
 بغداد / املدى

�ش���هدت اأ�ش���عار النفط انتعا�ش���ا قويا، ام�س الثالثاء، بعد يوم 
على تراجعها اإىل اأدنى م�شتوياتها منذ 18 عاما.

وارتفع خام تك�ش���ا�س الو�ش���يط بن�ش���بة 7،3 باملئة لي�شجل 21،5 دوالرا 
للربمي���ل بينما �ش���ّجل خ���ام برنت املرجعي ال���دويل ارتفاعا ن�ش���بته 3،3 
باملئ���ة ليبل���غ 23،5 دوالرا للربمي���ل. وتراجعت اأ�ش���واق النفط يف وقت 
فر�ش���ت حكومات العامل اإجراءات عزل ت���ام ملنع تف�شي فريو�س كورونا، 

ما ت�شبب بانخفا�س الطلب على اخلام.
وب���ات نح���و خم�شي �ش���كان الع���امل حالي���ا معزول���ن يف منازله���م بينما 
ارتفع���ت ح�شيلة الوفيات جراء كوفي���د-19 الناجم عن فريو�س كورونا 
امل�شتجد اإىل اأكرث من 38 األفا، يف وقت يزداد تف�شي الوباء ب�شكل خطري 
يف الوالي���ات املتحدة. وازدادت االأزمة �ش���وءا بعدما اأطلق اأكرب منتجن 
للنف���ط -- ال�شعودي���ة ورو�شي���ا -- حرب اأ�شع���ار اأعقبت خالف���ات ب�شاأن 

خف�س االإنتاج لدعم اأ�شواق الطاقة املت�شررة جّراء الفريو�س.
ويف اآخ���ر خطواته���ا الرامية لك�ش���ب ح�شة يف ال�ش���وق، اأعلنت الريا�س 
االثن���ن اأنه���ا �شتزيد �شادراته���ا بنحو 600 األف برمي���ل يف اليوم لت�شل 

اإىل عدد قيا�شي يبلغ 10،6 مليون برميل يف اأيار املقبل.
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 بغداد / املدى 

بعد تلك����وؤ ا�شتم����ر ايامًا، 
اعل����ن ع����ن دف����ن جثامن 
ل�شحايا فايرو�س كورونا يف مقربة 
النج����ف،  ال�ش����الم مبحافظ����ة  وادي 
وكان املرجع الديني االعلى اآية الله 
العظم����ى عل����ي ال�شي�شت����اين قد حث 

عل����ى ذلك. وق����ال اآمر الل����واء الثاين 
يف احل�شد ال�شعبي طاهر اخلاقاين 
يف موؤمت����ر �شحف����ي: "بداأن����ا بدفن 
جثام����ن املتوف����ن مبر�����س كورونا 
الوبائ����ي يف مق����ربة وادي ال�ش����الم 
النج����ف  حمافظ����ة  يف  اجلدي����دة 
االأ�ش����رف". واأ�ش����اف: "بع����د اأن مت 
تخ�شي�����س مق����ربة لدف����ن املتوف����ن 

مبر�س كورون����ا الوبائي يف منطقة 
�شحراوي����ة بعيدة عن مركز املدينة، 
التخ�ش�شي����ة  الك����وادر  توجي����ه  مت 
يف الل����واء الث����اين للح�ش����د باإن�ش����اء 
مغت�ش����ل وم�شل����ى واملبا�شرة بحدل 
االأر�س وحفر القبور وفق ال�شروط 

ال�شرعية والطبية".
وتابع اخلاق����اين: "مت دفن 13 جثة 

حت����ى اليوم م����ن قبل فري����ق متطوع 
م����ن اأبط����ال الل����واء، وبالتن�شيق مع 
ع����دد من طلب����ة احل����وزة العلمية يف 
النج����ف لتويل اأداء �ش����الة اجلنازة 
على املتوف����ن". اىل ذلك، عزا وزير 
ال�شح����ة جعف����ر ع����الوي، يف بي����ان 
تلق����ت )امل����دى( ن�شخ����ة من����ه ام�����س 
االإ�شاب����ات  ع����دد  زي����ادة  الثالث����اء، 
التو�ش����ع  اإىل  كورون����ا،  بفريو�����س 
يف ن�ش����ب االأجه����زة وامل�شتلزم����ات 

املطلوبة الإجراء الفحو�شات.
دائ����رة  ذك����رت  مت�ش����ل،  �شي����اق  يف 
ال�شح����ة يف النج����ف ببي����ان تلق����ت 
)املدى( ن�شخة منه، انه "مت ت�شجيل 
بفايرو�����س  جدي����دة  اإ�شاب����ة   )22(
كورون����ا، وذل����ك بع����د قي����ام خمت����رب 
ال�شح����ة العامة يف النج����ف باإجراء 
الفحو�ش����ات ل����� )103( حالة م�شتبه 

بها".
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 بغداد/ املدى 

ب�شب���ب حج���ر  اعداده���م  قل���ة  رغ���م 
فايرو�س كورونا، ف���ان ال�شلطات مل 
تتوقف عن حماوالت م�شايقة املتظاهرين يف 
بغ���داد وبع�س مدن اجلن���وب، وحماولة ف�س 

االحتجاجات.
ومن���ذ فر����س حظر التج���وال يف الب���الد، قبل 
اكرث م���ن ا�شبوعن، واملحتجون اعلنوا بانهم 
�شيطبق���ون "احلجر ال�شح���ي" داخل �شاحات 

االحتج���اج، ولن يك�ش���روا ق���رارات احلكومة 
بهذا اخل�شو�س.

ويقول علي �شامي، اح���د املرابطن منذ ا�شهر 
يف �شاح���ة التحرير ل�)امل���دى(: "لن نخرج من 
ال�شاح���ة اال ونحن جث���ث". تعليق �شامي جاء 
بع���د يومن م���ن احدث هج���وم، �شنت���ه قوات 
امني���ة عل���ى املتظاهري���ن يف حمي���ط �شاح���ة 

التحرير.
وي�شي���ف قائ���ال: "ا�شي���ب من زمالئن���ا 8 يف 
ذل���ك الهج���وم، بالر�شا����س احل���ي والعبوات 

الدخانية".
وك�شفت جهات حقوقي���ة، يف وقت �شابق، عن 
اح�شائي���ات جدي���دة وتفا�شي���ل ع���ن �شحاي���ا 
االحتجاجات، خالل ال�شتة ا�شهر املا�شية، من 
بينها اكرث من 30 حالة قتل ملتظاهرين نفذتها 

جماعات م�شلحة.
واكدت االح�شائية، مقتل املئات من املحتجن 
بر�شا����س االم���ن وم�شلحن اآخري���ن، يف 10 
حمافظ���ات، اكرث م���ن ن�شفهم يف بغ���داد، فيما 
حلت النا�شرية يف املرتبة الثانية بعدد القتلى 

واالغتياالت.
كم���ا �شجلت االح�شائي���ة، التي اطلع���ت عليها 
)امل���دى(، عمليات قت���ل ملتظاهرين، با�شتخدام 
ا�شالي���ب غ���ري الر�شا����س، م���ن بينه���ا الطعن 

بال�شكاكن.
ومل تك�ش���ف ال�شلط���ات حت���ى االآن، عن اجلهة 
امل�شوؤول���ة ع���ن مقتل املئ���ات م���ن املتظاهرين 
ب�ش���كل وا�شح، على الرغم م���ن ت�شكيل نحو 9 

جلان حتقيقية بهذا ال�شاأن.
و�شه���دت البالد احتجاجات غري م�شبوقة، منذ 

مطل���ع ت�شري���ن االأول 2019، تخللته���ا اأعمال 
عن���ف خلف���ت اأكرث م���ن 600 قتي���ل، ح�شب كل 
من رئي�س اجلمهوري���ة برهم �شالح، ومنظمة 

العفو الدولية.
ويقول املتظاهر: "خرجنا بعد الهجوم االخري 
من اخلي���م وهتفنا �شد ال�شلطة واكدنا اننا لن 

نرتك ال�شاحات".
ومن���ذ اآذار املا�شي، ب���داأت احلكومة بت�شييق 
وب���اء  انت�ش���ار  م���ن  خوف���ا  ال�ش���كان  حرك���ة 
كورون���ا، مع ايقاف كل الن�شاطات االجتماعية 

والريا�شية، واغالق املقاهي.
ومنذ اع���الن احلكومة، نهاي���ة �شباط املا�شي، 
بالفايرو����س،  م�شاب���ة  حال���ة  اول  ت�شجي���ل 
ب���داأت بع�س اجله���ات املعار�ش���ة للتظاهرات، 
بالتلمي���ح اىل �ش���رورة ف����س االحتجاج���ات 

خوفا من تزايد اال�شابات.
ويلف���ت �شام���ي اىل ان املتظاهري���ن "ق���رروا 
يف  اخلي���م  داخ���ل  ال�شح���ي  احلج���ر  الت���زام 

�شاحات االحتجاج".
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التج��وال حظ��ر  رغ��م  التحري��ر  �س��احة  تهاج��م  اأمني��ة  ق��وة 

اجلي�ش ي�س�رك ب�إجراءات حظر التجوال ببغداد .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى

اأعلن���ت حمكمة حتقيق نينوى املخت�ش���ة يف ق�شايا االرهاب، 
ام����س الثالثاء، اخالء �شبيل 50 موقوف���ًا وفق املادة 1/4 من 
قان���ون مكافحة االرهاب، وبهذا يكون عدد املف���رج عنهم 77 �شجينًا منذ 
ال�شب���ت املا�شي. وقالت املحكمة يف بيان تلق���ت )املدى( ن�شخة منه، اإنه 
"افرج عن 50 موقوفًا وفق املادة 1/4 من قانون مكافحة االرهاب لعدم 
كفاي���ة االأدلة املتح�شلة بحقه���م لالإحالة". وذكر البيان، ان "قرار حمكمة 
حتقيق نينوى املخت�شة يف ق�شايا االرهاب االحتادية القا�شي باالفراج 
عن 50 موقوفًا وفق املادة م 1/4 من قانون مكافحة االرهاب جاء تنفيذًا 
لتوجيه���ات جمل�س الق�شاء االأعل���ى باتخاذ االج���راءات االحرتازية من 

انت�شار وباء كورونا".
وكان املركز االإعالمي ملجل�س الق�شاء االأعلى قد اعلن يوم ال�شبت املا�شي 
اأن���ه "ج���رى اإطالق �شبي���ل 27 حمكوم���ًا، مم���ن �شملتهم اأح���كام االإفراج 
ال�شرط���ي، �شم���ن �شل�شلة اإج���راءات احرتازية �شحي���ة وبق�شد تخفيف 
زخ���م املوقوفن". واأ�شاف اأن "هذا االإجراء جاء بتكليف مبا�شر من قبل 
رئي�س ا�شتئناف نينوى لقا�شي حمكمة جنح تلكيف ونائب املدعي العام 
باالنتق���ال اإىل مديرية املوقف والت�شف���ريات يف تلكيف الإجناز معامالت 
املحكوم���ن امل�شمولن باأح���كام االإفراج ال�شرطي، بالتع���اون مع اللجنة 
امل�شكلة من قبل وزارة العدل". وكانت املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة 
حلقوق االإن�شان قد دعت يف وقت �شابق، اإىل اتخاذ التدابري الالزمة ملنع 

انت�شار فريو�س كورونا يف مراكز االحتجاز.
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 بغداد / املدى

جمل����س  رئي����س  مهم���ة  تب���دو 
ال���وزراء املكل���ف عدن���ان الزريف 
التقاطع���ات  ظ���ل  يف  و�شائك���ة  معق���دة 
واالنق�شام���ات ب���ن الق���وى ال�شيعي���ة على 
من���ح الثق���ة حلكومت���ه يف الربمل���ان، فيم���ا 
ك�شف���ت او�شاط �شيا�شي���ة ان القوى ال�شنية 
والكردية ال تدع���م اي مر�شح جديل لرئا�شة  

احلكوم���ة، متوقعة تك���رار �شيناريو حممد 
ع���الوي م���ع ال���زريف. ويق���ول يون���ادم كنا 
رئي�س كتلة الرافدين الربملانية يف ت�شريح 
ل�)املدى( اإن "املفاو�ش���ات مازالت م�شتمرة 
ومل حت�ش���م كل اخلالف���ات واالعرتا�ش���ات 
عل���ى تويل عدنان ال���زريف رئا�شة احلكومة 
املكل���ف  "الرئي����س  اأن  اإىل  املقبل���ة"، الفت���ا 
اخ���رب الن���واب الداعم���ن ل���ه ان���ه �شيطرح 
كابينته احلكومي���ة على جمل�س النواب يف 

ال�شاد����س  ويف  الد�شتوري���ة".  التوقيت���ات 
ع�ش���ر م���ن �شه���ر اآذار اجلاري ق���دم �شبعون 
نائبا طلبا اإىل رئي�س اجلمهورية يطالبونه 
بتكليف عدن���ان الزريف بت�شكي���ل احلكومة 
بعد ف�ش���ل مفاو�شات اللجن���ة ال�شباعية يف 
التو�شل اإىل اتفاق لتقدمي مر�شحها لرئا�شة 
احلكومة. وعلى اثر هذا الطلب كلف رئي�س 
اجلمهورية برهم �شالح رئي�س كتلة ائتالف 
الن�ش���ر الربملاني���ة عدنان ال���زريف بت�شكيل 

جمل�س الوزراء وتقدمي حكومته خالل مدة 
اأق�شاها ثالثون يوما اىل الربملان.

ال���زريف احل���ايل  "توج���ه  اأن  ويوؤك���د كن���ا 
نحو عر�س حكومت���ه يف الربملان و�شيرتك 
القرار الأع�شاء جمل����س النواب برف�شها اأو 
قبولها"، الفت���ا اإىل اأن "كتلة الفتح من اكرث 
االط���راف ال�شيعي���ة اعرتا�ش���ا عل���ى ت���ويل 

الزريف ادارة احلكومة".
ويك�ش���ف النائ���ب ع���ن املك���ون امل�شيحي اأن 

"ع���دد الن���واب الداعم���ن لرت�شي���ح عدنان 
ال���زريف ي�ش���ل اإىل مئ���ة نائ���ب م���ن املكون 
ال�شيعي حتديدا اما باقي املكونات مل تعلن 
موقفها ب�شكل ر�شمي بالرف�س او القبول"، 
م�شت���دركا "لكن هناك ا�ش���ارات و�شلت اإىل 
ال���زريف م���ن االط���راف الكردي���ة وال�شني���ة 
عل���ى انها ال تدعم اي مر�ش���ح جديل لرئا�شة 

احلكومة".
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نينوى تطلق �سراح الوجبة 
الثانية من ال�سجناء: 77 مدانًا 

خارج الق�سبان
 بغداد / املدى 

قال���ت املنظم���ة العراقي���ة لقيا�س 
جودة االت�شاالت، ام�س الثالثاء، 
اإن �شركات �شغرية تهرب �شعات االنرتنيت 
اىل الع���راق وتت�شب���ب ب���رتدي اخلدمة يف 
البل���د. واو�شحت املنظم���ة يف بيان تابعته 
االإنرتن���ت  �شع���ات  "دخ���ول  ان  )امل���دى(، 
اإىل الع���راق بط���رق غ���ري ر�شمي���ة )تهريب( 
وع���دم ا�شتح�ش���ال الدولة العراقي���ة مبالغ 
مقاب���ل دخ���ول تل���ك ال�شعات عل���ى عك�س ما 
ت�شتح�شله من ال�ش���ركات امل�شتثمرة ب�شكل 
ر�شم���ي، ُيخ�ش���ر الدولة مالي���ن الدوالرات 
�شنوي���ًا، ف�ش���اًل ع���ن ت�شبب���ه ب���رتدي خدمة 
االإنرتي���ت". واأ�شاف���ت اأن "امل�شتثمرين يف 
قط���اع االإنرتن���ت وامل�شتخدم���ن )املواطن( 
وكذلك الدولة، هم املت�ش���ررون الوحيدون 
م���ن التهري���ب، وامل�شتفي���د من���ه ال�ش���ركات 
املهرب���ة، ل���ذا م���ن ال�ش���روري عل���ى وزارة 
االت�ش���االت اأن تق���ف بوجه ه���ذه العمليات 

ومتنع التهريب ب�شكل نهائي".
واأ�ش���ارت املنظم���ة العراقي���ة لقيا�س جودة 
االت�ش���االت، اإىل اأن "�شمع���ة الع���راق غ���ري 
�شببه���ا  االنرتن���ت  جم���ال  يف  االإيجابي���ة 
�ش���ركات �شغرية تق���وم بتهري���ب االنرتنت 
وتعم���ل عل���ى اإدخال �شع���ات باأ�شع���ار قليلة 

وبيعها مببالغ طائلة ب�شكل غري ر�شمي".

منظمة: �سركات 
الإنرتنيت تهرب 

ال�سعات 

يف مقابر خا�سة.. رفات �سحايا كورونا ُتوارى الرثى بوادي ال�سالم

 بغداد / املدى

بعد �شاع���ات من ان�شحاب قوات التحال���ف الدويل من رابع 
قاع���دة لهم يف الع���راق، ن�شرت الوالي���ات املتحدة، منظومة 

�شواريخ باتريوت للدفاع اجلوي يف العراق.
وتاأت���ي هذه اخلط���وة بعد نحو �شهرين من تعر����س القوات االأمريكية 

لهجوم ب�شواريخ بال�شتية اإيرانية.
وتتفاو����س وا�شنطن وبغداد لن�شر منظومة الدفاع اجلوي منذ كانون 
الث���اين 2020، حن ا�شتهدفت طهران ب�شواري���خ بال�شتية قاعدة عن 
االأ�ش���د يف غرب���ي الع���راق، ردًا على اغتي���ال اجلرنال االي���راين قا�شم 

�شليماين ونائب رئي�س هيئة احل�شد ابو مهدي املهند�س.
ومل يت�ش���ح عل���ى الفور ما اإذا كان���ت الواليات املتح���دة قد ح�شلت يف 

النهاية على موافقة احلكومة العراقية.
وق���د و�شلت اإح���دى بطاريات باتري���وت اإىل قاعدة ع���ن االأ�شد، التي 
ينت�ش���ر فيها جنود امريكي���ون، االأ�شبوع املا�ش���ي، ومت تركيبها، وفقًا 

مل�شوؤول ع�شكري اأمريكي وم�شدر ع�شكري عراقي.
وق���ال امل�ش���وؤول االأمريكي اإن "بطاري���ة اأخرى و�شل���ت اإىل قاعدة يف 
اأربي���ل". واأ�شاف امل�شوؤول نف�ش���ه اأن "بطاريتن اأخرين ال تزاالن يف 

الكويت بانتظار نقلهما اإىل العراق".
وتتك���ون اأنظم���ة باتري���وت م���ن رادارات فائق���ة التط���ور و�شواري���خ 

اعرتا�س قادرة على تدمري �شاروخ بال�شتي خالل حتليقه.
وقال م�شدر ع�شكري مطلع على املفاو�شات لوكالة فران�س بر�س، قبل 
اي���ام اإن "م�شوؤول���ن عراقين رفيعي امل�شتوى اأ�ش���اروا خالل اجتماع 
م���ع قائد القيادة املركزية االأمريكية اجلرنال كينيث ماكنزي يف �شباط 
املا�شي، اإىل اأن وا�شنطن ميكن اأن متنح بغداد غطاء �شيا�شيًا، بخف�س 

عديدها يف العراق مع ن�شر ال�شواريخ الدفاعية".
 التفا�صيل �ص3 

�سوق النفط ينتع�ش بعد يوم 
على الرتاجع الكارثي

وا�سنطن ت�ستبدل 4 قواعد 
للتحالف الدويل ب�"بطاريات 

باتريوت" 
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علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

محاوالت ال�سلطة م�ستمرة 
لف�س التظاهرات رغم االلتزام 
بـ"الحجر ال�سحي"

�شاحات �الحتجاج تعلق على �أنباء تر�شيح 
�ل�شابندر:  لن مير 

 بغداد/ املدى 

رغم قلة اعدادهم ب�سبب 
حجر فايرو�س ك�رونا، 

فان ال�سلطات مل تت�قف 
عن حماوالت م�سايقة 

املتظاهرين يف بغداد وبع�س 
مدن اجلن�ب، وحماولة ف�س 

االحتجاجات.
ومنذ فر�س حظر التج�ال 

يف البالد، قبل اكرث من 
ا�سب�عني، واملحتج�ن اعلن�ا 

بانهم �سيطبق�ن "احلجر 
ال�سحي" داخل �ساحات 

االحتجاج، ولن يك�سروا 
قرارات احلك�مة بهذا 

اخل�س��س.

ويق���ول علي �سامي, اح���د املرابطني منذ 
ا�سه���ر يف �ساحة التحرير ل�)املدى(: "لن 
نخ���رج م���ن ال�ساح���ة اال ونح���ن جثث". 
م���ن  تعلي���ق �سام���ي ج���اء بع���د يوم���ني 
اح���دث هج���وم, �سنته ق���وات امنية على 

املتظاهرين يف حميط �ساحة التحرير.
وي�سي���ف قائ���ال: "ا�سي���ب م���ن زمالئنا 
8 يف ذل���ك الهج���وم, بالر�سا����س احل���ي 

والعبوات الدخانية".
وك�سفت جهات حقوقية, يف وقت �سابق, 
ع���ن اح�سائي���ات جدي���دة وتفا�سيل عن 
�سحايا االحتجاجات, خالل ال�ستة ا�سهر 
املا�سية, من بينها اكرث من 30 حالة قتل 

ملتظاهرين نفذتها جماعات م�سلحة.
واك���دت االح�سائي���ة, مقت���ل املئ���ات من 
املحتج���ني بر�سا����س االم���ن وم�سلحني 
اآخري���ن, يف 10 حمافظ���ات, اك���رث م���ن 
ن�سفهم يف بغداد, فيم���ا حلت النا�سرية 

القتل���ى  بع���دد  الثاني���ة  املرتب���ة  يف 
واالغتي���االت. كما �سجل���ت االح�سائية, 
الت���ي اطلع���ت عليه���ا )امل���دى(, عملي���ات 
قتل ملتظاهرين, با�ستخدام ا�ساليب غري 
الر�سا�س, من بينها الطعن بال�سكاكني.

ومل تك�س���ف ال�سلط���ات حت���ى االآن, ع���ن 
اجله���ة امل�سوؤول���ة ع���ن مقتل املئ���ات من 
املتظاهري���ن ب�سكل وا�س���ح, على الرغم 
م���ن ت�سكيل نحو 9 جل���ان حتقيقية بهذا 
ال�ساأن. و�سه���دت البالد احتجاجات غري 
م�سبوقة, منذ مطلع ت�سرين االأول 2019, 

تخللتها اأعمال عنف خلفت اأكرث من 600 
قتي���ل, ح�سب كل م���ن رئي�س اجلمهورية 
بره���م �سال���ح, ومنظمة العف���و الدولية. 
ويقول املتظاه���ر: "خرجنا بعد الهجوم 
االخري م���ن اخليم وهتفنا �س���د ال�سلطة 

واكدنا اننا لن نرتك ال�ساحات".
احلكوم���ة  ب���داأت  املا�س���ي,  اآذار  ومن���ذ 
م���ن  خوف���ا  ال�س���كان  حرك���ة  بت�سيي���ق 
انت�س���ار وب���اء كورون���ا, م���ع ايق���اف كل 
والريا�سي���ة,  االجتماعي���ة  الن�ساط���ات 
واغ���الق املقاهي. ومنذ اعالن احلكومة, 

اول  ت�سجي���ل  املا�س���ي,  �سب���اط  نهاي���ة 
حال���ة م�سابة بالفايرو����س, بداأت بع�س 
اجلهات املعار�سة للتظاهرات, بالتلميح 
اىل �س���رورة ف����س االحتجاج���ات خوفا 
من تزايد اال�ساب���ات. ويلفت �سامي اىل 
ان املتظاهري���ن "ق���رروا الت���زام احلجر 
�ساح���ات  يف  اخلي���م  داخ���ل  ال�سح���ي 
�سحي���ة  جه���ات  ونف���ذت  االحتج���اج". 
واخرى تابعة ل���وزارة الداخلية حمالت 
متك���ررة لتعقي���م اخلي���م داخ���ل �ساح���ة 
اخ���رى.  وم���دن  بغ���داد,  يف  التحري���ر 

ون�سر نا�سط���ون على من�سات التوا�سل 
االجتماع���ي, مقاط���ع فيدي���و مت بثها من 
�ساح���ات االحتجاج, تدع���و ال�سكان اىل 
التزام املنازل ب�سبب انت�سار الفايرو�س, 
فيم���ا اك���دوا انهم لن يغ���ادروا ال�ساحات 

من اجل العراقيني. 
ويقول علي �سامي: "قريبا �سنعود بقوة 
املر����س  بع���د انح�س���ار  ال�ساح���ات,  اىل 

ورفع حظر التجوال".
ود�سن نا�سطون قبل يومني, و�سم "وعد 
ترجع الثورة" يف ا�سارة اىل ان انح�سار 

التظاهرات هو امر موؤقت.
وخ���الل ه���ذه الف���رتة ب���داأ املتظاهرون, 
بتغي���ري بو�سلة عملهم باجت���اه م�ساعدة 
بع����س  توف���ري  يف  املحتاج���ة  العوائ���ل 
حظ���ر  ب�سب���ب  اال�سا�سي���ة  امل�ستلزم���ات 

التجوال وتوقف عدد من االعمال.
وتق���ول زينب عل���ي, اح���دى النا�سطات 
يف ات�س���ال م���ع )امل���دى( ام����س: "بداأنا 
بحم���الت جمع تربع���ات وم���واد غذائية 
ا�سا�سي���ة وقمن���ا بتوزيعه���ا عل���ى بع�س 
العوائ���ل". وت�س���ري النا�سط���ة اىل انه���م 

يواجه���ون �سعوب���ة يف التنق���ل, ب�سبب 
عدم ح�سولهم على موافقات امنية.

ودخلت التظاهرات �سهرها ال�سابع, منذ 
انطالق املوجة االوىل لالحتجاجات يف 
االول م���ن ت�سري���ن االول املا�س���ي, يف 
ح���ني مازالت الق���وى ال�سيا�سية خمتلفة 

فيما بينها على كيفية ادارة االزمة.
املكل���ف  اجلمهوري���ة  رئا�س���ة  وم���ررت 
بت�سكي���ل احلكوم���ة عدنان ال���زريف, يف 
االي���ام االوىل حلظر التجوال, ما �سرف 
االنظ���ار عن موق���ف �ساح���ات التحرير, 

الن�سغال اجلميع بفايرو�س "كورونا".
يق���ول النا�سط مهند البغدادي ل�)املدى(: 
"هن���اك �سب���ه ارتياح الختي���ار الزريف, 
لي�س النه على وفق �سروط املتظاهرين, 

لكنه قد اغ�سب الف�سائل امل�سلحة".
ويواجه الزريف, رف�س���ا كبريا من قوى 
�سيعي���ة, وخا�س���ة حتال���ف الفت���ح الذي 
ي�سم اجل���زء االكرب م���ن ف�سائل احل�سد 
ال�سعب���ي. وي�سيف البغ���دادي: "رف�سنا 
الزريف يف �ساح���ات االحتج���اج �سابقاُ, 
ومازلنا نرف�سه لكننا نخ�سى بقاء القوى 
ال�سيا�سية يف عملية املماطلة وا�ستمرار 

عادل عبد املهدي".
النا�سط���ون  ام����س,  ا�ستف���ز,  باملقاب���ل 
لل�سيا�س���ي  من�س���وب  �سوت���ي  ت�سجي���ل 
والنائب ال�سابق ع���زت ال�سابندر, يقول 
فيه بان���ه مر�سح قوي لرئا�س���ة الوزراء. 
ويق���ول مهند البغدادي: "كالم ال�سابندر 
اذا �سح, فيعني نحن امام لعبة وا�سحة 
الإ�ساع���ة الوقت وبق���اء حكومة ت�سريف 

االعمال".
وق���ال ال�سابن���در يف ت�سجي���ل ال�سوتي, 
اإن ال�ُسن���ة والكرد وكل الق���وى ال�سيعية 
با�ستثن���اء "�سائ���رون" تدعم���ه لرئا�س���ة 

احلكومة بدال عن الزريف.
وكان ال�سابندر قد و�سف املتظاهرين يف 
وقت �سابق ب�"الق���رود" و"املخمورين" 
على اثر رف�سهم تر�سيحه ملن�سب رئي�س 
ال���وزراء, وتعلي���ق �سورته عل���ى مبنى 

املطعم الرتكي.

