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الداخلي��ة: تراج��ع ن�س��ب الجريم��ة
 بغداد/ المدى

حتدثت وزارة الداخلية عن تراجع ن�سبة اجلرمية يف العراق مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
وقال مدير ق�سم م�سرح اجلرمية يف الأدلة اجلنائية العقيد عدنان فخري نوري ان 
"م�ستوى اجلرمية يف البالد انخف�ض عن العوام ال�سابقة وهناك تفاوت يف الن�سبة 

بح�سب الظروف".
واأ�ساف نوري، ان "اجلرائم املكت�سفة متثل ن�سبة جيدة، والقب�ض على اجلاين يتم 

خالل الك�سف عن اجلرمية".
وا�ساف ان "دور املخدرات كبري جدا يف ارتفاع ن�سبة اجلرمية"، مبينًا ان "الك�سف 

عن اجلرمية يتم من خالل ت�سافر اجلهود وتعاون املواطنني من الجهزة المنية".

 بغداد/ تميم الح�صن

"الإط���ار  ل����  الخ���ر  الجتم���اع  ف�س���ح 
التن�سيقي" ما حاول جناح نوري املالكي 
زعيم دول���ة القانون، الت�س���ر عليه خالل 

الأ�سبوعني املا�سيني.
فعل���ى الرغم م���ن وجود اغلب الرئا�س���ات 
يف اللقاء الذي جرى م�س���اء الثنني، فان 

املواقف التي خرجت عقب اللقاء ك�س���فت 
حالة التخبط داخل التكتل ال�سيعي.

"التن�س���يقي" ازم���ات متالحقة  ويعي����ش 
منذ مغ���ادرة مقتدى ال�س���در زعيم التيار 

ال�سدري، عملية ت�سكيل احلكومة.
م�س���ادر مقربة م���ن "الإط���ار التن�سيقي" 
حتدث���ت ل�)املدى( ع���ن اج���واء الجتماع 
الخ���ر ال���ذي ج���رى يف بغ���داد، اك���دت 

بان���ه "مل ي���اأت بجديد وظه���رت فيه نف�ش 
اخلالفات ال�سابقة".

وف�س���ح حي���در العب���ادي زعي���م ائت���الف 
اللق���اء،  اأعق���ب  بي���ان  يف  الن�س���ر، 
اخلالف���ات داخ���ل "الإط���ار التن�سيق���ي"، 
ملوح���ا باملقاطع���ة اذا مل تت�س���كل حكومة 

"و�سطية".
العب���ادي ق���ال يف تغري���دة عل���ى ح�ساب���ه 

يف "توي���ر"، اإن "النق�س���ام ال�سيا�س���ي، 
والقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة  والتحدي���ات 
وال�سيادية، توجب معادلة حكم و�سطية، 
تن���زع فتيل الزمات وحم���ل قبول رحب، 
وحكوم���ة وطني���ة قادرة وكف���وءة ملرحلة 
وتق���دمي  القت�س���اد  لإ�س���الح  حم���ددة 

اخلدمات وتوفر فر�ش عمل".
واأ�ساف، اأنه " بخالف ذلك ل�سنا معها ولن 

نك���ون ج���زءًا منها، لأنه���ا �ستعق���د الأزمة 
وتقودنا اىل املجهول".

وتك�س���ف تغريدة العب���ادي وفق ما تقوله 
امل�س���ادر املطلع���ة، عن "ا�ستم���رار هيمنة 
جناح املالكي داخل الط���ار والذي يدافع 
ع���ن ان يكون الخر هو رئي�ش احلكومة 

املقبلة وملدة 4 �سنوات كاملة".
 التفا�صيل �س3

نة يخ�صون غياب ال�صمانات الكرد وال�صُ

اجتماع "رئا�سات التن�سيقي" يف�سح الخالفات 
ح�ول طم�وح "الم�ال�ك�ي" ب�والي�ة ث�الث�ة

 بغداد/ نباأ م�صرق

تعتزم بغ���داد ا�ست�سافة اجتماع مهم 
ب���ني ال�سعودي���ة واإي���ران متوق���ع اأن 
يتم في���ه اإع���الن ع���ودة العالقات بني 
البلدي���ن بعد �سن���وات م���ن القطيعة، 
الو�ساط���ة  اأن  مراقب���ون  ويوؤك���د 
العراقي���ة اأ�سهم���ت اإىل ح���د كبر يف 
ترطيب الأجواء وجت���اوز اخلالفات 

التي عانت منها املنطقة كثرًا.
وقال ع�سو جلنة العالقات اخلارجية 
يف جمل����ش النواب عام���ر الفايز، يف 
ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اإن "الو�ساطة 
التي يقوم بها العراق بني ال�سعودية 
واإي���ران، تاأتي �سم���ن منطلق تقريب 
واإر�س���ال  بينهم���ا  النظ���ر  وجه���ات 

ر�سائل اإيجابية اإىل العامل".
واأ�س���اف الفاي���ز، اأن "الع���راق جنح 
وتوطي���د  النظ���ر  وجه���ات  بتقري���ب 
العالقة ال�سعودية الإيرانية"، م�سرًا 
اإىل ق���رب "عق���د لق���اء مبا�س���ر رفي���ع 
امل�ستوى بني طه���ران والريا�ش على 

الأرا�سي العراقية".
الأو�س���اع  "تهدئ���ة  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
ب���ني اإيران وال�سعودية يوؤثر اإيجابيا 
عل���ى املنطق���ة"، مبين���ًا اأن "اجلمي���ع 
يعلم اأن العراق ب���ات منطقة لت�سفية 
احل�ساب���ات، وه���و عان���ى م���ن �س���وء 

العالقة بني ال�سعودية واإيران".
ي�سار اإىل اأن رئي�ش الوزراء م�سطفى 
الكاظمي، اأكد ال�سه���ر املا�سي، �سعي 
ب���الده للتهدئة يف املنطق���ة، وذلك يف 
زي���ارة لإي���ران بع���د يوم م���ن زيارته 

لل�سعودية.
ف���اإن  �سيا�سي���ة،  م�س���ادر  وبح�س���ب 
الع���راق ا�ست�ساف خم�ش جولت من 
املفاو�س���ات بني م�سوؤول���ني اإيرانيني 
الأخ���رة  الأ�سه���ر  يف  و�سعودي���ني 
لعالقتهم���ا  البلدي���ن  تطبي���ع  به���دف 

املقطوعة منذ العام 2016.
وذكر م�سدر حكوم����ي اإىل )املدى(، 
اأن "مرحلة الجتماع����ات الأمنية قد 

انتهت.
 التفا�صيل �س2

بغداد تح�سن لقاًء لعودة 
العالقات بين ال�سعودية واإيران

 بغداد/ المدى

اأف���اد نواب م�ستقل���ون با�ستعدادهم 
وت�سكي���ل  امل�سوؤولي���ة  لتحمي���ل 
احلكوم���ة وم���ن ث���م اإدارة البلد يف 

املرحلة املقبلة.
وق���ال النائ���ب ع���الء احلي���دري، اإن 
اإدارة  عل���ى  ق���ادرون  "امل�ستقل���ني 
الع���راق للمرحلة املقبلة، وقد ابدينا 
اإىل من�س���ب  ا�ستعدادن���ا للت�س���دي 

رئي�ش الوزراء".
 واأ�ساف احلي���دري، اأن "امل�ستقلني 
اأجمعوا على مبادرة مت تقدميها اإىل 
الكتل ال�سيا�سي���ة لكنها مل تلق اآذانًا 
�ساغية، وهم م�ستع���دون للتفعيلها 

مرة اأخرى".
واأ�س���ار، اإىل اأن "مبادرتنا ت�سمنت 
ت�سكي���ل  يف  الفر�س���ة  منحن���ا 
احلكوم���ة، لأننا م�ستع���دون لتقدمي 
رئي����ش وزراء غر ج���ديل ويحظى 

بالقب���ول وم���ن ث���م ت�سكي���ل كابينة 
وزارية تعتمد على الكفاءات وذوي 

الخت�سا�ش".
ح�س���ن  النائ���ب  ذك���ر  جانب���ه،  م���ن 
ال�سع���ري، اأن "�س���روط املرجعي���ة 
جمل����ش  رئي����ش  مبر�س���ح  الديني���ة 
ال���وزراء كفيل���ة باإبع���اد اأك���ر م���ن 
ن�سف مر�سحي الإطار التن�سيقي".

وتابع ال�سع���ري، اأن "املرجعية قد 
ذك���رت يف خطاباته���ا ب�سكل وا�سح 
اأن املج���رب ل يج���رب، وم�سكلتن���ا 
اأن جمي���ع من ت���وىل من�سب رئي�ش 
جمل�ش ال���وزراء ف�سل���وا يف تقدمي 

اخلدمات".
ولف���ت، اإىل اأن "م�سكل���ة امل�ستقل���ني 
اأنهم اأت���وا من حمافظ���ات عدة وكل 
لدي���ه روؤي���ة وبرنام���ج �سيا�سي ومل 
يتفق���وا، فهناك من يري���د ال�سراك 
يف احلكوم���ة وهناك من اتخذ قرار 

البقاء يف املعار�سة".

الم�ستقلون يبدون ا�ستعدادهم 
الإدارة الحكم في المرحلة المقبلة  ديالى/ علي الح�صني

ت�سن���ف املناط���ق التي ت�سه���د خروقات 
اأمني���ة متك���ررة يف دي���اىل ب���� "املناطق 
احلم���راء"، يف ح���ني ت�س���ر التقديرات 
تل���ك  يف  الأو�س���اع  اأن  اإىل  الأمني���ة 

املناطق تهدد ن�سف مليون �سخ�ش.
وق���ال ع�س���و جمل����ش دي���اىل ال�ساب���ق 
والقي���ادي يف الإط���ار التن�سيقي تركي 
العتب���ي، يف حدي���ث م���ع )امل���دى(، اإن 
4 مناطق حمراء ت�سهد خروقات  "هناك 
م�ستم���رة ب�سب���ب ن�ساط خالي���ا داع�ش 

الإرهابي اأبرزها )حمرين والوقف(".
واأ�ساف العتب���ي، اأن "املعلومات ت�سر 
اإىل اأن ق���درة تنظي���م داع����ش الإرهابي 
القتالي���ة يف املحافظ���ة ل تزيد عن 150 

اإرهابيا يف كل املناطق".
واأ�س���ار، اإىل "�س���رورة تغير جوهري 
يف من���ط التعامل م���ع تنظيم داع�ش من 
خالل اعتماد حرب املعلومات يف تفكيك 
خالياه ع���ر بوابة العملي���ات اخلا�سة 
ولي�ش التقليدية التي ت�ستنزف اجلهود 

والإمكانيات".
 التفا�صيل �س2

الخروق االأمنية 
تهدد 500 األف 
�سخ�ص في ديالى

 ترجمة: حامد احمد        

الأطفال  اأغلب  باأن  اأمركية  ل�سحيفة  تقرير  اأفاد 
العراق  اإىل  ال�سوري  الهول  خميم  من  العائدين 
اأن  اإىل  لفتًا  نف�سية،  ا�سطرابات  من  يعانون 
الكثر منهم يفكر بالنتحار، ويواجهون رف�سًا يف 

الندماج مبجتمعاتهم جمددًا.
وذكر تقرير ل�سحيفة )وا�سنطن بو�ست( الأمركية 
�سيف  نهار  منت�سف  "�سم�ش  اأن  )املدى(،  ترجمته 

العراق وهي تدنو قريبا بينما تتجمع الن�ساء حتت 
ظل خيمتهن يعك�ش املنظر عما و�سلوا اليه".

من  العراق  اىل  "امل�سافة  ان  التقرير،  واأ�ساف 
معتقل خميم الهول يف �سوريا لي�ست ببعيدة، وهي 
جمرد اميال قليلة فقط، ولكن رحلة العودة للوطن 

ا�ستغرقت �سنوات".
واأ�سار، اإىل ان "الو�سع يف خميم الهول كان و�سعًا 
الليل  اثناء  املتكررة  القتل  احداث  حيث  ماأ�ساويًا، 

�سببت رعبا ينحدر من الظالم".

الر�سمي  الإعالن  بعد  �سنوات  "مرور  عن  وحتدث 
حولوا  هنا  واتباعه  داع�ش،  تنظيم  هزمية  عن 

املخيم اىل م�سرح جديد من العنف وال�سيطرة".
واأو�سح التقرير، ان "هدير خالد، 34 عامًا، ذرفت 
العراق يف خميم جديد  لبلدها  الدموع وهي تعود 
هو مركز للتاأهيل، وقالت واطفالها يقفون بجانبها: 
بالن�سبة  الو�سع  �سيء،  كل  تعني  للوطن  العودة 
لأطفايل كان �سيئًا جدًا، مل نكن ن�ستطيع التنف�ش."
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ فرا�س عدنان

ت�ستبعد وزارة ال�سحة فر�ش اإجراءات مقيدة 
اإ�سابات  يف  الوا�سح  الت�ساعد  بعد  للحركة 
ال�سابقة  باملقررات  مكتفية  كورونا،  فايرو�ش 
اأهمها زيادة الوعي بتطبيق الو�سائل الوقائية، 
دوائر  اإىل  واملراجعني  املوظفني  دخول  ومنع 
تقدمي  بعد  اإل  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  الدولة 
بطاقة التلقيح اأو الفح�ش الدوري، مع الركيز 

على زيادة ن�سبة املطعمني التي بلغت بالن�سبة 
للجرعة الأوىل 27  %.

)املدى(،  تلقته  ال�سحة  لوزارة  بيان  بح�سب 
فاأن املوقف الوبائي �سجل طفرة كبرة، حيث 
فح�سًا   )13563( املركزية  املخترات  اأجرت 
بفايرو�ش  اإ�سابة   )4698( اأظهر  اأم�ش  يوم 
 )1426( متاثل  اإىل  البيان  واأ�سار  كورونا، 
م�سابًا اإىل ال�سفاء، وعدم ت�سجيل وفيات، مع 

تلقي )14743( �سخ�سًا اللقاح امل�ساد.

الوزارة  يف  العامة  ال�سحة  مدير  واأفاد 
ال�سحة  "خمترات  باأن  الأمر،  عبد  ريا�ش 
عدد  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  ت�سجل  بداأت  العامة 
الإ�سابات بفايرو�ش كورونا، وهو اأمر متوقع 

يف ظل عدم اللتزام بالإجراءات الوقائية".
وتابع عبد الأمر، اأن "الأمر الإيجابي يف هذه 
كانت  التي  تلك  من  �سدة  اأقل  اأنها  الإ�سابات 

خالل املوجتني الثالثة والرابعة".
 التفا�صيل �س3

 اأغ�لب االأط�ف�ال الع�ائ�دين م�ن م�خ�ي�م ال�ه��ول
يع�ان�ون ا�س�ط�راب�ات ن�ف��س�ي�ة

 ال�سح�ة ت�ست�بعد ف�ر�ص اإج�راءات مقي�ّدة ب�س�بب
ارت�ف�اع اإ�س�اب�ات ك�ورون�ا

 بغداد/ المدى

اأف���اد م���درب منتخ���ب ال�سب���اب عماد حمم���د ب���اأن ال�ستعدادات 
للم�سارك���ة يف بطولة كاأ�ش العرب مل تك���ن بامل�ستوى املطلوب، 
لفت���ًا اإىل اأن اثن���ني م���ن الالعب���ني املحرف���ني �سيغيب���ان ع���ن 

البطولة.
وق���ال حمم���د، اإن "الفريق العراق���ي دخل يف مع�سك���ر تدريبي 
م���ن اأجل امل�سارك���ة يف بطولة كاأ�ش العرب حت���ت �سن 20 عامًا 
بن�سخته���ا الثامن���ة املق���رر اإقامته���ا يف ال�سعودي���ة وتب���داأ يف 

الع�سرين من ال�سهر احلايل".
واأ�ساف، اأن "الالعب بلند اآزاد �سيتواجد مع املنتخب، اأما الي 
فا�س���ل و�سربل �سمعون فاأن انديتهما مل ت�سمحا لهما بامل�ساركة 

كون البطولة غر معرف بها".
واأ�سار حممد، اإىل اأن "التح�سرات لي�ست كافة، وال�ستعدادات 
مل تك���ن بامل�ست���وى املطلوب، وكن���ا ناأمل اأن نالع���ب فرقا جيدة 

ن�ستطيع من خاللها الك�سف عن الأخطاء".

محترفان يغيبان عن منتخب 
ال�سباب في كاأ�ص العرب

 بغداد/ ح�صين حاتم

اك���دت اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة، ان الل���ف 
درج���ة وظيفي���ة الت���ي مت اطالقه���ا �ست�سهم 
يف معاجل���ة م�سكالت البطالة، فيما ا�سارت 
اىل ان تل���ك الدرجات الوظيفي���ة من �سمن 

الفقرات املدرجة بقانون المن الغذائي.
فيم���ا ي���رى خمت�س���ون ان م�ساأل���ة اإط���الق 
الدرج���ات الوظيفية ما ي���زال غام�سًا، كون 
قان���ون الم���ن الغذائي مل ينف���ذ لغاية الن، 
باملقابل اأك���د خراء قانونيون اأن الدرجات 
الوظيفي���ة التي اأطلق���ت قانونية وتتما�سى 

مع مواد الد�ستور.
والنج���ف  وا�س���ط  حمافظت���ي  واأطلق���ت 
راب���ط  املا�سي���ني  اليوم���ني  خ���الل 
درج���ة  ال����100  عل���ى  التق���دمي  ا�ستم���ارة 

اللكروني���ة. املن�س���ات  ع���ر  وظيفي���ة 
ويقول ع�سو اللجنة املالية النيابية �سجاد 
�سامل، اإن "الدرجات الوظيفية التي اأُطلقت 
ه���ي من �سمن قانون الدع���م الطارئ لالأمن 
"التعاق���د  اأن  الغذائ���ي والتنمي���ة"، مبين���ا 
�سيك���ون مل���دة 3 �سنوات لل���ف �سخ�ش من 

كل حمافظة".
�ستك���ون  "التعيين���ات  ان  واأ�س���اف، 
برات���ب 300 األ���ف دينار لغر����ش التدريب 
الدبل���وم  �سه���ادات  وت�سم���ل  والتطوي���ر، 

والبكالوريو�ش".
واأ�سار �سامل اإىل، ان "اللف درجة وظيفية 
قليلة ول تعالج م�سكلة البطالة التي يعاين 
منه���ا ال�سب���اب وامن���ا �ست�ساه���م بخف����ش 

ن�سبتهم ولو بن�سبة قليلة".
ولفت، اىل ان "هناك م�ساعي جلعل القطاع 

م���ع  مت�ساوي���ن  في���ه  والعامل���ني  اخلا����ش 
موظف���ي القطاع الع���ام"، م�ست���دركا "البلد 
يحت���اج اىل اإع���ادة هيكلة قطاع���ه اخلا�ش 
ومعاجلت���ه جذري���ا ليك���ون قطاع���ا منتج���ا 

وقادرا على خلق فر�ش عمل".
من جانبه���ا، تق���ول ع�سو جمل����ش النواب 
املعتم���دة  "الآلي���ة  اإن  ال�سلط���اين،  �سهيل���ة 
يف التقدمي عل���ى ال� 1000 درج���ة وظيفية 
بعيدة عن املح�سوبية واملن�سوبية وتراعى 
فيها ع���دة نق���اط اأ�سا�سية ل�سم���ان ح�سول 
الوظيفي���ة"،  الدرج���ات  عل���ى  امل�ستحق���ني 
مبين���ة اأن "الدرج���ة الوظيفية �ستكون على 
�س���كل عق���د ت�سغيل���ي مل���دة ث���الث �سن���وات 

براتب قدره 300 األف دينار عراقي".
"نق���اط  اأن  ال�سلط���اين،  واأ�ساف���ت   
املفا�سل���ة �ستك���ون ح�س���ب �سن���ة التخ���رج 

والخت�سا�ش، واملت���زوج وذوي العوائل، 
ومن ذوي ال�سهداء، والأجور اليومية".

بدوره، يقول املخت�ش بال�ساأن القت�سادي 
�سي���اء املح�س���ن، اإن���ه "ح�س���ب ت�سريحات 
امل�سوؤول���ني ف���اإن الوظائف متوف���رة، ال ان 
جمل�ش اخلدم���ة الحتادي ن���وه اىل اأنه مل 
ت�سله اأية تخ�سي�سات او درجات وظيفية، 
م���ا يث���ر الريب���ة وال�س���ك يف اإط���الق تل���ك 

الدرجات الوظيفية".
الأم���ن  "قان���ون  اأن  املح�س���ن،  واأ�س���اف 
الغذائي الذي مت اقراره يف الأ�سبوع الأول 

من حزيران املا�سي، مل ينفذ لغاية الن".
اإط���الق  "م�ساأل���ة  ان  اىل،  واأ�س���ار، 
لفت���ا  غام�س���ة"،  الوظيفي���ة  الدرج���ات 
"طامل���ا ل توج���د هن���اك موازن���ة  ان���ه  اىل 
مالي���ة م���ن امل�ستبع���د تعيني موظف���ني جدد 

التعوي�سي���ة". الدرج���ات  خ���الل  م���ن  ال 
من جهت���ه، يق���ول اخلب���ر القان���وين علي 
"اأي تعي���ني تق���وم ب���ه جه���ة  التميم���ي ان 
تنفيذي���ة او ت�سريعي���ة للدرج���ات اخلا�سة 
امل�سمول���ة بوجوب ت�سويت الرملان خارج 
نطاق امل���واد الد�ستورية يعت���ر لغيا وان 
عل���ى احلكومة اجلدي���دة الغ���اء التعيينات 

بذات طريقة التعيني".
واأ�س���اف التميم���ي، ان "تعيين���ات الدرجة 
اخلا�سة ملزم���ة بامل���واد الد�ستورية )61( 
فق���رة خام�س���ا و)80( فق���رة خام�س���ا حيث 
يتوج���ب رفع مق���رح من جمل����ش الوزراء 
ان  ومب���ا  علي���ه  للت�سوي���ت  الرمل���ان  اىل 
حكوم���ة الكاظمي حكوم���ة ت�سريف اعمال 
ل يج���وز لها د�ستوريا اإر�سال مقرح تعيني 

لدرجات خا�سة". 

