ميكنكم متابعة املوقع
االلكرتوين
من خالل قراءة :QR Code

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

follow us on our Website
or download Al Mada App on stores
زهري اجلزائري يكتب:
تداعيات (فـي الق�سوة)

10

�أندريه كونت �سبونفيل:
كورونا علمتنا �أهمية
الت�ضامن وحب احلرية

11

عواد علي :الرواية
�ست�أخذ من ال�شعر عر�شه
املتوّج فـي العراق

Email: info@almadapaper.net
www.almadapaper.net

9

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العدد ( )4825ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد ( )6كانون الأول 2020

جريدة �سيا�سية يومية

التح�ضريات انطلقت قبل ثالثة �أ�شهر و�ستبد�أ باجتماع يح�ضره الكاظمي �أي�ضا

ال�صدر ميهد ل�صلح مع املالكي عرب دعوة
ترميم البيت ال�شيعي

 بغداد /حممد �صباح
مه ��دت تعليق ��ات زعي ��م
التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در ،ل�صل ��ح بين ��ه وب�ي�ن زعيم
ائتالف دولة القانون نوري املالكي
بح�س ��ب �أو�ساط �سيا�س ��ية قالت ان
"دعوة ترميم البيت ال�شيعي" متثل
منطلق طريق ال�صلح.
كذل ��ك يتح ��دث ن ��واب ع ��ن اجتماع
مرتقب يجمع بني القوى ال�سيا�سية
ال�ش ��يعية ورئي� ��س احلكوم ��ة
م�ص ��طفى الكاظم ��ي لـ"ت�ص ��حيح
العالقات" بني جميع الأطراف.
ويك�ش ��ف بدر الزي ��ادي ،النائب عن
كتل ��ة حتال ��ف �س ��ائرون �أن ��ه "بع ��د
دع ��وة مقت ��دى ال�ص ��در �إىل ترمي ��م
البيت ال�ش ��يعي انطلق ��ت مباحثات
ومناق�ش ��ات ب�ي�ن الق ��وى ال�ش ��يعية
للتح�ض�ي�ر �إىل لقاء مرتقب يجمعها

برئي� ��س جمل�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي" ،م�ش ��ددا على �أن "جميع
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ال�شيعي ��ة لديها
الرغب ��ة يف احل�ض ��ور �إىل ه ��ذا
االجتم ��اع" .وكان زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در دعا يف
تغريدة له على تويرت قبل ثالثة �أيام
�إىل ترميم البيت ال�شيعي من خالل
اجتماع ��ات مكثف ��ة لكتاب ��ة ميث ��اق
�شرف عقائدي و�آخر �سيا�سي نرفع
فيه راية ال اله الل ��ه ..حممد ر�سول
الل ��ه ..علي ويل لل ��ه (ح�سب تعبري
ال�صدر) مبنه ��ج �إ�صالحي وحدوي
نزيه بال فا�سدين وال تبعيني.
وي�ضي ��ف الزي ��ادي �أن "ه ��ذا
املو�ض ��وع �سيك ��ون بعي ��دا ع ��ن
االنتخاب ��ات �أو �أي �ش ��يء يخ� ��ص
التحالفات ،بل ه ��و جمرد الرتميم،
و�إعادة العالقات ب�صورة �صحيحة
بني الأطراف".
 التفا�صيل �ص2

مدار�س يف بغداد خالل �أزمة كورونا ( ...عد�سة :حممود ر�ؤوف)

الربملان يقر�أ قان��ون اقرتا�ض جديد لتموي��ل االنتخابات
 بغداد /المدى
�أنه ��ى مجل�س الن ��واب ،ام�س ال�سب ��ت ،القراءة
الأولى لم�شروع قانون تمويل نفقات انتخابات
مجل� ��س النواب ،فيما �ص ��وت على عدة م�شاري ��ع ،قبل �أن
يرف ��ع جل�ست ��ه �إلى ي ��وم غد الإثني ��ن .وا�ص ��درت الدائرة

الإعالمي ��ة لمجل� ��س الن ��واب بيانا تلقت (الم ��دى) ،ن�سخة
منه ،جاء فيه �أن "قانون تمويل انتخابات مجل�س النواب
ين� ��ص على تحديد مبالغ الموازن ��ة االنتخابية للمفو�ضية
العليا الم�ستقلة لالنتخابات للعامين  2020و 2021بمبلغ
ثالثمائة وت�سع وع�شرون مليار دينار عراقي وذلك لتغطية
نفقات ت�أمي ��ن م�ستلزم ��ات العملية االنتخابي ��ة من ال�سلع

والخدم ��ات البرام ��ج خا�ص ��ة انتخاب ��ات مجل� ��س النواب
العراقي لعام  ."٢٠٢١وفي �سياق �آخر� ،أ�ضاف البيان� ،أن
"البرلمان �صوت خالل جل�سته بالرف�ض من حيث المبد�أ
على م�شروع قانون الالجئين و�إعادته الى الحكومة ،فيما
�صوت على م�شروع قانون ان�ضمام جمهورية العراق الى
اتفاقي ��ة حدود الم�س�ؤولي ��ة عن المطالب ��ات البحرية لعام

 1976في �صيغتها المعدلة ببروتوكول عام  1996بما في
ذلك ح ��دود الم�س�ؤولية المعدلة فيه" .وتابع" ،كما �صوت
البرلمان عل ��ى م�شروع قانون ان�ضم ��ام جمهورية العراق
ال ��ى بروتوكول عام  2005المع ��دل التفاقية قمع االعمال
غي ��ر الم�شروع ��ة الموجهة �ض ��د �سالمة المالح ��ة البحرية
لعام ."1988

 10وزير اخلارجية يدعو لنزع فتيل الأزمات �سلميَّا
 بغداد /المدى
طالب عبد العزيز
يكتب :الت�شرينيون
قادمون
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�أك ��د وزير الخارجية ف� ��ؤاد ح�سين،
�أن �إر�س ��اء دعائ ��م اال�ستق ��رار ف ��ي
منطقة ال�ش ��رق الأو�سط لن يتح َّق ��ق ما لم يت َّم
انته ��اج �سيا�س ��ات ثابت ��ة وواقع َّي ��ة ودائم َّي ��ة
لح� � ّل ُب� ��ؤر ال�صراع ��ات ون ��زع فتي ��ل الأزمات
المنطق ��ة ،م�ش ��ددًا على تجني ��ب �أن يكون
ف ��ي ِ
الع ��راق �ساحة لل�صراعات �أو مُنط َل ًقا لالعتداء

النا�صرية ت�ستعيد "ت�شرين" واملحافظات ت�ساند

 ذي قار /ح�سين العامل
لطفية الدليمي تكتب:
الالهثون وراء ( د) .
مزورة !
ّ

�سوق المو�صل يفتح
ً
طاويا �صفحة
�أبوابه
الحرب مع داع�ش
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عل ��ى دول الج ��وار .و�ش ��دد ح�سين ف ��ي كلمته
خالل ح ��وار المنامة عل ��ى �أن "�إر�س ��اء دعائم
اال�ستق ��رار ف ��ي منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط لن
يتح َّق ��ق م ��ا ل ��م يت� � َّم انته ��اج �سيا�س ��ات ثابتة
وواقع َّي ��ة ودائميَّة لح ّل ُب�ؤر ال�صراعات ونزع
المنطقة بال�سُ بُل ال�سلميَّة".
فتيل الأزم ��ات في ِ
ولف ��ت �إلى تجني ��ب �أن "يكون الع ��راق �ساحة
لل�صراع ��ات �أو مُنط َل ًق ��ا لالعت ��داء عل ��ى دول
ُ
"التداخالت والت�شابُكات
الجوار" ،مبي ًن ��ا �أن

الت ��ي ي�شهده ��ا عالمن ��ا عل ��ى �صعي ��د عالقاته
الدوليَّة ال تجعل �أيّ دولة في م�أمن ومعزل عن
التحدِّيات".
ودعا وزي ��ر الخارجي ��ة �إل ��ى "المحافظة على
والدولي وتحقيق مُتط ّلباته"،
إقليمي
ّ
الأمن ال ّ
الف ًت ��ا �إل ��ى �أن "غياب �آليّات ح � ِّ�ل النزاعات في
المنطق ��ة جعلها من �أكث ��ر مناطق العالم تو ُّت ًرا
وت�أ ُّز ًم ��ا ،وخ َّلفت �أو�ضاعً ��ا من عدم اال�ستقرار
تر�سخت �آثا ُرها".
َّ

�شه ��دت النا�صري ��ة ،الجمع ��ة،
تظاه ��رة �ش ��ارك فيه ��ا الآالف من
المحتجي ��ن وحمل ��ت مطال ��ب محا�سبة قتلة
المتظاهري ��ن واج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة
ب ��دون �ضغ ��ط ال�س�ل�اح المنفل ��ت .و�شه ��دت
كل م ��ن بغ ��داد وكربالء ومحافظ ��ات اخرى
تظاه ��رات م�سان ��دة ال ��ى النا�صري ��ة .وقال
النا�ش ��ط والحقوق ��ي ح�سي ��ن الغراب ��ي
لـمرا�سل (المدى) في ذي قار� ،إن "تظاهرات
ت�شري ��ن ا�ستع ��ادت زخمها رغم م ��ا تعر�ضت
ل ��ه ال�ساح ��ات من اقتح ��ام وتروي ��ع وحرق

وتجري ��ف للخي ��ام ،ورغ ��م م ��ا يواجه ��ه
المتظاه ��رون م ��ن جرائ ��م قت ��ل وترهي ��ب
وحم�ل�ات قم ��ع" .و�أ�ضاف الغراب ��ي ان "ما
�شهدت ��ه �ساح ��ات التظاه ��ر ي ��وم الجمع ��ة
�أع ��اد للذاك ��رة فعالي ��ات االنطالق ��ة االول ��ى
للتظاه ��رات الت ��ي كان ��ت تتح ��دى القت ��ل
والموت ف ��ي زمن حكوم ��ة الرئي�س ال�سابق
ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،وه ��ي تبع ��ث بر�سالة
اليوم مفادها ان انتفا�ض ��ة ت�شرين م�ستمرة
ولن تموت" ،منوها ال ��ى ان "الهجوم الذي
ق ��ام به م�سلحون من اتب ��اع التيار ال�صدري
عل ��ى �ساح ��ة الحبوب ��ي ج ��رى ام ��ام انظار
الق ��وات االمنية وم ��ن دون ان تتدخل لوقف

الهج ��وم او اعتق ��ال المهاجمين وهذا يماثل
ما ح�صل من جرائم على يد الطرف الثالث".
وا�ضاف النا�شط �أن "المتظاهرين تبنوا من
خ�ل�ال �شعاراته ��م وهتافاتهم مب ��ادئ البيت
الوطني خالفا لدعوات البيت الطائفي".
وع ��ن لق ��اءات نا�شط ��ي التظاه ��رات بممثلة
االمي ��ن الع ��ام لالم ��م المتح ��دة والمرجعية
الدينية قال الغرابي ان "المتظاهرين وبعد
تعر�ض �ساحة الحبوبي للهجوم في الجمعة
االخي ��رة م ��ن �شه ��ر ت�شرين الثان ��ي نا�شدوا
المرجعية الديني ��ة واالمم المتحدة لل�ضغط
باتجاه ت�أمين الحماية للمتظاهرين والتقوا
بالمرجعية وممثلة يونامي".

رواد املعرفة بانتظار فتح معر�ض العراق الدويل للكتاب �أبوابه
 عامر م�ؤيد
ينتظر �آالف العراقيني بفارغ
ال�صرب افتتاح معر�ض العراق
للكتاب ال��ذي �سيقام على ار���ض معر�ض
بغداد الدويل يف التا�سع من ال�شهر احلايل
مب�شاركة وا��س�ع��ة م��ن دور ن�شر حملية
وعربية وعاملية كذلك.
وبعد غياب ق�سري للقراء ع��ن جتمعات
معار�ض الكتاب ب�سبب جائحة كورونا
وغلق التجمعات امامهم من قبل وزارة
ال���ص�ح��ة ،ف ��ان م�ع��ر���ض ال��ع��راق للكتاب
�سيفتح اب��واب��ه ام��ام�ه��م وف��ق اج���راءات
�صحية عالية جدا ،بح�سب م�ؤ�س�سة املدى
القائمة على املعر�ض.
ويقول زين يو�سف يف حديثه لـ(املدى)،

ان "اجلميع ي�ن�ت�ظ��ر ه ��ذا االم� ��ر ب �ف��ارغ
ال�صرب خا�صة مع غياب معار�ض الكتاب،
ف�ضال ع��ن ق��دوم دور ن�شر عربية مميزة
وفقا للأخبار املنت�شرة عرب موقع املعر�ض
مبواقع التوا�صل االجتماعي".
وب�ي�ن ي��و��س��ف وه��و اح��د امل�ساهمني يف
مهرجانات ال �ق��راءة مثل (ان��ا ع��راق��ي انا
اقر�أ) ان "هذه املعار�ض هي فر�صة جميلة
للتجمع ما بني اال�صدقاء ورواد الكتاب
اي�ضا وف�ت��ح �آف ��اق للنقا�ش ح��ول ق�ضايا
ثقافية وفكرية �شائكة".
وا�شار اىل ان "اجلميع افتقد التجمعات
وامل �ه��رج��ان��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ب�سبب جائحة
كورونا التي ادت اىل غلق جميع املنافذ
احلياتية وها هي عجلة احلياة تعود اىل
الدوران مرة اخرى واالنطالق �سيكون من

معر�ض العراق للكتاب".
ورمب� ��ا �أك �ث�ر م ��ا ��س�ي�ن�ت�ظ��ره ال �ق��ادم��ون
اىل م �ع��ر���ض ال� �ع ��راق ال � ��دويل ل�ل�ك�ت��اب
ه��ي ال �ن��دوات واجلل�سات الثقافية التي
�ستقام ب�شكل يومي داخل اروقة املعر�ض
وب �ت��واج��د مثقفني ك �ب��ار ل�ه��م يف النتاج
االدب� ��ي ال �ك �ث�ير .ول ��ن يقت�صر معر�ض
العراق ال��دويل للكتاب على �ساعات فتح
حم��دودة بل �سيكون متاحا للزائرين من
ال�ساعة العا�شرة �صباحا وحتى العا�شرة
م�ساء ومل ��دة  11ي��و ًم��ا م��ا يعطي فر�صة
للموظفني او ا�صحاب االعمال احلرة يف
زيارة املعر�ض.
وت �ق��ول لينا حممد – نا�شطة يف جمال
حقوق االن�سان يف حديثها ل�ـ(امل��دى) ،ان
"املعر�ض الذي �سيقام يف االيام املقبلة،

هو ن�شاط مهم لي�س من الناحية الثقافية
فقط بل من الناحية احلياتية ،حيث ان
العام احلايل والذي �شارف على االنتهاء
كانت ابواب التجمعات فيه مغلقة".
وتوقعت حممد يف حديثها ان "معر�ض
ال �ع��راق للكتاب �سي�شهد اع� ��دادا كبرية
م��ن ال��زائ��ري��ن ب�سبب �شغف امل��واط�ن�ين
باخلروج ولقاء الأحبة واال�صدقاء ،وان
ابواب املعر�ض ومع رفوف الكتب �ستكون
�شاملة للجميع".
وذك��رت حممد ان "الق�ضية املطمئنة هي
ال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى وج ��ود اج � ��راءات �صحية
م���ش��ددة ال�سيما م��ع ا��س�ت�م��رار فايرو�س
كورونا ،كذلك فان اعالن كربى دور الن�شر
العربية عن م�شاركتها يف املعر�ض هو امر
مميز ينتظره رواد الكتاب".

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ال�صراع على احلدود ي�شعل
ثاين خالف بني احل�شد
وقيادة عمليات الأنبار
 بغداد /تميم الح�سن
اذا عرفن ��ا كي ��ف تت ��م �إدارة الح ��دود العراقي ��ة خا�ص ��ة م ��ع
�سوري ��ا� ،سنتمك ��ن من الو�ص ��ول الى الأ�سب ��اب التي دفعت
قيادي بالح�شد الى التهديد بقطع يد �ضابط رفيع في االنبار.
وتق ��ول بع� ��ض الت�سريب ��ات ،ان ا�س ��رار كثي ��رة تجري عل ��ى الحدود
وتتم معاقبة كل الجهات التي تحاول ال�س�ؤال او عرقلة دخول بع�ض
العربات المجهولة الى داخل العراق.
وعل ��ى خلفية تلك االحداث ا�صدر الح�شد ال�شعبي ،قرا ًرا بايقاف احد
عنا�صره بعد تهديده لقائد عمليات االنبار نا�صر الغنام.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى الكاظم ��ي ،قد �سبق باع�ل�ان ت�شكيل
لجن ��ة تحقيق حول م ��ا ا�شيع بان الغن ��ام اراد رفع �ص ��ور ابو مهدي
المهند�س النائب ال�سابق لهيئة الح�شد ،من مواقع في االنبار.
وي�ؤك ��د م�صدر مطلع في االنبار لـ(الم ��دى) انه خلف ق�صة رفع �صور
المهند� ��س "هناك تناف�س محم ��وم لب�سط نفوذ بع� ��ض الف�صائل على
االنبار وخا�صة على الحدود".
وتم�ل��أ الف�صائل طول الح ��دود مع �سوريا (نح ��و  600كم ن�صفها مع
االنب ��ار) ب�ص ��ور �سليماني والمهند� ��س و�شعارات وراي ��ات مختلفة،
فيما يقول الم�صدر ان "ال�صور هي �آخر هموم النا�س".
ف ��ي وق ��ت مبكر من عملي ��ات التحري ��ر من داع� ��ش ،قفز ال ��ى الم�شهد
ال�صراع على الح ��دود ،وهو ربما ال�سبب وراء �إق�صاء قائد العمليات
الذي �سبق الغنام.
 التفا�صيل �ص3
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ال�صدر ميهد ل�صلح مع املالكي عرب دعوة ترميم البيت ال�شيعي

 ت���ي���ار احل���ك���م���ة :ال����ع����ودة �إىل ال��������وراء م��رف��و���ض��ة
 بغداد /حممد �صباح

حينها اتفقوا على منح احلرية كاملة
ل ��كل الق ��وى والأط ��راف يف اختيار
طريقة امل�شاركة باالنتخابات".

مهدت تعليقات زعيم
التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر ،ل�صلح بينه
وبني زعيم ائتالف دولة
القانون نوري املالكي
بح�سب �أو�ساط �سيا�سية
قالت ان "دعوة ترميم
البيت ال�شيعي" متثل
منطلق طريق ال�صلح.
كذلك يتحدث نواب عن
اجتماع مرتقب يجمع بني
القوى ال�سيا�سية ال�شيعية
ورئي�س احلكومة م�صطفى
الكاظمي لـ"ت�صحيح
العالقات" بني جميع
الأطراف.

املالكي والعامري
واخلزعلي
وتعود فك ��رة �إحياء العم ��ل باللجنة
ال�سباعي ��ة املتوقف ��ة من ��ذ �أ�شه ��ر �إىل
احلوارات اجلانبي ��ة التي جرت بني
زعي ��م ائت�ل�اف دولة القان ��ون نوري
املالك ��ي ،ورئي�س منظم ��ة بدر هادي
العام ��ري ،وقائ ��د حرك ��ة ع�صائ ��ب
�أه ��ل احل ��ق قي� ��س اخلزعل ��ي ،وفقا
للنائ ��ب املالك ��ي ال ��ذي اك ��د �أن "هذه
امل�ش ��اورات ج ��رت قبل �سف ��رة �أمني
عام ح ��زب الدعوة نوري املالكي �إىل
�إيران" التي جرت قبل فرتة.
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ع ��ن كرب�ل�اء �إىل
�أن "الفك ��رة ج ��اءت بع ��د ان ��دالع
املظاه ��رات يف الع ��ام املا�ض ��ي وم ��ا
رافقها من احداث قتل وجرح العديد
م ��ن املتظاهرين الت ��ي �أعطت �صورة
م�شو�ش ��ة للقوى ال�شيعي ��ة" ،م�ضيفا
�أن "ه ��ذه احل ��وارات تط ��ورت فيما
بعد لت�شمل جميع القوى ال�شيعية".
وي�ؤك ��د �أن "�أع�ضاء ه ��ذه اللجنة هم
كل من ن ��وري املالكي رئي�س ائتالف
دول ��ة القان ��ون ،وه ��ادي العام ��ري
زعيم منظمة ب ��در ،وقي�س اخلزعلي
قائ ��د حرك ��ة ع�صائ ��ب �أه ��ل احل ��ق،
عب ��د احل�س�ي�ن املو�س ��وي ع ��ن كتل ��ة
الف�ضيلة ،وعم ��ار احلكيم زعيم تيار
احلكم ��ة ،وحي ��در العب ��ادي رئي� ��س
كتل ��ة ائت�ل�اف الن�ص ��ر ،وممث ��ل عن
�سائرون".
وي�ش ��دد عل ��ى �أن "امل�ساع ��ي ما زالت
قائم ��ة لإع ��ادة ت�شكي ��ل التحال ��ف
الوطن ��ي م ��رة �أخ ��رى م ��ن خ�ل�ال
امل�ش ��اورات واملباحث ��ات التي يقوم
به ��ا �أع�ض ��اء اللجن ��ة التفاو�ضي ��ة"،
معرتفا ان "الأمر يف غاية ال�صعوبة
ب�سب ��ب اخلالف ��ات ب�ي�ن توجه ��ات
القوى ال�شيعية".
ويتوق ��ع ع�ض ��و جلن ��ة العالق ��ات
اخلارجي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب �أن
"يك ��ون هن ��اك ائت�ل�اف انتخاب ��ي

الكاظمي على خطى
الأزمة
ويك�ش ��ف ب ��در الزي ��ادي ،النائب عن
كتل ��ة حتال ��ف �سائ ��رون �أن ��ه "بع ��د
دع ��وة مقت ��دى ال�ص ��در �إىل ترمي ��م
البي ��ت ال�شيع ��ي انطلق ��ت مباحثات
ومناق�ش ��ات ب�ي�ن الق ��وى ال�شيعي ��ة
للتح�ض�ي�ر �إىل لق ��اء مرتقب يجمعها
برئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي" ،م�شددا عل ��ى �أن "جميع
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ال�شيعي ��ة لديه ��ا
الرغب ��ة يف احل�ض ��ور �إىل ه ��ذا
االجتماع".
وكان زعي ��م التي ��ار ال�صدري مقتدى
ال�ص ��در دع ��ا يف تغري ��دة ل ��ه عل ��ى
توي�ت�ر قب ��ل ثالث ��ة �أي ��ام �إىل ترميم
البيت ال�شيعي م ��ن خالل اجتماعات
مكثف ��ة لكتابة ميثاق �ش ��رف عقائدي
و�آخ ��ر �سيا�سي نرفع في ��ه راية ال اله
الله ..حممد ر�س ��ول الله ..علي ويل
لل ��ه (ح�سب تعب�ي�ر ال�ص ��در) مبنهج
�إ�صالحي وحدوي نزيه بال فا�سدين
وال تبعيني.

ال�صدر خالل
لقائه املالكي..
�أر�شيف
وي�ضيف الزيادي �أن "هذا املو�ضوع
�سيك ��ون بعيدا ع ��ن االنتخاب ��ات �أو
�أي �شيء يخ� ��ص التحالفات ،بل هو
جم ��رد الرتمي ��م ،و�إع ��ادة العالق ��ات
ب�ص ��ورة �صحيح ��ة ب�ي�ن الأطراف"،
مو�ضح ��ا �أن "اللق ��اءات احلالي ��ة ما
زال ��ت غ�ي�ر ر�سمي ��ة لك ��ن �ستتبل ��ور
يف اللق ��اء اجلامع للكت ��ل مع رئي�س
احلكومة خالل ال�ساعات املقبلة".
�صلح بني املالكي وال�صدر
وي�ؤك ��د النائب عن حمافظة الب�صرة
�أن "دع ��وة ال�صدر كانت موجهة �إىل
جمي ��ع القوى ال�شيعي ��ة التي رحبت
بدع ��وة ال�ص ��در مب ��ا فيه ��ا ائت�ل�اف
دولة القانون" ،معتربا �أنها "خطوة

نح ��و التقارب يف وجهات النظر بني
جميع الأطراف".
وب ��د�أت اخلالف ��ات ب�ي�ن ال�صدري�ي�ن
وزعيم ائتالف دول ��ة القانون نوري
املالك ��ي يف �آذار م ��ن الع ��ام 2008
عندما خا�ض حملة ع�سكرية ا�سماها
"�صولة الفر�سان" بدعم من القوات
الأمريكية �آن ��ذاك �ضد عنا�صر جي�ش
امله ��دي التابعني لل�ص ��در يف العديد
من املحافظات.
وك�شف ��ت (امل ��دى) يف �شه ��ر �شب ��اط
املا�ض ��ي ع ��ن قي ��ام رئي� ��س حتال ��ف
الفت ��ح ه ��ادي العام ��ري بالتو�س ��ط
لإعادة ترميم البيت ال�شيعي وحاول
تقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن زعي ��م
ائتالف دولة القان ��ون نوري املالكي

وزعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در و�إنه ��اء حال ��ة القطيع ��ة بني
الطرفني.
وع ��ن امكاني ��ة وج ��ود �صل ��ح ب�ي�ن
املالكي وال�صدر يو�ضح ع�ضو جلنة
الأمن والدف ��اع النيابي ��ة" :علينا �أن
ال ن�ستب ��ق الأح ��داث ،لك ��ن الرغب ��ة
موجودة".
�إعادة العمل باللجنة
ال�سباعية
ب ��دوره ،يك�ش ��ف ح�س�ي�ن املالك ��ي،
النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن
"الق ��وى ال�شيعية ال�سبع (�سائرون،
وب ��در ،ودول ��ة القان ��ون ،والن�ص ��ر،

واحلكم ��ة ،والف�ضيل ��ة ،و�صادقون)
اتفق ��ت قب ��ل �شهرين �أو ثالث ��ة �أ�شهر
على �إعادة العم ��ل باللجنة ال�سباعية
املتوقف ��ة منذ ف�ت�رة طويل ��ة" ،مبينا
�أنها "ته ��دف �إىل التهدئ ��ة واالبتعاد
ع ��ن الرتا�ش ��ق الإعالمي قب ��ل �إجراء
االنتخابات".
ويو�ض ��ح �أن "اللجن ��ة ال�سباعي ��ة
من ��ذ ت�شكيله ��ا عق ��دت قراب ��ة ع�شرة
اجتماع ��ات وغالب ��ا م ��ا تك ��ون ه ��ذه
االجتماعات �أ�سبوعية ،وكان �آخرها
يف من ��زل عب ��د احل�س�ي�ن املو�سوي،
النائب عن كتلة الف�ضيلة الربملانية"،
م�ش�ي�را �إىل ان "من بني �أهم الق�ضايا
الت ��ي بحث ��ت وطرح ��ت يف ه ��ذه
االجتماع ��ات ه ��ي �إمكاني ��ة �إحي ��اء

التحالف الوطني".
ويلف ��ت املالك ��ي �إىل �أن "الق ��وى
ال�شيعي ��ة مازال ��ت خمتلف ��ة وغ�ي�ر
متفق ��ة عل ��ى تعي�ي�ن رئي� ��س له ��ذه
اللجنة بعدم ��ا طرح ا�سم طارق جنم
والذي الق ��ى رف�ضا وحتفظا من قبل
الأط ��راف ال�شيعية والت ��ي اعتربته
غ�ي�ر م�ستق � ٍ�ل ومنت � ٍ�م �إىل ح ��زب
الدعوة".
ويلف ��ت �إىل �أن "اللجن ��ة ناق�شت يف
اجتماعاته ��ا ال�سابق ��ة �أي�ضا مواقف
الق ��وى ال�شيعي ��ة ب�ش� ��أن كيفي ��ة
امل�شارك ��ة والن ��زول يف االنتخابات
الربملانية املقبلة هل �ستكون بقوائم
منف ��ردة �أو عل ��ى �ش ��كل ائتالف ��ات
وحتالف ��ات" ،م�ضيفا �أن "املجتمعني

م�س�ؤولون :التنظيم يحاول �إثبات وجوده عرب تنفيذ عمليات متفرقة

�صالح الدين والأنبار ت�صدرتا عمليات داع�ش خالل الفرتة ال�سابقة

 ترجمة /حامد �أحمد
تبن ��ى تنظيم داع� ��ش خالل االي ��ام االخرية
م�س�ؤوليت ��ه ع ��ن هج ��وم �صاروخ ��ي عل ��ى
م�صف ��ى ال�صيني ��ة النفط ��ي يف حمافظ ��ة
�صالح الدين ،كذلك تبنى قتل جنود و�شرطة
وم�س�ؤول�ي�ن حمليني و�آخري ��ن يف حمافظة
االنبار.
وت�ص ��درت حمافظتا �ص�ل�اح الدين واالنبار
عمليات داع�ش .ففي �صالح الدين وحتديدا
يف منطق ��ة ال�شرقا ،عُرث بتاريخ  28ت�شرين
الث ��اين املا�ضي عل ��ى جثتي قروي�ي�ن اثنني
مقطوع ��ي الر�أ�س .ام ��ا الهجمات يف االنبار
فق ��د وقعت بعد �أيام قليلة م ��ن عودة افتتاح
املع�ب�ر احلدودي مع العربية ال�سعودية بعد
�إغالق ا�ستمر  30عاما.
رغ ��م ان ��ه بعي ��د ع ��ن ان ي�سيط ��ر عل ��ى �أي ��ة
م�ساح ��ة كربى م ��ن الأر� ��ض ،ف� ��إن التنظيم
العاب ��ر للح ��دود ال ��ذي اعل ��ن الع ��راق ع ��ن
هزميت ��ه قبل ثالث �سنوات ،ي�ستمر بن�شاطه
يف مناطق اعتاد امل�سلحون �أن ي�ستخدموها
كمخاب ��ئ يلج�أون لها على م ��دى عقود ،مثل
جبال حمرين ومناطق �صحراوية اخرى.
يب ��دو ان ق�سم ��ا م ��ن العنا�ص ��ر الب ��ارزة يف
التنظي ��م متكن ��ت م ��ن التمل� ��ص ع ��ن �إلق ��اء
القب� ��ض عليه ��ا لف�ت�رات طويل ��ة .عملي ��ات
الق ��اء القب� ��ض االخ�ي�رة يف كربي ��ات م ��دن
العراق تخللها �إلقاء القب�ض على "امل�س�ؤول
الإداري" لتنظيم داع�ش يدعى �أبو نب�أ ،الذي
يذك ��ر بان ��ه كان م�س�ؤوال عن جل ��ب التمويل
للتنظي ��م ونق ��ل الر�سائ ��ل م ��ا ب�ي�ن اع�ض ��اء
التنظي ��م .مت القاء القب�ض عل ��ى ابو نب�أ يف
مطار بغداد يف �شهر ت�شرين االول .كذلك مت
القاء القب�ض على امر�أة يف املو�صل بتاريخ

 27ت�شرين الث ��اين املا�ضي ،كانت تعمل مع
داع� ��ش عندم ��ا كان التنظي ��م م�سيط ��را على
املدينة.
عند االع�ل�ان عن القاء القب� ��ض على ابو نب�أ
يف  23ت�شري ��ن الثاين ،ق ��ال املتحدث با�سم
جه ��از مكافحة االره ��اب يف ت�صريح له بان
اجله ��از كان يتابع ��ه منذ ف�ت�رة طويلة وانه
ق ��د مت الق ��اء القب� ��ض عليه بينم ��ا كان يروم
رك ��وب �سيارة اج ��رة ملغادرة املط ��ار .وكان
جه ��از مكافحة االره ��اب قد اكت�س ��ب �سمعة
طيب ��ة كجهاز قوي خالل مرحلة احلرب �ضد
داع�ش.
وا�ستنادا اىل اللواء يحيى ر�سول ،املتحدث
با�س ��م رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي،

ف ��ان عملية جله ��از مكافحة االره ��اب �ضمن
م ��دى منطق ��ة جب ��ل خمم ��ور بتاري ��خ 30
ت�شري ��ن الث ��اين ا�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل �ست ��ة
م�سلح�ي�ن م ��ن تنظي ��م داع� ��ش .ثالث ��ة منهم
قتلوا خالل معرك ��ة مبا�شرة مع قوات جهاز
مكافح ��ة االره ��اب ،وثالث ��ة �آخ ��رون قتلوا
ب�ضرب ��ات جوي ��ة لق ��وات التحال ��ف .وق ��ال
ر�س ��ول عرب تويرت ان اح ��د ال�ضباط ا�صيب
بجروح طفيفة.
املتحدث با�سم التحالف الدويل ،الكولونيل
واي ��ن ماروت ��و ،ق ��ال للموني�ت�ر بتاريخ 30
ت�شري ��ن الث ��اين "التحال ��ف مل يلح ��ظ �أي
م�ؤ�ش ��ر ي ��دل عل ��ى ع ��ودة كب�ي�رة لداع� ��ش.
التنظي ��م مني بهزمية على االر�ض ،وقيادته

و�شبكت ��ه وموارده تراجع ��ت اىل حد كبري.
داع�ش مل تع ��د له القدرة لل�سيط ��رة على �أي
قطع ��ة ار�ض ب�ش ��كل م�ستم ��ر يف العراق او
�سوري ��ا .م�سلح ��و التنظي ��م يعمل ��ون االن
�ضمن عملي ��ات �ضيقة النط ��اق مقارنة باقل
م�ست ��وى للقاع ��دة خ�ل�ال ع ��ام  ،2010فهو
ينف ��ذ هجم ��ات انتهازية �أقل تعقي ��دا مع اقل
�ضحاي ��ا ،الج ��ل اثب ��ات وج ��وده لف�ت�رة من
الوقت".
وا�ضاف الكولونيل ماروتو بقوله "القوات
االمني ��ة العراقية وق ��وات التحال ��ف تقوم،
وب�ش ��كل ا�ستباق ��ي ،مبن ��ع والق�ض ��اء عل ��ى
خالي ��ا داع�ش النائم ��ة وخمابئ ��ه وقواعده
الع�سكري ��ة امل�ؤقت ��ة وم�ص ��ادر متويل ��ه

قوات امنية يف عمليات غربي العراق ..ار�شيف

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
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املدير العام
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حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
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وعنا�صره القيادي ��ة اي�ضا .داع�ش يتخذ من
الكهوف خمابئ له ،ومب�شاركتنا مع القوات
االمني ��ة العراقية ،نقوم بق�ص ��ف خمابئهم.
طامل ��ا يبق ��ى داع�ش ي�ش ��كل خط ��را وا�ضحا
وقائم ��ا لالم ��ن يف الع ��راق و�شم ��ال �شرقي
�سوريا ،فنح ��ن �سن�ستمر بتوجيه ال�ضربات
اليهم".
وا�ش ��ار املتح ��دث ماروت ��و يف ت�صري ��ح ل ��ه
بتاري ��خ  24ت�شري ��ن الث ��اين املا�ضي خالل
م�ؤمتر �صحفي عقد يف �شمال �شرقي �سوريا
�إىل انه ما يزال هناك  10000م�سلح لداع�ش
متبقني يف العراق و�سوريا .ماروتو امتنع
ع ��ن �إعط ��اء معلوم ��ات تف�صيلي ��ة ع ��ن عدد
ال�ضرب ��ات اجلوية االخ�ي�رة للتحالف التي
مت تنفيذه ��ا باملناط ��ق ال�صحراوي ��ة يف
االنبار والت ��ي ت�شرتك بحدودها مع �سوريا
واالردن وال�سعودي ��ة .ويف منطقة النخيب
التي يق ��ع فيها معرب عرعر احل ��دودي� ،شن
داع� ��ش عددا م ��ن الهجمات هن ��اك .وت�سبب
هج ��وم وقع بتاري ��خ  28ت�شرين الثاين يف
قري ��ة الك�س ��رة على الطري ��ق ال�سري ��ع املار
�شماال نح ��و الرطبة مبقتل م�س� ��ؤول حملي
م ��ع ع ��دة جن ��ود عراقي�ي�ن �آخري ��ن .ويف
ح ��ادث �آخر بتاريخ  23ت�شري ��ن الثاين ُقتل
رجل �شرط ��ة يف منطقة الرطب ��ة عندما فتح
م�سلح ��ون الن ��ار على عجلته .م�ص ��در �أمني
م ��ن االنب ��ار ق ��ال ملرا�سل ��ة املوني�ت�ر �شيل ��ي
كيتل�س ��ون ،ع�ب�ر الهاتف اال�سب ��وع املا�ضي
ب ��ان مدين ��ة القائ ��م احلدودية كان ��ت هادئة
خالل اال�سابيع االخرية ،ولكنه �أ�شار اىل ان
خلية جديدة لداع�ش يف مدينة هيت باجتاه
ال�ش ��رق كانت م�صدر قلق ،كما هو احلال يف
املنطقة املحيطة بالرطبة ب�أكملها.
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�أو �سيا�س ��ي ب�ي�ن دول ��ة القان ��ون
و�صادق ��ون وبدر بعي ��دا عن ائتالف
الن�ص ��ر واحلكم ��ة و�سائ ��رون"،
مو�ضحا �أن "هن ��اك اتهامات متبادلة
ب�ي�ن ه ��ذه الأط ��راف بع�ضه ��ا مرمي
يف �أح�ض ��ان جهة �شرقي ��ة ،وبع�ضها
مرمي يف اجلهة الغربية".
اىل ذل ��ك ،يق ��ول رحي ��م العب ��ودي،
ع�ض ��و الهيئ ��ة العامة لتي ��ار احلكمة
�إن "هن ��اك حم ��اوالت م ��ن �سائ ��رون
والفت ��ح ودولة القان ��ون للعودة �إىل
التحالف ��ات ال�سابق ��ة فبع�ضها يتعكز
عل ��ى العام ��ل العقائ ��دي ،وبع�ضه ��ا
على النخب التاريخية ،وفريق ثالث
يدع ��و �إىل امل�ش ��روع الط ��ويل (متتد
�إىل كل الع ��راق) وه ��ذا ميثل ��ه تي ��ار
احلكمة".
وي�ضيف �أنه "عل ��ى الكتل ال�سيا�سية
�أن ت�ستوع ��ب ث ��ورة ت�شري ��ن
وطموحات ال�شارع و�إرها�صاته النه
بخالف ذل ��ك �ستكون ه ��ذه الأطراف
خا�سرة" .وعقب عل ��ى ت�شكيل جلنة
�سباعي ��ة لإع ��ادة التحال ��ف الوطني
قائ�ل�ا ان "الع ��ودة �إىل ال�ساب ��ق
مرفو�ضة من قبل ال�شباب".
ويف ع ��ام � 2017أعل ��ن عمار احلكيم
رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة ان�سحابه من
التحالف الوطني مما �أدى �إىل تفتت
اكرب حتالف طائفي ت�شكل بعد العام
.2003
ويتاب ��ع العب ��ودي �أن "ه ��ذه اللجنة
التفاو�ضي ��ة امل�شكل ��ة حديث ��ا لي�ست
ب�أع ��داد �أو �أع�ض ��اء كامل ��ة" ،م�شككا
يف امكاني ��ة "م�شارك ��ة عمار احلكيم
باجتماع ��ات اللجن ��ة ال�سباعي ��ة
القائمة ب�ي�ن خمتلف القوى ال�شيعية
وال�ساعي ��ة �إىل ترمي ��م التحالف ��ات
ال�سابقة".
ويو�ض ��ح �أن "ال اعرتا� ��ض عل ��ى
اع ��ادة ت�ش ��كل البي ��ت ال�شيع ��ي لكن
وف ��ق معطي ��ات الواق ��ع م ��ن خ�ل�ال
االبتع ��اد ع ��ن حال ��ة االنف ��راد الت ��ي
�سبب ��ت ال�شتات وانحالل التحالف"،
م�ستبع ��دا "ع ��ودة حتال ��ف �شيع ��ي
ـ� �ـ �شيع ��ي ا�ستن ��ادا �إىل الوقائ ��ع
ال�سيا�سية".