ر�سام داخل 
نفق التحرير 
.. ار�سيف

بغداد/ المدى

اأعلن����ت محكم����ة تحقي����ق نين����وى المخت�سة في 
ق�ساي����ا االره����اب, ام�س الثالثاء, اخ����الء �سبيل 
50 موقوفًا وفق المادة 1/4 من قانون مكافحة 
االره����اب, وبه����ذا يكون ع����دد المف����رج عنهم 77 

�سجينًا منذ ال�سبت الما�سي.
وقالت المحكم����ة في بيان تلقت )المدى( ن�سخة 
منه, اإنه "افرج عن 50 موقوفًا وفق المادة 1/4 
م����ن قانون مكافح����ة االرهاب لع����دم كفاية االأدلة 

المتح�سلة بحقهم لالإحالة".
وذك����ر البيان, ان "قرار محكم����ة تحقيق نينوى 
المخت�سة في ق�سايا االرهاب االتحادية القا�سي 
باالفراج عن 50 موقوفًا وفق المادة م 1/4 من 
قانون مكافحة االره����اب جاء تنفيذًا لتوجيهات 
مجل�����س الق�س����اء االأعل����ى باتخ����اذ االج����راءات 

االحترازية من انت�سار وباء كورونا".
وكان المرك����ز االإعالمي لمجل�س الق�ساء االأعلى 
ق����د اعلن يوم ال�سبت الما�سي اأنه "جرى اإطالق 
�سبيل 27 محكومًا, ممن �سملتهم اأحكام االإفراج 
ال�سرط����ي, �سمن �سل�سل����ة اإج����راءات احترازية 
�سحي����ة وبق�س����د تخفي����ف زخ����م الموقوفين". 
واأ�س����اف اأن "هذا االإجراء ج����اء بتكليف مبا�سر 
من قبل رئي�س ا�ستئناف نينوى لقا�سي محكمة 
جنح تلكيف ونائب المدعي العام باالنتقال اإلى 
مديرية الموقف والت�سفيرات في تلكيف الإنجاز 
باأح����كام  الم�سمولي����ن  المحكومي����ن  معام����الت 
االإفراج ال�سرطي, بالتعاون مع اللجنة الم�سكلة 

من قبل وزارة العدل".
وكان����ت المفو�سي����ة ال�سامي����ة لالأم����م المتح����دة 
لحقوق االإن�س����ان قد دعت في وق����ت �سابق, اإلى 
اتخ����اذ التدابي����ر الالزمة لمنع انت�س����ار فيرو�س 

كورونا في مراكز االحتجاز.
واأكدت في بي����ان قبل ا�سبوع "�س����رورة اإعطاء 
اأهمية لل�سجون ومراكز االحتجاز في اإجراءات 
مكافح����ة كورون����ا م����ن قب����ل الحكوم����ات وع����دم 
تجاهله����ا النه����ا ب����وؤر ال يمك����ن تطبي����ق الحج����ر 
ال�سح����ي فيه����ا وباالإم����كان ان تتح����ول الى بوؤر 

للوباء".
وا�سار البيان ال����ى اأن "القانون الدولي لحقوق 

االإن�س����ان يفر�����س عل����ى ال����دول حماي����ة ال�سحة 
العام����ة من اي تهديد و�س����رورة اتخاذ التدابير 
الالزم����ة لتالفيه����ا وتعتبر ه����ذه المواقع م�سدر 
تهديد في حال عدم اتخاذ االجراءات الالزمة".

وقب����ل يومي����ن دعا ع�سو مجل�����س النواب امجد 
العقاب����ي, ال����ى االفراج ع����ن المعتقلي����ن ممن لم 
تتلط����خ ايديه����م بدم����اء االبرياء ول����م يتورطوا 
ف����ي  الزخ����م  تقلي����ل  بغي����ة  ارهابي����ة,  باعم����ال 
ال�سجون ل�سمان عدم ح�سول كارثة �سحية في 

حال انت�سر وباء كورونا.
وق����ال العقاب����ي اإن "هنال����ك توجيه����ا ب�سرورة 
االبتع����اد ع����ن التجمع����ات ال�سكاني����ة بغي����ة عدم 
انت�س����ار فايرو�����س كورون����ا وكم����ا ه����و معل����وم 
ف����ان ال�سجون فيها اع����داد كبيرة م����ن ال�سجناء 
وبغرف �سغيرة, ما يعني ح�سول كارثة �سحية 
في ح����ال انت�س����ار الوب����اء فيه����ا". واأ�س����اف اأن 
اآليات  ايجاد  للبلد ت�ستوجب  العليا  "الم�سلحة 
الط����الق �سراح ال�سجناء ممن ل����م تتلطخ ايديهم 

بدم����اء االبرياء او تورطوا باعمال ارهابية ولم 
تتب����َق على حكمهم فت����رة طويلة �سواء من خالل 
عف����و عام بت�سريع برلمان����ي او من خالل حاالت 
عفو خا�سة ي�سدره����ا رئي�س الجمهورية �سمن 

�سالحياته الد�ستورية والقانونية".
واأو�س����ح العقابي, انه "ف����ي حالة اطالق �سراح 
ه����ذه الفئ����ات م����ن ال�سجن����اء ف�ستك����ون هنال����ك 
م�ساح����ة جي����دة داخ����ل ال�سج����ون للمناقل����ة بين 
باق����ي ال�سجن����اء مم����ن ل����م ي�سملهم العف����و بغية 
تقليل الزخم وال�س����رر بحال ظهور المر�س في 

بع�س ال�سجون".
ال����ى ذل����ك, اأك����د رئي�����س لجن����ة حق����وق االن�سان 
النيابي����ة, النائ����ب ار�س����د ال�سالحي ف����ي بيان: 
"اننا وفي ظل تزايد اعداد الم�سابين بفيرو�س 
كورون����ا وزي����ادة الوفي����ات وعملي����ات الحج����ر 
ال�سح����ي وتمديد مدة حظ����ر التج����وال, ننا�سد 
الرئا�سات الثالث باإ�سدار عفو خا�س عن بع�س 
الق�ساي����ا المدني����ة والت����ي ت����كاد تك����ون ب�سيطة 

با�ستثن����اء جرائم تخ�س االره����اب والمخدرات 
ومخربي اقت�ساد البلد".

وق����ال "انن����ا في ح����ال ا�س����دار العف����و �سن�سمن 
خ����روج االآالف م����ن محكومي����ن وموقوفي����ن", 
م�سي����را ال����ى ان "لجنة حق����وق االن�سان و�سمن 
مهامه����ا الوطني����ة ا�ست�سع����رت بخط����ر فيرو�س 
كورون����ا من����ذ ال�ساع����ات االول����ى", مثمن����ا دور 
مجل�س الق�س����اء االعلى في تاأجيل ح�سم ق�سايا 
ودعاوى الموقوفين واإطالق �سراحهم بكفاالت 
�سامنة. الى ذلك, دعا النائب عن كتلة القرار طالل 
خ�سي����ر الزوبعي في بي����ان "رئي�س الجمهورية 
بره����م �سالح ال����ى ا�ستخ����دام �سالحيات����ه التي 
كفله����ا الد�ست����ور باإ�س����دار مر�س����وم جمه����وري 
الإط����الق �س����راح المعتقلي����ن االبري����اء الذي����ن لم 
تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين والذين اعتقلوا 
بتهمة مقاومة المحتل او ب�سبب المخبر ال�سري 
والته����م الكيدية ا�ستنادا الى احكام البند )اأواًل( 
من المادة )73( من الد�ستور والفقرة )اأواًل( من 
المادة )154( من قانون العقوبات العراقي رقم 
111 ل�سن����ة 1969 المعدل". وا�ساف الزوبعي 
انه "ف����ي ظل انت�سار وب����اء كورونا والمخاوف 
الكبي����رة ب�ساأن انت�ساره ف����ي ال�سجون العراقية 
ولك����ون ان����ه ال يوج����د نظام �سح����ي متكامل في 
ال�سج����ون العراقية يمكنه����ا من التعامل مع هذه 
الكارث����ة ب�سب����ب كث����رة المعتقلي����ن فان����ه يدع����و 
�سالحيات����ه  ال�ستخ����دام  الجمهوري����ة  رئي�����س 
الت����ي كفله����ا الد�ستور ل����ه باإخالء �سبي����ل جميع 
المعتقلي����ن االأبري����اء". واأو�س����ح اأن����ه يتوج����ب 
اأن تبادر  "على االأطراف ال�سيا�سية في العراق 
اإل����ى االإف����راج ع����ن المعتقلين م����ن خ����الل اإقرار 
قان����ون العف����و العام في ظ����ل االأو�س����اع ال�سيئة 
التي تعاني منها ال�سج����ون العراقية وافتقارها 
لل�س����روط ال�سحية والطبية واالإن�سانية الالئقة 

االأمر الذي يهدد حياة المعتقلين".
ال�سج����ون  ف����ي  "الو�س����ع  اأن  الزوبع����ي  واأك����د 
العراقية خطير وينذر بكارثة حقيقية اإذا تف�سى 
المر�س, خا�س����ة واأن هناك اآالف من المعتقلين 
يعان����ون م����ن االأمرا�����س المزمن����ة والخطي����رة 
ب�سب����ب االعتق����ال وع����دم توفر ظ����روف �سحية 

وطبية منا�سبة داخل المعتقالت".

نينوى تطلق �شر�ح �لوجبة �لثانية من �ل�شجناء: 77 مد�نًا خارج �لق�شبان

 بغداد / املدى 

بعد تلكوؤ ا�ستمر ايامًا, اعلن عن دفن جثامني ل�سحايا 
فايرو�س كورون���ا يف مقربة وادي ال�سالم مبحافظة 
النجف, وكان املرجع الديني االعلى اآية الله العظمى 

علي ال�سي�ستاين قد حث على ذلك.
وقال اآم���ر اللواء الث���اين يف احل�س���د ال�سعبي طاهر 
اخلاق���اين يف موؤمتر �سحفي: "بداأن���ا بدفن جثامني 
املتوف���ني مبر����س كورونا الوبائ���ي يف مقربة وادي 

ال�سالم اجلديدة يف حمافظة النجف االأ�سرف".
واأ�ساف: "بعد اأن مت تخ�سي�س مقربة لدفن املتوفني 
مبر�س كورونا الوبائي يف منطقة �سحراوية بعيدة 
عن مرك���ز املدين���ة, مت توجيه الك���وادر التخ�س�سية 
يف الل���واء الثاين للح�س���د باإن�س���اء مغت�سل وم�سلى 
واملبا�سرة بحدل االأر�س وحفر القبور وفق ال�سروط 

ال�سرعية والطبية".
وتاب���ع اخلاق���اين: "مت دفن 13 جثة حت���ى اليوم من 
قبل فريق متطوع م���ن اأبطال اللواء, وبالتن�سيق مع 
ع���دد من طلبة احلوزة العلمية يف النجف لتويل اأداء 

�سالة اجلنازة على املتوفني".
اىل ذل���ك, عزا وزير ال�سحة جعف���ر عالوي, يف بيان 
تلقت )امل���دى( ن�سخة منه ام�س الثالث���اء, زيادة عدد 
االإ�ساب���ات بفريو�س كورونا, اإىل التو�سع يف ن�سب 
االأجهزة وامل�ستلزمات املطلوبة الإجراء الفحو�سات.
يف �سياق مت�سل, وذك���رت دائرة ال�سحة يف النجف 
ببي���ان تلقت )امل���دى( ن�سخة من���ه, ان���ه "مت ت�سجيل 
)22( اإ�ساب���ة جدي���دة بفايرو�س كورون���ا, وذلك بعد 
قي���ام خمت���رب ال�سح���ة العام���ة يف النج���ف باإج���راء 

الفحو�سات ل� )103( حالة م�ستبه بها".
واأ�ساف���ت اأن "احل���االت توزع���ت يف عدد م���ن اأحياء 
املحافظة", مبين���ة اأنه "بهذا يك���ون املوقف الوبائي 
يف حمافظة النجف اال�سرف 121 حالة موؤكدة, و22 
حالة �سفاء, واأربع ح���االت وفاة, وحالتان مغادرتان 

اىل بالدهما )ايران(".
واأكدت "اتخ���اذ الدائ���رة كافة االج���راءات العالجية 

للم�ساب���ني واالج���راءات الوقائي���ة بح���ق املالم�سني 
"االلت���زام  اإىل  املواطن���ني  جمي���ع  داعي���ة  له���م", 
بتو�سيات خلية االزمة ويف مقدمتها االلتزام بحظر 

التجوال".
ويف ال�سياق ذاته اعلن مر�سد ت�سدر �ست حمافظات 
الئحة ترتيب كورونا حتى االآن, فيما تناف�س حمافظة 
�سابعة على املوؤ�سر بعد ت�سجيلها اثنتي ع�سرة اإ�سابة 
بالفريو�س امل�ستجد, وفقًا الآخر موقف وبائي معلن. 
وبح�س���ب "مر�سد كورون���ا العراق", ف���اإن العا�سمة 
بغ���داد تت�سدر ج���دول االإ�سابات والوفي���ات, اإذ بلغ 
ع���دد امل�ساب���ني بالفريو����س حت���ى االثن���ني )30 اآذار 
2020(, مئ���ًة وثماني���ًة و�ستنَي م�ساب���ًا بالفريو�س, 
ف�س���اًل ع���ن ت�س���ٍع واأربع���ني حال���ة �سفاء ت���ام غادرت 

امل�ست�سفيات, وثالث ع�سرة حالة وفاة.
اأم���ا املحافظة الثانية التي قفزت يف جدول الرتتيب, 
فه���ي النج���ف, التي ارتفع���ت ح�سيل���ة اإ�ساباتها اإىل 
146 ا�سابة, اإ�سافة اإىل 22  حالة �سفاء تام, وخم�س 

وفّيات.
وتاأت���ي الب�سرة يف املركز الثال���ث, باإحدى وت�سعني 
حال���ة موؤكدة باالإ�سابة, واأرب���ع حاالت �سفاء, وثماِن 

وفّيات.
وتراجعت ال�سليمانية اإىل املركز الرابع بعد اأن كانت 
ثاني���ة عل���ى الت�سنيف الوبائ���ي, بح�سيل���ة اإ�سابات 
بلغت �سبعًا وثمان���ني حالة, �ُسفي خم�سون منهم, مع 

ت�سجيل حالتي وفاة.
اأم���ا اأربي���ل فق���د احتل���ت املرتب���ة اخلام�س���ة, باأرب���ع 
وخم�سني اإ�سابة موؤك���دة, وثالث حاالت �سفاء, دون 

ت�سجيل وفّيات.
وجاءت كرب���الء �ساد�س���ا, باإحدى واأربع���ني اإ�سابة, 
واأرب���ع ح���االت �سف���اء, ومثله���ّن بالن�سب���ة حل�سيل���ة 

الوفّيات.
وتناف����س حمافظة املثنى التي قفزت من القاع تقريبًا 
اإىل املركز ال�سابع, بت�سجيلها ثالثًا وع�سرين اإ�سابة 
يف املجم���وع املعل���ن, وحال���ة �سفاء واح���دة, ومثلها 

وفّيات.

يف مقابر خا�شة.. رفات �شحايا كورونا 
ُتو�رى �لرثى بو�دي �ل�شالم

تقفز تح�سبًا النت�سار فايرو�س ك�رونا والمثنى  االإ�سابات..  تت�سدر  محافظات   6
للمركز ال�سابع



 ترجمة / حامد احمد    

نفى التحالف الدولي بقيادة الواليات 
المتحدة �ضد داع�ش ان يكون قراره 

باالن�ضحاب من قواعد عراقية له 
عالقة بهجمات اخيرة ا�ضتهدفت 

قواعد عراقية ت�ضم قوات للتحالف، او 
ب�ضبب الو�ضع الراهن المتعلق بفايرو�ش 

كورونا الذي يعي�ضه العراق .

ق���د عم���د عب���ر اال�س���بوعين  الدول���ي  التحال���ف  وكان 
الما�سيين اإلى ت�سليم  4 من القواعد التي كان يتواجد 
فيه���ا الى الحكوم���ة العراقية. وج���اء ان�سحاب القوات 
الم�س���تركة للتحالف في وقت يواجه فيه العراق تف�سي 
مر�ض وباء كورونا الم�س���تجد، ف�سال عن توترات بين 
ق���وات اميركي���ة وف�سائ���ل م�سلحة مدعوم���ة من ايران 
�سهدت ت�ساعدا ملحوظا. وكانت الف�سائل قد ا�ستهدفت 
المق���ار الع�سكري���ة للتحال���ف ب�سواري���خ الكاتيو�س���ا، 
ولكن التحالف بقيادة الواليات المتحدة يقول اإن هذه 
التح���ركات هي جزء من اجراءات نق���ل م�سوؤولية هذه 

القواعد لل�سلطات العراقية ال غير .
وق���ال متحدث با�س���م التحالف الدولي ف���ي العراق في 
ت�سري���ح له بتاري���خ 20 اآذار "نتيج���ة للنجاحات التي 
حققته���ا الق���وات الم�سلح���ة العراقي���ة ف���ي حربها �سد 
داع����ض، ف���ان التحال���ف يج���ري عملي���ة نق���ل قواته من 
بع�ض القواعد القليلة اال�سغر حجما. هذه قواعد باقية 
تح���ت �سيطرة ال�سلط���ات العراقي���ة و�سن�ستمر بدورنا 
اال�ست�س���اري م���ع �سركائن���ا لتحقيق الهزيم���ة الدائمية 
بتنظي���م داع����ض انطالقا من قواع���د ع�سكري���ة عراقية 
اخ���رى، حي���ث �سنق���وم بتوفي���ر اال�سن���اد ال�س���روري 

الخا�ض ."
وبداأت ق���وات التحالف الم�ستركة ي���وم االحد بت�سليم 
قاع���دة )ك���ي وان( الجوي���ة خ���ارج مدينة كرك���وك الى 
الق���وات العراقية. وفي تحرك مماث���ل ان�سحبت قوات 
التحالف الدولي الخمي����ض الما�سي من قاعدة القيارة 
الجوي���ة ق���رب المو�سل وكذل���ك من قاع���دة القائم على 
الح���دود العراقي���ة ال�سورية ف���ي وقت �ساب���ق من هذا 
ال�سه���ر واخي���را ان�سحب���ت م���ن قاع���دة الق�س���ور ف���ي 

المو�سل.

وكان���ت قاع���دة ك���ي وان الجوي���ة ق���د �سه���دت هجوما 
دمويا في كان���ون االول ت�سبب بمقتل متعاقد اميركي، 
مم���ا نجم عنه ت�سعيد كبي���ر بالتوترات انتهت بو�سوك 

حدوث حرب بين الواليات المتحدة وايران .
وفي وقت �سابق من هذا ال�سهر ت�سببت ف�سائل م�سلحة 
مدعومة من ايران بمقتل جنديين اميركيين اآخرين في 
قاع���دة التاجي، وردت الوالي���ات المتحدة ب�سل�سلة من 
ال�سرب���ات الجوية، ولكن الو�س���ع بقي كما هو االن لم 

يت�ساعد اكثر .
وا�س���ارت تقارير ال���ى ان وزي���ر الخارجي���ة االميركي 
ماي���ك بومبيو، دعا خالل مناق�س���ات ح�سلت في البيت 
االبي����ض  ال���ى توجيه رد اكثر عنفا، عل���ى اأمل ان ازمة 
فايرو����ض كورونا �ستترك ايران في و�سع اكثر �سعفا. 
ولك���ن قائد قوات التحالف في العراق وقف �سد خطط 
رامية لتدمير �سبكة ف�سائل م�سلحة مدعومة من ايران 
بالقوة ف���ي العراق. محذرا من عواق���ب خطيرة توؤدي 

الى اندالع حرب مع ايران على ار�ض عراقية .
م���ن جانبها اتهمت كتائب حزب الل���ه العراقية في بيان 
لها بتاريخ 25 اآذار القوات االميركية باجراء "تحركات 
مريبة ف���ي محاولة منه���ا لتحقيق اه���داف م�سبوهة". 
وتوع���دت بانها �ستحول القواعد الت���ي �سي�ستهدفونها 

الى مقابر لهم .
وا�ساف الف�سيل الم�سلح ان الواليات المتحدة ت�ستغل 
الو�س���ع ال�سعب الذي يمر في���ه البلد الناجم عن تف�سي 

وباء كورونا.
و�سه���د الع���راق وفاة 46 �سخ�س���ا حت���ى االآن متاأثرين 
بمر����ض فايرو����ض كورون���ا، ويه���دد انت�س���ار المر�ض 
بزي���ادة العبء على النظام ال�سح���ي العراقي في وقت 
يواج���ه فيه البل���د رك���ودا اقت�ساديا ناجم���ا عن هبوط 

ا�سعار النفط .
وا�س���رت قي���ادة التحال���ف الدول���ي في الع���راق ب�سكل 
وا�س���ح عل���ى ان ان�سحابها من قاعدة )ك���ي وان( لي�ض 
ل���ه عالقة بتف�سي وباء كورون���ا او بتهديدات الف�سائل 

الم�سلحة .
و�س���رح ناطق با�سم التحالف الدول���ي االحد بقوله ان 
"هذه التنقالت الع�سكرية مخطط لها منذ فترة طويلة 

بالتن�سيق مع الحكومة العراقية."
وا�ساف الجن���رال فن�سينت باركر ب���ان االن�سحاب من 
قاع���دة )كي وان( "يعتب���ر يوما م�سرفا اآخ���ر ل�سركائنا 
م���ن الق���وات العراقي���ة وق���وات التحال���ف الدولي �سد 

داع�ض ."
 عن: موقع نا�ضنال انتر�ضت االأميركي

 بغداد / المدى

بع���د �ساعات م���ن ان�سحاب ق���وات التحالف 
الدول���ي م���ن راب���ع قاع���دة لهم ف���ي العراق، 
منظوم���ة  المتح���دة،  الوالي���ات  ن�س���رت 
�سواري���خ باتري���وت للدف���اع الج���وي ف���ي 
الع���راق. وتاأت���ي ه���ذه الخط���وة بع���د نحو 
�سهري���ن م���ن تعر����ض الق���وات االأمريكي���ة 

لهجوم ب�سواريخ بال�ستية اإيرانية.
وتتفاو�ض وا�سنطن وبغداد لن�سر منظومة 
الدف���اع الج���وي منذ كان���ون الثاني 2020، 
حين ا�ستهدفت طه���ران ب�سواريخ بال�ستية 
قاع���دة عي���ن االأ�سد ف���ي غربي الع���راق، ردًا 
قا�س���م  االيران���ي  الجن���رال  اغتي���ال  عل���ى 
�سليمان���ي ونائ���ب رئي�ض هيئ���ة الح�سد ابو 

مهدي المهند�ض.
ولم يت�سح على الفور ما اإذا كانت الواليات 
المتحدة قد ح�سلت في النهاية على موافقة 

الحكومة العراقية.
وق���د و�سل���ت اإح���دى بطاري���ات باتري���وت 
اإل���ى قاع���دة عين االأ�س���د، الت���ي ينت�سر فيها 
جن���ود اميركيون، االأ�سب���وع الما�سي، وتم 
تركيبها، وفق���ًا لم�سوؤول ع�سك���ري اأميركي 

وم�سدر ع�سكري عراقي.
وقال الم�سوؤول االأميركي اإن "بطارية اأخرى 
و�سل���ت اإل���ى قاعدة ف���ي اأربي���ل". واأ�ساف 
الم�س���وؤول نف�س���ه اأن "بطاريتي���ن اأخريي���ن 
ال ت���زاالن في الكوي���ت بانتظ���ار نقلهما اإلى 
الع���راق". وتتك���ون اأنظم���ة باتري���وت م���ن 
رادارات فائقة التطور و�سواريخ اعترا�ض 
ق���ادرة على تدمي���ر �س���اروخ بال�ستي خالل 

تحليقه.
عل���ى  مطل���ع  ع�سك���ري  م�س���در  وق���ال 
المفاو�سات لوكالة فران�ض بر�ض، قبل ايام 
اإن "م�سوؤولي���ن عراقيي���ن رفيعي الم�ستوى 
اأ�س���اروا خ���الل اجتم���اع م���ع قائ���د القيادة 
المركزية االأميركية الجنرال كينيث ماكنزي 
في �سب���اط الما�سي، اإلى اأن وا�سنطن يمكن 
اأن تمن���ح بغ���داد غط���اء �سيا�سي���ًا، بخف����ض 
عديده���ا في الع���راق م���ع ن�س���ر ال�سواريخ 

الدفاعية".
وبالفع���ل، فقد �سحب التحالف الدولي الذي 
تقوده الواليات المتحدة جنوده من قواعد 

عدة.
وت�سلم���ت القوات الم�سترك���ة، االثنين، مقر 
التحالف الدولي في نينوى. وقالت في بيان 

اإنه "بن���اًء على نتائ���ج الح���وارات المثمرة 
بين الحكوم���ة العراقية والتحالف الدولي، 
جرى اإعادة الموقع الذي كانت ت�سغله بعثة 
التحال���ف داخ���ل مع�سكر في قي���ادة عمليات 

نينوى، اإلى القوات العراقية".
وكانت ق���وات التحالف الدولي ق���د اأعادت، 
ف���ي محافظ���ة   K1 مع�سك���ر االأح���د،  ي���وم 
كرك���وك، اإل���ى الق���وات العراقي���ة. الجدي���ر 
بالذك���ر، اأن قاع���دة k1 تعر�س���ت لهجم���ات 
بع�سرات ال�سواريخ ن���وع كاتيو�سا، مّرات 

عدة خالل االأ�سهر الما�سية.
كم���ا اأع���ادت بعث���ة التحال���ف الدول���ي، يوم 
ال���ذي كان���ت  الخمي����ض الما�س���ي الموق���ع 
ت�سغله ف���ي قاعدة القي���ارة الجوية، جنوب 

المو�سل.
واأعلن���ت خلي���ة االإع���الم االأمني، ف���ي بيان، 
االأمني���ة  الق���وات  اإن  الما�س���ي،  الخمي����ض 
العراقي���ة، ت�سلمت قاعدة القائ���م الع�سكرية 
ف���ي محافظ���ة االأنب���ار، غرب���ي الب���الد، بعد 
ان�سح���اب ق���وات التحالف الدول���ي منها مع 

