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اأك���د وزي���ر اخلارجية ال�صع���ودي في�صل بن فرحان بن عب���د الله، اأم�س االحد، 
حر�س بالده على التعاون مع العراق مبختلف املجاالت.

  وق���ال عب���د الله، يف كلمته اأمام اجلمعي���ة العامة، اإن "ال�صعودية حري�صة على 
دعم اأمن العراق وا�ص���تقراره".  واأ�ص���ار، اإىل اأن "تطوير جماالت التعاون مع 

بغداد على ال�صعيدين الثنائي واجلماعي".
  وتاب���ع، اأن "م���ن هذه املجاالت، الربط الكهربائي بني ال�ص���عودية والعراق، اأو 

بني دول جمل�س التعاون اخلليجي من جهة والعراق من جهة اأخرى".

العدد )5271( ال�سنة الع�سرون - الثنني )26( ايلول 2022

نادية هناوي تكتب: وهم التجييل الثمانيني وق�شدية تمييز �شعراء الخارجرواء الج�شاني يكتب:  مهنـد البــّراك عراقي من زمن م�شى 67

 بغداد/ تميم الح�صن

ينوي الإطار التن�س���يقي يف حماولة تبدو يائ�سة 
بح�س���ب بع�ض اأطراف التكت���ل ال�سيعي، الذهاب 
اىل زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر بتحالف 
�سيا�س���ي كبري يجري الرتتي���ب لإعالنه يف وقت 

قريب.
التحال���ف املفرت����ض ال���ذي ي���روج ل���ه "الإط���ار" 
من���ذ يوم���ني ي�س���م كل الق���وى الكب���رية الفائزة 
وبع����ض  ال�سدري���ني  با�ستثن���اء  بالنتخاب���ات 

الحزاب ال�سغرية وامل�ستقلة.
وه���ذا التحال���ف املزم���ع ت�سكيله �سيق���وم باإدارة 
املرحلة النتقالي���ة املقبلة حلني اجراء انتخابات 

جديدة، و�سيعمل وفق برنامج �سيا�سي حمدد.
لك���ن باملقاب���ل مازال���ت هن���اك م�سكل���ة يف هوية 
رئي����ض احلكومة ال���ذي �سيدعمه ه���ذا التحالف، 
وهل �سيقبل ال�سدر به���ذا الت�سكيل اجلديد الذي 

قد يبدي مرونة عالية لإقناع زعيم التيار؟.
"الإط���ار"  داخ���ل  باملناق�س���ات  يتعل���ق  م���ا  ه���ذا 
وا�سدقائه والذي يوؤكد باأنه �سيم�سي يف خطته 
لت�سكي���ل حكوم���ة "موؤقت���ة" حت���ى ل���و مل يوافق 

ال�سدر.
 ام���ا حلف���اء ال�س���در فانه���م ينف���ون حت���ى الن 
م�ساركته���م يف ه���ذا التحال���ف. ويق���ر احللف���اء 
ورئي�ض احلكومة م�سطف���ى الكاظمي، ب�سعوبة 
امل�س���ي بت�سكي���ل اي���ة حكوم���ة ب���دون موافق���ة 
ال�سدر. وعل���ى امل�ستوى امليداين ف���ان جماعات 
اأكرث  اىل  انق�سامهم  رغ���م  "ت�سري���ن" يتحركون 
م���ن جناح، على اف�سال خط���ة "الإطار" ومنع اية 
جل�س���ة للربملان. وب���داأت من�سورات يت���م تداول 
�سورها الن على مواق���ع التوا�سل الجتماعي، 
حت�س���د اىل الول م���ن ت�سري���ن املقب���ل لقتح���ام 

املنطقة اخل�سراء.
 التفا�صيل �س3

من�صورات لحتجاجات ت�صرين تدعو اإلى اقتحام المنطقة الخ�صراء ال�صبت المقبل

"الإطار" ينوي الذهاب اإلى الحنانة بعد اإعالن 
 ترجمة: حامد احمد  تحالف مو�شع لإدارة المرحلة النتقالية

اأف�سح���ت درا�س���ة ملنظمة بريطانية ع���ن تبعات واآثار جرمي���ة الإبادة 
اجلماعية البدني���ة والنف�سية التي تعر�ض لها اطف���ال منطقة �سنجار، 
موؤكدة اأن ذلك بعد ثم���ان �سنوات من اجتياح املنطقة التابعة ملحافظة 
نين���وى من قب���ل تنظيم داع����ض الإرهابي، مبينة ان كث���ريا من هوؤلء 
الذي���ن كان���وا �سغارا جدا يف ذل���ك الوقت قد فقدوا امهاته���م واآباءهم 
واخوانه���م واقاربه���م بجرائ���م وقعت ام���ام اعينهم، وه���م الن ب�سن 

املراهقة ما يزال ينتابهم اخلوف واحلزن واعرا�ض امرا�ض نف�سية.
وذك���رت منظم���ة )اأنق���ذوا الأطف���ال( الربيطاني���ة يف تقري���ر ترجمته 
)امل���دى(، اأن "الأطف���ال تعر�س���وا لآث���ار متفاوت���ة من تبع���ات جرمية 

الإبادة اجلماعية".
واأ�س���اف التقرير، اأن "ن�سف اليزيدي���ني الذين مت اعدامهم كانوا من 
على جبل  ماتوا  الذين  اليزيديني  من  الأطفال"� لفتًا اإىل اأن "93% 

�سنجار جراء جروح وقلة طعام كانوا من الأطفال اي�سًا".
واأ�سار، اإىل "نزوح ما يقارب من 5 مليون عراقي عرب حمافظة نينوى 
ومناط���ق اأخرى ب�سمنه���م اليزيديني؛ ب�سبب هجم���ات تنظيم داع�ض 

الرهابي وكان ن�سف النازحني من الأطفال".
ونوه التقرير، اإىل اأن "الأطف���ال اليزيديني عاي�سوا و�ساهدوا اأفعال 
متطرف���ة م���ن العن���ف"، وحت���دث ع���ن "تقارير موثق���ة توؤك���د بانه مت 
ا�ستخدامه���م من قب���ل داع�ض كدروع ب�سري���ة وانتحاريني وتعري�سهم 
لأفعال متطرفة من الإ�س���اءة البدنية والنف�سية ا�ستملت على التعذيب 

والت�سميم والغت�ساب".
 التفا�صيل �س2

منظمة بريطانية: ن�شف 
�شحايا جرائم داع�ض �شد 

الإيزيديين اأطفال

 بغداد/ فرا�س عدنان

حت���دث تيار احلكمة بزعامة عمار احلكيم، اأم����ض الحد، عن ا�ستعداد 
الإط���ار التن�سيق���ي ل�سحب تر�سيح حمم���د ال�س���وداين ملن�سب رئي�ض 
الوزراء، موؤكدًا التفاق مع التيار ال�سدري على مطالبه بحل الربملان، 
لكن���ه اأ�سار اإىل اختالف يف اآلية التطبيق، م�سددًا على �سرورة امل�سي 
بت�سكي���ل حكومة جديدة تنح�سر مهمته���ا يف التهيئة اإىل النتخابات 

املبكرة بالتزامن مع تعديالت جترى على القوانني النتخابية.
ويعد هذا املوقف هو الثاين داخل الإطار التن�سيقي بعد اأن اأعلن زعيم 
حركة اأهل احلق قي�ض اخلزعلي ا�ستعداد ال�سوداين ل�سحب تر�سيحه 

لقاء قبول التيار ال�سدري بعملية ت�سكيل احلكومة.
وق���ال ع�سو تيار احلكمة عمر ال�سامرائ���ي، اإن "الدولة معطلة ب�سبب 
ال�سراع���ات ال�سيا�سي���ة ول بد من الذه���اب اإىل لغة احل���وار بو�سفها 

احلل للخروج من الأزمة ال�سيا�سية اخلانقة".
وتاب���ع ال�سامرائ���ي، اأن "ت�سكيل احلكومة مره���ون باإجراء املزيد من 
احل���وارات"، م�س���ددًا عل���ى "احلاجة حلل���ول �سريع���ة وخا�سة داخل 

البيت ال�سيعي".
واأ�س���ار، اإىل اأن "البي���ت ال�سيع���ي يق���ع عل���ى عاتقه اخل���روج من هذه 
الأزم���ة وح���ل الأزمة ال�سيا�سي���ة بالتزامن مع وجود ن���وع من الهدوء 

داخل البيتني الكردي وال�سني".
 التفا�صيل �س3

تيار الحكيم يوؤكد اإمكانية �شحب 
تر�شيح ال�شوداني

 بغداد/ �صيف عبد اهلل

يف ظ���ل اأزمة الن�سداد ال�سيا�سي وعدم قدرة حكومة 
ت�سري���ف الأعم���ال اليومي���ة عل���ى اإر�س���ال م�س���روع 
املوازنة املالية لل�سن���ة احلالية، اأقدم جمل�ض النواب 
عل���ى ت�سري���ع قان���ون الأم���ن الغذائ���ي ليك���ون بدياًل 
ع���ن املوازن���ة اإىل نهاية الع���امل احل���ايل، فيما ت�سري 
املعلوم���ات املوؤك���دة اإىل وج���ود فائ����ض م���ايل كبري 
خ���الل العام احل���ايل ب�سبب ارتف���اع اأ�سع���ار النفط، 

يقابلها تخبط ب�سرف الأموال.
ويف ه���ذا ال�سدد، اأ�س���ار اخلبري القت�س���ادي �سياء 
املح�س���ن اىل عدم تطبيق قان���ون الأمن الغذائي على 

اأر�ض الواقع.

وق���ال املح�س���ن يف حدي���ث خا����ض م���ع )امل���دى(، اإن 
"اجله���د والوقت املطلوب لإع���داد ومترير املوازنة 
ل يختل���ف عما يتطلبه اإعداد ومترير اأي قانون اآخر، 
لذا من الأف�سل تركيز اجله���د على املوازنة لأنها هي 
الأ�سا����ض"، مبينا اأن "اأربع���ة اأ�سهر م�ست على اإقرار 
قانون الدعم الطارئ لالأم���ن الغذائي ومل نلم�ض منه 

�سيئا على اأر�ض الواقع".
ون���وه املح�س���ن، اىل اأن "ا�ستم���رار ت�سري���ع قوانني 
الطوارئ لي�ض �سائب���ًا لأن موا�سلة تعطيل املوازنة 
تعني تعطيل اجلان���ب ال�ستثماري الذي ي�ساهم يف 
تنمي���ة امل�ساري���ع وتن�سيط القط���اع اخلا�ض وتوفري 

فر�ض العمل".
 التفا�صيل �س2

الكتل تغادر مقترح تكرار قانون الأمن الغذائي

 ذي قار/ ح�صين العامل

اأ�سف���ر جت���دد ن���زاع ع�سائ���ري يف ق�ساء �سي���د دخيل 
�سرق���ي النا�سرية عن ا�ساب���ة 7 ا�سخا�ض من طريف 
الن���زاع املتوا�سل منذ نحو ا�سب���وع، فيما نفت قيادة 
�سرطة ذي قار م���ا متداول من انباء حول ا�سابة اأحد 

املتورطني باختطاف النا�سط �سجاد العراقي.

وق���ال مدير ق�سم اإع���الم قيادة �سرطة ذي ق���ار العميد 
احلقوقي فوؤاد كرمي يف حديث مع )املدى(، اإن "نزاعًا 
ع�سائريًا قدميًا جتدد بني ع�سريتي اله�سا�سرة والبو 
حمودي م���ن قبيلة اآل ابراهيم يف ق�س���اء �سيد دخيل 
منذ عدة ايام وم���ا زال متوا�ساًل".واأ�ساف كرمي، اأن 
اإطالق النار بلغت 7  تبادل  الناجمة عن  "ال�ساب���ات 
ا�سخا�ض حت���ى الن وان ا�سابات بع�سهم خطرية"، 

نافيا "ت�سجيل حالت قتل بني اأطراف النزاع".
وع���زا ا�سب���اب الن���زاع، اىل "خ���الف ق���دمي ناجم عن 
جرمي���ة قت���ل �سابق���ة"، لفت���ا اىل ان "الن���زاع يتجدد 
ب���ني فرتة واخ���رى وان كل طرف من اأط���راف النزاع 
ي�ستخ���دم ا�سلوب قط���ع الطريق على الخ���ر فين�سب 

القتال".
 التفا�صيل �س4

ذي قار: نزاع ع�شائري متوا�شل منذ اأ�شبوع يوقع اإ�شابات

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأك���د اأ�سات���ذة يف القان���ون اجلنائ���ي باأن الع���راق يحتل 
املرتب���ة الثانية مبعدلت التحر����ض بالن�ساء يف املنطقة، 
لفت���ني اإىل اأن القان���ون الناف���ذ ل يوفر عقوب���ات رادعة 

بحق اجلناة تتنا�سب مع خطورة الفعل.
وانت�س���رت منذ نهاية الأ�سب���وع املا�سي مقاطع فيديوية 
�سورته���ا ن�س���اء عراقي���ات حلالت حتر����ض تعر�سن لها 
يف بغ���داد وع���دد من املحافظ���ات، فيما دع���ا ن�سطاء اإىل 

حما�سبة مرتكبي هذه اجلرائم.
وقال���ت اأ�ستاذة القان���ون اجلنائي ب�س���رى العبيدي، اإن 
"القانون العراقي مل ين�سف املراأة يف جرائم التحر�ض، 
ب���ل اأن���ه مل يتح���دث ع���ن ه���ذه اجلرائ���م اإل يف جم���ال 

حمدود".
وك�سف���ت، اأن "العراق يعد يف املرتب���ة الثانية بعد م�سر 
مبع���دلت التحر����ض يف املنطق���ة، وال�سب���ب يف ارتف���اع 
املتحر����ض  ملعاقب���ة  قان���ون  فيه���ا  اأن  مب�س���ر  املع���دلت 
والن�س���اء دائم���ًا ما يلج���اأن لالإب���الغ عن ه���ذه احلالت، 

ونحن يف املرتبة الثانية رغم غياب هذا القانون".
م���ن جانب���ه، ذك���ر اأ�ست���اذ القان���ون اجلنائ���ي يف معه���د 
العلمني للدرا�سات العلي���ا متيم طاهر اجلادر يف حديث 
م���ع )امل���دى(، اأن "التحر�ض يع���ّد من الأفع���ال الفا�سحة 
املخلة باحلياء ونظمها قانون العقوبات العراقي وجرم 

فعلها".
لأن  ب�سي���ط  التحر����ض  "جت���رمي  اأن  اجل���ادر،  وتاب���ع 
العقوب���ات الت���ي وردت يف القان���ون خمفف���ة باحلب����ض 
والغرامة اأو باإحداهم���ا، وحدها الأق�سى احلب�ض ثالثة 
اأ�سه���ر واإذا ما تكرر الفعل فالعقوبة ل تزيد على احلب�ض 
6 اأ�سهر".ولفت، اإىل اأن "التحر�ض يعّد من اجلرائم التي 
ت�س���كل اعتداًء عل���ى حياء الأنثى اأو الذك���ر"، منوهًا اإىل 
اأن "طبيع���ة الفع���ل تكون من خالل ال���كالم اأو الإمياء اأو 

الإ�سارة اأو الأفعال التي تخد�ض احلياء".
وذه���ب اجل���ادر، اإىل اأن "خد����ض احلي���اء ه���و ا�ستطالة 
بج�س���م الذكر اأو النث���ى باأي �س���يء، واإذا ما حتول اإىل 
امل�سا����ض امل���ادي فعلي���ا فاجلرمي���ة �ستتح���ول اإىل هت���ك 

عر�ض".
 التفا�صيل �س4

العراق ثانيًا 
بمعدلت التحر�ض 

في المنطقة

 بغداد/ المدى

ك�س���ف الأم���ني الع���ام ملجل����ض ال���وزراء حمي���د الغزي 
ع���ن توج���ه لتموي���ل القطار املعل���ق، فيما اأك���د ال�سفري 
الفرن�س���ي يف بغ���داد ا�ستع���داد اإحدى �س���ركات بالده 

لتنفيذ امل�سروع بالتعاون مع �سركة اأخرى كورية.
وذكر بيان حكومي ر�سم���ي تلقته )املدى(، اأن "الغزي 
ا�ستقبل �سفري اجلمهوري���ة الفرن�سية يف بغداد اإيريك 

�سوفاليه، وممثل �سركة ال�ستوم".
وقال الغزي بح�سب البيان، اإن "الأمانة العامة ملجل�ض 
ال���وزراء، تدر����ض مو�س���وع متوي���ل م�س���روع القطار 
املعل���ق بالتن�سي���ق م���ع وزارت���ي املالي���ة والتخطيط، 
لتج���اوز اأية عقب���ات قانونية تواجه عملي���ة التمويل، 

واإمكانية اإدراجه �سمن قانون املوازنة العامة".
واأ�س���اف الغ���زي، اأن "احلكومة العراقي���ة لديها روؤية 
اأبع���د واأ�سم���ل بتو�سيع اآف���اق التعاون ب���ني حكومتي 
و�سعب���ي البلدي���ن، وتعزي���ز العالق���ات الثنائي���ة مب���ا 
ينعك�ض ب�سورة كبرية على تطوير العمل القت�سادي 

والتجاري بني البلدين".
من جانبه، اأكد ال�سفري الفرن�سي رغبة "�سركة األ�ستوم 
و�سريكتها �سركة هيونداي الكورية بالعمل على تنفيذ 
امل�س���روع"، مرحب���ًا بتاأكي���دات "احلكوم���ة العراقي���ة 
والتزامه���ا بالعقد املوقع مع احلكوم���ة الفرن�سية على 

اإن�ساء م�سروع القطار املعلق عام 2020".

توجه لتمويل م�شروع 
القطار المعلق

 بغداد/ ح�صين حاتم

توق���ع خمت�س���ون بالأن���واء اجلوية، اأن 
ي�سهد طق�ض العراق اأمطارا وفرية خالل 
اأ�سه���ر كان���ون الأول والث���اين و�سباط، 
فيم���ا اأ�س���اروا اإىل اأن كتل���ة دافئة ترافق 
تعمق مرتفع ج���وي بداية ت�سرين الأول 

ت�سيطر على اجواء عموم البالد.
ويق���ول املتنب���ئ اجل���وي �س���ادق عطية 
"الأ�سب���وع  اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف 
م���ن  الأخ���ري  الأ�سب���وع  وه���و  احل���ايل 
�سه���ر اأيلول �سيكون م�ستق���را من ناحية 
درجات احلرارة والرياح، ول توجد اأية 

عوا�سف غبارية".
و�س���ل  الري���اح  "ن�س���اط  اأن  وا�س���اف، 
اىل 80 كيل���و م���رت يف ال�ساع���ة جنوبي 
وو�س���ط الب���الد، مم���ا ت�سب���ب مبوجات 
غب���ار تنتهي الي���وم الثن���ني"، مبينا اأن 
"ن�ساط الرياح �سيبقى م�ستمرا وينتهي 

�سباح غد الثالثاء".
واأ�س���ار عطي���ة اإىل اأن "مو�س���م ال�سيف 
انته���ى من���ذ الأول م���ن اأيل���ول اجل���اري 
مناخي���ا، ام���ا فلكي���ا فق���د انته���ى يف 22 

اأيلول".

ولف���ت املتنب���ئ اجل���وي اإىل اأن "املو�سم 
املط���ري �ستك���ون بدايت���ه �سحيح���ة يف 
عم���وم املدن"، م�ست���دركا "بداية املو�سم 
املطري عادة ما تك���ون يف الأيام الأوىل 

من �سهر ت�سرين الأول".
وتوقع عطي���ة، "وفرة يف الأمطار خالل 
الث���اين  وكان���ون  الأول  كان���ون  اأ�سه���ر 
و�سباط، تعو�ض بداية املو�سم ال�سحيح 
وت�سري���ن  الول  ت�سري���ن  �سه���ري  يف 

الثاين".
ب���دوره، يق���ول املتنب���ئ اجل���وي ح�سني 
الأ�سدي يف اإي�س���اح تابعته )املدى(، اإن 
"موج���ة غبار كثيفة يف مناطق جنوبي 
الب���الد خ�سو�س���ًا الط���رق اخلارجية ما 
ب���ني املثن���ى وذي ق���ار وغ���رب الب�سرة، 
نتيجة ن�س���اط الرياح ال�سمالية الغربية، 
الت���ي تندف���ع باجت���اه الكوي���ت و�س���رق 
ال�سعودي���ة كم���ا ب���داأ ت�ساع���د الغبار من 
و�س���الح  والغربي���ة  املو�س���ل  جن���وب 
الدين و�سيزداد كثاف���ة ال�ساعات القادمة 
الو�سط���ى  املناط���ق  باجت���اه  ويتح���رك 

لحقا".  
املناط���ق  يف  "الغب���ار  اأن  واأ�س���اف 
اجلنوبي���ة ي���زول تدريجيا م���ع �ساعات 

ي�ستم���ر  بينم���ا  الي���وم  وم�س���اء  ع�س���ر 
تواج���د الغب���ار اخلفي���ف واملتو�سط يف 
مناط���ق و�س���ط البالد اإىل �ساع���ات الليل 

ثم ينتهي".
م���ن جهته، يق���ول املتنبئ اجل���وي اأحمد 
التميمي يف تدوينة تابعتها )املدى(، اإن 
العراق،  على  تاأثريها  بداأ  معتدلة  "كتلة 
تتعم���ق لثالث���ة اي���ام قادم���ة وانخفا�ض 
درجات احل���رارة بداأ منذ �سب���اح اليوم 
الجت���اه  عل���ى  الري���اح  ا�ستق���رار  م���ع 
ال�سم���ايل الغرب���ي ب�س���كل وا�س���ح م���ع 

فر�ض لإثارة الغبار والتربة".
واأو�س���ح، اأن "درجات احل���رارة ت�سجل 
الثالثيني���ات  �سم���ن  امل���دن  عم���وم  يف 
ماع���دا الب�س���رة ومي�سان حي���ث ي�سملها 
النخفا�ض الثالثيني ابتداًء من الحد".

 واأ�س���ار التميم���ي، اإىل اأن "كتل���ة دافئ���ة 
ترافق تعمق مرتفع جوي بداية ت�سرين 
الأول ت�سيط���ر على اجواء عموم مناطق 
البالد ا�سافة لبالد ال�سام و�سبه اجلزيرة 

العربية".
"ع���دم  اإىل  اجل���وي،  املتنب���ئ  وم�س���ى 
وج���ود موؤ�س���رات لأمط���ار قريب���ة حتى 
نهاي���ة الثل���ث الول م���ن ت�سري���ن الأول 

المط���ار  مو�س���م  ك���ون  طبيع���ي  وه���ذا 
الفعلي يبداأ من يوم 10-16".

واأعلنت هيئة الأنواء اجلوية، عن حالة 
الطق�ض يف العراق حتى نهاية الأ�سبوع، 
فيم���ا توقع���ت ت�ساعدًا للغب���ار وارتفاعًا 

يف درجات احلرارة الأ�سبوع احلايل.
وذك���رت الهيئة يف بيان تلقت���ه )املدى(، 
اأن "طق����ض ي���وم غ���د الثالث���اء، �سيكون 
�سح���وًا يف عم���وم الب���الد، اأم���ا درجات 
الي���وم  ع���ن  قلي���ال  احل���رارة ف�سرتتف���ع 
ال�سابق يف املنطقة الو�سطى، و�ستكون 
املنطق���ة  يف  ال�ساب���ق  للي���وم  مقارب���ة 
ال�سمالي���ة، بينم���ا �ستنخف����ض قلي���اًل يف 

املنطقة اجلنوبية".
ي���وم  "طق����ض  اأن  الهيئ���ة،  واأو�سح���ت 
ودرج���ات  �سح���وًا  �سيك���ون  الأربع���اء، 
ال�ساب���ق، يف  للي���وم  احل���رارة مقارب���ة 

عموم مناطق البالد".
واأ�س���ارت اىل، اأن "طق�ض يوم اخلمي�ض 
املقبل، �سيكون �سحوًا يف عموم البالد، 
اأم���ا درجات احل���رارة ف�ستك���ون مقاربة 
للي���وم ال�ساب���ق يف املنطقت���ني الو�سطى 
واجلنوبي���ة، بينم���ا �سرتتف���ع قلي���ال عن 

اليوم ال�سابق يف املنطقة ال�سمالية". 

اأمطار وفيرة تخيم على اأجواء البالد خالل المو�شم ال�شتوي المقبل

�صناعة الغرابيل من المهن التراثية في بغداد.. عد�صة: محمود روؤوف
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االأطف���ال(  )اأنق���ذوا  منظم���ة  وذك���رت 
الربيطاني���ة يف تقري���ر ترجمت���ه )املدى(، 
اأن "االأطف���ال تعر�شوا الآث���ار متفاوتة من 

تبعات جرمية االإبادة اجلماعية".
واأ�ش���اف التقري���ر، اأن "ن�شف االيزيديني 
الذي���ن مت اعدامه���م كان���وا م���ن االأطفال"� 
الفت���ًا اإىل اأن "93% م���ن االيزيديني الذين 
ماتوا على جبل �شنجار جراء جروح وقلة 

طعام كانوا من االأطفال اي�شًا".
واأ�شار، اإىل "نزوح ما يقارب من 5 مليون 
عراق���ي ع���رب حمافظ���ة نين���وى ومناط���ق 
ب�شب���ب  االيزيدي���ني؛  ب�شمنه���م  اأخ���رى 
هجم���ات تنظي���م داع����س االرهاب���ي وكان 

ن�شف النازحني من االأطفال".
"االأطف���ال  اأن  اإىل  التقري���ر،  ون���وه 
اأفع���اال  و�شاه���دوا  عاي�ش���وا  االيزيدي���ني 
متطرفة من العنف"، وحتدث عن "تقارير 
موثق���ة توؤك���د بان���ه مت ا�شتخدامه���م م���ن 
قب���ل داع�س ك���دروع ب�شري���ة وانتحاريني 
وتعري�شه���م الأفعال متطرفة م���ن االإ�شاءة 
البدنية والنف�شي���ة ا�شتملت على التعذيب 

والت�شميم واالغت�شاب".
واأك���د، اأن "اأطف���ااًل اجربوا عل���ى م�شاهدة 
الأف���راد  واالغت�ش���اب  التعذي���ب  اأفع���ال 
عائالتهم"، منوه���ًا اإىل "ف�شل االأوالد عن 
عوائله���م وادخاله���م مع�شك���رات التدريب 
الع�شك���ري وزجه���م يف معارك �ش���د اأبناء 

جلدتهم".

واأو�شح التقري���ر، اأن "طفلة يف العا�شرة 
م���ن عمره���ا قال���ت: ا�شع���ر باخل���وف مما 
ا�شابن���ا على ي���د داع�س ع���ام 2014، وان 
التفج���ريات يف  تع���ود  ذل���ك وان  يتك���رر 

منطقتنا".
وتاب���ع، اأن "ثمان �شنوات مرت وكثري من 
االأطف���ال يف �شنجار ما يزال���ون يعي�شون 
حال���ة ن���زوح بعي���دًا ع���ن منازله���م، وه���م 
يقيم���ون يف بيئ���ة غ���ري اآمنة حتي���ط بهم 
مع���امل تذكره���م مب���ا عاي�ش���وه م���ن عنف 
على ي���د داع�س ب�شمنها بي���وت ومدار�س 

وم�شت�شفيات حمطمة".
اأخ���رى  "طفل���ة  اأن  التقري���ر،  ويوا�ش���ل 
ذك���رت: عندما ا�شتيقظ م���ن النوم �شباحا 

اأجد اأمامي بيوتا حمطمة ومتفجرة."
وتطرق اإىل "قائمة خماوف كثرية ا�شرتك 
بها االأطفال والت���ي رافقتهم واثرت عليهم 
نف�شي���ا م���ن بينه���ا التفج���ريات واعم���ال 

اخلطف واخلوف من م�شلحي داع�س".
و�ش���دد التقري���ر، عل���ى ان "ه���ذه القائم���ة 
�شمل���ت اي�شًا اخلوف من العنف اجلن�شي 
او امل�شايق���ة والتجني���د وغي���اب التعلي���م 
وتدم���ري بيوتهم وفقدان والد او والدة او 
كالهم���ا وكونهم يف الع���راء وفوق اجلبل 

ولي�س لهم ما يكفي من طعام و�شراب".
واأف���اد، ب���اأن "ه���ذه املخ���اوف رافقتهم يف 
حياته���م وه���ي تنعك����س عل���ى اأو�شاعه���م 
املعي�شية االن، وه���م يعي�شون يف ظروف 
غ���ري اآمن���ة خ�شو�شا يف �شنج���ار التي ما 
ت���زال حمط ن���زاع ب���ني جمامي���ع م�شلحة 

خمتلفة".
وا�شتطرد التقرير، اأن "الكثري من االأطفال 
م���ا يزال���ون يعاي�ش���ون اح���داث هجم���ات 

وتفجريات حتدث يف منطقتهم".
"كل ي���وم هن���اك ح���وادث ج���روح  وزاد، 
حربي���ة  خملف���ات  ت�شببه���ا  وفي���ات  او 
ومتفجرات منت�شرة عرب منطقة �شنجار".
االأه���ايل  م���ن  "الكث���ري  اأن  اإىل  ونب���ه، 
يخ�ش���ون ار�ش���ال اأطف���ال للمدر�ش���ة خوفا 
عليهم م���ن احداث تفجري اأو ان يتعر�شوا 

الختطاف".
واأك���د، اأن "�شبيًا يبلغ م���ن العمر 17 عامًا 
ق���ال: ال ن�شع���ر باأمان الأنه هن���اك كثري من 
امل�شاكل يف املنطقة، فهي معر�شة للق�شف 
داع����س  تنظي���م  ع���ودة  نخ�ش���ى  ونح���ن 

واملجاميع امل�شلحة".
واأ�ش���اف التقري���ر، اأن "طف���اًل اآخ���ر عمره 
15 عام���ا ق���ال: املنطقة غري اآمن���ة، اأخ�شى 
ان تق���وم املجامي���ع امل�شلح���ة باختط���اف 
االأطف���ال، كل ي���وم ن���رى اأطف���اال يحملون 
�شالحا ويعملون مع جماميع م�شلحة وهم 

اقل من 18 عاما من العمر."
وي�شرت�ش���ل التقرير، اأن "اأطفاال ايزيديني 
وا ع���ن حال���ة م�شرتك���ة تتمث���ل بعدم  ع���ربرّ
اال�شتق���رار واخلوف م���ن امل�شتقبل، وهي 
ج���زء م���ن حال���ة نف�شي���ة تنتابه���م ج���راء 
م���ا تعر�شوا ل���ه من �ش���وء معامل���ة بدنية 
ونف�شية اثرت على و�شع �شحتهم العقلية 
والذهني���ة والت���ي ال ميك���ن ال�شف���اء منها 

ب�شهولة".