ترحيب نيابي باإطالق الحكومة 1000 درجة وظيفية لخف�ص معدالت البطالة

المدن المائية.. مهرب العراقيين من موجات الحر والغبار.. عد�سة: محمود روؤوف
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واأ�شاف التقرير, ان "الم�شافة الى العراق 
من معتقل مخيم اله���ول في �شوريا لي�شت 
ببعي���دة, وه���ي مج���رد اميال قليل���ة فقط, 
ولك���ن رحل���ة الع���ودة للوط���ن ا�شتغرق���ت 
�شن���وات". واأ�ش���ار, اإل���ى ان "الو�شع في 
مخيم اله���ول كان و�شع���ًا ماأ�شاويًا, حيث 
احداث القت���ل المتكررة اثناء الليل �شببت 

رعبا ينحدر من الظالم".
وتح���دث عن "مرور �شن���وات بعد االإعالن 
داع����س,  تنظي���م  هزيم���ة  عل���ى  الر�شم���ي 
واتباع���ه هنا حول���وا المخيم ال���ى م�شرح 

جديد من العنف وال�شيطرة".
واأو�ش���ح التقري���ر, ان "هدي���ر خال���د, 34 
عام���ًا, ذرف���ت الدم���وع وهي تع���ود لبلدها 
العراق في مخيم جديد هو مركز للتاأهيل, 
وقالت واطفالها يقف���ون بجانبها: العودة 
للوط���ن تعني كل �شيء, الو�ش���ع بالن�شبة 
الأطفال���ي كان �شيئًا جدًا, ل���م نكن ن�شتطيع 
التنف�س." وبين, اأن "مخيم الهول ما يزال 
يمث���ل اأحد اأكث���ر الم�ش���اكل �شعوب���ة على 
الحل ف���ي المنطقة, انه عب���ارة عن معتقل 
ف���ي اله���واء الطل���ق ي�شم ع�ش���رات االالف 
من الن���زالء اكثرهم من الن�ش���اء واالأطفال 
م���ن جميع انح���اء العال���م, غالبيتهم �شمن 
عوائل له���ا ارتباط���ات بم�شلح���ي داع�س, 
يقبل���ون  بلدانه���م  م���ن حكوم���ات  وقلي���ل 
بعودتهم". ولف���ت التقرير, اإلى اأن "مخيم 
الهول كانت قد ع�شفت به ع�شرات حوادث 

القتل ن�شبت لن�شاء من تنظيم داع�س".
ون���وه, اإل���ى اأن "ظهور تنظي���م داع�س في 

الع���راق وهزيمته خلف���ت وراءها جروحا 
عميق���ة وذكريات من حوادث �شفك دماء ما 

تزال مح�شو�شة".
وا�شتط���رد التقري���ر, اأن "ال�ش���وؤال ال���ذي 
يلوح حالي���ًا عبر مناطق ال�شك���ن ال�شابقة 
لهذه العوائل المرتبطة بداع�س, هو كيف 
�شتتعاي�س مرة اأخرى مع مجتمعاتها التي 
تمزق���ت وتفرقت, وفيما اإذا �شتقبل عوائل 
مناطقه���م ال�شكني���ة ال�شابق���ة وجيرانه���م 

بعودتهم من المع�شكر".
واأك���د, "اإع���ادة 2500 عراق���ي تقريب���ًا من 
مخيم اله���ول الذي ي���اأوي 30 األف عراقي 
من بين 55 األف نزيل في اأيار عام 2021, 
ويق���ول م�شوؤول���ون ان���ه م���ن المتوقع ان 

تتبع ذلك عودة مزيد من النزالء".
"مخيم���ات  اأن  عل���ى  التقري���ر,  و�ش���دد 
النازحي���ن الباقية في الع���راق على الرغم 
م���ن اأنه���ا ق���د اأ�شبح���ت متهالك���ة ب�شب���ب 
االفتقار للتمويل واالإهمال, والتي اأغلقت 
ف���ان  الما�ش���ي,  الع���ام  اغلبه���ا  الحكوم���ة 
المن�ش���اأة التي ت���اأوي نزالء مخي���م الهول 
العائدين تتم ادارته���ا ب�شكل اأف�شل واأكثر 
ر�شم���وا  "الن���زالء  اأن  وزاد,  تنظيم���ًا". 
ف���ي بع����س الحاالت �ش���ورًا براق���ة خارج 
خيمهم, وهن���اك اخ�شائيون في االمرا�س 
النف�شي���ة يقيمون جل�ش���ات للذين يعانون 

من �شدمات نف�شية".
واأردف التقرير, اأن "اأغلب العائدين الذين 
التقتهم في مخيم الجدعة قالوا انهم كانوا 
في مخي���م الهول منذ الع���ام 2017, وهذا 
يعن���ي انه���م هربوا من تنظي���م داع�س قبل 
ع���دة �شن���وات م���ن ه���روب الم�شلحين من 

اآخر معقل لهم في قرية الباغوز في �شوريا 
عام 2019".

ا�شتطرد, اأن "اأطباء نف�شيين زاروا المخيم 
العراق���ي يقول���ون ان عالم���ات ال�شدمات 
النف�شية منت�شرة ب�شكل حاد بين االأطفال, 
حي���ث تبدو عالم���ات القلق لديه���م وتعتبر 
ح���االت التب���ول ال���الاإرادي لديه���م ج���راء 
اال�شط���راب من االأم���ور ال�شائعة, واأن اأي 
�شو�شاء ب�شيطة تجعلهم يجفلون, وق�شم 
منهم راودته���م اأفكار باالنتح���ار". وذهب 
التقري���ر, اإلى اأن "�ش���كان المخيم يقولون 
انه���م حر�ش���وا عل���ى ان يبق���وا اأطفاله���م 
داخ���ل الخيمة ف���ي مع�شك���ر اله���ول وذلك 

خ�شي���ة ح���وادث العنف في الخ���ارج, وان 
االأوالد والفتي���ات ي�شتطيع���ون االن فق���ط 
ان يخرج���وا ف���ي الهواء الطل���ق لممار�شة 

االألعاب".
وم�شى التقرير, اإل���ى ان "عالية اإبراهيم, 
65 عام���ًا م���ن مدين���ة تلعف���ر الت���ي �شيطر 
عليه���ا داع����س على م���دى ث���الث �شنوات, 
والت���ي تقيم ف���ي مخيم الجدع���ة تقول اإنه 
قد م���ر عليه���م وقت طوي���ل لي�شع���روا انه 

باإمكانهم اللعب خارج الخيمة االن."
واأفاد التقرير, باأن "حفيدة عالية اإبراهيم 
وتدع���ى ماري���ا التي ق�ش���ى والده���ا, عبد 
اأراد  اله���ول,  مخي���م  ف���ي  �شن���وات  الل���ه, 

ان يعي���د ابنت���ه ال�شغي���رة لموطنه���ا ف���ي 
تلعف���ر ولكن���ه ي�شع���ر بالقلق, وق���ال: انها 
لي�ش���ت فكرة �شهلة, نح���ن نعلم بان النا�س 
"م�شوؤولي���ن  اأن  وتاب���ع,  �شيقا�شونن���ا". 
يحاول���ون  وزارات  ع���دة  م���ن  عراقيي���ن 
ه���ذه  حل���ول بخ�شو����س  ال���ى  التو�ش���ل 
الم�شكل���ة, وذل���ك عب���ر اجتماع���ات عالي���ة 

الم�شتوى واجتماعات محلية".
وق���ال �شعي���د الجيا�ش���ي, وه���و م�شت�شار 
ال�ش���وؤون ال�شتراتيجي���ة ف���ي م�شت�شاري���ة 
مل���ف  ع���ن  والم�ش���وؤول  القوم���ي  االم���ن 
"كل  اإن  ومخم���ور,  الجدع���ة  مخيم���ي 
عراقي, فيما اإذا كان �شيئًا او جيدًا, فنحن 

م�شوؤولون عنه".
واأ�شاف الجيا�شي الذي كان يتحدث خالل 
اجتماع لم�شوؤولي���ن محليين عن محافظة 
نين���وى, "رج���اء كون���وا �شادقي���ن مع���ي 
اليوم, وانا ا�شغي لكل ما يدور في ذهنكم 

ويهمكم."
واأو�ش���ح التقرير, اأن "الكثي���ر منهم اتفق 
عل���ى ان ال يت���م تجري���م ومعاقب���ة االأطفال 
ع���ن جرائم ارتكبه���ا اآباوؤه���م, ولكن اغلب 
ا�شئلته���م ترك���زت على اإج���راءات التدقيق 

االأمني لهذه العوائل".
االجتم���اع  ف���ي  "الم�شاركي���ن  ان  وبي���ن, 
عر�ش���وا ا�شرط���ة فيديو من مخي���م الهول 

يظهر فيه���ا ن�شاء واأطف���ال يهاجمون فرق 
ال�شحفيين ويهتفون ب�شكل متحدي دعمًا 
لتنظي���م داع�س". وينق���ل التقرير عن اأحد 
الح�ش���ور في االجتماع القول, اإن "هوؤالء 
النا����س ما زال���وا يوؤمن���ون بفك���ر داع�س, 
واأ�شاف اآخر مخاطبا المجتمعين: نحن ال 

نريد اإعادة اتباع داع�س للبلد".
ولف���ت التقري���ر, اإلى اأن "�شلط���ات عراقية 
تق���ول اإن الخط���وات البطيئة ف���ي ارجاع 
ه���وؤالء للبل���د يع���ود ق�ش���م منه���ا لعملي���ة 
وقت���ًا  ت�شتغ���رق  الت���ي  االأمن���ي  التدقي���ق 
طوياًل". وفيم���ا يخت�س بالحوار الجاري 
حول ما يمكن ان تتحقق منه ال�شلطات مما 
يكمن في اذهان العائدين يعلق الجيا�شي, 
"علين���ا ان نك���ون وا�شحين هنا, نحن ال 
نعمل على اإع���ادة اتباع داع�س, نحن نعيد 
ا�شخا�ش���ا اأبرياء, علينا ان نفرق بين هذه 

الم�شطلحات."
ون���وه التقرير, اإلى اأن "ال�ش���كان في بلدة 
القي���ارة, حي���ث م���ن المتوق���ع ع���ودة عدة 
عوائ���ل لم�شاكنه���ا خالل االأ�شه���ر القادمة, 

منق�شمون ما بين الترحيب بهم او ال".
واأ�ش���ار, اإل���ى اأن "اأغل���ب ال�ش���كان اتفقوا 
على ان تتم معاملة الن�شاء واأطفالهن على 
انهم غي���ر مذنبون, ولكن فك���رة ان يعي�س 

العائدون بينهم جعلتهم قلقين".
وزاد, اأن "جم���ال جه���اد, 42 عامًا �شاحب 
�شيدلية في بلدة القيارة, قال: في النهاية 
ف���ان الم�شوؤولي���ن ه���م م���ن يق���ررون ذل���ك 
ولي����س نح���ن, النا����س هنا عان���وا الكثير, 
وكل ما �شيح�شل االن علينا ان نقبل به."

واأكد التقري���ر, اأن "فار�س احمد 45 عامًا, 
عل���ى النقي����س من ذلك يقول ان���ه ال يمكنه 

حتى ت�شور عودة تلك العوائل".
حاجبي���ه  قط���ب  "اأحم���د,  اأن  ويوا�ش���ل, 
وكاأن �شيئ���ًا موؤلمًا مر بباله, وقال ب�شوت 
منخف����س: لق���د قت���ل داع����س �شبع���ة م���ن 
اخوتي عندما �شيط���روا على هذا المكان, 
وذهبت الى الطب العدلي لجلب جثثهم."

وانته���ى التقري���ر, اإل���ى اأن "اأحم���د اأكد اأن 
اأي �شخ����س ف���ي هذه البل���دة ال�شغيرة لن 
ي�شم���ح بع���ودة من ل���ه �شل���ة بداع�س مرة 

اأخرى".
عن وا�سنطن ب��ست

ي�اجه�ن رف�سًا في مناطقهم االأ�سلية وكثير منهم يفكر باالنتحار

�سحيفة اأمريكية: اأغلب الأطفال العائدين من خميم الهول يعانون ا�سطرابات نف�سية

 بغداد/ نباأ م�سرق

تعت���زم بغ���داد ا�شت�شافة اجتم���اع مهم بين 
ال�شعودي���ة واإيران متوقع اأن يتم فيه اإعالن 
ع���ودة العالقات بي���ن البلدين بع���د �شنوات 
من القطيع���ة, ويوؤكد مراقبون اأن الو�شاطة 
العراقي���ة اأ�شهمت اإلى ح���د كبير في ترطيب 
االأجواء وتجاوز الخالفات التي عانت منها 

المنطقة كثيرًا.
وق���ال ع�شو لجن���ة العالق���ات الخارجية في 
مجل����س النواب عام���ر الفايز, ف���ي ت�شريح 
اإل���ى )الم���دى(, اإن "الو�شاط���ة الت���ي يق���وم 
به���ا العراق بي���ن ال�شعودية واإي���ران, تاأتي 
�شمن منطل���ق تقريب وجهات النظر بينهما 

واإر�شال ر�شائل اإيجابية اإلى العالم".
واأ�شاف الفايز, اأن "الع���راق نجح بتقريب 
وجهات النظر وتوطي���د العالقة ال�شعودية 

االإيراني���ة", م�شي���رًا اإل���ى ق���رب "عق���د لقاء 
طه���ران  بي���ن  الم�شت���وى  رفي���ع  مبا�ش���ر 

والريا�س على االأرا�شي العراقية".
واأ�شار, اإلى اأن "تهدئة االأو�شاع بين اإيران 
وال�شعودي���ة يوؤثر اإيجابي���ا على المنطقة", 
مبين���ًا اأن "الجمي���ع يعل���م اأن الع���راق ب���ات 
منطقة لت�شفي���ة الح�شابات, وهو عانى من 

�شوء العالقة بين ال�شعودية واإيران".
ي�ش���ار اإل���ى اأن رئي����س ال���وزراء م�شطف���ى 
الكاظمي, اأك���د ال�شهر الما�شي, �شعي بالده 
للتهدئة في المنطقة, وذلك في زيارة الإيران 

بعد يوم من زيارته لل�شعودية.
وبح�ش���ب م�ش���ادر �شيا�شي���ة, ف���اإن العراق 
ا�شت�ش���اف خم�س جوالت م���ن المفاو�شات 
بي���ن م�شوؤولي���ن اإيرانيي���ن و�شعوديين في 
االأ�شه���ر االأخي���رة به���دف تطبي���ع البلدي���ن 

لعالقتهما المقطوعة منذ العام 2016.

وذك���ر م�ش���در حكوم���ي اإل���ى )الم���دى(, اأن 
انتهت,  ق���د  االأمنية  االجتماع���ات  "مرحل���ة 
وتحولن���ا الي���وم من اأج���ل عق���د اجتماعات 
ذات طاب���ع دبلوما�ش���ي وم���ن المتوق���ع اأن 
يح�شر اإل���ى بغداد وزيرا الخارجية لكل من 
اإي���ران وال�شعودية الإعالن اإع���ادة العالقات 

مجددًا".
م���ن جانب���ه, ذك���ر المحل���ل ال�شيا�ش���ي علي 
اأن  )الم���دى(,  م���ع  حدي���ث  ف���ي  البي���در, 
"التق���ارب ف���ي العالق���ات بي���ن ال�شعودي���ة 
واإي���ران ل���م يك���ن ولي���د اللحظة, ب���ل هناك 
جهود عراقية مبذولة ا�شتمرت اأكثر من عام 
تمثل���ت بو�شاط���ة رئي�س ال���وزراء م�شطفى 

الكاظمي ووزير الخارجية فوؤاد ح�شين".
واأ�ش���اف البي���در, اأن "الو�شاطة اأف�شت اإلى 
ه���ذه النتائج, وه���ذا التقارب يع���ّد ايجابيًا 
بالن�شب���ة للع���راق ب���اأن يكون تدخ���ل هاتين 

الدولتي���ن بنحو اإيجاب���ي وال تكون ار�شنا 
�شاحة للحرب وال�شراع".

ولف���ت, اإل���ى اأن "العراق يمكن ل���ه ا�شتثمار 
بارتباطات���ه  تتعل���ق  اأيديولوجي���ة  ق�شاي���ا 
القومية مع ال�شعودي���ة وقربه المذهبي من 
اإي���ران, اإذا م���ا اأح�شنت مراك���ز �شنع القرار 

هذا الدور".
واأو�ش���ح البيدر, اأن "نج���اح هذه الو�شاطة 
يعني دعم التجربة الديمقراطية في العراق 
والنظام ال�شيا�شي والحكومة وموؤ�ش�شاتها 
ومن ثم ن�شتطيع التح���رر والتحرك منفردًا 
بعي���دًا ع���ن ال�شغوط وال�شغ���وط المتبادلة 

الذي كانت تح�شل في المراحل ال�شابقة".
�شع���دون  الدولي���ة  العالق���ات  اأ�شت���اذ  لك���ن 
ال�شاعدي يرى ف���ي حديث اإلى )المدى(, اأن 
"عودة العالقات ال�شعودية االإيرانية اأمر ما 
زال �شابق���ا الأوانه ك���ون الملفات العالقة في 

المنطقة كثيرة جدًا".
وتاب���ع ال�شاع���دي, اأن "المعرقل االأول لهذه 
العالقات عدم وجود مفاو�شات مبا�شرة مع 
الوالي���ات المتحدة االأميركي���ة ب�شاأن الملف 

النووي االإيراني".
ولف���ت, اإل���ى اأن "اإي���ران ف���ي ع���داء دائم مع 
الوالي���ات المتح���دة االأميركي���ة الت���ي ه���ي 
حلي���ف �شتراتيجي لل�شعودي���ة والم�شكالت 

ما زالت عالقة".
ف���ي  "ح���وارًا يج���ري  اأن  ال�شاع���دي,  وزاد 
الوقت ذاته تحت�شنه الحكومة العراقية بين 
البلدين على م���دد متباينة, من اأجل ترطيب 

العالقات واإذابة الجليد بين الطرفين".
وراأى, اأن "التو�ش���ل التف���اق بي���ن البلدين 
�شتكون ل���ه اآثار اإيجابية على العراق في اأن 

يكون حا�شرًا بهذا االتفاق".
اأن  "اإمكاني���ة  اإل���ى  ال�شاع���دي,  وانته���ى 
ت�شت�شي���ف بغ���داد قريب���ًا وفدي���ن االأول من 
ال�شعودي���ة واالآخ���ر اإيران���ي لالإع���الن ع���ن 
اإع���ادة العالق���ات بي���ن البلدي���ن, رغ���م عدم 
وجود تاأكيد على ذلك لغاية الوقت الحالي".

بغداد تهيئ لجتماع مهم يعلن عودة العالقات بني ال�سعودية واإيران

اأفاد تقرير ل�سحيفة اأمريكية باأن اأغلب االأطفال 
العائدين من خميم اله�ل ال�س�ري اإىل العراق يعان�ن 

من ا�سطرابات نف�سية، الفتًا اإىل اأن الكثري منهم يفكر 
باالنتحار، وي�اجه�ن رف�سًا يف االندماج مبجتمعاتهم 

جمدداً. وذكر تقرير ل�سحيفة )وا�سنطن ب��ست( 
االأمريكية ترجمته )املدى(، اأن "�سم�س منت�سف نهار 

�سيف العراق وهي تدن� قريبا بينما تتجمع الن�ساء حتت 
ظل خيمتهن يعك�س املنظر عما و�سل�ا اليه".

 ديالى/ علي الح�سني

ت�سنف المناطق التي ت�سهد خروقات 
اأمنية متكررة في ديالى بـ "المناطق 

الحمراء"، في حين ت�سير التقديرات 
االأمنية اإلى اأن االأو�ساع في تلك المناطق 

تهدد ن�سف ملي�ن �سخ�س.
وقال ع�س� مجل�س ديالى ال�سابق والقيادي 

في االإطار التن�سيقي تركي العتبي، في 
حديث مع )المدى(، اإن "هناك 4 مناطق 

حمراء ت�سهد خروقات م�ستمرة ب�سبب 
ن�ساط خاليا داع�س االإرهابي اأبرزها 

)حمرين وال�قف(".

واأ�ش���اف العتب���ي, اأن "المعلوم���ات ت�شي���ر اإل���ى اأن ق���درة 
تنظي���م داع�س االإرهابي القتالية في المحافظة ال تزيد عن 

150 اإرهابيا في كل المناطق".
واأ�شار, اإلى "�شرورة تغيير جوهري في نمط التعامل مع 
تنظيم داع�س من خالل اعتماد حرب المعلومات في تفكيك 
خالي���اه عبر بواب���ة العملي���ات الخا�شة ولي����س التقليدية 

التي ت�شتنزف الجهود واالإمكانيات".
م���ن جانبه, اأقر ع�شو لجنة االأم���ن النيابية ال�شابق اأيوب 
الربيعي, في حديث ل� )المدى(, باأن "اأهم عامل للخروقات 
ف���ي ديال���ى ه���ي الحوا�شن الت���ي توف���ر الم���الذات االآمنة 

لخاليا داع�س بعد تنفيذها اأية هجمات".
واأ�ش���اف الربيع���ي, اأن "داع����س ال ي�شيطر عل���ى �شبر من 
االأرا�ش���ي ف���ي ديالى, لكن لدي���ه حوا�شن توف���ر له الغذاء 
البع���د  دف���ع  "�ش���رورة  موؤك���دًا  اللوجي�شت���ي",  والدع���م 
اال�شتخباري بهذا االتجاه الأنه يمثل الخطر الحقيقي على 
اأم���ن المحافظة". ح�ش���ن العزاوي وهو مراق���ب لل�شوؤون 
االأمني���ة ق���ال اإن "ديال���ى ت�ش���م م���ن 4-5 مناط���ق حمراء 
م���ن خالل ق���راءة الم�شه���د االأمني اليوم���ي اأبرزها الوقف 

وحمرين وت���الل نفط خانة", الفتًا اإل���ى ان "الفراغات مع 
�ش���الح الدين ه���ي ال�شب���ب المبا�شر في اأغل���ب الخروقات 

الأنها ت�شكل ممرات ت�شلل دائمة لخاليا التنظيم".
واأ�ش���اف العزاوي, خ���الل حديثه ل� )الم���دى(, اأن "اإغالق 
ممرات الت�شلل مع �شالح الدين �شينهي 80% من االإرهاب 
ف���ي ديالى ب�ش���كل مبا�شر", مبين���ًا اأن "المناط���ق الحمراء 

تهدد حياة ن�شف مليون ن�شمة".
وكان القي���ادي في الح�ش���د الع�شائري اأحم���د العزاوي قد 
ك�ش���ف عن ن�شر �شالح رو�شي فت���اك في 3 مواقع لمواجهة 

الت�شلل الليلي لتنظيم داع�س االرهابي �شرقي البالد.
اإل���ى ذلك, ك�ش���ف م�شدر اأمن���ى عن احب���اط محاولة ت�شلل 
لعنا�ش���ر م���ن تنظيم داع����س �ش���رق بعقوبة ف���ي محافظة 
ديال���ى. وذك���ر م�ش���در خا����س ب�)الم���دى(, ان عنا�شر من 
تنظيم داع�س حاولوا الت�شلل, عبر تالل منطقة نفط خانة 
)90 ك���م �ش���رق بعقوب���ة(, "م���ا ا�شتدعى ق�ش���ف 4 مواقع 

بالهاونات من قبل القوات االأمنية".
واأ�ش���اف, ان���ه "ت���م تم�شي���ط موق���ع الح���ادث باالأ�شلح���ة 
المتو�شط���ة والثقيل���ة ف���ي اتجاهي���ن دون اي���ة ا�شاب���ات 
ب�شري���ة". وعلى �شعيد مت�شل, ك�ش���ف م�شوؤول محلي في 
ديال���ى, عن �شمول 18 قرية زراعية بنظام اأمني هو االأول 

من نوعه على م�شتوى البالد.
وق���ال مدير ناحي���ة العبارة )20 كم �شم���ال �شرق بعقوبة( 
�شاكر م���ازن التميمي ف���ي حديث خا�س م���ع )المدى(, اإن 
"18 قرية زراعية �شمن حدود ناحية العبارة في االأجزاء 
ال�شمالي���ة وال�شرقي���ة والغربية ت���م �شمولها بنظ���ام القبة 
االأمني���ة, وهو يتاألف من 4 مراح���ل متداخلة تت�شابك فيما 
بينه���ا لت�ش���كل درعًا يحم���ي االأهال���ي وب�شاتينه���م من اأية 

هجمات اأو حاالت ت�شلل لخاليا داع�س".
واأ�ش���اف التميم���ي, اأن "النظام وه���و االأول من نوعه من 
ناحي���ة تنظيم���ه العالي اأعطى هاج����س اال�شتقرار, ونجح 
ف���ي خف�س معدل الخروقات بن�شبة 90% في مناطق كانت 
لوق���ت قريب �شاخنة", منوهًا اإل���ى اأن "جوهر النظام هو 
االعتماد على الكاميرات الحرارية في تعقب خاليا داع�س 

ور�شد اأية محاوالت ت�شلل خا�شة في الليل".
واأ�شار, اإلى اأن "تاأمين قرى العبارة �شيوؤدي اإلى ا�شتقرار 
اأمني خا�شة, واأنها تمثل بوابة بعقوبة ال�شمالية ال�شرقية 
لنحو ريف مت���رام يمتد الأكثر من 40 كم في العمق وي�شم 

من 23-30 األف دونم من الب�شاتين الزراعية".

اخلروق الأمنية تهدد 500 األف �سخ�ص يف دياىل

عائالت عائدة من خميم الهول ال�سوري اإىل خميم اجلدعة يف نينوى

الكاظمي اأجرى موؤخرًا زيارتني اإىل ال�سعودية وايران �سمن جهود الو�ساطة

داع�س ين�سط في "المناطق الحمراء" مراقب�ن: انتهاء القطيعة يبعد العراق عن ال�سراعات االإقليمية
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 بغداد/ تميم الح�سن

ف�سح االجتماع االخير لـ 
»االإطار التن�سيقي« ما حاول 

جناح نوري المالكي زعيم دولة 
القانون، الت�ستر عليه خالل 

االأ�سبوعين الما�سيين.

