
 متابعة / املدى

رئي�����س  با�س����م  املتح����دث  ق����ال 
ال����وزراء الربيط����اين بوري�����س 
حالت����ه  اإن  )الثالث����اء(  ام�����س  جون�س����ون 
ا�س����تقرت خالل اللي����ل يف العناية املركزة 
فريو�����س  ب�سب����ب  �سحت����ه  تده����ور  بع����د 
كورون����ا، م�سيف����ا اأن معنويات����ه ال ت����زال 

مرتفعة، وفقًا لوكالة رويرتز.
رئي�����س  اأن  لل�سحافي����ن  املتح����دث  واأك����د 
ال����وزراء، الذي ُنق����ل اإىل امل�ست�س����فى يوم 
االأح����د، تلقى عالج����ا عاديا باالأوك�س����جن 
ويتنف�����س دون م�س����اعدة وال يحت����اج اإىل 

جهاز تنف�س �سناعي.
واأ�ساف: "ا�ستقرت حالة جون�سون خالل 
اللي����ل وال ت����زال معنويات����ه مرتفعة. تلقى 
عالجا عاديا باالأوك�سجن ويتنف�س بدون 
اأي م�س����اعدة اأخ����رى. ال ت�س����تدعي حالت����ه 
ا�ستخدام جهاز تنف�س �سناعي اأو اأي دعم 

تنف�سي اآخر".
ومت نقل جون�سون اإىل العناية املركزة يف 
وق����ت متاأخر ي����وم )االثنن(، بع����د دخوله 
امل�ست�سفى يوم االأحد الإجراء فحو�س بعد 
اأن عانى من "اأعرا�س م�س����تمرة" ب�س����بب 
االإ�س����ابة بفريو�س كورونا، وفق����ًا لوكالة 

االأنباء االأملانية.
واأعل����ن مكت����ب رئي�����س ال����وزراء اأن وزير 
اخلارجي����ة دومينيك راب "�س����وف ُينتدب 
عن����د ال�س����رورة" خالل وجود جون�س����ون 

يف العناية املركزة.
الرو�س����ي  الرئي�����س  اق����رتح  جانب����ه  م����ن 
فالدمي����ري بوتن، ام�����س الثالث����اء، طريقة 
ال تخل����و من الطراف����ة، قال اإنها �ست�س����اعد 
بوري�����س  الربيط����اين  ال����وزراء  رئي�����س 
م����ن فريو�����س  التع����ايف  جون�س����ون عل����ى 
كورون����ا. وق����ال بوت����ن يف برقي����ة وجهها 
اإىل جون�س����ون ونقله����ا بي����ان �س����ادر ع����ن 
اأن طاقتك����م  م����ن  واث����ق  "اأن����ا  الكرمل����ن: 
وتفاوؤلكم وح�س����كم الفكاهي �ست�س����اعدكم 
واأ�س����اف  املر�����س".  عل����ى  التغّل����ب  يف 
الرئي�س الرو�س����ي يف ر�سالته: "اأرغب يف 
اأن اأع����رّب لكم عن دعم����ي اخلال�س يف هذه 

اللحظة ال�سعبة بالن�سبة اإليكم".

 ترجمة / حامد احمد     

داخ���ل غرف���ة قي���ادة عملي���ات يف قاعدة عن 
اال�س���د، املحاطة بخرائط ملهام �س���ابقة �س���د 
تنظيم داع�س، وقف ثالثة من م�سغلي ات�ساالت ال�سلكية 
اأم���ريكان عند مكاتبهم. خالل اال�س���هر املا�س���ية وفروا 
معلومات ا�س���تخبارية ل�س���ركائهم العراقين من قوات 
مكافحة االرهاب و�ساعدوهم يف تن�سيق عملياتهم �سد 
خاليا تنظيم داع�س املرتامية �س���من م�ساحات وا�سعة 
من �س���حاري حمافظة االنب���ار.  ولكن من���ذ مقتل قائد 
فيلق القد�س االيراين اجلرنال قا�سم �سليماين مع نائب 
قائد احل�سد ال�سعبي ابو مهدي املهند�س بهجوم طائرة 
م�س���رية امريكية يف مطلع كانون الثاين، حدثت هناك 
توقفات مع تركيز االمريكان على حماية قواتهم . االن 
املنطقة التي تخ�سع للم�سح اال�ستخباري االمريكي قد 
تقل�س���ت كثريا عما كانت عليه من م�س���احة وا�سعة يف 
ال�س���ابق، تاركة م�س���احات وا�س���عة من ال�سحراء غري 

مراقبة.  الكولونيل مت غارالند، �س���ابط امريكي يعمل 
ب�س���كل مبا�سر يف عمليات �سد تنظيم داع�س من قاعدة 
اال�س���د، قال ل�)فورن بولي�س���ي( انهم اذا كانوا يف مرة 
من املرات ي�ستك�س���فون منطقة بحجم والية تك�س���ا�س 
منطق���ة  ي�ستك�س���فون  االن  فانه���م  ك���م²(   695،662(
�س���غرية بحجم مدينة داال�س )997 كم²(، م�س���ريا اىل 
�س���غر حجم امل�س���احة اخلا�سعة للم�س���ح اال�ستخباري 
االن مقارن���ة بال�س���ابق . تنظي���م داع�س، ال���ذي كان يف 
حال���ة تراجع على مدى �س���نوات، يتله���ف االن للعودة 
ل�س���غل ذل���ك الف���راغ، وي�س���اعده يف ذل���ك االن�س���حاب 
املت�س���رع لق���وات التحالف، ب�س���بب انت�س���ار فايرو�س 
كورون���ا. هذا التوق���ع يتم تداول���ه االن يف العراق يف 
وقت �س���حبت ع���دة دول �س���من التحالف الدويل �س���د 
داع�س قواتها من العراق ب�س���منها فرن�س���ا وبريطانيا 
مع ايق���اف براجمهم التدريبية وذل���ك حلماية جنودها 

من انت�سار وباء كورونا .
 التفا�صيل �ص3

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12
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جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

�س����جلت وزارة ال�س����حة، اأم�س، 
اعلى ن�س����بة باإ�س����ابات فايرو�س 
ال����وزارة  واك����دت  الع����راق.  يف  كورون����ا 
ت�س����جيل 91 ا�س����ابة خالل 24 �س����اعة منها 

44 يف النجف.
وقال����ت ال����وزارة يف بي����ان تلقت����ه )امل����دى( 
والبيئ����ة  ال�س����حة  وزارة  "خمت����ربات  ان 
�س����جلت لهذا اليوم )91( اإ�سابة يف العراق 
 ،13 بغداد/الر�س����افة  كالت����ايل:  موزع����ة 
بغداد/الك����رخ1، مدين����ة الط����ب7، النج����ف 
اأربي����ل5،  ال�س����ليمانية3،  االأ�س����رف44، 
ق����ار5،  ذي  وا�س����ط1،  دي����اىل1،  ده����وك3، 

الب�سرة6، املثنى 2".
و�س����جلت الوزارة "حالة وف����اة واحدة يف 
مدين����ة الط����ب، و29 حالة �س����فاء". واكدت 
الوزارة ان "جمموع االإ�سابات بلغ 1122، 

بينهم 65 وفاة و373 حالة �سفاء".

كذل����ك اك����دت وزارة ال�س����حة يف بيانها ان 
الفح�����س بلغت 26331 يف  "ع����دد حاالت 
كاف����ة املخت����ربات املخت�س����ة وم����ن �س����منها 

خمتربات اإقليم كرد�ستان".
اىل ذل����ك، وجه����ت بعث����ة االأمم املتح����دة يف 
العراق، ام�س الثالث����اء، حتية اإىل الكوادر 

فريو�����س  مواجه����ة  يف  العامل����ة  الطبي����ة 
كورونا.

وقال����ت االأمم املتح����دة يف بي����ان مبنا�س����بة 
يوم ال�س����حة العاملي، تلقت )املدى( ن�سخة 
من����ه ام�س الثالثاء: "بينما مت اأخذ م�س����كلة 
فريو�����س كورون����ا من قب����ل رئي�����س العراق 
والع����امل كله، فان يوم ال�س����حة العاملي لهذا 
العام خمتلف عن ال�س����نوات ال�س����ابقة، يف 
مث����ل هذا الي����وم، نح����رتم جمي����ع العاملن 
يف جمال ال�س����حة الذين هم يف معركة هذا 
الق����در لتق����دمي الع����الج واخلدمة ال�س����حية 
الولئ����ك الذين ه����م حمبوبن م����ن حياتهم، 

وخماطر انقاذ حياتنا امام حياتنا".
وت�س����حياتهم  "جلهوده����م  واأ�س����اف، 
باملواجه����ة كل االح����رتام واملعرف����ة يف هذا 
الع����امل. به����ذه الطريق����ة ال يخ����رج العراق. 
عم����ل قطاع ال�س����حة العراقي ل����ه دور كبري 
يف احلفاظ على �س����المة املواطنن وعملهم 

يف هذه االزمة".

اجلدي��دة احلكوم��ة  عل��ى  التلفزيوني��ة" للت�صوي��ت  "الدائ��رة  ب���  يفك��ر  الربمل��ان 
املع�صكر املعار�ص يعزز حظوظ الكاظمي قبل رف�ص الزريف 

التنظيم ياأمل بالعودة اإىل مناطق غادرها م�صبقًا

 بغداد/ املدى

ال�س���اروخية  الهجم���ات  تو�س���ف 
الت���ي ي�س���هدها الع���راق ب�"هجم���ات 
الكاتيو�سا" وت�سيب يف العادة مواقع ع�سكرية 
ودبلوما�س���ية ك�سجال بن وا�س���نطن وطهران 

على ارا�سي دولة بديلة.
ويف خ�س���م هذا التوت���ر بداأ جان���ب اآخر "غري 

معلن" يف�سر تلك احلوادث من جانب اقت�سادي 
وخالفات داخلية.

وبح�سب م�سادر مقربة من اجلماعات امل�سلحة، 
ان الف�سائل التي ظهرت يف العراق بعد 2003، 
ه���ي م���ن م�س���درين: االول منظم���ة ب���در التي 
ت�س���كلت يف خارج الب���الد يف ثمانينيات القرن 
املا�س���ي، وجي����س امله���دي )من الداخ���ل( الذي 
طرح نف�سه ب�سفته "مقاوم للقوات االمريكية"، 

قبل ان يتم جتميده عام 2007.
71 ف�س���يال انبث���ق ع���ن هات���ن املجموعت���ن، 
وحت���ول هذا الع���دد الكب���ري اىل "ع���بء ثقيل" 
على القيادات الكبرية يف الف�سائل، بح�سب ما 
تقوله امل�س���ادر، وتفقد القيادات ال�سيطرة على 

الف�سائل يف احاين كثرية.
ال�س���عبي  �س���ابق يف احل�س���د  قي���ادي  ويق���ول 
ل�)املدى(: "ال�سراع على امل�سالح االقت�سادية، 

ه���و واحد م���ن اال�س���باب الت���ي ادت اىل تكاثر 
الف�سائل امل�س���لحة وان�س���طارها اىل الع�سرات 

من اجلماعات".
ت�س���يطر 5 جماعات م�س���لحة "كبرية"، بح�سب 
امل�س���ادر، عل���ى عدد م���ن املناف���ذ احلدودية يف 
الب���الد، الت���ي ت�س���ل ايراداتها ال�س���هرية لنحو 

100 مليون دوالر.
وقبل ايام ق���ال حممد عالوي، املكلف ال�س���ابق 

الف�س���ائل  "بع����س  ان  احلكوم���ة،  بت�س���كيل 
امل�سلحة يف العراق مل تعد حت�سل على متويلها 

من ايران وامنا من ميزانية العراق".
واكد عالوي يف لقاء تلفزيوين مع حمطة عربية 
معروف���ة، ان القائد العام للقوات امل�س���لحة، يف 
ا�سارة اىل عبد املهدي "اعرتف بانه ال ي�ستطيع 

ال�سيطرة على الف�سائل امل�سلحة".
ودخلت بع�س تلك اجلماعات، يف اطار التناف�س 

االقت�س���ادي، يف التج���ارة غري ال�س���رعية، مثل 
تهريب املخدرات وحتى النفط .

بع���د ع���ام عل���ى حتري���ر املو�س���ل من �س���يطرة 
داع�س، ك�سفت )املدى( عن جماميع م�سلحة يف 
املدينة، هربت مالين االطنان من "ال�سكراب"، 
وتاجرت يف ارا�س���ي حكومي���ة واخرى تابعة 

مل�سيحين.
 التفا�صيل �ص3 

قوى �صيعية غا�صبة من تكاثر الف�صائل امل�صلحة: على احلكومة اإنزال اأق�صى العقوبات باملخربني

�صهريًا دوالر  مليون   100 لنحو  اإيراداتها  ت�صل  حدودية  منافذ  على  ت�صيطر  كبرية  م�صلحة  جماعات   5  

جماعات الكاتيو�صا: امتيازات اقت�صادية وعقود حماية ل�صركات اأمريكية 

اجلي�ش يكافح للحفاظ على اأ�سعار اخل�سراوات .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

يب����دو ان القوى ال�سيا�س����ية ال�س����يعية اأجمعت عل����ى اختيار 
رئي�س جهاز املخابرات م�س����طفى الكاظمي كمر�سح لرئا�سة 
الوزراء، بعد اأن اأ�س����رت وبقوة على رف�����س عدنان الزريف، الذي كان 

قد كلفه رئي�س اجلمهورية برهم �سالح لت�سكيل احلكومة املوؤقتة.
 مقرب من الكاظمي، اأكد �س����حة االأنباء التي تتحدث عن اتفاق القوى 
ال�سيا�س����ية ال�س����يعية عل����ى تر�س����يح رئي�س جه����از املخابرات، رئي�س����ًا 
لل����وزراء. وقال اإن "االمر �س����ار حم�س����ومًا باأن الكاظمي هو املر�س����ح 

الوحيد لت�سكيل احلكومة".
وياأت����ي االتف����اق على ت�س����مية الكاظمي بعد �سل�س����لة من الرت�س����يحات 
والرف�����س، حت����ى اأ�س����بحت العملية اأ�س����به بلعبة كرة املن�س����دة، حيث 
تدف����ع، ما ت�س����مى بالكتلة االك����رب يف الربملان العراق����ي، الفتح بزعامة 
ه����ادي العامري، احد املر�س����حن اىل الواجهة، ولكن �س����رعان ما ياأتي 
ال����رد �س����واء من جم����وع املتظاهري����ن يف �س����احات االعت�س����ام، وكذلك 
م����ن جانب الرئي�س العراقي برهم �س����الح، بالرف�س، وهذا ما ا�س����طر 
الرئي�س �س����الح لتكلي����ف الزريف بعد ان اخفق حمم����د توفيق عالوي، 
املر�سح اال�سبق من قبل الكتلة االكرب يف الربملان يف ت�سكيل احلكومة، 
واعتربت غالبية من القوى ال�سيا�سية ال�سيعية تر�سيح الزريف خارج 
ال�س����ياقات املتفق عليها بالرغم من تاأييد املحكمة االحتادية لد�ستورية 

اآلية تر�سيح الزريف.
 التفا�صيل �ص2 

 بغداد / املدى

تدر�س رئا�س���ة جمل����س النواب 
نيابي���ة  جل�س���ة  عق���د  اإمكاني���ة 
خم�س�س���ة ملن���ح الثق���ة حلكوم���ة رئي����س 
جمل����س ال���وزراء املكل���ف عدن���ان الزريف 
خ���الل اال�س���بوع اجل���اري عل���ى ان تكون 
م�ساركة النواب عرب الدائرة التلفزيونية. 

وقالت خديجة علي مقررة جمل�س النواب 
يف ت�س���ريح ل�)امل���دى( ان "الدع���وة لعقد 
جل�س���ة ملجل�س النواب من اجل الت�سويت 
عل���ى حكومة عدن���ان ال���زريف حتتاج اىل 
اإر�س���ال ال�س���ري الذاتية للكابينة الوزارية 
لهيئ���ة  �س���اعة   )48( قب���ل  املكل���ف  م���ن  
رئا�س���ة املجل�س". واكم���ل رئي�س جمل�س 
ال���وزراء املكل���ف عدن���ان ال���زريف اإع���داد 

كابينت���ه الوزاري���ة املكون���ة م���ن م���ا ب���ن 
22 اإىل 23 وزارة بالت�س���اور ب���ن مكتب���ه 
اخلا�س وم�ست�س���اريه بالتعاون مع الكتل 
ال�سيا�س���ية التي ر�س���حت ثالثة مر�سحن 

لكل وزارة.
وب���اء  "تداعي���ات  ان  عل���ي  وت�س���يف 
فايرو����س كورن���ا قد تدف���ع الربمل���ان لعقد 
اجلل�س���ة يف مبنى الربمل���ان او عن طريق 

النت كالدائ���رة التلفزيونية او غريها من 
الط���رق"، الفتة اإىل ان "هن���اك اآلية معينة 
وحمددة �ست�سعها هيئة الرئا�سة مل�ساركة 
جميع النواب يف اجلل�سة املرتقبة والبت 

بحكومة رئي�س جمل�س الوزراء".
يف ت�سريحات �سابقة اكد رئي�س احلكومة 
املكلف انه �سي�سكل حكومة وطنية ت�ستمد 
�سرعيتها من جمل�س النواب بعد الت�ساور 

م���ع الكت���ل النيابي���ة مب���ا يلب���ي مطال���ب 
ال�سارع، فيما رف�س االعتذار عن التكليف 
وه���و طلب قدمت���ه بع�س الكتل ال�س���يعية 
ابرزه���ا الفتح. من جانبه، يتحدث يونادم 
كن���ا، رئي����س كتلة الرافدي���ن الربملانية يف 
ت�س���ريح ل�)املدى( عن انه: "من املفرو�س 
عقد جل�سة ملجل�س النواب لقبول اأو رف�س 
حكوم���ة املكل���ف"، م�س���تدركا "لك���ن هناك 

الكثري من العراقيل و�سعت الإعاقة التئام 
الربملان". وكلف رئي�س اجلمهورية برهم 
�س���الح رئي�س كتلة ائتالف الن�س���ر عدنان 
ال���زريف بت�س���كيل احلكومة يف ال�س���اد�س 
ع�س���ر من �س���هر اآذار املا�س���ي مما ولد ردة 
فع���ل ل���دى كتل يف حتال���ف البن���اء والتي 

اعتربت التكليف غري د�ستوري.
 التفا�صيل �ص2 

"التطبيع" تجّهز 5
ا�صتقالة رافد وتعيين 
فرحان اإلى بريد الفيفا 

عامر القي�صي يكتب: 
�صقوط املثقف بوحل 

�صلطة الف�صل !

لطفي حامت يكتب:
الدولة الوطنية 

وامللي�صيات امل�صلحة 
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املدير العام
غادة العاملي 

رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

المع�سكر المعار�س يعزز 
حظ�ظ الكاظمي قبل 
رف�س الزرفي 

الربملان يفكر بـ"الدائرة التلفزيونية" للت�صويت 
على احلكومة اجلديدة

 بغداد / املدى

تدر�س رئا�سة جمل�س الن�اب 
اإمكانية عقد جل�سة نيابية 

خم�س�سة ملنح الثقة حلك�مة 
رئي�س جمل�س ال�زراء املكلف 

عدنان الزريف خالل اال�سب�ع 
اجلاري على ان تك�ن 

م�ساركة الن�اب عرب الدائرة 
التلفزي�نية. وقالت خديجة 
علي مقررة جمل�س الن�اب يف 

ت�سريح لـ)املدى( ان "الدع�ة 
لعقد جل�سة ملجل�س الن�اب 

من اجل الت�س�يت على 
حك�مة عدنان الزريف حتتاج 

اىل اإر�سال ال�سري الذاتية 
للكابينة ال�زارية من  املكلف 
قبل )48( �ساعة لهيئة رئا�سة 

املجل�س".

واكم���ل رئي����س جمل����س ال���وزراء املكلف 
عدن���ان الزريف اإع���داد كابينت���ه الوزارية 
املكون���ة م���ن م���ا ب���ن 22 اإىل 23 وزارة 
بالت�ساور بن مكتبه اخلا�س وم�ست�ساريه 
الت���ي  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل  م���ع  بالتع���اون 
وزارة.  ل���كل  مر�سح���ن  ثالث���ة  ر�سح���ت 
وب���اء  "تداعي���ات  ان  عل���ي  وت�سي���ف 
فايرو����س كورن���ا ق���د تدفع الربمل���ان لعقد 
اجلل�س���ة يف مبنى الربمل���ان او عن طريق 
النت كالدائ���رة التلفزيونية او غريها من 
الطرق", الفت���ة اإىل ان "هناك اآلية معينة 
وحمددة �ست�سعها هيئة الرئا�سة مل�ساركة 
جميع النواب يف اجلل�سة املرتقبة والبت 

بحكومة رئي�س جمل�س الوزراء".
رئي����س  اك���د  �سابق���ة  ت�سريح���ات  يف 
احلكوم���ة املكل���ف ان���ه �سي�س���كل حكومة 
وطني���ة ت�ستم���د �سرعيته���ا م���ن جمل����س 
النواب بع���د الت�ساور مع الكت���ل النيابية 
مب���ا يلب���ي مطالب ال�س���ارع, فيم���ا رف�س 
االعت���ذار ع���ن التكليف وهو طل���ب قدمته 

بع�س الكتل ال�سيعية ابرزها الفتح.
م���ن جانبه, يتح���دث يونادم كن���ا, رئي�س 
كتل���ة الرافدي���ن الربملاني���ة يف ت�سري���ح 
ل�)امل���دى( ع���ن انه: "م���ن املفرو����س عقد 
جل�س���ة ملجل�س الن���واب لقب���ول اأو رف�س 
حكوم���ة املكل���ف", م�ست���دركا "لكن هناك 
الكثري من العراقيل و�سعت الإعاقة التئام 

الربملان".
وكل���ف رئي����س اجلمهورية بره���م �سالح 
رئي�س كتلة ائتالف الن�سر عدنان الزريف 
بت�سكيل احلكوم���ة يف ال�ساد�س ع�سر من 
�سه���ر اآذار املا�سي مم���ا ولد ردة فعل لدى 
كت���ل يف حتال���ف البن���اء والت���ي اعتربت 

التكليف غري د�ستوري.
وحت���دث كنا عن معوق���ات اكتمال ن�ساب 
م���ن  "ع���ددا  ان  وق���ال  الربمل���ان  جل�س���ة 

النواب خارج العراق وهناك �سعوبة يف 
و�سوله���م اإىل العا�سم���ة". وتابع "ف�سال 
ع���ن اخلالف داخ���ل البي���ت ال�سيعي على 

املر�سح لرئا�سة جمل�س الوزراء".
وكان���ت الدائ���رة االعالمي���ة يف جمل����س 
الن���واب ق���د اعلن���ت ال�سب���ت املا�س���ي اأن 
رئي����س احلكوم���ة املكلف عدن���ان الزريف 
اأر�س���ال برناجم���ه احلكوم���ي اإىل هيئ���ة 
رئا�س���ة جمل�س النواب م���ن اجل االطالع 
علي���ه ولتحدي���د موع���د عقد جل�س���ة منح 

الثقة.
ويرى النائب امل�سيحي ان "دعوة جمل�س 
الن���واب اىل عقد جل�س���ة  لتمرير حكومة 
الزريف م���ن عدمها ق�سي���ة د�ستورية البد 
منها", م�سيف���ا اأن "التوافقات ال�سيا�سية 
هي من اأخر دعوة رئا�سة املجل�س لتحديد 

مواعيد اجلل�سة النيابية املرتقبة".
وزاد م���ن تعقي���د امل�سكل���ة اتف���اق خم����س 
كت���ل �سيعي���ة عل���ى تر�سيح رئي����س جهاز 
يف  الكاظم���ي  م�سطف���ى  املخاب���رات 
االجتم���اع ال���ذي عقدته يف من���زل رئي�س 
حتال���ف الفتح ه���ادي العام���ري, واأر�سل 
ا�س���م املكلف اإىل رئي�س اجلمهورية برهم 

�سالح, كبديل عن الزريف.
ويتاب���ع كن���ا ان "االتف���اق ب���ن املكونات 
ال�سيعية على مر�سح وحيد �سي�ساعد على 
عقد جل�سة للربملان وبعك�سه �ستلتزم هيئة 
رئا�س���ة الربمل���ان بالدعوة لعق���د جل�سة", 
م�ستغرب���ا من "قيام بع����س اجلهات التي  
رف�س���ت الكاظم���ي يف الف���رات ال�سابقة 

بالدفع به اليوم كمر�سحها".
اللجن���ة  طرح���ت  �ساب���ق  وق���ت  ويف 

ال�سباعي���ة التي �سكلتها الق���وى ال�سيعية 
ا�س���م م�سطفى الكاظم���ي كمر�سح لرئا�سة 
جمل�س الوزراء لكن هناك اأطرافا �سيعية 
رف�س���ت ه���ذا الر�سي���ح متهم���ة الكاظمي 
بالتع���اون م���ع املخاب���رات االمريكية يف 
اغتي���ال نائ���ب رئي����س هيئة احل�س���د ابو 
مهدي املهند�س واجلرنال االيراين قا�سم 

�سليماين قرب مطار بغداد.
ويت�س���اءل النائ���ب يون���ادم كن���ا: "هل اأن 
طرح الكاظم���ي هو الإزالة اأو اإبعاد عدنان 
الق���وى  ل���دى  قناع���ة  هن���اك  اأو  ال���زريف 
ال�سيعية بالكاظمي؟", الفتا اإىل ان "ابعاد 
الزريف ومن ث���م الكاظمي يتطلب �سل�سلة 
من االجتماع���ات وفرات زمني���ة جديدة 
يف ظل التدهور االقت�سادي وال�سحي".

يف هذه االأثناء, رجح م�سدر برملاين مطلع 

يف ت�سريح ل�)املدى(  ان "اخليارات باتت 
مفتوحة فهناك احتمالية لعقد اجلل�سة اأو 
تكلي���ف م�سطف���ى الكاظم���ي", الفتا على 
ان���ه "يف ح���ال ع���دم تر�سي���ح �سخ�سي���ة 
غري ال���زريف لرئا�س���ة احلكومة �سيم�سي 
الربمل���ان بعقد اجلل�س���ة والت�سويت على 

حكومته".
وب���ن امل�س���در ال���ذي رف����س الك�سف عن 
مط���روح  �سيناري���و  "هن���اك  ان  هويت���ه 
وبقوة يتمث���ل بقيام رئي����س اجلمهورية 
ب�سحب تر�سيح الزريف وتكليف الكاظمي 
بت�سكيل احلكومة", مبين���ا اأن اخليارات 

باتت مفتوحة على عدة �سيناريوهات".
ويتاب���ع ان���ه يف "االي���ام القليل���ة املقبل���ة 
م���ن  اأي  و�ستت�س���ح  االم���ور  �ستتك�س���ف 
ال�سيناريوه���ات �ستعتم���د من قب���ل الكتل 

ال�سيا�سي���ة ورئي����س اجلمهوري���ة بره���م 
�سالح".