التحالف الدويل :تخفي�ض
عدد القوات الأمريكية
ال ي�ؤثر على العمليات
 متابعة /المدى
قال المتحدث با�سم التحالف الدولي� ،إن قرار خف�ض عدد القوات
اً
�ضئيل على المهام الإجمالية لقوات
الأميركية �سيكون ت�أثيره
التحالف ،فيما �أكد ا�ستمرار قيادة قوات التحالف الدولي في دعمها
للقوات العراقية بالمعلومات اال�ستخبارية وتوفير الغطاء الجوي.
وق��ال المتحدث با�سم قيادة ق��وات التحالف الدولي العقيد وين
ماروكو �إن "تخفي�ض عدد القوات الأميركية في العراق �ضمن قوات
التحالف الدولي لمحاربة داع�ش من � 3000إلى  2500لن يكون له
ت�أثير كبير في المهام والعمليات التي يقوم بها التحالف لهزيمة
داع�ش في العراق و�سوريا" ،مبي ًنا �أن "قيادة التحالف �ست�ستمر
بعملها من خالل توفير المعلومات اال�ستخبارية والدعم اللوج�ستي
�إ�ضافة �إلى توفير الغطاء الجوي للقوات ال�شريكة".
وق��ال ماروكو �إن "قيادة ق��وات التحالف الدولي عمليات العراق
لي�ست قوى قتالية بل �إن القوات العراقية تقوم بعملياتها ب�شكل
م�ستقل ،فيما تقوم ق��وات التحالف الدولي بتوفير الدعم لإتمام
عملياتها وتقديم الم�شورة لهم" ،مبينا �أن "قوات التحالف الدولي
دربت �أكثر من � 240ألف عن�صر من القوات الأمنية العراقية ب�شكل
جيد يمكنهم من القيام بعملياتهم ب�شكل جيد" ،م�ضيفا �أن "دور
قوات التحالف �سيكون �إر�شاديا بدال من مرافقتهم في العمليات
الميدانية ما يعني االنتقال من التدريب �إلى تقديم الم�شورة".
وق��ال ماروكو �إن "التحالف الدولي لمواجهة داع�ش ي�سعى �إلى
الم�ساعدة في جعل العراق مزدهرا وم�ستقرا من خالل قواته الأمنية
القادرة على الدفاع عن �سيادة العراق وت�أمينه من المتطرفين دون
الحاجة �إلى م�ساعدة من �أي جهة خارجية".
ولفت �إل��ى �أن "قوات التحالف ال��دول��ي م�ستمرة ف��ي عملها في
العراق من خالل حكومته ،وفي �سوريا بتفوي�ض وا�ضح بموجب
القانون الدولي وقرار مجل�س الأمن المرقم  ،"2254م�شيرا �إلى
�أن "التحالف ملتزم بهزيمة داع�ش وفلوله في �أي جزء من العراق
و�سوريا".

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )4825ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد ( )6كانون الأول 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

م�س�ؤول �أنباري :داع�ش
ي�ستغل ت�شنج الأو�ضاع
وقد ي�سقط الرطبة

سياسة

ال�صراع على الحدود ي�شعل ثاني خالف بين الح�شد
وقيادة عمليات الأنبار

 بغداد /متيم احل�سن

تتواج ��د فيه ��ا �ص ��ور للمهند� ��س ،ال ��ذي
قتل يف الغ ��ارة التي ا�ستهدفت قائد قوة
القد� ��س يف احلر� ��س الث ��وري الإيراين
قا�سم �سليماين مطلع هذا العام.
ويف وق ��ت الح ��ق �أعلنت قي ��ادة عمليات
قاط ��ع �شرق الأنب ��ار يف احل�شد ال�شعبي
�إيق ��اف "�أب ��و زيد" ع ��ن العم ��ل و�إحالته
للتحقي ��ق بتهم ��ة "�إهان ��ة" �أح ��د �ضباط
اجلي�ش العراقي.

اذا عرفنا كيف تتم �إدارة
احلدود العراقية خا�صة
مع �سوريا� ،سنتمكن من
الو�صول اىل الأ�سباب التي
دفعت قيادي باحل�شد اىل
التهديد بقطع يد �ضابط
رفيع يف االنبار .وتقول
بع�ض الت�سريبات ،ان ا�سرار
كثرية جتري على احلدود
وتتم معاقبة كل اجلهات
التي حتاول ال�س�ؤال او
عرقلة دخول بع�ض العربات
املجهولة اىل داخل العراق.

وعلى خلفية تلك االحداث ا�صدر احل�شد
ال�شعب ��ي ،ق ��را ًرا بايقاف اح ��د عنا�صره
بعد تهديده لقائ ��د عمليات االنبار نا�صر
الغن ��ام .وكان رئي�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي ،ق ��د �سبق باعالن ت�شكيل جلنة
حتقي ��ق حول م ��ا ا�شيع ب ��ان الغنام اراد
رف ��ع �صور اب ��و مهدي املهند� ��س النائب
ال�ساب ��ق لهيئ ��ة احل�ش ��د ،م ��ن مواق ��ع
يف االنب ��ار .وي�ؤك ��د م�ص ��در مطل ��ع يف
االنب ��ار لـ(امل ��دى) ان ��ه خلف ق�ص ��ة رفع
�ص ��ور املهند�س "هن ��اك تناف�س حمموم
لب�سط نفوذ بع�ض الف�صائل على االنبار
وخا�صة على احلدود".
ومتلأ الف�صائل طول احلدود مع �سوريا
(نح ��و  600ك ��م ن�صفه ��ا م ��ع االنب ��ار)
ب�ص ��ور �سليماين واملهند� ��س و�شعارات
ورايات خمتلفة ،فيم ��ا يقول امل�صدر ان
"ال�صور هي �آخر هموم النا�س".
يف وق ��ت مبكر من عملي ��ات التحرير من
داع� ��ش ،قف ��ز اىل امل�شه ��د ال�ص ��راع على
احلدود ،وهو رمبا ال�سبب وراء �إق�صاء
قائد العمليات الذي �سبق الغنام.
وي�ضي ��ف امل�ص ��در ال ��ذي يعم ��ل قريب ��ا
م ��ع قي ��ادة العملي ��ات" :اغل ��ب الف�صائل

ال حت�ت�رم �ضب ��اط اجلي� ��ش ،وحمم ��ود
الفالح ��ي كان يت�ص ��ادم دو ًم ��ا م ��ع تل ��ك
اجلهات".
الفالح ��ي وه ��و قائ ��د عملي ��ات االنب ��ار
ال�ساب ��ق ،لفقت ل ��ه العام املا�ض ��ي ،تهمة
التج�س�س ل�صالح لـ"�سي �آي �أي" (وكالة
اال�ستخب ��ارت املركزي ��ة الأمريكي ��ة) من
قب ��ل جه ��ات يعتق ��د انه ��ا تابع ��ة لكتائب
ح ��زب الل ��ه .ويتاب ��ع امل�ص ��در" :رمب ��ا
الغن ��ام ،وان ثبت ع ��دم ارتكابه اي خط�أ
قد يالقي نف�س م�صري الفالحي".
"�سيناريو الفالحي"
بعد اقل من �شهر على اتهام الفالحي ،قال
وزير الدفاع ال�سابق جناح ال�شمري� ،إن
التحقي ��ق �أثب ��ت بطالن الته ��م املن�سوبة

�إىل قائ ��د عملي ��ات الأنب ��ار بـ"التخابر"،
لكن رغم ذلك مت ابعاده عن من�صبه.
ووف ��ق امل�ص ��در ،ان الفالح ��ي ،والغنام
ال ��ذي مت تعيين ��ه بع ��د �شه ��ر م ��ن اقال ��ة
االول" ،وقف ��ا �ض ��د بع� ��ض االعمال غري
املفهوم ��ة الت ��ي جتري عل ��ى احلدود مع
�سوريا".
وظل ��ت بع� ��ض الف�صائ ��ل حت ��ارب قرا ًرا
�سيا�س ًي ��ا م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق
حي ��در العبادي ،بابعاده ��م عن امل�شاركة
يف ت�أم�ي�ن بع� ��ض البل ��دات القريب ��ة من
احلدود اثناء احلرب �ضد داع�ش.
وكانت تلك الف�صائ ��ل ،بح�سب امل�صادر،
انت�ش ��رت على خ�ل�اف ارادة العبادي يف
مناط ��ق مثل البع ��اج يف نين ��وى وقرب
مع�ب�ر الولي ��د يف االنبار ،اللت�ي�ن تقعان

على احلدود مع �سوريا.
ويتاب ��ع امل�ص ��در" :ه ��ذه الف�صائل لديها
امت ��دادات مع �سوريا ،وتري ��د ان تدخل
وتخ ��رج يومي ��ا ع�ب�ر احل ��دود ،ولذل ��ك
تت�صادم مع قيادة عمليات االنبار".
ال ميل ��ك امل�ص ��در او اي جه ��ة يف االنبار
معلوم ��ات عن م ��اذا ميك ��ن ان ت�ضم تلك
ال�شاحن ��ات الت ��ي تعرب ،لك ��ن التوقعات
ت�شري اىل انها قد تكون ا�سلحة.
وفتح ��ت ال�سلط ��ات االمني ��ة ،اجلمع ��ة،
حتقيق ��ا يف ت�سجي ��ل �صوت ��ي يت�ضم ��ن
تهدي ��دات �ص ��ادرة م ��ن قائ ��د ب ��ارز يف
احل�ش ��د ال�شعبي �ضد الغنام يحذره فيها
م ��ن رفع �ص ��ور �أبو مه ��دي املهند�س من
�شوارع حمافظة الأنبار.
وقال ��ت خلية الإع�ل�ام الأمني احلكومية

يبيعون ح�ص�ص الطعام لتوفير ثمن �إعادة �إ�صدار وثائقهم الثبوتية

زعماء قبائل يجددون رف�ضهم ا�ستقبال عوائل
داع�ش مع قرب �إغالق ملف المخيمات
 متابعة /املدى

يف بي ��ان �إن "رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة وج ��ه
بت�شكي ��ل جلن ��ة حتقيقي ��ة م ��ن وزارة
الدف ��اع اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة
واال�ستخب ��ارات والأم ��ن و�أم ��ن احل�شد
ال�شعب ��ي يف قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة
للتحقيق الفوري بالت�سجيل ال�صوتي".
و�أ�ضاف ��ت �أن اللجن ��ة �ستعم ��ل عل ��ى
"الوق ��وف على حقيق ��ة الأمر ومن هي
اجلهة الت ��ي �سجلت االت�ص ��ال و�أ�سباب
ن�شره الآن واتخاذ الإجراءات القانونية
وحما�سبة املق�صرين".
وم�س ��اء اخلمي� ��س ،مت ت ��داول ت�سجي ��ل
�صوت ��ي عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي قي ��ل �إنه ل�شخ�ص يدعى علي
ج ��واد املظف ��ر "�أب ��و زي ��د" ومت تعريفه

مركبات حمل على الطريق الدويل ...ار�شيف
عل ��ى �أنه نائ ��ب قائد عملي ��ات الأنبار يف
احل�ش ��د ال�شعبي ،وهو يوج ��ه تهديدات
لقائ ��د عملي ��ات الأنب ��ار الل ��واء الرك ��ن
نا�ص ��ر الغن ��ام .وخالل املكامل ��ة الهاتفية
املفرت�ض ��ة ،وجه املظف ��ر انتقادات الذعة
للغن ��ام وطلب م ��ن ال�شخ�ص ال ��ذي كان
يتكل ��م مع ��ه ،ومت تعريف ��ه ب�أن ��ه رئي� ��س
�أركان قي ��ادة عملي ��ات الأنب ��ار العمي ��د
الركن �ضياء حممد �إر�سال ر�سالة لقائده
مفادها �أنه �سيت ��م "قطع يد" �أي �شخ�ص
ين ��زل �ص ��ورة �أب ��و مه ��دي املهند� ��س �أو
�أي الفت ��ة تابع ��ة للح�ش ��د موج ��ودة يف
حمافظة الأنبار.
وب ��ث نا�شطون عل ��ى مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي �صورا قال ��وا ب�أنها لف�صائل
ن�ش ��رت عنا�صره ��ا ق ��رب الأماك ��ن التي

خالفات على الأر�ض
وظه ��رت قوات احل�ش ��د ال�شعبي ،ب�شكل
مفاج ��ئ يف حزي ��ران  ،2017عل ��ى
احل ��دود العراقية-ال�سوري ��ة �ضم ��ن
ح ��دود حمافظة االنب ��ار ،فيما قال حممد
الكربويل النائ ��ب عن االنب ��ار لـ(املدى)
ان ��ه ال يعل ��م "كي ��ف وم ��ن اجله ��ة الت ��ي
ادخلت احل�شد ال�شعبي اىل احلدود".
وقالت كتائ ��ب حزب الله ،احد ت�شكيالت
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،يف ق�ضي ��ة الفالحي،
بانه ��ا "جت�س�س ��ت" عل ��ى م ��ن و�صفتهم
بعم�ل�اء الـ"�س ��ي �آي �أي" ،متوع ��دة
بالك�شف عن قائم ��ة طويلة من "اخلونة
�شم ��اال وغرب ��ا" بح�س ��ب بي ��ان للف�صيل
حينه ��ا .وكانت ه ��ذه امل ��رة الأوىل التي
يتم فيه ��ا تبني جه ��ة معروف ��ة لت�سريب
�صوتي ل�شخ�صي ��ة �سيا�سية او ع�سكرية
يف العراق.
وي ��رى عي ��د الكرب ��ويل ،وه ��و م�س�ؤول
�ساب ��ق يف االنب ��ار انه "ه ��ذه اخلالفات
�سيئة جدا ولن تعزز االمن يف االنبار".
وميتد عم ��ل قي ��ادة عملي ��ات االنبار من
احلدود مع �سوري ��ا اىل الرمادي (مركز
حمافظة االنبار).
وي�ضي ��ف الكرب ��ويل ":داع� ��ش م ��ازال
موج ��ودا يف االنب ��ار وه ��و ي�ستغل تلك
اخلالفات لينفذ هجمات جديدة".
وكان داع� ��ش ق ��د عاد م�ؤخ ��را اىل ن�صب
�سيط ��رات وهمي ��ة يف الرطب ��ة ،جن ��وب
غرب ��ي االنبار ،فيم ��ا يح ��ذر امل�صدر من
"�سق ��وط الرطب ��ة اذا ا�ستم ��رت بع� ��ض
الف�صائل مبنع تدخل قوات اجلي�ش".
وي�ضيف" :بع� ��ض الف�صائل لديها ارتال
كثرية مت ��ر على الطريق ال ��دويل القادم
م ��ن مع�ب�ري الولي ��د والرطب ��ة ويهمه ��ا
فر�ض �سيطرتها هناك".

تعـزيـــ��ة
تتقدم م�ؤ�س�سة املدى

أحر التعازي
للإعالم والثقافة والفنون ب� ِّ

تنقلت ال�شابة العراقية تقى عبد
اهلل مع �أفراد �أ�سرتها من خميم
للنازحني �إىل �آخر خالل ال�سنوات
الثالث املا�ضية ،ولكن الأمل اليزال
يحدوهم يف �أن يعودوا ذات يوم �إىل
ديارهم .كانت تقى يف �سن الرابعة
ع�شرة عندما ا�صطحب والدها
الأ�سرة �إىل املو�صل وقت �أن كانت
املدينة معقال للتنظيم الإرهابي،
وورثت تقى �إرثا قد يحتاج حموه
�إىل �أجيال ويف نف�س الوقت تنفد
االختيارات املتاحة �أمامها.
فعندما �سيطرت القوات العراقية على املو�صل يف
الأي ��ام الأخرية لهيمنة داع�ش على املدينة ،والتي
ا�ستم ��رت ثالث �سن ��واتُ ،قتل والده ��ا و�أ�شقا�ؤها
الأك�ب�ر� .أما �أف ��راد الأ�سرة املتبقني م ��ن بني �آالف
كثرية من �أقارب املتهمني باالنت�ساب لداع�ش ،فقد
انتقل ��وا �إىل خميمات نزوج م�ؤقت ،ولكن حكومة
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي با�شرت يف
�إغالق املخيم ��ات الباقية ،معت�ب�رة �أن ديار الأ�سر
�أوىل به ��ا .لكن كث�ي�را من املقيم�ي�ن يف املخيمات
ما زال ��ت جمتمعاتهم املحلية متنعه ��م من العودة
وت ��رى �أنه ��م كان ��وا �ضم ��ن التنظيم ال ��ذي فر�ض
حكم ��ه الوح�ش ��ي على �أج ��زاء كبرية م ��ن �شمايل
الع ��راق .وعندم ��ا مت �إغالق خمي ��م "اجلدعة"1-
ال ��ذي كانت تقي ��م فيه تق ��ى و�أ�سرته ��ا مل يعودوا
�إىل قريته ��م بالق ��رب من بلدة القي ��ارة يف �شمايل
العراق مف�ضلني الذهاب �إىل خميم "اجلدعة."5 -
وقال ��ت تق ��ى الت ��ي تقي ��م يف خيم ��ة م ��ع والدتها
وجدته ��ا و�أ�شقائها الأ�صغر "لي�س لنا مكان نذهب
�إليه �إذا �أغلقوا هذا املخيم".
وكان ��ت احلكوم ��ة �أعلنت ان ثالث ��ة خميمات فقط

�إىل الدكتور �إياد عالوي لوفاة
م ��ا زال ��ت مفتوحة من ب�ي�ن  47خميما ع ��دا �إقليم
كرد�ستان ،و�إنها ت�أمل يف �إغالق املخيمات الثالثة
بحلول �أوائل العام املقبل وترف�ض قول منظمات
�إغاثة �إن�سانية �إن عملية الإغالق متعجلة للغاية.
ولي�س من الوا�ضح متى يتم �إغالق  26خميما يف
�إقليم كرد�ستان .وجل�أ �أي�ضا �أحمد خليف و�أ�سرته
�إىل "خمي ��م اجلدع ��ة "5-خ�ل�ال عملي ��ات �إغ�ل�اق
املخيم ��ات الأخ�ي�رة رغ ��م �أن دياره ��م ال تبعد عن
املخيم �سوى حوايل  15كيلومرتا.
وقال خلي ��ف "�إذا �أغلقوا اجلدعة لن يكون �أمامنا
مكان نذهب �إليه ،لي�س �أمامنا غري االنتحار".
وق ��ال جنم اجلبوري حماف ��ظ نينوى التي توجد
فيه ��ا خميمات اجلدعة لـ(رويرتز) �إن بع�ض �أفراد
الأ�سر املتهمة ب�أنها كانت مع تنظيم داع�ش ميكنهم
الع ��ودة �إىل دياره ��م لك ��ن مل يت ��م بع ��د التو�ص ��ل
�إىل ح ��ل و�س ��ط ح ��ول الع ��ودة مع بع� ��ض زعماء
الع�شائ ��ر .وق ��ال اجلبوري "يبقى ع ��دد يجوز �أن
ي�ص ��ل �إىل �أل ��ف عائل ��ة �أو �أكرث م ��ن ال�صعوبة �أن
يرجع ��وا �إىل �أماكنهم" .وبالقرب من بلدة القيارة
حيث يوجد خميم اجلدعة كان عبد الكرمي الوكاع
زعي ��م ع�ش�ي�رة اجلبور من بني من ق ��رروا م�صري
�أق ��ارب �أع�ض ��اء تنظيم داع�ش خ�ل�ال اجتماع عقد
ع ��ام  .2016يقول ال ��وكاع �إن م ��ن بايعوا داع�ش
�أو تباه ��وا به ��ا �أو ا�ستفادوا منه ��ا ممنوعون من

�أُ�سر داع�ش يف �أحد املخيمات

العودة �إىل ديارهم.
وا�ص ��ل خلي ��ف عمله �سائق ��ا ل�سي ��ارة �أجرة حتت
حك ��م داع�ش مم ��ا جعله مو�ض ��ع �شبه ��ة ا�ستغالل
ال�ص�ل�ات الأ�سري ��ة .وقال �إن ثالثة م ��ن �أبنائه يف
ال�سجن ل�صالتهم بالتنظيم.
ويق ��ول ح�س�ي�ن عل ��ي ،اب ��ن خمت ��ار بل ��دة خليف
وامل�س� ��ؤول ع ��ن ملف ��ه� ،إن ��ه يتمن ��ى ع ��ودة جميع
الأ�س ��ر لك ��ن ال�سلطات املحلي ��ة ال ميكنه ��ا �ضمان
�سالمة خليف .وحتى �إن مل تكن مو�ضع �شبهة ف�إن
الأ�س ��ر املرتبطة بتنظيم داع�ش حتت ��اج غالبا �إىل
القي ��ام بعملية �أكرث بريوقراطي ��ة وتكلفة لتجديد
بطاقات الهوية �أو غريها من الوثائق.
وقال ��ت تق ��ى �إنه ��ا و�أف ��راد �أ�سرته ��ا ظل ��وا خ�ل�ال
ال�شه ��ور املا�ضي ��ة يبيعون ح�ص� ��ص الطعام التي
يح�صل ��ون عليها من املخيم يحدوهم الأمل يف �أن
يكون لديهم من املال ما يكفي لتجديد وثائقها و�أن
تكون قادرة على العمل.
و�أو�ض ��ح اجلب ��وري ،حماف ��ظ نين ��وى� ،إن ��ه قلق
م ��ن �أن الأ�س ��ر عا�شت معا يف عزلة ف�ت�رة طويلة،
م�ضيف ��ا �أن احلكوم ��ة ما زالت تبح ��ث عن خمرج
�آمن لإعادة دجمهم.
وق ��ال" :عندنا الث�أر موجود ،ال تقدر كل الأ�سر �أن
ترج ��ع �إىل مناطقها هذه مع�ضلة حقيقية تواجهنا
ونحاول ان نالقي حلوال لها".

�شقـيقـتـه
و�شقيقة كل من �صباح عالوي
وال�شهيد عماد عالوي
الذكر الطيب للفقيدة الراحلة
وال�صرب وال�سلوان لعائلتها وحمبيها
فخري كرمي

رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

محليات
ـــــــــــــــــــ
منـــــخارج بغداد

 مداخل ومخارج كركوك بيد ال�شرطة
�أعلن ��ت �ش ��رطة كرك ��وك ،ي ��وم �أم�س ،ع ��ن ت�س ��ملها مل ��ف �إدارة مداخل
وخمارج املحافظة من القوات الأمنية الأخرى ب�شكل "كامل".
وق ��ال املتحدث با�س ��م �ش ��رطة كركوك الرائ ��د عامر نوري �ش ��واين يف
ت�صري ��ح �صحف ��ي� ،إن م�س�ؤولية ال�سيطرات الأمني ��ة يف جميع مداخل
وخم ��ارج املحافظ ��ة �أ�صبح ��ت حت ��ت �إ�ش ��راف قي ��ادة �شرط ��ة كرك ��وك
بالكامل ،دون ذكر مزيد من التفا�صيل.
و�صرح م�ص ��در �أمني م�س�ؤول يف  22من �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي،
ب�ش�أن �صدور قرار من اجلهات العليا يق�ضي بان�سحاب اللواء اخلا�ص
 61التاب ��ع لرئا�س ��ة ال ��وزراء م ��ن �سيط ��رات واط ��راف مدين ��ة كركوك
ومترك ��زه يف قاع ��دة  " "K1الع�سكري ��ة فيم ��ا �ستح ��ل حمل ��ه ق ��وات
ال�شرطة.
وق ��ال امل�ص ��در� ،إن قراب ��ة  500عن�صر م ��ن الفوج التكتيك ��ي الذين مت
اختياره ��م من مراكز ال�شرطة يف املحافظة ،وه ��م من مكونات كركوك
كافة �سينت�شرون يف املواقع التي �سيخليها اللواء اخلا�ص.
ي�شار �إىل �أن توجيهًا �صدر من القيادة العامة للقوات امل�سلحة بنقل هذا
املل ��ف من قيادات العمليات واجلي� ��ش وال�شرطة االحتادية اىل قيادات
ال�شرطة يف حمافظات بغداد ،وكركوك ،واالنبار ،ونينوى.

 ديالى تغلق "الطرق الني�سمية" لمنع
التهريب
علق ع�ضو جلنة االمن والدفاع النيابية ،النائب عبد اخلالق العزاوي،
�أم� ��س ،عل ��ى التهري ��ب �شرق ��ي الع ��راق ،فيما �أك ��د انح�س ��اره مبختلف
�أنواعه.
وق ��ال العزاوي يف ت�صريح �صحفي تابعته (املدى) �إن "دياىل تعد اهم
نوافذ تدفق التهريب مبختل ��ف �أ�شكاله �صوب بقية املحافظات ،والذي
ي�أت ��ي �أغلبه من كرد�ستان ،من خالل طرق ني�سمية بعيدة بع�ض ال�شيء
عن الطرق الرئي�سة املعروفة".
ولف ��ت �إىل ان "ق ��وات اجلي�ش وبقية الت�شكي�ل�ات االمنية �أدركت االمر
و�أغلق ��ت العديد من تلك الطرق ،ما �أدى �إىل انح�سار التهريب مبختلف
�أنواعه".
و�أ�ض ��اف� ،أن "�إيق ��اف التهري ��ب �ض ��رورة �أمني ��ة واقت�صادي ��ة يف �آن
واح ��د" ،مبي ًنا �أن "الإجراءات الأخرية ل�سد الط ��رق الني�سمية� ،أعطت
نتائ ��ج ايجابية يف امل�شهد العام ،لكن االم ��ر يحتاج جلهود اكرب لإنهاء
هذه الظاهرة ال�سلبية".
بدوره� ،أو�ضح قائممق ��ام ق�ضاء بعقوبة عبد الله احليايل� ،أن "تهريب
املحا�صي ��ل وامل ��واد الغذائية والزراعية اىل ا�س ��واق دياىل ب�شكل عام
م�ستم ��ر ،وهي ت�ستحوذ على  % 70من اال�سواق حاليا ومنها بعقوبة
ب�شكل عام".

 مناطق للتبادل التجاري قرب مداخل
بغداد
ك�شف حمافظ بغداد حممد جابر العطا� ،أم�س ،عن عزم املحافظة �إن�شاء
مناطق للتبادل التجاري قرب مداخل العا�صمة.
وق ��ال العط ��ا يف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة� ،إن "املحافظ ��ة وبتوجي ��ه من
الأمانة العامة ملجل�س ال ��وزراء تعمل على ان�شاء مناطق تبادل جتاري
بالقرب من مداخل العا�صمة اخلم�سة ،التي تربطها بباقي املحافظات"،
الف ًتا �إىل �أن "املحافظة تعمل على �إيجاد الأرا�ضي املنا�سبة بالقرب من
اخلطوط ال�سريعة الداخلة �إىل بغداد ،ويجب �أن تكون كبرية ،وال تقل
عن  100دومن لتكون منا�سبة كمواقع تبادل جتاري".
ولف ��ت �إىل �أن "ه ��ذه الإج ��راءات ت�أتي �ضمن �إط ��ار �سعي احلكومة يف
احلف ��اظ عل ��ى �ش ��وارع العا�صمة من مركب ��ات احلم ��ل ذات احلموالت
الكبرية جدًا،التي ت�ؤثر ب�شكل وا�ضح للعيان يف �أغلب �شوارع بغداد"،
مبي ًن ��ا �أن "مناطق التب ��ادل التجاري يجب �أن تك ��ون قبل دخول بغداد
مب�سافة لي�ست ببعيدة".
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العراق يطلب الم�ساعدة من "فايزر"

رغم انخفا�ضها ..ال�صحة حتذر من عودة ارتفاع الإ�صابات بكورونا
متابعة /املدى
قال ��ت وزارة ال�صح ��ة ي ��وم �أم� ��س� ،إن
انخفا� ��ض عدي ��د الإ�صاب ��ات امل�سجلة
يوميا ال يعني �أن العراق يف من�أى عن
خط ��ر ع ��ودة اال�صاب ��ات اىل االرتفاع
وازدياد الوفيات.
وج ��اء يف بي ��ان ال�صحة ،ال ��ذي تلقته
(امل ��دى) �أن ��ه "بالرغ ��م م ��ن التح�س ��ن
الوا�ض ��ح يف الو�ض ��ع الوبائ ��ي يف
العراق من ا�ستق ��رار اعداد اال�صابات
ون ��زول م�ستم ��ر يف ع ��دد الوفي ��ات
وازدي ��اد كب�ي�ر يف ع ��دد الفحو�ص ��ات
اليومي ��ة وذلك بف�ضل اجلهود الكبرية
الت ��ي بذلته ��ا وزارة ال�صح ��ة وابطال
جي�شها االبي�ض".
وتاب ��ع "اال ان ذل ��ك ال يعن ��ي انن ��ا يف
من�أى م ��ن خطر ع ��ودة اال�صابات اىل
االرتف ��اع وازدي ��اد الوفي ��ات ال �سامح
الل ��ه م ��رة اخرى ا�س ��و ًة ب ��دول العامل
الت ��ي ت�شهد ازديادًا خط�ي ً�را يف معدل
اال�صابات والوفيات".
و�شرح ��ت الوزارة اال�سب ��اب "اوال :ال
توج ��د دالئل علمية ت�ؤك ��د ان اال�صابة
بكوفيد  ١٩متن ��ح مناعة طويلة االمد،
فامل�ص ��اب قب ��ل ع ��دة ا�شه ��ر �سيك ��ون
عر�ض ��ة للإ�صاب ��ة م ��رة اخ ��رى بع ��د
تال�ش ��ي مناعت ��ه الت ��ي اكت�سبه ��ا م ��ن
ا�صابته االوىل".
واي�ض ��ا "لق ��د مت فت ��ح كل املراف ��ق
احليوي ��ة تقريب ��ا ذات التجمع ��ات
الب�شري ��ة واخريا ب ��دء العام الدرا�سي
اجلدي ��د وه ��ذا م ��ن �ش�أن ��ه ي�ساع ��د
يف احتم ��ال زي ��ادة انتق ��ال الع ��دوى
واال�صاب ��ات يف ح ��ال ع ��دم االلت ��زام
ب�ضواب ��ط وتعليم ��ات اللجن ��ة العلي ��ا
لل�صحة وال�سالمة الوطنية".
وا�ضافت "ثالثا :نالحظ ان اال�صابات
والوفي ��ات ارتفع ��ت ب�ش ��كل خط�ي�ر
يف معظ ��م دول الع ��امل تزامن ��ا م ��ع
انخفا� ��ض درج ��ة احل ��رارة ودخ ��ول
ف�ص ��ل ال�شتاء ،لذا هن ��اك احتمال كبري
لزيادة اال�صابات عند انخفا�ض درجة

انخفا�ض ال�ضغوط على ردهات العزل ب�سبب قلة اال�صابات ..ار�شيف
احلرارة يف اال�سابيع القادمة".
وج ��اء رابعا "وهذا ال�سب ��ب املهم جدا
وال ��ذي دعان ��ا اىل ا�صدار ه ��ذا البيان
ا�ضاف ��ة اىل بياناتن ��ا ال�سابق ��ة ه ��و
ولال�سف ال�شدي ��د -عدم التزام االعماالغل ��ب م ��ن املواطن�ي�ن بالإج ��راءات
الوقائي ��ة وخا�ص ��ة ارت ��داء الكمامات
والتباعد اجل�سدي".
وللأ�سب ��اب �أع�ل�اه ،وجتن ًب ��ا لتج ��دد
ارتفاع اال�صاب ��ات مرة اخرى ،اهابت
ال ��وزارة بـ"جميع املواطن�ي�ن االعزاء
وخا�ص ��ة بع ��د ب ��دء الع ��ام الدرا�س ��ي
اجلديد االلتزام التام بارتداء الكمامة
واحلف ��اظ على التباع ��د اجل�سدي عند
خمالط ��ة الآخري ��ن وجتن ��ب الأمكن ��ة
ال�ضيق ��ة واملزدحم ��ة واملواظب ��ة على
تعقيم اليدين امل�ستمر".
كم ��ا دع ��ت كل "الهيئ ��ات وامل�ؤ�س�سات
الديني ��ة واملجتمعي ��ة والع�شائري ��ة
وو�سائ ��ل االعالم املختلف ��ة ومنظمات

املجتم ��ع املدين لأخ ��ذ دورها يف حث
املواطنني عل ��ى االلت ��زام بالإجراءات
الوقائي ��ة" ،م�ش�ي�رة اىل ان ��ه "عل ��ى
الف ��رق ال�صحي ��ة واجله ��ات املعني ��ة
م ��ن مديري ��ات البلدي ��ات والق ��وات
االمني ��ة �أخذ دورها يف متابعة تطبيق
االج ��راءات الوقائي ��ة يف امل ��والت
واملطاع ��م واملقاه ��ي واملتنزه ��ات
واتخ ��اذ اج ��راءات الغل ��ق الف ��وري
ل ��كل مرفق م ��ن تل ��ك املراف ��ق ال يلتزم
بالإجراءات الوقائية".

ثلث �سكان العراق فقط مخدومون بالمجاري
 بغداد  /املدى
�أعل ��ن اجلهاز املرك ��زي لالح�صاء ،ي ��وم �أم�س� ،أن
ثلث �سكان الع ��راق خمدومون ب�شبكات املجاري،
يف عموم البالد ،م�شريًا �إىل �أن �أكرث من ثلث املياه
"العادمة" تطرح بدون معاجلة.
وق ��ال اجلهاز التابع ل ��وزارة التخطيط يف تقرير

له ح ��ول قطاع املج ��اري لع ��ام � 2019إن "الن�سبة
املئوي ��ة لل�س ��كان املخدوم�ي�ن ب�شب ��كات املج ��اري
(العادم ��ة وامل�شرتك ��ة) يف عم ��وم الع ��راق بلغ ��ت
 ،"34.4%مبي ًن ��ا �أن "�أعل ��ى ن�سب ��ة لل�س ��كان
املخدوم�ي�ن به ��ذه ال�شب ��كات يف دائ ��رة جم ��اري
بغ ��داد (امان ��ة بغ ��داد) وبواق ��ع  92%تلته ��ا
حمافظ ��ة مي�س ��ان وبن�سب ��ة  72.4%وم ��ن ث ��م

ال��م��ث��ن��ى م�����س��ت��ع��دة الف���ت���ت���اح م��ن��ف��ذ "جميمة"
 املثنى /املدى
�أك ��د حمافظ املثن ��ى �أحمد منف ��ي جودة،
يوم �أم�س� ،أن احلكومة املحلية م�ستعدة
الفتتاح منفذ اجلميمة مع ال�سعودية.
وذك ��ر بي ��ان ملحاف ��ظ املثن ��ى ،تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،أن "رئي�س اللجنة
الأمني ��ة �أحم ��د منف ��ي ج ��ودة ،حماف ��ظ
املثن ��ى ،وقائ ��د �شرطة املحافظ ��ة العميد
عب ��د الر�ض ��ا كاطع فه ��د وبرفقتهم مدراء
اق�سام قيادة ال�شرط ��ة والأجهزة الأمنية
والرقابي ��ة واال�ستخباري ��ة تفقدوا منفذ
اجلميمة احل ��دودي مع اململك ��ة العربية
ال�سعودية".
و�أك ��د املحاف ��ظ �أن "الو�ض ��ع الأمن ��ي
م�ستت ��ب ،يف مناطق البادي ��ة التي ت�شهد
حرك ��ة �سياحي ��ة داخلي ��ة وخارجي ��ة"،
م�ش ��ددا ب� ��أن "احلكوم ��ة املحلي ��ة عل ��ى
ا�ستع ��داد الفتت ��اح منف ��ذ اجلميم ��ة
احلدودي م ��ع اململكة العربية ال�سعودية
ال ��ذي �سي�ساه ��م يف توف�ي�ر �آالف فر�ص و او�ض ��ح قائ ��د �شرط ��ة املحافظ ��ة �أن الثغ ��رات وتوف�ي�ر احلماي ��ة الكافي ��ة
العمل لأبن ��اء املثنى ،و�إقام ��ة الكثري من "قيادة ال�شرطة م�ستعدة لت�أمني ال�شريط للمن�ش� ��آت احلدودي ��ة كافة الت ��ي �ستقام
امل�شاريع التنموية التي �ستطور اقت�صاد احلدودي م ��ع اململكة العربية ال�سعودية عل ��ى جمي ��ع مقرتب ��ات املنف ��ذ ،وكذل ��ك
املحافظة".
و�س ��وف تكون هن ��اك قوات كافي ��ة ل�سد ت�أمني كل املناطق املحيطة به وبالطريق

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة من
امانة بغ��داد  /دائرة بلدية مركز
الرصاف��ة باس��م (مه��دي عبد
الهادي ولي) رئيس حرفيني على
من يعثر عليها تس��ليمها الى
جهة اإلصدار  ..مع التقدير

طلب م�ساعدة من "فايزر"

م ��ن جانبه ،ق ��ال مدير ال�صح ��ة العامة
يف وزارة ال�صح ��ة ،الدكت ��ور ريا� ��ض
عبد الأمري احللفي� ،إن العراق خاطب
�شرك ��ة فاي ��زر الأمريكي ��ة لت�أم�ي�ن نقل
اللق ��اح يف داخل البل ��د وتوزيعه على
املواطن�ي�ن ب�سب ��ب عدم توف ��ر معدات
حفظ اللقاح يف العراق.

وذك ��ر احللف ��ي يف حديث متلف ��ز �أن
"وزارة ال�صح ��ة عقدت اجتماعا مع
�شركة فايزر عرب الدائرة التلفزيونية
وناق�شن ��ا الق�ضاي ��ا اللوج�ستية حول
لقاح فايزر ،لأن اللقاح يحفظ بدرجة
 70حتت ال�صف ��ر وهذه الإمكانيات ال
تتوفر ب�شكل كبري يف العراق".
وتاب ��ع" :ناق�شنا مع فاي ��زر �آلية نقل
اللق ��اح �إىل �أبع ��د نقط ��ة يف الع ��راق
وكيفي ��ة حفظ ��ه وتوزيع ��ه عل ��ى
املواطنني".
و�أ�ض ��اف� ،أن "فاعلي ��ة لق ��اح فاي ��زر
عالية ،ومنظمة الأدوي ��ة الربيطانية
�أعطت ��ه االعتم ��اد ،فيم ��ا ال ت ��زال
منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة مل متنح ��ه
االعتماد ر�سم ًي ��ا" ،مبي ًنا �أن "العراق
ال يجل ��ب �أي لق ��اح ،م ��ا مل يعتمد من
جهات عاملية ورمب ��ا ال�صحة العاملية
والوكالة الأمريكية".
و�أكم ��ل احللف ��ي� ،أن "الع ��راق

م�ستم ��ر بالتوا�ص ��ل وا�ستح�ص ��ال
املوافقات الالزمة حتى يكون جاه ًزا
لال�ستخدام".
و�أ�ض ��اف� ،أن "هن ��اك �شرك ��ة �أي�ض ��ا
للقاح ��ات ،وه ��ي �شرك ��ة �سرتازنيكا
ورمب ��ا ه ��ذه ال�شرك ��ة حت�ص ��ل يف
القري ��ب عل ��ى االعتمادي ��ة والع ��راق
متوا�ص ��ل معه ��ا حلج ��ز ح�ص ��ة م ��ن
اللق ��اح وظروفه ��ا �أ�سهل م ��ن ظروف
فايزر".
وكان وزي ��ر ال�صح ��ة العراقي ح�سن
التميم ��ي قد �أكد يف وق ��ت �سابق� ،أن
هن ��اك مباحث ��ات م�ستمرة م ��ع �شركة
فاي ��زر الأمريكي ��ة لتقري ��ب موع ��د
توريد اللقاح والذي �سجل له مراحل
متقدم ��ة م ��ن املوافق ��ات والتجارب،
م�ست ��در ًكا ان التعاق ��د والتوري ��د
م�ش ��روط بامل�صادقة علي ��ه وجتربته
عامل ًي ��ا �سيما من قب ��ل منظمة ال�صحة
العاملية.