فعلى الرغ���م من وجود اغلب الرئا�ش���ات يف 
اللقاء الذي جرى م�شاء االثنني، فان املواقف 
التي خرجت عقب اللقاء ك�شفت حالة التخبط 

داخل التكتل ال�شيعي.
ويعي����ش »التن�ش���يقي« ازم���ات متالحقة منذ 
مغادرة مقتدى ال�شدر زعيم التيار ال�شدري، 

عملية ت�شكيل احلكومة.
م�شادر مقربة من »االإطار التن�شيقي« حتدثت 
ل�)امل���دى( عن اجواء االجتم���اع االخري الذي 
ج���رى يف بغداد، اكدت بان���ه »مل ياأت بجديد 

وظهرت فيه نف�ش اخلالفات ال�شابقة«.
وف�ش���ح حيدر العبادي زعيم ائتالف الن�شر، 
داخ���ل  اللق���اء، اخلالف���ات  اأعق���ب  بي���ان  يف 
»االإطار التن�شيقي«، ملوح���ا باملقاطعة اذا مل 

تت�شكل حكومة »و�شطية«.
ح�شاب���ه  عل���ى  تغري���دة  ق���ال يف  العب���ادي 
ال�شيا�ش���ي،  »االنق�ش���ام  اإن  »توي���ر«،  يف 
واالقت�شادي���ة  ال�شيا�شي���ة  والتحدي���ات 
وال�شيادي���ة، توج���ب معادلة حك���م و�شطية، 
تن���زع فتي���ل االزم���ات وحم���ل قب���ول رحب، 
ق���ادرة وكف���وءة ملرحل���ة  وحكوم���ة وطني���ة 
حمددة الإ�ش���الح االقت�شاد وتقدمي اخلدمات 

وتوفري فر�ش عمل«.
واأ�ش���اف، اأن���ه » بخالف ذلك ل�شن���ا معها ولن 
نك���ون ج���زءًا منه���ا، الأنه���ا �شتعق���د االأزم���ة 

وتقودنا اىل املجهول«.
وتك�ش���ف تغري���دة العب���ادي وف���ق م���ا تقوله 
امل�شادر املطلعة، عن »ا�شتمرار هيمنة جناح 
املالك���ي داخ���ل االط���ار والذي يداف���ع عن ان 
يك���ون االخ���ري هو رئي����ش احلكوم���ة املقبلة 

وملدة 4 �شنوات كاملة«.
وكان���ت اراء داخ���ل »التن�شيق���ي« ق���د ظهرت 
عقب »اعت���زال ال�شدر«، مثله���ا عمار احلكيم 
زعيم احلكم���ة، والعبادي، طالبت ب� »حكومة 
موؤقتة« و«انتخابات مبكرة« جتنبا ال�شتفزاز 

ال�شدريني.
وخ���رج »االإط���ار التن�شيق���ي« بع���د االجتماع 
االخ���ري ببي���ان ك���رر في���ه املطال���ب ال�شابقة، 

ومنها دعوة القوى الكردية اىل ح�شم مر�شح 
رئا�شة اجلمهورية.

كان  ال���دوري  اجتماع���ه  ان  االإط���ار  وذك���ر 
الكت���ل  وروؤ�ش���اء  القي���ادات  كل  »بح�ش���ور 
ال�شيا�شية املن�شوية فيه«، مبينا اأنه »مت خالل 
االجتم���اع ا�شتعرا�ش الكثري من امل�شتجدات 
عل���ى ال�شاح���ة ال�شيا�شية، واخ���ر التطورات 
والق�شايا املتعلقة باإج���راءات ت�شكيل الكتلة 
النيابي���ة االكرب وعم���ل اللجان الت���ي �شكلها 
االإطار موؤخرا املتعلق���ة باحلوارات اجلارية 
الربنام���ج  ال�شيا�شي���ة واع���داد  الق���وى  م���ع 
احلكومي الذي يلبي طموحات ابناء ال�شعب 
العراق���ي، وحتدي���د معايري واآلي���ات اختيار 
رئي����ش ال���وزراء والوزراء مب���ا يتنا�شب مع 
اهمية وح�شا�شية املرحل���ة وو�شع توقيتات 

حا�شمة لذلك«.
واكد املجتمعون، بح�شب البيان، على اهمية 
ا�شتقرار العملية ال�شيا�شية من خالل ت�شكيل 
حكومة من�شجمة قادرة على تلبية مطالب كل 

العراقيني من دون ا�شتثناء.
اىل  الكردي���ة  الق���وى  االإط���ار  ق���ادة  ودع���ا 
توحي���د جهودهم والعمل عل���ى ح�شم مر�شح 
رئا�ش���ة اجلمهوري���ة لغر�ش ا�شتكم���ال باقي 

اال�شتحقاقات الد�شتورية.
وكانت م�شادر مطلعة و�شفت يف وقت �شابق 
اللق���اءات الت���ي يجريها »االإط���ار التن�شيقي« 
ه���ي ل���� »�ش���رب ال�ش���اي« يف ا�ش���ارة اىل عدم 

وجود اتفاق وح�شم نهائي للخالفات.

وظ���ل »التن�شيقي« ط���ول االزم���ة ال�شيا�شية 
الت���ي م�ش���ت عليه���ا 9 اأ�شه���ر، يعي���د نف����ش 
املطالب���ات بت�شكيل »كتلة �شيعية كبرية« عرب 
مبادرات متعددة وم�شتن�شخة دون ان ي�شل 

اىل نتيجة.
وبع���د ق���رار ان�شح���اب الكتل���ة ال�شدرية من 
الربمل���ان، وج���د »املالك���ي« الطري���ق امام���ه 
مفتوح���ا لتجديد رغبت���ه ال�شابقة باحل�شول 

على والية ثالثة.
وح���اول زعي���م ائت���الف دول���ة القان���ون قبل 
االجتم���اع االخري مغازل���ة »ال�شدريني« عرب 
تغري���دة ن�شره���ا عل���ى »توت���ري«، ل���وح فيها 
اىل ان احلكوم���ة املقبل���ة ل���ن ت�شتبع���د حتى 

»املن�شحبني«.
وقال املالكي يف التغريدة اإن »على احلكومة 
القادم���ة اأن تك���ون حكوم���ة تبع���ث ر�شال���ة 
انه���ا خدمية ل���كل العراقيني واأنه���ا لن تكون 
اق�شائية او تهمي�شي���ة او اإلغائية الأي طرف 
وا�ش���رك  ال�شيا�شي���ة  العملي���ة  يف  �شاه���م 
باالنتخاب���ات ام مل ي�شرك ومن بقي فيها او 

ان�شحب منها«. 
ويخ�ش���ى »اطاري���ون« م���ن حتري���ك التي���ار 
ال�ش���دري ال�ش���ارع �شده���م، خ�شو�ش���ا مع 
اعالن زعيم التيار ال�ش���دري مقتدى ال�شدر 
العي���د  عطل���ة  بع���د  موح���دة  �ش���الة  اقام���ة 
املقب���ل والت���ي تتزامن مع ا�شتئن���اف القوى 

ال�شيا�شية حواراتها لت�شكيل احلكومة.

مطبات في طريق التفاهمات
قي����ادي يف اأح����د االح����زاب ال�شني����ة قال يف 
حدي����ث م����ع )امل����دى(، ان: »هن����اك مطب����ات 
حتال����ف  ب����ني  احل����وار  طري����ق  يف  كث����رية 
ال�شي����ادة واالإط����ار التن�شيق����ي، اهمها غياب 

ال�شمانات«.
وكان »االإط����ار التن�شيقي« ق����د �شكل موؤخرا، 
جلن����ة تفاو�شي����ة م����ع »ال�شي����ادة« واحل����زب 
لت�شكي����ل  الكرد�شت����اين  الدميقراط����ي 

احلكومة.
وع����ن تل����ك املطب����ات الت����ي تعر�����ش طريق 
التفاو�ش����ات، ي�شري القيادي الذي طلب عدم 
ن�ش����ر ا�شمه اىل ان »مل����ف الف�شائل امل�شلحة 
الت����ي تنت�ش����ر يف االنب����ار ودي����اىل و�شالح 
الدين واملو�شل واحد من العراقيل، ا�شافة 
اىل �شكوك باالإطاحة برئي�ش الربملان حممد 

احللبو�شي بعد ت�شكيل احلكومة«.
ويف اأح����دث ف�ش����ل للخالف����ات ب����ني الق����وى 
»حتال����ف  اأ�ش����در  و«التن�شيق����ي«،  ال�شني����ة 
ال�شي����ادة« بيانا غا�شبا ح����ول االعتداء على 
اأحد نوابه يف دي����اىل عقب مطالبته ب�شحب 

»احل�شد« من املحافظة.
وق����ال التحال����ف اإن االعت����داء عل����ى مكت����ب 
النائ����ب رع����د الدهلكي رئي�����ش التحالف يف 
حمافظ����ة دي����اىل، ت�ش����رف خط����ر ال يب�ش����ر 

ب�شراكة وتوازن ومنطق دولة. 
وطال����ب التحال����ف م����ن الق����وى ال�شيا�شي����ة 
بو�ش����ع حد لهذه »املجامي����ع املنفلتة« لكي ال 

تكون بديلة عن موؤ�ش�شات الدولة والقانون 
الذي يحتكم له اجلميع.   

واأعلن التحالف يف بيانه عن »ت�شكيل فريق 
قانوين �شيتبع كل الطرق الر�شمية ملحا�شبة 
املتورط����ني وكذل����ك املق�شري����ن يف حماي����ة 

ممثلي ال�شعب«.
وكان متظاه����رون قد اغلقوا مكتب الدهلكي 
يف دي����اىل ورفع����وا راي����ة احل�ش����د ال�شعبي 
فوق املبنى، عل����ى خلفية ت�شريحات النائب 
املحافظ����ات  م����ن  احل�ش����د  ق����وات  باإخ����راج 

ال�شنية. 
وبالعودة اىل القي����ادي ال�شني، فانه يقول: 
»هن����اك معلوم����ات ب����ان االط����ار التن�شيق����ي 
�ش����وف يب����دل احللبو�شي بالنائ����ب حممود 
امل�شهداين - القيادي يف حتالف عزم �شريك 
االط����ار التن�شيقي- لذا يبح����ث ال�شيادة عن 

�شمانات«.
باملقاب����ل يب����ني القي����ادي وهو نائ����ب �شابق 
ان: »احل����زب الدميقراط����ي الكرد�شتاين هو 
االخر يخ�شى عدم الت����زام االإطار التن�شيقي 
بتعهدات����ه، ويخ�شى من حتري����ك االخري كل 
ف�شائل احل�ش����د واالجهزة االمنية �شده يف 

حال حدوث اي خالف«.
وكان النائب ال�شاب����ق عن منظمة بدر حامد 
املو�شوي، ه����دد يف لقاء تلفزي����وين �شابق، 
كرد�شت����ان بتحري����ك �شده����م »6 الوي����ة م����ن 
احل�شد« قال انها على تخوم االقليم يف حال 

رف�ش الكرد امل�شاركة باحلكومة.

 بغداد/ فرا�س عدنان

ت�شتبعد وزارة ال�شحة فر�ش اإجراءات 
مقي����دة للحرك����ة بعد الت�شاع����د الوا�شح 
يف اإ�شابات فايرو�����ش كورونا، مكتفية 
باملقررات ال�شابقة اأهمه����ا زيادة الوعي 
بتطبيق الو�شائل الوقائية، ومنع دخول 
املوظف����ني واملراجعني اإىل دوائر الدولة 
واملوؤ�ش�ش����ات اخلا�ش����ة اإال بع����د تق����دمي 
بطاقة التلقي����ح اأو الفح�ش الدوري، مع 
الركيز على زيادة ن�شبة املطعمني التي 

بلغت بالن�شبة للجرعة االأوىل 27%.
بح�ش����ب بي����ان ل����وزارة ال�شح����ة تلقت����ه 
)امل����دى(، ف����اأن املوق����ف الوبائ����ي �شجل 
طف����رة كبرية، حي����ث اأج����رت املختربات 
املركزي����ة )13563( فح�ش����ًا ي����وم اأم�ش 
بفايرو�����ش  اإ�شاب����ة   )4698( اأظه����رت 
متاث����ل  اإىل  البي����ان  واأ�ش����ار  كورون����ا، 
وع����دم  ال�شف����اء،  اإىل  م�شاب����ًا   )1426(
ت�شجي����ل وفي����ات، م����ع تلق����ي )14743( 

�شخ�شًا اللقاح امل�شاد.
واأفاد مدير ال�شح����ة العامة يف الوزارة 
ريا�����ش عب����د االأم����ري، ب����اأن »خمت����ربات 
ال�شح����ة العام����ة ب����داأت ت�شج����ل ارتفاعًا 
ملحوظ����ًا يف عدد االإ�شاب����ات بفايرو�ش 
كورون����ا، وهو اأمر متوق����ع يف ظل عدم 

االلتزام باالإجراءات الوقائية«.
وتاب����ع عبد االأم����ري، اأن »االأمر االإيجابي 
يف ه����ذه االإ�شاب����ات باأنها اأق����ل �شدة من 
تلك الت����ي كانت خالل املوجت����ني الثالثة 
والرابع����ة، وال ت�شتوج����ب يف كث����ري من 

االأحيان الدخ����ول اإىل امل�شت�شفيات، كما 
اأن عدد الوفيات هو االخر قليل«.

وحت����دث، عن »ع����دم احلاج����ة اإىل اتخاذ 
اإجراءات م�ش����ددة تقيد حركة املواطنني 
مثل االإغالق التام وغريها«، م�شددًا على 
ان »بلدان كثرية غادرت تلك االإجراءات 

التي توؤثر يف الن�شاط االقت�شادي«.
ويوا�ش����ل عب����د االأم����ري، اأن »املو�ش����وع 
يتطل����ب زيادة الوعي ال�شحي ب�شرورة 
االلت����زام باالإجراءات الوقائي����ة املتمثلة 
اليدي����ن  وغ�ش����ل  امل�شتم����ر  بالتعقي����م 
وارت����داء الكمام����ات وتطبي����ق التباع����د 
اجل�ش����دي ف�ش����اًل ع����ن تلق����ي اللقاح����ات 

باجلرع كافة«.
ب����دوره، ق����ال املتح����دث با�ش����م ال����وزارة 
�شي����ف الب����در، اإن »ق����رار اإل����زام املراجع 
بتق����دمي  الدول����ة  دوائ����ر  يف  واملوظ����ف 
ال����دوري  الفح�����ش  اأو  التلقي����ح  بطاق����ة 
�ش����اري  كورون����ا  بفايرو�����ش  اخلا�����ش 

املفعول منذ اأ�شهر«.
واأ�ش����اف الب����در، اأن »ه����ذا الق����رار يع����د 
م����ن �شل�شل����ة الق����رارات الت����ي مل تطب����ق 
بال�ش����كل ال�شحيح �شواء يف املوؤ�ش�شات 

احلكومية واخلا�شة«.
واأ�ش����ار، اإىل اأن »نتيج����ة ع����دم تطبي����ق 
الق����رارات ظه����رت وا�شحة، ب����اأن ن�شبة 
امللقح����ني فقرية ج����دًا ت�ش����ل اإىل 27% 
والن�شب����ة  االأوىل  للجرع����ة  بالن�شب����ة 
اأق����ل بكث����ري بالن�شب����ة للجرع����ة الثانية، 
و�شعيف����ة اأكرث بالن�شبة للجرعة املعززة 

الثالثة، ال تكاد اأن تتجاوز 0.5%«.

وبني الب����در، اأن »هدفنا ه����و كل �شخ�ش 
جتاوز عمره 18 عام����ًا يتلقى اجلرعات 
الث����الث من اللقاح، اأما ما دون ذلك لغاية 
�شن 12 عامًا فيكون التلقيح بجرعتني«.

وا�شتط����رد، ان »البع�ش م����ن البلدان قد 
اأخذ �شكانها اجلرعة الرابعة واخلام�شة 
اي�ش����ًا، ونح����ن اليوم ن�شع����ى اإىل زيادة 
الوع����ي ب�ش����رورة اأن ياأخ����ذ العراقيون 

اجلرع املخ�ش�شة لهم«.

وب����ني الب����در، اأن »االلت����زام ينبغ����ي اأن 
يك����ون ذاتي����ًا ب�ش����اأن دخ����ول املوظف����ني 
وال  الدول����ة،  دوائ����ر  اإىل  واملراجع����ني 
حاج����ة لوج����ود جه����ات �شحي����ة تراق����ب 
املو�شوع، ومبتابعة من الوزارات التي 

تطبق هذه القرارات«.
اأن »دور وزارة ال�شح����ة  و�ش����دد، عل����ى 
فن����ي �شح����ي وطبي، وه����ذه الق����رارات 
مل ت�ش����در ع����ن ال����وزارة، اإمن����ا ج����اءت 

م����ن اللجن����ة العلي����ا لل�شح����ة وال�شالمة 
الوطنية برئا�شة رئي�ش جمل�ش الوزراء 

م�شطفى الكاظمي«.
التلقي����ح  »ف����رق  اأن  اإىل  الب����در،  ولف����ت 
موج����ودة ولديه����ا مئات املناف����ذ موزعة 
ببغ����داد واملحافظات واإقلي����م كرد�شتان، 
ومتار�����ش اأعمالها حت����ى يف اأيام العطل 
�شباحي����ة  وجبت����ني  وعل����ى  الر�شمي����ة، 
وم�شائية«، الفتًا اإىل اأنه يف »اأحد االأيام 

�شجل العراق تلقيح 500 �شخ�ش فقط«.
وع����د، »اللقاح����ات الت����ي وفره����ا العراق 
للمواطن����ني باأنه����ا م����ن اأف�ش����ل املنا�شئ 
العاملي����ة«، لكن����ه ينتق����د »�شع����ف االقبال 
ال�شيم����ا بعد انخفا�����ش االإ�شاب����ات عند 
انتهاء املوجة الرابعة وهذا ما كنا نحذر 

منه ب�شكل يومي«.
»االنخفا�����ش  اأن  اإىل  الب����در،  وانته����ى 
فر�ش����ة  كان  االإ�شاب����ات  يف  ال�شاب����ق 
خ����الل  م����ن  املجتم����ع  مناع����ة  لتعزي����ز 
تلق����ي اللقاح����ات بجرعاته����ا الثالث لكن 
املواطن����ني عندم����ا �شاه����دوا االنخفا�ش 
يف االإ�شاب����ات ا�شتنتج����وا ب�ش����كل غ����ري 
زال  ق����د  كورون����ا  خط����ر  ب����اأن  �شحي����ح 
وانتهى، رغم التحذيرات التي اأ�شدرتها 
ال����وزارة ب����اأن الع����راق �شيتعر�����ش اإىل 

موجات ومتحورات جديدة«.
م����ن جانب����ه، اأف����اد اخت�شا�ش����ي ال�شحة 
»فايرو�����ش  اأن  الق����زاز،  ح�ش����ن  العام����ة 
كورون����ا ينت�ش����ر من����ذ اأكرث م����ن �شنتني 

وهو ياأتي مبوجات ومتحورات«.
اإج����راءات  »اتخ����اذ  ان  الق����زاز،  وتاب����ع 
م�شددة بح����ق املواطنني ال مينع انت�شار 
الفايرو�����ش، وذلك ظهر وا�شحًا يف دول 

متطورة مثل ال�شني وغريها«.
االأمث����ل  الو�شيل����ة  »اللق����اح  اأن  وراأى، 
للوقاية من الفايرو�����ش«، موؤكدًا ان »اية 
اإج����راءات تتخ����ذ يف دول الع����امل الثالث 
مث����ل الع����راق وغ����ريه ن����ادرًا م����ا ت�شه����د 

تطبيقًا من قبل املواطنني«.
وب����ني الق����زاز، اأن »كورون����ا ق����د و�ش����ل 

اإىل مراحل����ه االأخرية«، منوه����ًا ان »علم 
الوبائي����ات يوؤك����د اأن كل فايرو�ش ياأخذ 

مدة يف الن�شاط ومن ثم ينتهي«.
وا�شتط����رد، اأن »الفايرو�ش اأخذ انت�شارًا 
وا�شع����ًا، واأغل����ب �ش����كان االأر�����ش اأما قد 
تعر�ش����وا اإىل االإ�شاب����ة اأو اأنه����م تلق����وا 

اللقاح امل�شاد«.
اإىل  »اللج����وء  اأن  اإىل  الق����زاز،  وذه����ب 
اتخاذ اإج����راءات تقيد حرك����ة املواطنني 
من �شاأنه االإ�شرار بامل�شالح االقت�شادية 

وبالتايل ال ي�شهد التزامًا«.
وزاد، اأن »املجتم����ع ال����دويل غ����ادر تل����ك 
االإج����راءات بع����د اأن اث����رت يف احلرك����ة 
االقت�شادية واأ�شهمت يف زيادة معدالت 

الفقر«.
»الو�شيل����ة  اأن  اإىل  الق����زاز،  وم�ش����ى 
االأف�ش����ل يف مواجهة الفايرو�ش ال�شيما 
واأن����ه يف اأيامه االأخرية، تك����ون بزيادة 

الثقافة ال�شحية والتوعية«.
الطبي����ة  للجن����ة  حدي����ث  تقري����ر  وكان 
الربيطاني����ة ق����د اأك����د اأن وزارة ال�شح����ة 
العراقي����ة وع����رب خربتها الت����ي اكت�شبت 
يف التعام����ل مع جائحة كورونا، ادخلت 
خطة احتواء �شامل����ة للتقليل من الوباء 
الرعاي����ة باملري�����ش وتقلي����ل  وحت�ش����ني 
خطورة اإ�شابة ال����كادر الطبي وبالتايل 

تقلي�ش انت�شار الوباء«.
اخلط����ة  »ه����ذه  اأن  التقري����ر،  واأ�ش����اف 
ا�شتمل����ت على الك�ش����ف املبكر عن حاالت 
االإ�شاب����ة يف انح����اء البلد م����ع اإجراءات 

االإحالة للم�شت�شفيات املتخ�ش�شة«.

