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العراق الذي يريد أن يبلغ أمنيته العظيمة في توفير الطاقة 
عبر  أو  ومولداته  الوقود في محطاته  ادامة  عبر  الكهربائية 
الى  الحاجة  إّنما هو عراق   ، الخليج  الربط مع بعض دول 
بأدوار  للقيام  وليس مهيئًا  املنهكة  الداخلية  ترتيب أوضاعه 
وساطة بني الخصماء االقليميني، ولعل دوره يتجلى في نقل 
رسالة من العراقيني الى أولئك املتخاصمني في اّن املصلحة 
من  واحدة  هي  املسافة  ،واّن  الغلبة  لها  ستكون  العراقية 
استعدادات  تبدي  التي  الدول  من  ُربًا  ق تزداد  وقد  الجميع، 
حقيقية أكبر لدعم العراق في اعادة إعماره واعادته دولة لها 

استقاللها النوعي املصان.
اقترفتها  التي  والراسخة  املتأّصلة  البنائية  االنحرافات  اّن 
تتولى املسؤولية  اية حكومة  حكومات عراقية سابقة تجعل 
اليوم أمام مهام انقاذية تصحيحية كبيرة، قد ال يشفع لها 
هذا الزمن الضيق في تجاوز الخراب العظيم ، ولكن خطوة 

او خطوتني قد توفر للعراق فرصًا تاريخية.
اّن ايران اليوم وعبر تصريحات وزير خارجيتها في زيارته 
وهو   ، العراق  من  تريده  ما  في  واضحة  كانت  بغداد  الى 
تطبيق االتفاقات التي ابرمها الرئيس االيراني حسن روحاني 
ايراني  العام املاضي مع الحكومة السابقة، وهو هدف  في 
كبير جدًا ألنها اتفاقات تضمن استمرارية تغذية االقتصاد 
في  العقوبات  من  تجعل  أنها  أو  أمريكيًا  املعاقب  االيراني 
جانب منها ليست ذات تأثير على طهران . في كّل األحوال 
اَنّ من حق العراق أن يعقد االتفاق الذي يصب في مصلحته، 
واّن على واشنطن أن تقدر الخيار العراقي في ذلك ، لكن في 
الوقت نفسه يجب أن ال يرهن العراق نفسه لخدمة اقتصاد 
دولة دون سواها من باب الحاجة واالضطرار  وعبر ميزان 

تبادل وتعاون مختل.
الى  زيارته  في  العراقية  الحكومة  لرئيس  األكبر  املهمة 
يجري  اتفاق  أّي  أّن  في  الرياض   اقناع  هي  السعودية 
اليوم سيكون بني دولتني وليس بني دولة وشخص  توقيعه 
أو دولة وحزب حاكم ، واّن االتفاقات يجب أن تكون من بني 
أسس مستقرة لعالقات عراقية سعودية غير قابلة للتحطم 
الدراماتيكي كما كان يحصل سابقًا بسبب اخطاء سياسية 

فردية .

نصوٌص ال تخاف
)١( إلهي 

ال تفرش طريقُه بالورد دائمًا
أحزان  وينسى  يغتر  ال  حتى 

الفقراء
حنٍي  بني  عسيرًا  دربُه  وليكن 

وآخر 
ومليئًا بالذئاب 

حتى يختبر صبره وشجاعته
وبلذة  الدنيا  بشقاء  ويشعر 

نصره
في احلياة.

)٢( الصريح الواضح
أصحابُه 

أصابع  على  وَن  يعدُّ ال  حتى 
اليدين.

)٣( املنشغل باحلْب
أكثر إبداًعا

وأكثر إنسانية
من الذي يصرُف وقتُه 

بأموٍر أخرى.
)٤( يا لهذا الوباء اللعني

الذي جعلنا ال نعرف
َمْن سيدفُن َمْن؟
)٥( أيها الوطن

ملاذا قتلت أصدقائه الشعراء
وملاذا جعلت اآلخرين في املنافي 

حتى الذين هنا
يتجرعون عذاباتك

وليس بوسعِه أْن يراهم
أنت وطٌن
أم مقبرة؟

)٦( يا لعذابات هذا الكائن
لقد صارت الكآبة منزله

هو يحاول اخلروج منها
حتى لو باملوت!