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة من
امانة بغ��داد  /دائرة بلدية مركز
الرصافة باسم (نزار جوده راهي)
رئي��س حرفيني  ،عل��ى من يعثر
عليه��ا تس��ليمها ال��ى جهة
اإلصدار  ..مع التقدير

الراب ��ط ب�ي�ن مرك ��ز املحافظ ��ة واملنطقة
احلدودية".
ويف وق ��ت �ساب ��ق� ،أكد منف ��ي� ،أن منفذ
جميمة احل ��دودي م ��ع ال�سعودية جاهز
و�ضم ��ن املوا�صف ��ات املطلوب ��ة ،فيم ��ا
انتقد الإدارة املحلي ��ة يف النجف ،ب�ش�أن
االعرتا�ض على م�شروع املنفذ.
وق ��ال منف ��ي يف مقطع م�ص ��ور�" ،أقولها
وب�صري ��ح العب ��ارة ..ه ��ذا املنف ��ذ ،منفذ
حمافظة املثنى ،جمهورية العراق ،منفذ
جميمة احلدودي".
وبني املحافظ قائ�ل�ا" :بالن�سبة ملحافظة
النج ��ف �أن ��ا اعت�ب�ر ه ��ذا ا�ستعرا�ض ��ا،
لأنه خ ��رق لقوانني الدول ��ة واالتفاقيات
واملعاه ��دات وهن ��اك مذك ��رة تفاهم بني
اجلانب ال�سعودي واحلكومة ال�سابقة".
و�أ�ض ��اف "الآن �سمعن ��ا رئي� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي عندم ��ا يق ��ول يجب
�أن ننفت ��ح عل ��ى جمي ��ع دول املنطق ��ة
لال�ستثم ��ار" ،م�ؤك� �دًا �أن "منف ��ذ جميم ��ة
احل ��دودي ا�ستثمار كبري ك ��ون الطريق
امل� ��ؤدي ل ��ه طريق جي ��د جدا ،مل ��ا فيه من
موا�صف ��ات مطلوبة حي ��ث ال يحتاج �إىل
ترميم و�صيانة �أو تعبيد".

�إعــــالن

قدم املدعي (ش��هباء محمد جاس��م) طلبا ً
ت��روم فيه تبديل اس��مها من (ش��هباء) الى
(عس��ل) فمن لدي��ه اعتراض عل��ى الدعوى
مراجع��ة ه��ذه املديرية خالل م��دة أقصاها
(خمسة عش��ر يوم) وبعكسه سوف ينظر
بالدعوى وف��ق احكام امل��ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016

اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

حمافظ ��ة النج ��ف وبن�سب ��ة  ،60%فيم ��ا كان ��ت
اق ��ل املحافظ ��ات خمدومي ��ة هي حمافظ ��ة نينوى
وبن�سبة  2.3%ت�سبقها حمافظة االنبار وبن�سبة
."2.5%
و�أ�ض ��اف �أن "�أك�ث�ر من ثلث املي ��اه العادمة تطرح
م ��ن دون معاجل ��ة" ،م�ش�ي ً�را �إىل �أن "كمي ��ة املياه
العادمة املتولدة ملحطات ووحدات املعاجلة بلغت

 3مالي�ي�ن م/ 3يوم متت معاجلة  1.8مليون م/3
ي ��وم اي ما يع ��ادل  60.3%حيث ادى توقف 17
حمط ��ة ووحدة معاجل ��ة وعمل  11منه ��ا ب�صورة
جزئية اىل انخفا�ض هذه الن�سبة ومل تتم معاجلة
اي كمي ��ة م ��ن املي ��اه العادم ��ة املتول ��دة ملحط ��ات
املعاجلة املركزية التابع ��ة ملحافظة وا�سط ب�سبب
عدم وجود كوادر م�ؤهلة لت�شغيل املحطات".
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تحقيقات

تعد زراعة النخيل في العراق من �أقدم الزراعات منذ �آالف ال�سنين نظرا لقيمتها
الغذائية والجمالية.
وبح�سب موقع ويكيبيديا العالمي فقد كان �أول ظهور موثق ل�شجرة نخيل التمر في
العالم القديم في مدينة �إريدو التاريخية الواقعة في جنوبي العراق (حوالي 4000
ق.م) والتي كانت منطقة رئي�سة لزراعة نخيل التمر.

ً
�صنفا من التمور
في العراق نحو  17مليون نخلة و650

تموت و هي واقفة ..عمتنا النخلة ت�صارع من �أجل البقاء
�إعداد /عديلة �شاهين
عد�سة :محمود ر�ؤوف
كما يوجد في المتحف العراقي ختم يحتوي على
رجلي ��ن بينهما نخل ��ة يعود �إلى ع�ص ��ر االكديين
(حوالي  2730ق.م) .وتحتوي م�سلة حمورابي
(حوالي  1754ق.م) على �س ��بعة قوانين متعلقة
بالنخي ��ل منها قانون يفر�ض غرامات كبيرة على
م ��ن يقطع نخلة ،وقوانين اخ ��رى تتعلق بتلقيح
اال�ش ��جار وبالعالق ��ة بين الف�ل�اح ومالك االر�ض
وعقوب ��ات عل ��ى الإهم ��ال وع ��دم العناي ��ة حيث
َتفر� ��ض عل ��ى الف�ل�اح ان يدف ��ع ايجار الب�س ��تان
كامال �إلى المالك �إذا ت�سبب اهماله �أو عدم عنايته
بالأ�شجار �إلى قلة �إنتاج التمر.
كان الآ�شوريون يقد�سون اربعة ا�شياء هي نخلة
التم ��ر والمح ��راث والث ��ور المجنح وال�ش ��جرة
المقد�سة.
ويوج ��د ف ��ي الع ��راق � 627ص ��ن ًفا زراع ًي ��ا م ��ن
التمور منها حوالي � 50صن ًفا تجاريًا.
و يتمي ��ز �إنتاج التمور واع ��داد النخيل بالعراق
بالتذب ��ذب م ��ن فت ��رة �إل ��ى اخ ��رى فبع ��د ان بل ��غ
عدد ا�ش ��جار النخيل في الع ��راق حوالي 32.36
ملي ��ون نخلة في عام  1952انخف� ��ض هذا العدد
�إل ��ى  16.25ملي ��ون نخل ��ة ف ��ي ع ��ام  ،1994ث ��م
�إل ��ى  15ملي ��ون نخلة في ع ��ام  ،2012كما كانت
الب�صرة يوما موطنا لـ 13مليون نخلة ،انخف�ض
هذا العدد ح�س ��ب اح�صاءات عام � 2017إلى 1.2
ملي ��ون نخل ��ة فق ��ط ،و هذا م ��ا ي�ؤكد لن ��ا تراجع
اع ��داد النخيل ف ��ي العراق وان النخل ��ة العراقية
تموت واقفة وب�ساتين النخيل �آخذة باالنقرا�ض
والتمر �شحيح في (�أر�ض ال�سواد)!
وقامت (المدى) بجولة ميدانية لر�ص ��د �أ�س ��باب
تراج ��ع انت ��اج التم ��ور وتناق�ص اعداد ا�ش ��جار
النخي ��ل ف ��ي الع ��راق وع ��ادت به ��ذا التحقي ��ق
ال�صحفي.
بتح�سين الإنتاجية

من �أ�س ��باب تراج ��ع اع ��داد النخيل في ال�س ��ابق
الحروب و ع ��دم االهتمام بالتم ��ور ،هكذا اجاب
الم�ست�ش ��ار ال�س ��ابق للجن ��ة الزراع ��ة النيابي ��ة
ع ��ادل المختار ردا على ا�س ��ئلة (المدى) ،ويتابع
قائلاً  :امتلك العراق في ال�س ��ابق  ٣٠مليون نخلة
وانخف� ��ض الع ��دد ال ��ى  ١٤مليون نخل ��ة� ،أما في
الفترة الأخيرة فقد عاد االهتمام بزراعة النخيل،
فارتفعت االعداد وو�ص ��لت تقريبا الى  ٢٠مليون
نخلة.
و�أ�ض ��اف :يج ��ب ان نف ��رق بي ��ن انت ��اج التم ��ور
وزراع ��ة النخي ��ل ،فالدول ��ة تهت ��م الي ��وم ب�أعداد
النخي ��ل وه ��ذا غي ��ر �ص ��حيح ،وم ��ن المفتر� ��ض
ان تهت ��م بتح�س ��ين �إنتاجي ��ة النخل ��ة ،فالي ��وم
تنت ��ج النخلة  ٥٠كيل ��و غراما من التم ��ور اي ان
انتاجيتن ��ا االجمالي ��ة م ��ن التمور ه ��ي � ٧٠٠ألف
ط ��ن ،ف ��ي حي ��ن ل ��و زادت انتاجي ��ة النخل ��ة الى
 ٢٠٠كيل ��و غرام �سي�ص ��ل �إجمال ��ي االنتاجية الى
مليونين وثمانمائة الف طن من التمور.
م�ؤكدا ان التمور الموجودة في اال�س ��واق مهربة
ولي�س ��ت م�س ��توردة ،الن الدولة اغلقت ا�ستيراد
التم ��ور من ��ذ �س ��نوات وم ��ن الممك ��ن ان يع ��ود
العراق م�ص ��درا للتمور كال�س ��ابق �إذا تم التركيز
عل ��ى االهتم ��ام بنوعية التم ��ور مما ي� ��ؤدي الى
زيادة انتاجية النخيل وبالتالي �ستفتح اال�سواق
المحلية ابوابها للتمور العراقية.
و لفت المختار الى ان :التمور العراقية م�ص ��ابة
بح�ش ��رة و الكثير من الدول تتحفظ على �ش ��راء
التم ��ور من الع ��راق ،ف ��ي المقابل ترغ ��ب بع�ض
الدول با�س ��تيراد التمور من العراق ،على �سبيل
المث ��ال طلبت الهن ��د ا�س ��تيراد  100الف طن من
التم ��ور العراقي ��ة ،و لك ��ن ال توجد جه ��ة معينة
تجمع التمور وت�ص ��درها او تقاي�ضها مع الآالت
الزراعية او البذور او اال�سمدة!
ت�أهيل الب�ساتين من جديد

و تح ��دث لـ(الم ��دى) الناط ��ق االعالم ��ي با�س ��م
وزارة الزراع ��ة ال�س ��يد حميد النايف مو�ض ��حا:
من ��ذ مهد ح�ض ��ارة وادي الرافدي ��ن ،كان العراق
يمتل ��ك  ٣٠ملي ��ون نخلة و حوالي � ٦٥٠ص ��نفا و
الأب ��رز منه ��ا الزهدي و الحالوي و الخ�س ��تاوي
و البرب ��ن و البرح ��ي و غيره ��ا م ��ن الأ�ص ��ناف،
و الكثير من الأ�ص ��ناف �ش ��ائعة الي ��وم و منها قد
تكون زراعتها محدودة.
و �أك ��د الناي ��ف ت�أث ��ر قط ��اع النخيل ف ��ي العراق
و تراج ��ع االنت ��اج لأ�س ��باب ع ��دة منه ��ا تجريف
الب�س ��اتين نتيج ��ة الح ��روب المتعاقب ��ة التي مر

 ال����ت����م����ور ال����م���������س����ت����وردة ..دخ����ل����ت ع����ن ط����ري����ق ال��ت��ه��ري��ب
به ��ا الع ��راق و ادت ال ��ى الت�أثير �س ��لبا وب�ش ��كل
كام ��ل عل ��ى قط ��اع النخي ��ل وتناق�ص ��ت اع ��داد
النخيل وو�ص ��لت الى ما يق ��ارب  ١٢مليون نخلة
بعد الح ��رب العراقية _الإيراني ��ة وكذلك حرب
الخلي ��ج ،و بع ��د ع ��ام  ٢٠٠٣ا�س ��تعدت وزارة
الزراعة العداد برنامج كامل من �أجل ت�أهيل هذه
الب�ساتين خا�صة بعد ان اهملها ا�صحابها نتيجة
قل ��ة الإي ��رادات و منها م ��ا تم تجريف ��ه و منها ما
لم ت�ص ��له المياه ،لذا قام ��ت وزارة الزراعة ومن
خالل دائ ��رة وقاي ��ة المزروعات ،بالح ��د من �آفة
الدوبا�س والح�ش ��رة التي تفتك بالنخيل وت�ؤثر
على انتاجيته وتم الق�ضاء على هذه الآفة بن�سبة
 ،٪٨٥اي�ضا كافحنا الحميرة وحفار �ساق النخيل
و�سو�سة النخيل الحمراء عند الحدود العراقية،
وبالتال ��ي ازدادت الم�س ��احات المزروعة وت�أهل
قط ��اع النخي ��ل مج ��ددا وو�ص ��ل ال ��ى  ١٧مليون
نخل ��ة وهي حاليا في طور النمو وكذلك الإنتاج،
�أ�ض ��ف ال ��ى ذل ��ك لدين ��ا العدي ��د م ��ن الم�ش ��اريع
لت�أهي ��ل الب�س ��اتين الت ��ي تعتم ��د عل ��ى الف�س ��ائل
الن�سيجية والري بالتنقيط وفق النظم الحديثة،
اي�ض ��ا وجهنا ا�ص ��حاب النخيل للعناية بنخيلهم
وتموره ��ا وزي ��ادة ت�ش ��غيل الأي ��ادي العاملة في
هذا المجال.
و �أ�ش ��ار النايف الى ت�شجيع وزارة الزراعة على
اال�س ��تثمار ف ��ي قطاع النخي ��ل وزي ��ادة الإنتاج،
وفي العامين القادمين �س ��يكون لدينا رافد جديد
لزيادة الم�سافات المزروعة من خالل ت�أهيل هذه

الب�ساتين التي و�صلت الآن الى م�ستويات جيدة
م ��ن النم ��و وبالتال ��ي زادت الإنتاجية ف ��ي العام
الما�ضي وهذا العام بعد ان تم فتح الت�صدير الى
الخ ��ارج ،و �أتت ه ��ذه العملية بم ��ردودات جيدة
للبلد.
وفيم ��ا يخ�ص تجريف الب�س ��اتين تح ��دث قائال:
لدين ��ا قانون للح ��د من تجريف الب�س ��اتين وهذا
م ��ا تتحمل ��ه مديري ��ات المحافظ ��ات بع ��د ان ت ��م
تحويل ال�ص�ل�احيات لها وبالتالي فان عملنا فني
ام ��ا االداري والمالي فهو عل ��ى المحافظات ،اما
بالن�سبة لمديريات الزراعة فهي تقوم ب�إجراءات
كبي ��رة ج ��دا م ��ن خ�ل�ال الدع ��وة ال ��ى الح ��د من
تجريف الب�ساتين.
النخيل واالقت�صاد العراقي

وبينم ��ا يواج ��ه العراق �أزم ��ة اقت�ص ��ادية مُدمرة
فاقمه ��ا انخفا� ��ض �أ�س ��عار النف ��ط و�س ��ط �أزم ��ة
فايرو� ��س كورون ��ا ،ال بد م ��ن البحث ع ��ن بدائل
كت�صدير التمور للنهو�ض باالقت�صاد العراقي من
جديد ،لذا التقت (المدى) بالخبير االقت�صادي د.
حيدر ع�ص ��فور وتحدث قائال :يعاني العراق من
تخبط اقت�ص ��ادي �ش ��امل وخ�صو�ص ��ا في الثروة
الزراعية والتي كانت قبل  ١٩٥٨رافدا اقت�ص ��اديا
مه ��م لتغطية االنت ��اج المحلي والت�ص ��دير ،حيث
كان الع ��راق يحتل المرتبة االولى ب�أعداد النخيل
وانواعه.
لذا ت�س ��توجب المرحلة اع ��ادة التخطيط للثروة

الزراعي ��ة وبالأخ� ��ص ا�ش ��جار النخي ��ل لكونه ��ا
تمتل ��ك خ�صو�ص ��ية تالئم العراق وتع ��ود بفوائد
اقت�ص ��ادية عدي ��دة ،منها توفير فر� ��ص العمل في
ظل اقت�ص ��اد ريعي فا�شل يعتمد على ما ي�ستخرج
من باطن االر�ض.
و ا�س ��تكمل ع�ص ��فور حديث ��ه لـ(الم ��دى) قائ�ل�ا:
العدي ��د م ��ن الدول تعتم ��د على الث ��روة الزراعية

او الحيواني ��ة ،ل ��ذا م ��ن المه ��م دع ��م الفالحي ��ن
اقت�ص ��اديا ومعرف ��ه ا�س ��باب الخلل من ا�ص ��حاب
ال�ش� ��أن مبا�ش ��رة ،و على �س ��بيل المث ��ال اذا تمت
المقارنة بين اعداد النخيل ما قبل  2003واليوم
�سنجد م�ؤ�شرا خطيرا لتناق�صها ومن ا�سباب ذلك
بالدرج ��ة االول ��ى عدم وج ��ود مردود اقت�ص ��ادي
للفالحي ��ن في ظ ��ل �س ��وء التخطيط وع ��دم توفر
الم ��وارد المائي ��ة ورفع العوامل ال�س ��تة الم�ؤثرة
بكلف االنتاج بمقارنتها مع الم�ستورد ،بالإ�ضافة
ال ��ى الزحف العمران ��ي والنمو ال�س ��كاني الهائل
وازمة ال�سكن.
و ذكر ع�صفور :اذا رغبنا بحماية ا�شجار النخيل
فيفتر�ض بالمخت�صين منع ا�ستيراد التمور ودعم
المنتجين بجميع الو�س ��ائل المتاحة ،ال�س ��يما ان
هذه المادة ي�س ��تخرج منها ع�سل التمر واالعالف
م ��ن بذوره ��ا (الن ��وى) وبع� ��ض ال�ص ��ناعات من
�س ��عف النخي ��ل ووج ��ود ه ��ذه اال�ش ��جار يحمي
ا�ش ��جار البرتق ��ال م ��ن االحت ��راق وقت ال�ص ��يف
بالإ�ض ��افة لفوائده ��ا ال�ص ��حية الكبي ��رة ،و انن ��ا
نطمح الى �إعادة النظر في حماية ا�شجار النخيل
لكونها جزءا من االقت�صاد الوطني.
البحث عن الرزق!

و حظي ��ت مهن ��ة ت�س ��لق النخي ��ل ف ��ي ال�س ��ابق
بالكثير من االهتمام لتنامي ت�ص ��دير التمور الى
الخارج ،وال ي�س ��تطيع ا�ص ��حاب النخيل الت�سلق

عل ��ى جذوعها التي ت�ص ��ل ال ��ى  ٢٠مت ��را ،لذا تتم
اال�س ��تعانة بمت�س ��لق النخيل وال ��ذي يطلق عليه
محلي ��ا (�ص ��اعود النخي ��ل) ،و التق ��ت (الم ��دى)
بال�ص ��اعود عبا�س محم ��د البالغ م ��ن العمر ()٥٢
عاما الذي اكد تراجع اعداد النخيل في العراق و
حدثنا عن ال�ص ��عوبات الت ��ي واجهت هذه المهنة
قائال:
تنح�ص ��ر ه ��ذه المهن ��ة حالي ��ا بين او�س ��اط قليلة
ومعظمه ��م م ��ن كبار ال�س ��ن لأنه ��ا مهن ��ة تقليدية
�صرف ولأن الجيل الجديد يف�ضل العمل في مهن
كثيرة الربح وقليلة الجهد.
وا�ض ��اف :كن ��ت وم ��ا زل ��ت �أمار�س مهنة ت�س ��لق
النخي ��ل ف ��ي حم�ل�ات جن ��ي التم ��ور او لغر� ��ض
تنظي ��ف ومعالج ��ة النخيل وتقليم ��ه ،وهي مهنة
محفوف ��ة بالمخاط ��ر لأنه ��ا تمار�س على ح�س ��اب
حي ��اة المت�س ��لق ومن ب ��دون و�س ��ائل حماية لذا
يتطلب ه ��ذا العمل القدرة عل ��ى التحمل واللياقة
البدني ��ة لحمل ادوات ثقيلة ت�س ��تخدم في العناية
بالنخلة كالحزام الذي ي�س ��تخدم للتم�س ��ك بجذع
النخلة والحبل وحزام الأمان.
م�ش ��يرا ال ��ى تذب ��ذب انت ��اج التم ��ور ف ��ي العراق
لأ�سباب عديدة منها:
• الحروب المتعاقبة على العراق.
• الزح ��ف العمران ��ي وخي ��ر مثال عل ��ى ذلك ما
حدث لب�س ��اتين االعظمي ��ة والكاظمي ��ة والدورة
في بغداد.
• قل ��ة االي ��دي العامل ��ة ف ��ي ه ��ذا المج ��ال مم ��ا
ادى ال ��ى م ��وت ا�ش ��جار النخي ��ل ب�س ��بب الآفات
وانخفا�ض انتاجية النخلة لإ�ص ��ابتها بح�ش ��رات
الدوبا�س والحميرة والعنكبوت.
• ارتف ��اع ملوحة التربة في المناطق الجنوبية
الأمر الذي �أثر على انتاج انواع التمور الجيدة.
• التلوث البيئي بالدخان والأتربة فثمار التمر
وتنوعها وجودتها تت�أثر ب�ش ��دة تجاه المتغيرات
البيئية.
فه ��ذه العوامل مجتمع ��ة ادت ال ��ى تناق�ص اعداد
النخيل وانتاج التمور وبالتالي ا�صبحت مهنتنا
مهددة باالنقرا�ض.
بينما يرى المزارع ح�سين �سجاد �أن انواع كثيرة
من التمور غير العراقية قد غمرت اال�س ��واق مما
�أدى ال ��ى احب ��اط المنتجي ��ن ،وب ��رزت م�ؤخ ��را
م�ش ��كلة العثور على مت�س ��لقي النخيل خا�صة في
ف�ص ��ل الخري ��ف من كل ع ��ام حيث تحت ��اج عملية
جني الثمار الى ايادي عاملة مدربة جيدا ا�ض ��ف
الى ذلك �ض ��عف القدرة عل ��ى التخزين والتغليف
بطريق ��ة تحم ��ي المنتوج وت�ص ��ديره كال�س ��ابق
و�ض ��عف التروي ��ج والتعري ��ف ب�أن ��واع التم ��ور
كم ��ا تفعل دول الجوار .كما دعا المزارع ح�س ��ين
�س ��جاد من خالل (المدى) ال ��ى االهتمام باطالق
مبادرات لتح�س ��ين الو�س ��ط الزراعي �سواء فيما
يتعلق بتقنيات غر�س �أ�ش ��جار النخي ��ل �أو �آليات
الوقاية ومعالجة الأمرا�ض التي ت�ؤثر �سلبا على
نوعية منت ��وج التمر ،بالإ�ض ��افة �إلى مكننة مهنة
مت�س ��لق النخي ��ل لحماي ��ة مت�س ��لقي النخي ��ل من
المخاطر.
منظمة الأغذية والزراعة

و بح�س ��ب اح�ص ��ائية منظمة الأغذي ��ة والزراعة
ف ��ي الأم ��م المتحدة ف�أن ت�ص ��دير الع ��راق للتمور
ق ��د انخف�ض خ�ل�ال الفت ��رة (� )1999-1990إلى
 58,200طن ��ا بع ��د ان كان  264,225طن ��ا خالل
االع ��وام ( )1979-1970نتيجة للح�ص ��ار الذي
فر�ض ��ته االمم المتحدة على العراق ب�سبب حرب
الخلي ��ج الثانية عل ��ى الرغم من ان هذا الح�ص ��ار
اعطى نتائج ايجابية على �إنتاج التمور ،اذ جعل
التمور مادة غذائية ا�سا�سية زاد الطلب عليها في
فترة الح�ص ��ار مما ادى �إلى ارتفاع ا�س ��عارها في
اال�س ��واق المحلي ��ة ولذل ��ك زادت العناية بخدمة
النخي ��ل ورف ��ع �إنتاجي ��ة النخلة م ��ن  32كغم في
الفت ��رة � 1993-1977إل ��ى  64.4كغ ��م ف ��ي ع ��ام
 1995وارتف ��اع الإنت ��اج م ��ن  446.3ال ��ف ط ��ن
ف ��ي الفترة � 1993-1977إل ��ى  881الف طن عام
. 1995
و�ساهمت حرب  2003في الق�ضاء على م�ساحات
ا�ض ��افية من الب�س ��اتين ،نتيجة لعمليات تجريف
الب�س ��اتين الت ��ي قام ��ت به ��ا الوالي ��ات المتح ��دة
الأمريكي ��ة ف ��ي االري ��اف والم ��دن وازدي ��اد قطع
اال�ش ��جار ك�أجراء امني خ�ش ��ية وجود م�س ��لحين
يحتمون في الب�س ��اتين خلف النخيل واال�ش ��جار
كما انخف�ض عدد الم�ص ��انع من  150قبل الحرب
�إل ��ى  6م�ص ��انع ف ��ي ع ��ام  ،2009وتعب� ��أ �أغل ��ب
التمور العراقية الآن ف ��ي دولة الإمارات العربية
المتحدة.
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منظمة دولية :العمل على توفير بيئة �آمنة للن�ساء والفتيات في العراق
 ترجمة :حامد �أحمد

عمِ ��ل احت ��اد لوثران ال ��دويل يف الع ��راق منذ
الع ��ام  2014لتقدمي �إ�سناد للمهجرين داخلي ًا
واملجتمع ��ات امل�ضيف ��ة  .واعتب ��ارا م ��ن �أيلول
 ، 2020م ��ا ي ��زال هناك م ��ا يقارب من 6,5
مليون �شخ�ص يف العراق هم بحاجة مل�ساعدة
�إن�سانية  ،ب�ضمنهم  1,35مليون مهجر داخلي
و  4,7مليون �شخ�ص من العائدين ملناطقهم .
الو�ضع ال�سيا�سي والأمني يف العراق ما يزال
غري م�ستقر وتفاقم الو�ضع �أكرث ب�سبب تف�شي

وباء فايرو�س كورونا كوفيد 19 -
كاروالين تيفيوي  ،من�سقة اخلدمات الإقليمية
لربنامج احتاد لوث ��ران الدويل ملنطقة ال�شرق
الأو�س ��ط  ،قال ��ت " الو�ض ��ع بالن�سب ��ة للن�ساء
روع على نحو كبري  .هناك حوادث
والأطفال ُم ّ
�إجت ��ار بالن�س ��اء والأطف ��ال وزواج ال ُق ّ�ص ��ر
وال ��زواج الق�س ��ري وح ��وادث قت ��ل بدع ��وى
ال�ش ��رف واال�س ��اءة للن�س ��اء ب�إجباره ��ن عل ��ى
�إجراء اخلت ��ان  ،والتمييز امل ��زدوج للناجيات

م ��ن العن ��ف اجلن�س ��ي والعن ��ف امل�ستن ��د على
التمييز ب�ي�ن اجلن�سني  .كثري من هذه امل�شاكل
�أ�صبح تتكرر �أكرث ج ��راء تف�شي وباء كورونا
".
رك ��زت اهتم ��ام املنظم ��ة الدولي ��ة يف عمله ��ا
عل ��ى من ��ع العن ��ف الناج ��م ع ��ن التميي ��ز ب�ي�ن
اجلن�س�ي�ن واال�ستجابة له  .ولأج ��ل الو�صول
اىل املجتمع ��ات والأف ��راد م ��ن الذي ��ن ي�صعب
الو�صول لهم  ،عم ��ل احتاد لوثران الدويل مع

�آذان مفتوحة  ،مجاميع �إ�سناد ،
ا�ست�شارة قانونية ومهارات لك�سب
�أموالهن ب�أنف�سهن  :بالن�سبة لكثير
من ن�ساء وفتيات في العراق  ،ف�إن
هذه المداخالت تعني الفرق بين
اال�ستمرار بالعي�ش �ضمن عائلة �أو
�شراكة ت�سيء المعاملة �أو البدء
بحياة جديدة بدون عنف  .منظمة
اتحاد لوثران الدولي  LWFالخيرية
وبالتعاون مع جمعية ن�ساء بغداد
 ، BWAتقدمان هذا النوع من الدعم
للناجيات من العنف الجن�سي والعنف
الم�ستند على التمييز بين الجن�سين .

�سوق المو�صل يفتح �أبوابه طاوي ًا �صفحة
الحرب مع داع�ش
 املدى /وكاالت

عادت الحياة �إلى �سوق البور�صة
للجملة في مدينة المو�صل العراقية
الذي كان ي�شكل محطة تجارية
�أ�سا�سية في ال�شرق الأو�سط ،وق�ضت
عليه ثالث �سنوات من �سيطرة تنظيم
الدولة الإ�سالمية على المنطقة ،لكن
ال تزال هناك حاجة الى ترميم نحو
مئتي محل من �آثار المعارك المدمرة
مع التنظيم الإرهابي.

ويق ��ع �سوق البور�صة يف �شرقي املو�صل وميتد

عل ��ى م�ساحة نحو كيلومرتي ��ن وفيه قرابة 500

حمل جت ��اري .وحتوّ ل �شارع ��ه الرئي�س وطرقه
الفرعي ��ة �إىل ور�ش ��ة عم ��ل تعي ��د ت�أهي ��ل املحال
التي دُمرت نتيجة �أ�شه ��ر طويلة من املعارك بني
القوات احلكومية وداع�ش ،انتهت بالق�ضاء على
التنظيم املتطرف يف متوز .2017
الي ��وم ،عاود ح ��وايل  300حمل ن�شاط ��ه .يفتح
�أ�صحابه ��ا كل �صباح �أبوابه ��ا احلديدية ،وعادت
الزحم ��ة يف �أوق ��ات ال ��ذروة ،وميك ��ن م�شاه ��دة
ال�شاحن ��ات تفرغ �صنادي ��ق كرتونية �ضخمة من
الب�ضاعة هنا وهناك.
ويق ��ول الباحث االقت�ص ��ادي يف جامعة املو�صل
الدكت ��ور حمم ��د ناي ��ف� ،إن قيم ��ة املب ��ادالت يف
�س ��وق البور�ص ��ة قب ��ل �سيط ��رة تنظي ��م الدول ��ة
الإ�سالمية على املدينة عام " 2014تراوحت بني
 12و 13مليون دوالر �شهري ًا".

ال�سوق كان ي�شكل محطة تجارية رئي�سية
في ال�شرق الأو�سط
لكن هذا الرقم انخف�ض حالي ًا "�إىل ما بني  8و10

مالي�ي�ن دوالر ب�سب ��ب ظ ��روف املدين ��ة وهجرة
التج ��ار والنازح�ي�ن" الذين مل يعد ج ��زء ًا كبري ًا
منهم بع ��د .وغادر العديد من التج ��ار و�أ�صحاب
املح ��ال الكب�ي�رة �س ��وق البور�صة �إث ��ر العمليات
الع�سكري ��ة ليجدوا �أماكن جدي ��دة ملحالهم �سواء
يف غرب ��ي املو�ص ��ل �أو يف حمافظ ��ات �أخ ��رى
و�إقليم كرد�ستان �أو حتى خارج العراق.
نب�ض الحياة

يف ال�س ��وق ال ��ذي يع ��ود لينب�ض باحلي ��اة ،ت�شهد
املبيع ��ات ارتفاع ��ا ،ويتزاي ��د معها ع ��دد الوظائف
اجلدي ��دة يف بلد يوج ��د فيه عاطل ع ��ن العمل من
ب�ي�ن ّ
كل خم�سة مواطنني ،وف ��ق الأرقام الر�سمية.
ويتوقع نايف "تطور ال�سوق ب�شكل �أكرب و�أو�سع
�إذا عو�ض ��ت احلكوم ��ة �أ�صحاب املح ��ال والبيوت
املت�ض ��ررة" .وكان عب ��د الل ��ه �أحمد حمم ��ود (27
عام ��ا) من بني �أول العائدي ��ن �إىل ال�سوق .ويقول
�صاح ��ب املح ��ل املخت� ��ص ببي ��ع م ��واد التنظيف،
"الإقب ��ال على ال�سوق جيد حالي� � ًا ،وي�شجع ذلك
ا�ستق ��رار الو�ض ��ع الأمني يف املو�ص ��ل  .ويقول
تاج ��ر امل ��واد الغذائي ��ة عبي ��دة �أحم ��د (  26عام ًا )
"ع ��ودة احلياة اىل ال�س ��وق �ساهمت ب�شكل كبري
يف �إحي ��اء و�إعمار املناطق املدم ��رة املحيطة به"،
ال �سيم ��ا �أنه "وفر فر�ص عم ��ل عديدة ...من عمال
وحمال�ي�ن و�أ�صح ��اب مطاع ��م ومق ��اه وغريهم".
وحتيط بال�سوق مناط ��ق �سكنية �شعبية يف �شرق
املو�ص ��ل ،ه ��ي الزجنيلي وال�شي ��خ فتحي و�شارع
البيب�س ��ي وامل�شاهدة وباب �سنجار وال�شفاء .وقد
بد�أت احلياة تعود �إىل تلك الأحياء.
وت�أ�س� ��س �س ��وق البور�ص ��ة مطل ��ع الت�سعين ��ات،

وكان حينه ��ا مكون ًا من حم ��ال وب�سطات �صغرية،
لكنه تو�سع الحق� � ًا لي�صري �أكرب �سوق جملة يغذي
الأ�سواق ال�صغرية والفرعية يف حمافظة نينوى،
ثالث �أكرب حمافظة يف العراق ،واملو�صل مركزها.
وت�صل ال�سل ��ع �إىل امل�ستهلكني عن طريق �أ�صحاب
املحال ال�صغرية الذي ��ن ي�شرتون احتياجاتهم من
هذا ال�سوق الرئي�س.
و�أعي ��د �إعمار ال�سوق ب�إمكانات ذاتية من �أ�صحاب
املح ��ال .ويعت�ب�ر التاج ��ر يون� ��س عبد عل ��ي (50
عام ��ا) ،وه ��و �صاح ��ب حم ��ل م ��واد غذائي ��ة جاء
للت ��زود بالب�ضاع ��ة� ،أن ال�س ��وق "ا�ستع ��اد عافيته
تقريب� � ًا" .لكنه يرى �أن جتاوز �آثار احلرب يتطلب
�أن "ت�س� � ّرع اجله ��ات احلكومي ��ة يف تعوي� ��ض
املت�ضرري ��ن يف املنطقة حتى ميكنهم العودة �إليها
من جديد" .وق ��دم كثري من �سكان املو�صل مطالب
للحكومة لتعوي�ض الأ�ضرار التي حلقت مبنازلهم
و�سياراته ��م ومتاجره ��م ،لكن قليل�ي�ن منهم القوا
جتاوب ًا خالل ثالثة �أعوام.
فر�ص رغم الأزمة

و ُدم ��رت ال�صناع ��ة يف الع ��راق ب�ش ��كل �شب ��ه كلي
عق ��ب الإطاحة بنظام الرئي�س �ص ��دام ح�سني عام
 .2003وال متث ��ل الزراعة �س ��وى خم�سة يف املئة
من �إجمايل الن ��اجت املحلي ،لكنها توظف ع�شرين
يف املئ ��ة م ��ن الي ��د العامل ��ة ،ويواج ��ه الفالحون
�صعوبات يف ترويج ب�ضائعهم.
و�أف�س ��ح �س ��وق البور�ص ��ة املجال �أم ��ام الفالحني
وال�صناعي�ي�ن لعر�ض وت�صري ��ف منتجاتهم ،بعد
�أن كان ��وا يعان ��ون يف نقله ��ا وبيعه ��ا يف مناف ��ذ
بعيدة.
ويق ��ول الف�ل�اح خلف عوي ��د ( 35عام� � ًا) "افتتاح
حم ��ال البور�ص ��ة اخت�ص ��ر الكث�ي�ر م ��ن الوق ��ت
واجله ��د يف عر� ��ض وبي ��ع ب�ضاعتنا بع ��د �أن كنا
نبيعه ��ا يف �أط ��راف املو�ص ��ل" ،م�ضيف� � ًا "�أتوجه
بب�ضاعتي �صباح� � ًا و�أوزعها على �أ�صحاب املحال
والعربات دون �أي متاعب كال�سابق".
�أم ��ا �صاحب حمل اجلزارة وليد غ ��امن ( 32عام ًا)
فيو�ض ��ح �أن "افتتاح ال�سوق وع ��ودة احلياة �إليه
ّ
حل م�شاكلنا وحقق لنا الأرباح".
�إال �أن التاجر �أحمد ال�شمري ( 42عام ًا) ي�شري �إىل
املحلي الذي ميثل "ع�شرة يف املئة
�ضعف الإنتاج
ّ
فق ��ط" من املعرو� ��ض .ويقت�صر ه ��ذا الأخري على
"�سل ��ع ب�سيطة ويدوية ت�صن ��ع حمليا كالإ�سفنج
ومواد الغ�سيل واملكان�س".
بالإ�ضافة اىل الأزم ��ة االقت�صادية ،يعاين العراق
م ��ن تداعيات وب ��اء كوفي ��د -19وانهي ��ار �أ�سعار
النفط الذي ميثل مورده الوحيد تقريب ًا.
وتقول �أم �سعد (  35عام ًا ) التي تتزوّ د بالب�ضاعة
من �س ��وق البور�صة ملحله ��ا للم ��واد الغذائية يف
منطق ��ة ر�أ�س اجل ��ادة �إن �س ��وق البور�صة يحظى
ب�إقب ��ال كب�ي�ر ،لك ��ن "الق ��درة ال�شرائي ��ة �ضعيفة،
والروات ��ب يت�أخ ��ر دفعه ��ا ،م ��ا مين ��ع النا� ��س من
ال�شراء".
عن� /أ.ف.ب

