب في خانة العبث 
و�سي���اع الوقت، ه���ذه الموؤ�س�سة التي 
كان م���ن المتوق���ع اأن تك���ون بعيدة عن 
معادل���ة الكعكة والتدخ���الت الخارجية 
والداخلية اأ�سبحت اليوم في اأولويات 
التفكي���ر الحزب���ي والكتل���ي م���ن خالل 
توزيع المنا�سب داخلها باالإ�سافة اإلى 
التاأثيرات ف���ي اإ�سدار الق���رارات التي 
عك�س���ت واقع ترديها م���ن خالل خروج 
العالمي���ة  الت�سنيف���ات  م���ن  الع���راق 

للتعليم.
اإن العراق وبعد هذه ال�سنوات الطوال 
بات التعليم فيه كم���ن يرمي حجرًا في 
الظالم اإذا اأ�ساب حق���ق الهدف واإن لم 
ي�سي���ب فله كّرة اأخ���رى، بهذه الطريقة 

الي���وم يتعام���ل النظ���ام ال�سيا�س���ي مع 
الواق���ع التعليمي في الع���راق، بالتالي 
كان م���ن ال�س���روري اأن تك���ون هن���اك 
جمل���ة م���ن االإ�سالح���ات الحقيقية لهذا 
القط���اع المه���م م���ن قطاع���ات الدول���ة 

وكاالتي:
اأن تر�س���م �سيا�س���ة تعليمي���ة عراقي���ة  �

متما�سية مع الواقع العراقي محتوية 
لالأزم���ات الت���ي تم���ر ب���ه خ�سو�س���ًا 
ونحن نم���ر كالعالم اأجم���ع بمواجهة 
هذا الوباء اللعين الذي بات يهدد كل 
عمل الدولة، لكن التعليم وموؤ�س�ساته 
ت�س���ررت ب�سكل كبير بعد االإجراءات 
والممار�سات غي���ر المجدية، بالتالي 
فعل���ى القائمي���ن عل���ى ه���ذا القط���اع 
الفني���ة وال�سحية  درا�س���ة الجوانب 

من خالل:
الجوان���ب ال�سحية للكوادر التعلمية 	•

وحمايتهم وع���دم اإرهاقهم في ق�سايا 
جانبّية ال تمت الى التعليم ب�سلة.

ولكاف���ة 	• للطلب���ة  المادي���ة  الجوان���ب 
المراح���ل والتخ�س�س���ات خ�سو�سًا 
اإن التعليم الي���وم بمجمله الكتروني 
وه���ذا يتطل���ب توفير اأجه���زة حديثة 
عالي���ة الكلف���ة ق���د ال ي�ستطي���ع جميع 
الطلبة توفيرها، باالإ�سافة اإلى خدمة 
االنترنت المتردية الت���ي بال�سرورة 
تح�سينه���ا وهذا يتم م���ن خالل ر�سد 
مبالغ الإن�س���اء منظوم���ة خا�سة بهذا 

ال�ساأن.
تهيئ���ة االأق�سام الداخلي���ة للطلبة بما 	•

يتالءم والو�س���ع الحالي وتجهيزها 

بم�ستلزم���ات الراح���ة لخل���ق اأج���واء 
الراحة للتفرغ للدرا�س���ة، بعد انتهاء 

الوباء. 
ع���دم التدخل ف���ي اختي���ار المنا�سب  �

القيادية في هذه الموؤ�س�سة من خالل 
حزب اأو كتلة، واختيار ذوي الخبرة 
والكفاءة في العمل االإداري والعلمي 

الإدارة الموؤ�س�سات.
متخ�س�س���ة  � بح���وث  مراك���ز  اإن�س���اء 

وبكافة التخ�س�سات تعمل على تقيم 
عم���ل ت�سكي���الت موؤ�س�س���ات التعليم 
�سنويًا من خ���الل درا�سة االإيجابيات 
وال�سلبي���ات والوق���وف عل���ى مكامن 

الخطاأ.
اال�ستعانة ب���ذوي الخب���رة والكفاءة  �

عل���ى  المحالي���ن  االأكاديميي���ن  م���ن 
التقاعد كخبراء م�ساندين لت�سكيالت 

الموؤ�س�سات التعليمية.
تحدي���ث المناه���ج العلمي���ة وبكاف���ة  �

التخ�س�س���ات وت�سكيل لج���ان علمية 
ر�سين���ة ترف���د ب���كل م���ا ه���و جدي���د 

ومحّدث في هذا الجانب.
�سم���ن  � كل  االأكاديميي���ن  اإيف���اد 

تخ�س�سه لل���دول المتقدمة لجلب كل 
ما هو حديث في تخ�س�ساتهم.

ال���وزارة  � ف���ي  القي���ادات  اإدخ���ال 
عل���ى  تعم���ل  دورات  وت�سكيالته���ا 
تر�سي���ن العم���ل االإداري، وتقلي����ص 
ُم���دد تول���ي المنا�س���ب القيادي���ة في 

الجامعات والكليات والمعاهد.
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ا�ؤكد اأن انخفا�ض م�ستوى 
البحث العلمي في العراق يرجع 
في معظمه اإلى ثقافة ال ت�سجع 

التفكير الم�ستقل �النقدي، 
قد ال يخطر على بالك اأن هذا 

ال�سبب من الممكن اأن يكون 
من اأهم اأ�سباب تردي م�ستويات 

البحث العلمي. 

 د. نادية هنا�ي

وبالطب���ع لي�س���ت ثقافتن���ا �سفين���ة تحت���اج رّبانًا 
يم�س���ك دفته���ا، وال ه���ي ب�ساعة فيهيم���ن اأحدهم 
عليها؛ فالثقافة ه���ي الحياة نف�سها التي ال حاجة 
بها �سوى اإلى التوازن ال���ذي يتحقق بالمجموع 
الفاع���ل ال���ذي ي�ساهم ف���ي اإدامة زخمه���ا و�سنع 
األقه���ا. وكلم���ا زاد عدد المدركي���ن الأهمية ت�سارك 
الجمي���ع ف���ي بنائها وتقدمه���ا، انتع�س���ت الثقافة 
وا�ستمرت في خير وتقدم، وما ثقافة اأي مجتمع 
�س���وى حيوية ابنائه الذي���ن يعرفون اأن التوازن 
بي���ن ال�سرائ���ح والطبق���ات والفئ���ات ه���و ال���ذي 
ي�سنع تقدمهم الحياتي بعامة والثقافي بخا�سة. 
والأن الثقافة ال تقت�سي وجود حاكم ومحكومين 
ورئي����ص  وماأموري���ن  وقائ���د  ورعي���ة  وراع 
ومروؤو�سي���ن؛ تغ���دو المج���ال الحيات���ي الوحيد 
ال���ذي تتجل���ى في���ه جمالي���ة الوج���ود االإن�ساني 
ويوتوبيت���ه حي���ث ال مرتك���زات وال مح���اور وال 

نخب وال توابع. 
هذه هي جمهورية الثقافة انها جمهورية العموم 
المتحققة في عالم الخي���ال افترا�سيا وموجودة 
في عالم المثال حقيقي���ًا، والمثقفون وحدهم هم 

الذين ي�سنعونها وباأ�سكال جمالية �ستى.
لك���ن ا�ستح���كام ال�سيا�س���ة على الثقاف���ة وخا�سة 
ف���ي المجتمعات النامية او التي في طريقها نحو 
النم���و، ال يكون اإال بق�سد عدم ت���رك الثقافة على 
حاله���ا النها ل���و ُترك���ت النك�سف زي���ف ال�سيا�سة 
وبان حرج خ���واء �سعاراتها. ولذلك تظل الثقافة 
تحت طائل���ة ال�سلطة ال�سيا�سي���ة بت�سليم زمامها 
اإل���ى م���ن هم اأكث���ر قربا م���ن ال�سا�سة لتك���ون لهم 
الت���ي به���ا يوجه���ون عجلته���ا نح���و  المركزي���ة 

الوجهة االأن�سب �سيا�سيًا ال ثقافيًا بالتاأكيد.
وم���ا ب���روز ظواهر طارئ���ة وبقوة عل���ى م�سهدنا 
الثقاف���ي �س���وى تبعة م���ن تبعات ه���ذه المركزية 
الت���ي ما ع���اد باالإم���كان التخل�ص م���ن وبالها في 
مجتمعن���ا الذي هو في خانة المجتمعات النامية 
او) �سبهه���ا( حيث تلع���ب ال�سيا�سة ال���دور االأهم 
اقت�ساديًا واجتماعيًا وفكريًا ولي�ص ثقافيًا فقط.

وم���ن تل���ك الظواهر مث���اًل ال ح�س���رًا الع�سوائية 
ف���ي الممار�سات الثقافي���ة؛ ومنها ه���ذا االهتمام 
المفاج���يء بجع���ل اأحدهم كاتب���ا اأو اديبا � وباأي 
م�ست���وى كان ، ف���ي م�س���اف اأعالم كب���ار ال ي�سل 
الى ُع�سر عطائهم، ومنه���ا اأي�سا ظاهرة التمجيد 
المنقطع النظير وبال مهيئات ظرفية او مقدمات 
منطقي���ة ب�سخ�سية علمية اأو ا�س���م فكري اأو علم 
من اأع���الم االإبداع، وتعظيمه عل���ى ح�ساب غيره 
م���ن اال�سم���اء المهمة الت���ي لها من ال�سه���رة مثله 

وربما اكثر داخل البلد وخارجه.
والمعت���اد في اأي احتف���اء اأن يك���ون بمنا�سبة ما 
ت�ستوج���ب تمجي���د ذاك اال�س���م كاأن يك���ون ي���وم 
مي���الده او يوم وفاته اأو ي���وم انجاز معين قدمه 
وحظي ب�سببه بالتكريم واالهتمام، اأما االحتفاء 
ال���ذي يك���ون في غي���ر اأوان���ه وبال م�سوغ���ات اأو 
موجب���ات؛ فاإنه في الغالب ناج���م من وجود دعم 
ق���وي مادي ومعن���وي يخ�س�ص له���ذا اال�سم كي 
يب���رز وي�ستهر فج���اأة وبنواي���ا �ست���ى لكنها كلها 

