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جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

�أم����س  �ل�ص���حة،  وز�رة  �أعلن���ت 
�لثالث���اء، ت�ص���جيل 216 �إ�ص���ابة 
جديدة بفايرو����س كورونا. وقالت �لوز�رة 
يف بيان تلقت )�ملدى( ن�ص���خة منه، �نه "مت 
فح�س )٤٩2٠( منوذج يف كافة �ملخترب�ت 
�ملخت�ص���ة يف �لعر�ق وبذلك يكون �ملجموع 
�لكلي للنماذج �ملفحو�صة منذ بد�ية ت�صجيل 
�ملر����س يف �لع���ر�ق )1٩٩٣6٧( و�صجل���ت 
�ملخت���رب�ت )216( ��صابة منه���ا ٧٩ ��صابة 
مت �كت�ص���افها م���ن خ���الل �لتح���ري �لن�ص���ط 

ولي�صت لديهم �عر��س".
و�كدت �لوز�رة �ن "�ال�صابات موزعة على 
�لنحو �التي: بغد�د/ �لر�صافة: 62، بغد�د/ 
�لكرخ: 1٠1، مدينة �لطب: ٥، �لنجف: ٥،  

�لب�ص���رة: ٣، �ربي���ل: ٨، باب���ل: ٨، كربالء: 
6، و��ص���ط: ٣، دياىل: 2، �لديو�نية: 1، ذي 

قار: 1، نينوى: ٩، �صالح �لدين: 2".  

م���الكات  تو��ص���ل  مت�ص���ل،  �ص���ياق  ويف 
وز�رة �ل�ص���حة جهودها لفح�س �مل�ص���ابني 
�مل�ص���كوك  وحج���ر  كورون���ا،  بفايرو����س 

باإ�صابتهم يف مناطق �لعزل.
ب���دوره، قال �لناطق با�ص���م وز�رة �ل�ص���حة 
�ص���يف �لبدر ل�)�ملدى( �ن �ل���وز�رة تنفي ما 

مت تد�ول���ه يف بع����س �ص���فحات �لتو��ص���ل 
�الجتماع���ي ع���ن تخ�ص���ي�س مبال���غ مالي���ة 
مقابل كل ��صابة ت�صجل يف دو�ئر �ل�صحة. 
وز�د "يف �لوق���ت �ل���ذي تو�ج���ه مالكاتن���ا 
�لطبية و�ل�ص���حية وعموم موؤ�ص�ص���اتنا يف 
بغ���د�د و�ملحافظ���ات خطر جائح���ة كورونا 
فانه���ا توؤك���د �ن ه���ذ� �ل���كالم ع���ار متاما عن 

�ل�صحة".
و�لبيئ���ة  �ل�ص���حة  وزي���ر  ز�ر  م���ن جانب���ه 
ح�ص���ن �لتميمي، حمافظة دياىل وبحث مع 
حمافظه���ا ومدير ع���ام د�ئرة �ص���حة دياىل 

�لو�قع �ل�صحي فيها و�آخر �مل�صتجد�ت. 
و�ك���د �لوزي���ر �ن �ل���وز�رة حتر����س عل���ى 
بو�ق���ع  للنهو����س  �لكام���ل  �لدع���م  تق���دمي 
�خلدم���ات �ل�ص���حية يف �ملحافظ���ة وتذليل 
كاف���ة �ملعوق���ات، م�ص���يد� بجه���ود �ملالكات 
جائح���ة  حمارب���ة  يف  و�ل�ص���حية  �لطبي���ة 

كورونا.
 تفا�صيل مو�صعة �ص4

 بغداد / املدى

�لوزر�ء  رئي�س  �أ�ص���اد 
�لكاظم���ي،  م�ص���طفى 
�أم����س، بالتن�ص���يق �لع���ايل ب���ني 
ومكافح���ة  �ملخاب���ر�ت  جه���ازي 
قت���ل  عملي���ة  يف  �الإره���اب 
�لقي���ادي يف تنظيم د�ع�س معتز 

�جلبوري.
وق���ال يحي���ى ر�ص���ول، �لناط���ق 
للق���و�ت  �لع���ام  �لقائ���د  با�ص���م 
�مل�صلحة، يف بيان تلقت )�ملدى( 
ن�ص���خة من���ه �إن "رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء �لقائ���د �لع���ام للق���و�ت 
�لكاظم���ي،  م�ص���طفى  �مل�ص���لحة 
جه���از  جه���ود  ويثم���ن  ي�ص���كر 
وجه���از  �لوطن���ي  �ملخاب���ر�ت 
مكافحة �الرهاب على تن�ص���يقهم 
�لع���ايل بتبادل �ملعلوم���ات �لتي 
�دت �ىل قت���ل �الرهاب���ي معت���ز 
نومان عبد نايف جنم �جلبوري 
�ملكن���ى )حجي تي�ص���ر( و�لذي 
ي�ص���غل من�ص���ب ما ي�صمى و�يل 
�لع���ر�ق ومع���اون زعي���م تنظيم 
ل�ص���وؤون  �الرهاب���ي  د�ع����س 
�لوالي���ات كاف���ة وم�ص���وؤول عن 
�لتخطيط و�لتن�ص���يق للعمليات 

�الرهابية �خلارجية، و�لذي مت 
��صتهد�فه ب�صربة جوية من قبل 
ط���ر�ن �لتحال���ف �ل���دويل وفق 
عر�قية  ��ص���تخبارية  معلوم���ات 
منت�ص���بي  �بطالن���ا  ومبتابع���ة 
�الجهزة �الأمنية له���ذ� �الإرهابي 

لفرتة لي�صت بالق�صرة".
وقبل �صاعات من بيان �لكاظمي، 
�أكد جهاز مكافح���ة �الإرهاب، �أن 
"معتز �جلبوري"، جنا من 16 

عملية �غتيال �صابقة.
جه���از  با�ص���م  �ملتح���دث  وق���ال 
�ص���باح  �الره���اب  مكافح���ة 
�لنوم���ان، �إن "�الرهابي �ملقتول 
كان يت�ص���رت باملدني���ني و�لرعاة 
يف �ملناط���ق �ل�ص���حر�وية �الأمر 
�لذي جنب �جلهاز قتله خوًفا من 

وقوع خ�صائر بني �ملدنيني".
مكافح���ة  "جه���از  �أن  و�أ�ص���اف 
�الإره���اب ظ���ل يتاب���ع �الإرهابي 
بعد هروبه �ىل �ص���وريا و�أعطى 
معلومات ��ص���تخبارية للتحالف 
مب���كان وج���وده"، الفًت���ا �إىل �أن 
"عملي���ة قتل �الإرهابي �أ�ص���فرت 
ع���ن �عتقال عدد م���ن �الرهابيني 

وهم يف طور �لتحقيق".
 التفا�صيل �ص3

نواب يحاولون اإيجاد خمرج لإبعاد راأ�ص احلكومة ال�صابقة عن التهم 

 بغداد/ املدى

ياأم����ل نا�ص����طون �ن ت�ص����تثمر 
"تعلي����ق  ف����رتة  �حلكوم����ة 
�الحتجاج����ات" �لت����ي �صت�ص����تمر حتى 
بد�ية �ل�صهر �ملقبل، لال�صر�ع يف ك�صف 
م�ص����ر �ملتظاهرين �ملختفني، وحتديد 
هوية �مل�ص����وؤولني عن مقت����ل �ملئات من 

�ملحتجني.
وتقدر جه����ات حقوقية وجود نحو 6٠ 
متظاهر� ماز�لو� يف ع����د�د �ملفقودين، 
فيما يقدر عدد قتلى �الحتجاجات باكرث 
من 6٠٠ ونحو 2٥ �لف م�صاب، وُتتهم 
�طر�ف �صيا�صية وف�صائل م�صلحة بتلك 

�حلو�دث.
�لتز�مه����ا  ج����ددت  بدوره����ا  �حلكوم����ة 
بالتحقيق �لنزيه و�مل�ص����تقل يف �أحد�ث 

�لتظاه����ر�ت وم����ا ر�فقه����ا م����ن ح����االت 
�ختط����اف وتعذي����ب و�ختفاء ق�ص����ري، 
خالل ردها على بيان �ص����در موؤخر� من 

�المم �ملتحدة حول هذ� �ل�صاأن.
ويقول با�صم خ�صان، �لنائب و�لنا�صط 
�حلقوق����ي ل�)�مل����دى( �ن "�حلكوم����ة لو 
كان����ت �ص����ادقة يف نو�ياه����ا يف ك�ص����ف 
�جله����ات �ملتورط����ة بقت����ل �ملتظاهرين، 

عليها �ن تكون �كرث �صفافية".
ويوؤكد خ�ص����ان - وهو نائب عن �ملثنى 
م����از�ل يو�جه عر�قيل �صيا�ص����ية متنعه 
من تاأدية �ليمني �لد�صتورية يف �لربملان 

منذ ٩ ��ص����هر –  على �صرورة �ن يكون 
�ل����ر�أي �لعام "مطلعا على �جلهات �لتي 
تدير ه����ذه �للجان ويحا�ص����ب �ملق�ص����ر 
ولي�س �ال�ص����ارة �ليه فق����ط". وجاء يف 
�أن �الخ����رة  بي����ان ر�ص����مي للحكوم����ة 
�لتقري����ر �خلا�����س من  "�ّطلع����ت عل����ى 
مكت����ب حق����وق �الن�ص����ان �لتاب����ع لالأمم 
�ملتحدة يف �لع����ر�ق، �ملعنون، "حاالت 
و�الختف����اء  و�لتعذي����ب  �الختط����اف 
يف  �لتظاه����ر�ت  �ص����ياق  يف  �لق�ص����ري 
�ل����ذي  �لثال����ث"،  �لتحدي����ث  �لع����ر�ق: 
يغط����ي �لف����رتة �ملمت����دة من 1 ت�ص����رين 

�الأول 2٠1٩ ولغاي����ة 21 �آذ�ر 2٠2٠". 
وق����ال �لبي����ان �إن "�حلكوم����ة �لعر�قية 
بحق����وق  و�لتز�مه����ا  حر�ص����ها  توؤك����د 
�الن�ص����ان وكر�مته و�ح����رت�م �ملو�ثيق 
�لدولية �لت����ي وّقع عليه����ا �لعر�ق بهذ� 

�خل�صو�س".
و�أ�ص����اف �أن "�حلكوم����ة جتدد �اللتز�م 
كل  يف  و�مل�ص����تقل  �لنزي����ه  بالتحقي����ق 
�الأحد�ث �مل�صار �ليها يف �لتقرير، على 

وفق �ملنهاج �لوز�ري".
ي����وم  �ملتح����دة،  ل����الأمم  ون�ص����ر تقري����ر 
�ل�ص����بت �ملا�ص����ي، تفا�ص����يل �ختط����اف 

�ملتظاهري����ن يف �لع����ر�ق من����ذ ت�ص����رين 
�الأول �ملا�صي.

ووث����ق مكت����ب �الأمم �ملتح����دة حلق����وق 
�الإن�ص����ان �لتاب����ع لبعث����ة �الأمم �ملتحدة 
مل�صاعدة �لعر�ق )يونامي(، يف تقريره 
عن �الحتجاجات، حاالت �ص����ملت 12٣ 
����ا �ختف����و� يف �لفرتة م����ا بني 1  �صخ�صً
ت�صرين �الأول 2٠1٩ و21 �آذ�ر 2٠2٠. 
وم����ن بني ه����وؤالء، مت �لعث����ور على ٩٨ 
����ا، ولكن بقي 2٥ مفقوًد� �أو يف  �صخ�صً

حالة غر معروفة.
 التفا�صيل �ص2 

تفا�صيل جديدة عن جلان تق�صي ال�صجون ال�صرية �صتك�صف قريًبا 

احلكومة جتدد وعودها بالك�شف عن قتلة حمتجي ت�شرين 
ونا�شطون: جهات �شيا�شية �شتمنع التحقيقات 

بغداد خالية من املركبات مع تطبيق احلظر ال�سامل خالل اأيام العيد   .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

�أك���دت �للجن���ة �لقانوني���ة يف جمل����س �لن���و�ب �أن �لتعيين���ات 
�الإد�ري���ة يف مفو�ص���ية �النتخاب���ات جاءت بعيدة ع���ن تدخالت 
�لكت���ل �ل�صيا�ص���ية ورك���زت على �ملوؤه���الت و�خلربة، مبينة �نها �ص���تجتمع 
م���ع جمل�س �ملفو�ص���ني بعد عطلة �لعيد ملناق�ص���ة �جر�ء�ت ه���ذه �لتعيينات 
و�ال�ص���تعد�د�ت �لقائمة الإجر�ء �النتخابات �ملبك���رة. ويقول حممد �لغزي، 
نائ���ب رئي����س �للجن���ة �لقانوني���ة يف جمل�س �لن���و�ب  ل�)�مل���دى( �ن جلنته 
"�جرت �ت�صاال مع مفو�صية �النتخابات ��صتف�صرت خالله عن تعيني �ملدر�ء 
�لعامني و�الق�ص���ام و�لفروع يف �ملحافظات"، الفتا �إىل �أن "�ملفو�صية �كدت 
�نه���ا �ختارت �ملدر�ء �لعامني �جلدد بناء عل���ى �ملوؤهالت من دون �أي تدخل 
جلهات �صيا�ص���ية". و�أعلنت مفو�ص���ية �النتخاب���ات �ختيارها مدر�ء عامني 
جدد ��ص���تناد� لقانون مفو�صية �النتخابات ل�ص���نة 2٠1٩ بعد �بعاد �ملدر�ء 
�لعامني �ل�صابقني. ويلفت نائب رئي�س �للجنة �لقانونية �إىل �أن "�لتعيينات 
موؤقتة ملدة ثالثة �أ�صهر ومن يثبت كفاءته يف عمله خالل هذه �لفرتة �صتقوم 
�ملفو�صية بتثبيته"، مو�صحا �ن "�خليار�ت �جلديدة هي تكليف ملدة ثالثة 
��ص���هر ��صتناد� لقانون �ملفو�ص���ية ثم بعد ذلك تر�ص���ل هذه �ال�صماء )�ملدر�ء 
�لعام���ني( �إىل جمل�س �لوزر�ء للم�ص���ادقة عليها". وتن����س �ملادة 2٥/ ثالًثا 
من قانون مفو�ص���ية �النتخابات على �ن: ُينقل �مل���در�ء �لعامون �حلاليون 
)�ملثبت���ون و�ملكلف���ون( بدرجته���م وتخ�صي�ص���هم �ملايل )مدير ع���ام( خارج 
مالك �ملفو�ص���ية �ىل موؤ�ص�ص���ات �لدولة وُيحال من يرغب منهم �ىل �لتقاعد 

��صتثناًء من �أحكام قانون �لتقاعد �ملوحد رقم )٩( ل�صنة 2٠1٤ �ملعدل.
 التفا�صيل �ص3 

القانونية النيابية تدافع 
عن مفو�شية االنتخابات: 

عينت املدراء العامني بعيًدا 
عن تدخالت الكتل

العملية الـ17 تقتل معاون زعيم 
داع�ش وفق معلومات عراقية

 ترجمة / حامد احمد  

�حلكوم���ة  �ص���روع  ق���ر�ر  لق���ي 
للتحقي���ق  باج���ر�ء�ت  �جلدي���دة 
�الحتجاج���ات  خ���الل  �لعن���ف  مبمار�ص���ات 
�ل�ص���عبية �لت���ي �ندلع���ت يف ت�ص���رين �الول 
وت�ص���ببت مبقت���ل �ك���رث م���ن ٧٠٠ �ص���خ�س 
وج���رح �كرث م���ن 2٥،٠٠٠ �آخري���ن ترحيبا 

كب���ر� يف �لد�خ���ل وعلى �مل�ص���توى �لعاملي 
�ي�صا. 

رئي����س كتلة بيارق �خل���ر �لربملانية حممد 
�خلالدي، قال يف مطلع كانون �الول 2٠1٩ 
�إن بامكان عو�ئل �ل�صحايا عن يرفعو� �الن 

�صكاوى �صد رئي�س �لوزر�ء �ل�صابق. 
من ناحية �خرى ورد تقرير يف موقع، �لرت� 
ع���ر�ق، �الخباري جاء فيه ب���ان �كرب كتلتني 

يف �لربملان وهما �صائرون و�لفتح، قد تعهد� 
لعبد �ملهدي بان يقفا بجانبه �صد �ي حماولة 
تدعو �ىل مقا�صاة رئي�س �لوزر�ء �ل�صابق . 
�لق�ص���م �الكرب من �الحز�ب �ل�صيا�صية يدعم 
�حلكوم���ة يف �جر�ئه���ا حتقيق���ا يف �لعن���ف 
�مل�ص���تمر �ل���ذي ب���د�أ �خلريف �ملا�ص���ي، لكن 
م���ن ناحية �خ���رى لها مو�ق���ف خمتلفة فيما 
يتعل���ق مب�ص���وؤولية عبد �مله���دي وحكومته، 

رغم كونه �صغل من�صب �لقائد �لعام للقو�ت 
�مل�صلحة.

حتال���ف �ص���ائرون بقي���ادة مقتدى �ل�ص���در، 
�أك���د من جانبه بان نتيج���ة �لتحقيق �حلايل 
ب���در  ل���ن تك���ون حا�ص���مة. �لنائ���ب  �ص���وف 
�لزي���ادي، ع�ص���و برمل���ان ع���ن �لتحالف قال 
ملوق���ع مونيرت �الخب���اري "وفقا للحكومات 
�ملتعاقب���ة فان �ج���ر�ء حتقيقات م�ص���تقلة ما 

يز�ل �أمر� بعي���د �ملنال. غالبا ما تكون جلان 
�لتحقيق معر�ص���ة ملوؤثر�ت �صيا�صية وتنتج 

عنها ��صتنتاجات ز�ئفة ."
و��ص���اف �لزيادي قائال "مع ذلك نحن ناأمل 
ب���ان �حلكومة �جلديدة �ص���تكون قادرة على 
��ص���تهد�ف  بارتكابه���م  �ملتورط���ني  تعق���ب 

�ملحتجني يف مناطق خمتلفة من �لبالد ."
 التفا�صيل �ص2

الرواية ال�صيا�صية بني الفنية 7
والواقعية

العراق 2020: بلد على 
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ن�صخة اإلكترونية

 بغداد / المدى

رجحت �صحيفة �لغارديان �لبريطانية، �زدياد �لهجمات 
�لت���ي ينفذها د�ع�س في �لعر�ق و�ص���وريا خالل �الأ�ص���هر 
�لمقبلة، م�ص���تبعدة �ن يقوم �لغ���رب بالتدخل هذه �لمرة 
ف���ي �لت�ص���دي للتنظي���م، ال �ص���يما م���ع �نخفا�س ن�ص���اط 
�لحملة �ل�ص���ارمة �لت���ي تقودها �لوالي���ات �لمتحدة بعد 
�ن�ص���حاب �الأخيرة م���ن عدة قو�ع���د تكتيكي���ة في غربي 

وو�صط �لعر�ق. 
وذكرت �ل�ص���حيفة في تقري���ر لها، �أنه "خالل �ل�ص���هرين 
�لما�ص���يين، نف���ذ تنظي���م د�ع�س �صل�ص���لة م���ن �لهجمات 
و��ص���عة �لنط���اق و�لمن�ص���قة ف���ي �أج���ز�ء م���ن �ص���وريا 
و�لع���ر�ق. وج���دد ت�ص���اعد �لهجم���ات �لمخاوف ب�ص���اأن 

عودة �لتنظي���م بعد عام من �نهي���ار خالفته على �الر�س 
في �ص���رقي �صوريا وبعد �صتة �أ�صهر فقط من مقتل زعيمه 
�ل�ص���ابق �أبو بكر �لبغ���د�دي. �إن �لن�ص���اط �لمتز�يد مثير 
للقلق ب�ص���كل خا�س الأن �لظروف �لتي جعلت ذلك ممكنا 

يبدو �أنها �صتزد�د �صوًء� في �الأ�صهر �لقادمة".
و�أ�صاف �أنه، "لم يوقف د�ع�س �أبًد� �لهجمات في �لعر�ق 
و�ص���وريا منذ فق���د�ن �أر��ص���يه، لكن �لعملي���ات �الأخيرة 
�مر مقلق ب�ص���كل خا�س.  وب�صرف �لنظر عن �لهجمات، 
على �ص���بيل �لمثال، ت�ص���ير �لتقارير �لو�ردة من �الأر�س 
با�ص���تمر�ر �إل���ى �أن �لجماعة كانت تتمتع بق���در �أكبر من 
�لروؤية وحرية �لحركة هذ� �لعام في �لقرى و�ل�صو�حي 

في جميع �أنحاء �لعر�ق و�صوريا".
 التفا�صيل �ص3 
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 بغداد/ المدى

وتق���در جه���ات حقوقي���ة وج���ود نحو 60 
متظاه���را مازالوا ف���ي ع���داد المفقودين، 
فيما يق���در عدد قتل���ى االحتجاجات باكثر 
م���ن 600 ونح���و 25 الف م�ص���اب، وُتتهم 
اطراف �صيا�ص���ية وف�صائل م�ص���لحة بتلك 

الحوادث.
التزامه���ا  ج���ددت  بدوره���ا  الحكوم���ة 
بالتحقي���ق النزيه والم�ص���تقل في اأحداث 
ح���االت  م���ن  رافقه���ا  وم���ا  التظاه���رات 
اختطاف وتعذيب واختفاء ق�صري، خالل 
رده���ا عل���ى بيان �ص���در موؤخرا م���ن االمم 

المتحدة حول هذا ال�صاأن.
ويقول با�ص���م خ�ص���ان، النائب والنا�ص���ط 
الحقوق���ي ل�)الم���دى( ان "الحكوم���ة ل���و 
كان���ت �ص���ادقة ف���ي نواياه���ا ف���ي ك�ص���ف 
الجه���ات المتورط���ة بقت���ل المتظاهرين، 

عليها ان تكون اكثر �صفافية".
ويوؤك���د خ�ص���ان - وهو نائب ع���ن المثنى 
مازال يواجه عراقيل �صيا�ص���ية تمنعه من 
تاأدي���ة اليمي���ن الد�ص���تورية ف���ي البرلمان 
من���ذ 9 ا�صه���ر –  عل���ى �ص���رورة ان يكون 
ال���راأي العام "مطلع���ا على الجه���ات التي 
تدي���ر ه���ذه اللج���ان ويحا�ص���ب المق�ص���ر 

ولي�س اال�صارة اليه فقط". وجاء في بيان 
ر�صم���ي للحكوم���ة اأن االخي���رة "اّطلع���ت 
عل���ى التقري���ر الخا�س من مكت���ب حقوق 
االن�صان التابع لالأمم المتحدة في العراق، 
المعنون، "ح���االت االختطاف والتعذيب 
واالختفاء الق�صري في �صياق التظاهرات 
ف���ي الع���راق: التحدي���ث الثال���ث"، ال���ذي 
يغط���ي الفت���رة الممت���دة م���ن 1 ت�صري���ن 
 ."2020 اآذار   21 ولغاي���ة   2019 االأول 
العراقي���ة  "الحكوم���ة  اإن  البي���ان  وق���ال 
توؤكد حر�صها والتزامها بحقوق االن�صان 
وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي 

وّقع عليها العراق بهذا الخ�صو�س".
واأ�ص���اف اأن "الحكوم���ة تج���دد االلت���زام 
كل  ف���ي  والم�صتق���ل  النزي���ه  بالتحقي���ق 

االأح���داث الم�صار اليها ف���ي التقرير، على 
وفق المنهاج الوزاري".

ون�صر تقري���ر لالأمم المتحدة، يوم ال�صبت 
الما�ص���ي، تفا�صيل اختطاف المتظاهرين 

في العراق منذ ت�صرين االأول الما�صي.
ووث���ق مكت���ب االأم���م المتح���دة لحق���وق 
االإن�ص���ان التاب���ع لبعث���ة االأم���م المتح���دة 
لم�صاع���دة العراق )يونام���ي(، في تقريره 
ع���ن االحتجاج���ات، ح���االت �صمل���ت 123 
�صخ�ص���ًا اختف���وا ف���ي الفت���رة م���ا بي���ن 1 
 .2020 اآذار  و21   2019 االأول  ت�صري���ن 
وم���ن بي���ن ه���وؤالء، ت���م العثور عل���ى 98 
�صخ�ص���ًا، ولك���ن بق���ي 25 مفق���ودًا اأو في 

حالة غير معروفة.
ومن���ذ ان���دالع االحتجاج���ات ف���ي بداي���ة 

ت�صري���ن االأول، تحققت االأمم المتحدة من 
مقت���ل 490 نا�صطًا وج���رح 7883. معظم 
والعاطلي���ن  ال�صب���اب  م���ن  المتظاهري���ن 
ع���ن العمل، ويطالبون باحت���رام حقوقهم 
وا�صتم���رت  واالجتماعي���ة،  االقت�صادي���ة 
المظاه���رات حت���ى بع���د انت�ص���ار فيرو�س 

كورونا في البالد.
وخل�س التقرير اإل���ى اأن "غياب الم�صاءلة 
ع���ن هذه االأفعال ال ي���زال ي�صهم في تف�صي 
ظاه���رة االإفالت م���ن العقاب فيم���ا يتعلق 
ع���ن  بالتظاه���رات  المرتبط���ة  بالتقاري���ر 

االنتهاكات والتجاوزات"
"عملي���ات  اأن  اإل���ى  التقري���ر  وي�صي���ر 
االختطاف واالختفاء وقعت و�صط العديد 
م���ن الحوادث التي تنطوي على انتهاكات 

وتج���اوزات اأخ���رى ا�صتهدف���ت الن�صطاء 
عملي���ات  ذل���ك  ف���ي  بم���ا  والمتظاهري���ن، 
القتل المتعمد، واإط���الق النار والهجمات 
والترهي���ب،  والتهدي���د  بال�صكاكي���ن، 
واال�صتخ���دام المف���رط وغي���ر القانون���ي 

للقوة في مواقع التظاهرات".
ول���م يك���ن اأي م���ن الذي���ن تم���ت مقابلتهم 
يعرفون هوية الم�صوؤولين عن اختطافهم، 
عل���ى الرغم من اأن معظمه���م تكهن بتورط 

"الميلي�صيات".
ق���وات  اأن  يعتق���دون  ال  اأنه���م  واأ�صاف���وا 
االأم���ن العراقي���ة م�صوؤولة ب�ص���كل مبا�صر 
وال "الع�صاب���ات االإجرامي���ة" العادية هي 

الم�صوؤولة.
وال يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء 

عملي���ات االختطاف، وي�صي���ر اإلى "تورط 
عنا�صر م�صلح���ة ذات م�صتويات تنظيمية 

كبيرة للح�صول على الموارد".
وق���دم التقرير تو�صي���ات محددة لحكومة 

العراق، منها:
- ب���ذل جهود فورية لالمتث���ال اللتزاماتها 
بموج���ب القانون الدولي، بما في ذلك عن 
طريق بذل كل الجهود للعثور على هوؤالء 
المتظاهرين والنا�صطين الذين ال يزالون 

مفقودين.
- يج���ب اتخاذ اإج���راءات فوري���ة لحماية 

المتظاهرين والنا�صطين من االختطاف.
- يج���ب اتخاذ اإج���راءات فورية للتحقيق 
ف���ي جميع ح���االت االختط���اف واالختفاء 
والتعذي���ب و�ص���وء المعامل���ة المزعوم���ة 

ومقا�صاة الم�صوؤولين عنها.
- التع���رف علن���ا عل���ى م���ا ي�صم���ى بالقوة 
اأو  الم�صلح���ة  الجماع���ة  اأو  المجهول���ة 
االختطاف. عمليات  "الميلي�صيات" وراء 

م�صير لجان التحقيق 
وكان���ت الحكوم���ة ق���د اعلن���ت ف���ي وق���ت 
�صاب���ق، ت�صكي���ل لجنتين لتق�ص���ي حقائق 
ال�صج���ون ال�صرية، الت���ي يعتقد انها ت�صم 
عددا من المحتجي���ن المفقودين، واخرى 
لمعرف���ة حقيقة م���ا جرى ف���ي التظاهرات 
من���ذ ت�صري���ن االول الما�ص���ي حت���ى اأيار 

الحالي.
واليمتل���ك يحي���ى ر�ص���ول، وه���و الناطق 
الع�صك���ري للحكوم���ة تفا�صي���ل ع���ن تل���ك 
اللجان. وقال في ات�صال مع )المدى( ام�س 
ان "االم���ر يحتاج بع�س الوقت وقريبا قد 

ت�صدر بيانات بهذا الخ�صو�س".
ل�)الم���دى( الح�ص���ول عل���ى  ول���م يت�ص���ن 
معلوم���ات من رئا�صة ومق���رر لجنة االمن 
والدف���اع في مجل�س الن���واب، لمعرفة من 
ه���م اع�ص���اء اللج���ان وكيف �صتت���م عملية 
تق�ص���ي الحقائ���ق، وكيف �صيت���م التعامل 
م���ع النتائ���ج. بالمقاب���ل يق���ول النا�ص���ط 
مهن���د البغ���دادي، ل�)الم���دى( ان "االي���ام 
تمر ب�صرع���ة ولم نعرف اين و�صلت لجان 
البح���ث ع���ن المغيبي���ن م���ن المتظاهرين 

وهل �صتتم محا�صبة القتلة".
البغ���دادي ي�صي���ر ال���ى ان التظاه���رات قد 
تع���ود في بداي���ة �صه���ر حزي���ران المقبل، 
حيث ينته���ي التعليق الموؤق���ت الذي منح 
وي�صي���ف:  ا�صبوعي���ن.  قب���ل  للحكوم���ة 
باإعطائنا  الحكوم���ة  ت�ص���رع  ب���ان  "ناأم���ل 
بع�س االمل في جدية ما وعدت". وكانت 
حكومة عبد المهدي ال�صابقة، قد �صكلت 9 
لج���ان بع�صها م�صتركة م���ع البرلمان، ولم 
تك�صف عن نتائجها با�صتثناء االولى التي 
�صكل���ت بطل���ب م���ن مرجعي���ة النجف، وال 
يعرف حت���ى االن م�صير ا�صم���اء ال�صباط 
والم�صوؤولين الذين ظهورا في نتائج ذلك 
التحقي���ق. النائب با�صم خ�ص���ان يقول ان 
في  ف�صائية  محطات  هاجموا  "ا�صخا�صا 
بداي���ة االحتجاج���ات وعر�ص���ت �صورهم 
عل���ى االع���الم، اطلق �صراحه���م بكفالة وال 
نعلم م�صيره���م االن". وي�صي���ف خ�صان: 
"اأي نتائ���ج للتحقي���ق �صت�صطدم بجهات 
�صيا�صية متهمة بالعنف �صد المتظاهرين، 
وهي )تلك الجهات( ل���ن ت�صمح بمحا�صبة 