�ش ��ركاء حمليني ب�ضمنهم جمعي ��ة ن�ساء بغداد
 .وبدع ��م من احت ��اد لوثران ال ��دويل و�شركاء
�آخري ��ن  ،تق ��وم جمعية ن�س ��اء بغ ��داد ب�إعطاء
الن�صيح ��ة النف�سية والقانونية لن�ساء وفتيات
ناجيات من عن ��ف التمييز بني اجلن�سني وذلك
ع�ب�ر خم�سة مراك ��ز ا�ست�شاري ��ة يف حمافظات
بغداد و نينوى ودهوك .
بالن�سب ��ة لكثري من الن�ساء الالئي ح�ضرن هذه
املراك ��ز  ،فان الإ�ساءة لهن مل تبد�أ مع نزوحهن
يف الع ��ام  . 2014وتقول ه ��دى رافد  ،وهي
نا�شطة اجتماعية يف مركز جمعية ن�ساء بغداد
مبنطقة �سيجي ف ��رع حمافظة دهوك " الن�ساء
ك ��ن يع�شن ظروف� � ًا �صعبة وه ��ن يف مناطقهن
الأ�صلي ��ة  ،وظلت تلك الظ ��روف تالحقهن بعد
عملية النزوح ".
املرك ��ز يف منطق ��ة �سيج ��ي مبحافظ ��ة ده ��وك
يوف ��ر للن�س ��اء مكان ��ا �آمن� � ًا � .إن ��ه يوف ��ر دعم� � ًا
نف�سي� � ًا و�إ�سن ��اد ًا قانوني ًا  ،ويوف ��ر �أي�ض ًا دعم ًا
اقت�صادي� � ًا من خالل من ��ح �صغرية ودفع مبالغ
نقدي ��ة مقاب ��ل عمل  .خ�ل�ال الأ�شه ��ر الأخرية ،
�أق ��ام املرك ��ز �أي�ض ًا ن ��دوات توعية ح ��ول وباء
فايرو�س كوفيد -19
مراك ��ز �أخ ��رى قدم ��ت �أي�ض� � ًا جل�س ��ات توعية
حول ال�صح ��ة املنتجة ولقاءات ط ��رق الإحالة
مع مقدم ��ي اخلدمة  ،وجل�س ��ات للرجال حول
مو�ض ��وع العن ��ف الناج ��م ع ��ن التميي ��ز ب�ي�ن
اجلن�س�ي�ن  .وكان ��ت تل ��ك املراكز ت ��وزع �أي�ض ًا
عُدد تعقيم مل�ساع ��دة العوائل املت�ضررة حماية
�أنف�سهم من وباء فايرو�س كورونا ".
ن ��ورا  ،رب ��ة بيت من حمافظة ده ��وك  ،تقول "
علي �سنتني و�أن ��ا �آتي للمركز للح�صول
م�ضى ّ
عل ��ى دع ��م  .كان �أث ��ر ذل ��ك جيد ًا عل ��ى �صحتي
الذهنية و�صحة بدين العامة ".
الطالب ��ة  ،رميون ��دا  ،ا�ستف ��ادت �أي�ض� � ًا م ��ن
التدري ��ب �أثناء العطلة وم ��ن الدعم القانوين .
وتقول � " :ساعدين التدريب ب�أن يزيد �إدراكي
و ُينمي �أكرث مع تطور قدراتي ".
وفعل ��ت م�ؤخ ��ر ًا جمعي ��ة ن�س ��اء بغ ��داد نظ ��ام

طري ��ق الإحال ��ة  .هذا النظام ميك ��ن الناجيات
من �إحال ��ة انف�سهن بر�ضاهن للعالج يف مراكز
�صحي ��ة حكومي ��ة وخدم ��ات �أخ ��رى  .دع ��م
الإحالة يت�ضمن احل�صول على هوية تعريفية
وجتهي ��ز م ��واد غذائية وبطاق ��ة �سكن وجواز
�سف ��ر وم�ساع ��دة �إغاثي ��ة �إن�سانية م ��ع رواتب
�شهرية للأرامل والأيتام .
تف�ش ��ي وب ��اء كورون ��ا جعل من عم ��ل جمعية
ن�س ��اء بغداد �أكرث تعقيد ًا وحتى �أكرث خطورة
 .وم ��ع ازدي ��اد ح ��االت العنف املحل ��ي  ،قامت
جمعي ��ة ن�س ��اء بغ ��داد بتوف�ي�ر خدم ��ات عالج
نف�س ��ي لن�س ��اء وفتي ��ات ع ��ن بعد ع�ب�ر تطبيق
�سكاي ��ب للتوا�ص ��ل وتطبي ��ق وات� ��س �آب و
تطبي ��ق زووم  .وقام ��وا �أي�ض� � ًا باطالق حملة
توعي ��ة �صحية ع�ب�ر موقع في�سب ��وك  ،مع بث
فيديوه ��ات تو�ضيحية ق�صرية ع ��ن الأ�سلوب
الأف�ضل للتعقيم وا�ستخدام املطهرات وطريقة
التباع ��د الب ��دين  .و�أ�ص ��درت اجلمعي ��ة �أي�ض ًا
كرا�س ��ات حتوي معلومات ع ��ن كيفية الوقاية
من فايرو�س كورونا .
العم ��ل ال ��ذي تق ��وم ب ��ه كل من احت ��اد لوثران
ال ��دويل و جمعي ��ة ن�س ��اء بغ ��داد �سوي ��ة لق ��ي
دعم� � ًا �أي�ض� � ًا من جمعي ��ة كني�س ��ة لوثريان يف
جني ��ف الناطق ��ة باالنكليزية  .وقال ��ت  ،اندي
ويلي� ��س  ،م ��ن جمعي ��ة كني�س ��ة لوث�ي�ران يف
جني ��ف " جمعيتن ��ا تقي ��م مهرج ��ان ح�صاد كل
�سن ��ة  ،حي ��ث نق ��وم بجمع متوي�ل�ات مل�شروع
واح ��د �أو م�شاريع �إن�ساني ��ة خارج جمموعتنا
� .إنها طريق ��ة ملمار�سة تقدمي م�ساعدات  .نحن
جميعن ًا قلقون ج ��د ًا �أزاء ت�صاعد ن�سبة العنف
اجلن�س ��ي والعن ��ف الناج ��م ع ��ن التميي ��ز بني
اجلن�سني خ�ل�ال مرحلة تف�شي وباء كورونا .
ولهذا فان �أم ��ر يعنينا ب�أن نقدم الدعم جلمعية
ن�س ��اء بغداد و احت ��اد لوثران ال ��دويل  .نحن
ممتن ��ون وم�س ��رورون بعمله ��م يف مكافح ��ة
ومن ��ع العن ��ف �ض ��د امل ��ر�أة يف كل جمتمع ��ات
العراق ".
عن احتاد لوثران الدويل

برنامج لليون�سكو بكلفة  5ماليين يورو لتطوير مهارات
ال�شباب التقنية والمهنية وتوفير فر�ص عمل لهم
 ترجمة :املدى

في م�سعى منها لتطوير مهارات
ال�شريحة المت�ضررة من �شباب
العراق  ،وقعت منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
اليون�سكو بم�شاركة االتحاد
الأوروبي اتفاقية ( تي في �أي تي
 ) TVETجديدة مرحلة ثانية
لم�شروع وطني للإ�صالح المهني مع
الجانب العراقي بقيمة  5ماليين
يورو والتي تهدف الى ت�شجيع
التوجه نحو التدريب والتعليم
التقني والمهني للنهو�ض بقدرات
ال�شباب وتمكينهم من دخول قطاع
الم�شاريع ال�صغيرة وتوفير فر�ص
عمل لهم .

امل�ش ��روع �سي�ضم ��ن �إمكاني ��ة احل�ص ��ول
على خدمات تنمية مه ��ارات تقنية ومهنية
متط ��ورة على نحو �شامل وزي ��ادة املعاهد
للم�ساهم ��ة بتح�سني جان ��ب قابلية ت�شغيل
الأي ��دي العامل ��ة واالرتق ��اء بالو�ض ��ع
االقت�ص ��ادي االجتماع ��ي ل�شريحة ال�شباب
من املت�ضررين .
املرحلة رقم  2م ��ن برنامج �إ�صالح التعليم
التقن ��ي واملهني �ستعزز وتكم ��ل ال�سيا�سة
واملنظوم ��ات الت ��ي مت تطويره ��ا يف
املرحلة رق ��م  1وت�ضمينه ��ا يف ال�سيا�سات
واالج ��راءات االداري ��ة الفدرالية واملحلية
م ��ن خ�ل�ال تطبيقه ��ا عن ��د م�ست ��وى معهد
� .سيك ��ون الرتكي ��ز عل ��ى خل ��ق " مراك ��ز
للإبداع ��ات املهني ��ة " يف خم�س ��ة مدار� ��س
مهنية يف كل من حمافظة دهوك واملو�صل
وبغداد والب�صرة مع اربعة جامعات تقنية

.
ه ��ذه املعاه ��د الت�سع ��ة �ستك ��ون الن ��واة
لتطبي ��ق ال�سيا�س ��ة ونتائ ��ج منظوم ��ات
املرحل ��ة رق ��م  1م ��ن الربنام ��ج  ،والعم ��ل
ب�ش ��كل مكث ��ف م ��ع وزارات ومديري ��ات
حملي ��ة ومدر�س ��ة حملي ��ة وكادر جامع ��ي
لتطوير مراكز االبداع ��ات املهنية كنموذج
وم ��ورد مل�ؤ�س�س ��ات اخ ��رى وحمافظ ��ات
�أخ ��رى لغر� ��ض تعميق ممار�س ��ة التدريب
املهن ��ي والتقني عند نقطة الت�سليم  .العمل
�سي�شم ��ل جتدي ��د ور� ��ش خمت ��ارة لل�سماح
بالتقييم ��ات امل�ستندة عل ��ى الكفاءة ومزيد
م ��ن التدري ��ب العمل ��ي ذو العالق ��ة يجري
بالتناغم مع املناه ��ج اجلديدة  .القطاعات
االقت�صادي ��ة املختارة هي القطاع الزراعي
والإن�شائ ��ي وال�ضياف ��ة مع قط ��اع �إ�ضايف
واح ��د م�ستن ��د عل ��ى احلاج ��ة للمناف�س ��ة
يف �س ��وق الق ��وى العاملة وقط ��اع حتليل
املهارات املنجز يف املرحلة رقم 1
املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن برنام ��ج �إ�ص�ل�اح
التدري ��ب املهني والتقني  ،ممول �أي�ض ًا من
االحت ��اد الأوروبي ومنفذ م ��ن قبل منظمة
اليون�سك ��و بال�شراك ��ة م ��ع احلكومة حتت
قيادة اللجنة اال�ست�شارية لرئا�سة الوزراء
 .رك ��زت املرحل ��ة الأوىل عل ��ى دعم تطوير
التعلي ��م عل ��ى م�ست ��وى وطن ��ي و�سيا�س ��ة
التدري ��ب واملنظومات ب�ضمنها نظام كفالة
نوعي ��ة التعلي ��م التقن ��ي واملهن ��ي و�إط ��ار
عم ��ل م�ؤه�ل�ات التعلي ��م املهن ��ي والتقني .
وا�ستناد ًا ال�ستطالعات بالن�سبة للمهارات
املطلوب ��ة يف �سوق الأي ��دي العاملة ركزت
املرحل ��ة الأوىل م ��ن الربنام ��ج لتدري ��ب
وتطوير املهارات يف حقول قطاع الإن�شاء
وقطاع الزراعة وال�ضيافة .
وكي ��ل وزي ��ر التعليم الع ��ايل  ،حامد خلف
�أحم ��د  ،قال " املرحلة اجلديدة من املبادرة
�ست�ستم ��ر بقيادة الإ�ص�ل�اح للتعليم التقني
واملهن ��ي يف الع ��راق بتطوي ��ر الق ��درات
للم�شرفني على التدري ��ب املهني والتقني .
هذا �سي�سمح لنا باحل�صول على تطويرات
را�سخ ��ة يف الإعط ��اء و�ضم ��ان نوعي ��ة
التعلي ��م املهن ��ي والتقن ��ي وبالت ��ايل من ��ح
الكف ��اءات املطلوب ��ة لأبنائن ��ا م ��ن ال�شباب
لالنخ ��راط ب�سوق الق ��وة العاملة مبهارات
مفيدة ملهنهم والقت�صادنا وجمتمعنا ".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال  ،مارت ��ن ه ��وث � ،سف�ي�ر
االحت ��اد الأوروب ��ي ل ��دى الع ��راق " خلق
فر�ص عمل هو الهدف اجلوهري من الدعم
الأوروبي للع ��راق  .اعتقد �أنه ب�ضمان بند
نوعي ��ة التعلي ��م والتدريب الفن ��ي واملهني
 ،ف� ��إن الع ��راق �سيح�ص ��ل على ق ��وة عاملة
�أكرث مه ��ارة ومتهيئ ��ة ب�ش ��كل �أف�ضل لدعم
االقت�ص ��اد  .التعليم هو لي� ��س فقط و�سيلة
مله ��ارات �أف�ض ��ل طامل ��ا �أن الرتبي ��ة الفعالة

و�سيا�س ��ات التدريب ميك ��ن �أن تعزز �أي�ض ًا
التنمية الفردي ��ة وت�شجيع مب ��د�أ املواطنة
الفعال ��ة وتعزي ��ز تكاف� ��ؤ الفر� ��ص وكذل ��ك
االرتق ��اء باالندماج والتكام ��ل االجتماعي
 .ه ��ذا امل�ش ��روع �سيدعم كل ه ��ذه الأهداف
ب�إمداد �شريحة ال�شباب العراقيني باملعرفة
واخل�ب�رة ال�ضروري ��ة لدعم من ��و اقت�صاد
بلدهم ".
ممث ��ل منظم ��ة اليون�سك ��و يف الع ��راق ،
باولو فونتاين  ،قال " �إكما ًال ملا مت حتقيقه
م ��ن �إجنازات يف املرحلة رقم  1من تدريب
التعليم املهني والتقني  ،فان هذا امل�شروع
�سيط ��ور ق ��درات القائم�ي�ن عل ��ى التدريب
املهن ��ي والتقن ��ي لنق ��ل النوعي ��ة وبرام ��ج
التدريب العملي املوجهة ب�شكل كامل نحو
ت�شغي ��ل الأي ��دي العامل ��ة �أو بحث املتدرب
بنف�س ��ه عن عمل .الرتكي ��ز نقل اجلهود من
تطبي ��ق �سيا�س ��ة التعلي ��م املهن ��ي والتقني
اىل مرحل ��ة التنفي ��ذ على الأر� ��ض من �أجل
زي ��ادة جان ��ب الأي ��دي العامل ��ة وفر� ��ص
الت�شغي ��ل ل�شباب العراق  .من �أجل حتقيق
ذل ��ك يتطلب الأمر حت�س�ي�ن طاقة ا�ستيعاب
معاهد التعليم املهني والتقني لالرتقاء اىل
املعايري الدولية بنوعية التعليم والتدريب
م ��ع اال�ستم ��رار بالوق ��ت نف�س ��ه اجلم ��ع
ب�ي�ن احتياجات �س ��وق الت�شغي ��ل والطلب
املتزايد للمهارات ".
و�أ�ض ��اف ممث ��ل اليون�سكو بقول ��ه " نحن
نعتق ��د �أن ه ��ذه الطريق ��ة ه ��ي املطلوب ��ة
للح�ص ��ول عل ��ى الأثر الأك�ب�ر خللق فر�ص
عمل لل�شباب وبالتايل امل�ساعدة يف حتقيق
ا�ستق ��رار املجتمع العراقي  .نحن ممتنون
لالحتاد الأوروبي ب�إ�سناده ال�سخي وكذلك
لل�سلطات العراقية ل�شراكتهم القوية ".
يذك ��ر �أن ه ��ذا امل�ش ��روع  ،التعلي ��م
والتدري ��ب التقن ��ي واملهني  ،ال ��ذي تبنته
منظم ��ة اليون�سك ��و وبتمويل م ��ن االحتاد
الأوروب ��ي ومب�شاركة احلكوم ��ة العراقية
 ،يه ��دف ب�ش ��كل خا� ��ص مب�ساع ��دة النا�س
عل ��ى اكت�س ��اب املع ��ارف وامله ��ارات الت ��ي
يحتاجونه ��ا لالنخ ��راط ب�س ��وق العم ��ل .
ويرك ��ز ه ��ذا التدريب على غ ��رار املكونات
الأخ ��رى للنظ ��ام التعليم ��ي عل ��ى تلبي ��ة
احتياج ��ات املتعل ��م  .و�إن الرتكي ��ز ال ��ذي
يولي ��ه ل�س ��وق العم ��ل ي ��دل �أي�ض� � ًا عل ��ى
مراعاته �أي�ض ًا الحتياج ��ات �أرباب العمل ،
وذلك من خالل العمل على �ضمان �أن تكون
القوى العاملة احلالية وامل�ستقبلية ماهرة
ومثمرة وجاهزة للعمل  .ويهدف امل�شروع
يف تنفي ��ذ خط ��ة الأمم املتح ��دة للتنمي ��ة
امل�ستدام ��ة لع ��ام  2030وال �سيم ��ا �أهداف
التنمية امل�ستدامة .
عن موقع ايدجوكي�شن دايري
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نفط الو�سط ي�صطدم بالنفط في موقعة النجف المثيرة!

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

 ق�������ص���ي م���ن���ي���ر ي���خ���ط���ط لإ������ض�����اف�����ة ال���ط���ل���ب���ة �إل���������ى ق����ائ����م����ة ����ض���ح���اي���اه
 بغداد  /حيدر مدلول

الأوىل وخ�س ��ر �أم ��ام ال�سم ��اوة والنجف
بنتيج ��ة ( )1-0يف اجلولت�ي�ن الثاني ��ة
والرابعة.

جت ��ري عل ��ى مالع ��ب العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظ ��ات ي ��وم غ ��د الأثن�ي�ن املواف ��ق
ال�ساب ��ع م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول اجلاري
�أربعة لقاءات يف افتتاح مناف�سات اجلولة
ال�سابعة من مرحلة الذه ��اب لدوري الكرة
املمت ��از باملو�سم اجلاري ال ��ذي يجري من
دون تواج ��د اجلماه�ي�ر عل ��ى املد ّرج ��ات
للأ�سب ��وع ال�سابع على الت ��وايل �إثر رف�ض
اللجن ��ة العليا لل�صحّ ��ة وال�سالمة الوطنية
يف جمل� ��س ال ��وزراء ملكافح ��ة فايرو� ��س
كورونا (كوفيد )-19الطلب الر�سمي الذي
�أر�سلت ��ه �إليها الهيئ ��ة التطبيعية يف احتاد
ك ��رة القدم للحفاظ على �سالمة اجلميع يف
ظ ��ل ا�ستمرار �أزم ��ة ّ
تف�شي املر�ض اخلطري
الذي �ضرب الع ��راق منذ نهاية �شهر �شباط
املا�ضي و�أنهى حي ��اة ت�سعة ريا�ضيني كان
�آخرهم مدرب الكرخ عبد الكرمي �سلمان.

الكهرباء × �أمانة بغداد

ويلتق ��ي فري ��ق �أمان ��ة بغ ��داد ال�ساب ��ع
ع�ش ��ر بر�صي ��د  6نقاط م ��ع م�ضيفه فريق
الكهرب ��اء العا�ش ��ر بر�صي ��د  7نق ��اط على
ملعب نادي التاجي الريا�ضي يف اختبار
جديد يتط ّلع من ��ه املهاجم حممد �إبراهيم
اىل �إه ��داء مدرب ��ه عبا� ��س عطي ��ة ف ��وز ًا
ثاني� � ًا ينهي به نح�س التع ��ادالت الأربعة
الت ��ي �أ�صبح ��ت مالزم ��ة والتق� �دّم اىل
املرك ��ز اخلام� ��س يف الرتتي ��ب ف�ض ًال عن
ف� �ّ�ض ال�شراك ��ة يف قائم ��ة الهدافني التي
يتقا�سمه ��ا مع �أمين ح�س�ي�ن مهاجم فريق
الق ��وة اجلوي ��ة ومن ��ار طه الع ��ب و�سط
احل ��دود بر�صيد �أربع �أه ��داف لكل واحد
منه ��م يف خت ��ام اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن
مرحلة الذهاب باملو�سم احلايل.

نفط الو�سط × النفط

تتج ��ه الأنظار يف ال�ساع ��ة الرابعة والربع
ع�ص ��ر ًا اىل ملع ��ب النج ��ف ال ��دويل يف
حمافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف بع ��د انته ��اء
�أعم ��ال ال�صيان ��ة الت ��ي خ�ض ��ع له ��ا مل ��دة
خم�س ��ة �أ�شه ��ر حي ��ث يخو�ض علي ��ه فريق
نف ��ط الو�س ��ط مت�ص� �دّر الرتتي ��ب بر�صيد
 13نقط ��ة (ديربي نفطي ملتهب) مع �ضيفه
فري ��ق النفط ال�ساد�س بر�صي ��د ت�سع نقاط
يف �أبرز لق ��اءات الي ��وم الأول ي�سعى فيها
امل ��درب جم ��ال عل ��ي اىل �إحل ��اق الهزمي ��ة
الثاني ��ة بكتيب ��ة يحي ��ى عل ��وان م ��ن �أج ��ل
احلف ��اظ للم ��رة الثالثة على الت ��وايل على
املركز الأول الذي يق ��ف فيه متفوق ًا بفارق
نقطتني ع ��ن مطارده فري ��ق �أربيل �صاحب
مرك ��ز الو�صافة برغ ��م �أن فريقه يعاين من
االجه ��اد لتق ��ارب مواعي ��د مباريات ��ه التي
لعبه ��ا يف اجلوالت ال�س ��ت ال�سابقة وكرثة
الإ�صاب ��ات ل ��دى العبيه الت ��ي و�صلت اىل
مم ��ا جعلت دك ��ة احتياطه حمدودة
خم�س ّ
و�ست�ؤث ��ر علي ��ه كثري ًا يف ظ � ّ�ل رحلته نحو
الظف ��ر بلق ��ب ال ��دوري املحل ��ي لتعوي� ��ض
خروج ��ه املب ّكر م ��ن م�سابقة ك�أ� ��س العراق
لكرة القدم بعد خ�سارته �أمام م�ضيفه فريق
ال�صناعات الكهربائية بنتيجة (.)1-0

ال�صناعات الكهربائية × الميناء

الديوانية × الطلبة

وي�ش� � ّد فري ��ق الطلبة لكرة الق ��دم ،الثالث
بر�صي ��د  11نقط ��ة ،الرح ��ال اىل مدين ��ة
الديواني ��ة حي ��ث تنتظ ��ره يف ال�ساع ��ة
الثاني ��ة ظه ��ر ًا مهم ��ة �صعبة للغاي ��ة �أمام
�صاح ��ب الأر�ض ،التا�س ��ع بر�صيد ثماين
نق ��اط ،بحكم �أن ملع ��ب الديوانية �أ�صبح
متخ�ص�ص� � ًا يف ح�صد النتائ ��ج الإيجابية
ّ
الت ��ي جم ��ع فيه �س ��ت نقاط فق ��ط و�أدراج
الف ��رق الكب�ي�رة �ضم ��ن قائم ��ة �ضحاي ��اه
مثلم ��ا يطم ��ح امل ��درب ق�ص ��ي من�ي�ر يف

�إ�ضافة الأني ��ق �إليها من �أجل �إهداء فرحة
جدي ��دة اىل جمل�س الإدارة ال ��ذي يقوده
ح�سني عل ��ي كرمي العنكو�ش ��ي و�أن�صاره
الذي ��ن يزداد عددهم يوم� � ًا بعد يوم حيث
�أتخ ��ذوا م ��ن �سط ��ح امل�سب ��ح الأوملب ��ي
املجاور للملع ��ب مكان ًا ملتابع ��ة املباريات
ب�سب ��ب توا�صل احلظ ��ر املفرو�ض عليهم
بعدم التواجد على املدرجات واملفرو�ض
من قبل خلي ��ة الأزمة احلكومية منذ �شهر
�آذار .2020

ويخو�ض فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائية
الثام ��ن ع�ش ��ر بر�صيد خم�س نق ��اط على
ملع ��ب ن ��ادي ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي لق ��ا ًء
مه ّم� � ًا م ��ع �ضيفه فري ��ق املين ��اء الب�صري
الراب ��ع ع�ش ��ر بر�صيد �سبع نق ��اط يطمح
�ان عل ��ى التوايل
�ار ث � ٍ
فيه ��ا بني ��ل انت�ص � ٍ
خ�ل�ال جولتني بعد انت�ص ��اره الأول على
فريق نفط الب�صرة من �أجل دخول دائرة
الف ��رق الع�شرة الكب ��ار برغم �أن ��ه يعاين
خلل يف اخل ��ط الأمام ��ي بعد هجرة
م ��ن ٍ
املهاجم�ي�ن م�صطف ��ى ك ��رمي ويا�س ��ر عبد
املح�س ��ن اللذين ميت ��ازان بح�س تهديفي
قبيل انطالق املناف�سات خلالفهما ال�شديد
مع امل ��درب عماد عودة حي ��ث بلغ ر�صيد
فريق ��ه م ��ن الأه ��داف �أثنني فق ��ط مقابل
ثماني ��ة ه� � ّزت �شباكه خ�ل�ال �ست جوالت
فقط م ��ن بداي ��ة م�شاركت ��ه يف امل�سابقة،
ويف املقاب ��ل يطمح ال�سفان ��ة اىل العودة
اىل حمافظته بثالث نقاط غالية ت�ضاعف
ح�صتها لت�صل النقطة العا�شرة برغم
من ّ
�أن مواجهات ��ه عل ��ى مالع ��ب مناف�سيه مل
يت ��ذوّ ق منه ��ا طع ��م الف ��وز اطالق� � ًا حيث
تع ��ادل م ��ع احل ��دود �سلب� � ًا يف اجلول ��ة

بقية المباريات

وتختت ��م بع ��د غ ��د الثالث ��اء مناف�س ��ات
اجلول ��ة ال�سابع ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب
ب�إجراء �أربع مباريات يف ال�ساعة الثانية
ظهر ًا حي ��ث ّ
يحل فريق �أربي ��ل الو�صيف
بر�صيد �أح ��د ع�شر نقطة �ضيف ًا ثقي ًال على
فري ��ق النج ��ف اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صيد
�سب ��ع نقاط عل ��ى ملعب النج ��ف الدويل،
ويلع ��ب فري ��ق نفط مي�س ��ان الثالث ع�شر
بر�صي ��د �سبع نق ��اط على ملع ��ب مي�سان
�ضيف ��ه فري ��ق الك ��رخ احل ��ادي ع�ش ��ر
بالر�صي ��د نف�س ��ه ،ويواجه فري ��ق زاخو
الثام ��ن بر�صي ��د ثماين نق ��اط على ملعب
ن ��ادي التاج ��ي الريا�ضي م�ضيف ��ه فريق
احل ��دود الثاين ع�شر بر�صيد �سبع نقاط،
و�ستكون ال�ساعة الرابعة والربع موعد ًا
للقم ��ة الكروي ��ة التي جتم ��ع فريقي نفط
الب�صرة التا�سع ع�شر بر�صيد ثالث نقاط
والزوراء الرابع بر�صيد ع�شر نقاط على
ملعب (جذع النخلة) باملدينة الريا�ضية،
فيم ��ا �سيحت�ض ��ن ملعب ال�شع ��ب الدويل
مواجه ��ة فري ��ق القا�س ��م القاب ��ع باملركز
الأخري بر�صيد نقطتني مع م�ضيفه فريق
الق ��وة اجلوي ��ة اخلام� ��س بر�صي ��د ع�شر
نقاط ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساءً.

الجماهي��ر ُت�ش��عل كال�س��يكو لن��دن بي��ن �أر�س��نال وتوتنه��ام
 بغداد  /املدى

يخو�ض فريق توتنهام هوت�سبري مت�صدّر
الرتتيب بر�صيد  21نقطة كال�سيكو الكرة
االنكليزية على ملعب ��ه يف العا�صمة لندن

يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء
الي ��وم الأح ��د م ��ع �ضيف ��ه فري ��ق ار�سنال
الراب ��ع ع�ش ��ر بر�صيد  13نقط ��ة بح�ضور

ذوو الإعاقة �أهم الم�ستفيدين من مونديال 2022
الدوحة  /خ��ا���ص
باملدى
�أكد ح�سن ال��ذوادي ،الأمني العام
للجنة العليا للم�شاريع والإرث،
�أن قطر ع��ازم��ة على ا�ست�ضافة
مونديال  2022البطولة الأك�ثر
م�لاءم��ة الحتياجات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف تاريخ املونديال.
ج��اء ح��دي��ث ال� ��ذوادي مبنا�سبة
ال�ي��وم العاملي للأ�شخا�ص ذوي

الإع��اق��ة ،م�شري ًا �إىل �أن االلتزام
ال��را��س��خ منذ ب��دء اال�ستعدادات
ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �ب �ط��ول��ة ه ��و ��ض�م��ان
�سهولة ال��و��ص��ول واحل��رك��ة يف
ج �م �ي��ع م ��راف ��ق امل ��ون ��دي ��ال عرب
التخطيط والتنفيذ الدقيق لكافة
مالعبها والبنى التحتية املرتبطة
ب �ه��ا ،و��ش�ب�ك��ات ال�ن�ق��ل ،و�أم��اك��ن
الإق ��ام ��ة ،وم �ن��اط��ق امل�شجعني،
وك��اف��ة الأن �� �ش �ط��ة اجل�م��اه�يري��ة
املخطط �إق��ام�ت�ه��ا ،ب�ه��دف تقدمي

جتربة �شاملة و ُمبهرة.
و�أو�ضح � :أن مراعاة احتياجات
ذوي الإع� ��اق� ��ة خ �ل�ال الإع� � ��داد
ال�ست�ضافة امل��ون��دي��ال ترتكز يف
ك��ل خ �ط��وة ع�ل��ى �آراء �أ��ص�ح��اب
من�صات
ال�ش�أن �أنف�سهم ،وذلك عرب ّ
خم�ص�صة لذلك ،من بينها منتدى
ّ
التمكني باللجنة العليا� ،إ�ضافة �إىل
اال�ستفادة من الدرو�س امل�ستفادة
م��ن الن�سخ ال�سابقة ،مُعرب ًا عن
�أم�ل��ه يف �أن ميثل مونديال قطر
 2022نربا�س ًا تهتدي به الن�سخ
القادمة من البطولة.
وختم ال��ذوادي ت�صريحه :بينما
نوا�صل بناء �إرث البطولة ،ن�ؤكد
�أن الأ� �ش �خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة
�سيكونون م��ن �أه��م امل�ستفيدين
منه وم��ن التحوّ ل ال��ذي ت�شهده
البنية التحتية يف دول ��ة قطر،
لينعم اجلميع بكل م��ا �ستقدمه
ل �� �س �ك��ان �ه��ا و���ض��ي��وف��ه��ا خ�ل�ال
امل��ون��دي��ال وبعد �إ� �س��دال ال�ستار
على مناف�ساته.

�ألف ��ي متف ّرج فقط �ضم ��ن اجلولة احلادية
ع�شرة من الدوري االنكليزي املمتاز لكرة
القدم باملو�س ��م احلايل �إثر قرار ال�سلطات
احلكومي ��ة عودة اجلماهري اىل املدرجات
ب�أع ��داد حمدودة للم ��رة الأوىل منذ بداية
�أزم ��ة فايرو�س كورون ��ا (كوفيد )-19يف
�شهر �آذار املا�ضي.
وطال ��ب الربتغ ��ايل جوزي ��ه موريني ��و
م ��درب فريق توتنه ��ام هوت�سب�ي�ر العبيه
بن�سيان ت�أهلهم اىل الدور  32من الدوري
الأوروب ��ي لك ��رة الق ��دم ،والتفك�ي�ر فق ��ط
يف احلف ��اظ على الق ��وة الهجومي ��ة التي
يتم ّي ��ز به ��ا فريقه ��م ،اىل جان ��ب الرتكيز
واالن�ضباط والتنظي ��م يف اخلط اخللفي
م ��ن �أج ��ل احلف ��اظ عل ��ى ال�سج ��ل بع ��دم
التع ّر� ��ض اىل الهزمية م ��ن ت�سع مباريات
على التوايل ،ممّا �أهله ��م للقفز اىل املركز
الأول يف الرتتي ��ب ،متجاهل�ي�ن تراج ��ع
نتائ ��ج (املدفعجي ��ة) يف اجل ��والت الع�شر
املا�ضية.

و�سيزي ��د تواج ��د اجلماهري عل ��ى مدرجات
ملعب توتنهام هوت�سبري يف �شمال العا�صمة
لندن من �سخونة �أجواء الكال�سيكو اجلديد
الذي يحتاج في ��ه فريق �أر�سنال اىل �صحوة
�سريع ��ة ميح ��و به ��ا �آث ��ار �أ�س ��و�أ انطالق ��ة
من ��ذ مو�س ��م  1981وفق� � ًا مل ��ا حت� �دّث مد ّربه
الإ�سباين مايكل �أرتيتا ،خا�صة �أنها �ساهمت
يف الف ��وز الكا�س ��ح الذي حت ّق ��ق على �ضيفه
فري ��ق رابي ��د فيين ��ا بنتيج ��ة (� )1-4ضم ��ن
ال ��دوري الأوروب ��ي لك ��رة القدم م ��ن خالل
ح�ض ��ور �ألفي متف� � ّرج مبلع ��ب الإمارات يف
العا�صمة لندن يوم اخلمي�س املا�ضي.
و�أع�ت�رف مايكل �أنه �سيواجه م�شكلة كبرية
يف اختي ��ار القائم ��ة الأ�سا�سية التي �ستلعب
منذ البداي ��ة �أمام ال�سبريز ب�سب ��ب �أنه يفكر
ب ��الأداء قبل اختار  11العب ًا ،وهذا ما ح�صل
ل ��ه يف اليوروب ��ا لي ��غ وال�سيما �أن ��ه �سيعمل
على طرد نح�س �أر�سن ��ال يف االنت�صار على
فريق يتوىل تدريبه للمو�سم الثاين اخلبري
مورينيو.

�أولمبية العراق غير �آمنة!
تواج ��ه اللجنة الأوملبية الوطنية العراقي ��ة امتحان ًا �صعب ًا لعبور
�أزم ��ة ع ��دم �إ�ضف ��اء الق�ض ��اء ال�شرعية عل ��ى �إج ��راءات م�ؤمترها
االنتخاب ��ي يوم الراب ��ع ع�شر من ت�شرين الث ��اين  2020مبوجب
ق ��رار حمكم ��ة املنازعات الريا�ضي ��ة ال�صادر ي ��وم  3كانون الأول
 2020ال ��ذي �ألغى و�أبطل نتائ ��ج االنتخابات ،طالب� � ًا من �أع�ضاء
الأوملبي ��ة الوطني ��ة االلت ��زام بالق ��رارات ال�صادرة م ��ن الأوملبية
الدولية والواردة يف ر�سالتيها 20و 27ت�شرين الثاين .2020
�إن عج ��ز الأوملبي ��ة الوطني ��ة ع ��ن انت ��زاع االع�ت�راف ال�شرع ��ي
حملي� � ًا ودولي� � ًا م ّرت�ي�ن 15و� 16شب ��اط 2019و 14ت�شري ��ن
واملن�سق احلايل
الث ��اين ،2020ي�ؤ ّكد �أخف ��اق رئي�سه ��ا ال�ساب ��ق
ّ
لأغرا�ض ت�شغيلية ،الكابنت رعد حمودي ،م ّرتني يف فر�ض �سالمة
الإج ��راءات القانونية النتخ ��اب مكتب تنفيذي جدي ��د يتم ّكن من
تغي�ي�ر واق ��ع الريا�ض ��ة امل�أ�س ��وف علي ��ه ب�سبب اله ��در الكبري يف
الأم ��وال دون نتائ ��ج متقدّمة ،و�شبهات الف�س ��اد التي حتوم حول
بع� ��ض االحتادات واملثبّتة م ��ن قبل الرقابة املالي ��ة ،وال�صراعات
ال�شخ�صية الغارقة باحلقد والت�آمر!
قانوني� � ًا ،ال يوج ��د ن� ��ص مين ��ع ت�سمية رع ��د حم ��ودي من�سق ًا مع
الأوملبي ��ة الدولية �أي ال م�شكلة يف وجوده باملهمة املُ�سمى لأجلها
من ��ذ ر�سالة الأخ�ي�رة يف ال�سابع من متوز  ،2020برغم ت�سجيلنا
مالحظات ع� �دّة يف ر�سالتنا املفتوح ��ة اىل جيم�س ماكلويد مدير
العالقات والت�ضامن الأوملبي عرب جريدة املدى يف عددها ال�صادر
يوم  26ت�شرين الأول  2020والتي طالبنا فيها الأوملبية الدولية
بت�أجي ��ل انتخاب ��ات  14ت�شرين الثاين وفت ��ح حتقيق باخلروق!
�أما منطقي� � ًا ،مل يعد وجود حمودي يحقق النزاهة وال�شفافية يف
�أزم ��ة �أ�صبح طرف ًا فيه ��ا بعد جلوئه مع فري ��ق املعرت�ضني للطعن
ب�إج ��راءات انتخابي ��ة مك ّل ��ف �أ�سا�س� � ًا بالإ�شراف عليه ��ا! وهذا ما
ح ّذرن ��ا منه بع ��د قيامه بالرت�شيح اىل املكت ��ب التنفيذي من خالل
نافذة اخلرباء.
وعلي ��ه ،ندع ��و وزير ال�شب ��اب والريا�ضة عدنان درج ��ال ،الغتنام
الفر�ص ��ة الأخرية التي قدّمه ��ا قرار حمكمة املنازع ��ات الريا�ضية
بحماي ��ة مل ��ف االنتخاب ��ات ،عطف� � ًا عل ��ى اعتم ��اده دولي� � ًا �سابق ًا،
ل ُيف ��احت اللجن ��ة الأوملبية الدولي ��ة ب�أ�سرع ما ميك ��ن لبيان وجهة
النظ ��ر احلكومية �إزاء ما ح�صل من خرق فا�ضح للميثاق الأوملبي
ال ��دويل ك�شفت عن ��ه املحكمة يف ختام املُرافع ��ة بعد االطالع على
الالئح ��ة التحريري ��ة وامل�ستن ��دات والوثائ ��ق املق ّدم ��ة من طريف
ّ
م�ستقل غري
الأزم ��ة ،ويقرتح (�أي الوزير) ت�سمي ��ة مراقب حملي
مرتبط باالنتخابات وميار�س عمله يف مكتب خا�ص داخل اللجنة
الأوملبي ��ة الوطنية ينقل تقارير حماي ��دة عن احلراك الأوملبي يف
العراق الذي مل يعد �آمن ًا بداللة وقائع تنفيذ التعليمات الدولية!
وندع ��و الأوملبي ��ة الدولي ��ة ه ��ي الأخ ��رى� ،إىل �إع ��ادة النظ ��ر يف
من�سق ًا م ��ن عدمه يف �ض ��وء مطالبته
بق ��اء الكابنت رعد حم ��ودي ّ
�شخ�صي ًا بتحديد موقفه م ��ن الرت�شيح لالنتخابات املقبلة �إن كان
م�ص� � ّر ًا على املناف�سة ي�صبح غري حمايد ،ويتط ّلب �إبعاده عن مقر
الأوملبي ��ة �أ�س ��وة ببقي ��ة ّ
املر�شحني ل�سب�ب�ن � :أو ًال منع� � ًا لالحتكاك
ال�سلب ��ي كم ��ا ح�ص ��ل ي ��وم  29ت�شري ��ن الث ��اين  2020مبحاولة
رئي�س اللجن ��ة الأوملبية املُبطلة �شرعيته �سرم ��د عبدالإله مزاولة
عمله و�سط ممانعة رجال �أمن املبنى ،وثاني ًا بانتظار تبعات قرار
حمكم ��ة املنازعات الريا�ضية والإج ��راءات الالحقة امل�ؤمّل القيام
به ��ا� .أم ��ا يف حالة عدم ن ّيت ��ه الرت�شيح فال يحق ل ��ه الت�صريح يف
�ش�ؤون االنتخابات مبا ي�ؤدي اىل ا�ستفزاز �أي طرف ،ويبتعد عن
�أي تفاهمات جانبية تروم و�ضع خارطة طريق تبتعد عن مُرت�سم
لوزان.
�أما بالن�سبة للأوملبية الدولية ،ي�ؤ�سفنا القول �أنها تعاملت مع ملف
انتخاب ��ات العراق حتت �ضغط املجل� ��س الأوملبي الآ�سيوي املُتهم
م ��ن بع�ض و�سائل الإعالم العراق ��ي باملُحاباة يف مواقفه مل�صلحة
الكاب�ت�ن رعد حمودي ،و�إال كان لزام� � ًا بالدولية �أن تتخذ الإجراء
الناجع ذاته عام  2014عندما �ش ّكلت جلنة عيّنت رئي�سها الدكتور
ح�س ��ن م�صطف ��ى (ممث ًال له ��ا عن احلرك ��ة الأوملبي ��ة واالحتادات
الدولية) حل ��ل �أزمة الأوملبية امل�صرية اخلا�ص ��ة بتعديل القانون
الريا�ضي ،و�ضمّت اليه وزير الريا�ضة ورئي�س اللجنة الأوملبية،
وبذلك يتوفر غطاء دويل للوزير كي ّ
يتدخل لفر�ض �آرائه وحلوله
وحماية القانون من اخلروق و�سطوة (البلطجية)!
وعليه ،ندعو وزير ال�شباب
والريا�ضة عدنان درجال ،الغتنام
الفر�صة الأخيرة التي ّ
قدمها قرار
محكمة المنازعات الريا�ضية
بحماية ملف االنتخابات ،عطفاً
على اعتماده دولي ًا �سابق ًا،

�أيمن ح�سين مر�شح لجائزة نجم ت�شرين الثاني الآ�سيوية
 بغداد  /املدى
اخت ��ار االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
مهاجم القوة اجلوي ��ة �أمين ح�سني �ضمن
قائمة �أهم الالعبني الذين برزوا مع فرقهم
خ�ل�ال �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املا�ضي يف
امل�سابق ��ات املحلية يف منطق ��ة غرب �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم اىل جان ��ب الربازيلي ايغور
كون ��اردو العب فري ��ق ال�شارقة الإماراتي
والفرن�سي بافيتيمبي غوميز العب فريق
اله�ل�ال ال�سع ��ودي وترك ��ي العم ��ار العب
ال�شب ��اب ال�سع ��ودي واال�سب ��اين �سانت ��ي
كازوال الع ��ب ال�سد القطري وعمر جنيات
العب الكرامة ال�سوري وهادي احلوراين
العب الرمث ��ا الأردين الذين �سيتناف�سون
على جائ ��زة الأف�ض ��ل بالت�صويت من قبل
جماهري كرة القدم.
وج ��اء اختي ��ار املهاج ��م �أمي ��ن ح�سني من
قبل االحتاد الآ�سي ��وي لكرة القدم بعد �أن
فر� ��ض ح�ض ��وره بت�سجيله ثالث ��ة �أهداف
منها هدفني يف اللقاء الذي فاز فيه الفريق
على نظريه فريق ال�صناع ��ات الكهربائية
بنتيج ��ة ( )0-2الذي جرى يوم اخلام�س

م ��ن �شه ��ر ت�شرين الث ��اين �ضم ��ن اجلولة
الرابع ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب وهدف ًا يف
كال�سيكو الدوري املمتاز العراقي و�أنتهى
بالتعادل الإيجاب ��ي (� )1-1ضمن اجلولة
الرابعة يوم الثالث والع�شرين من ال�شهر
ذاته الذي جرى على ملعب كربالء الدويل
يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�سة �صع ��د فيها

فري ��ق القوة اجلوية اىل و�صافة الرتتيب
متخلف� � ًا بف ��ارق ع ��ن فري ��ق نف ��ط الو�سط
�صاحب ال�صدارة بر�صيد  12نقطة.
و�أو�ض ��ح االحت ��اد الق ��اري �أنه فت ��ح باب
الت�صوي ��ت �أمام اجلماهري الختيار �أف�ضل
الع ��ب يف منطق ��ة غرب ��ي �آ�سي ��ا ع ��ن ذل ��ك
ال�شه ��ر حتى ال�ساع ��ة احلادية ع�شرة ظهر

يوم غ ��د االثنني بتوقيت بغ ��داد بنا ًء على
العدي ��د م ��ن املعايري و�أهمه ��ا دور الالعب
يف الت�أث�ي�ر عل ��ى نتائ ��ج فريق ��ه من خالل
ت�سجيل و�صناع ��ة الأهداف بالإ�ضافة اىل
�أهمي ��ة املباري ��ات الت ��ي خا�ضه ��ا ودوره
م ��ع منتخب ب�ل�اده يف املباري ��ات الدولية
والر�سمية.
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 لطفية الدليمي

�صالح نيازي

الالهثون وراء ( د ) .مز ّورة !