مق�سودة وم�سكوك في اأمرها.
اأم���ا م�ساهمة الطي���ف الثقافي في ه���ذا االحتفاء 
فه���ي تاأت���ي اأم���ا م���ن ب���اب المجاملة اأو م���ن باب 
التفاع���ل ال���ذي به يتمكن هذا الطي���ف من توطيد 
بع����ص العالق���ة م���ع ال�سلط���ة الثقافي���ة التي هي 
قليل���ة ف���ي عدده���ا لكنه���ا كبي���رة ف���ي امكانياتها 

وامتيازاتها.
اإن التفكير ف���ي مثل هذه الممار�س���ات والطريقة 
التي بها توج���ه ال�سيا�سة م�سارات الثقافة عندنا 
ه���و م���ا ينبغ���ي التفكير في���ه واختب���ار فرو�سه، 
البواط���ن كخلفي���ات ومرجعي���ات  ف���ي  منقبي���ن 

وتمظهرات وتاأثيرات، مهتمين بتحليل موا�سع 
التمظه���ر والتاأثير باأبعادها واأ�سكالها كافة حفرًا 
ومراجعة ونقدًا وت�سريح���ًا وتفكيكًا، مت�سائلين 
ع���ن االأ�سب���اب الموجبة لالحتفاء به���ذا العالم اأو 
اال�ست���اذ او الباح���ث دون غيره وه���و المعروف 
عط���اوؤه والذائ���ع �سيته ف���ي االأو�س���اط الثقافية 
والعلمي���ة والفكري���ة من اأبن���اء جيل���ه واالأجيال 
التي تل���ت جيله اأي�سًا، ومن ث���م ال يحتاج �سلطة 
تع���رف ب���ه وتوؤك���د اإبداع���ه وقيم���ة م���ا خلفه من 
عطاء، واأهمية ما امتلك من علم اأغنى به الميدان 
الذي تخ�س�ص فيه حتى برع براعة كبيرة في ما 
اأنجزه واأ�سافه الى ذلك الميدان، وهو ما ينطبق 

قواًل وفعاًل على الدكتور علي الوردي.
وقد نتو�س���ل من جراء هذا التنقي���ب والت�ساوؤل 
ال���ى ا�سئلة كثيرة من قبيل: م���ا الغاية التي يراد 
بلوغه���ا م���ن وراء اعالء �سيت اأدي���ب اأو فنان اأو 
مفك���ر؟ وما الذي يري���ده المحتفون والممجدون 
م���ن تلك ال�سخ�سية المحتفى به���ا بهذه الفجائية 
مخ�سو�س���ة  مجه���ودات  �س���كل  ف���ي  الطارئ���ة 
وامكاني���ات مبذولة ؟ اأ ي�س���ح اأن يكون التمجيد 
خال�س���ا لوج���ه التمجيد ح�سب اأم اأن���ه تمجيد به 
يتعكز الممجدون على �سيت ال�سخ�سية مفيدين 
منه���ا في تدعي���م �سلطتهم متكئين عل���ى اإنجازها 
؟ اأم ه���و �ست���ار يم���ررون م���ن خالل���ه منافعه���م 
ال�سخ�سي���ة وا�سعي���ن اأياديهم على م���ا يريدون 
بلوغ���ه م���ن مناف���ع ذاتي���ة ؟ اأم اأن وراء التمجيد 
رغبة دفينة تنم عن خبث المركز وحنقه على من 
ه���م لي�سوا تحت مركزيته من خالل قطع الطريق 
عليه���م بو�س���ع اال�س���م المحتفى به حج���ر عثرة 
بو�سف���ه ا�سما ال �سابق وال الحق له، واأنه وحده 
ال���ذي اأتى بكل علم االأولين واالآخرين. وبال�سكل 
ال���ذي ير�سم لالآخرين ممن هم فاعلون ومميزون 
�سورة قاتم���ة تهبط معنوياته���م وتقتل الدوافع 
ف���ي دواخله���م فتق���ل عزيمته���م للبن���اء ويم���وت 
التطلع في دواخله���م متحجرين غير ما�سين في 

طريق العلم والثقافة والفن والمعرفة.
ونح���ن ل�سنا �سد التمجي���د اأو التكريم ب�سرط اأن 
يكون معتداًل ب���ال اإفراط وتفريط ي�سل بالممَجد 
ال���ى ح���د الت�سنيم الذي ب���ه نتحج���ر وال نتقدم. 
بمعن���ى اأنن���ا كلم���ا غالينا ف���ي التمجي���د، تغلغل 
الما�س���ي في حا�سرنا اأكث���ر و�سار االن�سداد الى 

اال�سم الممجد معيقا وعقيمًا معًا. 
ولماذا ال يكون االأمر بالعك�ص اعني اأن نبحث عن 
اأ�سب���اب التراج���ع وننقب في موجب���ات التدهور 
موؤ�سرين عل���ى المالمح ووا�سعين الحلول التي 

بها نح���ول التراجع اإلى تقدم اأو على االأقل نقوم 
بانقاذ ما يمكن انقاذه من هذا التراجع والتدهور 
بالتيق���ظ والعم���ل؟ اأم اأن مث���ل ه���ذا االأمر �سعب 
ويحت���اج مجهودات وامكانيات ه���ي اأ�سعاف ما 
�سيحتاجه االحتف���اء والتمجيد باأحدهم لنقت�سر 
علي���ه وال �ساأن لن���ا اأن كثر التراج���ع حولنا وزاد 
التدهور بيننا اأو ال، اأو كان في االحتفاء ما يزيد 
طي���ن التراجع بلة ويعم���ق كوى التده���ور اأكثر 
واأكث���ر، الأن المه���م م�سلحة المراك���ز وليذهب ما 

بعدها اإلى الطوفان.
وال منا����ص م���ن الق���ول اإن االحتف���اء بانجازات 
الما�سين حي���ن يكون في اأوان���ه منا�سبا �سيفتح 
اأمام حا�سرن���ا كل ما هو جديد فال يكون التذكير 
باالنج���از حجر عث���رة تو�سع لالحب���اط وتوكيد 
الالنف���ع والالاأهمي���ة كن���وع م���ن القطيع���ة بي���ن 
الحا�س���ر والما�سي؛ واإنما �سيدلل االحتفاء على 
اأنن���ا قادرون عل���ى ال�سير معتمدين عل���ى اأنف�سنا 
وا�سعين ال�سابقين ن�سب اأعيننا، متو�سمين في 
االحتف���اء باأعالمنا ا�ستنها����ص الجيل الحالي اأو 
االجيال القادم���ة، تفعيال للعقل البن���اء واعتدادًا 
به، مفيدي���ن من هوؤالء في النهو����ص من كبوتنا 
ورادمي���ن فجوات حياتن���ا، مقدرين عطاءات من 
�سبقونا وفي الوقت نف�سه واثقين من اإمكانياتنا 
ف���ي االإنت���اج المعط���اء وم���ن دون اأن ن�ست�سغ���ر 

حالنا اأو ننظر الى اأنف�سنا بدونية واحتقار.
ول���ن ينفع في اإ�س���الح واقعنا العلم���ي والفكري 
تمجيد وتحميد، ما لم نكن بالمجموع م�ساهمين 
ف���ي اإ�سالح حالنا.. وم���ن دون ذلك لن ينفعنا اأي 
�سيء حتى ل���و ا�ستنه�سن���ا كل علمائنا واأعالمنا 
ومبدعين���ا واحتفينا بكل م���ا اأوتينا من قوة بهم 

وا�ستذكرنا جميع اأمجادهم. 
اأم���ا اأن ننتظر من الموؤ�س�سات الر�سمية اأْن تراأف 
بحالنا وت�سلح تراجعنا ببرامج و�ستراتيجيات 
فذلك هو الوهم الأن في اأجنداتها اأي�سًا ما ي�ساهم 
في اإعاقة م�سيرتن���ا، ومنها هذا االحتفاء المبالغ 
في���ه والالف���ت للنظ���ر جاعلة من علم م���ن االأعالم 
�سنم���ا تقد�سه وتريد منا اأن نتبعه���ا في تقدي�سه 
اأي�س���ًا ال ا�ستعجاب���ًا بعلم���ه وال اعترافا بعطائه؛ 
ب���ل لغايات اأخرى؛ منها تغييب غيره من االأعالم 
ومنه���ا تكري����ص الجمود والتحجر ف���ي حا�سرنا 

واالبقاء على حالة التراجع م�ستمرة. 
وق���د يتم طرح ه���ذه الغايات بمك���ر تكنه المراكز 
لالأطراف تو�سيحًا ل�سورة الحياة عامة والثقافة 

خا�سة بالقتامة والجمود.
وعل���ى مر االأعوام التي تلت عام التغيير 1979 

� ب�سي���ادة التف���رد بالحك���م وال�سلط���ة ، ل���م يظهر 
�س���وت فك���ري وا�سح كما لم يع���ط المجال ال�سم 
ثقاف���ي اأن يب���رز تكاف���وؤًا مع م���ا لديه م���ن انجاز 
اأو عط���اء اإال م���ا �سم���ح ال�سلطويون ل���ه بالبروز 
واعتبروه داخ���اًل في اإط���ار مركزيتهم ومندرجًا 

في تكتالتها و�سلطويتها.
والمح�سل���ة اأن تطغ���ى الدعائي���ة على اأي���ة اآفاق 
فكرية اأو ثقافية تريد اأن تكون م�ستقلة ووا�سحة 
ف���ال �سالحي���ات وال مناب���ر وال مطبوع���ات وال 

ن�ساطات �سوى تلك التي في خدمة المراكز. 
وعادة ما ال تغني مثل هذه الدعائية بان�سائياتها 
وال ت�سمن بتملقها وهي تحابي �ساداتها وتداري 
على ما لديها من عقد النق�ص واأمرا�ص العظمة.