تفعيل قرارات �سابقة بمنع الدخول اإلى دوائر الدولة اإال عبر بطاقة التلقيح

�ل�صحة ت�صتبعد فر�ض �إجر�ء�ت مقّيدة ب�صبب �رتفاع �إ�صابات كورونا

الطوطم..
المنقذ المزعوم

ت�شريب���ات حكوم���ة االن�ش���داد تركز يف ه���ذه االيام 
وقب���ل االع���الن عنه���ا عل���ى خرافة عف���ا عليه���ا الزمن 
والتجدي���دات،  الوالي���ات،  م�شاح���ك  م���ن  و�ش���ارت 
والتوافق���ات وعنوانه���ا: »واح���د ينق���ذ الع���راق.. ال 
غ���ريه« يق���ال انه���ا م���ن متبنيات اجل���وار عل���ى هيئة 
ن�شيح���ة، اأو اإم���الء، ويق���ال انه���ا طبخ���ت يف غ���رف 
مم احلديث عنها من باب »ج�ش النب�ش«  مظلمة، و�شُ
وان املنق���ذ املزعوم نف�شه �ش���ّدق الكذبة، مثلما �شّدق 
ا�شع���ب كذبته يوم ق���ال لالوالد ان ثم���ة وليمة باذخة 
يف منعطف اق�شى البيوت، وحني هرعوا اىل �شوب 
املكان رك�ش »اأ�شعب« وراءهم وهو يردد: رمبا االمر 

�شحيحا فانال وجبة د�شمة.
املراِهق���ة  الت�شريح���ات  بع����ش  حي���ال  نختن���ق  واإذ 
والكتاب���ات املّداحة واالعالن���ات التلفزيونية الفاقعة 
بروي���ج مت�شاع���د خلراف���ة »املنق���ذ« ال���ذي �شياأت���ي 
باحللول، وباالمن والكهرباء وفر�ش العمل والرخاء 
ور�ش���ى اجل���ريان والع���امل وراح���ة البال، ف���ان ثمة 
جلاجة م�شممة عل���ى خداع ال�ُش���ذج بو�شفه الوحيد 
ال���ذي يع���رف فوق م���ا يعرفه االخ���رون، ويعمل ما ال 
ي�شتطيع ان يعمله غريه، ويخطط ما مل يكت�شفه احد 
م���ن املخطط���ني وال�شراتيجي���ني من اخلط���ط، وانه 
الذي �شوف يجرح املعجزات، و«مي�شي فوق املاء«..
وحكاي���ة امل�ش���ي يف امل���اء له���ا �شفحة يف اأغ���اين ابو 
الف���رج اال�شفه���اين، اإْذ ج���اء اح���د مري���دي ال�شويف 
�شهل الت�ش���ري املتوفى ع���ام 886 ميالدية وقال له: 
ان النا����ش يقولون ان مبقدورك ان مت�شي فوق املاء، 
ف���كان رد »�شهل« بان طلب من���ه الذهاب اىل موؤذن يف 
املدينة مع���روف ب�شدقه كي ي�شاأل���ه عن االمر، وحني 
ذهب املريد اىل املوؤذن تلق���ى اجلواب ال�شايف منه اإذ 
قال له االخري: انا ال اعلم اإْن كان �شيخنا �شهل مي�شي 
عل���ى املاء، ام ال، لكن ما اعلمه ه���و ان ال�شيخ اجلليل 
ح���ني ق�شد حو�ش املاء ذات يوم بغية الو�شوء �شقط 
في���ه وكاد ان مي���وت غرق���ا ل���و مل ا�ش���ارع اىل جندته 

وانقاذه.
لعب���ور  املنق���ذ،  الع���ادل،  الدكتات���ور  ع���ن  احلدي���ث 
وه���م  ع���ن  يع���دو  ال  ت�شكي���ل احلكوم���ة  ان�ش���دادات 
ق���دمي باطل كان���ت انظمة »التفوي����ش« البطرياركية، 
وم�شتقاتها، قد اخرعته كحل لال�شطرابات واحوال 
االن�شقاق���ات،  ومواجه���ة  القان���ون  عل���ى  اخل���روج 
ا�شتن���ادا اىل نظرية فرويد عن »الطوطم« وهو االب، 
القوي القدرة، الذي اأق�شاه ابناوؤه، وقتلوه، فغرقوا 
يف االه���وال واملفا�شد، ثم ع���ادوا وعبدوه من بعد ان 

�شعروا باحلاجة اىل »اإنقاذ ما ميكن انقاذه«.
واحل���ال، ان مد�شو�ش���ات احلاج���ة اىل منق���ذ »قوي« 
للمرحلة العراقي���ة احلالية من عيار الطوطم واوهام 
الفا�شدي���ن ف���ان ال�ُشّذج وحده���م ي�شدق���ون ان ن�شاء 
الع���راق عاقرات عن اجن���اب ذرية �شاحلة.. تعّف عن 

�شناعات الف�شاد والنهب.. واأكل املال احلرام.
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اإىل / ال�صادة املجهزين واأ�صحاب ال�صركات املخت�صة 
م / )اإعالن املناق�صة 24 / جتهيز/ 2022 – ت�صغيلي/ خمزنية( 

للمرة الأوىل

نشيركم الى ان غلق املناقصة أعاله سيكون 
املوافق 2022/7/25 بدالً من يوم  االثنني  يوم 
موعد  آخر  وان   2022/7/6 املصادف  األربعاء 
لبيع وثائق املناقصة هو يوم اخلميس املوافق 

2022/7/21 لذا اقتضى التنويه. 
مع التقدير

ء/ املدير العام 
رئي�س جمل�س الإدارة
مدير الهياأة التجارية 
ايثار داود �صلمان  

REPUBLIC OF IRAQ
 Iraqi National Oil Company (INOC) 

Iraqi Drilling Company (IDC)  
State CO.  

جمهورية العراق 
�صركة النفط الوطنية العراقية

�صركة احلفر العراقية 
)�صركة عامة(

 ذي قار/ ح�صني العامل

ا�ش���همت حملة )حي���اة بال خمدرات( الت���ي اأطلقها 
فريق من �ش���باب ذي قار بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات 
ال�شحية بتعايف 70 مدمنًا م���ن "التعاطي"، فيما 
اأطلق���ت احلكوم���ة املحلي���ة حملة اخ���رى لتطمني 
مدمن���ي املخ���درات وحثه���م عل���ى مراجع���ة مركز 

معاجلة االدمان الذي افتتح قبل ب�شعة اأ�شهر. 
وياأتي اإطالق احلمالت املجتمعية واحلكومية اإثر 
ارتف���اع مقلق يف مع���دالت جرائم تعاطي وجتارة 
املخ���درات واالنتحار وال�شرق���ة اذ ك�شفت بيانات 
املوؤمتر االمني ل�شرطة ذي قار عن ارتفاعها بواقع 

17 باملئة خالل عام 2021.
وع���ن احلمل���ة الت���ي اأطلقته���ا احلكوم���ة املحلي���ة 
موؤخ���را يق���ول م�شت�شار حمافظ ذي ق���ار ل�شوؤون 
املواطن���ني حيدر �شعدي يف حدي���ث اإىل )املدى(، 
اإن���ه مت "اإط���الق حملة لتطمني ال�شب���اب املتعاطني 
للمخ���درات وحثه���م عل���ى االنخ���راط يف الربامج 
العالجي���ة واالر�شادي���ة التي يقدمه���ا مركز عالج 

االدمان من املخدرات".
واأ�ش���اف �شع���دي، اأن "احلملة تعم���ل على حتفيز 
املتعاط���ني وت�شهي���ل االج���راءات املطلوب���ة قب���ل 
مراجع���ة املرك���ز واثناء العالج وما بع���د اكت�شاب 
ال�شفاء التام". واأ�شار، اإىل اأن "الكثري من ال�شباب 
مغ���رر به���م ويتخوفون من مراجع���ة املركز لتلقي 
الع���الج"، واو�ش���ح ان "البع�ض يعتق���د ان جمرد 
مراجعته للعالج جتعله حتت طائلة القانون وهذا 

الت�شور ناجم عن القوانني القدمية".
و�شدد �شعدي، عل���ى اأن "قانون املخدرات اجلديد 
ينظ���ر اىل املتعاط���ي ك�شحي���ة ويعف���ي املتعاطني 

الذي���ن يبا�شرون بالعالج من املالحقات القانونية 
ويوفر له���م غط���اء موؤ�ش�شاتيا ليكت�شب���وا ال�شفاء 
الت���ام". وتن�ض املادة )40( م���ن قانون املخدرات 
واملوؤث���رات العقلية رقم )50( ل�شن���ة 2017، على 
ان )ال تق���ام الدعوى اجلزائي���ة على من يتقدم من 
متعاطي امل���واد املخدرة او املوؤث���رات العقلية من 
تلق���اء نف�شه للعالج يف امل�شت�شفى املخت�ض بعالج 

املدمنني(.
 وك�ش���ف �شع���دي ع���ن "امكاني���ة من���ح املتعاف���ني 
قرو�ش���ًا للبدء مب�ش���روع عمل يفت���ح امامهم اآفاق 
حياتي���ة جدي���دة" م�ش���ددا على ان "الدم���ج املهني 
واملجتمع���ي للمتعافني من االدم���ان امر �شروري 

عرب توفري فر�ض عمل منا�شبة لهم".
وكان���ت احلكوم���ة املحلي���ة ق���د نظم���ت يف نهاي���ة 

حزي���ران املن�ش���رم ن���دوة مو�شع���ة حت���ت عنوان 
به���م(  املغ���رر  ال�شب���اب  اىل  اطمئن���ان  )ر�شال���ة 
تهدف لتعزي���ز ثقة ال�شباب املتعاط���ني باملبادرات 
احلكومي���ة واملجتمعي���ة التي ت�ش���ب يف مكافحة 
االدمان، ح�شره���ا م�شوؤولون من الدوائر املعنية 
املنظم���ات  ع���ن  وممثل���ني  االمني���ة  والقي���ادات 
املجتمعي���ة والقانوني���ة وق���ادة ال���راأي وو�شائ���ل 

االعالم. وا�ش���اد م�شت�شار املحاف���ظ حممد الغزي 
مبب���ادرات املجتمع امل���دين واملوؤ�ش�شات ال�شحية 
الت���ي ا�شهم���ت يف فت���ح مرك���ز معاجل���ة االدم���ان 
ومعاجلة العديد م���ن املدمنني، موؤكدا ان "م�شكلة 
االدم���ان تتطل���ب تظاف���ر جمي���ع اجله���ود النق���اد 
املجتم���ع من هذه االآف���ة اخلطرية"، منوها اىل ان 
"ادارة املحافظة فاحتت الوزارات املعنية باإدراج 
م�شت�شف���ى خا����ض مبعاجلة املدمن���ني ب�شعة 100 
�شري���ر �شمن خط���ة امل�شاري���ع امل�شتقبلي���ة ليكون 

بديال عن املركز احلايل". 
وكانت قيادة عمليات �شومر قد اعلنت عن اعتقال 
اأك���ر م���ن 700 متاج���ر ومتعاط���ي خم���درات يف 
حمافظ���ة ذي قار خالل عام 2021، موؤكدة �شدور 
اح���كام ق�شائية بحق 350 مدانا منهم و�شبط 35 
كيلو غ���رام من املواد املخ���درة واأكر من 60 األف 

قر�ض خمدر.
وع���ن املب���ادرات املجتمعي���ة يف جم���ال مكافح���ة 
اأجم���د  النا�ش���ط  ق���ال  املخ���درات  عل���ى  االدم���ان 
ح�ش���ني وهو اأح���د اع�شاء فريق حمل���ة )حياة بال 
خم���درات(، يف حدي���ث اإىل )امل���دى( ان "املبادرة 
املجتمعي���ة الت���ي اأطلقناه���ا بالتن�شيق م���ع فريق 
االي���ادي البي�شاء واملوؤ�ش�ش���ات ال�شحية ا�شهمت 

حتى االن بتعايف 70 مدمنًا من املخدرات".
واأ�شاف ح�شني، اأن "الع�شرات يخ�شعون للعالج 

حتت ا�شراف اطباء يف مركز معاجلة االدمان".
واأو�ش���ح، ان "90 باملئ���ة م���ن املتعاف���ني ب���ادروا 
ملراجعة املركز بعد تلقيهم تطمينات قانونية تبدد 

خماوفهم وحتفزهم على ذلك". 
وب���ني ح�شني، اأن "فري���ق احلملة يخ���ري املدمنني 
بني الع���الج يف مركز معاجلة االدم���ان او العالج 

املنزيل حتت ا�شراف طبيب خمت�ض".
ولف���ت، اإىل اأن "30 باملئة م���ن املدمنني ارتاأوا ان 
يك���ون عالجهم يف منازلهم وقد ن�شقنا مع عدد من 

االطباء بهذا ال�شدد ومتكنا من معاجلتهم".
وك�ش���ف ح�ش���ني، ع���ن "تزاي���د اع���داد الراغب���ني 
بالعالج من االإدمان"، مبينا انه " كل ا�شبوع هناك 
ما بني 5 اىل 8 ا�شخا�ض يت�شلون بنا لن�شطحبهم 
ون�شاعدهم على مراجعة مركز معاجلة االدمان".

ولف���ت، اإىل ان "الفري���ق اأطل���ق حمل���ة )حي���اة بال 
خمدرات( بعد ان الحظ تورط الكثري من ال�شباب 

بتعاطي احلبوب والعقاقري واملواد املخدرة".
وراأى ح�شني ان "افتت���اح مركز ب�شعة 25 �شريرا 
�شمن م�شت�شفى احل�ش���ني التعليمي موؤخرا اأ�شهم 

كثريا يف جناح احلملة".
و�ش���دد، عل���ى اأن "املرك���ز جمه���ز بكام���ل املعدات 
ويخ�شع الإ�ش���راف اطباء اخت�شا����ض يحر�شون 
عل���ى توفري االج���واء املنا�شبة لتطم���ني املتعاطي 

وامل�شاعدة على التخل�ض من االدمان".
وم�ش���ى ح�ش���ني، اإىل "اأهمي���ة التعجي���ل باإن�ش���اء 
م�شح���ة خا�شة ملعاجلة املدمن���ني" موؤكدًا "تقدمي 
طلبات بهذا ال�ش���دد اىل احلكومة املحلية ودائرة 

ال�شحة واجلهات املعنية االأخرى". 
وكانت حمافظة ذي قار قد اتخذت وبالتن�شيق مع 
فري���ق االيادي البي�ش���اء اوىل خطواتها امليدانية 
للح���د م���ن االدم���ان عل���ى املخ���درات وذل���ك ع���رب 
افتتاح مركز تخ�ش�شي ملعاجلة مدمني املخدرات 
واالأمرا����ض النف�شية مطلع اي���ار 2022، واإطالق 
مب���ادرات جمتمعي���ة لتق���دمي امل�شاع���دة للمدمنني 
وال�شيط���رة عل���ى االرتف���اع املتنام���ي يف معدالت 

جرائم املخدرات.

الإدارة املحلية تطمئن املدمنني وتدعوهم ملراجعة مراكز املعاجلة

ق��ار ذي  ف���ي  للمخ��در�ت  متعاطي��ًا   70 بتع��ايف  ت�س��هم  مدني��ة  حمل��ة 

�ضحنة مواد خمدرة بقب�ضة القوات الأمنية

تظاهرات �ضابقة خلريجي املجموعة الطبية وال�ضحية والتمري�ضية

 بغداد/ املدى

�شه���دت حمافظ���ات ع���دة اأم����ض تظاه���رات �شعبي���ة 
تركزت اأغلبها على املطالبة بفر�ض عمل للخريجني.
اأغلق الع�شرات من املهند�شني املتدربني واحلرفيني 
اأب���واب �شركة نفط مي�شان، ام�ض الثالثاء، للمطالبة 
بالوف���اء بالوعود التي تلقوه���ا �شابقا من قبل اإدارة 

ال�شركة و�شمولهم بالعقود الوزارية.
 وب���ني اأحد املتظاهرين يف حديث���ه ل� )املدى( "نحن 
اأك���ر م���ن 300 مهند����ض ومهند�ش���ة و200 ح���ريف 
تدربنا يف وق���ت �شابق يف ال�شركة، وكانت ت�شرف 
لن���ا من���ح وتلقينا وع���ودا من قب���ل االإدارة ب���اأن لنا 
مل  ولك���ن  ال���وزاري،  والعق���د  بالتعي���ني  االأولوي���ة 

يح�شل �شيء لغاية اللحظة وقطعت عنا املنح".
واأ�ش���اف، "ل���ن ن�شكت ع���ن املطالب���ة بحقوقنا ولنا 
اال�شتجاب���ة  حل���ني  اأخ���رى  ووقف���ات  مظاه���رات 

ملطاليبن���ا القا�شية بالتعيني ونح���ن اأبناء املحافظة 
اأوىل بالعمل من غرينا خ�شو�شا االأجانب".

اأم����ض  املهند�ش���ني،  م���ن  املئ���ات  ذل���ك، تظاه���ر  اإىل 
الثالث���اء، و�شط العا�شمة بغ���داد للمطالبة بتثبيتهم 
على املالك الدائم. وقال مرا�شل )املدى(، اإن "املئات 
م���ن املهند�شني خرجوا بتظاهرة غا�شبة امام بوابة 
املنطق���ة اخل�شراء من جهة مبن���ى وزارة التخطيط 
و�شط بغ���داد". واأ�ش���اف املرا�ش���ل، اأن "املهند�شني 
تطال���ب  �شع���ارات  ورفع���وا  العم���ل،  زي  ارت���دوا 
احلكوم���ة بالتثبي���ت على امل���الك الدائ���م". اإىل ذلك، 
اأعلن���ت تن�شيقية خريجي املعاهد التقنية يف دياىل، 
اأم�ض الثالثاء، ا�شتم���رار اعت�شامهم ال�شلمي لليوم 
الثال���ث على التوايل. وقال ع�ش���و تن�شيقية املعاهد 
ح�شني الك���روي، اإن "االعت�ش���ام ال�شلمي خلريجي 
املعاه���د التقني���ة اأم���ام مبنى حمافظة دي���اىل و�شط 
بعقوب���ة م�شتمر للي���وم الثالث عل���ى التوايل و�شط 

تظاهرات يومية ترفع 3 مطاليب رئي�شة هي حتديد 
ن�ش���ب ثابتة يف كل التعيين���ات احلكومية خلريجي 
املعاه���د و�شمولهم بالعقود االأخ���رية التي اأقرت يف 
قان���ون االأم���ن الغذائ���ي مع اإع���ادة اإحي���اء ال�شناعة 
الوطني���ة؛ الأنها ت�ش���كل نافذة كب���رية الخت�شا�شات 

املعاهد".
واأ�ش���اف الك���روي، ان "االعت�ش���ام ميث���ل �شريحة 
ي�شل تعدادها اىل االآالف يف دياىل مل يتم اإن�شافهم 
بع���د 2003 من خالل عدم �شموله���م بالتعيينات يف 

موؤ�ش�شات الدولة، رغم االخت�شا�شات املتعددة".
وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، ذك���ر مرا�ش���ل )امل���دى(، اأن 
"املحا�شرين امل�شجلني يف عام 2020 يف حمافظة 
الب�شرة خرجوا بتظاهرات اأم�ض للمطالبة باإ�شدار 
اأوام���ر تعيينه���م". كم���ا تظاه���ر ع���دد م���ن خريجي 
الكلّيات واملعاهد يف ذي قار اأم�ض الثالثاء، للمطالبة 
بالتعي���ني. وذك���ر اأح���د املتظاهري���ن يف ت�شريحات 

لو�شائ���ل اع���الم حملية، انه���م "مازال���وا م�شتمرين 
بتظاهراته���م امام دي���وان املحافظة على امل ان تتم 
اال�شتجاب���ة م���ن قبل احلكوم���ة املركزي���ة".  واأ�شار 
اىل ان "مطالب خريجي الكليات واملعاهد تلخ�شت 
بان يجدوا فر�شة عمل يف الدوائر احلكومية"، يف 
ح���ني ك�شف م�شدر مطلع عن "قي���ام القوات االأمنية 
باعتق���ال متظاهري���ن بع���د قطعهم الطري���ق الرابط 
ب���ني النا�شري���ة وق�شاء �ش���وق ال�شي���وخ". وت�شهد 
العديد م���ن املحافظات تظاه���رات ال�شيما خلريجي 
اجلامع���ات والكلي���ات واملعاه���د به���دف احل�ش���ول 
عل���ى فر�ض تعي���ني، اإ�شاف���ة اإىل املطالب���ة بتح�شني 
للمواط���ن  االقت�ش���ادي  الواق���ع  ورف���ع  اخلدم���ات 
العراق���ي، وحت���اول اجله���ات الر�شمي���ة اأن تطل���ق 
وعودًا بتنفي���ذ مطالب املتظاهري���ن اإال اأن اغلبها مل 
يتحقق م���ا زاد اأزمة الثقة ب���ني القائمني على القرار 

وال�شارع العراقي.

خريجون يتظاهرون يف خم�ص حمافظات للمطالبة بفر�ص عمل



 حتليل/م.ح�سام املعمار

اأ�س����دلت بطول����ة دوري الك����رة املمتاز 
بن�سختها 43 ال�س����تار على مناف�ساتها 
بح�س����ول   ،2022-2021 للمو�س����م 
بع����د  لقبه����ا  عل����ى  ال�س����رطة  فري����ق 
 91 حا�س����دًا  مب����اراة   38 خو�س����ه 
نقط����ة اأفردته زعيمًا لواح����دة من اأهم 
الت����ي  الق����دم  ك����رة  م�سابق����ات احت����اد 
�سه����دت اأح�سائّي����ات مث����رة لالهتمام 
بّين����ْت الف����ارق الفّن����ي يف كّل تفا�سيل 
وم�ست����وى  اأه����داف  م����ن  املباري����ات 
تناف�س����ي واإقاالت املدرب����ن وغرها، 
يف ا�ستعرا�����ض اإح�سائ����ي داأبن����ا على 
ج����والت  الأغل����ب  )امل����دى(  يف  ك�سف����ه 
ه����ذا  خال�ست����ه  اأن  �سيم����ا  ال����دوري 
املو�س����م حفلت بعدي����د االأرق����ام املهّمة 
ذات االنعكا�سات االإيجابية وال�سلبية 
على واق����ع الكرة العراقي����ة واأنديتها، 
وتتطّل����ب متابع����ة جّدي����ة م����ن اللجان 
املعنية بتطويره����ا. فيما ياأتي مقارنة 
الك����رة  رقمي����ة لن�س����خ بطول����ة دوري 
املمت����از للموا�س����م اخلم�س����ة االأخرة، 
م����ع االإ�س����ارة اإىل اأن مو�س����م 2019-

2020 األغي بع����د خا�ست الفرق اأربع 
ج����والت من املرحل����ة االأوىل و�ُسطبت 

نتائج املباريات التي لُعبت.

 ح�ساد الأبطال
 من النقاط:

فري����ق  حق����ق   22-21 املو�س����م  يف 
ال�سرطة 91 نقطة مع املدرب امل�سري 
موؤمن �سليمان، 20-21 وحقق القوة 
اجلوية م����ع اأيوب اأودي�سو 83 نقطة، 
18-19 كان����ت ح�سيل����ة ال�سرط����ة مع 
نقط����ة،   89 نيبوت�س����ا  املونتينيغ����ري 
اأي����وب  م����ع  ال����زوراء  جم����ع   18-17

اأودي�سو 88 نقطة.

الأكثـر ت�سجيًل للأهداف:
البط����ل 64  ال�سرط����ة  �سّج����ل   22-21
هدف����ًا، 20-21 حق����ق الق����وة اجلوية 
ت����ّوج   19-18 هدف����ًا،   68 البط����ل 
ال�سرط����ة البطل ب� 73 هدف����ًا، 18-17 
و�سّجل ال�سرطة �ساحب املركز الرابع 

69 هدفًا.

الأقل ا�ستقباًل للأهداف:
21-22  �سّج����ل فري����ق النف����ط ال����ذي 
ج����اء باملرك����ز الراب����ع 20 هدف����ًا، 20-

21 وحق����ق ال����زوراء و�سي����ف البطل 
19 هدف����ًا، 18-19 ه����ّز فريق ال�سرطة 

البطل ال�سباك 22 مّرة، 17-18 متكن 
النف����ط )ثال����ث الدوري( م����ن ت�سجيل 

20 هدفًا.

ال�سباك النظيفة:
21-22 ظّل����ت �سب����اك ال�سرطة البطل 
 21-20 مب����اراة،   24 يف  نظيف����ة 

الزوراء �ساح����ب املركز الثاين 21 
مباراة، 18-19 ال�سرطة البطل 

22 مب����اراة، 17-18 حافظت 
اجلوي����ة  )الق����وة  ف����رق 

وال�سرط����ة(  والنف����ط 
خت����ام  يف  برتتيبه����ا 
و4(  و3   2( البطول����ة 
بالتوايل، على �سباكها 

خالل 21 مباراة.

الأقل خ�سارة:
21-22 مل يخ�سر فريق ال�سرطة 

ث����الث  �س����وى  املو�س����م  بط����ل 
خ�س����ر   21-20 مباري����ات، 

فريق ال����زوراء الو�سيف 
مباريات، 19-18  ثالث 
البطل  ال�سرط����ة  خ�س����ر 

مباري����ات، 17- ثالث 
يخ�س����ر  مل   18

ال����زوراء البط����ل 

والنفط ثالث الرتتيب �سوى مّرتن.