واأورد، اأن "االب���اء واالبناء بحاجة ما�شة 
اىل ان يعي�ش���وا يف بيئة اآمن���ة وم�شتقرة 
حال���ة  عل���ى  التغل���ب  الأج���ل  حمرتم���ة؛ 

اال�شطراب النف�شي". 
وينق���ل التقرير ع���ن اأحد االآب���اء قوله، اإن 
"اعرا����س اخلوف وا�شحة على االأطفال 
بع���د وقوع احل���رب، هذه االح���داث اثرت 
عل���ى الن�ش���اء والفتي���ات باأ�ش���واأ حاالته���ا 

حي���ث تعر�ش���ن لالغت�ش���اب واالختطاف 
وكل اأنواع �شوء املعاملة."

ك���ن  الالئ���ي  "الفتي���ات  اأن  االأب،  وتاب���ع 
�شحاي���ا �ش���وء معامل���ة م���ن قب���ل داع����س 
وترك���ن املدار����س والتعلي���م بحاج���ة االن 

لدعم نف�شي ومايل."
ال���دويل  "املجتم���ع  التقري���ر،  ودع���ا 
واحلكوم���ة العراقي���ة املركزي���ة وحكومة 

اإقلي���م كرد�شت���ان اإىل التاأ�شي����س خلدمات 
خا�ش���ة للناجني م���ن االأطف���ال االيزيديني 
باملجتم���ع  ودجمه���م  تاأهيله���م  واع���ادة 
تعليم���ي  نظ���ام  جم���ال  يف  واال�شتثم���ار 
نوعي لهم و�شمان اإعادة دخول وت�شجيل 
االأطف���ال الذي���ن تعر�شوا حل���االت العنف 
اجلن�ش���ي والتجني���د يف املدار�س مع دعم 

�شحي وعالج نف�شي".

وم�ش���ى التقرير، اإىل "مطالب���ة احلكومة 
العراقي���ة ب���ان ت�شم���ن ح�ش���ول االأطف���ال 
االيزيدي���ني عل���ى وثائق بطاق���ة االأحوال 
املدنية ليت�شنى لهم الو�شول الحتياجاتهم 
والرعاي���ة  بالتعل���م  واحل���ق  االأ�شا�شي���ة 

ال�شحية".
 عن: م�قع )ريليف ويب( 
الدويل

دعت لرعاية فتيان يعان�ن اأمرا�سًا نف�سية نتيجة قتل ذويهم اأمام اأعينهم

منظمة بريطانية: ن�ضف �ضحايا جر�ئم د�ع�ش �ضد �لإيزيديين �أطفال

 خا�س/ المدى

طالب خبير اقت�شادي، اأم�س االحد، باإعادة 
النظر باالتفاقية العراقية ال�شينية الإن�شاء 
1000 مدر�ش���ة ف���ي البالد، فيم���ا ا�شار الى 
وج���ود هدر كبي���ر للم���ال العام ف���ي العقد، 
ياأت���ي ذلك في وقت اأك���دت م�شادر حكومية 
اأن ن�ش���ب االإنجاز في عدد من االأبنية بلغت 

مراحل متقدمة.
وقال الخبي���ر نبيل المر�شوم���ي في حديث 
م���ع )الم���دى(، اإن "م�شروع بن���اء ال� 1000 
مدر�ش���ة ياأت���ي �شم���ن االتفاقي���ة العراقي���ة 
ال�شيني���ة الموقع���ة لبناء ثالث���ة نماذج من 
المدار����س االولى بطاق���ة ا�شتيعابية ت�شل 
ال���ى 12 �شف والثانية ب� 18 �شف والثالثة 

ب� 24 �شفا".
المت���ر  "تكلف���ة  اأن  المر�شوم���ي،  واأ�ش���اف 
المرب���ع الواح���د ف���ي بن���اء ه���ذه المدار�س 
بل���غ مليون دين���ار وهو مبلغ كبي���ر مقارنة 
بالتنفي���ذ الفعلي الذي يقدر باأقل من ن�شف 

المبلغ".
وتاب���ع، "اي���ن الج���دوى االقت�شادي���ة م���ن 
احال���ة الم�شروع ال���ى ال�ش���ركات ال�شينية 
التي بدورها احالت الم�شروع الى �شركات 
عراقية، كما اأن االموال عراقية والت�شاميم 
م���ن المركز الوطني اال�شت�شاري في وزارة 

اال�شكان؟".
واأ�ش���ار المر�شومي، ال���ى ان "االرباح التي 
تح�شل عليها ال�شركات ال�شينية في انجاز 
المدر�ش���ة الواحدة كبيرة ج���دا وت�شل الى 
700 األف دوالر، فيم���ا احيلت الى المقاول 

العراقي ب� 900 األف دوالر".
ون���وه، ب���اأن "ال�شوؤال هن���ا لماذا ل���م تحال 
هذه الم�شاريع الى �شركات عراقية مبا�شرة 
واإذا كانت هناك �شكوك ب�شاأن انجاز العمل 
م���ن قبل مقاول عراقي فم���ن الممكن تكليف 

مكتب ا�شت�شاري عالمي لمراقبتهم".
وت�ش���اءل، "كي���ف يمك���ن تحقي���ق اال�شالح 
القط���اع  اق�ش���اء  خ���الل  م���ن  االقت�ش���ادي 
الخا����س الوطني والذي يعد دعامة رئي�شة 

لالإ�شالح االقت�شادي في البالد؟".
وم�ش���ى المر�شوم���ي اإلى "الدع���وة الإعادة 
النظ���ر بالعق���د الن اله���در ف���ي الم���ال العام 
كبي���ر ون�شبة االرب���اح التي ح�شل���ت عليها 
ال�ش���ركات ال�شيني���ة غي���ر مب���رر ف���ي حين 
اأن العم���ل والتنفي���ذ والت�شمي���م واالموال 

عراقية".
وذكرت م�شادر حكومية، اأن "اللجنة العليا 
لبن���اء المدار����س، ت�شكل���ت برئا�ش���ة رئي�س 
مجل�س الوزراء م�شطفى الكاظمي، و�شدر 
ع���ن اللجنة، الق���رار رقم )2 ل�شن���ة 2020( 
الخا�س ببن���اء )1000( مدر�شة نموذجية، 
 – )العراقي���ة  االإطاري���ة  االتفاقي���ة  �شم���ن 

ال�شينية(".
واأ�شاف���ت الم�ش���ادر، اأن "اللجن���ة برئا�شة 
االأمي���ن الع���ام لمجل����س ال���وزراء، عق���دت 
العدي���د م���ن االجتماع���ات واللق���اءات؛ من 
اأج���ل و�شع خطة مالئمة الإع���داد الت�شاميم 

النموذجية الخا�شة باإن�شاء المدار�س".
"االأمي���ن الع���ام لمجل����س  اأن  اإل���ى  ون���وه، 

الوزراء، وجه المركز الوطني لال�شت�شارات 
الهند�شي���ة ف���ي وزارة االإعم���ار واالإ�ش���كان 
واالأ�شغال والبلديات العامة، بو�شع اأف�شل 
الت�شامي���م الهند�شية النموذجي���ة لالأبنية؛ 

لتكون في م�شاف النماذج العالمية".
و�ش���ددت الم�ش���ادر، عل���ى اأن "الت�شامي���م 
ت�شمنت اأبني���ة مدر�شية بطبقتين، تحتوي 
اإ�شافي���ة  قاع���ات  خم����س  عل���ى  بناي���ة  كل 
للدرا�شات المختبرية واالإلكترونية وقاعة 
لالجتماع���ات، وبم�شاح���ة )3000( م2 لكل 
بناية، حيث اأن هذه الت�شاميم والم�شاحات 

ت�شتخدم الأول مرة في العراق".
لبن���اء  العلي���ا  "اللجن���ة  اأن  واأو�شح���ت، 
اأربع���ة نم���اذج  المدار����س، �شادق���ت عل���ى 
وت���م اعتمادها، ب�شع���ات )12، و18، و24( 
�شفا وت���م تاأليف اإدارة تنفيذي���ة للم�شروع 
برئا�شة االأمان���ة العامة لمجل����س الوزراء، 
عب���ر دائ���رة الم�شاري���ع الوطني���ة واالأبنية 

المدر�شية".
العام���ة  "االأمان���ة  اأن  الم�ش���ادر،  وبين���ت 
لمجل����س ال���وزراء، وجه���ت المحافظ���ات، 
لتزويد اللجن���ة بم�شاحات قط���ع االأرا�شي 
الجاهزة؛ لغر�س ال�ش���روع بعملية الم�شح 

الميداني وتجهيزها للم�شروع".
اأق���ر  ال���وزراء،  مجل����س   " اأن  واأردف���ت، 
تو�شي���ات اللجن���ة العليا لبن���اء المدار�س، 
واإحال���ة تنفي���ذ الم�ش���روع اإل���ى ال�شركتين 
 )Power China( ال�شينيتي���ن 
مجل����س  ق���رار  بموج���ب   )Sinotec(و

الوزراء رقم )386 ل�شنة 2021(".
ووا�شل���ت الم�ش���ادر، اأن "ن�ش���ب االإنج���از 
و�شل���ت اإل���ى مراح���ل متقدمة في ع���دد من 
االأبني���ة، وبا�شرت ال�شركت���ان بعملية �شب 
ال�شقوف للطبقات االأولى والتحول باإن�شاء 
الطبق���ات الثاني���ة، والعمل ي�شي���ر بوتيرة 

عالية".
"دائ���رة  ان  اإل���ى  الم�ش���ادر،  وانته���ت 
الم�شاري���ع الوطني���ة واالأبني���ة المدر�شي���ة 
توا�شل تن�شيقه���ا المبا�شر مع المحافظات 
ومديري���ات التربي���ة فيها، لتهيئ���ة المواقع 
للمرحل���ة الثانية م���ن الم�ش���روع، والبالغة 

)3000( قطعة لتنفيذ المدار�س".

مطالبات باإعادة �لنظر في �إن�ضاء 1000 مدر�ضة �ضمن 
�لتفاقية �ل�ضينية

اأف�سحت درا�سة لمنظمة بريطانية عن تبعات واآثار جريمة االإبادة 
الجماعية البدنية والنف�سية التي تعر�س لها اطفال منطقة �سنجار، م�ؤكدة 
اأن ذلك بعد ثمان �سن�ات من اجتياح المنطقة التابعة لمحافظة نين�ى من 
قبل تنظيم داع�س االإرهابي، مبينة ان كثيرا من ه�ؤالء الذين كان�ا �سغارا 

جدا في ذلك ال�قت قد فقدوا امهاتهم واآباءهم واخ�انهم واقاربهم بجرائم 
وقعت امام اعينهم، وهم االن ب�سن المراهقة ما يزال ينتابهم الخ�ف والحزن 

واعرا�س امرا�س نف�سية.

فائ�س مايل بحاجة اإىل اآليات لال�ستفادة منهاالإجناز بلغ مراحل متقدمة يف عدد من االأبنية

ا�ستمرار معاناة االيزيديني رغم مرور �سنوات على حترير مناطقهم

العراق يعاين من عجز كبري يف م�ساريع االبنية املدر�سية

 بغداد/ �سيف عبد اهلل

في ظل اأزمة االن�سداد ال�سيا�سي وعدم 
قدرة حك�مة ت�سريف االأعمال الي�مية 

على اإر�سال م�سروع الم�ازنة المالية 
لل�سنة الحالية، اأقدم مجل�س الن�اب على 

ت�سريع قان�ن االأمن الغذائي ليك�ن بدياًل 
عن الم�ازنة اإلى نهاية العالم الحالي، 

فيما ت�سير المعل�مات الم�ؤكدة اإلى وج�د 
فائ�س مالي كبير خالل العام الحالي 

ب�سبب ارتفاع اأ�سعار النفط، يقابلها 
تخبط ب�سرف االأم�ال.

وفي ه����ذا ال�ش����دد، اأ�ش����ار الخبي����ر االقت�ش����ادي �شياء 
المح�ش����ن الى ع����دم تطبيق قانون االأم����ن الغذائي على 
اأر�����س الواق����ع. وق����ال المح�شن في حدي����ث خا�س مع 
)المدى(، اإن "الجهد والوقت المطلوب الإعداد وتمرير 
الموازن����ة ال يختل����ف عم����ا يتطلب����ه اإع����داد وتمرير اأي 
قانون اآخر، لذا من االأف�شل تركيز الجهد على الموازنة 
الأنها هي االأ�شا�س"، مبينا اأن "اأربعة اأ�شهر م�شت على 
اإق����رار قانون الدعم الط����ارئ لالأمن الغذائي ولم نلم�س 

منه �شيئا على اأر�س الواقع".
ون����وه المح�ش����ن، ال����ى اأن "ا�شتم����رار ت�شري����ع قوانين 
الطوارئ لي�����س �شائبًا الأن موا�شل����ة تعطيل الموازنة 
تعن����ي تعطيل الجان����ب اال�شتثماري ال����ذي ي�شاهم في 
تنمي����ة الم�شاري����ع وتن�شي����ط القطاع الخا�����س وتوفير 

فر�س العمل".
وتح����دث ع����ن، توقعات ب����ان "تكون هناك وف����رة مالية 
خ����الل ال�شن����ة المقبلة ف����ي ظل ارتف����اع اأ�شع����ار النفط، 
وبالتال����ي ف����اإن الم�شكل����ة ال تكم����ن في وج����ود االأموال 
واإنما ف����ي االآلي����ات القانونية الإنفاقه����ا والموازنة هي 
اأف�ش����ل اآلي����ة لالإنفاق". من جانبه، ا�ش����ار ع�شو اللجنة 
المالي����ة النيابية النائب �شج����اد �شالم، الى اأن القوانين 

الطارئة لن ت�شد فراغ الموازنة المالية.

وقال �شالم في حديث مع )المدى(، اإن "جميع القوانين 
الطارئ����ة ل����ن ت�ش����د الحاج����ة لوج����ود قان����ون الموازنة 
االتحادي����ة العام والذي وفقه ت�شير جميع امور الدولة 

المالية وعلى ا�شا�شه تر�شم ال�شيا�شات االقت�شادية".
واأ�شاف، اأن "اقرار قانون الموازنة هو الحل االف�شل 
م����ن جميع الخي����ارات الحالي����ة �شواء ت�شري����ع قوانين 
طارئ����ة او غيرها"، الفتا الى ان "القوانين الطارئة يتم 
اإقراره����ا على عجالة ل�شد ج����زء من االحتياجات، وهي 

بالتاأكيد لن ت�شد فراغ الموازنة".
م����ن جانب����ه، اأكد الخبي����ر القانوني احم����د العبادي، ان 
الحكوم����ة الحالية ال يحق لها اقت����راح القوانين كونها 

حكومة ت�شريف اأعمال.
وق����ال العبادي ف����ي حديث مع )المدى(، اإن����ه "بالن�شبة 
للمبال����غ المالية فهي تودع ل����دى ال�شلطة التنفيذية وال 
ابواب �ش����رف لها لحين االتيان بحكومة جديدة كاملة 

ال�شالحية للت�شرف بها".
واأ�ش����اف، اأن "عم����ل الحكوم����ة الحالية الت����ي يراأ�شها 
م�شطف����ى الكاظمي هو ت�شيير االأعم����ال اليومية فقط، 

وال يحق لها اقتراح القوانين".
الإكم����ال  مالي����ة،  موازن����ة  اإل����ى  الب����الد  حاج����ة  ورغ����م 
الم�شاري����ع اال�شا�شي����ة الت����ي تم�����س المواطني����ن، ف����اأن 
االأزمة ال�شيا�شية ال تزال لغاية االآن تمثل حاجزًا كبيرًا 

في ت�شريع الموازنة المالية للعام المقبل.
وكان الخبي����ر االقت�ش����ادي �شف����وان ق�شي ق����د اأكد في 
وقت �شابق اإلى )المدى(، اأن "اإيرادات النفط العراقية 
ق����د ت�شاعف����ت في الم����دة الحالية ال�شيما م����ع احت�شاب 

�شعر البرميل على اأ�شا�س 100 دوالر للعام الحالي".
واأ�ش����اف ق�ش����ي، اأن "التقدي����رات توؤك����د اأن اإي����رادات 
الع����راق لهذه ال�شنة �شت�شل اإل����ى 120 مليار دوالر في 

نهاية كانون االأول المقبل". 
ولفت، اإلى اأن "العراق لدي����ه اإيرادات اأخرى، قد ي�شل 
مجموعها مع االإي����رادات النفطية لنحو 200 تريليون 
دين����ار"، م�ش����ددًا على اأن "ه����ذه المبالغ غي����ر م�شموح 

للحكومة اإنفاقها لغياب قانون الموازنة".
د ق�شي، عل����ى اأن "البرلمان لجاأ ف����ي وقت �شابق  و�ش����درّ
اإل����ى تعزيز االنفاق الع����ام ب�شن قان����ون الدعم الطارئ 
لالأم����ن الغذائ����ي والتنمية، ورغم االأم����وال التي �شوف 
ياأخذها ه����ذا القانون �شيكون لدين����ا فائ�س جيد نهاية 
العام".  ويتطلع، اإلى اأن "يقوم مجل�س النواب باإقرار 
موازن����ة اقت�شادي����ة خ����الل الع����ام المقب����ل تتنا�شب مع 
المرحل����ة وحجم االإيرادات وتعال����ج التحديات المالية 

واالقت�شادية".

�لكتل تغادر مقترح تكر�ر "�لأمن �لغذ�ئي" 
وتبحث عن حلول لإقر�ر �لمو�زنة
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 بغداد/ تميم الح�سن

ينوي الإطار التن�سيقي في محاولة 
تبدو يائ�سة بح�سب بع�ض اأطراف 
التكتل ال�سيعي، الذهاب الى زعيم 

التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر 
بتحالف �سيا�سي كبير يجري 

الترتيب لإعالنه في وقت قريب.

ل���ه  ي���روج  �ل���ذي  �ملفرت����ض  �لتحال���ف 
»�الإط���ار« من���ذ يوم���ني ي�ش���م كل �لقوى 
�لكب���رة �لفائزة باالنتخابات با�ش���تثناء 
�ل�شدري���ني وبع�ض �الح���ز�ب �ل�شغرة 

و�مل�شتقلة.
وه���ذ� �لتحالف �ملزمع ت�ش���كيله �ش���يقوم 
ب���اإد�رة �ملرحل���ة �النتقالي���ة �ملقبلة حلني 
�جر�ء �نتخابات جديدة، و�شيعمل وفق 

برنامج �شيا�شي حمدد.
لك���ن باملقابل ماز�ل���ت هناك م�ش���كلة يف 
هوي���ة رئي����ض �حلكومة �لذي �ش���يدعمه 
هذ� �لتحالف، وهل �ش���يقبل �ل�شدر بهذ� 
�لت�ش���كيل �جلديد �لذي ق���د يبدي مرونة 

عالية الإقناع زعيم �لتيار؟.
هذ� ما يتعلق باملناق�شات د�خل »�الإطار« 

و��ش���دقائه و�لذي يوؤكد باأنه �شيم�ش���ي 
يف خطته لت�شكيل حكومة »موؤقتة« حتى 

لو مل يو�فق �ل�شدر.
 �م���ا حلف���اء �ل�ش���در فانهم ينف���ون حتى 
�الن م�ش���اركتهم يف هذ� �لتحالف. ويقر 
�حللف���اء ورئي����ض �حلكوم���ة م�ش���طفى 
�لكاظمي، ب�ش���عوبة �مل�شي بت�شكيل �ية 

حكومة بدون مو�فقة �ل�شدر.
وعل���ى �مل�ش���توى �مليد�ين ف���ان جماعات 
�نق�ش���امهم  رغ���م  يتحرك���ون  »ت�ش���رين« 
�ىل �أك���ر من جن���اح، على �ف�ش���ال خطة 

»�الإطار« ومنع �ية جل�شة للربملان.
وب���د�أت من�ش���ور�ت يتم تد�ول �ش���ورها 
�الن عل���ى مو�قع �لتو��ش���ل �الجتماعي، 
�ملقب���ل  ت�ش���رين  م���ن  �الول  حت�ش���د �ىل 

القتحام �ملنطقة �خل�شر�ء.
قيادي يف �أحد �الحز�ب �ل�شيعية حتدث 
ل�)�مل���دى( عما يت���م تد�وله خ���ال �ل� 48 
ت�ش���كيل  بخ�ش���و�ض  �ملا�ش���ية  �ش���اعة 

�ئتاف �شيا�شي مو�شع.
�لقيادي �لذي طلب عدم ن�ش���ر ��ش���مه �أكد 
�ن »�لتحال���ف م���ن �ملفرت�ض �ن ي�ش���م 6 
ت�ش���كيات وه���م: �الإط���ار، ع���زم، ح���زب 
�الحت���اد �لوطن���ي، بابلي���ون )و�لثاث���ة 

�الخ���رون ه���م حلف���اء �الإطار(، ��ش���افة 
�ىل �حل���زب �لدميقر�طي �لكرد�ش���تاين، 

و�ل�شيادة )وهم حلفاء �ل�شدر(.
»�لتحال���ف  �ن  �ىل  �لقي���ادي  وي�ش���ر 
�لذي قد يطل���ق عليه ��ش���م حتالف �د�رة 
�لدول���ة، �ش���تكون مهمت���ه �د�رة �ملرحل���ة 
�النتقالية حلني �جر�ء �نتخابات جديدة 
�لت���ي يتوقع �ن تك���ون يف نهاية 2023، 
و�ش���يعمل على تغير قانون �النتخابات 
 ،2023 مو�زن���ة  و�ع���د�د  و�ملفو�ش���ية، 

وحل �ال�شكاليات بني �القليم وبغد�د«.
وبح�ش���ب �لقي���ادي �ن �لتحال���ف �ل���ذي 
يتوق���ع �ن يت���م �العان عن���ه قريبًا: »هو 
�ل���ذي �ش���يذهب �ىل �حلنان���ة حي���ث مقر 
زعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري لياأخ���ذ �ملو�فقة 
و�ملباركة، و�شتكون لديه م�شاحة كبرة 

من �ملرونة الإقناع �ل�شدر«.
ت�ش���كيله  �ملزم���ع  �لتحال���ف  و�ش���يطلب 
�حلكوم���ة،  يف  �مل�ش���اركة  �ل�ش���در  م���ن 
مقاب���ل �عط���اء ن�ش���ف وز�ر�ت �ل�ش���يعة 
قب���ل  �ك���ده  مق���رتح  )6 وز�رت(، وه���و 
�ي���ام زعي���م ع�ش���ائب �ه���ل �حل���ق قي�ض 
�خلزعلي، ��ش���افة �ىل �مكانية ��شتبد�ل 

رئي�ض �لوزر�ء حممد �ل�شود�ين.

و�لنقط���ة �الخرة يق���ول حولها �لقيادي 
�ل�ش���يعي: »هي �أكرب نقط���ة خاف حيث 
ترف����ض �أط���ر�ف د�خ���ل �الإط���ار تغي���ر 
�ل�ش���ود�ين، كما �ن هن���اك خافات �أكرب 
ح���ول ط���رح جعف���ر �ل�ش���در )�ب���ن ع���م 
�ملرحل���ة  الإد�رة  �لكاظم���ي  �و  �ل�ش���در( 

�النتقالية«.
وكان نوري �ملالك���ي زعيم دولة �لقانون 
قد فر�ض، بح�ش���ب �أط���ر�ف د�خل �الإطار 
عل���ى  �ل�ش���ود�ين  مر�ش���حه  �لتن�ش���يقي، 
�لفريق �ل�شيعي رغم وجود ��شماء كانت 
�أكر مقبولية دولية بح�ش���ب وجهة نظر 
�الإطار �لتن�ش���يقي، مثل م�شت�ش���ار �المن 

�لقومي قا�شم �العرجي.
و�ملالك���ي كان قد رف�ض يف وقت �ش���ابق 
�ل���كام ع���ن »ح���ل �لربمل���ان«، ودع���ا �ىل 
ت�ش���كيل �حلكومة قب���ل �ن يقرر »�الإطار« 
م���ع  مكتوب���ة  غ���ر  هدن���ة  �لدخ���ول يف 
�ل�ش���در يعتق���د �نه مت متديدها بح�ش���ب 
تلميحات �شدرت موؤخر� من زعيم �لتيار 

�ل�شدري.
وبح�ش���ب �لقي���ادي �ل�ش���يعي �ن »�أطر�فا 
يف �الإط���ار �لتن�ش���يقي تعترب �خ���ذ ر�أي 
�ل�ش���در يف ت�شكيل �الئتاف �جلديد �مر 

يائ����ض، حي���ث �نه���ا مقتنعة بع���دم قبول 
�ل�ش���در باأية حلول، وتدفع �ىل ت�ش���كيل 

�حلكومة مهما كانت �لظروف«.
د�خ���ل  �لتخب���ط  تظه���ر  �ش���ورة  ويف 
»�الإط���ار« كان ق���د ذك���ر �خلزعل���ي )زعيم 
م���ع  �الخ���رة  مقابلت���ه  يف  �لع�ش���ائب( 
�لقناة �لر�ش���مية �ن �حلديث عن ت�ش���كيل 
وف���د للق���اء �ل�ش���در حل���ل �الأزم���ة باأن���ه 

»��شاعة«.
وموؤخر�، �عترب حديث �ل�شدر عن »�شهر 
�لت�شامح« بذكرى وفاة �لر�شول، مبثابة 
متديد للهدنة �لتي فر�شتها �جو�ء زيارة 
�ربعيني���ة �المام �حل�ش���ني �الخرة، �ىل 

منت�شف ت�شرين �الول �ملقبل.
ه���دف  �ن  �ل�ش���در،  �و�ش���اط  وبح�ش���ب 
�الإط���ار  الإعط���اء  ه���و  متديد �لهدن���ة 
�لتن�ش���يقي وقت���ا �ط���ول للمو�فق���ة على 

�شروطه �لثاثة حلل �الزمة �ل�شيا�شية.
و�ل�شروط هي: »بقاء حكومة �لكاظمي، 
�عان �نتخابات جدي���دة وحل �لربملان، 
و�يجاد حل قانوين مل�شكلة �لكتلة �الكرب 

و�لثلث �ملعطل«.
زعي���م  �و�ش���اط  وبح�ش���ب  �الن  وحت���ى 
�لتيار �ل�ش���دري، فان �الخر مل يقدم �ية 

موؤ�شر�ت على قبول ��شتقبال �أطر�ف من 
�الإطار �لتن�شيقي.

بح�ش���ب  �ل�ش���دري،  �لتي���ار  وزعي���م 
بع���دم  �م���ره  ق���د ح�ش���م  كان  �و�ش���اطه، 
�لتفاو����ض حتى مع هادي �لعامري �لذي 
رحب به �ل�شدر يف مر�ت �شابقة ب�شرط 

�لتخلي على »�الإطار«.
�ما مو�قف حلفاء �ل�ش���در، فان �شرو�ن 
�لدوب���رد�ين وه���و نائ���ب ع���ن �حل���زب 
�لدميقر�طي �لكرد�ش���تاين، �كد ل�)�ملدى( 
�ن »حزب���ه لي�ض طرفا يف ه���ذ� �لتحالف 
م���اد�م لي����ض هن���اك �ع���ان ر�ش���مي م���ن 
�الن  حت���ى  �لكرد�ش���تاين  �لدميقر�ط���ي 

حول هذ� �المر«.
وكان �ع�ش���اء يف �حل���زب ق���د �أكدو� يف 
ت�ش���ريحات �ش���حفية، �ن �لدميقر�ط���ي 
�لكرد�ش���تاين لن ي�ش���ارك يف �ية حكومة 

ال ت�شم �لتيار �ل�شدري.
وقال ع�ش���و �حلزب �لدميقر�طي ريبني 
�شام يف ت�شريح متلفز، �نه: »لن يدخل 
يف حكومة لن ين�ش���م �ل�شدر �ليها الأنها 
�شتتفكك ولن ترى �لنور والأنها �شتق�شي 

جزء� كبر� من �ل�شعب«.
و�و�ش���ح �ش���ام: »يج���ب ع���دم �ق�ش���اء 

�أية جه���ة من �النتخاب���ات �ملقبلة ويجب 
�ن يك���ون هن���اك تعهد خط���ي لاعرت�ف 
بنتائ���ج �النتخاب���ات �ملقبل���ة الن قبولها 
حت�ش���ر  و�اله���م  �جر�ئه���ا  م���ن  �ه���م 
�لظروف �ملنا�شبة �لقانونية و�ل�شيا�شية 

ال جر�ئها«.
باملقاب���ل فان حتال���ف �ل�ش���يادة �حلليف 
�الخر لزعيم �لتيار �ل�ش���دري مل ي�ش���در 
عن���ه حتى �الن �ي موقف ب�ش���اأن �ئتاف 
»�د�رة �لدول���ة« �لذي يتحدث عنه �الإطار 

�لتن�شيقي.
باملقابل كان م�ش���طفى �لكاظم���ي قد قال 
يف ت�ش���ريحات لو�ش���ائل �ع���ام غربي���ة 
��ش���تبعاد لل�ش���در »�ش���يوؤدي �إىل  �ن �ي 
تك���ر�ر ت�ش���رين �الأول 2019، �أو م���ا هو 

�أ�شو�أ«. يف ��شارة �ىل �الحتجاجات.
�أور�ق ت�شرين!