تجهيزاتها الع�سكرية كافة.
الدول���ي  التحال���ف  ف���ي  وق���ال م�سوؤول���ون 
ل�)فران����ض بر����ض( اإن اله���دف النهائ���ي هو 
موا�سل���ة دعم القوات العراقي���ة التي تقاتل 
فل���ول تنظيم داع����ض، لكن "م���ن قواعد اأقل 

وبعدي���د اأق���ل". ويق���وم التحال���ف الدول���ي 
اأي�س���ًا ب�سح���ب مئ���ات م���ن مدربي���ه موقتًا، 
واأوق���ف كل التدريبات مع القوات العراقية 
منذ بداية اآذار، لتجّنب مخاطر تف�ّسي وباء 

كورونا الم�ستجد بين قواته.
ولف���ت دبلوما�س���ي غربي في بغ���داد اإلى اأن 
الباتريوت،  من  المتحدة  الوالي���ات  "هدف 
ه���و حماية قواتها الموج���ودة االآن في عدد 

اأقل من القواعد".
وحذر رئي�ض حكومة ت�سريف االأعمال عادل 
عب���د المه���دي، ي���وم االثنين م���ن "خطورة 
القي���ام ب���اي عم���ل تعر�س���ي ب���دون موافقة 
الحكوم���ة العراقية"، م���ن دون االإ�سارة اإلى 

الباتريوت.
وقال عبد المهدي في بيان، اإنه يتابع "بقلق 
المعلومات التي تر�سدها قواتنا من وجود 
طيران غير مرخ�ض به" بالقرب من مناطق 
ع�سكري���ة ف���ي "�سبايكر ومع�سك���ر ال�سهداء 
في ال���دوز ومطار حلي���وة ومع�سكر اأ�سرف 

والمن�سورية وغيرها".
وفي تموز الما�سي، ق�سفت طائرة مجهولة 
مع�سك���ر ال�سه���داء في ناحي���ة اآمرلي، �سمال 
�سرقي �سالح الدين )وهو اأحد المع�سكرات 
الت���ي ذكره���ا بي���ان عب���د المه���دي االأخير(، 
وت�سب���ب بج���رح عن�سرين تابعي���ن للح�سد 

ال�سعبي، بح�سب الرواية الحكومية.
ونف���ت وا�سنط���ن، اآن���ذاك م�سوؤوليته���ا عن 
الهج���وم، فيم���ا ت�سرب���ت معلوم���ات حينها، 
ب���اأن الق�س���ف كان موجهًا �س���د م�ست�سارين 

اإيرانيين متواجدين داخل المع�سكر.
و�س���ّكل عب���د المه���دي، بع���د الح���ادث لجنة 
تحقيقي���ة، فيم���ا قالت جه���ات بالح�س���د، اإن 
طائرات اأميريكي���ة م�سّيرة، هاجمت "ح�سد 

التركمان" في اآمرلي.
اأما القاعدة ال�سهي���رة "�سبايكر"، فمعروف 
اأنه���ا ت�سم ق���وات م���ن الجي����ض وال�سرطة، 
باال�سافة اإلى ف�سائل م���ن الح�سد ال�سعبي، 
وكذلك الح���ال مع "مع�سكر العراق الجديد" 
وال���ذي كان يعرف ف���ي ال�ساب���ق ب�"مع�سكر 

اأ�سرف".
و"اأ�س���رف"، �سم���ال بعقوب���ة، كان ي�سم في 
ال�ساب���ق ق���وات اإيراني���ة معار�س���ة للنظام 
المعروف���ة  اال�سالمي���ة،  الجمهوري���ة  ف���ي 
ب�"مجاهدي خلق"، تحول فيما بعد الى مقر 

رئي�ض لقوات الح�سد في ديالى.
اأم���ا مط���ار حلي���وة �س���رق داق���وق )جنوب 
كركوك(، في�س���م اأي�سًا ف�سائ���ل من الح�سد 
ال�سعب���ي، وكذلك الح���ال ف���ي المن�سورية، 
�سم���ال �س���رق بعقوب���ة، وب�سماي���ة جن���وب 
�سرق بغ���داد. واأع���رب الجي����ض االأميركي، 
موؤخ���رًا، عن مخاوف���ه حيال تهدي���دات قال 
اإنه���ا "و�سيكة من ق���وات مدعومة من اإيران 
للق���وات االأميركي���ة ف���ي الع���راق"، والت���ي 
اأ�سبح���ت االآن ف���ي حال���ة تاأه���ب ق�س���وى. 
وتق���ول اإي���ران اإن الوالي���ات المتحدة ت�سن 
ف���ي  "حرب���ًا نف�سي���ة".  وق���ال قائ���د كبي���ر 
الحر�ض الث���وري االإيراني اإن ب���الده �سترد 
عل���ى اأي خط���وات عدائي���ة اأميركي���ة. وقال 
المر�سد االيراني علي خامنئي يوم الثالثاء 
الما�س���ي، اإن طه���ران ال ت�سع���ى للحرب مع 
الوالي���ات المتح���دة على الرغم م���ن التوتر 
االأميركي���ة  العقوب���ات  ب�س���اأن  المتزاي���د 
والق���درات النووي���ة االإيراني���ة وبرنامجها 

ال�ساروخي.
والمطلوب اأن يح�سل التحالف الدولي على 
�سوء اأخ�سر من الحكومة العراقية لتحليق 
اأي طائ���رات ا�ستط���الع وطائ���رات م�سّيرة، 
غي���ر اأن تل���ك االأذون���ات انته���ت ف���ي اأوائل 

كانون الثاني.
ورغ���م ذل���ك، ال ت���زال الطائ���رات الم�سّي���رة 

االأميركية تحلق في االأجواء العراقية.

 بغداد / المدى

تبدو مهمة رئي�ش مجل�ش 
الوزراء المكلف عدنان 
الزرفي معقدة و�ضائكة 

في ظل التقاطعات 
واالنق�ضامات بين القوى 
ال�ضيعية على منح الثقة 

لحكومته في البرلمان، 
فيما ك�ضفت او�ضاط 

�ضيا�ضية ان القوى ال�ضنية 
والكردية ال تدعم اي 
مر�ضح جدلي لرئا�ضة  

الحكومة، متوقعة تكرار 
�ضيناريو محمد عالوي 

مع الزرفي.

ويقول يونادم كنا رئي�ض كتلة الرافدين 
البرلماني����ة ف����ي ت�سري����ح ل�)الم����دى( اإن 
ول����م  م�ستم����رة  مازال����ت  "المفاو�س����ات 
تح�سم كل الخالفات واالعترا�سات على 
تول����ي عدن����ان الزرفي رئا�س����ة الحكومة 
المقبلة"، الفتا اإلى اأن "الرئي�ض المكلف 
اخب����ر النواب الداعمين ل����ه انه �سيطرح 
كابينته الحكومي����ة على مجل�ض النواب 

في التوقيتات الد�ستورية".

اآذار  �سه����ر  م����ن  ع�س����ر  ال�ساد�����ض  وف����ي 
الج����اري ق����دم �سبع����ون نائب����ا طلب����ا اإلى 
رئي�����ض الجمهوري����ة يطالبون����ه بتكليف 
عدن����ان الزرف����ي بت�سكي����ل الحكومة بعد 
ف�س����ل مفاو�س����ات اللجن����ة ال�سباعية في 
التو�س����ل اإل����ى اتف����اق لتقدي����م مر�سحها 

لرئا�سة الحكومة.
وعل����ى اث����ر ه����ذا الطل����ب كل����ف رئي�����ض 
الجمهوري����ة بره����م �سال����ح رئي�����ض كتلة 

عدن����ان  البرلماني����ة  الن�س����ر  ائت����الف 
الزرفي بت�سكيل مجل�ض الوزراء وتقديم 
حكومته خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوما 

الى البرلمان.
ويوؤك����د كن����ا اأن "توجه الزرف����ي الحالي 
البرلم����ان  ف����ي  نح����و عر�����ض حكومت����ه 
و�سيترك القرار الأع�ساء مجل�ض النواب 
برف�سه����ا اأو قبولها"، الفتا اإلى اأن "كتلة 
ال�سيعي����ة  االط����راف  اكث����ر  م����ن  الفت����ح 

ادارة  الزرف����ي  تول����ي  عل����ى  اعترا�س����ا 
الحكومة".

ويك�سف النائب ع����ن المكون الم�سيحي 
"ع����دد الن����واب الداعمي����ن لتر�سي����ح  اأن 
عدن����ان الزرف����ي ي�س����ل اإل����ى مئ����ة نائب 
م����ن المك����ون ال�سيعي تحدي����دا اما باقي 
المكونات لم تعلن موقفها ب�سكل ر�سمي 
بالرف�����ض او القب����ول"، م�ست����دركا "لكن 
اإل����ى الزرف����ي  هن����اك ا�س����ارات و�سل����ت 

م����ن االط����راف الكردي����ة وال�سني����ة عل����ى 
انه����ا ال تدع����م اي مر�سح جدل����ي لرئا�سة 

الحكومة".
والأكثر من م����رة طالب تحالف الفتح من 
رئي�ض الحكوم����ة المكلف عدنان الزرفي 
ب�سح����ب تر�سيح����ه واالعت����ذار ع����ن هذه 
المهمة، ويعتبر اأن اآلية التر�سيح من قبل 
رئي�ض الجمهورية لم تكن د�ستورية وال 
قانونية وخارج ارادة  الكتل ال�سيعية .

ويق����ول النائب كن����ا اإن "الكت����ل ال�سنية 
والكردي����ة ل����م تعل����ن رف�سه����ا اأو قبولها 
مجل�����ض  لرئا�س����ة  الزرف����ي  لتر�سي����ح 
"الرئي�����ض  ال����وزراء"، موؤك����دا عل����ى ان 
المكل����ف م�سر على الذه����اب اإلى مجل�ض 
الوزاري����ة  قائمت����ه  لط����رح  الن����واب 

المقترحة".
ف����ي  "التوق����ع �سع����ب  اأن  اإل����ى  ويلف����ت 
واالنق�سام����ات  التداعي����ات  ه����ذه  ظ����ل 

وكل  الطري����ق  منت�س����ف  ف����ي  ومازلن����ا 
ال�سيناريوه����ات والخي����ارات مفتوح����ة 
عل����ى القب����ول بحكومت����ه اأو رف�سها كما 
ح�سل مع المكلف ال�سابق محمد توفيق 

عالوي".
وف����ي اللحظات االخي����رة �سحبت غالبية 
الكت����ل ال�سيعي����ة دعمها للمر�س����ح محمد 
توفي����ق ع����الوي ال����ذي اخت����ار كابينت����ه 
الحكومي����ة من خ����ارج الكت����ل، وا�سطر 
بع����د ذل����ك اإل����ى االعت����ذار ع����ن التكلي����ف 

و�سحب تر�سيحه.
م����ن جهته يعتق����د ع�سو ائت����الف الن�سر 
محم����د عبد رب����ه اأن "هناك كت����ال تحاول 
اعاقة تمرير اي مر�سح يطرح في الفترة 
الحالي����ة م����ن اجل االبق����اء عل����ى رئي�ض 
الحكومة الم�ستقيل عادل عبد المهدي"، 
الفتا اإلى اأن "هذه الكتل الداعمة لرئي�ض 
الحكوم����ة الم�ستقي����ل ق����د ح�سل����ت على 
امتيازات كبيرة منه وت�سعى للمحافظة 

عليها".
وي�سيف عبد ربه في حديث مع )المدى( 
ان "المفاو�س����ات مازال����ت م�ستم����رة مع 
المعار�س����ة  ال�سيا�سي����ة   الكت����ل  جمي����ع 
ول����م تتو�س����ل حت����ى ه����ذه اللحظ����ة اإلى 
اتف����اق" موؤكدا ان "كتل����ة الفتح من ا�سد 
المعتر�سين على تر�سيح الزرفي لموقع 

رئا�سة مجل�ض الوزراء".
ويوؤك����د اأن "الزرف����ي ي�سعى اإل����ى اإقناع 
اغلب الكتل ال�سيا�سي����ة قبل التوجه اإلى 
البرلم����ان لعر�����ض حكومت����ه للت�سويت 
الكت����ل  "مواق����ف  ان  معتب����را  عليه����ا"، 
ال�سيعي����ة م����ن اي مكلف جدي����د بدال عن 

عبد المهدي دائما ما تكون متخبطة".
ويعتقد ع�سو ائتالف الن�سر اأن "يتكرر 
م����ع عدن����ان  ع����الوي  �سيناري����و محم����د 
الزرف����ي و�سيتم رف�سه من قب����ل روؤ�ساء 
"هن����اك  اأن  مبين����ا  ال�سيا�سي����ة"،  الكت����ل 
اكثر من �سبعين نائبا �سيعيا يقفون اإلى 
جان����ب رئي�ض الحكوم����ة المكلف عدنان 

الزرفي".
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رئي�ش احلكومة املكلف لداعميه: 
الكابينة �ضتطرح على جمل�ش 
النواب وفق التوقيتات 

ن�ضبت املنظومات الدفاعية يف عني االأ�ضد واأربيل تزامنًا مع االن�ضحاب اأكد اأنه �ضي�ضتمر بدعم العراقيني 

قو�ت �أمنية 
تفر�ض حظرً� 
للتجو�ل يف 
بغد�د .. عد�سة: 
حممود روؤوف

التحالف الدويل: اإخالء القواعد 
ال�صغرية لي�س له عالقة بكورونا 

وهجمات الكاتيو�صا

وا�صنطن ت�صتبدل 4 قواعد للتحالف الدويل 
ببطاريات باتريوت
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 طالب عبد العزيز
قناطر

 ، قلت: لعل الب�سرى جاءت من ال�سماء. اليوم، ويف �سباح ربيعي نديٍّ
�سمع���ت �س���وت بلبل، ب���دا مبحوح���ًا، غريبا مثل �سوتي ب���ن النخل، 
�سمعت���ه بعد اأن يئ�ست م���ن �سماعه، اأقول هذا بع���د اأن اختفت البالبل 
م���ن ب�ساتن ابي اخل�سي���ب كلها- هل بقي يف اب���ي اخل�سيب ب�ستان 
للبالب���ل؟- ومل يبق م���ن الطيور التي كانت اأن�َس االه���ل اإال الع�سفور 
النط���اط ال�سغ���ر والفاخت���ة، القمري���ة  النائح���ة اب���دًا. مل اأتبينه بن 
ال�سع���ف وعراجن العام املا�س���ي، ومل اأ�سدقه �سوت���ًا و�سورًة، قلت 
رمب���ا جاءين �سوته من قف�س يف بي���ت اجلران، اأو لعله �سلَّ طريقه 
اىل عب���ادان الت���ي عرب النهر، حيث يعي�س هن���اك، اآمنا، اأو طابت ريح 
و�سم�س الب�سرة يف حنجرته فجاءين يائ�سًا، يبحث يف النخل عندي 

عن حلظة للم�سرة، رمبا.
ومث���ل من�سعب قلُب���ه باالمل، رح���ت اأنعم النظر يف النخ���ل املرتامي، 
احت���رى جهة ال�سوت باأذين كيم���ا ا�ستدل عليه بعين���ي، لكنني، ويف 
َمْهَم���ٍه من ه���ذه وتلك، وعلى اأُملُ���وٍد توٍت �سغر اأب�سرت���ه، كان غريبًا 
حق���ًا، وخائفًا، متوج�سًا اأكرث مني، ولك���ي اأبلغه ماأمنه �سحت بنظري 
اىل ناحي���ٍة م���ا يف االر�س، قلُت له: ِعْم خرًا اأخ���ي يف الغربة، فما اأنا 
ممن ي�سجنون البالبل يف االقفا�س، وال متعقب ذا اجلناح يف حمنته، 
انا اأريدك كل يوم هنا، تاأتي ايل، اأ�ساطرك الغربة، وقد ن�ستعيد االيام 
معًا، اأنت تقف على املود التوت حتى يكرب، واأنا اغر�س ال�سوء كيما 
اأراك، اأن���ت تفرد جناحيك قبالة ال�سم����س والريح، واأنا اأكتب الق�سائد 
التي حتب، ال، لن اأدع اأحدًا يتعقبك، فكن بلباًل كما اأنت، هناك من تذله 

الغربة بدونك، هو، انا طالب عبد العزيز.
ال اأكت���ب جنوى الأحد، وال اأن�س���د لنف�سي �سع���ادات اأجهلها، ومل اأ�سهد 
ي���وم حفل افتتاح مدر�سة املحمودية �سن���ة 1929، التي بناها حممود 
جلب���ي اآل عبد الواح���د، لكنني، تذكرُت، انه اأطل���ق )1000( األف بلبل 
يف �ساحته���ا يومذاك، ويف ع���رف النا�س هنا، اأنه طل���ب من كل طالب 
متقدم للدرا�سة فيها اح�سار بلبل واحٍد، لكنَّ الطالب واهليهم اأ�سّروه 
بانه���م اح�سروا الف بلبل وبلبل!! هل ا�س���رَّ النا�ُس اخل�سيبيون الف 
ليل���ة وليل���ة للبا�سا اجللبي حكاي���ة هنا؟ ال اأعلم، لكنن���ي �سهدت بع�سًا 
م���ن الزم���ن االخ�سر ذاك، ي���وم كانت الطيور تاأتي م���ن اقا�سي الدنيا 
اىل هنا، لت�سهد معن���ا موا�سم التمر والفاكهة واخل�سار. اللقلق يتخذ 
من املنارة مقام���ًة، والبوا�سق وال�سواهن من روؤو�س النخل وكنات، 
والفاخت القمري من العراجن مفازة، وكل من �ساقت الريح بجناحه 

وتعقبت اال�سفاُر ار�سه ياأتي وين�سد املباهج فياأخذها اليه.
 م���ا يل افت����س يف القيع���ة عن م���اء لل�سرب فال اأجده؟ م���ا يل اأبحث يف 
جن���اح البلب���ل عن هداأة لل���روح فال اأدونه���ا اإال خائفًا؟ م���ا يل ال اغادر 
البي���ت اإال مع�س���وب الفم واملنخ���ر والكفن؟ اأالأنني اأتي���ُت الفجر باقة 
ورد م���ن ب�ستان بدر بن �ساك���ر ال�سياب؟ اأالأنني تذك���رُت ال�سعدي ابن 
يو�س���ف يف املحمودي���ة طالبًا؟ اأم الأنني ال اغ���ادر الب�سرة اإال الأعودها 
�سك���رى مري�س���ًة؟ هناك من ال يف���رد يل �سريرًا على �سطه���ا، هناك من 
يلق���ي يف مائها م���ا لو القاه يف جوف���ه ملات، هناك م���ن اهملها مدينًة، 
واأغرقه���ا بجهله، وه���دَّ ا�سوارها عليه���ا... اأما اأنا فمازل���ت اأقتطع من 
مف���ازة حزين قنط���رة لعبوره���ا، اأبحث يف �سع���ف نخيلها ع���ن ماأمن 
�سغ���ر لبلبلها االخر، ذاك ال���ذي راأيته فجر اأم����س االول، وقد اأيقظ 

املواجع كلها.

اآخر البالبل في اأبي الخ�صيب

مثل من�شعب قلُبه باالمل، رحت اأنعم 
النظ��ر في النخ��ل المترام��ي، اتحرى 
جهة ال�شوت باأذني كيما ا�شتدل عليه 
بعين��ي، لكنني، وف��ي َمْهَم��ٍه من هذه 

وتلك،

نهى ال�شراف

ب���دون �سك، فاإن االنت�س���ار ال�سريع وامللفت 
لفرو�س كورونا على م�ستوى دول العامل، 
اأمر مقلق لالخت�سا�سن من علماء االأوبئة 
الفايرو�س���ات،  خمت���ربات  يف  والعامل���ن 
اإ�ساف���ة اإىل االأطب���اء والعامل���ن يف املجال 
ال�سح���ي، اأما قلقه���م فمتاأت م���ن �سعورهم 
بامل�سوؤولي���ة الكب���رة امللق���اة عل���ى عاتقهم 
لدرء خطر انت�سار هذا الفرو�س وحماولة 
الحتوائه وع���الج االأ�سرار الت���ي ي�سببها، 
م���ع م�ساعفة اجلهود والدخ���ول يف �سباق 
م���ع الزم���ن الإيج���اد ع���الج اأو حت���ى لق���اح 
الإيق���اف م���ّد تاأثرات���ه املدمرة عل���ى �سحة 
واالقت�س���اد  املعي�سي���ة  وحياته���م  الب�س���ر 

العاملي عمومًا.
اأم���ا الغمو�س ال���ذي يحيط ب���ه نف�سه، هذا 
املخل���وق املجه���ري ال���ذي قد يك���ون مميتًا 
لبع����س فئ���ات الب�س���ر خا�س���ة كب���ار ال�سن 
ميتلك���ون  الذي���ن  النا����س  م���ن  وغره���م 
تاريخ���ًا مر�سي���ًا مقلقًا؛ كمر�س���ى ال�سكري 
والقل���ب وال�سرط���ان واجله���از التنف�س���ي، 
ه���ذا الغمو����س يتعل���ق مباهي���ة الفرو�س 
و�سلوكه وط���رق انت�ساره وكيفية احلد من 
�س���رره، م���ع الكثر من االأ�سئل���ة وعالمات 
التعج���ب الت���ي ت�ستغ���ل يف نفو����س اأه���ل 
االأر����س ه���ذه االأيام ع���ن موع���د نهاية هذا 
يف  �سافي���ة  اإجاب���ات  ال  والأن  الكابو����س.  
الوق���ت احلا�سر، مع ت�س���ارب االآراء اأي�سًا 
بن اأه���ل العلم والتجربة وال�سراع االأزيل 
ال���ذي انبثق فج���اأة اإىل ال�سط���ح بن الدين 
والعل���م، كذل���ك االنت�س���ار املري���ع للخراف���ة 
واجلهل ب���ن النا�س يف بع�س دول العامل. 
كل ه���ذه االأ�سباب جمتمعة، وّلدت حالة من 
الذع���ر والهل���ع غ���ر م�سبوقة ب���داأت تظهر 
تاأثراته���ا على حياة النا����س اليومية، وما 
وم�ساه���د  اله�ستري���ة  الت�س���وق  موج���ات 
اأرف���ف املتاج���ر الكربى الفارغ���ة يف بع�س 
ال���دول االأوروبية وحتى بع����س الواليات 
االأمريكي���ة، اإال مث���ااًل �سارخًا عل���ى تف�سي 
هذا الذعر يف نفو�س النا�س حتى لكاأنه بداأ 
ي�سر جنبًا اإىل جنب مع تف�سي الفرو�س، 
ولهذا بداأن���ا ن�سهد ح���االت اإ�سابات كثرة 
بنوب���ات الهلع النف�سية �س���واء لكبار ال�سن 
�سي���ارات  �س���ارت  وبالفع���ل  ال�سغ���ار  اأو 
االأ�سعاف م�سغول���ة م�سبقًا مبحاولة جندة 
تفاقم���ت  الت���ي  احل���االت  ه���ذه  اأ�سح���اب 
موؤخرًا، والأن الو�سع ال�سحي العام مل يعد 
يحتمل املزي���د فاإن متخ�س�س���ن يف الطب 
النف�سي بداأوا مبحاوالت خجولة الحتواء 
فرو����س  النت�س���ار  النف�سي���ة  التداعي���ات 
كورون���ا، وذل���ك بن�س���ر الوع���ي ال�سح���ي، 

والكتاب���ة يف مواقعه���م ال�سخ�سي���ة وعق���د 
احلوارات التلفزيزنية.

 يوؤك���د د. باه���ر بط���ي؛ اخت�سا�س���ي عالج 
نف�سي يف والية اأوريغون االأمريكية، اأن 

ح���دوث نوب���ة الهل���ع احل���اد �س���واء اأكانت 
ق�سرة اأم طويلة، ل���ه تاأثرات �سلبية على 
ال�سحة البدنية خا�سة للم�سابن باأمرا�س 
القل���ب و�سغ���ط الدم كم���ا ميك���ن اأن يوؤدي 
تكراره���ا لالإ�ساب���ة به���ذه االأمرا����س فع���اًل 
لالأ�سخا�س االأ�سح���اء وعلى املدى البعيد، 
كذلك �سيكون هن���اك تاأثر �سلبي كبر على 
جهاز مناعة اجل�سم الأن التوتر الذي يرافق 
ه���ذه احلالة م���ن �ساأنه اأن يطل���ق هورمون 
الكورتيزول وهذا ب���دوره يقلل من املناعة 
ويعر�س اجل�سم خلطر االإ�سابة باالمرا�س 

املعدية ومنها الفرو�سية. 
-ه���ل هناك نق���اط ت�ساب���ه بن نوب���ة الهلع 

ال�سديدة والنوبة القلبية؟
يجيب د. باهر:  اأثناء نوبة الهلع قد يعاين 
االأ�سخا����س م���ن اأعرا����س ج�سدي���ة ا�سافة 
لل�سي���ق والتوت���ر النف�س���ي، حي���ث ي�سع���ر 
االن�س���ان بالتع���رق، م�س���اكل يف التنف����س، 
دوار، �سرع���ة �سرب���ات القل���ب، ق�سعري���رة 
ح���ارة اأو باردة  كذل���ك اأمل يف ال�سدر ويف 

الذبح���ة  ت�سب���ه  االأعرا����س  ه���ذه  املع���دة. 
القلبي���ة ولكنها لي�ست كذل���ك وال توؤدي اىل 
نوب���ة قلبية، مع ذلك ف���ان امل�سابن مبر�س 
لنوب���ة  عر�س���ة  يكون���وا  اأن  ميك���ن  قلب���ي 
قلبي���ة اأثناء الهلع ب�سبب �س���دة التوتر، اأما 
عند وج���ود �سك يف التمييز ب���ن احلالتن 
فيج���ب اللجوء اىل م�ساع���دة طبية فورية، 
اأعن���ي بذل���ك اأن امل���رء ميكن���ه متيي���ز نوبة 
الهل���ع لكون���ه عارفًا باأنه يع���اين م�سبقًا من 
القل���ق ومن اإمكاني���ة حدوث نوب���ات الهلع 

امل�ساحبة الأحداث معينة يف حياته.
 فيم���ا يتعلق باأ�سباب ح���دوث نوبات الهلع 
والقل���ق امل�ساحب له���ا يف الوقت احلا�سر 
فايرو����س  انت�س���ار  باأخب���ار  تتعل���ق  الت���ي 
كورون���ا، يق���ول د. باه���ر: "اإن القل���ق م���ن 
فرو�س كورون���ا يف احلقيقة ل���ه جانبان، 
يع���ود ال�سبب يف ذل���ك اىل عدم القدرة على 
التمييز ب���ن التهديد احلقيقي الذي ي�سكله 
املر����س والتهدي���د املت�سخ���م ال���ذي يتاأتى 
من التغطية االإعالمي���ة اله�سترية. ونظرًا 
لوجود قدر قليل ن�سبيًا من املعلومات حول 
فرو����س كورون���ا  COVID-19، يقابله 
قدر كبر م���ن عدم اليقن املحي���ط به، عدم 
اليقن هذا يولد �سل�سة اأفكار من نوع "ماذا 

لو"، ه���ذا يعني بيئة مهي���اأة حلدوث القلق 
الذي يبداأ بالتوالد لي�سبح مر�سيًا و�سواًل 

اىل الوقوع يف نوبات الهلع.
لذل���ك، ف���ان بداي���ة ال�سيط���رة عل���ى القل���ق 
للتفك���ر  الواع���ي  االختي���ار  م���ع  تب���داأ 
بعقالني���ة وواقعي���ة، بالت���ايل اخلروج من 
دائ���رة ال�"ماذا ل���و"، مبا يف ذل���ك االمتناع 
ع���ن الق���راءة الع�سوائي���ة ل���كل م���ا يرد يف 
ال�سو�سي���ال ميدي���ا اأو االإعالم ع���ن انت�سار 
الوب���اء، واالإطالع على امل���واد التي تخ�س 

الوقاية باأ�سلوب علمي وعملي فقط.
وي���رى د. بط���ي، اأن ع���دم معاجل���ة نوبات 
���ر  القل���ق وا�سط���راب الهل���ع ميك���ن اأن ُيوؤَثِّ
عل���ى جمي���ع مناح���ي احلي���اة. اإذ �سيتملك 
����س ملزيٍد من  االن�س���ان اخل���وف م���ن التعرُّ
نوب���ات الهلع؛ فيعي����س يف حالة دوامة من 
القلق املتوالد واخلوف من اخلوف نف�سه. 
ال توجد طريق���ٌة موؤكدٌة ملنع حدوث نوبات 
الهل���ع متى ما بداأت دوام���ة القلق املر�سي، 
الع���الج  م���ن  خ���ر  الوقاي���ة  تبق���ى  لذل���ك 
واملق�سود هنا الوقاية من القلق.  ولتاليف 
تك���رار احلالة، ين�س���ح مبحاولة احل�سول 
عل���ى ع���الٍج دوائ���ي مو�سوف طبي���ًا للقلق 
وخ�سو�س���ًا ال���ذي ت�ساحبه نوب���ات الهلع 

ويف اأقرب فر�سة ممكنة، اإ�سافة اإىل اأهمية 
تعلم تقنيات اال�سرتخاء والتنف�س العميق. 
هات���ان التقنيت���ان ت�ساع���دان االن�سان على 
ا�ستعادة الرتكيز العقلي، متى ما متكن من 
االنتقال من الت�ستت الذي ي�سببه القلق اىل 
االنتب���اه اىل اجل�س���م واع���ادة الرتابط مع 
العق���ل.  يف حن ميك���ن اللجوء اىل العالج 
النف�س���ي املعريف وتفعيل ق���درة العقل على 
متييز اال�ستنتاج���ات والتوقعات اخلاطئة 
وا�ستبدالها باأخرى عقالنية وايجابية، كما 
يو�سى باملواظبة على التمارين واالأن�سطة 
البدني���ة والتغذي���ة ال�سحية، الأنه���ا ت�ساعد 

على تخفيف حدة القلق.
عل���ى الرغ���م م���ن اأن نوب���ة الهلع ميك���ن اأن 
حت�س���ل يف م���كان اأو وقت غ���ر منا�سبن، 
تبقى تقنيات اال�سرتخاء والتنف�س العميق 
ه���ي االأمثل لل�سيطرة عليه���ا على اأية حال.  
امل�ساب���ن  باالأ�سخا����س  يتعل���ق  وفيم���ا 
االإعاق���ة  ذوي  اأو  ال�سيخوخ���ة  باأمرا����س 
مث���اًل، فيف�س���ل ع���دم تركه���م لوحده���م يف 
حال���ة توق���ع ح�سول ه���ذه النوب���ات لديهم 
وعند ح�سولها فيمكن م�ساعدتهم بتهدئتهم 
وطماأنتهم وعند ال�سك بح�سول نوبة قلبية 

فيجب طلب امل�ساعدة الطبية الفورية.