م���ن هنا نج���د اأن الالاإخال�ص للبني���ة المجتمعية 
العراقي���ة هو الذي غّيب بع�ص �سناع الفكر الحر 
و�ست���ت جهود كثي���ر م���ن المفكري���ن والباحثين 
والمثقفي���ن مم���ن ه���م غير منتمي���ن اإل���ى النظام 
وال متواطئين م���ع �سلطت���ه ال�سيا�سية. ف�ساعت 
ا�سماء و�سخ�سيات وت�سرذمت كثير من االأبحاث 
والدرا�س���ات الت���ي كان يمك���ن لها لو اأُخ���ذ بها اأن 

تكون عالمة مميزة من عالمات ثقافتنا. 
ومعروف بح�سب مثلث بلوم اأن الن�ساط الفكري 
ال يتحق���ق والقاع���دة المجتمعي���ة مختل���ة وغير 
م�ستق���رة، وما دام النم���و الفكري يتوافق توافقا 
طرديا مع اال�ستقرار؛ فاإن من الطبيعي والمعتاد 
اأال ت�سهد مرحلتن���ا المتاأزمة والالم�ستقرة �سوى 
الخف���وت والنكو����ص والتراجع فال عق���ل فكريًا 
ومعوجه���ا  ح�سنه���ا  االأم���ور  يفل�س���ف  وا�سح���ًا 
ويتاأملها، وال ا�سم ثقافيًا بارزا ي�ستطيع اأن يعلو 
على �س���وت االيديولوجيا وال باحث حرًا يمكنه 

اأن يمار�ص دوره في الف�سح وتعرية االإف�ساد. 
وقد يقال اإن الفل�سفة والثقافة وال�سو�سيولوجيا 
ال ت�ستطي���ع اأن ترق���ى والواق���ع نف�س���ه في���ه م���ن 
الغرائ���ب والعجائ���ب م���ا ال يمكن تحليل���ه اأو في 
االأقل ت�سجيل���ه بديمقراطية ه���ي م�سابة ب�سبهة 
الت�سوي���ف متموج���ة وزئبقي���ة ال ن�ستطيع معها 
م�س���ك اأمر بعينه كما ال ك�س���ف لقوانين وال ثورة 
عل���ى معت���اد وال اإتي���ان بجدي���د يتعار����ص م���ع 

ال�سلطة. 
وم���ا دع���اوى م���وت النظري���ة والمنه���ج و�سياع 
اليوتوبي���ا وانقط���اع الن�س���ل وتجري���م المثقف 
وتخريف���ه واال�ستهان���ة بالعق���ل العرب���ي وتفنيد 
فاعلي���ة النق���د و�سيخوخ���ة ال�سع���ر وال ج���دوى 
مهرجاناته اإال جزء من مخطط مريب غايته كبح 
االبداع والفك���ر والفن وقطع اأ�سا�سات التوا�سل 

مع جذور �ساربة في عمق التاريخ. 
واإذا عدن���ا ال���ى الج���ذوة الفكري���ة الت���ي �سهدتها 
الب���الد العربي���ة بع���د الح���رب العالمي���ة الثاني���ة 
الدركن���ا ان �سب���ب التعمية المجتمعي���ة والك�سل 
المعرف���ي المخي���م عل���ى المجتم���ع العرب���ي ه���و 
ه���ذا الكبح للطاقات االيجابي���ة وال�سخ بدل ذلك 
بروؤى تدميرية توؤ�سلب االبداع والعطاء وتك�سر 
ج���ذوة االمنيات وتف�س���ل كل االم���ال والتمنيات 
االن�ساني���ة وتقت���ل الم�ساعر الوطني���ة والقومية 
ف���ال قيمة الأي ن���داء وال نفع في اأي���ة همة وما من 
مدع���اة الي تح���رك او تغيير كم���ا ال فائدة في اي 

ثورة او نه�سة. 
والمح�سل���ة المنتظ���رة م���ن ج���راء �سي���ادة هذه 
ال���روؤى اأن ال جدي���د تحت ال�سم����ص وال خير في 
الجي���ل الحال���ي واالجي���ال الت���ي �ستاأت���ي ليظل 
الح���ال على ما هو عليه م���ن التراجع واالنتكا�ص 

والتقهقر. 
وم���ا كان للمرحل���ة الت���ي ُع���رف فيه���ا الدكت���ور 
عل���ي ال���وردي باحث���ا اجتماعيا ومع���ه مفكرون 
ومبدعون اخرون اأن تكون مرحلة نهو�ص فكري 
ل���وال وج���ود مهيئ���ات اأتاحها الظ���رف ال�سيا�سي 
والثقاف���ي الع���ام. وف���ي مقدمة تل���ك المهيئات ما 
ك�سف���ه انتهاء الح���رب الكونية الثاني���ة من روؤى 
وت�س���ورات عب���رت عنه���ا اأقالم واعي���ة اخل�ست 
للفك���ر بالتنظي���ر ل���ه معار�س���ة بع�سه���ا بع�س���ا 
ومت�سادة مع كل ما هو معتاد و�ساكن، فكان هذا 
المهي���يء الى جان���ب مهيئات اخ���رى عامال مهما 
في الدفع بعجلة الفكر والثقافة العربية قدما اإلى 

االمام اآنذاك. 
وبالرغ���م م���ن كل ما قدم���وه لمرحلته���م من تقدم 
فانهم لم يكونوا في حاجة للمنة اأو ادعاء الف�سل 
على جيلهم او االجيال التي تلتهم وال هم بحاجة 

الى جوائز براقة باحتفاء وتمجيد ظاهريين. 
فم���ا بالن���ا اليوم مم���ن يفيدون من ه���ذا التراجع 
م�ست�سهلي���ن ب�سكل وا�سح خطورته او متعامين 
عن روؤيته مدعي���ن التفكر والتفل�سف���ة والتثاقف 
والتناق���د والتباحث. لي����ص هذا ح�سب بل ما عاد 
غريب���ا ان تجد اأحدهم ي�سف نف�سه او غيره بانه 
فيل�س���وف او مفك���ر فهل ي���درك مثل ه���وؤالء فعال 
الف���ارق المعرف���ي بين ه���ذه الت�سمي���ات ومقدار 
الف���ارق بين غائي���ة الفل�سفة ونفعي���ة ال�سيا�سة ؟ 
ومن ه���و المثق���ف الع�س���وي والمثق���ف البيدق 
؟ وه���ل يدرك���ون اأن الت�سمية لي�س���ت مهمة بقدر 
اأهمية الفعل وموا�سعات���ه التي بها نغير الثابت 

ونحول الخيبة اإلى جذوة، والحلم اإلى واقع ؟.

تمجي��د الأع��ام.. والج��دوى المتوخاة

من الغريب حقًا اأن نجد االهتمام 
باأحد اأعالمنا ��سخ�سياتنا االأدبية 

�العلمية على قدم ��ساق عند 
من هم بمواقع الم�سوؤ�لية الذين 
بمنا�سبهم الر�سمية يمتلكون من 

االإمكانيات ما بها ي�ستطيعون اأن 
يمرر�ا ما يريد�ن من ت�سورات 

لتبد� للعموم اأنها مظاهر حقيقية 
ت�سيع في ال�ساحة الثقافية غير 

مفتعلة �ال مبيتة. �ق�سدهم من 
�راء ذلك االفتعال توجيه دفة 

الثقافة بح�سب مبتغياتهم �ماآربهم 
بو�سفهم الما�سكون لزمامها 

�المهيمنون عليها.

 البحث بدون تفكير نقدي وم�ستقل 
مثل الحا�سوب بدون برنامج وذاكرة

اإ�����س����اح ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي

  اأ.د. حممد الربيعي

  د. اأثري ناظم اجلا�سور

ُيعد التعليم من الركائز االأ�سا�سية �ال�سر�رية �الموؤثرة التي من خاللها ُي�سهم في تكوين المجتمع 
�تحقيق طموحاته �ي�ساعد على االرتقاء بالمجتمع �تقدمه على اأ�سا�ض اأن للتعليم د�ٌر كبيٌر في عملية 

التطوير �التحديث، فالتعليم العالي هو اأحد االأركان المهمة للد�لة لما يرفدها من خبرات اأكاديمية 
�بكافة التخ�س�سات اأ� على م�ستوى البحوث �الدرا�سات التي تعمل على ��سع ال�سياغات �النتائج العلمية 

فيما يخ�ض عملية االإدارة �التخطيط



م���ن جهته ، ي���رى عالم االقت�ص���اد الحا�ص���ل على 
جائ���زة نوب���ل في االقت�ص���اد الفيل�ص���وف الهندي  
اأمارتيا �صين اأن تركيز الدولة يجب اأن يكون على 
تعليم و�صحة �صعبها ..و�ص���بق اأن ن�صاأ نزاع عام 
بينه وبين اأحد اأ�ص���هر االقت�صاديين في الهند قبل 
انتخاب���ات عام 2014 بهذا ال�ص���اأن ، وتبين حاليًا 
اأن اأمارتي���ا �ص���ين كان عل���ى ح���ق ، اإذ كان االأول 
يمي���ل ال���ى اإعط���اء االأولوي���ة للنمو االقت�ص���ادي 
عل���ى االنف���اق االجتماع���ي بينم���ا يرى �ص���ين اأن 

النمو االقت�ص���ادي ل���م يكن ممكنًا ب���دون االنفاق 
االجتماعي وكان قلقًا مما لن تفعله الحكومة ..

في حوار اأجرته معه �ص���حيفة نا�صيونال هيرالد 
ال�ص���كان  نم���وذج  اأن  عل���ى  �ص���ين  اأك���د  الهندي���ة 
االأ�ص���حاء والمتعلمي���ن ه���و غاي���ة ف���ي ح���د ذاته 
وو�ص���يلة لتحقي���ق االزده���ار االقت�ص���ادي ، ففي 
الواقع ، كان من الممكن للحكومة –ح�ص���ب �صين 
-اأن تخل���ق �ص���كانًا يتمتعون بال�ص���حة والتعليم 
حتى عندما لم يكن لديهم قوة اقت�ص���ادية حقيقية 
وكوب���ا مثال عل���ى ذل���ك، اإذ ال يوجد مث���ال لدولة 
متقدم���ة لديها نظ���ام تعلي���م ورعاية �ص���حية في 
العال���م الثالث، لهذا ال�ص���بب ، يجب عل���ى الدولة 
التركي���ز عل���ى بن���اء نظ���ام تعليمي ق���وي ونظام 
رعاية �صحية قوي واإعطاء االأولوية الإنفاقها في 
هذه المجاالت ، فهذا النوع من االزدراء والجهل 
بالق�ص���ايا االأ�صا�ص���ية كان على ح�ص���اب الهند الأن 
الحكوم���ة التي توؤمن باأن رفاهي���ة مواطنيها يتم 
قيا�ص���ها من خالل �ص���حتهم وتعليمهم ، �ص���تكون 
يت���م  ول���ن  معين���ة،  بطريق���ة  ومنظم���ة  موجه���ة 
اكت�ص���اف الخلل اإال عندما ن���رى المواطن الهندي 
يتداف���ع بعد عام واحد م���ن حدوث جائحة عالمي 
الأن الم�صت�ص���فيات ال تحت���وي عل���ى م���ا يكفي من 