و�أم�ض ن�شرت مو�قع �خبارية ومن�شات 
تتعل���ق  من�ش���ور�ت  »تليغ���ر�م«  عل���ى 
بالتح�ش���يد لتظاهر�ت يوم 10/1 �ملقبل 

يف بغد�د.
نف�ش���ها  عل���ى  تطل���ق  وكانت جمموع���ة 
بتح�ش���ر  �خلا�ش���ة  �ملركزي���ة  �للجن���ة 
تظاهر�ت �الول من ت�شرين �الول �ملقبل، 

قد توعدت باقتحام �ملنطقة �خل�شر�ء.
وقال���ت �ملجموعة يف بيان م�ش���ور يوم 
�جلمع���ة �ملا�ش���ي، �ن خطوته���م �ملقبل���ة 
عن���د  بالتجم���ع   10/1 »ي���وم  �ش���تكون 
�شاحة �لن�شور، غربي بغد�د، يف �ل�شاعة 
11 �ش���باحا، ث���م �قتحام �خل�ش���ر�ء من 

�لبو�بة �لقريبة من �ل�شاحة«.
ه���و  »�القتح���ام  �ن  �ملجموع���ة  و�ك���دت 
لتو�ش���يل ر�ش���ائل بتطلع���ات �ل�ش���عب«، 
م�ش���رة �ىل �ن �لر�شائل �ش���يتم �العان 

عنها يف وقت الحق.
�لت���ي  �جلدي���دة  �ملن�ش���ور�ت  وطالب���ت 
يت���م تد�وله���ا �جلمه���ور باحل�ش���ور يف 
�ملوع���د �ملذك���ور، ودعت �ىل �الن�ش���باط 
و�ل�ش���لمية، كما حملت عبار�ت »لل�شعب 

كلمة د�خل �خل�شر�ء«.
و�نق�شمت �جلماعات �ملوؤيدة للتظاهر�ت 
�ىل �أك���ر م���ن ر�أي، بينه���م م���ن يرف����ض 
�قتح���ام �خل�ش���ر�ء خوفا من ��ش���تغال 

قوى �شيا�شية حلركات ت�شرين.
�جلمه���ور  �الط���ر�ف  ه���ذه  وطالب���ت 
بالتظاه���ر ثم �لع���ودة �ىل �ملن���ازل، فيما 
يرف�ض فائق �ل�شيخ علي �لنائب �ل�شابق 
�لتظاه���ر يف �لوق���ت �حل���ايل خوف���ا من 
��ش���تثمار �ل�ش���دريني �ملوق���ف كما جرى 

يف 2019.
كما �ن هناك �جتاهات �خرى تطالب بان 
يكون �لتجم���ع يف �ش���احة �لتحرير بدال 
من »�لن�شور«، و�خرى تريد �حتجاجات 
�ىل  ��ش���افة  و�لب�ش���رة  �لنا�ش���رية  يف 

�لعا�شمة.

 بغداد/ فرا�ض عدنان

حتدث تي���ار �حلكمة بزعامة عم���ار �حلكيم، 
�أم�ض �الحد، عن ��ش���تعد�د �الإطار �لتن�شيقي 
ل�ش���حب تر�ش���يح حممد �ل�ش���ود�ين ملن�شب 
رئي����ض �لوزر�ء، موؤك���دً� �التفاق م���ع �لتيار 
�ل�ش���دري عل���ى مطالبه بحل �لربمل���ان، لكنه 
�أ�ش���ار �إىل �ختاف يف �آلية �لتطبيق، م�شددً� 
على �شرورة �مل�شي بت�شكيل حكومة جديدة 
تنح�ش���ر مهمتها يف �لتهيئة �إىل �النتخابات 
�ملبك���رة بالتز�م���ن مع تعدي���ات جترى على 

�لقو�نني �النتخابية.
ويع���د هذ� �ملوق���ف هو �لثاين د�خ���ل �الإطار 
�لتن�ش���يقي بع���د �أن �أعل���ن زعيم حرك���ة �أهل 
�حلق قي�ض �خلزعلي ��ش���تعد�د �ل�ش���ود�ين 
ل�شحب تر�ش���يحه لقاء قبول �لتيار �ل�شدري 

بعملية ت�شكيل �حلكومة.
وقال ع�ش���و تيار �حلكمة عمر �ل�ش���امر�ئي، 
�ل�ش���ر�عات  ب�ش���بب  معطل���ة  »�لدول���ة  �إن 
لغ���ة  �إىل  �لذه���اب  م���ن  ب���د  وال  �ل�شيا�ش���ية 
�حلو�ر بو�ش���فها �حلل للخ���روج من �الأزمة 

�ل�شيا�شية �خلانقة«.
وتاب���ع �ل�ش���امر�ئي، �أن »ت�ش���كيل �حلكوم���ة 
مره���ون باإج���ر�ء �ملزي���د م���ن �حل���و�ر�ت«، 
�ش���ريعة  حلل���ول  »�حلاج���ة  عل���ى  م�ش���ددً� 

وخا�شة د�خل �لبيت �ل�شيعي«.
و�أ�ش���ار، �إىل �أن »�لبي���ت �ل�ش���يعي يق���ع على 
عاتقه �خلروج من ه���ذه �الأزمة وحل �الأزمة 
�ل�شيا�ش���ية بالتز�م���ن م���ع وج���ود ن���وع من 

�لهدوء د�خل �لبيتني �لكردي و�ل�شني«.
»�ملوؤ�ش�ش���ة  �أن  �ل�ش���امر�ئي،  و�أو�ش���ح 
�لت�شريعية معطلة بالكامل ب�شبب �ل�شغوط 
�ل�شيا�ش���ية«، د�عي���ًا »رئي����ض �لربملان حممد 
�حللبو�شي �إىل �لدعوة ال�شتئناف �جلل�شات 
لت���د�رك �الأزم���ة حت���ى ل���و تك���ن خم�ش�ش���ة 
ت�ش���كيل  �أو  �جلمهوري���ة  رئي����ض  النتخ���اب 

�حلكومة«.

وب���ني، �أن »�الإط���ار �لتن�ش���يقي لي�ش���ت لديه 
م�شكلة يف عقد جل�شات �لغر�ض منها ت�شريع 
�لقو�ن���ني و�لقي���ام بامله���ام �لرقابي���ة فامله���م 
بالن�ش���بة �إلينا ك�شر حاجز جمود �حلو�ر�ت 

�ل�شيا�شية«.
و�أك���د �ل�ش���امر�ئي، »عدم وجود م�ش���كلة يف 
�الإط���ار ملن�ش���ب رئي����ض  ��ش���تبد�ل مر�ش���ح 
�ل���وزر�ء حمم���د �ش���ياع �ل�ش���ود�ين �أو ح���ل 
�لربمل���ان و�لذه���اب �إىل �نتخاب���ات مبكرة«، 
م�ش���تدركًا »يج���ب �أن ت�ش���بق ه���ذه �لعملي���ة 
�إجر�ء�ت تتعل���ق بتعديل قانون �النتخابات 
وت�شكيل حكومة جديدة كاملة �ل�شاحيات«.
ويرى، �أن »�مل�ش���ي به���ذه �الإجر�ء�ت ينبغي 
ونقا�ش���ات  ح���و�ر�ت  �ش���وء  يف  تتخ���ذ  �أن 
و�لتي���ار  �لتن�ش���يقي  �الإط���ار  ب���ني  ال�ش���يما 

�ل�شدري«.
و�نته���ى �ل�ش���امر�ئي، �إىل �أن »وجود مرونة 
يف �لتعامل من قبل �الإطار �لتن�شيقي وتقدمي 
�لتنازالت ونحتاج من �لطرف �الآخر �ملعاملة 
باملثل م���ن �أجل حتقي���ق �مل�ش���لحة �لعامة«.

م���ن جانب���ه ذكر ع�ش���و �لتي���ار �الآخ���ر كرم 
�خلزعل���ي، �أن »جمي���ع م���ا تقدمن���ا به طيلة 
�مل���دة �ملا�ش���ية يتف���ق م���ع دع���و�ت �لتي���ار 
�ل�ش���دري، �شو�ء على �ش���عيد حل �لربملان 

�أو حتديد موعد لانتخابات �ملبكرة«.
وتاب���ع �خلزعل���ي، �أن »�الختاف يح�ش���ل 
يف �آلي���ة تطبيق ه���ذه �ملطال���ب، الأننا نرى 
�أن �لذه���اب �إىل �نتخاب���ات مبك���رة ال ميكن 
�أن يح�ش���ل يف ظل حكومة ت�ش���ريف مهام 
يومية بل ينبغي �أن ن�ش���كل حكومة �أ�شيلة 

�نتقالية باخت�شا�شات حمددة«.
له���ذه  �الأ�شا�ش���ية  »�ملهم���ة  �أن  �إىل  ولف���ت، 
�حلكومة وف���ق وجهة نظرنا، ه���ي �لتهيئة 
�أخ���رى  لانتخاب���ات �ملبك���رة م���ع ق�ش���ايا 
ي�شرعها �لربملان يف مقدمتها تعديل قانون 
�النتخابات ومفو�ش���يتها، و�ش���واًل �إىل �أن 

يتخذ قر�ر بحل نف�شه«.
�ل�ش���دري  »�لتي���ار  �أن  �خلزعل���ي،  و�أردف 
�لر�ه���ن  �لوق���ت  يف  �لربمل���ان  ح���ل  يري���د 
رغ���م �أن ه���ذ� �الإجر�ء ال ميك���ن تطبيقه مع 

وج���ود حكومة ت�ش���ريف �مله���ام �ليومية«.
و�أو�ش���ح، �أن »�الإط���ار �لتن�ش���يقي م���ا ز�ل 
متم�ش���كًا بال�شود�ين، لكن �إذ� ح�شل �أمر ال 

بد معه من �لتغير فا مانع من ذلك«.
»�الإط���ار  �أن  �إىل  �خلزعل���ي،  و�نته���ى 
�لتن�ش���يقي جاه���ز لتق���دمي �لبديل ب�ش���رط 
�أن ي�ش���من �لتي���ار �ل�ش���دري مو�فقته على 
ت�ش���كيل �حلكومة، ولكنن���ا يف �لوقت ذ�ته 
نوؤك���د �أن �لطرف���ني متفق���ان عل���ى �إج���ر�ء 
�النتخاب���ات �ملبك���رة مع بع����ض �خلافات 

ب�شاأن �الآليات«.
وكان زعي���م تي���ار �حلكم���ة عم���ار �حلكي���م 
ق���د دع���ا �ىل »�عتم���اد �حل���و�ر يف معاجلة 
�الأزمة �ل�شيا�ش���ية �حلالية، حمما �جلميع 
�لوطني���ة  للم�ش���لحة  �لتن���ازل  م�ش���وؤولية 
�لعلي���ا وتغليبها عل���ى �مل�ش���الح �لفئوية«، 
ح���ول  »�اللتف���اف  �ش���رورة  عل���ى  م�ش���ددً� 
م�ش���الح �الأمة و�لوطن و�لعمل على �إجناز 
ه���ذه  و�إنه���اء  �لد�ش���تورية  �ال�ش���تحقاقات 

�الأزمة �ل�شيا�شية �لتي طال �أمدها«.

عدنان علي

 �نتق���د وكيل وزي���ر خارجي���ة �لهند، �ش���رينيفا�ض 
غوت���رو، كلمة وزي���ر خارجية باك�ش���تان، بياو�ل 
�خلا����ض  �الجتم���اع  يف  �ألقاه���ا  �لت���ي  ز�رد�ري، 
بحقوق �الأقلي���ات يف �المم �ملتحدة �الأربعاء وعن 
رعايته���ا حلقوقه���م يف بلده���ا وك�ش���مر، وقال �ن 
��ش���ام �آباد نف�ش���ها هي من ترتكب �نته���اكا عنيفا 

حلقوق �الأقليات �لدينية.
ويف حديثه يف �الجتماع �خلا�ض بحقوق �الأقليات 
�لدينية يف �الأمم �ملتحدة قال �لدبلوما�شي �لهندي 
»م���ن �ل�ش���خرية �ن تتحدث باك�ش���تان ع���ن حقوق 
�الأقلي���ات. �نه���ا تخف���ي ما تق���وم به م���ن �نتهاكات 
وتتح���دث عن هذ� �ملو�ش���وع. �ن باك�ش���تان لديها 
تاريخ طويل من �نتهاكات حقوق �الأقليات �لتي مل 

ي�شهدها �لعامل«.
بارت���كاب  ت�ش���تمر  باك�ش���تان  �ن  غوت���رو  وق���ال 
و�لهندو����ض  �ل�ش���يخ  حلق���وق  عنيف���ة  �نته���اكات 
و�مل�ش���يحيني و�الحمدي���ني. وقال �أي�ش���ا �ن هناك 
�آالف من �لن�ش���اء و�الأطفال يف باك�ش���تان من �أبناء 
�القليات خ�شو�ش���ا �لفتيات يتعر�شن لاختطاف 

و�لزو�ج و�لتقارب �لق�شري.
�أر��ش���ي �حت���اد جام���و  قائ���ا »جمي���ع  و�أ�ش���اف 

وك�ش���مر والد�خ، هي �أر��ش���ي تابع���ة لنا وتعترب 
جزء� ال يتجز�أ من �الأر��ش���ي �لهندية بغ�ض �لنظر 
عما يعتقده ممثل باك�ش���تان �و يخفيه. نحن ندعو 
باك�شتان �ىل �ن توقف �الإرهاب عرب �حلدود وذلك 
ليتمك���ن مو�طنونا من ممار�ش���ة حقوقهم باحلياة 
و�حلرية. ناأمل �ن يكفو� عن حماوالتهم باالإ�شاءة 

يف مثل هكذ� لقاء�ت وت�شيي�شها«.
وكان وزير خارجية باك�شتان قد �تهم �لهند �شابقا 
يف �الأمم �ملتح���دة بانه���ا تتح���ول �ىل دولة هندية 

مت�شلطة وتطرق �ىل م�شكلة ك�شمر.
�الن�ش���ان  حلق���وق  �ل���دويل  للمحف���ل  و��ش���تناد� 
و�المن فان باك�ش���تان تتجه ب�شكل مت�شارع لتكون 
دول���ة �إ�ش���امية حمافظ���ة و�ن �أو�ش���اع �لهندو�ض 
و�مل�شيحيني و�الأقليات �لدينية �الأخرى خ�شو�شا 

من �لن�شاء �زد�دت �شوء�.
ويق���ول �ملحف���ل �ل���دويل �ن ن�ش���اء وفتي���ات م���ن 
�الأقلي���ات �لدينية يتعر�ش���ن لاختط���اف و�لزو�ج 
�لق�ش���ري ود�ئم���ا م���ا تف�ش���ل جه���ود عو�ئلهن يف 

مو�جهة هذه �جلر�ئم بالطرق �لقانونية.
و�أ�ش���افت �ملنظم���ة �لدولي���ة بان جمامي���ع حقوق 
يف  �لديني���ة  �الأقلي���ات  حمن���ة  وثق���و�  �الن�ش���ان 
باك�ش���تان على مدى �ش���نو�ت، ولكنه���ا مل تظهر �ال 
موؤخر� ب�شبب تركيز مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 

عليها وما يتعر�شون له من معاملة.

الهند تتهم باك�ضتان بارتكاب انتهاكات �ضد 
حقوق الأقليات الدينية

الجميع متفق على النتخابات المبكرة مع اختالف في الآليات

تيار الحكيم يوؤيد موقف الخزعلي باإمكانية �ضحب 
تر�ضيح ال�ضوداني

اأحد الم�ؤتمرات االنتخابية لتيار الحكمة

تداول من�سورات لحتجاجات ت�سرين تدعو اإلى اقتحام المنطقة الخ�سراء يوم ال�سبت المقبل

»الإطار« ينوي الذهاب اإلى الحنانة بعد اإعالن تحالف مو�ضع لإدارة المرحلة النتقالية

هادي العامري ي�ؤكد لل�سفير الرو�سي ببغداد، اأم�س االأحد، �سرورة اإنهاء االزمة ال�سيا�سية
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�إع����������ان����������ات

 بغداد/ نب�أ م�شرق

�الأ���ش��ب��وع  نهاية  منذ  و�ن��ت�����ش��رت 
�شورتها  فيديوية  مقاطع  �ملا�شي 
حتر�ش  حل���االت  ع��ر�ق��ي��ات  ن�شاء 
من  وع��دد  ب��غ��د�د  يف  لها  تعر�شن 
�إىل  ن�شطاء  دعا  فيما  �ملحافظات، 

حما�شبة مرتكبي هذه �جلر�ئم.
�جلنائي  �لقانون  �أ�شتاذة  وقالت 
"�لقانون  �إن  �ل��ع��ب��ي��دي،  ب�����ش��رى 
�ل��ع��ر�ق��ي مل ي��ن�����ش��ف �مل������ر�أة يف 
جر�ئم �لتحر�ش، بل �أنه مل يتحدث 
�إال يف جم��ال  ه���ذه �جل���ر�ئ���م  ع��ن 

حمدود".
"�لنظام  �أن  �ل��ع��ب��ي��دي،  وت��اب��ع��ت 
جرمية  ال  مببد�أ  حمكوم  �لعقابي 
قانوين"،  بن�ش  �إال  ع��ق��وب��ة  وال 
يف  يذهب  "�لق�شاء  �أن  مو�شحًا 
�أفعال �لتحر�ش �إىل �ملادة 402 من 
قانون �لعقوبات وهي تختلف عن 
فعل �لتحر�ش �لذي تناولته �لدول 

�الأخرى وجرمته".
�مل����ادة  "هذه  �أن  و�أو�����ش����ح����ت، 
�لفا�شح  بالفعل  تتعلق  �لعقابية 
تكون  �ل���ذي  �ل��ع��ام  للحياء  �مل��خ��ل 
�شحيته �نثى"، وعادت لتوؤكد، �أن 
خا�ش  ن�ش  به  يرد  مل  "�لتحر�ش 

يف قانون �لعقوبات �لعر�قي".
"غياب  �أن  �إىل  �لعبيدي،  ولفتت 

�زدي��اد  �إىل  �أدى  �لو��شح  �لن�ش 
�لتحر�ش  ح��االت  ع��دد  يف  خميف 
خالل �ل�شنو�ت �خلم�ش �ملا�شية"، 
"مطالبات ب�شرورة  وحتدثت عن 
قانون  يف  ن�ش  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن 
�لعقوبات يتعلق بالتحر�ش ب�شكل 
و��شح يحدد �ركان هذه �جلرمية 

وتو�شيفها وعقوبتها".
"�لعقوبة �لتي �أوردتها  وو�شفت، 
�لعقوبات  قانون  من   402 �مل��ادة 
باأنها ب�شيطة للغاية وهي �حلب�ش 
مدة ال تزيد على 6 �أ�شهر و�لغر�مة 
يف  �لعقوبتني،  هاتني  باإحدى  �أو 
�جلرمية  عن  �الإخبار  و�شل  حال 

�إىل �لق�شاء".
"�الأحكام  �أن  �لعبيدي،  وتابعت 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة ج����رت ع��ل��ى ����ش��د�ر 
م��ع وقف  �مل���د�ن  ق���ر�ر�ت بحب�ش 
�أن  وت��رى  �لغر�مة"،  �أو  �لتنفيذ 
�لتي  �ملخففة  �ل��ع��ق��وب��ات  "هذه 
�شجعت  �لعقوبات  قانون  �أورده��ا 
ع���ل���ى �ت�������ش���اع ن���ط���اق �جل���رمي���ة 

و�الفالت من �لعقاب".
فقط  ورد  "�لتحر�ش  �أن  و�أك���دت، 
يف ق����ان����ون �ل���ع���م���ل ول���ك���ن ه���ذ� 
�ل��ق��ان��ون ج���اء ب��ع��ق��وب��ات خمففة 
ج�شامة  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب  ال  �ي�����ش��ًا 
ف��ال��غ��ر�م��ة ج���اءت كبرية  �ل��ف��ع��ل، 
ت�شل �إىل �ملاليني لكن �حلب�ش هو 

خا�ش  وه��و  �أ�شهر،   6 يتجاوز  ال 
وال  �ل��ع��م��ل  ب��ق��ان��ون  بامل�شمولني 

يتعلق باالآخرين".
ودع����ت �ل��ع��ب��ي��دي، �مل�����ش��رع �إىل 
جلرمية  م�����ش��ددة  "عقوبة  و���ش��ع 
عقوبة  وهي  �جلن�شي،  �لتحر�ش 
كبرية،  غر�مة  مع  للحرية  �شالبة 

ولي�شت جمرد �لغر�مة".
�لن�شاء  مينع  "�لذي  �أن  وت���رى، 
�لتحر�ش  و�قعة  عن  �ل�شكوى  من 
موؤكدة  �ثباتها"،  �شعوبة  هو  بها 
�إىل  ت��ت��ع��ر���ش  �ل��ت��ي  "�لفتاة  �أن 
ملفردها  تكون  ما  د�ئما  �لفعل  هذ� 
وب����ال����ت����ايل ت���ع���ج���ز ع����ن ت��ق��دمي 

�لدليل".
وذهبت �لعبيدي، �إىل �أن "معاجلة 
�لباب  م�شكلة �الثبات تكون بفتح 

�أمام و�شائل �أخرى م�شتحدثة مثل 
�لت�شجيل �ل�شوتي �أو �لفيديوي".
�ل��ف��ت��ي��ات  "�إحدى  �أن  وب��ي��ن��ت، 
فعل  بت�شوير  قامت  �ل�شجاعات 
�ل��ت��ح��ر���ش �ل����ذي وق���ع ع��ل��ي��ه��ا يف 
و�نت�شر  ب��ب��غ��د�د  �ل��ب��ا���ش  ���ش��ي��ارة 
�ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  �مل��ق��ط��ع يف 

�الجتماعي وف�شحت �جلاين".
�حلالة  "هذه  �إن  �لعبيدي،  وقالت 
مت���ث���ل ����ش���الح���ًا ب���ي���د �مل��������ر�أة يف 
بعد  بف�شحه  �ملتحر�ش  حما�شبة 
قانون ميكن  يئ�شنا من وجود  �أن 

له ردع هذه �حلاالت".
لكنها عادت لتو�شح، �أن "�ل�شجاعة 
�لتي �متلكتها �لفتاة �لتي �شورت 
غريها،  متتلكها  ال  ق��د  �ملتحر�ش 

ب�شبب �ملجتمع".

"هناك  �أن  �ل��ع��ب��ي��دي،  و�ن��ت��ق��دت 
يف  ظهرت  �لتي  �لتعليقات  بع�ش 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي �لتي 
تلوم �لفتاة �لتي �شّورت �ملتحر�ش 
و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �ل��ذن��ب  بتحميلها 
دفعت  من  هي  وكاأنها  ح��دث،  عما 

�جلاين للقيام بفعله".
لهذه  يربر  "�لذي  �أن  �إىل  ولفتت، 
�جلرمية ويحمل �لفتاة م�شوؤولية 
نف�ش  ل��دي��ه  للتحر�ش،  تعر�شها 
�أكرث من �جلاين نف�شه"،  �إجر�مي 
للتحر�ش  "�لتربير  �أن  م���وؤك���دة 
جلميع  �لتربير  �أم��ام  �لباب  يفتح 
�جل���ر�ئ���م م��ث��ل �ل��ق��ت��ل و�ل�����ش��رق��ة 

و�لف�شاد وغريها".
"�لعر�ق  �أن  �ل��ع��ب��ي��دي،  وك�شفت 
م�شر  بعد  �لثانية  �ملرتبة  يف  يعد 

�ملنطقة،  يف  �لتحر�ش  مب��ع��دالت 
و�ل�����ش��ب��ب يف �رت���ف���اع �مل��ع��دالت 
ملعاقبة  ق��ان��ون  ف��ي��ه��ا  �أن  مب�����ش��ر 
�ملتحر�ش و�لن�شاء د�ئمًا ما يلجاأن 
�حل��االت، ونحن  لالإبالغ عن هذه 
هذ�  غياب  رغم  �لثانية  �ملرتبة  يف 

�لقانون".
وو���ش��ف��ت ح����االت �ل��ت��ح��ر���ش يف 
�إىل  وت���وؤدي  "�ملخيفة  ب���  �ل��ع��ر�ق 
م��ا ه��و �أك����رب م��ث��ل ه��ت��ك �ل��ع��ر���ش 

و�الغت�شاب و�شواًل �إىل �لقتل".
وم�شت �لعبيدي، �إىل �أن "�حلاالت 
تنطوي  �لعر�ق  يف  حت�شل  �لتي 
و�نخفا�ش  جدً�  كبرية  جر�أة  على 
�أخ��الق��ي، وه��ذه �الأف��ع��ال ال ميكن 
معاقبتها بالن�شو�ش �حلالية �لتي 
تتحدث عن �حلب�ش ل�شتة �أ�شهر �أو 

�لغر�مة، بل ت�شجع على �لتكر�ر".
�لقانون  �أ���ش��ت��اذ  م��ن ج��ان��ب��ه، ذك��ر 
�ل��ع��ل��م��ني  م���ع���ه���د  �جل���ن���ائ���ي يف 
ل��ل��در����ش��ات �ل��ع��ل��ي��ا مت��ي��م ط��اه��ر 
�جل����ادر يف ح��دي��ث م��ع )�مل����دى(، 
�الأف��ع��ال  م��ن  ي��ع��ّد  "�لتحر�ش  �أن 
ونظمها  باحلياء  �ملخلة  �لفا�شحة 
وجرم  �لعر�قي  �لعقوبات  قانون 
م��ع  �جل�������ادر  وي���ت���ف���ق  فعلها". 
�لتحر�ش  "جترمي  ب��اأن  �لعبيدي، 
وردت  �لتي  �لعقوبات  الأن  ب�شيط 
�ل���ق���ان���ون خم��ف��ف��ة ب��احل��ب�����ش  يف 
وحدها  باإحد�هما،  �أو  و�لغر�مة 
�أ�شهر و�إذ�  �الأق�شى �حلب�ش ثالثة 
تزيد  ال  فالعقوبة  �لفعل  تكرر  ما 

على �حلب�ش 6 �أ�شهر".
من  يعّد  "�لتحر�ش  �أن  �إىل  ولفت، 

على  �عتد�ًء  ت�شكل  �لتي  �جلر�ئم 
حياء �الأنثى �أو �لذكر"، منوهًا �إىل 
�لفعل تكون من خالل  "طبيعة  �أن 
�أو  �الإ���ش��ارة  �أو  �الإمي��اء  �أو  �لكالم 

�الأفعال �لتي تخد�ش �حلياء".
"خد�ش  �أن  �إىل  �جل����ادر،  وذه���ب 
�لذكر  بج�شم  ��شتطالة  �حلياء هو 
ما  و�إذ�  ���ش��يء،  ب���اأي  �الن��ث��ى  �أو 
فعليا  �مل��ادي  �مل�شا�ش  �إىل  حت��ول 
هتك  �إىل  ���ش��ت��ت��ح��ول  ف��اجل��رمي��ة 

عر�ش".
�أن  ميكن  "�لتحر�ش  �أن  و�أ�شاف، 
�ل��ب��ذيء  �ل��ك��الم  �أو  بالقول  ي��اأت��ي 
�أخالقي  غري  �شيء  عن  ينم  �ل��ذي 
لالعتد�ء  �إمي���اء  على  ينطوي  �أو 
طلب  �شورة  ياأخذ  ب��اأن  �جلن�شي 
حركات  �أو  ل���الآد�ب  خمالفة  �أم��ور 

تدلل على هذ� �ل�شيء".
"و�شائل  �أن  �جل���ادر،  و��شتطرد 
دخلت  ق��د  �الجتماعي  �لتو��شل 
ميكن  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ائ��ل  �شمن  م��ن 
ويتم  �لتحر�ش  يف  ت�شتخدم  �ن 

جترمي مرتكبها".
يف  ورد  "�لتحر�ش  �أن  و�أك������د، 
ق���ان���ون  يف  �الأول  م���و����ش���ع���ني، 
�ل��ع��ق��وب��ات مب��وج��ب �مل����ادة 402 

منه، و�لثاين يف قانون �لعمل".
"هذه  �أن  ع��ل��ى  �جل�����ادر،  و����ش���دد 
�الأخالقية  �لناحية  م��ن  �جل��رمي��ة 
و�ل�شرعية و�الجتماعية مرفو�شة 
�ل�شخ�ش  ���ش��ل��وك  مت��ث��ل  ال  الأن��ه��ا 

�لقومي".
�ل��ع��ر�ق��ي  "�لقانون  �أن  وب����ني، 
جلميع  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��الت  ي���اأخ���ذ  ال 
�جلر�ئم، �إال �إذ� كانت مرخ�شة من 

�لق�شاء".
"�لق�شاء  �أن  �إىل  �جل��ادر،  و�نتهى 
هو �شاحب �ل�شلطة �لتقديرية يف 
�شعيد  على  ال�شيما  �جل��ان��ب  ه��ذ� 
للفعل  �لقانوين  �لو�شف  حتديد 
�مل��رت��ك��ب م��ن ق��ب��ل �مل��ت��ح��ر���ش يف 

�شوء �الأدلة �ملتو�فرة".
لها  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وت��وؤك��د 
ت��ت��ل��ق��ى جميع  ���ش��اخ��ن��ة  خ���ط���وط 
�جلر�ئم �لتي ترتكب بحق �لن�شاء 
ال���ش��ي��م��ا �ل��ت��ح��ر���ش و�الب����ت����ز�ز 

و�لعنف �الأ�شري.