في رواية جيم�س جوي�س "�صورة
الف ّنان في �شبابه"" يفتح �ستيفن
ديدالو�س كتاب الجغرافية فيجد
�آ�سمه مكتوب ًا في الورقة البي�ضاء ،في
� ّأول الكتاب ،ومعه عنوانه ومدر�سته
والمقاطعة التي يعي�ش فيها ،وبلده
ثم العالم ،فالكون.
ثم �أوروباّ ،
�إيرلنداّ ،
مرت ْين :من الأ�سفل �إلى
قر�أ العنوان ّ
ومر ًة
الأعلى� ،إلى �أن و�صل �إلى �آ�سمهّ ،
ْ
خطرت بباله
من الأعلى �إلى الأ�سفل.
فكرة:

غاليلو
جيم�س جوي�س
بودلري
�أحتقر نف�سي ،و�أ�صوات تربيتي اللعينة
ولك ��نَ .م ��نْ ه ��و �ستيف ��ن ديداليو� ��س بال�ضب ��ط ،رغم يج ��ب �أن نتعرف منهم على ه ��ذا الدرب ،وهل هو وعر
ف ّكرت بطائر القطر�س
�إيرلنديت ��ه؟ م ��ن �أية �سالل ��ة انحدر؟ هل ه ��و روماين؟ و�صعب� ،أم �سهل ووا�سع؟
ومتنيتُ لو عاد �أفعواين".
رو�س ��ي؟ �إغريق ��ي؟ �أم انه �سومريّ عا� ��ش ببالد ما بني قال �سقراط "كنتُ بني احل�ض ��ور ،حينما ُ�سئِل ال�شاعر
مل ��اذا يرتبط اجلن� ��س بالأفع ��وان؟ �ص ��وت �سحيق من النهري ��ن ،وحينم ��ا فاج� ��أه الطوفان هام عل ��ى وجهه� .سوفكلي� ��س ع ��ن اجلن� ��س� .أج ��اب ":ال تتح� �دّث عن ��ه.
تر�سب يف عقولنا .ال ن�ست�سيغ احلالوة حزين ًا يف ّت�ش عن ج ّنته املفقودة.
�أن ��ا �سعيد برتكه ورائ ��ي .هربت م ��ن �سلطانه العنيف
�أعماق الت�أريخ ّ
خ�شية عاقبة املرارة .تف�سد علينا املانوية ،ل ّذة "حدائق من ��ذ ذلك احلني ونحن نفت�ش عن جنتنا املفقودة .هذه املجنون".
الن ��ور" خ�ش ��اة �ش ّر مرت ّب� ��ص فيها .كذا انح ��درت �إلينا نطف ��ة �سوم ��ر مزروع ��ة يف نفو�سن ��ا .نرثه ��ا كابر ًا عن ت�صوّ ر �سقراط �أنّ هذا اجلواب كان جيّد ًا ،معل ًال ذلك":
اللذة ب�صيغة م�صيدة.
كابر .نرحل ونرحل ونرجع بخيبة كلكام�ش.
ت�صب ��ح يف ال�شيخوخ ��ة متح ّرر ًا متام ًا م ��ن هذا النوع
" ماذا بعد الكون؟ ال �ش ��ئ .لكنْ هنا ك�أيّ �ش ��ئ حول الطفلة "�أل� ��س يف �أر�ض العجائب" مثل الطفل �ستيفن كلكام� ��ش ذو �أوّ لِ رحل ��ةٍ معروف ��ة خوف� � ًا م ��ن امل ��وت .من امل�شاع ��ر التي ترتكك تعي�ش ب�س�ل�ام ،وحينما تفقد
الك ��ون يب�ي�ن� ،أين ينته ��ي قبل �أن يب ��د�أ امل ��كان العدم؟ ديداليو� ��س .عاملها مده�ش لأنه مل يكت�شف بعد .لأنه مل كلكام� ��ش العت � ّ�ي اجلب ��ار يخاف من امل ��وت مثلما نحن رغبات ��ك حدّتها ،وترتخي ،عندئذ حت�ص ��ل على ما كان
…
يط� ��أْه الت�أري ��خ بعد ،وين�ص ��ب م�صيدته في ��ه .التاريخ الب�ش ��ر العادي�ي�ن نخ ��اف من امل ��وت ،ويبك ��ي كالن�ساء �سوفكلي� ��س يتحدّث عنه ،وه ��و االنطالق والتح ّرر من
ً
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ّ
ّ
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�إ ّن �
�أكرب امل�صايد ط ّرا .يعرقل العفوية.
بن�شي ��ج .ولكن ��ه مع ذل ��ك ف�ض ��ح برحلته تل ��ك� ،أباطيل ال�شهوات التي هي كالأ�سياد املجانني".
ٌ
مكان .الله وحده قادر على ذلك".
لك ��ن ال ب ّد لأل� ��س �أن تكرب ،وتخرج كح ��وّ اء من حدائق احلياة.
ت�أ ّم ��ل ال�صب ��ي �ستيف ��ن ديداليو�س يف ه ��ذه الأفكار
لكنْ هل وجد �ستيفن ديدالو�س بعد �أن بلغ �سنّ الر�شد ،النور مرغمة.
الأطف ��ال يفك ��رون مثل كلكام�ش يف الرحي ��ل .من � ْأ�سر مل ّي� � ًا .ت�أ ّم ��ل يف ه ��ذا اجلم ��ع م ��ن الفال�سف ��ة العجزة.
و�أ�صب ��ح بط�ل� ًا بنف� ��س الآ�س ��م يف رواي ��ة يولي�سي� ��س يف ّ
نف�س ب�شرية ثمة "�أل�س" ،نفت�ش عنها ،مثل ج ّنة القماط؟ �أم من خوف الرايات اخل�ضراء والأرجوانية؟ يريدون �أن يق�ضوا عل ��ى الغريزة و�سخونات اجل�سد.
كل ٍ
جواب� � ًا وافي� � ًا مطمئن� � ًا؟ �أم �أنّ ال�س� ��ؤال اتخ ��ذ �صيغ ��ة مفق ��ودة .تعي� ��س "ملنت" لأ ّن ��ه ت�صوّ ر جنت ��ه يف مكان حينم ��ا ك ّنا �أطفا ًال ك ّنا مثل كلكام�ش نخاف .نرتع�ش من من �أي ��ن ي�أتي الآن بال�شيخوخة ذات اخلاليا املنطفئة؟
عقلي متوا�صل؟ �أم �آ ّنه خارج كينونته.
متك ��ررة �أخرى على �شكل ٍ
امل ��وت .مثله متام� � ًا ،ونحلم بالرحي ��ل �إىل �آخر الدنيا� .أيّ عامل هذا يه ّر بوجه الفتوة وال�صبابات.
بحث ٍّ
اتخ ��ذ �صوت بابلو نريودا �صائح� � ًا� :أنا ال �أعرف �شيئ ًا ال ب� � ّد ل�ستيف ��ن ديداليو� ��س� ،أي�ض� � ًا �أن يك�ب�ر .حمنت ��ه رحل ��ة ال نهاية لها لأن الأر� ��ض ّ
م�سطحة .كانت الأر�ض ق ��ال ديداليو� ��س " لي�ست ه ��ذه "جمهوريتي يا �سيدي
ّ
موروث ��ة ،مرت�سبة .للت�أريخ �سبعة �أرواح يعود ويعود يف زماننا ّ
قط.
م�سطحة.
افالطون.
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ّ
ّ
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يف �أح ��د الأي ��ام �أخذن ��ا غاليلي ��و (كن ��ا ن�سم ��ي معل ��م
جل� ��س الفن ��ان ال�ش ��اب وحي ��دا .فك ��ر لربه ��ة يف
ً
ّ
ّ
ممتعا� ،أم مثله عليه تغيري طبيعة الأ�شياء فيت�صوّ ر
يحتم الت�أريخ على ديداليو� ��س االنتماء .ك�أنْ ال تكتمل اجلغرافي ��ة غاليليو لأنه ي�شبه ��ه يف حليته)� ،إىل غرفة تنب� ��ؤات اجل ّد الأكرب وما قال ��ه لدانتي ":و�ستحرم من
ّ
"ال�شم�س تنمو من بذرة �إىل بهائها ال�ضروري"؟
كينونته �إ ّال �إذا انتمى.
مظلم ��ة يف املدر�س ��ة� .أ�شع ��ل �شمع ��ة و�أران ��ا الأر� ��ض
كل �ش ��ئ حت ّب ��ه ،و�س�ت�رى ك ��م ه ��و مالح �سيك ��ون خبز
ّ
رمب ��ا �سيقع �آختي ��ار ديدالو�س على ق�صي ��دة "�شرفة"� ،ستيف ��ن ديداليو� ��س ب�ي�ن فريقني متحارب�ي�ن ،باجلزر
حامل حديدي ،الآخرين ،وك ��م وعر ًا �سيك ��ون درب ال�صعود وال ّنزول
امل�سطحة بهيئة كرة .و�ضع الكرة على ٍ
لبودلري لريى من خاللها العامل .العا�شقان يف ال�شرفة .الربيطان ّي ��ة .الل ��ون الأحم ��ر فريق ،والل ��ون الأخ�ضر و�أداره ��ا بط ��رف �إ�صبع ��ه .دارت الكرة �أم ��ام ال�شمعة .على �س ّلم لآخرين".
الظ�ل�ام يق ّربهم ��ا ويخفيهم ��ا .عط ��ر الأنوث ��ة بال ��ذات فري ��ق .التاري ��خ �إذا دخ ��ل الأل ��وان كارث ��ة ح ّق� � ًا .ويف فح ��دث الليل والنهار .م ��ا �أ�سهل املعج ��زات! كان يوم ًا هل �أ�صبح �ستيفن ديداليو�س جزيرة متوحدة؟
ّ
م ��ذوّ ب للح� ��س .تت ��و ّرم اخلالي ��ا .احلوا� � ّ�س متن ّمل ��ة اجل ��زر الربيطاني ��ة ،الأخ�ضر والأحم ��ر يتعا�ض�ضان .حزين� � ًا ،كي ��ف تك ��ون الأر� ��ض املنب�سط ��ة كروي ��ةَ .منْ
متوح ��دة ال ترتبط باجلزر الأخرى
كل �إن�س ��ان جزيرة ّ
ّ
خمدّرة ب�أعمق ل ّذة ونرفانا .ان�صهرت
احلوا�س جميع ًا كوح�شني يتخالبان ويتعا�ض�ضان.
�ة
ي�ص� �دّق غاليلي ��و؟ يومه ��ا انته ��ت رح�ل�ات الطفول � �إال ب�أم ��واج م ��ن الأ�ص ��وات .وحتى يف ه ��ذه اجلزيرة
ّ
ً
ّ
ّ
م
ال�ش
�ة
�
س
حا�
أكرب.
حا�س ��ة واح ��دة �أ�ش� � ّد و�
ّ �أم ��ام �ستيفن ديدليو� ��س الآن �صورة للك ��رة الأر�ضية ،وتقل�ص العامل.
املتوح ��دة ث ّم ��ة �ش ��ئ مفق ��ود دائم� �ا .جن ��ة مفق ��ودة ال
ف�أ�صبح ��تْ ّ
ّ
تنوب عن ّ
ّ
ُ
احلوا�س� .أ�ش ّد و�أكرب.
كل
ملوّ نة بالأخ�ضر ،وغيوم ملوّ نة بالأرجواين:
توال ��ت الأ�سئل ��ة عل ��ى غاليلي ��و .كي ��ف مي�ش ��ي النا�س نراه ��ا �إال حينم ��ا نغم� ��ض �أعيننا .كات�ص ��ال وانف�صال
ّ
ً
ً
ّ
رمبا مهارة بودلري يف تكثيف
احلوا�س بهذه ال�صورة " نظ ��ر بربم �إىل الكتلة الكروية اخل�ضراء يف و�سط يف خ ��ط اال�ست ��واء؟ �شاقول ّي� �ا؟ �أفق ّي� �ا؟ كيف مي�سكون املت�صوّ فة.
ّ
هي التي جعلت هذه الق�صيدة ممغنطة� .إنها م�سكونة :الغي ��وم الأرجواني ��ة .ت�س ��اءل �أيّهما ال�ص ��واب ،فريق بالأر� ��ض يف القطب اجلنوبي وهم يقف ��ون ر�أ� ًسا على ف ّك ��ر �ستيفن ديداليو�س وقد �ش � ّ�ب عن الطوق الآن ،يف
ّ
"�أعرف فنّ ا�ستعادة اللحظات ال�سعيدة
املنب�سطة
الل ��ون الأخ�ض ��ر� ،أم فري ��ق الل ��ون الأرج ��واين ..ت�ألمّ عق ��ب ،وك�أ ّنه ��م منعك�س ��ون يف م ��ر�آة يف ال�سق ��ف؟ هل معلمه امللتحي كغاليليو ،وهو يكوّ ر الأر�ض
وكيف �أعي�ش املا�ضي ثانية حينما
لأ ّنه ال يعرف ما تعنيه ال�سيا�سة وال �أين ينتهي الكون .الأر�ض تدور؟
�أم ��ام عيني ��ه .تذ ّكر كي ��ف ،بغي ��اب معلم ��ه� ،أدار الكرة
�أ�ستكنّ على ركبت ْيك".
�شعر �أ ّنه �ضئيل و�ضعيف".
م ��اذا ل ��و انّ الإن�سان الق ��دمي نزل �إىل الأر� ��ض بعقليةٍ الأر�ضي ��ة بط ��رف �إ�صبعه .ما �أ�سهل املعج ��زة .عاد �إىل
ً
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ولك ��نْ قبل ذلك كان
�وّ
الت�أري ��خ .الت�أريخ �أكرب امل�صايد ط� � ّرا� .إمّا هذا �أو ذاك .خمتربي� �ا؟ �أيّ عا ٍمل كان �سرنث ��ه؟ ربمّا ملا كتِبتْ ماليني بالألوان كما ي�شاء .ر�س ��م لنف�سه خريطة جديدة وغيرّ
ّ
ّ
تعج بها مكتباتنا يف الوقت احلا�ضر .على فيه ��ا �أ�سم ��اء الأنه ��ار واجلب ��ال .ه ��ل كان يقتف ��ي �أث ��ر
ين� ��أى بنف�سه بحيلة الظ�ل�ام �إىل عزل ��ة ليتمتع بن�شوة �إم ��ا �أخ�ضر ،و�إم ��ا �أرجواين ،خلت الدني ��ا من كل لون الكتب التي ّ
ح�سية منغلقة عل ��ى نف�سها .تف ّرغ ال�شاعر �إىل حبيبته� .آخر .مع�سكران متذابحان من قدمي الزمان.
ر�أ�سها �أل ��ف ليلة وليلة .وقد ال نعرث على �شهريارها �إ ّال هولدرلني يف جنونه؟
ّ
كل انت�صار ،ويف ّ
راح ي�ش ��رب �أنفا�سه ��ا .هك ��ذا ق ��ال� :أ�ش ��رب �أنفا�سه ��ا .يقول �شاعر رو�سي ":يف ّ
كل اندحار ،يف م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سيّة.
ف ّك ��ر ديداليو�س يف �أل� ��س ومفتاح عجائبها ،ف ّكر يف
(حا�س ��ة الذوق بد ًال م ��ن حا�سة ال�ش� � ّم) ،بودلري ي�شرب ال ب ّد من �آمر�أةٍ تبكي".
ل�سوء الطالع جاء العلم مت�أخر ًا ،مت�أخر ًا ج ّد ًا .وما على حدائق النور .هل مبقدوره �أن يعي�ش بال �أوهام؟ هذه
كل انت�صار ويف ّ
ال�شاع ��ر العظيم �آم ��ر�أة تبك ��ي يف ّ
أنت ال�س ّم".
�أنفا�س مع�شوقته� .شرب ث ّم خاطبهاِ �":
كل �ستيفن ديداليو�س �إ ّال �أن يختار .وقف يف مفرتق طرق بال�ضب ��ط �صناعة الف ��نّ  .خلق واقع �أبع ��د ما يكون عن
كل انت�صار ويف ّ
كيف جاء ال�س ّم؟ وملاذا جاء توقيته بعد الأنفا�س ،وبعد اندح ��ار .ال�شاعر العظيم يبكي يف ّ
كل وت�أمّل� .أين وجهت ��ه؟ من ههنا طريق عذابات الأنبياء ،الواق ��ع .ه ��ل الف ��نّ بديل ع ��ن احلي ��اة �أم موا�ساة؟ هل
تكاث ��ف الظالم؟ هل الأنفا�س نفث ��ة ،وال�س ّم �أفعى؟ ملاذا اندحار.
حي؟ ما �ض� � ّر! مادام الفن
نازف ��ة .ما ي ��زال البخار ي�صع ��د من الدم ��اء ال�سائحة .ال�س ��راب �أم ٌل قات ��ل� ،أم ي�أ�س ّ
ً
ً
ُ
ّ
ّ
ال تبل ��غ ن�شوتنا ذروتها �إ ّال �إذا كانت حمفوفة باخلطر؟ ماذا لو ت ِرك �ستيفن ديداليو�س و�ش�أنه ،فما الذي ميكن خطب ��اء وح�ش ��ود ب�شت ��ى اللغ ��ات .حناج ��ر تتذاب ��ح يجعل العامل حمتمال� .أقل �إمالال .ليكنْ ما يكون.
�إ ّال �إذا كانت حم ّرمة؟
�أن ي�صنع ��ه بهذي ��ن اللونني؟ حقو ًال مرتف ��ة من الغيوم ب�أوتارها ال�صوتيّة.
الف ��ن �أحيان ًا ين�سيك العقارب ويحب ��ب �إليك �صغارها.
ً
ً
ً
أحب ج .ه� �ـ .لورن�س �أفعوانا ي�ش ��رب ماء من حو�ض .والأزه ��ار� ،آفاقا متوردة بالأ�صائ ��ل والأ�سحار ،بيوتا التف ��ت �إىل املع ّري� .أ�صغى �إلي ��ه .فازداد حرية .املع ّري �أم ��ا ق ��ال ال�شاعر� ":أح � ّ�ب �صغ ��ار النا�س حت ��ى �صغار
� ّ
بدا جلي ًال� .أحبه لون ًا وحركة ،وكرامة .فلماذا �ضربه �آمن ��ة كالأع�شا�ش ،جداول فرح ��ة وظال ًال مرحة .ميكنه عدوّ �أل�س وعدوّ ديداليو�س ،لأنه عدمي ،وهما غ�صنان العقارب"؟ لله د ّرك .ما �أنبلك.
بل ��وح خ�ش ��ب؟ �أيّ هاج� ��س خارج � ّ�ي دفع ��ه �إىل ذل ��ك؟ مث ��ل فردريكو غارثيا ل ��وركا �أن ي�صب ��غ القمر �أخ�ضر ،يافعان متفتحان.
ُ
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فع ��ل انعكا�سي ناجم م ��ن �أزمنة ديني ��ة �سحيقة .يقول والري ��ح خ�ضراء ،والأغنية خ�ضراء ،بيد �أ ّنه الآن يقف وهن ��اك �سق �
ْ
ْ
البينايل ال�شعري العاملي بلييج -بلجيكا.
لورن�س:
بني رايتني ،جم ّرد قطعتي قما�ش ،ي�صطبغ فيهما موت ذكورته ��م ،فا�ستعا�ضوا بالكالم" :ا�ستمت� � ْع بالتحادث
( )1يبدو �أن الأفعوان واحلو�ض رمزان جن�سيان يف هذه
"وعلى الفور ندمتُ
�صارخ .موت �أخ�ضر وموت �أحمر.
م ��ع الرج ��ال امل�سن�ي�ن ،لأ ّنه ��م �س ��اروا قبلن ��ا� ،إن �ص � ّ�ح
الق�صيدة.
ف ّكرتُ كم كان عملي خ�سي� ًسا ودنيئ ًا
اللونان متذابحان منذ قدمي الزمان.
التعب�ي�ر ،على درب علين ��ا �أن نط�أه �أي�ض� � ًا ،ويبدو �أننا

موسيقى االحد

تداعت �أمامي �صو ٌر دي�ستوبية قامتة ب�ش�أن م�ستقبل العراق
و�أن ��ا �أتاب ُع احلوارية املهمّة الت ��ي عقدتها (دار املدى) حول
�آلي ��ة معادلة ال�شهادات العلي ��ا يف اجلامعات العراقية  ،وقد
�أعجبتُ باملداخالت الدقيقة التي �أوردتها الدكتورة ( نادية
هناوي �سعدون ) لتفاعلها املبا�شر مع واقع احلال اجلامعي
العراق ��ي و ه ��ي من و�سط ��ه املتخ ��م بال�سلبي ��ات الإ�شكالية
القاتلة ّ � .إن ماي�ؤمل حق ًا يف هذا ال�ش�أن � ،أن هذه الإ�شكاليات
لي�ست قدر ًا مفرو� ًضا على اجلامعة العراقية �إمنا هي �صناعة
ب�شرية مق�صودة  ،ت�سعى لتدمري ّ
كل البُنى التحتية ال�ساندة
للدولة املدنية يف تفاعلها مع متغريات ع�صرنا الراهن .
�إن الذي ��ن ي�شرعنون �أحابيل املناورة والك ��ذب لنيل �شهادة
علي ��ا م ��زوّ رة لي�سوا مبواطن�ي�ن �أ�سوي ��اء  ،بل ه ��م كائنات
ت�ستكم ��ل حلقات تخري ��ب مامل يتخ� � ّرب بع ُد  ،ويب ��دو �أنهم
ل ��ن يتوقفوا حت ��ى ي�ستحيل الع ��راق خرابة التلي ��ق بحياة
�إن�سانية معقولة .
يد ّلنا اخلراب املقي ��م الذي يرزح حتته العراق والعراقيون
على حقائق كثرية ؛ لكنّ احلقيقة الكربى  -كما �أح�سب  -هي
� ّأن ع ��دد ًا غري قليل من العراقي�ي�ن  ،وبخا�صة ه�ؤالء القيمني
عل ��ى ت�شريع القوانني  ،اليحبّون العراق واليكرتثون ّ
بكل
مع ��امل الدمار الت ��ي ح ّلت به �سوا ٌء �أكان ��ت خبيثة مق�صودة
�أم نتاج� � ًا للجهال ��ة وال�سفاه ��ة وا�ستباح ��ة ّ
كل القوان�ي�ن
الرا�سخ ��ة والأع ��راف النبيل ��ة  .ل�س ��تُ غافلة ع ��ن حقيقة � ّأن
بع�ض العراقيني تتمزق قلوبهم وهم يرون العراق اجلميل
يرتاج ��ع متخلف� � ًا ؛ وه� ��ؤالء ق ّلة قليل ��ة مغلوبة عل ��ى �أمرها
حائ ��رة ت ��داري جراحها ب�صم ��ت .ما�أغ ��در العراقيني الذين
ي ��رون يف الع ��راق جمرد حافظ ��ة نقود ينهبونه ��ا ويجنون
معه ��ا خ�ي�رات الب�ل�اد كلها والي � ّ
�رف له ��م جفن ل � ّ
�كل مظاهر
الرثاثة التي �أغرقت العراق .
كان ��ت م�صادفة  -ورمبا غري طيبة يل � -أن �أتابع احلوارية
الفديوية التي نوّ هتُ عنها �أعاله يف �أيام �أقر�أ فيها جمموعة
منتخب ��ة من كت ��ب حديثة تتن ��اول حقبة الث ��ورة ال�صناعية
الرابعة ومع ��امل ع�صر مابعد اجلائح ��ة الكورونية الراهنة
والت ��ي �ستعي ُد ت�شكيل حياتنا  ،ورمبا تكون �إيذان ًا ببدايات
كتاب
ولوجن ��ا ع�صر الأن�سن ��ة الإنتقالية � .أحد ه ��ذه الكتب ٌ
بعنوان ( التعليم العايل يف حقبة الثورة ال�صناعية الرابعة
Higher Education in the Era of the Fourth
 ) Industrial Revolutionح ّررته الربوف�سورة نان�سي
دبلي ��و .غلي�س ��ون  Nancy W. Gleasonو�ص ��در عن دار
ن�ش ��ر ماكميالن ع ��ام  ، 2018كم ميلأين احل ��زن و�أنا � ُ
أقارن

ب�ي�ن رثاث ��ة الواقع اجلامع ��ي العراق ��ي امللغ ��وم باملزوّ رين
وبني عقول تتط ّل ��ع ملغادرة ال�شكل التقليدي الراهن للتعليم
اجلامع ��ي بفع ��ل متغ�ي�رات الع�ص ��ر وم�ستجدات ��ه التقني ��ة
الكربى .
يف مقاب ��ل الرثاث ��ة واملجاني ��ة يف من ��ح وقب ��ول �شه ��ادات
الدكت ��وراه العراقية يح�ضرين مثال الربوف�سور الفيزيائي
( فرمي ��ان داي�سون � ) Freeman Dysonأحد كبار العلماء
الأف ��ذاذ الذي ��ن ق ��ادوا م�شروعات بحثي ��ة رائ ��دة بالإ�ضافة
لكتابات ��ه الغزي ��رة  :بعدم ��ا تو ّفى داي�س ��ون يف �شهر �شباط
املا�ض ��ي (  ) 2020عم ��دتُ �إىل ق ��راءات م�ستفي�ض ��ة عن ��ه ،
وكانت �أهم قراءة من بينها ،هي حوارية رائعة معه من�شورة
يف املوق ��ع الألك�ت�روين الب ��ارز  Quantamagazineعام
 2014بعنوان ( متم� � ّر ٌد من غري �شهادة دكتوراه A Rebel
 ، ) ‘ ‘ Without a Ph.dوق ��د �أفا�ض فيه العامل داي�سون
يف تبيان �أ�سباب نفوره النف�سي من ال�سعي وراء احل�صول
عل ��ى الدكتوراه  ،و� ّأن غي ��اب هذه الدكتوراه مل ي�شكل عائق ًا
�أمام ��ه يف حتقيق تفوق ��ه العلمي الذي يعرف ��ه ّ
كل من اطلع
على منجزات هذا العامل اجلليل .
�أال ت ��رون مع ��ي �أن تزوي ��ر ال�شهادات العلي ��ا يف اجلامعات
العراقي ��ة ي�صل ��ح لأن يكون فك ��رة رواية غ�ي�ر م�سبوقة عن
�أحد وجوه الدي�ستوبيا العراقية الراهنة؟

يد ّلنا الخراب المقيم الذي يرزح تحته
العراق والعراقيون على حقائق كثيرة ؛ ّ
لكن
الحقيقة الكبرى  -كما �أح�سب  -هي �أنّ عدداً
غير قليل من العراقيين  ،وبخا�صة ه�ؤالء
القيمين على ت�شريع القوانين  ،اليح ّبون
العراق واليكترثون ّ
بكل معالم الدمار التي
�سواء
ح ّلت به
ٌ

ال�صمت فـي املو�سيقى

ثائر �صالح

المو�سيقى هي �سل�سلة من الأ�صوات  ...وال�صمت.
فال�صمت هو جزء مكمل للتعبير المو�سيقي ،وال يمكن
تخيل المو�سيقى بدون ا�ستعمال فترات من ال�صمت،
مثلما ال يمكن تخيل الريا�ضيات من دون ال�صفر .بتعبير
�آخر ،ال�صمت والمو�سيقى مكمالن �أحدهما للآخر ،وال
يمكن لأحدهما الوجود من دون الآخر تمام ًا مثل ال�ضوء
والظل ،هل يوجد ال�ضوء من دون الظل؟ وهل يمكن
للظل �أن يتكون من دون �ضياء؟ و�أيها كان الأول؟

العب ��ارة املو�سيقي ��ة ت�شب ��ه
اجلملة يف اللغ ��ة على العموم،
�إن تكلم الإن�سان ف�سيحتاج �إىل
وقف ��ة ليلتق ��ط نف�سه ث ��م يكمل.
وكل اجلم ��ل تنته ��ي بنقط ��ة،
عند اكتمال الفكرة ،حتى ت�ؤذن
لبداي ��ة جملة جدي ��دة .ال�صمت
يع ّرف حدود ال�صوت ،وي�ساعد
على متييز الإيقاع وديناميكية
ال�ص ��وت والأحل ��ان ب�ش ��كل
�أف�ضل.
ي�ستعم ��ل ال�صم ��ت كذلك كجزء
م ��ن البن ��اء الدرام ��ي والتوت ��ر
ولزيادته ،مثلم ��ا هو معتاد يف
اللغ ��ة وامل�س ��رح .فال�صمت هو
�أح ��د �أدوات التعب�ي�ر ،ال ميك ��ن
اال�ستغناء عنه .يق ��ول �آلدو�س
هك�سل ��ي (" )1963 - 1894
تل ��ي املو�سيق ��ى ال�صم ��ت يف
االق�ت�راب م ��ن التعب�ي�ر عم ��ا ال

ميكن التعبري عنه".
ا�ستعمل املو�سيقي ��ون ال�صمت
عل ��ى ال ��دوام ،وهن ��اك العدي ��د
من الأمثل ��ة التي ميكن تقدميها
عل ��ى اال�ستخ ��دام املق�ص ��ود
لوقف ��ات يطول مداها �أو يق�صر
ا�ستعملها امل�ؤلفون ك�أداة تعبري
مو�سيقية .لن�أخذ باخ ،ف�سنعرث
على الكث�ي�ر من ه ��ذه الوقفات
يف كانتاتات ��ه �إذ ا�ستعمله ��ا
لزي ��ادة التوت ��ر والت�أث�ي�ر
الدرام ��ي .ونع�ث�ر عليها بكرثة
يف �أعم ��ال ابن ��ه كارل فيلي ��ب
�إميانوي ��ل ()1788 – 1714
املكتوب ��ة لأدوات املفاتي ��ح.
وهذا هو �ش� ��أن كل املو�سيقيني
الآخري ��ن ،لك ��ن املث ��ال ال ��ذي
�أحبه كث�ي�ر ًا هو احلركة الأوىل
معتدل ��ة ال�سرع ��ة م ��ن �سونات ��ا
البيانو رقم  32للعبقري الكبري

فران� ��س يوزف هاي ��دن (1732
–  ،)1809وه ��ي قطعة بيانو
عجيبة يف �سرعة تبدل امل�شاعر
ب�ي�ن الرق ��ة والأناق ��ة واحل ��زن
والفرح وال�سم ��و  ...من النادر
�أن جت ��د كل ه ��ذه التب ��دالت يف
العواط ��ف يف قطع ��ة واح ��دة.
هايدن ا�ستعمل الوقفات ب�شكل
فع� � ّال للتعب�ي�ر ع ��ن كل ه ��ذه
امل�شاع ��ر والتنق ��ل بينه ��ا .كم ��ا
ا�ستعملها يف قف�شاته ودعاباته
املو�سيقي ��ة الكث�ي�رة ،ومنه ��ا
احلرك ��ة الرابع ��ة م ��ن رباعيته
رق ��م  2م ��ن جمموع ��ة � ،33إذ
ا�ستعمل الوقفة خلداع امل�ستمع
وجعله ينتظر دون طائل.
�أم ��ا يف الع�ص ��ر احلديث ،جند
عم ًال ب ّز كل الأعمال الأخرى يف
ا�ستعمال ال�صم ��ت ،هو "عمل"
املو�سيق ��ي الأمريك ��ي ج ��ون

كي ��ج ( )1992 – 1912ال ��ذي
"�ألف ��ه" �سن ��ة  1952بعن ��وان
(�أرب ��ع دقائق وثالث ��ة وثالثني
ثانية) ،وهو زم ��ن العمل الذي
يت�أل ��ف م ��ن ال�صمت فق ��ط .هذا
العم ��ل الفل�سف ��ي ه ��و التعب�ي�ر
ع ��ن الوح ��دة ب�ي�ن ال�صم ��ت
واملو�سيقى ،واعتب ��ار ال�صمت
ذاته جزء ًا من املو�سيقى.
�أبلغ �صمت هو ذلك الذي جنده
عل ��ى ورق ��ة مدونة خط ��ط باخ
�سطوره ��ا خما�سي ��ة اخلطوط
وو�ضع ح ��دود خاناته ��ا مقدم ًا
�سن ��ة  1722لكن ��ه مل ي�ض ��ع
النغم ��ات عليه ��ا .ت ��رى م ��ا هي
املو�سيقى ل�ست ��ة �أ�صوات التي
تخيله ��ا ب ��اخ على ه ��ذه الورقة
التي تلوث ��ت ببقعة لعلها قطرة
قهوة �سقطت على مو�ضع نغمة
مي؟
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يجد �ضالته فـي الرواية �أكثـر من امل�سرح فقد بد�أ قا�ص ًا قبل النقد امل�سرحي

عواد علي :الرواية �س��ت�أخذ من ال�ش��عر عر�ش��ه املت ّوج فـي العراق
عواد علي روائي وناقد عراقي مقيم يف الأردن ،ومن مواليد كركوك يف العراق ،وانهى درا�سته الأولية فيها ،وح�صل على البكلوريو�س ،و املاج�ستري يف
جامعة بغداد كلية الفنون اجلميلة .وعمل مدر�س ًا يف تربية نينوى ،قبل �أن يعمل مدر�س ًا يف معهد الفنون اجلميلة ،ويف كلية الرتبية الفنية /جامعة
ٍ
بعدد من
عمان حتى عام 2001ليقيم يف كندا الجئا �أ�سوة
بابل  ،ثم غادر اىل عمان عام  1996ليقيم فيها ويعمل باحث ًا يف املعهد امللكي للدرا�سات يف ّ
املثقفني العراقيني الذين غادروا العراق ب�سبب القمع الذي كان ميار�سه النظام ال�سابق وب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية  2001يعمل حالي ًا يقيم يف عمان
عمان .
ليمار�س عمله مرة �أخرى كباحث يف املعهد امللكي للدرا�سات يف ّ
حاوره :عالء املفرجي

�أ�ص ��در العدي ��د م ��ن الكت ��ب الت ��ي تهت ��م بالنق ��د
امل�س ��رحي ،وعدد من الروايات التي �صدر منها:
حلي ��ب املارين ��ز ،نخل ��ة الوا�ش ��نطونيا� ،أبن ��اء
امل ��اء ،حماق ��ة ماركي ��ز ،ج�س ��ر التفاح ��ة ،وردة
الأمنوروك� ..أما يف النقد امل�سرحي فقد �أ�صدر:
امل�أل ��وف والالم�أل ��وف يف امل�س ��رح العراق ��ي،
�شف ��رات اجل�سد :جدلية احل�ض ��ور والغياب يف
امل�س ��رح ،املعرف ��ة والعقاب ،احل�ض ��ور املرئي:
امل�س ��رح م ��ن التح ��رمي �إىل م ��ا بع ��د احلداث ��ة،
امل�سرح �سرتاتيجية التلق ��ي ،امل�سرح والتخييل
احلر ،امل�سرح الأردين يف ربع قرن.
للناق ��د والروائ ��ي ع ��واد عل ��ي ح�ض ��و ٌر متمي� � ٌز
يف امل�شه ��د امل�سرح ��ي كناق ��د م�ؤث ��ر ،وكذلك يف
ال�سن ��وات الت ��ي تل ��ت ذل ��ك روائ ��ي مه ��م نال ��ت
رواياته اهتمام ًا نقدي ًا متميز ًا ،حتى �أ�صبح �أحد
الأ�سماء املهمة يف ال�سرد العراقي.
حاورته (املدى) لتق ��ف على جتربته يف امل�سرح
ناق ��د ًا ،ويف كذل ��ك �إ�سهام ��ه املتمي ��ز يف امل�شه ��د
ال�سردي العراقي:
* يغو���ص "�س��لمان البدر" ،بط��ل (حماقة
ماركي��ز) يف فو�ض��ى احلي��اة وامل��وت،
ملج��اورة حيات��ه حل��روب قا�سي��ة ..ه��ذا
جانب وجان��ب �آخر احلديث ع��ن الهويات
الفرعية ،حيث �شخ�صيات الرواية تنحدر
من �أع��راق ومكون��ات �إثنية خمتلف��ة ..ما
الذي كنت تبحث عنه يف هذه الرواية؟