اأي �صخ�س".
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لق���ي ق���رار �ص���روع الحكوم���ة الجدي���دة 
باج���راءات للتحقي���ق بممار�صات العنف 
الت���ي  ال�صعبي���ة  االحتجاج���ات  خ���الل 
وت�صبب���ت  االول  ت�صري���ن  ف���ي  اندلع���ت 
بمقتل اكثر من 700 �صخ�س وجرح اكثر 
م���ن 25،000 اآخري���ن ترحيب���ا كبيرا في 
الداخ���ل وعلى الم�صتوى العالمي اي�صا.  
رئي����س كتل���ة بي���ارق الخي���ر البرلمانية 
محم���د الخالدي، ق���ال في مطل���ع كانون 
االول 2019 اإن بامكان عوائل ال�صحايا 
ع���ن يرفع���وا االن �ص���كاوى �ص���د رئي�س 

الوزراء ال�صابق. 
م���ن ناحية اخرى ورد تقري���ر في موقع، 
الت���را ع���راق، االخب���اري ج���اء في���ه بان 
اكبر كتلتين في البرلمان وهما �صائرون 
والفت���ح، ق���د تعه���دا لعب���د المه���دي بان 
يقف���ا بجانبه �ص���د اي محاولة تدعو الى 

مقا�صاة رئي�س الوزراء ال�صابق .
الق�ص���م االكب���ر م���ن االح���زاب ال�صيا�صية 
يدع���م الحكوم���ة ف���ي اجرائه���ا تحقيق���ا 
في العن���ف الم�صتمر الذي ب���داأ الخريف 
الما�ص���ي، لك���ن م���ن ناحي���ة اخ���رى له���ا 
مواق���ف مختلفة فيما يتعل���ق بم�صوؤولية 
عبد المه���دي وحكومته، رغم كونه �صغل 

من�صب القائد العام للقوات الم�صلحة.
تحالف �صائرون بقي���ادة مقتدى ال�صدر، 
اأك���د م���ن جانب���ه ب���ان نتيج���ة التحقي���ق 
حا�صم���ة.  تك���ون  ل���ن  �ص���وف  الحال���ي 
النائ���ب بدر الزيادي، ع�ص���و برلمان عن 
التحالف ق���ال لموقع مونيت���ر االخباري 
"وفق���ا للحكومات المتعاقبة فان اجراء 

تحقيق���ات م�صتقل���ة ما ي���زال اأم���را بعيد 
المن���ال. غالبا م���ا تكون لج���ان التحقيق 
معر�صة لموؤث���رات �صيا�صية وتنتج عنها 

ا�صتنتاجات زائفة ."
وا�ص���اف الزي���ادي قائال "م���ع ذلك نحن 
ناأم���ل ب���ان الحكوم���ة الجدي���دة �صتكون 
قادرة على تعق���ب المتورطين بارتكابهم 
ا�صتهداف المحتجين في مناطق مختلفة 
م���ن الب���الد ." واعرب الزي���ادي عن اأمله 
باط���الق تحقي���ق في ق�صاي���ا ف�صاد خالل 
الحكومة ال�صابقة وذل���ك الثبات جديتها 
في تنفيذ التحقي���ق الحكومي. وا�صاف 
بقوله "يب���دو ان البرلم���ان يتوجه نحو 
اتخاذ قرار بمن���ع �صيا�صيين متهمين من 
مغ���ادرة الب���الد ." رعد الدهلك���ي، ع�صو 

برلم���ان عن تحالف القوى العراقية، قال 
ان كتلت���ه طالب���ت اي�صا رئي����س الوزراء 
بممار�صة  المتورطي���ن  ا�صماء  "بك�ص���ف 
عن���ف �ص���د عراقيين ومنعهم م���ن ال�صفر 
لحي���ن اكم���ال التحقيق���ات ." وا�صتن���ادا 
لع�صو تحال���ف الفتح حني���ن القدو، فان 
تحالف���ه ال���ذي يق���وده ه���ادي العام���ري 
يعتب���ر ان اأي اتهام لحكومة عبد المهدي 
�صيت�صمن اتهام جمي���ع الكتل ال�صيا�صية 

التي �صاركت في حكومته .
وقال الق���دو في حدي���ث للمونيتر "وفقا 
للد�صتور ف���ان اتهام الحكوم���ة العراقية 
ه���و اته���ام لجمي���ع مكون���ات الحكومة، 
وه���ذا يعن���ي ان االته���ام موج���ه لجميع 
االحزاب ال�صيا�صي���ة التي كانت م�صاركة 

في الحكومة ."
وقال القدو ان اجراء تحقيق في احداث 
القت���ل الت���ي تعر�س له���ا المحتجون هو 
"تحقي���ق �صعب وعملية معقدة تتخللها 
عدة اعتبارات. اأن���ا ال اعتقد بان الو�صع 
هك���ذا  لمث���ل  مالئم���ا  �صيك���ون  الراه���ن 
كان���ت  "اذا  بقول���ه  وم�ص���ى  خط���وة." 
اللجن���ة التحقيقي���ة ق���ادرة عل���ى تحقيق 
المتورط���ة  االط���راف  وتحدي���د  انج���از 
بقت���ل المتظاهرين، فعنده���ا �صيكون من 
اال�صه���ل لها ان تح���دد الجهات التي تقف 
وراء ا�صتهداف القوات االمنية ومقرات 

االحزاب ال�صيا�صية ."
ح���ددت  االحتجاج���ات  تن�صي���ق  لجن���ة 
اط���ارا زمنيا لتنفي���ذ تحقيق���ات م�صابهة 

م���ن  االآالف  قت���ل وج���رح  ف���ي ح���وادث 
المحتجي���ن. ذو الفق���ار ح�صي���ن، ع�ص���و 
لجن���ة تن�صيقيات بغ���داد، ق���ال للمونيتر 
"رئي����س ال���وزراء ال�صاب���ق ع���ادل عب���د 
ال�صلط���ة  راأ����س  يمث���ل  كان  المه���دي 
التنفيذية هو اأول من يوجه له اللوم في 
العنف الذي ح�صل �صد المحتجين خالل 
تلك الفت���رة. يجب ان يحاكم على حاالت 
القتل المتعم���د وغير المتعمد ال�صخا�س 
اآخ���ر  تاأوي���ل  اأو  تف�صي���ر  اأي  ابري���اء. 

لالحداث هو مجرد محاولة لحمايته".
المجل����س  رئي����س  التميم���ي،  عل���ي 
واالبح���اث  للدرا�ص���ات  الد�صت���وري 
"مقا�ص���اة  للمونيت���ر  ق���ال  القانوني���ة، 
الق���وات االمنية وحتى رئي����س الوزراء 
في احداث قتل محتجين هو امر قانوني 
ود�صت���وري بحت م�صتن���د على مجموعة 
م���ن القواني���ن، ب�صمنها قان���ون الجزاء 
الع�صكري وقانون قوى االمن الداخلي، 
وقان���ون الجزاء المدن���ي، وكذلك قانون 
محكمة الجنايات الدولية التي ال ت�صتثني 
رئي�س الوزراء ال���ذي �صغل من�صب قائد 
الق���وات الم�صلح���ة. وهذا ينطب���ق عليه 
حت���ى لو ل���م يعط اأوام���ر مبا�ص���رة بقتل 
المتظاهري���ن ." وخل�س التميمي بقوله 
تقع  ال  منها  التحقق  يتم  التي  "الجرائم 
�صم���ن اط���ار قان���ون التحدي���دات وفق���ا 
للقان���ون العراق���ي ومحكم���ة الجناي���ات 
الح���ق  ل���ه  ال���وزراء  رئي����س  الدولي���ة. 
برفع طل���ب لت�صكيل محكم���ة متخ�ص�صة 
لمحاكم���ة المتهمي���ن بقت���ل المحتجي���ن 

كجرائم �صد االن�صانية". 
 عن الم�نيتر

موقع اإخباري: الفتح و�شائرون تعهدتا لعبد املهدي بعدم م�شاءلته عن قتل املحتجني
ن�اب يحاول�ن اإيجاد مخرج الإبعاد راأ�س الحك�مة ال�سابقة عن تهم القتل 

توا�ص���ل المنظم���ات غير الحكومي���ة المحلي���ة العراقية تقدي���م خدماته���ا للمواطنين في 
المحافظات العراقية كافة لال�صبوع ال�صابع من الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية 
لمواجهة اآثار فايرو�س كورونا للفترة من )5 الى 12 ايار( وتمكنت خالل الفترة المذكورة 
من الو�صول الى 2016 ناحية ومحلة وحي �صكني، لتقديم الم�صاعدات الى 2.824.936 
م�صتفي���دا م���ن خالل 7190 حمل���ة نفذتها 769 منظم���ة غير حكومي���ة، وت�صجيل م�صاركة 
3233 متطوع���ا ف���ي االأ�صبوع ال�صاب���ع لتقديم الخدمات ل����� 329300 م�صتفي���د، و يوؤ�صر 
في ه���ذا اال�صبوع انخفا�س في عدد المنظمات الم�صارك���ة 158 منظمة مقارنة باال�صبوع 
ال�صاد�س )من 26 ني�صان ولغاية 4 اأيار( 258 منظمة، كما تظهر اح�صاءات الحملة خالل 
ق���راءة بيانات اال�صابي���ع الما�صية، م�صاهمة 769 منظمة م�صارك���ة ا�صتطاعت 33 منظمة 
منه���ا تنفيذ الحمالت خالل اال�صابي���ع ال�صبعة بينما اقت�ص���رت م�صاركة 255 منظمة على 
حم���الت الأ�صبوع واحد فقط ويعزو عدد من القائمين على تلك المنظمات المحلية ا�صباب 
ذل���ك الى اعتمادهم في التمويل على مواردهم الداخلية الب�صيطة وتبرعات من موؤ�ص�صات 
و�ص���ركات وبع�س المي�صوري���ن داخل العراق، وفيم���ا يخ�س م�صاهمة ف���روع المنظمات 
االجنبي���ة في الت�صدي للحاجات االن�صانية خالل ه���ذه االزمة فقد كانت خجولة جدا ولم 
يتم توثيق اية جهود وا�صحة خالل جائحة كورونا اال من خالل عدد ب�صيط جدا من تلك 
المنظمات التي ابدت التزاما بتوثيق ن�صاطها عبر المن�صة االلكترونية للحملة، مما يعزز 
توجه���ات دائ���رة المنظمات غير الحكومية لمطالبة وكاالت االم���م المتحدة بتوفير الدعم 
للمنظمات العراقية، خ�صو�صا مع انطالقة التخ�صي�صات المالية ل�صندوق تمويل العراق 
االن�صان���ي )Allocation Strategy 2020  IHF( لال�صتجابة االن�صانية لجائحة 
كورون���ا 2020 م���ن المبالغ التي �صيوفرها ال�صندوق عن طري���ق التمويل المبا�صر وغير 
المبا�ص���ر النه���ا االقدر واال�صرع في الو�ص���ول الى الم�صتهدفي���ن وخ�صو�صا في المناطق 
�صعبة الو�صول. لقد اثبتت المنظمات العراقية اهميتها وامكانيتها لال�صتجابة االن�صانية 
ف���ي حالة الطوارئ والكوارث، وب�صكل الفت في اال�صتجابة االن�صانية لجائحة كوفيد 19 

حيث �صاهمت في الحد من انت�ص������ار الوباء والتخفيف من اآثاره.
وتج���در اال�ص���ارة الى ان عدد الم�صاركين في الحملة الوطنية من���ذ انطالقها في اآذار يبلغ  
24،435 م�صارك���ا م���ن اع�صاء المنظم���ات غير الحكومي���ة العراقية، اب���دوا خالل عملهم 
التزام���ا عاليا بتعليمات اللجنة العلي���ا لل�صحة وال�صالمة الوطنية وخلية االزمة الم�صكلة 
بموج���ب االمر الديواني رق���م 55 ل�صن���ة 2020 وتحلوا باعلى درج���ات العطاء وال�صبر 
والرغبة بم�صاعدة المواطنين، ولم يتاأ�صر خرق او خلل خالل عملهم والذي يغطي جميع 
المحافظ���ات وي�صتهدف المحتاجين ف���ي مناطق مختلفة من الري���ف والمدينة والمناطق 
النائي���ة واحيانا في مناط���ق العزل، وت�صدرت محافظة الب�صرة ف���ي عدد الحمالت خالل 
اال�صب���وع ال�صاب���ع ب� 113 حملة تلته���ا محافظة �صالح الدين ب� 64 حمل���ة، وت�صدر ق�صاء 

�صامراء في عدد الحمالت ب� 64 حملة تاله ق�صاء الزبير ب� 50 حملة .

دعوة الأمم املتحدة لتوفري الدعم 
للمنظمات العراقية

ياأمل نا�سط�ن ان 
ت�ستثمر احلك�مة فرتة 
االحتجاجات"  "تعليق 

التي �ست�ستمر حتى 
بداية ال�سهر املقبل، 

لال�سراع يف ك�سف م�سري 
املتظاهرين املختفني، 

وحتديد ه�ية امل�س�ؤولني 
عن مقتل املئات من 

املحتجني.

حمتجون يف �شاحة التحرير خالل احتجاجات ت�شرين



 بغداد / المدى

البريطاني���ة،  الغاردي���ان  �صحيف���ة  رجح���ت 
ازدي���اد الهجم���ات الت���ي ينفذه���ا داع����ش في 
الع���راق و�ص���وريا خ���ال الأ�ص���هر المقبل���ة، 
م�ص���تبعدة ان يق���وم الغ���رب بالتدخ���ل ه���ذه 
الم���رة ف���ي الت�ص���دي للتنظي���م، ل �ص���يما مع 
انخفا����ش ن�ص���اط الحمل���ة ال�صارم���ة الت���ي 
تقوده���ا الولي���ات المتح���دة بع���د ان�صحاب 
الأخيرة من ع���دة قواعد تكتيكي���ة في غربي 

وو�صط العراق. 
وذكرت ال�صحيفة ف���ي تقرير لها، اأنه "خال 
ال�صهري���ن الما�صيي���ن، نف���ذ تنظي���م داع����ش 
النط���اق  وا�صع���ة  الهجم���ات  م���ن  �صل�صل���ة 
والمن�صق���ة في اأجزاء من �صوري���ا والعراق. 
وج���دد ت�صاع���د الهجم���ات المخ���اوف ب�صاأن 
ع���ودة التنظيم بعد ع���ام من انهي���ار خافته 
عل���ى الر�ش ف���ي �صرقي �صوري���ا وبعد �صتة 
اأ�صهر فقط من مقت���ل زعيمه ال�صابق اأبو بكر 
البغ���دادي. اإن الن�ص���اط المتزايد مثير للقلق 
ب�ص���كل خا�ش لأن الظ���روف التي جعلت ذلك 
ممكن���ا يب���دو اأنها �صتزداد �ص���وًءا في الأ�صهر 

القادمة".
واأ�صاف اأنه، "لم يوقف داع�ش اأبًدا الهجمات 
في العراق و�صوريا منذ فقدان اأرا�صيه، لكن 
العملي���ات الأخيرة امر مقل���ق ب�صكل خا�ش.  
وب�ص���رف النظر ع���ن الهجمات، عل���ى �صبيل 
المث���ال، ت�صير التقارير ال���واردة من الأر�ش 
با�صتمرار اإلى اأن الجماعة كانت تتمتع بقدر 
اأكبر من الروؤية وحرية الحركة هذا العام في 
القرى وال�صواح���ي في جميع اأنحاء العراق 

و�صوريا".

"المجموع���ة  اأن  اإل���ى  ال�صحيف���ة  وا�ص���ارت 
لديه���ا اإمكاني���ة الو�ص���ول اإل���ى المعلوم���ات 
حول تحركات القوات والأفراد الذين ت�صعى 
ل�صتهدافه���م،  عادة ما تكون هذه الموؤ�صرات 
اإ�صارات مبكرة على اأن المجموعة قد ر�صخت 
جذوره���ا، وو�صعت لنف�صه���ا م�صاحة، وبنت 

البنية التحتية الازمة ل�صن الهجمات".
واأك���د التقري���ر اأن "ه���ذا النتعا����ش حديث، 
وياأت���ي بع���د عام م���ن �صع���ف المجموعة في 
كا البلدي���ن، ب�صبب خ�صارة مراكز المو�صل 
والرقة والحمات الع�صكرية المكثفة �صدها. 
و�ص���ل هذا ال�صعف اإل���ى اأدنى م�صتوياته مع 
مقت���ل البغ���دادي في الع���ام الما�ص���ي، وبدا 
اأن الجماع���ة غي���ر قادرة عل���ى تنفيذ هجمات 
انتقامي���ة لقتل خليفته���ا، اأو ا�صتغال فر�ش 
مهم���ة مث���ل اإع���ان الولي���ات المتح���دة اأنها 
�صت�صح���ب قواتها من �صوري���ا، والذي اأعقبه 

غزو تركيا لأجزاء من ال�صمال".
وتاب���ع: "بعد عدة اأ�صه���ر، اأعادت المجموعة 
بن���اء قدراته���ا واأ�صبح���ت اأكث���ر ن�صاًطا منذ 
انهي���ار الخافة. ه���ذه الفت���رة الفا�صلة بين 
انخفا����ش ال�صغط الم�صل���ط على المجموعة 
والق���درة على ا�صتعادة الأم���ور تك�صف بدقة 

كيف يمكن لداع�ش ا�صتعادة قوتها".
ولفت الى اأن "داع�ش ا�صتغرق بع�ش الوقت 
لإعادة اإنعا�ش نف�ص���ه لأن ال�صغط الع�صكري 
ال�صتف���ادة  م���ن  منع���ه  �ص���ده  الم�صتم���ر 
ال�صريعة م���ن فر�ش وا�صحة مث���ل الفو�صى 
الت���ي اأعقب���ت الن�صحاب الأمريك���ي والغزو 
الترك���ي، كان ال�صغ���ط يتزاي���د بثب���ات �ص���د 
داع����ش من���ذ ا�صتع���ادة المو�صل ف���ي 2017 
والرق���ة ف���ي 2018، ورك���زت الق���وات التي 

تقوده���ا الولي���ات المتح���دة اإل���ى ح���د كبير 
عل���ى عمليات التطهير ف���ي القرى المهجورة 
والجبال وال�صح���اري ل�صم���ان هزيمة اأكثر 

ا�صتدامة للمنظمة".
لكن تعطل ال�صغ���ط الم�صتمر ب�صبب �صل�صلة 
م���ن الأحداث ف���ي كا البلدين، مه���د الطريق 
ف���ي  ال�صحيف���ة  وا�ص���ارت  داع����ش.  لع���ودة 
"اث���ارت الحتجاج���ات  اأن���ه  اإل���ى  تقريره���ا 
الجماهيري���ة ف���ي العراق ف���ي ت�صرين الول 
الما�صي عدة اأحداث ورفعت م�صتوى التوتر 
ال�صيا�صي في الباد. واأجبرت الحتجاجات 
ف���ي و�صط وجنوب���ي الع���راق الحكومة على 
ال�صتقال���ة واأدت اإلى رك���ود �صيا�صي ا�صتمر 
حت���ى الأ�صبوعين الما�صيي���ن، عندما اتفقت 
الأح���زاب ال�صيا�صي���ة عل���ى رئي����ش الوزراء 

الجديد م�صطفى الكاظمي".
واأكدت اأن "الحتجاجات ازدادت وت�صمنت 
ف���ي بع����ش الأحي���ان نغم���ة معادي���ة لإيران، 
كذلك اأدت الهجم���ات الم�صادة من قبل وكاء 
اإيران والوليات المتحدة في نهاية المطاف 
اإلى مقتل الجن���رال الإيراني قا�صم �صليماني 
ونائ���ب رئي����ش هيئة الح�ص���د ال�صعب���ي اأبو 
مهدي المهند�ش". وتابعت: "على الرغم مما 
بدا وكاأن���ه عا�صفة مثالية، ل���م تتمكن داع�ش 
م���ن تو�صيع نفوذها حتى وقت قريب... وقع 
الهجوم الأب���رز في 9 ني�صان بين المجموعة 
وق���وات النظام ال�ص���وري بالق���رب من تدمر 
في ال�صح���راء ال�صورية، بدا الهجوم معقدا، 
حيث ن�صبت المجموعة كمينا لقوات النظام 
وا�صتبك���ت معه���م لع���دة �صاع���ات، ف���ي وقت 
لح���ق من ذل���ك ال�صه���ر، نف���ذت داع����ش عدة 
هجمات في كرك���وك وديالى و�صاح الدين.  

و�صمل���ت ه���ذه الهجم���ات محاول���ة اقتح���ام 
مديرية مكافحة الإرهاب وال�صتخبارات في 
كركوك، والعديد م���ن الهجمات المن�صقة في 
�ص���اح الدين. كانت الهجم���ات من بين اأكثر 

الهجمات تعقيًدا منذ �صنوات".
وا�صاف���ت اأن "داع�ش ا�صتف���اد ب�صكل وا�صح 
م���ن الفراغ الأمن���ي وانخفا����ش ال�صغط في 
كا البلدي���ن خ�صو�ص���ا م���ع ظه���ور كورونا 
وان�صغ���ال الجي�ش باجراءات حظر التجوال 
لين�ص���ئ مو�صع قدم له م���ن ال�صعب اإ�صعافه 

دون م�صاركة دولية اأعمق".
واأك���دت اأن���ه "ل تزال ع���ودة داع����ش جديدة 
وه�ص���ة، وبالتال���ي يمك���ن عك�صه���ا ب�صهول���ة 
اإذا تم���ت ا�صتع���ادة ال�صغط. وم���ع ذلك، فاإن 
الم�صكل���ة ه���ي اأن التجاه���ات الحالية تبدو 
اأكثر ماءمة لم�صالح داع�ش مما هي للقوات 
المحلي���ة، كم���ا اأن التوت���رات بي���ن الق���وات 
الأمريكية والعراقية تجعل من ال�صعب على 
ال�صريكي���ن العمل في وئام كم���ا فعلوا خال 
القت���ال �صد داع�ش ف���ي اأماكن مثل المو�صل، 
لق���د ان�صحب���ت الولي���ات المتح���دة بالفع���ل 
من ع���دة قواع���د تكتيكية في غرب���ي وو�صط 
الع���راق، في نف�ش المناط���ق التي نفذت فيها 

المجموعة هجمات في الآونة الأخيرة".
ورجح���ت ال�صحيف���ة "فر����ش ع���ودة تنظيم 
الحمل���ة  احتم���الت  انخفا����ش  م���ع  داع����ش 
ال�صارمة الت���ي تقودها الولي���ات المتحدة، 
ه���ذا المر هو الذي يجع���ل المرحلة الحالية 
خطي���رة ب�صكل خا����ش، واإذا ا�صتم���ر الحال 
في الأ�صهر المقبلة، فمن المحتمل اأن ت�صبح 
داع�ش تهديًدا اأكبر بكثير �صيكون من ال�صعب 

احتواوؤه اأكثر مما هو عليه الآن".

 بغداد / المدى

اأكدت اللجنة القانونية في مجل�ش النواب 
مفو�صي���ة  ف���ي  الإداري���ة  التعيين���ات  اأن 
النتخاب���ات ج���اءت بعي���دة ع���ن تدخ���ات 
الكت���ل ال�صيا�صية وركزت عل���ى الموؤهات 
والخب���رة، مبينة انها �صتجتمع مع مجل�ش 
المفو�صي���ن بع���د عطل���ة العي���د لمناق�ص���ة 
اج���راءات هذه التعيين���ات وال�صتعدادات 
المبك���رة.  النتخاب���ات  لإج���راء  القائم���ة 
ويقول محمد الغ���زي، نائب رئي�ش اللجنة 
القانوني���ة ف���ي مجل�ش الن���واب  ل�)المدى( 
ان لجنت���ه "اج���رت ات�ص���ال م���ع مفو�صية 
النتخاب���ات ا�صتف�صرت خال���ه عن تعيين 
الم���دراء العامي���ن والق�ص���ام والفروع في 
المحافظ���ات"، لفت���ا اإل���ى اأن "المفو�صية 
اكدت انها اختارت المدراء العامين الجدد 
بن���اء عل���ى الموؤه���ات م���ن دون اأي تدخل 
مفو�صي���ة  واأعلن���ت  �صيا�صي���ة".  لجه���ات 
النتخاب���ات اختيارها م���دراء عامين جدد 
النتخاب���ات  مفو�صي���ة  لقان���ون  ا�صتن���ادا 
ل�صن���ة 2019 بع���د ابعاد الم���دراء العامين 
ال�صابقي���ن. ويلف���ت نائ���ب رئي����ش اللجنة 
القانونية اإل���ى اأن "التعيينات موؤقتة لمدة 
ثاث���ة اأ�صه���ر ومن يثب���ت كفاءته ف���ي عمله 
المفو�صي���ة  الفت���رة �صتق���وم  خ���ال ه���ذه 
"الخي���ارات  ان  مو�صح���ا  بتثبيت���ه"، 
الجدي���دة ه���ي تكلي���ف لم���دة ثاث���ة ا�صهر 
ا�صتن���ادا لقان���ون المفو�صي���ة ث���م بعد ذلك 
تر�ص���ل ه���ذه ال�صم���اء )الم���دراء العامين( 
اإل���ى مجل����ش ال���وزراء للم�صادق���ة عليها". 
قان���ون  م���ن  ثالًث���ا   /25 الم���ادة  وتن����ش 
مفو�صي���ة النتخابات عل���ى: ُينقل المدراء 
العامون الحاليون )المثبتون والمكلفون( 
بدرجتهم وتخ�صي�صهم المالي )مدير عام( 
خ���ارج م���اك المفو�صي���ة ال���ى موؤ�ص�صات 
الدول���ة وُيحال من يرغب منهم الى التقاعد 
ا�صتثن���اًء من اأحكام قانون التقاعد الموحد 

رقم )9( ل�صنة 2014 المعدل. رابًعا: ُينقل 
معاون���و الم���دراء العامين ف���ي المفو�صية 
الحالي���ة مع الدرج���ة والتخ�صي�ش المالي 
الى موؤ�ص�صات الدول���ة اأو اإحالة من يرغب 
منه���م ال���ى التقاع���د ا�صتثن���اًء م���ن قان���ون 
التقاع���د الموح���د رق���م )9( ل�صن���ة 2014 
المع���دل وُيعف���ى روؤ�صاء الق�ص���ام ومدراء 
ال�صعب الحاليين م���ن منا�صبهم. وي�صيف 
الغ���زي اأن���ه "بع���د عطل���ة العي���د �صيك���ون 

هن���اك لق���اء بي���ن اللجن���ة القانوني���ة ف���ي 
مجل����ش الن���واب ومفو�صي���ة النتخاب���ات 
اأن  مبين���ا  التعيين���ات"،  ه���ذه  لمناق�ص���ة 
لإجراء  ا�صتعدادا  تاأتي  الج���راءات  "هذه 
النتخابات البرلمانية المبكرة". بدورها، 
تقول النائب���ة الما�ش فا�صل، ع�صو اللجنة 
القانونية في مجل����ش النواب في ت�صريح 
النتخاب���ات  "مفو�صي���ة  اإن  ل�)الم���دى( 
اختارت المدراء العامين وروؤ�صاء الأق�صام 

وال�صع���ب بناًء على اآلي���ة الختبارات التي 
و�صعته���ا للمتقدمي���ن م���ع مراع���اة تمثيل 
المكونات ل���كل اأبناء ال�صعب العراقي دون 
تميز اأو تهمي����ش اأو اإق�صاء". وفي ني�صان 
الما�ص���ي خاطب���ت مفو�صي���ة النتخاب���ات 
لتر�صي���ح �صخ�صي���ات  الدول���ة  موؤ�ص�ص���ات 
ل�صغ���ل من�صب مدي���ر عام ف���ي المفو�صية. 
واأك���دت اأن الإج���راء ين�صج���م م���ع قان���ون 
المفو�صية ال���ذي اأقر في 2019 الذي يلزم 

بنقل المدراء العامين ومعاونيهم المثبتين 
والمكلفين خ���ارج ماك المفو�صية واإعفاء 
م���دراء الأق�ص���ام وم�صوؤول���ي ال�صع���ب من 
منا�صبه���م وتعيي���ن الم���دراء العامي���ن من 

خارج ماك المفو�صية الحالية.
وقامت مفو�صية النتخابات ممثلًة ب مجل�ش 
المفو�صين بو�صع اآلية لختيار المنا�صب 
والدرجات الوظيفية وقد حر�صت على اأن 
تت�ص���م عملية الختي���ار بال�صفافية لتحقيق 

المتقدمي���ن  المتناف�صي���ن  بي���ن  العدال���ة 
للمن�ص���ب وب�صكل ي�صم���ن اختيار الأف�صل 

والأكثر كفاءة، بح�صب بيان للمفو�صية.
وتوؤكد فا�صل اأن "جميع الذي تم اختيارهم 
كان���وا م���ن المهنيين بع���د اإخ�صاعه���م اإلى 
امتحان���ات خا�صة"، م�ص���ددة على انه "من 
ال�ص���روري تمثي���ل كل المكون���ات في هذه 
الخي���ارات الجدي���دة التي ج���اءت ا�صتنادا  
لقانون مفو�صية النتخابات ل�صنة 2019". 