م�ستوى املناف�سة:
ُكّلم����ا ُعدن����ا اإىل ن�س����خ  اأم����ر طبيع����ي 
البطول����ة تاريخيًا ُكّلما كانت املناف�سة 
اأك����ر: فف����ي مو�س����م21-22  ح�س����م 
 21 بف����ارق  ال����دوري  ال�سرط����ة 
نقط����ة عن املرك����ز الثاين، ويف 
الق����وة  كان   21-20 مو�س����م 
الوحي����د  الفري����ق  اجلوي����ة 
ال����ذي جتاوز حاج����ز ال� 80 
وحق����ق 83 نقط����ة مع ثالثة 
ف����رق تراوح����ت نقاطها بن 
-18 مو�س����م  ويف  و75،   72

ال�سرط����ة  البط����ل  ح�س����د   19
ووو�سيف����ه الق����وة اجلوية 89 
و84 نقطة عل����ى التوايل وجاء 
ال����زوراء الثال����ث ب����� 65 نقط����ة، 
حق����ق   18-17 مو�س����م  ويف 
ال����زوراء البط����ل 88 نقط����ة وال�سرطة 

الرابع 83 نقطة.

هّداف الدوري:
21-22 هّداف ال�سرطة بطل الدوري 
حممود املوا����ض )22 هدفًا(، 21-20 
ه���ّداف القوة اجلوية بط���ل امل�سابقة 
اأمي���ن ح�س���ن )22 هدف���ًا(، 19-18 

ه���ّداف ال�سرطة بطل املمتاز عالء عبد 
الزه���رة )28 هدف���ًا(، 17-18 ه���ّداف 
فريق نفط مي�سان الثامن يف الرتتيب 

و�سام �سعدون )24 هدفًا(.

اإقالة اأو ا�ستقالة املدّربني:
هنا اأرق���ام املدّرب���ن الذي���ن ِا�ستغنْت 
تزاي���د  يف  خدماته���م  ع���ن  اأنديته���م 
م�ستم���ر، فف���ي مو�س���م 22-21 مّت���ت 
اإقالة اأو قب���ول ا�ستقالة ) 36 مدّربًا(، 
 21(  19-18 مدّرب���ًا(،   31(  21-20

مدّربًا(، 17-18 )21 مدّربًا(.
ن�سبة النتائ���ج ال�سلبية هجوميًا )0-

0( و)1-0( و)1-1(:
جمم���وع  م���ن  باملئ���ة(   52(   22-21
النتائ���ج، 20-21 )59 باملئ���ة(، 18-
19 )51 باملئة( 17-18 )48 باملئة(.

وه���ي  التناف�سي���ة  النتائ���ج  ن�سب���ة 
ه���دف  بف���ارق  الف���وز  اأو  التع���ادالت 

واحد:
جمم���وع  م���ن  باملئ���ة(   76(   22-21
النتائج، 20-21 )80 باملئة( 19-18 

)78باملئة( 17-18 )71 باملئة(.    
اأكرث جولة �سهدت ت�سجياًل لالأهداف:

يف مو�س���م 22-21 اجلولة 24 حيث 
�سه���دت 29 هدف���ًا، 20-21 اجلول���ة 
35 �ُسّج���ل خاللها 35 هدف���ًا، 19-18 

اجلولت���ان 32 و37 حّققت���ا 30 هدفًا، 
17-18 اجلولت���ان 5 و22 �سهدتا 32 

هدفًا.

عدد الفرق التي �سّجلت 
اأكثـر من هدف:

21-22  )7 فرق(، 20-21 )6 فرق(، 
 13(  18-17 ف���رق(،   9(  19-18

فريقًا(.

اأكرب نتيجة:
21-22 الديواني���ة فاز عل���ى �سامراء 
)7-0(، 20-21 ال�سرط���ة ف���از عل���ى 
ال�سرط���ة   19-18  ،)0-7( ال�سم���اوة 
فاز عل���ى الديواني���ة )1-7(، 18-17 
�ُسّجل���ْت نتيجت���ان حي���ث ف���از الق���وة 
اجلوية عل���ى فريق احل�س���ن )0-5( 

وفاز نفط الو�سط على كربالء.

عدد الأهداف الكّلي:
21-22  )766 هدفًا(، 21-20 )773 
هدفًا(، 18-19 )848 هدفًا(، 18-17 

)859 هدفًا( .
�سه���د  �ساع���ة  ُرب���ع  اأك���رث  واأخ���رًا 
ت�سجي���اًل لالأه���داف م���ن دون الوق���ت 
بدل من ال�سائ���ع، واإال �ستكون الُربع 
�ساع���ة االأخرة ه���ي االأكرث يف جميع 

املوا�سم:
 )60 اىل   46( الدقيق���ة  م���ن   22-21
�ُسّج���ل خاللها 132 هدفًا، 20-21 من 
الدقيق���ة )76 اىل 90( �ُسّج���ل خاللها 
137 هدف���ًا، 18-19 من الدقيقة )61 
اىل 75( �ُسّج���ل خالله���ا 137 هدف���ًا، 
 )75 اىل   61( الدقيق���ة  م���ن   18-17

�سهدت ت�سجيل 162 هدفًا.
اأن  يّت�س���ح  االأح�سائي���ات  خت���ام  يف 
هن���اك عم���اًل كب���رًا لبع����ض املدّربن 
لتحقي���ق  اأنديته���م،  اإدارات  مبعون���ة 
اأعل���ى ن�سبة م���ن النتائ���ج االإيجابية، 
ورعاي���ة بع����ض الالعب���ن املمّيزي���ن، 
واحلر����ض على توثيق اأرق���ام باهرة 
حتف���ظ متّي���ز الن���ادي �س���واء ح�س���ل 
على لق���ب املو�سم اأو ج���اء و�سيفًا اأو 
من اأف�سل ثمانية فرق ح�سب  حتى �سِ
ي���درك  اأن  امله���ّم  النهائ���ي،  الرتتي���ب 
اجلمي���ع كاإدارة وم���درب والع���ب اأن 
التع���اون داخ���ل وخ���ارج امللع���ب هو 
اأ�سا����ض كل اإح�سائّي���ة تن���ال اأهتم���ام 
الفري���ق  ُخط���ط  وتدع���م  املُحّلل���ن، 
البديل���ة الت���ي ميك���ن حتديثه���ا وفقًا 
ملتغ���ّرات االأ�سل���وب واالأدوات عقب 

كل مباراة.
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 اإياد ال�سالحي 
مصارحة حرة

مل يخ���ِف رئي�ض احت���اد الكرة االآ�سي���وي البحرين���ي �سلمان بن 
اإبراهي���م، نّيت���ه يف الرت�سي���ح لوالي���ة ثالثة ملوا�سل���ة اإجناز ما 
�سّماه ب� "عملية البناء والتحديث يف االحتاد القاري، وتو�سيع 
دائرة جناحاته مبا يخدم تطّلعات اأ�سرة الكرة االآ�سيوية" وهو 
طم���وح ُمتاح ل���ه ولكلِّ م���ن اأنتهج �سيا�س���ة جتديد الثق���ة اإميانًا 
ب���دوره االإيجاب���ي مع الهيئ���ة العامة على م���دى االأربع �سنوات 
املا�سية ا�ست�سعارًا منه "كما يبدو" من خالل عالقاته مع روؤ�ساء 
احت���ادات كرة القدم يف ال���دول االأع�ساء ال� 47 وح�سب ما حّقق 
ل���كّل احت���اد من اأم���اٍن للم�سي بتطوي���ر الُبنى التحتّي���ة وقاعدة 

الِفئات وت�سنيف املنتخبات.
م���ن املوؤّمل اأن جتري انتخاب���ات االحتاد االآ�سي���وي لكرة القدم 
مطل���ع �سهر �سب���اط ع���ام 2023، وت�ستعّد االحت���ادات االأع�ساء 
من���ذ ُم���ّدة لتن�سي���ق عالقاتها و�سم���ان مواقف البقي���ة يف تهيئة 
مر�ّسح���ن عنها للف���وز مبواقع قيادي���ة واأخرى ثانوي���ة وثالثة 
تتعّلق باللجان عر التح���ّرك الدوؤوب بن عوا�سم الدول �سمن 
املحي���ط الق���اّري �سواء با�ستغ���الل بطولة م���ا اأو اإجتماع ثنائي 
لغر����ض بيان دواف���ع الرت�سيح والتعّهدات املطلوب���ة مقابل ذلك 
والت���ي تخ����ضّ م���دى ا�ستف���ادة احت���اد اأي بلد من وج���ود نائب 
رئي����ض االحت���اد االآ�سيوي اأو ع�س���و االحت���اد اأو رئي�ض اللجنة 
يف الدورة االنتخابية القادمة وكيف ينعك�ض التعاون معه على 

م�سلحة اللعبة.
ات التكّت���الت يف انتخاب���ات  ال تفوتن���ا االإ�س���ارة اإىل اأن متغ���رِّ
االحت���اد االآ�سي���وي �سه���دت انقالب���ات مفاجئة منذ عه���د رئي�سه 
ال�ساب���ق القطري حممد بن هم���ام، وال اأمان مع امل�سالح املوؤّثرة 
يف توظيف ال�سوت االنتخابي، وهو يخ�سع اىل قرار احلكومة 
لدى البع�ض اأو روؤي���ة وزارة الريا�سة اأو ا�ستقاللية احتاد كرة 
الق���دم يف حتديد ا�سم امل�ستفيد من���ه، وكل ذلك يف كّفة والقائمة 
املوّحدة التي ميّرره���ا رئي�ض االحتاد اإىل منا�سريه برغبته يف 
بقاء توليفة جلنته التنفيذية اأو اإ�سافة ع�سوين لها اأو تغيرها 
جذريًا وفقًا ملخرجات العمل لل���دورة املا�سية وتقييمه الأداء كّل 

ع�سو.
لن نغو�ض يف تنفيذية احلقبة املُمتّدة من خم�سينيات القرن اإىل 
مطلع االألفية الثالثة من تاريخ االحتاد االآ�سيوي، ففيها ما يوؤمل 
م�ساعر املتلّقي العراقي والعربي اإزاء حجم تاآمر احتادات �سرق 
اآ�سيا �س���د �سخ�سيات عربية منذ عهد الرئي�ض االأّول لالحتاد لو 
مان كام )هونغ كونغ( ع���ام 1956 حتى احتكار املاليزي حمزة 
اأبو �سماح ومواطنه اأحمد �ساه الرئا�سة للفرتة من عام 9 كانون 
االأول ع���ام 1978 لغاي���ة االأول من اآب عام 2002 اأي )23 عامًا( 
�سجّل اأ�سود يف معظم فرتاته من اأجل االطاحة مبمّثل هذا البلد 
وذاك والتاأث���ر على نتائج املباريات بت�سمية بع�ض احلكام غر 
املوؤّهل���ن الإدارة اللق���اءات ال�سعب���ة واحلا�سم���ة، وكان الراحل 
موؤي���د البدري �سريحًا بانتق���اد اأالعيب االآ�سي���وي اأثناء تعليقه 
عل���ى مباري���ات الوطني يف مناف�س���ات اآ�سيا وخا�س���ة ت�سفيات 

كاأ�ض العامل بقوله )األعب غرها .. ن�سّكتكم باالأهداف(!
كثر من املتابعن واأهل ال�ساأن، منهم اأمن ال�سر ال�سابق الحتاد 
الكرة اأحم���د عبا�ض، اأنتقدوا املعنين عن احتاد كرة القدم وقال 
اأحمد للمدى يف  15 اأيار 2013 )م�سوؤولو اللعبة ُهم وراء عدم 
اإعطاء الفر�سة للكفاءات الوطني���ة املثقفة لرتتقي اإىل املنا�سب 
يف ال�ساح���ة االآ�سيوية وحتى العربية، واأعتق���د اأن م�سكلة االأنا 
ومن بع���دي الطوفان كارثة الكرة العراقي���ة ما مل ت�سُم النفو�ض 

مع م�سلحة البلد يف اأي موقع تخدمه وترفع من �ساأنه(!
والتاأري���خ يحف���ظ اأدوارًا ُم�سّرف���ة ملمثل���ي الع���راق يف االحت���اد 
االآ�سي���وي ق���ام بها موؤي���د الب���دري وه�سام عطا عج���اج ود.عبد 
القادر زين���ل ود.�سامل كامل وح�سن �سعيد واأخراأً عبداخلالق 
م�سع���ود، ح�س���ب امكانات كل �سخ�ض، وهن���اك حديث عن رغبة 
عدن���ان درج���ال رئي����ض االحت���اد احل���ايل الرت�سي���ح النتخابات 
2023، لك���ن هل �سيبقى الع���راق يلعب دورًا ثانوي���ًا وال يتجّراأ 
اأي م���ن ممثلي���ه الأن يكون���وا موؤّثرين يف بيت االحت���اد القاري 
للدفاع عن احلقوق مثل كوريا اجلنوبية وال�سن واإيران وقطر 

وال�سعودية؟!
اجلواب يف انتخابات املنامة املقبلة، ونتمّنى ك�سر قاعدة ح�سر 
الرت�سي���ح برئي�ض االحتاد املحل���ي، فامل�ساألة اأك���ر من التباهي 
���ة التنفي���ذي يف موؤمت���رات الكونغر�ض  واجللو����ض عل���ى من�سّ
وغره���ا، ولدى الع���راق �سخ�سّيات جديرة ميك���ن اأن تناط بها 
الثق���ة ومتار�ض دوره���ا الفاعل وتنتزع حقوق بلدن���ا بعيدًا عن 
اال�سطفاف���ات االنتخابي���ة لدع���م مر�سحن اإخ���وة واأ�سدقاء لن 
���د حمالت الدفاع ع���ن ملّفات عراقية  ن���رى اأي ح�سور لهم ُيع�سِّ
دولي���ة يف اللعبة، مع التاأكيد على اأن رئي����ض االحتاد االآ�سيوي 
���َر ق�سي���ة كرتن���ا املركزي���ة )رف���ع احلظ���ر ال���دويل( وعليه  نا�سَ
اأن ُيكّل���ل دورت���ه القادم���ة مبزيد م���ن االهتمام لنق���ل لعبتنا اىل 
م�س���اف االحت���ادات القارّي���ة وحت���رتف ب�سكل كام���ل من خالل 
تاأهي���ل م���الكات مفا�سلها عر جلان���ه وخرائ���ه، ويقرتب اأكرث 
م���ن تطّلعات اجلماهر العراقية نحو ِرفعة االأ�سود يف التدريب 
والتحكيم واللع���ب وُيبّدد قلقها املزم���ن بخ�سارتها الرهان على 

م�ستقبلها ب� "نران �سديقة"!

ولية �سلمان وقلق الأ�سود!

رات  ل تفوتنا الإ�سارة اإلى اأن متغيِّ
التكّتلت في انتخابات التحاد الآ�سيوي 

�سهدت انقلبات مفاجئة منذ عهد 
رئي�سه ال�سابق القطري محمد بن 

همام، ول اأمان مع الم�سالح الموؤّثرة في 
توظيف ال�سوت النتخابي

مقارنة رقمية بين الموا�سم الخم�سة الأخيرة لدوري الكرة الممتاز  

ال�سرطة الأعلى نقاطًا مع امل�سري �سليمان .. وعبدالزهرة 
يتفّوق بـ 28 هدفًا .. و36 مدربًا خارج اخلدمة!

 متابعة / املدى

ي�����س��ت��ع��ّد ن�����ادي ري�����ال م���دري���د ب��رئ��ا���س��ة 
جنوم   5 من  للتخّل�ض  بريز،  فلورنتينو 
من �سفوف املرنغي، قبل بداية املع�سكر 
دوري  بطل  �سيخو�سه  الذي  التح�سري 
اأوروبا، خلو�ض مناف�سات املو�سم  اأبطال 
االإيطايل  وحّدد   .2023  -  2022 اجلديد 
كارلو اأن�سيلوتي، املدير الفني لفريق ريال 
مدريد، الذي تّوج بلقب الدوري االإ�سباين 
اأبطال  دوري  ولقب  االإ�سباين  وال�سوبر 

اأوروبا رقم 14 يف تاريخ املرنغي.

ملو�سم  االإعداد  مع�سكر  مدريد  ريال  ويبداأ 
مت��وز   8 اجل��م��ع��ة  ي���وم   ،2023-2022
االأول،  الفريق  العبي  بح�سور  اجل��اري، 
ب��ع��د راح����ة الأك����رث م���ن 5 اأ���س��اب��ي��ع عقب 

التتويج بلقب دوري اأبطال اأوروبا.
اأن  االإ�سبانية  "ماركا"  �سحيفة  وذك��رت 
ريال مدريد يدر�ض موقف خم�سة العبن، 
م�سرهم،  ح�سم  اأن�سيلوتي  امل��درب  يريد 
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة االأ���س��ب��وع اجل�����اري. وي��اأت��ي 
ري��ال  مهاجم  مودريت�ض،  لوكا  ال�سربي 
على  نف�سه  اإث��ب��ات  يف  ف�سل  ال��ذي  م��دري��د 
نحو  امللكي،  �سيغادر  الذي  الفريق  قائمة 

يوفيت�ض  ي��رح��ل  االإي���ط���ايل.  فيورنتينا 
جماين  انتقال  لفيورنتينا،  دائمة  ب�سفقة 
الفح�ض  امل�ستقبل،  يف   %50 بيع  ب�سرط 
الطبي هذا االأ�سبوع. اإىل جانب يوفيت�ض، 
�سرحل  الذي  جيال،  ماريو  الالعب  ياأتي 
اإىل نادي الت�سيو ك�سفقة دائمة، مقابل 6 
ال�سروط  على  االتفاق  ومت  يورو،  مليون 
وا�سحة  غر  الروؤية  وتبدو  ال�سخ�سية. 
اآخر هو الرازيلي رينر  بالن�سبة لالعب 
جي�سو�ض. جي�سو�ض رحل عن ريال مدريد 
اإىل برو�سيا دورمتوند االأملاين معارًا قبل 
القوية  االإ�سافة  يحّقق  مل  ولكّنه  عامن، 

بطل  اإدارة  ج��ع��ل  م��ا  االأمل�����اين،  للعمالق 
اأوروبا تقّرر جتديد اإعارته.

الوجهة  ه��و  ال��رت��غ��ايل  بنفيكا  وي��ب��دو 
موا�سلة  اأج���ل  م��ن  جلي�سو�ض  االأق�����رب 
ال��ت��ط��ّور واحل�����س��ول ع��ل��ى ف��ر���ض اأك��ر 
للم�ساركة. املوهبة تاكيفو�سو كوبو، بات 
�سو�سيداد،  ري��ال  اإىل  االنتقال  من  قريبًا 
بعد  ال��ري��ال  م��ع  م�سرته  ق�سى  اأن  بعد 
م��ع��ارًا، يف  اإل��ي��ه��م يف 2019  االن�����س��م��ام 

اأندية ريال مايوركا وفياريال وخيتايف.
الالعب الرابع هو داين �سيبايو�ض، الذي 
بوجود  امل�ساركة  يف  �سعبة  فر�سه  باتت 

اأوري��ل��ن  وو���س��ول  كامافينجا  اإدواردو 
حيث  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  ت�سواميني، 
تبدو كافة االحتماالت مفتوحة، اإما ببقائه 

اأو اإعارته اأو رحيله نهائيًا.
الذي  االأ�سماء  اآخر  بات  اأ�سين�سيو  ماركو 
الفريق،  من  اإخراجه  عن  املرنغي  يبحث 
عقده  نهاية  على  واح��د  ع��ام  يتبّقى  حيث 
يعر�ض  مل  وال���ن���ادي  م���دري���د،  ري����ال  يف 
هذا  اأ�سين�سيو  يرحل  وقد  التجديد.  عليه 
ال�سيف �سوب ميالن االإيطايل اأو اأر�سنال 
حتى  البقاء  ل  يف�سّ رمّب��ا  اأو  االإنكليزي، 

نهاية عقده.

نــجــوم   5 ــــن  م ـــ�ـــص  الـــتـــخـــّل ـــــــروم  ي ــــد  ــــدري م ـــــــال  ري

 بغداد / املدى

اإلتقى وزي���ر ال�سب���اب والريا�سة 
عدن���ان درجال، عددًا م���ن مديري 
دوائ���ر ال���وزارة يف مكتب���ه مبقر 
ا�ستع���دادات  لبح���ث  ال���وزارة، 
ت�سيي���ف الع���راق بطول���ة كاأ����ض 
اخللي���ج العرب���ي 25، الت���ي م���ن 
املُق���ّرر اإقامتها يف الب�سرة للفرتة 
م���ن 6 اإىل 19 �سهر كانون الثاين 

. 2023
ا�ستعرا����ض  االإجتم���اع  وتن���اول 
املتعّلق���ة  اال�ستع���دادات  كاف���ة 
ة  بالبطول���ة، والرتتيب���ات اخلا�سّ
لت�سيي���ف  الرئي�سي���ن  بامللعب���ن 
مناف�س���ات البطول���ة، ف�س���اًل ع���ن 
مالع���ب التدريب، وكل م���ا يتعّلق 
ة باملباريات،  بالتجهيزات اخلا�سّ
وفن���ادق  اجلماه���ر،  وا�ستقب���ال 
االإقام���ة، واالإعا�س���ة، واج���راءات 
الو�س���ول بداي���ة م���ن املط���ار ث���م 
الفنادق واملالعب وحتى املغادرة، 
والنقل التلف���ازي، كما مّت مناق�سة 
االج���راءات اخلا�س���ة با�ستخراج 

امل�سارك���ة  لل���دول  التاأ�س���رات 
حتقي���ق  وكيفي���ة  وجماهره���ا، 
النجاح لها على خمتلف االأ�سعدة 

الفنية واالإدارية واللوج�ستية.
اإىل  الوزي���ر  ا�س���ار  جانب���ه،  م���ن 
الدعم ال���ذي يقّدمه رئي�ض جمل�ض 

ال���وزراء واحلكوم���ة بوزاراته���ا 
كافة ل���وزارة ال�سب���اب والريا�سة 
اخلا����ض  برناجمه���ا  لتنفي���ذ 
واالأم���ور  البطول���ة،  بت�سيي���ف 
ان  م�سيف���ًا  توفره���ا،  الواج���ب 
االجتماع���ات �ستك���ون يف انعقاد 

م�ستم���ّر، وهناك مناق�سات دائمية 
م���ع جمي���ع اجله���ات احلكومي���ة 
وغ���ر احلكومي���ة ال�سان���دة قب���ل 
بدء البطولة، موؤّكدًا عزم اجلميع 
لتحقيق جناح وتفّوق العراق يف 

ت�سييف البطولة االأهم خليجيًا.
التنفي���ذي الحت���اد  املكت���ب  وكان 
لك���رة  العرب���ي  اخللي���ج  كاأ����ض 
الق���دم قد اأنهى مرحل���ة طويلة من 
م���دى جاهزي���ة  لبي���ان  االنتظ���ار 
لت�سيي���ف  الب�س���رة  مدين���ة 
لكاأ����ض   25 البطول���ة  مناف�س���ات 
يف  وح�س���م  العرب���ي،  اخللي���ج 
جل�ست���ه املُنعق���دة ي���وم اخلمي�ض 
تنظي���م  اأحّقي���ة  ق���رار  املا�س���ي 
املدينة للن�سخة املٌقبلة، مع تقدمي 
الدع���م الكامل من اأج���ل اإجناحها 
عطف���ًا عل���ى الوع���ود احلكومي���ة 
والريا�سية العراقي���ة التي وّثقها 
اخلليج���ي  االحت���اد  تنفي���ذي 
التفّق���دي  وف���ده  زي���ارات  خ���الل 
م���ّرة  م���ن  الأك���رث  التنظي���م  ملل���ف 
وكان اآخره���ا منت�س���ف �سهر اأيار 

املا�سي.