)٧( كل الذين يذرفون الدمع
املالئكة حتوم حولهم.

)٨(ميكُن إحصاء دموع األمهات
ولكن من الصعب جدًا
إحصاء دموع الشاعر.

بكتابة  فشلوا  الذين  كل    )٩(
الشعر

يكافحون 
لتدمير الذي كتب الشعر. 

)١٠( ُترى 
ماذا كان سيفعل املهموم

لوال البكاء؟
)١١( ما عادْت تؤملُه اخلسارات

ُه أدمنها. ألنَّ
)١٢( اإلنسان املثقل بالذكريات

ميشي بصعوبة.
)١٣( أيها األحرار
اكتبوا وصاياكم

لقد عادت االغتياالت.
كنجوم  عوَن  يتجمَّ كانوا   )١٤(

الثريا
في نادي األدباء

قتهم احلروب  وفرَّ
واحلصار 
واخملاوف

مثل طيورهلعة 
في أصقاع العالم.

)١٥( إذا لم يكْن لقلمَك 
ابة شخصية جذَّ

ط في كتابة السرد. فال تتورَّ
)١٦( يسعُل طفلُه في املهجر

فيختنُق صدر األب
في الوطن.

)١٧( متفائٌل
كما لو أنَّ قلبُه

غرفة إنعاش لألمل.
 )١ ٨ (

ع  لتبرُّ ا
بالبالزما 

خير 
ألف  من 

صالة.
)١٩( احلروب حصدت أحالمهم

وجاءت األحزاب فأكلتها.
)٢٠(

العبارة الركيكة
تؤلُم الورقة

وجترُح هيبة القلم.
)٢١(

اللهم ال تضع حاجتُه عند لئيم
وأحوالُه بيد من يريد إذاللِه

وال تدعُه يقابل مرغمًا 
من يريد االستهانة به

وال جتمعُه مبن يغتابُه
وال تبعد عنُه 

ممن ال يقوى على فراقهم
وأفتح طريق األمل

أمام ناظريه.
)٢٢(

الرواية املدهشة
هي التي يتسابُق في سطورها

الصدق واخليال.
)٢٣(

أشرقْت الشمس
واحلزُن مازال يناُم في عينيِه.

)٢٤(
ما أحوجُه

نادي  حديقة  في  سهرة  إلى 
األدباء 

مع أصدقاء احلرب واحلصار 
قبل الغياب.

)٢٥(
األعمى عندما يصافح األعمى

هذا يعني أنهما 
أبصرا الطريق.

)٢٦(
لم يشعر بالسماء التي متطر

ُر بسماء رأسه كان يفكِّ
متى متطر بالقصيدة

الشاعر.
)٢٧(

احلقائق
تزعُج املزيفني.

)٢٨(
بًا ُكْن طيَّ

تنتصُر على السفلة
وتربح ضميرك.

)٢٩(
املوت يطرُق األبواب

إاّل بابه
فهو صديقه 
في احلروب.

)٣٠(
إلهي ...

أين الهواء؟
رئة العالم تختنق.

)٣١(
ما أكثر الكمائن

في طريق الوعل الغريب.
)٣٢(

في احلرب كان يقول للموت
أمهلني عمًرا ألكتب قصائدي
وفي هذا الوباء يقول للموت

أمهلني سنًة ألكمل روايتي
وأشبع من رؤية عائلتي.

)٣٣(
الضحك في زمن اخلوف

ُيرعب القتلة.
)٣٤(

يناُل حقه الشعب
حني يحتقر املثقف بالعلن
 جميع الساسة املزيفني.