وتلف���ت النائب���ة عن كتلة التح���اد الوطني 
الكرد�صتاني الى اأن "مفو�صية النتخابات 
غي���رت جميع الم���دراء العامي���ن والأق�صام 
وف���ق  جدي���دة  ب�صخ�صي���ات  وال�صع���ب 
ال�صياقات الت���ي و�صعت م�صبق���ا"، موؤكدة 
عل���ى ان "اللجن���ة القانوني���ة النيابية على 
توا�ص���ل م�صتمر م���ع مفو�صية النتخابات 
لمتابع���ة هذا المو�ص���وع". كانت مفو�صية 
النتخاب���ات ق���د اك���دت ف���ي بيان له���ا قبل 
يومي���ن انه "ت���م اإجراء المقاب���ات لجميع 
المتقدمي���ن ف���ي المكت���ب الوطن���ي ب�ص���كل 
مبا�ص���ر ومكات���ب المحافظ���ات النتخابية 
من خال دائ���رة تلفزيونية مغلقة في فترة 
الحظر ب�صبب جائح���ة كورونا وعلى هذه 
الأُ�ص�ش ت���م اختيار الكف���اأ والأن�صب منهم 
وتم���ت الم�صادق���ة عليهم من قب���ل مجل�ش 
المفو�صي���ن"، م�صددة بالقول "مع كل هذه 
الخطوات، فوجئت المفو�صية با�صتغراب 
واأ�صف �صديدين بما ن�صرته بع�ش الجهات 
ال�صيا�صي���ة و)الن�صط���اء( التابعي���ن لها في 
و�صائل العام والتوا�صل الجتماعي من 
اأكاذي���ب حول عملية اختيار الكادر الجديد 
دون ال�صتف�صار الم�صبق من المفو�صية".

"التهام���ات  اأن  المفو�صي���ة  واعتب���رت 
والأقاويل بان المفو�صية اأ�صندت المنا�صب 
الدارية فيها ال���ى موظفين تابعين لجهات 
�صيا�صي���ة اأو طائفي���ة هي عاري���ة تماًما عن 
ال�صحة، اأطلقها الم�صتفيدون من الت�صكيك 
في عمل المفو�صي���ة، وهي تعد تدخًا غير 
مقب���ول في �صوؤونه���ا وكذلك ت�صرًف���ا ما�ًصا 
با�صتقاليته���ا لتحقي���ق مناف���ع �صخ�صي���ة 
وجهوية". واأ�صارت الى اأن "ما يجري هو 
ج���زء من معرك���ة اإعامية متوق���ع حدوثها 
م�صبًق���ا م���ن الم�صتفيدي���ن م���ن عرقلة عمل 
المفو�صي���ة لتاأخي���ر النتخاب���ات بعك����ش 
اإرادة الجمه���ور الغا�صب والم�صحي الذي 
فر����ش على الكتل ال�صيا�صي���ة �صن القانون 

الجديد".
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القانونية النيابية تدافع عن مفو�ضية االنتخابات: عينت 
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نائب رئي�سها: املعين�ن م�ؤقتني 
و�سيخ�سع�ن للتقييم بعد 3 
�سه�ر

ببالغ احلزن والأ�سى ن�دع اأخي احلبيب 

ثائر  داود جبو حيدو
 

بعد معاناة م�ؤملة مع وباء الك�رونا 

فبذلللك نحللن اخ�تللك حكمللت و�سلمللى و�سبيحللة وع�اطللف و�سللام 
واولدك �سلمللان وج�ليللان خ�سرنللا �سخ�سيللة علميللة عا�سقللة للحيللاة 
وحمبللة للفرح والآخريللن وعميقة يف وطنيتها ، فمللن مطاردات المن 
بالنا�سريللة ونينلل�ى ومعاناتلله ب�سبب م�اقفلله ال�سيا�سيللة اىل الغربة 
والعي�للش يف ال�ستات.  مل متهللله الك�رونا ليلل�دع اولده واحفاده واهله 
وحمبيلله. على الرغم من انهم حميطني به ب�سبب احلظر مل نتمكن من 
روؤيته. ايها العا�سق املغرتب لن نق�ل لك وداعًا فاأنت يف القلب والذاكرة 

اأبداً وحب النا�ش لك �سيبقيك حيًا.
الراحة البدية اعطه يا رب ون�رك الدائم فلي�سرق عليه 

قالت اإن التنظيم قادر على ال��س�ل لمعل�مات عن تحركات الق�ات الأمنية 

الغارديان: داع�ش يزيد هجماته يف العراق و�ضوريا وال رغبة للغرب بالتدخل

 بغداد / المدى

اأ�ص���اد رئي����ش ال���وزراء م�صطف���ى الكاظم���ي، اأم����ش، بالتن�صي���ق 
العال���ي بي���ن جهازي المخاب���رات ومكافح���ة الإرهاب ف���ي عملية 
قت���ل القي���ادي ف���ي تنظيم داع����ش معت���ز الجبوري. وق���ال يحيى 
ر�ص���ول، الناط���ق با�صم القائد الع���ام للقوات الم�صلح���ة، في بيان 
تلق���ت )الم���دى( ن�صخة من���ه اإن "رئي����ش مجل�ش ال���وزراء القائد 
الع���ام للقوات الم�صلحة م�صطفى الكاظم���ي، ي�صكر ويثمن جهود 
جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الرهاب على تن�صيقهم 
العال���ي بتب���ادل المعلوم���ات التي ادت ال���ى قت���ل الرهابي معتز 
نوم���ان عبد نايف نجم الجبوري المكن���ى )حجي تي�صير( والذي 
ي�صغ���ل من�ص���ب م���ا ي�صمى وال���ي الع���راق ومعاون زعي���م تنظيم 
داع�ش الرهابي ل�ص���وؤون الوليات كافة وم�صوؤول عن التخطيط 

والتن�صيق للعمليات الرهابي���ة الخارجية"، والذي تم ا�صتهدافه 
ب�صرب���ة جوية من قبل طي���ران التحالف الدول���ي وفق معلومات 
ا�صتخباري���ة عراقية وبمتابعة ابطالن���ا منت�صبي الجهزة الأمنية 
لهذا الإرهاب���ي لفترة لي�صت بالق�صيرة". وقب���ل �صاعات من بيان 
الكاظم���ي، اأك���د جه���از مكافحة الإره���اب، اأن "معت���ز الجبوري"، 
نج���ا من 16 عملي���ة اغتيال �صابق���ة. وقال المتح���دث با�صم جهاز 
مكافح���ة الره���اب �صباح النوم���ان، اإن "الرهاب���ي المقتول كان 
يت�صت���ر بالمدنيين والرعاة في المناط���ق ال�صحراوية الأمر الذي 
جن���ب الجه���از قتل���ه خوًف���ا من وق���وع خ�صائ���ر بي���ن المدنيين". 
واأ�ص���اف اأن "جه���از مكافح���ة الإره���اب ظل يتاب���ع الإرهابي بعد 
هروب���ه ال���ى �صوري���ا واأعط���ى معلوم���ات ا�صتخباري���ة للتحالف 
بم���كان وج���وده"، لفًت���ا اإل���ى اأن "عملية قت���ل الإرهاب���ي اأ�صفرت 
ع���ن اعتقال عدد من الرهابيين وهم ف���ي طور التحقيق". واعلن 

جهاز مكافحة الرهاب، ظهر ي���وم اأم�ش الثاثاء، قتل الجبوري.  
وق���ال بيان للجهاز: "ي�صتمر ابطالكم ف���ي جهاز مكافحة الرهاب 
بماحق���ة بقاي���ا داع����ش الرهاب���ي اينما وج���دوا، ول���ن نكل عن 
ح�ص���د روؤو�صهم العفنة واحدا تلو الخر، بع���د ان و�صع ابطالنا 
خطًط���ا ا�صتخبارية دقيقة وا�صتخدم���وا التقنيات الفنية الحديثة 
الت���ي يمت���از بها عم���ل جه���از مكافح���ة الره���اب ال�صتخباري". 
واأ�ص���اف اأن���ه "وبع���د المعلوم���ات الت���ي قدمه���ا الجه���از والت���ي 
ادت ال���ى مقت���ل الرهابي المج���رم ابو بكر البغ���دادي الى ما قام 
ب���ه ابطالن���ا من جهد في متابع���ة واعتقال المج���رم الرهابي عبد 
النا�ص���ر قردا�ش نعل���ن ل�صعبنا العظيم اليوم ع���ن مقتل الرهابي 
معتز نوم���ان عبد نايف نج���م الجبوري المكن���ى )حجي تي�صير( 
وال���ذي ي�صغ���ل من�ص���ب ما ي�صم���ى وال���ي العراق ومع���اون زعيم 
تنظي���م داع�ش الرهاب���ي ل�ص���وؤون الوليات كاف���ة وم�صوؤول عن 

التخطي���ط والتن�صيق للعملي���ات الرهابية الخارجية بعد متابعة 
لفت���رة لي�صت بالق�صيرة لتحركات ه���ذا الرهابي الخطير وتنقله 
الدائ���م داخ���ل وخارج العراق حي���ث تم ا�صتهداف���ه ب�صربة جوية 
من قب���ل طيران التحالف الدولي في منطق���ة دير الزور ال�صورية 
وفق معلوم���ات ا�صتخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الرهاب 
علم���ا ان المجرم المقبور لديه اكثر من جواز �صفر وهوية للتنقل 
ول ي�صتخ���دم الهاتف نهائيا خوفا من الماحقة". وكان البرنامج 
الأميرك���ي )مكافاآت من اأجل العدالة( قد اأعلن عن جائزة قدرها 5 
ملي���ون دولر، في �صهر اآب من ع���ام 2019، لمن يدلي بمعلومات 
ق���د تو�صل للجبوري، ولم ترفق �ص���ورة له لعدم توفرها. وعرف 
البرنام���ج ع���ن الجبوري بالقول هو معتز نعم���ان عبد نايف نجم 
الجب���وري، ويعرف اأي�صا با�ص���م حجي تي�صير، ه���و قيادي بارز 
ف���ي داع�ش، وع�صو قديم ف���ي المنظمة التي �صبق���ت داع�ش وهي 

منظمة القاعدة في العراق. واأ�صرف الجبوري على �صنع القنابل 
لأن�صطة داع�ش. وكانت مديرية ال�صتخبارات الع�صكرية، التابعة 
ل���وزارة الدفاع، قد قال���ت، اأم�ش الثاثاء، اإنه���ا القت القب�ش على 

احد عنا�صر تنظيم داع�ش بعد عودته من �صوريا الى العراق.
وذك���رت المديري���ة ف���ي بي���ان، اإن "مف���ارز �صعب���ة ال�صتخبارات 
الع�صكري���ة وبال�صت���راك مع ل���واء الم�صاة 30 األق���ت القب�ش على 
اأح���د الرهابيي���ن في منطق���ة البو عبي���د، ناحية الرمان���ة بق�صاء 
القائ���م في الأنبار". واأكدت ال�صتخبارات الع�صكرية، اأن "المتهم 
ق���دم م���ن �صوري���ا بعد ان تلق���ى تدريبا عل���ى يد ع�صاب���ات داع�ش 
الرهابية هناك، وقاتل في حديثة �صد قواتنا الأمنية خال معارك 
التحرير، كما �ص���ارك في معارك البو كمال في �صوريا". واأ�صارت 
المديرية بح�صب بيانها، الى اأن المعتقل "من المطلوبين للق�صاء 

بموجب مذكرة قب�ش وفق اأحكام المادة 4 اإرهاب".

ع��راق��ي��ة م��ع��ل��وم��ات  وف���ق  داع�������ش  زع��ي��م  م���ع���اون  ت��ق��ت��ل  ال�17  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ت�اجده مكان  عن  بمعل�مات  اأدلى  لمن  دولر  مايين   5

)) من اآمن بي واإن مات ... ف�سيحيا ((

�سلمى  داود جب�

اجراءات العد والفرز خالل التخانات الأخرية 
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يف  عميًق���ا  �خلا����ص  باإيقاعه���ا  �خل�شاب���ة  �غ���اين  توغل���ْت 
ذ�كر�لب�شري���ن، و�شكل���ت �لد�شد��ش���ة �لبي�ش���اء م���ع �لي�شماغ 
�الحم���ر وخ�شب���ة �شع���د �لياب����ص ورق�ش���ات �لهي���وة و�للي���وة 
و�نغ���ام �حلد�دي و�لبحري و�ل�شفقة �لب�شرية وهي تت�شادى 
وترتدد و�شط �لنخل، وعلى �النهار هوية للمدينة، �لتي تنفتح 
عل���ى �لبحر �شاعة ت�شي���ق �ل�شبل �ىل �ل�شح���ر�ء، مثلما تنفتح 
عل���ى �لرمل و�الثل �شاعة تنغلق بو�بات �لبحر وت�شيق �لروؤى 
�ل���زرق، وع���ر �كرث م���ن ثالث���ن �شنة �أجن���زت فرق���ة �لب�شرة 
للفن���ون �ل�شعبية �أجمل �الغاين و�لرق�شات، مبا �أ�شهم يف منح 
�لب�شرين �شاعات من �لتاأمل تارة و�لن�شيان تارة �أخرى، تاأمل 
�شناع���ة �جلمال و�مكانية �حلياة فيه، ون�شيان �لقبح و��شباب 

�لبقاء فيه.
  ومع �لزمن �لرديء، زمن �خلذالن و�حلرية يف كل �شيء، زمن 
��شتعب���اد �لف���ن ل�شالح �لطاغية وحروبه، وم���ن ثم زمن �حلكم 
�لدين���ي، �ل���ذي �أفا����ص يف كر�هيت���ه للفن، ظلت فرق���ة �لب�شرة 
للفنون �ل�شعبية تناور، وتتعارك وتت�شالح مع حميطها �ملريب 
ذ�ك، ع���ر خماوف بالط���رد و�خلروج من رحم���ة �لدولة يوًما، 
بو�ش���ف �أع�شائها ر�ف�ش���ن الأد�ة �لنظ���ام �ل�شاب���ق، �أو متهمة 
بامل���روق و�ملج���ون عند �حلكوم���ة �ليوم، وقد �أك���د �حد وزر�ء 
مالية �حلكم �لديني �حلايل، بانه رمبا �شيطول وقوفه بن يدي 
رب���ه، ُم�شاَءاًل ع���ن �حقية �شرف رو�ت���ب �ع�شائها من �لطبالن 
و�لر�ق�ش���ن و�ملغن���ن، و�ش���ط هذه وتل���ك و�هم���ال متعمد من 

�جلميع ظلت �لفرقة تكابد وحتاول.
  رمب���ا �أ�شوق �لو�شف هذ� تري���ًر� ملا تعاين �لفرقة منه �ليوم، 
من قل���ة يف �ملو�رد �ملالية وعدم وج���ود م�شرح وقاعات عر�ص 
منا�شب���ة، وغلق �لباب بوجه تعين �لك���و�در �ل�شابة وندرة يف 
�لعن�ش���ر �لن�ش���وي، وبقاء �لفرق���ة على �آالته���ا �لقدمية، دومنا 
حتدي���ث فيها، وهن���اك جملة �أ�شباب تعرقل عمله���ا لي�ص �آخرها 
ن���درة كتاب �الغنية �ل�شعبي���ة –�لفولكولورية وموت �و تقاعد 
م�شمم���ي �لرق�ش���ات، وبقاء �عم���ال �لديكور دومن���ا تطوير �و 
�قت�شارها على ما متو�فر لديهم، ف�شاًل عن �نحر�ف يف �لذوق 
�ل�شعب���ي ل�شال���ح �لفن���ون �الخ���رى -�إن وج���دت-  كذلك متكن 
�الن�شاد �لديني- �لتعبوي- �لوطني مبا فيه من رثاثة و�شطحية 
وت�ش���دد من �لهيمنة على �ملز�ج �لعام، بفعل قدرته على حماكاة 
�مل�شاعر �لتي تدنت تباًع���ا ب�شبب �حلروب و�الزمات وعجزها 

عن فهم ما يتوجب على �لفن من فعل و�شريورة.
م ما �إغاين لفرقة �لفنون �ل�شعبية �لب�شرة على     رمبا كان ما ُقدِّ
�إحدى �لقنو�ت �لعر�قية حافًز� لكتابة �ملادة هذه، حيث تد�ككت 
�ال�شب���اب يف عدم حتقي���ق �لغاية �ملرجوة م���ن �ل�شهرة، و�لتي 
منه���ا �ن ال جديد يف �الحلان و�الغ���اين، كما �أن رد�ءة �ل�شوت 
)�حلفل قدم على �لهو�ء �لطلق( مل مينحنا فر�شة �لتذوق، كذلك 
كان �القت�ش���ار على عدد حمدود من �لفنان���ن، �إذ� ما تذكرنا �أن 
ف���ن �خل�شاب���ة يعتمد بالدرج���ة �ال�شا�ص عل���ى م�شاركة جمهور 
�ملن�شدي���ن )�لكور�ص( يف ترديد �لكوبلي���ه و�لت�شفيق، وهكذ�، 
�أخفقت �لفرقة يف حتقيق �حلد �ملرجو يف �ل�شماع و�الن�شجام 
و�لط���رب. �أم���ا �إذ� �ردن���ا �خلو����ص يف تفا�شي���ل �نقاذه���ا مما 
ه���ي فيه، فنق���ول: بان ت�شكي���ل هيئ���ة م�شت�شارين م���ن �شعر�ء 
ومو�شيقي���ن وخمرج���ن وم�شممي رق�ش���ات ورو�ة حكايات 
�شعبي���ن وخمت�شن بالفنون �ل�شعبية، مممن در�شو� �لفن هذ� 
وبرع���و� فيه، مع تاأمن �لتخ�شي�شات �ملالية و�الد�رية �لالزمة 
وف�شح���ة يف حرية �لتنقل و�الد�ء... وهناك جملة �آر�ء �أخرى، 

�شتكون قمينة بعودة �لفرقة �ىل ع�شرها �لذهبي.

الفنون ال�صعبية يف الب�صرة

رمبا اأ�صوق الو�صف هذا تربيًرا ملا 
تعاين الفرقة منه اليوم، من قلة 

يف املوارد املالية وعدم وجود م�صرح 
وقاعات عر�ض منا�صبة، وغلق الباب 

بوجه تعيني الكوادر ال�صابة وندرة يف 
العن�صر الن�صوي

  بغداد / عامر موؤيد

�ل�شح���ة  وز�رة  م���الكات  تو��ش���ل 
جهوده���ا لفح�ص �مل�شاب���ن بفايرو�ص 
كورونا، وحج���ر �مل�شك���وك باإ�شابتهم 

يف مناطق �لعزل.
ياأت���ي ه���ذ� يف وق���ت نف���ت في���ه وز�رة 
مالي���ة  مبال���غ  تخ�شي����ص  �ل�شح���ة 
للم�شاب���ن بفايرو����ص كورونا و�لذين 
تاأك���دت ��شابتهم. وق���ال �لناطق با�شم 
وز�رة �ل�شح���ة يف حديثه ل�)�ملدى( �ن 
�لوز�رة  تنف���ي ما مت تد�وله يف بع�ص 
�شفح���ات �لتو��شل �الجتماعي وتدعو 
�ىل توخ���ي �حلذر للحف���اظ على �المن 

�ل�شحي للبلد. 
و��ش���اف �ن  وز�رة �ل�شح���ة و�لبيئ���ة 
تنفي م���ا مت تد�وله يف بع�ص �شفحات 
�لتو��ش���ل �الجتماع���ي ع���ن تخ�شي�ص 
مبال���غ مالي���ة مقاب���ل كل ��شابة ت�شجل 
"يف   وز�د  �ل�شح���ة.   دو�ئ���ر  يف 
�لوق���ت �ل���ذي تو�جه مالكاتن���ا �لطبية 
يف  موؤ�ش�شاتن���ا  وعم���وم  و�ل�شحي���ة 
جائح���ة  خط���ر  و�ملحافظ���ات  بغ���د�د 
كورون���ا فانه���ا توؤك���د �ن ه���ذ� �ل���كالم 
�ل�شح���ة". وحمل���ت  ع���ن  ع���ار متام���ا 
�لوز�رة �جله���ات �لتي تن�شر معلومات 
م�شللة وتبث �لرع���ب يف نفو�ص �بناء 
بلدن���ا وتخل باالمن �ل�شحي للبلد كافة 
�لتبع���ات �لقانونية، كما تهيب �لوز�رة 
باجلمي���ع �عتم���اد �مل�ش���ادر �لر�شمي���ة 
وعدم تد�ول �الخب���ار غري �ملوثقة. من 
جانبه فان وزير �ل�شحة و�لبيئة ح�شن 
�لتميمي ز�ر حمافظة دياىل وبحث مع 
حمافظها ومدير عام د�ئرة �شحة دياىل 
�لو�قع �ل�شحي فيها و�آخر �مل�شتجد�ت 

لفريو�ص كورونا. 
و�أكد �لوزي���ر �ن �لوز�رة حتر�ص على 
تق���دمي �لدع���م �لكامل للنهو����ص بو�قع 
�ملحافظ���ة  يف  �ل�شحي���ة  �خلدم���ات 

وتذلي���ل كافة �ملعوق���ات م�شيد� بجهود 
�ملالكات �لطبية و�ل�شحية يف حماربة 

جائحة كورونا.
من جانبه رح���ب حمافظ دياىل بزيارة 
�ل�شيد �لوزير و�لوفد �ملر�فق له متمنيا 
ل���ه �لنج���اح ب���اد�رة �ل���وز�رة مو�شحا 
�الج���ر�ء�ت �لالزم���ة �لت���ي �تخذت يف 

�ملحافظة ملكافحة فريو�ص كورونا.
و�عل���ن �لوزي���ر خالل موؤمت���ر �شحفي 
عق���د بح�شور عدد م���ن و�شائل �العالم 
ع���ن بن���اء ثالث���ة م�شت�شفي���ات للحج���ر 
و��شتح���د�ث  دي���اىل  يف  �ل�شح���ي 
خمت���ر الج���ر�ء �لفحو�ش���ات للك�شف 
كورون���ا  بفايرو����ص  �مل�شاب���ن  ع���ن 
و�نطالق حملة للم�شح �لوبائي �لفعال 
و�ملبا�شرة بها غ���ًد� يف عموم �ملحافظة 

ملي���ون   750 مبل���غ  وتخ�شي����ص 
دين���ار عر�ق���ي ل�شح���ة دي���اىل الإن�ش���اء 
�مل�شت�شفي���ات �لثالثة )�لبن���اء �ل�شريع( 
يف خان بن���ي �شعد وبل���دروز ومنديل 
ملو�جهة جائح���ة كورونا و�لتاأكيد على 
تكثي���ف تو�ج���د �مل���الكات �ل�شحية يف 
�لرئي�شة و�لفرعية لفح�ص  �ل�شيطر�ت 

�لو�فدين  للمحافظة .
ف���رق  نف���ذت  ق���ار  ذي  حمافط���ة  ويف 
�ال�شتجابة �ل�شريع���ة يف قطاع �لن�شر 
للرعاي���ة �ل�شحي���ة �الولي���ة يف ذي قار 
حملة م�شائية للتحري و�مل�شح �مليد�ين 
يف ق�شاء �لن�شر �شمال مركز �ملحافظة 
لفح����ص �حل���االت �مل�شتب���ه با�شابته���ا 

بفايرو�ص كورونا �مل�شتجد 
وقال مدي���ر �لقطاع حممد عكلة مو�شى 

العالم �لوز�رة �ن �حلملة تندرج �شمن 
�شل�شلة م���ن �حلمالت �ل�شحية و�مل�شح 
�ملي���د�ين �لو��شع �لذين تنفذهما �لفرق 
�ل�شحية للك�شف عن �حلاالت �مل�شابة، 
مبين���ا �ن �حلمل���ة نفذت م���ن قبل فريق 
لقط���اع  �لتاب���ع  �ل�شريع���ة  �ال�شتجاب���ة 
�لن�شر وبالتعاون مع �الجهزة �المنية 
يف �لق�ش���اء.   م�شيف���ا �ن���ه مت توزي���ع 
�ر�ش���اد�ت  وتق���دمي  �شحي���ة  ر�شائ���ل 
للمو�طن���ن خالل �حلمل���ة حول �همية 
�رت���د�ء �لكمام���ات و�لكف���وف و�لغ�شل 
�مل�شتمر لليدي���ن و�اللتز�م �لتام بحظر 

�لتجول يف �أيام �لعيد.

مباراة �صعلية يف مدينة 
ال�صدرجتذب مئات امل�صجعني 

و�شكل �زدياد ن�شبة �ال�شابة بفايرو�ص 
و�شدم���ة  خوًف���ا  �مل�شتج���د،  كورون���ا 
ل���دى �لكثريين مل���ا �شت���وؤول �ليه �اليام 
�ملقبلة. وطال���ب كثريون باأهمية �تخاذ 
�الإج���ر�ء�ت �لوقائي���ة و�إل���ز�م �جلميع 
بذل���ك حتى ال ت�شل �الم���ور �ىل مرحلة 

ال ميكن �ل�شيطرة عليها.
وبالرغ���م من �زدي���اد ح���االت �ال�شابة 
�ال �ن هذ� �الم���ر مل مينع م�شجعي كرة 
�لق���دم من �لتو�ج���د بكثاف���ة يف نهائية 

�لبطولة �لرم�شانية مبدينة �ل�شدر.
و�نت�شرت �شور كثرية ملئات �مل�شجعن 
وه���م خارج �ل�شياج وال تف�شل بع�شهم 
عن بع�ص �شوى م�شافة قليلة، وت�شاءل 
كث���ريون ع���ن دور �لق���و�ت �المنية يف 

ذلك.

ه���ذه  مث���ل  �نتق���دو�  كذل���ك  �أطب���اء 
�ملوؤ�ش�ش���ات  �ن  موؤكدي���ن  �لتجمع���ات، 
�ل�شحي���ة ل���ن ت�شتطي���ع �ل�شيطرة على 

�ملر�ص �ذ� تف�شى ب�شكل �كر.
ف���ان  �ال�شاب���ة  ح���االت  �رتف���اع  وم���ع 
�شحة �لر�شافة �ك���دت ��شتمر�ر �لفرق 
�لفع���ال  �لوبائ���ي  بالر�ش���د  �ل�شحي���ة 

للوقاية من فريو�ص كورونا .
وق���ال �ملتح���دث با�ش���م وز�رة �ل�شحة 
ل�)�مل���دى(:  حدي���ث  يف  �لب���در  �شي���ف 
�الزم���ة يف  خلي���ة  توجيه���ات   �شم���ن 
حم���الت  بتكثي���ف  �ل�شح���ة  وز�رة 
�لتح���ري �لوبائي وبتوجيه مبا�شر من 
مدي���ر عام �شح���ة �لر�شاف���ة عبد �لغني 
�ل�شحي���ة  �لف���رق  ت�شتم���ر  �ل�شاع���دي  
�لتابع���ة ل�شحة �لر�شافة بكل قطاعاتها 
�ل�شحي���ة  بالر�ش���د �لوبائي �لفعال يف 
جميع �ملناط���ق �لو�قعة �شم���ن �لرقعة 
�جلغر�في���ة، حي���ث مت �نط���الق حمل���ة 
�لر�ش���د يف قط���اع �لنه���رو�ن يف قرية 
�ل�شي���خ هات���ف ويف قط���اع �لبلدي���ات 
ومنطق���ة  �لوح���دة  ح���ي  يف  �لث���اين 
�ل�شدري���ن ومنطق���ة �ل���دو�من و�شارع 
يف  �لر�شاف���ة  وقط���اع  مطل���ق  �ل�شي���د 
حمل���ة 904 وحمل���ة 929 ويف قطاع 
�ل�شع���ب منطق���ة �جلمعي���ات ومتت كل 
ه���ذه �حلم���الت يف �ملناط���ق �ل�شكني���ة 
�لتي ظه���رت فيه���ا ��شاب���ات بفريو�ص 

كورونا ود�خل �ملر�كز �ل�شحية .
و��ش���اف �ن���ه مت �خ���ذ م�شح���ات م���ن 
كب���ار  وه���م  �مل�شمول���ن  �ملو�طن���ن 
�ل�ش���ن و�حلو�م���ل الج���ر�ء فحو�شات 
�نت�ش���ار  م���دى  لت�شخي����ص  خمتري���ة 
�لفريو�ص ور�فق���ت هذه �حلمالت فرق 
�لتعف���ري و�لتعقيم وف���رق توعوية من 
وح���د�ت �لتعزيز حل���ث �ملو�طنن على 
�اللتز�م باحلظ���ر و�لتباعد �الجتماعي 
و�لتقيد باالر�شاد�ت �ل�شحية و�حلجر 

�ملنزيل. 