وزير الريا�سة يبحث متطّلبات اإجناح خليجي 25

 بغداد / املدى

عق���دت جلن���ة ك���رة ال�س���االت وال�ساطئّية يف 
احت���اد ك���رة الق���دم، اجتماع���ًا م���ع الطواق���م 

التحكيمّية لدوري ال�ساالت وال�ساطئية.
وقال رئي�ض جلن���ة كرة ال�ساالت وال�ساطئّية، 
عل���ي عب���د احل�س���ن، اإن االجتم���اع تدار����ض 
متطلبات النهو�ض بواق���ع ُحكام دوري الكرة 
ال�ساطئي���ة، واإيج���اد احلل���ول له���ا واالرتق���اء 
اأدائه���م  مب�ستواه���م، والعم���ل عل���ى تطوي���ر 
ومناق�سة �سلبيات وايجابّيات املو�سم املا�سي 

لتجاوزها يف املو�سم املقبل.
واأ�س���اف: اإن االجتماع ناق����ض �سرورة اإقامة 
بواق���ع  للنهو����ض  احُل���كام  ل�سق���ل  دورات 

الدوري بعد النجاح الكبر.
من جهته، اأكد نائب رئي�ض جلنة كرة ال�ساالت 
وال�ساطئّي���ة، زي���اد �سام���ل اإن االجتم���اع كان 
مثمرًا للتعّرف على كل ما يهمُّ �سريحة احُلكام 
واال�ست���زادة م���ن املعلوم���ات الت���ي ته���مُّ هذه 
ال�سريح���ة املهم���ة، ُم�سيدًا بجه���ود احتاد كرة 
الق���دم لرعايت���ه ودعم���ه جلن���ة ك���رة ال�ساالت 

وال�ساطئّية واللجان العاملة فيها.
وي�سهد مقر احتاد الكرة االيام هذه لقاء نخبة 

م���ن احل���كام لتذلي���ل املعوقات الت���ي تعرت�ض 
م���ع  يتنا�س���ب  مب���ا  وحّله���ا  واجباته���م  اأداء 
حاجته���م لتوفر اب�س���ط م�ستلزم���ات النجاح 
يف املهم���ة. فقد التق���ى النائ���ب االأول لرئي�ض 
احتاد كرة القدم، علي جبار اال�سبوع احلايل، 
وبح�س���ور ع�سو االحت���اد امل�سرف على جلنة 
احل���ّكام رحي���م لفت���ة، واالأمن الع���ام لالحتاد 
حمم���د فرحان، ع���ددًا من احُل���ّكام املتعر�سن 

على عمل جلنة احُلكام.
وقال جب���ار: اإن املكتب التنفيذي لالحتاد يعدُّ 
احل���كام املرتك���ز االأ�سا�س���ي لنج���اح وتطوير 
املنُظوم���ة الكروّية، وي�سع���ى جاهدًا لالرتقاء 
بواق���ع التحكي���م. واأ�س���اف :اإذا كان���ت هناك 
م�س���اكل وتقاطع���ات ب���ن احُل���كام وجلنته���م 
فيج���ب اأن حتّل باحل���وار من اأج���ل الو�سول 
اإىل اأف�س���ل احلل���ول. وا�ستم���ع جب���ار لع���دٍد 
م���ن مطالب احل���ّكام واعرتا�ساتهم عل���ى اآلّية 
وطبيع���ة عم���ل جلنة احل���كام، ووعده���م باأن 
مطالبه���م �ستك���ون حم���َط اهتم���ام ودرا�س���ة، 
و�ستعر����ض عل���ى املكت���ب التنفي���ذي الحت���اد 
الك���رة م���ن اأجل الو�س���ول اإىل حل���ول ناجعة 
تنهي التقاطعات وت�سه���م بالنهو�ض بالعملّية 

التحكيمّية من جميع اجلوانب.

جلنــة كرة ال�ســالت وال�ســاطئية 
جتتمع مع حّكامها
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 لطفي حاتم

تركت الم�ؤ�ش�شات االهلية اآثار 
ج�شيمة على تط�ر بنية العراق 

االجتماعية وما رافقها من تغيرات 
فعلية تمثلت با�شتبدال ق�انين 

الدولة باأعراف الم�ؤ�ش�شات االهلية 
وتح�يل ال�شراعات االجتماعية 

في الت�شكيلة العراقية الى نزاعات 
ع�شائرية.

ان تاأثري املوؤ�ش�ش����ات االهلية - ال�شيا�ش����ية 
االجتماعي����ة – تباين����ت عل����ى بن����اء دول����ة 
ت�شكيلته����ا  و�شياغ����ة  الوطني����ة  الع����راق 

االجتماعية.
انطالق����ا م����ن ذل����ك ن�شع����ى اىل متابع����ة تلك 
التب����دالت وحتدي����د تاأثرياتها عل����ى تراجع 
الكفاح الوطن����ي الدميقراطي وفق املحاور 

التالية:
اأوال- ن�ش����وء الدول����ة العراقي����ة وت�شكيلتها 

االجتماعية.
والنظ����م  االهلي����ة  املوؤ�ش�ش����ات  ثاني����ا- 

اجلمهورية.
وبن����اء  الدكتاتوري����ة  انهي����ار  ثالث����ًا— 

املحا�ش�شة الطائفية.
متا�شي����ا وال����روؤى املثارة نعم����د اىل درا�شة 

م�شامينها بكثافة بالغة.
وتط����ور  العراقي����ة  الدول����ة  ن�ش����وء  اأوال- 

ت�شكيلتها االجتماعية.
بات معروف����ا ان الدولة الوطني����ة العراقية 
ن�شاأت باإرادة خارجي����ة مرتابطة وم�شالح 
الراأ�شم����ال الربيط����اين الواف����د الهادفة اىل 
تر�شي����خ بني����ة اداري����ة – اقت�شادية خادمة 
لتط����ور الراأ�شم����ال الكم����ربادوري الوافد. 
العراقي����ة  الدول����ة  ن�ش����وء  م����ع  تالزم����ا  و 
ظه����رت طالئع الطبق����ة العاملة العراقية يف 
املوانئ وال�ش����كك احلديدة و�شركات النفط 
الوطنية.وب�شبب روحه����ا الوطنية متيزت 
الطبقة العاملة العراقية بنزعتها ال�شيا�شية 
املناه�ش����ة للهيمن����ة االأجنبي����ة. ومناه�ش����ة 
للكولونيالي����ة  العراقي����ة  العامل����ة  الطبق����ة 
ال�شيا�شي����ة ترابط����ت وروؤى اأيديولوجي����ة 
كيفي����ة  يف  ال�شيا�ش����ي  حزبه����ا  اعتمده����ا 
ال�شيا�شي����ة  الدول����ة  �شلط����ة  الو�ش����ول اىل 

وبناء دولة العدالة االجتماعية.
م����ن جانبه����ا عمل����ت الهيمن����ة الكولونيالية 
عل����ى �شياغ����ة ت�شكيل����ة اجتماعي����ة عراقية 
تتنا�ش����ب و�شيانة م�شاحله����ا اال�شتعمارية 
عرب خلق طبقة اجتماعية موالية للراأ�شمال 
الربيط����اين بع����د ان وزعت اأرا�����ض الدولة 

على �شي����وخ الع�شائر وما نت����ج عن ذلك من 
ن�شوء طبقة اقطاعي����ة مهيمنة يف العالقات 

االجتماعية العراقية.
بع����د  الطبقي����ة  الع����راق  ت�شكيل����ة  متي����زت 
بن�شاأته����ا  للع����راق  الربيط����اين  االحت����الل 
اخلارجي����ة  بالن�ش����اأت  ممثل����ة  اخلارجي����ة 
للطبق����ة العاملة التي ظه����رت بفعل م�شالح 
ال�شركات النفطية والطبقة االقطاعية التي 
حتولت من طبق����ة الوجاهة الع�شائرية اىل 
طبق����ة اقطاعي����ة مالك����ة ل����روات واأرا�شي 

الع�شرية.
التحول االجتماع����ي ال�شيا�شي رافق وعزز 
طبقة التج����ار التي اأم�شت ركي����زة �شيا�شية 

اجتماعية للهيمنة اال�شتعمارية.
والنظ����م  االهلي����ة  املوؤ�ش�ش����ات  ثاني����ا- 

اجلمهورية.
اأدى انت�ش����ار ث����ورة 14 مت����وز اىل انهي����ار 

الهيمنة الربيطانية على العراق وا�شتبدال 
قوانينه����ا اال�شتعماري����ة بقوان����ن وطني����ة 
اأحدث����ت تغريات �شيا�شي����ة - اجتماعية يف 
الع����راق اأف�ش����ت اىل تغ����ريات يف ت�شكيل����ة 
ال�شيا�ش����ي  وفكره����ا  االجتماعي����ة  الع����راق 
حيت تطورت الربجوازية ال�شغرية ممثلة 
ب�شبكة ق����ادة املوؤ�ش�شة الع�شكرية والكوادر 
العاملة يف اجهزة الدولة االإدارية وما نتج 
عنها م����ن ت�شكل حتالف �شيا�شي بن كوادر 
اأجهزة الدولة االدارية وبن �شبكة ال�شباط 

يف قيادة �شلطة الدولة العراقية.
انت�شار فك����ر الوطني����ة - الدميقراطية لدى 
الطبق����ة العامل����ة وحزبه����ا ال�شيا�شي ف�شال 
ع����ن تنامي الوطنية العراقية لدى االأحزاب 
ال�شيا�شي����ة االأخ����رى واإن����دالع ال�شراع����ات 
ال�شيا�شي����ة ب����ن التي����ارات الوطنية ب�شبب 
هيمن����ة الفك����ر االيديولوج����ي عل����ى كف����اح 

القوى الوطنية املت�شارعة.
كافح����ت  الت����ي  وااله����داف  ال�شع����ارات  ان 
العراقي����ة  التحرري����ة  الوطني����ة  احلرك����ة 
ايديولوجي����ة  ب�شبغ����ة  ات�شم����ت  حتقيقه����ا 
جت�ش����د ب�شع����ار الوح����دة العربي����ة الفورية 
رغ����م اخت����الف البن����ى الفكري����ة – الطبقية 

لت�شكيالت الدول العربية.
 تغلي����ب اجلانب االأيديولوجي يف ال�شراع 
ال�شيا�ش����ي مل يقت�شر على الق����وى القومية 
و�شعاره����ا بناء دولة الوح����دة العربية، بل 
�شمل ق����وى الي�شار اال�شرتاك����ي التي كانت 
العامل����ة  الطبق����ة  دول����ة  بن����اء  اىل  ت�شع����ى 
بغ�����ض النظر ع����ن م�شتوى تط����ور طبقاتها 
االجتماعي����ة والق����وى ال�شيا�شي����ة الفاعل����ة 

فيها.
ان ال�شراع����ات ال�شيا�شي����ة ح����ول �شعارات 
اأيديولوجي����ة مل تكن ذات �ش����رورة وطنية 
الق����وى  وق����وف  اىل  اأدى  ال����ذي  االم����ر 
مت����وز  ث����ورة  اإج����راءات  م����ن  املت�ش����ررة 
الوطني����ة وراء التكتل القوم����ي و�شعاراته 
النزاع����ات االيديولوجي����ة  املثالي����ة. واأدت 
اىل  العراقي����ة  ال�شيا�شي����ة  االأح����زاب  ب����ن 
يف  الع�شكري����ة  الدكتاتوري����ة  تكري�����ض 
ال�شلطة الوطنية ومتكن قادتها الع�شكرين 
من التحك����م بنزاعات االح����زاب ال�شيا�شية 
به����دف ا�شعاف احلرك����ة الوطنية يف حياة 

البالد ال�شيا�شية.
ال�شراع����ات  يف  الك����ربى  التغ����ريات 
الوطنية ات�شعت بع����د ا�شتالم حزب البعث 
لل�شلط����ة ال�شيا�شي����ة اذ �شكل����ت طموحات����ه 

�شع����ار  حتقي����ق  اىل  الهادف����ة  ال�شيا�شي����ة 
دولة عربي����ة واحدة مبا يتنا�ش����ب وروؤيته 

االأيديولوجية.
ان تراجع ال����روؤى اال�شرتاتيجي����ة البعثية 
عل����ى ال�شعي����د القوم����ي اأدت اىل انكفائ����ه 
للحفاظ عل����ى �شلطته ال�شيا�شية يف العراق 
معتم����دا عل����ى تاأجي����ج النزع����ات الطائفي����ة 
حي����ث ا�شتط����اع حتجيم اجل����وار االيراين 
واحلد م����ن طموحاته الطائفي����ة بالو�شول 

اىل ال�شلطة ال�شيا�شية.
ثالث����ًا- انهي����ار الدكتاتوري����ة واملحا�ش�شة 

الطائفية.
وحروبه����ا  الديكتاتوري����ة  �شن����وات  ان 
الطائفي����ة اخلارجي����ة – الداخلي����ة اأدت اىل 

كرة من التبدالت اأبرزها:
الطائفي����ة  احل����رب  ا�شتم����رار  اف�ش����ى   -
العراقي����ة - االإيراني����ة اىل حتفي����ز الطائفة 
اىل  اله����ادف  ال�شيا�ش����ي  للعم����ل  ال�شيعي����ة 
ع����ن  ف�ش����ال  ال�شيا�شي����ة  �شيادته����ا  تعزي����ز 

هيمنتها الفقهية و�شعائرها الطائفية.
- تف����كك قطاع الدولة االقت�شادي وحتويله 
ال�شرائ����ح  القط����اع اخلا�����ض وتنام����ي  اىل 

البريوقراطية.
- تزايد اعتماد الدولة العراقية على القطاع 

النفطي وحتويلها اىل دولة ريعية.
- حتال����ف الك����وادر االإداري����ة والع�شكري����ة 
احلاكم����ة وت�شكي����ل طبق����ة كمبورادورية - 

بريوقراطية جديدة.
االجتماعي����ة   - ال�شيا�شي����ة  التب����دالت   -
وانت�شار الفكر الطائفي يف ت�شكيلة العراق 

االجتماعية اف�شت اىل حتول �شلطة الدولة 
ال�شيا�شي����ة اىل �شلطة اإرهابي����ة وا�شقاطها 

من قبل قوى االحتالل االأمريكي.
- ا�شق����اط الديكتاتوري����ة البعثية مب�شاعدة 
طائف����ي  انت�ش����ار  اىل  اف�ش����ى  خارجي����ة 
�شيعي م�شاند من اجل����وار الطائفي وقوى 
االحت����الل االأمريك����ي وم����ا نت����ج عنهم����ا من 
حتويل النزاع����ات االجتماعية اىل نزاعات 

طائفية.
ان تقا�ش����م اأجه����زة الدول����ة ال�شيا�شي����ة بن 
املذاهب والقوميات باتت خطرا على تطور 

الدولة العراقية يتمثل ب�:
اأواًل- حتول النزاعات الطبقية اىل نزاعات 
طائفية وما ي�شفر عن����ه من �شراعات اأهلية 

طائفية.
ثانيًا- انتقال نزاعات الت�شكيلة االجتماعية 
من نزاعات بن م�شالح القوى الطبقية اىل 

نزاعات بن تيارات الطوائف ال�شيا�شية.
ثالث����ًا- تف�شي التغ����ريات امل�ش����ار اليها اىل 
تراج����ع بني����ة الع����راق ال�شيا�شي����ة وحب�ض 

تطورها بامل�شالح الطائفية.
رابع����ًا- تنام����ي مي����ول الديكتاتوري����ة عرب 
انت�ش����ار اال�شطه����اد ال�شيا�ش����ي والطائف����ي 

�شد القوى الوطنية العراقية.
خام�ش����ًا — تق����ود النزاع����ات الطائفية اىل 
ح����روب اأهلية وتعم����ل على اأدام����ة الهيمنة 

اخلارجية.
ان املو�شوع����ات املثارة تف�ش����ي اىل عرقلة 
اىل  وتف�ش����ي  الدميقراط����ي  الدول����ة  بن����اء 

تدمري بنيتها ال�شيا�شية – االجتماعية.

يف الع���ام الق���ادم وحتدي���دا ي���وم 23 
/ مت���وز / 2023 يبل���غ عم���ر معاهدة 
ل���وزان مائ���ة ع���ام ويف ه���ذا التاريخ 
تنته���ي ال�شالحية الزمني���ة للمعاهدة 
املذكورة، هذا التاريخ هو الذي ا�شعل 
ع���ن  االجتماع���ي  التوا�ش���ل  مواق���ع 
م�ش���ري املو�شل والرغب���ة الرتكية يف 
�شمه���ا اليه���ا وتظهر اح���دى ال�شحف 
العربية الرئي�ض رجب طيب اردوغان 
ام���ام خارط���ة  وب�شرتت���ه الع�شكري���ة 
لرتكي���ا دخل���ت املو�ش���ل يف حدودها 
اجلنوبي���ة وامعان���ا يف ه���ذا اال�شكال 
املو�ش���ل  ان  اىل  يق���ول  م���ن  يذه���ب 
بحدوده���ا  نين���وى  حمافظ���ة  لي�ش���ت 
احلالي���ة بل ه���ي والية املو�ش���ل التي 
وال�شليماني���ة  كرك���وك  ت�ش���م  كان���ت 
واربيل وحمافظة نين���وى احلالية اذ 
يع���زوا البع�ض هذا الهو�ض يف مواقع 
الوا�شل االجتماعي اىل الن�ض اله�ض 
الت���ي ج���اءت عليه���ا معاه���دة ل���وزان 
املتعل���ق برت�شيم احلدود م���ع العراق 

مع تركيا.
املعاه���دة املوقع���ة يف مدين���ة ل���وزان 
بتاريخ 24 / متوز / 1923 املت�شمنة 
)143( مادة موزعة على ثالثة اجزاء. 
اجلزء االول – وهو املعني ب�شطورنا 
هذه - جاء ق�شم���ه االول حتت عنوان 
اذ  باالرا�ش���ي(  املتعلق���ة  )البن���ود 
ت�شمن���ت تر�شي���م احلدود م���ن البحر 
اال�ش���ود والبح���ر االبي����ض املتو�ش���ط 
و�شوري���ا  واليون���ان  بلغاري���ا  اىل 
اليطالي���ا  اجل���زر  ع���ن  والتن���ازالت 
مب�شروال�شودان  املتعلقة  والتنازالت 
والتعام���ل م���ع التوان�ش���ة واملغارب���ة 
وم���ع  فرن�ش���ن  مواطن���ن  ب�شفته���م 
مواطن���ن  باعتباره���م  الليب���ن 
ايطالي���ن واملوق���ف م���ن االت���راك يف 
الربيطاني���ة،  واجلن�شي���ة  قرب����ض 
وع���ن احل���دود م���ع املاني���ا والنم�ش���ا 
وبولندا وروماني���ا والدولة ال�شربية 
والدول���ة  ال�شلوفيني���ة  الكرواتي���ة 
ح�شم���ت  اذ  الت�شيكو�شلوفاكي���ة 
املعاه���دة مو�شوع تر�شي���م االرا�شي 
ب�ش���كل حا�شم، اال ان االمر خمتلف يف 
مو�ش���وع تر�شيم احل���دود مع العراق 

فلن يطولها احل�شم.
اذ ان ن����ض الفق���رة 2 من امل���ادة 3 من 
الق�ش���م االول م���ن املعاه���دة املتعل���ق 
برت�شي���م احلدود بن الع���راق وتركيا 
قد ج���اء ن�شا بال�شكل الت���ايل: )تر�شم 
احل���دود ب���ن تركي���ا والع���راق وف���ق 
ترتيبات ودية يت���م ابرامها بن تركيا 
وبريطاني���ا يف غ�ش���ون ت�شعة ا�شهر. 
يف حالة ع���دم التو�شل اىل اتفاق بن 
احلكومت���ن خ���الل الوق���ت املذك���ور، 

ع�شب���ة  جمل����ض  اىل  الن���زاع  يح���ال 
الرتكي���ة  احلكومت���ان  تتعه���د  االمم. 
والربيطانية ب�شكل متبادل باأنه ريثما 
يتم التو�شل اىل قرار ب�شاأن مو�شوع 
حت���ركات  اي  حت���دث  ل���ن  احل���دود 
ع�شكري���ة اوحتركات اخ���رى قد تعدل 
ب���اي �شكل من اال�شكال احلالة احلالية 
الت���ي �شيعتم���د م�شريه���ا  لالرا�ش���ي 
النهائ���ي عل���ى هذا الق���رار(. مما تقدم 
يالحظ ان ه���ذا الن�ض يحي���ل مو�شع 
الن���زاع – يف حال���ة ع���دم االتف���اق – 
خم���ول  االمم  ع�شب���ة  جمل����ض  ف���اأن 
مبوجب احكام ه���ذه االتفاقية للف�شل 
يف الن���زاع باعتربه���ا اجلهة الوحيدة 
املخول���ة بذلك هذا اوال، ام���ا ثانيا فان 
مدة الت�شع���ة ا�شهر الواردة يف الن�ض 
اع���اله هي م���دة تنظيمي���ة ولي�ض مدة 
�شقوط، و ثالثا يالحظ غياب ال�شوت 
العراق���ي يف هذا الن����ض الن ال�شوت 
االعل���ى لربيطاني���ا باعتباره���ا دول���ة 

انتداب.
االنت���داب  م���دة  انته���اء  ق���رب  م���ع 
مت  فق���د  الع���راق  عل���ى  الربيط���اين 
اب���الغ املعني���ن يف الع���راق م���ن قبل 
مل���ك بريطاني���ا العظمى ان���ه م�شتعد 
لع�شد تر�شيح العراق لدخول ع�شبة 
االمم �شن���ة 1932 ومل���ا كان���ت امله���ام 
االنتدابية �شتنتهي تلقائيا عند دخول 
الع�شب���ة وحيث ان ملك العراق وملك 
بريطانب���ا العظم���ى يروم���ان توثيق 
العالق���ات بينهم���ا ب�شفتهم���ا ملك���ن 
م�شتقلن فال بد واحلالة هذه من عقد 
معاهدة حتالف و�شداقة بن البلدين 
وفع���ال فق���د ان�شرف���ت ارادتهم���ا اىل 
بلوغ هذه الغاية وهي ابرام معاهدة 
لك���ي ت�شب���ح ناف���ذة مبج���رد دخ���ول 
وبغي���ة  االمم  ع�شب���ة  اىل  الع���راق 
حتقي���ق ذلك فق���د فو�ض مل���ك العراق 
نوري ال�شعيد رئي�ض الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة حينئ���ذ وع���ن بريطاني���ا 
العظم���ى مت تفوي�ض ال�شر فرن�شي�ض 
ال�شام���ي  املعتم���د  همفري���ز  ه���ري 
يف  الربيطاني���ة  اجلالل���ة  ل�شاح���ب 
العراق من اجل الو�شول اىل حتالف 
وثيق توطيدا ل�شداقتهما وتفاهمهما 
وق���د  احل�شن���ة.  و�شالتهم���ا  ال���ودي 
مت االتف���اق عل���ى اج���راء م�ش���اورات 
تام���ة و)�شريحة( يف جمي���ع �شوؤون 
مت����ض  الت���ي  اخلارجي���ة  ال�شيا�ش���ة 
م�شاحلهم���ا امل�شرتك���ة وق���د اف�ش���ت 
تل���ك امل�ش���اورات اىل اب���رام املعاهدة 
العراقي���ة – الربيطانية وملحقها يف 
ي���وم 30 / حزيران / 1930 املتكونة 
م���ن )11( م���ادة م���ع ملح���ق بفقرات 

عدة.