 يف م ��ا يتعل ��ق باجلان ��ب الأول م ��ن ال�س� ��ؤال،�أقول لي� ��س �سه ًال اختزال ما كنت �أبحث عنه يف
ثيم ��ة �أو م�س�ألة واحدة ،ففيها �شذرات كثرية من
�شخ�صيت ��ي ،بالرغم من �أنها لي�ست رواية �سرية
ذاتي ��ة� .إنها تتك ��ئ على مالمح م ��ن جتربتي يف
احلياة و�شغفي� ،أيام كتابتها ،بالعوامل ال�سردية
يف رواي ��ات الواقعية ال�سحرية ،وخا�صة عوامل
ماركيز .لقد �أ�ضفيت على �شخ�صية �سلمان البدر
بعد ًا م ��ن مثاليتي وبراءتي ونزعت ��ي العاطفية
وحب ��ي للغ ��ة الإ�سبانية الت ��ي مل �أتخ�ص�ص فيها
للأ�سف .وع�ش ��ت يف معظم الأماكن التي جتري
فيه ��ا �أحداث الرواي ��ة وخربتها ع ��ن كثب خالل
طفولت ��ي و�صب ��اي و�شباب ��ي ،و�أثن ��اء اخلدم ��ة
الع�سكري ��ة .وكان م ��ن الطبيع ��ي �أن �أ�صور هذه
الأماكن ال كما هي يف الواقع ،بل بح�س �شاعري
وخميل ��ة �سردي ��ة �أحيان� � ًا ،وت�ضم�ي�ن تاريخ ��ي
�أحيان ًا �أخرى كما هو احلال مع بلدة ديانا حيث
رجع ��ت �إىل ما�ضيه ��ا يف بداي ��ة الق ��رن التا�س ��ع
ع�ش ��ر� ،أيام كانت قري� � ًة يف الأ�صل �أغلب �سكانها
م ��ن امل�سيحيني ال�سري ��ان ،لكنه ��م تعر�ضوا �إىل
حم�ل�ات قت ��ل ونه ��ب واغت�صاب خ�ل�ال ال�صراع
لال�ستح ��واذ عليه ��ا .وكذلك الب�ص ��رة حيث يرى
م ��راد ،ال ��ذي يُك ّل ��ف ب�إي�ص ��ال جثم ��ان �صديق ��ه
�سلم ��ان �إىل �أهل ��ه� ،أن "�ساحة �سع ��د" يف املدينة
ت�ستث�ي�ر يف ذاك ��رة النا�س دائم ًا �أي ��ام "�أرماث"
و"�أغ ��واث" و"عموا�س" وا"لهري ��ر" وهي �أيام
معرك ��ة القاد�سي ��ة بقيادة �سعد ب ��ن �أبي وقا�ص.
ويف ال�سي ��اق ذاته حديث �سائ ��ق التك�سي ،الذي
ينق ��ل جثم ��ان �سلم ��ان ،عن انح ��دار وال ��ده من
بل ��دة العزير ،واكت�س ��اب ا�سمها م ��ن ا�سم النبي
عزي ��ر (ع ��زرا) لأنه مدف ��ون فيها ،وق�ص ��ة موته
ه ��و وحماره مائ ��ة عام وكي ��ف �أحياهما الله من
جديد .لق ��د مكثت جندي� � ًا مكلف ًا يف ه ��ذه البلدة
مدة �سنتني ،خ�ل�ال احلرب العراقي ��ة الإيرانية،
وع�شت �أعنف املعارك الطاحنة يف قاطع عمليات
�شرق دجلة ،وخرجت منه ��ا �سامل ًا ب�أعجوبة� .أما
بخ�صو� ��ص ماركي ��ز فق ��د غر�ست تعلق ��ي به يف
�شخ�صية �سلم ��ان ،ولذا جتد �أنني �أهديتـها "�إىل
روح غابريي ��ل غار�سي ��ا ماركي ��ز عم�ل�اق الأدب
ال ��ذي �أعطى �إ�شعاع ًا عاملي ًا خلي ��ال قارة كاملة"،
وافتتحته ��ا بت�سا�ؤل �سب ��ق �أن طرحه مفاده "�أال
ي�ستحق احلب �أن جن ّن ��د �أعمارنا لأجله بد ًال من
الكراهية؟" .وجعلت بطلها املغيّب يرتك �أحالمه
بكتاب ��ة رواية قريبة من �أجواء ماركيز ،ويرجو
�أن يت�س ّن ��ى له �إطالع ماركي ��ز عليها ،لكن احلرب
متنعه م ��ن حتقيق حلم ��ه ،وتبعده ع ��ن حبيبته
الت ��ي تت ��زوّ ج ،وتنجب ابن ��ة ت�سميه ��ا �صوفيا،
تي ّمن ��ا با�سم �شخ�صيّة من "مائة عام من العزلة"
ملاركي ��ز .وقد التقط ��ت الناقدة الدكت ��ورة نادية
هن ��اوي ،يف حتليله ��ا للرواي ��ة ،ه ��ذه الناحي ��ة
فكتبت "�أن روايات ماركيز رمبا هي التي جعلت
�سلم ��ان البدر متهيئ ًا م�سبق ًا لأن يعي�ش يف واقع
�أغ ��رب من اخلي ��ال ،وهي الت ��ي منحته اخلربة،
وزودت ��ه بالدُربة التي �أهلت ��ه للعي�ش واملطاولة
بال هوادة".
يف ما يتعل ��ق باجلانب الثاين م ��ن ال�س�ؤال� ،أي
الهويات الفرعية ،حي ��ث �أن �شخ�صيات الرواية
تنح ��در م ��ن �أع ��راق ومكون ��ات �إثني ��ة خمتلفة،

�أق ��ول �إن ��ه يج�س ��د الطبيع ��ة الف�سيف�سائي ��ة� ،أو
التن ��وع الإثن ��ي والدين ��ي ملدين ��ة كرك ��وك التي
ت�ش ّكل �أمنوذج ًا للتن ��وع والتعاي�ش يف العراق،
وه ��و التن ��وع ال ��ذي �شبه ��ه القا� ��ص والكات ��ب
امل�سرحي الراحل جلي ��ل القي�سي ب�سمفونية من
اللغ ��ات ،وو�ص ��ف املدين ��ة ب�أنها مثل �آل ��ة كمان،
الغري ��ب عنه ��ا ميتل ��ك الع ��زف على وت ��ر واحد
فيه ��ا ح�س ��ب ،بينما االب ��ن احلقيقي له ��ا يعزف
بتلقائي ��ة عل ��ى اوتاره ��ا كله ��ا ،ويخ ��رج حلن� � ًا
هارموني ًا جمي ًال .و�أعتقد �أن الكاتب الذي يتخذ
م ��ن ه ��ذه املدين ��ة ف�ض ��ا ًء �سردي� � ًا �أو م�سرحي ًا ال
ب ��د �أن ينوع يف انح ��دار �شخ�صيات ��ه طبق ًا لهذه
الطبيع ��ة الف�سيف�سائي ��ة الت ��ي تتمي ��ز به ��ا ،و�إ ّال
ف�إن ��ه لن يك ��ون �صادق ًا وال جدير ًا ب� ��أن يعبرّ عن
نب�ضها وبنيتها التعددية .ومن هنا �أي�ض ًا جاءت
التعددية ال�صوتي ��ة (البوليفونية يف الرواية)،
حيث تتن ��اوب ال�شخ�صي ��ات (العربية والكردية
والرتكماني ��ة والكلداني ��ة والآ�شورية) يف �سرد
ف�صولها و�أحداثها.

تاريخ بديل �أو ب��الأح��رى تاريخ جديد .و�إذا
الحظت �أنني دونت الإه��داء الآتي يف الرواية
"�إىل ال�صديق الدكتور �سعد �سلوم ،لواله ملا
كانت هذه الرواية" ،وذلك عرفان ًا بجميله ،فقد
كان مرجعي يف كتابتها ق�صة حقيقية عجيبة
ن�شرها ،نق ًال عن احدى و�سائل الإع�لام ،حول
ال�سيدة الأرمنية "�أراك�سي بابازيان �أر�شايكان"
ال�ت��ي جن��ت م��ن الإب� ��ادة ال�ترك�ي��ة ل�ل�أرم��ن عام
 1915عندما كانت طفلة ،وم��ات جميع �أف��راد
عائلتها .تقول الق�صة �إن �أراك�سي �شهدت ،وهي
طفلة ،امل�ج��ازر والتهجري
اجلماعي الق�سريّ
ّ
ل�ل�أرم��ن �إىل �صحراء �سوريا ،وال�سري مئات
الأم�ي��ال يف ظ��روف قا�سيةّ ،م��ا �أدّى �إىل وفاة
م�ئ��ات الآالف منهم ب�سبب امل��ر���ض واجل��وع
وغ ��ارات الع�صابات يف طريق امل��وت ،بينهم
�أفراد �أ�سرتها فرد ًا تلو الآخر ،وكان من ح�سن
ّ
حظها �أن تبقى على قيد احلياة ،ويلتقطها رجل
من قبيلة اجلحي�شات العربيّة يف منطقة ربيعة
احلدودية مع �سوريا ظ ّن ًا منه �أ ّنها ولد �صغري،
وح�ين اكت�شف �أ ّن �ه��ا بنت تخ ّلى عنها الم��ر�أة
بدوية من العراق ،فتتبنتها واعتربتها �أمانة يف
عنقها و�أ�سمتها "فاطمة" ،فكربت وتزوجت من
أرمني عام  1924ا�سمه �آرتني �أر�شاكيان
�شاب � ّ
�آرت�ي�ن ،جنا �أي�ض ًا من الإب ��ادة ،و�أجن�ب��ت منه
�أوالد ًا وبنات ،وعا�شت مائة عام (توفيت يف
 22متوز .)2015
ه ��ذه ه��ي اخل��ام��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي قدحت
�� �ش ��رارة خم�ي�ل�ت��ي ف���ص�ن�ع��ت منها
الرواية ،وو�ضعت لها عنوان ًا
فرعي ًا هو "�سنة الأرمن"،
�إ�شارة �إىل �سنة ،1915
�سنة ن�ف��ي الأرم� ��ن من
الأن��ا� �ض��ول والإب� ��ادة
ال �ت��ي ت �ع��ر� �ض��وا لها
ب��ذري��ع��ة ت �ع��اون �ه��م
م� ��ع ال� ��رو�� ��س.
وق� � � ��د غ� �ّي��رّ ت
بالطبع �أ�سماء
ا ل�شخ�صيا ت
والأح� � � � � ��داث
وب�� � �ع�� � ��� � ��ض
الأم � � �ك � � �ن� � ��ة،
ع� � � � � ��دا ا�� � �س � ��م
" �صو غو مو ن "
اب��ن بطلة ال��رواي��ة،
فقد ا�ستعرته من ا�سم
ال �ط��ال��ب الأرم��ن��ي
" �صوغومون

تيهلرييان" ،الذي �أطلق النار على طلعت با�شا،
ال�صدر الأعظم يف الإم�براط��وري��ة العثمانية،
�أم��ام منزله يف برلني ع��ام  ،1921انتقام ًا من
دوره يف مذابح الأرمن ،وجعلت املنت احلكائي
للرواية يتمحور ،عرب تقنية اال�سرتجاع ،حول
م�صري �أ�سرة "لو�سني" ال�شخ�صية الرئي�سة/
ال�ساردة للأحداث ،التي اختفيت وراء قناعها
و�أوكلت �إليها م�س�ؤولية ال�سرد ،مفرت�ض ًا �أنها
وح�سنه
مذكرات كتبتها ،ن ّقح اجلزء الأول منها ّ
كاهن كني�سة الأرمن املقد�سة يف املو�صل ،بينما
ن ّقح اجلزء الثاين زوجها .وعلى النقي�ض من
ال�صيغة التقليدية التي يدونها بع�ض الك ّتاب،
والتي ت�شري �إىل �أن �أي ت�شابه بني �شخ�صيات
الرواية و�شخ�صيات يف الواقع حم�ض �صدفة،
دون��ت يف البداية "�أي ت�شابه بني �شخ�صيات
الرواية و�شخ�صيات حقيقية مق�صود".
* نع��ود اىل �ش��غفك الأه��م وهو امل�س��رح..
قدم��ت يف طروحات��ك النقدي��ة الكث�ير
للم�سرح ..كيف تقر�أ خطابنا امل�سرحي؟

 ال �شك يف �أن الظروف واملحن القا�سية ،التيعا�شها ال �ع��راق بعد االح �ت�لال الأم��ري�ك��ي عام
 ،2003قد �أث ّرت كثري ًا على فن امل�سرح ،فاندثرت
فرق م�سرحية عريقة مثل فرقة امل�سرح الفني
احلديث ،وفرقة امل�سرح ال�شعبي ،وفرقة م�سرح
اليوم ،وتعر�ضت قاعات امل�سرح �إىل الدمار �أو
الإهمال .وحالت التفجريات الإرهابية
يف بغداد وبع�ض املحافظات
�إىل ان� �ع���دام الأم � ��ن،
م � ��ا دف � � ��ع ال��ك��ث�ي�ر
م ��ن امل���س��رح�ي�ين
واجل�م�ه��ور �إىل
ال� �ت���وق���ف ع��ن
العمل وارتياد
ال � �ع� ��رو�� ��ض
امل �� �س��رح �ي��ة،
خ � ��ا�� � �ص� � � ًة
اجل� � � � � � ��ادة
م �ن �ه��ا� ،أم ��ا
ا مل�سر حيا ت
ا ال �ستهال كية
ال� � �ت � ��ي ك ��ان ��ت
م �ن �ت �ع �� �ش � ًة ق�ب��ل
االح� � �ت �ل��ال حت��ت
م� � ��� � �س � ��وّ غ ح ��اج ��ة
النا�س �إىل ن��وع من
الرتفيه للتخفيف من
وط ��أة احل ��روب ،فقد
ع� � � ��ادت �إىل

* تق��دم يف رواي��ة (وردة الأمن��ورك)
التاري��خ ،باعتب��اره يتطل��ب وعي�� ًا عميق ًا
يف كيفي��ة ا�ستح�ض��اره �س��ردي ًا م��ن خ�لال
تفكيك��ه �أو ً
ال ،ث��م �إع��ادة كتابت��ه �آخ��راً
ً
ً
ليكون املتح�صل تاريخا بديال �أو بالأحرى
تاريخ ًا جديداً ..هل تتفق مع هذا الراي؟

 ي�ك��اد النقاد يجمعون على �أن العالقة بنيالتاريخ والرواية عالقة �إ�شكالية حيث تتداخل
وتت�شابك بينهما الكثري من اخلطوط ،خا�ص ًة
�أ ّن �ه �م��ا ي �ع �ت �م��دان ع �ل��ى ال �ك �ث�ير م��ن امل �ك��ون��ات
امل�شرتكة كالإن�سان والزمان واملكان والطابع
الق�ص�صي ،وق��د ��ش�ه��دت ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة
ج��د ًال وا�سع ًا ح��ول عالقة ال��رواي��ة بالتاريخ،
وم��ا هو امل�صطلح الأن�سب ال��ذي يختزل هذه
ال �ع�لاق��ة� .شخ�صي ًا �أم �ي��ل �إىل اق�ت�راح الناقد
الدكتور عبدالله �إبراهيم الذي يدعو �إىل �إحالل
م�صطلح "التخيّل التاريخي" حمل م�صطلح
"الرواية التاريخيّة" ،الذي �أ�شار �إليه جرجي
زي� ��دان و�أم �ث��ال��ه امل��ؤ��س���س�ين ل �ه��ذا ال�ن�م��ط من
الكتابة ،ل ّأن هذا الإحالل �سوف يدفع بالكتابة
ال�سرديّة التاريخيّة �إىل ّ
تخطي م�شكلة الأنواع
الأدبيّة وحدودها ووظائفها ،ويغدو "التخيّل
التاريخي" املادة التاريخية املت�شكلة بوا�سطة
ال�سرد ،وق��د انقطعت عن وظيفتها التوثيقية
والو�صفية و�أ�صبحت ت ��ؤدي وظيف ًة جمالي ًة
ورم��زي � ًة ،فهو ال يحيل على حقائق املا�ضي،
وال يقررها ،وال ي��روج لها ،و�إمن��ا ي�ستوحيها
مف�سرة لأحداثه ،وهو من نتاج
بو�صفها ركائز ّ
العالقة املتفاعلة ب�ين ال�سرد امل�ع��زز باخليال
والتاريخ املدعم بالوثائق ،لكنه تركيب ثالث
خمتلف عنهما .وع�ل��ى ذل��ك �أت�ف��ق معك يف �أن
ا�ستح�ضار التاريخ يف هذه الرواية هو مبنزلة

كم ��ا يقول تودوروف "ح ��وار عميق ي�ستدعي
ال�شرح والت�أوي ��ل ،ويعتمد احلجة والربهان،
ويه ��دف �إىل الإقناع ،و�إثبات وجهة نظر ،لأنه
ي�ب�رز احلجة والأ�سلوب" .ثم ��ة �أي�ض ًا احلوار
الداخل ��ي ال ��ذي يك�شف ع ��ن احلال ��ة الداخلية
لل�شخ�صية ،ويقف على هواج�سها وم�شاعرها
و�أفكاره ��ا ور�ؤاه ��ا وما ي ��دور يف باطنها من
خ�ل�ال ما يع ��رف باملنول ��وج ال ��ذي ميثله عدم
االهتم ��ام بتدخ ��ل امل�ؤلف ،وع ��دم افرتا�ض �أن
هناك �سامع ًا� ..إنه يقدم الوعي للقارئ ب�صورة
مبا�شرة ،مع عدم االهتمام بتدخل الراوي.
وت�أكيد ًا مل ��ا ورد يف �س�ؤالك �أ�ش�ي�ر �إىل درا�سة
كتبته ��ا الباحث ��ة الأكادميي ��ة الدكت ��ورة �سهام
ال�سامرائ ��ي بعن ��وان "جمالي ��ات احل ��وار يف
رواي ��ة حماق ��ة ماركيز" تق ��ول فيه ��ا "ا�شتغل
الروائ ��ي ا�شتغ ��ا ًال جمالي� � ًا ممي ��ز ًا عازف ًا على
وت ��ري احل ��وار اخلارج ��ي والداخل ��ي مع� � ًا،
اللذي ��ن �أخ ��ذا م�ساح� � ًة �شا�سع� � ًة م ��ن امللفوظ
ال�س ��ردي ،فاقرتب ��ا كثري ًا من �أ�سل ��وب امل�سرح
ومناجات ��ه� ،إذ يقوم احل ��وار كدعامة �أ�سا�سية
يف العم ��ل امل�سرح ��ي ...ول ��وال تك ��رار �أفعال
القول لعُدت اجن ��از ًا م�سرحي ًا بامتياز ،ورمبا
يع ��ود ال�سب ��ب يف ذل ��ك �إىل ك ��ون الروائي يف
الأ�ص ��ل باحث� � ًا وناق ��د ًا متمر�س� � ًا يف املج ��ال
امل�سرحي".
* ب�ين امل�س��رح والرواي��ة والف��ن ،وحتى
ال�ص��حافة ،تنوع��ت �أدوات��ك النقدية..
اين يجد عواد علي ظالته؟

الواجهة بقوة �إث��ر التح�سن الأم�ن��ي ن�سبي ًا،
وحتوّ لت �إىل ظاهرة �ضربت قلب �أهم م�سرح يف
العراق وهو امل�سرح الوطني ،الذي يُع ّد رمز ًا
للم�سرح اجل��اد وامللتزم وال�ه��ادف ،ف�ض ًال عن
م�سرح النجاح .لكن بالرغم من ذلك وا�صل عدد
من امل�سرحيني ،على اختالف �أجيالهم ،تقدمي
عرو�ض جادة مهمة مثل عزيز خيون وعواطف
نعيم ومهند هادي وحامت عودة وعماد حممد
وهيثم عبد ال��رزاق و�إبراهيم حنون وحترير
الأ� �س��دي و�أن����س عبد ال�صمد وع�لاء قحطان،
و�أحمد حممد عبد الأم�ير (ال��ذي تخ�ص�ص يف
م�سرح ال �ظ��ل) ،وبا�سم الطيب وع�ل��ي دعيم.
وبحكم كوين �أقيم خارج العراق منذ ربع قرن
ف ��إين ال �أ�شاهد التجارب امل�سرحية العراقية
�إال تلك التي ُتعر�ض يف املهرجانات امل�سرحية
العربية� ،أو من خالل اليوتيوب ،وقد كتبت عن
بع�ض منها .وال �أكتمك �أنني قر�أت �أربع �سنوات
ح��وار ًا مع �أحد امل�سرحيني العراقيني قال فيه
�إن امل���س��رح ال �ع��راق��ي ال �ي��وم ينتمي �إىل �إىل
العع�صور الو�سطى ،وقد ا�ستفزين و�أزعجني
لأنه و�ضع اجلميع يف �سلة واح��دة ،وهو �أمر
يفتقر �إىل املو�ضوعية .وكنت �أمتنى �أن يُعقد
مهرجان امل�سرح الوطني يف بغداد ،بدعم من
الهيئة العربية للم�سرح ،الذي �أُعلن عنه العام
املا�ضي ،لأطلع على جتارب جديدة ،لكن ظروف
جائحة كورونا �أجلته للأ�سف.
* امل�س��رح موج��ود ب�ش��كل �أو ب�آخ��ر يف
روايتك ..هل كان ل�شغفك هذا �أثره؟

(حماقة ماركيز) تتكئ على مالمح من جتربتي يف احلياة و�شغفي
التاريخ والرواية عالقة �إ�شكالية حيث تتداخل وتت�شابك
بينهما الكثري من اخلطوط
أثرت كثرياً على فن
الظروف واملحن القا�سية ،التي عا�شها العراق � ّ
امل�سرح
�أجد �ضالتي يف الرواية �أكثـر من احلقول الأخرى و بد�أت بالق�صة
قبل النقد امل�سرحي.

 بالت�أكي ��د يوجد مثل هذا الأث ��ر يف رواياتي،ف�أن ��ا �أمي ��ل �إىل توظي ��ف احل ��وار يف مفا�ص ��ل
كث�ي�رة منها بحي ��ث تتق ��دم الأح ��داث كم�شاهد
جت ��ري �أمام �أعني القارئ ،وتنطق ال�شخ�صيّات
بل�سانه ��ا ال بل�س ��ان ال ��راوي .ويف ر�أي ��ي �أن
احل ��وار داف ��ع وحمف ��ز حقيق ��ي فيه ��ا لتنام ��ي
احل ��دث الق�ص�ص ��ي وا�ستم ��راره وتوا�صل ��ه،
و�إ�ضفاء طابع امل�صداقية والواقعية عليه ،فهو
عن�ص ��ر رئي�س ��ي من عنا�ص ��ر الفع ��ل احلكائي.
وق ��د ا�ستخدمت ع ��دة �أمناط من احل ��وار ،مثل
احلوار اخلارج ��ي الذي يجري ب�ش ��كل مبا�شر
وموج ��ز ب�ي�ن �شخ�صيت�ي�ن �أو �أك�ث�ر ،بحي ��ث
يتبادل ��ون فيم ��ا بينه ��م الأ�سئل ��ة واملعلوم ��ات
والأفكار وال ��ر�ؤى .وهو ينق�س ��م �إىل نوعني:
الأول ،احلوار املجرد الذي ي�ضع املتحاورين،
بفعل املوق ��ف ،يف و�ضع معني داخ ��ل امل�شهد،
ليقرتب يف تكوين ��ه �إىل حد كبري من املحادثة
اليومية بني النا� ��س �أو من احلوار امل�سرحي،
والث ��اين ،احل ��وار املرك ��ب ،وفي ��ه ت ��دور عني
�ن مت�أمل ��ة للأ�شي ��اء
املح ��اور بطيئ� � ًا� ،إنه ��ا ع�ي ٌ
واحلاالت ،وله ��ا الق ��درة يف الو�صف العميق
و�إبداء ال ��ر�أي ،وحتديد وجهة نظر جلية ،كما
تع�ب�ر عن موقف �أو التزام �أو معار�ضة" ،وهو

 �أج ��د �ضالتي يف الرواية �أك�ث�ر من احلقولالأخ ��رى .لقد ب ��د�أت بكتابة الق�ص ��ة الق�صرية
منت�ص ��ف �سبعين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،قب ��ل
النق ��د امل�سرحي ،ون�شرت ثم ��اين ق�ص�ص يف
ال�صحف واملج�ل�ات العراقية .لكن تخ�ص�صي
الأكادمي ��ي يف امل�س ��رح ،وت�شجي ��ع �أ�ساتذتي
يف كلي ��ة الفن ��ون �أغري ��اين ب�أن �أرك ��ز جهدي
يف جم ��ال النق ��د امل�سرح ��ي .لك ��ن توق ��ي �إىل
كتابة الرواية ظ ��ل قائم ًا ،مدفون ًا يف �أعماقي،
وال�سب ��ب ال ��ذي جعلن ��ي �أت�أخ ��ر يف كتابته ��ا
قناعت ��ي ب�أن الرواي ��ة ال ُتكت ��ب �إال يف مرحلة
الن�ض ��ج ،و�أنه ��ا حتت ��اج �إىل اكتن ��از جت ��ارب
حياتي ��ة عميق ��ة وخ�صب ��ة ،وق ��راءات كث�ي�رة
لعي ��ون الرواي ��ة العاملي ��ة .وح�ي�ن �شرعت يف
كتاب ��ة روايت ��ي الأوىل "حلي ��ب املارينز" عام
� 2003أح�س�س ��ت ب�أنها تتدف ��ق مثل �شالل من
مرتفع �شاهق.
* كي��ف ترى الواق��ع امل�س��رحي العراقي
الآن؟

 �أظن �أن �أجابتي عن ال�س�ؤال الثالث ت�ضمنت�أجاب ًة عن هذا ال�س� ��ؤال ،لكن ميكن �أن �أ�ضيف
�أنني ل�ست مت�شائم ًا يف ر�ؤيتي لواقع امل�سرح
العراق ��ي الآن ،و�ست ��زول الع�ث�رات الت ��ي
واجهت ��ه بعد االحت�ل�ال .ثم ��ة م�سرحيون من
اجلي ��ل اجلديد ع�صامي ��ون ،وحري�صون على
تطوير جتاربهم� ،شريطة �أن يظلوا مبن�آى عن
التوجه ��ات الأيديولوجية ،والأهواء الطارئة
الت ��ي تكت�س ��ح املجتم ��ع العراق ��ي والثقاف ��ة
العراقي ��ة حتت م�سمي ��ات دخيل ��ة ،و�إغراءات
�أط ��راف ال حتف ��ل بالفن واجلم ��ال ،بل ت�سعى
�إىل حتويلهما �إىل مطية مل�آربها وم�صاحلها.

* �أم��ام الإنت��اج الروائ��ي العراق��ي الذي
ازداد خالل العقدين الأخريين ..كيف
تقر�أ ذل��ك ،وهل الرواي��ة يف الطريق �أن
املتوج يف العراق؟
ت�أخذ من ال�شعر عر�شه ّ