اأكدوا اأن عقوب�ت اجلرمية خمففة للغ�ية وال تتن��شب مع خطورته�

�أ�س��اتذة يف �لقان��ون �جلنائ��ي: �لع��ر�ق ثاني��ًا مبع��دالت �لتحر���ش يف �ملنطقة

اأكد اأ�ش�تذة في الق�نون الجن�ئي ب�أن العراق يحتل 
المرتبة الث�نية بمعدالت التحر�ش ب�لن�ش�ء في 
المنطقة، الفتين اإلى اأن الق�نون الن�فذ ال يوفر 
عقوب�ت رادعة بحق الجن�ة تتن��شب مع خطورة 

الفعل، داعين اإلى اإيج�د ت�شريع خ��ش بهذه 
الجريمة ويحدد فعله� وي�شدد عقوبته� ويمنع 

المتورطين به� من االإفالت ويفتح الب�ب اأم�م 
و�ش�ئل جديدة الإثب�ته�.

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

 ذي ق�ر/ ح�شني الع�مل

�أ�شفر جتدد نز�ع ع�شائري يف ق�شاء �شيد دخيل 
من  ��شخا�ش   7 ��شابة  عن  �لنا�شرية  �شرقي 
طريف �لنز�ع �ملتو��شل منذ نحو ��شبوع، فيما 
�نباء  من  متد�ول  ما  قار  ذي  �شرطة  قيادة  نفت 
حول ��شابة �أحد �ملتورطني باختطاف �لنا�شط 
قيادة  �إع��الم  ق�شم  مدير  وق��ال  �لعر�قي.  �شجاد 
�لعميد �حلقوقي فوؤ�د كرمي يف  قار  �شرطة ذي 
قدميًا  ع�شائريًا  "نز�عًا  �إن  )�مل��دى(،  مع  حديث 
جتدد بني ع�شريتي �له�شا�شرة و�لبو حمودي 
من قبيلة �آل �بر�هيم يف ق�شاء �شيد دخيل منذ 

عدة �يام وما ز�ل متو��شاًل".
عن  �لناجمة  "�ال�شابات  �أن  ك���رمي،  و�أ���ش��اف 
تبادل �إطالق �لنار بلغت 7 ��شخا�ش حتى �الن 
و�ن ��شابات بع�شهم خطرية"، نافيا "ت�شجيل 

حاالت قتل بني �أطر�ف �لنز�ع".
ناجم  ق��دمي  "خالف  �ىل  �ل��ن��ز�ع،  ��شباب  وع��ز� 
"�لنز�ع  �ن  �ىل  الفتا  �شابقة"،  قتل  جرمية  عن 
ك��ل ط��رف من  ف��رة و�خ���رى و�ن  ب��ني  يتجدد 
�لطريق  قطع  ��شلوب  ي�شتخدم  �لنز�ع  �أط��ر�ف 

على �الخر فين�شب �لقتال".
�ر�شلت  �المنية  "�لقو�ت  �أن  �إىل  كرمي،  و�أ�شار 
�حل��ادث  ملوقع  �المنية  �لتعزيز�ت  م��ن  �مل��زي��د 
موؤكد�  �لنز�ع"،  حميط  يف  عنا�شرها  ون�شرت 

�ن "�لو�شع حتت �ل�شيطرة".
�لتم�شيط و�لتفتي�ش  "عمليات  �ن  ويرى كرمي، 
بالنز�ع  �ملت�شببني  ع��ن  و�لقب�ش  �ل�شالح  ع��ن 
�شتكون خطوة الحقة �شمن �الجر�ء�ت �المنية 
عن  كا�شفًا  �لنز�ع"،  �ح���د�ث  على  لل�شيطرة 
�لقتال  لوقف  وجمتمعية  ع�شائرية  "و�شاطات 

غري �نها مل ت�شفر عن نتائج حا�شمة حتى �الن".
وك���ان م�����ش��در ح��ك��وم��ي يف ذي ق���ار ذك���ر ي��وم 
ع�شائريًا  نز�عًا  �ن   )2022 �يلول   19( �الثنني 
�ندلع بني ع�شريتي �له�شا�شرة و�لبو حمودي 
�الول  �ليوم  يف  و�أ�شفر  دخيل  �شيد  ق�شاء  يف 
�إ�شابة 3 ��شخا�ش و�ن تبادل �إطالق �لنار  عن 

ماز�ل متو��شاًل.
وع��ّم��ا ي���ت���د�ول م��ن �ن��ب��اء ح���ول ����ش��اب��ة �أح��د 
�لعر�قي  �شجاد  �لنا�شط  باختطاف  �ملتورطني 
و�عتقاله �ثناء مر�جعته للم�شفى قال كرمي، �إن 
"ما متد�ول عن ��شابة �أحد �ملتهمني باختطاف 

�لنا�شط �شجاد �لعر�قي عار عن �ل�شحة".
وتابع، �أن "جميع �مل�شابني بالنز�ع �لع�شائري 
لي�ش بينهم �أحد �شادر بحقه �مر �شبط ق�شائي 

�شابق مثبت لدى قيادة �ل�شرطة".
و����ش��ت��درك ك���رمي، "لرمبا ت��ك��ون ه��ن��اك �و�م��ر 
�الره���اب  مكافحة  مديرية  ل��دى  �خ���رى  قب�ش 
لكن يف �لبيانات �ملثبتة يف قيادة �ل�شرطة لي�ش 

هناك ��شم ل�شخ�ش مطلوب بني �مل�شابني". 
�لنز�ع  �أط��ر�ف  "�ي م�شاب من  �أن  �إىل  ون��وه، 
�لتحقيقية  �الج���ر�ء�ت  بحقه  تتخذ  �لع�شائري 

�لقانونية كونه متهم متورط بالنز�ع".  
يف  ��شدرت  قار  ذي  ��شتئناف  حمكمة  وكانت 
�ع��ت��ق��ال بحق  م��ذك��رت��ي  �ي��ل��ول 2020  �و�خ���ر 
�لعر�قي،  �شجاد  باختطاف  �ملتهمني  من  �ثنني 
و�أحمد  �له�شاري  حمد�ن  كريدي  �إدري�ش  هما 
م�شادر  ت�شري  �للذ�ن  �الإبر�هيمي  عبود  حممد 
�لف�شائل  �ح��د  �ىل  �نتمائهما  �ىل  �ملتظاهرين 
عليهما  �لقب�ش  يلَق  �ملتهمني مل  �ن  �ال  �مل�شلحة 

حتى �الن.
�لفريق  �شومر  عمليات  قائد  ��شار  جانبه  ومن 

"يتابع ميد�نيا تطور�ت  �نه  �شعد �حلربية �ىل 
�لنز�ع �لع�شائري يف ق�شاء �شيد دخيل )20 كم 
�شرق �لنا�شرية("، الفتا �ىل �ن "هناك ت�شخيما 
حول  ميديا  �ل�شو�شيال  م��و�ق��ع  على  �عالميا 

تطور�ت �لنز�ع".
من�شب  �ي�����ش��ا  ي�شغل  �ل����ذي  �حل��رب��ي��ة  ون��ف��ى 
�و  قتل  ج��ر�ئ��م  "ح�شول  ق��ار  ذي  �شرطة  قائد 
�حد�ث  خالل  تهجري  عمليات  �و  للمنازل  حرق 
�مل�شابني  بني  من  "يكون  �ن  نفى  كما  �لنز�ع"، 
�ل��ن��ا���ش��ط �شجاد  ب��اخ��ت��ط��اف  �أح����د �مل��ت��ورط��ني 

�لعر�قي".
"معدل  �أن  �ىل  مطلعة  �منية  م�شادر  وت�شري 
ق��ار  �ل��ع�����ش��ائ��ري��ة يف حم��اف��ظ��ة ذي  �ل��ن��ز�ع��ات 
�ل�شهر  ن��ز�ع��ات يف  ب��ني 5 �ىل 10  م��ا  ي���ر�وح 
�إىل  �شابق  ح��دي��ث  يف  و�و���ش��ح��ت  �لو�حد". 
�شحايا  م���ن  ق��ل��ي��ل  غ���ري  "عددً�  �أن  )�مل������دى(، 
�ل��ن��ز�ع��ات �ل��ع�����ش��ائ��ري��ة ه��م م��ن ب��ني �الط��ف��ال 
و�لن�شاء ناهيك عن �خل�شائر �ملادية �لناجمة عن 
�لدور و�ملركبات  �النتقامية كحرق  �لفعل  ردود 
�لتي  �ملمتلكات  �لزر�عية وغريها من  و�حلقول 

تعود الأطر�ف �لنز�ع".
وي��ع��زو م��ر�ق��ب��ون �أ���ش��ب��اب ت��ك��ر�ر �ل��ن��ز�ع��ات 
�لع�شائرية  �ل��ن��ع��ر�ت  �شيوع  �إىل  �لع�شائرية 
و�نت�شار  �ملتخلفة،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  وهيمنة 
�أن�����و�ع �الأ���ش��ل��ح��ة م��ن ب��ن��ادق وق��اذف��ات  �شتى 
�ملناطق  يف  ر�شا�شة  و�أ�شلحة  ه��اون  وم��د�ف��ع 
�لريفية، ف�شاًل عن �شعف قب�شة �لقانون وعجز 
�ل��ق��و�ت �الأم��ن��ي��ة ع��ن �حل��د م��ن تلك �ل��ن��ز�ع��ات 

و�حليلولة دون �ندالعها.
�لنز�عات  م�شكلة  يفاقم  "ما  �ن  �ىل  منوهني 
ب�شيا�شيي  �لع�شرية  ��شتقو�ء  هو  �لع�شائرية 
وه��ذ�  �ملتنفذة  �مل�شلحة  و�لف�شائل  �ل�شلطة 
�لدولة  �شلطة  ف��وق  �لع�شرية  �شلطة  يجعل  ما 

و�لقانون".
و��شار �ملر�قبون، �ىل �ن "�لنز�عات �لع�شائرية 
�هتمام  �أدن��ى  ُتعري  ال  و�خ��ذت  تتوقف  ال  باتت 
فتلك  و�لدينية  �الن�شانية  و�لقيم  �حلياة  لقيمة 
�لنز�عات ال تتوقف حتى يف �ال�شهر �حلرم �لتي 

حرم �ال�شالم فيها �لقتال".
�الأ�شهر  من  �أ�شهر  �أربعة  هي  �حُل���ُرْم  و�الأ�شهر 
�إبر�هيم  عهد  منذ  �لقتال  فيها  َم  ُح���رِّ �لقمرية 
الم(، وكان هذ� �لتحرمي نافذً�  �خلليل )عليه �ل�شَّ
�الإ�شالم، وعندما جاء  حتى زمن �جلاهلية قبل 
باالأ�شهر  ى  ُت�َشمَّ ولذلك  حرمتها،  �أق��رَّ  �الإ���ش��الم 
�حُل����ُرْم، وق��د �أ���ش��ار �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي �إىل حرمة 
�ملتمثلة  �الأ�شهر  ه��ذه  يف  �الأع���د�ء  قتال  �ب��ت��د�ء 
�حل��ر�م،  وحم��رم  �حلجة،  وذو  �لقعدة،  )ذو  ب� 

و�شهر رجب(.

ت�ش�رب االأنب�ء ب�ش�أن اإ�ش�بة اأحد املتورطني ب�ختط�ف �شج�د العراقي يف احل�دث

 نز�ع ع�سائري متو��سل منذ �أ�سبوع يوقع عددً� 
من �جلرحى يف ذي قار

م�ؤتمر �شحفي �شابق لقائد �شرطة ذي قار

عنا�شر تابعين لل�شرطة المجتمعية العراقية
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 بغداد / املدى

�أكد �الأكادميي و�خلبري و�ملدرب �لكروي 
د.كاظ���م �لربيع���ي، �أن �ملنتخ���ب �لوطني 
بحاجة �ىل �ال�شتقر�ر �لتدريبي من �أجل 
بناء فريق قادر على تقدمي م�شتوى فني 
متطّور ي�ش���هم باملناف�ش���ة على �لبطوالت 

�خلارجية .
و�أ�شاف �لربيع���ي يف ت�شريح ل�)�ملدى( 
" �إن �ملنتخ���ب �لوطن���ي مي���ّر بظ���روف 
�شعب���ة بعد �خلروج م���ن ت�شفيات كاأ�س 
�لع���امل 2022، و�أن���ه مل يتجّمع ويتدّرب 
منذ 6 �أ�شهر، و�أننا �أ�شعنا �لوقت ب�شبب 
ل���و  الأنن���ا  �ل�شحيح���ة،  غ���ري  �لق���ر�ر�ت 
�أ�شندنا مهّمة تدري���ب �لوطني للم�شاعد، 

لكّن���ا  تدريبات���ه  يف  �لفري���ق  و��شتم���ّر 
بو�شع فّني �أف�ش���ل �الآن، ال�شيما �أن هذه 
�ملرحل���ة تعد �نتقالّي���ة، وكانت م�شاركتنا 
مفي���دة يف بطول���ة �الأردن �لودّي���ة، لذلك 
عل���ى  �شني�ش���ل  �مل���درب  حما�شب���ة  ف���اإن 
�لنتائ���ج غري منطقي���ة، الأن���ه يحتاج �ىل 
فرتة من �أج���ل �إعد�د �لفري���ق و��شتعادة 
�لثقة ومو��شلة �مل�ش���و�ر بنجاح ال�شيما 
و�أن �لفري���ق مت جتدي���ده و��ش���ر�ك عدد 
من �لالعبني �ل�شب���اب، وكذلك �ملحرتفني 
�لعربّي���ة و�الأوروبّي���ة، علم���ًا  باملالع���ب 
�أن �أغل���ب �لالعبني �مل�شارك���ني بالبطولة 
ي�شّرحون باأنه���م ��شتفادو� من مباريات 

�لبطولة".

اال�ستقرار الفني 
�ملج���اورة  �ل���دول   " �لربيع���ي  وتاب���ع 
للع���ر�ق تعي����س ��شتقر�ر فن���ي يف �إعد�د 
�ملنتخبات �لوطني���ة و�الأندية، و�نطلقت 
عندهم �لدوريات �ملحلي���ة، ونحن مازلنا 
بانتظ���ار ق���ر�ر �الحت���اد �لعر�ق���ي بع���دد 
وطريق���ة  بال���دوري  �مل�شارك���ة  �الأندي���ة 
تنظي���م �لبطول���ة، علم���ًا �أن �لع���دد �لكبري 
بال���دوري �ملمتاز و�ملتمّثل ب����)20( فريقًا 
يع���د �أّح���د �الأ�شب���اب �ملهّم���ة يف تر�ج���ع 
ك���رة  وكذل���ك  فرتت���ه،  لط���ول  �ل���دوري 
�لتوّقفات باملو�شم �لكروي جتعلُه ينتهي 
يف �أ�شهر �ل�شيف �حل���اّرة بتموز �أو �آب، 
ويدخ���ل بعدها �لالعب يف ف���رتة �لر�حة 
�ل�شلبّي���ة �لتي ت�شتمّر طوياًل وتوؤّثر عليه 

م���ن �لناحي���ة �لبدنّية الأن���ه �شيفقد �لكثري 
م���ن لياقته نتيجة قّل���ة ثقافتِه �الحرت�فّية 
و�لريا�شّي���ة، وعندها �شنحتاج �ىل وقت 
كب���ري من �أجل بناء لياقت���ه وو�شوله �ىل 

�جلاهزّية �ملطلوبة ".

عنا�سر جّيدة 
و�أو�ش���ح " �لفريق �لعر�ق���ي حاليًا ميلك 
عنا�ش���ر جّي���دة يف مر�كز �للع���ب ومنهم 
�ملحرتفني باملالعب �الأوروبية �لظهري�ن 
�آالي فا�ش���ل ومريخا�س دو�شكي، وكذلك 
بقي���ة زمالئهم �لذي���ن يلعب���ون الأّول مّرة 
مع �ملنتخ���ب �لوطني، وُه���م بحاجة �ىل 
�لوق���ت لالن�شجام مع بقي���ة �لالعبني من 
خالل خو�س مباري���ات �أكر، �إ�شافة �ىل 
حاج���ة �لفري���ق �ىل الع���ب قائ���د مبنطقة 
�لو�ش���ط لريبطه���ا مع �لدف���اع و�لهجوم، 
ويخرتق دفاع���ات �ملناف�س �أي�شًا وي�شهم 

يف حتقيق �نت�شار�ت �لفريق".

التوا�سل االجتماعي
وعن تاأثري مو�ق���ع �لتو��شل �الجتماعي 
�لوطني���ة  �ملنتخب���ات  مدرب���ي  عل���ى 
و�لالعب���ني، ق���ال �لربيع���ي" تاأث���ري هذه 

�ملو�قع �شلب���ي الأن �جلميع بات يتاأّثر بها 
ويعده���ا عاماًل مهم���ا يف تغي���ري قناعات 
�لبع�س، وي�شّب���ب عدم �ال�شتقر�ر �لفني، 
الأن �مل���درب يعمل حت���ت �ل�شغط �لكبري، 
مهو�ش���ون  �أ�شبح���و�  كذل���ك  و�لالعب���ني 
مبا يكت���ب به���ا ويعتربونها م�ش���در مهم 
زي���ادة  يف  يت�شّب���ب  وه���ذ�  لتقييمه���م، 
�لفو�ش���ى بالعمل �لريا�شي، وعلى �شبيل 
�ملث���ال �أن �مل���درب ر��ش���ي �شني�ش���ل غري 
م�شوؤول ع���ن نتائج �لفري���ق �حلايل الأنه 
م���درب ط���و�ريء وه���و ي�شتع���دُّ لتدريب 
�الأوملبي ولي�س �لوطني، و�لبع�س ي�شعى 
�ىل ت�شقي���ط �مل���درب �ملحّلي ب���اأّي �شكل، 
الأهد�ف غري معروفة، علم���ًا �أن �لظروف 
�حلالّية للريا�شة �لعر�قّية �شعبة يف ظّل 

غياب �لتخطيط �ل�شحيح".

نتيجة ُمر�سية 
وع���ن نتيجة مب���ار�ة �ليوم �أم���ام �شوريا 
على �ملرك���ز �لثالث قال �لربيعي " مبار�ة 
مهم���ة ميك���ن �ال�شتف���ادة منه���ا وحتقي���ق 
نتيج���ة �إيجابي���ة فيها، �لفري���ق �ل�شوري 
�ملناف����س ميتل���ك العب���ني جّيدي���ن كعم���ر 
�ل�شوم���ة و�ملو��س، لكن �مل���الك �لتدريبي 
يوقفه���م  �أن  باإمكان���ه  �لعر�ق���ي  للفري���ق 
�أج���ل  م���ن  العبي���ه  �مكانّي���ات  ويوّظ���ف 
حتقيق نتيج���ة ُمر�شّية يف فرتة �لتوّقف 

�لدويل هذه".

مباراة املركز الثالث
و�شتق���ام مب���ار�ة �لع���ر�ق و�شوري���ا على 
بطول���ة  يف  و�لر�ب���ع  �لثال���ث  �ملركزي���ن 
�الأردن �لرباعّي���ة يف �ل�شاع���ة �ل�شاد�ش���ة 
)18:00( بتوقيت بغد�د من م�شاء �ليوم 
�الإثنني على ملعب عّمان �لدويل، وتعقبها 
مب���ار�ة �ملنتخبان �الأردين و�لُعماين عند 
�ل�شاعة �لتا�شعة م�شاًء )21:00( لتحديد 

�شاحب �ملركزين �الأول و�لثاين.
يذك���ر �أن �لع���ر�ق خ�ش���ر مبار�ت���ه �الأوىل 
�جل���ز�ء  ركالت  بف���ارق  ُعم���ان  �أم���ام 
�لرتجيحّية )4-3( بعد �أن �نتهت �ملبار�ة 
بالتع���ادل �الإيجاب���ي )1-1( فيم���ا ف���ازت 

�الأردن على �شوريا )2- 0(.

 متابعة / املدى

�لق����دم  لك����رة  �الأمل����اين  �ملنتخ����ب  �أنه����ى 
�لالعب����ني  تدريبات����ه مب�شارك����ة جمي����ع 
�ل�����21 �ملتاح����ني، وذل����ك قب����ل مو�جه����ة 
�ملنتخ����ب �الإنكلي����زي يف ملعب وميبلي 
�لي����وم �الإثنني يف �جلول����ة �الأخرية من 

دور �ملجموعات بدوري �أمم �أوروبا.
يف  طم����وح  �أي  �ملنتخب����ان  ميل����ك  وال 
�لبطول����ة بع����د �الآن، حيث تاأك����د هبوط 
�ملنتخب �الإنكلي����زي، �لذي مل يحقق �أي 
�نت�شار، للم�شت����وى �لثاين، فيما �أبتعد 
�ملنتخب �الأملاين، �شاحب �ملركز �لثالث، 
ع����ن �ملناف�شة عل����ى �ش����د�رة �ملجموعة، 

ول����ن يتمّكن م����ن �مل�شارك����ة يف نهائيات 
�لبطولة �لتي تقام �لعام �ملقبل.

وتاأّكد خ����روج �ملنتخب �الأملاين، بقيادة 
�ملدي����ر �لفني هان����ز فليك، م����ن �ملناف�شة 
عل����ى �لتاأّهل للنهائي����ات ، بعد �خل�شارة 
�أم����ام �شيف����ه �ملجري به����دف نظيف يف 
�ملب����ار�ة �لت����ي �أقيمت مبدين����ة اليبزيغ، 

�ملنتخ����ب  خ�ش����ر  نف�ش����ه  �لوق����ت  يف 
�الإنكليزي بهدف نظيف �أمام �إيطاليا.

عل����ى  �الأمل����اين  �ملنتخ����ب  يري����د  ولك����ن 
�الأق����ل �إنهاء �لبطولة ب�ش����كل جّيد �ليوم 
�الإثن����ني، الأنه����ا �شتك����ون �آخ����ر مب����ار�ة 
�لت����ي  �لقائم����ة  �ختي����ار  قب����ل  للفري����ق 
�شت�شارك يف بطول����ة كاأ�س �لعامل بقطر 

�لتي تنطلق 20 ت�شرين �لثاين �ملقبل.
وق����ال �أوليف����ر بريهوف مدي����ر �ملنتخب 
:"نري����د ��شتع����ادة م�شتو�ن����ا وبالطب����ع 

��شتعادة �لثقة".
�أع����رتف م����درب �ملنتخب �الأمل����اين هانز 
فلي����ك، بخطئ����ه يف توظي����ف جونا�����س 
بع����د  �ل�شحي����ح  مكان����ه  يف  هوفم����ان 
�خل�شارة �أمام �ملنتخب �ملجري ، موؤكدً� 
�ن����ه �أر�د جترب����ة �شيء ما م����ع جونا�س 
هوفم����ان يف مركز �لظهري �الأمين يجب 
�أن �أحتمل بع�س �لل����وم على ذلك، �أردنا 
�لدخ����ول يف �ملب����ار�ة مبهاجمني كاملني 
ظهورهم، لكننا مل نح�ش����ل �أبدً� على ما 

�أردناه مل ينجح �الأمر.
غاري����ث  �الإنكلي����زي  �مل����درب  وي����رى 
�شاوثغي����ت �ملدير �لفنى ملنتخب �إنكلرت� 
�أن����ه �ل�شخ�����س �ملنا�شب لقي����ادة �لفريق 
ف����ى كاأ�س �لع����امل، موؤّك����دً� �أن����ه ال توجد 
لدي����ه �أية نّية لرتك من�شبه، قبل �نطالق 

�ملونديال .

اأكد اأن اتحاد الكرة اأ�ساع �ستة اأ�سهر بعدم التخطيط

الربيعي: �سني�سل غري م�سوؤول عن النت�ئج .. وت�أثري مواقع 
التوا�سل على املنتخب �سلبيٌّ 

 بغداد/ املدى

�لوطن���ي برف���ع  يو��ش���ل منتخبن���ا 
�الأثقال ��شتعد�د�ته يف مدينة �أربيل 
حت�ش���ريً� لبطول���ة �آ�شي���ا للمتقّدمني 
و�لتي م���ن �ملوؤم���ل �إقامتها يف دولة 
�لبحري���ن مطلع �شه���ر ت�شرين �الأول 

�ملقبل.
�أكد ذل���ك �ملن�ّشق �الإعالم���ي لالحتاد 
يو��ش���ل  وق���ال:  �شالك���ه،  قا�ش���م 
�الثق���ال  لرف���ع  �لوطن���ي  منتخبن���ا 
�أربي���ل  مدين���ة  يف  ��شتعد�د�ت���ه 
حت�ش���ريً� لبطول���ة �آ�شي���ا للمتقدمني 

�لت���ي �شتق���ام مطل���ع ت�شري���ن �الأول 
�ملقب���ل، م�شريً� �ىل �أن �الحتاد �شّمى 
�مل���درب �شب���اح زب���ون م�شرف���ًا فنيًا 
ت�شمي���ة  �ىل  باالإ�شاف���ة  للمع�شك���ر 
�ملدرب���ني عبد�لك���رمي كاظ���م وعمار 
�لوطن���ي،  �ملنتخ���ب  لقي���ادة  ي�ش���ر 
و�شيك���ون هنال���ك �ختب���ارً� لالعبني 
م���ن �شيمّث���ل  �ملع�شكري���ن الختي���ار 

�ملنتخب �لوطني يف �لبطولة.
و�أ�ش���اف: �ملالك �لتدريب���ي م�شتمر 
بن�ش���ق  �لتدريب���ي  برناجم���ه  يف 
للجاهزّي���ة  للو�ش���ول  ت�شاع���دي 
�لكامل���ة قبي���ل �مل�شارك���ة، �إذ حر�س 

�ملالك �لتدريبي بالتن�شيق مع �إد�رة 
�الحتاد عل���ى �لعمل لرف���ع �مل�شتوى 
�لفن���ي لالعبني قبل �لدخ���ول �أجو�ء 
�لبطول���ة �الآ�شيوية �ملقبل���ة لتحقيق 
�أف�شل �لنتائج فال يخفى عن �جلميع 
فاإن بطولة �آ�شيا من �لبطوالت �ملهّمة 
على م�شتوى �لعامل مل���ا ت�شمُّ �لقاّرة 
م���ن ��شماء كب���رية يف ريا�ش���ة رفع 
�الأثق���ال و�آملنا كب���ري بالعبينا لبذل 
�ملزي���د م���ن �جلهود وحتقي���ق نتائج 
طّيب���ة تر�ش���ي طموح���ات �الحت���اد 
و�مل���الك �لتدريب���ي خ�شو�ش���ًا و�إن 
منتخبن���ا �لوطن���ي ميتل���ك �مكانات 
نتائ���ج  حّقق���و�  �أن  و�شب���ق  كب���رية 

ُمبهرة يف �ملحافل �لدولية.
لرف���ع  �لعر�ق���ي  �الحت���اد  �أن  يذك���ر 
�الأثق���ال ي�شع���ى �ىل حتقي���ق نتائج 
�إيجابي���ة وخط���ف بطاق���ات �لتاأهل 
الأوملبي���اد باري����س 2024 م���ن خالل 
حتقيق �لنتائ���ج �الإيجابية و�الأرقام 
حّق���ق  �أن  بع���د  ال�شيم���ا  �لتاأهيلّي���ة 
�لرّباع �ل�ش���اب علي عمار ي�شر ثالث 
ميد�لي���ات ملّون���ة، ذهبيتني وف�شية 
و�حدة، يف مناف�شات وزن 109كغم 
يف بطول���ة �آ�شيا برف���ع �الأثقال �لتي 
�الأوزبكّي���ة  �لعا�شم���ة  يف  ج���رت 

ط�شقند خالل متوز �ملا�شي.

منتخبن� برفع الأثق�ل يوا�سل ا�ستعداداته لآ�سي� 

انعق�د الجمعية العمومّية للجنة الأولمبية الوطنية

األم�ني��� المتراجعة ت�ستعدُّ لمواجه��ة اإنكلترا المنك�سرة!