مل تك���ن ه���ذه املعاهدة حم���ل ترحيب 
م���ن قب���ل ال�شع���ب العراق���ي لقناعت���ه 
ب���ذات  للربيطاني���ن  حتتف���ظ  بانه���ا 
له���م يف عه���د  ال�شالحي���ات املخول���ة 
ا�شتم���رار  اىل  وتف�ش���ي  االنت���داب 
الع���راق يف التبعي���ة له���م االم���ر الذي 
جع���ل االحتجاجات تتو�شع والرف�ض 
يت�شاعد واال�شوات تطالب باأ�شتقالة 
بامل�شال���ح  ت�ش���ر  كونه���ا  احلكوم���ة 
العراقي���ة خا�شة وانه���ا ال تختلف عن 
وتعط���ي   1926 و   1922 معاهدت���ي 
للربيطان���ن املزي���د م���ن ال�شالحيات 
الت���ي تط���ول ا�شتق���الل البل���د ونه���ب 
�شوؤون���ه  يف  والتدخ���ل  ثروات���ه 

الداخلية.
اال ان االم���ر امللف���ت يف هذه االتفاقية 
ه���و حك���م الفق���رة االخرية م���ن املادة 
اخلام�ش���ة م���ن املعاه���دة الت�ض ن�شت 
الع���راق  مل���ك  جالل���ة  )ي���اأذن  عل���ى: 
ل�شاح���ب اجلالل���ة الربيطانية يف ان 
يقي���م ق���وات يف االرا�ش���ي العراقي���ة 
وفق���ا الح���كام ملحق ه���ذه املعاهدة(. 
امللح���ق  م���ن   )1( الفق���رة  ان  كم���ا 
ن�ش���ت عل���ى: ).. ول�شاح���ب اجلاللة 
الربيطاني���ة اي�ش���ا ان يقيم قوات يف 
املو�ش���ل..( ملدة حدده���ا امللحق ويف 

قراءة لهذا الن�ض ي�شتنتج مايلي:
1�� ان املو�شل ار�ض عراقية اذ خولت 
الربيطانين بع���د اذن ملك العراق ان 
تقيم القوات الربيطانية يف املو�شل، 
يف  االقام���ة  ان  اخ���رى  وبعب���ارة 
املو�ش���ل جاءت باملوافق���ة من الطرف 
االخ���ر يف املعاه���دة �شاحب االر�ض. 
وه���ذا يعن���ي ان اجلان���ب الربيطاين 

يقر بعراقية املو�شل
2����� عندما طلب الع���راق دخول ع�شبة 
االمم كان���ت املعاهدة اح���دى الوثائق 
املرفق���ة بالطل���ب العراق���ي وان قبول 
ع�شب���ة االمم املتح���دة للطل���ب يعن���ي 
ايذان���ا بانته���اء االنت���داب اوال تنفيذ 
املعاه���دة ثاني���ا وه���و ما ن�ش���ت عليه 

املادة احلادية ع�شرة من املعاهدة.
3�� ان امل���ادة 3 / 2 من معاهدة لوزان 
امل�شار اليه���ا اعاله ن�شت على تر�شيم 
يف  والع���راق  تركي���ا  ب���ن  احل���دود 
غ�ش���ون ت�شعة ا�شه���ر ويف حالة عدم 
التو�شل اىل اتف���اق يحال النزاع اىل 
جمل����ض ع�شب���ة االمم، والنته���اء تلك 
امل���دة التي ه���ي مدة تنظيمي���ة ولي�ض 
م���دة �شق���وط، فيكون جمل����ض ع�شبة 
االمم ه���و �شاح���ب الف�ش���ل يف ه���ذا 
املو�ش���وع فيك���ون ق���د ح�ش���م النزاع 
ل�شال���ح الع���راق باعتم���اده املعاه���دة 
العراقية – الربيطانية وملحقها �شببا 
يف قبوله ع�شوا يف الع�شبة واملثبت 
فيها ان املو�شل عراقية وال زالت هذه 
الوثيقة �شم���ن ار�شيف االمم املتحدة 
وريث���ا  باعتباره���ا  ه���ذا  يومن���ا  اىل 
لع�شب���ة االمم. وباخت�شار ان جمل�ض 
ع�شب���ة االمم قب���ل ع�شوي���ة الع���راق 
عل���ى وفق حدوده املثبتة يف املعاهدة 

العراقية الربيطانية وملحقها.
تفاخ���روا  املو�شلي���ون   - مالحظ���ة 
بانتمائه���م للعراق ون�ش���دوا ن�شيدهم 
املو�شلي ردا على معاهدة لوزان وقد 
كت���ب كلم���ات الن�شي���د ا�شماعيل احمد 
ف���رج وحلن���ه حنا بطر����ض يف5 / 1 / 

1925 وجاء مطلعه:
)ل�ش���ت يا مو�ش���ل اال دارع���ز وكرامة 
في���ك  حب���ذا  الع���راق  فردو����ض  ان���ت 

االقامة(

جمتمعن���ا  ب���اإن  يومي���ا  االنب���اء  تطالعن���ا   
العراق���ي يتعر����ض اإىل خماط���ر وحتديات 
قد ته���دد م�شتقبل االأم���ن االجتماعي مع كل 
التداعيات ال�شلبية املتوقعة لالمن “الفردي 
واجلماعي” يف كاف���ة حقول احلياة. االمر 
ال���ذي يدفعن���ا الإعادة �شياغ���ة مفهوم االمن 
االجتماع���ي يف اإط���اره وم�شمونه ال�شامل 
ب�ش���ورة و�ش���ح بع����ض جوانبه���ا الباحث 
حم�شن باقر حممد �شالح املو�شوي: “يكفل 
)االم���ن االجتماعي( كل اجلوان���ب االمنية 
الت���ي يحتاجه���ا الف���رد يف جمتمع���ه. اأمنه 
على نف�شه من االخط���ار املحدقة به. واأمنه 
عل���ى ماله من الل�شو�ض و�ش���ركات ال�شطو 
واالحت���كار. واأمن���ه عل���ى عائلت���ه واأبنائ���ه 
وبنات���ه من الثقاف���ات امل�شت���وردة واملعلبة 
باإ�ش���كال مغرية. واأمن���ه الغذائي مبواجهة 
عوام���ل التخري���ب االقت�ش���ادي ومكافح���ة 
االنت�ش���ار  اإن  امل�شت�شري���ة.”  البطال���ة 
ال�شاح���ق عل���ى داع����ض وحترير م���ا يقارب 
من ثل���ث ارا�ش���ي العراق مك���ن العراق من 
الو�ش���ول ملرحلة م�شرق���ة يفرت�ض معها اأن 
تعزز الوحدة االن�شج���ام والتاآلف الوطني 
ب���ن العراقي���ون مبختل���ف اأطيافه���م ع���رب 
م�شاحة الع���راق اجليو�شرتاتيجية خا�شة 
كون اجلميع يرنو للعي�ض معا يف ظل مناخ 
اآمن جمتمعيا واقت�شاديا وثقافيا بعيدا عن 
كل م���ا يج���ري م���ن اإنق�شام���ات �شيا�شية اأو 
ايدولوجي���ة اأوتقالي���د واأع���راف جمتمعية 
الع�شائري���ة،  “الدك���ة  الزم���ن  عف���ى عليه���ا 
الث���اأر القبل���ي وغريه���ا”. علما ب���اإن ما يقع 
يومي���ا من اأحداث موؤ�شف���ة ت�شيب املجتمع 
املدين العراق���ي باأ�شرار ج�شيم���ة ينباأ عن 
�ش���ور ماآ�شاوي���ة اأن�شانيا تتمث���ل باأخرتاق 
ن�شي���ج املجتم���ع العراق���ي بق�ش���د اإ�شعافه 
معها يحت���اج معها العراق اإىل تاأ�شي�ض عقد 
اإجتماعي جديد ت�شوده امل�شاركة ال�شيا�شية 
يف ظل  احلقيقية” الفاعلة  “الدميقراطي���ة 
من العدالة االجتماعية واإت�شاقا مع الفر�ض 
املنا�شب���ة الأدارة البالد وفق���ا للحكم الر�شيد 
Good Governance من خالل االنفتاح 
الدميقراط���ي والتب���ادل ال�شلم���ي لل�شلط���ة 
ب�شورة جت�ش���د حقيقة نتائ���ج االنتخابات 
يف  العراقي���ون  خا�شه���ا  الت���ي  االخ���رية 
العا�شر من اأوكتوبر 2021 والتي اعتمدها 
املجتم���ع ال���دويل باعتبارها االك���ر نزاهة 
برغم قلة ن�شبة امل�شاركة ال�شعبية )مايقارب 
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 لع���ل م���ن اأب���رز التحدي���ات الت���ي حتت���اج 
ملواجه���ة حكومي���ة وجمتمعي���ة �شاملة تلك 
التي تب���ن اأهمي���ة متابعة م�ش���ار املواجهة 
اجل���ادة للمخاط���ر االمني���ة الت���ي يتعر�ض 
له���ا �شعبن���ا يف الداخ���ل ابرزه���ا اأنح���دار 
منحن���ى امل�ش���ار البي���اين الأح���رتام حقوق 
االن�ش���ان وعل���ى راأ�شها احل���ق اال�شيل يف 
البقاء على احلي���اة ما يتطلب من ال�شلطات 
احلكومي���ة املعني���ة تفعي���ل اأرادة �شيا�شية 
واأمنية فوالذية ملواجهة كل انواع االرهاب 

والعن���ف منع���ا لالعت���داءات املتك���ررة على 
فئ���ات من نخ���ب �شعبنا منها مث���ال الطواقم 
الطبي���ة والتدري�شي���ة والت���ي و�شل���ت حلد 
اجلرائ���م اخلط���رية ذه���ب �شحيته���ا ع���ددا 
م���ن االطب���اء والتدري�شي���ن وغريه���م م���ن 
املتخ�ش�ش���ة  والكف���اءات  امله���ن  اأ�شح���اب 
الت���ي بفقدانها يخ�شر الع���راق نخب مميزة 
علميا “ثقافيا- اأكادمييا”. خ�شارة ج�شيمة 
ت�ش���اف خل�شائر ب�شرية متخ�ش�شة �شابقا. 
من منظ���ور مكمل الزالت بع����ض النزاعات 
الع�شائري���ة والقبلي���ة خا�ش���ة يف مناط���ق 
حل���دود  ت�ش���ل  الع���راق  وجن���وب  و�ش���ط 
حم���راء الميك���ن ال�شك���وت عنه���ا وبالتايل 
حتتاج ملعاجل���ات جذرية ب���دءا من منظور 
اآمن���ي – اأ�شتخباري، اإىل اآخر اأجتماعي – 
اقت�ش���ادي اأواإعالم���ي – ثقايف “توعوي” 
مينع اأو يحج���م ن�شوب نزاع���ات ع�شائرية 
م�شلح���ة ت�شتخ���دم ال�ش���الح املتو�ش���ط ب���ل 
ورمب���ا الثقيل الذي من �شاأنه اأزهاق اأرواح 

الع�شرات.
مظاه���ر اأخرى ت�شرتع���ي االنتباه وحتتاج 
ملعاجلة اإ�شرتاتيجية حازمة تتمثل بت�شاعد 
واالنف�ش���ال  الط���الق  االنتح���ار،  ح���االت 
وك���ذا االم���ر اخلطري الغ���ري م�شبوق ممثال 
باأنت�ش���ار اآف���ة املخ���درات التي ت�ش���ري وفقا 
ملنحن���ى خطري بن �شرائح متنوعة متعددة 
من �شعبنا خا�شة فئة �شباب العراق املعول 
عليهم يف بناء عراق حديث.هذا وين�شحب 
االمرب�ش���ورة تدم���ي القل���وب عل���ى اأطفال 
الع���راق الذي���ن يعي�ش���ون حالي���ا اأو�شاع���ا 
ماآ�شاوي���ة م���ن امرا�ض م�شتوطن���ة يف ظل 
جه���ل �شائد وفق���ر مدقع تنذر ح���االت كهذه 
بت�شاع���د املخاطر االمني���ة املجتمعية التي 
ق���د ت�شاع���ف من حج���م وم�شاح���ة االجرام 
يف الع���راق. �ش���ورة جمتمعي���ة ي���راد له���ا 
اأن تك���ون جميل���ة م�شرق���ة حممل���ة باالمال 
اجلميلة ولكنها عل���ى العك�ض من ذلك ترينا 
م�ش���ارا قامت���ا اأن�شاني���ا يخ���رق باإ�شتم���رار 
اجل�ش���د االجتماع���ي – ال�شيا�ش���ي مه���ددة 
املنظومة القيمية – االخالقية – ال�شلوكية 
- املجتمعي���ة الت���ي عرفه���ا العراقي���ون يف 
)اخلم�شين���ات  اجلمي���ل  الزم���ن  مراح���ل 
اإىل ال�شبعين���ات( يف م���ا ميك���ن اأن نعرفه���ا 
 Brinkmanship بظاهرة حافة الهاوي���ة
الت���ي ي�شع���ب بنائه���ا جم���ددا عل���ى اأ�ش�ض 
�شليم���ة. اإذ اأن بناء االن�ش���ان �شحيا، عقليا 
وفكريا ب�شكل �شلي���م م�شاألة حيوية حتتاج 
من���ا جميع���ا �شعب���ا وحكومة احلف���اظ على 
م�شالح املواطنن جميع���ا من خالل تفعيل 
اآليات متط���ورة جت�شدها �شبكة وا�شعة من 
جهود حيوية مادي���ة ومعنوية. من منظور 
مكمل البد من تواف���راأدوار جمتمعية التقل 
اأهمية تنه�ض به���ا منظمات املجتمع املدين 
اأن جت�شر فجوة عدم  – االن�شاين يفرت�ض 
الثق���ة ال�شائدة بن ال�شع���ب واحلكومة من 
اأج���ل اإعط���اء جميع اف���راد املجتم���ع فر�شا 
متكافئ���ة بعي���دا ع���ن اأي متيي���ز او اأق�ش���اء 

ال�شباب غ���ري م���ربرة قانوني���ا او ق�شائيا. 
جه���ودا ت�ش���كل مبجوعه���ا زخم���ا وح���راكا 
�شيا�شيا جمتمعي���ا بل واأ�شرتاتيجيا موؤثرا 
اأقت�شاديا وتقنيا هدفه بناء منظومة �شلدة 
م�شتوياته���ا  بجمي���ع  االجتماع���ي  لالم���ن 
وتف�شيالتها الهيكلية تاأ�شيال لدور العراق 
احل�ش���اري ال���ذي نرنو لتحقي���ق ولو جزء 
ي�ش���ري من اأجنازات���ه التاريخية. اال�شل اأن 
ينح���و تفكرين���ا و�شلوكنا نحو بن���اء دولة 
يف �شكله���ا وم�شمونه���ا مدني���ة ح�شاري���ة 
متتل���ك طبق���ة �شيا�شي���ة جدي���دة م�شوؤول���ة 
تعمد الإ�شتغالل جاد ومفيد خلريات العراق 
التي لو اأح�شن ا�شتخدامه���ا فعليا الأنع�شت 

موازنات واإقت�شادات دول متعددة.
حالي���ا مثل هذه اخل���ريات واملوارد القائمة 
على ا�ش�ض الدول���ة الريعية )عوائد النفط( 
ال ت�شه���م اإال بالقليل ماديا ومعنويا يف بناء 
جمتمع ودولة “عراقي���ة” يح�شب ح�شابها 
يف اأط���ار معادل���ة ت���وازن الق���وى اأقليمي���ا 
ودوليا برغم من القيام مبحاوالت حكومية 
حيوي���ة مرح���ب به���ا لالنفت���اح اخلارج���ي 
املن�شود امل�شتدام. اإن تعددية العراق ممثلة 
بطيف وا�شع من الفئات املجتمعية تو�شف 
ب”�شدة ورد ريحها طيب” البد من احلفاظ 
عليه���ا ب���ل وتنميته���ا اأن�شانيا ب���كل الطرق 
والو�شائ���ل املمكن���ة اأوغ���ري املت�شورة. من 
هنا، على اأهل احلل والعقد اأن يعرتفوا باأن 
االنتم���اءات والهويات الثانوي���ة “طائفية، 
عرقي���ة، قومي���ة، ع�شائرية، جهوي���ة” رغم 
اأحرتامنا وتقديرنا لها اليجب اأن تعلو على 
ح�شاب م�شلحة العراق الوطنية التي ميكن 
فق���ط اإن اأح�شن التدب���ري اأو بلورة “احلكم 
الر�شي���د” اأن ت�شه���م باإح���داث نقل���ة نوعية 
اأجتماعي  عقد  اأ�ش�ض  ترتيب  “ثورية” يف 
جديد يليق بالعراق والعراقين.. اإن افتقاد 
االمن االجتماعي يعن���ي بال�شرورة افتقاد 
االمن ب�شورته الكلية وبجميع ابعاده على 
ال�شع���د االقت�شادي���ة – املالي���ة – الثقافية 
البيئية  – التقنية والرتبوية -  – العلمية 
واالعالمي���ة. ولع���ل اأك���ر الفئ���ات ت�شررا 
ه���ي فئة املحرومن والفق���راء التي بحاجة 
للمزي���د من الرعاي���ة املجتمعي���ة واخلدمية 
ال�شامل���ة الت���ي يفرت����ض اأن تب�ش���ر الن���ور 
عقب عطلة عي���د اال�شحى املبارك من خالل 
حكوم���ة خدمي���ة تنه�ض بخدم���ات ا�شا�شية 
منه���ا اوال: يف جم���االت ال�شح���ة ال�شع���ي 
احلثي���ث لتكثيف حم���الت التلقي���ح لكوفيد 
19- اأوغريه من االوبئة واالمرا�ض املعدية 
وغ���ري املعدي���ة خا�ش���ة بع���د اأن ت�شاع���دت 
ارقام اال�شابات كث���ريا يف اال�شهر املا�شية 
وثانيا: يف حقل التعليم �شرورة ا�شتقطاب 
�شريح���ة االطف���ال ماب���ن ال7 اإىل 16 عاما 
للعودة جمددا ملقاع���د الدرا�شة عقب تركهم 
له���ا م���ا يوف���ر م�شاحة مهم���ة للق�ش���اء على 
االمي���ة واجله���ل، فه���ل �شيتحق���ق كل ذل���ك 
فع���ال؟. علما ب���اإن غياب املح���اوالت اجلادة 
يف تلبي���ة مثل هذه االحتياج���ات واملطالب 

االجتماعية – احلياتي���ة تعني اأن م�شتقبل 
االم���ن االجتماع���ي غ���ري متيق���ن من���ه وقد 
يحمل مزيدا من املاآ�شي االن�شانية. من هنا 
اأهمية اأن يتحق���ق ت�شاعد كبري يف االنفاق 
امل���ايل لتلبي���ة االحتياج���ات املجتمعية يف 
خم�ش�ش���ا   2022 للع���ام  املالي���ة  املوازن���ة 
لنفقات الرعاي���ة االجتماعية لال�شر الفقرية 
واملعدمة والنازحة التي ت�شاعدت اأعدادها 
ب�ش���ورة غ���ري م�شبوق���ة من���ذ 2003 االمر 
االن���ذار  تفعي���ل منظوم���ة  ال���ذي يقت�ش���ي 
م���ن  االجتماعي���ة.  االزم���ات  ع���ن  املبك���ر 
االج���راءات االخ���رى الت���ي نراه���ا عاجل���ة 
�ش���رورة االهتم���ام بعوائ���ل ذوي الهمم اأو 
االحتياج���ات اخلا�شة اإهتمام���ا متميزا كي 
ميار�ش���وا اأدواره���م االيجابي���ة يف خدم���ة 
بالده���م دون اأي متيي���ز يح���د م���ن تفعي���ل 
 – االقت�ش���ادي   – االجتماع���ي  دوره���م 

الثقايف – العلمي والتقني.
 اأن درجة النجاح يف خلق جمتمع عراقي 
متما�ش���ك وق���وي تعتمد على م���دى متكن 
النظ���ام ال�شيا�شي العراقي من خلق واقع 
�شيا�شي جديد تقوم علي���ه طبقة �شيا�شية 
جدي���دة ت���درك طبيع���ة املخاط���ر االمني���ة 
الداخلية واخلارجية الناجمة بال�شرورة 
ع���ن تاآخ���ر الع���راق يف مواكب���ة م�ش���رية 

التنمية االن�شانية ال�شاملة وامل�شتدامة.
من احلي���وي اإذن اأن تفعل اأرادة �شيا�شية 
حازم���ة تتاب���ع ب�شكل حثي���ث كل تفا�شيل 
العراق���ي  للمجتم���ع  الكلي���ة  ال�ش���ورة 
ومايح���دث في���ه من تغي���ريات �شلبي���ة اأو 
اإيجابية توج���ب القيام بحمالت �شيا�شية 
االآف���ات  - جمتمعي���ة ج���ادة ملكافح���ة كل 
واالمرا����ض املجتمعية من خ���الل اإعتماد 
اآلي���ات فاعل���ة تتكي���ف م���ع روح الع�ش���ر 
موؤ�ش�ش���ة لعق���د اإجتماع���ي جدي���د يب�ش���ر 
باخل���ري للعراقين حي���ث يتحمل اجلميع 
م�شوؤولي���ة �شناع���ة الق���رار واال�شتجابة 
ال�شريع���ة ملعاجل���ة االزم���ات وتداعياتها. 
كل ذل���ك يج���ري برغ���م ت�شاع���د اي���رادات 
النف���ط التي و�شلت موؤخ���را الإرقام عالية 
ملي���ار   11.5( النف���ط  عوائ���د  م���ن  ج���دا 
دوالر يف �شه���ر حزي���ران(، التوج���ه نحو 
اال�شتثم���ارات املنتج���ة اأو نح���و م�شاريع 
بق���در  امل�شتدام���ة  االن�شاني���ة  التنمي���ة 
املوازن���ة  عل���ى  االنف���اق  نح���و  توجهه���ا 
الت�شغيلي���ة )60 اأو اأكر باملائ���ة( اأو ل�شد 
عج���ز الدي���ن الداخلي )50 ملي���ار دوالر( 
علم���ا  دوالر(.  )25ملي���ار  اخلارج���ي  اأو 
للم�شاري���ع  اال�شتثماري���ة  املوازن���ة  ب���اإن 
االنتاجي���ة املتطورة الزالت دون م�شتوى 
الطموح بكثري. ي�شاف اإىل كل ذلك اأهمية 
التخل�ض م���ن منظومة الف�شاد االداري – 
ال�شيا�ش���ي واالقت�شادي و�ش���وال ملرحلة 
توؤ�ش����ض لل�شفافي���ة وللمحا�شبة احلقيقية 
لروؤو����ض الف�ش���اد الكب���رية الت���ي اأهدرت 
اأم���وال الدولة م���ع كل التداعيات ال�شلبية 
واخلطرية على جمتمعنا ماديا ومعنويا.

 م�صتقبل االأمن االجتماعي:  تداعيات "عقد اإجتماعي جديد"المو�صل ومئوية معاهدة لوزان

الموؤ�ص�صات االهلية وتراجع بنية العراق ال�صيا�صية

 هادي عزيز علي
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قلبها  يف  خطاأ  ثمة  باأنه  العجوز  و�شعرت  القطار،  �شّفر 
وظلمة يف داخله. كانت حتاول اأن تظهر اأقّل تاأّثرًا مّما هي 
ت�شعر  الّنهار، وهي  اأربكتها طوال  قد  ال�ّشم�س  كانت  عليه. 

ياع االآن اأكرث يف هذا املكان املوح�س. بال�شّ
»ال اأ�شتطيع اأن اأ�شّدق! قدماي تقفان هنا، اإمنا كّل جوارحي 

تعي�س هناك! «.
وارتعا�س  باجَلَلد،  متظاهرة  ابنتها،  تكّلم  العجوز  كانت 
اإىل  مطار  ومن  حمطة،  اإىل  حمطة  »من  يخونها:  �شوتها 
مطار! ومن جديد: الّدموع وامللل واحلياة املقرفة والّندم! 

كم بحرًا يُحوُل بيني وبني بيتي، بيني وبني اجلنة! «.
نف�شها،  تكّلم  اأمها  وكانت  ظاهر،  بتكّلف  االبنة  ابت�شمت 

ووجهها يفي�س بالتعا�شة:
»كاأنه حلُم... نعم... نعم... حياتنا كّلها حلُم«.