االأوك�صجين اأو االأدوية اأو االأ�صرة.
ويرى اأمارتيا �ص���ين اأن الطريقة الوحيدة لتمرير 
ه���ذه الموج���ة ه���ي بتوق���ف النم���و المت�ص���ارع 
للفايرو����س من تلقاء نف�ص���ه الإن تدخ���ل الحكومة 
فقي���ر و�ص���عيف للغاي���ة لدرج���ة اأنها ال ت�ص���تطيع 
بمفردها فعل اأي �ص���يء مهم الإنق���اذ البلد، ويوؤكد 
�ص���ين :"على المدى الق�ص���ير علينا اأن نعاني من 
العواقب وال يوجد خيار اآخر "..م�ص���يرًا الى اأنه 
كلما تّم تح�صين ال�صكان ب�صكل اأ�صرع كلما تمكنا 
م���ن احتواء الوب���اء في وقت مبكر، فهذا �ص���باق. 
الأن���ه بخالف ذل���ك يمك���ن اأن ينت�ص���ر دون رادع ، 

مع تكوين متغيرات جديدة ،فالطفرات تتف�ص���ى، 
ويمكن اأن تنت�ص���ر الطف���رات الجديدة اأي�ص���ًا في 
العال���م، لهذا ال�ص���بب اأ�ص���بح تح���دي كوفيد 19- 
ف���ي الهن���د تحدي���ًا عالمي���ًا، وهذا هو ال�ص���بب في 
اأن العدي���د من البلدان تقدم���ت بمفردها لعرو�س 
الم�صاعدة في اللقاحات مثل رو�صيا ، اأو خزانات 
التبريد لالأوك�صجين مثل ال�صين اأو اأنواع اأخرى 

من الم�صاعدة.
ويرى �صين اأن ال�صيطرة على الوباء هي م�صلحة 
عام���ة، بمعن���ى اأنه �ص���يفيد َمن مر�ص���وا وتعافوا 
والذي���ن ل���م يمر�ص���وا، و �ص���يحمي ن�ص���بة اأكب���ر 
بكثير من ال�ص���كان عن طريق الحد ب�صكل حاد من 
مع���دالت االإ�ص���ابة والوفيات في الم�ص���تقبل، كما 
�صيقلل من الحاجة اإلى عمليات االإغالق القا�صية ، 
والتي يمكن اأن تخف�س الناتج المحلي االإجمالي 
ب�ص���كل حاد ، م�صيرًا الى اأن االإغالق على م�صتوى 
الدولة في العام الما�ص���ي بدءًا من �صهر اآذار كان 
ق���د اأدى اإل���ى انخفا����س اإجمالي النات���ج المحلي 
خ���الل ذلك الربع بن�ص���بة ٪25، كم���ا فقد اآالف من 
االأ�ص���خا�س وظائفهم، وفي وقت الحق من العام 
بداأ االقت�ص���اد في التعافي ، لك���ن الموجة الثانية 
ته���ّدد ه���ذا التعاف���ي. لذا ، ف���اإن حملة التح�ص���ين 
�ص���تمنع ح���دوث انخفا����س ف���ي النات���ج المحلي 
االإجمالي وارتفاع معدل البطالة،  ولهذا ال�ص���بب 
ال ينبغ���ي للحكومة اأن تت�ص���رف بحماقة، ويجب 
تمويل اإطالق اللقاح ال�ص���امل من االأموال المالية 
المركزية،وي�ص���ّدد �ص���ين على عدم ت���رك هذا عبئًا 
عل���ى ميزاني���ات الدولة الأنه���ا تتاأرج���ح بالفعل ، 
ولي�ص���ت لديها الق���وة المالية لزيادة اقترا�ص���ها، 
ومن ال�صروري م�ص���اهمة المراكز والموؤ�ص�صات 

الخا�صة لتمويل هذه الحملة باأقل تكلفة.
ولدى �ص���وؤال �صين عن تاأثيركوفيد 19- وتدابير 
االحت���واء عل���ى مجتمعاتنا ق���ال اإنه���ا اأثرت على 

مجتمعاتن���ا واأنظمتن���ا البيئي���ة ، مما ت�ص���بب في 
تغيي���رات كبي���رة ف���ي الجوان���ب المادي���ة وغي���ر 
المادي���ة للرفاهي���ة والرفاهي���ة عب���ر البع���د ، عبر 
البلدان واالأقاليم والفئات ال�صكانية، ويرى �صين 
اأن الحكوم���ات تواجه على مختلف الم�ص���تويات 
، وال�صيا�ص���ات ، والمجتمع���ات ، والموؤ�ص�ص���ات 
الخا�ص���ة والعام���ة ، واالأ�ص���ر واالأف���راد على حد 
�صواء تحديات من جراء العواقب غير الم�صبوقة 
ال�ص���ريع  االنت�ص���ار  ط���رق:  بع���دة  الوب���اء  له���ذا 
والمنت�ص���ر للفايرو�س ، وانهيار النظم ال�ص���حية 
وف�صل القدرات ال�ص���حية والتباطوؤ االقت�صادي، 
و ب�ص���كل عام ، يوؤثر كوفيد19-ب�ص���كل كبير على 

القدرات الفردية والجماعية .
ويق���ول �ص���ين : تتطل���ب حالة الط���وارئ الحالية 
تفكي���رًا عميق���ًا ح���ول م���ا ق���د نتعلم���ه خ���الل هذا 
الوقت ال�صعب، فقد تم اإبراز ال�صلة بين القدرات 
الفردي���ة والجماعي���ة، وق���د كن���ا عل���ى ا�ص���تعداد 

للتخلي ع���ن حري���ة الحركة وتكوي���ن الجمعيات 
للحف���اظ على �ص���حة وط���ول عمر الفئ���ات االأكثر 
�ص���عفًا، فنح���ن ن���درك اأن اأنظمة ال�ص���حة العامة 
والحوكم���ة بحاجة اإلى اإي���الء اهتمام اأكبر بكثير 

للرفاهية الجماعية والفردية.
ويوؤك���د �ص���ين : لق���د تعلمن���ا اأي�ص���ًا اأن االأوبئ���ة 
وعملي���ات االإغ���الق ت���وؤدي اإل���ى تاأثي���رات غي���ر 
متجان�ص���ة عل���ى المجتمعات والفئات ال�ص���كانية 
المختلف���ة ؛ عل���ى �ص���بيل المثال ، ف���ي العديد من 
االأماك���ن ، م���ن المرجح اأن يتحم���ل االأفراد الذين 
يعي�ص���ون ف���ي القط���اع غي���ر الر�ص���مي والفئ���ات 
ال�ص���كانية ال�ص���عيفة اأعباء غي���ر متنا�ص���بة اأثناء 
ع���دم  تفاق���م  اإل���ى  ع���ادًة  ت���وؤدي  الت���ي  االأزم���ات 
الم�ص���اواة وال�ص���لوكيات االنتهازي���ة الموجودة 
م�ص���بقًا، بينم���ا تعم���ل بع����س ال�ص���ركات الكبرى 
المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  قط���اع  ف���ي  )خا�ص���ة 
واالت�ص���االت( عل���ى زي���ادة ثروته���ا "المذهل���ة" 

بف�ص���ل عمليات االإغالق ، فاإن ماليين االأ�صخا�س 
، ال �ص���يما في البل���دان النامية ، وخا�ص���ة العمال 
غير الر�ص���ميين الذين يتقا�ص���ون اأجورًا يومية ، 
قد �صهدوا اختفاء وظائفهم وانفتاحهم على خطر 
المجاع���ة والمر����س والعنف،كم���ا ت���م ا�ص���تبعاد 
اأطفال االأ�ص���ر الفقيرة م���ن التعليم عبر االإنترنت، 
فف���ي الواقع ، ووفق���ًا لليوني�ص���يف ، يتاأثر حاليًا 
حوال���ي 1.2 ملي���ار تلمي���ذ - 70 ف���ي المائ���ة من 
ط���الب العالم - باإغالق المدار����س. بينما تحّولت 
بع�س االأ�صر اإلى �صجون ل�صحايا العنف المنزلي 

من الن�صاء
ومع ذلك ، فقد �صفقنا اأي�صًا الأن العديد من االأطباء 
حي���اة  الإنق���اذ  بحياته���م  �ص���حوا  والممر�ص���ات 
االآخرين ، مما يدل على اإمكانية وجود م�ص���توى 
عاٍل من الم�صوؤولية الفردية والجماعية ، وخالل 
عمليات االإغالق،توقفت بع�س ال�ص���راعات فجاأة 
، وانخف�س التلوث و�ص���هد العالم تعاونًا �ص���حيًا 
دوليًا من البلدان المتو�ص���طة الدخل اإلى البلدان 
االأكثر ت�ص���ررًا بين البل���دان ذات الدخل المرتفع 
با�صم الت�صامن واالأخوة واالإن�صانية. لقد اأيقظت 
ال�ص���عوبات اأي�ص���ًا روح���ًا جديدة من الت�ص���امن 
واالأخ���وة بين النا����س الذين يعي�ص���ون في نف�س 
المجتم���ع ، وحتى بي���ن المناطق. وباخت�ص���ار ، 
كم���ا ذك���ر اأمارتيا �ص���ين ، "يمكن لمجتمع اأف�ص���ل 

الخروج من عمليات االإغالق" 
واالأ�ص���ر  االأف���راد  اأن  تعلمن���ا   ، ع���ام  وب�ص���كل 
عوام���ل  لديه���ا  الت���ي  واالأقالي���م  والمجتمع���ات 
وم���وارد تحوي���ل مح���ددة تتعام���ل م���ع االأزمات 
ال�ص���حية من خالل تبني �صتراتيجيات مختلفة ، 
ومع ذلك ، ال يزال عدم اليقين ب�صاأن اأف�صل طريقة 
للم�ص���ي قدم���ًا �ص���ائدًا ، وتثي���ر اللحظ���ة الحالية 
العديد من االأ�صئلة الجديدة لوا�صعي ال�صيا�صات 