يف �سي���اق مت�س���ل, راأى النائ���ب عن تيار 
احلكم���ة علي العب���ودي اأن النواب ال�سنة 
والك���رد لن يح�س���روا جل�س���ة الت�سويت 
عل���ى متري���ر املكل���ف عدنان ال���زريف, يف 

حال عقدت.
وق���ال العب���ودي اإن "جل�س���ة من���ح الثق���ة 
للزريف �ستك���ون �سبيهة بجل�سة ت�سويت 
حممد ع���الوي", مبينًا اأن "ال�سنة والكرد 

لن يح�سروا جل�سة منح الثقة للزريف".
واأ�س���اف اأنه "اذا كان مت���رد النواب على 
ال���زريف".  �سيم���رر  حا�س���ل  الزعام���ات 
وتاب���ع العبودي: "اعر�سن���ا على االآلية 
التي كل���ف بها الزريف, ونحن ل�سنا �سده 

�سخ�سيًا, فهو ميتلك اخلربة والقوة".
اىل ذل���ك ق���ال النائ���ب ع���ن كتل���ة االحتاد 
الوطن���ي الكرد�ست���اين �س���ريوان مريزا, 
اأن "الق���وى الكرد�ستاني���ة لي����س له���ا اأي 
اعرا����س اأو خط���وط حم���راء عل���ى اأي 
مر�سح لرئا�س���ة الوزراء يتم االتفاق عليه 
م���ن قب���ل الق���وى ال�سيعي���ة عل���ى اعتبار 
اأن���ه ا�ستحقاق للمك���ون", مبين���ًا اأن "اأية 
ح���وارات �سنجريه���ا م���ع املكل���ف املتف���ق 
علي���ه داخل البي���ت ال�سيع���ي �ستكون من 
خالل اأبواب احرامه للد�ستور ومنهاجه 

احلكومي وحقوق املكونات".
ال���وزراء  "رئي����س  اأن  م���ريزا,  واأ�س���اف 
املكل���ف احل���ايل عدنان ال���زريف, ما زالت 
لديه م�س���اكل م���ع اأغلب الق���وى ال�سيعية 
الراف�س���ة ل���ه وه���ي متث���ل تقريب���ًا �س���ت 
كت���ل �سيعي���ة راف�س���ة ل���ه", الفت���ًا اإىل اأن 
"ال�سراع���ات داخل البي���ت ال�سيعي على 
حق الكتلة االأك���رب وتقدمي املر�سح املتفق 
علي���ه, اثرت ب�سكل كب���ري على ح�سم ملف 
رئا�س���ة ال���وزراء طيل���ة الف���رة ال�سابقة 

وحتى اللحظة".
وتاب���ع, اأن "ال���زريف حت���ى اللحظ���ة هو 
املر�سح ب�سكل ر�سم���ي للمن�سب, بالتايل 
ف���اإن تق���دمي اأي مر�س���ح جدي���د ينبغي اأن 
يت���م من خ���الل طريقن, اأولهم���ا اعتذاره 
ع���ن التكليف, والث���اين هو ت���رك اخليار 
للربملان بعدم الت�سويت على منحه الثقة 
�س���واء بالت�سوي���ت بالرف����س او مقاطعة 
اجلل�س���ة كما ح�سل م���ع املكل���ف ال�سابق 

حممد عالوي".

جل�سة جمل�س 
النواب

 بغداد / المدى

يبدو ان الق�ى ال�سيا�سية 
ال�سيعية اأجمعت على اختيار 

رئي�س جهاز المخابرات 
م�سطفى الكاظمي كمر�سح 

لرئا�سة ال�زراء، بعد اأن اأ�سرت 
وبق�ة على رف�س عدنان 

الزرفي، الذي كان قد كلفه 
رئي�س الجمه�رية برهم �سالح 

لت�سكيل الحك�مة الم�ؤقتة.
 مقرب من الكاظمي، اأكد �سحة 
االأنباء التي تتحدث عن اتفاق 
الق�ى ال�سيا�سية ال�سيعية على 

تر�سيح رئي�س جهاز المخابرات، 
رئي�سًا لل�زراء. وقال اإن "االمر 

�سار مح�س�مًا باأن الكاظمي 
ه� المر�سح ال�حيد لت�سكيل 

الحك�مة". 

وياأت���ي االتف���اق عل���ى ت�سمي���ة الكاظمي بعد 
�سل�سل���ة م���ن التر�سيح���ات والرف����س, حت���ى 
اأ�سبح���ت العملية اأ�سبه بلعبة كرة المن�سدة, 
حي���ث تدف���ع, م���ا ت�سم���ى بالكتل���ة االكبر في 
البرلم���ان العراق���ي, الفت���ح بزعام���ة ه���ادي 
العام���ري, اح���د المر�سحي���ن ال���ى الواجهة, 
ولكن �سرع���ان ما ياأتي الرد �سواء من جموع 
المتظاهرين في �ساح���ات االعت�سام, وكذلك 
م���ن جان���ب الرئي����س العراقي بره���م �سالح, 
بالرف����س, وهذا م���ا ا�سطر الرئي����س �سالح 
لتكلي���ف الزرفي بع���د ان اخفق محمد توفيق 

ع���الوي, المر�س���ح اال�سب���ق م���ن قب���ل الكتلة 
االكب���ر ف���ي البرلمان ف���ي ت�سكي���ل الحكومة, 
ال�سيا�سي���ة  الق���وى  م���ن  غالبي���ة  واعتب���رت 
ال�سيعي���ة تر�سي���ح الزرفي خ���ارج ال�سياقات 
المتف���ق عليه���ا بالرغ���م م���ن تاأيي���د المحكمة 

االتحادية لد�ستورية اآلية تر�سيح الزرفي.
وبالرغ���م من عدم اعالن رئا�س���ة الجمهورية 
ع���ن تكلي���ف الكاظم���ي ب�س���ورة د�ستوري���ة 
ط���ال  والت���ي  القادم���ة,  الحكوم���ة  لت�سكي���ل 
انتظاره���ا, ف���ان ع�س���و الهيئة العام���ة لتيار 
الحكم���ة, رحي���م العب���ودي, اأك���د ام����س ف���ي 
ت�سري���ح �سحفي اأن "االجتم���اع الذي جرى 
في منزل, هادي العامري, والذي �سم معظم 
الق���وى ال�سيعي���ة, اتفق عل���ى ت�سمية مر�سح 
جدي���د وه���و م�سطف���ى الكاظم���ي لمن�س���ب 
رئا�س���ة ال���وزراء, وهذا االتفاق ج���اء بعد اأن 
كان هن���اك اختالف ب�ساأن االآلي���ة التي تم بها 
تر�سي���ح الزرف���ي". وكان الكاظم���ي قد طرح 
ف���ي وقت �ساب���ق, قبل ان يت���م تر�سيح محمد 
توفي���ق ع���الوي, وح�س���ب م�س���ادر موثوقة 
ف���ي رئا�س���ة الجمهورية ف���ان الرئي�س �سالح 
كان على و�سك تكلي���ف الكاظمي, لكن القوى 
ال�سيا�سي���ة ال�سيعي���ة دفع���ت با�س���م ع���الوي 
كمر�سح متفق عليه, مما اأدى الى �سحب ملف 
تر�سي���ح الكاظم���ي وقت���ذاك.  يع���د م�سطفى 
الكاظم���ي �سخ�سية �سيا�سية م�ستقلة, ولي�س 
منحازا الية جهة �سيا�سية معينة وغير مقرب 
الي���ران بالرغم م���ن عدم اعالن���ه مواقفه �سد 
�سيا�سة طه���ران, وتربطه عالق���ات جيدة مع 
القوة ال�سيا�سية ال�سنية والكردية, باال�سافة 

الى القوى ال�سيا�سية ال�سيعية.
كم���ا ا�ستط���اع الكاظم���ي بناء عالق���ات طيبة 
ومتوازنة مع دول الجوار العربي, وخا�سة 
ال�سعودي���ة  العربي���ة  والمملك���ة  االردن 
ودول���ة االم���ارات العربي���ة المتح���دة, وهذا 
االمتح���ان  اجتي���از  عل���ى  �سي�ساع���ده  م���ا 

ال�سعب لت�سكيل الحكوم���ة في ظل الظروف 
ال�سيا�سية وال�سحية واالقت�سادية التي يمر 

بها العراق.
م���ع  ال�سيا�س���ي  طريق���ه  الكاظم���ي  ا�سته���ل   
المعار�س���ة العراقي���ة ف���ي لن���دن وم���ن ب���اب 
ال�سحاف���ة وكتابة المق���االت ال�سيا�سية التي 
الداخ���ل  ف���ي  العراقي���ة  االو�س���اع  تناول���ت 
الق���وى  م���ن  مقرب���ا  كان  حي���ث  والخ���ارج, 
ال�سيا�سي���ة ال�سيعي���ة قب���ل ان يطلقه���ا بغي���ر 
رجع���ة, ويتج���ه للعم���ل م���ع الق���وى المدنية 
الثمانيني���ات  نهاي���ة  ف���ي  وكان  الم�ستقل���ة, 
وبداي���ة الت�سعيني���ات نا�سط���ا م���ع الموؤتم���ر 
الوطن���ي العراقي وال���ذي كان ي�س���م غالبية 
الق���وى ال�سيا�سي���ة المعار�س���ة لنظ���ام  م���ن 
�س���دام ح�سي���ن.  وق���د ب���رز نجم���ه ك�سحفي 
وكاتب �سيا�س���ي في �سحيف���ة الموؤتمر التي 
كان���ت ت�سدر في العا�سم���ة البريطانية لندن 

ف���ي اوا�سط الت�سعينيات, كم���ا كانت مقاالته 
ال�سيا�سي���ة تن�سر في ال�سح���ف العربية مثل 
ال�س���رق االو�سط والحي���اة ا�سافة الى بع�س 
ال�سح���ف البريطاني���ة واالميركية, وتميزت 
مقاالته بدق���ة تحليالتها لالو�ساع ال�سيا�سية 
وابتعاده���ا ع���ن االنحي���از له���ذه الجه���ة او 
تل���ك. كما ع���رف ككات���ب متميز ف���ي �سحيفة 

المونيتور االلكترونية العالمية.
بع���د تغيي���ر النظام العراقي ف���ي 2003 عمل 
الكاظم���ي م���ع المفك���ر العراقي كنع���ان مكية 
عل���ى تاأ�سي����س "موؤ�س�سة الذاك���رة العراقية" 
والت���ي جمع���ت وثائ���ق ن���ادرة ومهم���ة ع���ن 
او�س���اع الع���راق ف���ي ظ���ل النظ���ام ال�سابق, 
وحافظت عل���ى من�ساآت توثيقي���ة مثل قو�س 
الن�سر في �ساح���ة االحتفاالت بجانب الكرخ 
م���ن بغداد. وت�سم الموؤ�س�سة ع�سرات االآالف 
من الوثائق المهمة للغاية ا�ستطاع الكاظمي 

وفريقه جمعها بعناية.
الي���وم حي���ث ينتق���ل الكاظم���ي م���ن ال�سلطة 
الرابع���ة )ال�سحاف���ة(, الى رئا�س���ة الوزراء, 
يح���دو االمل فئات عراقية كثي���رة باأن يحقق 
م���ا عجز ع���ن تحقيقه غي���ره فيم���ا اذا دعمته 

القوى ال�سيا�سية.
اأمي���ن  اإل���ى اأن زي���ارة  وت�سي���ر الت�سريب���ات 
المجل�س االأعلى لالأمن القومي االإيراني علي 
�سمخاني, اإلى الع���راق موؤخرًا, �سهدت بحث 
الكثي���ر م���ن االأ�سئل���ة التي تبعث عل���ى القلق 
ب�س���اأن م�ستقب���ل الع���راق ال�سيا�س���ي, ومنها 
ق�سية مر�سحي رئا�سة الوزراء, وبعد رف�س 
الف�سائ���ل ال�سيعي���ة تر�سي���ح عدن���ان الزرفي 
لرئا�س���ة الحكوم���ة, يب���دو انه���ا وافقت على 
م�سطفى الكاظم���ي, رغم انها رف�سته �سابقًا, 
بع���د ان ا�سط���رت ال���ى القب���ول بالكاظم���ي, 
نتيج���ة ال�سغط الذي �سببه الزرفي عليها في 
االآون���ة االخيرة, وعدم نجاحه���ا في االتفاق 

على مر�سح معين.

م�صطفى الكاظمي.. من ال�صلطة الرابعة اإىل كر�صي رئا�صة احلكومة

 بغداد / املدى

اأعلن���ت وزارة اخلارجي���ة, اأم�س الثالث���اء, ان اأعداد 
العراقين العالقن خارج البالد كبرية.

وق���ال املتح���دث با�س���م اخلارجي���ة اأحم���د ال�سحاف 
اإن "اأع���داد العالقن خ���ارج الب���الد يف تزايد م�ستمر 
ح�سب االإح�سائيات املحدث���ة با�ستمرار", م�سيفًا اأن 
"ه���ذه االأع���داد التي تروم الع���ودة للعراق كبرية", 
مو�سح���ًا اأن "العالق���ن يق�سم���ون اإىل فئات خمتلفة, 
منه���م امل�سافرون والذين ذهب���وا للعالج وفئة الطلبة 

وغريهم".
واأ�س���ار ال�سح���اف اإىل اأن "عملي���ة اإع���ادة العراقين 
العالق���ن يف الدول كانت عملي���ة منوذجية, بالقيا�س 
اإىل االإجراءات الت���ي تعتمدها خلية االأزمة الوزارية 

والتي ترعى االأمن ال�سحي كهدف اأعلى لها".
واأ�س���اف اأن "وزارة اخلارجية وبالتن�سيق مع خلية 
االأزم���ة الوزاري���ة, ووزارة النق���ل, اأع���ادت اأكرث من 
3000 عراقي عالق يف تركيا واالأردن وم�سر والهند 

واالإمارات العربية املتحدة".

وب���ن اأن "عمل ال���وزارة م�ستم���ر لتلق���ي املنا�سدات 
وتوثي���ق احل���االت واال�سم���اء عل���ى خمتل���ف الدول 
العربية واالوروبية واملجاورة واملحيطة بالعراق". 
ولف���ت املتحدث با�سم اخلارجي���ة اإىل اأن "قرار اإعادة 
العراقي���ن من العالق���ن يف اخلارج ه���و لي�س قرارًا 
يخت����س ب���وزارة اخلارجي���ة العراقي���ة اإمن���ا هو من 

ات خلية االأزمة الوزارية". خمت�سّ
الطلب���ة  منا�س���دات  "تلقين���ا  اإن���ه  ال�سح���اف  وق���ال 
املقيم���ن يف اأرميني���ا وعك�سناه���ا اإىل خلي���ة االأزم���ة 
الوزاري���ة وننتظر قرارهم بذل���ك", متابعًا "يجب اأن 
تك���ون اال�ستجابة وطني���ة وال تخت����س بفئة حمددة 
الأنن���ا نعم���ل مبقا�سات الوط���ن وحتت �سي���ادة العلم 

العراقي".
واأ�ساف املتحدث با�سم اخلارجية اأنه "مل تعلن خلية 
االأزمة الوزارية عن اأي نفقات معينة تتعلق بالطريان 
والنقل اجلوي", متابع���ًا "يتحملها اجلانب العراقي 
وموؤ�س�سات الدولة الر�سمية", مبينًا اأنه "يفر�س ان 
االمور جت���ري يف �سياقها الطبيع���ي من احلجوزات 

وقطع التذاكر ونحو ذلك".

عودة 3 اآالف عراقي من 5 دول 
ب�صبب كورونا 

الق�ى ال�سيعية تجبر على تر�سيحه بعد رف�سه



 ترجمة / حامد احمد

داخ���ل غرف���ة قي���ادة عمليات في قاع���دة عين 
اال�س���د، المحاط���ة بخرائ���ط لمه���ام �س���ابقة 
�س���د تنظيم داع�ش، وقف ثالثة من م�س���غلي 
ات�س���االت ال�سلكي���ة اأميركان عن���د مكاتبهم. 
خ���الل اال�سه���ر الما�سي���ة وف���روا معلومات 
ا�ستخباري���ة ل�سركائه���م العراقيين من قوات 
مكافح���ة االره���اب و�ساعدوهم ف���ي تن�سيق 
عملياتهم �سد خاليا تنظيم داع�ش المترامية 
�سح���اري  م���ن  وا�سع���ة  م�ساح���ات  �سم���ن 

محافظة االنبار. 
ولك���ن منذ مقتل قائد فيل���ق القد�ش االيراني 
الجن���رال قا�س���م �سليمان���ي م���ع نائ���ب قائ���د 
الح�سد ال�سعبي ابو مهدي المهند�ش بهجوم 
طائ���رة م�سي���رة اميركي���ة ف���ي مطل���ع كانون 
الثان���ي، حدث���ت هن���اك توقف���ات م���ع تركيز 

االميركان على حماية قواتهم .
للم�س���ح  تخ�س���ع  الت���ي  المنطق���ة  االن 
اال�ستخباري االميركي قد تقل�ست كثيرا عما 
كان���ت عليه من م�ساح���ة وا�سعة في ال�سابق، 
تاركة م�ساح���ات وا�سعة م���ن ال�سحراء غير 

مراقبة. 
الكولونيل تم غارالند، �سابط اميركي يعمل 
ب�س���كل مبا�سر في عمليات �سد تنظيم داع�ش 
من قاعدة اال�سد، قال ل�)فورن بولي�سي( انهم 
اذا كان���وا في م���رة من الم���رات ي�ستك�سفون 
منطق���ة بحجم والي���ة تك�سا����ش )695،662 
كم²( فانهم االن ي�ستك�سفون منطقة �سغيرة 
بحج���م مدين���ة داال����ش)997 ك���م²(، م�سيرا 
الى �سغر حجم الم�ساح���ة الخا�سعة للم�سح 

اال�ستخباري االن مقارنة بال�سابق .
تنظي���م داع����ش، ال���ذي كان في حال���ة تراجع 
على مدى �سنوات، يتلهف االن للعودة ل�سغل 
ذل���ك الف���راغ، وي�ساعده في ذل���ك االن�سحاب 
المت�س���رع لق���وات التحالف، ب�سب���ب انت�سار 

فايرو�ش كورونا.
ه���ذا التوق���ع يت���م تداول���ه االن ف���ي الع���راق 
ف���ي وقت �سحب���ت عدة دول �سم���ن التحالف 

الدول���ي �س���د داع����ش قواته���ا م���ن الع���راق 
ايق���اف  م���ع  وبريطاني���ا  فرن�س���ا  ب�سمنه���ا 
برامجه���م التدريبية وذل���ك لحماية جنودها 

من انت�سار وباء كورونا .
جاء ذل���ك في وق���ت ا�ستمرت في���ه التوترات 
بي���ن الواليات المتح���دة واي���ران بالت�ساعد 
ف���ي اعق���اب �سل�سل���ة هجم���ات متبادل���ة بين 
الواليات المتح���دة وف�سائل م�سلحة موالية 
الي���ران.  مطل���ع �سه���ر ني�س���ان الحال���ي كتب 
رئي����ش الوالي���ات المتحدة، دونال���د ترامب، 
ف���ي تغريدة له على تويتر: لديه "معلومات" 
تفي���د بان اي���ران تخطط ل�س���ن هجمات على 
قوات اميركي���ة، وانها "�ستدف���ع ثمنا غاليا" 

اذا ح�سل ذلك .
�س���دام العبيدي، قائد ف�سيل ق���وة ع�سائرية 
تحر����ش منطق���ة البغ���دادي الواقع���ة غرب���ي 
االنب���ار، وتبع���د اأمياال قليلة ع���ن قاعدة عين 
اال�س���د، يق���ول ان���ه ه���و واتباع���ه يخ�س���ون 

ان���ه م���ن دون دعم قوات التحال���ف قد يتمكن 
م�سلحو داع�ش من الت�سلل اليهم مرة اأخرى. 
وق���ال العبي���دي "داع����ش ما ي���زال ن�سطا في 
ال�سح���راء. اذا ل���م يك���ن هن���اك م���ن يتابع���ه 
وير�سده، فانه �سيتمكن من احياء نف�سه من 
جدي���د". وي�سير العبيدي الى انه "اعتاد هو 
وقواته الع�سائرية على مالحقة خاليا داع�ش 
واالغارة على طرق امداداتهم بمعدل مرتين 
بال�سهر م�ستندين على معلومات ا�ستخبارية 
ينقله���ا االميركان لنظرائهم العراقيين الذين 
بدوره���م ينقلوه���ا بالتن�سي���ق م���ع الق���وات 
الع�سائرية المحلية ف���ي المنطقة، موؤكدا انه 
من���ذ توقف ذل���ك التن�سي���ق لم يت���م تنفيذ اي 

غارة" .
وا�س���اف العبي���دي بقول���ه "من���ذ االح���داث 
ال�سيا�سية التي رافقت مقتل �سليماني، نقوم 
فق���ط بحماية ال�س���كان المحليي���ن، لم نخرج 
لل�سح���راء لتنفي���ذ عمليات. ب���دون المعدات 

الق���وات  ت�ستطي���ع  ال  ودعمه���م  االميركي���ة 
الع�سائري���ة وال الق���وات الم�سلح���ة العراقية 
تقوي����ش ق���درة التنظي���م االرهاب���ي، القوة 
الع�سائري���ة ف���ي منطق���ة البغ���دادي �سغيرة 
ال تتع���دى 150 مقات���ال. انها ق���وة غير كافية 
لحماي���ة �سح���راء كبيرة ب���دون ا�سناد جوي 

وا�ستخباري اميركي ."
لك���ن الكولونيل غارالن���د، قال ان���ه حتى مع 
غي���اب التوجيه واال�س���راف االميرك���ي فانه 
واثق م���ن ان القوات الم�سلح���ة العراقية قد 
تدرب���ت بما في���ه الكفاية لمعالج���ة اي فجوة 
امني���ة محتمل���ة.  وا�س���اف قائ���ال "الق���وات 
زخ���م  عل���ى  حافظ���ت  العراقي���ة  الم�سلح���ة 
�سغطه���ا. وحافظ���ت عل���ى تنفي���ذ عملياته���ا 
الع�سكري���ة، ال �سيما في االنب���ار". ان�سحاب 
الق���وات االميركي���ة م���ن عدة قواع���د عراقية 
واقت�سارها على عدد اقل ف�سال عن ان�سحاب 
عدد م���ن ق���وات التحال���ف وايق���اف عمليات 

التدري���ب م���ن �ساأنه���ا ان تقل���ل م���ن ق���درات 
الجي�ش العراقي في تمكنه من اجتثاث بقايا 
م�سلحي داع�ش ب�سكل كامل، انه جي�ش اعتاد 
عل���ى مطاردة داع�ش من بي���ت الى بيت ومن 
زق���اق الى زقاق وه���ذا اال�سل���وب القتالي لم 
يعد يتالءم مع اال�سلوب الجديد الذي يتبعه 
م�سلحو داع����ش الذين يختبئون في مغارات 
ومناط���ق �سحراوي���ة وجبلي���ة ف���ي البل���د . 
الناط���ق با�س���م وزارة الدف���اع العميد يحيى 
ر�س���ول يقول "الو�سع االن مختلف. فاأنك لم 
تعد تقاتل قوات نظامية بل مجاميع م�سلحة 
م���ن خالي���ا نائم���ة، نح���ن نقات���ل م�سلحي���ن 
مختبئي���ن يرت���دون مالب����ش مدني���ة ." �سام 
هيلير، كبير محللي مجموعة االزمة الدولية 
يق���ول "الق���وات العراقية تقات���ل االن تهديد 
داع�ش ال���ذي تخلى ع���ن المع���ارك التقليدية 
مراح���ل  اعل���ى  خ���الل  يمار�سه���ا  كان  الت���ي 
قوت���ه، وهو يعتب���ر االن هدفا اكث���ر �سعوبة 
وتعقي���دا، فه���و ين�س���ط كمجامي���ع �سغي���رة 
مختبئ���ة بمناطق وع���رة، او يح���اول العمل 
ب�سكل �س���ري منزويا داخل مناط���ق ماأهولة 
بال�سكان. ان���ه عدو تتطلب مواجهته تقنيات 

متطورة يمكن للتحالف توفيرها ."
من الجوانب المهمة المتعلقة بتعزيز قدرات 
الجي����ش ه���ي اال�سناد الج���وي والمعلومات 
اال�ستخباري���ة، وه���ي نف����ش الق���درات التي 
ا�سار اليها العمي���د ر�سول بينما كان يتحدث 
ع���ن اهمي���ة ال�سراكة م���ع التحال���ف الدولي. 
حي���ث ق���ال "التن�سيق مع التحال���ف الدولي، 
خ�سو�سا عندم���ا يتعلق االم���ر باال�ستطالع 
واال�سناد الجوي والمعلومات اال�ستخبارية، 
هو امر مه���م جدا. اذا لم تك���ن لديك طائرات 
حديث���ة، فعندها ال يمك���ن ان يكون لك جي�ش 

قوي ."
وي�ستخدم التحالف الدول���ي قدراته التقنية 
واب���داء  المه���ام  تن�سي���ق  ف���ي  للم�ساع���دة 
الم�س���ورة ال���ى الجي����ش العراق���ي والقوات 
الع�سائرية المحلية الت���ي �سكلت عام 2014 

لمحاربة تنظيم داع�ش .