  بغداد/ العراق

 اأعلن���ت �سرك���ة اآ�سيا�سي���ل ع���ن مب���ادرة عاجلة الإغاث���ة ودعم 
اجلهود املبذولة ملواجهة تف�سي وباء كورونا يف العراق وذلك 
بتخ�سي�س مبلغ �سبعمائ���ة وخم�سون مليون دينار للحكومة 

العراقية وخم�سمائة الف دوالر حلكومة اإقليم كرد�ستان.
تاأت���ي هذه املب���ادرة العاجلة من اآ�سيا�سيل بع���د تف�سي الوباء 
يف مناط���ق متعددة م���ن بلدنا احلبيب. ا�ستجاب���ت اآ�سيا�سيل 
لهذه االزمة لالغاثة والوقوف بجانب ابناء بلدنا احلبيب يف 
الظ���روف ال�سعبة. ومن اجلدير بالذكر ان هذه املبادرة تاأتي 
مكمل���ة للعديد من املبادرات التي اطلقتها اآ�سيا�سيل منذ بداية 
اأزم���ة فايرو����س كورونا وت�سم���ل حمالت التوعي���ة واالر�ساد 
وتوزيع مواد التعقيم باال�سافة اىل املواد الغذائية اال�سا�سية 

للعوائل الفقرة.
ويف الوق���ت نف�سه، وجهت اآ�سيا�سيل نداءها لل�سعب العراقي 
باال�ستجابة لتعليمات اجلهات املخت�سة وااللتزام بالن�سائح 
املن�سو����س عليه���ا والبق���اء يف املن���زل من اأج���ل تخطي هذه 
املرحلة ال�سعبة. وقد كّر�ست اآ�سيا�سيل كل قنواتها االعالمية 
وموارده���ا الب�سري���ة وتكنولوجيا االت�س���االت التي متتلكها 

خلدمة هذه اجلهود.
وتعقيب���ًا عل���ى ه���ذه املب���ادرة، عّلق ال�سي���د ف���اروق م�سطفى 
ر�س���ول – رئي�س جمل�س ادارة اآ�سيا�سي���ل - قائاًل: "ا�ستجبنا 
لن���داء اال�ستغاث���ة ومنحنا مبل���غ �سبعمائ���ة وخم�سون مليون 
دينار عراقي ملواجهة هذا الوباء يف بلدنا احلبيب". واأ�ساف 
قائ���اًل: "مت اي�س���ا من���ح مبل���غ خم�سمائة ال���ف دوالر حلكومة 

اقليم كرد�ستان لنف�س الغر�س".

 ذي قار / ح�شني العامل

ك�سفت دائرة �سحة ذي قار يوم ام�س الثالثاء 
) 31 اذار 2020 ( ان م�ستوى االلتزام بحظر 
اال�سابة  انت�سار  لتفادي  املفرو�س  التجوال 
مبر�س الكورونا ي�سكل 80 باملئة يف املحافظة 
امل��ح��اف��ظ��ات  �سمن  ت�سنف  ال��ت��ي  امل���ذك���ورة 
وفيما  بالكورونا،  ا�سابات  االق��ل  العراقية 
فقط  م��وؤك��دة  ا�سابات  خم�س  ت�سجيل  اك��دت 
ان  اىل  ا�سارت  االن،  املر�س حتى  منذ ظهور 
ارتفاع الوعي مبخاطر الكورونا زاد من اقبال 

املراجعن ورفع اعداد احلاالت امل�ستبه بها.
وق������ال م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة ���س��ح��ة ذي ق���ار 
ان  ل�)املدى(  اجلابري  احل�سن  عبد  الدكتور 
قار  ذي  حمافظة  يف  ال�سحية  "املوؤ�س�سات 
امل�ستبه  للحاالت  )م�سحة(  عينة   264 �سحبت 
ان  غ��ر  االن،  وحتى  ال��وب��اء  ظهور  منذ  بها 
اال�سابات املوؤكدة هي خم�سة فقط"، مبينا ان 
وغادرت  متاما  �سفيت  اال�سابات  من  "اثنتن 
فقط  واحد  وم�ساب  توفيتا،  واثنتن  امل�سفى 
احل�سن  م�ست�سفى  يف  ال��ع��الج  قيد  زال  م��ا 

التعليمي".
وع���ن ا���س��ب��اب االرت���ف���اع يف اع����داد احل���االت 
قال اجلابري  االآونة االخرة  بها يف  امل�ستبه 
امل�ستبه  احل���االت  ت�سجيل  يف  "االرتفاع  ان 
 35 12 حالة يوميا قبل عدة ايام اىل  بها من 
االخ��ري��ن  ال��ي��وم��ن  خ��الل  بها  م�ستبه  ح��ال��ة 
يعود اىل تفهم املواطنن يف املحافظة وزيادة 
"هذا  ان  وا�ساف  املر�س"،  مبخاطر  وعيهم 
هو ما حفز الكثرين على مراجعة املوؤ�س�سات 
ال�سك  ت�ستدعي  اعرا�س  ظهور  حال  ال�سحية 
ا�سفر  وبالتايل  باملر�س  لال�سابة  بالتعر�س 
اال�ستباه  حلاالت  ا�سافية  اع��داد  ت�سجيل  عن 

باملر�س".
ق��ار ان  واو���س��ح مدير ع��ام دائ��رة �سحة ذي 
اال�سابة  اىل  ينظرون  عادوا  ما  "املواطنن 

خمجلة  و�سمة  انه  على  الكورونا  بفايرو�س 
املحدقه  املخاطر  حجم  يدركون  اخذوا  وامنا 

بهم وباأ�سرهم يف حال جتاهل اال�سابة".
ارج��اء اعالن  التي تقف وراء  ال��دواف��ع  وع��ن 
بعد  ما  بالكورونا اىل  املتوفن  ا�سابة بع�س 
قار  ذي  "حمافظة  ان  اجل��اب��ري  ق��ال  وفاتهم 
بفايرو�س  مل�سابن  وفاة  حالتي  فقط  �سجلت 
يف  وه��م  امل�سابن  راجعنا  حيث  ال��ك��ورون��ا 
وذلك  املر�س  مراحل  من  ج��دا  متاأخرة  حالة 
وخم��اط��ر  ب��اأع��را���س  وع��ي��ه��م  �سعف  نتيجة 
اخذ  "وحال مراجعتهم مت  املر�س"، وا�ساف 
بغداد  اىل  وار�سالها  منهم  للفح�س  عينات 
املختربية  النتائج  ظهور  قبل  ت��وف��وا  لكنهم 

التي ت�ستغرق يف العادة يومن".
راج��ع��وا  ب��ال��ك��ورون��ا  "امل�سابن  ان  مبينا 
جدا  ومتدهورة  متاأخرة  حالة  يف  امل�ست�سفى 
امل�ست�سفى ملدة  رق��دوا يف  ان  بعد  وقد توفوا 

يوم واحد".

التي ا�سارت اىل هروب  وعن حقيقة االخبار 
اح���د امل�����س��ت��ب��ه ب��ه��م م���ن احل��ج��ر يف رده���ات 
عام  مدير  ق��ال  التعليمي  احل�سن  م�ست�سفى 
يهرب  مل  "امل�ساب  ان  ق��ار  ذي  �سحة  دائ���رة 
من  عاد  ثم  الوقت  لبع�س  الردهة  غادر  وامنا 
تلقاء نف�سه، وهو يرقد حاليا يف احد الردهات 
حلن و�سول نتائج عينات الفح�س املختربي 
التي اخذت منه والتي ار�سلت اىل  خمتربات 

وزارة ال�سحة يف بغداد".        
التجوال  بحظر  املواطنن  التزام  مدى  وعن 
التجوال  بحظر  "االلتزام  ان  اجلابري  ق��ال 
اليوم  لكنه  املطلوب  امل�ستوى  دون  كان  وان 
اأف�سل بكثر من االيام ال�سابقة، فيمكن القول 
ي�سكل  ب�سوابط احلظر  املواطنن  التزام  ان 
معدالت  "ارتفاع  ع��ازي��ا  حاليا"،  باملئة   80
االلتزام ب�سوابط احلظر اىل تفهم املواطنن 

ملخاطر وباء الكورونا".
"دوافع  واو�سح مدير عام �سحة ذي قار ان 

اىل  مبعظمها  ت��ع��ود  ال��ت��ج��وال  ح��ظ��ر  خ���رق 
حاجة املواطنن وال�سيما العاملن يف القطاع 
احلرة  واملهن  الب�سطيات  وا�سحاب  اخلا�س 
وه��ذه  والأ���س��ره��م  لهم  عي�س  م�سدر  لتوفر 
االل��ت��زام  على  ال�سلبية  اآث��اره��ا  لها  ال��دواف��ع 
التجوال  "حظر  ان  اىل  منوها  باحلظر"، 
وان كان يت�سبب باأ�سرار مادية على ال�سرائح 
والفئات االجتماعية حمدودة الدخل والفقرة 
كونه  بكثر  اك��رب  االيجابية  ف��وائ��ده  ان  اال 

يحمي املجتمع من خماطر انت�سار الوباء".
العليا  احلكومية  "اجلهات  اجل��اب��ري  ودع��ا 
ال�سرائح  مل�ساعدة  منا�سبة  بدائل  ايجاد  اىل 
ال  حتى  اليومي  قوتها  توفر  يف  امل��ذك��ورة 
تت�سبب بخرق حظر التجوال وبالتايل تفاقم 

خماطر انت�سار الكورونا".  
قد  ق��ار  ذي  حمافظة  يف  طبي  م�سدر  وك��ان 
 )2020 اآذار   31( الثالثاء  ام�س  ي��وم  اعلن 
ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة  ا���س��اب��ة  ت�سجل 

كان  امل�ساب  ان  بن  وفيما  خم�سيني،  لرجل 
حمجورا منذ اربعة ايام لال�ستباه با�سابته، 
ا�سار اىل ان الفرق ال�سحية تعمل على تعفر 
عائلته  وحجر  النا�سرية  يف  امل�ساب  منزل 

منزليا.
ي��وم  اع��ل��ن��ت  ق���ار  دائ����رة �سحة ذي  وك��ان��ت 
جملة  ات��خ��اذ  ع��ن   )2020 اآذار   9( االث��ن��ن 
مر�س  انت�سار  ملنع  الوقائية  االج��راءات  من 
كورونا، وذلك بعد ت�سجيل اول حالة ا�سابة 
باملر�س لرجل �ستيني عائد من ايران قبل 20 
مواقع  ثالثة  تخ�سي�س  اك��دت  وفيما  يوما، 
دخول  منع  ق��ررت  ال�سحي،  والعزل  للحجر 

االجانب اىل املحافظة املذكورة.
اعلنت  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�سحة  وزارة  وك��ان��ت 
عدد  ارتفاع   ،)2020 اآذار   30( االثنن  ي��وم 
االإ�سابات بفرو�س كورونا يف عموم العراق 
اإىل 630 حالة، والوفيات اإىل 46، اأما حاالت 
اإ�سابة   83 ت�سجيل   م��وؤك��دة   ،125 ال�سفاء 
خ��الل  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة 

اليوم املذكور.
وال��ك��ورون��ا اأو )ف��رو���س ك��ورون��ا ووه��ان( 
كانون  منت�سف  يف  مبدئًيا  ُح��دد  مهلك  وب��اء 
ووه��ان  مدينة  يف   2019 االأول/دي�����س��م��رب 
مطلع  ب��ه  اال���س��اب��ة  وتف�ست  ال�سن،  و�سط 
العام احلايل 2020 ما ادى اىل هالك االآالف 
من امل�سابن باملر�س حتى االآن، وذلك بعد ان 
انتقل اىل العديد من البلدان رغم التحوطات 

والتدابر الوقائية.
وف����رو�����س����ات ك����ورون����ا ب��ح�����س��ب ت��ع��ري��ف 
وا�سعة  زم��رة  ه��ي  العاملية  ال�سحة  منظمة 
اأن  ميكن  فرو�سات  ت�سمل  الفرو�سات  من 
يف  االع���ت���الالت  م���ن  جم��م��وع��ة  يف  تت�سبب 
العادية  ال��ربد  نزلة  ب��ن  م��ا  ت���رتاوح  الب�سر، 

وبن املتالزمة التنف�سية احلادة الوخيمة.
تت�سبب  الزمرة  هذه  من  الفرو�سات  اأن  كما 

يف عدد من االأمرا�س احليوانية.

اأكد ت�شجيل خم�س اإ�شابات موؤكدة فقط

�صحة ذي قار: االلتزام بالحظر ي�صكل 80 % وارتفاع الوعي بمخاطر الكورونا حفز 
المواطنين على مراجعة الم�صت�صفيات وزاد من اأعداد الحاالت الم�صتبه بها

بيان �شحفي من اآ�شيا�شيل
في مبادرة عاجلة لمواجهة وباء 

كورونا في العراق

اآ�صيا�صيل متنح �صبعمائة 
وخم�صون مليون دينار للحكومة 
العراقية وخم�صمائة األف دوالر 

حلكومة اإقليم كرد�صتان

نوبات الهلع تتف�شى مع ت�شارع وترية انت�شار وباء كورونا

الغمو�س واالأخبار المت�صاربة �صاهما في ارتفاع ح�صيلة القلق بين النا�س
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 ت��خ�����ض��ي�����ص م�������ض���اع���دات م��ال��ي��ة ط���ارئ���ة ل���ات���ح���ادات ال���م���ت�������ض���ّررة م���ن ك���ورون���ا

 اإياد ال�ضاحلي
مصارحة حرة

تتوا�س���ل مب���ادرات العراقيني االأخي���ار يف االأي���ام الع�سيبة التي 
متّر بها الب�سرية جمع���اء ملكافحة وباء كورونا امل�ستجد وموؤازرة 
املت�سّررين منه اأماًل با�ستمرار احلياة و�سط قلق م�سروع من تزايد 
ح���االت االإ�ساب���ة باملر�ض برغم االإج���راءات االحرتازي���ة امل�سّددة 
الت���ي تفر�سها احلكوم���ة بالتعاون مع املواطن���ني حماية الأنف�سهم 
ودفاع���ًا عن العراق من االنهيار ال�سح���ي اإذا ما فقد ال�سيطرة على 
الفريو�ض مثلما اأح���ال اأنظمة �سحية عريقة يف دول اأوروبية اىل 

العجز التام.
و�س���ط كل ذل���ك، كانت ل�سريح���ة الريا�سي���ني مواقفه���م االن�سانية 
العظيم���ة وه���م يت�سابق���ون الأداء املَه���ام التطّوعي���ة واال�ستجاب���ة 
للحم���الت املُنق���ذة الآالف االأ�س���ر ذات الدخل املحدود ال���ذي ال َي�سدُّ 
حاجّي���ات البيت ال�سهرية، ومنها من ال تتقا�سى راتبًا اأو منحة اأو 
حت���ى اأجرًا يوميًا نظري القيام باأعمال ح���رة اإما ملر�ض ويل اأمرها 
اأو ع���دم وجود معي���ل لها اأ�ساًل وتعي�ض على تلق���ي امل�ساعدات من 

ا�سحاب املروءة وما اأكرثهم يف بلدنا.
والق���ت حمل���ة موؤ�ّس�س���ة امل���دى )اأ�سط���ب دي���ن( دعم���ًا كب���ريًا م���ن 
الريا�سي���ني واالإعالمي���ني برغم م�سي عّدة اأي���ام على اإطالقها عرب 
موق���ع التوا�سل االجتماع���ي )الفي�سبوك( موؤك���دة يف من�سور لها 
)بينما نلتزم بالتعليمات الوقائية من كورونا، ونبقى يف منازلنا، 
تعي����ض عائ���الت عراقي���ة حال���ة ُيرث���ى له���ا ب�سب���ب توق���ف احلياة 
واالأعم���ال، وكّلما مّر الوقت، مع ا�ستمرار احلظر، تتقّل�ض فر�سهم 
يف النج���اة، وه���م ي�ستنف���دون قوته���م م���ن دون اأم���ل بامل�ساعدة، 
ول���ن نواجه ه���ذه االأزمة اإال بالتعاطف مع ه���وؤالء، واإظهار قدرتنا 
على التكاف���ل والتعاون، ولن يكلفنا االأمر �س���وى حماولة ب�سيطة 
لتخفي���ف االأحمال عليهم، بحذف ديونه���م يف االأ�سواق واملحالت، 
ل���ذا �ساهموا بالذهاب اإىل اأي حم���ل اأو �سوبر ماركت واأ�ساألوا عن 

ديون الفقراء واأ�سطبوا قدر ما ت�ستطيعون(.
رواُد الريا�س���ة وجنوُم الكرة وم�سوؤول���ون يف ممثليات االأوملبية 
املنا�س���دات  اأروع  �سّجل���وا  واإعالمي���ون  واالأندي���ة  واالحت���ادات 
املتماهي���ة مع حملة املدى حل���ّث مي�سوري احلال على �سطب ديون 
العوائ���ل املتعّفف���ة من خ���الل مقاطع فيدي���و حتّدثوا فيه���ا بعفوية 
دافعه���ا الغ���رية والنخوة واالإح�س���ان لالآخرين الذي���ن ال ميتلكون 
ثمن قوت يومهم ويهّددهم احلجر املنزيل باملوت البطيء ل�سعوبة 
ت�سديد ديونهم و�سراء الغذاء وبقية م�ستلزمات املعي�سة الكرمية.

له���ذا مل يتاأخر اأهل الريا�س���ة واالإعالم عن التفاعل مع حملة املدى 
ونذكره���م باعتزاز كبري وهم: اخلبري الكروي الدكتور عبد القادر 
زين���ل، واملدرب اأكرم �سلمان، والالعب الدويل ال�سابق عبدال�سمد 
اأ�سد، ورئي�ض احتاد كرة ال�سلة الدكتور ح�سني العميدي، ورئي�ض 
احت���اد كرة القدم االأ�سبق ح�سني �سعيد، واإبراهيم خليل احلوي�ض 
رئي����ض ممثلي���ة اللجن���ة االأوملبي���ة يف حمافظ���ة االنب���ار ومن�ّسق 
�س���وؤون وزارة ال�سب���اب والريا�سة يف املحافظ���ة، واملُكلف باإدارة 
�س���وؤون احت���اد كرة الق���دم اأحم���د عبا�ض، وامل���درب عدن���ان حمد، 
وعم���ار ثام���ر امل�سه���داين رئي����ض الهيئ���ة االإدارية لن���ادي نينوى 
الريا�سي، واالإعالم���ي الريا�سي ح�سام ح�سن، واحلار�ض الدويل 
ن���ور �سربي، وامل���درب يون�ض القطان وال�سحفي���ني رعد العراقي 
وعم���ر قبع، فيما توا�سل معنا الالع���ب الدويل ال�سابق عالء اأحمد 
ورئي����ض الهيئة االإدارية لنادي اأربي���ل الريا�سي الدكتور عبد الله 
جميد والعب املنتخب الوطني �سفاء هادي ووعدوا بامل�ساركة يف 

احلملة وار�سال مقاطع الفيديو الحقًا.
ا�ستجاب���ة مثل ه���ذه ُت�سع���ر اأي عراق���ي بالفخ���ر والطماأنينة على 
تالحم النا�ض فيما بينهم النت�سال الفقراء من حمنة مريرة ت�ساف 
اىل ماآ�س���ي ُحق���ب �سابق���ة مل متنع اأي عراقي م���ن م�ساندة الغريب 
قبل القري���ب، واأثبتت م���روءة اأبناء الرافدين االأ�س���الء اأنهم خري 

االأوفياء بُجودهم واأنبل املدافعني عن كرامة البوؤ�ساء.

ُنبالء الريا�ضة وديون الفقراء

القت حملة موؤ�ّض�ضة المدى )اأ�ضطب 
دين( دعمًا كبيراً من الريا�ضيين 

واالإعاميين برغم م�ضي عّدة اأيام على 
اإطاقها عبر موقع التوا�ضل االجتماعي 

)الفي�ضبوك( موؤكدة في من�ضور لها 
)بينما نلتزم بالتعليمات الوقائية من 

كورونا، ونبقى في منازلنا... 