ال�صتك�صافها والتعافي ل�صمان الم�صتقبل.
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تو�ص���لت درا�ص���ة حديثة اإلى �ص���يء 
معي���ن ي���وؤدي فعل���ه قبل تلق���ي لقاح 
الم�ص���تجد  كورون���ا  فايرو����س 
فعالي���ة  زي���ادة  اإل���ى  )كوفي���د19-( 
اأح���دث  وم���ا  ه���و؟  فم���ا  التطعي���م، 
المعطي���ات حول �ص���الالت فايرو�س 
كورونا المتحورة؟ وما مدى فعالية 
اللقاحات؟ االأجوبة في هذا التقرير.
نب���داأ م���ع مراجع���ة بحثي���ة اأجراها 
ت�صا�ص���تين  �صيبا�ص���تيان  العال���م 
كالدوني���ان  غال�ص���كو  جامع���ة  م���ن 
اأن  اإل���ى  وتو�ص���لوا  وزم���الوؤه، 
يق���وي  المنتظ���م  البدن���ي  الن�ص���اط 
جهاز المناعة الب�صري، ويقلل خطر 
االأمرا����س  م���ن  والوف���اة  االإ�ص���ابة 
المعدي���ة باأكث���ر م���ن الثل���ث، ويزيد 
ب�صكل كبير فعالية حمالت التطعيم، 
مجل���ة  ف���ي  الدرا�ص���ة  ون�ص���رت 

�صبورت�س ميدي�صين 
ف���ي  ت�صا�ص���تين  العال���م  وكت���ب 
قمن���ا  درا�ص���تنا،  ف���ي  االإندبندن���ت  
ب�ص���كل منهج���ي بجم���ع ومراجع���ة 
المتعلق���ة  المتاح���ة  االأدل���ة  جمي���ع 
بتاأثي���ر الن�ص���اط البدن���ي على خطر 
م���ن  والوف���اة  بالمر����س  االإ�ص���ابة 
االأمرا����س المعدي���ة مث���ل االإلته���اب 
الرئ���وي )وهو �ص���بب متكرر للوفاة 
م���ن كوفي���د19-( عل���ى اأداء جه���از 
المناع���ة، وعل���ى نتيج���ة التطعيم ، 
اأجري���ت الدرا�ص���ة ف���ي وق���ت مبك���ر 
جدًا م���ن الجائحة، بحيث ال ت�ص���مل 
البحث ف���ي كوفيد19- نف�ص���ه، لكن 

النتائج وثيقة ال�ص���لة باال�ص���تجابة 
الحالية للوباء".

مت�ص���قة  اأدل���ة  "وجدن���ا  واأ�ص���اف 
�ص���ملت  درا�ص���ات   6 عب���ر  ومقنع���ة 
اأكث���ر م���ن ن�ص���ف ملي���ون م�ص���ارك 
المو�ص���ى  االإر�ص���ادات  تلبي���ة  ب���اأن 
بها للن�ص���اط البدن���ي 30- دقيقة من 
الن�ص���اط، 5 اأيام في االأ�صبوع- تقلل 
خطر االإ�ص���ابة باالأمرا����س المعدية 

. " والموت بن�صبة 37% 
كم���ا وج���دوا اأدل���ة على اأن الن�ص���اط 
جه���از  يق���وي  المنتظ���م  البدن���ي 
المناع���ة الب�ص���ري، اإذ اأدى الن�ص���اط 
م�ص���تويات  اإل���ى  المنتظ���م  البدن���ي 

مرتفع���ة م���ن الغلوبولي���ن المناعي 
لالأج�ص���ام الم�ص���ادة "اآي ج���ي اإيه" 
)IgA(. ويغطي هذا الج�صم الم�صاد 
الغ�ص���اء المخاطي لرئتين���ا واأجزاء 
اأخرى من اأج�صامنا، حيث يمكن اأن 

تدخل الفايرو�صات والبكتيريا.
كما يوؤدي الن�ص���اط البدني المنتظم 
اإل���ى زي���ادة ع���دد الخالي���ا المناعية 
 ،)CD4(  "4 دي  "�ص���ي  التائي���ة 
الم�صوؤولة عن تنبيه الجهاز المناعي 

للهجوم وتنظيم ا�صتجابته.
وقال العالم "اأخيرًا، تبدو اللقاحات 
اأكث���ر فعالي���ة اإذا ت���م اإعطاوؤه���ا بعد 
برنام���ج للن�ص���اط البدن���ي، ويكون 

عر�ص���ة  اأكث���ر  الن�ص���ط  ال�ص���خ�س 
لديه عدد  يك���ون  الأن  بن�ص���بة 50% 
اأكب���ر م���ن االأج�ص���ام الم�ص���ادة بعد 
اللقاح مقارنة ب�صخ�س غير ن�صط".

وق���ال ت�صا�ص���تين "يمك���ن اأن يكون 
هذا و�ص���يلة فعالة م���ن حيث التكلفة 
و�ص���هلة لتعزي���ز حم���الت التطعيم، 
ف���ي  ال�ص���عوبات  اإل���ى  بالنظ���ر 
�صال�ص���ل التوري���د، ق���د تك���ون هذه 
لجع���ل كل جرع���ة  خط���وة حكيم���ة 
تحت�ص���ب، م���ن المرج���ح اأن يك���ون 
ل���دى االأ�ص���خا�س الذي���ن يتمتع���ون 
بلياقة بدنية عدد اأكبر من االأج�ص���ام 

الم�صادة بعد اأخذ اللقاح".

ف���ي ه���ذه المرحلة، تع���د 3 م���ن المتحورات 
العالمي،  الم�ص���توى  للقلق" عل���ى  "مثي���رة 
وفق���ًا لمنظمة ال�ص���حة العالمي���ة، وهي تلك 
التي اكُت�صفت الأول مرة في اإنكلترا وجنوب 
اأفريقي���ا وفي اليابان )ولكن لدى م�ص���افرين 
قادمين من البرازيل، ومن هنا عرفت با�ص���م 
"المتحورة البرازيلية"(، وذلك وفقًا لتقرير 

لوكالة ال�صحافة الفرن�صية.
بتاري���خ 27 ني�ص���ان الج���اري، كان���ت ه���ذه 
المتحورات منت�ص���رة على التوالي في 139 
و87 و54 دول���ة عل���ى االأقل، وفق���ًا لمنظمة 
ال�ص���حة العالمي���ة، وه���ي تنتم���ي اإل���ى هذه 
الفئة وفق تعريف منظمة ال�ص���حة العالمية 
نظرًا لزي���ادة قابليتها لالنتقال من �ص���خ�س 
الآخ���ر و �ص���راوتها، مم���ا ي���وؤدي اإل���ى تفاقم 

الوباء ويزيد �صعوبة ال�صيطرة عليه.
قد يختلف عدد المتحورات "المثيرة للقلق" 
ف���ي كل بل���د، اعتمادًا على الو�ص���ع المحلي. 
الوالي���ات  تح�ص���ي  المث���ال،  �ص���بيل  عل���ى 
المتح���دة 5 منه���ا وفق���ًا لت�ص���نيف المراك���ز 
والوقاي���ة  االأمرا����س  لمكافح���ة  االأميركي���ة 
منه���ا، وه���ي الث���الث المنت�ص���رة ف���ي جميع 
اأنحاء العالم، باالإ�ص���افة اإلى اثنتين ر�صدتا 

في البداية في كاليفورنيا.
الفئ���ة الت���ي تليه���ا ه���ي فئ���ة "المتح���ورات 
اأن  يفتر����س  والت���ي  لالهتم���ام"،  المثي���رة 
تخ�صع للمراقبة نظرًا لخ�صائ�صها الجينية 

التي قد تطرح اإ�صكالية.
في الوقت الحالي، ت�ص���نف منظمة ال�ص���حة 
العالمية 7 منها على الم�صتوى العالمي، في 
حي���ن كان عددها 3 في نهاية اآذار الما�ص���ي، 

اآخ���ر م���ن ان�ص���م اإل���ى ه���ذه الفئ���ة الثالثاء 
المتحورة التي ُر�ص���دت في البداية بالهند، 
وهي تثير مخاوف ب�صبب التدهور ال�صريع 

للو�صع ال�صحي في هذا البلد.
واكُت�ص���فت "المتحورات المثيرة لالهتمام" 
االأخ���رى في البدء في اأ�ص���كتلندا والواليات 
المتح���دة والبرازي���ل وفرن�ص���ا )ف���ي منطقة 

بريتاني( اأو الفلبين.
وباالإ�صافة اإلى هاتين الفئتين الرئي�صيتين، 
ينت�ص���ر العدي���د م���ن المتح���ورات االأخ���رى 
التي ي�ص���عى المجتمع العلمي اإلى ر�ص���دها 
وتقييمها. ويو�ص���ح اإتيان �ص���يمون لوريار 
التطوري���ة  الجينومي���ات  وح���دة  رئي����س 
للفيرو�ص���ات التقهقري���ة ف���ي معهد با�ص���تور 
بباري����س اأن "االأ�ص���ابيع واالأ�ص���هر القادم���ة 
فئ���ة  ف���ي  تن���درج  كان���ت  اإذا  �ص���تخبرنا 
المتح���ورات المثي���رة للقلق ال�ص���ديد والتي 
�ص���تظل  اأنه���ا  اأم  كبي���رة،  ب�ص���رعة  تنت�ص���ر 
متحورات تنت�ص���ر دون اأن تثي���ر الكثير من 

ال�صو�صاء".
ه���ذه  كل  ت�ص���نف  و�ص���عها،  كان  ومهم���ا 
المتحورات ح�ص���ب االأ�ص���رة اأو "ال�صاللة"، 
واعتماًدا على الطفرات التي ح�ص���لت فيها، 
فهي تحت���ل مكانًا مح���دًدا في �ص���جرة عائلة 
فايرو�س كورونا الم�صتجد -وا�صمه العلمي 

�صار�س كوف -2 االأ�صلي.
كورون���ا  فايرو����س  �ص���الالت  تظه���ر  لم���اذا 

الجديدة؟
اإن ظه���ور المتح���ورات لي����س مفاجئ���ًا بحد 
اإذ يكت�ص���ب  فه���ذه عملي���ة طبيعي���ة؛  ذات���ه، 
الفايرو����س طف���رات بمرور الوقت ل�ص���مان 

بقائ���ه. وتوؤك���د منظمة ال�ص���حة العالمية اأن 
"جمي���ع الفيرو�ص���ات -بما في ذلك �ص���ار�س 
ك���وف -2 تتغير بمرور الوقت، وهذا يوؤدي 
اإلى ظهور متحورات جدي���دة معظمها لي�س 

له تاأثير من ناحية ال�صحة العامة".
كل �صيء يتوقف على الطفرات التي تحملها.