 بغداد/ المدى

تو�س���ف الهجم���ات ال�ساروخي���ة الت���ي 
ي�سهدها الع���راق ب�"هجمات الكاتيو�سا" 
وت�سي���ب ف���ي الع���ادة مواق���ع ع�سكري���ة 
ودبلوما�سي���ة ك�سج���ال بي���ن وا�سنط���ن 

وطهران على ارا�سي دولة بديلة.
وف���ي خ�سم ه���ذا التوتر ب���داأ جانب اآخر 
"غي���ر معل���ن" يف�سر تل���ك الحوادث من 

جانب اقت�سادي وخالفات داخلية.
وبح�س���ب م�سادر مقربة م���ن الجماعات 
الم�سلح���ة، ان الف�سائ���ل التي ظهرت في 
الع���راق بعد 2003، هي م���ن م�سدرين: 
االول منظمة بدر التي ت�سكلت في خارج 
الب���الد ف���ي ثمانيني���ات الق���رن الما�سي، 
وجي����ش المه���دي )م���ن الداخ���ل( ال���ذي 
ط���رح نف�س���ه ب�سفت���ه "مق���اوم للق���وات 
االميركي���ة"، قب���ل ان يت���م تجمي���ده عام 
2007. 71 ف�سي���ال انبث���ق ع���ن هاتي���ن 
المجموعتين، وتحول هذا العدد الكبير 
الى "عبء ثقي���ل" على القيادات الكبيرة 
في الف�سائل، بح�سب ما تقوله الم�سادر، 
وتفقد القي���ادات ال�سيطرة على الف�سائل 

في احايين كثيرة.
الح�س���د  ف���ي  �ساب���ق  قي���ادي  ويق���ول 
عل���ى  "ال�س���راع  ل�)الم���دى(:  ال�سعب���ي 
الم�سال���ح االقت�سادي���ة، ه���و واح���د من 
اال�سب���اب التي ادت الى تكاث���ر الف�سائل 
الم�سلح���ة وان�سطارها الى الع�سرات من 
الجماعات". ت�سيطر 5 جماعات م�سلحة 
"كبيرة"، بح�سب الم�سادر، على عدد من 
المناف���ذ الحدودية في البالد، التي ت�سل 
ايراداته���ا ال�سهري���ة لنح���و 100 مليون 
دوالر.وقب���ل اي���ام ق���ال محم���د عالوي، 
المكل���ف ال�سابق بت�سكي���ل الحكومة، ان 
العراق  في  الم�سلحة  الف�سائ���ل  "بع�ش 
ل���م تعد تح�س���ل على تمويله���ا من ايران 

وانما من ميزانية العراق".
واك���د ع���الوي ف���ي لق���اء تلفزيون���ي مع 
محطة عربي���ة معروف���ة، ان القائد العام 
للق���وات الم�سلح���ة، في ا�س���ارة الى عبد 
ي�ستطي���ع  ال  بان���ه  "اعت���رف  المه���دي 

ال�سيطرة على الف�سائل الم�سلحة".
ودخلت بع�ش تل���ك الجماعات، في اطار 
التناف����ش االقت�سادي، ف���ي التجارة غير 

ال�سرعية، مثل تهريب المخدرات وحتى 
النف���ط . بع���د عام على تحري���ر المو�سل 
م���ن �سيط���رة داع����ش، ك�سف���ت )الم���دى( 
المدين���ة،  ف���ي  م�سلح���ة  مجامي���ع  ع���ن 
هربت ماليي���ن االطنان من "ال�سكراب"، 
وتاج���رت في ارا�س���ي حكومية واخرى 

تابعة لم�سيحيين.
وزارء  رئي����ش  المه���دي،  عب���د  ع���ادل 
حكوم���ة ت�سري���ف االعمال، وع���د نهاية 
2018، باغ���الق م���ا يع���رف ب�"المكات���ب 
ف���ي  لالأح���زاب  التابع���ة  االقت�سادي���ة" 
المناط���ق المح���ررة والت���ي كان���ت تتهم 
برعاي���ة تل���ك التج���ارة، لكن���ه وبح�س���ب 
م�سادر )المدى(، لم ينجح �سوى باإغالق 

ن�سف تلك المكاتب فقط.

الخالفات ال�سيا�سية 
ف���ي 2004، بع���د ع���ام من ازاح���ة نظام 
�س���دام، اتفقت اغل���ب الق���وى ال�سيعية 
على ترك العمل الع�سكري واللجوء الى 
خي���ار ال�سيا�سة، لكن بع����ش الجماعات 
قد رف�س���ت االنحراط في ه���ذا االتفاق، 
وعملت ب�سكل �سري حتى عادت للظهور 

في مرحلة داع�ش.
ويق���ول القي���ادي ال�سابق ف���ي الح�سد: 
في  �سابق  قيادي  – وهو  مغنية  "عماد 
حزب الل���ه اللبناني وقت���ل عام 2008-  
درب الجماع���ات المن�سق���ة، واأبو مهدي 

المهند�ش نظمهم بعد عام 2014".
اح���دى  كان���ت  ال�سيا�سي���ة  الخالف���ات 
الجماع���ات  ق�سم���ت  الت���ي  العوام���ل 

الم�سلح���ة ال�سيعي���ة بداي���ة م���ن تدخ���ل 
ف���ي  ذروته���ا  بلغ���ت  حت���ى  "مغني���ة"، 
ال�سراع���ات لل�سيطرة على هيئة الح�سد 
ال�سابقي���ن  المن�سقي���ن  بي���ن  ال�سعب���ي، 
يرتب���ط  الت���ي  التقليدي���ة  والقي���ادات 

بع�سها بمرجعية النجف.
وف�س���ل رئي����ش ال���وزراء ال�سابق حيدر 
العبادي في ال�سيطرة على ذلك ال�سراع، 
كم���ا انقلب���ت اكث���ر الف�سائ���ل عل���ى عبد 
المه���دي، واحرجته عدة م���رات ب�سبب 
دانه���ا  الت���ي  "الكاتيو�س���ا"،  هجم���ات 
االخي���ر ف���ي اكثر م���ن بي���ان، واعتبرها 

العراق. بو�سع  فرديا" ي�سر  "عمال 
ي�سي���ف القي���ادي ال�سابق ف���ي الح�سد، 
انه بعد مقتل المهند�ش بغارة اميركية، 

مطلع الع���ام الحالي، ق���رب مطار بغداد 
الى  الم�سلحة  الف�سائل  عالقة  "و�سلت 
ح���د الفو�س���ى، وه���ددت بع����ش القوى 

بترك الهيئة ب�سكل تام".
عبد العزيز المحم���داوي، او المعروف 
ب�"اب���و ف���دك" او "الخ���ال"، م���ن اب���رز 
ق���ادة االن�سقاق )جماع���ة مغنية( والذي 
�سكل كتائ���ب حزب الله، ا�ستطاع ازاحة 
المعار�سي���ن و�سغل من�س���ب المهند�ش 
بدعم من ايران، واح���دث �سرخا جديدا 

بين تلك الجماعات.
قبل نحو �سهرين هددت اربع ف�سائل في 
الح�سد، بح�سب ت�سريبات، وهي "لواء 
اأن�س���ار المرجعية، ول���واء علي االأكبر، 
القتالي���ة، وت�سكيالت  وفرق���ة العبا����ش 

فرق���ة االإمام علي القتالية"، باالن�سحاب 
احتجاجا على تعيين "ابو فدك".

والجن���رال  المهند����ش  مقت���ل  وبع���د 
�سليمان���ي، تعر�س���ت  قا�س���م  االيران���ي 
قواع���د ع�سكري���ة تتواج���د فيه���ا قوات 
اميركي���ة و�سفارة وا�سنطن، في اال�سهر 
هجم���ة   28 ال���ى  الما�سي���ة،  الثالث���ة 
�ساروخي���ة، بح�س���ب القي���ادي ال�سابق 

في الح�سد.
ب���دوره ي�سير عل���ي موؤن�ش، وهو ع�سو 
لجنة االمن ف���ي البرلمان ل�)المدى( الى 
ان���ه "ال يمكن تاأكي���د هوي���ة الفاعلين"، 
لكن���ه يق���ول "بالتاأكي���د هن���اك خل���ل في 
االج���راءات االمنية ونق�ش ف���ي الجهد 

اال�ستخباراتي".

ان�سطار الف�سائل 
وظهرت في تلك الفترة جماعات جديدة، 
مثل ع�سبة الثائرين، وا�سحاب الكهف. 
واعلن���ت االولى قبل اي���ام، م�سوؤوليتها 
عن هجم���ات طال���ت مع�سك���ري التاجي 

وب�سماية في بغداد.
وقال���ت "الع�سب���ة" ف���ي مقط���ع م�سور 
التوا�س���ل  مواق���ع  عل���ى  ن�سرت���ه 
االجتماع���ي، ان العمليات ج���اءت "ردا 
عل���ى اغتيال قي���ادات الح�س���د ال�سعبي، 

واأبو مهدي المهند�ش و�سليماني".
وظه���ر ملثم في الفيدي���و حامال بندقية، 
وه���و يطل���ب م���ن الرئي����ش االأميرك���ي 
دونالد ترام���ب وم�سوؤولين ع�سكريين، 

مغادرة االأرا�سي العراقية.
بي���ن  االو�س���اع  ان  الم�س���ادر  وت���رى 
الف�سائ���ل المختلف���ة ربم���ا �ست�سل االن 
ال���ى مرحلة االنفجار خا�سة بعد هجوم 
فج���ر  الب�س���رة،  غ���رب  "البرج�سي���ة" 
االثنين الما�سي، والذي ا�ساب �سركات 

تعمل في حقل النفط.
)المظل���ة  الفت���ح،  تحال���ف  واعتب���ر 
ال�سيا�سي���ة الأكب���ر الف�سائل ف���ي الح�سد 
عق���ب  غا�س���ب  بي���ان  ف���ي  ال�سعب���ي(، 
�سيت�سب���ب  الح���ادث  ان  الهج���وم، 

ب�"خ�سائر فادحة" للعراق.
وق���ال التحال���ف "ندي���ن ه���ذه االعم���ال 
االإجرامي���ة والتخريبي���ة الت���ي تت�سبب 
باأ�س���رار فادح���ة باالقت�س���اد العراق���ي 
وتدمير ممنهج لخطط التنمية وتطوير 

ال�سناعة النفطية".
االمني���ة  االجه���زة  التحال���ف،  ودع���ا 
والجه���ات المخت�س���ة الى "اتخ���اذ كافة 
التدابي���ر واالإج���راءات الالزمة لحماية 
ال�س���ركات العامل���ة وتوفي���ر بيئ���ة اآمنة 
لتطوي���ر ه���ذا القط���اع المه���م ومتابعة 
ه���ذه المجاميع التخريبي���ة التي تهدف 
ال���ى اال�س���رار بالعراق واإن���زال اأق�سى 

العقوبات بهم".
ويق���ول القي���ادي ال�ساب���ق ف���ي الح�سد، 
ان بع�ش ا�سب���اب الهجمات على مواقع 
اجنبية في الب�سرة، هو ب�سبب ال�سراع 
للح�سول على "عق���ود حماية ال�سركات 

التي ت�سعى اليها بع�ش الف�سائل".
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قوى �سيعية غا�سبة من تكاثر 
الف�سائل امل�سلحة: على احلكومة 
اإنزال اأق�سى العقوبات باملخربني

قوة من اجلي�ش 
ت�صبط من�صة اطالق 
ال�صواريخ على 
الربج�صية

تراجع العمليات الع�شكرية �شد دواع�ص الأنبار ب�شبب تقل�ص نطاق الر�شد الأمريكي 

 بغداد / املدى

اأعلنت قي���ادة العمليات امل�سرتكة، ام�ش الثالث���اء، ت�سلم القوات االمنية 
مق���ر امل�ست�ساري���ن الفرن�سي���ن لق���وات التحال���ف ال���دويل يف اط���راف 

العا�سمة بغداد. 
وقال���ت القي���ادة يف بيان اإن���ه "بناًء عل���ى نتائج احل���وارات املثمرة بن 
احلكوم���ة العراقي���ة والتحالف ال���دويل، جرى ا�ستالم مق���ر م�ست�ساري 
ق���وات التحال���ف الدويل )الفرن�سي���ن( يف قيادة الفرق���ة ال�ساد�سة الذي 

كانوا ي�سغلونه يف العا�سمة بغداد".
وتاب���ع، اأن "اال�ستالم جاء وفق التزام التحال���ف الدويل باإعادة املواقع 

التي كان ي�سغلها �سمن القواعد واملع�سكرات العراقية".
يف �سي���اق مت�سل، اكدت خلي���ة االإعالم االأمني، اأم����ش الثالثاء، ا�ستالم 

املقر الواقع يف ق�ساء ابو غريب التابع للعا�سمة بغداد.
وبح�س���ب معلوم���ات مل يت�سن ل�)املدى( التاأكد منه���ا ان "املقر عبارة عن 
م�سق���ف حدي���دي )جمل���ون(، ويحتوي على بع����ش املع���دات الب�سيطة، 

واأثاث فقط".
وق���د ت�سلمت القوات االمني���ة، ب�سكل ر�سمي "قاع���دة القائم" الع�سكرية 

على احلدود مع �سوريا، بعد ان�سحاب قوات التحالف الدويل منها.
كذلك اأعلنت قوات التحالف الدويل �سحب جنودها من "قاعدة القيارة" 
اجلوية جنوب املو�سل وت�سليمها اإىل القوات العراقية، اي�سا ان�سحبت 
ق���وات التحال���ف من قاع���دة احلباني���ة باالنبار، ومقر اآخ���ر يف حمافظة 

نينوى. ف�سال عن االن�سحاب من قاعدةk1  يف حمافظة كركوك.

العمليات امل�شرتكة 
تت�شلم مقرًا للتحالف يف 

اأبو غريب

فورن بولي�سي: التنظيم ياأمل بالعودة اإىل مناطق غادرها م�سبقًا
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 طالب عبد العزيز
قناطر

 مل تع���د املخاوف على االرث االن�ساين �سّري���ًة، بعد اأن بات كل 
ما اأجنز يف الفكر والعلم والثقافة والفن خالل القرون املا�سية 
عر�سًة للفقد وال�سياع، وقد ات�سحت لنا جميعًا ه�سا�سة النظام 
الراأ�سم���ايل احلاكم يف اوروبا واأمريكا، فما يحدث هناك لي�س 
باالم���ر الهّي، وال ميكن النظ���ر اليه بو�سفه عر�س���ًا عابرًا، اأو 
اأنه اأزمة اقت�سادية، مالية.. اأبدًا، املو�سوع خمتلف متامًا، وما 
فع���ل الكورونا اأبعد من اأن يك���ون مر�سًا، وباًء، جائحًة.. نحن 
اأمام هزمية ح�سارية �ستع�س���ف مبا ا�ستغل عليه االن�سان منذ 

اخلليقة اىل اليوم.
 ه���ل بدونا مت�سائمي جدًا؟ نعم. فالكل يعرف اأنَّ زعامة امريكا 
للع���امل بات���ت مه���ددة بالكام���ل، وال �س���اأن لنا بالتن���ي ال�سيني 
هن���ا، الذي رمبا يكون البديل، ال، اأب���دًا، فاأمريكا لن تتخلى عن 
زعام���ة العامل بهذا الي�سر، والتقارير املالية من هناك ت�سري اىل 
ديون خرافية، تعجز ال�سركات الكربى التي تهمي على القرار 
االقت�س���ادي- ال�سيا�س���ي االمريك���ي ع���ن �سداده���ا، والربامج 
احلاكم���ة، التي خططت له���ا االدارات يف وا�سنطن ونيويورك 
ال ميك���ن التفري���ط به���ا اأم���ام الزح���ف ال�سيني. و�س���ط احلمم 
الربكاني���ة هذه لن نك���ون معنيي، نحن -مع�س���ر احلاملي- اإال 
باإرث االن�س���ان، الذي خّلد اخللق باجمل واأه���م االأعمال. ترى 
م���اذا لو اأ�سقطت قنبلة ذرية على مدينة جميلة مثل باري�س، اأو 
روم���ا، اأو لندن اواأم�س���ردام او مدريد.. وحتول���ت ال�سوارع 
واال�س���واق واأعظم التحف الفني���ة يف املتاحف اىل ركام ذري، 

ال ميكن تفاديه؟
 ق���د يحاول العقل الفكري –الثق���ايف منع حدوث االنهيار هذا، 
بفع���ل تعامله اجلمايل مع اال�سي���اء، لكن العقل املايل و�سركات 
النف���ط الكربى والبنك ال���دويل واأ�سرة روت�سيل���د و�سواها لن 
يكون���وا معنيي مبا �سي���وؤول اليه متحف اللوف���ر واملومنارتر 
ومتح���ف برل���ي و�ساح���ة النافون���ا بروم���ا واك�سف���ورد �ستي 
ومكتبة نيوي���ورك وكني�سة القدي�س اأوغ�سطي وغريها، هناك 
معادل���ة �سعبة لن ي�سمع فيها راأ����س املال اىل الفن. هناك من ال 
ي�سغي لنداء اأرواحنا، نحن املتعلقي باجلمال وقيمه العليا يف 
احلياة، نحن نعي�س حمنة حقيقية مل ترد يف تاريخ االن�سانية، 
اإذ كل ما تعارفنا عليه من قيم للجمال �سيكون عر�سة لالنيهار، 
ولن تخدعنا البنوك و�سركات املال بوعودها، لن ي�سمع نداءنا 
االن�ساين رجال االعمال الكبار، الذين �ستنهار �سركاتهم. هناك 

ق�سية اكرب من تفكرينا �سيكون تفاديها �سعبًا.
  وبعبارة قا�سرة متامًا عن فهم ما �سيحدث �ستكون االن�سانية 
ه���ي اخلا�س���ر الوحي���د، و�ستك���ون احل�س���ارة الت���ي رعته���ا 
وقدمته���ا الراأ�سمالي���ة االمريكية -االوروبية لن���ا كذبًة كبريًة، 
بع���د اأن اأثبتت التج���ارب هناك بان العق���ل االقت�سادي احلاكم 
غ���ري موؤمتن عل���ى قيم ومب���ادئ االن�ساني���ة اىل االخري، وهنا 
يتوجب التفريق بي ما اأجن���ز يف الفن والثقافة والفكر وبي 
م���ا اجنزته ال�سركات الكربى من اأ�سلحة التدمري والفناء. كان 
بناء املجتمع���ات على اأ�سا����س ا�ستهالك طاقاته���ا وا�ستنفادها 
بغ����س النظرع���ن ال�س���روط االن�ساني���ة، واح���دًا من اأ�س���واأ ما 
اأنتجته الراأ�سمالي���ة، كيف ال وقد ات�سح لنا باأن االن�سان لي�س 
قيم���ة عليا، ب���ل وميك���ن الت�سحية ب���ه اإذا اقت�س���ت ال�سرورة 
الربحي���ة، وكان �سببا يف خ�س���ارة ال�سركات الكربى، وهذا ما 

يحدث لعاملنا بالفعل.

الإن�سان والإن�سانية المهددة   

هناك من ال ي�صغي لنداء اأرواحنا، 
نحن المتعلقين بالجمال وقيمه 

العليا في الحياة، نحن نعي�ش 
محنة حقيقية لم ترد في تاريخ 

االن�صانية، اإذ كل ما تعارفنا عليه من 
قيم للجمال �صيكون عر�صة لالنيهار

 عامر موؤيد

فر����س  اىل  كورون���ا  فايرو����س  تف�س���ي  ازم���ة  اأدت 
حظ���ر التجوال وذلك ب�سبب غل���ق العديد من املحال 

التجارية يف خمتلف املحافظات العراقية.
غل���ق ه���ذه املح���ال، �سب���ب م�س���اكل كب���رية للتج���ار 
مبختلف اأ�سنافهم من خ���الل انتهاء �سالحية املواد 

اخلا�سة بهم.
املخاوف تزداد يف اماكنية ا�ستمرار حظر التجوال 
ب�سب���ب عدم الق�ساء عل���ى فايرو����س كورونا، االمر 
ال���ذي ي�سب���ب قلق���ا ل���دى التج���ار م���ن تل���ف م���واد 

اإ�سافية.
والتوج���د اتفاقي���ة او عقد ب���ي ال�س���ركات امل�سنعة 
والتج���ار ال�سرداد الب�سائ���ع التالفة بن�سف ال�سعر 

او تعوي�سهم باأخرى جديدة.
ويقول احمد حمم���د- �ساحب حمل للمواد الغذائية 
يف حديث���ه ل�)امل���دى( ان الكثري م���ن الب�سائع فقدت 

تاريخ �سالحيتها"٠
وا�س���اف انه بالرغم م���ن ال�سماح الأ�سح���اب املحال 
بفت���ح اأبوابه���م اال ان بع����س املناط���ق وباالخ����س 

الفقرية ال تقوى على ال�سراء ب�سكل يومي.
وب���ي ان "هذا االمر زاد من خ�سارة ا�سحاب املحال 
التجاري���ة دون اي تعوي����س له���م من قب���ل اجلهات 

املعنية"٠
وا�سار اىل ان البع�س منهم "داأب على توزيع املواد 
الت���ي اقرب���ت من �سالحي���ة االنتهاء عل���ى العوائل 
املتعففة واإبالغهم بانها �ستنتهي يف هذا التاريخ"٠

بع����س ا�سح���اب املح���ال اليلتزمون بق�سي���ة انتهاء 
�سالحية املواد ويقومون ببيعها على املواطني، ما 
جع���ل الكوادر ال�سحية ينظمون فرقا جوالة ملتابعة 

ذلك.
الرقابة ال�سحي���ة يف حمافطة �سالح الدين �سبطت 
اك���ر م���ن ن�س���ف ط���ن م���ن امل���واد غ���ري  ال�ساحل���ة 

لال�ستهالك الب�سري يف ق�ساء الدجيل.
ومتكن���ت ف���رق الرقاب���ة ال�سحية يف �سح���ة �سالح 
الدي���ن خالل جول���ة تفتي�سية طالت ع���ددا من املحال 

الغذائي���ة يف مرك���ز ق�س���اء الدجيل م���ن �سبط اكر 
من ن�سف ط���ن من املواد غري ال�ساحل���ة لال�ستهالك 

الب�سري يف ق�ساء الدجيل. 
وق���ال مدير قط���اع الدجيل احمد عب���د االأمري العالم 
وزارة ال�سح���ة ان ه���ذه احلمل���ة مت���ت بالتع���اون 
م���ع االأم���ن الوطن���ي ال�سعب���ة االقت�سادي���ة ملتابع���ة 
املحالت الغذائية واال�سواق العامة وقد اأ�سفرت عن 
�سب���ط كميات كبرية من امل���واد الغذائي���ة واملنتهية 

ال�سالحية.
وب���ي عبد االأم���ري اأن جميع املواد الت���ي مت �سبطها 
غري �ساحلة لال�سته���الك الب�سري وذلك ب�سبب �سوء 
يف التخزي���ن مع ارتف���اع لدرجات احل���رارة وتقدر 

باأكر من ن�سف طن. 
و�سملت امل���واد التالفة االلبان واللح���وم وحلويات 

خمتلفة  وغالبا ما ت�سر ب�سحة املواطن امل�ستهلك. 
واعلنت دائرة ال�سحة عن فر�س غرامات مالية بحق 
املخالف���ي وغل���ق حمالته���م واإحالته���م اىل الق�ساء 
للحد من انت�سار امل���واد الغذائية الفا�سدة وجتفيفها 

من االأ�سواق.
واعلنت ي���وم ام�س �سحة الر�ساف���ة �سفاء 12 حالة 

جديدة من م�سابي فريو�س كورونا. 
واك���د مدير عام �سحة بغ���داد الر�سافة الدكتور عبد 
الغني �سع���دون ال�ساعدي �سفاء 12 حالة جديدة من 
اال�ساب���ات امل�سجل���ة بفريو�س كورون���ا لريتفع عدد 

احلاالت التي اكت�سبت ال�سفاء اىل 39 حالة.
الر�ساف���ة  "�سح���ة  ان  ال�ساع���دي  الدكت���ور  وق���ال 
�سجل���ت اكت�ساب 12 حالة �سفاء جديدة من اال�سابة 

بفريو�س كورونا".
وا�س���اف ان "احلاالت ب���دت عليها عالم���ات ال�سفاء 
ومت اج���راء امل�سوح���ات املختربية جم���ددا وجاءت 
النتائ���ج �سالبة وتوؤكد اكت�سابه���م ال�سفاء واخرجوا 

من امل�ست�سفى".
واو�س���ح ان "�سفاء احلاالت ج���اء بعد عناية خا�سة 
وبروتوك���ول عالج���ي ا�ستم���ر لعدة اي���ام ف�سال عن 
املتابعة الدورية من قبل مالكات  ال�سحة واخلدمات 

العالجية  على مدار ال�ساعة".

 ذي قار / ح�صني العامل

حذر مكتب حقوق االن�سان يف ذي قار يوم 
الثالثاء ) 7 ني�سان 2٠2٠ ( من حماوالت 
ا�ستهداف النا�سطي بالتظاهرات املطلبية  
�س���واء ع���رب جرائم االغتي���ال اأو من خالل 
الت�سه���ري بهم عند التحقي���ق معهم من قبل 
االجه���زة االمني���ة، وفيما عد ن�س���ر مقطع 
فيديو يظهر اح���د املتهمي وهو مع�سوب 
العيني وح���ايف القدمي ويحاول املحقق 
تلقينه عب���ارات االعراف انتهاكا �سارخًا 
حلق���وق االن�س���ان، اكد نا�سط���ون تعر�س 
تظاه���رات  نا�سط���ي  م���ن  اآخ���ر  نا�س���ط 
النا�سري���ة ملحاولة اغتيال فا�سلة بعد يوم 

واحد من اغتيال النا�سطة انوار جا�سم.
وقال مدير مكتب حق���وق االن�سان يف ذي 
قار داخل عبد احل�سي �سناوة امل�سرفاوي 
ل�)امل���دى( ان "م���ن اب���رز ما �سجلن���اه من 
خ���روق امني���ة وانته���اكات خ���الل االي���ام 
القليل���ة املن�سرمة يتمث���ل بجرمية اغتيال 
النا�سط���ة ان���وار جا�س���م مهو����س ون�س���ر 
مقط���ع فيديوي ملتظاهر مع�سوب العيني 
وح���ايف القدمي يحاول احد املحققي يف 
االجهزة االمنية تلقينه عبارات االعراف 
و�س���ط ح�س���ور جمموعة م���ن اال�سخا�س 
ح���ول املتهم"، مبين���ا ان "فريقا من مكتب 
حق���وق االن�س���ان يتاب���ع تل���ك االنتهاكات 
ورف���ع  االم���ر  حقيق���ة  عل���ى  للوق���وف 

التو�سيات ب�سددها ".
واو�س���ح امل�سرف���اوي ان "التحقي���ق م���ع 
اأي مته���م ينبغ���ي ان يك���ون ب�سري���ة تامة 
التحقي���ق  يك���ون  وان  ادميت���ه  وحت���رم 
بح�س���ور حمامي ع���ن املتهم م���ع االلتزام 
بعدم الت�سهري ب���ه"، وت�ساءل مدير مكتب 
حق���وق االن�سان "عن اجله���ة اأو ال�سخ�س 
املقط���ع  ن�س���ر  م�سوؤولي���ة  يتحم���ل  ال���ذي 

الفيديوي الذي ي�سهر باملتهم ".
"مكت���ب  ان  اىل  امل�سرف���اوي  وا�س���ار   
ق���ار دع���ا ذوي  حق���وق االن�س���ان يف ذي 
املته���م اأو املتهم نف�سه لتق���دمي �سكوى يف 
املكتب ليت�سن���ى لفريق العدال���ة اجلنائية 
التابع حلقوق االن�س���ان متابعتها ميدانيا 
وحما�سب���ة املخالف���ي لقواع���د التحقي���ق 
واملنتهك���ي حلق���وق االن�س���ان"، مبينا ان 
"�سروط فتح التحقيق يف كل حالة انتهاك 
يروم مكتب حقوق االن�سان التحقيق فيها 
تتطل���ب توقيع ال�سخ����س املنتهكة حقوقه 
اأو اح���د ذوي���ه وه���ذه ال�س���روط غالب���ا ما 
يتع���ذر احل�س���ول عليها لع���دة ا�سباب من 
بينه���ا اخل�سية من انتقام اجله���ة املتنفذة 

او ال�سخ�س الذي يقوم باالنتهاك".
وا�س���ار مدير مكت���ب حق���وق االن�سان يف 
ذي ق���ار اىل ان "مكت���ب حق���وق االن�س���ان 

يق���در املعاذي���ر الت���ي حت���ول دون اف�ساح 
اال�سخا����س املنتهكة حقوقه���م، وهو غالبا 
م���ا يلج���اأ اىل ط���رق اخ���رى للتحق���ق م���ن 
االنتهاكات م���ن بينها الزي���ارات امليدانية 

املفاجئة ملراكز االعتقال".
وكان���ت مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي قد 
تداول���ت خ���الل االي���ام القليل���ة املن�سرمة 
مقطع���ا فيديوي���ا ل�سخ����س كان م���ن ب���ي 
املتظاهري���ن بالنا�سري���ة يدع���ى ح�سوين 
وهو مع�س���وب العيني وح���ايف القدمي 
وتتحل���ق حوله جمموعة م���ن اال�سخا�س 
املقط���ع  يف  وا�سح���ة  ا�سواته���م  )تب���دو 
املذك���ور( يف غرف���ة حتقي���ق يح���اول فيها 
املحق���ق مقاطعة املتهم ب���ي برهة واخرى 
وتلقين���ه عبارات توحي بتورطهم باعمال 
عن���ف وغلق عدد م���ن الدوائ���ر احلكومية 
خ���الل التظاه���رات وفعالي���ات الع�سي���ان 

مكافح���ة  ق���وة  به���ا  تق���وم  الت���ي  امل���دين 
الدوام.