 بغداد/ املدى

�للجنة  مبقر  �الجتماعات  �شالة  حتت�شن 
�الأوملبية �لوطنية �لعر�قية بالعا�شمة بغد�د 
عند �ل�شاعة �حلادية ع�شرة من �شباح �ليوم 
�لعامة  للهيئة  �إ�شتثنائّيًا  م��وؤمت��رً�  �الأث��ن��ني 
رع��د  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �الأومل��ب��ي��ة  للجنة 
حمودي �لذي دعا �ىل �نعقاد �جلمعّية �لعامة 
خّولها  �لتي  ل�شالحياته  �إ�شتنادً�  لالأوملبّية 
 2020 ل�شنة   )1( رقم  �لد�خلي  �لنظام  �أّي��اه 

�ملعّدل .
و�أكد بيان للمكتب �الإعالمي للجنة �الأوملبية 
�ل��ي��وم  " �إن �ج��ت��م��اع  �ل��وط��ن��ي��ة، و�أ����ش���اف 
�����ش��ًا ل��ت��د�ر���س وم��ن��اق�����ش��ة  ���ش��ي��ك��ون خم�����شّ
�ملُ��درج��ة يف  م��ن �ملو��شيع و�ل��ف��ق��ر�ت  ع��دد 
�الجتماع  �شي�شهد  حيث  �الأع���م���ال،  ج���دول 
روؤ�شاء  من  �لعامة  �جلمعّية  �أع�شاء  ح�شور 

�الحتاد�ت �ملركزّية �أو من ينوب عنهم .
ومف�شلّيًا  ��شتثنائّيًا  �الجتماع  و�شيكون 

ي�����ش��م��ل ج���و�ن���ب م��ه��ّم��ة ت��خ�����ّس �ل��ري��ا���ش��ة 
يف �ل��ع��ر�ق، وك��ذل��ك م��ا مت��ّر ب��ه �الحت���اد�ت 

�ل��ري��ا���ش��ّي��ة م��ن ����ش��ك��ال��ّي��ات �إد�رّي�����ة تخ�سُّ 
�لقانون  تطبيق  نتيجة  �الأو���ش��اع  تكييف 

لعام   24 �ل��ري��ا���ش��ّي��ة  ل���الحت���اد�ت  �جل��دي��د 
�جتماعات  خ���الل  �أي�����ش��ًا  و���ش��ي��ت��مُّ   .2021
مهّمة  ن��ق��اط  ط��رح  �ل��ي��وم  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�لت�شوية  مركز  بتاأ�شي�س  �ل�شروع  �أبرزها، 
و�ل��ت��ح��ك��ي��م �ل��ري��ا���ش��ي �ل���ع���ر�ق���ي، وجل��ن��ة 
�أخالقّيات �لريا�شة �لتي ت�شتحدث الأّول مّرة 
�أن  �لعر�ق و�لتي �شبق  �لعمل بها يف  ويبد�أ 

ر�ّشح لها عدد من �ل�شخ�شيات.
وكانت �الأمانة �لعامة للجنة �الأوملبية �شّلمت 
�أور�ق ووثائق وجدول �أعمال موؤمتر �ليوم 
وفقًا للتوقيتات �ملُدرجة يف �لنظام �لد�خلي 

للجنة �الأوملبية �لوطنية.
�الأخ��ري  �ل��دوري  �ل�شنوي  �ملوؤمتر  �أن  يذكر 
للهيئة �لعامة للجنة �الأوملبية ُعقد يف �لثالث 
�آذ�ر �ملا�شي، و�لتي مت  و�لع�شرين من �شهر 
و�مل��ايل  �الإد�ري  �لتقريرين  عر�س  خاللها 
و�لت�شويت عليهما من قبل �جلمعّية �لعامة، 
�ىل  �لن�شوّية  �للجنة  و��شم  تركيبة  وتغيري 
�لريا�شة  يف  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  جلنة 
وفقًا لتوجيهات �ملجل�س �الأوملبي �الآ�شيوي.

 بغداد / املدى

ح���ّدد �حتاد كاأ����س �خللي���ج �لعربي لكرة �لق���دم موع���د �إقامة قرعة 
خليجي 25 �لتي ت�شّيفها مدينة �لب�شرة .

و�أك���د بي���ان لالحتاد �لعر�قي لك���رة �لقدم " �إن �حت���اد كاأ�س �خلليج 
�لعرب���ي لكرة �لقدم ق���ّرر �إقامة قرعة خليج���ي 25 بتاأريخ �خلام�س 
و�لع�شري���ن م���ن �شه���ر ت�شري���ن �الأول / �أكتوب���ر �ملقب���ل يف مدين���ة 

�لب�شرة .
وم���ن �ملوؤّمل �أن تق���ام قرعة خليجي 25 بالب�ش���رة بح�شور ممثلي 
�لدول �خلليجية �لثم���ان  �لتي �شت�شارك يف �لبطولة ب�شمنها �لبلد 
�ملنظ���م �لع���ر�ق، و�إن �لقرع���ة �شتق���ام ح�ش���ب نظ���ام �لبطولة حيث 
ُتق�ّش���م �لفرق �ل� 8 �ىل جمموعتني يلعبون دوريا من مرحلة و�حدة 
ويتاأّه���ل فريقان م���ن كل جمموعة �إىل ن�شف نهائ���ي �لبطولة، فيما 

يبلغ �لفائز�ن �ملبار�ة �لنهائية .
و�شب���ق �أن �أعل���ن �حت���اد كاأ����س �خلليج �لعرب���ي عن تثبي���ت موعد 
�نطالق �لبطولة يف �ل�شاد�س من �شهر كانون �لثاين من عام 2023 
حي���ث �شتقام يف �لي���وم �الأول مبار�ة �الفتتاح عل���ى ملعب �لب�شرة 

�لدويل .
وتو��ش���ل �للجنة �خلليجية �لتي تتو�جد يف �لعر�ق حاليًا زيارتها 
�لتفّقدي���ة، حيث �أبدت بع����س مالحظاتها عن مر�ح���ل �إجناز ملعب 
�مليناء، و�أكدت باأن �مللعب بحاجة �ىل �شهر الإمتامه ، باالإ�شافة �ىل 
تاأ�ش���ري بع�س �لنو�ق�س �الأخ���رى �لتي يجب �أن تنتهي قبل �نطالق 

�لبطولة.
وم���ن �ملوؤّم���ل �أن ت�ش���ارك منتخبات ثم���ان دول خليجي���ة هي: قطر 
و�ل�شعودية و�لكويت و�الإمار�ت و�لبحرين و�شلطنة ُعمان و�ليمن 
و�لع���ر�ق )�ملنّظ���م( يف مناف�ش���ات �لبطول���ة )خليج���ي 25( و�لتي 
�شتقام يف مدينة �لب�شرة للمرة �الأوىل، حيث �شبق للعر�ق �أن نّظم 
�لن�شخ���ة �خلام�شة �لتي جرت يف بغد�د وعل���ى �أدمي ملعب �ل�شعب 

�لدويل يف �آذ�ر من عام 1979 وفاز �لعر�ق بن�شختها.

احت�د ك�أ�س اخلليج ُيحّدد 
موعد قرعة البطولة 25  

 متابعة / املدى

تّوج �لعد�ء �لكيني �إليود كيبت�شوج، مبار�ثون 
ل�شباقات  �لعاملي  �لقيا�شي  �لزمن  برلني حمّطمًا 
دقيقة،  ن�شف  بفارق  با�شمه  �مل�شّجل  �ملار�ثون 

حيث �شّجل �شاعتني ودقيقة و�حدة و9 ثو�ن.
وعادل كيبت�شوج �لرقم �لقيا�شي يف عدد مر�ت 
للمرة  �أح���رزه  حيث  برلني  مب��ار�ث��ون  �لتتويج 

�لر�بعة يف م�شريته.
�لعاملي  �لقيا�شي  �لزمن  يحمل  كيبت�شوج  وكان 
عام  �الأمل��ان��ي��ة  �لعا�شمة  يف  وحققه  �ل�����ش��اب��ق، 
و�ح��دة  ودقيقة  �شاعتني  �شجل  حينما   2018

و39 ثانية.
عامي  يف  برلني  مب��ار�ث��ون  كيبت�شوج  وت��وج   
2015 و2017 قبل �أن يتوج به يف 2018 ، وقد 
عادل رقم �الإثيوبي هايلي جيرب�شيال�شي �لذي 

توج باملار�ثون �أربع مر�ت.
 و�حتل �لكيني �الآخر مارك كورير �ملركز �لثاين 

بفارق 4 دقائق و49 ثانية خلف كيبت�شوج.
 وحقق كيبت�شوج 15 �نت�شار� يف 17 مار�ثون 

يف  �لذهبية  بامليد�لية  �ل��ف��وز  ومنها  ر�شمي، 
توج  كما  �الأوملبيتني،  و2020   2016 دورت��ي 

مبار�ثون طوكيو يف �لعام �حلايل.
من  �أق��ل  لت�شجيل  طريقه  يف  كيبت�شوج  وب��د�   
�شاعتني، لكنه مل يتمّكن من تكر�ر �الإجناز �لذي 
�شاعة  �شّجل  عندما   2019 عام  فيينا  يف  حققه 
ي�شّجل  مل  لكنه  ثانية،  و40  دقيقة  و59  و�حدة 
وفقًا  �ملار�ثون  �أقيم  حيث  عاملي  قيا�شي  كزمن 

لقو�عد خمتلفة كما �أنه مل يكن �شباقًا مفتوحًا.
�أ�ش�شيفا  تّوجت  �ل�شيد�ت،  فئة  مناف�شات  ويف 
باملار�ثون حُمّققة ثالث �أف�شل زمن يف �لتاريخ 
�لزمن  حاملة  كو�شجي  بريجيت  �لكينية  خلف 
و�أرب��ع  دقيقة  و14  )�شاعتني  �لعاملي  �لقيا�شي 
)�شاعتني  ر�دكليف  ب��اوال  و�لربيطانية  ث��و�ن( 
�لذي  �ل�شباق  يف  وذل��ك  ثانية(   25 دقيقة  و15 

�أجري مل�شافة 195ر42 كيلومرت�.
�ملركز  و�جن���ريو  روزم���اري  �لكينّية  و�حتلت 
وتلتها  دق��ي��ق��ة،  و18  ���ش��اع��ت��ني  ب��زم��ن  �ل��ث��اين 
�لثالث  �ملركز  يف  �أبايت�شو  تيجي�شت  �الإثيوبية 

بزمن �شاعتني و18 دقيقة وثالث ثو�ن.

كيبت�سوج يتّوج بم�راثون برلين للمرة الرابعة

د.كاظم الربيعي
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ال ي�ش���تطيع �أي كان �أن ينك���ر �أن م�ش���توى �لتعليم 
بالع���ر�ق �شابق���ا �أف�شل مبا ال يقا����س مقارنة بزمن 
معدالت �ل�شاد�س بكالوريا �الن، و�لتي باتت ت�شبه 
��شع���ار �لتخفي�شات يف �شوق �خل�ش���ار، فاختلط 
�الخ�ش���ر ب�شعر �لياب����س، �أق�شد �لطال���ب �ملجتهد 

و�أبن �مل�شوؤول �ملتكىء على كر�شي �شلطة و�لده.
ففي �لوقت �لذي يهب���ط م�شتوى �لتعليم �ىل �أدنى 
م�شتويات���ه ترتف���ع �أجور معاهد �لتقوي���ة �الأهلية، 
�لت���ي ��شتنزف���ت ميز�ني���ة �لعو�ئل ب�ش���كل مرعب 
وي�شعب ت�شديق���ه، بينما نفخت ميز�نية وجيوب 
�ملدر�شني، و�لذين هم نف�شهم يدر�شون مبد�ر�شنا، 
وب�شببهم يعاين �لطلبة من �أزمة عدم �إكمال �ملنهج 
�لتعليمي يف نهاية �لعام �لدر��شي، مما ي�شطرهم 
�ىل �شح���ب رو�ت���ب و�لديهم لُتمن���ح ملدر�شي ثورة 
معاه���د �لتقوي���ة، �لت���ي يدّر�س فيه���ا مالئكة همهم 
�لوحي���د �إكمال �ملنهج �لدر��شي ب���كل رحابة قب�س 

�أجور.
�لذم���ة  م�شت���وى  ينخف����س  �ل���ذي  �لوق���ت  ويف 

يف  �لتعلي���م  وي�ش���وء  �ملدر����س  عن���د  و�ل�شم���ر 
نتائ���ج  يف  �لنج���اح  مع���دالت  ترتف���ع  مد�ر�شن���ا، 
�ل�شاد�س بكالوريا لتتجاوز 100 %100، وهذ� مل 
يح�ش���ل يف تاريخ �لعر�ق ال بالع�شر �لعبا�شي وال 
بالتاريخ �حلدي���ث، عد� بع����س �ملتفوقني بجد�رة 

و�لذين ال يتجاوز عددهم �أ�شابع �لكف �لو�حدة.
فهل يا ترى �أرتفع م�شتوى �لعبقرية عندنا، ب�شبب 
�لطائفي���ة و�ملحا�ش�شة و�لتفج���ر�ت، على �لرغم 
م���ن �ش���وء �لنظ���ام �لتعليم���ي، لينطلق عه���د ثورة 
معاهد �لتقوية؟ �أم، هل ح�شلت تنزيالت وعرو�س 
تخفي����س بدرج���ات �لنج���اح؟ �أو �أن عباقرة �لعامل 
جتمعو� بالع���ر�ق لينفخو� �لروح ب���ه، بعدما عمد 
�لكث���ر �ىل جتهيل �شعبنا وبط���رق مبتكرة؟...�مر 

حمر فعال..
وم���ا د�م �ل�شباب �لعر�قي بهذ� �مل�شتوى من �لذكاء 
و�لتف���وق بحي���ث �أن �لطال���ب �ل���ذي معدله 80 % 
تن�ش���ب عائلته خيمة ع���ز�ء �أمام �لبي���ت، الأن �لكل 

عباقرة ومعدالتهم جتاوزت �ل 95 عد� �أبنهم.

وم���ا د�م عندنا فطاح���ل بالذكاء، فلم���اذ� ندعو �ىل 
مظاه���ر�ت �و نهتف نريد وط���ن، فالوطن بني يدي 
جي���ل ثورة معاه���د �لتقوي���ة و�لتي ب���دون ت�شبيه 

كالثورة �ل�شناعية يف �وروبا!!
وهنا ال يفوتني �إن �أذكر �أن كلية �لقانون �مل�شكينة، 
و�لت���ي بدت كاأنها منبوذة، الإن �لقبول فيها يتطلب 
�شابق���ا 55 %، لك���ن نقيب���ة �ملحام���ني د�فع���ت ع���ن 
�شرف هذه �ملهنة فرفعت معدل �لقبول �ىل 65 %. 
�ال يعط���ي ه���ذ� �المر فك���رة و�في���ة ع���ن �مل�شتوى 

�الكادمي���ي ملطبق���ي �لقانون يف بلدن���ا، �و حمامي 
ه���ذ� �لزم���ن، �لذي���ن يقف���ون عل���ى �أب���و�ب �ملحاكم 
وكاأنه���م عر�شحاجلية. ح�شرت���ي على هيبة �جلبة 

�ل�شود�ء �لتي لب�شها حمامو زمن �لعز و�لهيبة.
كلي���ة �لقانون كانت، فيما م�ش���ى حلم �لكثر، و�أنا 
منه���م، ليتني ولدت يف زمن ث���ورة معاهد �لتقوية 
لكنت �أحد عباقرة هذ� �لزمن �الأغرب، ولكنت لب�شت 
�جلب���ة �ل�ش���ود�ء ود�فع���ت ع���ن حق ال �أع���رف �أين 

�جده.

"�قت�شادّي���وَن"،  �لعر�قّي���نَي..  جمي���ُع   .1
�القت�ش���اد،  مل"ينتم���و�"�ىل  و�إن  حّت���ى 
وحّت���ى �إذ� مل يق���ر�أو� يف �القت�ش���اد ُجملًة 

و�حدًة �شحيحًة، و"ُمفيدة«.
�لعر�قّي���نَي..  �ل�شيا�شّي���نَي  جمي���ُع   .2
وي�شتطيعوَن"�الجتهاد"  "�قت�شادّي���وَن"، 
يف �القت�ش���اِد و قو�نين���ِه و�أحكامه، �شو�ء 

�أكان ذلك بال�شدفة، �أم بال�شرورة.
�لع���ر�ق  يف  �القت�ش���اد   .3
ولي����س  لي�س"ِعلمًا"تطبيقي���ًا، 
م���ن  �ش���يٍء  �ىل  حّتى"مو�شوعًا"يحتك���ُم 
�ملفاهيمّي���ة،  �أط���رِه  �أّنُه)بجمي���ع  �لِعل���م. 
و�أنظمت���ه  و�شيا�شات���ه،  وميكانزمات���ه، 
وتطبيقات���ه(،  جتارب���ِه  و  ومنظومات���ه، 
جمّرَد"وجه���ات نظ���ر". وعندم���ا ي�شب���ُح 
يف  "ِعل���م" �القت�شاد)كاأّي"ِعل���ٍم" يبح���ث 
�ل�شلوك �ل�شيا�ش���ي و�ملجتمعي لل�شعوب(
عب���ارًة ع���ن جمموعٍة"غُر مرت�بط���ٍة" من 
وجه���ات �لنظ���ر، �شي�شب���ُح كّل م���ن ه���بَّ 
وَدّب "�قت�شادّي���ًا"، و�شي�شب���ح �القت�ش���اد 
له)ك�"ِعلم" �ل�شيا�شة  مهن���ة  ال  "مهنَة" من 

بال�شبط(.
�ل�شيا�شي"�لهم���وَم  ي�شتخ���دم   .4
�القت�شادي���َة" للمجتم���ع خلدم���ة م�شال���ح 
وتوّجه���ات لي�شت �قت�شادّي���ة بال�شرورة. 
و "�إ�ش���الح" �القت�ش���اد �لعر�ق���ي بالن�شبة 
لل�شيا�ش���ّي �لعر�ق���ّي ه���و و�شيل���ة ولي����س 
غاية. �القت�ش���ادي �لعر�قي يفع���ُل �ل�شيء 
ذ�ت���ه م���ع �الأ�ش���ف �ل�شدي���د. �القت�ش���ادي 
و"ُم���د�ر�ة"  جُم���ار�ة  يح���اول  �لعر�ق���ي 
�لعك����س(..  �لعر�قي)ولي����س  �ل�شيا�ش���ي 

ّيع بذلَك "�ملَ�ْشَيَتني«. فُي�شَ
5. �أن تك���وَن "ُغر�ب���ًا" �أبي����سَ �لل���وِن يف 
�القت�ش���اد، فاإّن ه���ذ� ال يعن���ي �أّن"�لغربان 
�ش���ود�ء  لي�شت)عموم���ًا(  �القت�شادّي���ة" 

�للون.. عندما"تنعُق"مع �ل�شيا�شيني.
�أن  ميك���ن  �لعر�قّي���ون  6.�ل�شّيا�شّي���ون 
يختلف���و� م���ع بع�شهم حّد �لقت���ل.. ولكّنهم 
ّفًا و�حدً� وك� "�لبنيان  يّتفقوَن، ويقفون �شَ
�ملر�شو����س" يف مو�جه���ة �القت�شادّي���ني 
�أّم���ا  يرف�شون"�لتبعّية"له���م.  �لذي���ن 
فيختلف���ون  �لعر�قّي���ون  �القت�شادي���ون 
فيم���ا بينه���م ملج���رّد �الختالف، حّت���ى و�إن 
غ���ر  �أو  مبا�ش���رة  م�شال���ح  له���م  تُك���ن  مل 
مبا�ش���رٍة يف هذ� �الخت���الف. من هنا ياأتي 
عجزهم)وقّل���َة حيلتهم(عن تقدمي �حللول، 
و�كت�ش���اب �لثقة، ومن هن���ا ياأتي"هو�نهم 

على �لنا�س". وله���ذ� فحنَي يطلُب �شيا�شيٌّ 
�قت�شادّي���ني  ثالث���ة  م���ن  و�ِح���د  عر�ق���يٌّ 
عر�قّيني ر�أيًا و�ح���دً� ب�شدد ق�شّية معينة، 
فاإّنهم �شيعطونُه �شّتة �آر�ء)نكايًة ببع�شهم 
به���م،  ي�شتّخ���ُف  يجعل���ُه  مم���ا  �لبع����س(، 
وي�شتلق���ي عل���ى قف���اِه �ملُب���ارك، م���ن �شّدة 

�ل�شحك.
7.هم���وم �ملو�ط���ن �لعر�ق���ي �القت�شادّي���ة 
يف  �لعي����س  حول"كيفّي���ة"  تتمح���ور 
�لق�ش���ر، ولي�س"نوعّية"�لَعْي����س  �الأج���ل 
يف"�الأجل �لطويل". وعندما ياأتي "�الأجل 
�حل�ش���اِب"  "�شاع���ُة  وحت���نُي  �لطوي���ل"، 
و�حلماق���ات  و�خلطاي���ا  �الأخط���اء  عل���ى 
�القت�شادّي���ة �ل�شابق���ة، يك���وُن هذ�"�الأجُل 
�لطويُل" قد �أ�شبح �أَجاًل ق�شرً� بدوره. و 
عل���ى وفق هذ� �لفهم )�لفردي - �ملجتمعي( 
لعم���ل �القت�شاد ودوره يف حي���اة �لنا�س، 
" عل���ى �جل���رح، بينما  يرق�ُس"�ل�شيا�ش���يُّ
 ، ، و�حلقيقيُّ ي�شرُخ"�القت�شادّي")�ملهن���يُّ

و�الأ�شيل( من �شّدة �الأمل، وِحّدة �لَطعنة.
�لعر�ق)باأدو�ت���ه  يف  �القت�ش���اد   .8
و�شيا�شات���ه و�إجر�ء�تِه وقو�نين���ِه كاّفة(، 
�الآالم  لت�شك���ني  جمرد"و�شف���ة"  ه���و 
"�شرفه���ا"  �ملُ�شاحب���ة ملر����سٍ ُع�ش���ال، يتمُّ
يف"�شيدلي���ّة" �حلكوم���ة. وعندم���ا ميوُت 
، ينَق����سّ �ملو�ط���ُن �لعر�ق���ّي على  �ملري����سُ
طبيب �لط���و�ريء �لو�قِف ق���رب �ل�شرير، 
ولي����س عل���ى �لطبيب"�الخت�شا�س" �لذي 

د�سَّ لُه �أّول ُحقنٍة خاطئٍة يف �لوريد.
�ل�شيا�ش���ة،  يف  ُتْط���ِرُب  �حل���ّي  9.ُمغّني���ة 
في�شيُح جميُع "�ل�شحايا" ل� "طقطوقتها": 
ت.. �لل���ه. �أّما ُمغِنّية �حليِّ ذ�تها،  �لله يا �شِ
فيت���مُّ رجمه���ا باحلج���ارة، حّت���ى ل���و غّنت 

"مقامًا"�أ�شياًل يف �القت�شاد.
بق���وٍم،  م���ا  �القت�شادّي���ون  ُيغ���ّرُ  ال   .10
حّتى ُيغّرُ �شيا�شّييهم م���ا باأنَف�شِهم.. كّلهم 
�لبح���ر،  �ىل  �جلب���ِل  ��شتثناء)م���ن  دون 
وم���ن �ل�شه���ل �ىل �لبادي���ة(. خ���الَف ذل���ك 
يطبخ���ون  �ل�شيا�شّي���نَي  ه���وؤالء  �شيبق���ى 
للنا����س �حل�ش���ى يف "ق���دور" �القت�شاد.. 
"�خل���رب�ء" �الإقت�شادي���ني  بع����سُ  بينم���ا 
�أجِل  "�لبو��ش���ل" ُي�شاِيرونهم يف ذلك من 
�جل���اِه �لز�ئ���ِل و�ملكانِة"�لز�ئف���ة"، وم���ن 
�أجل"ري���ِع �ملن�ش���ِب" �لذي ه���و لي�س �أكرث 

من "عاٍر" �شخ�شيٍّ و"عائلّي«.
 " " حم�س، وعاٌر "�شخ�شيٌّ عاٌر"�قت�شاديٌّ

خال�س.. �ىل �الأبد.. �ىل �الأبد.

غادرن���ا �لعزيز مهند �ل���رب�ك، وما ل���دي �ن �أ�شيف 
عل���ى ما ن�شرته عنه، وله، يف و�شائل �عالم عديدة، 
�شم���ن �شل�شل���ة ذكري���ات ح���ول �أ�شدق���اء و�حباء، 
تر�فقنا معا يف دروب �لن�ش���اط �لوطني، �لوطني، 
وم�ش���ار�ت �حلياة، �شنو�ت و�شن���و�ت.. ولعل يف 
�إع���ادة ن�ش���ر ذلك بع����س تعب���ر عن ��ش���ى وحزن، 
وم�شاعر تعرب عن مكنونات ي�شعب �لبوح عنها يف 
هذه �ملنا�شب���ة �الأليمة.. لك �لذكرى �لطيبة �شديقي 

ورفيق �لن�شال �لعر�قي...
ينابي���ع  �لذكري���ات  �ال�شت���ذكار، وتنهم���ر  ي�شتم���ر 
حمب���ة، وم�ش���ار�ت وف���اء، وه���ذه �ملرة ع���ن طبيب 
متخ�ش����س، و�شيا�ش���ي خم�ش���رم، ول���و كان �شابًا 
�ىل �لي���وم!. هو مهن���د �لرب�ك، �ملنا�ش���ل �لوطني، 
و�ل�شيوع���ي منذ �و�خ���ر �ل�شتين���ات �ملا�شية، حني 
تعارفن���ا �واًل يف ن�شاط���ات �حتاد �لطلب���ة �لعر�قي 
�لع���ام، ولتبدء �مل�شرة �مل�شرتك���ة يف دروب �لعمل 

�ل�شيا�شي، متعدد �الوجه.
و�لرج���ل �بن عائلة وطنية جليلة، بغد�دية �جلذور 
عل���ى م���ا �أع���رف، قدم���ت ما قدم���ت، م���ن ت�شحيات 
عل���ى طريق �لع���ر�ق �ل�شعيد، وطن���ًا و�شعبًا. ور�ح 
�أبنه���ا – مهن���د - على ذلك �ل���درب، �أختي���ار� ذ�تيا، 
ال �أ�شط���ر�ر� مو�شوعي���ا، وهذ� م���ا ي�شيف مّيز�ت 
�أخرى للم�شتغلني يف �ل�شاأن �لعام، و�ل�شيا�شي منه 
ب�ش���كل �أخ�س، و�لذين عادة م���ا يتحملون �أكرث من 

غرهم، متاعب و�لتز�مات، ودون مقابل طبعا..
مع �و�ئل �ل�شبعينات، عملنا، مهند و�أنا يف �للجنة 
�لقيادي���ة الحت���اد �لطلب���ة �لعر�قي �لع���ام، �لعريق، 
يف ظ���روف �ل�شري���ة و�ملجازفات، وكذل���ك �لعلنية، 
�أو �شب���ه �لعلني���ة بتعب���ر �أدق. وق���د تكل���َف مبهام 
�شكرتاري���ة �الحت���اد لعدة �شن���و�ت، وتكفلُت – يف 
حينه���ا- مبه���ام �لعالق���ات �لوطني���ة و�لعربية، ثم 
�الأعالمي���ة يف تلك���م �ل�شكرتاري���ة. وهك���ذ� ر�ح���ت 

و�ل�شد�ق���ة  ت�شتم���ر،  �ملتد�خل���ة  �مل�شوؤولي���ات 
�ل�شخ�شي���ة �لثنائي���ة، و�لعامة، تتوث���ق مع ع�شبة 
دوؤوب���ة م���ن �لزمالء و�لرف���اق �لطاحم���ني لتحقيق 
�الآم���ال �لوطني���ة، وكل ح�ش���ب قدرت���ه، وعطائ���ه، 

وخل�دَّ �لعديد منهم �شهد�ء ميامني.
ثري���ة  الأع���و�م  ولقاء�تن���ا  �جتماعاتن���ا،  تع���ددت 
بالتجرب���ة و�لتاريخ و�ملتحققات، وكذلك يف جمال 
متابع���ات �لعم���ل �لتنظيم���ي �حلزب���ي �ل�شيوع���ي، 
و�لطالب���ي �لدميقر�طي، باأ�ش���كال و�أوجه خمتلفة، 
ومم���ا �أتذك���ره م���رور� هن���ا، ��شتقبالن���ا �مل�شرتك، 
مطال���ع �ل�شبعينات، لوفد �شكرتارية �حتاد �لطالب 
�لعاملي خالل زيارته بغد�د، وذلك يف بيتنا مبنطقة 
�ل���د�وودي. وكذل���ك ��شر�فنا �مل�ش���رتك، يف �لفرتة 
ذ�ته���ا، عل���ى �جتم���اع �للجن���ة �لتنفيذي���ة الحتادنا 
�لطالبي يف كرد�شتان، �و�ئل �ل�شبعينات �ملا�شية، 
وق���د ��شت�شافن���ا ليلته���ا �ل�شهي���د حبي���ب �ملالح يف 
بيته���م بع���ني كاو�. وغر ذينك �ملثال���ني كثر كثر، 
وحتى و�ن���ا يف �خلدمة �لع�شكري���ة �اللز�مية لعام 
كام���ل )خريف 1970 �ىل خري���ف عام 1971( بعد 

تخرجي يف معهد �لهند�شة �لعايل بجامعة بغد�د.
ويف �لف���رتة �ياه���ا، �شمتن���ا �ي�شا هيئ���ات حزبية 
خمتلف���ة، و�ش���واًل �ىل ع�شوي���ة �للجن���ة �ملحلي���ة 
�ملعني���ة بتنظيم عموم طالب بغ���د�د، يف �لثانويات 

و�ملعاه���د و�لكلي���ات )جلنة حي���در(. وق���د ز�د ذلك 
م���ن وث���وق �لعالقة مع مهن���د، ول���رتوح �جتماعية 
وعائلي���ة وخا�شة مع �شقيقتي���ه: �ل�شهيدة �لبا�شلة، 
�ش���ذى، و�لنا�شطة �ل���دوؤوب، �شو�ش���ن، بل وعموم 
�أ�شرتين���ا، ول�شنو�ت، ودون �نقط���اع حتى �و�خر 
�ل�شبعين���ات، بع���د هجمة �لبع���ث �للئيم���ة �لغادرة 