)٣٥(
يحب وطنه بجنون

ولذا
يتمنى لو أنَّ دمُه

من ماء دجلة والفرات.

حسن النواب

فرانكفورت-)أ ف ب( - اوقف 39 شخصا 
ملهاجمتهم شرطيني كانوا يحاولون احتواء 
شجار خالل حفلة في الهواء الطلق ضمت 
كما  فرانكفورت  وسط  في  الشباب  آالف 

أعلنت شرطة املدينة األملانية األحد.
أعمال  في  شرطيني  خمسة  وأصيب 
الساعة  قرابة  وقعت  التي  العنف 
03,00 )01,00 ت غ(. وأمر شرطيون 
في  التدخل  حاولوا  بعدما  ب"زجاجات" 
ساحة  في  شخصا  ثالثني  بني  شجار 
جتمع  مكان  الساحة  هذه  وباتت  األوبرا. 
كورونا"  "حفالت  اإلعالم  ملا يسميه  شعبي 
زالت  ما  الليلية  واملالهي  أن احلانات  مبا 
كورونا  فيروس  تفشي  إلحتواء  مغلقة 

املستجد.
من  معظمهم  شخص  آالف  ثالثة  وكان 
الشباب جتمعوا مساء السبت في الساحة 

موجودين  كانوا   800 إلى   500 لكن 
شرطة  قائد  قال  كما  الشجار  اندلع  عندما 
فرانكفورت غيرهارد برسويل خالل مؤمتر 

صحافي.
الشرطيني  من  صغيرة  مجموعة  واقتربت 
األجواء  وتهدئة  ينزف  كان  رجل  ملساعدة 

لكن احلشود هاجمت قوات األمن.
هو  لالشمئزاز  مثيرا  أراه  "ما  وأضاف 
تصفيق مارة عندما تعرض زمالئي للرشق 

بزجاجات".
وأضاف أن تعزيزات أمنية وصلت وفرقت 

احلشود حتت "وابل من الزجاجات".
ومت اعتقال 38 رجال وامرأة تراوح أعمار 
معظمهم بني 17 إلى 21 سنة هم "خصوصا 

من املهاجرين" بحسب قائد الشرطة.
األحد  موقوفني  أشخاص  ثمانية  يزال  وال 
وقد توجه إليهم تهمة االخالل باألمن العام.

اعتقال 39 شخصًا في حفلة كورونا 

أصالة بعد الطالق..
رحلة العودة إلى نفسها

بيروت- الزمان  بعد مرور عدة شهور على طالقها من زوجها السابق اخملرج طارق العريان، حتدثت الفنانة السورية أصالة عن وحدتها. 
أصالة كتبت، على حسابها اخلاص على موقع "انستجرام": "أنا وحدي معي.. ُألّون مجلسي وُأشعل شمعي وأرّتب كّل ما حولي، وغالبًا 
أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. ُأرّدد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم ألستوعب املشهّد ، 
وأحاول أّن أبتعد وأعلو عّلني أستصغره". وأضافت: "أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي، وال أنسى محفظتي، وأحّن علّي وأرحمني، وأشّد مّن 
أزر نفسي بنفسي، كنُت عّني منذ ُمدة قّد غبت، ولوال أّني اليوم بدأت وّدًا معي وعهدًا أمام الله، بأّني لّن أخذلني ، ولّن أهون، أنا ُخلقت 
كّي أحيا، وسأجنو ولّن أستسلّم، وأستحّق بعد كّل هذا البعد عّني ، أّن ُأعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، وال أعتاد أملًا 
وال ُاعاقبني، أنا مسؤولة عّني وعلّي أّن أطمئّن".  واختتمت كالمها، بقولها: "املهّم أّني قّد بدأّت ، رحلة معي وحدي، ُأحيط عائلتي غير 
احملّبة الكثير من األمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أّتخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي #اصاله". 