 نع ��م ،ثم ��ة طفرة روائي ��ة هائل ��ة يف امل�شهدالثق ��ايف العراقي� ،أعداد كب�ي�رة من الروايات
ب ��د�أت تظهر منذ عقد ون�صف .وبالرغم من �أن
ه ��ذه الظاه ��رة نلم�سها يف جغرافي ��ات عربية
عدي ��دة �أي�ض ًا ،ف�إنها تكاد تكون �أ�شد بروز ًا يف
الع ��راق .ومن �أ�سبابها اعتق ��اد اجليل اجلديد
�أو ال�شاب ب�أن الرواية غدت الف�سحة املنا�سبة
له للتعب�ي�ر عن مكنونات ��ه ،وحتولت �إىل فعل
حري ��ة تتنا�سب عك�سي ًا� ،أو ت�أتي ردة فعل على
حياتنا املحافظ ��ة واملنغلقة على نف�سها .كذلك
هن ��اك �إغ ��راءات امل�سابق ��ات واجلوائ ��ز التي
متنحه ��ا بع� ��ض امل�ؤ�س�سات الثقافي ��ة العربية
للرواي ��ة ،و�إقبال العديد م ��ن دور الن�شر على
ن�شر النت ��اج الروائ ��ي لدواف ��ع خمتلفة ،على
ح�س ��اب �أ�شكال �أدبية �أخ ��رى كال�شعر والن�ص
امل�سرح ��ي .لك ��ن ،ح�سب اطالع ��ي على مناذج
من هذه الطفرة الروائية� ،أجد �أن القليل منها
ذو م�ست ��وى �إبداعي ُيعتد ب ��ه ،و�أظن �أن على
نقاد ال�سرد �أن يقولوا كلمتهم حول هذا الأمر.
وال �أرى �أن الرواي ��ة يف الطريق �إىل �أن ت�أخذ
م ��ن ال�شعر عر�شه املتوج يف العراق ،فال يزال
فيه �شعراء مبدعون من �أجيال خمتلفة.
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�إذا كان ��ت ال�شيوعي ��ة الت ��ي قامت كنظ ��ام للحك ��م يف رو�سيا �أو
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ال�ساب ��ق ،وبع� ��ض دول �أوروب ��ا ال�شرقية
ق ��د انتهت على وفق الآلي ��ة معروفة الأ�سباب �آن ��ذاك� ،أو ب�سبب
املقارع ��ة ال�شر�س ��ة واحلرب غ�ي�ر املعلن ��ة ،التي تبنته ��ا الدول
الر�أ�سمالي ��ة و�أمريكا ،ب�ش ��كل خا�ص يف �سيا�سته ��ا االقت�صادية
فه ��ذا ال يعن ��ي �أن الفل�سف ��ة ال�شيوعي ��ة كان ��ت خط�أ فكري� � ًا� ،إمنا
ه ��ي ،وبح�س ��ب امل�شتغل�ي�ن يف نقده ��ا ظل ��ت و�ستظ ��ل نظام� � ًا
اقت�صادي� � ًا ،غاي ��ة يف الدقة ،ومتتلك ديناميكي ��ة ت�ؤهلها للتحرك
يف املجتمعات عرب الأزمن ��ة ،ومبقدورها االتيان بنتائج باهرة
وعظيمة.
ولعله ��ا يف بع�ض نتائجها كانت قد حررت العقل الإن�ساين من
تابو الدين يف �أوروبا والالهوت الكن�سي ،باجتاه �إعمال العقل
يف كل مفا�ص ��ل احلي ��اة ،من �أج ��ل تقومي ال�سيا�س ��ات اخلاطئة،
التي كانت قائمة �آنذاك ،فقد عرف بان دول املنظومة اال�شرتاكية
التي تخلت ع ��ن العقيدة ال�شيوعية وتفككت ،واعتمدت اقت�صاد
ال�س ��وق ،وف ّتحت كنائ�سها مرة ثاني ��ة ،و�أعيدت �أفكار امل�سيحية
اىل بع� ��ض املناه ��ج ،و�ص ��ارت �شعوبه ��ا ت�شاه ��د الق�ساو�س ��ة
والرهب ��ان مل ت�صبح ب�أ�سعد ح ��ال ،ومل تقم الكني�سة مبعجزة ما
يف �إنقاذه ��م مما كانوا (يعانون) من ��ه ،وما احللم الذي راودهم
مبتحقق �أبد ًا.
ال نري ��د �أن نق ��ول بان اخلي ��ار ال�شيوع ��ي كان فردو�س ًا ،مثلما
مل يكن خي ��ار الر�أ�سمالية �أو الكني�س ��ة يف �أوروبا خيار ًا �صائب ًا
يف عملي ��ة التغيري � ،إنَّ ما نري ��د الإ�شارة �إليه هو قدرة ال�شعوب
احلية على ا�ستبدال طرائق احلكم مبا هو �أف�ضل ،وعدم الركون
اىل منط ��وق م ��ا ،ونظ ��ام بعين ��ه� ،إذ احلياة يف جمل ��ة مفا�صلها
متحركة ،وبدرجات متفاوتة �أحيان ًا.
ن�ش�ي�ر اىل التجرب ��ة الفا�شلة التي تبنتها الأح ��زاب الإ�سالمية
يف الع ��راق ،والتي جعلت من احلياة نك ��د ًا على مواطنيها ،بعد
�أن �أغرقت الب�ل�اد بالف�ساد ،وخربت بناه االجتماعية ،والأمنية،
يجن منها ال�شعب �إال
واالقت�صادي ��ة ،يف ممار�سة حكم فا�شل ،مل ِ
التفرق ��ة والقت ��ل على الهوية ،فكان ��ت خال�صة مُرعب ��ة ،وقد �أقر
بف�شل التجربة هذه عمدا�ؤها كلهم ،وبا�ستثناء زعيم منظمة بدر
مل يعت ��ذر �أحد منهم ،لكنَّ الله واملرجعي ��ات الدينية وال�سيا�سية
واملنظم ��ات الدولي ��ة يف الع ��راق والع ��امل كله ��ا جتم ��ع على �أن
التجربة كارثية.
ل ��ذا ،نقول ب�أن ثورة ت�شرين و�ضع ��ت احل�صان العراقي �أمام
العرب ��ة .ومهما حاولت الكتل والأحزاب الدينية احلاكمة عرقلة
اخلط ��وة القادم ��ة للعربة هذه ف�إنه ��ا �ستم�ضي ،ول ��ن يكون لآلة
القت ��ل الت ��ي �أُعملت يف رقاب ال�شب ��اب الثائر الق ��درة على تغري
التح ��ول ،نعم ،ق ��د يت�أخر ،وقد تنحر رق ��اب جديدة ،لكن منطق
العق ��ل والتاري ��خ يقول ب� ��أن النتائ ��ج ح�سمت ل�صال ��ح الأبطال
الت�شريني�ي�ن ،وهم وحده ��م القادرون على تغي�ي�ر منطق و�آلية
احلك ��م يف العراق  ،على جميع الكت ��ل الإقرار بان جيل ال�شباب
ه� ��ؤالء كان ق ��د م َّر بوعيه عل ��ى املدار�س الفكري ��ة ،وخرب �أنظمة
احلكم ،وا�ستقى التجارب كاملة ،وهو قادر على انتزاع ال�سلطة
اليوم �أو بعد �سنة ،ال حمالة.
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عل ��ى تباعد امل�سافات والأف ��كار بيننا اتفقنا دون �أن
"ج�سدي ًا مل يعذبوين كما الآخرين .لكنهم فعلوا ما
نتف ��ق ،كنع ��ان مكية و�أنا ،على �أن تك ��ون (الق�سوة)
ه ��و �أ�سو�أ" .ل�شه ��ر كامل بق ��ي يف الغرفة مع�صوب
املو�ض ��وع ال ��ذي ال نفارق ��ه وال يفارقن ��ا .منذ كتابه
العينني يعي� ��ش على الأ�ص ��وات يف مملكة ال�صمت
(جمهوري ��ة اخل ��وف) يف الثمانيني ��ات ،م ��رور ًا
والكوابي�س"...مي ��ر يوم ،يوم�ي�ن ،ثالثة ثم �أ�سمع
بـ(الق�س ��وة وال�صم ��ت) وكتاب ��ه ع ��ن (الن�ص ��ب)
خ�شخ�شة جري ��دة .كل اجل�سد يت�أهب .هناك �إن�سان
وروايته (احلبل) حتى كتابه احلايل( يف الق�سوة)
يقلبه ��ا! �أح�س ب�آذاين ح ��ارة� .أتنحنح ع ّله يتحرك،
كانت الق�سوة ،والعراقية بالتحديد،املو�ضوع الذي
يتحدث؟ لكنه ال يجيب .تزداد وط�أة ال�صمت� .أ�سمع
يخرتق نتاجاته.
رنني تلف ��ون :تررررن ،تررررن ،ت ��ررررن ...يرفع
مثل كنعان مكي ��ة �شغلتني (الق�س ��وة ) ،وبالتحديد
�أحد ال�سماع ��ة� .أقول �إيييه� ،سيتكل ��م ،لكنه يغلقها.
العراقي ��ة واخرتق ��ت معظ ��م كتابات ��ي � :ست ��ة كتب
�أع ��رف �أن الرج ��ل م ��ا ي ��زال يف الغرف ��ة� .أدري �إنه
و�أرب ��ع رواي ��ات وما مق ��داره خم�س ��ة �آالف �صفحة
عار .يتعم ��د ال�صمت� ،أم �أنه ال يهتم
ينظ ��ر �إيل و�أنا ٍ
 زهري اجلزائري
وخم�سة عقود من حياتي .الق�سوة الزمتني منذ �أن
بوج ��ودي� ...أنت ال تدرك قيم ��ة الأ�صوات �إال حني
ن�شرت ق�صت ��ي (ال�سوط والرج ��ال) عام  ١٩٧٤يف
تكون مع�صوب العينني ووحيد ًا ويف مكان جمهول
جملة (الطريق) اللبنانية .الفكرة مقابل الأمل كانت
�إلي ��ك  ،وكل م ��ا فيه معادٍ� .أ�ش ��م رائحة طعام �ساخن
مو�ضوع ه ��ذه الق�صة و كان ال�س�ؤال املحوري فيها
فانتظر رنني امللعقة� .صرت �أتوهم �أ�صوات بعيدة،
ال�شهادات
�أ�ص ��وات �أنا� ��س �أعرفه ��م ،وم ��رة �سمع ��ت �أ�صوات
كي ��ف تقاوم الفكرة ،وهي جمردة ،الأمل وهو ح�سي عل ��ى الأر� ��ض ،ممددي ��ن تدو�سه ��م عج�ل�ات العربة
مي� ��س اجل�سد املمدد عاري ًا عل ��ى م�صطبة التعذيب؟ امللكية� ،أو راكعني وقد رفع ��وا �أيديهم م�ست�سلمني .كان ��ت �شقتن ��ا يف �أوا�س ��ط ال�سبعيني ��ات معلق ��ة �أطفال وخيل يل �إنه ��م �أطفال اجلالدين يلعبون يف
الفكرة.
مع كل م ��ا يف اللوحات من ق�سوة فهي مفخرة لأنها يف الطاب ��ق الثال ��ث يف عم ��ارة (ج�ب�رو حمن ��دي) حديقة قريبة مني"....
ق�سوة على الآخر ال ��ذي حملناه �شرور �أنف�سنا وقد يف(�ش ��ارع امل�شج ��ر) و�س ��ط البتاوي ��ن .مت ��ر حتت
�شرفتن ��ا �سيارات الأم ��ن (الفولك�سواغ ��ن) امل�سرعة
الق�سوة والأمل
الأمل والآخرون
جت�سد فيها اخلري والنبل وال�شجاعة.
الق�سوة والأمل هما املو�ضوعان املركزيان يف كتاب بع ��د ثالثة �آالف ع ��ام ا�ستعاد �ص ��دام ح�سني رمزية نح ��و (جمهوري ��ة اخل ��وف) الت ��ي ت�ض ��م مراك ��ز منذ طفولتي وحتى بعد �أن جتاوزت ال�سبعني بقيت
كنعان الأخري ( يف الق�سوة) .
تل ��ك املعرك ��ة ف�ص ��وّ ر نف�س ��ه على ي ��دي ر�س ��ام �آخر التحقي ��ق والتعذي ��ب يف (اجل�س ��ر الأبي� ��ض)� .أن ��ا مولع ًا ب�أف�ل�ام �شاريل �شابل ��ن� ،أ�ضحك دون توقف،
يغط ��ي الكت ��اب امت ��داد ًا وا�سع ًا م ��ن التاري ��خ يبد�أ يف عرب ��ة ملكي ��ة اىل جان ��ب امللك الآ�ش ��وري (نرام وزوجت ��ي كنا على الئحة االنتظ ��ار .يف هذه ال�شقة و�أ�ضحك �أكرث كلما وقع من ال�سالمل وبقي متم�سك ًا،
م ��ن العه ��د الآ�ش ��وري وينتهي باحلا�ض ��ر .وي�شمل �س ��ن) رافع� � ًا القو�س وال�سهم ليح ��ارب العيالميني ا�ستدرج ��ت اخلارج�ي�ن تو ًا م ��ن التعذي ��ب لأعيدهم بقبعت ��ه امل�ضحك ��ة� ،أو دوخته لكم ��ة مالكم حمرتف
ثانية اىل تلك الأقبي ��ة ويتحدثوا عن جتربة الآالم .وعندم ��ا تع� ��ض قدم ��ه �أ�سنان جل ��د النم ��ر �أو ي�أكل
طيف� � ًا وا�سع� � ًا ،م ��ن املف ��ردات واملفاهي ��م( الق�سوة� ،أنف�سهم.
وه ��ي عنوان ومو�ض ��وع الكت ��اب ،الأمل ،التعذيب ،ق ��ر�أت يف جمل ��ة (الف ب ��اء) الر�سمي ��ة ترجمة ن�ص ف�ض ��ويل غل ��ب عواطفي و�أن ��ا �أ�ستحثه ��م و �أ�ستزيد احل ��ذاء من ف ��رط اجلوع� .أحيان ��ا �أ�س� ��أل نف�سي ما
غ�صوا الذي ي�ضحكني! هذا الرجل ال�سيئ احلظ يت�أمل؟!
الدين ،العلمانية ،الذاكرة و الت�سامح .)....م�صادر عل ��ى ل�سان املل ��ك الآ�ش ��وري �سنحاريب يق ��ول فيه التفا�صيل� .أتوقف حني تخنقهم الكلمات وقد ّ
الق�س ��وة و �شرعيته ��ا �إ�ضاف ��ة �إىل ممار�سته ��ا عل ��ى "نحرتهم كاخلراف وقطعت رقابهم مرة واحدة كما به ��ا� .أجاريه ��م بامل ��اء والقه ��وة .الأمل ع�ص ��ي عل ��ى ث ��م �أدرك ��ت �أين ال �أ�ضحك من �أمله ،ب ��ل من حماقاته
اجل�سد الإن�ساين بوا�سطة الأمل.
يقطع احلبل .ويف حقل القتال كانت �أح�شاء اجلنود التعب�ي�ر كما يق ��ول كنعان يف كتابه” يق ��اوم اللغة" وجهل ��ه باملوا�ضع ��ات ،وه ��ذا ير�ضين ��ي لأين �أعقل
يب ��د�أ الكتاب بجولة بني اجلداريات الآ�شورية التي ور�ؤو�سهم ممرغة بالرتاب حتى �أن عجيزات خيلي ه ��ذا �صحيح .كانت (فاطمة املح�سن) قد خرجت تو ًا منه .ال�ضحك يف�صلني عنه ويعطيني بع�ض الأمان
�سحرتن ��ي �أي�ض ًا بدقة و�صفه ��ا الق�سوة والأمل .ك�أن الواثب ��ة كانت تغط�س يف جمرى الدم" ٠مع الن�ص م ��ن التعذي ��ب وزارتنا يف هذه ال�شق ��ة هي وزوجها لأن ال ��ذي ح�صل ل(�شارلو) لن يح�صل يل� .أنا �أكرث
الكات ��ب �أراد ت�أ�صي ��ل الق�س ��وة م ��ن خ�ل�ال الن�صب يعل ��ق املح ��رر " ن�ست�شف من ه ��ذا الن�ص بان عراق عب ��د احل�سني لي�سرتدا حياة �سوي ��ة .تتوقف فاطمة منه حكمة.
ً
الآ�شوري ��ة وامتداده ��ا �إىل احلا�ض ��ر .جتولت مثل الأم�س هو عراق احلا�ضر وامل�ستقبل .ومن يحاول عن ال ��كالم وتتنف� ��س ب�صعوبة وهي تع ��ود بذاكرة الأم ��ر انقلب كليا خالل �سماع ��ي �شهادات املعذبني.
م�شو�ش ��ة اىل الكابو�س .كانوا قد �شدوا يديها بحبل مل �أكف ،و�أن ��ا �أ�سمعها ،عن التفكري بج�سدي املهدد.
كنعان م ّرات يف هذه الأجنحة ال�ساحرة .بعد ثالثة الإ�ساءة �إليه �سيلقنه در�س ًا لن ين�ساه".
�آالف ع ��ام م ��ن �إبداعه ��ا ما ت ��زال ه ��ذه اجلداريات مل يك ��ن هذا الن�صر هين ًا على �سنحاريب ،فقد هزمه اىل عقل ��ة يف �سقف القب ��و ،ثم رفع ��وا قدميها و بد�أ كي ��ف �أحميه من هذا االنته ��اك؟ ت�شكلت يف م�ؤخرة
تده�شنا .وهي تن�شد ذلك� ،أن جتلب انتباهنا لإبداع العيالمي ��ون يف بداي ��ة املعرك ��ة ،ثم انت�ص ��ر عليهم اجللد .ي�ضربون وي�ضربون حتى يدمى باطن القدم ر�أ�سي جم�سات ح�سا�سة ترى وت�سمع وت�شم رائحة
النح ��ات ،وبدرجة �أكرب لل�سلط ��ة القوية التي تكمن يف املعرك ��ة الثاني ��ة .يف الهزمي ��ة والن�ص ��ر كلفت ��ه وينف ��ث ريحا حارة .حني ي�أخذ الأمل قراره ي�ضعون خط ��ر قري ��ب� .أتلفت كث�ي� ً
را حني �أ�س�ي�ر يف الطرق
وراءها.
احل ��رب ثمن ًا غالي ًا .مل يتعل ��م �سنحاريب وال �صدام القدم�ي�ن الداميت�ي�ن يف ماء داف ��ئ فيت�س ��رب اليهما اخللفية وتت�أه ��ب حوا�سي حني تو�شك �سيارة على
م ��رة �أخذت ابنت ��ي لأريه ��ا جم ��ال ح�ضارتنا .حني م ��ن كلكام�ش االقت�ص ��اد يف الدم .فقب ��ل �أن ي�صارع ببطء اخلدر الذي يتبع زوال الأمل.
التوق ��ف بجانب ��ي ،و�أرى بعي ��ون خل ��ف ر�أ�سي من
يتابعني .اعتقدت يف بادئ الأمر �إنها هواج�سي ثم
و�صلنا اللوحات الت ��ي جت�سد �صيد الأ�سود التفتت كلكام� ��ش �أنكي ��دو �أر�سل له واحدة م ��ن بغايا املعبد
�إيل وق ��د قطبت وجهه ��ا با�ستنكار"لي�س هذا جمي ًال نام ��ت معه �سب ��ع ليال حتى فق ��د حيل ��ه فهربت منه �أ�س�أل فاطمة :ما �أ�سو�أ ما واجهتيه؟
م�س اجلمي ��ع حويل .مرة
اكت�شف ��ت �أن ه ��ذا الرعب ّ
ي ��ا والدي ،هذا منتهى الق�سوة" .كنا ننظر جلدارية �أغنامه وعجز ع ��ن مطاردتها� ،آنذاك رو�ضته البغي ـ الإذالل!
ج ��اءين ال�شاعر ها�شم �شفي ��ق وهو يلهث لأن اثنني
تظه ��ر حرا�س امللك يح�ص ��رون الأ�سود داخل �شبكة فغط ��ى عورت ��ه ،وهكذا تعلم اخلج ��ل و َق ِب َل �أعراف الإذالل كان �أك�ث�ر وجع� � ًا م ��ن التعذي ��ب .يداه ��ا م ��ن رجال الأمن ط ��اردوه فلج� ��أ �إيل ،ومرة جاءين
مربوطت ��ان خل ��ف ظهره ��ا فتعج ��زان ع ��ن الأفعال ال�شاع ��ر عبد الرحم ��ن الطهمازي خمطوف� � ًا .تطلب
ليطعنه ��ا (�آ�ش ��ور بانيب ��ال) برحم ��ه وه ��و واق ��ف املدينة فانت�صر كلكام�ش دون قطرة دم.
بوق ��ار ال�سلط ��ة وبرود دمه ��ا .ال�سلطة كم ��ا ي�صفها الأمل خمتل ��ف ع ��ن كل العواطف الأخ ��رى كما يراه والدف ��اع ،و العينان مع�صوبتان فريت ��د النظر �إىل الأم ��ر دقائق حت ��ى �سيطر على �أنفا�س ��ه ليقول يل :
الفرن�سي ��ون وح�ش بارد الدم .ه ��ذه اللوحة تقولها كنع ��ان مكية "كل امل�شاعر حتي ��ل دائم ًا اىل الأ�شياء الداخل و تب ��د�أ الهواج�س .يقودونه ��ا بني املمرات كيف ت�أمن على حياتك يف هذا البلد؟
بو�ضوح منحوتة على حجر �صامد عرب الأزمنة.
اخلارجي ��ة املوج ��ودة يف الع ��امل ،وه ��ي �أ�شي ��اء :ان ��زيل ر�أ�سك ع ��ن ال�سق ��ف! احذري م ��ن احلفرة! مل �آم ��ن  .فب�ي�ن كل �إغفائت�ي�ن ق�صريت�ي�ن ،وب�ي�ن
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كابو�س�ي�ن نطل� ،أن ��ا وزوجتي ،من فتح ��ة ال�ستارة
ه ��ذه اجلداريات الآ�شوري ��ة التي نراها يف املتحف منف�صل ��ة ع ��ن ج�س ��د الفاعل� ،أم ��ا ال ��ذي يعاين من
الربيطاين منفردة ،كانت ج ��زء ًا ع�ضوي ًا من البناء الأمل فلي� ��س لدي ��ه مفع ��ول ب ��ه �أو مرج ��ع خارج ��ي ال�ض ��رب ومبالب� ��س الن ��وم الت ��ي �أخ ��ذوين به ��ا .ل�ن�رى �إن كان ��ت �سي ��ارة الفولك�سواغ ��ن متوقف ��ة
يف داخ ��ل وخ ��ارج الق�ص ��ور امللكي ��ة .املل ��ك ن�صفه عندم ��ا يت�أمل� .أنت ت�سمع �صوت� � ًا �أو تلم�س �شيئ ًا �أو ميرروين بني غ ��رف املوظفني فا�سم ��ع �ضحكاتهم .بانتظار خروجنا ومل يكن للعمارة باب خلفي �آخر.
الآخ ��ر �إل ��ه ،مير ب�ي�ن ه ��ذه اجلداريات كلم ��ا دخل حتب �شخ�ص� � ًا �أو تكرهه ،لكنك تت� ��أمل وحدك .الأمل يف واح ��دة م ��ن الغ ��رف �شمم ��ت عط ��ر ًا ن�سائي ��ا �س�أل ��ت ع ��ن الطريقة الت ��ي يخطفون به ��ا طرائدهم
ق�ص ��ره �أو غادره ،للح ��روب �أو للحي ��اة ،جداريات املف ��رط ينته ��ي وخا�ص ��ة خ�ل�ال التعذي ��ب وبع ��ده و�سمع ��ت �ضرب� � ًا عل ��ى الآل ��ة الطابعة وخمن ��ت �إن من ال�ش ��ارع ،فاخربين الذي ج ّربه ��ا بانهم يطوون
جت�سد انت�صاراته يف حروبه ويف عمليات ال�صيد .با�ستحال ��ة التعبري عن ��ه .كلما ارتفع ��ت م�ستويات ال�ض ��رب �سيتوق ��ف ح�ي�ن ت ��راين .الغري ��ب �إنها مل اجل�س ��د يف قاع ال�سي ��ارة بعد �أن يع�صب ��ون عينيه
ي�شاه ��د نف�سه فيزداد امتال ًء ب�سلطته� ،أو مي ّر عابر ًا الأمل �سيط ��ر اجل�سد على العقل حت ��ى تغيب قابلية تتوقف ،فامل�شهد بالن�سبة لها روتيني"...
وي�أخذون ��ه مل ��كان جمهول ثم يحقق ��ون معه ،وحني
تارك ًا امل�شاه ��دة ملن يزورونه من علي ��ة القوم ومن التفك�ي�ر وامل�شاع ��ر ب�ش ��كل كام ��ل بالتزام ��ن م ��ع الإذالل مربمج..ال�شتائ ��م وال ��كالم الب ��ذيء يتل ��و يرف� ��ض الإف�ش ��اء يب ��د�أ التعذي ��ب( .عب ��د احل�س�ي�ن
ال�ضيوف.
امل ��وت" .الكلم ��ات هنا لكنع ��ان مكية .لكن ��ي مل�ست كل حتقي ��ق فا�شل خا�صة حني يك ��ون اجل�سد عاري ًا �سيداو ) �أخ�ب�رين ب�أن اخلوف م ��ن التعذيب �أ�سو�أ
�أجت ��ول يف هذه الأجنحة بخطوات بطيئة ،و�أرتب ذل ��ك خالل بحثي عن �شه ��ادات املعذبني يف �أوا�سط �أمامه ��م .ه ��ذا الإذالل امل�ستم ��ر يري ��د �أن يحطم يف م ��ن التعذي ��ب نف�س ��ه� .إح�سا�س ��ي بج�س ��دي :ه ��ل
ثانية نحو لوحات مرتدة لأرى حا�ضرنا فيها .خالل ال�سبعيني ��ات .الأمل منق�س ��م� ،أمل ع�ض ��وي ي�أتي من الإن�س ��ان �إن�سانيت ��ه ،ب�آية قيمة كامن ��ة فيه .وعندما يحتمل؟ توزع على الآخرين الذين �أعرفهم� .صارت
جتوايل امل�ستمر ر�أيت ك ��م يكره النحات الآ�شوري داخ ��ل الإن�سان مث ��ل وجع املعدة و�ص ��داع الر�أ�س ،يحتق ��ر الإن�س ��ان نف�س ��ه �سيحتق ��ر كل م ��ا �آم ��ن به� .أج�ساده ��م تعذبني .ه ��ذا ال�شيء ال ��ذي نقله كنعان
الف ��راغ يف لوحت ��ه .الف ��راغ ف�سحة راح ��ة وت�أمل ،و�أمل ل ��ه م�صدر خارج ��ي ي�أتي من ق�س ��وة خارجية املب ��ادئ لن تعود لها قيمة ما دام الإن�سان �أهني �أمام مكية عن (�آين هانت) ح�صل يل� .إح�سا�س بج�سدي
بينم ��ا ميلأ النحات الآ�ش ��وري كل زاوية بتفا�صيل متوجه ��ة للمت�ألمِ لإجباره على فع ��ل �شيء ال يريده نف�سه.
وت�ضامني مع �أج�ساد الآخرين.
احل ��رب وفو�ضاها .مع ذلك عك� ��س لنا جانب ًا واحد ًا �أو معاقبت ��ه على فع ��ل ال تريده �سلطة �أعلى منه هي �أغل ��ق الدكتور (حمم ��د �صالح �سمي�س ��م) عيادته ثم �أ�سم ��ع ال�شه ��ادات و �أط ��رح عل ��ى نف�س ��ي ال�س� ��ؤال
م ��ن الواقع� � ًة ،فالق�س ��وة تتج ��ه نح ��و ع ��دو ،ه ��و الوال ��د �أو املعلم �أو ال�سلطة .ه ��ذا الأمل لن ينح�صر �أجابني وقد غادر ال�سجن تو ًا:
ال ��ذي واجه ال�شاعر الت�شيل ��ي (�أريل دورفمان) يف
الوح�شة.
العيالميون ،وق ��د ظهروا يف اجلداري ��ة وهم قتلى ب�ي�ن اثن�ي�ن ،املعا ِق ��ب واملعا َق ��ب ،بل يت�سل ��ل خارج �-أ�صعب ما واجهني هو
ق�صيدته( مفردات اللغة) :كيف يل �أن �أحكي ق�صتهم
غ�ص ب�صوته.
�إذا مل �أكن هناك؟
ليم�س الآخرين.
قالها وقد ّ
ب�سه ��ام الآ�شوري�ي�ن ،يحت�ض ��رون ن�ص ��ف �ساقطني اجلدران ّ

جتاربه��م بن��اء وجتاربن��ا �أنقا���ض

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

�سنذك ��ر منوذجني للبناء فقط ون�شاهد
م ��ا الف ��رق بينهم ��ا وب�ي�ن منوذجن ��ا
العراقي ،بع ��د انتهاء احل ��رب العاملية
الثاني ��ة خرج ��ت الياب ��ان حمطم ��ة
مهزوم ��ة تع ��اين م ��ن دم ��ار م ��ادي
ومعن ��وي كبريين وقنبلة نووية �أكلت
م ��ا �أكلت من الب�ش ��ر والبنيان وح�صار
وعقوب ��ات وتعوي�ض ��ات وفر� ��ض
�إرادات الق ��وى الكبرية �أدت �إىل عملية
ا�ست�س�ل�ام مذ ّل ��ة ،كل م ��ن ي�شاه ��د �أو
يت�صور ما حدث يف هذا البلد ال يتوقع
�أن ��ه �سينه� ��ض م ��ن جدي ��د فق ��د خلفت
هذه الهزمية بلد ًا منه ��ار ًا و�ضعيف ًا كل
التوقع ��ات ت�ش�ي�ر �إىل �صعوب ��ة حت ��ى
ترمي ��م الداخل الياباين لك ��ن ما حدث
من قبل القادة اليابانيني غري ذلك ،فقد
فاج�أ التفك�ي�ر ال�سرتاتيج ��ي الياباين
كل التوقع ��ات بالرغم من قل ��ة البدائل
وال�صعوب ��ات والتحديات التي حتيط
بها يف تل ��ك املرحلة من خ�ل�ال �أحداث
طفرات على كافة امل�ستويات ال�سيا�سية
واالقت�صادية ابتدا ًء من النمو ال�سريع
يف دخ ��ل الف ��رد وانته ��ا ًء بالتب ��ادل
التج ��اري واال�ستثم ��ارات والأهم يف
ه ��ذه املرحل ��ة الطف ��رة التكنولوجي ��ة
الت ��ي جعلت منه مث ��ا ًال عظيم ًا يحتذى
به لكل الع ��امل حتى بات معجزة القرن
يكتف الق ��ادة وال�شعب
الع�شري ��ن ،فلم ِ

الياباين م ��ن ترميم اجل�س ��د املمزق ال
ب ��ل كان الإ�ص ��رار وا�ضح� � ًا عل ��ى ترك
خملفات املا�ضي وال�سري �صوب البناء
على �أر�ضية �صلبة ُا�س�س لها ال لتخطي
مرحل ��ة وجت ��اوز �صعابه ��ا ال ب ��ل بناء
يهدف �إىل نظ ��رة �صوب امل�ستقبل بكل
جتلياته.
وبع ��د انته ��اء احل ��رب الب ��اردة عم ��ل
الق ��ادة الأمل ��ان عل ��ى خل ��ق ن�ش ��اط
�سيا�س ��ي وفكري جدي ��د يختلف عن ما
�سبقه ��م من �أفكار وتوجه ��ات تو�سعية
مثلم ��ا كان يحلم بها الق ��ادة الأملان يف
ال�سابق ،وكان ��وا م�ص ّرين على توجيه
ر�سائ ��ل ل ��كل العامل وبالأخ� ��ص الدول
الأوروبية �ساح ��ة ال�صراع الدائم على
�إنه ��م م�ؤمن ��ون بعامل ي�س ��وده ال�سالم
والطم�أنين ��ة والتع ��اون وم ��ا كان �أن
توحدت املانيا الغربية بال�شرقية حتى
بد�أت حمركات ال�سيا�سة الأملانية تعمل
عل ��ى �أ�س� ��س ومرتك ��زات ومنطلق ��ات
غ�ي�ر تل ��ك الت ��ي كان ��ت �إب ��ان احلروب
والتوجه ��ات اال�ستعماري ��ة ،وم ��ا كان
من هذه الدائ ��رة ال�سيا�سي ��ة اجلديدة
�إال ان ت�ؤك ��د متي ��ز وتف ��وق املانيا لكن
بطريق ��ة خمتلف ��ة مغاي ��رة ُح�سب على
�أ�سا�سها التغي�ي�رات احلا�صلة بالنظام
الدويل وح�سابات اجلي ��و  -بولتيكيا
واجلي ��و – �سرتاتيجي ��ة وخفاي ��ا

ال�سيا�سة الدولي ��ة ،وبدء القادة الأملان
باالنط�ل�اق م ��ن توجه ��ات التع ��اون
والتكام ��ل والقوة ال ��خ ...من املفاهيم
الت ��ي مت تطبيقها يف املراح ��ل التالية،
باملقابل ال�شعب الأمل ��اين بعد الويالت
التي عانى منها من احتالالت وحروب
تو�سعي ��ة ودم ��ار وخ ��راب وعقوب ��ات
وتعوي�ض ��ات انتظ ��ر خمرج ��ات قادته
الذين حولوا املاني ��ا �إىل قوة �سيا�سية
واقت�صادي ��ة وع�سكرية وجعلوها على
ما هي علي ��ه اليوم ،والنموذج الأملاين
�أحد النماذج التي ارتقت بنف�سها.
يف كل مرحل ��ة م ��ن مراح ��ل عم ��ر
ال ��دول تلع ��ب املح ��ركات ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة دور ًا ب ��ارز ًا يف حي ��اة
�شعوبه ��م وتنقله ��م من ح ��ال �إىل حال
مهم ��ا كان ��ت ال�صعوب ��ات والتحديات
من خ�ل�ال تذليلها بالعمل على م�شاركة
جمتمعاته ��م ب ��ان يكون ��وا ج ��زء ًا م ��ن
التغي�ي�ر نح ��و الأف�ض ��ل ،فب�ي�ن مفك ��ر
متج ��دد و�سيا�س ��ي طم ��وح و�أح ��زاب
وطني ��ة وجماع ��ات ُتع ��د حلق ��ة و�صل
ب�ي�ن احلكوم ��ة واملواطن كله ��ا ت�شكل
توجه ��ات نابع ��ة م ��ن روح امل�شارك ��ة
املبني ��ة عل ��ى ال�س�ل�ام والتعاي� ��ش
ال�سلم ��ي والت ��داول ال�سلم ��ي لل�سلطة
ورف� ��ض اخلطاب ��ات الت ��ي ت�ساهم يف
متزيق املجتم ��ع والأمة ،وعليه ظهرت

جمتمع ��ات متط ��ورة مت�صاحل ��ة م ��ع راف�ض�ي�ن �أي خمتل ��ف و�شعوره ��م
النف� ��س وم ��ع الآخ ��ر ب ��كل م ��ا للكلم ��ة باخلوف من �أي تق ��ارب قد ي�ساهم يف
م ��ن معنى ت�س�ي�ر وفق �سياق ��ات عقلية جعله ��م يف ال�صف الث ��اين من املوقف
منطقي ��ة ر�شي ��دة ت�ؤم ��ن باالخت�ل�اف واحل ��دث ال ��ذي بطبيعة احل ��ال هم ال
والتن ��وع مهم ��ا كان ه ��ذا التن ��وع ميتلك ��ون الق ��درة على �إدارت ��ه ،ما من
ومهم ��ا كانت درجات ��ه ،ال تنظر للخلف توج ��ه يعار� ��ض م ��ن يف ال�سلط ��ة �أو
وم�آ�سي ��ه وال تعمل عل ��ى �أن جتعل من يح ��اول توجي ��ه عم ��ل ال�سلط ��ة �ضمن
دولها م�شاري ��ع �أو ج�سر ًا للغري لتنفيذ �سياق ��ات بن ��اء الدول ��ة وف ��ق �سياقات
م�شاريعه ��م و�سرتاتيجياته ��م ،و�إذا �صحيح ��ة حتى يت ��م ا�ستخ ��دام �أب�شع
م ��ا �أردن ��ا �أن ن�ستعر� ��ض التجارب يف الو�سائ ��ل للق�ض ��اء عل ��ى كل م ��ا يهدف
الع ��امل ال نكتف ��ي بواح ��دة وال ع�ش ��رة للبن ��اء ،امل�شكلة الأخرى يف العراق �أن
من ��اذج فكله ��ا خرج ��ت م ��ن ح ��روب قادت ��ه ال يتعلمون م ��ن جتارب املا�ضي
و�أزمات كان من امل�ستحيل التفكري يف وال ميتلك ��ون الق ��درة عل ��ى جم ��اراة
نهو�ضها من جديد.
الأح ��داث جلهله ��م الكام ��ل بال�سيا�سة
ً
�أم ��ا النموذج العراق ��ي خمتلف جذريا وتفا�صيله ��ا ،فهم وال زال ��وا يتعاملون
ع ��ن كل النم ��اذج حا�ض ��ره �أ�س ��و�أ م ��ن بعقلي ��ة � ،إما املعار�ض الذي اعتاد على
ما�ضي ��ه بكل تفا�صيله ما �إن يحاول �أن خرق القان ��ون �أو القائد الذي ال ميكن
يلح ��ق بالركب حت ��ى ت�ساهم حمركاته حما�سبت ��ه �أو حتى القي ��ام مبحاورته،
عل ��ى �إرجاع ��ه �آالف اخلط ��وات �إىل فكل القي ��ادات تنطلق من عب ��ارة " �أنا
ال ��وراء ،كل انك�س ��ارات ه ��ذا البل ��د ربك ��م الأعل ��ى " وت�سري وف ��ق خرائط
املحط ��م ترج ��ع �إىل الأدوار التي لعبها مر�سوم ��ة ال ت�ستطي ��ع �أن حتي ��د عنها
املا�سكون بال�سلطة وبقراره ال�سيا�سي لذل ��ك جنده ��ا عل ��ى ال ��دوام تر�س ��م
الذي بال�ضرورة �أث ��ر ب�شكل كبري على �سا�ستها وفق تلك الأحداث.
ن�شاط ��ه االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي ،مل تك ��ن يف ق ��درة الذي ��ن اعت�ب�روا �أو
واج ��ه الع ��راق جمل ��ة م ��ن امل�ش ��اكل و�ضعوا �أنف�سهم ق ��ادة �أن يقوموا ب�أي
الداخلي ��ة الت ��ي ه ��ي بالأ�سا� ��س م ��ن عملي ��ة بن ��اء ال �ساهم ��وا عل ��ى زي ��ادة
فعل �سيا�سي ��ه الذي يختزل ��ون الدولة الأنقا� ��ض من خ�ل�ال الت�أكيد على فكرة
وال�شعب يف �شخو�صهم ويف تبنياتهم الرتمي ��م ،ف� ��إذا كان الرتمي ��م بدع ��وى

م ��ا مت تخريب ��ه ف ��الأوىل ترمي ��م م ��ا
تبق ��ى م ��ن بنيان ه ��ذا البلد م ��ن خالل
الق�ض ��اء عل ��ى الفا�سدي ��ن ومب ��ددي
امل ��ال الع ��ام واحلف ��اظ عل ��ى الدول ��ة
و�سيادته ��ا والأه ��م احلف ��اظ عل ��ى
الإن�سان العراقي ال ��ذي عانى ما عانى
من �سيا�سات غري عقالنية مرتدّدة غري
م�ستقرة ،العراق وبع ��د العام 2003
عا� ��ش يف دائ ��رة الرتمي ��م باملح�صل ��ة
كل امل�ؤ�ش ��رات �أعط ��ت نتائ ��ج كارثي ��ة
وعل ��ى خمتلف ال�صعد عل ��ى الرغم من
امتالك ��ه الإمكانيات الت ��ي ت�ساعد على
بناء �أل ��ف عراق ولي�س عراق� � ًا واحد ًا،
فالرتمي ��م منذ ذل ��ك العام وللي ��وم يتم
عل ��ى �أن تك ��ون الهوي ��ات الفرعية هي
�أ�سا� ��س العمل و�إهم ��ال متعمد للهوية
الوطني ��ة اجلامعة ،هذا ال يعني رف�ض
االنتم ��اءات والهوي ��ات الفرعي ��ة �أو
�إلغائه ��ا لكن عندما يك ��ون احلديث عن
بل ��د مبختل ��ف مكونات ��ه ال ب ��د لل ��كالم
�أن يح ��دد ويح�ص ��ن الهوي ��ة اجلامعة
للجمي ��ع حتى ال تك ��ون تلك اخلطابات
عام ��ل يع ��زز التف ��كك واالن�شط ��ار ،ما
حدث وما يحدث يف العراق من خراب
ال يو�صف وعبثي ��ة متعمدة جلعله يف
�آخر القوائم وكل ترميم يح�صل �سواء
يف ه ��ذا البيت �أو ذاك ه ��و ترميم على
�أنقا�ض.
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كورونا

ي�ؤك��د الفيل�سوف �أندريه كون��ت �سبونفيل �أنه لي�س خائفا من كوفيد  ، 19و�إمنا يخ�شى املناخ املثري للقلق الذي ي�سببه الوباء مقتب�س ًا من
فيل�س��وف الق��رن ال�ساد���س ع�شر مونتني الذي واج��ه الطاعون عام  1585مقولت��ه � ":أكثـر ما�أخاف منه هو اخل��وف " � ،إذ ي�شعر �سبونفيل
بالقلق من ا�ستمرار االجراءات ال�صحية خوف ًا على م�صري الأجيال ال�شابة ،م�ستنكراً خماطر ماي�سميه " النزعة الطبية ال�شاملة " ..
قن��اة � ) )TV5 MONDEأج��رت حواراً م��ع الفيل�سوف �أندريه كون��ت �سبونفيل م�ؤلف كت��اب ( املعاهدة ال�صغ�يرة للف�ضائل العظيمة )
والذي �ألف ع�شرين كتاب ًا ليتحدث عن �شعوره جتاه جمتمع ما بعد احلجر ال�صحي يف زمن وباء كورونا قال فيه :

فـ��ي حوار م��ع الفيل�س��وف الفرن�س��ي �أندريه كونت �س��بونفيل:
 ع��ل��م��ت��ن��ا ك����ورون����ا �أه���م���ي���ة ال��ت�����ض��ام��ن  ،وح����ب ال���ح���ري���ة  ،وال��ح��ي��اة
 ال�����ص��ح��ة ل��ي�����س��ت ق��ي��م��ة ع��ل��ي��ا ب���ل ه���ي و���س��ي��ل��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����س��ع��ادة
ترجمة  :عدوية الهاليل

لقد �صدمن ��ي هذا النوع من الذع ��ر اجلماعي الذي
ا�ستوىل �أو ًال على و�سائل الإعالم  ،وال�سكان �أي�ض ًا
 ،كما لو �أننا اكت�شفنا فج�أة �أننا ب�شر  ،لقد كنا ب�شر ًا
قب ��ل فايرو�س كورونا و�سنكون بع ��د ذلك ،وعلينا
�أن نتذك ��ر �أن الغالبي ��ة العظم ��ى من ��ا ل ��ن ميوت ��وا
ب�سب ��ب فايرو�س كورونا  ،وكم ��ا يقول مونتني ":
�أنت المتوت لأنك مري�ض  ،بل متوت لأنك على قيد
احلياة " ..بعبارة �أخرى  ،فاملوت جزء من احلياة
 ،و�إذا اعتقدن ��ا يف كث�ي�ر م ��ن الأحيان �إنن ��ا ب�شر ،
ف�إنن ��ا نحب احلي ��اة �أكرث لأننا �سنعت�ب�ر �أن احلياة
ه�ش ��ة وق�صرية وهذا ه ��و ال�سب ��ب يف �أن الوباء ،
عل ��ى العك�س من ذلك  ،يدفعنا اىل حب احلياة �أكرث
�..أن ��ا ان�صحكم بقراءة كتب مونتني لأنه يعلمنا �أن
نح ��ب احلياة ب ��د ًال م ��ن اخل ��وف  ،و�أن نتقبل عقد
نق�صن ��ا بد ًال من لوم �أنف�سنا عليه ��ا �..إنه يعلمنا �أن
نعي�ش ب�سعادة وحرية ونقاء قدر الإمكان ..
*هل هذه هي نهاية العامل ؟
�-إذا كان ��ت معدالت الوفاة ت�ت�راوح مابني 1-2%

ورمب ��ا �أق ��ل  ،كي ��ف ميك ��ن �أن تك ��ون ه ��ذه نهاي ��ة
الع ��امل �إذن ؟ تذك ��روا �أي�ض� � ًا �أن ه ��ذا لي� ��س الوباء
الأول الذي ن�شهده ..ميكنن ��ا ا�ستح�ضار الطاعون
 ،يف الق ��رن الراب ��ع ع�شر  ،الذي قت ��ل ن�صف �سكان
�أوروبا .كما �أن و�سائل الإعالم تذكرت م�ؤخر ًا � ،أن
�إنفلون ��زا هوجن ك ��وجن يف ال�ستينيات ت�سببت يف
مقتل مليون �شخ� ��ص و قتلت الأنفلونزا الآ�سيوية
يف اخلم�سيني ��ات �أكرث من مليون �شخ�ص .بعبارة
�أخ ��رى ،كان املوت �أكرث بكث�ي�ر مما هو عليه اليوم
يف الع ��امل� .صحيح �إن امل ��وت واقع حزين للغاية ،
وكل الوفي ��ات حمزنة ب�ش ��كل وا�ضح  ،لكن تذكروا
ب� ��أن � 600ألف �شخ�ص ميوتون �سنوي ًا يف فرن�سا.
و�أن ال�سرط ��ان وح ��ده يقت ��ل � 150أل ��ف �شخ� ��ص
�سنوي ًا يف فرن�سا.ملاذا يجب �أن �أحزن ح�صري ًا على
املتوف�ي�ن من فايرو�س كورونا الذين يبلغ متو�سط
�أعماره ��م  81عام� � ًا؟ تذكروا  ،مع ذلك � ،أن  95٪من
الوفي ��ات الناجمة عن كوفيد  19تزيد �أعمارهم عن
 60عام ًا.و�أن ��ا قلق ب�ش�أن م�ستقبل �أطفايل �أكرث من
قلقن ��ي ب�ش�أن �صحت ��ي يف ال�سبعينيات من عمري.
�إنها جمرد �أزمة �صحية ولي�ست نهاية العامل.

* فما هو الأهم من دور الطب يف هذه الأزمة؟

 يب ��دو �أن املجتمع يري ��د كل �شيء من الطب ..يفالواقع ،هنالك ميل منذ فرتة طويلة جلعل ال�صحة
هي القيمة العليا ومل تعد احلرية والعدالة واحلب
هي القي ��م العليا احلقيقية بالن�سبة ل ��ه �..أنا اعتقد
�أن ال�صح ��ة جم ��رد و�سيل ��ة  ،بالت�أكي ��د ه ��ي ثمينة
ب�شكل خا�ص  ،ولكنه ��ا و�سيلة لتحقيق هذا الهدف
الأ�سم ��ى وهو ال�سعادة �.أنا �أحر�ص على عدم جعل
ال�صح ��ة القيم ��ة العلي ��ا� .أحر� ��ص على ع ��دم طلب
ال ��دواء حلل جميع م�شاكلنا .نح ��ن  ،بالطبع  ،على
ح ��ق يف �أن نحي ��ي العم ��ل الهائل للك ��وادر الطبية
لدين ��ا يف امل�ست�شفيات .لكن ه ��ذا لي�س �سبب ًا ليحل
الط ��ب حم ��ل ال�سيا�س ��ة والأخ�ل�اق والروحاني ��ة
واحل�ضارة.لق ��د ق ��ال يل �صدي ��ق وق ��ت الإ�صاب ��ة
بالإيدز" :عدم الإ�صابة بالإيدز لي�س هدف ًا كافي ًا يف
احلي ��اة" .لقد كان حمق ًا .ح�سن ًا � ،س�أميل اليوم �إىل
الق ��ول �" ،إن عدم الإ�صابة بـ كوفي ��د 19لي�س هدف ًا
كافي ًا يف احلياة".
*من��ذ �200ألف عام  ،كان الب�شر ممزقني بني
الأنانية والإيثار .ملاذا تريد الأوبئة �أن تغري
الب�شرية؟

هل تعتقد �أن م�شكلة البطالة لن تظهر بعد الوباء؟حكومتن ��ا تتحم ��ل ديون� � ًا �أكرث ملعاجل ��ة املزيد من
النا� ��س  ،لإنق ��اذ املزي ��د م ��ن الأرواح .جي ��د ج ��د ًا.
لك ��ن الأرواح الت ��ي ننقذها ه ��ي يف الأ�سا�س حياة
الأ�شخا�ص فوق �س ��ن  .65ديوننا هم من �سيدفعها
�أطفالن ��ا .لق ��د قال الرئي� ��س ماكرون ،ال ��ذي �أكن له
ق ��در ًا كب�ي�ر ًا م ��ن االح�ت�رام �" ،أولوي ��ة الأولويات
ه ��ي حماية الأ�ضعف" .لقد كان حم ًقا يف ت�صريحه
�أثن ��اء تف�شي الوباء  ،لك ��ن �أولويتي الق�صوى هي
الأطف ��ال وال�شب ��اب ب�ش ��كل عام.و�أت�س ��اءل ،كي ��ف
يك ��ون ه ��ذا املجتم ��ع الذي يجع ��ل كب ��ار ال�سن فيه
�أولوية ق�ص ��وى .هنالك م�ش ��اكل �أكرث خطورة من
كورون ��ا ..الإدم ��ان م�شكلة كب�ي�رة  ،بطالة ال�شباب
ه ��ي م�ش ��اكل  ، ،وكذل ��ك االحتبا� ��س احل ��راري ،
ومايح ��دث للكوكب الذي �سنرتكه وراءنا لأبنائنا.
�سيقت ��ل االحتبا�س احلراري ع ��دد ًا �أكرب بكثري من
النا� ��س مم ��ا �سيفعله وب ��اء كوفيد �..19أن ��ا ال�أدين
احلج ��ر ال�صحي لك ��ن هنالك �أ�شي ��اء �أكرث خطورة
بكثري من كوفيد  19يف العامل ..

ً
تقريبا....
�شخ�ص  ،م��ع عدم اك�تراث ع��ام
ً
عاما  ،تتفاعل جمتمعاتنا
مل��اذا  ،بعد خم�سني
ً
متام��ا م��ع تهدي��د فايرو�س
ب�ش��كل خمتل��ف
كورونا؟

 �إن م ��ا ي�سم ��ى بالإنفلون ��زا "الآ�سيوي ��ة"  ،يف ، 1957-1958كان له ��ا ت�أث�ي�ر �أك�ب�ر  ،وقد ن�سيها
اجلمي ��ع .وله ��ذا االختالف يف النظ ��رة اىل الوباء
ثالث ��ة �أ�سباب رئي�سة كم ��ا �أرى ..ال�سبب الأول هو
العومل ��ة يف جانبه ��ا الإعالم ��ي فنح ��ن الآن نعرف
عل ��ى الفور بكل م ��ا يحدث يف الع ��امل  ،على �سبيل
املث ��ال  ،كل ي ��وم  ،نعرف عدد الوفي ��ات يف ال�صني
�أو الوالي ��ات املتح ��دة �أو يف �إيطاليا �أو يف بلجيكا
وال�سب ��ب الث ��اين ه ��و " التحي ��ز املع ��ريف " جتاه
مر�ض جديد ولهذا ال�سبب فهو يقلق ويفاجئ �أكرث
� ،أم ��ا ال�سب ��ب الثالث فهو تهمي�ش امل ��وت مايجعله
عندما نتذكره  ،غ�ي�ر مقبول �أكرث من حاالت املوت
الأخرى ..
*ه��ل تغ�يرت عالقتن��ا بامل��وت؟ ه��ل �أ�صبح
املوت بطريقة ما غري مقبول اليوم؟

لق ��د كان دائم� � ًا كذلك  ،ولكن كلما ق ��ل تفكريك يفالأم ��ر � ،أ�صبح ��ت �أكرث خوف� � ًا منه عندم ��ا تقرتب.
كوفي ��د  19لي� ��س ال�سب ��ب الوحي ��د للم ��وت  ،عل ��ى
ال�صعي ��د العاملي  ،هنالك ماهو �أ�سو�أ بكثري �إذ يقتل
�س ��وء التغذية  9ماليني �شخ�ص كل عام  ،من بينهم
 3ماليني طفل.