�لثانية)1(.
ب���اأوىل  مهن���د  فيلتح���ق  ��شط���ر�ر�،  نف���رتق  ث���م 
يف  �مل�شلح���ة  �ل�شيوعي���ة  �الن�ش���ار  ت�شكي���الت 
كرد�شت���ان �لع���ر�ق، مطالع �لثمانين���ات، ولي�شتهر 
هن���اك يف �لعديد من مهماته باأ�شم )دكتور �شادق( 
ولنح���و ثماني���ة �ع���و�م. بينما رح���ُت مكلفا مبهام 
�شيا�شي���ة ودميقر�طية يف ب���ر�غ، ونبقى نتو��شل 
ع���رب �ال�شدق���اء وغره���م.. ث���م نلتقي م���ن جديد، 
والأكرث من مرة، منذ �أو�خر �لثمانينات، يف برلني 
وبر�غ، بعد تغر �الو�شاع، و�نتهاء جتربة �لكفاح 
�مل�شلح، ونزوح مهند �ىل �ملانيا، حيث ي�شتقر فبها 
�ىل �ليوم: طبيبا و�شيا�شيا وكاتبا، وتبقى �لعالقة 
قائم���ة باأ�شكال منا�شبة وبق���در ما �شمحت وت�شمح 

به �لظروف.
ومن �شف���ات �لرجل �ل�شخ�شية �لت���ي كنت �شاهد� 
عليه���ا: حر�ش���ه �حلري����س يف �مت���ام �ملتطلب���ات 
�ملطالع���ة و�لت���زود  عل���ى  �لتنظيمي���ة، ومثابرت���ه 

�ملع���ريف، وجديت���ه )�الأكرث م���ن �ل���الزم �حيانا!(. 
و��شتدرك فاأقول: ولكن كل ذلك تر�فق مع حيويته 
وجل�شات���ه  �الن�ش���اين،  وتو��شع���ه  �الجتماعي���ة، 
�لفن���ي  )وحت���ى  �ل�شباب���ي  ون�شاط���ه  �الأني�ش���ة، 
عن���د تطل���ب �الم���ر!( )2(.. وكم كن���ت �غبطه على 
قدرت���ه يف �جلم���ع بني ن�شاط���ه �لتنظيمي �حلزبي 
و�ل�شيا�ش���ى، و�لتفوق يف در��شت���ه �ملجهدة، حتى 
تخ���رج من كلي���ة �لط���ب بجامع���ة بغ���د�د. بجانب 
�شالبت���ه يف ظ���روف كان بع�شه���ا خط���ر� حل���دود 
بعي���دة، ويف �جلعب���ة و�لذ�كرة �ش���وؤون غر قليلة 
عن ذلك، ولكن لي�س كل ما يعرف يقال، فللمجال�س 

و�ملهام �مانات!.
�ن كل ما تقدم لي�س �شوى وقفات �شريعة وح�شب، 
يف حمط���ات رج���ل �آمن مبا �أقتنع ب���ه يف م�شار�ت 
�حلياة، �ل�شاقة، ولك���م كان بو�شعه – لو �شاء- �ن 
يرك���ن بكل ي�ش���ر �ىل �خت�شا�شه �ملهن���ي، وحياته 
�الجتماعي���ة، ولكن ذلك مل يك���ن يف ح�شبان مهند، 
ومثله �الالف من �ملنا�شلني �لذين �أختارو� �لعطاء 
�لوطني، وحتى �لت�شحي���ات باالأنف�س، عربونا ملا 

�أر�دوه من حياة حرة كرمية لل�شعب و�لوطن...
)1( ذ�ت م�ش���اء يف �و�خ���ر �ل�شبعين���ات- مطل���ع 
�لثمانين���ات يط���رق �لفقي���د �جللي���ل عب���د �لرحمن 
�حم���د �ل���رب�ك، و�لد مهند، ب���اب بيتن���ا يف بغد�د، 
وكان���ت و�لدت���ي )نبيه���ة( وحده���ا يف �حلديق���ة، 
ولي�شل���م عليه���ا فق���ط، باكي���ًا، م�شتذك���رً� زمالت���ه 
و�شد�قته مع �خيها جعفر �جلو�هري، �شهيد وثبة 

كانون �ملجيدة عام 1948..
)2( م���ن ي�ش���دق – مث���ال- �ن مهن���د �ل���رب�ك وقف 
وح���ده ليغن���ي عل���ى �مل�ش���رح يف �ح���دى فعاليات 
مهرجان �ل�شبيب���ة و�لطلبة �لعامل���ي بربلني �شيف 
رغ���م  �أحت���ادي،  )عا����س  �ن�ش���ودة:   1973 ع���ام 

�العادي. ما�شي بطريقه، متفاين من �أجل بالدي(

�إن م�ش����در �خلط����ر لي�����س �آتًيا م����ن جه����ة �أعد�ئها 
بق����در ما ه����و �آت م����ن جه����ة �أ�شدقائه����ا و�أتباعها. 
وم����ن �حلب م����ا قتل! وم����ن �حلب ما خن����ق! فكو� 
�لقي����ود عن عنق هذه �للغ����ة �لتاريخية و�لقد�شية 
�لعظيمة. خّفف����و� عنها �الأ�شر. بالعربي �لف�شيح: 
حل����و� عنه����ا! �تركوه����ا تتنف�����س ب�ش����كل طبيعي. 
�تركوه����ا تنفت����ح عل����ى كل �الحتم����االت �للغوي����ة 
و�الإمكان����ات �لتعبري����ة. �شّهل����و� قو�ع����د نحوها 
و�شرفه����ا وكتابته����ا و�إمالئه����ا. �تركوه����ا تقرتب 
م����ن �للهج����ات �لعام����ة �مل�شرتك����ة دون �أن ت����ذوب 
فيه����ا. ينبغ����ي �أن تظ����ل مفهوم����ة م����ن قب����ل جميع 
�أقط����ار �لع����رب الأنها �لقا�شم �مل�ش����رتك �الأعظم بني 
�لع����رب. �إنها كنزهم �لوحي����د. من دون لغة عربية 
ال �أمة عربي����ة وال من يحزن����ون. �أتركوها تتغّذى 
من خرة ما تعطيه لغة �حلياة �ليومية. �تركوها 
تتغذى باآالف �مل�شطلحات و�ال�شتقاقات وت�شيف 
كل ي����وم مفرد�ت جدي����دة �إىل قامو�شها. �تركوها 
تتح����ول �إىل لغ����ة و�شط����ى: ال عامي����ة وال ف�شحى 
كم����ا يقول جاك ب����رك. �أق�ش����د ال ف�شحى متقعرة 
�أ�شبحت تثر �ل�شح����ك و�ل�شخرية و�ال�شتهز�ء. 
و�إال فاإنه����ا �شتج����ف ومت����وت. ه����ل تري����دون �أن 
يح�ش����ل له����ا نف�����س م�ش����ر �للغ����ة �لالتيني����ة يف 
�لغ����رب. ومعل����وم �أنه����ا كان����ت �للغ����ة �لف�شح����ى 
�مل�شتخدم����ة من قبل كل علماء �أوروبا حتى �لقرن 
�ل�شاب����ع ع�ش����ر. وكان����ت �لفرن�شي����ة و�الإنكليزي����ة 
و�الأملانية و�شو�ه����ا تعترب لغات عامية �أو لهجات 
حملية ال تليق بالثقافة و�ملثقفني. ثم حلت حملها 
وحتول����ت �إىل لغ����ات قومي����ة حمرتم����ة ال ت����ز�ل 
�شائ����دة حت����ى �الآن. وز�ل����ت �للغ����ة �لالتيني����ة �أو 
�نقر�شت من �لوج����ود. وبالتايل فهل تريدون �أن 
حت����ل �للهجة �ل�شوري����ة �أو �مل�شرية �أو �خلليجية 
�أو �ملغاربي����ة حمله����ا؟ ه����ل تري����دون �أن تنقر�����س 
�للغة �لعربية �مل�شتم����رة منذ �مرئ �لقي�س وحتى 
�لي����وم م����روًر� بلغة �لع�ش����ر �الأم����وي و�لعبا�شي 
ه����ل  �لذهب����ي؟  �لع�ش����ر  كن����وز  و�الأندل�ش����ي وكل 

تريدون �أن تنقر�س لغة �لقر�آن �لكرمي؟ معاذ �لله!

من الأ�صولية الدينية اإلى الأ�صولية 
اللغوية

لكي تتحا�شو� ذلك �فتحو� مر�كز قومية للتعريب 
يف م�شرق �لع����امل �لعربي ومغربه. ووظفو� فيها 
مئ����ات �لباحث����ني �ملرتجم����ني �الأ�ش����د�ء. �تركوهم 
ي�شتغل����ون بحري����ة ويبدع����ون ويتنف�ش����ون. ذلك 
�إب����د�ع! جمي����ع  �إب����د�ع، و�أي  �أن �لرتجم����ة فع����ل 
و�إن�شاني����ة  فيزيائي����ة/  م����ن  �حلديث����ة  �لعل����وم 
ينبغ����ي �أن تنقل �إىل �للغ����ة �لعربية بكل نظرياتها 
ومفاهيمه����ا و�أطروحاته����ا باأ�ش����رع وق����ت ممكن. 
و�إال ف����اإن �لثقافة �لعربية مه����ددة. كل يوم ينبغي 
�أن ن�شتق �أو نخرتع ع�شر�ت �مل�شطلحات �لعلمية 
و�لفل�شفي����ة و�إال فاإن لغة �ل�شاد �شوف ت�شمر �أيها 
�ل�ش����ادة. �شوف ت�شمح����ل تدريجًيا حتى تنقر�س 
ومت����وت. هل هذ� ما تري����دون؟ هناك لغات كثرة 
�نقر�ش����ت يف �لع����امل الأنها مل تع����رف كيف ت�شاير 
حرك����ة �لتط����ور و�لتج����دد �لتي هي �شن����ة �لله يف 
ه����ذ� �لكون. ثم ال تنفّك����ون تت�شدقون بحبكم للغة 
�لعربية عل����ى مد�ر �ل�شاع����ة دون �أن تفعلو� �شيًئا 
الإغاثته����ا وتطويره����ا. فم����اذ� �شيتبقى لك����م �إذ� ما 
ا معها. �نقر�ش����ت وماتت؟ �ش����وف متوت����ون �أي�شً
ال معن����ى الأم����ة عربية م����ن دون لغ����ة عربية. نقطة 
على �ل�شطر. و�لله حت�شدنا �أمم �لعامل قاطبة الأنه 
جتم����ع بيننا هذه �للغة �لعظيمة �لتي يبلى �لزمن 
وال تبلى. ولكن عندما �أر�هم يتقّعرون �أكرث فاأكرث 
يف كتاب����ة هذه �للغة بداًل م����ن �لت�شهيل و�لتي�شر 
و�لتب�شي����ط يكاد يج����ن جن����وين. �أكاد �أ�شع يدي 
عل����ى قلبي خوًف����ا وذع����ًر� و�أقول: ه����وؤالء �لنا�س 

�شوف يقتلونها ال حمالة.
ه����وؤالء �ملتقّعرون عل����ى طريق����ة �الأ�شمعي �شوف 
يجلب����ون �أجلها. �أق����ول ذلك م����ع �حرت�مي �لكامل 
و�إج����اليل لالأ�شمع����ي. �أرجوك����م �حتفظ����و� به����ذ� 
�لتقع����ر  �الأهمي����ة: م�شطل����ح  �ل�شدي����د  �مل�شطل����ح 

و�ملتقعرين. ورمبا �أ�شفتم �إليه م�شطلح �لتكل�س 
و�ملتكل�شني. وال مانع من �إ�شافة م�شطلح �لتحنط 
و�ملتحنط����ني. وم����اذ� ع����ن �لتو�بي����ت و�لقب����ور؟ 
ه����ذه �لدينا�شور�ت �ملنقر�شة �ش����وف تقتلنا قبل 
�أن مت����وت. �ش����وف ت�شعن����ا يف �لتو�بي����ت ونحن 
�أحي����اء. هذ� �حلق����د على �لتط����ور و�لتغر �أ�شبح 
يقلقن����ي ويق�س م�شجعي. �لعرب مه����ّددون، �أيها 
�ل�شادة، من قب����ل �أ�شوليت����ني ال �أ�شولية و�حدة: 
�الأوىل �أ�شولي����ة دينية، و�لثانية �أ�شولية لغوية. 
�الأوىل معروف����ة جيًد� وت�شغل �ملثقفني �لعرب من 
م�شرقهم �إىل مغربه����م. ولكن �لثانية غر معروفة 
عل����ى �الإط����الق وال �أح����د يتح����دث عنه����ا. �الأوىل 
جتّمده����م فكري����ا و�لثاني����ة حتنطه����م لغوًيا. ويف 
كلتا �حلالتني نخرج من �لتاريخ. �أللهم قد بلغت!

�شحيح �أنه يحق لن����ا �أن ن�شعر بالفخر و�العتز�ز 
الأن �جلمعي����ة �لعام����ة ل����الأمم �ملتح����دة كان����ت ق����د 
�الأول/  كان����ون  يف  تاريخًي����ا  ق����ر�ًر�  �أ�ش����درت 
دي�شم����رب م����ن ع����ام 1973 يق�ش����ي باعتم����اد لغ����ة 
�ل�ش����اد �شم����ن �للغ����ات �لر�شمي����ة ولغ����ات �لعم����ل 
يف �الأمم �ملتح����دة. فذل����ك يعني رفعه����ا �إىل مرتبة 
�الإنكليزي����ة و�لفرن�شية! و�لله ه����ذ� �أجمل و�أ�شعد 
ي����وم يف حيات����ي. ولكن هذ� �حل����دث �لتاريخي ال 
ينبغ����ي �أن يخدرن����ا �أو يجعلن����ا نن����ام متو�كل����ني، 
متكا�شل����ني. و�إمن����ا ينبغ����ي �أن ي�شحنن����ا بالق����وة 

و�حلما�شة لتطوير لغتنا بكل �لو�شائل �ملمكنة.

كل النه�صات الكبرى قامت على اأكتاف 
الترجمات الكبرى

لكن بعد هذ� �لتحذي����ر و�لتقريع دعونا ندخل يف 
�لتفا�شيل. ما هي �لطريقة �مللمو�شة و�ملح�شو�شة 
الإنق����اذ �للغ����ة �لعربي����ة وتالًي����ا �لثقاف����ة �لعربي����ة؟ 
ب�شر�حة ال �أر�ها �إال يف طريقتني �ثنتني: �الأوىل 
نقل �لنظريات �لعلمي����ة و�لفيزيائية و�لكيميائية 
و�لفلكي����ة و�لبيولوجية و�لطبي����ة �إليها. و�لثانية 
نقل �لعل����وم �الإن�شاني����ة و�لفل�شفي����ة. هناك �شيء 

يدع����ى �الآن يف �للغات �لعاملي����ة �حلية كالفرن�شية 
�أو  للع����امل.  �لك����ربى  بالرو�ي����ة  و�الإنكليزي����ة: 
“ملحمة �لعامل �لكربى”. كيف ت�شكل �لكون قبل 
14 مليار �شنة تقريًب����ا؟ كيف ح�شل ذلك �النفجار 
�لهائ����ل �ل����ذي �أدى �إىل والدة �لع����امل بكل جمر�ته 
وكو�كب����ه و�أفالكه و�ل����ذي يدع����ى “بالبيغ بانغ” 
يف �للغ����ة �الإنكليزي����ة؟ م����ن �لال�ش����يء، م����ن نقطة 
�شغ����رة بحجم ر�أ�س �لدبو�����س �أو �أقل، من نقطة 
�شغرة ال ترى بالعني �ملج����ردة، ح�شل �النفجار 
و�أدى �إىل ت�ش����كل ه����ذ� �لك����ون �ل�شا�ش����ع �لو��شع 
�ل����ذي ال ي����ز�ل يتم����دد ويتو�ش����ع حت����ى �للحظ����ة! 
�ش����يء ال يكاد ي�شدق. من �لالمتناهي �ل�شغر نتج 
�لالمتناهي �لكرب. من �لال�شيء ولد كل �شيء. كن 
فيكون! �شدق �لله �لعظيم. �شدق �لقر�آن �لكرمي. 
ه����ذه �لرو�ي����ة �لكوني����ة �أق����وى من �أك����رب ق�شيدة 
عبقري����ة �أو ملحمة �شعرية يف �لع����امل. ال �اللياذة 
وال �الأودي�ش����ة.ال د�نت����ي وال ر�شال����ة �لغف����ر�ن. ال 
�أل����ف ليلة وليلة وال دونكي�ش����وت.ال �شك�شبر وال 
د�شتيوف�شك����ي. ال �ملتنب����ي وال �ملع����ري. كل ه����ذ� 
ال �ش����يء قيا�ًش����ا �إىل تلك �مللحم����ة �لكربى، ملحمة 
�لبي����غ بان����غ: �أي ملحم����ة: كن فيك����ون. �أق�شد تلك 
�مللحم����ة �لت����ي ت����روي لن����ا ق�ش����ة ت�ش����كل �لكون، 
و�لع����و�مل، و�لكو�ك����ب، و�ملج����ر�ت. ونح����ن يف 
�لكرة �الأر�شية �أو حتى �ملجموعة �ل�شم�شية ل�شنا 
�إال قطرة �شغرة يف بح����ر �ملجر�ت �لالنهائية... 
عندم����ا �شرح لنا �أح����د �الخت�شا�شيني هذه �لق�شة 
يف �إح����دى قاع����ات �ليوني�شك����و بباري�����س ذهلنا، 
خرجن����ا ع����ن طورن����ا، فقدن����ا عقولن����ا. باخت�شار 
�شديد ينبغي �أن ننقل �لنظريات �لعلمية �حلديثة 
من فيزيائية وكيميائي����ة وبيولوجية وفلكية �إىل 
�للغ����ة �لعربي����ة. وبنقلنا لها �ش����وف تتو�شع �للغة 
�لعربية �أ�شعاًفا م�شاعفة و�شوف تغتني باالآالف 
و�ملفاهي����م  و�الأف����كار  �مل�شطلح����ات  م����ن  �ملوؤلف����ة 

و�لرت�كيب �للغوية �لتي مل تخطر على �لبال. 
ف�صل من كتاب العرب بين الأنوار والظلمات

عن العمل والتفكير 
االقت�صادي في العراق

عماد عبد اللطيف �صامل

رواء اجل�صاين

مهنـد البــّراك عراقي من زمن م�صى

تنزيالت �صوق المعدالت

�صعاد اجلزائري

ها�صم �صالح

هل يمكن اإنقاذ الثقافة العربية؟

�صوف يقولون: يا اأخي هذا ال�صخ�ص بلغ به الغرور مبلغه. 
يا اأخي هذا ال�صخ�ص ل يحتمل ول يطاق. يا اأخي هذا 

ال�صخ�ص م�صاب بجنون العظمة ل اأكثر ول اأقل. والأنكى 
من ذلك اأن حالته اأ�صبحت متفاقمة، م�صتفحلة ل نفع فيها 

ول عالج.. هل الثقافة العربية في خطر لكي ننقذها؟ 
ما هذا الهراء؟ وجوابي على النحو التالي: نعم اإن الثقافة 

العربية في خطر لأن اللغة العربية ذاتها في خطر. 
وبمنا�صبة اليوم العالمي لالحتفال بها في 18 كانون الأول/

دي�صمبر ف�صوف اأنتهز الفر�صة لكي اأقول ما يلي:
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ويندي بيهاري هي م�ؤ�س�سة 
ومديرة مركز العالج المعرفي 

في ني�جير�سي ومعاهد العالج، 
وقد تعاملت مع العمالء وتدريب 

المتخ�س�سين والإ�سراف على 
المعالجين النف�سيين لأكثر من 20 
عامًا، و�ساركت في كتابة كثير من 
المقالت والدرا�سات بهذا ال�ساأن، 
ومنها كتاب »تعرية النرج�سي... 

التعاي�ش والديم�مة مع الم�ستغرق 
بذاته« الذي ترجم لأكثر من 15 

لغة حتى الآن.

ويت�شم���ن �لكتاب �لذي �شدر عن �ملدى 
برتجمة حمم���د �ل�شع���دي و�لذي حمل 
عنو�ن )تعري���ة �لرنج�شي... �لتعاي�ش 
بذ�ت���ه(،  �مل�شتغ���رق  م���ع  و�لدميوم���ة 
�أي�ش���ًا ف�ش���واًل جدي���دة ح���ول �لتعامل 
مع �لن�شاء �لرنج�شيات، و�لرنج�شيني 
�مل�شيئني، و��شرت�تيجيات  �لعدو�نيني 
ب���ني �لرنج�شي���ة  �ل�شالم���ة، و�لعالق���ة 
ت�شتطي���ع  وكي���ف  �جلن����ش،  و�إدم���ان 
و�ش���ع حدود يف �لتعام���ل مع نرج�شي 
خا����ش بك، وتر�شم ح���ني يحني �لوقت 

خطًا على �ل�شلوك غري �ملقبول.
م���ع  �لتعام���ل  ح���ول  ه���و  �لكت���اب 
�لرنج�شي���ني مل�شاعدة ع���دد المتناٍه من 
�الأ�شخا����ش، مبن فيهم زبائ���ن ويندي 
يحاول���ون  �لذي���ن  نف�شه���ا،  بيه���اري 
�لعي�ش �أو �لعمل مع �لرنج�شيني يومًا، 
وعلى �لرغم من وجود كثري من �لكتب 
�لت���ي تناول���ت مو�ش���وع �لرنج�شيني، 
فاإن كت���اب »تعرية �لرنج�ش���ي« يتناول 
�مل�شاألة بدرجة �أكرب من �لتعقيد و�لعمق 

��شرت�تيجي���ات  ويط���رح  و�لتعاط���ف، 
فعالة جدً� نحو تغيري �أو�شاعهم، وذلك 
بع���د �شنو�ت م���ن �ملمار�ش���ة �ل�شريرية 
�لت���ي قامت به���ا بيهاري لتق���دمي عالج 
تخ�ش�شي للرنج�شيني ومعارفهم، مما 
يجعلها كاتب���ة مثالية للحديث عن هذه 

�مل�شكلة �ملزمنة �ل�شعبة.
كت���اب  ع���ن  يون���غ  جيف���ري  د.  يق���ول 
»تعري���ة �لرنج�ش���ي«: »تلج���اأ بيه���اري 
�إىل جمالني من �لعلم و�لعالج مل�شاعدة 
�لقارئ على فه���م �لرنج�شية، و�لتعامل 
معه���ا ب�ش���ورة �أف�شل، وهم���ا: �لعالج 
�لتخطيطي وعلم �لبيولوجيا �لع�شبية 
�لتخطيط���ي  فالع���الج  �ل�شخ�شي���ة. 
ه���و طريق���ة عمل���ت م���ع زمالئ���ي على 
تطويرها ط���و�ل ع�شرين �شنة مل�شاعدة 
�ملعاجل���ني و�ملر�ش���ى و�شو�ه���م عل���ى 
فهم �ملو��شي���ع �أو �ملخططات �لعاطفية 
�لعميق���ة ب�ش���ورة �أف�ش���ل، وه���ي تبد�أ 
يف  معظمن���ا  وتق���ود  �لطفول���ة،  من���ذ 
نهاي���ة �ملطاف �إىل �النخر�ط يف �أمناط 

حياتي����ة متك����ررة مدمرة للنف�����ش. وقد 
عر�شت ه����ذه �الأفكار للق����ارئ يف كتاب 

)�إعادة �خرت�ع �حلياة(«.
وي�شه����م كت����اب »تعري����ة �لرنج�شي« يف 
�لتخطيط����ي  �لع����الج  تطوي����ر مفاهي����م 
للعمل م����ع �لرنج�شية، ويت�شمن �أفكارً� 
ووجهات نظر جديدة، فقد قدمت �ملوؤلفة 
تو�شيح����ًا مفي����دً� لكيفية تاأث����ري عو�مل 
مثل �خلل����ل و�حلرم����ان �لعاطفي على 
حياتنا بط����رق در�ماتيكي����ة، ورفدتنا 
�لع����الج  يف  �لفري����دة  �إ�شهاماته����ا 
�لتخطيطي بفه����م �أعمق للرنج�شيني 
يف حياتن����ا، باالإ�شاف����ة �إىل تعليمنا 
كيفية �لتغلب على �لو�شاو�ش �لتي 
متنعنا من �لتعامل كما ينبغي مع 

�لرنج�شيني.
�ل��ك��ت��اب تفرت�ش  ه���ذ�  وق����ر�ءة 
ع��الق��ة  ع��ل��ى  �أن�����ت  ت���ك���ون  �أن 
ه��ذ�  ت��رك��ي��ز  و�أن  ب��رنج�����ش��ي، 
نف�شه  على  �مل��ف��رط  �ل�شخ�ش 

و�أ�شر  �آذ�ك  قد  باالأحقية  و�إح�شا�شه 

ب��ال��ع��الق��ة م�����ر�رً� 
فيمكن  وت����ك����ر�رً�. 
ل������ه������ذ� �ل����ك����ت����اب 
م�������ش���اع���دت���ك؛ �إن����ه 
م���ل���يء ب��امل��ع��ل��وم��ات 
�مل��ف��ي��دة و�ل��ت��م��اري��ن 
�ل�����ت�����و������ش�����ي�����ح�����ي�����ة 
و�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
ويندي  فاملوؤلفة  �لفعالة، 
قبل  �لقارئ  تدعو  بيهاري 
�لتفا�شيل  يف  �خل���و����ش 
�ل��ت��ي ت�����ش��اع��ده ع��ل��ى فهم 
ح���ي���ات���ه،  يف  �ل���رنج�������ش���ي 
وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق ت��غ��ي��ري�ت 
�إيجابية يف عالقة �لقارئ معه 
�إىل �لوعي  �لنظر �شريعًا  »�إىل 
�مل���ت���ز�ي���د جت����اه �ل��رنج�����ش��ي��ة، 
و�ل��������دور �مل���ه���م �ل������ذي ي��ل��ع��ب��ه 
�ل��ت��ع��اط��ف يف ���ش��ف��اء �ل��ع��الق��ات 
�ملتاأثرة بال�شلوكيات �لرنج�شية«.
متعج���رف  �شخ����ش  �لرنج�ش���ي 

وب�شكل مفرط، �أو يظه���ر نق�شًا �شديدً� 
يف �لتعاطف، �أو ُيظهر �إح�شا�شًا مبالغًا 
فيه باال�شتحقاق؟ هذه �الأ�شئلة جميعها 
من �أهم �ل�شمات ال�شطر�ب �ل�شخ�شية 
�الأم���ر  يتعل���ق  وعندم���ا  �لرنج�شي���ة. 
بالتعام���ل م���ع �لرنج�شي���ني، يكون من 
�ل�شع���ب �إي�ش���ال وجهة نظ���رك. فكيف 
تتعام���ل م���ع �الأ�شخا����ش �لرنج�شي���ني 
يف حياتك؟ ق���د تتفاعل معهم يف �أماكن 
�جتماعي���ة �أو مهنية، وقد حتب �أحدهم 
�أي�شًا، لذ� فاإن جتاهلهم لي�ش حاًل عمليًا 
حقًا. �إنه���م حمبطون، ورمبا خميفون، 
�إيج���اد  �إىل  نحت���اج  �لنهاي���ة  يف  لك���ن 

طريقة للتو��شل معهم ب�شكل فعال.
�لن�شائ���ح يف هذ� �لكت���اب تر�شدنا �إىل 
معرف���ة �لتحدي���ات �لت���ي تو�جهن���ا يف 
�أثن���اء �لعي�ش بعالقة م���ع �شخ�ش لديه 
�لقلي���ل ليعطي���ه، ولك���ن ياأخ���ذ �لكث���ري 
يف �ملقابل، وت�شاعدن���ا على �أقل تقدير 
يف فه���م �آلي���ات �لعق���ل و�لدم���اغ خالل 

�لعالقة.