بعربات  يرك�شون  القادمون  مكتّظة،  القطار  حمّطة  كانت 
يخفي  الّرحيل،  بفكرة  حما�شرون  واملغادرون  االأمتعة، 

وجوههم �شمت ال�ّشارع والّر�شيف وال�ّشقائف احلجرّية.
اأعد  ومل  تغّي،  �شيء  وكّل  عندي  غريبا  �شار  �شيء  »كّل 
اأرى �شيئًا من حويل غي الّطائرة والقطار. كّل قطار ي�شل 
يذّكرين مبنفاي، وكّل قطار يبتعد ي�شعرين بالغربة بعيدًا 
عن وطني. كم ي�شعدين لو تذّكرتني هناك حجارة واحدة 
�شبعون  ذبابة!  منلة...  ح�شاة...  الّطريق...  اأحجار  من 
جناح  على  ال�ّشنون  م�شت  كيف  االأمر!  لغرابة  يا  عامًا، 
حجارة  حتى  رحيم  هناك  �شيء  كّل  ي�شّدق؟  من  ال�ّشرعة؟ 

الّدرب«.
 » الذي تقولينه؟  الهراء  ما هذا  ُجننت!  اأنك  »يظّن اجلميع 

�شاحت االبنة بها بغطر�شة وب�شوت قوّي، واأكملت:
مّرة...  األف  مّرة...  االأمر مرارًا... مئة  »وحتّدثنا يف هذا 
اأبدًا؟  املو�شوع  هذا  من  ننتهي  األن  اأكرث...  مّرة...  مليون 
نحن ال نرتك وراءنا اأحدًا يرغب يف بقائنا. األي�س كذلك؟ اأمل 

تكن ورقة الّتهديد مع الّر�شا�شة يف املظروف وا�شحة؟ «.
اأحزنتها لهجة ابنتها وطريقة كالمها، وكانت تبدو �شائعة، 
هذه  يف  �شيئا  ترى  اأن  تريد  ال  اإنها  ولهها،  يف  م�شتنفدة 
املكان  هو  املنفى  يف  مكان  فكل  الباردة،  املوح�شة  املحّطة 

ذاته.
اإنني  حّقا!  جمنونة  الرّتاب!  بذلك  جمنونة  اأنا  »نعم! 

جمنونة وحّق الله! «.
»اإنه لي�س اجلنون يا اأّمي، بل هو اخلَرف! «.

االأّم  تهّم  وال�ّشفقة.  االنبهار  من  مبزيج  االبنة  زعقت 
�شرخت  الفر�شة.  لها  تدع  ال  ابنتها  ولكّن  باالعرتا�س، 

غا�شبة:
اإىل  البائ�شة! ما الذي يجعلك حتّنني  اأّيتها  ال�ّشقّية!  »اأيتها 

الذّل والبوؤ�س والقذارة؟ ! «.
الوقت هو  كان  للحق.  انت�شرت  اأنها  ت�شعر  االبنة  وكانت 
العجوز  وّجهت  بعُد.  املكان  تلّف  مل  الّظلمة  ولكن  الغ�شق، 
اأنظارها اإىل نوافذ القطار املقرتب، وا�شتوىل على قلبها هلع 
عود، االبنة متعّجلة للغاية، واالأم لها  بالغ. االبنة تتهّياأ لل�شّ
مظهر بريء، على وجهها تعبي غريب يعرب عن قّلة احليلة 
اأنها  الوهلة  تلك  يف  �شعرت  احلزن.  اأو  الغ�شب  من  اأكرث 
اأمل ال متناٍه. كيف يحدث هذا  قاتلة، ويف داخلها  يف عزلة 
دون  الب�شاطة  مبنتهى  اجلليلة  االأمور  جتري  كيف  االأمر؟ 
هناك  ال�ّشماوات!  اإله  يا  مكان؟  كّل  يف  االأر�س  تتزلزل  اأن 
بالّتاأكيد غ�ّس وتزييف يف كّل �شيء يف احلياة. كاأن كّل ما 

موجود يف الواقع لي�س �شوى وهٍم! وهٍم اأكيد وحقيقّي!
ا�شتغرق البحث عن املقعد بع�س الوقت، وجل�شت املراأتان 
وء، وكان  ال�شّ �شّدة  اإىل  االأم  وانتبهت  مقعديها،  اأخيا يف 
جفناها يحرتقان بوهجه. يا رّب اأعطني املقدرة وال�ّشجاعة 
اأغم�شت عينيها، واأخذت تفّكر بكّل ما جرى  الّتحّمل!  على 
احلقيقة،  يف  يحدث  مل  وكاأنه  االأخية،  ال�ّشهور  طوال  لها 
وجّربت اأن تلتجئ بخيالها �شوب مدينتها البعيدة. ها هي 
تر�شل روحها اإىل هناك، ها هي ت�شغي اإىل �شمِت االأ�شجار 
وتتلّم�س  حجارته،  وتتاأّمل  بيتها،  حديقة  يف  والّزهور 
بالنقو�س،  واملزّين  اخل�شب،  من  امل�شنوع  باَبه  براحتيها 
وكان مواربا، وحقيقيًا متامًا. فتحت حقيبتها وا�شتخرجت 
منها املفتاح. دلفت اإىل الداخل، واجتازت الّرواق الق�شي، 
بالّذهب...  مو�ّشاة  زرقاء  ال�ّشتائر  املعي�شة،  غرفة  هنا  من 
وتتذّكر  وتبكي  حتلم  العجوز  كانت  بيتها،  يف  تدور  وهي 

كّل �شيء. كّل �شيء...

�إنها حتلم وتبكي وتتذّكر

»وتحّدثنا في هذا الأمر مراراً... مئة 
مّرة... األف مّرة... مليون مّرة... 

اأكثر... األن ننتهي من هذا المو�سوع 
اأبداً؟ نحن ل نترك وراءنا اأحداً 

يرغب في بقائنا. األي�س كذلك؟ األم 
تكن ورقة الّتهديد مع الّر�سا�سة في 

المظروف وا�سحة؟ «.

عم���ر، �ش���اب اأفغ���اين ب���ال اأوراق، ي�شعى 
اإىل دخ���ول اأوروب���ا هرًب���ا م���ن طالب���ان 
الذي���ن هم على و�شك ا�شتع���ادة ال�شيطرة 
عل���ى كاب���ول. وفًق���ا لتقالي���د ال�شحاف���ة 
املغام���رة، يق���رر ماتي���و اأيكين���ز، مرا�شل 
�شحيفة نيويورك تاميز يف اأفغان�شتان، 
مرافقت���ه م���ن خ���الل انتح���ال �شخ�شي���ة 
مهاج���ر. وماكتب���ه كان اأك���رث م���ن جم���رد 
تقري���ر ب�شيط، ف)امل�شامل���ون ال يخ�شون 
واحل���دود  امل�شاع���ب  ق�ش���ة  ه���و  امل���اء( 
الت���ي عربوه���ا مًع���ا، وهو كت���اب يحتفل 
بال�شداق���ة ويعك�س الطريق���ة التي ينظر 
به���ا الغرب اإىل الالجئ���ني. وقد �شدر عن 

دار �شويل للن�شر يف 400 �شفحة..
عم���ر يحلم بالغ���رب. كما اأن���ه يحب ليلى 
اأن يتزوجه���ا وياأخذه���ا اإىل  ي���ود  الت���ي 
اأوروب���ا، لكن وال���دي الفت���اة ال�شابة من 
االأثري���اء ال يتقب���الن الطلب ال���ذي اأر�شله 
له���م هذا املفل����س. عالوة عل���ى ذلك، ويف 
اأن  يب���دو   ،2015 ع���ام  خري���ف  اأواخ���ر 

طالب���ان كان���ت على و�ش���ك ال�شيطرة على 
كاب���ول، وكان يجب على عمر الفرار، الأن 
كل م���ن عمل مثله م���ع االأمريكيني يخاطر 

باملوت.
يف الواق���ع، ولع���دة �شن���وات، كان ه���و 
ال�شائ���ق واملرتج���م ملاثي���و اأيكين���ز، ومع 
م���رور الوقت، اأ�شبح���ا اأ�شدقاء. وعندما 
يخ���ربه عم���ر ع���ن رغبت���ه يف املغ���ادرة، 
ت���راود اأيكينز فك���رة مرافقت���ه والتظاهر 
باأن���ه الج���ئ لك���ي يراق���ب املخاط���ر التي 
يواجهها من يحاول دخول اأوروبا بدون 
اأوراق، الأن���ه على الرغ���م من جواز �شفره 
الكن���دي.، يبدو اأيكين���ز اأفغانيا. وعندما 
عمل هو وعمر مًعا، اعتقد االأفغان اأن عمر 
بقمي�ش���ه ونظارات���ه ال�شم�شي���ة الكبية 
كان اأجنبًي���ا وان ايكين���ز كان مرتجم���ه. 
ويود اأيكينز اأن يبداأ »رحلة الت�شلل« هذه 
يف اأ�شرع وقت ممك���ن، لكن عمر مياطل. 
وال ي�شتطيع اأن يفكر يف التخلي عن ليلى 
ف���رتك كل �شيء بني ع�شي���ة و�شحاها اأمر 

مفجع.
عندما ي�شل الرجالن اأخًيا اإىل الطريق، 
ينغم����س القارئ معهم���ا يف عامل املهربني 

املخلوق���ات  وجمي���ع  ال�شرط���ة  ورج���ال 
الت���ي ت�شتقر عل���ى احل���دود لتعي�س على 
اأيكين���ز  ويع���رف  املهاجري���ن.  ظه���ور 
كي���ف ي���روي ق�ش���ة، وهم���ا حما�ش���ران 
باالإيق���اع واالأح���داث. فالنغمة �شحيحة، 
وعل���ى امل�شاف���ة ال�شحيح���ة ب���ني االإثارة 

والتقريرال���ذي يحاف���ظ عل���ى ال�شرام���ة 
ال�شحفي���ة. ف�شال ع���ن ال�شوت ال�شردي، 
الذي يوازن بني عر�س احلقائق و�شوت 

امل�شاعر..
وهك���ذا، وم���ن خ���الل البطل���ني، يخت���رب 
والن�ش���اء  للرج���ال  ماج���رى  الق���ارئ 

كل  قب���ل  وي���رى  اليائ�ش���ني،  واالأطف���ال 
�ش���يء كيف يتم الرتحيب بهم يف الغرب. 
وعندم���ا يخربنا اأيكينز اأنه وفًقا التفاقية 
جني���ف لع���ام 1951، ف���اإن الالج���ئ ه���و 
�شخ�س “لديه خ���وف مربر من التعر�س 
اأو  دين���ه  اأو  عرق���ه  ب�شب���ب  لال�شطه���اد 
انتمائ���ه ملجموع���ة معين���ة  اأو  جن�شيت���ه 
ال�شيا�شي���ة  اأو  االجتماعي���ة  االآراء  م���ن 
م�شم���م  اأن���ه” تعري���ف  اإىل  وي�ش���ي   ،“
���ا ملن�شقي احلرب الباردة “، الأنه  خ�شي�شً
ي�شتثن���ي اأولئ���ك الذين يف���رون من حرب 

ب�شيطة اأو كارثة ماألوفة..
خ���الل رحلتهم، تن�ش���اأ التوت���رات ب�شبب 
املخاط���ر التي يتعر�ش���ون لها واملخاوف 
عم���ر،  “اأراين  عليه���م:  ت�شيط���ر  الت���ي 
مرعوًبا، مقطع فيديو وجده على الفي�س 
بوك : راأين���ا اأفغاًنا على احل���دود، امراأة 
جمرية تخ���ربين باكي���ة، اأنه���م تعر�شوا 
لل�شرب من قبل حر�س احلدود واأجربوا 
على الزح���ف ع���رب االأ�ش���الك ال�شائكة “. 
وم���ع ذلك، كانت االم���ور خمتلفة نوعا ما 
بالن�شبة لهما اإذ كان ميكن اليكينز اإجراء 
مكامل���ة هاتفي���ة يف اأي وق���ت وا�ش���رتداد 

جواز �شفره. وم���ن ناحية اأخرى، بغ�س 
النظ���ر عن �شح���ة وثائ���ق هويتهم وعلى 
الرغم م���ن اأنهم يواجهون نف�س املخاطر، 
فاإن طبيعة هذه الرحلة لي�شت هي نف�شها 
بالن�شبة لكليهما. يف الواقع، يعود ماتيو 
اأيكينز اإىل عامله بينما يرتكه عمر ليك�شب 
عامل���ا اآخ���ر، متخي���اًل، لكن���ه ال يعرفه وال 
يب���دو اأنه يري���ده. عالوة عل���ى ذلك، فهو 
يفع���ل ذلك باالإك���راه واالإك���راه فقط، الأنه 
احل���ل الوحي���د الذي وج���ده للبق���اء على 
قيد احلي���اة. وي���درك اأيكين���ز متاًما عدم 
التنا�ش���ق ه���ذا - والذي ياأت���ي على راأ�س 
حقيقة اأنه موؤل���ف الق�شة التي ميثل فيها 

كالهما..
ويطرح الن�س ت�شاوؤل حول عدم اكرتاث 
ال���راأي الع���ام يف مواجه���ة ه���ذه االأزمة، 
والت���ي ال ب���د م���ن االإ�ش���ارة اإىل اأنه���ا ال 
حتبذه���ا و�شائ���ل االإع���الم. اأم���ا بالن�شبة 
لل�شبكات االجتماعي���ة، فقد بداأت احلرب 
يف اأفغان�شت���ان قب���ل انت�شارها. وحل�شن 
احل���ظ، يعار�س الن�شط���اء الطريقة التي 
اوروب���ا..،  يف  املهاج���رون  به���ا  ُيعام���ل 
ويذك���ر املوؤل���ف، عل���ى �شبي���ل املث���ال، اأن 

يف  اأدي���ن  ه���يو  �شيدري���ك  “امل���زارع 
البداي���ة الأنه �شاعد مئ���ات املهاجرين على 
عب���ور احلدود م���ع اإيطالي���ا. واإن اإطالق 
�شراح���ه النهائ���ي ه���و بالطب���ع انت�شار، 
ولك���ن اإىل اأي م���دى يك���ون اأك���رث متثياًل 
“للنظ���رة الغربي���ة” الت���ي يتحدث عنها 
ماثي���و اأيكينز اأكرث م���ن االإدانات بغرامة 
م���ن الدرجة االأوىل وال�شج���ن ملدة اأربعة 
اأ�شه���ر عن���د اال�شتئن���اف فه���ل ميك���ن اأن 
يك���ون هذا االخت���الف يف املعاملة مظهًرا 
جدي���ًدا للت�شل�شل الهرمي الناجت عن هذه 
“النظرة الغربية”؟ من ال�شعب اأال يعتقد 

ذلك.
ال  )امل�شامل���ون  ف���اإن  االأم���ر،  كان  مهم���ا 
يخ�ش���ون املاء( هو كت���اب جاذب، يعر�س 
مو�شوًع���ا يجب اأن تتناول���ه جمتمعاتنا، 
ح���دا  الالجئ���ون  نح���ن  ن�ش���ع  فكي���ف 
لالختالف���ات ال�شارخ���ة والوا�شح���ة يف 
املعامل���ة الت���ي يتعر�س له���ا بع�شهم؟ وال 
يق���دم ماتي���و اأيكين���ز ح���اًل معج���زة، لكن 
�شوت���ه املوثوق به ي�شي م���ع ذلك اإىل اأن 
التعاط���ف دون متيي���ز االأ�ش���ل ميك���ن اأن 

يكون نقطة انطالق جيدة.
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غالب���ًا ماي�شاألن���ي النا�ُس ع���ن ال�شبب الذي 
جعلن���ي اأعت���زُم اأن اأ�شب���ح عامِل���ًا، ويرتّك���ز 
ه���ذا الت�ش���اوؤل بخا�شة بني حلق���ات الطلبة 
ال�شب���اب غي الواثقني من م�شاراتهم املهنية 
امل�شتقبلي���ة. اإّن���ه الأمٌر �شاق متام���ا اأن يتخذ 
امل���رء قرارًا �شيك���ون له – من ناحي���ة املبداأ 
يف اأق���ّل تقدي���ر – مفاعي���ُل �شيرتت���ب عل���ى 
نتائجه���ا �شكُل حيات���ه امل�شتقبلية، واالمثلة 
يف ه���ذا ال�ش���اأن كثية : من �شيك���ون زوجًا 
)اأو زوج���ة( ل���ك؟ اأي���ن �شتعي����س؟ اأي���ة مهنة 
�شتمار�س؟،،،،، اإلخ. احلياة تتغي على نحو 
م�شط���رد بالطب���ع، ومعه���ا تتغ���ي االأحوال 
والظ���روف. قد تب���داأ حيات���ك املهنية طبيب 
اأ�شن���اٍن ث���م التلبُث بعد زم���ٍن اأن تتاأك���د باأّن 
من االأف�شل لك اأن تكون مو�شيقيًا. نحُن يف 
الع���ادة عندما نعتزُم اختيار درا�شة رئي�شية 
يف الكلي���ة فاإننا نتخيُل اأنف�شنا نعي�ُس حياة 
اأحد املهنيني املتخ�ش�شني بحقل معريف ما، 

واخلياُل لي�س كواقع احلال.
هنا نواجه ه���ذا الت�شاوؤل اجلوهري : ملاذا 
تخت���اُر اأن تك���ون عامِل���ًا؟ وماالعوائ���ق التي 
ميك���ُن اأن تعرت�س م�شار ال�شب���اب اليافعني 
الذي���ن يعتزم���ون اتخ���اذ خي���ار اأن يكونوا 
علم���اء يف امل�شتقبل؟ مااأراه اأنا – واأنا على 
ثق���ة كاملة ب���اأّن العديد من زمالئ���ي العلماء 
ي�شاركونن���ي ه���ذا ال���راأي – ه���و اأّن الكرثة 
الغالب���ة من االأطف���ال واملراهق���ني وال�شباب 
اليافع���ني الميتلكون اأية فك���رة ر�شينة عّما 
يعني���ه اأن تك���ون عامِلًا. ه���م اليعرفون كيف 
ال�شبي���ُل ليكون امل���رء عامِلًا، ف�ش���اًل عن اأنهم 
اليعرفون ماالذي يفعله الع���امِل. اأقوُل هذا، 

واأ�شي���ُف ل���ه – ب���كّل مااأوتي���ُت م���ن نزاهة 
و�شدق – ب���اأّن االأمر ذاته ن���رى له م�شداقًا 
مع النا����س البالغني؛ َفُه���ْم واالأجيال االأكرث 
�شباب���ًا �شواء ب�شواء. اأ�شتطي���ُع القول بثقة 
كاملة ومن واقع خربتي املهنية اأّن مايقارُب 
– ورمب���ا اأقّل م���ن ذلك الرقم  %5 فح�ش���ب 
املت���دين – م���ن اجلمه���ور االمريك���ي ب���كّل 
ي�شتطي���ع  والتعليمي���ة  العمري���ة  اأطياف���ه 
ت�شمي���ة ثالثة )ثالث���ة فقط ! !( م���ن العلماء 
االأمريكي���ني االأحي���اء. ال�ش���وؤال االأ�شا�ش���ي 
ال���ذي يتوّجُب �شوؤاله هن���ا : ماالذي ميكننا 
فعل���ُه لتغيي ه���ذه احلالة الكئيب���ة؟ اأرى اأّن 
ث���الث عقب���اٍت جوهري���ة تعرت�شن���ا يف هذا 

امل�شعى :

العقبة الأولى : اأن نجعل العلماء 
�سخو�سًا حقيقيين :

العلم���اء  اأّن  يف  تكم���ُن  االأوىل  العقب���ة 
يفتقدون كونهم �ش���ورًا مرئية حقيقية اأمام 
االآخري���ن. اإذا كان معظ���م النا�س اليعرفون 
عامِل���ًا حقيقي���ًا )بلحم���ه ودم���ه كم���ا يقاُل يف 
االأمث���ال املتداول���ة(، واإذا كانت مرجعياتهم 
الثقافية عن العلماء هي مايرونه يف االأفالم 
والعرو�س التلفازي���ة ف�شيكون من الع�شي 
عل���ى ه���وؤالء النا����س اأن يتطلع���وا ملهنة يف 
احلق���ل العلمي يف امل�شتقبل. كم عامِلًا تعرف 
)اإذا كن���َت اأن���ت عامِل���ًا فيمكن���ك اإ�شق���اُط هذا 
ال�ش���وؤال عنك(؟ كم عامِلًا ح�ش���ل اأن اإلتقيَتهم 
يف حيات���ك )دع عنك هوؤالء الذين اإ�شطلعوا 
مقاب���ل  الكلي���ة(؟ يف  تدري�ش���ك يف  مبهّم���ة 
هذا احل���ال تفّكْر ملي���ًا يف االأع���داد الكثية 
م���ن االأطب���اء واأطب���اء االأ�شن���ان واملعّلم���ني 
ورج���ال ال�شرطة واملحام���ني الذين هم جزء 
متاأ�شٌل يف حياتنا اليومية. نحُن يف العادة 
نتوا�ش���ُل م���ع الكثي م���ن هوؤالء عل���ى نحٍو 
منتظم والأ�شباب كثية. لي�س ثمة من جمال 
للمقارنة بني االأعداد ال�شئيلة للعلماء الذين 
نلتقيه���م مع االأع���داد املتعاظمة مل���ن نلتقيهم 

من غي العلماء.
ميث���ُل العلُم اخللفي���ة التي تتاأ�ش����ُس عليها 
حياتن���ا اليومي���ة. ق���د يب���دو العل���ُم معظ���م 
الوق���ت خبيئ���ًا ع���ن اأنظارن���ا وبعي���دًا ع���ن 
حاجاتن���ا اليومي���ة والنتعامل مع���ه اإال ملامًا 
عندم���ا ن�شمُع – على �شبي���ل املثال – ب�شاأن 
عندم���ا  اأو  االأر����س،  م���ن  يق���رتب  مذّن���ب 
نتطّع���ُم بن���وع جديد م���ن اللقاح���ات ؛ لكننا 
يف الغال���ب النع���رُف �شيئًا عن الع���امِل الذي 
اإكت�ش���ف ذل���ك املذّنب مثلم���ا النع���رف �شيئًا 
ع���ن الفري���ق البحثي الذي ط���ّور ذلك اللقاح 
)الغري���ب يف االأم���ر اأنن���ا ق���د نع���رُف اأ�شياء 
كثية عن ال�شرك���ة املتخ�ش�شة بامل�شّنعات 
ال�شيدالني���ة الت���ي �شّوقت ذل���ك اللقاح، وقد 
نعرُف قيمة اأ�شهمها يف �شوق تبادل االأ�شهم 
! !(. عندم���ا يتخيُل �شاب ياف���ع عامِلًا ما فاإنه 
يف الغال���ب يراه واحدًا من ه���وؤالء ال�شبية 
 The Big م�شل�ش���ل  يف  �شاهده���م  الذي���ن 
Bang Theory. �شيك���ون الع���امِلُ تاأ�شي�شًا 
عل���ى هذه الروؤي���ة �شخ�شًا ذا ق���درات عقلية 
خارق���ة لكن���ه ب���ارد يفتق���د الكيا�ش���ة وغ���ي 
كف���وء م���ن الناحي���ة االإجتماعية. ق���د يتخذ 
البع����سُ االآخر من اليافع���ني �شورة منطية 
للعامِل جوهرها �شخ�ٌس ب�شعر منفو�س على 
طريقة اآين�شتاين ال���ذي ُيخِرُج ل�شانه خارج 
فمه ويتحّدُث لغة اإنكليزية متك�ّشرة ت�شوبها 

لكنة اأملانية ثقيلة.
�شيك���ون االأمر مبعث ده�شة كربى بالتاأكيد 
ملث���ل ه���وؤالء ال�شب���اب اليافع���ني ل���و ح�شل 
اأن قام���وا بزي���ارة اأح���د اأق�ش���ام الفيزياء اأو 
الكيمياء يف جامعة معا�ش���رة؛ اإذ اأنا موقُن 
باأنه���م ل���ن يلتق���وا اأي���ًا م���ن االآين�شتاين���ات 
)الطف���ل  �شيل���دون  اأو  ال�شع���ر  منفو�ش���ي 
العبق���ري بط���ل امل�شل�ش���ل املع���روف ال���ذي 
اأو  املرتجم���ة(  عدي���دة،  مبوا�ش���م  ظه���ر 
 .Back to the Future فل���م  بط���ل  دوك 
نع���م، قد يك���ون بع����سُ العلم���اء متمركزين 
Eccentrics؛  واأفكاره���م  ذواته���م  ح���ول 
لك���ن االأم���ر ذات���ه ي�شحُّ م���ع بع����س االأطباء 
واملحام���ني، والكثي م���ن الفنانني، والعديد 
م���ن البليون���يات، لي����س يف االأم���