 ذي قار / ح�صني العامل

�م�شى �ملئات م����ن ��شر �شهد�ء تظاهر�ت 
�الي����ام  و��شدقائه����م  ق����ار  ذي  حمافظ����ة 
�الوىل من عيد �لفط����ر �ملبارك يف مقرة 
و�دي �ل�ش����الم بالنج����ف �ال�ش����رف، فيما 
رددو� وهم يتظاهرون عند مدخل مدينة 
�لنج����ف وقرب مق����ام عل����ي )ع(، هتافات 
تطال����ب بالق�شا�����ص م����ن قتل����ة �بنائه����م 
وت�شك����و ظلم �لقتلة الإم����ام �لفقر�ء.  ويف 
حديث ل�)�ملدى( قال حيدر �شعدي �شقيق 
�ل�شهيد �ملع����اون �لطب����ي منت�شر �شعدي 
�ل����ذي ��شت�شهد يف تظاه����ر�ت �لنا�شرية 
وهو يقوم بو�جبه �ملتمثل بنقل �جلرحى 
�ىل �شيارة �ال�شعاف �إن "�ملئات من �أ�شر 
�شه����د�ء تظاهر�ت ذي ق����ار توجهو� يوم 
)�الحد( مبوكب موحد ي�شم �كرث من 50 
حافل����ة وبا�����ص ومركبة �شغ����رية �شوب 
مق����رة و�دي �ل�شالم بالنج����ف �ال�شرف 
حي����ث يرقد �بناوؤه����م رقدته����م �البدية"، 
مبين����ا �ن "قي����ادة �شرطة ذي ق����ار و�د�رة 
�ملحافظ����ة �شهل����ت ��شتح�ش����ال �ملو�فقات 
�لر�شمي����ة ال�شتثن����اء ��ش����ر �ل�شه����د�ء من 
�جر�ء�ت حظر �لدخول ملحافظة �لنجف 
ووجهت دوريات من �ل�شرطة و�شيار�ت 
و��ش����اف  �ملوك����ب".  مبر�فق����ة  ��شع����اف 
�شعدي �ن "��شر �ل�شهد�ء تبادلو� زيار�ت 
�لعي����د يف �ملقرة، فكل ��شرة �شهيد تقوم 
بزيارة ��ش����رة �شهيد �آخر عن����د قر �بنها 
وكاأنه����م بذل����ك يتبادل����ون زي����ار�ت �لعيد 
يف منازله����م"، مبينا �ن "ه����ذه �لزيار�ت 
ع����ززت و�شائج �لعالقة بن ��شر �ل�شهد�ء 

�لذين جتمعه����م �ليوم حزمة من �لق�شايا 
و�لهموم و�لرو�بط �لوطنية �مل�شرتكة". 
يف  �ل�شه����د�ء  ��ش����ر  "�ع����د�د  �ن  موؤك����د� 
ق����ار بات����ت تف����وق تع����د�د  حمافظ����ة ذي 

ع�شرية كبرية".
وع����ن تظاهر�ت ��شر �شه����د�ء ذي قار يف 
�لنج����ف ق����ال �شع����دي �ن "��ش����ر �ل�شهد�ء 
قام����ت بفعاليت����ن للتذك����ري ب����دم �بنائهم 
و�الحتج����اج عل����ى جتاه����ل �لظل����م �لذي 
تعر�ش����و� ل����ه �ذ ما ز�ل �لقتل����ة ي�شرحون 
م����ن  �لتظاه����ر�ت  و�شه����د�ء  وميرح����ون 
�بنائن����ا و�خوتن����ا حتت �ل����رثى"، مبينا 
�ن "�لتظاه����رة �الوىل كان����ت عند مدخل 
مدينة �لنجف و�لثانية قرب �شحن مقام 

�المام علي )ع( ".
و��شار �شعدي �ىل �ن "�لتظاهرة �لثانية 
�نطلق����ت ب�ش����ورة عفوي����ة وق����د ��شهمت 
باإي�شال �شوت ��ش����ر �ل�شهد�ء �ىل �لر�أي 
�لع����ام و�ملرجعي����ة �لديني����ة"، منوها �ىل 
�ن "��ش����ر �ل�شه����د�ء و��شدقائه����م �ك����دو� 
ث����ورة  �ن  �لتظاه����رة  تل����ك  خ����الل  م����ن 
�لفق����ر�ء و�ملظلوم����ن باقية، كم����ا �شكو� 
ظل����م �ح����ز�ب �ل�شلط����ة �ىل �م����ام �لفقر�ء 
عل����ي ب����ن �بي طال����ب بع����د �ن يئ�شو� من 
ت�شويف �ل�شلطة ومل�شو� عدم جديتها يف 

�لق�شا�ص من قتلة �ملتظاهرين ".
و�و�شح �شعدي �ن "��شر �ل�شهد�ء وعلى 
م����دى �شبع����ة ��شه����ر ير�جع����ون �ملحاك����م 
�ملخت�شة ومر�كز �ل�شرط����ة ويقدمون ما 
لديهم من �دل����ة و�شور ومقاطع فيديوية 
تدي����ن قتل����ة �ملتظاهري����ن �ال �ن �جله����ات 
�ملعني����ة مل تقم بو�جبها يف �عتقال �لقتلة 

وحماكمتهم"، موؤكد� �ن "تظاهر�ت ��شر 
�ل�شهد�ء هي تاأكيد على مو��شلة �مل�شرية 
�بنائه����م  خ����ط  عل����ى  و�ل�ش����ري  �ل�شلمي����ة 
�ل�شه����د�ء �لذي طالب����و� با�شتعادة كر�مة 
�لوطن وحقوق �لفقر�ء". و��شار �شعدي 
�ىل �ن "��ش����ر �ل�شه����د�ء حر�شو� على �ن 
تكون زيارتهم للنجف وفعالياتهم �شمن 
�الط����ار �لقان����وين و�ن ال يكون فيها حتد 
�ملفرو�����ص"، موؤك����د� �ن  لك�ش����ر �حلظ����ر 
"قيادة �شرطة ذي قار بقيادتها �جلديدة 

ت�شهي����ل  تبن����ت  �ملحلي����ة  و�حلكوم����ة 
�لقانونية لدخ����ول حمافظة  �الج����ر�ء�ت 
�لنج����ف وذل����ك يف خطوة ته����دف على ما 
يب����دو لتج�شري �لعالقة بن ��شر �ل�شهد�ء 
و�لقو�ت �المنية وكذلك الحتو�ء �لتوتر 
وتهدئة �الجو�ء يف �شاحات �لتظاهر ".

يف  �لتظاه����ر�ت  �شه����د�ء  ذوو  وكان 
حمافظ����ة ذي قار دعو� م�ش����اء يوم �الحد 
) 17 �أي����ار 2020 ( �لقائد �لعام للقو�ت 
�مل�شلح����ة �ىل �لتدخ����ل لت�شلي����م �لفري����ق 

جميل �ل�شم����ري و�ل�شباط �ملتهمن بقتل 
لتورطه����م  وذل����ك  �لق�ش����اء  �ىل  �أبنائه����م 
بارت����كاب جم����زرة ج�ش����ر �لزيت����ون �لتي 
��شت�شه����د و�أ�شي����ب فيها �أكث�����ر من 145 
متظاه����ًر�، وفيما طالب����و� بتغيري رئي�ص 
�مهل����و�  ق����ار،  ذي  ��شتئن����اف  حمكم����ة 
�حلكوم����ة �ملحلية م����دة �أ�شبوعن لتنفيذ 

مطالبهم.
�شه����د�ء  ��ش����ر  م����ن  �ملتظاه����رون  وردد 
تظاه����ر�ت ذي ق����ار حزم����ة م����ن �لهتافات 

و�الهازي����ج عند تظاهره����م يف حمافظة 
�لنج����ف م����ن بينه����ا )�شل����ون تري����د تعيد 
ودم �خو�ن����ك على �لزيت����ون( و�لزيتون 
هو ج�ش����ر �لزيت����ون �لذي �شه����د �رتكاب 
جم����زرة دموي����ة على ي����د �لفري����ق جميل 
�ل�شم����ري وقو�ته �و�خ����ر ت�شرين �لثاين 
 150 من  �ك����رث  �شحيته����ا  ر�ح   2019
متظاه����ر� ما بن �شهي����د وجريح، وكذلك 
ردد �ملتظاهرون )نخل����ي �لدنيه ت�شولف 
ل����و طب����ت ذي ق����ار( و)ول����دج عيال����ه ذي 
قار(، �أي �نهم يتح����دون �ملوت ال�شتعادة 
حقوقه����م، كما رددو� )�ليوم ح�شن مغيم 
ر�ي����ح وي ذي ق����ار( و�لهتاف �الخري فيه 
��ش����ارة �ىل ح����زن �الم����ام �حل�ش����ن ب����ن 
عل����ي )ع( عل����ى �شق����وط �شحاي����ا �برياء 
يف �لتظاه����ر�ت �ل�شلمية. ويبلغ �إجمايل 
 1  ( م����ن  ق����ار  ذي  تظاه����ر�ت  �شحاي����ا 
ت�شرين �الول 2019 وحتى �الن(، نحو 
)121( �شهيًد� و�أكرث من 2700 جريح 
وم����ا يزي����د عل����ى 600 متظاه����ر معتقل 
�أطلق �شر�ح معظمهم  بكفالة �شامنة وما 
ز�ل����ت تالحقهم ق�شاي����ا �منية يف �ملحاكم 
�ملخت�شة، ف�شاًل عن ت�شرر 68 موؤ�ش�شة 

ومنزل وعجلة.
يف  �لتظاه����ر�ت  �شه����د�ء  �أ�ش����ر  وكان����ت 
حمافظة ذي قار �عربت يوم �الحد ) 26 
ني�ش����ان 2020 ( ع����ن �حتجاجه����ا عل����ى 
�الإف����ر�ج عن �شب����اط كبار متهم����ن بقتل 
�أبنائهم، وفيما �أ�ش����ارو� �ىل �أن �ل�شباط 
ذم����ة  عل����ى  موقوف����ن  كان����و�  �ملتهم����ن 
�لتحقي����ق وفق �ملادة �لقانونية 406 )�أ( 
غ����ري �لقابل����ة للكفالة ومت تكيي����ف �لتهمة 

�ملوجه����ة له����م لتكون وفق م����ادة قانونية 
�أخ����رى تتي����ح �الإفر�ج عنه����م، حذرو� من 
�ل�شغ����ط �ل�شيا�شي عل����ى �لق�شاء لغر�ص 
�الإف����ر�ج ع����ن �شب����اط وعنا�ش����ر �شرط����ة 
دم����ج )مو�لن لالأح����ز�ب( متهم����ن بقتل 
�ملتظاهرين وقمع �لتظاهر�ت. ي�شار �ىل 
�أن عو�ئل �شهد�ء تظاهر�ت ذي قار وجهت 
يوم �ل�شب����ت ) 28 كانون �الأول 2019 
( �أ�شاب����ع �الته����ام �ىل �أح����ز�ب �ل�شلط����ة 
وعنا�ش����ر �ل�شرط����ة )�لدم����ج( م����ن �تباع 
�الأحز�ب بقتل �أبنائه����م خالل م�شاركتهم 
بتظاهر�ت �الأيام �ل�شابقة، وذلك يف لقاء 
مع قائ����د �شرطة �ملحافظة �الأ�شبق �لعميد 
ري�شان كا�شد �البر�هيمي، وفيما ك�شفو� 
عن ت�شويف �ل�شرطة و�لق�شاء يف تنفيذ 
�أو�م����ر �العتق����ال بح����ق �جلن����اة الأ�شباب 
�شيا�شية، قرر قائد �ل�شرطة ت�شكيل جلنة 
ملتابعة تنفيذ مذك����ر�ت �لقب�ص �ل�شادرة 
بقت����ل  �ملتورط����ن  بح����ق  �لق�ش����اء  م����ن 

�ملتظاهرين.
وكان م�شدر �أمن����ي مطلع �كد يوم �الحد 
) 12 ني�شان 2020 ( حجز 15 �شابًطا 
وعن�شًر� �أمنًيا من منت�شبي قيادة �شرطة 
ذي قار على خلفية قمع �لتظاهر�ت �لتي 
�شهدته����ا مدينة �لنا�شرية خ����الل �الأ�شهر 
�ل�شت����ة �ملن�شرم����ة، وفيم����ا �أ�ش����ار �ىل �أن 
�الحتج����از جاء بن����اء على ق����ر�ر ق�شائي 
يتعل����ق بق�شايا مدني����ة طلبت فيه����ا �أ�شر 
بالتظاه����ر�ت  �مل�شاب����ن  �أو  �ل�شحاي����ا 
�لق����ر�ر  �أن  �أو�ش����ح  �شده����م،  �ل�شك����وى 
ا �آخرين  ����ا �أ�شخا�شً �لق�شائ����ي �شمل �أي�شً

من موؤ�ش�شات �أخرى.

بناء 3 م�صت�صفيات للحجر ال�صحي في ديالى 

هتفوا "�صلون تريد تعيد ودم اخوانك على الزيتون "

ال�صحة تنفي اإعطاء اأموال للم�صابني بفايرو�س كورونا

اأ�صر �صهداء التظاهرات يق�صون العيد يف مقربة النجف ويتظاهرون للمطالبة بالق�صا�س من القتلة

 بغداد /  �صفا الطائي

 �شبب  فايرو�ص "كورونا" و�قعًا جديدً� على 
م�شت���وى �لعالق���ات �الجتماعي���ة يف �لعامل، 
م���ع فر����ص "�لتباع���د �الجتماع���ي"، بو�شفه 
�إجر�ًء �أ�شا�شيًا ملنع �نت�شار �لفريو�ص، �إال �أن 
"�لتباعد" ترٌف ال يناله �الأطباء و�ملمر�شون، 
بح�ش���ب �لدكت���ورة "رنا �خلال���دي"، �لعاملة 

مب�شت�شفى "�جلر�ح" يف  بغد�د.
وت�شيف "�خلالدي"، �أن "�لوباء فر�ص علينا 
�أن نكون بالقرب من مر�شانا لرعايتهم، وهذ� 
ي�شّكل �شغطًا نف�شيًا علينا، �إ�شافًة للم�شاعب 
�لتي نو�جهها مع فئة �ل�شباب، �لذين ي�شعب 
خلط���ورة  تفهمه���م  لع���دم  معه���م،  �لتعام���ل 

�لفريو�ص على �ل�شحة �لعامة".

�ملع���د�ت �لوقائي���ة �أح���د عو�مل �لقل���ق �لذي 
ي�شي���ب �لك���و�در �لطبي���ة، فعل���ى �لرغ���م من 
توفرها �إىل حد ما، �إال �أنها لي�شت من �الأنو�ع 
�جلي���دة، وه���ذ� "يخل���ق نوع���ًا م���ن �خلوف 
و�الإرباك لدى �لطبيبة �أو �لطبيب، الأنه يزيد 
من �حتمالية نقل �لعدوى". بح�شب "زهر�ء 
فا�شل"، �لطبيبة مب�شت�شفى "�بن �خلطيب" 

يف بغد�د.
وعن معاناتها تروي فا�شل  "عندما �أعود �إىل 
بيتي �أخل���ع كل ما كانت له عالقة بامل�شت�شفى 
عن���د �ملدخ���ل، و�أذه���ب �إىل �حلم���ام مبا�شرة 
لتنظيف كل �شيء، وبعدها �أقوم بعزل نف�شي 
عن �أ�شرتي، و�بتعد عن �أطفايل الأيام، جتنبًا 
لنق���ل �لعدوى لهم. وه���ذ� �أ�شد �أنو�ع �لعذ�ب 
�ل���ذي �أعي�ش���ه، فق���د كن���ت �أ�ش���اب باالكتئاب 

و�لياأ�ص كلما ز�دت �الإ�شابات يف �لعر�ق".
�إن  بالق���ول  حديثه���ا  "فا�ش���ل"  وتو��ش���ل 
�لتي جعلتني  �ملو�قف،  �أ�شعب  من  "و�حدة 
�أفقد �ل�شيطرة على �أع�شابي، موقف �جلري�ن 
�ملت�ش���كك مني، فكان���و� يرمقونن���ي بنظر�ت 
غا�شب���ة، بل �أن �أحدهم قام مبنعي من �ملرور 

�أمام منزله، خوفًا من �نتقال �لعدوى".
ال تقت�ش���ر معاناة �لطبيبات على �خلوف من 
�نتق���ال �لعدوى فق���ط، "�شيم���اء �ل�شالمي"، 
�لطبيب���ة �لعاملة يف "مدين���ة �لطب" ببغد�د، 
�أ�ش���ارت �إىل �أنه���ا "تاأمل���ت كثريً� م���ن روؤيتها 
لكب���ار �ل�ش���ن وه���م يعان���ون م���ن �الأزم���ات 

�لتنف�شية �حلادة".
وتتح���دث "�ل�شالمي" ع���ن �شعوبات �أخرى 
تو�جهه���ا خ���الل تاأديته���ا و�جبه���ا يف غرف 

�حلج���ر �ل�شح���ي، مث���ل "�لتعام���ل م���ع �أهل 
�مل�شابن، خ�شو�شًا �إذ� كانت �مل�شابة �إمر�أة 
مر�شع���ة، وترف�ص ت���رك طفلها بعي���دً� عنها. 
وحال���ة �أخ���رى لرجل كب���ري يف �ل�شن، رف�ص 
�أحد �أوالده تركه وحيد� يف �حلجر �ل�شحي، 

و�أ�شّر على مر�فقته مهما كلف �المر".
وتتابع "�ل�شالمي" �أن "هذه �ملو�قف تتطلب 
جه���دً� ال�شتيعاب كل �حل���االت، و�لتعامل مع 

خمتلف فئات و�شر�ئح �ملجتمع �لعر�قي".
�أخ�شائ���ي طب �الأ�شرة "�أحم���د �لرديني" �أكد 
�أن "هن���اك فئ���ة كب���رية يف �ملجتم���ع ماز�لت 
تتعام���ل م���ع �لوباء عل���ى �أنه �أزم���ة �شيا�شية 
مفتعل���ة، وه���ذ� �أم���ر خط���ري ج���دً�، كم���ا �أن 
هن���اك نوع���ًا �آخر يعت���ره حرب���ًا �قت�شادية، 
فكي���ف ميك���ن للطبي���ب �أن يتعامل م���ع هكذ� 

�أ�شخا�ص؟".
وي�شي���ف "�لردين���ي"   �أنه "م���ن �ل�شروري 
زي���ادة �لن���دو�ت �لتثقيفي���ة، ل�ش���رح كيفي���ة 
�لتعام���ل م���ع �ملر����ص وتقّبل���ه. فامل�شاب���ون 
بالفريو�ص بحاجة �إىل دعم نف�شي، الأن كثريً� 
منهم ي�شاب بانهي���ار�ت ع�شبية، بعد �أن يتم 

حجرهم الأكرث من ع�شرة �أيام".
وبخ�شو�ص نق�ص �لكمامات يف �مل�شت�شفيات 
�لعر�قي���ة يتابع "�لردين���ي" بالقول: "نق�ص 
�لكمام���ات �أزمة عاملي���ة، ولكن ميك���ن �بتكار 
حل���ول حملية له���ا". م�ش���ريً� �إىل �أن "�لعر�ق 
بحاج���ة �لي���وم �إىل �إن�ش���اء م�شان���ع حملي���ة 
الإنت���اج كمي���ات كب���رية م���ن �لكمام���ات، ت�شّد 
يف  �ل�شحي���ة  �ملوؤ�ش�ش���ات  جمي���ع  حاج���ة 

�لبالد".

معاناة طبيبات يف مواجهة كورونا: خوف النا�س ونق�س املعدات 



ولت�سليط ال�سوء على ا�سباب الأزمة ونتائجها، 
التقت جريدة )املدى( اخلبري الريا�سي الدكتور 
با�س���ل عبد امله���دي، وحاورته بع���د غياب طويل 
ًرا اإنه���اء �سمته  اأملت���ُه الظ���روف املتباينة، ُمق���رِّ
بحدي���ث قّي���م يتزام���ن م���ع متغ���رّيات ع���ّدة على 
م�ست���وى احلكومة وال���وزارة ت�ساعد معها قلق 
املراقب���ن م���ن اإمكانية ع���ودة الأزم���ة اىل نقطة 
ال�سفر بهدف متييع امل�سروع ال�سالحي املُ�سند 
بالق���رار 60 واملع���ّدل ب���� 140 وفًق���ا لتوافق���ات 
ُيراه���ن عليه���ا اأكرث م���ن متنّفذ اأوملب���ي يرى يف 
غياب الوزير ال�س���ابق عن امل�سهد املاأزوم فر�سة 
لتكري����س ذرائ���ع جدي���دة تعي���د ب�س���ط نفوذه���م 
م���ع  ومتاهًي���ا  النتخابي���ة  لل���دورة  ا�س���تكماًل 
وجهة نظ���ر الأوملبية الدولية طامل���ا اأن اجلمعية 
العمومي���ة مل ت�س���حب ثقته���ا بع���د م���ن املكت���ب 
التنفي���ذي واإن ُع���دَّ فاق���ًدا لل�س���الحية يف نظ���ر 
احلكومة والوزارة القطاعية والق�س���اء، ف�س���اًل 
ع���ن حم���اور اأخرى �س���ارح عب���د امله���دي الراأي 
الع���ام عنه���ا بعد اأن واج���َه انتقادات ح���اّدة اإبان 
توّل �سقيقه رئا�س���ة احلكومة )2019-2018( 
اتهمته باإدارة ملف الريا�س���ة خل���ف الكوالي�س، 
كا�س���ًفا روؤاه عن م�س���ريها يف املرحل���ة القادمة 
بحلول ج���اّدة تاأخ���ذ قاربها املتاأرِجح اىل �س���ّفة 
القوان���ن  امل�س���تقبل وحتكمه���ا  ال�س���تقرار يف 

والأنظمة الغائبة لأكرث من 16 عاًما.

متّرد بعد التفاو�ض!
 اأي����ن قيمة جناح مفاو�ضات الوزير ريا�ض مع ممثلي 
الأوملبي����ة الدولي����ة عن����د لقائه به����م يف ل����وزان والدوحة، 
ليع����ود اىل بغ����داد ويواج����ه مت����ّرًدا م����ن رئي�����ض اللجن����ة 
الأوملبي����ة الوطني����ة واأمينه امل����ايل يف اإبقاء حال����ة املناكفة 

�ضد �ضيا�ضة احلكومة والوزارة؟
- اإن ما ح�س���ل من متّرد كما اأ�س���ميته يف �سوؤالك 
واإبق���اء حال���ة املناكفة ب���ن الأوملبي���ة والوزارة 
بع���د اجتم���اع ل���وزان وتباي���ن وجه���ات النظ���ر 
يف تف�س���ريها، اإمنا هو �س���لوك اعتدن���ا عليه من 
���ا يف حالت  الأوملبي���ة ويتكّرر دوًم���ا، خ�سو�سً
الراخي وغ����سّ النظر اأو اأثناء ف���رات الفراغ 
ال�سيا�س���ي احلا�س���ل اأو حت���ى حماول���ة اللجوء 
لطلب وا�س���طات معّينة اأو زّج اللجنة الريا�سية 
يف الربمل���ان يف اأم���ور ل �س���اأن ول م�س���لحة لهم 
فيها، مثلما جاء يف بيان اجتماع )فندق اأوروك( 
م���ع الحتادات الريا�س���ية يوم ال�س���بت 11 اأيار 
2019 والذي جتاوز، اأي البيان، يف تف�س���يالته 
وتعليمات���ه حت���ى عل���ى م���واد القان���ون اجلديد 
التوجيه���ات  الأوملبي���ة وم���ع  للجنتن���ا  امل�س���ّرع 
���ا، واأمتنى  الأخرية للجنة الأوملبية الدولية اأي�سً
���ا على الأخوة يف جلنة ال�س���باب  ���ا وخمل�سً حُمبًّ
والريا�سة وُهم يف فورة الن�سغال بالنتهاء من 
ت�س���ريع قانوين الأندية والحتادات الريا�س���ية 
قبل م�س���ي الدورة الت�س���ريعية احلالي���ة، اأهيب 
به���م اأهمية اللتف���ات بجدية اىل ذل���ك والبتعاد 
عن الجتهاد والتح���ّرك العفوي غري املنتظم يف 
�سواقي الريا�سة ودروبها املتعبة واخلروج بها 
اىل اأعال البحار وحميطاتها الكبرية وفق روؤى 
وقوان���ن وم�س���اريع عم���ل واأطر علمي���ة حديثة 
ت�س���من لريا�س���ة العراق واأهلها ما ت�ستحّقه من 

عطاء قانوين تاأّخر كثرًيا.

ازدواجية
 مب����اذا تف�ّض����ر ازدواجي����ة التعام����ل م����ع حم����ودي، يتم 
الع����راف "دولًي����ا"  دون بقي����ة زمالئ����ه يف التنفي����ذي، 
و"داخلًيا" ل ُيعرف به ول بزمالئه مع �ضّمه كريا�ضي 

�ضابق �ضمن اللجنة اخلما�ضية؟
- بخ�سو�س ما ا�سميته الزدواجية يف التعامل 
مع رعد حم���ودي فاإنه كان املنفذ الوحيد املتبّقي 
���لة والتخاطب الر�س���مي مع الأوملبية  لإبقاء ال�سِ
الدولي���ة قب���ل ق���رار جمل�س ال���وزراء، وب�س���بب 
ع���دم متّك���ن احلكوم���ة من تخ�س���ي�س و�س���رف 
اأي م���ورد مال م���ن امليزانية ال�س���نوية جلهة ل 
تعم���ل مبوج���ب قان���ون م�س���ّرع عراقًي���ا، وكذلك 
وجوب التقّيد مب�سمون القرار املعلوم للمحكمة 
الحتادي���ة ال���ذي اأبطل نتائ���ج انتخابات املكتب 
التنفي���ذي املقام���ة يف 15و16 �س���باط 2019 . 
له���ذه الأ�س���باب مت التقّيد بت�س���مية رعد حمودي 
ع�س���ًوا يف جلنة القرار امل�سّكلة ب�سخ�سه ولي�س 

مبوقعه .

و�ضع ُمريب!
 حّدثن����ا ب�ضراح����ة متناهية: ه����ل كان لتواجد الدكتور 
عادل عبد املهدي على رئا�ضة احلكومة ي�ضّكل عبًئا عليك 
قي�ّ����د حتّركات����ك التي كانت تن�ض����د تقليل فر�����ض التكالب 

على م�ضالح الريا�ضة؟
- كم���ا تعلم اأ�س���تاذ اإي���اد، ل اأحيد عن ال�س���راحة 
يف كل م���ا يواجهن���ي م���ن مهّم���ات حت���ى بات���ت 
���مة و�س���يلة ي�س���تخدمها البع�س ومنهم  هذه ال�سِ
م�س���وؤولون كبار لالنتقاد اأو بو�سف �سخ�سّيتي 

بغري ما هي عليه من توا�سع.
ل مل يكن تواج���د الأخ عادل على راأ�س احلكومة 

عبًئ���ا يقّي���د حتّركاتي، واإمنا كان �س���بًبا لو�س���ع 
ُمري���ب تراكمت في���ه علّي الطلبات والوا�س���طات 
واملكامل���ات والعرو����س والدعوات ب�س���كل كبري 
جًدا مل يرك ل اأي ف�سحة لال�ستمرار يف املنهج 
الإ�س���الحي التثقيفي الذي اخرته واألتزمُت به 
ُمنذ تركي الوظيفة متقاعًدا يف متوز عام2008. 
لهذا ال�س���بب قّررت المتناع عن الكتابة والن�سر 
وكذل���ك عن الظهور الإعالمي واأحياًنا جلاأت اىل 
غل���ق الهاتف اأو ال�س���فر من اأج���ل الراحة نتيجة 
ك���رثة وتراك���م ال�س���غوط وتن���ّوع الوا�س���طات 

والطلبات .
عّلمتن���ي التجربة واحلياة باأن ل اأمتهن املداهنة 
اأو الت�سويف يف عالقاتي، ول اأرت�سي باأن�ساف 
احللول يف قراراتي، وهي ال�س���مات التي اعتقد 
باأنه���ا مطلوب���ة ل���دى كل اإداري يعمل بنجاح يف 
احلقل الريا�س���ي. اإنها متّثل يف ذات الوقت اأحد 
اأهم اأ�س���باب رف�س���ي وع���ن قناعة اأكي���دة، قبول 
العم���ل يف مواق���ع اأك���رب ُعر�س���ْت عل���يَّ ر�س���مًيا 
والأوملبي���ة،  احلكومي���ة  املوؤ�س�س���تن  كال  يف 
وه���ي حقيقة انتق���دين عليها ول ي���زال كثري من 
الأ�س���دقاء ومن العاملن يف الو�س���ط الريا�سي 
العراق���ي، دون مراعاة اعتق���ادي اأو اإمياين باأن 
املواق���ع ه���ذه توّج���ب عل���ى �س���احبها اإِتيكيتات 
وم�س���تلزمات ل ا�ست�س���يغها. ل جتل�س يف حمل 
ع���ام مع النا�س واإل!! ل ت���اأكل اأو تلب�س اأو تفّكر 
اأو تق���ول م���ا تري���د لأن���ك رج���ل �س���لطة!! وقت���ك 
وعالقاتك ومنهجك اليومي لي�س لك، بل للموقع، 
���ئت اأم اأبيت، اأ�س���ف اىل ذلك  ُيق���ّرره لك غريك �سِ
�س  كّله فاأنا اأكادميي فني دار�س وباحث متخ�سّ
من ال�س���عب اأن اأقبل امل�س���اومة اأو الراجع فيما 
تق���ّرره ل قناعاتي الفكري���ة وخرباتي العملية، 
وهي اأمور اأم�َسْت م�س���تحيلة �سعبة ال�ستخدام 

اأو التوظيف يف ظّل اأو�ساع بلدنا احلالية.

مكاملة باخ
 ما دافع ات�ضال دكتور عادل مع توما�ض باخ بعد 15 

يوًما من �ضدور القرار 60 ل�ضنة 2019؟
- ج���اء ات�س���ال الأخ عادل بالدكت���ور باخ رئي�س 
املكت���ب التنفي���ذي للجن���ة الأوملبي���ة الدولية يف 
توقيته بعد فرة قريبة من تاريخ �سدور القرار 
60 من قبل جمل�س الوزراء، ومع موعد الزيارة 
الر�س���مية ل���ه اىل اأملانيا. الت�س���ال واأ�س���بابه قد 
مّت حتّوًط���ا لنقل معلوم���ات خاِطئة اىل الأوملبية 
الدولي���ة ح���ول م�س���ّببات الق���رار، كم���ا ح�س���ل 
يف م���ّرات �س���ابقة، وكذل���ك متهي���ًدا ملوع���د لق���اء 
اأو اجتم���اع ي�س���ّم كل م���ن الوزي���ر والأخ رع���د 
حمودي م���ع ممثلي اللجنة الأوملبية الدولية يف 
لوزان ي���وم اجلمعة 28 حزيران 2019 حل�س���م 
الإ�سكالية ب�س���كل نهائي، وهو ما اقرحه د.باخ 
�سخ�سًيا اإثر املكاملة الهاتفية مع الأخ عادل. واإذا 
م���ا اأردَت راأيي يف املكاملة ونتائجها، فاأعتقد باأن 
ا من التاأخري ب�سكل متعّمد  املوعد قد واَجه بع�سً
لغايات تاأمن الت�س���الت والوا�سطات املعلومة 
واملطلوب���ة قب���ل اللقاء، كم���ا ُزّج يف اللقاء املقّرر 
اأ�سخا�سا ل عالقة اأو تاأثري مبا�سر لهم يف غايات 

الجتماع و�سرورته اأ�سعفت معها خُمرجاته.
اإن الآراء املت�س���اربة واملتناق�س���ة التي ح�سلت 
اأثناءه اأو بعده، كما ُنقل ذلك كّله علًنا بال�س���وت 
وبال�س���ورة، تعرّب عن حقيقة ما اأ�س���رنا له. هذا 
املتباين���ة  والجته���ادات  والتقاط���ع  التناق����س 

تطّلبْت لقاًء اآخر مّت يف الدوحة لحًقا مع اللجنة 
الأوملبي���ة الدولية واملجل�س الأوملبي الآ�س���يوي 
ي���وم الأحد 13 ت�س���رين الأول 2019 و�س���ع يف 
توجيهات���ه بع�س النهايات واحلل���ول لكثري من 
التغرّيات الإيجابية التي حت�سب ل�سالح �سالمة 

حتّرك الوزير د.اأحمد ريا�س .
 ت�ض����عر بحري����ة اأك����ر الي����وم لتع����اود ن�ض����اطك املعهود 
والعلن����ي بع����د مغادرت����ه بي����ت احلكوم����ة، اأي����ن ين�ض����رف 

ن�ضاطك املقبل؟
- بعد ا�س���تقالة حكومة اأخي عادل وتركه املوقع 
وح�سول على ف�سحة اأكرب من احلرية للتحّرك، 
فاإن ن�ساطي �سوف ي�س���تمر بال�سعي لن�سر ثقافة 
ريا�س���ية حديثة، واللتقاء مع م�ساعي الإ�سالح 
املطلوبة يف ريا�سة بلدنا ان�سجاًما مع ما اأقّر لها 

يف الد�ستور مبوجب املادة )36( فيه .