وم���ن ثم ف���اإن طف���رة ُت�ص���مى "اإن501واي" 
)N501Y( وه���ي �ص���ائعة ف���ي المتح���ورات 
االإنجليزية والجنوب اأفريقية والبرازيلية؛ 
ُي�صتبه في اأنها تجعل الفايرو�س اأكثر قابلية 
لالنتق���ال. وتحم���ل المتحورت���ان الجن���وب 
اأفريقي���ة والبرازيلي���ة طفرة اأخرى ُت�ص���مى 
"اإي484ك���ي" )E484K( ي�ص���تبه ف���ي اأنه���ا 
تقل���ل المناع���ة المكت�ص���بة، اإم���ا ع���ن طريق 
عدوى �ص���ابقة )مع زيادة احتمال االإ�ص���ابة 

مرة اأخرى(، اأو عن طريق اللقاحات.
ويثي���ر االأم���ر اإرباًكا ل���دى النا����س العاديين 
تحم���ل  المتح���ورات  ه���ذه  واأن  خا�ص���ة، 
اأ�ص���ماء متخ�ص�ص���ة للغاي���ة، عدا ع���ن غياب 
التن�ص���يق الدول���ي، فعل���ى �ص���بيل المث���ال، 
 501" االإنجليزي���ة  المتح���ورة  ُت�ص���مى 
اأو  "ف���ي  اأو   ،)501Y.V1( واي.ف���ي1" 
 )VOC202012/01( �صي202012/01" 
"ب���ي.1.1.7"  ال�ص���اللة  اإل���ى  وتنتم���ي 

.)B.1.1.7(
ولذلك فاإن م�صميات المتحورات االإنجليزية 
اأو  البرازيلي���ة  اأو  اأفريقي���ة  الجن���وب  اأو 
الهندي���ة مفهومة اأكبر لغير المتخ�ص�ص���ين، 
لك���ن العلم���اء ال يحبذونها، الأنه���م يعتبرون 
اأنها تترك و�ص���مة على البلدان التي تن�ص���ب 

اإليها.

هن���اك اإجم���اع عل���ى ه���ذه النقط���ة فيم���ا يتعل���ق 
هذا  لكن  للقلق"،  المثيرة  الثالث  "بالمتحورات 
ال يعتمد في الوقت الحالي �ص���وى على البيانات 
الوبائي���ة؛ حيث يراق���ب الباحثون مدى �ص���رعة 
انت�ص���ار ه���ذه المتح���ورات وي�ص���تنتجون مدى 

كونها معدية.
وم���ن ثم ال ي�ص���مح لنا ه���ذا بالح�ص���ول على رقم 
قاطع، الأن النتائج قد تختلف اعتمادًا على القيود 

المفرو�صة في المناطق المعنية.
بن���اًء عل���ى الدرا�ص���ات المختلف���ة، تق���در منظمة 
ال�ص���حة العالمية اأن المتحورة االإنجليزية اأ�ص���د 
تقرير  وف���ي   .75% اإلى  ع���دوى بن�ص���بة 36% 
ا�صت�ص���هدت  الما�ص���ي،  اآذار  نهاي���ة  ف���ي  ُن�ص���ر 
المنظم���ة اأي�ص���ًا بدرا�ص���ة اأجريت ف���ي البرازيل 
خل�ص���ت اإل���ى اأن المتحورة البرازيلي���ة يمكن اأن 

تك���ون اأكث���ر قابلي���ة لالنتق���ال بمرتين ون�ص���ف 
المرة.

وتحوم �ص���كوك مماثلة حول المتحورة الهندية، 
طفرتي���ن  م���ن  "مزي���ج  ب�ص���بب  الم���رة  وه���ذه 
معروفتي���ن بالفع���ل، ولكن لم يت���م الربط بينهما 
م���ن قبل"، وف���ق المجل����س العلمي الذي ي�ص���دي 
الم�ص���ورة للحكومة الفرن�ص���ية، هذه الخا�ص���ية 
يمك���ن اأن تعطيها "قابلية اأكبر لالنتقال، ولكن ما 
زال يتعين اإثبات ذلك على الم�ص���توى الوبائي"، 

وفق ما اأكده المجل�س في تقرير ُن�صر االثنين.
ويمك���ن اأخ���ذ عوام���ل اأخ���رى ف���ي االعتب���ار في 
التده���ور الملح���وظ حالي���ًا ف���ي الهن���د. ووفق���ًا 
لمنظم���ة ال�ص���حة العالمي���ة، يمك���ن تف�ص���ير ذلك 
جزئي���ًا م���ن خ���الل "تجم���ع اأع���داد كبي���رة م���ن 
النا����س اأثن���اء المهرجان���ات الثقافي���ة والديني���ة 

اأو االنتخاب���ات"، م���ع ع���دم احت���رام التعليم���ات 
ال�صحية، وذلك وفقًا لوكالة ال�صحافة الفرن�صية.

وتعم���ل عدة فرق م���ن الباحثين حول العالم على 
تحلي���ل الخ�ص���ائ�س البيولوجي���ة للمتح���ورات 
الرئي�ص���ة، اأماًل في معرفة ال�ص���بب ال���ذي يجعلها 

اأ�صد عدوى.
وح���دة  رئي����س  �ص���وارتز،  اأوليفيي���ه  يق���ول 
الفيرو�صات والمناعة في معهد با�صتور ورئي�س 
اإحدى هذه الفرق -لوكالة ل�ص���حافة الفرن�ص���ية- 
اإن "هناك فر�ص���يات يجب درا�ص���تها: ربما يكون 
الحمل الفيرو�ص���ي اأعلى، اأو اأن المتحورة يمكن 
اأن تدخ���ل الخاليا ب�ص���هولة اأكب���ر اأو اأنها تتكاثر 

ب�صرعة اأكبر".
لك���ن مثل ه���ذه االأبحاث ت�ص���تغرق وقًت���ا، وقد ال 

تكون االإجابات النهائية و�صيكة.

قيامك بهذا الأمر يزيد فعالية لقاح كورونا

هل �شاللت فايرو�س كورونا الجديدة اأ�شد عدوى؟

كم عدد متحورات )�شاللت( فايرو�س كورونا؟

بعد اأن اثبتت االح�صائيات اأن الهند 
هي الدولة االأعلى معدالت اإ�صابة 

بفايرو�س كوفيد 19- المتجّدد ، 
واإن ع�صرة بالمائة فقط من الهنود 

تلقوا الجرعة االأولى من اللقاح ، 
يرى المخت�صون اأن الهند مالم تقم 
بتطعيم �صكانها فمن غير المرجح 

اأن يكون العالم اآمنًا ..فالتطعيم 
المجاني وال�صريع وال�صامل وحده 

يمكنه التعامل مع اأزمة ال�صحة العامة 
الحالية..

في حوار مع الفيل�شوف وعالم القت�شاد الهندي اأمارتيا �شين:
.. وال�صح��ة  التعلي��م  عل��ى  بالتركي��ز  الوب��اء  تواج��ه  اأن  الهن��د  عل��ى 

.. ال�صحي��ة  االأزم��ة  م��ع  التعام��ل  يمكن��ه  المجان��ي  التطعي��م  وح��ده   

! ع���ال���م���ي���ًا  ت����ح����دي����ًا  اأ�����ص����ب����ح  ال���ه���ن���د  ف�����ي   19  - ك���وف���ي���د   



 عامر م�ؤيد

احتف����ل العمال ي����وم ام�س بعيدهم ال�س����نوي 
و�س����ط فر�س تام حلظر التجوال، اثر ب�سكل 

كبري على دخلهم اليومي.
ب�س����بب  ال�س����امل  احلظ����ر  ا�س����تمرار  وم����ع 
فايرو�����س كورونا ف����ان الكثري م����ن العاملني 

بقطاعات خمتلفة، خ�سروا اعمالهم.
وا�سطر كثريون اىل ت�سريح عدد من عمالهم 
خا�سة وان اوقات فت����ح حمالهم اختلفت عن 

ال�سابق حيث موعد االغالق ا�سبح مبكرا.
واليعل����م اغل����ب العامل����ني واجلال�����س ق�س����م 
كب����ري منه����م يف املن����ازل موعد ع����ودة احلياة 
الطبيعي����ة ك����ي ميار�س����وا عمله����م املهني مرة 

اخرى.
ويق����ول باقر �سعي����د - عامل مبج����ال  االفران 

الكهربائي����ة ان عمله����م انخف�����س ب�سكل كبري 
بع����د فر�س حظ����ر التجوال.  وا�س����ار اىل ان 
"ا�سحاب املحال ا�سطروا اىل ت�سريح عدد 

م����ن العمال جراء ذل����ك الن دخلهم اليومي قل 
ب�سكٍل كبري". 

ه����ي  الرئي�س����ة  "امل�سكل����ة  ان  �سعي����د  وذك����ر 

حظ����ر التجوال ال����ذي ا�سر بالطبق����ة العاملة 
والفقرية بن�سبة كبرية على عك�س االآخرين". 
وب����ني ان املطاعم الفخم����ة والفنادق الفاخرة 
تفت����ح ابوابها حتى ال�سح����ور بينما ا�سحاب 

املهن الب�سيطة يقومون باغالقهم". 
باملقاب����ل فان هن����اك اآراء عدي����دة تتحدث عن 
عدم االحتفال احلقيق����ي بعيد العمال العاملي 
وباالخ�����س يف الع����راق. والعديد م����ن االآراء 
تك����ون  الر�سمي����ة  العطل����ة  ان  نح����و  تذه����ب 
للموظفني بينما العامل ال عطلة لديه ويكون 
يف العم����ل به����ذا الي����وم. وهن����اك م�س����اع  عن 
طريق م�سروع قانون التاأمينات االجتماعية 
املتقاعدي����ن  �سن����دوق  اإن�س����اء  اإىل  اجلدي����د 
العامل����ني بالقطاع اخلا�����س، وم�ساواتهم مع 

املتقاعدين من املوظفني احلكوميني.
وهناك فئة اخرى من العاملني الذين يعانون 
من ع����دم �سم����ان حقوقهم وه����م العاملني يف 

القط����اع اخلا�����س. زين����ب جعفر-عامل����ة يف 
جم����ال القط����اع اخلا�����س تق����ول يف حديثه����ا 
ل�)امل����دى( ان "القائمني عل����ى العمل بامكانهم 
اال�ستغناء ع����ن خدمات اي �سخ�����س بالوقت 
او  �س����رط جزائ����ي  يري����دوه دون اي  ال����ذي 
عق����د م����رم ب����ني الطرف����ني".  وا�س����ارت اىل 
ان ع����ددا قلي����ال جدا من العامل����ني يف القطاع 
اخلا�����س يرمون عق����ودا ام����ا الغالبية فانهم 
يعملون وال يعلمون وق����ت اال�ستغناء عنهم.  
وبينت ان "الواجب على اجلميع العمل على 
ت�سريع �سمان اجتماعي للعاملني يف القطاع 
اخلا�����س حت����ى يقلل ه����ذا االمر م����ن البطالة 
ويعط����ي �سمان����ة للعامل����ني".  واعت����اد ع����دد 
م����ن العمل يف كل ع����ام اخل����روج يف م�سرية 
تكون قرب امل�سرح الوطني وينظمها احلزب 
ال�سيوع����ي لك����ن حظ����ر التج����وال وفايرو�س 

كورونا حاال دون ذلك.