باريس-)أ ف ب( - في 1960، أصبحت سيرميا 
باندرانايكا في سيالن )سريالنكا حاليا( أول 
رأس حكومة  منتخبة دميوقراطيا على  امرأة 
التي  السوابق  أبرز  يأتي  ما  العالم. وفي  في 
حول  السياسة  مجال  في  النساء  سجلتها 

العالم خالل العقود الستة األخيرة:

 1960: أول رئيسة حكومة
وزراء  رئاسة  باندرانايكا  سيرميا  تسلمت 
ماضية   ،1960 متوز/يوليو   21 في  سيالن 
على خطى زوجها سولومون ويست ريدجواي 
منذ  املنصب  شغل  الذي  باندرانايكا  دياس 
على  سنوات  ثالث  بعد  اغتياله  حتى   1956
سيرميا  سعت  وقد  متطرف.  بوذي  كاهن  يد 
وبقيت  زوجها  إكمال مسيرة  إلى  باندرانايكا 
في املنصب حتى 1965. وتولت بعدها واليتني 
و1977   1970 بني  عينه  املنصب  في  أخريني 
ابنتها  رئاسة  خالل  و2000   1994 بني  ثم 
رئيس  منصب  وكان  كوماراتونغا.  شاندريكا 
شرفيا  املرحلة  تلك  في  أصبح  قد  الوزراء 
إلى  باندرانايكا  وبعيد وصول  كبيرة.  بدرجة 
غاندي  إنديرا  أصبحت  سريالنكا،  في  احلكم 
اجملاورة.  الهند  وزراء  رئيسة   1966 في 
واستمرت ابنة رمز النضال من أجل استقالل 
البالد جواهر الل نهرو في هذا املنصب حتى 
1977، ثم من 1980 حتى اغتيالها بعد أربع 

سنوات.

 1980: أول رئيسة منتخبة
في  بلد  أول  إيسلندا  أصبحت   ،1980 في 
له، هي فيغديس  امرأة رئيسة  العالم ينتخب 

فينبوغادوتير، باالقتراع الشعبي املباشر.
بيرون  إيزابيل  أصبحت  سنوات،  ست  وبعد 

رئيسة لألرجنتني لكن من دون انتخاب.
ثالث  فينبوغادوتير  فيغديس  انتخاب  وأعيد 
مرات حتى سنة 1996 ولم تواجه أي معارضة 

النتخابها في 1984 و1992.
منصبا  إيسلندا  في  الرئاسة  كون  ورغم 

شرفيا، متسكت فيغديس فينبوغادوتير خالل 
والياتها بالترويج لبالدها في اخلارج. وحتكم 
البالد حاليا كاترين ياكوبسدوتير التي تتولى 

رئاسة وزراء إيسلندا منذ 2017.

-1994: أول حكومة موزعة مناصفة بني اجلنسني
في  بلد  أول   1995 سنة  السويد  أصبحت 
التمثيل  في  عدالة  توفر  حكومة  يضم  العالم 
بني اجلنسني إذ تألفت من إحدى عشرة امرأة 
وعشرة رجال. وعّين رئيس الوزراء االشتراكي 
جانبه  إلى  كارلسون  إينغفار  الدميوقراطي 
لشؤون  الوزراء  لرئيس  نائبة  سالني  منى 

املساواة بني الرجال والنساء.
بلد  أول  السويد  أصبحت  عقدين،  وبعد 
بأنها  نفسها  عن  حكومته  تعّرف  العالم  في 

بني  "املساواة  وضع  خالل  من  "نسوية" 
اجلنسني في صلب أولوياتها".

عدة  حكومات  السويد  إلى  انضمت  وقد 
خصوصا في إسبانيا وكندا.