ر�ضالة اإىل الرئي�ض
  م����ا التو�ض����يف املنا�ض����ب لختي����ار وزي����ر ال�ض����باب 

والريا�ضة يف العراق؟
- بالن�سبة لتو�سيف ال�سخ�سية املر�ّسحة لتول 
حقيبة ال�س���باب والريا�سة ان�س���جاًما مع قانون 
ال���وزارة ومهماته���ا، وا�س���لُت كما اأ�س���رت اآنًفا، 
اأثناء كّل التح�س���ريات ال�س���ابقة لإمتام ت�س���كيل 
الكابين���ات الوزارية املتعاقبة، وا�س���لت الكتابة 
مبا�س���رة اىل �س���خ�س الرئي�س املر�ّس���ح اأعر�س 
بج���الء وجهة النظ���ر املطلوب���ة له���ذا الختيار، 
ولالإجابة الأف�سح ل�س���وؤالك اأنقُل مقطًعا موجًزا 

من اإحدى هذه الر�سائل حيث جاء فيه:
)وزارة ال�سباب ح�س���ب قانونها املقّر هي لي�ست 
وزارة ريا�س���ة، واإن اإناط���ة م�س���وؤولية حقيبتها 
ا  ب�سخ�س���ية ُملّمة فكرًيا وثقافًيا و�سيا�س���ًيا اأي�سً
م���ع خربة كافي���ة بالعمل ال�س���بابي والجتماعي 
املتنّوع وم�س���تلزماته يف ك�سب وتاأهيل وتنمية 
الهواي���ات العلمي���ة والثقافية والفني���ة والأدبية 
لل�س���باب �سيكون اأكرث تاأثرًيا وفائدة من اإناطتها 
لأي �سخ�سية ريا�سية اأو حتى اأكادميية ريا�سية 
اإذا مل تتوّفر فيها ال�سروط واملتطّلبات املذكورة، 
وتاأكي���ًدا لكالمن���ا اأعاله نتمّنى عل���ى اجلهة التي 

�س���تتّوىل ه���ذه امل�س���وؤولية اأن تع���ود اىل قراءة 
قان���ون ال���وزارة املُق���ّر واملعمول به من���ذ اإعالن 

اكتمال ت�سريعه ون�سره عام 2011.
اإن اأح���د اأه���م اخلطاي���ا الت���ي ارتكب���ت يف اإدارة 
حقيبة ال�س���باب والريا�س���ة منذ اإعادة تاأ�سي�سها 
بعد ال�س���قوط اىل اليوم هو الركي���ز املُبالغ يف 
اأن�س���طتها وفعالياته���ا واإعالمه���ا عل���ى اجلان���ب 
الريا�س���ي م���ع اإهم���ال و�س���عف بائ���ن باملهّمات 
املتعّلق���ة بالثقاف���ة والعل���وم والفن���ون والآداب 
وكذلك رعاية الطفولة والأيتام واأبناء ال�س���هداء 

وحماية البيئة وما �سابه.
كل ذلك ب�س���بب اجلاذبية وال�س���عبية التي تتمّتع 
���ا و�س���هولة  به���ا الريا�س���ة وكرة القدم خ�سو�سً
توظيفه���ا اإعالمًيا لأغرا�س دعائي���ة اأو انتخابية 
بحت���ة بحي���ث حّولته���ا نتيج���ة ذل���ك اىل وزارة 

البع�س(. يتهّكم  "طوبة" كما 

مهمة درجال
 ه����ل ت����رى اأن قب����ول عدن����ان درجال ال�ض����تيزار قرار 

�ضائب اأم جمازفة م�ضندة اىل مّررات عملية؟
- اإين اأفه���م يف مو�س���وعة الأخ عدن���ان درج���ال 
���ل  حقيقة واقعة ارتبطت ب�سخ�س���يته وما تو�سّ
الي���ه يف اإجبار الهيئة الإدارية ال�س���ابقة لالحتاد 
العراق���ي لكرة الق���دم على ال�س���تقالة اجلماعية 
نتيج���ة مل���ا وقع علي���ه من ظل���م اأو تزوي���ر منعه 
من الر�س���يح للم�س���اركة يف انتخاب���ات الحتاد 
املذك���ور ع���ام 2018.. الأخ عدنان مل ي�س���تخدم 
ويوّظ���ف يف الدف���اع ع���ن حق���ه و�س���معته غ���ري 
الط���رق القانوني���ة داخل وخارج الع���راق وبذل 
لهذا الغر����س جهوًدا وم�س���اريف طائلة حتّملها 
�سخ�س���ًيا نتيجته���ا اأن واف���ق الحت���اد ال���دول 
)الفيفا( عقب ا�س���تقالة الهيئة الإدارية ال�س���ابقة 
بكامله���ا، عل���ى ت�س���كيل هيئة تطبي���ع تعمل على 
اإع���ادة اأم���ور اإدارة الكرة اىل ن�س���ابها القانوين 
ال�س���ليم واإج���راء انتخاب���ات جدي���دة لإدارته���ا 

مبوجب لوائح �سليمة تعد لهذا الغر�س .
 اإىل ماذا تلّمح بخ�ضو�ض ق�ضيته مع الحتاد؟

- اإن ق�س���ية عدنان درجال و�س���راعه مع الإدارة 

ال�سابقة لالحتاد واجراءاتها قد حّول املو�سوع 
برّمت���ه اىل ق�س���ية راأي عام اكت�س���ب من خاللها 
�س���هرة و�س���عبية م�س���افة م���ع عالق���ات اح���رام 
وتوا�س���ل م���ع العدي���د م���ن رج���الت ال�سيا�س���ة 
ومواق���ع الق���رار. كل ذل���ك مّه���د ل���ه ويف زحم���ة 
التزاح���م ب���ن الكت���ل واملر�س���حن عل���ى امل���رور 
اىل املوقع الريا�س���ي الر�س���مي الأول يف البلد. 
���ا يف اإعالن  لقد جتاوزت الكتل ال�سيا�س���ية اأي�سً
ت�س���ميته اأ�س���لوب املحا�س�س���ة الطائفي���ة وه���ي 
احلال���ة الفري���دة الت���ي �ستح�س���ب اإيجابًي���ا ل���ه 

ول�سخ�سيته .
ل اأ�س���تطيع الآن حتديًدا اأن اأمّيز بن قرار قبوله 
ال�س���تيزار م���ن عدم���ه وفًقا ملا و�س���فته اأنت بن 
ح لنا املنهج  ال�س���ائب اأو املجازفة قبل اأن يتو�سّ
الذي �سيختاره الرجل يف اإدارة مهّماته اجلديدة 
يف موؤ�س�س���ة تتنّوع فيها الأهداف وامل�سوؤوليات 
بتباين فكري وعملي كبري يختلف جًدا عن اإدارة 
مل���ف الك���رة. وباعتقادي علي���ه اأن يلتفت ابتداء 
اىل اأو�س���اع وزارت���ه الداخلي���ة واإع���ادة ترتيب 
اأمور اإداراتها ب�سكل منتج يخدم حتقيق اأهدافها 
ال���واردة يف قانونه���ا وع���دم الركي���ز الإعالمي 
املُبالغ على الريا�سة، فلل�سباب يف بالدنا حقوق 
وحاجات وهوايات وممار�س���ات علمية وثقافية 
واأدبية وان�سانية وفنية.. الخ، يجب احتواوؤها 
وتنظيمها وتطويرها كالريا�س���ة. واأمام درجال 
خالل الف���رة املحّددة ملمار�س���ة م�س���وؤولياته اأن 
يعم���ل جدًيا لإعادة تعديل قان���ون الوزارة الذي 
عبث���ت ب���ه ومب���واده املزاج���ات ال�سيا�س���ية يف 
جمل����س النواب طيلة ف���رة بقائ���ه معّلًقا ينتظر 
ا له  الت�سريع مّدة جتاوزت �س���ت �سنوات، متمنيًّ
كل املوفقية والنجاح، ففي �سخ�سيته و�سرامتها 
وا�س���تقالليته  نزاهت���ه  اىل  اإ�س���افة  وجّديته���ا 
املعلوم���ة موؤّه���الت �س���تكون عام���اًل م�س���اعًدا له 
لتحقي���ق ق�س���ط وفري م���ن مرامات ال�س���باب يف 
بالدنا اإذا ما اأح�سن اختيار فريق عمله ال�سالح، 
و�س���عى اىل العمل وفًقا خلط���ة وبرنامج ُيعّدان 

وُينّفذان وفًقا لروؤى واقعية مقبولة .

 �ضراع املواقع
 مازال تر�ض����يح ح�ضني �ضعيد واأحمد را�ضي و�ضرار 
حي����در يلق����ى رواًجا يف مداولت ال�ضيا�ض����يني كلما دنى 
احلديث عن مفا�ض����لة ملن�ضب قيادي يف �ضاأن حكومي، 
ما ن�ضيحتك لكل منهم وفًقا للمرحلة الراهنة اأو املقبلة؟

- مداولت ال�سيا�س���ين ل تهّمني بقدر ما تهّمني 
اأو�س���اع واأحوال كل من الأخوة ح�س���ن �س���عيد 
واأحم���د را�س���ي و�س���رار حي���در. كل منه���م كتب 
تاريًخا ريا�س���ًيا لمًعا علينا �سيانته واملحافظة 
عليه والبتعاد عن ميدان ال�سراعات ال�سيا�سية 
نح���و املواق���ع لأين اأعدهم جميًعا اأك���رب من تلك 
املواق���ع، واإن خ�س���ارة اأي منه���م نتيج���ة لذل���ك 
ال�س���راع اأح�سبه خ�س���ارة ل تعّو�س ملقطع لمع 
يف تاري���خ كرتنا وريا�س���تنا. حتّدت���ُث مع الأخ 
اأحم���د قبل ف���رة يف اأمر من هذا الن���وع، وكذلك 
مع الأخ �س���رار موؤخًرا، اأما الأخ ح�س���ن فلم تتح 
ل فر�س���ة احلدي���ث مع���ه اأو اللقاء به من���ذ مّدة 
جتاوزت ع�س���ر �س���نوات لوج���وده الدائم خارج 

البلد .

حديث فيوري
اأ�ض����ارت  م����ن احل����دث يف وقت����ه،  للتاري����خ ولقرب����ك   
الدكت����ورة �ض����هام في����وري م�ضت�ض����ارة رئي�����ض ال����وزراء 
الأ�ضبق يف حديث ل�ضحيفة )املدى( بتاريخ  30 ني�ضان 
2020 اإىل اأن "اأحم����د احلجي����ة رئي�����ض اللجن����ة الأوملبية 
الوطني����ة املختطف يف 15 متوز 2006 واجه معار�ض����ة 
�ض����ديدة م����ن عّرابي املحا�ض�ض����ة الذين قادوا ريا�ض����تنا 
اإىل املجه����ول، وكّيف����وا اللوائ����ح ح�ض����ب قناعاته����م" هل 

تتفق مع �ضراحة فيوري اأم لديك راأي اآخر؟
- اأرجو اأن تعفيني من الإجابة على ما اأتت عليه 
الدكتورة الفا�س���لة يف حديثها ل�)املدى(. بع�س 
النا����س لها اأحالم كاأحالم الع�س���افري، وكثري من 
اأحاديثهم وتخّرجاتها ت�س���لح للن�س���ر يف الأول 
من �سهر ني�سان فقط!! واحلليم تكفيه الإ�سارة .

ريا�ضة البيانات
  مل تكن اقطاب الريا�ض����ة املت�ض����ارعة وحدها متار�ض 
هجومها امل�ض����تمر �ض����ّدك منذ اأن كا�ض����فت ال����راأي العام 
الريا�ض����ي ع����ن ا�ض����باب التخ����ّوف املزم����ن م����ن التدخ����ل 
احلكوم����ي يف العم����ل الأوملبي يف مقال مو�ّض����ع بتاريخ 
احل����وارات  م����ن  �ضل�ض����لة  اعقبَت����ه  23 حزي����ران 2013 
واملق����الت ف�ض����حْت املنه����ج املخ����ّرب للبع�����ض ومه����ّدْت 
للتدخل احلكوم����ي يف حماية املال العام باآليات جديدة، 
مل تكن تلك القطاب وحدها، بل برزت ثّلة من الإعالميني 
اأخذوا ينتقدونك مبا�ضرة يف التلفاز وال�ضحف ومواقع 
التوا�ضل، هوؤلء يوؤمنون باأنهم جزًءا من م�ضري م�ضرك 
ملن ا�ضتهدفتهم بحكم عملهم يف موؤ�ض�ضاتهم التي توؤّمن 
مواردهم املعي�ض����ية اأو ا�ضتثمار الأزمات لرامج الإثارة 
لزيادة ن�ض����بة م�ض����اهدة قنواته����م، ويف احلالت����ني لديهم 
اآراء رمب����ا ل تتفق مع توّجهات����ك، مباذا تعّلق عن خطاب 

الثّلة هذه، وما ر�ضالتك لالإعالم ب�ضكل عام؟
���حت الإجابة �س���من �س���وؤالك،  - اعتقد باأنك و�سّ
فالكثري مم���ن تاأث���رْت م�س���احلهم ومنافعهم اإثر 
قرار مراقبة ال�س���رف وو�سع اليد على تقرير ما 
يخ�س الريا�س���ة واأوملبيتها واحتاداتها، وكذلك 
العدي���د م���ن اأنديته���ا ك�س���فت تالع���ب وعمليات 
وبع���د  الآن  منظم���ة.  �س���به  وابت���زاز  تزوي���ر 
الإجراءات التي مّتت ملراقبة الأموال وحما�سرة 
بع�س جوانب الف�س���اد حتّولت حركة ريا�س���تنا 
اىل ما ي�س���ح اأن يطلق عليها ريا�س���ة البيانات. 

الكل جاهز لإ�سدار واإعالن بيان عند التباين اأو 
الخت���الف اأو حتى التاأخري يف اأي اإجراء. اأقالم 
الرتزاق وبرامج بث الفتنة واأجندات الت�سقيط 
الف�س���ائية ا�س���همت كعامل خمّرب اإ�سايف يف ما 
و�س���لت اليه الأو�ساع الريا�سية والعالقات بن 
اأطرافه���ا م���ن تخلف!! وان���ا �سخ�س���ًيا ل تهّمني 
تقّولت وا�س���تفزازات اأمثال ه���وؤلء لأين اأعرف 
نف�س���ي جّي���ًدا واأعرف مدى نزاهة ت�س���ّريف وما 
جتّم���ع عندي م���ن عالقات حمي���دة ومن خربات 
وقناعات علمي���ة وعملية اأردُت دوًما اأن اأ�س���عها 
بعّف���ة يف خدمة ريا�س���ة بلدي ب���ال اأي مقابل اأو 
موقع اأو جاه اأح�س���به لنف�س���ي كما يتطّلع بع�س 
مّمن اأنتجتهم الدميقراطية العليلة يف انتخابات 
بع�س مواقع القيادة يف ريا�س���تنا وذيولهم من 
املرتزق���ة واملبتّزي���ن من اأمثال من جاء و�س���فهم 

يف �سلب �سوؤالك.
له���وؤلء واأمثالهم ينبغي عدم ال�س���ماح باملزايدة 
علين���ا خلقًي���ا اأو وطنًي���ا، و�س���اأجلاأ اإن اقت�س���ى 
احلال يف مواجه���ة جتاوزاتهم وا�س���تفزازاتهم 
اىل حما�س���بتهم ق�س���ائًيا كم���ا ح�س���ل ذل���ك م���ع 
���ع اآخر  مقدم اأحد برامج الفتنة الريا�س���ية وج�سِ
جتّمع���ْت يف �سخ�س���يته كل �س���فات النحط���اط 
َلتها  اخللق���ي. ق���رارات املحاك���م ومرافعاته���ا اأجَّ
اأحداث جائحة كورونا و�س���تعود بزوالها بعون 

الله، واإن غًدا لناظره قريب.

التلّون والقفز
 عدا امل�ّض ال�ضخ�ضي املرفو�ض ب�ضكل قاطع لريا�ضي 
رائ����د يخ����دم الريا�ض����ة من����ذ ع����ام 1956 حت����ى الآن، ما 
اعرا�ض����ك "مهنًيا" على من و�ض����فتهم باأقالم الرتزاق 

وبرامج الفتنة؟
الت�س���ريح  يف  ح���دوده  يع���رف  ل  البع����س   -
ويف توجي���ه التهام���ات والأكاذي���ب، هاج�س���ه 
اأي  لدي���ه  يع���د  مل  ح�س���ًرا،  ومزاياه���ا  املواق���ع 
قيم���ة يف احرام الكب���ري اأو خربت���ه، لذلك تراه 
يف ا�س���طراب م�س���تمر ويف ا�س���تعداد متوا�سل 
للتل���ّون والقف���ز من اأق�س���ى اليمن اىل اأقا�س���ي 
القت���دار  ملكام���ن  احت�س���اب  اأي  دون  ال�س���مال 
وال�سمعة احل�س���نة والتاريخ النظيف، اإن الأهم 
بالن�س���بة لأمث���ال ه���ذه النماذج الذي���ن ازدحمت 
بهم بع�س من موؤ�ّس�س���ات الريا�س���ة و�س���فحات 
التوا�سل الجتماعي، املهم عندهم هو ما ُيح�سر 
لهم يف اجليوب وما يتقا�س���وه م���ن منافع!! اأما 
ريا�س���ة الوطن فلتذهب واأهله���ا احلقيقين اىل 
اجلحي���م!! �س���لوكهم وت�س���ّرفاتهم تبق���ى كمث���ل 
اأولئك )يلطمون على القيمة ولي�س على احل�سن 

عليه ال�سالم(.

بناء الهيكل التنظيمي
 قب����ل اأن نخت����م احلدي����ث القّيم واملو�ّض����ع عن �ض����جون 
الريا�ض����ة وفًق����ا مل�ض����تجّدات احلراك احلكوم����ي منذ عام 
ون�ض����ف، ورّدات الفع����ل املتباينة مع هروب امل�ض����وؤولني 
ع����ن حتّمل نتائج اأفعالهم و�ض����لوكّياتهم، هل ا�ضتع�ض����ى 

احلل لفر�ض ال�ضتقرار داخل قّطاع الريا�ضة؟
واأكادميي���ن  وق���ادة  حكوم���ة  جميًع���ا،  كلن���ا   -
وريا�س���ين  ومدرب���ن  واإداري���ن  واحتادي���ن 
���ا، كّل من موقعه م�س���وؤول بقدٍر  واإعالمين اأي�سً
م���ا ع���ن ما ح���ّل بالريا�س���ة العراقية م���ن تراجع 
وتخّل���ف، وال�س���بب يكم���ن يف غياب ال�سيا�س���ة 
الريا�س���ية املُق���ّرة واملعتمدة حقيق���ة التي تركت 
م�س���احة لجته���ادات متقاطع���ة حتُك���م اأغلبيتها 
امل�س���الح والتطّلعات امل�سروعة وغري امل�سروعة 
���ا نحو املواق���ع وامتيازاتها، واأك���رر ثانية  اأي�سً
وثالث���ة ب���اأن احل���ّل الأوح���د واملتبّق���ي حل�س���م 
اإع���ادة  بوج���وب  يكم���ن  الريا�س���ة  م�س���اكل  كل 
بن���اء هي���كل تنظيمي حدي���ث لها، هيكل ي�س���تند 
اىل فك���ر موؤ�س�س���اتي، ُتع���َرف ب���ه وم���ن خالل���ه 
الواجبات وال�سالحيات ح�سب نظام يقّر وينفذ 
له���ذا الغر����س، نظام تتمّث���ل فيه كل موؤ�ّس�س���ات 
الريا�س���ة عل���ى امت���داد م�س���احة البل���د، وتكون 
الدولة واجهزتها طرًفا لي�س هام�س���ًيا يف م�ساألة 

حتقيق اأهدافه الكبرية.

ا�ضتحقاق وطن
  اأخ����رًيا.. اأمل يح����ن الوق����ت لإع����داد ميث����اق ريا�ض����ي 

وطني �ضبق اأن ناديت به منذ �ضنني طوال؟!
- اإن مهّم���ة اإعداد وتعمي���م ميثاق للعمل الوطني 
الريا�سي العراقي واإقراره كقانون ُيعد مرجعية 
حتتكم اليها كل موؤ�ّس�س���ات الريا�سة وقواعدها، 
ين�سحب �سمن اهتمامنا بانبثاق املجل�س الأعلى 
ل�س���وؤون الريا�سة وتف�س���يالته كما عر�سناه يف 
اأكرث م���ن حديث اأو مقالة، وهو املخرج املطلوب 
لالأخ���ذ بي���د الريا�س���ة وزيادة �س���عة انت�س���ارها 
املفي���دة وطنًي���ا  تاأث���ريات ممار�س���تها  واأهمي���ة 
وتربوًيا و�س���حًيا واقت�سادًيا واإعالمًيا واأمنًيا، 
اإجنازاته���ا  م�س���توى  حت�س���ن  عل���ى  والعم���ل 
ونتائجه���ا الريا�س���ية املتحّقق���ة ب�س���كل متكامل 
ومت�س���اعد وُم�سان.. كل ذلك ي�ستحقه مّنا وطن 

ا�سمه العراق .
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  لق��اء ل��وزان ثم��رة اتف��اق الدكتورع��ادل عب��د المه��دي وتوما���ض ب��اخ تحّوًط��ا للمعلوم��ات الخاطئ��ة
 لن اأ�ضمح بالمزايدة علينا خلقًيا ووطنًيا.. وكورونا اأّجلت محاكمة اأجندات الت�ضقيط واإعالم االرتزاق 

 ت�ض��مية درج��ال تج��اوًزا للطائفية تحت�ض��ب ل�ضخ�ض��يته.. واإع��ادة تعديل قانون وزارت��ه اأهم م�ض��توجبات حقبته   
  ح�����ض��ي��ن ���ض��ع��ي��د واأح����م����د را�����ض����ي و�����ض����رار ح���ي���در ك���ت���ب���وا ت���اري���ًخ���ا الم����ًع����ا اأه������م م����ن ال���م���واق���ع

 اعتدن��ا المناكف��ة االأولمبي��ة ف��ي الفراغ ال�ضيا�ض��ي.. واإع��ادة بناء هي��كل تنظيم��ي حديث ُيعد ح��اًل مثالًيا  

المدى تبحر مع ب��ضل عبدالمهدي بق�رب الري��ضة المت�أرجح
نظ��راً ملا متّر به الريا�ض��ة العراقية من مطّب م�ض��طنع بفعل متادي اللجنة االأوملبية الوطنية يف مقاوم��ة قرار "املحكمة االحتادية 
العلي��ا" القا�ض��ي ببطالن انتخاب��ات مكتبها التنفيذي يف موؤمتر 15-16 �ض��باط 2019، وعدم �ض��عيها احلثيث للخروج من �َض��َللها التام 
ال�ضتعادة ن�ضاطها واأداء واجباتها مثلما يقت�ضي امليثاق االأوملبي ككيان جمتمعي اأ�ضوة بعديد املنّظمات امل�ضتقّلة يف البلد، ويف الوقت 

نف�ضه بروز اقطاب ترى التدخل احلكومي و�ضّناع قرارها ومنفذيه يقفون وراء ا�ضتمرار تعطيل دور االأوملبية.
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�أ�سا�س���ية  متطلب���ات  خم�س���ة  هن���اك 
يحتاجها �لع���ر�ق للخروج بنجاح من 
، يجب  حال���ة �لفو�س���ى �حلالي���ة: �أولاً
ا –  عل���ى �لقيادة �لعر�قية �أن تثبت علناً
بالفع���ل و�لقول - �أنه���ا جادة يف �ز�لة 
�حلو�جز بينها وبني �ل�سعب �لعر�قي. 
���ا، يجب عل���ى �لنخبة �ل�سيا�س���ية  ثانياً
�لوق���ت  يف  �سعب���ة  ق���ر�ر�ت  �تخ���اذ 
ا،  �ملنا�سب فالتخبط مل يعد خيار�. ثالثاً
يجب على �لعر�ق �لتعامل مع كوفيد- 
�لنفطي.  19 دون �سل �لقت�ساد غري 
���ا، يج���ب �إعط���اء �لأولوية خللق  ر�بعاً
وظائ���ف يف �لقط���اع �خلا����ص لتقليل 
�عتماد �لقت�ساد على �سادر�ت �لنفط 
�، من �ملهم جد� �لتعامل  �خلام. و�أخرياً
مع �أزمة �ملو�زنة �حلالية دون �لتاأثري 
على �لنمو �لقت�سادي ودون تعري�ص 
�مكاني���ات خلق فر����ص �لعمل للخطر. 
ل يتن���اول ه���ذ� �ملقال م�س���اكل �لف�ساد 
و�لأمن �ملادي و�سيا�سة �لنقد �و �سعر 
� لوجود  �ل�سرف ب�س���كل مبا�سر نظ���راً
جه���ات �أخ���رى �أكرث ق���درة على تقدمي 

�مل�سورة ب�ساأن هذه �لق�سايا. 
�ل�سيا�س���ة  �ملب���ادر�ت  تنج���ح  ل���ن 
�لتف�سيلية �لت���ي تناق�سها هذه �لورقة 
تخطي���ط  يف  ج���ذري  تغي���ري  دون 
وعر�ص وتنفيذ �ل�سيا�سة �لقت�سادية 
للع���ر�ق. كح���د �أدنى، يج���ب �أن يكون 
هناك دعم قوي للمب���ادر�ت �ل�سيا�سية 
�لالزمة من قب���ل �مل�سوؤولني �ملنتخبني 
و�جله���از �لد�ري �حلكوم���ي وكذل���ك 
يج���ب تاأم���ني �ل�سفافية �لالزم���ة لبناء 
�لدع���م �ل�سعب���ي وتقييد �لف�س���اد. من 
�ل�سروري �أن تقبل �ل�سلطات بتحديد 
م�سارك���ة �جلهاز �حلكوم���ي يف تنفيذ 
�لن�ساط���ات �لقت�سادي���ة. وم���ن �مله���م 
�أن نتذك���ر �أن���ه ل توج���د م�ساحة مالية 
لإنف���اق جدي���د ويجب عل���ى �ملبادر�ت 
�إم���ا �أن تول���د �إي���ر�د�ت جدي���دة �أو �ن 
تتطلب �حل���د �لأدنى م���ن �لدعم �ملايل 

�لإ�سايف.
ينبغ���ي للقي���اد�ت �لعر�قي���ة �أن تتوقع 
ظهور فر����ص وحتديات غري متوقعة. 
يج���ب �أن تك���ون �حلكوم���ة �لعر�قي���ة 
م�ستعدة للعم���ل بكل حكمة وباأ�ساليب 
خالقة يف ��ستجاباته���ا لهذه �لأحد�ث 
غري �ملتوقعة. �ن م�ستقبل �لعر�ق �لن 
يف �أي���دي �لعر�قيني �أكرث من �أي وقت 
م�سى، وعلى مدى �لأ�سهر و�ل�سنو�ت 
�لقادمة �سيتخذ �لع���ر�ق - �أو �سيف�سل 
يف �تخ���اذ - ق���ر�ر�ت حا�سمة ل رجعة 
فيه���ا. ميكن للبل���د�ن �لتي له���ا تاريخ 
�حلكوم���ي  �ل�ستق���ر�ر  يف  طوي���ل 
و�لزده���ار �لقت�س���ادي �أن تتجاه���ل 
�لظروف �ملتغ���رية و�ن تتخذ قر�ر�ت 
غ���ري و�قعي���ة. لك���ن �لع���ر�ق ل ميكنه 

ذلك.
ا من جمموعة معقدة  يعاين �لعر�ق حالياً
من �ل�سدمات �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 
يت�س���رف  مل  و�ن  و�لجتماعي���ة 
�ل�سع���ب �لعر�قي ب�سرعة وحكمة، فاإن 
�نهي���ار �أ�سعار �لنفط و�أزم���ة �ملو�زنة 
و�لنتائج �لت���ي �سيخلفها كوفيد- 19 
وهجم���ات ما تبق���ى من فل���ول د�ع�ص 
مع عدم �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي �لد�خلي 
وتدخ���الت �لق���وى �لأجنبي���ة كل ذل���ك 
ي�سري �إىل م�ستقب���ل قامت ل� 04 مليون 

عر�قي.

ال�صدمات اخلارجية
�نخف�س���ت �أ�سع���ار �لنف���ط �إىل �أقل من 
� للربمي���ل )مزي���ج برن���ت(  30 دولراً
يف منت�سف �سه���ر �آذ�ر 2020، ومن 
�ملتوق���ع �أن تظ���ل عن���د ه���ذ� �مل�ستوى 
�نخفا����ص  وي�س���ري  �لع���ام.  لبقي���ة 
�لطلب �لآ�سيوي وزي���ادة �لعر�ص من 
�لوليات �ملتح���دة و�لعر�ق نف�سه �إىل 
بق���اء ��سعار �لنف���ط دون م�ستوى 60 
� للربمي���ل ملدة عق���د �أو �أكرث من  دولراً
�لزمن. يعتمد �لعر�ق ب�سكل �أكرب على 
�س���ادر�ت �مل���و�رد �لطبيعي���ة - �لنفط 
�خل���ام - �أكرث م���ن �أي دولة �أخرى يف 
�لع���امل. يف ع���ام 2019، �سكل �لنفط 
�أك���رث م���ن 60 ٪ م���ن �لن���اجت �ملحل���ي 
�لإجمايل للدولة، و 92 ٪ من �إجمايل 
�لإير�د�ت �حلكومية، وحو�يل 99 ٪ 
م���ن �س���ادر�ت �لدول���ة . ونتيجة لذلك 
ل ي���ز�ل �لقت�س���اد �لعر�ق���ي يحيا �أو 
ميوت ب�سبب �لعر�ص و�لطلب �لعاملي 

على �لنفط . 