نظام التجّمع لدوري غرب القارة لم يكت�ضب االعتماد الر�ضمي

 بغداد / حيدر مدلول 

اأك���د نائ���ب رئي����ض جلن���ة امل�سابق���ات يف 
االحتاد االآ�سيوي لك���رة القدم عبد اخلالق 
م�سع���ود اأن���ه مل يعتم���د ب�س���ورة ر�سمي���ة 
حت���ى االآن اإقامة اجل���والت االأربع املتبقية 
م���ن دور املجموع���ات يف الن�سخة احلالية 
م���ن دوري اأبطال اآ�سيا لك���رة القدم 2020 
املوؤّم���ل اإجراوؤها يف �سهر اآب املقبل بنظام 
التجّم���ع ملنطق���ة غ���رب الق���ارة ب���داًل م���ن 
مواعيده���ا ال�سابق���ة الت���ي كان م���ن املقّرر 
اإجراوؤها خالل اأ�سه���ر اآذار وني�سان واأيار 
من العام اجل���اري التي مت تاأجيلها ب�سبب 
تف�ّسي فايرو����ض كورونا امل�ستجّد يف عدد 

كبري من بلدان القارة.
واأ�س���اف م�سع���ود يف حدي���ث خ����ضّ ب���ه 
)امل���دى(: اإن جلنة امل�سابق���ات يف االحتاد 
االآ�سيوي لكرة القدم توا�سل اإجراء املزيد 
من امل�ساورات مع االحتادات الوطنية يف 
القاّرة الت���ي ت�سارك فرقها ب���دوري اأبطال 
اآ�سي���ا لكرة الق���دم وال�سيم���ا ملنطقة الغرب 
)الع���راق وال�سعودي���ة واالإم���ارات وقط���ر 
واإي���ران واأوزبك�ست���ان( م���ن اأج���ل �سماع 
مقرتحاته���ا اجلدي���دة بخ�سو����ض االآلي���ة 
االأف�س���ل الت���ي �سيت���م اللجوء اليه���ا، لكي 
تعتمد ب�سورة ر�سمية من خالل االجتماع 
املقب���ل ال���ذي �ستعق���ده يف �سه���ر ني�س���ان 
 Video Conference( القادم ع���رب
(  ورفعه���ا اىل املكت���ب التنفي���ذي لالحتاد 
الق���اري من اأج���ل املوافقة عليه���ا بناًء على 
تو�سي���ات �سيت���م تلقيه���ا من قب���ل منظمة 
ال�سّح���ة العاملية حيث �سيتم ا�سدار الئحة 
خا�سة بتلك البطولة ملحقة بالئحة دوري 
االبط���ال املطبقة حاليًا خا�سة واأنه مت عقد 
العدي���د م���ن االجتماع���ات الطارئ���ة خالل 
اأي���ام 1 و6 و7 م���ن �سه���ر اآذار املا�سي يف 
العا�سم���ة املاليزي���ة كواالملب���ور برئا�س���ة 
االأمني العام املاليزي داتو ويند�سور جون 
م���ع ممثلي احتادات وروابط  فرق ال�سرق 
والعا�سمة القطري���ة الدوحة ومدينة دبي 

االإماراتية.
وتاب���ع: اإن���ه �سيت���م بع���د ذل���ك تبلي���غ تلك 
ر�سمي���ة  ب�س���ورة  الوطني���ة  االحت���ادات 
بجمي���ع الق���رارات اجلديدة ال�س���ادرة من 

قبل جلنة امل�سابقات يف االحتاد االآ�سيوي 
لكرة القدم بخ�سو�ض مناف�سات اجلوالت 
الثالث���ة والرابعة واخلام�س���ة املتبقية من 
ال���دور االأول الن�سخ���ة احلالي���ة من دوري 
ابط���ال اآ�سيا لكرة الق���دم، وال�سيما بعد اأن 
مت حتدي���د املواعيد االق�سائي���ة لدور ثمن 
النهائ���ي ودور ربع النهائ���ي ودور ن�سف 
النهائ���ي وجولت���ي الذه���اب واالإي���اب من 
ال���دور النهائ���ي يوم���ي 21 و28 ت�سري���ن 
الرغب���ة اجلاحم���ة  ظ���ل  املقب���ل يف  االأول 
للجميع باإنه���اء امل�سابقة يف الوقت املحّدد 
�سابق���ًا كم���ا ه���و احل���ال بالن�س���خ ال�سابقة 

منها.
لك����رة  االآ�سي����وي  االحت����اد  اأن  واأو�س����ح 
القدم عرّب م����ن خالل الر�سال����ة التي بعثها 
الرئي�����ض �سلم����ان ب����ن اإبراهي����م اىل جميع 
االع�س����اء  الوطني����ة  االحت����ادات  روؤ�س����اء 
ي����وم الث����اين والع�سري����ن م����ن �سه����ر اآذار 
احلايل، عن ا�ستعداده مل�ساعدة احتاداتهم 
واالحت����ادات االإقليمي����ة الت����ي تع����اين من 
اأزم����ة مالي����ة نتيجة تاأث����ري وب����اء كورونا 
امل�ستجّد على بلدانها من خالل تخ�سي�ض 

برامج امل�ساعدة املالية املوافق عليها على 
اأ�سا�����ض ط����ارئ ل�سمان روات����ب املوظفني 
واملبالغ التعاقدي����ة االأخرى بدون تاأخري، 
وال�سيم����ا بع����د تعلي����ق جمي����ع الن�ساطات 
الريا�سي����ة فيه����ا واإغ����الق مقّراته����ا حت����ى 
اإ�سع����ار اآخر تنفي����ذًا للتعليم����ات ال�سادرة 
م����ن قبل اجلهات احلكومي����ة فيها من اجل 
�سالم����ة اجلميع، والطلب منه����ا العمل من 
املن����زل م����ن اأج����ل التوا�س����ل والعمل على 
ما يرده����ا من اللجان العامل����ة يف االحتاد 

القاري.
واأك����د م�سع����ود: اإن احت����اده ال����ذي ي�سغل 
فيه من�سب ع�سوي����ة املكتب التنفيذي يف 
دورت����ه احلالية لي�ض له يف الوقت احلايل 
اأحّقية تقلي�ض رواتب الالعبني واملدربني، 
وه����و اأمر يتب����ع بينهم وب����ني االأندية التي 
وقع����وا معها عقودا ر�سمي����ة خالل املو�سم 
الكروي احلايل يف جميع الدول االآ�سيوية 
ل اىل �سيغ����ة معّينة، كما  من اأج����ل التو�سّ
ح����دث يف اأبرز االأندية احلالية على �سبيل 
املثال فريق بر�سلون����ة الذي اتفق جنومه 
بقي����ادة االأرجنتين����ي ليوني����ل مي�س����ي مع 

اإدارة الن����ادي على تخفي�����ض ن�سبة 70% 
م����ن رواتبهم ال�سهرية اعتب����ارًا من ني�سان 
ال�سعوب����ات  تخّط����ي  اأج����ل  م����ن  احل����ايل 
املالية التي تعاين منه����ا وتقليل اخل�سائر 
فيه����ا نتيجة تداعيات اآثار الوباء ال�سيني 
الذي كّبدها فقدان ماليني الدوالرات التي 
كانت حت�سل عليه����ا كعوائد من ال�سركات 

الراعية لها والنقل التلفازي.
ال����ذي  املقب����ل  االجتم����اع  وبخ�سو�����ض 

�سيعق����ده ممثل����ون عن االحت����اد االآ�سيوي 
لك����رة القدم مع االحتاد الدويل لكرة القدم 
خ����الل اال�سبوع الق����ادم ملناق�س����ة مقرتحه 
ال����ذي قّدم����ه عل����ى �س����كل درا�س����ة لتقلي�ض 
الروات����ب ال�سهري����ة للمدرب����ني والالعبني 
اأجاب نائب رئي�ض جلنة امل�سابقات قائاًل: 
اإن ه����ذا االجتم����اع ياأت����ي �سم����ن �سل�سل����ة 
اجتماعات الفيديو التي طلبها ال�سوي�سري 
جياين انفانتينو رئي�����ض الفيفا من جميع 
االأندي����ة  ورواب����ط  القاري����ة  االحت����ادات 
العاملية فيه����ا ملناق�سة التقليل من االأ�سرار 
التي كّبدت كبار الدوريات املحرتفة ومنها 
االأوروبية خ�سائر و�سلت وجتاوزت مبلغ 
املليار دوالر حتى االآن نتيجة توقفها حتى 
اإ�سعار اآخر ب�سب����ب اأزمة فريو�ض كورونا 
وقي����ام االحتاد الدويل لكرة القدم بتاأجيل 
اإقامة موندي����ال االأندية حتى العام املقبل، 
وكذل����ك احلال م����ع ت�سفيات كاأ�����ض العامل، 
وم�سار احلال مع االحتاد االأوروبي لكرة 
الق����دم الذي جل����اأ اىل تاأجي����ل بطولة كاأ�ض 
اأمم اأوروبا 2020 ملدة عام واحد، ونف�ض 
ال�س����يء جلاأ اليه احتاد اأم����ريكا اجلنوبية 
لك����رة القدم عندما قّرر اإرجاء بطولة كاأ�ض 
اأمريكا اجلنوبية اىل العام القادم حيث من 
املوؤّم����ل اأن يتمّخ�ض عن اإ�سدار ت�سريعات 
ر�سمية جديدة من الفيفا بخ�سو�ض عقود 
املدرب����ني والالعب����ني خالل الف����رتة املقبلة 
فيه تفا�سيل كثرية �ستك����ون قابلة للتنفيذ 
م����ن جمي����ع االحت����ادات االأع�س����اء البال����غ 

عددها 211.
اجلدي����ر بالذك����ر اأن فري����ق ال�سرطة حامل 
لقب دوري الك����رة املمتاز باملو�سم احلايل 
ي�س����ارك يف الن�سخ����ة احلالي����ة م����ن دوري 
ابط����ال اآ�سي����ا لك����رة الق����دم كممّث����ل وحيد 
للكرة العراقية حيث يحت����ل املركز الرابع 
االأوىل  املجموع����ة  ترتي����ب  يف  واالأخ����ري 
بر�سي����د نقطة واح����دة يف ختام مناف�سات 
اجلولة الثانية من مرحلة الذهاب مبنطقة 
غ����رب الق����ارة متخّلف����ًا بفارق ث����الث نقاط 
ع����ن فري����ق اأهل����ي ج����دة ال�سع����ودي لك����رة 
الق����دم املت�س����ّدر وو�سيفه فري����ق الوحدة 
االإمارات����ي لك����رة القدم وبف����ارق االأهداف 
عن فريق ا�ستقالل طه����ران االإيراين لكرة 

القدم �ساحب املركز الثالث يف الرتتيب.

:) نائب رئي�ص لجنة الم�ضابقات االآ�ضيوية عبد الخالق م�ضعود يوؤكد ل� )

 بغداد / املدى

دع���ا قائ���د منتخ���ب الربتغ���ال لكرة 
رونال���دو  كري�ستيان���و  الق���دم 
فري���ق  �سف���وف  يف  يلع���ب  ال���ذي 
يف  ع�ّساق���ه  االإيط���ايل  يوفنتو����ض 
جمي���ع انح���اء الع���امل اىل �سرورة 
البق���اء يف منازله���م �سم���ن حمل���ة 
)خلي���ك بالبيت( من اأج���ل م�ساعدة 
بلدانه���م  يف  ال�سحي���ة  ال�سلط���ات 
ملواجهة فريو����ض كورونا امل�ستجد 

)كوفيد 19( الذي ياأتي بعد �ساعات 
قليل���ة من االنتق���ادات العنيفة التي 
تعّر�ض لها بع���د ظهوره وهو يقوم 
بجول���ة تن���ّزه يف �س���وارع جزيرة 
زوجت���ه  م���ع  الربتغالي���ة  مادي���را 
جورجين���ا رودريغي���ز واأطفاله من 
خالل ال�س���ور التي مت تداولها عرب 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
وكتب رونالدو عرب ح�سابه الر�سمي 
مبوق���ع )تويرت(: يف ه���ذه اللحظة 
ال�سعبة التي تعي�سها جميع الدول 

بالعامل دعونا نك���ون �ساكرين على 
اال�سي���اء املهّم���ة الت���ي يف حوزتنا 
وهي �سّحتنا وعائلتن���ا واأحبائنا، 
لذل���ك اأبق���وا يف املن���زل و�سنتوّجه 
اىل اأن ن�ساع���د جمي���ع العاملني يف 
املوؤ�ّس�سات ال�سحية الذين يقاتلون 
الإنق���اذ االأرواح قدر االمكان واحلّد 
من ه���ذا املر�ض اخلطري الذي داهم 

البلدان ب�سرعة.
ويتواج���د رونالدو برفق���ة زوجته 
مادي���را  جزي���رة  يف  واطفال���ه 

الربتغالية من اأجل االطمئنان على 
�سح���ة والدت���ه الت���ي تعّر�ست اىل 
وعك���ة �سحية من���ذ مغادرته مدينة 
تورين���و االإيطالية عل���ى اإثر تاأجيل 
االأوىل  الدرج���ة  دوري  مناف�س���ات 
االإيط���ايل لك���رة الق���دم يف املو�سم 
احل���ايل اىل اإ�سع���ار اآخ���ر واإ�سابة 
الفري���ق  يف  زمالئ���ه  م���ن  ثالث���ة 
بفريو����ض كورون���ا امل�ستج���د الذي 
اأحلق �س���ررًا كبريًا بع���دد كبري من 

اأبناء املجتمع االإيطايل.

 رونالدو يدعو ع�ّضاقه اإلى االلتزام بالحجر المنزلي

 بغداد / املدى 

قّرر �سانع األع���اب املنتخب الوطني 
لك���رة الق���دم هم���ام ط���ارق نعو����ض 
فري���ق  �سف���وف  يف  يلع���ب  ال���ذي 
االإ�سماعيل���ي البق���اء يف م�س���ر بعد 
تاأجي���ل مناف�سات ال���دوري امل�سري 
املمتاز لك���رة القدم اىل ي���وم الرابع 
ع�سر من �سهر ني�سان اجلاري �سمن 

مّت  الت���ي  االحرتازي���ة  االإج���راءات 
اتخاذها م���ن قبل ال�سلطات امل�سرية 
للح���ّد م���ن انت�سار فريو����ض كورونا 
امل�ستجد يف العا�سة القاهرة وبقية 

املحافظات.
ط���ارق  هم���ام  النج���م  ق���رار  وج���اء 
باحلج���ر املن���زيل يف م�س���ر وع���دم 
املغ���ادرة اىل الع���راق اأو االإم���ارات 
اإجازات���ه  فيه���ا  يق�س���ي  كان  الت���ي 

الدوري���ة املمنوح���ة م���ن قب���ل اإدارة 
النادي ب�سبب تواجد عائلته معه يف 
مقّر �سكناه بفندق نادي االإ�سماعيلي 
جمل����ض  ق���رار  برغ���م  الريا�س���ي 
االإدارة ال�سم���اح لالعب���ني االأجان���ب 
اإيق���اف  قب���ل  بالده���م  اىل  بال�سف���ر 
حرك���ة الط���ريان �سم���ن حزم���ة م���ن 
التوجيهات ال�س���ادرة عن احلكومة 

امل�سرية وحتى اإ�سعار اآخر.

ويحظى همام طارق ب�سعبية كبرية 
ل���دى جماه���ري ن���ادي االإ�سماعيل���ي 
يف ظ���ّل العرو����ض املتمّي���زة الت���ي 
يقّدمها �سواء على �سعيد امل�سابقات 
كاأ����ض حمم���د  اأو بطول���ة  امل�سري���ة 
لك���رة  االأبط���ال  لالأندي���ة  ال�ساد����ض 
الق���دم 2020 من���ذ انتقال���ه اىل قلعة 
الدراوي�ض يوم ال�ساد�ض والع�سرين 
م���ن �سه���ر مت���وز املا�سي قادم���ًا من 
فريق القوة اجلوية حيث بات هناك 
رف�سًا جماعي���ًا لديها عل���ى مغادرته 
للن���ادي ومطالبته���ا با�ستمراره اىل 
مو�س���م اآخر ال�سيما واأن���ه مت اعتبار 
التعاق���د مع���ه م���ن اأف�س���ل ال�سفقات 
التي اأبرمته���ا االإدارة مع املحرتفني 
بالدوري املمتاز امل�سري لكرة القدم 

يف املو�سم 2020-2019.
وطال���ب  الفرن�س���ي ديديي���ه غوميز 
مدرب فري���ق االإ�سماعيل���ي امل�سري 
لك���رة القدم من الالع���ب همام طارق 
وزمالئه املحلي���ني مبتابعة اأوزانهم 
ب�سورة م�ستم���ّرة خوفًا من الزيادة 
التدريب���ات  ع���ن  االبتع���اد  ج���ّراء 
اليومي���ة الت���ي كان���ت جت���ري عل���ى 
ملعب النادي يف ظّل توقف الن�ساط 
الك���روي ب�سبب تف�ّسي وباء كورونا 
امل�ستجد، وتطبيق الربنامج البدين 
ال���ذي يتوّج���ب عليه���م تنفي���ذه يف 
لياقته���م  عل���ى  للمحافظ���ة  منازله���م 
حلني عودة املناف�س���ات الكروية يف 

م�سر.

همام طارق ُيحَجر في م�ضر احترازًا من الوباء
 بغداد / املدى

برغ����م ظروف حظ����ر التج����وال الكل����ي الذي 
تفر�س����ه القوات االأمني����ة يف العا�سمة بغداد 
املا�س����ي ب�سب����ب  اآذار  من����ذ منت�س����ف �سه����ر 
اأن  اإال  امل�ستج����د  كورون����ا  فريو�����ض  تف�ّس����ي 
ذل����ك مل مينع نائب رئي�ض ن����ادي اأمانة بغداد 
الريا�سي املهند�ض حممد فرحان من اللجوء 
اىل اال�ستعان����ة بدراجت����ه الهوائي����ة من اأجل 
الو�سول اىل مق����ر اإقامة الالعبني املحرتفني 
االأربع����ة يف الفري����ق االأول لك����رة الق����دم يف 
الن����ادي مبجّمع ال�ساحلي����ة ال�سكني  لغر�ض 
تفّق����د احواله����م والوقوف عل����ى احتياجاتهم 
م����ن اأج����ل تلبيته����ا يف ظ����ّل احلج����ر ال�سّحي 

املفرو�ض عليهم خالل الفرتة احلالية.

وق����ال الناط����ق االإعالمي لن����ادي اأمانة بغداد 
الريا�س����ي عدي �سب����ار يف ت�سريح خ�ّض به 
)املدى(: اإن هذا املوق����ف االن�ساين الذي قام 
به حمم����د فرحان جاء بناء على طلب جمل�ض 
اإدارة النادي برئا�سة ف����الح امل�سعودي الذي 
كّلف����ه ب�س����رورة تفّق����د الالعب����ني املحرتف����ني 
يف الفري����ق الكروي )النيج����ريي �ساموئيل 
ايك����و اوجو والعاج����ي �سانت جي����ان كوري 
وامل�س����ري حممد ج����رب وتيدي اب����و �سكيني 
جيم�����ض( الذين ق����ّرروا البق����اء يف العا�سمة 
بغ����داد بع����د تعلي����ق الرح����الت اجلوي����ة ومت 
جان����ب  اىل  غذائي����ة  ب�س����الل  تزويده����م 
االإطمئن����ان عل����ى �سّحتهم حي����ث يحر�سون 
عل����ى موا�سل����ة متارينه����م اليومية ع����ن بعد 
للحف����اظ على لياقتهم البدني����ة ح�سب املنهاج 

التدريب����ي ال����ذي مّت و�سع����ه من قب����ل املدرب 
ع�سام حمد ومالكه امل�ساعد املكّون من و�سام 
طالب ومدرب حرا�����ض املرمى ها�سم خمي�ض 
ومدرب اللياق����ة البدنية رع����د �سلمان وحتى 
الوح����دات  اىل  للع����ودة  جاهزي����ن  يكون����وا 
التدريبي����ة م����ن جدي����د الت����ي �ستج����رى على 
ملع����ب الن����ادي بالقرب م����ن متن����ّزه الزوراء 
يف حال����ة انتهاء الوب����اء ال�سيني يف العراق 
حت�سريًا ملناف�سات دوري الكرة املمتاز التي 

�سيتم االإعالن عنها من قبل احتاد الكرة.
واأ�س����اف اأن فريقه عازم عل����ى مغادرة املركز 
الثال����ث ع�سر الذي يحتّله بر�سيد ثالث نقاط 
يف خت����ام اجلول����ة اخلام�س����ة والتق����دم اىل 
االأم����ام يف اجلوالت املقبل����ة اأماًل باال�ستقرار 
يف نهاية امل�سابقة �سمن دائرة فرق امل�سّد�ض 
الذهبي من خ����الل حتقيقه االنت�سارات التي 
مل ي�ستطع البدء به����ا حتى االآن، حيث تعادل 
يف ث����الث مباريات اأمام ف����رق النفط بنتيجة 
)1-1( واأم����ام الزوراء )0-0( واأمام النجف 
)0-0( وتعّر�����ض اىل هزميت����ني اأم����ام نف����ط 
الو�سط )0-1( واأم����ام ال�سرطة )1-3( وهو 
االأمر ال����ذي ياأمله جمل�ض اإدارة ن����ادي اأمانة 
بغ����داد م����ن امل����درب ع�س����ام حم����د والعبي����ه، 
كم����ا حتّق����ق يف الن�سخة املا�سي����ة من دوري 
الك����رة املمتاز التي اأحرز فيه����ا املركز الثامن 
يف الرتتي����ب بر�سي����د 50 نقط����ة خل����ف فرق 
اجلوي����ة  والق����وة  اللق����ب  حام����ل  ال�سرط����ة 
الو�سي����ف والزوراء والنف����ط ونفط مي�سان 
والكرخ ونفط الو�سط بعد اأن كان يعاين من 
�سب����ح الهبوط يف بداية امل�س����وار اىل دوري 

الدرجة االأوىل لكرة القدم.

فرحان يطمِئن على محترفي االأمانة بدراجته الهوائية



لعل من محا�سن العزلة الإجبارية التي 
ُفر�ست علينا للوقاية من انت�سار فيرو�س 

كورونا )كوفيد ـ 19( هي قراءة اآخر اإ�سدارات 
الكتب، واأجد كتاب "نظام التفاهة" من اأهمها. 

 "Alain Deneault موؤلف الكتاب "األن دونو
اأ�ستاذ الفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية في جامعة 

كيبيك ـ كندا.

الكت���اب رائ���ع ج���دا، لك���ن الأك���ر روع���ة ه���و مقدمة 
املرتجم���ة الدكت���ورة م�ش���اعل عبد العزي���ز الهاجري، 
الت���ي عر�ش���ت فيه���ا اأف���كار الكت���اب وجعل���ت الرغبة 
بقراءت���ه اأكر ت�شويقا، ف�شال ع���ن الرتجمة املحرتفة 
والتعليقات والتو�شيحات التي اأعتقد من دونها لكان 

الكتاب معقدا جدا. 
اإذ تق���ول يف مقدمة تعريفها باأهمية ه���ذا الكتاب، اإنه 
ي���دور حول فك���رة حموري���ة: "نح���ن نعي����ش مرحلة 
تاريخي���ة غري م�ش���بوقة تتعلق ب�ش���يادة نظ���ام اأدى، 
تدريجي���ا، اإىل �شيط���رة التافهني عل���ى جميع مفا�شل 
من���وذج الدول���ة احلديثة". وهن���ا يق���ول املوؤلف األن 
دون���و: "يدع���م التافهون بع�شه���م بع�ش���ا، فريفع كلٌّ 
منهم الآخر، لتقع ال�شلطة بيد جماعة تكرب با�شتمرار، 
لأن الطي���ور عل���ى اأ�شكالها تقع. ما يه���ّم هنا ل يتعلق 
بتجّنب الغباء، واإمن���ا باحلر�ش على اإحاطته ب�شور 

ال�ّشلطة".
م�شطل���ح نظ���ام التفاهة، كم���ا ي�شرحه املوؤل���ف، يفيد 
"املرحل���ة املتو�شطة خالل فع���ل ينطوي على ما هو 
اأكر م���ن املتو�شط: اإنه يعني ه���ذه الدرجة الُو�شطى 

بعد رفعها اإىل م�شاّف ال�شلطة". 
وهن���ا نع���ود اإىل املرتجم���ة الدكت���ورة م�شاع���ل التي 
امليدوقراطي���ة"   /Mediocaracy" ب���اأن  اأو�شح���ت 
كلم���ة جدي���دة عل���ى القامو����ش ن�شبي���ا، فل���م تظهر اإل 
ح���وايل عام 1825، وه���ي تعني النظ���ام الجتماعي 
الذي تكون الطبقة املُ�شيطرة فيه هي طبقة الأ�شخا�ش 
التافه���ني، اأو ال���ذي تتّم فيه مكاف���اأة التفاهة والرداءة 
عو�شا عن اجلدي���ة واجلودة... وب�ش���كل عام "نظام 
التفاهة" جمرد مقاربة تتعلق بو�شف نظام اجتماعي 
يراد ن�شب���ه كنموذج، كما هي احلال مع الدميقراطية 

والتكنوقراطية مثال".
الأمثل���ة  م���ن  الكث���ري  با�شتح�ش���ار  الكت���اب  يتمي���ز 
وال�شواهد يف اأطروحاته التي توؤكد باأن نظام التفاهة 
يتمظهر من خالل ال�شيا�ش���ة والقت�شاد واملوؤ�ش�شات 
الأكادميي���ة والثقاف���ة. والتي بات���ت حمكومة من قبل 
م���ا ي�شفه ب�"اللعب���ة" الت���ي تقودها "�شلط���ة خال�شة 
ُمطلق���ة من اأي عن���ان، وذلك من خالل نظ���ام تناف�شّي 

يتج�ّشد بكل م���ن الراأ�شمالية و�شلطة املافيا. فالثنان 
ميك���ن اأن يغر�ش���ا اأنظم���ة ت�شمل القوان���ني ومواثيق 
ال�شرف، والالعب���ني ذوي النفوذ هم يف موقع ي�شمح 
لهم بالإ�شراف على "اللعبة". ول قواعد مكتوبة لهذه 
اللعبة، ولكنها تتمثل � اأو ترد اأو ُت�شت�شعر � يف انتماء 
اإىل كي���ان كب���ري ما، ُت�شتبع���د الِقَيم فيه م���ن العتبار، 
فُيخت���زل الن�ش���اط املتعل���ق ب���ه اإىل جم���رد ح�شاب���ات 

م�شالح متعلقة بالربح واخل�شارة.
يعتقد دون���و اأن نظ���ام ال�شوق هو ال�شائ���د واملتحكم 
الآن، وكل ذل���ك يتم بعن���وان "احلوكمة" التي حتاول 
اإف���راغ مفه���وم ال�شيا�ش���ة م���ن قي���م مرتبط���ة باأف���كار 
احل���ق والواجب والعمل واللت���زام وال�شالح العام، 
وا�شتبدالها مبفاهيم الإدارة وال�شراكة واخل�شخ�شة 
وحتقي���ق الربح، ومن ثم تتح���ول الدولة اإىل حم�ش 
�شركة جتاري���ة، فمنطق احلوكمة ال�ش���رف، يقّرر اأن 
اأن يتكّيف في�شبح تابعا ملنهج الأعمال  "ال���كل يجب 

التجارية".
يوج���ه موؤلف الكتاب نق���دا قا�شيا اإىل م���ا بات يعرف 
بالنخب���ة اأو التكنوق���راط الذين ي�شفه���م ب� "اخلرباء 
املنق���ذون"، ويعت���رب مهمته���م تثيب���ت دعائ���م النظام 
امل�شيط���رة  الأقلي���ة  قب���ل  م���ن  املحك���وم  الراأ�شم���ايل 
عل���ى القت�ش���اد وال�شيا�ش���ة، اإذ "مل���ن ه���م يف مواقع 
ال�شلط���ة ف���اإن الإن�ش���ان التافه ه���و ال�شخ����ش املعتاد 
ال���ذي ي�شتطيع���ون نق���ل تعليماته���م م���ن خالل���ه، مبا 
ي�شم���ح برت�شيخ نظامه���م". ويق���ول: "كلما تراجعت 
الأوليغار�شية اإىل عاداتها ال�شيئة )الف�شاد، التدلي�ش، 
التفاهة( �ش���ارع "اخلرباء" الذين يتقا�شون رواتبهم 

منها اإىل اإنقاذها".
حت���ى امل�شهد الثقايف فر����ش نظام التفاه���ة �شيطرته 
علي���ه � ح�شب وجه���ة نظر دونو � اأ�شب���ح "يقدم نف�شه 
كجه���از ر�شم���ي ورم���زي، يق���ود النا����ش املروؤو�شني 
واملُ�شيطر عليهم من قبل النُُّظم الليربالية اإىل حتويل 
طاقاتهم الروحية باجتاه دعم هيكل اجتماعي م�شمم 

ومنّفذ من قبل الّطبقة امل�شيِطرة".

يفرت����ش دون���و اأن الدميقراطي���ة مل تع���د مه���ددة، بل 
مت تنفي���ذ جميع التهدي���دات فعليا، ومن ث���م "لن�شمي 
الل�شو����ش"،  "حك���م  بلوتوكرا�ش���ي/  النظ���ام  ه���ذا 
اأوليغار�شي���ة، طغيان���ى برمل���اين، �شمولي���ة مالي���ة"؛ 
فه���و مل يعد دميقراطي���ا. وهنا حتدي���دا، ميكن القول 
بوجود عن�شر م�شرتك بني اأنظمتنا ال�شيا�شية ونظام 
التفاه���ة، فعل���ى الرغم م���ن اأن املجتمع���ات والأنظمة 
العربي���ة تعي����ش على هام����ش الراأ�شمالي���ة يف اأنظمة 
�شيا�شي���ة واقت�شادية هجينة جتمع ب���ني الراأ�شمالية 
وال�شرتاكية وب���ني الدميقراطية والدكتاتورية، لكن 
يب���دو، الف�شل يعود اإىل العومل���ة، باأنه قد ت�شربت يف 

جمتمعتنا الكثري من مظاهر نظام التفاهة.
ويب���دو اأن اأزمتن���ا اأك���ر تعقي���دا، فنح���ن حمكومون 
م���ن قب���ل ق���وى �شيا�شي���ة جتم���ع م���ا ب���ني التفاه���ة 
الدكت���ورة  املرتجم���ة  وت�ش���رح  والكليبتوكرا�شي���ة. 
"الكليبتوكرا�شي���ة  النظ���ام:  ه���ذا  ماهي���ة  م�شاع���ل 
Kleptocracy" باأن���ه م�شطلح ا�شطنع يف بدايات 
ال�شيا�ش���ي  النظ���ام  لي�ش���ف  ع�ش���ر،  التا�ش���ع  الق���رن 
ال���ذي  النظ���ام  وه���و  الل�شو����ش"،  "حك���م  املُ�شم���ى 
ي�شم���ح بالف�ش���اد و�شرق���ة امل���ال الع���ام واخلا�ش من 
خالل ت�شهيل ا�شتغالل املنا�شب الإدارية وال�شيا�شية 
م���ن قبل القائم���ني على مراف���ق الدول���ة، وُيطلق على 
امل�شتفيدين من ه���ذا النظ���ام "كليبتوكرات�ش" وكلما 
انت�ش���ر ه���ذا الو�ش���ع يف الُنُظ���م الدميقراطي���ة، كان 
ة  عل���ى القواعد ال�شعبي���ة اأن ُتراجع املعاي���ري اخلا�شّ

بخياراتها النتخابية.
 Foreign بالع���ودة اإىل وباء كورونا، توجهت جملة
Policy الأمريكي���ة اإىل اثني ع�ش���ر خبريا وخمت�شا 
يف العالقات الدولي���ة، بال�شوؤال الآتي: كيف �شيكون 

العامل بعدما يزول وباء كورونا � 19؟
وكان���ت جمي���ع الأجوب���ة ت���رتاوح وت���دور يف دائرة 
�شع���ود ال�شعبوي���ة، والع���ودة اإىل مركزي���ة الدول���ة 
�شع���ود  واحتمالي���ة  العومل���ة،  �شع���ف  واحتمالي���ة 
النم���وذج ال�شيني وزيادة التناف����ش القت�شادي بني 
ال�ش���ني واأم���ريكا، والتنب���وؤ باأزمة ته���دد القت�شادي 
العاملي. لكن مل يتنباأ لنا اأحد باحتمالية اإعادة التفكري 

بالقيم التي اأنتجتها الراأ�شمالية.
فه���ذا الفريو�ش ال���ذي ذل كربياء الأنظم���ة ال�شمولية 
يك���ون  ق���د  العاملي���ة،  والدميقراطي���ة والقت�ش���ادات 
بوابة لإعادة التفكري يف املدخالت التي اأنتجت نظام 
التفاه���ة، اإذ تعلمنا من التاري���خ اأن العامل والأفكار ل 
يتغ���ريان اإل بعد اأن تقع الكارثة. اأو يبقى �شوؤالنا كما 
ذكره الفيل�ش���وف الفرن�شي األبري كامو يف ال�شفحات 
الأخرية من رواية الطاعون: "اإذا كان ممكنا التفكري 
ب���اأن الطاع���ون ل���ن يغ���ري �شيئ���ا يف املدين���ة، واأن كل 
�ش���يء �شيعود كما كان من قبل، اأي كما لو اأن �شيئا مل 
يح���دث... اإن ما كان يعنيه، ه���و اأن يعرف ما اإذا كان 

النظام نف�شه لن يتغري".