 علي الإمام   
المو�سيقار الرائ���د وعازف العود 
ال�سهي���ر �سيك���ون �سي���ف الملتقى 
االذاع���ي والتلفزيون���ي من خالل 
جل�س���ة تفاعلي���ة ف���ي ب���ث مبا�س���ر 
يوم الثالث���اء القادم ٤ اأّيار ٢٠٢١ 
ولم���دة �ساع���ة كامل���ة ف���ي �سفحة 
اأمانة ال�س���وؤون الثقافية في اتحاد 
االدباء، الجل�س���ة �سيتخلها حديث 
ع���ن تجرب���ة االم���ام  المو�سيقي���ة 
مقطوع���ات  تقدي���م  م���ع  الغنّي���ة 

منفردة على العود. 

 جليل �شعبان   
ال�ساعر الرائ���د نعاه االتحاد العام 
لالأدباء والكّتاب في العراق، حيث 
توفي يوم الخمي����س الما�سي عن 
عم���ر ناه���ز " 8٤ " عام���ا ا�س���در 
خالله���ا العديد م���ن الموؤلفات كان 
ابرزه���ا ديوان���ه الرباعي���ات الذي 

�سم اربعة اجزاء. 

 ف�زية ال�شندي 
الفنان���ة الرائ���دة تم اط���الق ا�سمها 
لمهرج���ان  الثالث���ة  ال���دورة  عل���ى 
اله���الل الذهبي الفن���ي، وقد ابدت 
ال�سن���دي �سعادته���ا به���ذا التكري���م 
واعتبرت���ه م���ن اف�س���ل التقييمات 
ان  ويذك���ر  الفني���ة،  حياته���ا  ف���ي 
مهرج���ان اله���الل الذهب���ي يقام كل 
ع���ام بع���د �سه���ر رم�س���ان المبارك 
اف�س���ل  اختي���ار  في���ه  يت���م  حي���ث 
االعم���ال الدرامي���ة الت���ي عر�س���ت 

على ال�سا�سات العراقية.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ

�س���درت ع���ن دار امل���دى ترجمة جدي���دة لرواي���ة الفرا�سة ل���� "هرني 
�ساري���ري"، وه���ي ق�سة اإن�س���ان حكم علي���ه باالأ�سغ���ال املوؤبدة، وهو 
ّح���ل اإىل اجل���زر الفرن�سي���ة يف املحي���ط  ب���ريء، وم���ن هن���اك �سريرُ
االأطل�سي، حي���ث �سيق�سي كامل عقوبت���ه. والرواية تدين اعوجاج 
القان���ون وظلم االبرياء.. وه���ي متثل قيمة جمالي���ة وفنية فريدة. 
ويق���ال اإنها ال�سب���ب يف اإلغاء عقوب���ة االإعدام يف فرن�س���ا. كما اأنها 
فعلي���ا، مبثاب���ة خال�سة جتربة موؤلفه���ا هرني �ساري���ري الذي اأدين 
ه���و نف�سه بجرمية مل يرتكبه���ا ف�سجن ١3 عام���ًا. والرواية حتمل 
ا�سم ال�سخ�سية الرئي�سة، الذي ال يفتاأ يحاول الهرب من كل �سجن 
و�سع فيه، حتى بلغ جمموعها ت�سع حماوالت، كلها باءت بالف�سل.

ال يوجد مواطن عراقي واحد 
يرتدد اأو يتقاع�س عن حماية 

الوطن، عندما يتعر�س للتهديد، 
�سواء كان ناقمًا على النظام 

ال�سيا�سي اأو يتمتع بخرياته، غري 
اأن الواقع يقول لنا، بو�سوح، اأن 

ا�ستغفال النا�س هو اللعبة التي 
اأ�سبحت مف�سلة لدى كل اأحزابنا 

ال�سيا�سية واأن البع�س يريد 
اأن  ي�سادر الوطن، ويودعه يف 

ح�ساب حزبه.
منذ �سنوات وهذه البالد تدفع 

ثمن اللعب بال�سيا�سة ، ففي 
الوقت الذي ت�سمت فيه احزاب 

�سيا�سية وكيانات ر�سمية على 
وجود القوات الرتكية على 
االرا�سي العراقية ، وجدنا 

هذه القوى ت�ستنفر كل طاقاتها 
ملنع اقامة م�ساريع ا�ستثمارية 

�سعودية يف حمافظة املثنى التي 
تعاين من ارتفاع ن�سبة الفقر ، 
وكان هناك من غ�سب واعتر 
االمر حماولة لال�ستيالء على 

العراق ، فيما  اأخرنا اآخرون اأن 
االمارات تريد ابتالع العراق ، 

ومل يخرنا املعرت�سون: من جعل 
من العراق بلدًا على را�س قائمة 

الدول الفا�سلة والفقرية .
منذ اأن قرر اأردوغان اأن يد�س 

اأنفه يف العراق، واإ�سراره على 
اأن قواته "قّواتنا لن تخرج قبل 
تنفيذ مهّماتها"، يف ذلك الوقت 
ب�سرنا واإياكم وزير اخلارجية 
اإبراهيم اجلعفري بعد حديث 

اأردوغان باأ�سبوع واحد اأن 
القوات الرتكية ان�سحبت بعد 

اأن وجهت لها وزارة اخلارجية 
العراقية ر�سالة �سديدة طالبتها 
بان تعود اإىل بالدها. كان ذلك 

ربيع عام ٢٠١5، و�ستخرنا 
تركيا اأن اإبراهيم اجلعفري 

يحتاج اإىل نظارة طبية جديدة 
لكي يرى جيدًا اأن القوات ال تزال 

ت�سرح ومترح على االأرا�سي 
العراقية.. وذهب الربيع وجاء 
ال�سيف وع�سنا خريفًا متقلبًا، 

لنجد حيدر العبادي يخرج على 
العراقيني يف �ستاء ٢٠١5 وهو 

يقول اإنه منح تركيا ٤8 �ساعة 
لكي ت�سحب قواتها.. واإال.. وهذه 

ال�"اإال" م�ست عليها �ستة اأعوام 
لتب�سرنا تركيا قبل يومني باأنها 

قررت اأن حتط رحال قواتها 
بالعراق ب�سكل دائم ولهذا فاإنها 

�ستن�سئ قاعدة ع�سكرية تركية يف 
العراق،  فهذه املنطقة - واأعني 
العراق-  مهمة بالن�سبة لرتكيا 

مثلما اأخرنا وزير الداخلية 
الرتكي، �سليمان �سويلو. 

يف الوقت نف�سه جند جمل�س 
النواب م�سغوال بال�سراع بني 

حممد احللبو�سي وخمي�س 
اخلنجر ،  ، وبداًل من اأن يقدموا 

طلبًا ملناق�سة التدخل الرتكي، 
ان�سعلوا بتعداد عدد االحزاب 

التي ميكن لها ان ت�سارك يف 
االنتخابات ، وال يهم ان ي�سبح 

لدينا 5٠٠ حزب وحزب !
لي�س من دواعي احلظ اأن ت�سمع 
اأخبار العراق هذه االأيام، �سوف 

ت�ساهد وت�سمع النقي�سني، 
خ�سو�سًا اإذا كنت تعاين من 

هواية متابعة الف�سائيات،  
كم مرة يف التاريخ يت�سنى 

لنا اأن نت�سّلى على مثل هكذا 
ت�سريحات؟ لذلك ينام املواطن 

العراقي على �سمت الرملان جتاه 
قواعد تركيا يف العراق  ،  ثم 

ي�سحو على بيان يهدد كل دولة 
خليجية تريد اقامة م�ساريع 
ا�ستثمارية يف بالد الرافدين 

القواعد لرتكيا .. 
والفقر للمواطن 

الفرا�شة

 علي ح�شني

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

مل تكن هذه املرة الأوىل التي تتحدث 
فيها الإعالمية الأمريكية ال�شهرية، 

اأوبرا وينفري، عن طف�لتها البائ�شة، فقد 
تطرقت لتلك املرحلة من حياتها يف عدة 

منا�شبات �شابقة، اإل اأنها كانت هنا اأكثـر 
�شراحة حيث اأو�شحت تفا�شيل اأكثـر.