ت�س���ري �لتقاري���ر �إىل �أن ع���دد وفي���ات 
كوفي���د- 19 �ملعل���ن عنه���ا يف �لعر�ق 
بل���غ 102 حال���ة وفاة ولغاي���ة 5 �أيار 
ومبا يعادل 2.7 حالة وفاة لكل مليون 
�سخ�ص، وتعد ه���ذه �لن�سبة منخف�سة 
���ا مقارن���ة بح���الت �لوف���اة لدى  ن�سبياً
جري�ن �لعر�ق �إىل �ل�سرق حيث �علنت 
�إي���ر�ن عن 6418 حال���ة وفاة مبعدل 
78.5   وف���اة لكل مليون. ومع ذلك، 
ف���اإن تقدير�ت �لعر�ق لعدوى ووفيات 
كوفي���د- 19 رمب���ا تك���ون منخف�س���ة 
للغاية لع���دة �أ�سباب فهن���اك نق�ص يف 
معد�ت �لفح�ص وكذلك يف عدد �لكادر 
�لنتائج.  �ملدرب ل�ستعماله���ا وحتليل 
وم���ع �ن �حلدود بني �لع���ر�ق و�ير�ن 
مغلق���ة ر�سمي���ا �إل �ن هناك معابر غري 
ر�سمي���ة ي�سه���ل �خرت�قها مم���ا يوؤدي 
�إىل �حتم���ال كبري حلرك���ة �لأ�سخا�ص 
 ،� و�أخ���رياً �حل���دود.  ع���رب  �مل�ساب���ني 
لي�ص ل���دى �لكثري من �لعر�قيني �لذين 
يعمل���ون يف �لقت�س���اد غ���ري �لر�سمي 
خيار يف جتنب �لختالط مع �لآخرين 
حيث �نهم لن يتمكنو� من توفري لقمة 

�لعي�ص �ن مل يعملو�.
بع���د هزمي���ة د�ع����ص يف �ملو�س���ل يف 
 ،2017 �لأول/دي�سم���رب  كان���ون 
�نخف����ص ع���دد �لوفي���ات �لناجت���ة عن 
�لإرهاب ب�س���كل حاد من 13183 يف 
ع���ام 2017 �إىل 2392 فقط يف عام 
 ،80% �أكرث من  بن�سب���ة  �أي   2019
وهذ� هو �أقل جمموع �سنوي للوفيات 
�لناجت���ة ع���ن �لعن���ف يف �لع���ر�ق منذ 
بدء جم���ع �لبيان���ات يف ع���ام 2003  
"دول���ة"  لي�س���ت  د�ع����ص  �ن  وم���ع   .
كم���ا كانت تدع���ي يف �ل�ساب���ق �إل �نها 
و�جلماع���ات �ملرتبطة به���ا ت�ستمر يف 
�س���ن هجم���ات �إرهابية �س���د �لأ�سو�ق 
و�لأماك���ن �لأخرى �لت���ي يتجمع فيها 
�ملو�طن���ون. وبرزت موؤخ���ر� حو�دث 
ونط���اق  وت���رية  ت�س���ارع  �ىل  ت�س���ري 
هجمات د�ع�ص �لإرهابية وي�سمل ذلك 
ع���ودة ظهوره���ا يف حمافظ���ات دياىل 

و�سالح �لدين و�لنبار.

التحديات الداخلية
�لعر�ق مثقل بالف�ساد على نطاق و��سع 
�لدولي���ة،  �ل�سفافي���ة  ملنظم���ة  ���ا  ووفقاً
�حت���ل �لع���ر�ق �ملرتب���ة 162 من بني 
�إن �لف�ساد   . 180 دول���ة مت تقييمه���ا 
يف �مل�ست�س���ري ل يثق���ل كاهل �لأعمال 
فح�س���ب، ب���ل ويقو����ص ثق���ة �ل�سع���ب 
يف �حلكوم���ة وقدرته���ا عل���ى توف���ري 
�خلدمات وحتقيق �لنمو �لقت�سادي.

�ن �حل�سول على �خلدمات �لأ�سا�سية 
ذ�ت �جل���ودة ل ي���ز�ل م�سكل���ة. عل���ى 
�ل�سخم���ة  �ل�ستثم���ار�ت  م���ن  �لرغ���م 
خالل �لعقد ون�سف �لعقد �ملا�سيني، ل 
يز�ل معظ���م �ل�سكان ل يح�سلون على 
�لكهرب���اء على مد�ر �ل�ساع���ة �أو �ملياه 

�لنظيفة �أو �خلدمات �ل�سحية. 
يع���اين �لع���ر�ق ب�س���ورة كب���رية م���ن 
م�ست���وى  دون  و�لعمال���ة  �لبطال���ة 
�ملوؤهالت. ومنذ �نهي���ار �أ�سعار �لنفط 
عج���زت   ،2014 ع���ام  بد�ي���ة  يف 
�حلكوم���ة ع���ن �أد�ء دوره���ا �لتقليدي 
للعم���ل".  �لأول  �مل���الذ  ك�"�ساح���ب 
ووجدت �إحدى �لدر��سات �أن �أكرث من 
80 ٪ من �ل�سباب يف بغد�د عاطلون 
ع���ن �لعم���ل �أو يعمل���ون باعم���ال دون 
م�ستوى موؤهالته���م، مبا يف ذلك �أكرث 
م���ن 40 ٪ م���ن حديث���ي �لتخ���رج م���ن 

�جلامعات �لعر�قية.  
يف ف���رت�ت عدم �ل�ستق���ر�ر �ل�سيا�سي 
كان رد �لطبق���ة �ل�سيا�سي���ة �لعر�قي���ة 
وم���ع  �لتخب���ط.  �ل�ستم���ر�ر يف  ه���و 
ذلك، ف���اإن �لأزم���ة �ل�سيا�سي���ة �حلالية 
غ���ري م�سبوق���ة. حي���ث عان���ى �لق���ادة 
�ل�سيا�سيون د�خ���ل �ملنطقة �خل�سر�ء 
ملدة طويل���ة لت�سكي���ل حكوم���ة �أخرى 
بعد ��ستقالة رئي�ص �لوزر�ء عادل عبد 
�مله���دي. ومنذ �أكتوب���ر 2019، كانت 
هن���اك �حتجاجات كب���رية �سد �لف�ساد 
ونق����ص �خلدم���ات �لأ�سا�سي���ة، وكان 
رد �حلكوم���ة على ه���ذه �لحتجاجات 
�ل�سلمي���ة يف �لغال���ب يف بغد�د و�ملدن 
�لتو��س���ل  �م���ا  �لأخ���رى  �لك���ربى 
�مل�سطرب مع �ملتظاهرين �أو ��ستعمال 
�لعن���ف. مع �نهيار �أ�سعار �لنفط هناك 
�أزم���ة ح���ادة يف �ملو�زن���ة ت���وؤدي �إىل 
عج���ز يق���در ب���� 29 ٪ �أو �أك���رث  . ولن 

تكون �لإير�د�ت �ملتوقعة لعام 2020 
كافية لدفع 52.1 مليار دولر )61.6 
تريلي���ون دين���ار( �ملطلوب���ة لرو�ت���ب 
�ملوظفني و�ملعا�سات �لتقاعدية ناهيك 
عن �لنفق���ات �ملتعلقة بالأمن و�ل�سحة 
�لتمويني���ة  و�حل�س����ص  و�لتعلي���م 
وم�ستحقات �س���ركات �لنف���ط �لدولية 

وخدمات �لديون.
خي���ار�ت متويل ه���ذ� �لعجز حمدودة 
عل���ى  �لقب���ال  م���ن  �لقلي���ل  فهن���اك 
يف  �لعر�قي���ة  �حلكومي���ة  �ل�سن���د�ت 
�لأ�س���و�ق �ملحلي���ة �أو �لدولي���ة. ويف 
�سوء �لنكما����ص �لقت�سادي �ملرتبط 
بكوفيد- 19 يف جمي���ع �أنحاء �لعامل 
ف���ان من غري �ملرج���ح �أن تك���ون هناك 
م�ساعد�ت كبرية من دولة �إىل �أخرى. 
�، ل ميكن للع���ر�ق �أن يو��سل  و�أخ���رياً
ت�سييل �لدين �حلكوم���ي دون �لتاأثري 
على ��ستقر�ر �سعر �سرف �لدينار �ىل 
�ل���دولر. وبلغ �إجم���ايل �لحتياطيات 
�لدولي���ة للع���ر�ق 67.6 ملي���ار دولر 
يف نهاي���ة ع���ام 2019، ولكن بحلول 
نهاي���ة �سب���اط 2020 �نخف����ص ذل���ك 
�إىل 59 ملي���ار دولر   وب���دون زي���ادة 
كبرية يف �لإير�د�ت ف���ان ذلك �سيحتم 
عل���ى �حلكوم���ة �لعر�قي���ة �أن تخط���ط 

لتخفي�ص كبري وفوري يف �لنفقات.

دعوة التخاذ اإجراءات
متع���ددة  �حلالي���ة  �لأزم���ة  متث���ل   •
�جلو�نب فر�سة لتغيري�ت جذرية يف 

�ل�سيا�سات مت جتنبها يف �ملا�سي.
تطوي���ر  يف  �لف�س���ل  عو�ق���ب  �ن   -
�سرت�تيجي���ة عملية للتنمية �ل�سيا�سية 
و�لقت�سادية �ستكون وخيمة. وب�سبب 
�سيق �لوقت، وقد يك���ون من �لأف�سل 
�أن تك���ون هناك جمموعة خا�سة متثل 
�لقطاع���ني �لعام و�خلا�ص لو�سع مثل 
ه���ذه �ل�سرت�تيجية للتعام���ل مع �أزمة 
�لو�سع �حلايل. حيث ل ميكن للعر�ق 
�لبريوقر�طي���ة  �لعملي���ة  ينتظ���ر  �أن 
خط���ة  �ساد����ص  كتاب���ة  يف  �لطويل���ة 
خم�سي���ة للتنمي���ة و�لت���ي ق���د ت�سب���ح 
قدمي���ة وحتت���اج للتحديث حت���ى قبل 
ن�سره���ا  . لقد حان �لوق���ت لكي يتقبل 
كبار �ل�سيا�سي���ني و�لقادة �حلكوميني 

هذ� �لو�قع �جلديد.

ما الذي يجب فعله
�لوطنية  �لقي���ادة  تثب���ت  �أن  • يج���ب 
علن���ا - م���ن خ���الل �لأفع���ال و�لكلمات 
- �أنها ج���ادة يف �إز�لة �حلو�جز بينها 

وبني �ل�سعب �لعر�قي.
• يجب على �ملجتمع �ل�سيا�سي �تخاذ 

قر�ر�ت �سعبة ويف �لوقت �ملنا�سب.
م���ع  �لع���ر�ق  يتعام���ل  �أن  يج���ب   •
كوفي���د- 19 دون �س���ل �لقت�ساد غري 

�لنفطي .
خلل���ق  �لأولوي���ة  �إعط���اء  يج���ب   •

وظائ���ف يف �لقط���اع �خلا����ص لتقليل 
�لعتماد على و�رد�ت �لنفط. 

�أزمة  • م���ن �ل�س���روري �لتعامل م���ع 
�ملو�زن���ة �حل���ادة دون �لتاأث���ري عل���ى 
تعري����ص  �أو  �لقت�س���ادي  �لنم���و 

�مكانيات خلق فر�ص �لعمل للخطر.
ملعرف���ة  �سبي���ل  هن���اك  لي����ص   •

�مل�ستقبل.

متطلبات املبادرات ل�صيا�صة 
ناجحة يف العراق 2020

�ملنتخبني  �مل�سوؤولني  • دعم قوي من 
و�لبريوقر�طية �حلكومية.

�لع���ام  �لدع���م  لبن���اء  �ل�سفافي���ة   •
وحماربة �لف�ساد.

• قب���ول �حلكومة بتحديد م�ساركتها 
يف �لن�ساطات �لقت�سادية.

لإنف���اق  مالي���ة  م�ساح���ة  توج���د  • ل 
جديد ويج���ب على �ملب���ادر�ت �لقادمة 
�ن  �أو  جدي���دة  �إي���ر�د�ت  تول���د  �أن 
تتطلب �حل���د �لأدنى م���ن �لدعم �ملايل 

�لإ�سايف. 

تفكيك احلواجز بني 
القيادة العراقية وال�صعب 

العراقي
هناك �عتقاد و��سع �لنطاق يف �لعر�ق 
وكذل���ك  �ملنتخب���ني  �مل�سوؤول���ني  ب���اأن 
قيادة �لأحز�ب �ل�سيا�سية و�لوز�ر�ت 
و�ملوؤ�س�س���ات �ململوك���ة للدول���ة ت�سكل 
�لنخب���ة �لت���ي ترك���ز ب�س���كل �أ�سا�س���ي 
على �حلفاظ عل���ى م�ستويات �ملعي�سة 
�لعالي���ة و�لمتياز�ت �لأخرى بدلاً من 
�ل�سعي لتح�س���ني رفاهية بقية �ل�سعب 
�لعر�ق���ي. وكان���ت �لعرت��س���ات على 
هذه �لنخبة من �أحد �لدو�فع �لرئي�سة 
لالحتجاجات �لكبرية يف بغد�د و�ملدن 
�لأخ���رى. �ن �نع���د�م �لثقة ه���و �سيء 
متبادل حيث �أعرب �لعديد من �أع�ساء 
�لنخبة �ل�سيا�سي���ة بالكلمات و�لأفعال 
ع���ن �عتقاده���م ب���اأن باق���ي �ل�سع���ب ل 
ميكن �لوثوق به لتخاذ قر�ر�ت حتى 

و�ن كانت على م�ستوى ب�سيط.
�إذ� كانت �لنخب���ة �ل�سيا�سية يف �لبالد 
تنوي قيادة �لع���ر�ق خالل هذ� �ملزيج 
�لقت�سادي���ة  �ل�سدم���ات  م���ن  �ملعق���د 
و�ل�سيا�سي���ة و�لجتماعية فعليها �أولاً 
��ستع���ادة ثقة �ل�سع���ب و�سيتطلب ذلك 
�إج���ر�ء�ت غ���ري م�سبوقة ي�سه���ل على 
�ل�سع���ب �لعر�قي مالحظته���ا و�حلكم 

عليها. 
• �إع���ادة فتح �ملنطقة �خل�سر�ء �لتي 

� و��سحا لالمتياز. تعترب رمزاً
• حتقي���ق مفتوح ي�سم���ل �لأ�سخا�ص 
�مل�سوؤولني ع���ن مقتل �ملتظاهرين على 
مدى �لأ�سهر �ل�ست���ة �ملا�سية ب�سمنهم 
�أولئ���ك �لذي���ن �أطلق���و� �لن���ار و�لذين 
�أعط���و� �لأو�م���ر. ومب���ا �أن �لثق���ة يف 
نز�ه���ة �لقي���ادة �حلكومي���ة منخف�سة 

�لتحقي���ق  ه���ذ�  يتطل���ب  فق���د  ���ا،  حالياً
م�سارك���ة منظم���ة دولي���ة. ويج���ب �أن 
ت���وؤدي �لنتائج على �لأق���ل �إىل ت�سمية 
�مل�سوؤولني، على �لرغم من �أن �ملالحقة 
�لق�سائي���ة �ستمث���ل ر�سالة �أق���وى باأن 

�حلكومة تدعم �لعد�لة لل�سحايا. 
مث���ل  �لتنظيم���ات  نف���وذ  تقلي���ل   •
و�لأح���ز�ب  �لديني���ة  �جلماع���ات 
يف  �لأجنبي���ة  و�ل���دول  �ل�سيا�سي���ة 

�لعمل �ليومي للحكومة �لعر�قية. 
�حلكومة  م�سوؤويل  من   7500 • �ن 
�لقالي���م  وحكوم���ات  �لفيدر�لي���ة 
و�ملحافظات ملزمون بتقدمي ك�سوفات 
هيئ���ة  �إىل  ���ا  �سنوياً �ملالي���ة  �لذم���ة 
���ا للهيئ���ة، ف���ان هناك  �لنز�ه���ة. ووفقاً
ا بعدد �مللتزمني بهذ� �ملتطلب من  تبايناً
�مل�سوؤولني �ملنتخبني وغري �ملنتخبني. 
لذ� يجب �تخ���اذ �لجر�ء�ت �لقانونية 
وحما�سب���ة �ولئ���ك �لذي���ن ل يلتزمون 

بهذ� �ملتطلب  .
• �سح���ب معظ���م �لمتي���از�ت �ملالي���ة 
م���ن �لروؤ�س���اء �حلالي���ني و�ل�سابق���ني 
�لروؤ�ساء و�ل���وزر�ء و�أع�ساء  ونو�ب 
�سي�سم���ل  وه���ذ�  �لن���و�ب.  جمل����ص 
�ملخ�س�س���ات �لكب���رية لالأم���ن و�لنقل 
و�ل�سيافة و�لإقام���ة. ويف حني كانت 
�مل�ست���وى  رفيع���ة  مناق�س���ات  هن���اك 
تقرتح تخفي����ص �لرو�تب على جميع 
�مل�ستوي���ات وكذل���ك تعلي���ق �لزياد�ت 
و�لرتقي���ات جلمي���ع موظف���ي �لدولة؛ 
كان هن���اك �لقلي���ل م���ن �لنقا����ص �لعام 
م���ن  بع����ص  حت���ى  تقلي����ص  ح���ول 
�لمتي���از�ت �لتي متتع���ت بها �لنخبة. 
���ا م���ا يحتفظ  كمث���ال عل���ى ذل���ك، غالباً
�مل�سوؤولون باماك���ن �قامتهم �لر�سمية 
�ملرتبطة مبختلف �ملنا�سب �حلكومية 
حت���ى بع���د مغادرته���م لتل���ك �ملنا�سب 
وذل���ك مقاب���ل دف���ع �إيجار رم���زي. �ن 
�و  �لمتي���از�ت  ه���ذه  مث���ل  تقلي����ص 
� يف ك�سب  �يقافها �سيقطع �سوطا كبرياً
ثق���ة �ل�سعب �لتي طاملا كانت �حلكومة 

يف �م�ص �حلاجة �ليها.

يجب على املجتمع ال�صيا�صي 
اتخاذ قرارات �صعبة ويف 

الوقت املنا�صب
�لعر�قي���ون  �ل�سيا�سي���ون  �أتق���ن  لق���د 
ف���ن �لتخب���ط يف كل �لأزم���ات لتجنب 
�لق���ر�ر�ت �ل�سعب���ة وب���دلاً م���ن ذل���ك 
ه���و  �ل�سيا�سي���ة  �لطبق���ة  تركي���ز  كان 
�سمان ح�س���ول كل جمموعة �سيا�سية 
رئي�سي���ة عل���ى ن�سيبه���ا م���ن �ل�سلط���ة 
�ل�سيا�سية و�ملكافاآت �ملالية �مل�ساحبة 
عل���ى  �لرتكي���ز  له���ذ�  ونتيج���ة  له���ا. 
�لتعظيم �ل�سخ�س���ي ف�سل �مل�سوؤولون 
�لعر�قي���ون �ملنتخبون يف تنفيذ حتى 
للدميقر�طي���ة  �لأ�سا�سي���ة  �ملتطلب���ات 

�لتي حددها د�ستور 2005. 
بعد ��ستقالة رئي�ص �لوزر�ء مل يتمكن 

جمل����ص �لن���و�ب م���ن �ختي���ار رئي�ص 
وزر�ء جدي���د يف �لوق���ت �ملنا�سب يف 
�أو�خر ت�سرين �لثاين/نوفمرب 2019 
)�مل���ادة 76 من د�ست���ور 2005( ومل 
يتمك���ن جمل�ص �لن���و�ب م���ن �ملو�فقة 
 )62 )�مل���ادة   2020 ميز�ني���ة  عل���ى 
وبالتايل ففي ه���ذ� �لوقت من �لتغيري 
�ل�سيا�س���ي و�لقت�سادي و�لجتماعي 
�ل�س���ارخ؛ تخ�س���ع نفق���ات �حلكوم���ة 
�لعر�قي���ة مليز�ني���ة 2019 عندما كان 
ا. �إ�سافة �إىل ذلك  ا متاماً �لو�سع خمتلفاً
تو��س���ل بريوقر�طية بغ���د�د �لهيمنة 
على مفا�س���ل �حلي���اة يف �لبالد حيث 
جنح���ت يف �عاق���ة �جله���ود �لر�مي���ة 
�حلقيقي���ة  �لفيدر�لي���ة  حتقي���ق  �إىل 
�لت���ي دع���ا �إليه���ا �لد�ست���ور )�ملادت���ان 
145 و 114( ول يوج���د حتى �لآن 
قانون وطن���ي للنفط على �لنحو �لذي 
تتطلب���ه �ملادت���ان 111 و 112. وقد 
ف�س���ل جمل�ص �لنو�ب حت���ى يف �لقيام 
بالو�ج���ب �ملبا�سر م���ن �لناحية �لفنية 
لإج���ر�ء تع���د�د �س���كاين كان يجب �أن 
يتم "يف موعد ل يتجاوز 31 دي�سمرب 
�س���وء  140( ويف  2007" )�مل���ادة 
�أزمة �لعر�ق �حلالية �ملعقدة و�ملتعددة 
�لأوجه، مل يعد �ل�ستمر�ر يف �لتخبط 
���ا. ح���ان �لوق���ت ليتخذ  � �ساحلاً خي���اراً

�لوطنيون قر�ر�ت �سعبة. 
يج���ب ك�سر هيمن���ة �لبريوقر�طية يف 
بغ���د�د عل���ى �حلي���اة �ليومي���ة للعر�ق 
، هناك �لكثري من  لثالثة �أ�سب���اب. �أولاً
و�لقت�س���ادي  �ل�سيا�س���ي  �لخت���الف 
و�لثق���ايف ب���ني �ملحافظ���ات ول ميكن 
ل���وز�رة يف بغ���د�د �سياغ���ة �سيا�س���ة 
و�ح���دة تلبي ب�سكل فع���ال �حتياجات 
تهيم���ن  ���ا،  ثانياً �ملحافظ���ات.  جمي���ع 
معظ���م  عل���ى  �ل�سيا�سي���ة  �لأح���ز�ب 
�ل���وز�ر�ت يف بغد�د وله���ذه �لحز�ب 
ق���وة دعم ترتك���ز يف �ح���د �ملحافظات 
�و �ملناط���ق. ويعتقد على نطاق و��سع 
�أن �ل���وز�رة �لت���ي ي�سيطر عليها حزب 
ما تركز على �ملنطقة �لتي يكون لديها 
فيه���ا دع���م �سيا�س���ي بدل ع���ن �ملناطق 
�لنظ���ر  �، وبغ����ص  و�أخ���رياً �لخ���رى. 
عن ع���دد �لكيلومرت�ت، هن���اك م�سافة 
نف�سي���ة كب���رية ب���ني �لعر�قي���ني �لذين 
بغ���د�د  خ���ارج  ويعمل���ون  يعي�س���ون 
و�ل���وز�ر�ت �لتي تتحك���م بالكثري من 
حياته���م �ليومية. لذلك ف���اأن �لقر�ر�ت 
�ملحافظ���ات  م�ست���وى  عل���ى  �ملتخ���ذة 
�أو حت���ى �لق�سية تعك����ص �لولويات 

�حلقيقية ل�سكان تلك �ملناطق. 
�لوزر�ء  لرئي����ص  �ل�سم���اح  • ينبغ���ي 
باختيار لي�ص فق���ط مدير مكتبه ولكن 
�أي�س���ا جمي���ع �أع�س���اء مكت���ب رئي�ص 

�لوزر�ء.
�لنو�ب �ن يتم وعلى  • عل���ى جمل�ص 
 2020 ع���ام  مو�زن���ة  �ق���ر�ر  �لف���ور 
مبا يعك����ص حقيقة تر�ج���ع �لإير�د�ت 

للع���ر�ق  ميك���ن  ل  حي���ث  �لب���الد.  يف 
�لقرت�����ص ب�س���كل قانوين م���ا مل يقر 

جمل�ص �لنو�ب �ملو�زنة �لعامة. 
�لنو�ب  ي�سوت جمل����ص  �أن  • يج���ب 
عل���ى قان���ون �لنف���ط �لوطن���ي �ل���ذي 
�أو  باملو�فق���ة  �م���ا   � كث���رياً نوق����ص 

بالرف�ص. 
• حل���ل �ملخ���اوف ب�س���اأن م���ا �إذ� كان 
ا لل�سعب  جمل�ص �لنو�ب ممث���الاً حقيقياً
ق�سي���ة  يف  ���ا  قدماً للم�س���ي  وكذل���ك 
كرك���وك فيجب عل���ى جمل����ص �لنو�ب 
�أن يدع���و �إىل �إج���ر�ء تع���د�د �س���كاين 
وطن���ي مم���ول بالكام���ل ع���ام 2021 
وه���و �أول تعد�د حقيق���ي لل�سكان منذ 

عام 1987  .
نح���و  �لع���ر�ق  يتح���رك  �أن  • يج���ب 
�لفيدر�لية �حلقيقية �ملن�سو�ص عليها 

يف �ملادة 1 من �لد�ستور.
- يف �س���وء ف�سل جمل����ص �لنو�ب يف 
متري���ر �أي ت�سري���ع ذي معنى �أو حتى 
يف تنفي���ذ وليات���ه �لد�ستوري���ة ومبا 
يتفق مع �ملادة 65 من �لد�ستور فعليه 
�إن�س���اء جمل�ص �حت���ادي ي�سم ممثلني 

من �لقاليم و�ملحافظات.
م�سوؤولي���ات  تقا�س���م  عل���ى  �لعم���ل   -
تخطي���ط وتنفيذ �لأن�سط���ة �حلكومية 
ب���ني �ل�سلط���ات �لوطني���ة و�ل�سلطات 
�لإقليمي���ة �و �ملحلي���ة كم���ا نوق�ص يف 

�ملادة 114.
- �لن����ص عل���ى تقا�سم عائ���د�ت �لنفط 
بني �حلكوم���ات �لوطني���ة و�لإقليمية 
و�ملحلي���ة لل�سم���اح له���ا ب���اأن ت�سب���ح 
�خلدم���ات  توف���ري  ع���ن  م�سوؤول���ة 
و�ل�سرط���ة  �لتعلي���م  مث���ل  �لأ�سا�سي���ة 

و�خلدمات �ل�سحية.
- با�ستثن���اء تنظيم �ملنظوم���ة �ملالية؛ 
يج���ب �أن يت���م تنفيذ �لنظ���م �لتجارية 
و�ل�سحية و�لتعليمية من قبل �سلطات 
�ملحافظات �أو �ل�سلطات �ملحلية ولي�ص 

من قبل بغد�د. 
• يفتقر جمل�ص �لنو�ب �إىل �سكرتارية 
مهني���ة غ���ري �سيا�سية وم�ستقل���ة لدعم 
عمله بفاعلية. وينبغي �إن�ساء ومتكني 
ه���ذه �لأمانة جلعلها ق���ادرة على �إنفاذ 
و�لإج���ر�ء�ت  �ملمار�س���ات  �أف�س���ل 

�ملنا�سبة للحد من �لتدخل �ل�سيا�سي.
- يجب �أن تتحول جهود بناء �لقدر�ت 
يف جمل����ص �لنو�ب م���ن تدريب نو�ب 
ق���در�ت �لأمان���ة  �إىل تعزي���ز  فردي���ني 

�لعامة.
• ل ميك���ن لأي برملان �لعمل بفاعلية 
�إل يف بيئ���ة معدة له���ذ� �لغر�ص، و�إن 
ا  �أي ترتيب بدي���ل مثل �مل�ستخدم حالياً
يف بغد�د ي�سل عم���ل �لربملان وي�سيء 
�لدميقر�طي���ة.  �ملوؤ�س�س���ة  ه���ذه  �إىل 
بالإ�ساف���ة �إىل ذل���ك، �سي�ساه���م مبنى 
�لهوي���ة  تعزي���ز  يف  للربمل���ان  جدي���د 
�لدميقر�طية للع���ر�ق وبالتايل تغيري 
لذل���ك،  للربمل���ان.  �ل�سعبي���ة  �لنظ���رة 
وعندما تتمكن �حلكومة من �ل�سيطرة 
عل���ى �زم���ة �ملو�زن���ة، فعليه���ا �أن تبد�أ 
ببن���اء مبن���ى جمل�ص �لن���و�ب �جلديد 
با�ستخد�م �لت�سميم �لذي مت �ختياره 

بالفعل دون مزيد من �لتاأخري. 
جلمي���ع  حا�س���م  �أم���ر  �ل�سفافي���ة   •
بكب���ار  �ملتعلق���ة  �ملحاك���م  ق�ساي���ا 
و�لبريوقر�طي���ة  �ل�سيا�سي���ة  �لطبق���ة 
�حلكومي���ة. وم���ن �ملهم ب�س���كل خا�ص 
�ل�سم���اح لو�سائ���ل �لإع���الم بالتع���رف 
���ا على �أي م�سوؤول ي�ستخدم وكيالاً  علناً

له يف �لإجر�ء�ت �لقانونية. 
حت���ت  �ل���زور  �سه���ادة  با�ستثن���اء   •
�ملحام���ون  يك���ون  �أن  يج���ب  �لق�س���م، 
�لذي���ن ميثل���ون �ملو�طن���ني �لعر�قيني 
�أو �ملنظم���ات غري �حلكومية يف ماأمن 
م���ن �لعو�قب �لوخيمة �لت���ي تفر�سها 
�حلكوم���ة نتيجة له���ذ� �لتمثيل وكذلك 
يج���ب حمايته���م م���ن حم���اولت �لثاأر 