ويف حدي���ث ل�)امل���دى( روى النا�سط  يف 
تظاه���رات النا�سري���ة ميث���م االبراهيم���ي  
�ساح���ب خيم���ة ال�سهي���د ح�س���ي الوطني 
يف مي���دان االعت�س���ام ب�ساح���ة احلبوبي 
ما ح�سل له خالل تعر�سه ملحاولة اغتيال 
فا�سلة قائال ان "اربعة م�سلحي جمهولي 
ي�ستقل���ون دراجت���ي ناريت���ي الحق���وين 
م���ن داري  فج���ر االثن���ي عن���د اخل���روج 
وتنقل���ي عل���ى دراجت���ي الناري���ة لتوزيع 
املواد االغاثية على اال�سر الفقرية"، مبينا 
ان احدى الدراج���ات قامت مبالحقته منذ 
خروج���ه من منطقة �سومر )احد �سواحي 
مدين���ة النا�سرية( وتابعت���ه خالل توجهه 

اىل مركز مدينة".
م�ساف���ة  "وبع���د  االبراهيم���ي  وا�س���اف 
ق�س���رية التحقت دراجة اخ���رى بالدراجة 
االوىل ووا�سلت���ا مالحقت���ي حتى منطقة 
قريب���ة م���ن مديري���ة اجل���وازات حيث قام 
احد امل�سلح���ي باإطالق الن���ار جتاهي من 

م�سد�س كان بحوزته".
وا�سار النا�سط املدين اىل ان "اطالق النار 
باجتاهه مل ي�سبه ب���اأذى وانه تعر�س من 
جراء ذل���ك اىل انقالب دراجت���ه وا�سابته 
بج���روح خمتلفة وهو م���ا جعل املجموعة 
املالحق���ة ل���ه تعتقد انه���ا متكنت م���ن قتله 
ف���الذت بالف���رار"، الفت���ا اىل ان "عددا من 
املواطن���ي خرجوا م���ن منازله���م القريبة 
من موقع احلادث على �سوت اطالق النار 

وقاموا مب�ساعدته ونقله اىل منزله".
واتهم االبراهيمي "اتباع احزاب ال�سلطة 
التظاه���رات  �سلمي���ة  م���ن  واملت�سرري���ن 
وحماول���ة  ا�ستهداف���ه  وراء  بالوق���وف 
اغتيال���ه"، منوه���ا اىل ان���ه "لي�س���ت لديه 

عداوات �سخ�سية".

 متابعة املدى

الع���راق،  املتح���دة يف  االأمم  بعث���ة  وجه���ت 
الثالث���اء، حتية اإىل الك���وادر الطبية العاملة 

يف مواجهة فريو�س كورونا.
وقال���ت االأمم املتح���دة يف بي���ان مبنا�سب���ة 
يوم ال�سح���ة العاملي، تلقت )امل���دى( ن�سخة 
من���ه ام�س الثالث���اء: "بينما مت اأخ���ذ م�سكلة 
فريو����س كورون���ا م���ن قب���ل رئي����س العراق 
والع���امل كله، ف���ان يوم ال�سح���ة العاملي لهذا 
الع���ام خمتل���ف ع���ن ال�سن���وات ال�سابقة، يف 
مثل ه���ذا اليوم، نحرم جمي���ع العاملي يف 
جمال ال�سحة الذين هم يف معركة هذا القدر 
لتق���دمي العالج واخلدم���ة ال�سحي���ة الولئك 
الذي���ن ه���م حمبوبي من حياته���م، وخماطر 

انقاذ حياتنا امام حياتنا".
واأ�ساف، "جلهودهم وت�سحياتهم باملواجهة 
كل االح���رام واملعرفة يف ه���ذا العامل. بهذه 
الطريقة ال يخرج العراق. عمل قطاع ال�سحة 
العراقي له دور كبري يف احلفاظ على �سالمة 

املواطني وعملهم يف هذه االزمة".
وتابعت، "بينم���ا نتذكر ذل���ك اليوم، نحرم 
العامل���ي يف ال�سحة و�سركاوهم يف العامل، 
ول���كل واحد دور كب���ري يف ه���ذه املعركة، ال 
ينبغ���ي الحد ان يقوم بالعم���ل وحده، ولكن 

يجب ان ُيدعم مب�ساعدة ال�سالم واللطف".
ويف ذات ال�سي���اق، اأعلن���ت اللجن���ة العلي���ا 
لل�سح���ة وال�سالم���ة الوطني���ة، الثالثاء، عن 
تنظي���م وقف���ة ت�سامني���ة يف اأرج���اء العراق 
تراع���ي احلظر املفرو�س عل���ى البالد بهدف 
�سك���ر امل���الكات الطبي���ة واالأجه���زة االأمني���ة 
رغ���م  باأدواره���ا  تق���وم  الت���ي  واخلدمي���ة 

الظروف ال�سعبة.
وقال���ت اللجن���ة يف بي���ان  لها اإن���ه "ت�سامنًا 
م���ع عوائل املتوف���ي وامل�ساب���ي بفايرو�س 
كورونا، وعرفانا بالدور املتميز الذي توؤديه 
وزارة  يف  والتمري�سي���ة  الطبي���ة  امل���الكات 
ال�سحة ومديرياته���ا يف املحافظات، ودعما 
ملوق���ف القوات امل�سلحة واالجه���زة االأمنية، 
وتقدي���را ملب���ادرات التكاف���ل االجتماعي بي 
العراقي���ي التي ج�ّس���دت مع���اين االن�سانية 
�سوره���ا،  اأبه���ى  يف  الوطني���ة  والوح���دة 
وتنفي���ذا ملق���ررات اللجن���ة العلي���ا لل�سح���ة 
وال�سالمة الوطني���ة ملكافحة جائحة كورونا 
يف اجتماعه���ا الثاين برئا�سة رئي�س جمل�س 
تق���رر  عبدامله���دي  ع���ادل  ال�سي���د  ال���وزراء 

ماياأتي:
يف  العراق���ي  الوطن���ي  الن�سي���د  ب���ث  اوال: 
جمي���ع و�سائ���ل االإع���الم العراقي���ة ) بوق���ت 
واح���د / ال�ساع���ة التا�سعة من م�س���اء اليوم 
الثالثاء( ويف جميع اأنحاء العراق، واطالق 
�سافرات االنذار والن���داءات من قبل اجهزة 

مديري���ة الدف���اع امل���دين يف الوق���ت نف�س���ه، 
وللمواطن���ي حري���ة التعبري ع���ن م�ساعرهم 
وت�سامنه���م داخ���ل منازله���م او م���ن �سرفات 
ال���دور واملجمع���ات ال�سكني���ة و�سمن حدود 
االلت���زام بحظر التج���وال وطبيع���ة احلدث 

الناجم عن الوباء .
ثانيا: الوقوف ح���دادا على ارواح ال�سحايا 
يف الع���راق وال���دول العربي���ة واال�سالمي���ة 
والع���امل اجم���ع، وق���راءة �س���ورة الفاحت���ة 
ويك���ون  بال�سف���اء،  للم�ساب���ي  والدع���اء 
للم�ساج���د واحل�سيني���ات والكنائ����س ودور 
العب���ادة حري���ة القيام مبا ت���راه منا�سبا عرب 
مكربات ال�سوت وو�سائل العالنية اخلا�سة 

بها .
ثالث���ا: اإن و�سائ���ل االإع���الم العراقي���ة كاف���ة 
ومواقع التوا�س���ل االجتماعي وال�سحفيي 
والكت���اب ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين له���ا 
الوطن���ي  اجله���د  يف  اال�سا�س���ي  ال���دور 
الوقف���ة  ه���ذه  ودع���م  وبتغطي���ة  املتمي���ز 
الوطني���ة الت�سامني���ة بال�سكل ال���ذي يعك�س 
موقف الع���راق ووح���دة م�ساع���ر العراقيي 
جلمي���ع  ودعمه���م  وتكاتفه���م  و�سجاعته���م 
امل�ساهم���ي يف مكافحة الوب���اء، مبا يف ذلك 
ال���وزارات واملوؤ�س�س���ات والدوائ���ر  جه���ود 

ح�س���ب  اعماله���ا  توا�س���ل  الت���ي  اخلدمي���ة 
اخت�سا�س كل منها .

رابعا: جتدد احلكومة التاأكيد على انها تويل 
اهتماما خا�سا مبعاجل���ة االآثار االقت�سادية 
من���ه ويف مقدمته���م  للحظ���ر واملت�سرري���ن 
حمدودي الدخل وا�سحاب االجور اليومية 
املعطل���ة اعماله���م وم�ساحله���م نتيجة حظر 
التجوال وتوفري امل���واد الغذائية وا�ستقرار 
اال�سع���ار، وان جلانا وزاري���ة �سكلت لغر�س 
تخفيف االأعباء عن كاهل املواطني، �سائلي 
الب���اري عّز وج���ل ان يوفق اجلمي���ع لتقدمي 
جمي���ع  ويخ���رج  وطنن���ا  ويحف���ظ  اخل���ري 
العراقيي واالن�سانية من هذه االأزمة �ساملي 

بعون الله.
م���ن جهة اخرى اأعلنت دائرة �سحة حمافظة 
النجف، ام�س الثالث���اء، ت�سجيل 21 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا.
وقال���ت الدائ���رة يف بي���ان  له���ا، اإن "الدائرة 
�سجلت 21 اإ�سابة جديدة بفايرو�س كورونا 
لهذا الي���وم الثالثاء، وذل���ك بعد قيام خمترب 
ال�سحة العام���ة يف النجف اال�سرف باإجراء 

)2٣٦(  فح�سا  خمتربيا وكما يلي:-
موجب���ة  حلال���ة  مالم�س���ة  ح���االت  ع�س���ر   -

م�سخ�سة �سابقا /النجف- حي مي�سان.

موجب���ة  حلال���ة  مالم�س���ة  ح���االت  -ارب���ع   
م�سخ�سة �سابقا /النجف- حي ال�سالم.

 – ث���الث ح���االت مالم�س���ة حل���االت موجبة 
م���ن  متفرق���ة  /مناط���ق  �سابق���ا  م�سخ�س���ة 

املحافظة.
موجب���ة  حلال���ة  مالم�ست���ان  حالت���ان    –

م�سخ�سة �سابقا /النجف – امل�سخاب.
ادعائهما. ح�سب  بهما  م�ستبه  –  حالتان 

وتاب���ع، "وبهذا يك���ون املجم���وع الراكمي 
النج���ف  حمافظ���ة  يف  امل�سجل���ة  للح���االت 
22٩حالة موؤكدة، 84 حالة �سفاء، و 5 حاالت 

وفاة ".
و�سجل���ت دائ���رة �سح���ة النج���ف، يف وق���ت 
متاأخ���ر من م�س���اء اأم����س، 23 حال���ة اإ�سابة 
جدي���دة بفريو����س كورونا، لي�س���ل اجمايل 

اال�سابات يف املحافظة اإىل 208 اإ�سابة.
وقال���ت الدائ���رة يف بي���ان له���ا  اإن "الدائ���رة 
�سجلت 23 اإ�سابة جديدة بفايرو�س كورونا 
ا�ساف���ة مل���ا مت ذك���ره �سب���اح االثن���ي، وذلك 
بع���د قيام خمترب ال�سح���ة العامة يف النجف 
باإج���راء )152(  فح�سًا خمتربيًا، واحلاالت 
املوجب���ة جميعه���ا مالم�سة حل���االت موجبة 
وم�سخ�س���ة �سابق���ا  ويف مناطق خمتلفة من 

املحافظة".

فيم���ا �سجّل���ت دائ���رة �سح���ة ذي ق���ار، ام�س 
الثالث���اء، 7 اإ�سابات جديدة، معظمها لعائلة 

واحدة.
احل�س���ي  عب���د  الدائ���رة  ع���ام  مدي���ر  وق���ال 
اجلاب���ري يف بي���ان، �س���در ع���ن مكتب���ه  اإن 
ال�سحة  ملخترب  املخت���ربي  الفح�س  "نتائج 
العام���ة يف بغداد اثبت���ت ت�سجيل 7 ا�سابات 
جدي���دة، لعين���ات اأر�سلته���ا ذي ق���ار"، مبينًا 
اأن "6 م���ن امل�ساب���ي ه���م م���ن اأف���راد عائل���ة 
ال�سخ����س امل�ساب موؤخرا يف منطقة الثورة 
يف النا�سري���ة ومن املالم�سي له، واالإ�سابة 
ال�سابع���ة هي الإمراأة تبلغ من العمر ٤7 عاما، 

من �سكنة مدينة النا�سرية اي�سا".
واأ�س���اف اأن "عدد احل���االت امل�سجلة يف ذي 
قار من���ذ بداية اأزم���ة الكورون���ا ولغاية هذا 
الي���وم بلغ���ت 26 حالة ا�ساب���ة، اثنتان منها 
متاثلت لل�سف���اء، واثنتان توفيت���ا، والباقي 
22 حال���ة الت���زال راق���دة يف رده���ات العزل 

وتتلقى خدمات الرعاية ال�سحية االأولية".
واأ�س���ار مدير عام دائرة �سح���ة ذي قار، اإىل 
اأن دائرت���ه اأر�سلت منذ بداي���ة االأزمة وحتى 
حت���ى االآن "504 عينات للفح�س يف بغداد، 
جميعه���ا �سالب���ة با�ستثناء ح���االت االإ�سابة 
املذكورة، وم���ا زالت الدائ���رة تنتظر نتيجة 

99 عينة".
وم���ن جانبها، اأعلنت دائ���رة �سحة الب�سرة، 
يف  الوبائ���ي  للموق���ف  حتدي���ث  اآخ���ر  يف 
املحافظة، ام�س الثالثاء، ت�سجيل 6 اإ�سابات 
جديدة بفريو�س "كورون���ا"، مقابل �سفاء 4 

حاالت اإ�سابة.
من جانبه���ا اأعلن���ت وزارة ال�سحة يف اقليم 
كرد�ست���ان، ام����س الثالث���اء، فر����س احلجر 
ال�سحي على 13 منطقة �سكنية يف حمافظة 
اأربيل، اإثر ارتف���اع عدد االإ�سابات بفريو�س 

كورونا يف املحافظة.
وقالت مدي���ر �سحة حمافظ���ة اربيل دلوفان 
ح�سن، يف موؤمتر �سحف���ي  تابعته )املدى(، 
اإن "عدد ح���االت اال�سابة بفايرو�س كورونا 
يف حمافظ���ة اربي���ل و�س���ل اإىل 138 حالة، 
22 حال���ة �سف���اء، ومات���زال هن���اك  ولدين���ا 
118 اإ�ساب���ة تخ�سع للرعاي���ة الطبية، يف 4 

م�ست�سفيات مبدينة اربيل".

وا�س���اف ان "ع���دد املواطني الذي���ن دخلوا 
مراك���ز العزل ال�سحي، بل���غ 3095 �سخ�سا، 
مراك���ز  يف  �سخ�س���ا   679 هن���اك  وماي���زال 

العزل ال�سحي".
واكد ح�سن، ان "وزارة ال�سحة قررت فر�س 
احلج���ر ال�سحي على 13 منطق���ة يف حدود 
حمافظ���ة اربيل، 2 منها يف ق�س���اء �سوران، 
2 يف ح���دود اربي���ل و 9 اأحي���اء داخل مركز 

مدينة اربيل".

اأوقات  "�صعبة" في النجف..  موؤ�صر كورونا يرتفع اإلى 229

يوم ال�سحة العالمي في زمن كورونا.. تحية "اأممية"
 اإلى الكوادر العراقية

م�صل�صل اغتيال نا�صطي التظاهرات يتوا�صل في النا�صرية

حظر التجوال ي�سبب تلف الب�سائع لدى التجار حقوق الإن�سان تحذر من ا�ستهداف المتظاهرين وتدين الت�سهير بهم
�صبط ن�صف طن من المواد غير ال�صالحة لال�صتهالك في �صالح الدين 
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االحت�������اد وم����وظ����ف����ي  ك���ات���ان���ي���ت�������ش  روات�����������ب  الأزم�����������ة  ق�����ري�����ب  ان������ف������راج   
 اإياد ال�صاحلي

مصارحة حرة

اأكملْت هيئة التطبيع يف احتاد كرة القدم هيكلة القيادة للمرحلة 
املقبل���ة بت�سمية حمم���د فرحان اأمين���ًا لل�س���ّر يف اجتماعها االأول 
ال���ذي اأقامته عرب و�سيلة االت�سال )Skype( اأم�س االأول االأثنني 
ال�ساد����س من ني�س���ان 2020 بانتظار ت�سكيل اللج���ان االأ�سا�سية 
قريب���ًا للمبا�سرة بالعمل حال حت�ّسن الو�سع ال�سحي يف العراق 

من خماطر فريو�س كورونا.
وُيعد حممد فرحان اأمني ال�سر الرابع يف تاريخ االحتاد العراقي 
لك���رة الق���دم م���ا بعد ع���ام 2003 اإذ �سبق���ه ثالثة اأمناء ه���م اأحمد 
عبا����س وطارق اأحمد ود.�سب���اح ر�سا ، ومن املوؤّم���ل اأن يوّظف 
خربته الت���ي حر�س على متّيزها خالل م�سريت���ه مع نادي اأمانة 
بغداد الذي حّقق نتائج الفتة منذ عودته اىل االأ�سواء يف مو�سم 
2009-2008 ونيل���ه املرك���ز الراب���ع وموا�سلت���ه رحل���ة حتّدي 
االأندي���ة اجلماهريي���ة بف�سل وع���ي اإدارت���ه ومثابرته���ا وُح�سن 
تنظيمه���ا �س���وؤون النادي حيث ميثل فرحان اأح���د م�سوؤوليه بعد 
اأن عم���ل ب�سفة اأمني �سر مدة طويلة قب���ل اأن جتّدد الهيئة العامة 
ثقته���ا يف انتخابات 7 كان���ون االأول 2018 لتناط به مهمة نائب 

الرئي�س يف الت�سكيلة اجلديدة.
برغ���م ق�س���ر املّدة التي �ستعم���ل بها هيئة التطبيع، ف���اإن التفاوؤل 
ي�س���ود الو�س���ط الك���روي بنج���اح اع�سائه���ا الإجن���از الواجبات 
املُكّلفني بها، وهذا يتوقف على تكاتفهم وان�سجامهم وا�ستفادتهم 
م���ن درو�س االأخط���اء الفادحة التي جّرت االحت���اد امل�ستقيل اىل 
نف���ق ُمظلم م���ن �سراعات واتهام���ات نتيجة االجته���اد يف اتخاذ 
الق���رارات بعي���دًا ع���ن ردود االأفعال �س���واء من الهيئ���ة العامة اأم 
و�سائ���ل االإع���الم التي وج���دْت يف اأزمات���ه اأف�سل برام���ج �سهرة 

للم�ساهدين لك�سف امل�ستور وف�سح الُق�سور!
وُيع���َرْف اأم���ني ال�س���ر يف احت���اد الك���رة ه���و مفت���اح اال�ستق���رار 
والتنظي���م لال�ستدالل على طبيعة العمل ومدى �سواب القرارات 
املتخذة ب�ساأن ق�سايا اللعبة، وتاريخها ُيحّدثنا عن اأبرز �سخ�سية 
لعب���ت دورًا مهم���ًا حملي���ًا ودوليًا من خ���الل ُح�س���ن االأداء وقوة 
مواجه���ة االأزمات و�س���واب اتخاذ الق���رار، الدكت���ور عبدالقادر 
زين���ل ال���ذي �سغ���ل اأمان���ة ال�س���ر لالحت���اد العراق���ي لك���رة القدم 
لالأع���وام )1984 و1985 و1990و1993و1995 و1996( يف 
اأ�سواأ ظ���روف مّرت على كرتنا ما بني احلرب واحل�سار وتغلغل 
م�سوؤويل ال�سلطة يف كل مفا�سل الريا�سة، ومع ذلك كانت روؤاه 
وخربته وقناعاته ت�سرّي �سوؤون االحتاد وُتلزم االندية امل�ساركة 
يف ان�سطت���ه بخارطة طريق تف�سي اىل جن���اح كرتنا الذي تّوج 

بتاأهله الأول مّرة اىل كاأ�س العامل 1986 يف املك�سيك.
ال �س���ك اأن حممد فرحان جاء يف توقيت �سع���ب بعد ال�سّدة التي 
واجهه���ا اع�س���اء االحتاد ال�ساب���ق ورفعهم راي���ة االن�سحاب من 
ال�ساح���ة نتيج���ة تعّر�سهم اىل اتهام���ات عّدة �سرب���ت م�سداقية 
عملهم بال�سميم �سواء ما يتعلق يف انتخاباتهم اأم بكتابة النظام 
لب واجبات هيئ���ة التطبيع  الداخل���ي لالحت���اد، وكالهما م���ن �سُ
الت���ي تتمّتع ب�سخ�سيات معروفة لي�س بينه���م طارئ على اللعبة 
نان  اأو ال ميتل���ك املوؤّه���ل العلم���ي والوعي الثقايف اللذي���ن يح�سّ
فكره من االأخط���اء ال�ساذجة والت�سريحات الهابطة والتهّور يف 
الت�س���ّرف عن���د اتخاذ القرار، ون���كاد جن���زم اأن كل اع�ساء هيئة 
التطبي���ع نالوا القب���ول يف ال�سارع الريا�س���ي، وبالتايل نرتقب 
اأن يكون���وا مب�ستوى الثقة، واأك���ر طموحًا يف معاجلة �سلبيات 
ال���دورات االنتخابي���ة ومراجعة ثغرات النظ���ام الداخلي لتهيئة 

ار�سية �ساحلة لعمل االحتاد القادم.
ينبغ���ي عل���ى االإع���الم والريا�سي���ني ب�سكل ع���ام توجي���ه التحية 
ل���كل ف���رد يف هيئ���ة التطبي���ع لقبولهم )فيت���و الفيف���ا( للت�سحية 
بطموحاته���م ال�سخ�سي���ة يف العمل م���ع االحتاد اجلدي���د مقابل 
خدماته���م باإيث���ار ع���اٍل الإ�سالح منظوم���ة الك���رة العراقية �سمن 
وعاء زمني حم���ّدد حتت منظار االحتادين ال���دويل واالآ�سيوي، 
اآملني عدم ا�ساعة الوقت مبراعاة مزاج مت�سّرر من حقبة �سابقة 
يرّت�س���د الأخطاء التطبي���ع اأو فتح جبهة مناكف���ة للدفاع عن قرار 
فني يخ�ّس اأحد املنتخبات اأو جعل مقّر االحتاد مواجهة لت�سفية 
ح�ساب���ات ناديوي���ة اأو انت���داب ا�سخا����س غ���ري موؤهل���ني للجان 
ُي�سّرب���ون ا�سرار العم���ل وخا�سة الوثائق يف مواق���ع التوا�سل 
االجتماع���ي لي�ستّد غي���ظ املوالني لهذا الن���ادي اأو ذاك املدرب اأو 
الالع���ب، وغريها من املحاذي���ر الواجبة التي ينبغ���ي اأن ُيدركها 
اأمني ال�سر حممد فرح���ان كونه حامي توقيع رئي�س التطبيع يف 
من���اخ كروي مل يزل يتقّل���ب وُيهدد بالفو�س���ى بتاأثري اإرها�سات 
املجتم���ع ال�سابر والطام���ح ملزيد من ال�سمان���ات الأمنه املعي�سي 

وم�ستقبله الغام�س!!        