جتريبي���ة  ب�شم���ة  �لتف���رد  كان  و�إذ� 
خا�ش���ة �أمر� حم���دود� بعدد م���ن �ل�شعر�ء 
�ملميزي���ن، ف���ان �لتمظه���ر بالتجيي���ل كان 
متاح���ا لل�شعر�ء �ملهوو�ش���ني بالتعبري عن 
�أنف�شه���م جيال جديد� ولي�ش مهما بعد ذلك 
�أي �أم���ر �شعري �آخ���ر الأنه � بر�أيه���م �� يظل 
تابع���ا �أو تالي���ا للمتغ���ري�ت �الجتماعي���ة 
و�الإيديولوجي���ة و�القت�شادي���ة و�لفكرية 
عل���ى �أ�شا�ش �أنها ه���ي �لتي ق���ادت �ل�شعر 

نحو �لتحول �لفني و�ملو�شوعي.
و�إذ� كان جي���ل �ل���رو�د متاأث���ر� يف حركته 
�لتحديثي���ة �ل�شعري���ة بال�شعر �الجنليزي 
وكان  خا�ش���ة  من���ه  و�لكال�شيك���ي  عام���ة 
متاأثري���ن  �ل�ش���ام  يف  �حلد�ث���ة  ممثل���و 
ممثل���ي  �أك���ر  ف���ان  �لفرن�ش���ي،  بال�شع���ر 
كان���و�  بع���ده  وم���ا  �ل�شتين���ي  �لتجيي���ل 
متاأثري���ن بالتي���ار�ت �ملذهبي���ة و�لنزعات 
�لفل�شفي���ة �لت���ي عرفه���ا �الأدب �الأورب���ي. 
وكان م���ن مظاه���ر ه���ذ� �لتاأث���ر بالعم���وم 
�لقطيع���ة مع م���ن �شبقهم م���ن �ل�شعر�ء �أو 
�لتمرد على �الأوز�ن �ل�شعرية �أو ��شتعمال 

�ملهمل منها.
وكان���ت ق�شي���دة �لن���ر خ���ري و�شيل���ة يف 
�إثب���ات �لف���ر�دة ال عل���ى م�شت���وى �الإبد�ع 
�ل�شع���ري ح�شب و�إمنا على م�شتوى �لنقد 
�الأدب���ي �أي�شا ف���كان فا�شل �لع���ز�وي من 
�أو�ئل �ملر�هن���ني نقديا على جعل �جليلية 
ظاه���رة �أدبي���ة متخذ� م���ن ق�شي���دة �لنر 

مظهر� لها.
وعل���ى �لعك����ش م���ن �شنيع ن���ازك �ملالئكة 
�لنق���دي  و�لتنظ���ري  �ل�شع���ر  جتدي���د  يف 
�ل�شع���ر�ء  �شني���ع  كان  ل���ه،  �ملو�شوع���ي 
�ملنظري���ن للتجييل مق�ش���ود� منه �ل�شهرة 
بالتباه���ي �ل�شخ�ش���ي باأ�شالي���ب خمتلف���ة 
منها كتابة �لبيانات ومنها تقدمي �شهاد�ت 
�شريي���ة ومنه���ا تاألي���ف كتب نقدي���ة. وكل 
حدي���ث ع���ن جوه���ر �لق�شي���دة وحركته���ا 
وعالق���ات �أبنيته���ا و�ملو�ق���ف د�خله���ا من 

وقو�ن���ني  و�حلقيق���ة  و�مل���وت  �حلي���اة 
مو�جه���ة �لكون �إمنا ياأت���ي ثانويا وتابعا 
لل�شاع���ر  في���ه  �ملركزي���ة  تك���ون  حلدي���ث، 

وتاأكيد مو�قفه جتاه �لو�قع و�حلياة.
و�ق���رب مث���ال على ذل���ك �لبي���ان �ل�شعري 
1969 �لذي ما تط���رق �إىل دقائق �لعملية 
�ل�شعري���ة ولغ���ة �ل�شع���ر و�أ�شكال���ه �إال هي 
تابعة للحدي���ث عن �الإن�ش���ان ورحلته يف 
�حلي���اة حي���ث �الإن�ش���ان �شي���اد و�ل�شع���ر 
�إن  �لق���ول  م���ن  منا����ش  وال  بندقيت���ه. 
�لق�شدية �لتي ت�شنع �لق�شيدة هي نف�شها 
�لت���ي ت�شنع �جليل، وم���ا كان لبودلري �ن 
يك���ون ر�ئد جيله ل���وال مد�ومت���ه �لعملية 
عل���ى �ل�شع���ر ال �ل�شع���ر�ء وم���ا كان لنازك 
�ن تك���ون ر�ئدة جيله���ا لوال �أنه���ا �هتمت 
عملي���ا بالق�شيدة كظاه���رة �شعرية ينبغي 

�لتنظري لها.
بي���د �ن م���ا ح�شل عق���ب جيل �ل���رو�د كان 
�لق�شدي���ة  �أن  مبعن���ى  متام���ا،  �لعك����ش 
وجهت نح���و �لتجييل �لذي �ش���ار �ل�شغل 
�ل�شع���ر�ء  كان  و�إذ�  لل�شع���ر�ء.  �ل�شاغ���ل 
�لثالثة �شامي مهدي وعبد �لقادر �جلنابي 
وفا�ش���ل �لع���ز�وي ق���د قدم���و� �شهاد�تهم 
بو�شفه���م منظرين جليلهم، ف���ان عدو�هم 
�أ�شاب���ت �شاع���ر� مار����ش خليط���ا هجين���ا 
�ل���ذي  بالتوثي���ق  �الأدب���ي  �لنق���د  يجم���ع 
�أ�شا�ش���ه �الع���رت�ف و�لتذك���ر وهو حممد 
لالأ�شم���اء  �لتع���د�د  �ل���ذي �شغل���ه  مظل���وم 
و�ملو�ق���ف. �أم���ا �ل�شعر فال ياأت���ي عنده �إال 
تابع���ا. وكتابه )حط���ب �إبر�هيم �أو �جليل 
�لبدوي �شعر �لثمانين���ات و�أجيال �لدولة 
�لعر�قي���ة( �إ�شاف���ة عددية لكت���ب �لتجييل 
�لعق���دي وتقليد و��شح ل�)�ل���روح �حلية( 
لفا�ش���ل �لع���ز�وي و)�ملوج���ة �ل�شاخب���ة( 
ل�شام���ي مه���دي، وفي���ه تقيي���م �شخ�ش���ي 
ل�شع���ر�ء جايلوه م���ع كثري م���ن �لت�شامي 
و�لتفاخ���ر و�لرتفع و�لتقاط���ع مع �شعر�ء 

�شابقني والحقني.
وكم���ا تكلم �ل�شاعر �شامي مهدي عن �شبقه 
جمايلي���ه يف كتاب���ة �ل�شه���ادة �ل�شعري���ة، 
كون���ه  ع���ن  مظل���وم  حمم���د  تكل���م  كذل���ك 

�ل�شاب���ق يف تاألي���ف �لكت���اب 
ع���ن �شع���ر�ء �لثماني���ني يف 
عق���د �لت�شعينيات. وبغ�ش 
�لنظر ع���ن عق���دة ت�شخيم 

�ل���ذ�ت وه���ي تعل���ي نف�شه���ا عل���ى 
ح�ش���اب �جلماعة �لتي تري���د �ن توؤرخ لها 
وتتحدث عنها، فان وق���وع حممد مظلوم 
حت���ت تاأث���ري �شام���ي مه���دي كان و��شحا 
�أك���ر من فا�شل �لعز�وي �أو حامت �ل�شكر 
�أو �شاك���ر لعيب���ي. والن ق�شدي���ة حمم���د 
يف  ت�ش���ب  �لتجيي���ل  ور�ء  م���ن  مظل���وم 
ب���اب �لبحث عن �لفر�دة، ل���ذ� وقع يف فخ 
�الإ�شقاط���ات �لقر�ئي���ة م�شت�شلم���ا للروؤى 
�الإيديولوجي���ة �لت���ي �ش���ارت تتحكم يف 
م�ش���ار�ت �شهاد�ت���ه وحتليالته وتعليالته 

و��شتنتاجاته.
�أن ق�شدي���ة  �أوال  و�لدالئ���ل كث���رية منه���ا 
�لتدلي���ل عل���ى �أن لل�شلط���ة دور� يف دع���م 
�شعر�ء على ح�شاب غريهم، جعلته يربط 
ربط���ا متع�شفا بني فكرة �جلي���ل �ل�شعري 
وتاريخ �لدولة �لعر�قية، مبينا �أن �ل�شعر 
ن�شاأ مع ن�شوئها علما �نه مل يحدد مفهومه 
مل�شمى �لدولة و��شتند يف تق�شيمه للدولة 
عل���ى م���ا يف �لواليات �ملتح���دة �الأمريكية 
من �أطو�ر للدول���ة وهي: �لطور �لبطويل 
و�لط���ور �لنبوي و�لط���ور �لفني و�لطور 
�لب���دوي �أو �لبدئي. فه���ل ت�شلح مناظرة 
ح���ال �لعر�ق بحال �لوالي���ات �ملتحدة؟ ثم 
كي���ف ت�ش���ح مو�زنة �لتعامل م���ع �الإبد�ع 
م���ع  بالتعام���ل  خا�ش���ة  و�ل�شع���ر  عام���ة 

�ل�شيا�شة و�الجتماع؟!
وثانيا ق�شدية حماباة طائفة من �ل�شعر�ء 
�الإيديولوجي���ة،  توجهات���ه  ي�شاركون���ه 
جعلته ي�شرف �لنظ���ر عن �ل�شعر�ء د�خل 
�لعر�ق وكاأن ال وجود يف �مل�شهد �ل�شعري 
�ىل  هاج���رو�  للذي���ن  �ش���وى  �لعر�ق���ي 
�خل���ارج. وه���ذ� �ملطب ح���رف �ملوؤلف عن 
ج���ادة �ملو�شوعية. �إذ �أن م���ن يرد جتييل 
�أبن���اء ع�ش���ره �أو ي���دِل ب�شه���ادة فعليه �أن 
يكون حمايد� كونه يكت���ب لوجه �لتاريخ 
متعاليا على �الأه���و�ء ومتنا�شيا �ملز�جية 

و�الآنية.
ثالثا ق�شدية �النتقا�ش من 

�ل�شعر�ء �لذين بقو� يف �لد�خل و�عتبارهم 
متخاذلني وجبناء وغري فاعلني يف مقابل 
�ل�شع���ر�ء  عل���ى  بدوي���ة  �إ�شق���اط �شف���ات 
�ملهاجري���ن مم���ن �شماهم)�جليل �لبدوي( 
ومن تلك �ل�شفات �حلرية �ملطلقة و�لروح 
�لوثني���ة وع���دم �الندماج بامل���كان وقر�ءة 
�لطالع و�الحتي���ال و�لتع�شب وهي عنده 
�شف���ات بطولي���ة �ت�ش���ف بها) ع���دد كبري 
م���ن �شعر�ء هذ� �جليل ع���ربو� �حلدود �أو 
غامرو� بعبورها وهم ال ميلكون جو�ز�ت 
�شف���ر. �إنه���م ب���دو الن تخ���وم حياتهم تقع 
بني �حل���رب و�ملنفى بني جوقة �حلطابني 
�لذين يعدون نار� الإحر�ق �مل�شتقبل وبني 
�ملدن �لتي ي�شلونها وال يجدون حياتهم( 
فنظر �إىل �لهجرة وكاأنها خا�شة بال�شعر�ء 
وحدهم بينما ه���ي �شاملة خمتلف �شر�ئح 
�ملجتم���ع �لعر�قي ممن كانو� ميثلون دور 
�لرعاة و�لبدو كي يتمكنو� من �لهرب عرب 
�حل���دود ب�شبب ظ���روف �حل���رب. ولي�ش 
يف �له���رب تنكر الأر����ش �لوطن �لتي يظل 
�لتطلع للعودة �إليها قائما بو�شفها �الأ�شل 

و�ملنبت.
ر�بعا ق�شدية �إ�شق����اط �ملوقف �ل�شخ�شي 
�لتقيي����م  �ل�شع����ري جعل����ت  �لن�����ش  عل����ى 
�الأخالق����ي يتقدم عل����ى �لتقيي����م �جلمايل 
ورمبا ميحوه �أحيانا باملحاكمة و�الإد�نة 
وت�شفي����ة �حل�شاب����ات �لقدمي����ة ولو ترك 
�ملوؤل����ف �أم����ر �لتحلي����ل �ل�شع����ري و�كتفى 
الأبع����د  �الإيديولوجي����ة  �ملو�ق����ف  بر�ش����د 
نف�ش����ه عن ه����ذه �لتع�شفي����ة يف �لنقد �لتي 
تدخ����ل يف باب �لعنف �لرمزي ولي�ش كما 
عدها هو من قبيل �لنقد �لثقايف �لذي ر�آه 

�نفع من �لنقد �الأدبي !!.
�ل����ذ�ت  تنزي����ه  يف  �لق�شدي����ة  خام�ش����ا 

ع����ن  �لنف�����ش جنم����ت  و�مت����د�ح 
فئوي����ة �لنظر �إىل م����ن ي�شبهونه 
يف �الرحت����ال و�لهج����رة فعده����م 
حل����ل  ومثلم����ا  جي����ال.  لوحده����م 
�شامي مه����دي ق�شائد معينة حلميد 
�شعي����د وخال����د علي م�شطف����ى كذلك 
حل����ل حمم����د مظل����وم ق�شائ����د معينة 
لعبد �حلميد �ل�شائ����ح و�شالح ح�شن 
ونا�ش����ر موؤن�����ش ون�شي����ف �لنا�شري 
�لدي����ن  و�شي����اء  زك����ي  �لزه����رة  وعب����د 

�لعالق و�شعدون حامت.
�شاد�شا خلطه �لتجيي����ل �لعقدي بالتقييم 
�لنق����دي جعل����ه ي�شق����ط عل����ى �لن�شو�����ش 
�لت����ي يحللها مو�قف �أ�شحابه����ا �ل�شعر�ء 
م����ن ناحيت����ني: �الأوىل تعبوي����ة و�لثانية 
�أبوي����ة. ولذلك وجه لوما �إىل �لناقد حامت 
�ل�شكر الأنه �ف����رد در��شة م�شتقلة لديو�ن 
عدن����ان �ل�شائغ كما قام بتخوين جمايليه 
�لذي����ن مل يهاج����رو� مل�شق����ا به����م �شفات 
�لتعبئ����ة و�لتدجني و�لت�شوي����ق متنا�شيا 
�ن �خلوف من �لت�شويق �إىل �حلرب كان 
�شببا يف هروب �لكثريين خارج �لعر�ق.

ومثلم����ا حتدث �ل�شاع����ر �شامي مهدي عن 
�أث����ر �ملقاه����ي و�جلمعي����ات و�ملجالت يف 
ت�شكيل جيله كذلك حت����دث �ل�شاعر حممد 
مظل����وم عن �أث����ر مقهى �لربمل����ان ومنتدى 
�الأدباء �ل�شباب وجملة �أ�شفار يف �شنفني 
م����ن �ل�شع����ر�ء: �شن����ف ع����ده حّطاب����ا هم 
�شعر�ء �لتعبئ����ة و�لق�شيدة �ملدجنة كرعد 
بن����در ول����وؤي حق����ي و�شن����ف ع����ده حطبا 
و�ملوؤل����ف نف�ش����ه منهم ث����م �أ�ش����اف �شنفا 
ثالثا ه����و بني بني كعدن����ان �ل�شائغ وعبد 

�لرز�ق �لربيعي.
وهن����ا نت�ش����اءل: �إذ� كان �ملتح�ش����ل م����ن 
�لتجيي����ل �لعقدي جمموع����ة �أ�شماء، فيها 
�خلام����ل و�لفاع����ل و�خلاف����ت و�ل�ش����ادح 
و�لناج����ح و�لفا�ش����ل و�ملوؤث����ر و�ملنع����زل 
فم����ا �لفائ����دة �ملرج����وة �إذن م����ن ور�ء ذلك 
للق�شي����دة خا�ش����ة و�ل�شع����ر عام����ة؟ وم����ا 
�لنف����ع من جمعها م����ع �أ�شماء ذ�ت جتارب 
قوي����ة لي�ش����ع �الخ����رية يف خان����ة �شماها 
�جلي����ل �ل�شائع؟ و�إذ� كانت ق�شيدة �لنر 
ه����ي �جلن�ش �ل�شع����ري �الأكر رو�جا عند 
نف����ى  �إذن  فلم����اذ�  �لثمانيني����ات  �شع����ر�ء 
�ملوؤل����ف ع����ن نف�ش����ه كتابته����ا و�دع����ى �نه 

�متد�د جليل �لرو�د؟
ل����ن جنانب �ل�ش����و�ب �إذ� قلن����ا �إن �ملوؤلف 
مل ي�شتق����ر على روؤي����ة و��شحة يف كتابه) 
حطب �إبر�هي����م ( فكان �أن �بتد�أ بالتنظري 
متم�ش����كًا  برتكه����ا  و�نته����ى  للبدوي����ة، 

باحلطب و�الحتطاب.

متنحن����ا �لطبيعة كل ي����وم، در�شًا من درو�شه����ا �لفريدة، َوُترينا 
يف كل م����رة، و�ح����دة من ملحاتها �لفاتنة �لت����ي تقربنا منها �أكر 
و�أك����ر. �لطبيعة هي �الأم، وه����ي �أ�شل �جلم����ال و�الإكت�شافات. 
بالن�شبة يل ال �أعرُف �شيئًا يف حياتنا �أكر عمقًا وجمااًل وعظمة 
من �لطبيعة. فال �شيء ي�شاهي هذ� �ل�شوء �لذي يغمر �أرو�حنا 
�أو تلك �ليقظة �لتي َتِبثُّ �خلدر �جلميل يف حو��شنا. يا للطبيعة 
�الأم وهي تفتُح ذر�عيها لنا كي ننهل من عظمة �الأ�شكال و�الألو�ن 
وتدرجاته����ا �لت����ي ال تنته����ي. يف �لطبيع����ة نتلم�����ش �لتفا�شي����ل 
�ل�شغ����رية �لتي كونها �حلجر �أو �أن�شاأها غ�شن �شجرة يف مكان 
بعي����د، �أو م����ا ترتكه عو�مل �لتعرية من �أ�ش����كال ال ح�شر لها، �أو 
حت����ى عو�مل �لرت�ك����م وغريها م����ن �الأدو�ر �لت����ي تتناوب على 
�لطبيع����ة وهي متتد ملاليني �ل�شنني. هك����ذ� ُتعيد �لطبيعة للنظر 
قوت����ه وللب�شر معناه، بعد �أن مَتد يدها بكرم وت�شع بني �أيدينا 

مناذج وتركيبات نادرة من �لفتنة و�الإن�شجام و�لقوة.
لك���ن كل هذ� �خلل���ود و�جلمال �لذي يتدفق م���ن روح �لطبيعة، 
ميك���ن �أن ميرَّ مرورً� عابرً� �إن مل تكن هناك عينًا جميلة تلتقطه 
وت�شل���ط �ل�شوء عليه، الأن فتنة �لطبيعة بحاجة �ىل من مي�شك 
به���ا ويتح�ش�ش عظمته���ا، حتت���اج �ىل قلوب �شغوف���ة و�أرو�ح 
م�شيئ���ة و�أيدي رهيفة تربُت عليها بحنو و�ألفة. وهناك �لكثري 
من �ملبدعني، �إ�شتطاعو� فعل ذلك من خالل �لتو�ئم مع �لطبيعة 
و�الإن�شج���ام م���ع موجود�تها، ويربز بينه���م �لفنان �لربيطاين 
���َد م���ع �لطبيع���ة ومفرد�تها  �أن���دي جولد�شورث���ي، �ل���ذي توحَّ
بطريق���ة �شاعري���ة فريدة، حتى ب���د� متو��شجًا معه���ا ومغمورً� 
بعطرها و�أ�شكالها وما ت�شري �ليه. حيث �إمتلك هذ� �لفنان عينًا 
ح�شا�ش���ًة وروح���ًا متطلعًة و�ش���ربً� قلَّ مثيله، ُي�ش���اف �ىل ذلك 
�شغ���ف ت�شميم���ي وموهبة م�شبع���ة مب�شح���ة غر�فيكية. يخرج 
ه���ذ� �لفن���ان يوميًا متج���واًل بني �أح�ش���ان �لطبيع���ة، باحثًا عن 
�إن�شجام���ات معين���ة ُتنبيء بها هذه �ل�شج���رة �أو تلك �ل�شخرة، 
ه���ذه �لبقع���ة �لتي �إمت���الأت ب�شيق���ان �لنباتات �جلاف���ة �أو حتى 
تل���ك �مل�شاحة �لفارغة �لتي �إفرت�شتها �لرمال. ال حدَّ الإكت�شافاته 
وال توق���ف خلطو�ت �جلمال �لت���ي ي�شنعها خياله، وهو يطلق 
�شاقيه للري���ح، ومع خطو�ته تنطلق موهبت���ه �ملُنفتحة ويعمل 
ذهن���ه �لرتكيبي، حيث مي�ش���ك باالأ�شياء �ملتناث���رة هنا وهناك، 
ويج���د م���ر�دف جمايل ل���كل �ش���يء ُملق���ى عن���وة يف �لطبيعة. 
َن بها  �له���و�ء �لطلق هو ميد�ن���ه، و�أ�شابعة هي �الأد�ة �لتي ُيَكوِّ
�أ�شكال���ه �لتي من ف���رط عمقها �شارت ب�شيطة ج���دً� وقريبة من 

كل �لنا�ش.
َدَر����َش هذ� �لفن���ان يف �أكادميي���ة بر�دفورد للفن���ون، لكن عمله 
يف �إح���دى �ملز�رع، �أعاده للطبيع���ة �لتي �أخذ ي�شنع منحوتاته 
و�أعمال���ه �لفني���ة منها، وه���و ال يهت���م �إن كانت �أعمال���ه �شريعة 
�ل���زو�ل �أو باقي���ة �ىل �الأب���د، فه���و َمعنٌي ب�شن���ع �جلمال، وكل 
�ش���يء ز�ئل يف �لنهاية، وكلما �شنع عم���اًل، �إنتقَل منه �ىل عمل 
جديد �آخر، فلي�ش هن���اك ثبات وال تردد. �أمل ت�شرق �ل�شم�ش ثم 
تغي���ب يف نهاية �ليوم، ليتج���دد �شوءها لنا يف كل مرة؟ �ألي�َش 
�الإبد�ع هو �إ�ش���اءة �لن�شف �ملعتم من �لقمر؟ هكذ� ي�شيء هذ� 
�لفن���ان �حل�شا����ش مناطق تب���دو معتم���ة لنتمت���ع باإن�شجامات 
�الأ�ش���كال وعالقات �خلط���وط وت�شعبات �الأث���ر. هناك نوع من 
�لروحاني���ة و�لتاأم���ل يف �أعمال هذ� �لفن���ان، وميكننا �إخت�شار 
كل م���ا يقوم به بكلمة و�ح���دة هي )�الإن�شجام( فهو يعرف كيف 
���فُّ �أحجار �لطريق لي�شنع منها �شكاًل لزهرة مثاًل، �أو يتنباأ  َي�شِ
بالنتيج���ة �لتي تكونه���ا ب�شعة مئ���ات م���ن �أور�ق �ال�شجار �إن 
ُرِتَب���ْت بطريقة معينة. عنُي ال تكف ع���ن �لتو��شل مع �لطبيعة، 
و�أ�شابع���ه كاإنها جزء من �أغ�ش���ان �ل�شجري�ت �لتي يظفرها مع 
بع�شه���ا لتكون �لنتيجة هيئة غر�ئبية �أو �شكل طوطمي خاطته 
�لطبيعة لتذكرنا بتلك �لتجمع���ات �لتي كانت تعي�ش يف �لعر�ء 
ملتحف���ًة �لطبيع���ة. يف هذه �لبقع���ة �ملنعزلة ينته���ي �لفنان من 
�إبتكار �أ�شكال لولبي���ه ت�شبه تعاويذ �الأقو�م �لبد�ئية، ويف تلك 
َلة بنوع من  مَّ �ملنطقة يجع���ل �إنعكا�شات �الأ�شكال على �مل���اء حُمَ
�لغمو����ش و�خليال. �لغابات هي مكان���ه �ملف�شل، وما يت�شاقط 
من �الأ�شجار �أو ما يقبع من �أحجار قرب �ل�شو�حل هي مفرد�ت 
عمل���ه يف �لغال���ب، وهو يعتم���د يف بع�ش �الأعم���ال على تكر�ر 
مف���ردة معينة مئ���ات �ملر�ت لي�ش���ل من خالل ذل���ك �ىل �لتعبري 
�ملنا�ش���ب �ل���ذي يبحث عن���ه. �أنظُر �ىل ما يقوم ب���ه هذ� �لفنان، 
و�أتخيل���ُه �حلفي���د �حلقيق���ي ل�ش���كان �لكهوف �لقدمي���ة، �أولئك 
�لذي���ن كانو� ير�شم���ون �حليو�ن���ات و�لطبيعة د�خ���ل كهوفهم 
لل�شيط���رة عليه���ا، لك���ن ه���ذ� �حلفيد خ���رج من �لكه���ف لي�شبح 
ه���و و�لطبيعة عن�ش���رً� و�حدً�، ترَك �أ�شالف���ه يف عتمة �لكهوف 
وخرَج فاحتًا ذر�عي���ه لل�شوء، وحمت�شنًا �لطبيعة �لتي �شمتُه 

بني ذر�عيها.

الروح الم�ضيئة

َدَر�َش هذا الفنان في اأكاديمية 
برادف�رد للفن�ن، لكن عمله في 

اإحدى المزارع، اأعاده للطبيعة التي 
اأخذ ي�سنع منح�تاته واأعماله الفنية 

منها، وه� ل يهتم اإن كانت اأعماله 
�سريعة الزوال اأو باقية الى الأبد،

 �ستار كاوو�ش
باليت

وهم التجييل الثمانيني
وق�شدية تمييز �شعراء الخارج

�سيطرت الظاهرة التجييلية على �سعراء العق�د التي تلت حركة ال�سعر الحر، وبها نّف�س�ا 
عن عقدة الريادة، ولي�ست الريادة �س�ى اأ�سالة ما في هذه الحركة من حداثة هي الأولى 

من ن�عها في تاريخ ال�سعر العربي ولم ي�سهد تاريخ ال�سعر حركة مثلها �س�ى حركة اأبي 
تمام قبل اأكثر من األف ومئتي عام تقريبا. وكان من نتائجها اأنها فتحت باب التجريب على 

م�سراعيه في تط�ير بنية الق�سيدة العربية �سكال وم��س�عا فكانت ق�سيدة التفعيلة ثم 
ق�سيدة النثر جن�سين اأدبيين قائمين بذاتهما وتحتهما اندرجت اأن�اع �سعرية مختلفة. 

تن�عت ت��سيفاتها لكنها بالمجم�ع تن�س�ي في ركب حركة ال�سعر الحر.

د. نادية هناوي

متابعة املدى

عالء املفرجي

�أعلن���ت د�ر ن�ش���ر "ف���ورث �إ�شتيت 
�شبتم���رب   23 �جلمع���ة  بوك����ش"، 
)�أيل���ول(، وف���اة هي���الري مانت���ل، 
�ملعروف���ة  �لربيطاني���ة  �لكاتب���ة 
"ق�ش���ر  �لتاريخي���ة  بثالثيته���ا 

�لذئاب" عن عمر يناهز 70 �شنة.
وحازت مانتل على جائزة "بوكر" 
مرت���ني ع���ن "ق�ش���ر �لذئ���اب" عام 
2009 و"�أخرج���و� �جلث���ث" ع���ام 
�الأول  �لكتاب���ان  وهم���ا   ،2012
و�لث���اين م���ن �لثالثي���ة. ومت ن�شر 
�جلزء �لثالث و�الأخري من �لثالثية 
يف  و�ل�ش���وء"  "�مل���ر�آة  بعن���و�ن 

مار�ش )�آذ�ر( 2020.
وقال���ت د�ر ن�شر "هاربركولنز" �إن 
مانتل توفيت "فج���اأة لكن ب�شالم" 
�خلمي����ش، وكانت حماط���ة باأفر�د 

من عائلتها وباأ�شدقاء مقربني.

وقال���ت د�ر "ف���ورث �إ�شتيت" عرب 
"توي���رت"، "�أح���زن قلوبن���ا وف���اة 
كاتبتنا �ملحبوبة، �ل�شيدة هيالري 
�أ�شدقائه���ا  م���ع  قلوبن���ا  مانت���ل، 
زوجه���ا  وخ�شو�ش���ًا  وعائلته���ا، 

جري�لد«.
و�أ�شاف���ت، "هيالري مانتل �شتظل 
د�ئم���ًا يف �الأذهان باعتبارها كاتبة 
مبدع���ة ترك���ت ور�ءه���ا جمموع���ة 
ر�ئعة من �الأعمال �لتي تلهم �لقر�ء 

يف جميع �أنحاء �لعامل«.
�لذئ���اب"  "ق�ش���ر  ثالثي���ة  ود�رت 
توما����ش  �شع���ود  ق�ش���ة  ح���ول 
�ل���ذي  �حل���د�د  جن���ل  كروموي���ل، 
�أ�شب���ح �مل�شت�ش���ار �الأق���وى للمل���ك 
ه���رني �لثامن قب���ل �أن يلقى نهاية 

مروعة.
كان  عم���اًل   17 �لكاتب���ة  ون�ش���رت 
�أولها "�إيف���ري د�ي �إز ماثرز د�ي" 
)كل ي���وم هو عي���د �الأمه���ات( �شنة 
�أنه���ا ح�ش���دت �شهرة  �إال   ،"1985

كب���رية عق���ب ن�شره���ا �شل�شل���ة من 
ثالث كتب بعن���و�ن "وولف هول" 
)ق�ش���ر �لذئ���اب( تتن���اول �حلي���اة 
كروموي���ل  لتوما����ش  �مل�شطرب���ة 
�ل���ذي كان �أحد �أب���رز وجوه �لتيار 

�الإ�شالحي يف �إنكلرت�.
بجائ���زة  مرت���ني  مانتي���ل  وف���ازت 
بوكر �الأدبي���ة �لربيطانية �لعريقة 
)"وول���ف  �الأول���ني  �لكتاب���ني  ع���ن 
ه���ول"، "برين���غ �أب ذي بادي���ز"( 

م���ن �شل�شل���ة �لكتب �لت���ي ُترجمت 
�إىل 41 لغ���ة. �أم���ا �لكت���اب �الأخري 
من �ل�شل�شلة وعنو�نه "ذي مريور 
�أند ذي الي���ت" )ُن�شر �شنة 2020( 
فالقى �إ�شادة م���ن �لنقاد، وت�شكلت 
ي���وم �ش���دوره طو�بري م���ن �لقّر�ء 

�أمام �ملكتبات ل�شر�ئه.
وول���دت هي���الري مانتي���ل )كنيتها 
توم�شون عند �لوالدة( يف 6 متوز 
ديربي�ش���ر  يف   1952 )يولي���و( 

لعائلة م���ن �أ�شل �إيرلندي، ون�شاأت 
يف ظل م�ش���اوئ �أن تكون "�مر�أة، 
م���ن �ل�شم���ال وفق���رية"، عل���ى م���ا 
ت�ش���ري يف مذكر�ته���ا "غيفين���غ �أب 
ذي غو�شت" �ملن�شورة عام 2003.