�لع�سائري �أو  �لجتماعي.
 -------

* كت���ب ه���ذ� �ملق���ال �أع�س���اء �ملجل����ص 
�ل�ست�ساري ملجل����ص �لأعمال �لعر�قي 
موؤلف���و   )  IBBC( �لربيط���اين 
ه���ذ� �ملق���ال ه���م كل م���ن �لربوفي�سور 
فر�ن���ك ر. جون���رت )موؤل���ف رئي�س���ي( 
�لأزري  حمم���د  و�لربوفي�س���ور 
و�ل�سي���د  من�س���ور  رين���اد  و�لدكت���ور 
هاين عكاوي و�ل�سي���د ح�سني �لأزري 
و�ل�سي���د �س���و�ن عب���د �لعزي���ز �أحم���د 

و�ل�سيد كري�ستوف مي�سيلز.
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ال��ط��رق م��ف��ت��رق  ع��ل��ى  ب��ل��د   :2020 ال����ع����راق 

كما هو معروف ان العراق يعاين حالًيا من �صدمات خارجية، مبا يف ذلك انهيار اأ�صعار النفط وكوفيد- 19 وظهور داع�ش من جديد، ويف 
ذات الوقت تواجه البالد حتديات داخلية مثل الف�صاد امل�صت�صري و�صعف اخلدمات االأ�صا�صية والبطالة والعمالة دون م�صتوى املوؤهالت 
والو�ص��ع ال�صيا�صي امل�صط��رب واالأزمة اخلطرية للموازنة. لكي يتجنب العراق االنهيار ال�صيا�ص��ي واالقت�صادي يف 2020 – 2021، يجب 
عل��ى احلكومة اأن تتعامل ب�صكل فاعل م��ع هذا املزيج املعقد من االزمات اخلارجية والداخلية. ان ه��ذا املقال يحدد اأخطر التحديات 

التي تواجه العراق مع تو�صيات ب�صيا�صات حمددة للتعامل معها. 
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ترجمة : لطفية الدليمي

الق�سم الثاين

      اأدناه الق�سم الثاني )الأخير( من 
الترجمة الكاملة للمقالة المعنونة 

)الذكاء الإ�سطناعي والأدب: الوحي 
في الآلة( التي كتبها المحّرر العلمي 

والتقني في �سحيفة الفاينان�سيال 
تايمز Financial Times العالمية 
 )John Thornhill جون ثورنِهل(
وُن�سرت بتاأريخ 9 اآب )اأغ�سط�س( 

.2019
                                                   المترجمة

يخرُبن���ا ماكيو�ن يف رو�يت���ه �الأخرية )�آالٌت مثلي 
ة ت�شاريل،  Machines Like Me( عن ق�شّ
�لالمنتم���ي �ل�شعيد �ملحظوظ �ل���ذي يخالف طبائع 
�أقر�ن���ه، و�لذي يبتاُع و�حًد� من �أو�ئل �لروبوتات 
�الإن�شانوي���ة �ملخّلق���ة �إ�شطناعًي���ا. كان �إ�ش���م ه���ذ� 
�لروب���وت �آدم، وق���د "ج���رت �لدعاي���ة ل���ه بو�شفه 
رفي���ًق، و�شري���ًكا فكرًي���ا ق���ادًر� على خو����ض غمار 
�ل�شج���االت �ملعّق���دة، و�شديًق���ا خدوًم���ا ي�شتطي���ُع 
غ�شل �الأطباق، وترتيب �الأ�شّرة، و�لتفكري �لطويل 
يف �الأ�شي���اء". كان �آدم قادًر� على ممار�شة �جلن�ض 
���ا، وكان���ت له �أغ�شي���ة خماطية ت���وؤدي وظيفة  �أي�شً
حمائي���ة ل���ه وت�شتوج���ب ��شتهالك ن�ش���ف لرت من 
�مل���اء كل يوم: "جل�ض �أمامنا ه���ذ� �ل�شيء �ملتحّرك 
�لذي غاية ما تفّكر في���ه �ل�شابقون، وحلم �لع�شور 
�ل�شابقات، و�لتج�شيد �حل���ي النت�شار �الإن�شانية، 
�أو رمب���ا �لتج�شي���د �حل���ي مل���الك �ملوت �ل���ذي كان 
يبعث �لده�شة �أبعد من �أي مقيا�ض نت�شّوره؛ لكنه 

ا".  يبعُث على �الإحباط �أي�شً
   م���ع �أّن �أم���ر �حلب مو�شوعة ال ُيفرت����ضُ فيها �أن 
حت�شل م���ع �آدم طبًق���ا لكتيب �لتعليم���ات �خلا�شة 
ب���ه ف���اإّن �آدم �شرع���ان م���ا "يق���ُع يف ح���ّب" �شديقة 
ت�ش���اريل، مري�ن���د�، ب���ل وي�ش���ل ب���ه �الأمر ح���ّد �أن 
يدّب���ج له���ا ق�شائدها �لت���ي تبلغ يف جممله���ا قر�بة 
�الألف���ن من �لهايكو. ه���ل يق���ُع �آدم حًقا يف �حلب؟ 
ه���ل ي�شتطي���ُع روب���وٌت �أن ي�شبح كينون���ة و�عية 
وبالتايل يجّرب �مل�شاع���ر ويخترُبها ويعرّبُ عنها؟ 
وه���ل ميكن �أن يكون �آدُم �إ�شارة �أو تلميًحا جلو�ب 

مقبول ل�شجاالت فل�شفية حمتدم���ة ��شتمّرت �ألفن 
من �ل�شنو�ت ب�شاأن طبيعة �لوعي؟

    يب���دو ت�شاريل برغ���م كل �شيء ميااًل �إىل �ملدر�شة 
�لفل�شفية �لت���ي ميكن تو�شيفه���ا ِب�"مقاي�شة �لبّطة 
�لناطق���ة": �إذ� بد� �شيء ما مثل بطة، وم�شى مثلما 
مت�شي بط���ة، و�أطل���ق �أ�شو�ًت���ا مثل �ش���وت بطة؛ 
فلرمب���ا حينئ���ذ يك���ون بّط���ة، �أو دعنا نق���ول �الأمر 
بكلم���ات ت�ش���اريل ذ�ت���ه: "�إذ� ب���د� �آدُم مث���ل كائ���ن 
ب�شري، و�أطل���ق �أ�شو�ًتا مثله، و�شلك مثلما ي�شلك، 
فحينئ���ذ يك���ون �آدم كائًن���ا ب�شرًيا بق���در مايخت�ّض 

�الأمر بي". 
ت�شّببت �مل�شرية �لظافرة للعلم – كما يرى ماكيو�ن 
– يف تر�جع مبن العتد�د �لب�شر باأنف�شهم، وهو 
ي���رى يف ه���ذه �مل�ش���رية "�شل�شلة م���ن �الإنزياحات 
�لت���ي خّف�شت �ملرتبة �العتباري���ة للب�شر على نحٍو 
يق���وُد �إىل تر�جع خطري ملكان���ة �لب�شر يف �لكون": 
كان �لب�ش���ر يف ي���وم م���ن �شالفات �الأي���ام يف مركز 
�لك���ون، ومل تكن �ل�شم�ض و�لكو�كب �شوى �أج�شاٍم 
"ت���دوُر حولنا يف رق�شة تعّبدية النهائية للخالق 
�الأوح���د"، ثّم جاء )علم �لفلك �لقا�شي غليظ �لقلب( 
ليختزلن���ا �إىل حم����ض كوك���ب دّو�ر ي���دور ح���ول 
�ل�شم����ض مثلما تفعل �لكثري م���ن �الأحجار �لدّو�رة 
�الأخرى؛ لكن برغم كّل هذ� ال يز�ل �لب�شر مت�شّبثن 
- بق���وة -  بغرورهم �ل���ذي ي�شّوُر له���م �أنهم ظلو� 
منذ �لبدء )و�شيظّلون( كائنات مميزة فريدة �لنوع 
"�أر�ده���ا �لرب �خلال���ق �أن تكون هي ذ�تها �أرباًبا 
عل���ى كل �الأ�شي���اء �حلي���ة"؛ لك���ن ح�ش���ل الحًقا �أن 
�أثبت���ت �لبيولوجيا عدمية �ل���روح �أننا ل�شنا �شوى 
كائن���ات تختلف قلي���اًل وح�شب ع���ن كّل �ملخلوقات 
�حلية �الأخرى �لتي ن�شاركها �حلياة على �الأر�ض" 
ون�ش���رتك معها يف حتّدرنا من �أ�شل �شاليل و�حد. 
كلنا �شو�ء يف ه���ذ�: �لبكرتيا و�الأز�هري �الأفريقية 
و�أ�شماك �لرتوتة )�ل�شلمون �ملرّقط( و�الأغنام،،،،، 

�إلخ". 
ظّل���ت  �لت���ي  �الأخ���رية  �الإ�شكالي���ة  �ملو�شوع���ة     
�لوع���ي  ه���ي  ته���د�أ  ال  عنيف���ة  ج���د�الت  مو�ش���ع 
consciousness؛ ولك���ن حت���ى يف ه���ذه 
�ملو�شوعة �جلدلية قد ينته���ي بنا �الأمر �خرًي� الأن 
نثب���ت �شر�كتن���ا �لب�شرية �لتعي�ش���ة يف عدم معرفة 
ذو�تن���ا �حلقيقي���ة. دعون���ا نن�ش���ت لبع����ض �آفكار 
�آي. َج���ي. غود )�ل���و�رد ذكره �أع���اله( ب�شاأن ع�شر 
تفّج���ر �لذكاء وهي تت�شادق مع و�قع حالنا �ليوم: 
�الآلهة  م���ا ووقف بوجه  �لذي متّرد يوًما  "�لعق���ُل 
ه���و ذ�ته بات يقرتُب من خل���ع �ملكانة �لكربى �لتي 
حازه���ا من قب���ُل، و�ملث���ري يف �الأمر �أن ه���ذ� �خللع 
ملكان���ة �لعق���ل و�الإطاح���ة به���ا �إمنا يح�ش���ل بف�شل 
�ملكت�شف���ات �لر�ئعة �لتي يحققها �لعقل �لب�شري!!. 
يب���دو �الأم���ر يف �شياغة م�شغوط���ة خمت�شرة �أننا 
�شننجُح يف تخليق �آلة �أذكى بقليل مّنا، ثم �شنرتك 
لالآل���ة هذه خيار �أن تبتدع �آلة �أخرى تفوق قدر�تنا 
�الإدر�كي���ة �لب�شري���ة. ه���ل �شتبقى لن���ا حاجة نحن 

�لب�شر حينها؟".       
  �شيق���وُل �لعدي���د من خ���رب�ء �ل���ذكاء �ال�شطناعي 
مّمن ُتتاح له���م فر�شة قر�ءة مثل هذه �لرو�يات �أّن 
موؤلفيها يرتكون خياالتهم حتّلق بعيًد� لتتجاوزهم 
نحو �آفاق بعيدة: �إّن جناح حا�شوب غوغل �مل�شّمى 

 neuraL يف تخليق �شبكات ع�شبية DeepMinD
neTworks هزمت و�حًد� من �أعظم العبي لعبة 
Go يف �لتاأري���خ قد يك���ون �إجناًز� ف���ًذ�؛ لكن هذ� 
�الأم���ر ال يعني �إعالن حلول �شكل جديد كلي �لقدرة 
من �حلياة. �لرب�م���ج �حلا�شوبية �خلا�شة بالتعّلم 
�الآالت���ي قد ت�شبح ممتازة عل���ى نحو غري م�شبوق 
�و معهود من قبُل يف �لعديد من �ملجاالت �ملحّددة؛ 
لكنه���ا �شتظ���ّل �شعيف���ة �الأد�ء وبطريق���ة �أقرب �إىل 
�الأد�ء �له���زيل متى ما �خت�ّض �الأم���ر بالذكاء �لعام 
)�أي �ل���ذكاء �لذي ينطوي على قدر�ت متاثل �لذكاء 
�لب�ش���ري وق���د تتف���وق علي���ه، �ملرتجم���ة(؛ �إذ يف 
�لتحلي���ل �الأخ���ري ف���اإّن �لروبوت���ات �حلديثة )على 
 DaLeks شاكل���ة �لروبوت �الآيل �لهج���ن �مل�شّمى�
�ل���ذي يظه���ر يف �شل�شل���ة Dr who  �لتلفازية( ال 

تز�ل عاجزة عن ت�شّلق �ل�شالمل. 
عامل���ة   ،aLison Gopnik غوبِن���ك  �ألي�ش���ون     
�ل�شايكولوجيا �الرتقائي���ة يف جامعة كاليفورنيا 
)بريكل���ي( وكذلك و�حدٌة من �خل���رب�ء �ملرموقن 
يف "نظرية �لعقل" ُت���ادُل باأّن �لغباوة �لطبيعية 

�الإن�شاني���ة  عل���ى  خط���ًر�  ت�شكيله���ا  يف  �شت�شتم���رُّ 
�أبع���د �أث���ًر� بكثري مّم���ا ي�شّكله �ل���ذكاء �الإ�شطناعي 
يف �مل�شتقب���ل �ملنظ���ور، وتكت���ب يف ه���ذ� �ل�ش���اأن: 
"لي����ض ثمة �لكثري م���ن �الأ�شا�ض �لعقالين للروؤية 
�ليوتوبي���ة  �أو   apocaLypTic �لقيامي���ة 
�لتي ت���رى �لذكاء�ت �الإ�شطناعي���ة وقد حّلت حمل 
�لكائن���ات �لب�شري���ة، و�شي�شتم���ّر �حل���ال على هذه 
�ل�شاكلة حت���ى نحّل )يف �أقّل تقدير( مع�شلة �لتعّلم 
LearninG، وحت���ى يح���ّل ذل���ك �لع�ش���ر ل���ن 
ت�شتطي���ع �أف�شل �ل���ذكاء�ت �الإ�شطناعي���ة مناف�شة 
كائ���ن ب�ش���ري متو�ّش���ط �لق���درة ويف �لر�بع���ة من 
�لعمر". لكن برغم ه���ذ� اليز�ل �لذكاء �الإ�شطناعي 
يف  عظم���ى  جناح���ات  يح���رز  �الآالت���ي  و�لتعّل���م 
�لعدي���د م���ن �حلق���ول �ملح���ّددة وب�شمنه���ا �لكتابة 

wriTinG: �لبع����ض من �لرب�م���ج �حلا�شوبية 
�ملعتم���دة عل���ى �ل���ذكاء �الإ�شطناعي ر�ح���ت تكتب 
�الإخباري���ة  �ل���وكاالت  لك���ربى  �الأخب���ار  ن�ش���ر�ت 
�الأمريكي���ة يف يومنا هذ�، وتق���ول وكالة بلومربغ 
�الإخباري���ة �إّن م���ا يقارُب ثلث حمتو�ه���ا �الإخباري 
�لروبوتي���ن،  �ملُحّرري���ن  كتابت���ه مب�شاع���دة  يت���ّم 
و�ملنظوم���ة �لت���ي ت�شتخدمه���ا يف ه���ذه �لفعالي���ة 
مب�شتطاعه���ا   )cyborG �شايب���ورغ  )وتدع���ى 
��شتخال�ض �حلقائق �جلوهرية من ركام �لعبار�ت 
�ملالي���ة �لروتينية �ملتد�ولة ومن ث���ّم كتابة �الأخبار 
�الأ�شا�شي���ة ب�شرع���ة تفوق �شع���ف �أكف���اأ �ملحّررين 

�لب�شرين. 
   ثمة بالتاأكيد حمدوديات فائقة فيما يخ�ضُّ تغلغل 
�لذكاء �الإ�شطناعي يف �ل�شناعة �الأدبية؛ لكّن هذه 

�ملحدوديات جرى تركيز �ل�شوء عليها ودفعها �إىل 
�لعل���ن يف �شياق م�شروع مثري لالهتمام تكّفل به 
 ross GooDwin عام 2017 رو�ض غودوين
�لذي ي�ش���ُف نف�شه تقنًيا خالًق���ا وعاملًا بالبيانات 
�ل�شحفي���ة؛ �إذ يف حماولته حم���اكاة رو�ية "على 
�لطري���ق on The roaD" �لعظيمة �لتي كتبها 
جاك ك���ريو�ك Jack kerouac   ق���اد غودوين 
�شيارت���ه يف رحلة من نيويورك �إىل نيو �أورليانز 
ليجم���ع �لبيان���ات م�شتخدًما كام���ري� و�شّماعة �أذن 
 ،Gps و�شاعة حا�شوبية وجه���از حتديد �ملو�قع
ث���ّم ق���ام بتغذية ه���ذه �لبيان���ات يف �شبك���ة ع�شبية 
�شبق له���ا �أن ق���ر�أت )بو�شيلة �آالتي���ة طبًعا( �ملئات 
م���ن �لكتب لكي حت���ّدد �لنماذج �الأدبي���ة �الأ�شلوبية 
�ل�شائدة بينه���ا. كانت �لنتيج���ة رو�ية مكتوبة يف 
 . reaL – TiMe noveL لزم���ن �حلقيق���ي�
�جلملة �الفتتاحي���ة يف مدخل �لرو�ية �حلا�شوبية 
تناغم���ت بقدر م���ا بالتاأكيد مع نظريته���ا يف رو�ية 
كريو�ك: "كانت �ل�شاعة هي �ل�شابعة و�شبع ع�شرة 
دقيق���ة �شباًحا، وكان �ملن���زل ميور باحلركة"؛ لكّن 
�لنتيج���ة يف جممله���ا كان���ت خميب���ة بح�ش���ب ر�أي 
 brian MerchanT بر�ي���ن مريت�شان���ت 
�لكاتب يف جملة )�أتالنتك( �لذي تابع هذه �لتجربة 
ب���كّل حيثياتها �ل�شغرية. مل جند كريو�ك يف ثنايا 
تلك �لرو�ي���ة �ملدعم���ة بال�شبكة �لع�شبي���ة و�لذكاء 

�الإ�شطناعي.
   لي����ض باالأمر �ملهّم مقد�ر �ل�شحك �لذي قد ينتابنا 
ونح���ُن ن�شه���د �الإخفاق���ات �لروبوتي���ة �لهزلية يف 
يومن���ا هذ�؛ بل مايهّم حًقا هو �أن نتح�ّشب لل�شرعة 
�لفائقة �لتي تطّور بها �لذكاء �الإ�شطناعي يف �لعقد 
�الأخ���ري وحينها ال بّد من �أن تتمّلكن���ا �لده�شة �إز�ء 
�لتفّك���ر باالآف���اق �لتي ميكن �أن يبلغه���ا هذ� �لتطّور 
�مل�شتدمي. منيل كب�شر يف �لعادة الأن مُنّني �أنف�شنا 
باأّن �لذكاء �الألك���رتوين �شيّتخذ دوًما �شكاًل مماثاًل 

للروبوت���ات �الإن�شانوي���ة �لتي عل���ى �شاكلة �آدم يف 
رو�ي���ة ماكي���و�ن؛ لك���ن �الحتم���ال �الأك���رب ه���و �أن 
تتطّور هذه �لروبوتات لتتخذ �أ�شكااًل غري معروفة 
لنا حتى يومنا هذ�، ورمبا بالكاد ن�شتطيع �لتعامل 

معها وفهمها كما ينبغي.  
  ثم���ة �لبع����ض �لقليل م���ن �لكّت���اب �لعلمين �لذين 
م���دى  �أبع���د  منظوري���ة  روؤى  عل���ى  يتوّف���رون 
مّم���ا توّف���ر علي���ه لفل���وك موؤل���ف كت���اب )نوفا�شن 
novacene( �ل���ذي �أ�شرُت �إلي���ه فيما �شبق، 
وق���د �حتفل للت���و مبئوية مي���الده )لنتذّكر �أن هذه 
 ،2019 "�أغ�شط����ض"  �آب  يف  مكتوب���ة  �ملقال���ة 
 Gaia ملرتجم���ة(. لفلوك ه���و مبتدُع نظري���ة غايا�
Theory �لت���ي ت���رى ب���اأّن �الأر�ض ه���ي منظومة 
منف���ردة م���ن �لع�شوي���ات �حلّي���ة �لتي حتي���ط بها 
نطاقات غري حية، ويرى لفلوك �أّن �الأمر هو م�شاألة 
 GiFT وق���ت فح�شب عندما يحن موعد "هبُة �لعلم
�أ�شكال  لنا معرفة  �شتتيُح  oF knowinG" �لتي 

جديدة من �لكائنات �لذكية.
   ُيخّم���ُن �أّن �الأر����ض �لت���ي تبل���غ من �لعم���ر �أربعة 
بالي���ن ون�شًف���ا م���ن �ل�شن���و�ت ه���ي يف منت�شف 
�شن���و�ت وجوده���ا، و�شتنته���ي بع���د نف����ض �لق���در 
م���ن �ل�شنو�ت بعدم���ا ينفد وق���ود �ل�شم�ض، ويبدو 
موؤّكًد� �أّن �ل���ذكاء �الإ�شطناعي �الإلكرتوين �شيزيح 
�ل���ذكاء �لب�ش���ري جانًب���ا، ول���و حالفن���ا  ق���دٌر قليل 
م���ن �حل���ظ فح�ش���ب فلن نك���ون خليق���ن باأكرث من 
توف���ري �ملتع���ة و�لرتفي���ه للكائنات �حلي���ة �ملدعمة 
بو�شائ���ط ميكانيكية و�ألكرتوني���ة )يدعوها لفلوك 
ت�شاب���ه  وبكيفي���ة   )cyborGs �شايبورغ���ات 
متاًما "ما تفعله �الأز�هري و�لقطط �الأليفة الإمتاعنا 
و�إ�شف���اء �لبهجة على حياتنا يف يومنا �حلا�شر"؛ 
لك���ّن لفلوك يحّثنا على �البتع���اد عن هّوة �الكتئاب 
�لقاتل���ة الأ�شباب كثرية لي����ض �أقّلها �أنن���ا قد نه�شنا 
بع���بء دورن���ا �ملده����ض يف تاأريخ �لك���ون وتلّذذنا 
باأوق���ات بهيج���ة حت���ت �ل�شم����ض "ومثلم���ا نحُن ال 
ننتحُب يف يومنا هذ� على �أفول �أ�شالفنا �لب�شرين 
�ل�شابقن لنا فاأرى �أّن �ل�شايبورغات لن يعت�شرها 
�جل���زع على �أفولنا نحن �لب�ش���ر". يرى لفلوك �أننا 
�إذ� �بتغين���ا ن�ش���د�ن �أي���ة �شل���وى �أو ع���ز�ء  فيمكن 
 aLFreD أن ياأتين���ا م���ن كلمات �ألف���رد تيني�ش���ون�
Tennyson �ملبثوث���ة يف ثناي���ا ق�شيدت���ه �لت���ي 
كتبه���ا بح���ّق يولي�شي����ض باعتب���اره ذل���ك �ملحارب 
و�ملُ�شتك�شف �لعظيم �لذي �نزلق يف غياهب ع�شر 

قدمي لن يعود:
     مع �أّن �لكثري قد �أُخذ مّنا  

     لكّن �لكثري يبقى لنا
     ومع �أننا ل�شنا يف وقتنا هذ� �أقوياء 

     مبثل ماكّنا من قبُل
     لكّننا نحُن من زلزل �الأر�ض و�ل�شماء

     نحُن، نحُن........
   ق���د ت�شتطي���ُع �ل�شايبورغ���ات - رمّب���ا - كتاب���ة 
�لرو�يات �خلا�شة بالكائنات �لب�شرية طلًبا ملتعتها 
�خلال�شة، �أو قد ت�شتطيُع حتى تدبيج كتب تتناول 
فيه���ا �حلي���و�ت �لد�خلي���ة )�لذ�تية( ل���الآالت؛ لكّن 
مع�شلتن���ا �لوحي���دة نحن �لب�شر حين���ذ�ك �شتكون 
يف ع���دم قدرتن���ا على ق���ر�ءة تلك �لكت���ب ف�شاًل عن 

عدم فهمها. 

ي���رى �لكثري من �لنق���اد �أن �الأدب و�ل�شيا�شة عاملان 
منف�ش���الن ال عالق���ة بينهم���ا، وهذ� بالطب���ع ي�شمل 
�لرو�ي���ة، وه���م يبن���ون روؤيته���م هذه عل���ى �أ�شا�ض 
�أن �لرو�ي���ة هي عامل خيايل عاطف���ي يهتم مب�شاعر 
�الن�ش���ان، يف حن تعنى �ل�شيا�ش���ة باملو�طن وهي 
ا، وهي روؤية يرف�شها �أغلب  ع���امل جاف وقا�ٍض �أي�شً
�ملهتم���ن باالأدب ب�ش���ورة عام���ة و�الأدب �ل�شيا�شي 
و�مل�شتغل���ن ب���ه ب�ش���ورة خا�شة، بل وحت���ى كّتاب 
�الأدب باأنو�عه �الأخ���رى، �إذ ال تخلو �أنو�ع �لرو�ية 
�لتاريخي���ة،  �لكوميدي���ة،  �لرو�ي���ة  مث���ل  �الخ���رى 
رو�ي���ات �حلروب، و�لرو�ي���ات �الجتماعية وحتى 
�لرو�ي���ات �لعاطفية م���ن تفا�شي���ل �شيا�شية ب�شكل 
مبا�شر �أو غ���ري مبا�شر. �ملفك���ر و�لناقد �الإجنليزي 
تريي �إيغلتون يرى �أن هناك عالقة وثيقة بن �الأدب 
و�ل�شيا�شة وقد ي�ش���ل �الأمر مبكان �ىل �شعوبة فك 
�لعالقة بن �الثنن. وعلى هذ� �الأ�شا�ض ظهر مفوهما 
)ت�شيُّ�ض �الأدب( �لذي يتن���اول تاأثري �ل�شيا�شة على 
�الأدب و)تاأدي���ب �ل�شيا�ش���ة(، �ل���ذي ُيناق����ض تاأث���ري 
�الأدب على �ل�شيا�شة.  كما ناق�ض �إيغلتون يف كتابه 
)نظرية �الأدب( �لعالقة ب���ن �الأدب و�الآيديولوجيا 
�لنه�ش���ة  ع�ش���ر  بع���د  �لدي���ن  حم���ل  حل���ت  �لت���ي 
�ل�شناعي���ة حن كان �الأدب و�لفكر من �أهم رو�فده، 
و��شتعر����ض ن�ش���وء �الأدب �الإجنلي���زي وتط���وره، 
و�أو�ش���ح �إيغلت���ون �لف���رق ب���ن �الأدب "�لتخيلي" 
�لذي �شاد �ملرحل���ة �لرومان�شية و�الأدب �لذي �شبغ 
�ملرحل���ة �لالحقة �لتي كانت مرحلة ثور�ت و�نتهت 
�إىل ت�ش���كل �الإمرب�طوري���ة �لر�أ�شمالي���ة �ل�شناعية 
و�نت���ز�ع �لطبق���ة �لو�شطى لل�شلط���ة �ل�شيا�شية من 
�أي���دي �لكولونيالي���ن و�الإقطاعي���ن. ور�ف���ق ذلك 
�أن �أ�شب���ح �الأدب �آيديولوجيا، وغ���د� قوة �شيا�شية 

ر�أ�ض مالية. ووجد �لكّت���اب �لرومان�شيون �أنف�شهم 
�شيئا ف�شيًئا على هام�ض �ملجتمع، ومت حرمانهم من 
وؤ �أي مكانة الئقة �شمن �حل���ركات �الجتماعية  تب���وُّ
�لت���ي ��شتطاعت �أن حتول �لر�أ����ض مالية �ل�شناعية 

�إىل جمتمع جديد. 
وق���د �أ�ش���ار �إيغلت���ون �إىل �أن �الأدب �أ�شب���ح �ملر�شح 
�ملنا�شب من نو�ح عدي���دة للم�شروع �الآيديولوجي 
�جلدي���د؛ فه���و كم�شعى لي���رب�يل و�ن�ش���اين ميكنه 
�أن يق���دم ترياق���ا فع���اال �ش���د �لتع�ش���ب �ل�شيا�ش���ي 
و�لتط���رف �الآيديولوج���ي، ف���االأدب ميتل���ك �لقدرة 
على ت�شكيل فكر �ملتلقي برغبة و�ر�دة كاملتن، يف 
ح���ن �أن �ل�شيا�ش���ة تفر�ض ما تري���ده ق�شر�. ويرى 
�إيغلت���ون �أنه يف ح���ن يتحمل �لعلم���اء و�لفال�شفة 
و�ملنظرون �ل�شيا�شيون �أعب���اء �مل�شاعي �خلطابية 
جم���ال  يحتل���ون  �الأدب���اء  ف���اإن  �لكئيب���ة،  �لرتيب���ة 
�ل�شع���ور و�لتجرب���ة �الأعل���ى قيم���ة وتقدي���ر�. ومع 
�لتهديد �ل���ذي و�جهته �لر�أ�شمالي���ة �لربيطانية من 
مناف�شتيها �لفتيت���ن �الأملانية و�الأمريكية بتقدمهما 
عليها، برزت �حلاجة �مللحة �إىل �الإح�شا�ض بالهوية 
�لقومية، وهنا �شطع جنم �الأدب يف �ل�شيا�شة. وقد 
�نغم����ض �الأدب بع���د ذك يف �أدو�ر م�شتهجن���ة �أ�ش���د 
خط���ورة �شيا�شي���ا و�جتماعيا  كالدعاي���ة �حلربية. 