طاقة ثورية متطلعة و�سعلة اأمل 
متجدد. هكذا بدا يل املنا�سل 
ال�سهيد حت�سني ال�سيخلي عند 

اول لقاء بيننا قبل نحو 45 عاما. 
ا�ستعداده للت�سحية كان لفتا 

وكذلك عزميته، ال انهما اقرتنا 
دائما ب�سفافية روح بغدادية الهوى 

عراقية النتماء. نزعته الأممية 
كانت مكابرة هي الأخرى م�ستمدة 
رحيقها من ثقافة اإن�سانية فطرية 

لعائلة كادحة امتزجت فيها 
اخل�سال الكردية الدلوية من جهة 

الأب بال�سجايا العربية من جهة 
الأم، وهي ظاهرة عراقية �سامية 

وي�سارية بامتياز. 

على �شعي���د التاري���خ، تعود معرفت���ي لأول مرة 
باإ�شم املنا�شل حت�شني ال�شيخلي اىل العا�شر من 
�شهر اأيار عام 1971 وبينما كان الإرهاب البعثي 
عل���ى اأ�ش���ده. فف���ي �شحى ذل���ك الي���وم امل�شم�ش، 
ا�شط���ادين كم���ني ن�شبت���ه يل الجه���زة القمعية 
البعثي���ة بينما كنت اأغادر املكتبة الوطنية العامة 
القدمية ببغداد متجها اىل مطبعة ثنيان يف الباب 
املعظ���م حيث كنت عامل مطبع���ة ل�شنوات. وبعد 
توقي���ف ق�شري يف دائرة ام���ن الوزيرية الواقعة 
مقاب���ل ال�شف���ارة امل�شرية اآن���ذاك، مت نقلي مكبل 
اليدي���ن اىل مديري���ة اأم���ن بغداد حي���ث تعر�شت 

للتعذي���ب البدين ال�شدي���د ل�شاعات طويلة، حتت 
انظار مدير امن بغداد اآنذاك، حازم حممد رجب، 
وكان ج���الدا ب���ارد ال���دم باح���رتاف، وباإ�ش���راف 
عملياتي مبا�شر من �شابط قميء اجلهامة يدعى 
�شع���د العظم���ي. فلق���د كان ه���ذا الأخ���ري همجيا 
بامتي���از مع تفاه���ة و�شراوة جمانيت���ني، عرّبت 
عنهم���ا قدرت���ه الفريدة يف توجيه اأح���ط ال�شتائم 
دون  ل�شحاي���اه  والبذيئ���ة  النابي���ة  والكلم���ات 
متييز او �شبب احيان���ا. وقد علمت لحقا ان ذلك 
اجل���الد تخ�ش�ش بتنظيم حف���الت تعذيب يومية 
ملعار�شي النظ���ام الفا�شي البعثي من الي�شاريني 
ل �شيم���ا منا�شلي تنظيم القيادة املركزية للحزب 
ال�شيوع���ي العراق���ي، وه���و نف�شه ال���ذي اأ�شرف 
عل���ى تعذي���ب املعار����ش القوم���ي الراح���ل فوؤاد 
الركاب���ي ال���ذي اخ�ش���ع م���ع �شخ�شي���ات قومية 
اخ���رى اىل حتقيق قا�ش يف تل���ك الفرتة، اأجراه 
معهم وا�شتخ���دم خالله �شنوف التنكيل النف�شي 
واجل�ش���دي، وذلك قبيل نق���ل الركابي اىل �شجن 

بعقوبة حيث ذبح لحقا ب�شكني قاتل حمرتف. 
اجل���الد �شعد الأعظم���ي ذاك كان يبحث ب�شرا�شة 
وحقد عن �شيوعي ث���وري هارب ا�شمه "حت�شني 
علي ال�شيخلي" ومن حملة باب ال�شيخ املجاورة 
ملحلتنا. ولذلك فقد ان�شب كل التحقيق والتعذيب 
مع���ي، اىل جان���ب اه���داف اخ���رى، عل���ى انتزاع 
معلومات مل اك���ن امتلكها يف الواقع عن �شخ�ش 
ل اأتذك���ر باأنني التقيت ب���ه ابدًا من قبل، ال انني 
�شاأعرف لحقا بانه تعر����ش لالعتقال والتعذيب 
مرارا لكنه مل يتوق���ف عن ن�شاله الثوري واأفلت 
من قب�شة اجل���الوزة ما �شاعف من حدة انيابهم 

بحثا عنه. 
تعط����ش اجلالد اىل احل�شول مني على اأي �شيء 
يخ�ش حت�ش���ني اثار ده�شتي كما ل���و انهم كانوا 
يبحثون ع���ن ثائر خط���ري للغاية. ولع���ل تيقنهم 
من جهل���ي بالثائر املطلوب هو ال���ذي دفعهم اىل 
اط���الق �شراح���ي موؤقت���ا حماولني جعل���ي كمينا 
لاليقاع به، ال انني ركبت الريح بعيدا عن بغداد 
على الفور لئذا باجلبال ال�شماء خ�شية غدر ُجبل 

الذئب البعثي عليه. 
لكن �شدى ا�شم حت�شني ال�شيخلي ظل يف ذاكرتي 
قويا حتى لقائنا الفعلي الأول يف بريوت �شيف 

عام 1976 ومببادرة من رفيقنا امل�شرتك ال�شاعر 
والكات���ب ال�شهيد ريا����ش البك���ري. وكان اللقاء 
على �شكل دعوة غ���داء لنا نحن الثالثة يف مطعم 
ب�شي���ط للغاي���ة مبواجه���ة مبنى جامع���ة بريوت 
العربي���ة �شرع���ان م���ا عرف���ت م���ن خ���الل تب���ادل 
ذكري���ات ن�شالن���ا ال�ش���ري �ش���د النظ���ام الفا�شي 
يف بغ���داد، ان "يحيى العراق���ي" رئي�ش "تنظيم 
اجلال����ش  العراقي���ني"  الثوري���ني  ال�شيوعي���ني 
امام���ي، لي�ش ال حت�ش���ني علي ال�شيخل���ي نف�شه 
ال���ذي عذبن���ي اجل���الوزة يف بغ���داد بحث���ا عنه. 
ومنذئ���ذ تعمق���ت �شداقتن���ا املبا�ش���رة واحلميمة 
وا�شتم���رت  الن�شالي���ة  جان���ب  اىل  ال�شخ�شي���ة 
ات�شالتن���ا وحواراتنا حتى قبيل اأيام من وقوع 
 .1980 24 اآذار م���ن ع���ام  جرمي���ة اغتيال���ه يف 
فق���د التقينا م���رارا يف بريوت مطل���ع عام 1979 
واتذك���ر جي���دا اآخر ات�ش���ال هاتف���ي يل معه قبل 
اأيام من ا�شت�شه���اده وكنت يف فرن�شا، اذ تطرقنا 
خالل���ه اىل معلوم���ات خا�ش���ة �شربته���ا م�ش���ادر 
فل�شطيني���ة �شديقة تفيد بان عم���الء نظام بغداد 
يخططون لت�شفية عدد من املنا�شلني الي�شاريني 
العراقي���ني املتواجدي���ن يف اخل���ارج ول �شيم���ا 
يف ب���ريوت وان���ه على راأ����ش القائم���ة نظرا اىل 
�شمعته اخلا�شة كمنا�شل �شيا�شي جريء وعنيد 
وم�شح���ي ف�شال ع���ن جتربته الن�شالي���ة النادرة 
وخرباته و�شجاعته وعالقاته العراقية والعربية 
الوا�شع���ة. وهي خ�شال كان���ت كافية لدفع القتلة 
اىل التعجي���ل بارت���كاب جرميته���م خا�ش���ة بع���د 
انط���الق عمل "احتاد الدميقراطي���ني العراقيني" 
الذي لع���ب ال�شهيد دورا مركزيا يف تاأ�شي�شه اىل 
جانب نخبة من املنا�شل���ني واملثقفني الي�شاريني 
اغتي���ل بع�شهم بنف�ش الطريق���ة الغادرة كالكاتب 
ومدي���ر حترير جملة "فل�شط���ني الثورة" ال�شهيد 
عادل و�شفي وال���كادر ال�شيا�شي والع�شكري يف 
اجلبه���ة ال�شعبية لتحري���ر فل�شط���ني زهري كمال 
الدين والكادر ال�شيا�شي والع�شكري يف املقاومة 
الفل�شطينية ال�شهيد مطر لزم العبودي وغريهم 
وكذل���ك اغتيل يف ع���دن ال�شهي���د الدكتور توفيق 

ر�شدي اأ�شتاذ الفل�شفة يف جامعة عدن. 
مل يهمل ال�شهيد "يحيى العراقي" تلك التهديدات 
بيد انه مل ي�شاأ ان توؤثر على ن�شاله ل �شيما وانه 

ب���رز يف تلك الفرتة كاأحد قادة احلركة ال�شيا�شية 
الوطني���ة العراقية م���ن خ���الل دوره القيادي يف 
العراقي���ني" اىل جانب  الدميقراطي���ني  "احت���اد 
املنا�شل���ني حمم���د احلبوبي واأبو اأي���وب وعادل 
و�شف���ي وزهري كمال الدي���ن و�شواه���م، واأي�شا 
دوره كرئي����ش ل���� "تنظيم ال�شيوعي���ني الثوريني 
العراقي���ني" الذي عرف تو�شعا وتطورا تنظيميا 
و�شيا�شيا ملمو�شا يف داخل العراق ل �شيما خالل 
الفرتة ما بني 1977 و1980 التي �شهدت تراجعا 
يف ال���دور القي���ادي جلناحي احل���زب ال�شيوعي 
املركزي���ة"  )"القي���ادة  الأ�شا�شي���ني  العراق���ي 
و"اللجن���ة املركزي���ة"( ولأ�شب���اب خمتلفة، حيث 
اأدت حمالت القم���ع والعدامات البعثية القا�شية 
اىل ت�شفي���ة معظ���م تنظيم���ات القي���ادة املركزية 
وتفت���ت قيادتها، فيما ا�شف���ر دخول جناح اللجنة 
املركزي���ة يف جبهة حكومي���ة بقيادة حزب البعث 
الفا�ش���ي احلاكم اىل انه���اء طابع���ه الدميقراطي 
املعار�ش باملطلق متحول اىل جمرد ذيل للحزب 

احلاكم الذي �شيطرده من جبهته دون تردد.  
ال�شيوعي���ني  "تنظي���م  عم���ل  يف  التو�ش���ع  ذل���ك 
الثوريني العراقيني" وتط���وره املرتبط بجدارة 
و�شم���ود قائ���ده ال�شهيد حت�شني عل���ي ال�شيخلي 
ال���ذي كان ي�ش���رف ب���داأب وجهادية عل���ى ا�شدار 
جري���دة التنظي���م املركزية )الأ�شا����ش(، اثار قلق 
الأجه���زة القمعي���ة الت���ي �شرع���ان ما جل���اأت اىل 
ا�شاليبه���ا اجلبان���ة يف الغتي���ال الغ���ادر بعد ان 
جنح���ت بزرع العم���الء الذين مل يك���ن من ال�شهل 
الك�ش���ف عنهم قب���ل ان يتمكنوا م���ن اغتياله قرب 
بناي���ة منظم���ة التحري���ر يف منطق���ة كورني����ش 
املزرع���ة بب���ريوت بينم���ا ه���و يف طري���ق عودته 
اىل منطق���ة الفاكه���اين حي���ث يقي���م. ويف املكان 
نف�ش���ه اغتيل فيما بعد منا�ش���ل عراقي كبري اآخر 
ه���و ال�شدي���ق ال�شهي���د زهري كم���ال الدي���ن )فهد 

العراقي(. 
وكم���ا لح���ظ املنا�شل الراح���ل عادل م���راد، اأحد 
موؤ�ش�شي الحتاد الوطني الكرد�شتاين و�شكرتري 
جمل�ش���ه املركزي وال���ذي ارتبط بعالق���ة �شداقة 
ن�شالي���ة متينة ان���ه تعرف عل���ى ال�شهيد حت�شني 
ال�شيخل���ي ع���ام 1977 يف بريوت ومع���ه كوكبة 
من ال�شباب الثوريني الذين �شلكوا درب الن�شال 

�ش���د النظام القمع���ي يف بغداد م�ش���ريا يف كلمة 
مبنا�شب���ة ذك���رى ا�شت�شه���اده اىل ان املخاب���رات 
كان���ت تالحق���ه دوما ب�شب���ب عزميت���ه و�شجاعته 
الت���ي كانت اق���وى من تهديدات اق���زام النظام اذ 
مل تثن���ه املخاط���ر التي كانت حتدق ب���ه دوما عن 
مقارعة النظام امل�شتبد وف�شحه اينما حل ومتى 
م���ا �شنحت له الفر�شة لتعرية الديكتاتورية التي 
كان���ت جاثمة على �شدور �شعبن���ا العراقي بكافة 
املخاب���رات  عي���ون  ان  اأي�ش���ا  موؤك���دا  طوائف���ه. 
العراقي���ة كان���ت ترتب�ش ح���ركات ال�شهي���د التي 
باتت تق�ش م�شاجع حكام بغداد اآنذاك.. وهكذا 
كنا نعي�ش يف ج���و م�شحون بهي�شرتيا الرعب اذ 
انت�ش���رت عي���ون جوا�شي�ش النظ���ام يف كل ركن 
م���ن �شوارع ب���ريوت يبعثون مبعلوم���ات لبغداد 
ويتلق���ون اوامر منه���ا لت�شفي���ة منا�شلني تركوا 

ديارهم ليلتحقوا بقافلة معار�شي نظام بغداد. 
ويع���ود اح���د الأ�شب���اب الرئي�شة لق���رار ال�شلطة 
الفا�شي���ة البعثي���ة باغتي���ال "يحي���ى العراق���ي"، 
نزعت���ه الوطني���ة العميقة املوؤ�ش�ش���ة على جتربة 
ن�شالية ع�شامية كنت ق���د واكبتها عمليا تدعمها 
ثقاف���ة جي���ل عم���ايل عان���ى الكث���ري م���ن القم���ع 
وال�شطه���اد ف�ش���ب متطلع���ا بج���راأة اىل احلرية 
والعدالة والتق���دم والنزع���ة الإن�شانية الممية. 
فق���د ول���د ال�شهيد حت�ش���ني علي عزي���ز ال�شيخلي 
يف بداي���ة الع���ام 1947 يف منطق���ة ب���اب ال�شيخ 
العمالي���ة ببغداد ومنه���ا نالت عائلت���ه لقبها. واذ 
الطالبي���ة  احلرك���ة  يف  ال�شيا�ش���ي  تفتح���ه  ب���داأ 
الي�شارية فانه �شرعان ما انتمى يافعا اىل احلزب 
ال�شيوع���ي العراق���ي يف نهاي���ة ف���رتة ث���ورة 14 
مت���وز الوطنية التي �شرعان م���ا اجه�شت دمويا 
بنكب���ة انق���الب 8 �شب���اط ال�ش���ود ال���ذي نظمته 
ال�شتخب���ارات املركزية المريكي���ة والربيطانية 
بالتحال���ف مع الرجعية املحلي���ة، وو�شع العراق 
و�شعب���ه يف مه���ب اخط���ار ج�شيمة. ورغ���م ف�شل 
املقاوم���ة البا�شلة التي اظهرها فقراء باب ال�شيخ 
و"عك���د الكراد" �شد دبابات انقالبيي �شباط، مل 
يزدد حت�شني ال�شيخلي ال اإ�شرارا على موا�شلة 
الن�ش���ال وم���ن هن���ا تعرفه عل���ى ال�شهي���د البطل 
ح�شن ال�شريع الذي غدا رمزا وطنيا وثوريا بعد 
حركت���ه الثوري���ة اخلالدة حني اق���دم يف 3 متوز 

ع���ام 1963 عل���ى حماول���ة بطولي���ة مل يحالفه���ا 
النجاح لالطاحة بالطغمة النقالبية البعثية.

   عم���ق نزعت���ه الثورية �شيق���ود ال�شهيد حت�شني 
لالنتم���اء اىل اللجنة الثورية للح���زب ال�شيوعي 
الت���ي اأ�ش�شه���ا الزعي���م الوطن���ي الراح���ل �شلي���م 
الفخ���ري يف 1964 و�شي�ش���ارك يف اعادة بنائها 
يف 1967 م���ا عر�شه اىل عدة حم���اولت اعتقال 
فا�شل���ة انته���ت بالقب�ش عليه مطل���ع 1970 حيث 
تعر����ش اىل اق�شى ا�ش���كال التعذيب حتى اطالق 
�شراحه يف نهاية العام نف�شه ليتوجه اىل الردن 
ملتحق���ا باملقاوم���ة الفل�شطينية قب���ل ان ت�شطره 
احداث اأيلول ال�شود عام 1970 اىل الت�شلل اىل 
بغ���داد من جدي���د دون ان يقطع دعم���ه للمقاومة 
الفل�شطيني���ة وقب���ل ان ينهمك مع ع���دد من رفاقه 
يف اع���ادة بن���اء تنظي���م اللجن���ة الثوري���ة ال���ذي 
�شي�شب���ح بقيادته بع���د تغيري ا�شم���ه اثر اقرتاح 
اىل "تنظي���م ال�شيوعي���ني الثوري���ني العراقيني" 

بدءا من 1973.
ويذك���ر املنا�شل الك���ردي الراحل ع���ادل مراد ان 
ال�شهي���د حت�ش���ني ال�شيخل���ي كان ميتل���ك عالقات 
املقاوم���ة  م���ع حرك���ة  عربي���ة واممي���ة ممت���ازة 
اللبناني���ة  الثوري���ة  واحلرك���ة  الفل�شطيني���ة 
واحلزب ال�شيوع���ي اللبناين واح���زاب ي�شارية 
واممية اأخرى. كما انه التقى مع الزعيم الكردي 
عبد الله اوجالن م���رارا اثر و�شوله اىل بريوت 
عام 1978، و�شاعد اوجالن بتدريب مقاتليه يف 

جنوب لبنان. 
والي���وم، واإذ حت���ل الذكرى الأربع���ني ل�شت�شهاد 
املنا�شل حت�شني ال�شيخلي، فان مكانة خا�شة يف 
التاريخ البطويل لل�شعب العراقي ي�شتحقها هذا 
الث���وري اجل���ريء والوطني املخل����ش والممي 
الأم���ني الذي، ومن خالل ذكراه ال�شامية، ننحني 
باإج���الل اأي�ش���ا لذك���رى تل���ك النخب���ة الأبي���ة من 
الثوري���ني والدميقراطي���ني العراقي���ني الذين مل 
ي���رتددوا يف تقدمي اأعظم الت�شحي���ات دفاعا عن 
كادح���ي �شعبهم ومن اجل دح���ر الفا�شية البعثية 
دون اغف���ال حقيقة التنكر له���م وملعاناة عوائلهم 
م���ن قبل �شلطة املحا�ش�ش���ة والف�شاد التي اأقامها 
الحت���الل الأمريكي بعد غ���زو العراق يف 2003 

وانهيار النظام البعثي دون مقاومة تذكر.
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 عماد عبد اللطيف �سامل

 د. ح�سني الهنداوي

 اإياد العنرب

في ذكرى المنا�شل ال�شهيد تح�شين ال�شيخلي

 �شنح���اوُل هنا "عزَل" النا�ش العادّي���ني )وغري املُخّت�شني(عن هموم 
فًا(، ونتوج���ُه اإىل القت�شاديني العراقيني  ال�ش���اأن القت�ش���ادي )َتَع�شُّ

)ح�شرًا(.. ون�شاألهم :
اإذا مل يبداأ القت�شاد العاملي بالتعايف خالل ثالثِة اأ�شهٍر من الآن ..

فم���ا الذي ميكُن لن���ا اأن نفعلُه يف مواجهة ذلك، هن���ا يف العراق، لكي 
نتفادى الآثاّر الكارثّية، للعجز الهائل يف املوازنة العامة للدولة؟

بعيدًا عن التنظريات، وال�شعارات، والهتافات.. والأنا�شيد الوطنّية 
.

وبعيدًا عن ا�شتعرا�ش الع�شالت املعرفية.
وبعيدًا عن "خلطات" الرتقيع "ال�شحرّية".

وبعيداأ عن "و�شفات" �شن���دوق النقد والبنك الدوليني "اجلاهزة"، 
مثل �شندويت�شات "الديلفري"، ال�شاحلة جلميع اجلياع.

وبعي���دًا )وهذا هو الأهّم( عن احللول وال�شيا�شات وال�شرتاتيجّيات 
واملعاجلات طويلة الأجل )التي نحفظها جميعًا عن ظهر قلب(.

بعي���دًا ع���ن ه���ذا كّل���ه.. فاإّنن���ي اأحت���ّدى القت�شادّي���ني العراقّيني اأن 
، وواقع���ّي، وق�شري الأجل.. ع���ن ا�شتخدام  يتقّدم���وا ببدي���ٍل منطقيٍّ
التموي���ل بالعج���ز، لت���اليف العج���ز "الآين" فق���ط، ولي����ش ملعاجل���ة 
الختاللت "الهيكلّي���ة" املُزمنة يف املوازنة العامة للدولة )لأّن هذه، 

لي�ش وقتها الآن(.
ماه���و البديُل اإذًا ع���ن هذا الكابو����ش املُ�شّمى"التمويل بالعجز"، يف 

اقت�شاٍد كاقت�شاد العراق الراهن؟
مع الأ�شِف ال�شديد.. ل بديل.

ل تكِذبوا على النا�ش، ول تدعوا "الدولة" تكذب عليهم، و�شارحوهم 
باحلقائ���ق املُ���ّرة، واأ�شفعوه���م )اإْن تطّل���ب الأمر(عل���ى وجوهه���م، 

ودعوهم ي�شتيقظون.
قول���وا لهم بكّل و�ش���وٍح وب�شاط���ة، اإّن اأ�شاليب عم���ل "دولة الرفاه" 
)عل���ى وفق النم���وذج العراقي(، مل تُع���د �شاحلًة لال�شتخ���دام.. واأّن 
مكا�ش���ب و"غنائم" وامتيازات "دولة الرعاي���ة" )على وفق النموذج 
العراق���ي( قد انتَهْت )ورمّب���ا اإىل الأبد(، بالن�شبِة "لُه���م"، وبالن�شبة 

�شواء. َحدٍّ  على  "لُكْم".. 
قول���وا له���م اإن القرتاحات "الفنطازّي���ة"، واملهات���رات "ال�شعبوّية" 
)م���ن �شاكلة بي���ع كوبونات النفط للعراقي���ني بال�شعر احلايّل، مقابل 
���ة" من  اإطفائه���ا ب�شع���ٍر اأعل���ى ُم�شتقب���اًل.. ومن���ح كّل عراق���ي "ُح�شّ
���ة متوينّية".. وغ���ري ذلك كثري(  العائ���دات النفطّي���ة، وكاأّنه���ا "ُح�شّ
���تُّ للمعاجل���ات القت�شادّي���ة املدرو�ش���ِة ب�شل���ة، ول عالق���ة لها  ل مَتُ

بالقت�شاد، ول بالإدارة ال�شليمة للموارد القت�شادّية.

قول���وا لهم.. ل اأنت���م، ول "الدولة" تقبلوَن بخف����ش الإنفاق العام.. 
واأّن الإنف���اق الع���ام ينبغ���ي اأن يبقى كما ه���و الآن )ولديكم، ولديهم، 
األ���ُف �شَبٍب و�شب���ٍب لذلك(.. واأّنُه اإذا كاَن الأم���ُر كذلك، فما هو البديل 

عن التمويل بالعجِز، يا عباد الله؟
يف احلقيق���ة.. ليوجُد اأيُّ بدي���ٍل الآن.. غري هذا "التمويل بالعجز"، 
 COVID  وال���ذي اأُّقرُّ واأع���رتُف اأمامكم، باأّن���ُه الأكُر خط���ورًة من

.19
لهذا اأدعوكم.. يا اأ�شاتذتي وزمالئي وتالميذي )املُعرت�شنَي بحما�شٍة 
ثورّي���ة زائ���دة، على ه���ذا "الرتتي���ب" الآيّن(.. اأْن تذَهب���وا وُتقيموا 
ال�شالة، وَتبَتِهلوا اإىل الله )عّز وَجّل(، من اأجل اأن ل تبقى الأو�شاع 
)القت�شادي���ة واملالّية( على ماهي عليه الآن )حملّي���ًا وعاملّيًا(.. واإّل 
ف���اإّن اأو�شاع القت�ش���اد العراقي لن تكون اأف�ش���ل مّما كانت عليه يف 

حقبة الت�شعينّيات من القرن املا�شي.
وكم���ا تعلم���ون، فقد انَته���ْت تل���َك الت�شعينّيات "الِعج���اف"، وجاءْت 
مان"، مل نفعل خاللها لقت�شادنا �شيئًا ُينقذُه  بعده���ا �شننٌي ِطواٌل "�شِ
من اختاللت���ه البنيوية املُزمن���ة.. فلماذا نكذُب عل���ى اأنف�شنا، وعلى 

الآن؟ "�شعوبنا" وقبائلنا 
ه���ل خطر عل���ى بالكم )مثاًل( اأّن الأو�شاع قد تك���وُن اأ�شواأ )ُم�شتقباًل( 

مّما كانت عليِه اآنذاك؟
اإذا مل تك���ن هن���اك �ش���ادرات، اأو اإذا كان���ت ال�ش���ادرات هزيل���ة م���ن 
حي���ث احلج���م والقيم���ة، فلن تك���وَن هن���اَك ا�شت���رياداٌت كافي���ٌة ل�شد 
الحتياج���ات.. و�شيك���ون الدينار بثل���ث ال�َشنت، ولن يك���وَن بو�شِع 

"طبقة" بي�ش. ي�شرتي  اأن  "اثَخَن" راتٍب 
حّتى عائدات النفط لن تكوَن �شاحلًة لتمويل برنامج "اإغاثة" اأُمّمي 
)كالنف���ط مقاب���ل الغذاء وال���دواء(، ُيغّطي الحتياج���ات الأ�شا�شية ل� 
40 ملي���ون ن�شمة، م���ع تخمة املعرو�ش، وانهي���ار الأ�شعار، وتراجع 
الطلب.. وحاجة مئات املاليني )غرينا( لالإغاثة، على امتداِد الكون.