اأوب��������������را ت���ك�������ش���ف خ����ب����اي����ا ط���ف���ول���ت���ه���ا

غامن،  �سمري  امل�سري،  الكوميدي  الفنان  نرُقل 
وذلك  ال�سحي،  العزل  م�ست�سفيات  اأح��د  اإىل 
ق�سائه  ب��ع��د  ال�سحية  ح��ال��ت��ه  ت��ده��ور  ب��ع��د 
اإ�سابته  ب�سبب  املنزيل  العزل  يف  اأي��ام  ع��دة 
عبد  دالل  الفنانة  زوجته  ونرُقلت  بكورونا. 
بعد  وذل��ك  امل�ست�سفى،  اإىل  معه  كذلك  العزيز 
الفنانة  ابنته،  اإع��الن  من  اأ�سبوعني  ح��وايل 
هي  بالفايرو�س  اإ�سابتها  غ��امن،  �سمري  دنيا 
"عامل  م�سل�سلها  ع��م��ل  اأف�����راد  م��ن  وب��ع�����س 
يعر�س  اأن  املفرت�س  من  كان  موازي" ال��ذي 

اأن  اإال  رم�سان،  �سهر  من  الثاين  الن�سف  يف 
ت�سويره توقف ب�سبب االإ�سابات التي اأ�سيب 

بها ثمانية من طاقم امل�سل�سل.
م�سل�سل  غامن  �سمري  الفنان  اأعمال  اآخر  وكان 
"بدل احلدوته تالتة" و�سارك يف بطولته دنيا 
�سمري غامن، حممد �سالم، عمرو وهبة، �سيماء 
الفنانة  اأما  �سيف، ه�سام ماجد، بيومي فوؤاد، 
م�سل�سل  حاليًا  لها  فيعر�س  العزيز،  عبد  دالل 
�سعد  عمرو  الفنانني  مع  اجلدعنة"  "ملوك 

وم�سطفى �سعبان مو�سى

ن��ا���س��دت ال��ف��ن��ان��ة ال��ه��ن��دي��ة ب��ري��ان��ك��ا ���س��وب��را، 
ظل  ف��ى  ال��ه��ن��د  وط��ن��ه��ا  مل�����س��اع��دة  معجبيها 

فايرو�س  وف��ي��ات  الأع���داد  الهائل  التزايد 
عن  االأم���ر  وخ���روج  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
االأك�سجني  فى  نق�س  و�سط  ال�سيطرة 
امل�ست�سفيات  اأ�سّرة  اأع��داد  وانخفا�س 
امل�����ت�����واف�����رة ال����س���ت���ق���ب���ال امل���ر����س���ى 

بالفايرو�س التاجي.
م��ي��ل  "ديلي  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ووف����ق����ا 
الهندية،  املمثلة  �سعت  "الريطانية، 
الإن�ساء  عاًما،   38 العمر  من  البالغة 
واأ���س��درت  ال��ت��رع��ات  جلمع  حملة 
م���ن���ا����س���دة م�����وؤث�����رة ل��ل��م�����س��اع��دة 
ن�سرته  فيديو  يف  وذلك  والترع، 
عر ح�سابها ال�سخ�سي على موقع 

"اإن�ستغرام".
وقالت بريانكا، فى مقطع الفيديو، 

من  واأ�سمع  لندن  فى  اأجل�س  "اأنا 
عن  الهند  يف  وعائلتي  اأ�سدقائي 

قدرة ا�ستيعاب امل�ست�سفيات، وال توجد 
غ���رف يف وح����دات ال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة، 
للغاية،  م�سغولة  االإ�سعاف  و�سيارات 

واإمدادات االأك�سجني اأقل".
واأ�سافت النجمة العاملية "الهند موطني 
عاملي  كمجتمع  ونحن  تنزف،  والهند 
اإىل االه��ت��م��ام، و���س��اأخ��رك��م  ب��ح��اج��ة 

ملاذا نحتاج اإىل االهتمام، الأنه ما مل 
يكن اجلميع اآمنني، فلن يكون اأحد 

باأمان".

حظر التج�ال مينع العمال من الحتفال بعيدهم العاملي 

بريانكا �ش�برا حتث 
على التربع مل�شاعدة 
الهند مل�اجهة ك�رونا

ك�رونا تنقل �شمري غامن ودلل عبد العزيز اإىل العناية املركزة 

ك�سفت النجمة جي�سيكا �سيمب�سون اأنها متّكنت من خ�سارة 
الذي  الغذائي  النظام  عر  وزنها،  من  كيلوغرامًا   5٠
 Hollywood" ملوقع  ت�سريح  يف  وقالت  اتبعته. 
حاجز  من  ال�سابق  يف  يقرتب  كان  وزنها  اإن   "Life
عدم  م��ن  بحالة  ها  يرُ�سِعررُ ك��ان  م��ا  وه��و  كيلو،  ال����١٠٠ 
يف  الثالث  طفلها  و�سعها  بعد  ق��ررت  لكنها  االإرت��ي��اح، 
كله، وبالفعل خ�سرت ن�سف  ترُغرّي هذا  اأن  عام ٢٠١9، 
على  �ساعدها  ما  اك��ر  ان  وقالت  اأ�سهر.   6 يف  وزنها 

اأدخلته  الذي  ال�سامل،  التغيري  كان  املن�سود  هدفها  حتقيق 
حتويل  يف  ال�سحر  مفعول  لذلك  وك��ان  حياتها،  منط  على 
م�سار حياتها، وكذلك ج�سمها، فكانت حتر�س على تناول 3 
وجبات متوازنة كل يوم وتواظب اأي�سًا على �سرب قدر كبري 
من املاء، ومتار�س التمارين الريا�سية خالل تواجدها حول 
التوا�سل  مواقع  عن  نف�سها  ترُبِعد  كانت  كما  اأ�سرتها.  اأفراد 
ممار�ستها  اىل  باالإ�سافة  يوميًا،  �ساعة  مل��دة  االإجتماعي 

التمارين ملدة 3 �ساعات فقط كل اأ�سبوع، الإنقا�س وزنها.

ك�سف���ت مذك���رات قدمية وجود كنز ن���ازي مكون 
م���ن اأطنان م���ن الذهب بقيمة نح���و مليار دوالر، 
خمباأ حتت االأر�س يف بولندا، لتبداأ ا�ستعدادات 
اإىل  للتوج���ه  الكن���وز"  "�سائ���دي  م���ن  الكث���ري 
باحلف���ر.  والب���دء  املنطق���ة 
ومت الك�س���ف ع���ن املوقع 

م���ن خ���الل وثائق �سري���ة ومذكرات اأح���د �سباط 
الق���وات اخلا�سة التابعة للزعي���م النازي اأدولف 
هتل���ر، وخريطة تلقاها �سائدو الكنوز من اأحفاد 

�سباط.
ويخط���ط �سائ���دو الكن���وز للتنقي���ب عم���ا ميكن 
اأن يك���ون ٤8 �سندوقا من الذه���ب النازي، تبلغ 
قيمت���ه 9٠٠ ملي���ون دوالر، مدف���ون قبال���ة ق�سر 

كان���ت ت�ستخدم���ه ق���وات االأم���ن اخلا�س���ة كبيت 
احلفري���ات  تك�س���ف  اأن  املاأم���ول  وم���ن  دع���ارة. 
الت���ي �ستب���داأ االأ�سب���وع املقب���ل، ع���ن ١٠ اأطنان 
م���ن الذه���ب، اإىل جانب اأ�سياء ثمين���ة اأخرى يف 
اأرا�س���ي الق�س���ر العائد اإىل الق���رن الثامن ع�سر، 
يف قري���ة مينكوف�سكي جنوبي بولن���دا، وفق ما 

ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
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موقع  يف  ح�سابها  عر  االإعالمية  ك�سف  فقد 
حيثيات  اإن�ستغرام،  االجتماعي  التوا�سل 
عندما  منها  عانت  التي  االإ�ساءة  عن  جديدة 
تعنفها  كانت  جدتها  اأن  واأكدت  طفلة،  كانت 
اأثر  عن  وحتدثت  االأ�سباب،  والأ�سغر  بانتظام 

ذلك على �سخ�سيتها حتى �سن البلوغ.
 67 العمر  من  البالغة  االأمريكية  ن�سرت  كما 
على  طفولتها  من  نادرة  �سور  ثالث  عامًا، 
ح�سابها، و�سورتني عندما كانت طفلة �سغرية 

وواحدة وهي طالبة.
واأو�سحت اأنها ن�ساأت فقرية، ونادرًا ما �سعرت 
باحلب، كما اأنها ق�ست ال�سنوات ال�ست االأوىل 
من حياتها مع جدتها قبل االنتقال للعي�س مع 
لها  �سمحت  حيث  بالباردة،  و�سفتها  كانت  اأم 
باأن تنام على �سرفة املنزل حيث كانت تعي�س.

انت�سارًا  امل�ساعر  اأكر  اأن  االإعالمية  وكتبت 
ال�سعور  هي  طفولتها  منذ  تتذكرها  التي 

بالوحدة.
كما تابعت اأنها اأم�ست ال�سنوات ال�ست االأوىل 
من حياتها يف ريف مي�سي�سيبي، حيث عا�ست 
الأنها  بانتظام،  تعنفها  كانت  التي  جدتها  مع 
مقبولة  ممار�سة  الطفل  تاأديب  تعتر  كانت 

كعقاب.
كانت  الثالثة،  �سن  يف  وحتى  اأنه  واأ�سافت 
�سوء  اأن  اإىل  م�سرية  االأ�سباب،  الأقل  ت�سرب 
طفلة  كانت  عندما  يوؤذها  مل  هذا  املعاملة 
اأثرت  دائمة  تداعيات  له  كانت  بل  فح�سب، 

عليها يف مرحلة البلوغ.
لال�سطهاد،  املدى  طويل  التاأثري  اأن  وتابعت 
جعلها  واالبت�سام  ال�سمت  على  واإجبارها 
�سخ�سًا حتاول اإ�سعاد النا�س فقط، موؤكدة اأنها 

ا�ستغرقت ن�سف عمرها كي تقول "ال".
والدتها  بني  اأوبرا  عا�ست  جدتها،  وفاة  وبعد 
فرينيتا يل يف ميلووكي، ووالدها يف نا�سفيل.

وعندما ذهبت للعي�س مع والدتها يف ال�ساد�سة 
بل  اأبدًا،  بالرتحيب  ت�سعر  مل  عمرها،  من 
اأمها  مع  تعي�س  كانت  �سيدة  كالم  ا�ستذكرت 
يف ال�سقة اأنها قد ا�سطرت للنوم على ال�سرفة، 

خارج املنزل، وفق قولها.
كما اأ�سافت اأن اأمها مل تعار�س كالم �سديقتها، 
بينما  ذلك...  على  والدتي  "وافقت  وقالت: 
اأ�ساهد اأمي تغلق باب املنزل لتذهب اإىل  كنت 
�سعرت  �ساأنام،  اأنني  اعتقدت  حيث  ال�سرير، 

بالرعب ب�سبب الوحدة وبداأت يف البكاء".
وعن تلك الليلة، اأكدت اأنها �سعرت بخوف كبري 

وتخيلت ل�سًا يخطفها من ال�سرفة اأو يخنقها.
كما اأكدت اأن عالقتها ال�سيئة بوالدتها هي من 

دفعتها الأخذ القرار بعدم االإجناب.
ومع ذلك، ك�سفت اأنها �ساعدت يف اإعالة والدتها 
ماديًا بعد اأن اأ�سبحت جنمة تلفزيونية، قائلة 

اإنها �سعرت ب�"م�سوؤولية" جتاهها.
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