 2008: أول برملان بغالبية نسائية
سنة  رواندا  مجازر  أعقبت  التي  الفترة  في 
السكان  أكثرية  يشكلن  النساء  باتت   ،1994
إفراد  احلكومة  قررت   ،2003 وفي  البالد.  في 
السياسية  احلياة  في  لهن  أكبر  مساحة 
هذا  أقر  الذي  الدستور  ويرسي  الرواندية. 
العام حصصا تؤشر إلى أن ما ال يقل عن "30 
القرار" يجب  )...( في دوائر  املناصب  , من 

أن تشغلها نساء.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تويتر تعطل تسجياًل مصوراً أعاد ترامب تغريده 
عّطلت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
أعاد  مصورا  تسجيال  "تويتر" 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
"لينكني  تغريده بعد شكوى من فرقة 
استخدام  على  فيها  احتجت  بارك" 
الفيديو  هذا  في  لها  مقطع موسيقي 

من دون إذنها.
مقطعا  املصور  التسجيل  وتضمن 
وقد  إند".  ذي  "إن  الفرقة  أغنية  من 
الشبكات  مسؤول  التغريدة  نشر 
األبيض  البيت  في  االجتماعية 
نشرها  ترامب  وأعاد  سكافينو  دان 
الفيديو  مكان  في  وتظهر  السبت. 
تعطيل  "مت  مفادها  رسالة  األساسي 
مقّدم  لبالغ  استجابًة  الوسائط  هذه 

من مالك حقوق النشر".
إلى  األميركية  الروك  فرقة  وأشارت 
حملته  وفريق  لترامب  تأذن  لم  أنها 

باستخدام مقاطعها املوسيقية.
"لينكني  تويتر  عبر  الفرقة  وكتبت 
لم  كما  ترامب  تدعم  وال  لم  بارك 
تأذن له بأن يسمح لفريقه التنظيمي 
بعثنا  وقد  موسيقانا.  باستخدام 

برسالة حتذيرية" في هذا الشأن.
فرقة  توعدت  بارك"،  "لينكني  وقبل 
دونالد  مبالحقة  ستونز"  "رولينغ 
استمر  حال  في  قضائيا  ترامب 
ألويز  كانت  "يو  أغنيتها  باستخدام 
حمالته  خالل  وانت"  يو  وات  غت 
فنانون  عارض  كما  االنتخابية. 
آخرون كثر استخدام ترامب ألعمالهم 
فرقة  املوسيقية. ومن هؤالء احتجت 
أشهر  استخدام  على  "كوين"  الروك 
أغنياتها "وي آر ذي تشامبينز" خالل 
ظهور لترامب في مؤمتر اجلمهوريني 

سنة 2016.

مدريد-)أ ف ب( - توفي الكاتب اإلسباني خوان مارسيه 
املعروف بكتاباته عن مدينته برشلونة، السبت عن 87 
عاما على ما أعلنت دار "باليسلز" الناشرة ألعماله األحد.
خوان  لوفاة  بشدة  "نأسف  تويتر  عبر  الدار  وكتبت 
مارسيه )برشلونة 8 كانون الثاني/يناير 1933 - 18 
خوان". عزيزنا  بسالم  فلترقد   .)2020 متوز/يوليو 
في  حاز  كاتالونيا  من  املتحدر  الكاتب  هذا  وكان 
نوبل  بجائزة  تشّبه  التي  سرفانتيس  جائزة   2008
التي  األدبية  أعماله  عن  اإلسبانية،  باللغة  لألدب 
برشلونة حيث عاش  مدينته  من  فيها قصصا  يروي 
في  جنح  وقد  فرانكو.  الديكتاتور  زمن  في  طفولته 
تقدمي روايات متجددة على مر سنوات عمله الطويلة.
في  رواية  عشرة  خمس  ألف  الذي  مارسيه  وقال 
مسيرته املمتدة على حوالى ستة عقود، في تصريحات 
احلياة". مع  حساب  تصفية  هو  "األدب  سابقة 

نساء السياسة ..
60 عامًا على تولي أول امرأة 

رئاسة حكومة في العالم

وفاة الروائي اإلسباني
خوان مارسيه 
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