" اآينٍّ ق�ش���ري الأج���ل، ُينقذن���ا مّم���ا نح���ُن فيه..  تعال���وا ب���� "خال����شٍ
و�شاأكوُن معكم.

وبعك�ش���ِه فاأنا )والعياُذ بالله من كلمِة اأن���ا(، �شاأكوُن �شّدكم، و�شاأقُف 
مع هذا التمويل "الريجيم".

َقّدم���وا بدائل منطقّية، وواقعّية، وقابلة للتطبيق.. واأتركوا احللول 
طويل���ة الأج���ل.. لأنن���ا �شنك���وُن ُكّلنا موت���ى يف الأج���ِل الطويل.. ل 

�شامح الله.
اإذا كان بو�شعك���م فعل ذلك، بدًل من كي���ل ال�شتائِم والُتَهم ل� "التمويل 

بالَعَجز".. �شاأكوُن معكم..

الموازنُة.. محنُة االقت�شاِد والنا�سكورونا و"نظام التفاهة"



 

في الع�سور البدائية، مذ اأب�سر الإن�سان 
الأول �سم�س  الخليقة على هذا الكوكب، 

ظل في �سراع دائم مع الطبيعة والأخطار 
المحدقة به، فكانت ده�سة اكت�سافه 

الأ�سياء لأول مرة، تمتزج بخوفه وغربته 
عن هذا العالم المقذوف اإليه، وظل منذ 
اأزمنة �سحيقة يحاول تروي�س الطبيعة، 

تطويعها دون اأن ينت�سر عليها، فكان 
مجمل اكت�سافات الإن�سان وابتكاراته منذ 
الع�سر الحجري اإلى ع�سرنا التكنولوجي، 

هي محاولت لإخ�ساع الطبيعة لم�سالحه 
وحروبه، لكن في كل ع�سر من الع�سور 

الغابرة، كانت للطبيعة نوامي�سها القا�سية، 
تلك النوامي�س التي اأرخت لنا ذاكرة حية 

من الخوف الب�سري.  اأ�سالفنا البدائيون 
نق�سوا على جدران الكهوف ر�سوماتهم التي 

تحكي اأحداث وتفا�سيل حياتهم اليومية 
في مواجهة الأخطار والمخاوف، لتاأتي 

المجتمعات الزراعية والح�سارات وتدون 
اأعمال الإن�سان من خير وخطايا وفرو�سية 

في المالحم والأ�ساطير.

حاجة  حتميه،  خارقة  قوة  �إىل  �لإن�سان  حاجة  كانت     
وتطور  بالور�ثة   جينيا ً  �رتباطًا  مرتبطة  روحية 
�إىل يومنا  �لبد�يات  �لب�سري منذ فجر  �ساللت �جلن�س 
كال�سعر،  �لإبد�ع،  مناحي  حتى  فيه  تتجه  �لذي  هذ� 
من  �سل�سلة  لتكّون  و�ملو�سيقى  و�لنحت،  و�لر�سم، 
�لروحي يف ع�سر  �لتطهريية  ترمم �خلر�ب  �لطقو�س 

�لآلة و�ل�ستعباد �لر�أ�سمايل.
ينت�سر  مل  ذ�ته  هو  ومكان  زمان  كل  يف  فالإن�سان   
فرق بني  فال  ملا يجهل،  عدوً�  د�ئما ً �لطبيعة، وظل  على 
�أ�سالفنا �لبد�ئيني، وهم يرجتفون يف �لعر�ء ويناجون 
خلف  غريب  وبني  خفية،  قوة  �لغام�سة  بطال�سمهم 
�جلدر�ن، ي�سكو لالإله �لو�حد �سعفه، ويبكي بقلب مبلل 

بالأ�سى. 

في الالمرئي تكمن الحقيقة 
يبدو �أن �لعامل بكل تطوره �لتكنولوجي و�لعلمي حتى 
�سد  فعال  لقاح  �سنع  �أمام  عاجزً�  وقف  �للحظة،  هذه 
�إل بعد مئات �ملر�ت من  فريو�س كورونا، �لذي ل يرى 
تكبريه يف �ملجهر، كائن ل مرئي زلزل �لعامل، و �أحدث 
�سرخا ً يف �قت�ساده، وبث �لرعب يف نفو�س كبار �لتجار 
و�ل�سيا�سيني و�مل�ساهري، حتى �سارت �لعزلة مالذ� ً �آمنا 
عطلة  تاريخه  يف  مرة  لأول  �لأر�س  كوكب  و�أعلن   ،ً
وتوقفا ً �سبه تام عن �حلركة، ورمبا �سيدخل يف �سبات 
للعمل  بج�سد  ثانية   يعود مرة  �أو ق�سري، حتى  طويل 

�أقوى، وبنف�س �أكرث توهجًا و�سموً�.
�لعامل  وحكام  قادة  كبار  من  �أحد� ً  ي�ستثن  مل  كورونا  
�أن  بذلك  �أر�د  وكاأنه  و�لريا�سيني،  �مل�ساهري  كبار  ومن 

يعيد لالأذهان حجم �لب�سرية �حلقيقي، وهي ما�سية يف 
�أوهامها وجربوتها.

و�سار  وخالفاتها،  �ل�سيا�سية  م�ساكلها  �لدول  ن�سيت 
كورونا �لإ�سم �لأكرث �سهرة، ولفتًا لالنتباه يف  ن�سر�ت 
�لأخبار ومو�قع �لنرتنت و�أحاديث �لنا�س يف �ل�سارع، 
من  هلعا ً  �أكرث  كورونا  ��سم  يثريه  �لذي  �لهلع  و�سار 
باتت  حتى  �لإرهابية،  و�لتنظيمات  د�ع�س  وح�سية 
كبري  حد  �إىل  ت�سبه  با�سابتهم  �مل�ستبه  حجر  تفا�سيل 

تفا�سيل �عتقال �لإرهابيني و�ملجرمني. 
ثابتة وو�حدة �سيعلنون  �ملتدينون و�ملوؤمنون بحقيقة 
عالمة  هو  �لفريو�س  هذ�  �إن   .. مطلقة:  بثقة  �ملالأ  �أمام 
كما  �أخطائها،  على  �لب�سرية  لعقاب  �لله  عالمات  من 
عاقب من قبلهم �لأمم و�ل�سعوب بالكو�رث و�لفي�سانات 

و�لزلزل.
و�سيقول �مللحدون �أو �ملوؤمنون �إميانا ً دوغمائيًا بالعلم: 
نظرية  �سحة  على  د�لة  طفرة  هو  �لفريو�س  هذ�  �إن   ..
د�روين يف �لتطور و�لنتخاب �لطبيعي و�ل�سدفة هي 

�ملحرك �لأ�سا�س يف كل خلق وتطور.
و�سيقول �مل�سككون و�ملولعون بالعقائد �ل�سرية: .. رمبا 
يكون م�سدر هذ� �لفريو�س من �ساللت ف�سائية غريبة 

وهذ� دليل على نهاية �لعامل �أو حرب �لنجوم �ملنتظرة.
نفكر  �أن  ميكننا  كيف  و�لد�ستوبيا   �ليتوبيا  بني  ما 
بطريقة �سحيحة و�سليمة؟ كيف ميكن للمخيلة �ملقرونة 
�نهياره  بعد  �لإن�سان  بناء  تعيد  �أن  و�ملعرفة  بالتاأمل 

و�سقوطه �حلتمي؟
 ثم كيف ميكننا �أن  ن�ستنطق �لفال�سفة وكاأنهم معنا �لآن، 

�أو عاي�سو� تلك �لأزمة من قبل؟

�لوجود،  يف  �لعبث  حتمية   لنا  �سيوؤكد  ف�سارتر 
�لإن�سان  يدفع  حقيقي   معنى  وجود  و��ستحالة 
و�سوبنهار  �لتافهة.  �حلياة  رحلة  يف  لال�ستمر�ر 
�سيء  ول  كبري،  �سر  �حلياة  �أن  على  برهانه  �سيت�سح 
�لإن�سان  لأن  جذل  �سريق�س  ونيت�سه  �لت�ساوؤم  �سوى 
هذ�  حافة  على  وقوفه  بعد  �حلقيقية  �سعادته  �سيجد 
�خلطر، و�سيب�سر بولدة عامل جديد  حتكمه �ل�ساللت 

�ملتفوقة و�لذكية.
�أما كارل مارك�س �سيعلن ولدة �ل�سيوعية مرة �أخرى 
دكتاتورية  من  لي�س  �لعامل،  يف  جتلياتها  بكامل 
و�مل�سطهدين،  �لفقر�ء  ثور�ت  من  ول  �لربوليتاريا، 
�لفريو�س  �ملجردة  بالعني  يرى  ل  من  فريو�س  و�إمنا 
و�نت�سر  هيغل،  ديالكتيك  يف  �سرخا ً  �أحدًث  �لذي 

لديالكتيك مارك�س �ملادي.
�أنه فريو�س كورونا، �لفريو�س �لأممي �لأحمر.

كيف نرى العالم من نافذة الم�سح 
وما    2020 �سنة  �لعامل  �جتاح  �لذي  �لغريب  �حلدث 
�أن  لنا  �سيثبت  وتطور�ت،  تغري�ت  من  �سيحدثه 
نعي�س  �أننا  رغم  وم�ستمرة،  د�ئمة  حركة  يف  �لتاريخ 
�لتاريخ  فيه  �أ�سبح  �لذي  �لع�سر  �ل�سورة،  ع�سر  يف 
مرئيا ً يف �حلا�سر، من خالل تقنيات �مليديا، وو�سائل 

�لتو��سل �لجتماعي. 
�سكان  حياة  يف  نوعية  طفرة  �سيحدث  �حلدث  هذ� 
�أقوى،  ليعود  �سيتعافى  �ملري�س  فالعامل  نعم  �لأر�س، 
بعد  بذلك،  يحدثنا  و�لأوبئة  �حلروب  مع  فتاريخنا 
فرتة من �لزمن  �ست�سبح كارثة  كورونا حمر�با ً للفن، 
و�لرو�يات،  �لكتب  يف  �لقادمة  �لأجيال   و�ستقر�أها 
�ل�سينمائية،  و�لأعمال  �لفنية  �للوحات  يف  و�ستخلد 
فال بد من �خلطر ليولد �إن�سان نيت�سه �ملتفوق، ول بد 

من �لكارثة  لنقر�أ �لآن  تاريخ �مل�ستقبل.
ح�سابات  لنعيد  �أكرث؛  �لروؤى  تتجلى  �لعزلة   يف    
ما  قد�سناها، وهذ� متاما  �لتي  �لأوهام  �ملا�سي، ويف 
يح�سل مع �ملري�س عندما تن�سطر حياته �إىل ن�سفني؛ 
قبل،  من  يرها  مل  كما  �لالمعة  �ملدينة  �أ�سو�ء  لريى 
وحركة �لغيوم �ل�سابحة يف �لأفق، وتعاقب �لف�سول 
لين�ست  �لغروب،  يف  بعيد� ً  تتو�رى  �لتي  و�لطيور 
من  �إليها  ي�ستمع  مل  كما  �لأ�سو�ت  كل  �إىل  وي�ستمع 
قبل، ثم توقظه �سم�س �ل�سماء �لو��سعة يف �ل�سباحات 
كما مل توقظه من قبل، ليب�سر بعيدً� من نافذة �مل�سح 
من  منعه  �لذي  �ل�سر�ب  �ل�سر�ب،  من  �لهائل  �لكم  هذ� 

حياة مل يع�سها.
�حلياة �لتي ظلت م�ستيقظة هناك...

وحيدة.... وبعيدة ....
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اأو�س ح�سن 
زهري بردى

الق�سم الثاين

   ت�س���مُّ هذه �لإ�ستعارة )�أي ك���ون �لأدب حمادثة 
حو�ري���ة حّي���ة، �ملرتجم���ة(  معظ���م �لأطروحات 
�لتي قيلت ب�ساأن تعري���ف �لأدب. هاُهَو )هكتور( 
، �ملعّل���م �لإنكلي���زي �لأبع���د مايك���ون ع���ن �ملث���ال 
�ملبا�س���ر للمعّلم كما عهدن���اه، يف �مل�سرحية ذ�ئعة 
 The hisTory �لتاأري���خ  فتي���ان  �ل�سي���ت 
 AlAn 2004 ( للكاتب ) �آلن بينيت ( Boys
BenneT( ، يقول باأّن �أف�سل حلظات �لقر�ءة 
هي تلك �لتي تعرث فيها �سدفًة على �سيء ما: فكرة 
، �سعوٌر ، طريقة يف �لنظر �إىل �لأ�سياء، ترى فيه 
�سيئًا ثمينًا ومميزً� ذ� فر�دة خا�سة بالن�سبة لك . 
�ستق���وُل  حينئ���ذ لنف�سك : هاهو �لأم���ر �إذن ، ذ�ته 
�لذي ح�سبت���ُه ذ� �أهمية ��ستثنائي���ة ، قد قيل على 
ل�س���ان �سخ����سٍ �آخ���ر ، �سخ�س مل �أقابل���ه من قبُل 
�أب���دً� ، �سخ�س رمبا قد �سب���ع موتًا منذ زمن بعيد 
، ويب���دو �أم���رك مع �لق���ر�ءة حينئ���ذ وكاأّن يدً� قد 

�متّدت لت�ستبك مع يدك لت�سحبك نحوها ) 2 ( . 
   �ساأعود لتناول هذ� �لأمر لحقًا ؛ لكّن هذه �ملقاربة 
ب�س���اأن �لأدب ُترينا جانبًا مف�سليًا بّينًا و�حدً� من 
بني �جلو�نب �لكثرية �لتي تنطوي عليها فكرُة �أّن 
�لأدب حمادث���ٌة حّية ، وه���ذ� �جلانب �ملف�سلي هو 
 liTerATure  ك���ون �لأدب فعاًل تو��سلي���ًا
نفّك���ُر   .  is A communicATion
يف �لع���ادة بالفع���ل �لتو��سل���ي - بب�ساطة - على 
�أ�سا����س كونه ُمناقل���ًة للبيانات م���ن نقطة لأخرى 
؛ لك���ن ثمة �لكث���ري مّما هو كامٌن يف ه���ذ� �لفعل : 
يحت���اُج �لفع���ل �لتو��سل���ي �سخ�سنينْ - عل���ى �أقّل 
تقدي���ر - ) هذ� هو �ملعنى �ل���ذي ت�ستبطنه عبارة 
"متت���ّد يٌد لت�ستبك مع يدك وت�سحبك نحوها" ( 
، كم���ا يحت���اُج لغًة وو�سيط���ًا ملناقل���ة �ملعلومات ) 
كت���ب ، �إ�س���ار�ت ، م�سابيح ، �هت���ز�ز�ٌت �سوتية 
يف �له���و�ء ، ب���ل وحت���ى نظ���ر�ٌت متبادل���ٌة ب���ني 

�ل�سخ�س���نينْ ( ، ونح���ٌن لن�ستطيُع حتى قول كلمة 
"مرحبًا" من غري توّفر هذه �لإ�سرت�طات �مل�سّبقة 
. تخرُبنا كّل �سل�سلة �سغرية من �لبيانات بالكثري 
عن �لنا����س و�ملجتمع و�لعامَل �ل���ذي جاءت منه ، 
وبالطريق���ة ذ�تها ف���اإّن كّل قطعة �سغ���رية - مهما 
ت�ساغرت - يف �لأدب لكفيلٌة باأن تك�سف لنا - �إىل 

حّد ما - عاملًا كاماًل �نبثقت منه .
م���ع  تعقُده���ا  حو�ري���ة  حُمادث���ة  لأي���ة  ميك���ن     
�أ�سدقائ���ك �أن تك���ون ح���ول �أي �س���يء يف �لع���امل 
. هك���ذ� هو �لأم���ر مع �لأدب �أي�س���ًا : ميكن لالأدب 
�أن يدور ح���ول �أي �سيء ، ومثلما قلُت �سابقًا فاإّن 
ه���ذه �خل�سي�سة هي �أحُد  �لأ�سب���اب �لتي جتعل 
�لأدب ع�سي���ًا عل���ى �أي تعريف . ميك���ُن لالأدب �أن 
يك���ون حول �أ�سخا����سٍ �آخري���ن ، ويف م�ستطاعه 
�أن يخربك �أ�سياء ع���ن �سخ�ٍس ما �أكرث بكثري مّما 
تظ���نُّ �أّنك تعرف عنه ، كم���ا ميكُن لالأدب �أن يكون 
ح���ول جمتمعات وثقافات كاملة . ميكن لالأدب �أن 
���ك ، �أو ي�ستث���ريك ، �أو ميّتعك ، �أو ي�سِلحك  يخ�سّ
دك . ميكن ل���الأدب �أن يكون حول �أ�سياء  ، �أو يف�سِ

ُء �حلي���اة و�لولدة ،  ذ�ت �أهمي���ة جوهري���ة : َب���دنْ
�لأكاذي���ب و�حلقيق���ة ، �خل���ري و�ل�س���ر ، �لنهاي���ة 
و�مل���وت ؛ لك���ن  يف �لوق���ت ذ�ته ميك���ن �أن  يكون 
�لأدب �أي�س���ًا ح���ول �أ�سي���اء لي�س���ت ب���ذ�ت �أهمية 
تذك���ُر �أو حتى قد ل توج���د يف �لأ�سل : �أ�سخا�ٌس 
�أ�سطوريون . وحيدو ق���رن خر�فيون ، حوريات 

بحٍر . 
�لأدب ، يف و�ق���ع �حل���ال ، ُي�سف���ي �أهمي���ة عل���ى 
�لأ�سي���اء ، وهذ� �أحد جو�ن���ب �لأحجية �لغام�سة 
�لكامن���ة في���ه : ينظ���ُر �لأم���ري هامل���ت يف ده�سة 
�إىل �ملمثل �لذي ينتحُب مل���وت �مللكة �لأ�سطورية 
هيكوبا hecuBA )ملكة طرو�دة ، �ملرتجمة( 
وبقاي���ا خر�ئب مدينة ط���رو�دة �لت���ي ��ستحالت 
�أنقا�س���ًا : "ماع�ساها تك���ون هيكوبا بالن�سبة له ، 
وماع�س���اه يكوُن بالن�سبة لهيكوب���ا ، حتى بلغ به 
�لأم���ر حّدً� ��ستوج���ب �أن يذرف �لدم���وع منتحبًا 
عليه���ا ؟ " ) 3 ( .  بالطريق���ة ذ�تها جتعل حماورٌة 
مع �لعفريت ) دوب���ي (* جياًل من �لقّر�ء يذرفون 
�لأدب  بك���ون  �لتفك���ري  �إّن   . �ل�ساخن���ة  �لدم���وع 

حمادث���ة حو�ري���ة ي�ساعدن���ا يف ��ستك�س���اف مثل 
ه���ذه �لوقائع ذ�ت �ملفاعيل �لقوي���ة ؛ �إذ نعمل يف 
�أي���ة حمادث���ة حو�رية عل���ى " تقري���ب �ملو�سوع 
�مله���ّم لنا " �أو " تكثيف �لب���وؤرة على �ملو�سوعات 
�لت���ي تعنينا �أو متّثُل �سيئًا �أثريً� لنا " ، ونحُن �إذ 
نفع���ل هذ� فاإمّنا نك�سف يف و�قع �لأمر عن ذو�تنا 
�ل�سخ�سي���ة ون�سعها �ساخ�س���ًة �أم���ام �أب�سارنا . 
يح�س���ُل �أحيانًا يف �سياق حمادثاتنا مع �لآخرين 
) �أو حت���ى عندم���ا نتح���ادُث ب�سمٍت م���ع �أنف�سنا ( 
�أن نكت�سف م���امل نكن نعرفُه من قبُل ، �أو �أن نعيد 
تاأطري ماعرفناه ب�س���كٍل ما من قبُل ، بغية �متالك 
�لق���درة عل���ى �حلديث ب�ساأن���ه . �لأدُب يفعل �لأمر 
ذ�ت���ه ؛ فهو يك�سف - مثلم���ا �ملحادثة - عن �أ�سياء 
، وُيعل���ي �ساأن �أ�سياء �أخرى ، ويتعامل مع وقائع 
وجت���ارب و�أفكاٍر كثرية عرب و�سي���ط - هو �للغة 
- من �أجل منح تل���ك �لوقائع و�لتجارب و�لأفكار 

معنى .
غ���ري �أّن عملية �لك�سف هذه لي�س���ت مفتقدة ل�سكٍل 
م���ا : نح���ُن نتح���ّدُث ب�س���اأن " �سناع���ة �ملُحادثة " 
لأنن���ا ن�سن���ُع ) �أي ن�س���ّكُل ( مانقول���ه ، ونحُن يف 
�لع���ادة لنفع���ُل ه���ذ� يف حمت���وى �لكلم���ات �لتي 
نختاُره���ا فح�س���ب بل �أي�سًا ، وعل���ى �سبيل �ملثال 
، يف �لنغم���ة �ملنطوق���ة �لتي نتخذه���ا ملحادثتنا، 
�أي مانعني���ه بال�س���كل Form . ن�ستطي���ُع مثاُل 
ق���ول " مرحب���ًا " بغ�سب ، �أو بلُط���ٍف ، �أو مبحّبة 
، �أو ب�سخري���ة، . �إّن �لكيفي���ة how �لتي نقول 
بها �سيئ���ًا ما يف �سي���اق حمادثتنا له���ي بالأهمية 
ذ�ته���ا �لت���ي يحوُزها مانقول���ه whAT ، وهذ� 
�أم���ٌر ي�سّح بدرجة �أك���رب - ويفر�س �سطوة �أعظم 
- عل���ى �لأدب : �ل�س���كل يف �لأدب له ذ�ت �لأهمية 
- ورمب���ا �أهمي���ة �أعظم - م���ن �لأهمية �لت���ي ُتفَرُد 
 Form hAs للمحت���وى . �ل�س���كل ل���ه معن���ى
�أن  يعن���ي  �لأدب  نتعّل���م  و�أن   ،   meAning
نتعّل���م �ل�سكل �ملنا�س���ب �لذي نقول في���ه كالمنا . 
�أمثل���ة ب�سيط���ة على ذلك : �مللحم���ة ، �سو�ٌء �أكانت 
) �لفردو�س �ملفقود PArAdise losT ( �أو 
 ) gAme oF Thrones لعب���ة �لعرو�س (

، ترين���ا �أهميَتها عرب كونه���ا طويلة ، بل وطويلة 
للغاي���ة ؛ يف ح���ني ، وعل���ى �لعك�س م���ن �مللحمة ، 
ُترين���ا �ل�سونيت���ة** sonneT مدى تعقيدها 
و�سبطه���ا و�أ�سلوبه���ا عرب �إخت�ساره���ا وِق�سِرها 
. يكت���ُب �لناق���د �لأدب���ي �لربيط���اين �لر�ئد تريي 
بطريق���ة   Terry eAgleTon �إيغلت���ون 
ر�ئعة ب�س���اأن هاتني �ملو�سوعت���ني ) كيف ُي�سفي 
�لأدب معن���ى عل���ى �لأ�سي���اء ، وطبيع���ة �ل�س���كل ( 
عندما يتناول �أطروحته ب�ساأن �ل�سعر �لتي يوؤّكُد 
فيه���ا �أّن " �ل�سعر معنيٌّ لمبعنى �لتجربة فح�سب 

بل بتجربة �ملعنى كذلك " ) 4 ( . 
�حلدي���ث مع �أحٍد م���ا هو فعٌل �إبد�ع���ّي : �ملحادثة 
بذ�ته���ا ، يف نهاية �لأم���ر ، هي منٌط من �لرجتال 
�ل���ذي يح�سل بني �لنا�س ؛ لذ� ف���اإّن �إ�سفاء معنى 
��ستع���ارة جمازي���ة عل���ى �لأدب بكون���ه حُمادث���ة 
حو�ري���ة حّية  يعني �أّن �لإب���د�ع �خلاّلق ليوجد 
يف �أعم���ال �لأدب �أو يف ر�أ����س كات���ب ذي �سه���رة 
و��سع���ة فح�س���ب ب���ل يوجد كذل���ك فين���ا - �لب�سر 
عل���ى  �لأدب���ي  �لإب���د�ع  ينط���وي   .  - �لقارئ���ني 
خ�سي�س���ة �مل�سارك���ة ) ب���ني �لكات���ب و�لق���ارئ ، 
�ملرتجم���ة ( لأّن �لأدب فعالية مت�ساَركة بطبيعتها 
، وهن���ا تكم���ن �لفخامة �حل�ّسي���ة - �لتي قد تكون 
مثلبة حُت�َسُب على �لقارئ - يف �سورة ) هكتور ( 
�جلميلة �ل�سابقة: متتدُّ يٌد من بني �ل�سطور و�أنت 
تق���ر�أ ، هذ� �سحي���ح ؛ لكن يتوّج���ُب عليك �أن متّد 
ي���دك باملقابل لها لكي جتعله���ا تختطفك نحوها . 
ه���ذ� �أمٌر يعن���ي �أّن �لأدب لي�س �سيئ���ًا خمتزًل يف 
كتٍب مركونة يف رفوف مكتبة ؛ بل هو �سيٌء عنك 
عندم���ا تفّكُر ب�ساأن تل���ك �لكتب ، وُتبدي ��ستجابة 
نحوها ، وتكت���ُب ب�ساأنها ، وتتح���ّدُث معها �أي�سًا 
، وميك���ن لتل���ك �ملحادث���ة �حلو�ري���ة �أن ت�سم���ل 
متحّدثني عديدين يتناق�سون ، وُيجاِدلون بع�سهم 
، ويتفّك���رون ب�ساأن حمادثة ُمت�ساَركة بينهم . �إذن 
، �لأدب لي�س "حم�س �إمياءة يف �سياق حركة بني 
�سخ�سنينْ فح�سب" بقدر ماقد يكون ترتيبًا للتفّكر 
�ملت�س���ارك ب���ني �أ�سخا����سٍ عديدي���ن ، وبالإ�سافة 
لذلك ف���اإّن هذه �لفعالي���ة �لإبد�عي���ة لي�ست مقّيدة 

يف �إط���ار درو����س - مدر�سي���ة �أو جامعي���ة - �أو 
مكتبات تعّج بالكتب؛ فنحُن ن�ستخدُم ون�ستجيُب 
ِل���� "�لتقنيات �لأدبية" ب�س���كل يومي يف حياتنا : 
�أمن���اط �ل���كالم، �ل�ستع���ار�ت �ملجازي���ة، مو�قف 
�لإثارة، �حلكاي���ات، ورمبا تك���ون �أوىل �لأ�سياء 
�حلكاي���ات  ه���ي  طفولتن���ا  يف  نبتدعه���ا  �لت���ي 
و�لق�س�س ) مثلما �أّكد �أر�سطو من قبل عندما قال 
باأّن �لتقليد يحتوينا ب�سورة طبيعية ( ؛ لذ� فاإّننا 
عل���ى �لق���در �لعايل �ل���ذي نكون عليه م���ن �متالك 
�خل���ربة �ملبّك���رة يف �ملحادثة فكذلك نغ���دو دومًا 
خرب�ء متمّر�سني يف خلق �لأدب ، و�ل�ستجابة له 
، و�ل�ستم���اع �إلي���ه ، وُم�ساءلته .  يعني هذ� �لأمر 
- ب���ني �أ�سياء كثرية يعنيها - �أّن �لأدب لي�س �سيئًا 
�سحريًا ُمفارقًا للحياة �أو معزوًل عن دفق �حلياة 
�ليومي���ة ، وليوج���د �لأدب ) ب���ل ولينبغي له �أن 
يوج���د ، مثلما قد يقول �لبع�س ( عند قاع �حلياة 
؛ ب���ل يتوّجب �أن ميتّد لتخومها �ملهيمنة يف �أعلى 

�سقوفها �ل�ساهقة . 