*هل تك�شف هذه الأزمة �ضعفنا ؟

 ال�ضع ��ف جزء من و�ضعنا احل ��ايل  .هذا الوباءي�ضعن ��ا �أم ��ام املجهول .ه ��ل �سيتع�ي�ن علينا �أكرث
م ��ن �أي وق ��ت م�ض ��ى �أن نتعلم كي ��ف نتعاي�ش مع
ع ��دم اليقني؟علين ��ا فق ��ط �أن نعي� ��ش .لطامل ��ا كان
ع ��دم اليق�ي�ن ه ��و م�صرينا.وه ��ذا ال مين ��ع كوفيد
19م ��ن �أن يك ��ون �أزمة �صحية كب�ي�رة  ،مما يربر
احلجرال�صحي.
*حت��دث البع���ض ع��ن ن��وع م��ن "انتق��ام
الطبيع��ة" له��ذا الوب��اء .ه��ل تعتق��د �أنه��ا
عالم��ة على ع��دم توازن عميق ب�ين الب�شر
وبيئتهم؟

 �إن احلدي ��ث ع ��ن انتق ��ام الطبيع ��ة ه ��و حماق ��ةخرافية .من ناحية �أخرى  ،ف�إن وجود عدم توازن
ب�ي�ن الإن�سان وبيئته �أمر حقيق ��ي للغاية .ويف�سر
ذلك كال من الزيادة ال�سكانية � -أطفالنا مل يعودوا
ميوتون يف �سن الر�ضاعة  -والثورة ال�صناعية ،
بف�ضل املجاعة التي اختفت من بالدنا وانخف�ضت
ب�شكل كب�ي�ر .لكن اقرتان هاتني احلقيقتني يطرح
م�شاكل هائل ��ة بالن�سبة لنا� .إذ �سي�ؤدي االحتبا�س
احل ��راري �إىل قت ��ل عدد �أك�ب�ر بكثري م ��ن �ضحايا
كوفيد .19
*بطبيعته��ا العاملي��ة  ،ه��ل جتربن��ا ه��ذه
الأزم��ة عل��ى �إع��ادة التفك�ير يف العومل��ة
وكذل��ك الروابط بني ال��دول؟ هل ميكن �أن

ت�ؤدي بر�أيك �إىل و�ضع جيو�سيا�سي جديد؟

 ما يذهلني �أو ًال وقبل كل �شيء هوالتعاون الهائل ،عل ��ى امل�ست ��وى العامل ��ي  ،ب�ي�ن علمائن ��ا  ،والتقدم
ال�سري ��ع للغاية الذي يحرزون ��ه  ،على �سبيل املثال
يف العث ��ور على ال�شف ��رة اجلينية له ��ذا الفايرو�س
والبحث ع ��ن اللق ��اح والعالج .لي�س ��ت العوملة هي
التي تخلق الفايرو�سات .قتل الطاعون الأ�سود يف
القرن الرابع ع�ش ��ر ن�صف �سكان �أوروبا  ،ومل يكن
للعوملة عالقة به .ما نتعلمه من هذه الأزمة  ،مع ذلك
 ،هو �أنه من اخلطر التفوي�ض �إىل دول �أخرى  ،مثل
ال�صني  ،باجناز ال�صناعات الأكرث �أهمية ل�صحتنا.
�إنه در�س جيد يجب �أخذه بعني االعتبار..

* ترتف��ع بع���ض الأ�ص��وات النتق��اد الك�س��اد
ً
االقت�صادي الذي ميكن �أن ي�سبب �ضرراً
هائال
رمبا يك��ون ا�س��و�أ م��ن الفايرو�س نف�س��ه  ..ما
ر�أيك؟

 �أوافق  ،وهذا ما يخيفني� .أنا قلق ب�ش�أن امل�ستقبلاملهني لأوالدي �أكرث م ��ن القلق ب�ش�أن �صحتي التي
تبلغ �سبعني عام ًا تقريب ًا.
*هل �سيك��ون لهذه الأزمة ت�أثري طويل املدى
على حرياتنا؟

 يع ��د احلجراملن ��زيل �أك�ب�ر قيد عل ��ى حريتي علىالإط�ل�اق  ،و�أنا  ،مث ��ل اجلميع  ،ال �أطي ��ق االنتظار
للخ ��روج من ��ه .لي� ��س هن ��اك من �ش ��ك  ،عل ��ى املدى
الطويل  ،يف الت�ضحية باحلرية من �أجل ال�صحة..

�إن احلديث عن انتقام
الطبيعة هو حماقة خرافية.
من ناحية �أخرى  ،ف�إن وجود
عدم توازن بني الإن�سان
وبيئته �أمر حقيقي للغاية.
ويف�سر ذلك كال من الزيادة
ال�سكانية

*فيم��ا يتعل��ق بفرتة م��ا بعد الأزم��ة  ،يدعو
البع�ض �إىل عودة احلياة �إىل طبيعتها والعامل
م��ن قبل  ،بينم��ا يتنب�أ �آخ��رون بعامل جديد
؟...

 الع ��امل م ��ن قبل ال يع ��ود �أبد ًا ....لك ��ن من ناحية�أخ ��رى  ،ل ��ن نبد�أ م ��ن ال�صف ��ر �أب ��د ًا .التاريخ لي�س
�صفح ��ة فارغة �أب ��د ًا� .أولئك الذي ��ن يعتقدون �أن كل
�ش ��يء �سيبقى كما ه ��و خمطئ ��ون. .و�أولئك الذين
يعتقدون �أن كل �شيء �سيتغري خمطئون �أي�ض ًا..لقد
�شهدنا تطور ًا يف ح ��ركات الت�ضامن  ،خا�صة جتاه
كبار ال�س ��ن  ،بالإ�ضافة �إىل اعرتاف �أكرب بالعاملني
يف جمال الرعاية ال�صحي ��ة وغريها من املهن التي
غالب ًا مافقدت قيمتها.
*فه��ل ميك��ن �أن ت�ستم��ر ه��ذه ال�سلوكيات
الإيثاري��ة ب�شكل طبيعي �أم �أنها حتتاج �إىل
�إطار قانوين و�سيا�سي جلعلها موجودة على
املدى الطويل؟

الإيثار لي�س بالأمر اجلدي ��د .والأنانية �أي�ض ًا.لذل ��ك �سي�ستم ��ران يف التعاي�ش  ،كم ��ا فع ًال ملدة
200ال ��ف �سنة .لذا  ،دعونا نعتمد على ال�سيا�سة
والقان ��ون بد ًال من امل�شاعر اجليدة� .أما بالن�سبة
لكبار ال�سن  ،ف�إن م�شكلتهم ال تبد�أ مع كوفيد .19

* احلجراملن��زيل  ،ه��ل هو الوق��ت املنا�سب
للتفك�ير يف �أمن��اط حياتن��ا؟ كي��ف ميكن
للفل�سفة �أن ت�ساعدنا يف هذا الوقت؟

كل الأوقات منا�سب ��ة للتفل�سف .ميكن للفل�سفة�أن ت�ساعدنا بجعلنا نفكر  ،ونرتاجع خطوة �إىل
الوراء  ،بد ًال من �أن ننجرف يف عواطفنا  -بدء ًا
من اخلوف  -وال�صواب ال�سيا�سي.

*ما هي الدرو���س الإيجابية التي ميكن �أن
نتعلمها من هذه الأزمة؟

 �أرى ثالث ��ة منه ��ا رئي�سي ��ة� .أوله ��ا� ،أهمي ��ةالت�ضام ��ن :فحماي ��ة نف�س ��ك تعني �أي�ض� � ًا حماية
الآخري ��ن  ،والعك�س �صحيح .ث ��م طعم احلرية:
ي ��ا له ��ا م ��ن متع ��ة اخل ��روج م ��ن ه ��ذه "الإقامة
اجلربي ��ة" �أي احلجر! و�أخ�ي�ر ًا حب احلياة � ،إذ
تك ��ون ثمينة عندما ندرك �أنها مميتة .كوفيد 19
 ،ال ��ذي يجعلن ��ا نفكر يف املوت �أك�ث�ر من املعتاد
 ،ميك ��ن �أن يجعلن ��ا نعي� ��ش ب�شكل �أك�ث�ر كثافة ،
و�أك�ث�ر و�ضوح ًا  ،وحتى  -عن ��د الهزمية � -أكرث
�سعادة.

*ت�سبب��ت �إنفلون��زا ع��ام �" - 1968إنفلون��زا
هوجن ك��وجن"  -يف مقتل ما يقدر بنحو مليون

املفكر والكاتب االقت�صادي جاك �أتايل :الإيثار هو مفتاح مكافحة وباء كورونا
�����وج������ه �إل����������ى " اق����ت���������ص����اد ال�����ح�����ي�����اة "
 الب��������د م������ن ال������ت�
ّ
ترجمة  :املدى

يف عام  ،2009ح ّذر املفكر والكاتب االقت�صادي
واالجتماعي الفرن�سي جاك �أتايل من احتمالية
ظ �ه��ور وب ��اء غ�ير م���س�ب��وق ،داع� �ي� � ًا ال �ع��امل اىل
اال�ستعداد ل��ه..ويف ح��وار �أج��ري معه م�ؤخر ًا
 ،و�صف ات��ايل وب��اء ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ب��أن��ه "
دعوة لال�ستيقاظ" وقال �إننا ن�ستيقظ على �أ�شياء
كثرية  ،بدء ًا من �أهمية النظافة �إىل احلاجة �إىل
ال�شفافية  ،وبعد ذلك � ،إىل �إدراك �أن �إج��راءات
التحذير من الأوبئة يجب �أن تكون متاحة يف
جميع �أنحاء العامل".
�أما من املنظور االقت�صادي فريى �أتايل �أن وباء
ال�ف�يرو���س التاجي ه��و �أك�بر �أزم��ة منذ الك�ساد
الكبري  ،مع �آثار �ستفوق بكثري �آثار الأزمة املالية
العاملية لعام .2008مقدرا �أن النمو العاملي لهذا
العام �سيكون  ٪20حتت ال�صفر.
وبهذه الطريقة ،ير�سم جاك �أتايل �صورة مروعة
للوباء لكن هنالك ما يربز تفا�ؤله  ،وهوما يف�ضل
�أن ي�سميه الإيجابية � ،إذ يقول" :التفا�ؤل ي�شبه
�أن تكون متفرج ًا يف مباراة كرة قدم  ،على �أمل
�أن يفوز فريقك بطريقة ما"" .ولكن �إذا كنت العب ًا
يف امل�ب��اراة وتعتقد �أن��ه ميكنك الفوز �إذا لعبت
ب�شكل جيد  ،فهذه �إيجابية".
ورد ًا على �س�ؤاله حول كيفية التغلب على كوفيد
 19وعن ال�سرتاتيجيات التي ميكننا ا�ستخدامها،
يقول �أتايل �إن الإيثار هو ال�سبيل الوحيد الذي
ميكننا من خالله جتاوز هذه الأزم��ة� .إذ مل يعد
ب�إمكاننا حتمل التفكري يف �أنف�سنا فقط  ،و�أنه
يجب علينا بد ًال من ذلك العمل حلماية مَن حولنا.
و�صحيح �إن هذا يبدو وك�أنه مهمة �شاقة  ،خا�صة
عندما تنظر ح��ول ال�ع��امل وت��رى البلدان تغلق

ح��دوده��ا وي�صاب النا�س بالذعر ل�شراء امل��واد
الغذائية والإم��دادات .ولكن يبقى الإيثار و�سط
ال��وب��اء لي�س جم��رد ت�ضحية� .إن��ه يتعلق �أي�ض ًا
باحلفاظ على الذات فعندما نغري �أ�سلوب حياتنا
حتى ال ن�صيب الآخ��ري��ن  ،ف�إننا نحمي �أنف�سنا
�أي�ض ًا من العدوى ونت�صرف بعقالنية نيابة عن
�أنف�سنا.
وي���ؤك��د امل�ف�ك��ر االق �ت �� �ص��ادي وع���امل امل�ستقبل
الفرن�سي جاك �أت��ايل �أن "الت�صرف ب�إيثار" هو
الطريقة الوحيدة ملكافحة وباء كوفيد .19-فمن
خ�لال حماية الآخ��ري��ن  ،ميكنك حماية نف�سك.
"ومع ذلك  ،يرى �أت��ايل �أن الكثري من النا�س
كانوا يعتقدون �أن عزل و�إغالق الأبواب ورف�ض
الآخ��ري��ن ه��و احل��ل حلماية �أنف�سهم لكن هذه
اال�ستجابة غري منا�سبة لأن العامل الذي نعي�ش
فيه مرتابط للغاية ".
ويف حديثه ع��ن م��و��ض��وع الآف� ��اق امل�ستقبلية
يف حقبة م��ا بعد ف�يرو���س ك��ورون��ا  ،ق��ال �أت��ايل
�إنه يعترب الإيثار �شك ًال متطور ًا من الأنانية �إذ
يجب �أن يقتنع النا�س ب�أن ال�سلوك الإيثاري له
�صفة �أنانية تفيدهم ..ف��إذا ارتديت قناع ًا  ،ف�أنا
�أحمي الآخرين ،والآخرون الذين يرتدون �أقنعة
يحمونني �أي�ض ًا .لذلك �إذا كنت �أرغب يف حماية
نف�سي  ،فمن املفيد حماية الآخرين.وي�سمي
�أت��ايل هذه الظاهرة "�إيثار امل�صلحة الذاتية" ،
والتي �ستنتقل يف نهاية املطاف نحو "الإيثار
الالمبايل".
ويقول �أتايل �أي�ض ًا �إن الوباء ي�سلط ال�ضوء على
ال��دور احلا�سم ال��ذي يلعبه العاملون يف جمال
ال��رع��اي��ة ال�صحية يف جمتمعاتنا .فنحن نرى

كيف �أن ه ��ؤالء العمال �ضروريون ومهمون".
"�إنهم يدعمون حياتنا حرفي ًا".ولأنه توقع �أن
الب�شرية قد تواجه عدد ًا من الكوارث بحلول عام
 ، 2030ومنها احتمال انت�شار وباء  ،حث �أتايل
الب�شرية على ا�ستخدام ك��ل الو�سائل لتطوير
ال�صناعة ال�صحية  ،مبا يف ذلك املرافق الطبية.
فيجب �أن تكون ال�شركات التي تتباهى ب�أكرب
مبيعات يف العامل �شركات طبية كما قال �إنه من
املهم �أي�ضا تطوير جميع ال�صناعات املتعلقة
بالتعليم .فال�صحة والتعليم من العوامل الرئي�سة
للم�ستقبل".
ويدعو الكاتب وم�ؤلف كتاب " اقت�صاد احلياة
" جاك �أتايل اىل التوجه نحو اقت�صاد احلياة
فيو�صي ب�إعادة توجيه وا�سعة النطاق لالقت�صاد
العاملي  ،ذلك �إن اقت�صاد احلياة هو القطاعات
التي جتعل الدفاع عن احلياة ر�سالتها .كالرعاية
 ،والتقنيات الرقمية  ،وال �ت ��أم�ين  ،وتخطيط
الأرا�ضي  ،والتوزيع  ،واخلدمات اللوج�ستية
 ،والتعليم  ،والنظافة  ،وال��زراع��ة  ،وال�غ��ذاء
"..هذه ه��ي جميع ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ثبت �أنها
�ضرورية خالل وباء كورونا  ،والتي �سمحت لنا
بالبقاء ومتثل حوايل ن�صف الإنتاج والوظائف
وال �ت��ي م��ن امل�ت��وق��ع �أن متثل .٪80وه� ��و حت ٍد
كبري لل�سنوات ال�ق��ادم��ة ف��اذا جنحنا  ،ف�سوف
نعيد �إن�شاء اقت�صاد متناغم وفعال يف ا�ستخدام
الطاقة ومفيد مناخي ًا كما يو�ضح جاك �أت��ايل ،
م�ؤلف كتاب" اقت�صاد احلياة " الذي قال �إن وباء
فايرو�س كورونا اجلديد و�ضع العامل يف مفرتق
طرق يف التاريخ حيث يتجه ميزان القوى �إىل
التغيري.وقال ج��اك �أت ��ايل  ،املفكراالقت�صادي

الفرن�سي والرئي�س امل�ؤ�س�س للبنك الأوروب��ي
للإن�شاء والتعمري � ،إن �أبحاث اللقاح �ضرورية
لتعايف االقت�صاد العاملي و�إن العملية �ستكون
مماثلة لنقل ال�سلطة من الكني�سة �إىل ال�سلطات
العلمانية التي حدثت يف �أعقاب املوت الأ�سود ،
الذي �أودى بحياة الع�شرات وماليني الأ�شخا�ص
يف �أواخ��ر الع�صور الو�سطى فالقا�سم امل�شرتك
بني الأوبئة عرب تاريخ الب�شرية هو حتول يف
ال�سلطة .ففي ال�ق��رن اخلام�س ع�شر  ،انتقلت
ال�سلطة ال�شرعية م��ن امل�ؤ�س�سات الدينية �إىل
ال�سلطات العلمانية .كما فهم النا�س العلم ب�شكل
�أف�ضل  ،وانتقلت ال�سلطة ال�شرعية مرة �أخرى
م��ن ال�سلطات العلمانية �إىل ال �ط��ب .ل��ذا ق��ال
م�ست�شار الرئي�س الفرن�سي ال�سابق فران�سوا
م �ي�تران ج��اك �أت���ايل �إن ال �ع��امل الآن مي�ك��ن �أن
ينتمي �إىل التكنولوجيا  ،يف ال�سراء وال�ضراء
فعند احلديث عن احلالة اجليو�سيا�سية احلالية
 ،يتعافى االقت�صاد ال�صيني ببطء من ويالت
كوفيد  ،19وه��وامل��ر���ض الناجم ع��ن فايرو�س
كورونا  ،بينما تكافح الدول الغربية مع الوباء.
لكن �أت��ايل ال يعتقد �أن بكني �ستخرج على القمة
عندما تهد�أ الأزمة  -ما مل تدخل متغريات معينة
حيز التنفيذ .فهويعتقد �أن ال�صني �ستكون قوة
تكنولوجية مهمة ول�ك��ن لديها م�شاكل حملية
�ضخمة للتعامل معها و�ستنت�صر ال�صني فقط �إذا
عمقت الواليات املتحدة انق�سامها الداخلي  ،و�إذا
مل تفعل �أوروبا �شيئ ًا بينما تتلقى ال�صني �شعور ًا
باالمتنان م��ن ال��دول  -مثل تلك امل��وج��ودة يف
�إفريقيا  -من خالل م�ساعدتها على اخلروج من
الأزمة.و�أ�ضاف �أتايل "يف غ�ضون ذلك � ،ستكون

الدول الأخرى �أكرث حذر ًا جتاه نق�ص ال�شفافية
يف ال�صني" .والدكتاتوريات ال حتبذ ال�شفافية ".
وق ��ال �إن ه�ن��اك �أي �� �ض � ًا جم ��ا ًال لإع� ��ادة التنظيم
االقت�صادي� .إذ ُتظهر هذه الأزم��ة �أن االقت�صاد
الذي له قيمة هو الذي يحمي حياتنا  ،م�ست�شهد ًا
بال�صحة والنظافة والطاقة النظيفة واالبتكار
باعتبارها بع�ض القطاعات احلياتية ..كما قال
�أت��ايل �إن املجتمع ال��دويل يدخل يف "اقت�صاد
حرب" ي�ستمر لفرتة طويلة  ،و�أنه يجب توزيع
امل��وارد لتتوافق مع ه��ذا ال�سياق اجلديد.فلكي
يتعافى االقت�صاد العاملي  ،يجب على املجتمع
ال��دويل �ضخ الأم ��وال لتمويل �إن�ت��اج اللقاحات
لأن��ه ب��دون لقاح �أو ع�لاج � ،سي�ستمر فايرو�س
كورونا يف �إ�صابة الدول لأ�شهر �أو رمبا ل�سنوات
..و�أ�شار �أتايل �إىل خطر �إ�شعال الفايرو�س موجة
من ال�شعبوية يف جميع �أنحاء �أوروب��ا �إذا متت
�إدارة الأزمة ب�شكل �سيئ .لكنه يظل متفائ ًال ب�أن
ال��دول �ستتجنب �إىل حد كبري تلك املزالق".يف
ال�ب��داي��ة  ،كانت هناك ع�لام��ات على" ك��ل يعمل
لنف�سه "يف ب �ل��دان مثل �أمل��ان�ي��ا �أو ه��ول�ن��دا �أو
جمهورية الت�شيك  ،لكن اجلميع الآن �أدرك �أننا
�سنعي�ش مع ًا فقط� .إنه عامل توحيد مهم �إىل حد
ما لبناء م�شروع �أوروبي يف املجالني امل�صريف
وال�صناعي ".
ي�ق��ول �أت ��ايل �إن ال�ي��اب��ان لديها �سمات للتعامل
بفعالية م��ع ف��اي��رو���س ك��ورون��ا .فلديها جميع
�أدوات �إدارة الأزم��ات  ،مثل الت�ضامن ال�شديد
للأمة  ،وذك��اء �إدارت�ه��ا  ،والقدرة التكنولوجية
واحل�ك�م��ة �أي�ض ًا" .و��س�ت�خ��رج �أق ��وى م��ن ه��ذه
الأزمة..
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اقــــرأ
رواية حياتي

�صدر عن دار املدى للكاتب الكوبي ليوناردو بادورا "رواية
حيات ��ي" والرواية ت�سرد وقائع �سريت�ي�ن متوازيتني يف�صل
بينهما ق ��رن ون�صف من الزمان :واح ��دة خيالية مبنية على
�شخ�صي ��ة حقيقي ��ة ،والثاني ��ة خيالية بحتة� .س�ي�رة خو�سيه
ماري ��ا هرييدي ��ا وه ��و �شخ�صي ��ة كوبي ��ة حقيقي ��ة ،تاريخية
و�أدبي ��ة ،ت�صرف امل�ؤل ��ف ،يف �سرد وقائ ��ع حياتها وتكييفها
مب ��ا يخدم اخلطاب الروائ ��ي ،والرواية مدعومة بن�صو�ص
م�أخ ��وذة من ر�سائل ووثائق �شخ�صي ��ة ،ف�إن علينا �أن ننظر
�إىل ق�ص ��ة حياة خو�سيه ماريا هرييدي ��ا ،مروية على ل�سان
بطله ��ا� ،أما ال�شخ�صية فرنان ��دو تريي ،فهي ،حم�ض خيال،
والرواي ��ة ت�ضعه ��ا زمني ��ا يف الق ��رن املا�ض ��ي ثمانينيات ��ه
وت�سعينياته.

ف�����ن�����ون ال�������س���ل���ي���م���ان���ي���ة ت���������ض����يء ل�����ي�����ايل ب����غ����داد
قحطان جا�سم جواد
رغ ��م عتم ��ة االج ��واء ال�سيا�سية يف
بغداد ازدانت االجواء يوم اخلمي�س
املا�ض ��ي بال ��ق �شفي ��ف وفرح ��ة ال
تو�صف زرعه ��ا الوفد الفني الكردي
م ��ن ال�سليمانية ،ف�أنار لي ��ايل بغداد
و�س ��ط اجواء االخ ��وة واملحبة وقد
ج ��اء الوفد ممث�ل�ا للمديري ��ة العامة
للثقاف ��ة والفن ��ون يف املحافظ ��ة
وكذل ��ك جمعي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة
الكردي ��ة يف ال�سليماني ��ة .تثمين ��ا
للدور الذي قدموه يف خدمة الثقافة
والف ��ن .وبعد كلم ��ات الرتحيب كرم
وزير الثقافة جمموع ��ة من الفنانني
املبدع�ي�ن الكرد .فنج ��م فرقة الفنون
ح

ول العا

لم

املو�سيقية ال�سليمانية الفنان الكبري
�آزاد حمم ��د ي�ؤك ��د "ح�ضرن ��ا اىل
بغ ��داد احلبيب ��ة لنقدم �أجم ��ل فنون
الطرب والغناء والتمثيل والدبكات.
ون�سع ��ى ،و�سنلتق ��ي دائ ًم ��ا ،عل ��ى
املودة والف ��رح ،ولر�سم الب�سمة على
الوجوه ونتمنى ان تعود بغداد اىل
�سابق عهدها اجلميل".
وقال الت�شكيلي �صالح النجار "نحن
�سع ��داء ج ��دا باحي ��اء ه ��ذه اللي ��ايل
اجلميل ��ة يف بغ ��داد .وق ��د ت�ضمنت
فعاليات مو�سيقي ��ة لبع�ض املطربني
ومعر�ض ��ا ت�شكيليا لـ 14فنانا وفنانة
م ��ن ال�سليماني ��ة .الغر� ��ض منها هو
التع ��ارف م ��ع فن ��اين العا�صمة ومد
اجل�سور معهم م ��ن اجل فن عراقي
نبيل".
وق ��ال املخ ��رج امل�سرح ��ي كامريان
ر�ؤوف -:جمي�ؤن ��ا اىل بغ ��داد

مغنية تركية ترف�ض
اللقاح :النا�س ميوتون
ب�سبب املخدرات ال كورونا
�أطلقت املغنية الرتكية ال�شابة �إلينا تيلكي ،البالغة
من العمر  20عا ًما ت�صريح ًا ُو�صف بال�صادم ب�ش�أن
لقاح فايرو�س كورونا ،وتناقلته و�سائل االعالم
الرتكية ب�شكل وا�سع .ويف �آخر ظهور �إعالمي لها
قالت املغنية "ال �أريد �أن �أح ّر�ض �أحدًا ،ولكن ال �أريد
اللقاح ،لأنني ال �أثق بالقطاع الطبي يف ما يتعلق
باللقاحات" .وت�ساءلت تيلكي "هل يقومون بهذا
لأج��ل ال�ت�ج��ارة فقط؟ �أم هناك خطط �أخ��رى؟
ال �أع �ل��م .لكنني ل��ن �آخ��ذ ال�ل�ق��اح وك��ذل��ك �أم��ي
و�شقيقتي" م�ضيفة "النا�س ال ميوتون ب�سبب
"كوفيد  ،"19ولكن ب�سبب املخدرات� ،أنا �ضد
اللقاح".
�إلينا تيلكي �صاحبة �شعبية كبرية ب�أو�ساط
ال�شباب يف تركيا ،وت�ع� ّد م��ن امل�ؤثرين
بفئة املراهقني� ،أعلنت عرب ح�سابها
على تويرت منذ �أكرث من �شهر �أنها
خ���ض�ع��ت ل�ل�ح�ظ��ر امل��ن��زيل مل��دة
 12ي��و ًم��ا ،و�أج ��رت عقب ذلك
م�سحة طبية وجاءت نتيجتها
موجبة ،وبنف�س اليوم وبعد
ب�ضع �ساعات عملت حتليل دم
وكانت النتيجة �سالبة.

العظيم ��ة للم�شارك ��ة
اخوانن ��ا م ��ن
فن ��ا ين
بغ ��د ا د

م ��ع

احل�ض ��ارة .وامتن ��ى تك ��رار ه ��ذه
االحتفالي ��ة لي� ��س مب�شارك ��ة
ال�سليماني ��ة فق ��ط ب ��ل جمي ��ع
املحافظات.
املخ ��رج كاظ ��م ن�ص ��ار قال-:هذه
املب ��ادرة الثقافي ��ة ه ��ي خط ��وة

مهمة لتعمي ��ق الو�شائج بني االخوة
العرب واالكراد وامتن ��ى ان ت�ستمر
حتى تثم ��ر اعم ��اال م�شرتكة وتقوي
الروابط والتعان يف املحافل الفنية
والثقافية.
وقال الفن ��ان د.احم ��د ح�سن مو�سى

مديرع ��ام ال�سينم ��ا وامل�س ��رح الت ��ي
احت�ضن ��ت الفع ��ايل (بف ��رح و�سرور
ت�ستانف
دائرتن ��ا لياليه ��ا امل�ضيئ ��ة باالبداع
فبع ��د ان احت�ضنت الب�صرة و�صالح
الدي ��ن وباب ��ل ه ��ا ه ��ي ال�سليماني ��ة
مدين ��ة املحب ��ة واجلم ��ال لتك ��ون
عر�س ��ا ثقافي ��ا بليلت�ي�ن م ��ن لي ��ايل
احلب واجلمال للت�آخ ��ي والت�ضامن
ب�ي�ن ابناء بلدن ��ا اجلميل.نفر�ش لهم
والبداعهم ب�ساطا احمر ملئ باملحبة
واجلم ��ال .يف حني قال ��ت الدكتورة
ابت�سام ا�سماعيل عميدة كلية العلوم
االن�ساني ��ة ورئي�سة مهرجان كالويز
يف ال�سليمانية -:ا�سعدين احل�ضور
يف فعالي ��ة ال�سليماني ��ة يف بغ ��داد
حي ��ث اظهرت لن ��ا حقيق ��ة دور الفن
والثقاف ��ة يف اب ��راز �ص ��ورة االخوة
والتالحم بني الكرد والعرب.وكانت

التظاه ��رة ناجحة ج ��دا واثني على
ك ��رم بغ ��داد واهله ��ا و�شك ��را جزيال
عل ��ى ه ��ذه املب ��ادرة الرائع ��ة .وقال
الفن ��ان الت�شكيلي حمم ��د فتاح مدير
الثقاف ��ة والفن ��ون يف حلبج ��ة :منذ
ف�ت�رة لي�س ��ت بالقليلة ونح ��ن نن�سق
مع الدكتور احمد ح�سن مو�سى على
هذه املبادرة لتقوية التالحم االخوي
وابراز املواه ��ب والطاقات اجلميلة
يف ال�سليماني ��ة عا�صم ��ة الثقاف ��ة
الكرد�ستاني ��ة .وقد �شارك ��ت بلوحة
ت�شكيلي ��ة يف املعر� ��ض الت�شكيل ��ي
ال ��ذي افتت ��ح يف حف ��ل االفتت ��اح.
وا�شكر االخ ��وة يف بغداد من ال�سيد
وزي ��ر الثقافة اىل ا�صغر فنان �شارك
يف اجناح املبادرة .وان �شاء الله يف
قادم االيام �سرنى ن�شاطات م�شرتكة
اخرى.و�شك ��را للم ��دى اهتمامامه ��ا
الكبري بالن�شاطات الكردية.

خا�صية جديدة يف "يوتيوب"ّ :
فكر جيدا قبل الن�شر
على غرار �شب ��كات التوا�صل االجتماعي
الأخ ��رى ،يوا�ص ��ل موق ��ع "يوتي ��وب"
معركت ��ه �ض ��د التعليق ��ات امل�سيئة

الت ��ي تظهر �أ�سفل مقاط ��ع الفيديو ،حيث
�أعلن عن �إطالق مي ��زة جديدة خم�ص�صة
له ��ذا الغر� ��ض .وذك ��ر "يوتي ��وب" يف
من�ش ��ور عل ��ى مدونت ��ه� ،أنه �أطل ��ق ميزة
جدي ��دة "�ستح ��ذر امل�ستخدم�ي�ن عندم ��ا
ين�ش ��رون تعليق ��ا يعتق ��د �أن ��ه ق ��د يكون
م�سيئ ��ا للآخري ��ن ،وذل ��ك ملنحه ��م خي ��ار
التفك�ي�ر قب ��ل الن�ش ��ر" .وتاب ��ع املوق ��ع:
"ل ��ن متنع الأداة اجلدي ��دة امل�ستخدمني
من ن�ش ��ر التعليقات ،ول ��ن تظهر عبارات
التحذي ��ر قب ��ل كل تعليق ،لكنه ��ا �ستظهر
للتعليقات التي يرى النظام �أنها م�سيئة،
التي تت�ضمن حمت ��وى �أُبلغ عنه ب�صورة

متكررة" .و�أو�ضح "يوتيوب"� ،أنه "عند
ظهور عبارة التحذي ��ر ،ميكن للم�ستخدم
امل�ض ��ي يف ن�شر التعليق� ،أو التمهل قليال
لتعديله".
وملن�شئ ��ي املحت ��وى� ،أطل ��ق "يوتي ��وب"
�أداة لت�صفي ��ة املحت ��وى يف "يوتي ��وب
�ستودي ��و" ،وهو الق�س ��م اخلا�ص ب�إدارة
القن ��اة .وت�سم ��ح �أداة الت�صفية اجلديدة
ب�إزالة التعليقات امل�سيئ ��ة وامل�ؤذية التي
يت ��م التع ��رف عليه ��ا تلقائي ��ا ،و�س ُتطل ��ق
الأداة لنظام "�أندرويد" �أوال ،وللتعليقات
املكتوب ��ة باللغة الإجنليزي ��ة يف املرحلة
الأوىل.

بيع م�سد�س جيم�س بوند مبئات �آالف الدوالرات
ح�صل �أمريكي على م�سد�س
ج �ي �م ����س ب ��ون ��د يف م� ��زاد
"جوليينز �أوك�شنز" مقابل
� 256ألف دوالر .وا�ستخدم
املمثل �شون كونري امل�سدّ�س
م��ن ط� ��راز "فالرت ب��ي بي"
يف فيلم "دكتور نو" �سنة
.1962
وتوقعت دار املزاد بيع القطعة
مببلغ ي�تراوح بني � 150ألف
دوالر و� 200ألف دوالر ،ويف
النهاية مت بيع ال�سالح بـ256

�أل ��ف دوالر لأم��ري �ك��ي رف�ض الربيطاين الأم��ر باال�ستغناء "فالرت" .ويقال له يف الفيلم
الك�شف عن هويته.
عن م�سدّ�سه القدمي من عالمة �إن "املخابرات الأم��ري�ك�ي��ة ال
وخ�لال الفيلم ،يتل ّقى العميل "بريتا" مقابل �آخ��ر من نوع ت�ستخدم �سوى هذا ال�صنف".
ومن املالحظ �أن هذا النوع من
امل�سد�س بقي ال�سالح املف�ضل
ل��دى العميل  007يف الأف�لام
الالحقة البالغ جمموعها .25
ومت ت�أجيل عر�ض فيلم جيم�س
بوند "نو تامي تودي" ب�سبب
اجل��ائ �ح��ة ،وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن
ي�شارك فيه املمثل دانييل كريغ
للم ّرة الأخرية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

من �سرق �أحالم
العراقيني؟
يف �ساحة حافظ القا�ضي ب�شارع
الر�شيد � ،أقام امل�صور الأرمني
"�أر�شاك" جمهورية احللم ،ي�ؤمن
م�ؤ�س�سها بوطن معافى يقوى
باجتماع املختلفني وبب�ساطة الإميان
بغد �أف�ضل ..جمهورية "�أر�شاك"
عبارة عن حمل �صغري ،جل�س يف
زاوية منه �أبرز �أعالم العراق من
الذين كانوا ينادون بدولة املواطن
التي ترتفع على كل الطوائف.
الدخول �إىل جمهورية "�أر�شاك"
وتقليب دفاتر الذاكرة معه يحتاج
�إىل مراجعة ذهنية لكل ما م ّر
بالعراقيني من �أفراح وم�آ�س،
فو�سط الوجوه التي حتا�صر
الزبائن جند �صوت الر�صايف حادًا
وهو يطالب بدولة املواطن ال دولة
الطوائف ..تطالعنا الوجوه يف كل
ركن وك�أننا نت�صفح �ألبومًا حللم
م�ضى �سريعًا .وجوه تقول لنا:
�ستنت�صر احلياة رغم كل الهزائم
 .ننظر �إىل اجلواهري يت�سلق
�أكتاف املتظاهرين وهو ي�صرخ :
"�أتعـلـم �أم �أنــت ال تعـلـ ُم بـ�أن جـراح
ال�ضحايـا فـمُ" ،يف زاوية نتطلع
�إىل م�صطفى علي وحممود �أحمد
ال�سيد وح�سني الرحال يحذروننا
من الوقوع يف جب الطائفية..
منعن النظر فيما كتبه الزهاوي
والكرملي وح�سني جميل وحممد
حديد و�صبيحة ال�شيخ داود ،كان
حلمهم وا�ضحً ا :بالد تنهل من
االختالف لتحوله �إىل م�صدر قوة
ومتا�سك ،بالد متحررة من قيود
الأنانيات الطائفية واحلزبية ،فكان
�أن دفعوا ثمن احللم غاليًا ،ن�سيان
ونكران وتف�ضيل عالية ن�صيف
و�صالح املطلك وعبا�س البياتي
عليهم .نتطلع يف وجوه قادة
جمهورية "�أر�شاك" ون�سرتجع معها
حلم العراقيني جميعًا بجمهورية
الفرحوالرفاهية  ..فنجد �أننا اليوم
نعي�ش يف بالد تو�شك �أن ت�صبح
ا�سمًا بال م�سمى ..بالد يف حاجة
�إىل �إنقاذ ،ولن تنقذها �إال ا�ستعادة
حلم العراقيني بدولة املواطن ،ال
دكاكني الطوائف .بعد �سبعة ع�شر
عاما على التغيري �صار وا�ضحً ا �أن
العراقيني جميعًا مل يخ�سروا فقط
حلم الدميقراطية ،لكنهم ي�ضيعون
اليوم فر�صة النهو�ض بالبالد،
وباتوا جميعًا مهددين بفقدان الأمل.
بعد �سبعة ع�شر عامًا عجاف ،مار�ست
فيهااحزاب ال�سلطة كل و�سائل
ال�ضرب لقواعد احلياة الوطنية،
فاقت كثريًا ما دمرته احلروب.
�سيا�سيون يوا�صلون كل يوم �إفراغ
البالد من طاقتها احلياتية ..بعد
�سبعة ع�شر عامًا مل يعد يعادل التوق
�إىل التغيري غري الي�أ�س من �إمكان
ح�صوله يف ظل طبقة �سيا�سية
مملوءة نفو�سها بالأنانيات وحب
املال وال�سلطة .بعد �سبعة ع�شر
عاما من التدمري ومن بث الي�أ�س يف
نفو�س النا�س كي يتخلوا عن دورهم
يف �إدارة �ش�ؤون بالدهم ....بعد
�سبعة ع�شر عاما بات علينا جميعًا �أن
جندد احللم ببالد تكون للمواطنني
وحدهم ،احللم ببيت عراقي ،ال
بيوت طائفية .ننظر �إىل ال�صور
التي امتلأت بها جدران "�أر�شاك"
ونتذكر �أننا جميعًا ع�شنا حلم
التغيري لأيام و�شهور بعد �سقوط
متثال "القائد ال�ضرورة" ،لكن
�سرعان ما �سُ رق احللم من قبل �أمراء
الطوائف ،ليعيدوا من جديد ت�شغيل
ماكنة الدكتاتورية التي توهمنا
جميعًا �أنها �أ�صيبت بالعطب.