فرحان بعد ال�شّدة

برغم ق�صر المّدة التي 
�صتعمل بها هيئة التطبيع، 

فاإن التفاوؤل ي�صود الو�صط 
الكروي بنجاح اع�صائها الإنجاز 

الواجبات الُمكّلفين بها،

 بغداد / حيدر مدلول  

اأك����د مدي����ر الدائ����رة االإعالمي����ة يف احتاد 
الكرة حممد خلف اأن ع�سو هيئة التطبيع 
د.رافد عبد االأمري قّدم ا�ستقالته الر�سمية 
من العمل على رئا�سة االحتاد الفرعي يف 
حمافظ����ة باب����ل تنفي����ذًا ل�س����روط االحتاد 
ال����دويل لكرة الق����دم يف الر�سالة االأخرية 
الت����ي بعثه����ا ي����وم اجلمع����ة املا�س����ي اىل 
اأحمد عبا�س اإبراهيم، املُكّلف باإدارة عمل 
�سوؤون احتاد الك����رة، التي مت فيها اإعالن 
ا�سم����اء هيئ����ة التطبي����ع لالحت����اد لتبا�سر 
عملها حتى يوم الثال����ث من �سهر ت�سرين 

االأول املقبل.
واأ�س����اف خل����ف، يف حدي����ث خ�����سّ ب����ه 
)امل����دى(: "اإن هيئ����ة التطبي����ع يف احتاد 
الك����رة جّتهز كت����اب ا�ستقال����ة د.رافد عبد 
االأم����ري اىل االحت����اد الدويل لك����رة القدم 
م����ن اأج����ل االط����الع عليه����ا ا�ستن����ادًا اىل 
طلب االأخ����ري بتوّفر دليل على اال�ستقالة، 
اىل جان����ب اإعالم����ه بتعيني نائ����ب رئي�س 
اإدارة ن����ادي اأمان����ة بغ����داد حمم����د فرحان 
ب�سف����ة اأم����ني �سّر هيئ����ة التطبي����ع والذي 
مّت اإق����راره خ����الل االجتم����اع االأول الذي 
 )Skype( ُعقد عرب الدائ����رة االإلكرتونية
املفرو�����س  ال�سّح����ي  احلج����ر  ب�سب����ب 
يف بلدن����ا للوقاي����ة م����ن جائح����ة كورون����ا 
امل�ستج����د برئا�س����ة اإياد بني����ان وح�سور 
د.�سام����ل كامل نائب الرئي�����س واالع�ساء 
د.اأ�سع����د الزم ود.اأحم����د علي حممد كامل 
ود.راف����د عب����د االم����ري حي����ث ي�ستوج����ب 
ح�س����ول موافق����ة ر�سمية من قب����ل الفيفا 
بحكم التعليم����ات وال�سواب����ط ال�سادرة 
اىل جمي����ع االحت����ادات الوطني����ة ب�سغ����ل 
من�سب اأمان����ة ال�سّر، من خ����الل التعيني، 
حي����ث �سيت����وىل فرح����ان اإدارة ال�س����وؤون 
االإداري����ة، ومت فيه مناق�س����ة املهام املوكلة 
لها وال�سبل الكفيل����ة الإدارة �سوؤون الكرة 
العراقي����ة بال�س����كل ال����ذي يخ����دم جمي����ع 
مفا�سله����ا ويو�سلها اىل ب����ّر االأمان خالل 

الفرتة املقبلة".
�ُصكر عبا�ش

واأو�س����ح اأن����ه "�سي�ستم����ّر التوا�سل فيما 
بينه����م عرب الدائ����رة االإلكرتونية من اأجل 
مناق�س����ة اآخ����ر امل�ستج����ّدات الت����ي تط����راأ 
بخ�سو�����س ع����دد م����ن املوا�سي����ع املحلية 
املطروحة وم����ن اأبرزه����ا م�ستقبل دوري 
 2020-2019 باملو�س����م  املمت����از  الك����رة 
املتوّقفة مناف�ساته اىل اإ�سعار اآخر نتيجة 
قرار حظ����ر التج����وال ال����ذي قّررته جلنة 

االأزمة احلكومية التابعة ملجل�س الوزراء 
وفر�����س احلج����ر ال�سّح����ي يف العا�سمة 
بغ����داد واملحافظات اىل ي����وم 11 ني�سان 
احل����ايل للح����ّد من اآث����ار الوب����اء ال�سيني 
واحلفاظ على �سّحة و�سالمة املواطنني، 
وكذل����ك توجي����ه كت����اب �سك����ر وتقدير اىل 
املكلف باإدارة �سوؤون احتاد الكرة ال�سابق 
اأحمد عبا�س اإبراهيم عل����ى عمله ال�سابق 
ال����ذي مت تكليفه من قب����ل االحتاد الدويل 
لكرة القدم اىل حني ت�سمية هيئة التطبيع 
حيث كانت جهوده كبرية وخمل�سة خالل 
فرتة تكليف����ه وحتّمله اعبائها التي تعترب 
بانه����ا حقبة جديدة له من مراحل تاأريخه 

وخدمته للعراق".

ح�صر الت�صريح
واأ�سار اىل اأن: "االجتماع االأول رّكز على 
�س����رورة ح�سر الت�سري����ح ب�سكل ر�سمي 
اىل ال�سحف املحلية والقنوات الف�سائية 
واالإذاع����ات املحلي����ة واإ�س����دار البيان����ات 
بالدائ����رة االإعالمي����ة لالحت����اد لت����اليف ما 
ح�س����ل قبل اأيام عند ظه����ور د.اأ�سعد الزم 
املحلي����ة،  الريا�سي����ة  الربام����ج  اأح����د  يف 
وطرحه عددًا من االآراء ال�سخ�سية به قبل 
مناق�ساته����ا ب�سورة ر�سمية يف االجتماع 
االأول حت����ى ت�سل الق����رارات اىل االإعالم 
ب�س����كل مهن����ي ومو�سوعي بع����د اتخاذها 

ب�سورة مركزية خالل الفرتة الالحقة".
توا�صل دولي

وقال خل����ف اإن: "االحتاد متوا�سل حاليًا 
مع اخلط����وات التي يقوم به����ا االحتادان 
ال����دويل واالآ�سيوي لكرة الق����دم ملواجهة 
وباء كورونا يف ظّل االجتماعات املكثفة 
الت����ي يق����وم به����ا فريق عم����ل ع����رب تقنية 
مهّمت����ه  و�ستك����ون  بالفيدي����و،  االت�س����ال 
وال�سيناريوه����ات  الت�س����ّورات  و�س����ع 
والتو�سي����ات الت����ي �ست�س����در م����ن اأج����ل 
ار�سالها اىل االحتادات الوطنية االع�ساء 
للعمل بها خالل الفرتة املقبلة وخا�سة اأن 
الدوريات فيها موؤّجل����ة ب�سكل كامل ومن 
املتوّق����ع لها اأن تعود م����ن جديد بعد �سهر 
حزيران املقبل يف حال����ة ح�سول انفراج 
بع����د  الوب����اء  ه����ذا  اآث����ار  �سّح����ي وزوال 
اأن رف����ع الفيف����ا �سع����ار ال�سّحة ف����وق كرة 
الق����دم يف الع����امل، وكذلك جل����وء عدد من 
االأندية العاملية الكربى اىل عقد اتفاق مع 
العبيه����ا من اأجل تخفي�س اأجورهم خالل 
اأ�سه����ر ني�سان واأي����ار وحزيران وتخفيف 
اخل�سائ����ر الباهظ����ة الت����ي تعّر�س����ت له����ا 
ب�سبب افتقادها اىل عوائد النقل التلفازي 

واحل�سور اجلماهريي ملالعبها".
اأزمة الرواتب

وك�سف مدير الدائرة االإعالمية يف احتاد 
الك����رة اأن����ه: "مت تن����اول اأزم����ة الروات����ب 
ال�سهرية املتاأخرة للموظفني التي اأ�سار لها 
د.اأحمد ريا�����س وزير ال�سباب والريا�سة 
ل�سرفه����ا خ����الل الفرتة املقبل����ة على �سكل 
دفع����ة واحدة لالأ�سه����ر االأربعة االأوىل من 
العام اجل����اري حي����ث اأن امل�سكلة احلالية 

وراء التاأخ����ري ترتّكز عل����ى وجود م�سكلة 
قائمة ب����ني ال����وزارة ووزارة املالية التي 
تتعامل فقط مع اللجنة االأوملبية الوطنية 
العراقي����ة وحت����ّول اليه����ا الروات����ب فقط 
وال تر�سله����ا اىل ال����وزارة اأو احتاد الكرة 
ال�سيما اأن االحت����اد افتتح موؤّخرًا ح�سابًا 
ر�سمي����ًا خا�س����ًا ب����ه تو�س����ع في����ه اأموال����ه 
ح�س����ب التعليم����ات ال�س����ادرة م����ن وزارة 
ال�سب����اب والريا�سة بع����د تدقيقها من قبل 
دائرته����ا احل�سابي����ة ف�س����اًل ع����ن اأن هناك 
م�سكل����ة بخ�سو�����س روات����ب ال�سلوفيني 
�سريت�سك����و كاتانيت�����س م����درب املنتخ����ب 
الوطن����ي لك����رة القدم املتواج����د حاليًا يف 
ب����الده لالأ�سه����ر الثالث����ة املا�سي����ة التي مل 
يت�سّلمه����ا حلد االآن وف����ق العقد املربم مع 
االحتاد ال�سابق "امل�ستقيل" برئا�سة عبد 

اخلالق م�سعود".
برنامج كاتانيت�ش

ولفت اإىل اأن: "هيئ����ة التطبيع يف احتاد 
الك����رة �ستعم����ل عل����ى اإج����راء ات�س����االت 
�سريع����ة م����ع امل����درب كاتانيت�س م����ن اأجل 
االط����الع عل����ى الربنام����ج اجلدي����د ال����ذي 
�سيقّدم����ه ومناق�س����ة االأف����كار الت����ي �سيتم 
طرحه����ا م����ن قبل����ه بخ�سو�����س اجلوالت 
املتبقي����ة م����ن ال����دور الث����اين للت�سفي����ات 
االآ�سيوية املزدوج����ة لبطولة كاأ�س العامل 
لكرة القدم 2022 والن�سخة الثامنة ع�سرة 
م����ن بطولة كاأ�����س اآ�سيا لكرة الق����دم التي 
ت�سّيفه����ا ال�سني بداية ع����ام 2023 والتي 
يتوق����ع اأن يحّدده����ا الفيف����ا خ����الل الفرتة 
القليل����ة املقبل����ة بعد اأن مت اإرج����اء اإقامتها 
اأيام 26 و31 اآذار و4 و9 حزيران املقبل 
ال�سيم����ا اأن منتخبنا الوطن����ي لكرة القدم 
بحاج����ة اىل الف����وز يف مبارات����ي هون����غ 
كونغ وكمبودي����ا ل�سمان التاأهل الر�سمي 
اىل ال����دور الثال����ث احلا�س����م للموندي����ال 
وخط����ف تذك����رة امل�سارك����ة يف البطول����ة 

القارية".
�صّحة �صمد

وختم حممد خلف حديثه بالقول: "�سيتم 
االت�س����ال مع مدرب فري����ق �سباب العراق 
لك����رة القدم اأحم����د عبد الله �سم����د الراقد 
حالي����ًا يف م�ست�سف����ى الف����رات بالعا�سمة 
بغ����داد بع����د اإ�سابت����ه بفريو�����س كورونا 
من اأج����ل االطمئنان عل����ى �سّحته وتلبية 
احتياجات����ه لكون����ه م����ن املدرب����ني ال����ذي 
ي�سرف����ون عل����ى فري����ق يلع����ب يف دوري 
الدرج����ة االأوىل لك����رة الق����دم، متمّني����ًا له 
ال�سف����اء العاج����ل والع����ودة ال�سريعة اىل 

عائلته".

اإلى بريد الفيفا  "التطبيع" تجّهز ا�شتقالة رافد وتعيين فرحان 

كاتانيت�شحممد فرحان

 بغداد / املدى

قّررت جلن���ة امل�سابقات يف االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم اعتماد تطبيق 
تقني���ة الفيدي���و )VAR(  ب�س���كل ر�سم���ي يف ال���دور رب���ع النهائ���ي من 

الن�سخة احلالية لدوري ابطال اآ�سيا لكرة القدم.
وه���ذه املرة االأوىل الت���ي تطّبق جلنة امل�سابق���ات يف االحتاد االآ�سيوي 
لك���رة القدم تقني���ة الفيديو يف البطولة القاري���ة ب�سيغتها اجلديدة منذ 
عام 2003 حيث مت ابالغ االحتادات الوطنية واالأندية امل�ساركة بها يف 
منطق���ة غرب القارة وكذل���ك يف �سرق القارة الت���ي تتواجد حاليًا �سمن 
دور املجموعات خالل املو�سم 2019-2020 عرب كتاب ر�سمي من اأجل 
تنفي���ذه يف حالة و�سوله���ا اىل الدور ربع النهائي الذي �سيقام يف �سهر 

اأيلول من العام اجلاري.
واأ�س���ارت جلن���ة امل�سابقات يف االحتاد االآ�سيوي لك���رة القدم يف كتابها 
الر�سم���ي اىل اأنها �ستتبع الربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية ال�سادرة 
م���ن االحت���اد الدويل لكرة الق���دم واملوافق عليها م���ن )ifab( مع �سمان 
تنفي���ذ ه���ذه التقني���ة وفق اأعل���ى املعاي���ري، مبينًا اأنه���ا �ستق���وم بزيارة 
تفتي�سي���ة مللع���ب كل ن���ادي م�س���ارك يف دوري ابط���ال اآ�سيا لك���رة القدم 
2020 للتاأّك���د من وج���ود اأدنى متطّلب���ات تركيبها وبع���د التقييم �سيتم 
تنظي���م زيارة تفتي�سية اأخرى للمتابعة والتحّقق من ا�ستكمال ال�سروط 
املطلوب���ة الإن�س���اء البنية التحتي���ة ذات ال�سل���ة اأو جتديدها حتى يكون 

امللعب جاهزًا قبل كل مباراة يف مرحلة خروج املغلوب.
وبالن�سب���ة اىل االأندي���ة امل�سارك���ة يف البطولة  الت���ي ال ت�ستخدم تقنية 
الفار يف دورياتها املحلية �ستقيم جلنة امل�سابقات يف االحتاد االآ�سيوي 
لكرة القدم جدوى تنفيذها يف مالعبها بالت�ساور مع احتاداتها املحلية، 
م�س���ريًا اىل اأن هذه اخلط���وة اتخذت بعد التنفيذ الناجح لها يف مرحلة 
خ���روج املغلوب من الن�سخة ال�سابعة ع�سرة من بطولة كاأ�س اآ�سيا لكرة 
القدم الت���ي جرت يف دولة االإمارات العربي���ة املتحدة بداية عام 2019 
وجميع مباري���ات الن�سخة الرابعة من بطولة كاأ�س اآ�سيا حتت 23 عامًا 

لكرة القدم 2020 التي اأقيمت يف تايلند بداية العام اجلاري.
يذك���ر اأن فريق ال�سرطة حامل لقب دوري الكرة املمتاز باملو�سم املا�سي 
ميثل الع���راق يف دوري ابطال اآ�سيا لكرة القدم 2020 �سمن املجموعة 
االأوىل مبنطق���ة غ���رب الق���ارة اىل جان���ب ف���رق اأهل���ي ج���دة ال�سعودي 
والوح���دة االإمارات���ي وا�ستقالل طه���ران االإي���راين يف مناف�سات الدور 

االول.

 بغداد / املدى 

بات الربازيلي ويليان بورخي�س 
دا �سيلف���ا املح���رتف يف �سفوف 
فريق ت�سيل�س���ي االإنكليزي لكرة 
الإدارة  اجلدي���د  اله���دف  الق���دم 
نادي بر�سلونة مت�سّدر الدوري 
االأوىل  بالدرج���ة  االإ�سب���اين 
وغرميه التقليدي فريق باري�س 
�س���ان جريمان مت�س���ّدر الدوري 
باملو�س���م  املمت���از  الفرن�س���ي 
احلايل من اأجل الظفر بخدماته 
خالل ف���رتة االنتقاالت ال�سيفية 
باملو�س���م  �سفوفهم���ا  لتدعي���م 

اجلديد. 
واأعل���ن ويليان انته���اء م�سواره 
مع فري���ق ت�سيل�س���ي االإنكليزي 
خالل ال�سي���ف املقبل وذلك لعدم 
ا�ستجاب���ة اإدارة الن���ادي متدي���د 
التعاق���د معه مل���دة ثالث���ة اأعوام 

اأجراه���ا  الت���ي  املفاو�س���ات  يف 
خالل االأي���ام املا�سية بالعا�سمة 
االإنكليزي���ة لندن م���ع امللياردير 
الرو�س���ي روم���ان اإبراموفيت�س 
مالك الن���ادي ورغبت���ه ال�سديدة 

للبقاء يف اأوروبا من اأجل ح�سد 
املزي���د م���ن االألق���اب م���ع الف���رق 
الكربى التي فتحت معه خطوط 

ات�سال �ساخنة.
وتق���ف اإدارت���ا نادي���ي بر�سلونة 

�س���ان  وباري����س  االإ�سب���اين 
جريم���ان الفرن�س���ي يف مقدم���ة 
باإب���رام  الراغب���ة  االأندي���ة 
التعاق���دات املبك���رة برغم توقف 

املناف�سات يف القارة.

 بغداد / املدى

اأربي���ل  ا�ستب�س���رت جماه���ري ن���ادي 
االإدارة  جمل����س  بتعاق���د  الريا�س���ي 
برئا�س���ة د.عبد الل���ه جميد مع �سانع 
األع���اب املنتخ���ب الوطن���ي ال�ساب���ق 
ال�ساب���ق لك���رة الق���دم يا�س���ر قا�س���م 
قادمًا م���ن �سفوف فري���ق اأوريبريو 
ال�سوي���دي لتدعي���م �سف���وف الفريق 
ف���رتة  خ���الل  الق���دم  لك���رة  االأول 
االنتق���االت ال�ستوي���ة قبي���ل انطالق 
دوري الكرة املمتاز باالآلية اجلديدة 
اأرب���ع  �سم���ن  يوم���ًا  ع�س���ر  باأربع���ة 
�سفق���ات د�سم���ة اىل جان���ب مهاج���م 
فريق ال�سرطة �سريكو كرمي والعبي 
فريق الكرخ ع���دي �سهاب وعمر عبد 
الرحم���ن اأماًل يف املناف�سة بقوة على 

اللقب.
واأك���د يا�س���ر قا�س���م اأن تواج���ده يف 

�سف���وف فري���ق اأربي���ل لك���رة الق���دم 
�سيكون البوابة اجلديدة له من اأجل 
ا�ستع���ادة مكان���ه يف قائم���ة املنتخب 
الوطن���ي لك���رة القدم حي���ث �سيكون 
حتت اأنظار ال�سلوفين���ي �سريت�سكو 
كاتانيت�س الذي يحر�س دائمًا برفقة 
مالكه امل�ساعد على ح�سور املباريات 
التي ي�سّيفها ملعب فران�سو حريري 
ب�س���كل خا����س وخا�س���ة اأن االأخ���ري 
اأبلغه �سم���ن الزيارة االأخ���رية التي 
ق���ام به���ا اىل ال�سوي���د باأن���ه �سيكون 

حمّط اهتمامه �سمن الفرتة املقبلة.
قا�س���م  يا�س���ر  الالع���ب  ينج���ح  ومل 
ودع���م  ثق���ة  عل���ى  احل�س���ول  يف 
جماهريه وع�ّساقه بحكم امل�ستويات 
املتوا�سع���ة الت���ي قّدمه���ا م���ع فريق 
اأربي���ل يف املباري���ات اخلم�س �سمن 
ال���دوري  م���ن  االأوىل  اجل���والت 
املمت���از اأم���ام ف���رق احل���دود ونف���ط 

مي�س���ان ونفط اجلنوب وال�سناعات 
الكهربائي���ة ونف���ط الو�س���ط و�س���ّكل 
لغ���زًا حمرّيًا ل���دى مدرب���ه الكرواتي 
رادان ال���ذي منحه الفر�س���ة الكاملة 
اعتم���ادًا عل���ى �سريت���ه ال�سابق���ة يف 
الدوري االإنكليزي وال�سويدي ومع 
املنتخ���ب الوطن���ي ال���ذي حّق���ق معه 
املركز الرابع بن�سخة 2015 لبطولة 
كاأ�س اآ�سيا لكرة القدم التي اأقيمت يف 
اأ�سرتالي���ا حيث كان اأداوؤه متوا�سعًا 
للغاي���ة ومل ي�ستط���ع اأن ينق���ذ فريقه 
من اخل�سارات الثالث االخرية التي 
ج���رت على ملع���ب فران�س���و حريري 
وملع���ب الفيحاء باملدين���ة الريا�سية 
يف حمافظة الب�سرة وملعب ال�سعب 
ال���دويل بالعا�سم���ة بغداد مّم���ا اأّدى 
اىل احت���الل اأربيل املركز التا�سع يف 
الرتتيب بر�سي���د 6 نقاط خلف فرق 
النفط والقوة اجلوية ونفط الو�سط 

والنجف والزوراء والطلبة وامليناء 
واحلدود.

واعترب النقاد واملحّللون واملتابعون 
ل�س���وؤون الك���رة العراقية ب���اأن يا�سر 
قا�سم بحاج���ة اىل اأ�سواط كبرية من 
اجل ا�ستع���ادة م�ست���واه مرة اخرى 
وعلي���ه اأن يب���ذل املزي���د م���ن العطاء 
�س���واء يف الوح���دات التدريبي���ة او 
املباري���ات الر�سمية م���ع فريق اأربيل 
لك���ي يكون ورق���ة رابح���ة ي�سعد بها 
ع�ساقه يف املحافظ���ة التي ال تر�سى 
بغ���ري حتقي���ق االنت�س���ار فق���ط اىل 
جان���ب احل�سول على ثقة كاتانيت�س 
من اأجل �سم���ان العودة اىل �سفوف 
املنتخ���ب الوطن���ي لك���رة الق���دم يف 
اجلوالت الثالث القادمة بالت�سفيات 
االآ�سيوية املزدوجة واملوؤهلة لبطولة 
 2022 الق���دم  لك���رة  الع���امل  كاأ����س 

ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023.

تناف�س مثري بني بر�شلونة و�شان جريمان خلطف ويليان

ي���ا����ش���ر ق���ا����ش���م ل���غ���ز م���ح���ّي���ر ف����ي ك�����رة ال��م��م��ت��از

الفار تقتحم ربع نهائي دوري اأبطال اآ�شيا



   ال�ش���يء الذي يتفق عليه الكث���ر اأن العوملة 
نهاي���ة  يف  املتب���ادل  االعتم���اد  وظاه���رة 
ال�شبعينيات مرورا بعقد الثمانينيات وبداية 
عق���د الت�ش���عينيات ق���د ا�ش���تمرت معن���ا حتى 
2019 ولكنه���ا  بداي���ة كان���ون االأول/يناي���ر 
مل تع���د جمدية بدرجة كافي���ة حيث ومع اول 
بوادر انت�ش���ار كورونا )كوفيد 19-( يواجه 
النظام العاملي مابع���د احلرب العاملية الثانية 
حرب���ا عاملي���ة ثالثة اآخر تداعياته���ا منذ بداية 
2020 )كورونا كوفيد 19-( . كارثة اإن�شانية 
ع�شفت ب���اأركان وقواعد وا�ش����س وترتيبات 
ونظم اإقت�شادي���ة راأ�شمالية جديدة اأو غرها 
يف طبيعته���ا ومعطياته���ا �شب���ق اأن هند�شتها 
ونفذت تف�شيالتها احليوية الواليات املتحدة 
، الياب���ان وق���وى الغ���رب اال�شا�شي���ة . م���ن 
منظ���ور مقابل لعبت ال�ش���ن –ثاين اقت�شاد 
الناعم���ة  دبلوما�شيته���ا  خ���الل  م���ن  عامل���ي- 
جيو�شيا�شي���ا - اقت�شادي���ا متمثل���ة بطري���ق 
احلري���ر دورا حيوي���ا داينمي���ا موازي���ا ب���ل 
ومناف�ش���ا قويا للح���راك االمريكي والرو�شي 
واالوروب���ي ولكنه ب�شورة م���ن ال�شور يعد 
اأك���ر ات�شاع���ا وفاعلي���ة يف املفه���وم والنهج 
اللي���رايل احل���ر اإقت�شادي���ا اإال اأن���ه اأح���ادي 
يف م�شمون���ه و�شكل���ه ال�شيا�شي حيث و�شع 
م�شلحة ال�شن الوطنية اوال متاما كما و�شع 
بالتنا�ش���ق وبالت�شاد م�شالح القوى االخرى 
يف �شكله���ا الراغماتي – العمل���ي .االولوية 
تتج���ه لطريق حرير �شحي جدي���د اأكر منها 
الهيمن���ة اجليو�شيا�شية ال�شينية التي اأخذت 
تدريجي���ا تنتهز الفر�س املالئمة من اأجل نيل 
م�شاحة او�شع يف التحرك اجليو�شرتاتيجي 
– االقت�ش���ادي . الع���راق �شاأنه كبقية الدول 
الت���ي مل حت�ش���ن بع���د اال�شتف���ادة جي���دا م���ن 
م�ش���ادر قوته���ا املادي���ة واالقت�شادي���ة )نفط 
،غ���از طبيع���ي وبرتوكيميائي���ات وموازنات 
كانت تع���د اإنفجارية �شابقا( يف تعزيز قوتها 

ال�شيادية الوطنية  يف ظل عامل مير بتحوالت 
درامي���ة جيو-ا�شرتاتيجية . ظ���رف كورونا 
القاه���ر ق���دم لنا �ش���ورة اخرى م���ن ال�شعف 
العامل���ي ترتب���ط به�شا�ش���ة اأج���زاء مهم���ة من 
النظ���ام االمني - ال�شحي العاملي ومن ورائه 
النظم ال�شيا�شية – االقت�شادية واالجتماعية  
لي�س فقط يف العراق بل يف دول متقدمة على 
راأ�شها الواليات املتح���دة االمريكية وال�شن 
ودول االحت���اد االوروب���ي واململك���ة املتحدة 
واأخرى �شائرة بطري���ق النمو �شابقة للعراق 

كثرا يف درجة تطوره. 
   م���ن منظ���ور مكم���ل ميكنن���ا اأن نرجع نظام 
التجارة احل���رة اإىل منت�شف الق���رن التا�شع 
ع�ش���ر تقريب���ا اإذ ومن خ���الل منظ���ور املنظر 
االيديولوجي املحافظ من الطائفة االجنيلية 
 Evangelist Richard  ريت�ش���ارد كوب���دن
لنظ���ام  الرائج���ة  فكرت���ه  جن���د   Cobden
ال�ش���وق احلرة قد تبل���ورت مبكرا يف خطاب 
جماه���ري الق���ي يف قاع���ة التج���ارة احل���رة 
يف ماجن�ش���رت يف ال����15 من كان���ون االأول/
يناي���ر 1846: "ارى مب���داأ التج���ارة احل���رة 
القائ���م على ا�ش����س اخالقية �شيك���ون مبثابة 
مب���داأ – مماث���ل- للجاذبي���ة الكوني���ة – م���ن 
اإخ���رتاع نيوت���ن- جامع���ا الرج���ال )النا�س( 
معا وط���اردا بقوة كراهي���ة العن�شر ، املعتقد 
واللغة متجها لتوحيدنا عل���ى مبداأ –ال�شالم 
 Patrick J. Buchanan الدائ���م". بينم���ا  
باتريك بوكنن حدد من جهته طبيعة مرحلتي 
ماقبل وما بعد ت�شن���م رونالد ترامب ال�شلطة 
يف  اإذ  االمريكي���ة.  املتح���دة  الوالي���ات  يف 
مرحل���ة الرئي�س باراك اوباما اجتهت االمور 
عموما نحو جتمع الدميقراطين الليرالين 
م���ع اجلمهورين حول تقب���ل فكرة ا�شتقطاب 
منظم���ات نافت���ا NAFTA  )منظم���ة امريكا 
  GATT ال�شمالية للتج���ارة احلرة( واجلات
)االتفاق العام للتجارة وللتعرفة اجلمركية( 