___________
 dobbie ( or dobby ) the  العفري���ت دوب���ي *
house elf : اإحدى ال�سخ�س���يات الرئي�س���ية الداعمة 
للعمل يف �سل�سلة روايات هاري بوتر . ظهر للمرة الأوىل 
، ب�س���ورة رئي�س���ية ، يف الكت���اب الث���اين لل�سل�س���لة وهو 
 harry   بعن���وان " ه���اري بوتر وم�س���تودع الأ�س���رار
 " Potter and the chamber of secrets

. ( املرتجمة )  
 **  ال�س���ونيتة : اأو الأغنية الق�سرية ، م�ستقة من الكلمة 
الإيطالية  ( sonetto )، هي اأحد اأهم اأ�سكال ال�سعر 
الغنائي الذي انت�س���ر يف اأوروبا يف الع�س���ور الو�س���طى 
وكت���ب فيه���ا كبار ال�س���عراء.  تتاألف ال�س���ونيتة من اأربعة 
ع�س���ر بيت���ًا ب���اأوزان وق���واٍف معروف���ة وتركي���ب منطقي.  
مث���ل  املو�سوع���ات  بع����ض  ال�سونيت���ة مبعاجل���ة  اهتم���ت 
احل���ب العفيف . تتميز ال�سونيتة بلغتها املكثفة و�سورها 
�سنعته���ا  يف  الكم���ال  اإىل  والتطل���ع  املوؤث���رة  البالغي���ة 
ال�سعرية ، اإ�سافة اإىل اإظهارها قدرة ال�سعر على التعبري 

عن دخائل النف�ض الب�سرية . (املرتجمة)

ترجمة وتقدمي: لطفية الدليمي

م����������������االأدب ؟
يهّمنا؟  لماذا  )الأدب:  المعنون  الكتاب  من  الأّول  للف�سل  ترجمة  لحقة،  مت�سل�سلة  اأق�سام  وفي  اأدناه،  اأقّدُم    
literature : why it matters ?( لموؤلفه البروف�سور روبرت اإيغل�ستون robert eaglestone  . الكتاب من�سور 
عام 2019، ويمكن للقارئ ال�سغوف مراجعة كتابي المترجم )الرواية المعا�سرة: مقدمة وجيزة( المن�سور عن 

ل على تعريف م�سهب بالبروف�سور روبرت اإيغل�ستون واأعماله المن�سورة. دار المدى لكي يتح�سّ

المترجمة

ا�صتراكية "كورونا".. اأو كيف نرى العالم من نافذة الم�صح؟ جان يح�صر 
عيد ميالد الموت

نبَت الع�سُب يف ال�سماء حقا، ما كاَن القلُق احلا�سر بال عنوان، مرتع�سا 
الزرقاء،  احلانِة  ال�سوَء يف  ان  يبدو  مكان،  كّل  من  يخلو  مكاٍن  يدي  ًيف 
يريُد اأن يكتَب ولو مّرة واحدة، الرتاَب الهائل العاجل من ثقوِب جتاعيده 
الفرحة، مبطٍر ل يرغب فيه، يجهل ُاّنه لي�ض وحده بحاجٍة اإىل املوت املرتّهل 
ليثرَي ب�سكٍل فّذ �سعلكته احلدباء كما يعرتُف لهثًا اأّنه مل يكْن كامَل املوت 
يف مزاج فرا�سة، طارت من قمي�ضِ تلميذ مبتور اخلاطر ي�سرُي اإىل ل احد 
يف اأ�سابعه ويزّيُت ال�سل�ساَل بلون اأ�سود خ�سيَة طّل�سم خمتاْل يكن�ُض يف 
اأن يحفظها متاما يف جتاعيد  ي�ستطع  ال�سبوع مل  اأّيام  لأّن  حريٍة رغبته 
وا�سَع  نبيذه  كان  فما  حياته،  طوال  يع�سُه  مل  اأ�سبوع  بعد  فقدها  ب�سر 
الذاكرة، وبعاهة قريبة من �سرية كتاباته الغريبة ليلَة اأم�ض تبّلل، لهذا يكرُه 
النوَم على جانبه الفارغ وكعادته التليدة بال حدود وبرائحِة فر�سة حمراء 
نهاية  قرب  �سغري  وردٍ  ظّل  حتَت  الكلمة  متوُت  كما  �سحكته  يخوُن  كان 
لي�سبه  ا�ستثنائي  ب�سكٍل  بالكوابي�ض  املك�سورة  ع�ساُه  وي�سطحب  العامل، 
بعجب  الأر�ضِ  ي�سقُط على  بالغيوم  املليُء  غابر احلّب وفمه  م�سامري طنٍي 
الياب�ِض  ليتاأرجَح يف قربه  باردًة  عليه  يريدها كما هي  املاِء  واملرايا حتت 
بركاٍن  �سجيِج  يف  هكذا  بنف�سه  يفرط  الليِل  من  �سرا�سة  اأ�سّد  مكاٍن  من 

ناع�َض امللم�ض.
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العمود
الثامن

�ص���درت ع���ن دار امل���دى طبع���ة جدي���دة م���ن رواي���ة الكاتب���ة 
الفرن�ص���ية  فران�صواز �ص���اغان ال�صهرية "�ص���باح اخلري اأيها 
احل���زن" وه���ي الرواية التي اأ�ص���درتها �ص���اغان ع���ام 1954  
لتدخل من خاللها عامل الأدب وال�ص���هرة من اأو�ص���ع الأبواب، 
ولت�ص���بح مع م���رور الأيام وتت���ايل الأعم���ال الأدبية واحدة 
من اأ�ص���هر الكاتبات يف القرن الع�ص���رين ورمزًا  بارزًا  لالأدب 
الفرن�ص���ي عام���ة، ل ميك���ن النظ���ر اإىل "�ص���باح اخل���ري اأيها 
احلزن" عل���ى اأنها رواية تقليدية على الإط���الق، نظرًا لأنها 
تك�ص���ف فيها ال�ص���تار عن تقيي���م خفي بني ال�ص���طور للحياة 

العابثة يف املجتمع الفرن�صي يف تلك الفرتة. 

يحتاج العراقيون، خ�صو�صًا 
وهم حما�صرون بفايرو�س 

كورونا، بعد اأن حا�صرهم وباء 
الطبقة ال�صيا�صية على مدى �صبعة 

ع�صرعاما ، اإىل اأن ي�صحكوا 
وال�صيد عزت ال�صابندر يعلن باأنه 
الأوفر حظا للجلو�س على كر�صي 

رئا�صة الوزراء. 
اأنا ومثلي جميع العراقيني نكّن 
اإعجابًا لل�صيد عزت ال�صابندر!!، 

وكيف ل نعجب به ونحن ن�صاهده 
يف اليوم الواحد اأكرث متنقاًل من 

ف�صائية اإىل ف�صائية، ويف كل 
مرة ن�صعر كعراقيني باأننا مدينون 

له بهذه الهمة، فلي�س مطلوبًا من 
ال�صيد ال�صابندر اأن يخرج علينا 

اأكرث من مرة يف اليوم، لكّن هموم 
الوطن وم�صاحله، تتطّلب منه اأن 
يبذل هذا اجلهد "العظيم"، وهي 
نف�س امل�صالح التي دفعته اإىل اأن 

يطمع بكر�صي الرئا�صة.
�صحيح اأن عزت ال�صابندر متقلب، 

مرة ي�صتم حزب الدعوة، ومرات 
ميجد اإجنازات اأمينه العام نوري 

املالكي.. ومرة ي�صخر من �صالح 
املطلك ثم جتده يت�صامر معه 

ليال يف عمان، ولأنه يهوى لعبة 
كل  مع  فات" فانه  فات  "الثعلب 

اأزمة يظهر ليمثل دور اخلبري، 
وهذه املرة  يخرج علينا بت�صجيل 

�صوتي يريد اأن يوهم العراقيني 
باأن جميع الكتل ال�صيا�صية ل تنام 

الليل من دون اأن تطمئن عليه، 
وكان قبل هذا التاريخ قد اأ�صر 

على اأن ي�صوه احتجاجات ال�صباب 
واأن يف�صح عن كراهية م�صتحكمة، 

تدفعه، للذهاب اإىل اأن تظاهرات 
ت�صرين تظاهرات بعثية، واأن 

هناك اأجندات خارجية هي التي 
حترك الحتجاجات، بل ذهب به 

الأمر اإىل و�صف املتظاهرين باأنهم 
قطاع طرق واتهمهم يف ت�صجيل 

م�صور ب� "تعاطي املخدرات 
والكحول وممار�صة الزنا ليل 

نهار".
عزت ال�صابندر الذي يتحول 

يف الأزمات اإىل ماكنة متحركة 
جلمع الدولرات، تراه يف النهار 

ي�صحك مع اإياد عالوي.. ويف 
الظهر يتغدى عند تيار احلكمة 

ويف امل�صاء يت�صامر مع حزب 
الدعوة ويف الليل ي�صهر مع 

م�صعان اجلبوري.. وبني احلني 
والآخر جتده �صيفا عزيزا على 

اآل الكربويل.. ويف اأوقات الفراغ 
يحاول اأن يظهر على الف�صائيات 

ليمثل دور حكيم الأمة.
كان ال�صابندر ول يزال اأحد 

الذين عزفوا على وتر حكومة 
املحا�ص�صة الطائفية التي اكت�صفنا 

فيما بعد اأنها حكومة �صراكة حقا 
ولكن لي�س يف حتمل امل�صوؤوليات 

واإمنا يف تقا�صم الغنائم 
واملنا�صب والمتيازات. ولو 

كان ال�صابندر جاد يف حماولته 
للجلو�س على كر�صي رئا�صة 

الوزراء فاإنني اأدعوه لمتالك 
ال�صجاعة والنزول اإىل �صاحات 

الحتجاج حتى يعرف هل �صياأخذ 
املتظاهرون كالمه بجدية اأم 

يعتربونها  نكتة على �صاكلة نكات 
"راعي التقدم" عادل عبد املهدي؟ .

هل تريد اأن تعرف ماذا كانت 
م�صاعري عندما �صمعت برت�صيح 

عزت ال�صابندر؟، اأنا مل اأ�صتطع 
ال�صمود، فلماذا يخفي الواحد 

منا �صحكته، مع هذا الكم الهائل 
من ال�صذاجة؟ غري اأين، قبل ذلك، 

متنيت على ال�صابندر ان يقوم  
ب�صداد حقوق امللكية الفكرية " 

للهلو�صة ال�صيا�صية " للرائدة 
حنان الفتالوي.

نكتة 
ال�شابندر!!

�صباح اخلري اأيها احلزن

 علي ح�صني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  حال���ة  العراقي���ة 
)الربع���اء( اأن درجات احل���رارة �صرتتفع  
قلياًل ع���ن معدلته���ا لالأيام املا�صي���ة، واأن 
اجل���و �صيكون غائم���ًا   م���ع ت�صاقط امطار 

يف بع�س املناطق.   

C°  15 -C°  32 °C      النجف /   14 -    C° 29   /اأربيل

C°  16 -C°  34  / الب�صرة      C°  15 -    C° 32  /بغداد

C°  15 -C° 32 / الرمادي     C° 15 -    C° 30   /املو�صل

"كورونا"؟ تقريــــر .... وب����اء  ال��ت��ح��ري��ر  ���ص��اح��ة  ت���واج���ه  ك��ي��ف 
من���ذ اندلع التظاه���رات يف مطلع 
وحت���ى  الأول2019   ت�صري���ن 
كل  املتظاه���رون  واج���ه  الآن، 
اأن���واع املخاط���ر واأعم���ال العن���ف 
دون تراج���ع ب���ل وباإ�ص���رار عل���ى 

مطالبهم.
لك���ن خط���ًرا اأ�ص���د يواجهه���م هذه 
امل���رة، بع���د اأن �ص���رب يف اأنح���اء 
متمث���اًل  الرع���ب،  واأث���ار  الع���امل 
و�ص���ط  "كورون���ا"،  بفريو����س 
وتوجيه���ات  م�ص���ددة  حتذي���رات 
بالمتن���اع عن التجمع���ات، ما دفع 
واجلماه���ري  املعت�صم���ني  بع����س 
املوؤي���دة للث���ورة اإىل احل���ث عل���ى 
تعلي���ق الحتجاج���ات، فيم���ا حذر 
اآخ���رون من ا�صتخدام���ه "ك�صالح" 
قب���ل  م���ن  املتظاهري���ن  لرتهي���ب 

ال�صلطات والأحزاب احلاكمة.
وعلى الرغم من كل التحذيرات التي 
اأ�صدرتها وزارة ال�صحة واجلهات 
النا�صط���ني،  ع���ن  ف�ص���اًل  املعني���ة، 

اأن  املتظاهري���ن  م���ن  ع���دد  ي���رى 
�صاح���ات  م���ن  الن�صح���اب  خي���ار 
الحتجاج اأمر غري ممكن، مكتفني 
الأخ���رى  الوقائي���ة  بالإج���راءات 
كارتداء الكمام���ات وت�صكيل جلان 
بالعتم���اد  للفح����س،  خمت�ص���ة 

الطوعي���ة،  الطبي���ة  املف���ارز  عل���ى 
حي���ث تن�صغل الك���وادر احلكومية 

مبتابعة احلالت املوؤكدة.
حبي���ب  يق���ول  ال�ص���اأن  ه���ذا  يف 
احل�صن���ي، م�ص���وؤول اإحدى املفارز 
اإن  التحري���ر،  الطبي���ة يف �صاح���ة 

املرحل���ة  ه���ذه  يف  الأطب���اء  "دور 
يقت�ص���ر عل���ى ن�ص���ر التوعي���ة بني 
الط���رق  وتعليمه���م  املحتج���ني 
الوقائية والإ�ص���راف على عمليات 
التعقيم نظًرا لعدم وجود اأي عالج 

للفريو�س".

ويوؤكد احل�صني، "التزام املحتجني 
يف ال�صاح���ة بتلك الإجراءات حتى 
الآن، يف حماول���ة لتجن���ب تف�ص���ي 
الوباء ما قد يعني نهاية العت�صام 

ل حمالة"، على حد تعبريه.
الذي���ن  املتظاه���رون  ويحر����س 
عل���ى  باعت�صامه���م،  ا�صتم���روا 
الطبي���ة  اللج���ان  م���ع  التع���اون 
الوقائي���ة  بالإج���راءات  والتقي���د 
املمكن���ة، كم���ا يق���ول اأك���رم عذاب، 
وهو اأحد ال�صبان الذين ي�صاركون 

يف الحتجاجات منذ اندلعها.
ويبني اأك���رم، وهو معار�س لفكرة 
الن�صح���اب، اأن "الفريو�س ي�صكل 
خط���ًرا عل���ى اجلميع ولي����س على 
املحتج���ني  اأن  اإل  فق���ط،  ال�صاح���ة 
ب���ادروا �صريًع���ا بعملي���ات التعقيم 
ال�صاملة للخيم وتوزيع من�صورات 
توعوي���ة ب���ني املحتج���ني وكذل���ك 
تعليمات الوقاي���ة، كما اأن عمليات 
الفح�س م�صتمرة ب�صكل دوري من 

قبل املفارز الطبية".
فيما يقول نور جا�صم، اإن "ال�صاحة 
متار����س دوًرا مهًم���ا يف مواجه���ة 
فق���ط  ال�صاح���ة  لي����س يف  الوب���اء 
ا، حي���ث �صكل  اإمن���ا خارجه���ا اأي�صً
النا�صط���ون يف ال�صاحة فرقا لن�صر 
املل�صق���ات واملن�صورات التوعوية 
يف عموم حمافظة بغ���داد، اإ�صافة 
لفريق اآخر �صيقوم بتعقيم الأحياء 

الفقرية يف العا�صمة".
وم���ع اإ�صرار بع�س املحتجني على 
البق���اء يف ال�صاحة، ي���رى اآخرون 
اأن تعليق الفعالي���ات الحتجاجية 
اأمر لبد منه، جتنًبا لكارثة �صحية 
قد تودي بالبالد، م���ع التاأكيد على 
ا�صتئناف التظاهرات وبزخم اأ�صد 

مبجرد عبور الأزمة.
يق���ول ال�ص���اب اأحمد عب���د الواحد 
اإن "الن�صح���اب ل يعن���ي النهاية، 
فاخليم �صتبقى يف �صاحة التحرير، 

و�صنعود يف اأقرب وقت ممكن".

حول العالم

ل�صو�ص ي�صتغلون "كورونا"  وي�صرقون فان غوخ
�صرق  لرين  �صينغر  متحف  قال 
اأم�صرتدام،  الهولندية  العا�صمة 
للفنان  لوحة  اإن  الثنني،  اأم�س 
ال��ه��ول��ن��دي ال�����ص��ه��ري ف���ان غ��وخ 

�صرقت منه.
اإط������ار  يف  م���غ���ل���ق  وامل����ت����ح����ف 
لحتواء  العام  العزل  اإج��راءات 
ان���ت�������ص���ار ف����ريو�����س ك����ورون����ا 

اجلديد.
التي  الربيع"  "حديقة  ول��وح��ة 
ر���ص��م��ه��ا ف���ان غ���وخ ع���ام 1884 
متحف  م���ن  م�����ص��ت��ع��ارة  ك���ان���ت 

غرونينغر.
اأّن  لري���ن  �صنغر  متحف  وذك���ر 

ال��ل��وح��ة ���ص��رق��ت، يف ال�����ص��اع��ات 
الث����ن����ني  ي�������وم  م�����ن  الأوىل 

بالتوقيت املحلي.
وق��ال اإي��ف��رت ف��ان اأو���س، 
�صينغر،  مدير عام متحف 
نقله  ���ص��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف 
"نحن  "يوتيوب":  موقع 
وم�صدومون  غا�صبون 

وحزانى".
اجلميلة  اللوحة  "هذه  واأ�صاف: 
واملوؤثرة لواحد من اأعظم فنانينا 
حرم منها املجتمع. اإنه اأمر �صيئ 
ولكنه  متحف،  لأي  بالن�صبة  جدًا 
اأمر فظيع بالن�صبة لنا جميعًا، لأن 
الفن موجود لرنى ونت�صارك فيه 
ون�صتمتع به ون�صتلهم منه، خا�صة 

يف هذه الأوقات ال�صعبة".
ت�صبب  ك��ورون��ا  وب���اء  اأن  ي��ذك��ر 
العامل،  حول  املتاحف  اإغ��الق  يف 
مل��ن��ع ت���وف���ري ف��ر���ص��ة مل���زي���د من 
التجمعات  عرب  العدوى،  انت�صار 
من  وغريها  املتاحف  ه��ذه  داخ��ل 
الطابع  ذات  الثقافية  املوؤ�ص�صات 

اجلماهريي.

ك�صفت الفنانة ال�صورية، اأ�صالة ن�صري، عن اأنها ا�صتفادت 
"كورونا"  ف��ريو���س  انت�صار  ب�صبب  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  م��ن 

امل�صتجد.
واأكدت عرب خا�صة "ال�صتوريز" على موقع "اإن�صتغرام"، 
على  املنزل  يف  باجللو�س  "كورونا"  اأزم��ة  ا�صتغلت  اأنها 
مو�صحة  اآخ���ر،  ب�صكل  حياتها  يف  تفكر  لكي  ال��ي��وم  م��دار 
اأنها حاليا ت�صنع اأحلى ذكريات مع اأبنائها لكي تقرتب منهم 
اأزمة  قلقة من  البداية غري  اإنها كانت فى  اأكرب. وقالت  ب�صورة 
برد  دور  جم��رد  الفريو�س  اأن  تعترب  وكانت  ك��ورون��ا،  انت�صار 
والنا�س ت�صخم الأمور، ولكنها اكت�صفت فيما بعد مدى 

خطورته، وقررت التعامل معه ب�صكل اآخر.
وتابعت اأن هذه الأزمة جعلت حياتها اأهداأ، من 
وقرارها  بانتظام،  للريا�صة  ممار�صتها  حيث 

اللتزام بال�صالة.
املقطع  يف  ن�����ص��ري  اأ���ص��ال��ة  واع���رتف���ت 
الأزم��ة  بداية  فى  عانت  باأنها  امل�صور 
م��ن ���ص��دم��ة ك��ب��رية، ب��ع��د الع��ت��ي��اد 
بال�صفر  م��ل��يء  ح��ي��اة  ن��ظ��ام  على 
الذي  الأم��ر  وهو  واحلفالت، 
جعل اإحدى عينيها ت�صاب 
تاأثرها  ب�صبب  ب�"رفة"، 

نف�صيا مما يحدث.

يف حياة كّل �صخ�س، ثّمة تواريخ متتلُك معنًى 
الزفاف،  وي��وم  امل��ي��الد،  عيد  ي��وم  مثل:  ك��ب��رًيا، 
ذات��ه،  ال�صياق  ويف  الأط��ف��ال.  ميالد  عيد  وي��وم 
���ص��رح��ت امل��غ��ن��ي��ة وامل��م��ث��ل��ة الأم���ريك���ّي���ة ري��ت��ا 
يوم  هو  اآذار  مار�س/   29 يوم  مل��اذا  ويل�صون، 
"اإن�صتغرام"  موقع  وعلى  ل��ه��ا.   بالن�صبة  ه��اّم 
الأمريكي  املمثل  زوجة  وهي  ويل�صون،  ن�صرت 
لري،  ديفيد  زميلها  مع  �صورة  هانك�س،  ت��وم 
اآذار، ميّثل  التاريخ، 29 مار�س/  "هذا  وكتبت: 
اأّنها  علًما  يل".  بالن�صبة  كبرية  �صعادة  وق��ت 
ا يف �صورة مع لري قبل ت�صخي�س  ظهرت اأي�صً
اإ�صابتها ب�صرطان الثدي، وذلك يف نف�س اليوم 
املمثلة  خ�صعت  بعدها،  �صنوات.   خم�س  قبل 
لعملية جراحيَّة ل�صتئ�صال الثدي. واأ�صارت اإىل 
اأّن ج�صمها متحّرر متامًا  يعني  التاريخ  اأّن هذا 
من  ���ص��ن��واٍت  خم�س  بعد  ال�صرطان  مر�س  م��ن 
هت ويل�صون �صكرها اإىل الأطباء  العملية.  ووجَّ
وقفوا  الذين  والعائلة،  والأ�صدقاء  واملمّر�صات 
ا يف  اإىل جانبها يف هذا الوقت. قبل عام، واأي�صً
مت ويل�صون باإعطائها  يوم 29 مار�س/ اآذار، ُكرِّ
  Walk of Fame "مم�صى ال�صهرة" جنمة يف 
تكن  ك��ان��ت طفلة، مل  ملّ��ا  اأجن��ل��و���س.  ل��و���س  يف 

ويل�صون تتخّيل اأّن ا�صمها �صيكون يف 
"مم�صى ال�صهرة". ويف العام نف�صه، 
الرابع.  األبومها  ويل�صون  اأطلقت 
بالن�صبة لويل�صون، كّل يوٍم ت�صنع 
ت�صري  ه��دّي��ة.   ه��و  املو�صيقى،  فيه 
اإجن��ازات��ه��ا  ك��ل  اأّن  اإىل  وي��ل�����ص��ون 

ب�صحة  متّتعها  ل��ول  ممكنة  تكن  مل 
جيدة. ولذلك، ت�صتخدم دوًما يوم 29 

اآذار كمنا�صبة لالحتفال ال�صخ�صي. تقول 
والربكات  احل��ي��اة،  بجمال  "اأحتفُل  ذل��ك:  عن 

ب�صّحة  ل�صتمراري  الله  اإي��اه��ا  اأع��ط��اين  التي 
فريو�س  من  الناجني  اأح��د  واأين  ة  خا�صّ جيدة. 

كوفيد 19". 

ريتا ويل�صون بعد ال�صفاء من كورونا: 
احلياة" بجمال  "اأحتفل 

اأ�صالة ن�صري تك�صف 
فوائد كورونا بالن�صبة لها

يف ح��ف��ل خ���ريي اأق��ي��م ي��وم 
الأحد، و�صاركت فيه جمموعة 
من جنوم املو�صيقى والغناء، 
ُج��م��ع��ت ت���ربع���ات ق��ي��م��ت��ه��ا 8 
ماليني دولر اأمريكي جلمعيتني 
الأمريكيني  ت�صاعدان  خرييتني 
وباء  من  اقت�صاديًا  املت�صررين 

فريو�س كورونا العاملي.
ّق���دم ال��ف��ن��ان ال��ربي��ط��اين اإل��ت��ون 
جون احلفل اخلريي من مطبخه، 
الأمريكية  املغنية  فيه  و�صاركت 
وف��رق��ة  اأي��ل��ي�����س،  بيلي  ال�����ص��اب��ة 
الأمريكية،  بويز"  "باك�صرتيت 
ليزو،  الأم��ريك��ي��ات  وال��ف��ن��ان��ات 

واأل��ي�����ص��ي��ا ك��ي��ز، وم���اَري���ا ك���اري، 
الأمريكي  والفنان  غاغا،  وليدي 

تيم ماكغرو.
عرب  امل�صاركون  الفنانون  واأطل 
اأو كامرياتهم  هواتفهم املحمولة 
م��ن�����ص��ات  ع����رب  اأو  امل���ن���زل���ي���ة 
التزامًا  الجتماعي،  التوا�صل 
الوباء  ظل  يف  ال�صحي  باحلجر 

العاملي.
تخلل بّث الأغاين عر�س ق�ص�س 
املمر�صني  من  ق�صرية  �صخ�صية 
ال�صاحنات  و�صائقي  والأط��ب��اء 
من  وغ��ريه��م  البقالة  وم��وظ��ف��ي 
يلبون  الذين  الأ�صا�صيني  العمال 
ح����اج����ات امل����واط����ن����ني، و���ص��ط 
للحد  العزل املفرو�صة  اإج��راءات 

من تف�صي فريو�س كورونا. 
اأم�������س الول   م�����ص��اء  وب��ح��ل��ول 
الإث���ن���ني، ج��م��ع احل��ف��ل اخل��ريي 
نحو 8 ماليني دولر للجمعيتني، 

وفق ما اأعلنتاه.

اإلتون جون يجمع 8 ماليني دوالر 
تربعات من مطبخه
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