وتخيل���ت مانتيل حياته���ا مع �بنة 
مل تنجبه���ا يف �لو�ق���ع، �إذ �أ�شيبت 
بالعق���م نتيج���ة خ�شوعه���ا لعملية 

جر�حية النتباذ بطانة �لرحم.
يف  در��شته���ا  تابع���ت  وبعدم���ا 
لالقت�ش���اد  لن���دن  بكلي���ة  �لقان���ون 
ث���م يف جامع���ة �شيفيل���د، �ن�شّمت 
للعي����ش مع خطيبه���ا �جليولوجي 
�ل���ذي �أ�شب���ح يف ما بع���د زوجها، 
يف  �شن���و�ت  خم����ش  و�أم�شي���ا 
بوت�شو�ن���ا ث���م �أرب���ع �شن���و�ت يف 
�إىل  يع���ود�  �أن  قب���ل  �ل�شعودي���ة، 
بريطاني���ا يف منت�ش���ف ثمانينات 

�لقرن �لفائت.
ل���د�ر  �لتنفي���ذي  �لرئي����ش  وق���ال 
"هاربر كولنز" يف �ململكة �ملتحدة 

بح�ش���ب م���ا نق���ل �لبي���ان عن���ه �إّن 
"هيالري كانت �الأف�شل يف جيلها، 
وهي كاتبة مهمة و�شجاعة وتظهر 
 .. �أعماله���ا  يف  كب���رية  تعاطف���ًا 
�ش���وف نفتقد جميعن���ا حل�شورها 
وحكمتها وح�شها �لفكاهي، ونعتز 

باإرثها �الأدبي �ملذهل«.
و�أ�ش���ار �لكات���ب نيكوال�ش بري�شن 
�إىل �أّن كل عم���ل م���ن كت���ب مانتيل 
ي�ش���كل "حبكة ال ُتن�ش���ى فيها جمل 
ن���رّية و�شخ�شي���ات ال ُتن�ش���ى، يف 
ظ���ل روؤي���ة مذهل���ة"، الفت���ًا �إىل �أّن 
�لر�حل���ة كانت تعمل �ل�شهر �لفائت 
على رو�ي���ة جديدة.وغّردت موؤلفة 
�شل�شل���ة كت���ب "هاري بوت���ر" جيه 
"كان���ت  مانتي���ل  �إّن  كي���ه رولين���غ 
عبقري���ة«. وكت���ب ح�ش���اب جائ���زة 
يف  �لربيطاني���ة  �الأدبي���ة  بوك���ر 
توي���رت "�إّن جمي���ع �لقّيم���ني عل���ى 
�جلائ���زة حزين���ون ج���دً�" لوف���اة 

هيالري مانتيل.

هيالري مانتل الحائزة على جائزة "بوكر" مرتين ترحل عن 70 �شنة
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كلمة املحتفى به، التي ار�س���لها اىل جل�س���ة 
االحتف���اء، وع���د الناق���د ال�س���ينمائي ع���اء 
املفرج���ي بن�سره���ا كامل���ة عل���ى �سفح���ات 
جريدة املدى الحقا ليطلع عليها اجلمهور.

الناق���د فا�س���ل ثام���ر ق���ال ان���ه "تربطن���ي 
عاقة وثيق���ة وطويلة بالقا����ص والروائي 
جه���اد جميد على م�ست���وى �سخ�سي وعلى 
امل�ست���وى االبداع���ي اي�س���ا، فق���د زاملت���ه 
من���ذ ال�ستيني���ات وا�سرتكن���ا بالكث���ر م���ن 
الهم���وم والفعالي���ات واالن�سط���ة الثقافي���ة 
وال�سيا�سية، وعندما ا�سدرنا انا واال�ستاذ 
يا�س���ن الن�س���ر كتابن���ا )ق�س����ص عراقية 
معا�سرة( عام 1971 ت�سدى الزميل جهاد 
جمي���د بالكتاب���ة عن الكت���اب ق���راءة نقدية 
ذكي���ة ج���دا قاجاأتني �سخ�سي���ا، النها كانت 
ان  بامكان���ه  نقدي���ة وا�سح���ة وكان  بلغ���ة 
يتط���ور وي�سر بان ي�سبح ناقدا ف�سا عن 
كونه قا�سا وروائي���ا". وا�ساف ان "جهاد 
جمي���د كان رفي���ق رحلت���ي يف الن�سال من 
اجل تدعيم موقع احتاد االدباء خا�سة بعد 
االحت���ال و�سق���وط النظ���ام الدكتاتوري، 
و�سكلن���ا فري���ق عم���ل وكان ه���و ال�سخ�ص 
الث���اين مع���ي وجمموع���ة اخ���رى الإع���ادة 
تطوير االحت���اد وتاأ�سي�س���ه وا�ستطعنا ان 
جنع���ل االحتاد يق���ف على قدمي���ه ويتغلب 
عل���ى الكثر من ال�سعوب���ات وكان هو نعم 

النا�سط وامل�ساعد".
وتابع، انه "عندم���ا اجتمع عدد من االدباء 
يف مقهى ال�سابندر و�سارع املتنبي حتديدا 
لتقري���ر م�س���ر االحت���اد، بع����ص الزم���اء 
اقرتح���وا ان يك���ون ي���وم اخلمي����ص وكان 
ي�س���ادف 28 ني�س���ان عي���د مي���اد �س���دام 
ح�س���ن، ا�سرت لهم ان هذا الي���وم م�سوؤوم 
ودعن���ا نتجنب���ه واتفقن���ا عل���ى ي���وم اآخر، 
لك���ن الزم���اء يف غفل���ة من االتف���اق قرروا 
ان يك���ون ي���وم 25، وان���ا وقته���ا انزعجت 

امل�ساحل���ة  م���ن  ن���وع  يف  حاول���و  وه���م 
ا�سراك���ي لكني رف�ست وقل���ت لهم باالمكان 
ان ي�س���ارك زميل���ي جهاد جمي���د يف اللجنة 
التح�سري���ة يف ذل���ك الوق���ت، وتط���ورت 
االم���ور و�سب���ت يف اجت���اه قي���ادة االحتاد 
ولغاي���ة االن". وذك���ر ان���ه "تابعت جتربته 

يتط���ور  وب���داأ  الذه���ن  يف  حا�س���را  وكان 
ب�سكل كبر يف كتاباته خا�سة مع جمموعة 
"دوم���ة اجلندل" واحلقيقة تطور بطريقة 
جتريبي���ة وا�سلوبي���ة متمي���زة، و�سخ�ست 
ذل���ك  يف  والتحدي���ث  التجري���ب  مظاه���ر 
الوقت وذكرت جمموعة ا�سماء من �سمنها 

اال�ست���اذ حمم���ود خ�س���ر وجه���اد جمي���د، 
وا�س���رت اله���م مام���ح ه���ذا التجري���ب من 

خال نقاط رئي�سية".
وا�س���ار اىل ان "جه���اد ا�سب���ح ا�سم���ا مهما 
وبع���د ذلك ا�ستغل عل���ى رواياته اال�سا�سية 
الكبرة، ويف تلك الفرتة حتدث عن جتربة 
معان���اة �سخ�سي���ة ل���ه وكت���ب م���ا ي�سميه���ا 
بالرواية الت�سجيلية، فهو من االدباء الذين 
تعر�س���و اىل ا�سطه���اد ف�سي���ع واعتقل من 
قبل اجهزة االمن وتعر�ص للتعذيب والقتل 
تقريبا عندما �سقي م�سروب ي�سبب التخرث 

يف اجل�سم".
م���ن جانبه ق���دم الدكت���ور �سج���اع العاين، 
�سك���ره اىل موؤ�س�س���ة املدى على م���ا تقدمه 
لادباء واملثقف���ن العراقين والتذكر بهم 
با�ستم���رار واأحده���م الي���وم ه���و الروائي 
جمي���د  "جه���اد  ان  وق���ال  جمي���د.  جه���اد 
متمي���ز يف كل م���ا كت���ب ويف كل روايات���ه 
هن���اك مو�س���وع خا����ص، ورمب���ا كان ه���ذا 
املو�س���وع عل���ى �سل���ة بحيات���ه ال�سخ�سية 

ون�ساله ومواقف���ه الفكرية، القمع والعنف 
رواي���ات  يف  اال�سا�س���ي  املو�س���وع  ه���و 
"اله�سي���م"  برواي���ة  ب���دءا  جمي���د،  جه���اد 
و"ازمن���ة  اجلن���دل"  دوم���ة  و"حكاي���ات 
ال���دم"، يف ال�سبعينيات �س���درت جمموعة 
م���ن الرواي���ات الق�س���رة كان���ت مت�سابهة 
يف ا�ساليبه���ا ال�سردي���ة ومرجعياته���ا ه���ي 
املرحل���ة الفل�سفي���ة عن���د جني���ب حمفوظ، 
وكان���ت رواية جهاد جمي���د "اله�سيم" فيها 
اثر من "الل�ص والكاب" لنجيب حمفوظ، 
كون البطل يف النهاية كان يقاوم البولي�ص 

وهو نف�ص املوقف يف الروايتن".
وتاب���ع ان���ه "يف "حكايات دوم���ة اجلندل" 
ياأخ���ذ مكان���ا جغرفي���ا وتاريخي���ا معروف���ا 
ولكن���ه يحول���ه اىل ا�سط���ورة، ويتكلم يف 
الرواي���ة ع���ن نظ���ام العن���ف والقم���ع لدى 
اجي���ال معين���ة م���ن ال�سلط���ة احلاكم���ة يف 
هذه املدينة ولهذه الرواية ق�سة يف الن�سر 
اذكرها للتاري���خ، الرواية ن�سرت يف جملة 
وحينم���ا  مت�سل�س���ل  ب�س���كل  اوال  االق���ام 
حاول ن�سرها ب�سكل كتاب قدمها اىل احتاد 
االدب���اء وقته���ا، االحت���اد اجمع عل���ى ن�سر 
رواي���ة وجمموع���ة ق�س�سي���ة وم�سرحي���ة 
وديوان �سعر والف جلانا للنظر يف الكتب 
املقدم���ة وكنت ان���ا احد افراد ه���ذه اللجان 
يف الرواية ومعي عبد االله احمد والقا�ص 
عب���د االله عبد الرزاق، وق���دم اخوه نعمان 
وق���ع  اي�س���ا،  جمي���د جمموع���ة ق�س�سي���ة 
اختي���اري واختي���ار عبد االله عب���د الرزاق 
عل���ى "دوم���ة اجلن���دل" اال ان عب���د االل���ه 
احم���د عار����ص معار�س���ة �سدي���دة وخا�ص 
معنا ج���داال طويا لك���ي يق�س���ي الرواية، 
و�سعن���ا درج���ات وفازت "دوم���ة اجلندل" 
وكان موقفنا يف ذل���ك الوقت �سلبيا و�سيئا 
وتراجعن���ا ام���ام ا�سراره ون�س���رت رواية 

اخرى".
م���ن جانبها قالت الدكت���ورة نادية هناوي، 
ان "النق���د العراقي يف مراحل���ه التي تابع 
فيه���ا املنج���ز الق�س�س���ي والروائ���ي عل���ى 
م���دى عم���ره ال���ذي ي���كاد يتج���اوز الق���رن 
م���ن الزم���ان فح����ص جت���ارب كث���رة ومر 
عل���ى حمط���ات وح���دد مراح���ل وق���دم م���ا 
با�ستطاعت���ه ان يقدمه، ولكن مع هذا بقيت 
هن���اك ا�سماء وجت���ارب يطمره���ا الن�سيان 
عنه���ا،  يك�س���ف  م���ن  وحتت���اج  واالهم���ال 
والقا�ص والروائي جه���اد جميد واحد من 
اال�سم���اء الت���ي مل تنل حظها ال���ذي ينا�سب 
قدراته���ا وامكانيتها ال�سردي���ة والروائية، 
اق���ول ه���ذا وان���ا اتفح����ص املراح���ل 
املهمة واملحط���ات اال�سا�سية يف 

ال�سردية العراقية".

ب���داأت  ال�سبعيني���ات  "يف  ان���ه  واكمل���ت 
الق�س���ة العراقية تدخل يف نف���ق مظلم كاأن 
التجريب و�سل اىل منطق���ة م�سدودة، هنا 
ب���داأت جمموع���ة م���ن كتابن���ا ي�سع���ون اىل 
البح���ث عن خم���رج من هذه االزم���ة فكانت 
االنفراج���ة عل���ى يد ثاث���ة او اربع���ة كتاب 
وكان جه���اد جمي���د واح���دا منه���م وكان���ت 
الف�سح���ة تتمث���ل يف الدخ���ول اىل مرحل���ة 
التاري���خ وا�ستثمارها، واللع���ب على املادة 
التاريخي���ة من اج���ل اكت�س���اف تاريخ اخر 
و�سناع���ة واق���ع متخي���ل، ه���ذا اال�ستثمار 
متث���ل عند اال�ست���اذ جهاد جمي���د يف رواية 
"حكاي���ات دوم���ة اجلن���دل" وفيه���ا �سن���ع 
مدين���ة متخيل���ة وحاول ان ياأت���ي با�ساليب 
فني���ة ومو�سوعي���ة تخلق من ه���ذه املدينة 
بان يحييه���ا ويوقظها من جدي���د ويعطيها 
روح���ا جديدة، وك�سف لن���ا ان هناك تزييفا 
خط���را يف ه���ذه احلقب���ة التي كان���ت فيها 

مدينة دومة اجلندل مهمة".
ب���دوره ق���ال الناقد حممد جب���ر، انه "بقي 
يل ان احت���دث ع���ن ال�سداق���ة الت���ي تربط 
بين���ي وبن جهاد جميد، بعد ان حتدث عنه 
اال�ساتذة قبلي، عرفت جهاد منذ عام 1971 
واق�س���د كتاب جمموع���ة ق�س�سية م�سرتكة 
وكان���ت مع ناجح املعم���وري وحممد احمد 
علي وفا�سل الربيعي، كل واحد من هوؤالء 
ا�س���رتك بن�س���ن، م���ا ممي���ز عند جه���اد انه 
ي���درك ويع���رف ا�ستغاالت���ه الن�سي���ة وواع 
له���ا ولدي���ه عقلي���ة نقدي���ة متمي���زة وذكية، 
فا�ستغ���ل عل���ى ال�سردي���ة احلكائي���ة ولديه 
قامو�ص لغوي ثري وخميلة ن�سطة وذاكرة 
ا�ستن�ساخي���ة، يق���راأ مل���رة واح���دة ويحفظ 

ويفهم".
وب���ن ان "جه���اد عقلي���ة ن���ادرة ومتمي���زة، 
الوطن���ي  املوق���ف  يف  �ساب���ة  ولدي���ه 
واالبداع���ي، والكث���ر من زمائ���ه متاهوا 
مع خط���اب الدولة وتركو خطابهم اخلا�ص 
وكتب���وا ن�سو�س���ا متاه���ت م���ع اخلط���اب 
الر�سم���ي، كان جه���اد ثاب���ت عل���ى موقف���ه 
وكت���ب ن�ص "اله�سيم" ال���ذي اعاد االعتبار 
اىل التاري���خ امل�ستل���ب املتماهي مع خطاب 
ال�سلطة، ويف تلك الفرتة مل يجراأ احد على 

ان يكتب هكذا ن�ص، جهاد كتب ون�سر كون 
املوؤ�س�سة الر�سمية رف�ست طبعه، وهي من 
الروايات التي اك���دت ا�سالة التاريخ الذي 
ينتمي له وا�سالة مبادئه وقيمه الوطنية". 
الدكتور زهر البياتي قال ان "جهاد جميد 
ان�س���ان ع�سامي ا�ستطاع ان يكّون له ا�سما 
بارزا ب���ن االو�ساط الثقافي���ة وال�سيا�سية 
يف الوقت نف�سه، بداأ بواكر الوعي االدبي 
والفن���ي واجلمايل منذ ان كان يافعا وكنت 
انا قريبا منه فكان يتحدث عن االدب والفن 
والثقاف���ة والفك���ر الي�س���اري ب�س���كل ع���ام، 

وا�ستمر يف ابداعه ومل يتوقف".
 يف االثن���اء ق���ال الناق���د عل���ي الف���واز ان���ه 
ه���ي  للق���راءة  جمي���د  جه���اد  "ا�ستع���ادة 
م�سوؤولي���ة ثقافي���ة مثلم���ا ه���ي م�سوؤولي���ة 
ا�ستع���ادات  اىل  حاجتن���ا  رغ���م  اخاقي���ة 
كثرة لكي نفح�ص املنجز الثقايف العراقي 
وحتوالت���ه من���ذ اخلم�سيني���ات اىل اليوم، 
ه���ي اي�س���ا م�سوؤولي���ة تق���ع عل���ى املعنين 
واملوؤ�س�سات، الن وجود مثل هكذا قراءات 

مهمة لاجيال اجلديدة".
االدب���اء  م���ن  االن  "الكث���ر  ان  واو�س���ح 
ال�سب���اب ال يعرف���ون �سيئ���ا ع���ن الكثر من 
اال�سماء التي ه���ي موؤ�س�سة والمعة، وحن 
نتح���دث عن تاري���خ وظاهرة نعتق���د ان لها 
ا�س���وال وموؤ�س�س���ن ومغامري���ن وحامل���ن 
وينبغ���ي ان ن�سعه���م يف متح���ف يليق بهم 
وان ن�سعه���م معززين ام���ام احل�سور، لكن 
لا�س���ف هن���اك انقطاع���ات ثقافي���ة ويجب 
احلدي���ث عن اعادة فح�سه���ا خللق توا�سل 
مع���ريف وثق���ايف واجن���ازي، لك���ي تعرف 
االجي���ال اجلديدة قادة املغام���رات الكربى 
التي بداأت من���ذ االربعيني���ات لغاية يومنا 

هذا". 
واكم���ل ان "جه���اد جمي���د ه���و اب���ن بيئ���ة 
التح���ول الكربى ورمبا كان اكرث ح�سا�سية 
ازاء مغام���رة الكتابة الق�س�سية والروائية 
وحت���ى النقدي���ة، لذل���ك حينما كت���ب مبكرا 
وتعاطى مع ق�سية التاريخ كان يدرك بعن 
الرائ���ي ان التاري���خ هو املج���ال وامل�ساحة 
الت���ي ميك���ن م���ن خاله���ا فح����ص الواق���ع 

ونقده".

ال ت���زال النجم���ة كاثرين زيتا جون���ز، حتتفظ 
االك���رث  النجم���ات  قائم���ة  يف  متق���دم  مبرك���ز 
جاذبي���ة، جونز التي احتفلت ام�ص االثنن 25 
ايل���ول بعيد ميادها ال���� 53، تعترب واحدة من 

اأهم جنوم هولي���وود الذين ا�ستهروا باأدوارهم 
املتمي���زة خال م�س���رة فني���ة طويلة نال���ت عليها 
العدي���د م���ن اجلوائ���ز، والت���ي تعك����ص موهبته���ا 
يف ع���امل التمثي���ل .مل تقت�س���ر �سه���رة كاثرين على 

موهبتها الفنية فح�سب، بل كانت ت�ستمل على جمالها 
اأي�س���ا، حيث كانت تعترب من اأجم���ل جنمات هوليوود، 

واأ�سبحت حتظى بجمهور وم�سجعن عري�سن. حيث ال 
تزال حتتل املرتبة الثالث���ة يف قائمة اأكرث الن�ساء جاذبية 
 FHM يف العامل، من قب���ل املجلة الربيطانية ال�سهرة
، والت���ي ر�س���دت اأكرث الن�ساء جاذبية بن���اًء على معاير 
عديدة ورافقها 250 حكمًا. التي اختارت هوؤالء الن�ساء، 
ولفتت ابت�سامته���ا انتباه معجبيها الذي���ن اأطلقوا عليها 

ا�سم اأجمل ابت�سامة.

رغ���م م���رور عق���ود عل���ى اإطاقها يف 
الوالي���ات املتح���دة وتنام���ي �سعبيتها 
حول الع���امل، ال يزال كث���رون يجهلون 
اإىل م���اذا يرم���ز احلرف���ان "اإم" يف ا�سم 
الف���ول ال�سوداين املغلفة بال�سوكوال "اإم 

اآند اإمز".
وا�ستطاع���ت "اإم اآن���د اإم���ز" اأن تكت�س���ح 

االأ�س���واق ح���ول الع���امل باعتباره���ا من 
امل�سلي���ات اخلفيف���ة طيب���ة امل���ذاق، من���ذ 

اخرتاعها يف اأمركا عام 1941.
وبينما يعتقد كثرون اأن �سبب ت�سميتها 
ع���ن  للتعب���ر  يع���ود  اإم���ز"  اآن���د  ب����"اإم 
االإح�سا����ص ال���ذي يغم���ر متذوقه���ا وهو 
يك���رر ح���رف "مممم���م"، اإال اأن تقري���را 

الربيطاني���ة  مي���ل"  "ديل���ي  ل�سحيف���ة 
اأ�س���ار اإىل خط���اأ هذا االعتق���اد. واأ�سارت 
ال�سحيف���ة اإىل اأن ا�س���م احللوى م�ستقى 
م���ن ا�سم���ي املوؤ�س�سن وهم���ا فوري�ست 
اإي. مار����ص وبرو����ص م���وري، واللذين 
الحظا اإعج���اب امل�ستهلكن بتناول اأزرار 

ال�سوكوال ذات الق�سرة ال�سلبة.

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر
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�س���در ع���ن دار املدى كت���اب "دانتي يف ح���ب" تاأليف جوزيبه 
كونت���ه وترجم���ة نبي���ل املهايني.. الكت���اب ياأخذن���ا يف رحلة 
لليل���ة واحدة م���ع دانتي حيث ين���زل من الفردو����ص ليتجول 
يف فلورن�س���ا، ي�ساهد م�سهد الن�ساء املارة. يف الليلة الثامنة 
ع�س���رة، اأعطته غري�ص، وهي طالبة اأجنبية �سابة، الأول مرة 
انطباعا باأنها ت�سعر بوجودها. لذلك كان يتبعها يف �سل�سلة 
مبهج���ة من اللق���اءات ويخربها، كم���ا ل���و كان ي�سمعها، عن 
حب���ه لبياتري�ص وجتربته ال�سري���ة كموؤمن للحب. ثم دعاها 
للذهاب يف رحلة حب معا على منت ال�سفينة ال�سحرية التي 

اأر�سلها ال�ساحر مرلن.

هل ا�سبت بالده�سة و�سربت كفا 
بكف وانت ت�ساهد الدبلوما�سي 

العراقي وهو يتفرج على لعبة كرة 
القدم داخل قبة االمم املتحدة .. 
وهل ا�سابتك نوبة من ال�سحك 

وانت تقراأ بيان وزارة اخلارجية 
التي اخربتنا انها تتابع مو�سوع 
ال�سورة التي مت تداولها ملوظف 

دبلوما�سي �ُسغل عن متابعة 
واجباته ، ارجوك ان تكمل بيان 

اخلارجية الذي تب�سرنا فيه بانها 
�ستتخذ االإجراءات املنا�سبة 

مبا يكفل للدبلوما�سية العراقية 
ح�سورها". ومل تخربنا الوزارة 

لا�سف من و�سع هذا الدبلوما�سي 
يف من�سبة واي وا�سطة ا�سرت 

على ان تاأتي مب�سجع من الدرجة 
الثالثة لتجل�سه على كرا�سي 

داخل االمم املتحدة .. منذ 
�سنوات واحلكومة تكافاأ التواب 
املتقاعدين واقارب ال�سيا�سين ،  

وجمموعة من الذين �ساهموا 
يف و�سع هذه الباد على خارطة 

الدول االأكرث ف�سًا، بطرح 
اأ�سمائهم للعمل �سفراء؟ اأنا من 

وجهة نظري اأقول اإن هوؤالء 
اأف�سل من ميثل العراق يف الوقت 

احلا�سر، فالف�سل الداخلي يجب 
اأن ت�ساحبه وجوه فا�سلة متثله 

يف بلدان العامل.
قراأنا قبل عام من هذا التاريخ 
كيف و�سعت احلكومة القائمة 

التي اأُعدت لل�سفراء ، فهذا 
ابن النائب فان ، وذاك �سقيق 

النائب عان ، وهذه ابنة 
ال�سيا�سي املعروف وهوؤالء من 
ع�سرة امل�سوؤول الكبر وهناك 
اال�سدقاء واالحباب  ، كل هذه  

اإىل  �سفاراتنا  "الكفاءات" حولت 
ملتقيات �سيا�سية وفكرية ت�سرح 

للعامل كيف ا�ستطعنا اأن ندحر 
االإمربيالية يف عقر دارها، واأن 

نتفوق يف ال�سناعة والعلوم 
والتعليم وال�سحة على باد ال�سيد 

جون�سون الذي قدم ا�ستقالته 
من من�سب رئي�ص الوزراء النه 
اقام حفلة �سغرة ايام احلجر 

ال�سحي .
منذ اأن ترك �سا�ستنا "املعار�سة" 

وجل�سوا على كرا�سي ال�سلطة، 
كان وا�سحًا للمواطن اأنهم لن 

يتخلوا عن مقاعدهم، واأنهم 
يعدون اأبناءهم واأقاربهم 

واأ�سحابهم ملنا�سب جديدة، لذلك 
تراهم يتقافزون يف الف�سائيات، 

يتبادلون ال�ستائم واللعنات، لكنهم 
يجل�سون حتت قبة الربملان لكي 
يف�سلوا ثوبًا جديدًا ملوؤ�س�سات 

الدولة على مقا�سهم .
مل يكتِف �سا�ستنا "منقذو" 

هذه الباد، باأن ي�سيطروا على 
موؤ�س�سات الدولة يف داخل الباد، 

واأن ت�سبح امل�ساريع واملقاوالت 
من ح�ستهم، بل يريدون اأن 
يعطونا در�سًا يف االنتهازية 
والو�سولية، ويف اإنقاذ هذه 

الباد بحرب حترير من العراقين 
جميعًا الذين ال يرفعون اأكفهم 

اإىل ال�سماء �ساكرين النعمة التي 
يعي�سون بها.

يف كل اأعراف ال�سلك الدبلوما�سي 
اأنه يجب اأن يكون من يعن �سفرًا 

قد اأم�سى �سنوات يف العمل 
الدبلوما�سي، لكننا و�سعنا �سفرا 

هوايته ال�سيد بالقاذفة ، و�سفر 
اآخر يتباهى بد�سدا�سته يف 

ا�سواق موريتانيا ، و�سفر طاف 
البلدان من م�سر اىل الفاتيكان 

اىل الدمنارك وبانتظار ان يحط 
الرحال يف جزر الواق واق  ، 

ميزته انه اقارب �سيا�سي كبر .

 كوميديا 
دبلوما�سية!!

دانتي يف حب

 علي ح�سني

الطقس
اأعلنت الهيئة العام���ة لاأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�ص لهذا اليوم )االثنن( 
اأن درجات احلرارة  تنخف�ص قليا عن معدالتها ليوم اأم�ص يف بغداد والعديد من 

املحافظات، واأن اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�ص مناطق الباد.
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( يحتف��ي ب�"حار���ص احلكايات" القا���ص والروائ��ي جهاد جميد بي��ت ال���)

زيتا جونز يف قائمة 
اأ�سهر حلوى الأكثـر جاذبية 

 بالعامل.. 
ك�سف "�سر" 

حروفها 
املميزة

الــنــبــي  عــبــد  عــلــي   
الزيدي 

الكاتب الم�سرحي، فاز بانتخابات 
التي جرت  ق��ار  ادب���اء ذي  ات��ح��اد 
مكتب  اختيار  تم  اي��ام، حيث  قبل 
ال�سّيال،  علْي  االدب��اء  من  تنفيذي 
وال�ساعرة  م�سار النا�سري، التي 
تم اختيارها نائبًة لرئي�ص االتحاد 
التميمي   ر���س��ك  ح���ازم  وال�����س��اع��ر 
وح��ي��در ال�����س��وي��ل��ي، ا���س��اف��ة ال��ى 
الكاتب الم�سرحي علي عبد النبي 

الزيدي.

 ح�سين علي هارف 
�سدر  واالك���ادي���م���ي،  ال��م�����س��رح��ي 
"عراب  بعنوان  كتاب  م��وؤخ��را  له 
واع��م��ال  �سيرة  ي��ت��ن��اول  الدمى" 
ف���ن���ان ال����دم����ى ال����راح����ل ط����ارق 
كتابه:  عن  هارف  وقال  الربيعي، 
"هذا الكتاب توثيقي امين ودقيق 
ال��م�����س��رح  رواد  اح����د  ل��م�����س��ي��رة 
الربيعي  ط���ارق  للدمى  ال��ع��راق��ي 
ريادات"،  �سل�سلة  يحمل  وال��ذي 
محاورمختلفة  "الكتاب  وا�ساف 

وت��ح��ل��ي��ل ل��م�����س��ي��رة ال��رب��ي��ع��ي 
ال��ف��ك��اه��ة ولي�ص  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��ده 
ال�سحك، وتوظيفه التربوي لها".

 ح�سين نهابه 
ا�ست�سافته  والمترجم،  ال�ساعر 
ندوة  في  للترجمة  الماأمون  دار 
بين  االدب��ي��ة  "الترجمة  بعنوان 
النقل  ال��ل��غ��وي وواق����ع  ال��م��ع��ي��ار 
عن  ن��ه��اب��ة  ت��ح��دث  والتقويم". 
انطولوجيا ال�سعر اال�سباني وعن 

ترجمة ق�سيدة النثر.

احتفــى بيت املدى يف �ســارع املتنبي، اجلمعة الفائتة، بالقا�ص والروائي العراقي جهاد جميد، يف جل�سة ا�ساء بها زمالوؤه 
حياتــه وجتربته ال�سرديــة والن�سالية. يف بداية اجلل�سة التي ادارها القا�ص ح�ســني ر�سيد، حتدث عن املحتفى به بانه 
"ل ميكن احلديث عن القا�ص والروائي جهاد جميد ب�سهولة ملا له من مكانة مهمة يف ال�سردية العراقية وعمله النقابي 

ومواقفه ال�سيا�سية املعروفة، وارتبطت اغلب اعماله باملوقف ال�سيا�سي والتي لي�ست بعيدة عن هموم النا�ص".
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