 World Trade "و"منظمة التجارة العاملية
ت�شامن  Organisation – WTO" نح���و 
غربي اأمريكي اآ�شيوي التوجه و�شل حلدود 
اإ�شف���اء �شفة "االمة االك���ر تف�شيال للتجارة 
 most"  :على ال�ش���ن وفقا للمفهوم الت���ايل
ترام���ب  بع���د  م���ا   ."favoured nation
تراوحت عالقات الواليات املتحدة االمريكية 
ب���ن �شد وج���ذب اعتم���ادا على كيفي���ة بلورة 
وتطبي���ق مب���داأ امري���كا اوال من قب���ل رونالد 
ترام���ب الرئي����س االمريكي مازج���ا ما يعرف 
 America First بامل�شلحة االمريكي���ة اوال
وم�شاألة اال�شتف���ادة االكر من ترجمة معادلة 
التج���ارة احل���رة واالنفت���اح عاملي���ا من خالل 
 Deal Making ال�شفق���ات  مب���داأ  تطبي���ق 
"بع���دا جيو�شيا�شي���ا – اقت�شادي���ا متج���ددا 
م�شلح���ة  نع���م  الدولي���ة" .  العالق���ات  عل���ى 
الواليات املتح���دة اوال ولكنها الب���د اأن تنتج  
ترام���ب- وا�شنط���ن  نهاي���ات وثم���ار متك���ن 
من حتدي���د �ش���كل وم�شمون النظ���ام العاملي 
اجلدي���د مع مناف�ش���ي وا�شنط���ن عامليا وعلى 
راأ�شه���م ال�شن، رو�شي���ا واالحتاد االوروبي 
حي���ث دخ���ل ترامب معه���ا جميع���ا وبدرجات 
متفاوت���ة مرحل���ة م���ن نزاعات جتاري���ة لي�س 
فيه من رابح ب���ل اجلميع خا�شرون.. امل�شاألة 
اإذن مل تعتم���د عل���ى جمرد احلف���اظ على مبداأ 
ايديولوج���ي -  اقت�ش���ادي تطرحه وا�شنطن 
اأو ال�ش���ن اأو غره���ا م���ن الق���وى الك���رى 
  Realpolitik بقدر م���ا عد �شيا�ش���ة واقعي���ة
يفرت�س  جيو�شيا�شية-اقت�شادية  براغماتية 
اأن تعط���ي م�شاحة معينة مهمة من التعامالت 
النهاي���ة  يف  موف���رة  املتبادل���ة  االقت�شادي���ة 
مكا�ش���ب متبادلة لل�شن وللوالي���ات املتحدة 
  power politics وفقا ملعاير �شيا�شة القوة
.  برغ���م ذلك عقب اأزمة احل���رب التجارية مع 
ال�ش���ن ومن ث���م اأزمة كورون���ا اخلطرة على 
اجلن����س الب�ش���ري يظ���ل الت�ش���اوؤل قائما يف 
بع����س االو�ش���اط املحافظة امريكي���ا حول ما 
ذا كان جمديا اإعط���اء ال�شن م�شاحة وا�شعة 
م���ن حرية اإنتاج الو�شائ���ل واالجهزة واملواد 
الطبي���ة وال�شحية التي تعالج امرا�س القلب 
وال�شك���ري وامرا����س تنف�شية خط���رة تهدد 
ال�شحة العامة لل�ش���ن؟؟ م�شاحة تطرق فيها 
حاليا ال�شن اب���واب دول العامل التي تخ�شر 
يومي���ا الكث���ر م���ن ابنائه���ا االع���زاء يف ظل 
دبلوما�شي���ة ناعمة حتمل قفازات عالج جديد 
ملواجهة جدية للفرو�س القاتل. الجمال اإذن 
للمواربة او للمجاملة مع ال�شن التي تواجه 
اليوم بتكلف���ة تعوي�شية ل�شكان العامل  ت�شل 

اكر م���ن 350 ملي���ار دوالر)رق���م ابتدائي(. 
كورون���ا و�شعت اجلميع ام���ام م�شوؤولياتهم 
كيفي���ة  يف  الدولي���ة  االن�شاني���ة   - الوطني���ة 
معاجلة تداعي���ات احتواء اجلائح���ة واولهم 
ال�ش���ن وم���ن ثم الوالي���ات املتح���دة والقارة 
االوروبي���ة واي���ران وغره���ا. ال�ش���وؤال هل 
العراق على قدر حتمل م�شوؤولية التعامل مع 
ه���ذه امل�شوؤولية للخروج بن���ا اإىل بر االمان؟ 
اجل���واب لي����س اإيجابي���ا حت���ى االن نظرا ملا 
نعرفه ع���ن تنامي اع���داد اال�شاب���ات �شجلته 
وزارة ال�شحة العراقية والذي تعدى ال�800 
اإ�شابة وقد ي�ش���ل اىل الف يف االيام القادمة 
رق���م تعتقد وكال���ة روي���رت يف تقريرها ليوم 
الثاين من ني�شان/ابريل 2020 انه بناء على 
معلوم���ات طبي���ة و�شيا�شية يع���د اكر بكثر 
ي�شل اإىل مابن 3000 و9000.  تقول بغداد 
اإن رويرت بالغت كثرا باإح�شاءاتها وبالتايل 
غرم���ت ماال وطلب الغ���اء ت�شريح عملها علما 
باأن وكالة رويرت مل ت�شتلم طلب الغاء ر�شميا 
بعد. على اية حال �ش���واء اأبالغت اأو جاوزت 
فعال قي���م امل�شداقية ف���اإن م���ا الي�شتطيع اأحد 
اإنكاره رغ���م كل االحتياطات وحظرالتجوال 
الكامل ف���اإن عدد اال�شابات م���ازال مت�شاعدا 
ب���ل اإن حمافظ���ات الع���راق يف الو�ش���ط مثل 
النج���ف وكرب���الء )مناط���ق �شيعي���ة مقد�ش���ة 
للكث���ر من �شكان الع���امل( ويف اجلنوب مثل 
الب�ش���رة وع���ددا م���ن حمافظ���ات كرد�شت���ان 
)ال�شليمانية واربيل( مل تخرج بعد من دائرة 
اخلطر كليا. االمر ال���ذي ي�شتوجب حما�شبة 
املق�شرين وب�شدة ك���ي يكون الردع عرة ملن 
اعتر. علما باأن املو�شوع اعقد جيو�شيا�شيا 
– تقنيا  علميا   ، – اقت�شادي���ا  – اإجتماعي���ا 
وثقافي���ا من ذل���ك كون العراق يع���د جزءا من 
منظوم���ة ال�ش���رق االو�شط التي تع���اين كلها 
تقريبا من �شعوب���ة اأداء موؤ�ش�شاتها املختلفة 
وعلى راأ�شها ال�شحي���ة حيث افتقدت للمهنية 
العالي���ة، حي���ث مل تق���م حكوماته���ا املتعاقبة 
بتق���دمي روؤي���ة ا�شرتاتيجية �شحي���ة –بيئية 
عملي���ة يفرت����س اأن ترتاف���ق م���ع م�شروعات 
ك���رى للدع���م ال�شحي / البيئ���ي ال�شايف من 
بن���ى حتتي���ة و اأجهزة بل وم���ن تخ�شي�شات 
منا�شب���ة للعم���ل على تقيي���د الوب���اء ومن ثم 
الق�شاء عليه او التخفيف من اآثارة اخلطرة 
ن�شبي���ا . لع���ل م���ن املهم التذك���ر ب���اأن الكتلة 
احلرج���ة م���ن اطبائن���ا وخمت�ش���ي القط���اع 
ال�شح���ي والبيئي مازال���ت تعمل يف اخلارج 
وال ت���ود الع���ودة طامل���ا مل تتوف���ر له���ا فر�س 
اآمن���ة واقت�شادي���ة منا�شبة وه���و اأمر متوقع 

. اأزم���ة كورون���ا م���ع ذلك ت�ش���ع اجلميع امام 
م�شوؤولياته���م اال�شتثنائي���ة مبعن���ى انه البد 
للحكوم���ة ولغرها من موؤ�ش�ش���ات جمتمعية 
واقت�شادية من دول و�شركات ومنظمات غر 
حكومي���ة اأن تعم���د اإىل ت�شكي���ل روؤية جيو-
�شحي���ة – ا�شرتاتيجي���ة – اإقت�شادية عملية 
ت�شاح���ب ت�ش���كل اآلي���ات ج���ذب وا�شتقط���اب 
الأع���داد �شخم���ة ج���دا م���ن طاقمن���ا الطبي – 
ال�شح���ي وم���ن االمكان���ات املنا�شب���ة ب�شرعة 
الفت���ة ك���ي توف���ر كل التطمين���ات املمكنة لهم 
 - وظيفي���ا  وم�شتقبله���م  حلياته���م  تاأمين���ا 
اقت�شاديا وماليا ب�شورة م�شتحقة . اليخفى 
من منظورمكمل اأن الدولة العراقية ت�شادف 
الي���وم حتدي���ات اإقت�شادية خط���رة ا�شعفت 
م���ن و�شعه���ا االقت�ش���ادي – امل���ايل واالمني 
اإىل ح���دود بعيدة خا�شة مع اإنخفا�س ا�شعار 
النف���ط كث���را )ب���ن -22 35 دوالرا للرميل 
الواح���د( والنف���ط كم���ا نعرف ي�ش���كل 95% 
من قيم���ة الناجت القومي االجم���ايل . واالمر 
الف�ش���اد  تكت���الت  ال�شتم���رار  اي�ش���ا  يرج���ع 
ال�شيا�ش���ي- االقت�ش���ادي احلكوم���ي متجذرا 
يف موؤ�ش�ش���ات الدول���ة ما ا�شعفه���ا وا�شعف 

العراق بالتبعية .
اإنطالق���ا مم���ا تق���دم الب���د م���ن اإقام���ة عالئ���ق 
جمدي���ة جدي���دة عل���ى ا�ش����س متبادل���ة تلبي 
م�شال���ح اإن�شاني���ة متبادلة بعي���دا عن نظرات 
وروؤى �شيقة االفق حت�ش���ب ح�شابات الربح 
واخل�ش���ارة للطبق���ة ال�شيا�شي���ة بعي���دا ع���ن 
ح�شابات �شعوبها.. املتطلب امل�شبق الدخول 
– املع���ريف-  الرقم���ي  يف ع�ش���ر االقت�ش���اد 
التقن���ي  م���ن جه���ة ه���و تنوي���ع االقت�شادات 
اال�شيل���ة  قطاعاته���ا  يف  لتنميته���ا  اإ�شاف���ة 
واحليوي���ة م���ن زراع���ة و�شناع���ة وخدم���ات 
ب�ش���كل يفي بحاجة �شعوبه���ا لالكتفاء الذاتي 
يف امل�شتلزم���ات املتنوع���ة من غ���ذاء  – ماء- 
بيئة خ�شراء وطاقة متج���ددة وبكل انواعها 
ال�شلمية.. عاملنا اجلديد ميكن اأن يوفر فر�شا 
اف�ش���ل للت�شام���ن االن�ش���اين – العاملي دون 
�ش���روط حمبطة م�شبق���ة يف كيفي���ة تاأ�شي�س 
التحالف���ات واإدامتها. اأزمة كورونا اخلطرة 
اإذن و�شع���ت امامن���ا خطوطا حم���راء لكيفية 
جمابهة حتديات خطر فرو�س �شغر ولكنه 
غاية يف التدمر مايجعل امل�شوؤولية الدولية 
كرى لكل مراكز �شنع القرار العاملي اجلديد 
دوال وغ���ر دول �شمن البعد ال�شامل اجليو- 
اإن�ش���اين بعي���دا ع���ن املعاجل���ات اجلزئي���ة – 
الفئوي���ة –الطبقي���ة امل�شلحي���ة �شيقة االفق 
نهج���ا ومنهج���ا. الجم���ال لنظري���ة املوؤام���رة 
اليوم يف منه���ج التعامالت امل�شتقبلية للدول 
اأو للموؤ�ش�ش���ات وللجماع���ات م���ن غر الدول 
واإمن���ا �ش���رورة اعتم���اد منه���ج علم���ي جديد 
للتغ���ر االيجاب���ي اجلماع���ي واإع���ادة هيكلة 
موؤ�ش�ش���ات النظ���ام العامل���ي اجلدي���د، ع���امل 
يتبن���ى طرقا حمبب���ة، م�شجع���ة ومبتكرة يف 
كيفية اخلروج من اأزمة بقاء خطرة للجن�س 
الب�ش���ري برمته اإىل اآفاق ال�شعادة امل�شتقبلية 
وم���ن حالة الفو�ش���ى اإىل حالة البن���اء االآمن 

املزدهر. 
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 د. اأحمد عبدالرزاق �شكارة
 عامر القي�شي

 لطفي حامت 

اليده�شن���ي حق���ا �شق���وط الكث���ر م���ن مثقفين���ا واعالميين���ا  
بوح���ول �شلطة الف�شل التي قادت العراق اىل كل هذا اخلراب 

مراكمة اياه فوق خراب احلكم ال�شدامي .
 اليده�شن���ي ا�شتغ���ال ماكنتهم واقالمه���م يف م�شاحة ت�شقيط 
انتفا�شة اكتوبر وتخوينها وحتميلها ماحدث وما �شيحدث، 
وهو ا�شتغال �شمل االفراد وال�شعارات واالخطاء والفو�شى 
يف بع�س من زمنها ، فال يعجبهم مثال �شعار نريد وطن ، الن 

الثوار اليعرفون معنى الوطن واي وطن يريدون !!
وحدهم هوؤالء البّواقون يعرفون الوطن !

اليده�شن���ي �شجرهم من �شعار " نازل اآخذ حقي " الأنه �شعار 
ه���و  االآخر غ���ر مفهوم وهالمي ومند����س وبعثي وكوروين 
ومنت���ج يف مطاب���خ املوؤام���رة العاملي���ة عل���ى �شلط���ة املدين���ة 

الفا�شلة يف هذا العراق ..
اليده�شن���ي مطلبهم ب���ان يحدد الثائر طريق���ة حتقيق �شعاره 
"  �شلمّية ..�شلمّية  ه���ذا، وكاأن هتاف الثوار مل ي�شم اآذاناهم  

!!.."
كم���ا اليده�شني توجيه �شهامهم لهت���اف " با�شم الدين باكونه 

احلراميه " !! 
ال���ذي يده�شن���ي ه���ذا ال�شق���وط املري���ع وغ���ر االخالقي يف 
اال�شطف���اف بخندق الل�شو����س والقتلة متمثل���ن باالحزاب 
احلاكم���ة والطبق���ة ال�شيا�شية الرثة التي ق���ادت وتقود البالد 
اىل كل هذا اخلراب ، وهو اخلراب الذي �شمل هذه اال�شوات 
النابح���ة  ، التي بع�شها انتقل بقدرة ق���ادر من اق�شى الي�شار 

اىل اق�شى اليمن ..
ل���ن ادخل يف ت�شنيف���ات من هذا النوع ، لك���ن يوؤملني حقًا ان 
اراهم يتهاوون اىل قعر االبتذال ال�شيا�شي ، وانا حتى حلظة 
مواقفه���م ال�شيئة من االنتفا�شة ال�شعبية  كنت اأكن لهم بع�س 

االحرتام الذي ا�شبح االآن جزءًا من املا�شي القريب ! 
ل�شت معنيًا  باال�شماء ، فانا احتدث عن ظاهرة لي�شت جديدة 
عل���ى امل�شهدين الثق���ايف واالعالمي يف الع���راق منذ تاأ�شي�س 
الدول���ة العراقي���ة احلديث���ة حت���ى زم���ن الالدول���ة ه���ذا ، انها 

ا�شكالية تتمدد زمنيًا بن تقليديتها وجتددها الدائمن !
الي�شعن���ي اأن اقدم اجابات عن ت�شوؤالت هذا امل�شهد ، فالواقع 
يجي���ب ويلق���م تل���ك  االف���واه بحج���ارة ه���ذا الوط���ن ال���ذي 

يت�شاءلون عن معناه وفحواه و�شكل خارطته !
اأ�شفق عل���ى خيانة البع�س منهم لتاأري���خ حمرتم كان االجدر 
به���م ان يحافظوا علي���ه وي�شيفوا له ر�شي���دًا مهمًا بالوقوف 
اىل جانب اأولئك ال�شبية ال�شجعان الذين ت�شرجوا بر�شا�س  
قّنا�ش���ة ال�شلطة والطرف الثالث وم�شيالت مكافحة ال�شعب ، 
وللحري���ة احلمراء ب���اب بكل يد م�شرجة ت���دق )اجلواهري( 
فدقوه���ا بكل ق���وة وعنفوان تارك���ن ت�شفيط ال���كالم خلونة 

الكالم نف�شه !
ا�شف���ق عن م���ا �شيقولونه بع���د ان تنجلي ه���ذه الغّمة ويقول 
التاأري���خ قولت���ه ، الت���ي قالها دائم���ا يف انتفا�ش���ات ال�شعوب 

لالنعتاق من قيود اال�شتبداد ، قتاًل وخطفًا وت�شقيطًا !
اأ�شف���ق عليه���م وهم يركب���ون روؤو�شه���م اأو يدفنوها يف وحل 
ال�شلط���ة الت���ي طاملا اعرتف���ت بف�شله���ا ول�شو�شيته���ا وقتلها 
ل�شبيب���ة الب���الد ، غالقن اآخر منافذ طري���ق االعتذار والعودة 
اىل �شبي���ل ال�ش���واء ل�شاح���ات التحرير  اخلالي���ة من كورونا 
ال�شلطة اال مبند�شيها ومروجيها و " اخلائفن " على ال�شعب 

من امتداداتها ، جزاهم الله خر اجلزاء !

تمر الدولة العراقية بفترة 
ع�شيبة في تاريخها ال�شيا�شي 

تتمثل بتدني قدرتها على فر�ض 
هيمنتها ال�شيا�شية والأمنية 
على ت�شكيلتها الجتماعية 

ب�شبب �شعف اأجهزتها الدفاعية 
وهزال بنيتها الأمنية وفي ذات 

الم�شار تت�شدر اأحزاب الطائفية 
ال�شيا�شية وقوى الميلي�شيات 

الم�شلحة تغطية الفراغ الأمني 
الحا�شل هادفة الى فر�ض 

هيمنتها ال�شيا�شية واأيديولوجيتها 
الطائفية على �شرائح وطبقات 

ت�شكيلة العراق الجتماعية.

انطالق���ا م���ن التو�شيف الع���ام امل�شار الي���ه نحاول 
متابع���ة التغرات االأخرة يف بناء الدولة العراقية 
ور�ش���د �شماته���ا الراهن���ة به���دف تاأ�ش���ر االخطار 
املحيطة باأمنه���ا االجتماعي - وم�شتقب���ل نزاعاتها 

ال�شيا�شية عر الداالت التالية:-
الدالة االأوىل – اأكدت التجربة التاريخية املن�شرمة 
ان احت���كار الدول���ة للعن���ف مل يعد ه���و القاعدة يف 
الدول���ة العراقي���ة فقد قدم حزب البع���ث اال�شرتاكي 
ع���ر اأجه���زة احلر����س القوم���ي امل�شلح���ة باعتم���اد 
و�شائ���ل قمعي���ة جدي���دة ارتك���زت عليه���ا ال�شلط���ة 

البعثية يف حماربة القوى الوطنية. 

امل�ش���ار  التاريخي���ة  –التجرب���ة  الثاني���ة  الدال���ة 
اليه���ا تعتمده���ا الطائفي���ة ال�شيا�شي���ة حي���ث متتلك 
اأح���زاب االإ�ش���الم ال�شيا�شي اأجهزة امني���ة واأخرى 
ع�شكري���ة تتعاي����س واأحيان���ا تتع���اون م���ع اأجه���زة 
الدول���ة الوطني���ة الع�شكري���ة منه���ا واالأمني���ة لقمع 

االحتجاجات ال�شعبية.
الدالة الثالثة- متار�س االجهزة االأمنية -الع�شكرية 
الت���ي حتوزها ق���وى االإ�ش���الم ال�شيا�ش���ي امل�شلحة 
الطائف���ي  البن���اء  به���دف �شيان���ة  اأدوارا متنوع���ة 

ل�شلطة الدولة العراقية.
الدال���ة الرابع���ة– ب�شبب غياب برناجمه���ا الوطني 
ت�ش���كل امللي�شيات امل�شلحة التابعة الأحزاب االإ�شالم 
ال�شيا�ش���ي اأداة دافع���ة حل���روب مذهبي���ة ونزاعات 

اهلية. 
الدال���ة اخلام�ش���ة –انت�ش���ار امللي�شي���ات احلزبي���ة 
امل�شلح���ة ق���اد اىل هيمن���ة الت�شكي���الت الع�شكري���ة 
التابع���ة لهذا الف�شي���ل ال�شيا�شي او ذل���ك وما ينتج 
عن ذل���ك من اندالع نزاعات مناطقي���ة بن الف�شائل 

الع�شكرية احلزبية املتناف�شة.  
الت�شكي���الت  – اأف�ش���ت حي���ازة  ال�شاد�ش���ة  الدال���ة 
الع�شكري���ة الطائفي���ة اىل ه���زال الدول���ة الوطني���ة 
وت���وزع وظائفه���ا االأمنية ب���ن الف�شائ���ل احلزبية 

الطائفية امل�شلحة. 
الدال���ة ال�شابع���ة - اأدت ال�شم���ات ال�شلبي���ة امل�ش���ار 
اليها اىل مباركة التدخالت االإقليمية- الدولية عر 

م�شاندة هذا الف�شيل الطائفي امل�شلح او ذاك.  
-- ان انت�شار الف�شائل الطائفية وخماطر النزاعات 
االهلية الناجتة عنها ب�شبب �شعف الدولة الوطنية 
يج���ر الباحث عل���ى اب���داء ملمو�شية �شان���دة لتلك 

املو�شوعات املثرة للجدل ال�شيا�شي.

علي���ه البد م���ن االحت���كام اىل الوقائ���ع املعا�شة يف 
تناول تلك الق�شايا املثارة عر املفا�شل التالية:-

اأوال – املوؤ�ش�ش���ة الع�شكري���ة الوطني���ة بدي���ال ع���ن 
الف�شائل احلزبية امل�شلحة. 

ثاني���ا - االنتفا�ش���ة ال�شعبية العراقي���ة ودورها يف 
اإعادة بناء الدولة العراقية. 

ثالث���ا ً- الدول���ة الوطني���ة الدميقراطي���ة بدي���ال عن 
املحا�ش�شة الطائفية.

اعتم���ادًا على تلك املو�شوع���ات امل�شار اليها نتوقف 
عند املحور االأول.

اأوال - املوؤ�ش�ش���ة الع�شكري���ة الوطني���ة بدي���ال ع���ن 
الف�شائل احلزبية امل�شلحة.

 -- لي����س هن���اك بدي���ل ع���ن وحداني���ة املوؤ�ش�ش���ة 
االأداة  باعتباره���ا  الوطني���ة  للدول���ة  الع�شكري���ة 
االجتماعي���ة  النزع���ات  حت���ول  لع���دم  ال�شامن���ة 
وال�شراعات الفئوية اىل حروب طائفية تتحكم يف 
توجهاته���ا ال�شيا�شية روح الهيمنة الطائفية واللغة 

الع�شكرية. 
-- به���ذا االإط���ار نوؤكد على اأن الدول���ة الوطنية هي 

وحده���ا �شاحبة )احلق ال�شرعي( يف امتالك القوة 
الع�شكري���ة الهادف���ة اىل الدفاع ع���ن الوطن و�شبط 

نزاعاته االجتماعية. 
-- ت���وزع امللي�شيات الع�شكرية على اأحزاب طائفية 
يف�ش���ي اىل احل���روب االهلي���ة ويق���ود اىل تق�شيم 
الب���الد اىل والي���ات طائفي���ة تتحك���م يف م�شاراته���ا 
االجته���ادات الفقهية وال���والءات الدينية بعيدا عن 
قوانن الدولة العاملة على �شيانة الوحدة الوطنية 

ومتا�شك بنيتها االجتماعية.   
تعن���ي حماول���ة  ال�شيا�شي���ة  الطائفي���ة  �شي���ادة   --
م���ن  املنبثق���ة  االجتماعي���ة  ال�شراع���ات  احت���واء 
امل�شال���ح الطبقي���ة املتعار�شة وو�شعه���ا يف خدمة 
م�شالح الطبقات الكومرادورية وال�شرائح املالية 

املتحكمة يف م�شارات الطائفة ال�شيا�شية. 
-- تف�شي �شيادة الكومرادورية وال�شرائح املالية 
اىل حتجيم تطور ال�شرائح االجتماعية الفاعلة يف 
ال���دورة االإنتاجية وما يعنيه ذلك من تكري�س قيادة 

الطبقات الفرعية للتبدالت االجتماعية. 
ثاني���ا - االنتفا�ش���ة ال�شعبية العراقي���ة ودورها يف 

اإعادة بناء الدولة العراقية. 
اأدت االنتفا�ش���ة ال�شعبية العراقية املباركة املطالبة 
بدولة وطنية دميقراطي���ة اىل انت�شار املخاوف من 
ان���دالع نزاعات اجتماعي���ة ت�شعل فتيله���ا الف�شائل 

الطائفية امل�شلحة.
 اخل�شية امل�شار اليها تنبع من الوقائع التالية:-  

احل���راك  يف  احلزبي���ة  امللي�شي���ات  تدخ���ل   –  1
االجتماعي املطالب باالإطاحة بالطائفية ال�شيا�شية 
ع���ر االند�شا����س يف �شفوف���ه لغر����س تخريبه من 

خالل ممار�شات ا�شتفزازية. 
2 – تتج�ش���د تدخ���الت امللي�شي���ات املوالي���ة لوالية 
الفقيه يف االعت���داءات امل�شلحة بال�ش���الح االأبي�س 
على املنتف�ش���ن ف�شال عن ممار�ش���ة خطف ن�شطاء 
االنتفا�شة ال�شعبية واالعتقال واالغتيال ال�شيا�شي 

لكوادر احلركة االحتجاجية.
لالنتفا�ش���ة  املناه�ش���ة  امللي�شي���ات  –تقم����س   3
ال�شعبية واملباركة من الدول���ة االإ�شالمية االيرانية 
دور االأجه���زة االأمنية عر تعطي���ل دور املوؤ�ش�شات 

االأمنية الع�شكرية للدولة ووظائفها  االجتماعية. 
 4 – العم���ل عل���ى ت�شكي���ل حكوم���ة جدي���دة تعتمد 

الطائفية ال�شيا�شية اطارا لفاعليتها ال�شيا�شية. 
به���دف  االإ�شالم���ي  اخل���ارج  عل���ى  – االعتم���اد   5
اال�شتمرار يف تكري�س املحا�ش�شة الطائفية للدولة 

و�شلطتها ال�شيا�شية.
ثالث���ا ً- الدول���ة الوطني���ة الدميقراطي���ة بدي���ال عن 

املحا�ش�شة الطائفية.
ان الن���زاع الوطن���ي ب���ن االنتفا�ش���ة اجلماهرية 
والطائفي���ة ال�شيا�شية ي�شتم���د فعاليته من �شرورة 
اإع���ادة بن���اء الدول���ة الوطني���ة انطالق���ًا م���ن مب���داأ 
املواطن���ة و�شيادة ال�شرعي���ة الدميقراطية املرتكزة 

على املحددات التالية:- 
1-- بناء ال�شرعية الدميقراطية والتداول ال�شلمي 
لل�شلطة ال�شيا�شية عل���ى اأ�شا�س الرامج الوطنية- 

االجتماعية املعتمدة من قبل االأحزاب ال�شيا�شية.
2 -- بن���اء الوح���دة الوطني���ة على اأ�شا����س موازنة 

امل�شالح الطبقية - االجتماعية.
3- الق�ش���اء عل���ى الف�ش���اد االإداري وتطوي���ر قطاع 
الدول���ة وتعزيز تعاونه مع القط���اع اخلا�س بهدف 

تطوير عالقات االإنتاج الوطنية. 
 4-- حل كافة الت�شكيالت امل�شلحة التابعة لالأحزاب 
الطائفي���ة باعتباره���ا اأداة لتفتيت الدول���ة الوطنية 

ومنبعًا للحروب االهلية والنزاعات االجتماعية. 
5- - تطوي���ر املوؤ�ش�ش���ة الع�شكري���ة وتفعيل دورها 
يف الدف���اع عن �شيادة الب���الد الوطنية و�شمان امن 

ت�شكيلتها االجتماعية. 
االأح���زاب  ب���ن  ال�شيا�ش���ي  6-- حت���رمي االقتت���ال 
الوطنية والرتكيز على موازنة امل�شالح االجتماعية 

والطبقية وتطوير التنمية الوطنية.
7 -- الرتكي���ز على البناء الفدرايل للدولة العراقية 
و�شيانة الوحدة الوطنية من التخريب اخلارجي.