ق���ر�ء  �إىل  ف���اإن �الأدب �ل�شيا�ش���ي يف حاج���ة  ل���ذ�، 
و�ع���ن. وال يقل �شاأن �لق���ارئ لهذ� �لنوع من �الأدب 

عن �شاأن كاتبه. 
وبالت���ايل ال ب���ّد �أن نطرح �ش���وؤ�اًل مهًم���ا: هل هناك 
ن���وع م���ن �لق�شدية يف كتاب���ة �لرو�ي���ة �ل�شيا�شية؟ 
�أم �أن �ل�شيا�ش���ة تتدف���ق �أحياًن���ا �إىل �لعم���ل �الأدبي 
دون وج���ود نية مبيت���ة لذلك؟ جنيب حمفوظ يقول 
يف حديث���ه عن �شخ�شي���ات رو�يته مري�م���ار: "لقد 
ب���د�أت بنية كتابة حياة �أ�شخا����ض فتحول كل �شيء 
�إىل �ملعنى �ل�شيا�ش���ي" �أي �نه �أثناء كتابة حمفوظ 
لرو�يت���ه، حت���ول م�ش���ار �ل�شخ�شي���ات �لعادية من 
جم���رد �شخ�شيات م�شتم���دة من �لو�ق���ع �إىل رموز 
�شيا�شي���ة م���ن دون ق�شد وعمدية من���ه.  وهنا جند 
�أنف�شن���ا �أم���ام �ش���وؤ�ل مه���م طرح���ه �لرو�ئ���ي حيدر 
حي���در يف �شه���ادة ل���ه ح���ول �ملو�شوع ذ�ت���ه، حن 
ذك���ر �أن بع�ض �لنق���اد ي�شاألونه: "ه���ل تكتب رو�ية 
�شيا�شي���ة، �أم �أن���ك يف جم���رى �لعملي���ة �لرو�ئي���ة 
يع���رب قط���ارك يف حمط���ة �شيا�شي���ة، كم���ا يعرب يف 
حمطات �حلب و�ملوت و�حللم و�الأ�شاطري و�لعنف 
و�لليايل و�لنهار�ت و�ل�شر�عات ملو�جهة �لب�شاعة 
و�لت�شويه يف �لع���امل؟" وبالتايل هل تختلف كتابة 
�لرو�ي���ة �ل�شيا�شية عن �أن���و�ع �لرو�يات �الأخرى؟ 
�إن �حلياد عن �ل�شيا�ش���ة يف �لرو�ية يكاد يت�شاوى 
يف �جلوه���ر مع كتابة رو�ي����ة �شيا�شية ثقيلة �لظل 
وخالي���ة من �الب���د�ع �لفن���ي، �أي �أنه عن���د ت�شنيف 
عم���ل �أدبي م���ا على �أنه رو�ي���ة �شيا�شي���ة، يجب �أن 
ينطل���ق �أوال م���ن ك���ون ه���ذ� �لعم���ل، م���ن �لناحي���ة 
�لفني���ة، رو�ية �أم ال؟ ثم ياأتي بع���د ذلك و�شف هذه 
�لرو�ي���ة باأنها �شيا�شي���ة �أو ال. �أما �إيرفنج هاو، فقد 
كان �أك���رث �شر�حة يف �لتعامل م���ع مفهوم �لرو�ية 
�ل�شيا�شي���ة، حيث نظر �إليها على �أنه���ا تلك �لرو�ية 
�لتي تلع���ب فيها �الأف���كار �ل�شيا�شية �ل���دور �لغالب 
�أو �لتحكم���ي، �أي �أنه���ا تركز على ق�شاي���ا �شيا�شية 
بالدرج���ة �الأوىل. و�عت���رب ه���او �أن �لتحدي �الأكرب 
�أمام "�لرو�ئي �ل�شيا�شي" هو �أن يجعل من �الأفكار 
�أو �الآيديولوجي���ات مادة حي���ة تتحرك د�خل �لعمل 
�لرو�ئ���ي من خ���الل �ل�شخ�شيات على هيئ���ة �أفعال 
�لنظري���ة  ب���ن  �لعالق���ة  يظه���ر  و�أن  وت�شحي���ات، 
و�لعو�ط���ف  �الآيديولوجي���ا  ب���ن  �أو  و�لتجرب���ة، 
�لت���ي يح���اول �أن يقدمه���ا، دون �أن يجع���ل �الأف���كار 
�ملج���ردة تف�ش���د �لناحية �لفني���ة للرو�ي���ة وتق�شي 

على حيويتها. وبالتايل فاإن �لرو�ية �ل�شيا�شية هي 
"رو�ية تنزع نحو نوع من �لو�قعية، وال تتميز عن 
غريها م���ن �لرو�يات �شوى بتاأكيده���ا على �حلدث 

�ل�شيا�شي". 
�أما من �أبرز �لرو�يات �ل�شيا�شية �لتي حققت هذين 
�ل�شرط���ن، �لفني���ة �لعالي���ة و�لو�قعي���ة، نذكر على 

�شبيل �ملثال:
 The reD anD The bLue
وفيه���ا   sTeve kornacki بقل���م 
يق���دم �شتيف كورناكي �ملر��ش���ل �ل�شيا�شي �لوطني 
�لعالق���ة   Msnbc و   nbc news ل���� 
وني���وت  كلينت���ون  بي���ل  ب���ن  و�ملعق���دة  �جلذ�ب���ة 
عل���ى  يهيمن���ان  كان���ا  رج���الن  وهم���ا  غينغريت����ض 

�ل�شيا�شة �الأمريكية يف �لت�شعينيات.
 Franz بقلم  )�ملحاكمة(   The TriaL
kaFka ق���ام �لكات���ب باإعد�د بع����ض �الأعمال 
�ملرعب���ة حًق���ا يف ع�ش���ره مبا يف ذلك ه���ذه �لرو�ية 
�ملث���رية للج���دل ع���ن رج���ل �عتق���ل ب�شب���ب جرمية 
مل يت���م ك�شفه���ا و��شطهاده من قب���ل �شلطة ال ميكنه 

�الت�شال بها.
 any بقل���م   aTLas shruGGeD
ranD وهي رو�ية تتمتع بطفرة يف �شعبيتها 
بف�ش���ل �عتن���اق بع����ض �لنق���اد م���ن �أق�ش���ى �ليمن 
ل�شيا�شته���ا، ت�شع رو�ي���ة �أين ر�ن���د �مللحمية ر�أيها 
حول دور �حلكوم���ة يف �الأعمال �لتجارية ومبادئ 
و�لعقالني���ة  �ملو�شوعي���ة  يف  �ملتمثل���ة  فل�شفته���ا 

�لذ�تية.
 Jane بقل���م    Dark Money
�شحفي  ق�ش���ة  حتكي  رو�ي���ة  Mayerوه���ي 
نيويوركر �جلريئة و�الأكرث مبيًعا �إذ تظهر �لرو�ية 
ف�شاد �حلكومة وعدم �مل�ش���او�ة �القت�شادية ويعيد 
�لنظ���ر �إىل �مللياردي���ر�ت �لذي���ن �شكل���و� حا�شرن���ا 

و�شي�شكلون.
بقل���م     russian rouLeTTe
 MichaeL isikoFF anD

DaviD corn
يف ه���ذه �لرو�ي���ة يقودن���ا �ثن���ان م���ن �ل�شحافين 
�ال�شتق�شائين �لبارزين عرب �لتدخل �لرو�شي غري 
�مل�شب���وق يف �النتخاب���ات �لرئا�شية لع���ام 2016 
م�شتمدين من �حلرب �لباردة ل�شرح تاأثري فالدميري 

بوتن على دونالد.

الذكاء ال�صطناعي والأدب.. الوحُي في الآلة

ال���رواي���ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ب��ي��ن ال��ف��ن��ي��ة وال��واق��ع��ي��ة
عفاف مطر

�أطوي يدي
�أب�شطها

من�شورَة  �شفينًة  و�أ�شاهُد 
�جلناِح 

�أبيه  عن  تبحثان  "و�شام"  عينا 
يف يدي

تّد�ن يف �لروؤية �إىل �ل�شماء
وت�شدر�ن يف �لروؤيا...

�شاعدوين يا �أ�شدقاء
كيف يل �أن �أعّزي �مللكة 

و�بنَة �مللكة
- �مللكة �حلفيدة -

و�الأم، �أم دنيا؟

�حلبيَب  �الأَخ  �أ�شّميَك  من  يا 
�ل�شديْق

يا من كنت يل �لذر�َع و�ل�شاْق
يا �أيها �ل�شهُد �مل�شّفى

يا �أيها �ل�شوُع �لذي ال يتبّدُد
�إن لوَن �لبحِر �أكرُث وح�شًة،

�أ�شّد َعتمًة
مع  ت�شتبُك  �لقلِب  خطوٌط  �إَن 

هبهباِت �لرياْح
�أطوي يدي

�أفتحها
من�شورة  �شفينة  و�أ�شاهد 

�الأجنحة
مات �أبو دنيا!

ما �أخيَب �مل�شعى �إذن!!!
* "و�شام" هو �بن حممد علو�ن 

جرب
و"�مللكة" هي "دنيا" �بنته

محمد علوان جبر

حيدر عبد املح�سن



ك�����ص��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة رج���اء 
حالتها  ت���ط���ورات  ع���ن  اجل�����داوي 
ال�صحية من داخل م�صت�صفى العزل 
اأن  موؤكدة  الإ�صماعيلية،  مبحافظة 

حالتها م�صتقرة.
العالم   لو�صائل  ت�صريحات  ويف 
قالت اجلداوي اإنها بخري وتطمئن 

كل حمبيها يف كل الوطن العربي، 
مو�صحة اأن الأطباء طماأنوها واأنها 
غرفة  دخ���ول  اإىل  بحاجة  لي�صت 
اأو و�صعها على  امل�صددة،  العناية 

اأجهزة تنف�س �صناعي، لأن 
حالتها ل ت�صتدعي ذلك.

وك��ان��ت اأم����رية خم��ت��ار، 
اب����ن����ة ال���ف���ن���ان���ة رج����اء 

ك�صفت  ق��د  اجل����داوي، 
ع��ن اإ���ص��اب��ة وال��دت��ه��ا 

يف  �صديد  ب��ارت��ف��اع 
درج�����ة احل�����رارة 
وتبني بعد اإجراء 
اأنها  الفحو�صات 
م�صابة بفريو�س 
كورونا امل�صتجد، 
اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  ومت 

ال��ع��زل  م�صت�صفى 

مبحافظة الإ�صماعيلية.
"لعبة  م�صل�صل  اأ����ص���رة  وان��ت��اب��ت 
فيه  ت�������ص���ارك  ال�����ذي  الن�صيان"، 
الذعر، خا�صة  اجل��داوي، حالة من 
م�صاهدها  ت�صوير  من  انتهت  اأنها 

فيه منذ اأربعة اأيام فقط.
وخ�صع كل امل�صاركني يف امل�صل�صل 
خلفها  اأو  ال��ك��ام��ريا  اأم����ام  ���ص��واء 
اإ�صابتهم  ع���دم  وت��ب��ني  للفح�س، 

بفريو�س كورونا.

بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�ص���در عن دار امل���دى كتاب بعنوان "�ص���رية خمت�صرة لكاتبة 
ت���وين  ال�صه���رية  الأمريكي���ة  الروائي���ة  تاألي���ف  �صجاع���ة" 
موري�ص���ون وترجم���ة وتق���دمي الروائي���ة والكاتب���ة لطفي���ة 
الدليمي، ت���وين موري�صون ح�صلت على جائزة بوليتزر عن 
روايته���ا "املحبوبة" ع���ام 1988 التي اأ�صهم���ت يف تاأهيلها 
لأن ت�صب���ح اأول كاتبة �ص���وداء حت�صل على جائزة نوبل يف 
الأدب ع���ام 1993. وحتول���ت روايته���ا "حمبوبة" اإىل فيلم 

لعبت بطولته اأوبرا وينفري. 

واأنت ت�صاهد فديو املدعوة " 
ع�صولة " وهي ت�صرخ  وت�صتم 

القوات المنية وتهدد بالت�صال 
بكبار امل�صوؤولني دون ان يقول 
لها احد " على عينك حاجب " 
، تذكر عزيزي القارئ ، �صور 

�صحل و�صرب ال�صابات وال�صبان  
اأ�صحاب ال�صهادات العليا الذين 

اعت�صموا �صلميًا اأمام جمل�س 
الوزراء  مطالبني بفر�س عمل، 

هل �صاألت نف�صك عن اأن العراقيني 
الذين قدموا كل هذه الت�صحيات 

من اأجل الدميقراطية التي 
يتغنى بها معظم امل�صوؤولني، 
يجدون انف�صهم اليوم وكاأن 
�صيئًا مل يتغري وان الجهزة 

المنية ل تزال متار�س دورها 
القمعي الذي مار�صته مع 

�صباب تظاهرات 2011 ، ومع 
املحتجني يف الب�صرة، ومع كل 

من ت�صول له نف�صه ان يقول: 
انا املك حقوقا يف هذه البالد 
. من باب التذكري فقط احيلكم 
اىل خطابات ومناحات قام بها 

اع�صاء "اجالء" يف جمل�س 
النواب وهم ي�صاهدون ال�صرطة 

البحرينية ت�صتخدم العنف يف 
تفريق التظاهرات. 

يف دولة " ع�صولة " تقول تقارير 
اللجان املالية والرقابية اإن 

خ�صائرنا على الكهرباء بلغت 
اأكرث من ثالثني مليار دولر 
عًدا ونقًدا، وقد يكون الرقم 

ا. لكن، اإذا كان ما  زائًدا اأو ناق�صً
�صرف على الكهرباء مبلغ يعادل 
ميزانية دولة مثل الأردن لثالث 

�صنوات ون�صف فهذه كارثة، 
واإذا كنا حتى هذه اللحظة ل 

نعرف اأين تبخرت هذه الأموال، 
فالكارثة اأعظم. وهناك ما هو 
اأعظم: اأن نذهب اإىل �صناديق 

النتخابات للت�صويت لل�صراق .
اجلزء الأكرب من اأخبار �صا�صة 
العراق م�صحك وخمجل، مثله 

مثل الأخبار التي تقول اإن 
عزت ال�صابندر �صيكتب مقالت 

عن الدميقراطية التي يريد 
من ال�صعب ان يحفظها جيدا 
..الدميقراطية التي تقول ان 

هذه البالد بعد ان ح�صدت  
من النفط مبلًغا رمبا جتاوز 
الرتيليون دولر، تقف على 

اأبواب املنظمات الدولية نت�صول 
امل�صاعدة 

كّنا جميعًا اأنتم وجنابي نحلم اأن 
يكون العراق بعد عام 2003 بلدًا 
للرفاهية والعدالة والقانون، لكّن 

الذي حدث كان خارج الأحالم. 
اخُتطف التغيري من قبل اأحزاب 
ل احلكم على  �صعت اإىل اأن تف�صِّ

مقا�صها اخلا�س، واأ�صبحت 
العدالة الجتماعية، والت�صامح 

والعي�س امل�صرتك موؤامرة 
ما�صونّية. وحتّقق �صيء واحد: 

دولة الفرهود. يف كل يوم 
يكت�صف املواطن العراقي انه 

على حافة املجهول. واملجهول 
يف كل مرة موؤمل، لأنه يتعلق 
مب�صتقبل املاليني من النا�س 

الذين لتعنيهم معركة اأحزاب 
ال�صلطة على كرا�صي احلكومة، 

ما دام اخلراب يخيم على 
موؤ�ص�صات الدولة

كان الروائي اليطايل ال�صهري 
األربتو مورافيا يقول ل ميكن 
ان تكون هناك اإيطاليا اإل اإذا 
اعرتف ال�صيا�صيون اأن هناك 

دولة اإيطالية قبل ان يكون 
هناك �صيا�صيون، م�صكلتنا اأن 

امل�صوؤولني يعتقدون اأنهم ُولدوا 
قبل الدولة والوطن، ولولهم 

ل�صعنا و�صاع العراق و�صاعت 
معه ال�صيدة "ع�صولة"!!.

دولة "ع�سولة" 

�صرية خمت�صرة لكاتبة 
�صجاعة

 علي ح�صني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )الأربع���اء( 
�صرتتف���ع ع���ن معدلتها لي���وم ام�س، 

وان اجلو �صيكون �صحًوا.   
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ال��ع��ي��د يف ظ���ل ك�����ورون�����ا.. ط��ق��و���س غ��ائ��ب��ة وف���رح���ة ح���ذرة تقرير ... 
اأج���واء العي���د يف بغ���داد واملحافظ���ات 
مل تع���د ك�صاب���ق عهده���ا ب�صب���ب جائحة 
كرورنا واحلظ���ر الوقائي الذي فر�صته 
ال�صلط���ات. اإذ اقت�ص���رت طقو����س العيد 
على تبادل التهاين من خالل الت�صالت 
الهات���ف  ع���رب  الن�صي���ة  الر�صائ���ل  اأو 
املحم���ول، واحتف���ال الأ�ص���رة ال�صغرية 

فيما بني اأفرادها فقط.
ويف حماول���ة للت�صب���ث باأج���واء العي���د 
العدي���د  ب���ادرت  بهجت���ه،  وا�صتع���ادة 
م���ن الأ�ص���ر ل�صن���ع احلل���وى باملنا�صبة، 
واأ�صهره���ا "الكليج���ة"، وه���ي ن���وع من 
املعجنات التي اعتاد العراقيون تناولها 
يف البي���وت، ولكن اقت�ص���ر تقدميها هذا 
الع���ام على اأف���راد الأ�صرة فق���ط من دون 
توزيعها وتبادلها مع بيوتات اجلريان، 
كم���ا كانت الع���ادة يف ال�صابق، يف وقت 
اأدى في���ه العراقي���ون �ص���الة العي���د يف 
منازلهم بدل م���ن اإقامتها ب�صكل جماعي 

يف امل�صاجد.
على اأن الأطفال الذين هم دائما ال�صريحة 

الأك���رث تفاع���ال يف العي���د، ان���زووا يف 
بيوته���م ه���ذا العام بعد اإج���راءات خلية 
الأزم���ة وتو�صياته���ا باإغ���الق احلدائ���ق 
املاله���ي  وم���دن  واملنتزه���ات  العام���ة 

واملتاجر الكربى )املولت( واملطاعم.

�صج���ى مو�ص���ى التي كان���ت �صابقا تهيئ 
م���ع  ب���ه  لالحتف���اء  العي���د  م�صتلزم���ات 
اأف���راد اأ�صرته���ا والأق���ارب، التزمت هذا 
العام بال�ص���روط ال�صحية، فاأعّدت طبق 
"الكليجة" يف املنزل ومل تخرج كعادتها 

يف الأع���وام ال�صابقة اإىل الأفران ل�صواء 
"الكليج���ة" �صمن طابع جماعي ي�صفي 

اأجواء �صعيدة بهذه املنا�صبة.
العي���د هذا الع���ام يختلف عم���ا �صبقه من 
الأعي���اد، تق���ول �صج���ى "ف���ال منتزهات 
اأو مطاع���م، اأو اأماكن له���و لل�صغار، ول 
�صياح���ة اأو �صفر، وجتمعات يف املناطق 

العامة".
وجتمل مو�ص���ى طقو�صه���ا وتفاعلها مع 
ه���ذا العي���د بالقت�ص���ار على عم���ل كمية 
"الكليج���ة" تكف���ي الأ�ص���رة  قليل���ة م���ن 
ال�صغ���رية، و"لك���ي ل يح���رم الأطف���ال 
بهجة العي���د، ا�صرتينا لهم ثيابا جديدة، 
لريتدوه���ا عّله���ا جتل���ب له���م �صيئ���ا من 

الفرح..".
اأث���رت جائحة كورون���ا على فئات كثرية 
يف املجتم���ع منه���ا الك�صب���ة والعوائ���ل 
التي لي�س لها معي���ل، فجمعت جمموعة 
م���ن ال�صب���اب يف العا�صم���ة تربعات من 
التج���ار والأغني���اء ومي�ص���وري احل���ال 
ل�ص���راء ك�ص���وة العي���د وتوزيعه���ا عل���ى 

الأيتام والأرامل واملحتاجني.
وعن ذلك يقول حممد خ�صر ال�صوداين، 
اأح���د املتطوعني، اإن���ه وجمموعة اأخرى 
م���ن املتطوع���ني ال�صباب يقوم���ون على 
حمل���ة انطلقت قبيل العي���د كان يفرت�س 
اأن ت�صمل جميع مناطق العا�صمة، ولكن 
ظروف احلظر ال�صام���ل واإغالق الطرق 
�صّي���ق عل���ى ن�صاطهم يف توزي���ع ك�صوة 
العي���د، فتمكنوا من توزيع املالب�س على 
450 طفال من الأيتام و70 �صخ�صا بالغا 

من املحتاجني.
اختفاء الحتف���اء واملباه���ج والطقو�س 
العي���د  ه���ذا  العراقي���ني يف  حي���اة  ع���ن 
وب�ص���كل غ���ري معت���اد، يج���رد العي���د من 
اأجوائ���ه املميزة، ويكظ���م رغبة ال�صغار 
م���ن  منعه���م  �صب���ب  يدرك���وا  مل  الذي���ن 
اخل���روج وممار�صة الألع���اب التي طاملا 
�صغفوا بها، لكنها مل تنت�صر على ت�صبث 
العراقيني العارم باحلي���اة والفرح، كما 
مل يك�صر �صوكة التكاف���ل والتعاون فيما 

بينهم مبثل هذه املنا�صبات. 

حول العالم

بعدما ا�صتخف به.. "�صائد فريو�صات" �صهري يقع فري�صة لكورونا
اأحد  وهو  عاما،   71 بيوت،  بيرت  ي��زال  ل 
يكافح  والإي���دز،  الإي��ب��ول  اأبحاث  عمالقة 
ك��ورون��ا، قائال  ف��ريو���س  م��ن  التعايف  م��ن 
امل�صتجد ينتقم مني بعدما  "الفريو�س  اإن 

جعلت حياة الفريو�صات �صعبة".
"نيويورك  �صحيفة  ذك����رت  م���ا  ووف����ق 
بيرت  ال��دك��ت��ور  ف���اإن  تاميز" الأم��ريك��ي��ة، 
لل�صحة  لندن  مدر�صة  مدير  وه��و  بيوت، 
والطب ال�صتوائي، عانى ب�صدة وما يزال 
تداعيات  م��ن  يعاين 

"كوفيد-19".
وق���������ال يف 
ح���دي���ث 
هذه ع�������رب  اإج���راء  ب��اإم��ك��اين  يكن  "مل  �صكايب، 

امل��ق��اب��ل��ة.. ه���ذا ان��ت��ق��ام م��ن ال��ف��ريو���ص��ات 
بعدما جعلت حياتها �صعبة.. الآن حتاول 
هذه الفريو�صات الإيقاع بي.. كورونا كاد 

اأن يودي بحياتي".
يو�صف  بيوت  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
ب�"�صائد الفريو�صات"، لكن كورونا جعله 

فري�صة له بعدما ا�صتخف به.
خطئي  وبقوته..  به  ا�صتهنت  "لقد  وذكر 
اأنني اعتقدت اأن كورونا ي�صبه ال�صار�س، 
اأو مثل  ن��ط��اق��ه،  ك���ان حم����دودا يف  ال���ذي 
مل  كذلك،  لي�س  لكنه  العادية..  الإنفلونزا 

اأكن اأظن اأنه �صينت�صر بهذه ال�صرعة".
عام  الإي��دز يف  مكت�صفي  كان من بني  كما 
م��ا بني  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  1980. وخ���الل 
بيوت  ال��دك��ت��ور  ت��راأ���س  و1994،   1991
اجلمعية الدولية لالإيدز، ثم مدير برنامج 
بفريو�س  املعني  امل�صرتك  املتحدة  الأمم 

نق�س املناعة الب�صرية.

يبدو اأن انت�صار فريو�س كورونا حول العامل، �صاعد عدد كبري من النجوم 
يف حل خالفاتهم، وخا�صة من اهاليهم، خوفا عليهم من ان يطولهم املر�س، 
ويف بع�س الحيان ت�صبب ذلك يف �صائعة طالت النجم نف�صه، حيث زعم 
عدد من الخبار اإ�صابة النجمة العاملية ريهانا بفريو�س كورونا امل�صتجد، 
فاجاأت ريهانا اجلميع  ولكنه خرب غري �صحيح وجمرد تخمينات بعدما 
"كورونا".  اإ�صابته بفريو�س  فنتي" بعد  "رونالد  مبوقفها مع والدها 
وقال والد ريهانا البالغ من العمر 66 عاًما يف مقابلة جديدة ل�صحيفة 
يحارب  وهو  �صيموت  اأن��ه  يعتقد  كان  اإن��ه  الربيطانية  �صن"  "ذا 
الفريو�س، واأ�صاف اأن ابنته ريهانا كانت تتفقده يومًيا واأنها فعلت 

واأو�صح  املتحدة.  الوليات  يف  منزلها  من  مل�صاعدته  و�صعها  يف  ما  كل 
اأي�صا اأن ريهانا ا�صرتت له جهاز تنف�س واأر�صلته اإليه يف باربادو�س، لكنه 
قال اإنه مل يكن بحاجة ل�صتخدامه، متابعا: "علّي اأن اأقول اأحبك كثرًيا يا 
روبني، )يف اإ�صارة اإىل ابنته ريهانا( لقد فعلتي الكثري من اأجلي.. اأقدر 
م�صاحمة  فقررت  اني�صتون  جينيفر  العاملية  النجمة  اما  فعلتيه".  ما  كل 
اأّن  بو�صت"  "جيميز  موقع  اأكد  حيث  اأني�صتون،  اأنطوين  جون  والدها 
اأن�صتون 86 عاًما بعد  اأن�صتون، 51 عاًما، قررت م�صاحمة والدها جون 
�صنوات من املقاطعة والعداء، وذلك ب�صبب هجرها وتركها منذ اأن كانت 

طفلة �صغرية.

يقدم الروبوت اجلديد باري�صتا امل�صروبات 
يف اأحد مقاهي مدينة دايغون يف كوريا 
و�صريع،  مهذب  باأ�صلوب  اجلنوبية، 
ال��زب��ائ��ن  ن��ح��و  وه���و ي�صق ط��ري��ق��ه 
"تف�صل  باري�صتا  ويقول  ب�صال�صة. 
ال���ذي طلبته، من  ال��ل��وز  ���ص��اي لت��ي��ه 
قمت  اإذا  اأف�����ص��ل  اإن���ه  ا�صتمتع.  ف�صلك 
بتقليبه"، بينما ت�صتلم زبونة م�صروبها على 
الكبري  الأبي�س  الروبوت  يف  مثبتة  �صينية 

متكنت  اأن  وبعد  كب�صولة.  �صكل  على  الالمع 
امل�صتجد  تف�صي فريو�س كورونا  احتواء  من 
�صخ�س   11000 على  يزيد  ما  اأ���ص��اب  ال��ذي 
تنتقل كوريا اجلنوبية  واأودى بحياة 267، 
امل�صددة  التباعد الجتماعي  ببطء من قواعد 
اإىل ما ت�صميه احلكومة اإجراءات "التباعد يف 

احلياة اليومية".
الأبحاث يف �صركة  وقال يل دونغ باي مدير 
امل�صانع  حللول  امل���زودة  �صيميكون،  فيجن 

مع  باري�صتا  ال��روب��وت  ط��ورت  التي  الذكية 
الروبوتات  اإن  ال��دول��ة،  ت��دي��ره  علمي  معهد 
على  احل��ف��اظ  يف  ال��ن��ا���س  ت�صاعد  اأن  ميكن 

التباعد الجتماعي يف الأماكن العامة.
اإىل  يحتاج  ل  "نظامنا  دون���غ  يل  واأ���ص��اف 
وحتى  الطلب  من  ب��دًءا  الب�صر،  من  مدخالت 
ب�صكل  الطاولت  ترتيب  جرى  وقد  الت�صليم، 
للروبوتات،  ال�صل�صة  احلركة  ل�صمان  متناثر 

وهو ما يتنا�صب مع حملة التباعد احلالية".

احتفلت املطربة الكولومبية �صاكريا، بو�صول 
 waka ال�����ص��ه��ري  ع����دد م�����ص��اه��دات ك��ل��ي��ب��ه��ا 
عرب  م�صاهدة  مليار   2.5 من  لأكرث   ،waka

موقع الفيديوهات ال�صهري يوتيوب.
ال���  �صاحبة  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة  امل��ط��رب��ة  ون�����ص��رت 
عر�صته  ال���ذي  كليبها  م��ن  مقطًعا  ع��اًم��ا،   43
ال�صخ�صي  ح�صابها  ع��رب  ���ص��ن��وات،   9 م��ن��ذ 
و�صول  لتعلن  ان�����ص��ت��غ��رام،  ال�����ص��ور  مب��وق��ع 

مليار   2.5 من  لأك��رث  الكليب  م�صاهدات  ع��دد 
م�صاهدة.

واح��ت��ف��ت جن��م��ة ال��ب��وب ال��ع��امل��ي��ة، م���وؤخ���ًرا، 
ب��الأط��ق��م ال��ط��ب��ي��ة امل�����ص��ارك��ة ف���ى ال�����ص��ف��وف 
امل�صتجد  كورونا  جائحة  معركة  فى  الأمامية 
لأطباء  بفيديو  متابعيها  �صاركت  اإذ  القاتل، 
اأغنيتها  ان��غ��ام  ع��ل��ى  ي��رق�����ص��ون  ومم��ر���ص��ني 

."waka waka" ال�صهرية

ون�صرت �صاكريا الفيديو عرب ح�صابها الر�صمي 
هذه  الفيديو  "مقاطع  عليه:  وعلقت  بتويرت، 
التي  الأغنية  بهذه  جًدا  فخورة  واأن��ا  مده�صة 
اأ�صبحت لكم الآن، وميكن اأن تكون رائعة يف 
هذه الأوقات ال�صعبة. �صكرا لكم اأبطال اخلط 

الأمامي على كل ما تقومون به!".
�صاركت  قد  �صاكريا،  العاملية  النجمة  وكانت 
ل��ل��ت��ح��دث عن  ب��دق��ي��ق��ة يف م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و، 

احل��ك��وم��ات  تفعله  اأن  مي��ك��ن  وم���ا  ال��ع��واق��ب 
فريو�س  منو  وقف  فى  للم�صاعدة  وال�صعوب 
الذي   - الفيديو  فى  �صاكريا  وقالت  كورونا، 
موقع  على  ال�صخ�صي  ح�صابها  عرب  ن�صرته 
ل  اإما  البلدان  من  "العديد  اإن  "اإن�صتغرام"، 
اأو  العاملية  ال�صحة  منظمة  تو�صيات  تتبع 
اأنها  اأو  للغاية  بطيئة  اإج���راءات  تتخذ  اأنها 

تعطي الأولوية لالقت�صاد على ال�صحة".

رجاء اجلداوي من م�صت�صفى 
العزل: حالتي م�صتقرة

م�����ص��اه��د  م���ل���ي���ار   2.5 ب�����  حت���ت���ف���ي   ����ص���اك���ريا 

روبوت مقهى ي�صاعد على التباعد االجتماعي 

كورونا ت�صالح جينيفر اأني�صتون وريهانا مع اآبائهن 
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