8-- مكافح���ة الهيمن���ة اخلارجي���ة وتاأكي���د وح���دة 
البالد وا�شتقالل �شيادتها الوطنية. 

9--مكافح���ة الليرالية اجلدي���دة الهادفة اىل افقار 
الب���الد و�شرقة ثرواتها الوطني���ة وربطها مب�شالح 

االحتكارات الدولية.
ان االآراء امل���ارة الذك���ر تق���ود اىل معاف���اة الدول���ة 
الوطني���ة وت�شكيلته���ا االجتماعي���ة املرتك���زة عل���ى 
حل كافة الت�شكي���الت الع�شكرية لالأحزاب الطائفية 
واعتم���اد احل���وار ال�شيا�شي الدميقراط���ي املرتكن 

اىل ال�شرعية الدميقراطية.  

�سقوط املثقف بوحل 
�سلطة الف�سل !

كورونا": مابعد  "عامل 
ت�سورات، تداعيات واآفاق، ولكن، اأين العراق منها؟؟ 

اأين العراق من عالم مابعد كورونا؟  "مابعده لي�ض كما قبله" 
مو�شوع مقال لجريدة الوول �شتريت  Wall Street لهنري 

كي�شنغر م�ش�شار المن القومي ووزير الخارجية المريكي 
المحنك ال�شبق. ال�شحيح بدءا لي�ض بالمكان في عالم مابعد 
كورونا الخروج بمعادلة نهائية متوازنة ثابتة تعطي للب�شرية 

التي تجاوز عدد �شكانها الـ7 اإلى 8 باليين ن�شمة �شعورا اآمنا، 
ا�شتقرارا منتجا للرخاء او لال�شترخاء وللرفاهية خا�شة واأن 
حالت عدم التيقن ب�شورة الم�شتقبل القادم للعراق وللكثير 

من دول العالم لي�شت وا�شحة بدرجة تكفي للتنبوؤ ال�شليم 
بم�شتقبل واعد ذا تحديات كثيرة غير محددة ب�شكل دقيق 
ولكن المهم هو توفر الرادة ال�شيا�شية للتغيير بالتوازي مع 

المكانات ال�شا�شية للعالج �شمن خطة �شاملة جيو�شيا�شيا 
لحتواء الجائحة تعد المر المطلوب والعاجل اأخذا 

بالعتبار درو�ض الما�شي من كوارث حدثت كل قرن تقريبا 
موؤدية بحياة الماليين او الآلف.

الدولة الوطنية والملي�سيات الم�سلحة 



لم يكتب ويليام �سك�سبير 
عن وفاة ابنه على الإطالق 

، فقد اأخفى وفاته  في  
عديد  �سوناتاته  المتاأخرة ،  

والم�سرحيات التي تك�سف عن 
عمق ذلك  الحزن  ،  الآن  يتم  

الإعالن  عن  اأحدث  رواية 
م�ستوحاة من الإرث  الحزين  

لهذه  الحياة  الق�سيرة  كواحد  
من اأكثر كتب الربيع انتظاراً .

تتن���اول    الرواي���ة   التاريخي���ة   للم�ؤلف���ة   
املعروف���ة   ماغ���ي  اأوفاري���ل ، " هامن���ت "  
الغم��ض  املحيط   مب�سري  هامنت  �سك�سبري 
،   االبن  ال�حيد  للم�ؤلف امل�سرحي ال�سهري ، 

حيث قالت عنها :
" لق���د  كن���ت  مفت�ن���ة  بهامن���ت   من���ذ  اأن  
در�س���ت  هامل���ت  الأول   م���رة يف املدر�س���ة " 

، واأو�سحت اأوفاريل :
" كنت  دائمًا  حمرية  وحزينة  ب�سبب  قلة  
ذك���ره  يف  ال�س���رية الذاتي���ة  والنق���د االأدبي  
، لذل���ك ق���ررت كتاب���ة رواي���ة عن���ه ، ملحاولة 

منحه �س�تًا وح�س�رًا " .

الرواي���ة  مقارب���ة  غ���ري  تقليدي���ة  للتاري���خ  
االأدب���ي  وقد  مت  الرتحيب به���ا  بالفعل على 
اأنها ت�س���لط االأ�س����اء على ف���رتة حرجة من 

حياة �سك�سبري ،
اأوفاري���ل  البالغ���ة م���ن العم���ر ) 48  عام���ًا 
( واحلائ���زة عل���ى جائ���زة ك��س���تا يف ع���ام 
2010 ، تتب���ع  ال�س���اب هامنت  ال���ذي يعتقد 
اأن���ه مت ت�س���ميته على ا�س���م  �س���ديق  العائلة  
هامنت �س���ادلري  ، اأثناء  بحث �سك�س���بري عن 
ا�س���م يك�ن  قريبًا  اإىل ا�س���م �س���قيقته الت�اأم 
املري�سة ب�سدة ، واحلقائق املتفق عليها  هي  
اأن  هامن���ت  كان  بالفعل �س���قيق ت����اأم البنة 
�سك�س���بري الثاني���ة ج�دي���ث ،  واأن���ه  ت����يف  
ع���ن  عم���ر  يناهز 11 عامًا ، ودف���ن  يف  فناء 
الكني�س���ة يف ه�يل ترينيتي يف �سرتاتف�رد 
اأب����ن اآف����ن يف �س���يف  ع���ام 1596 ، وهي  

ال�سنة االأكرث اإنتاجية من مهنة والده املبكرة 
يف لن���دن يف ع�س���ر تف�س���ي وب���اء الطاع�ن 

املتك���رر ، مل يكن �س���بب ال�فاة حم���ددًا دائمًا 
يف �س���جالت الرعي���ة ، لذا فاإن ظ���روف وفاة 
ال�سبي غري م�ؤكدة ومن غري ال�ا�سح اأي�سًا  
ما اإذا كان �سك�س���بري قد ح�س���ر مرا�سيم دفن  
اجلن���ازة ، ق���ال جري���ج دوران ، املدير الفني 

ل�سركة �سك�سبري امللكية :
 " 1585 الت�اأمان يف كاندملا�ض  ُعّمد  " لق���د 
، " وفق���ًا  ملذكرات  ج����ن مانينجهام ،  حيث  
مل  تع���د  ج�دي���ث  حتتف���ل  بت�اأمه���ا  بعي���د   
ميالدهم���ا امل�س���رتك ، اأج���د  ه���ذا  م�ؤثرًا يف 
اأحداث الرواية التي  ميكن  الأب  اأن يعيد  مل  
�س���مل  ت�اأميه ، املنف�سلني يف حطام �سفينة 
، وبالن�س���بة لفي����ال و�سيبا�س���تيان ،  ميك���ن  
تع�ي�ض اخل�س���ارة امل�ؤملة ب�س���كل �س���حري ، 
لك���ن ال ميكنه  فعل  اأي  �س���يء  ل�س���فاء حزن 
عائلت���ه الذي يتم اإحياءه يف كل عيد ميالد  " 

.
بداأت ق�س���ة هامنت مع ع�دة �سك�س���بري اإىل 
  1613 ع���ام   يف  وارويك�س���اير  يف  منزل���ه 
بع���د  اأن  �س���ب  حريق  يف  م�س���رح  جل�ب ، 
كان  على �سك�س���بري اأن يعي�ض ثالث �سن�ات 
اأخ���رى فق���ط حيث م���ات يف �س���ن   52 ، اأما  
زوجته  هاثاواي فقد  ت�فيت  يف  1623 عن 
67 �س���نة ، حيث األقت  وفاة  هامنت  بظاللها  

على �سن�ات �سك�سبري االأخرية ، فاأحيانًا
م���ا ُتن�س���ب  املالحظ���ات  االأك���رث  قتام���ة  من  
م�س���رحيات  مثل  " حكاية ال�ستاء " و " امللك 
ل���ري "  ، التي تتعام���ل مع امل�ت العائلي  اإىل 
ث���كل �سك�س���بري ،  وم���ع  ذلك  فاإنن���ا  نعلم اأنه 
يف عام 1599 بداأ �سك�سبري يف كتابة  الدور  
ال���ذي  يعترب  اأعظم  ما كتبه  على  االإطالق  ،   
االأم���ري الدمناركي التاريخ���ي هاملت ، حيث 
ال ت�س���تطيع اأوفاريل التخل����ض من فكرة  اأن  
م�ا�س���يع  ه���ذه  امل�س���رحية مرتبط���ة بابنه 

ال�سائع التي قالت عنه  :
" اإن وفات���ه يف مث���ل هذا العمر ال�س���غري ، 
وعالقته بامل�س���رحية الالحقة هي ق�سة كنت 

اأفكر فيها لفرتة ط�يلة " .
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ترجمة / اأحمد فا�سل

الق�سم الثالث

     تعتمد ا�ستجابتَك االإبداعية - حالها يف ذلك حال 
املحادث���ة احل�ارية متامًا - عل���ى عقلك، وقلبك، 
وم�س���اعرك، تاأريخك واآمالك امل�س���تقبلية؛ لكنك 
تتغرّيُ بالطبع مع الزمن، ومع تغرياتك البني�ية 
الت���ي تط���ال كل امل�س���ت�يات يتغ���رّي كذل���ك ن�ع 
االأدب ال���ذي مبقدروه اأن يدفع���ك الإقامة حمادثة 
ح�اري���ة مع���ه. املقّدم���ة الت���ي كتبته���ا دوري����ض 
لي�س���نغ Doris Lessing ، احلائ���زة على 
جائزة ن�بل، لروايته���ا الرائعة املفّكرة الذهبية 
 The goLDen noTebook )
1962 ( ، ه���ي واح���ٌد م���ن اأف�س���ل الت��س���يفات 
تق����ل   . والق���راءة  االأدب  ب�س���اأن  ُكِتب���ت  الت���ي 
لي�س���نغ يف مقّدمته���ا ه���ذه : " تذّك���ْر اأّن الكت���اب 
الذي قد ُي�س���ِجُرك ويدفعك للملل - عندما تك�ن 
يف ع�س���رينيات اأو ثالثيني���ات عمرك -  ه� ذاته 
الذي �س���يفتُح اأمام���ك اأب�ابًا مغّلق���ة عندما تبلغ 
اأربعيني���ات اأو خم�س���ينيات عم���رك، والعك����ض 
�س���حيٌح كذلك. التقراأ اأبدًا كتابًا مل ُيكَتْب ملن هم 
يف مثل عمرك. " ) 5 ( . اإّن اأية عالقة لنا مع كتاٍب 
ما - باعتبارها حمادثة ح�ارية حّية - ي�س���يُبها 
التغ���رّي مع الزم���ن : القراءة �س���ريورة متطّ�رة 
. نحُن ُنبدي ا�س���تجابة اإزاء كت���اٍب ما ، والكتاُب 
ه� االآخر ي�س���تجيُب لنا اأي�س���ًا ، وبهذه ال�ساكلة 
فاإّن قراءة االأدب وتعّلمُه هي عملية تنط�ي على 
ن����ٍع م���ن " جعلنا متناغمني اأكرث م���ن ذي قبُل " 
) مثل دوزنة االأوتار �س���يئًا ف�سيئًا لبل�غ النغمة 
املطل�ب���ة ( ، وهنا تغدو ه���ذه احلالة مماثلة الأن 
ت�س���ّكل اآلة م��س���يقية قطعة من امل��سيقى مثلما 
اأّن تلك القطعة امل��سيقية تعمُل على �سبط االآلة 
امل��س���يقية . ه���ذا يعني بالطبع - وبال�س���رورة 
امللِزم���ة كذلك - اأّن معرفة �س���يء عن االأدب يعني 
اأمرًا يختلف متامًا عن معرفة احلقائق ب�س���اأن - 
لنُقْل مثاًل - عن التطّ�ر الزمني ) الكرون�ل�جي 
( لكات���ٍب ما ) ه���ذا ما�ساأناق�س���ُه با�ستفا�س���ة يف 
الف�س���ل 3 من الكتاب ( ، اأو حم�ض قراءة بع�ض 
ال�يكيبيدي���ا  م�ق���ع  يف  املبت�س���رة  امللّخ�س���ات 
االألكرتوين . اإّن معرفة عمٍل اأدبي تعني التعامل 
معه ك�س���ريورة متحّركة على الرغم من اأّن املرء 

ق���د ي�س���عُر اأحيان���ًا اأّن عم���اًل اأدبيًا ما ه���� اأقرُب 
ملجم�عة من االإجابات املطل�بة الجتياز اختبار 
االأدب احلقيق���ي   . مط���ّ�ل  اإمتح���اٍن  اأو  ق�س���ري 
يعني التم�ّس���ي يف م�س���ار طبيعي عل���ى االأر�ض 
ولي�ض تتّبع ذات امل�س���ار على اخلارطة، ومعرفة 
الرتكيب الكيميائي للماء لي�س���ت جتربة مماثلة 
لل�س���ع�ر ال���ذي يغمُر املرء وميلك عليه ح�ا�س���ه 

عندما ت�سطادُه عا�سفٌة ا�ست�ائية مفاجئة .
   نق����ُل غالب���ًا يف �س���ياق حمادث���ة عادي���ة : " 
عف����ًا . ه���ل ن�س���تطيُع احلديث عن ه���ذا ...... ؟ 
. فق���دت م�س���اري يف املتابعة . مل���اذا نناق�ض تلك 
....... ؟ . عندم���ا اأق�ُل هذا فاإمّن���ا عنيُت ..... " 
. اإّن جزءًا اأ�سا�س���يًا من اأية حمادثة ، وبخا�س���ة 
عندم���ا تك����ن ط�يلة ، ه���ي قدرتها عل���ى التاأّمل 
امل�س���تجّدة  التعليق���ات  واج���رتاح  ذاته���ا  يف 
املنا�س���بة للمداخ���الت الفجائي���ة . االأدب يتاأّم���ل 
يف ذات���ه اأي�س���ًا .  اأح���ُد اأك���رث االأمثلة �س���هرة يف 
ه���ذا ال�س���اأن ياأتين���ا م���ن رواي���ة ِم���ِدل مارت����ض 
MiDDLeMarch الت���ي كتبتها الروائية 
george eLioT خ���الل  اإلي����ت  ج����رج 
ال�س���نتني ) 1871 - 2 ( . ) و�س���فتها الروائي���ة 
 Virginia WooLf وول���ف  فريجيني���ا 
- وه���ي حمّقٌة متامًا يف و�س���فها ه���ذا - باأنها " 
الكت���اُب االأعظ���م ال���ذي ُيع���دُّ - مع كّل ن�اق�س���ه 
- واح���دًا بني ب�س���ع رواي���ات اإنكليزي���ة عظيمة 
نا ال�س���ارُد يف  ُكِتَب���ت للبالغ���ني ." ) 6 ( ( . ُيخرِبُ
هذه الرواية عن مراآة " ُخِد�س���ت خدو�س���ًا دقيقة 
متع���ّددة يف كّل االجتاهات " ؛ لكنك ل� و�س���عَت 
�س���معًة قبالته���ا " �س���تبدو اخلدو����ض مرّتبًة يف 
�سل�س���لة من الدوائر املتمركزة مع بع�س���ها ح�ل 
تلك ال�س���م�ض ال�س���غرية " ) 7 ( . تنتُج ال�س���معة 
بطريقة  املتمركز  الرتتي���ب  من  مغ�يًا  " وهم���ًا 
فاتنة " - هذا ماتكتبه اإلي�ت على ل�س���ان ال�سارد 
يف روايتها تلك ، ثم ت�س���يف  " اإّن مثل ال�س���معة 
ه���ذا ه� مبثابة ) حكاية رمزية م�س���بعة بالقيمة 
االأخالقياتي���ة ( ب�س���اأن الكيفية الت���ي ينبغي بها 
التعامل مع ال�قائع والنا�ض االآخرين يف العامل 
؛ اإذ نحُن نراه���م ) ال�قائع والنا�ض ( مت�هجني 
وُمرّتبني يف عالقتهم بنا عرب اهتماماتنا الذاتية 
املتم��س���عة ح�ل اأن�ياتن���ا ، وهذه واحدٌة فقط 
م���ن امل��س����عات الرئي�س���ة ) الثيم���ات ( الت���ي 

حتف���ل به���ا رواي���ة ِم���دل مارت����ض : املحدوديات 
املفرو�سة على اهتمامات ال�سخ�سيات الب�سرية 
يف الرواي���ات ) وكذل���ك اهتماماتنا ال�سخ�س���ية 
نح���ن الق���ّراء ( ؛ لكّنما ه���ذه املحدودي���ات ذاتها 
متّث���ل اأي�س���ًا " حكاي���ة رمزية " ب�س���اأن الكتاب ) 
ن���ا بالكيفية التي  اأي الرواي���ة ( ذاتها الأنها تخرِبُ

تريد الكاتبة بها لكتابها اأن ُيقَراأ ، وحيث ت�سيء 
املختلف���ة  ال�سخ�س���يات  واإح�سا�س���ات  حي����ات 
يف ه���ذه الرواي���ة �س���بكة ال�قائع املتع�ّس���قة مع 
ه بع�س���نا  بع�س���ها بطريق���ة مغري���ة.  اإّن مايع���دُّ
حم����ض وقائ���ع دني�ية عاب���رة قد يك����ن وقائع 
عظيم���ة االأهمية بالن�س���بة لالآخرين مّنا ، واالأمر 
كّل���ه يعتم���د عل���ى طبيع���ة ال�س����ء املنبع���ث من 
ال�سمعة امل�سيئة يف حياة كّل فرد ، وكّل االأعمال 
العظيم���ة يف االأدب - ب���ل كّل االأعم���ال االأدبي���ة 
كم���ا يق�ل بع�ض النّقاد - له���ا هذان الن�عان من 
ال�قائ���ع: عر�س���ية طارئة وج�هري���ة خطرية ، 
وه���ذه االأعمال ه���ي الت���ي تر�س���دك اإىل الكيفية 
الت���ي يرغب به���ا الكاتب الأعماله اأن ُتق���َراأ وُتفَهم 
. هذا - بب�س���اطة - لي�ض باالكت�س���اف احلديث ؛ 
فثمة برهة مده�سة يف الكتاب الثامن من ملحمة 
عندم���ا  له�مريو����ض   oDyssey االأودي�س���ة 
ي�س���مع اأودي�س���ي��ض، بط���ل امللحمة ال�س���عرية، 
وه���� يف اإه���اب لبا����ض تنّك���ري ، �س���اعرًا يغّني 
ل���ه ولرفقائ���ه ، وه���� اإذ يفعل هذا يغّطي راأ�س���ه 
بعباءة ثم ي�س���رع يف النحي���ب. نحن من جانبنا 
- �س���ه�د امللحم���ة - المنلك �س����ى اأن نتفّكر يف 
التاأث���ري املفجع الذي حتِدثُه الق�س���يدة يف روح 
البطل  ويف اأنف�س���نا،  ويف الكيفية الفريدة التي 
يتفاعل بها ه���ذا التاأثري الفجائع���ي مع خرباتنا 

وجتاربنا يف احلياة .
   املُحادث���ات حتدُث يف زمٍن ممتد - مبعنى اأنها 
تب���داأ مّم���ا قيل من قب���ُل ) اأي ماكتب���ه الكاتب يف 
زمن �س���ابق لتفاعلنا مع العمل ، املرتجمة ( ، ثم 
حت�س���ل املحادثات االآن ) يف الزمن احلا�سر ( ، 
و�ست�س���ّكُل م�س���تقبلك فيما بع���ُد . اإّن اأمرًا مماثاًل 
يح�س���ل م���ع االأعم���ال االأدبي���ة املكتن���زة بالزمن 
خال���دة  اأبدي���ة  ولي�س���ت   (  TiMe - fuLL
مفارقة للزمن TiMeLess كما ي�سفها اأحيانًا 
ال�س���غ�ف�ن املكتنزون باحلما�س���ة جت���اه االأدب 
( ، ورمب���ا يك����ن املعن���ى االأك���رث دالل���ة يف هذه 
امل��س����عة ه� - بب�س���اطة - ال�س���ياق املا�س�ي 
اأو الف���رتة املا�س����ية لعم���ل اأدب���ي ما . و�س���فُت 
يف مث���ال الكاتب���ة ج����رج اإلي�ت اأع���اله " مراآة 
اإلي�ت يف حكايتها  " خمدو�س���ة ؛ لكّن ماكتبته 
الرمزي���ة كان ع���ن " دعام���ة زجاجي���ة اأو �س���طح 
وا�س���ع من احلديد امل�س���ق�ل امللّمع وامل�س���ن�ع 

بطريقة متّك���ُن خادمة املنزل من م�س���حه بقطعة 
قما�س���ية " يف �س���ياق احلديث عن جتربة علمية 
ح�ل علم الب�س���ريات ، وتلك �سردية غري مدَرَكة 
على وجه التقريب ) فمن ذا الذي ي�ستخدُم مراآة 
من احلديد امل�س���ق�ل امللّم���ع يف ي�منا هذا ؟ ( ، 
وال�سردية ذاتها متم��سعة يف �سبكة خمتلفة من 
العالقات االجتماعي���ة ) من ي�ّظف خادمة منزل 
يف ي�منا هذا ؟ ( . ن�ستطيع اأن نلمح ، وبطريقة 
ال�سك�س���بريية  امل�س���رحيات  كّل  يف   ، م�س���ابهة 
خماوف���ه ) اأي �سك�س���بري ( م���ن احل���رب االأهلية 
الت���ي كان���ت ُتع���دُّ الهاج����ض االأعظ���م يف زمنه . 
النّق���اد امل�لع�ن يف ال�س���ياق االأ�س���لي لالأعمال 
االأدبية غالبًا ماي��س���ف�ن ِب�النّقاد التاأريخانيني 
الف�س���ل  �س���اأتعامل يف   (  .  hisToricisT
الت���ايل م���ع نظرائه���م م���ن النّق���اد امل��س����فني 

. ) forMaLisT بال�سكالنيني
    يح�سل جتّذر االأدب يف ما�سيه اأي�سًا عرب فكرة 
 LiTerary infLuence التاأثري االأدبي
: يتتّبع الُكّتاب يف العادة " �س���جرة عائلية " من 
االأعمال االأدبية التي اأّثرت فيهم وهم منغم�س�ن 
يف تعديل و�س���ياغة ق�س�س���هم ، وم��س�عاتهم 
، ولغته���م ، واأ�س���كال تناوله���م لالأجنا�ض االأدبية 
وكّل �س���يء اآخر يختارون���ه يف حرفتهم االأدبية 
) لك���ن يت�ّج���ُب االنتب���اه اإىل حقيق���ة اأّن الُكّتاب 
الي�س���ّرح�ن باحلقيق���ة - يف الع���ادة - ب�س���اأن 
ه����ؤالء الذي���ن اأّثروا فيه���م التاأث���ري االأعظم ! ( . 
 JaMes Joyce ج�ي����ض  جيم����ض  يّتخ���ذ 
 uLysses ) 1922 يف روايت���ه ي�لي�س���ي�ض 
( مث���ال اأودي�س���ي��ض البط���ل يف ق�س���ة امللحمة 
اله�مريو�س���ية ويجعله ي�ستحيُل مثااًل اإيرلنديًا 
معا�س���رًا ؛ وه���� اإذ يفعل هذا فاإمن���ا يغرّيُ منط 
تفكرينا ب�ساأن مايك�نه البطل وماتك�نه امللحمة 
مع���ًا . اإّن هذه " ال�س���جرة العائلي���ة " من التاأثري 
االأدب���ي ت�س���تمّد جتّذرها املا�س����ي اأي�س���ًا عرب 
الن����ع االأدبي genre : الن����ع يعني النمط 
فح�س���ب ) حكايات االنتقام املاأ�س���اوية ، ق�سائد 
احل���ب ، ق�س����ض التحّري���ات الب�لي�س���ية، وه� 
يف الغالب ي�س���تجيُب اأو ميّثل اإجابة لالأ�س���الف 
ال�س���ابقة من االأن�اع االأدبية ، وهذه اال�ستجابة 
ه���ي مايجعُل اال�س���تعارة املجازي���ة يف االأدب - 
باعتباره���ا حمادث���ة ح�اري���ة - وا�س���حة عل���ى 

نحٍ� �سديد اخل�س��سية . لناأخذ مثاًل يف الن�ع 
االأدبي اخلا�ض برواية التحّريات الب�لي�س���ية : 
�سارل�ك ه�ملز ، بطل روايات ) اآرثر ك�نان دويل 
( ، �سخ�س���ية ط�يل���ة ، دينامية ، على �س���يء من 
النحافة ، ق�ية، ذك�رية ال�سمات ؛ اأما �سخ�سية 
ال�س���يدة ماربل بطلة روايات ) اأغاثا كري�س���تي ( 
فهي - وكاإ�س���تجابة مبا�سرة ل�سخ�سية �سارل�ك 
ه�ملز يف اجليل الالحق - فهي �سخ�سية وديعة 
تتمظهر يف �س�رٍة تبدو معها اإمراأة كبرية ال�سن 
ت�سمحّل يف اخللفية الروائية ) ب�س�رة ق�سدية 
( ، وهي بهذه ال�س���اكلة متّثُل ا�س���تجابة معاك�سة 
) بل ورمبا حتى ت�بيخًا ( لل�سخ�س���ية الروائية 
الت���ي ميّثلُه���ا ه�ملز . اإبت���دع الكات���ب االأمريكي 
 ، augusT DerLeTh اأوغ�س���ت ديرلث
وعل���ى العك�ض من االأمثلة ال�س���ابقة ، �سخ�س���ية 
) �س����الر ب�ن���ز ( التي تبدو مطابقة ل�سخ�س���ية 
 7b PraeD ه�ملز بدقة كبرية ) يقيُم ب�نز يف
sT  بداًل من   221b baker sT. ، و�سديقه 
ه���� الدكت����ر باركر ولي����ض الدكت�ر وات�س����ن 
، و�س���قيقه ه���� بانكروفت ولي����ض مايكروفت ( 
وه���ذا اأمٌر جمي���ل يف ذاته ) الينبغي اأن نن�س���ى 
حقيق���ة اأّن االأدب ميك���ن اأن يتن���اول اأّي �س���يء 
وكّل �س���يء ( ؛ لكن هل ترغب يف �سياق حمادثة 
ح�اري���ة اأن ت�س���مع اجلمل���ة ذاته���ا ) واملفردات 
وال�س���ياقات واالأف���كار ذاتها ( مرة تل���� اأخرى ؟ 
يح�س���ُل اأحيان���ًا اأن ت�س���تطيل فكرة " ال�س���جرة 
تقلي���دًا  تغّط���ي  لك���ي  " ه���ذه ومتت���ّد  العائلي���ة 
جغرافيًا اأو فكرة ق�مية : نحُن نتحّدُث دومًا عن 
اأدب اإنكلي���زي ، اأو اأدب كين���ي ، اأو اأدب ياباين؛ 
لكن عندما مت�س���ي املحادث���ة احل�ارية مرة بعد 
اأخ���رى لكي تتن���اول وقائع مطروق���ة يف اأزمان 
واأماكن متباينة فحينها اليع�د االأدب م��س�عة 
منتمي���ة ملح���ّدداٍت ق�مية �س���ّيقة اأو زماٍن حملي 
حمدود ؛ بل ي�س���تحيُل م��س����عة " ع�سية على 
التنمي���ط القيا�س���ي يف املكان والزم���ان " ) 8 ( ، 
وميك���ُن حينها للمحادث���ة احل�ارية التي ميثلها 
االأدب اأن مت�س���ي اإىل حيث ي�ج���د ه�ؤالء الذين 
يب���دون قادري���ن - وراغبني اأي�س���ًا -  يف اإطالق 
االأدب اإىل االأعايل غري امل�سب�قة بداًل من ح�سره 
يف اإطار حم���ّدداٍت زمانية اأو مكاني���ة اأو ق�مية 

�سّيقة .

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

ال تقلقوا !!
مْل تبرِت احلرُب الغبّيُة غرَي اأقدامي ..

                     وبع�َض مالحمي
مْل جتدِع االأنَف الكبرَي ..

ومل تغرّيْ �صورتي، اأو لهجتي
اأنا اأن�صُع االأوراِق ..

اأ�صبُه دفرًتا يف مكتِب الوفياِت ..
ماَت مراجُعوُه بعط�صٍة
اأنا اأجمُل االأ�صواِت ..

ي�صمعني اجلنوُد مبو�صٍع يف احلرِب ..
ماَت م�صّيدوُه بعط�صٍة 

اأنا �صّيُق االأنفا�ِض، اأعط�ُض خائًفا
وُت�صيُبني احلّمى، واأ�صبُح مرَهًقا

                  عنَد ا�صتداِد الق�صِف ..
اأو حنَي اقرتاِب اجازتي،

ولرمبا، عنَد اقرتاِب جنازتي!

ال تقلقوا !!
مازلُت حّيا، نا�صَر اجليناِت ..

يل �صبٌع من ال�ّصاعاِت، والبقراِت، واالأرواِح ..
واحلرُب العقيُم �صجاُلنا

مل تربِك االأع�صاَب، اإّن يدي تطاوعني ..
ورائحتي الّذباُب مغّردا

وخطيئتي، هي هذه الكلماُت، ..
               ال ماأوى لها.

واحلرُب تعمُل جّيًدا
بقراُتها ال�ّصبُع ال�ّصماُن تكاثرْت،

كتكاثِر الفريو�ِض يف الّرئِة ال�ّصقيْم
مل تاأكِل االأعياَد ..

فالّت�صريُق، والف�صُح اجلميُل، ..

وعطلُة امليالِد، والفطُر املبارُك ..
ٌة متما�صكْة. ق�صّ

مل ت�صرِب االأنهاَر ..
فاملاُء الفراُت ُمي�ّصٌر ب�صهولٍة لل�ّصاربنَي

             ُمي�ّصٌر للّزرِع، واالأيتاِم، واملر�صى، ..
وللمتعّففنَي، ومن ت�صّرَر بالوباء ..

ومل ميْت!
واحلرُب تعمُل دائًما

مْل تقطِع االإيعاَز ..
بل �صلٌل ب�صيٌط يف عقارب �صاعتي.

ال تقلقوا !!
لي�َض الّتنّف�ُض �صّيًقا

وحرارتي مثُل الّربيِع لطيفٌة
ال تقلقوا يا اأّيها القّراُء، ..

           فامل�صت�صفياُت قريبٌة
           واحلافالُت قريبٌة

           واأ�صّرُة املتخا�صمنَي قريبٌة
نِع احل�صارِة .. واأنا الذي مي�صي على قدمنِي من �صُ

ثابًتا، متمّهال.
ال تقلقوا !!

ما زلُت اأملُك حا�ّصة ال�ّصّم اجلميلِة ..

اأملُك الّرئتنَي، والُبلعوَم، والعيننَي ..
اإّن اأ�صتطيُع حتّمَل الفريو�َض يف ُي�صٍر ..

واأن اأتقّبَل احلْجَر البعيَد بال دواٍء ..
اإّنني اأحتاُج اأوراًقا فقْط.
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العمود
الثامن

�س���در عن دار امل���دى كتاب "�س���احرات ال�س���ينما.. فن وحب 
وحرية" للناقد ال�س���ينمائي بندر عب���د احلميد. وفيه يتناول 
مئة وخم�س���ًا واأربعني جنمة �سينمائية �ساحرة من جن�سيات 
يخت���ار  حي���ث  الكت���اب،  يف  ير�س���دها  خمتلف���ة،  ومراح���ل 
ال�س���احرات م���ن بني اأك���ر من 2500 جنم���ة عاملي���ة تقريبًا، 
م���ع الرتكيز على ال�س���رة الذاتية لكل جنم���ة واأهم اأدوارها 
ال�س���ينمائية، مع خمتارات من اأعمالها واأقوالها. والكتاب ال 
يتحدث فقط عن �ساحرات ال�سينما بقدر ما يك�سف بالتوازي 
عن ال�س���دمة الت���ي خلقها اخرتاع ال�س���ينما، التي ولدت من 
معط���ف الت�سوي���ر ال�سوئي واأ�س���رار الفيزي���اء والكيمياء 

والطاقات الب�سرية املبدعة..

من املعتاد اأن الكوارث واالأزمات 
تخرج اأف�سل ما يف االإن�سان 

حني تدفعه للت�سامن مع غره 
والتخلي عن اأنانيته،  وتدفعه 

للت�سامن حتى مع الذين يختلف 
معهم اأو ينا�سبهم العداء، ففي 

بريطانيا قدم رئي�س حزب العمال 
املعار�س كر �ستارمر در�سا يف 
االإن�سانية حني كتب ر�سالة على 
ح�سابه اخلا�س يف تويرت بعد 

نقل رئي�س الوزراء بوري�س 
جون�سون اإىل العناية املركزة: 

كل  رهيب.  ب�سكل  حزينة  "اأخبار 
البالد تقف مع رئي�س الوزراء 

خالل هذا الوقت ال�سعب للغاية.. 
اإ�ستمر يف القتال يا بوري�س.. 
كلنا خلفك". لكن الكوارث يف 

الوقت نف�سه ت�سكل فر�سة ذهبية 
لهواة حكومة الكتلة االأكرب للرتبح 

من يان�سيب املنا�سب، فقد كانت 
النا�س يف هذه البالد املنكوبة 

بجهل ال�سا�سة تنتظر تعاطفا مع 
ال�سحايا وعوائلهم، فاإذا بالقادة 

"الكبار" ي�سهرون الليايل من اأجل 
اأن ال تت�سكل حكومة جديدة ، واأن 
يبقى عادل عبد املهدي جال�سا على 

اأنفا�س العراقيني بعد اأن حقق 
الرقم القيا�سي يف عدد �سحايا 

االحتجاجات.
يف كل يوم نحن اأمام م�سهد �سديد 

التناق�س وموغل يف ال�سخرية، 
جهات م�سلحة تطلق �سواريخ 

بكل االجتاهات ، يف الوقت نف�سه 
تقوم هذه اجلهات بن�سر بيانات 
ت�سرح فيها موا�سفات وقيا�سات 

رئي�س الوزراء الذي تريده، 
وبدال  من  اأن يطالب جمل�س 
النواب باإجابات �سافية على 

: كيف ا�ستطاعت هذه  �سوؤال حمررّ
ال�سواريخ اأن تتنقرّل يف الب�سرة 
ة ور�ساقة،  ومدن اأخرى، بكل خفرّ

والطريق مزروعة مبئات 
ال�سيطرت؟ نراهم يهرولون 
�سوب الف�سائيات يطلقون 

خطابات تطغى عليها لغة املنافع، 
ر اأ�سحابها اأنف�سهم للدفاع  وُي�سخِّ

عن اخلراب، مدَّعني اأنهم بذلك 
ُينقذون العراق. 

تنتظر النا�س ردًا من القوى 
ال�سيا�سية ِب�ساأن عدم تنفيذ 

وعودها يف االإ�سالح، فيخرج 
عليهم من يقول ملاذا ال يجرب 

ال�سيد عادل عبد املهدي حظه يف 
�سنوات جديدة؟، ومثل ماليني 

العراقيني ال اأملك اأن اأمنع اأي 
�سيا�سي من اأن يرتبع على كر�سي 

احلكم ما دامت ال�سواريخ تتجول 
بحريتها يف بالد الرافدين. 

لقد توهمنا اأن التغير �سيجعل 
احلرية حق واالأمان حق، وحب 

احلياة حق، فاإذا نحن اأمام 
�سا�سة حولوا احلق اإىل �ساللة 

واحلياة اإىل جحيم يكتوي بناره 
معظم العراقيني. كنت اأمتنى لو 
�ساأل ال�سيد عبد املهدي  نف�سه ما 

الذي حتقق يف �سنته االوىل  ؟ 
بعد ت�سع �سبعة ع�سر عاما  من 

التغير ا�ستيقظنا على م�سوؤولني 
و�سيا�سيني، جاءوا با�سم 

املحرومني واملظلومني وحتولوا 
اإىل اأغنى طبقات املجتمع، 

�سدعوا روؤو�سنا بخطب عن دولة 
بون اأموال  القانون فيما هم يهررّ

ال�سعب، دمروا احلياة ال�سيا�سية 
واأقاموا بديال عنها جتمعات 

�سعارها املح�سوبية واالنتهازية. 
ال�سادة الذين يتغنون مبحا�سن 

عبد املهدي ، النا�س تريد اأن 
تعرف ماذا قدمتم لهم يف زمن 

كورونا  وانتم تهتفون :  عادل 
عبد املهدي من جديد ولت�سربوا 

روؤو�سكم يف"احلائط".

 كورونا 
يف زمن ال�صواريخ 

�ساحرات ال�سينما

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  حال���ة  العراقي���ة 
)االربع���اء( اأن درجات احل���رارة �سرتتفع 
قلياًل ع���ن معدالته���ا لالأيام املا�سي���ة، واأن 
اجلو �سيكون غائمًا يف  بع�س املناطق.   
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حتماتقريــــر .... ال��وب��اء  على  �سننت�سر  اجل���اب���ري..  �سمرقند 
حممد جا�سم

*  ماذا ي�سغلك االآن ؟
يل قلب دائم احلديث، ال يتوقف 
اأب���دا، لذل���ك ان���ا ب�س���دد كتاب���ة 
جدي���دة  ق�س�سي���ة  جمموع���ة 
اكمل���ت ثلثه���ا، ويل جمموع���ة 
�سعري���ة اع���دت �سياغتها للمرة 
الثالثة، وقد اطبعها هذه ال�سنة. 
وانا متفائلة اننا �سننت�سر على 

وباء الكورونا حتما. 
  *ما هو اآخر عمل لك؟

عل���ب   ( ق�س�سي���ة  جمموع���ة 
كربيت( �سدرت عام 2017 عن 

دار الرو�سم – بغداد
*  هل ان���ت را�سية عما قدمتيه 

يف م�سرتك ؟
لوكنت على �سلح مع الر�سا، ملا 
ثاب���رت لالف�سل، انه فوران يف 

دمي ال يتوقف عن التدفق القلق 
كي اكتب ب�سدق و�سجاعة.

  *ما هو التغير الذي تتمنينه 
يف العراق؟

تغير جذري لالأنظمة احلاكمة، 
وتعدي���ل يف القوانني، وخطط 
تنموية ترفع من �س���اأن العراق 

و�سعبه االأ�سيل. 
  *�سخ�سية تتمن���ني ان تلتقني 

بها اليوم، وملاذا؟
ال�ساع���ر " ميثم احلربي" الذي 
اعتربه مو�سوعة اأدبية متنقلة، 
ي�سخ اليك يف حوار ب�سيط كمًا 

عجيبا من املعرفة والروؤى.
  كتاب تعودين اليه دائما؟

اعود لكتب النر، الن الق�سيدة 
النرية يف كل قراءة لها تعطيك 

وجها اخر لوجودها  
* م���اذا ت�ساهدي���ن، وت�سمعني، 

وتقراأين ؟
االأجنبي���ة،  االأف���الم  ا�ساه���د 
وكل  املو�سيق���ى  وا�سم���ع 
اغني���ة حديث���ة وقدمي���ة، واقراأ 
االخب���ار واملقاالت، يف العامني 
يف  ك�سول���ة  كن���ت  االأخري���ن 

القراءة. 
  *ه���ل متني���ت اخت�سا�سا اآخر 

لعملك؟
عانيت كثرا يف حياتي، عملت 
مبك���را، جاه���دت يف كل عم���ل 
ا�ستطع���ت احل�سول عليه ب�سق 
االنف�س، وما زلت اعمل يف عمل 
مت���اح وابدع في���ه بغ�س النظر 
ع���ن كون���ه �سم���ن اخت�سا�سي 

الكون انا �سمن تطويره.
* اأمني���ة حتقق���ت، واأخ���رى مل 

تتحقق؟
فوزي باجلائزة االأوىل لالبداع 

عل���ى الوطن العربي يف الق�سة 
الق�سرة، ما مل يتحقق مر�سود 

�سمن خطتي اال�سرتاتيجية. 
* كيف تنظرين للتظاهرات؟

اأرى فيها معجزة �سعب مل تقدر 
كل تل���ك التحدي���ات ان تده�سه 
حت���ت �سرفاته���ا اللئيم���ة، اأرى 
ق���وة �سادق���ة ت�سف���ع الغادرين 

وتلقنهم در�سا.
* ماذا قدم���ت الخوتك ال�سباب 

العراقي يف التظاهرات ؟
واو�سل���ت  وا�سج���ب،  اكت���ب، 
�س���وت العراق اىل كل مهرجان 
خ���ارج الوط���ن العرب���ي �سمن 
الدعوات املوجهة يل، وتربعت 
مبا اق���در علي���ه ان���ا وعائلتي . 
وادعو لهم ليل نهار ان الي�ساب 
احدا منهم بالوباء حتى التهبط 

معنويات االخرين.

حول العالم

جون لينون من خلف كمامته: ل�ست وحيداً
الربيطاين  ال���روك  مغني  زال  م��ا 
 )1980  -1940( ل��ي��ن��ون  ج���ون 
منها،  امل��ت��م��ردة  م��واق��ف��ه،  ي��ع��ل��ن 
وال��ف��و���س��وي��ة، وامل��ت�����س��ام��ن��ة مع 
ال��ت��ح��رر  ال�����س��ع��وب يف  ح���ق���وق 
كما  للحرب  وامل�سادة  وال�سالم، 
على  االأم��رك��ي��ة  احل���رب  يف  فعل 

فيتنام.
تظهر ر�سمة على املعلم ال�سهر يف 
العا�سمة الت�سيكية براغ وامل�سمى 
"جدار لينون" املغني وهو يرتدي 
كمامة، توقيًا من فرو�س كورونا 
الذي اأ�ساب اأكر من األف ت�سيكي 

حتى االآن.
واأماكن  حدودها،  ت�سيكيا  اأغلقت 
على  وحظرت  العامة،  التجمعات 

ال�����س��ك��ان م���غ���ادرة م��ن��ازل��ه��م دون 
تغطية اأنوفهم، واأفواههم من اأجل 

وقف انت�سار فرو�س كورونا.
ه���ك���ذا ف��ع��ل ل��ي��ن��ون م�����س��ت��ج��ي��ب��ًا 
يف  يظهر  اجل���دي���دة.  للتعليمات 

املعر�س ال�سارعي، الذي ال تخطئه 
وفمه،  اأنفه  مغطيًا  ال�سياح،  اأعني 
كما كان دائمًا حا�سرًا على اجلدار 
لالحتجاجات.  رم����زًا  م��ث��ل  ال���ذي 
ي��ر���س��م ال���ر����س���ام���ون وي��خ��رب�����س 

ال���ه���واة، وال�����س��ل��ط��ة مت��ح��و. مير 
ال��ن��ا���س م���ن اأم�����ام اجل�����دار وه��م 
ويطالعون  ال��ك��م��ام��ات،  ي��رت��دون 
تتو�سط  التي  لينون  جون  لوحة 
التي  وال��ك��ل��م��ات  ال��ر���س��وم  اآالف 

كان  حني  البيتلز،  فرقة  بها  تغنت 
قبل  اأع�سائها  اأح��د  لينون  ج��ون 
انف�سالهم عام 1970. يف العا�سر 
ال��ذك��رى  �ستحل  ال�سهر،  ه��ذا  م��ن 
البيتلز  فرقة  النف�سال  اخلم�سون 
�ستينيات  يف  النا�س  �سغلت  التي 
بريطانيا  ويف  امل��ا���س��ي.  ال��ق��رن 
تعود اأغنية  Imagine، لتكون 
اأغ��ن��ي��ات  اأك���ر ع�سر  م��ن  واح����دة 
حجرهم  يف  وه��م  النا�س  يتابعها 
تف�سي  م��ع  االأي����ام  ه���ذه  ال�سحي 

الفرو�س.
عاملًا  تتخيل  ال��ت��ي  االأغ��ن��ي��ة  ه��ذه 
واأدي����ان  ب��ال ح����دود، وب���ال دول، 
لينون  اأ�سدرها جون  وجن�سيات، 
عام 1971 �سمن األبوم يحمل ذات 

اال�سم.
�سعبية  ذات  االأغ��ن��ي��ة  زال����ت  م���ا 
ال����ع����امل، وي���ج���ري  وا����س���ع���ة يف 
وب��اء  و���س��ط  االآن  ا�ستح�سارها 
كورونا، الأن كلماتها حتمل طابعًا 
اإن�سانيًا، بعيدًا عن تغول ال�سيا�سة 

وج�سع راأ�س املال.

"هاري  رواي��ات  موؤلفة  رولينغ،  كاي  جاي  الربيطانية،  الكاتبة  قالت 
بعد  وذل��ك  كوفيد-19،  مر�س  باأنَّه  ا�ستبهت  مما  تعافت  ها  اإنرّ بوتر"، 
"تويرت":  على  ح�سابها  على  رولينغ  وكتبت  املر�س.   من  اأ�سبوعني 
كوفيد- اأعرا�س  جميع  لدي  كانت  املا�سيني،  االأ�سبوعني  مدى  "على 
19 رغم عدم اإجرائي للفح�س".  كما ن�سرت ت�سجياًل ُم�سورًا الأ�سلوب 
تنف�س، قالت اإنه �ساعدها يف التغلب على اأ�سواأ االأعرا�س لديها، والذي 
وقالت:  املتحدة.   اململكة  يف  طبيًبا  يعمل  ال��ذي  زوجها  به  اأو�ساها 
"تعافيت متامًا واأريد اأن اأ�سارك اأ�سلوبًا اأو�ساين به االأطباء، ال يكلف 
ي�ساعد  اأو  ي�ساعدكم  قد  لكنه  جانبية،  اأعرا�س  اأيرّ  ي�سبب  وال  �سيًئا، 
اأحبرّتكم كثًرا، مثلما حدث معي".  وحتظى رولينغ )54 عامًا( �ساحبة 

�سل�سلة كتب "هاري بوتر" واالأفالم التي حملت اال�سم ذاته باإعجاب 
املاليني يف اأنحاء العامل، وهي اأحدث من اأعلن من امل�ساهر تعافيه 

من املر�س الذي ي�سببه فرو�س كورونا امل�ستجد، والذي ح�سد 
حياة اأكر من 70 األف �سخ�س عاملًيا.

اأعلنت مغنية البوب االأمركية، ليدي غاغا، اأم�س 
االأول االثنني، عن بث مو�سيقي عاملي ي�سارك فيه 

بول مكارتني ليزر وبيلي اإيلي�س واآخرون، وذلك 
يت�سدون  الذين  ال�سحية  بالرعاية  العاملني  لدعم 

و�سُيذاع  عاملًيا.   امل�ستجد  ك��ورون��ا  فرو�س  لتف�سي 
احلدث الذي يحمل عنوان "عامل واحد: معًا باملنزل"، عرب 

عدة قنوات تلفزيونية و�سبكات رقمية باأنحاء العامل يف 18 
ني�سان. و�سيقدمه مذيعو الربامج التلفزيونية الليلية جيمي 

كيميل وجيمي فالون و�ستيفن كولبر. 
ه��وؤالء  ح�سد  يف  �ساهمت  اإن��ه��ا  قالت  التي  غ��اغ��ا،  وُدِع��َي��ت 

تطورات  ب�ساأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإف��ادة  اإىل  النجوم، 
وهو  امل�سروع،  عن  للك�سف  االإثنني،  يوم  كورونا،  فرو�س 

الفقر.   ملكافحة  �سيتيزن"  "غلوبال  جماعة  مع  م�سرتك  جهد 
دوالر،  مليون   35 بالفعل  جمعوا  املنظمني  اإنَّ  غاغا  وق��ال��ت 

للم�ساعدة يف تخفيف االأزمة.  و�ستذهب االأموال ل�سالح �سندوق 
اال�ستجابة للت�سامن، من اأجل مكافحة مر�س كوفيد-19، التابع 

البث  قبل  اأم��وال  اإن هدفهم جمع  وقالت  العاملية.  ال�سحة  ملنظمة 
التلفزيوين املنتظر، حتى ي�ستطيع امل�ساهدون "اجللو�س والتمتع 

بالعر�س الذي ت�ستحقونه جميًعا".

ليدي غاغا تنظم بثًا 
مو�سيقيًا لدعم العاملني 

بالقطاع ال�سحي

موؤّلفة "هاري بوتر" تتعافى من اإ�سابة 
تملة.. وهذه ن�سيحتها كورونا حمحُ

اأحد  االأطباء يف  انتابت  الذعر  حالة من 
ا�ستباههم  بعد  العراقية  امل�ست�سفيات 
يعملون  كانوا  لهم  زم��الء  بوجود 
م���ع ح����االت م�����س��اب��ة ب��ف��رو���س 
دفعهم  م��ا  امل�����س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 

زوج  روى  وق��د  املر�سى.  وت��رك  للهروب 
العمليات  غرفة  من  االأطباء  ه��روب  حادثة 
امل�ست�سفيات  اأح��د  يف  زوجته  والدة  اأثناء 
مبحافظة املثنى العراقية. وظهر الزوج يف 
مقطع فيديو وتناقله نا�سطون على مواقع 

ال��ت��وا���س��ل، وه��و ي���روي احل��ادث��ة، عازيا 
�سبب هروب االأطباء اإىل اال�ستباه باإ�سابة 
زمالء لهم بفرو�س كورونا كونهم قادمني 
من م�ست�سفى "الهالل" الذي كان خم�س�سا 

لعالج احلاالت امل�سابة بالفرو�س.

اأ�سهر من االآن، مل يكن معظمنا  قبل 3 
يعرف �سيئًا عن فرو�س كورونا، ومل 
تكن لدينا اأي فكرة عن الطريقة التي 
�سيغر بها حياتنا، وفقًا ل�سحيفة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  ميل"  "ديلي 
واليوم، هناك اأكر من مليون 
بالفرو�س  م�ساب  �سخ�س 
العامل. وما  اأنحاء  يف جميع 
�ستنتهي  م��ت��ى  نعلم  ال  زل��ن��ا 
�ستعود  ومتى  اجلائحة  هذه 

احلياة اإىل طبيعتها.
يتقدم  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
ف��ه��م ال��ع��ل��م��اء ل��ل��ف��رو���س 
ما  اإذن،  ملحوظة.  بوترة 
الذي تعلمونه عن الفرو�س 
ال��ت��اج��ي ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه��ذا؟ 
ي��ن�����س��ح ك��ث��ر م���ن ال��ع��ل��م��اء 
عن  م��رتي��ن  م�سافة  ب��االب��ت��ع��اد 

معهم.  نعي�س  ال  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س 
اإىل  ت�ستند  القاعدة  ه��ذه  اأن  ويعتقد 
جتارب من ثالثينيات القرن الع�سرين، 
وت�سر اإىل اأن الرذاذ الذي يتم اإطالقه 
ينتقل  اأن  ميكن  والعط�س  ال�سعال  من 
ع��ل��ى ب��ع��د م��رت اأو م��رتي��ن. ل��ك��ن ه��ذا 

املفهوم قد عفا عليه الزمن.
هناك كثر من اجلدل حول قيمة اأقنعة 
ال��وج��ه واأه��م��ي��ت��ه��ا يف احل��م��اي��ة من 
توليكني،  ف��ان  كري�س  وق��ال  ك��ورون��ا. 
مقتنع  غر  اإنه  معدية  اأمرا�س  طبيب 
اإىل  بحاجة  االأ�سحاء  االأ�سخا�س  باأن 
ارت���داء االأق��ن��ع��ة. واأو���س��ح اأن وج��ود 
�سيء ما على وجهك قد يجعلك ترغب 
"اإذا ابتعدت  اأكر. واأ�ساف:  يف مل�سه 
اآخ��ر  �سخ�س  اأي  ع��ن  م��رتي��ن  م�سافة 
باخلارج، فلن حتتاج اإىل قناع وجه". 
االأقنعة  باأن  اآخرون  يجادل  ذلك،  ومع 

للقطرات  ماديًا  توفر حاجزًا  اأن  ميكن 
من  خ�سو�سًا  الفرو�س،  تن�سر  التي 
اأي  لديهم  االأ�سخا�س امل�سابني ولي�س 
اأعرا�س. ميكن اأن تبقى القطرات التي 
على  عديدة  ل�ساعات  الفرو�س  حتمل 
االأ�سطح املختلفة التي قد نلم�سها بعد 

ذلك، كما تقول الدكتورة �سينغ.
الفرو�س  اأن  حديثة  درا�سة  وك�سفت 
ملدة  الهواء  يف  معلقًا  يبقى  اأن  ميكن 
اأن يبقى  اإىل 3 �ساعات. وميكن  ت�سل 
�ساعة  مل���دة 24  امل��ق��وى  ال����ورق  ع��ل��ى 

وعلى البال�ستيك ملدة 72 �ساعة.
اأ���س��ب��ح م��ن امل��ع��روف اأن ال��ع��وار���س 
ل��ك��وف��ي��د -19 ه��ي ارت��ف��اع  ال��رئ��ي�����س��ة 
م�ستمر.  و�سعال  احل���رارة  درج��ة  يف 
املذكورة  االأخ��رى  االأع��را���س  و�سملت 
ال��ت��ع��ب وال��ت��ه��اب احل��ل��ق وال�����س��داع 

واالإ�سهال والقيء.

هروب اأطباء من غرفة عمليات يف املثني خوفا من كورونا.. 

ماذا يعرف العلماء عن كورونا حتى الآن؟
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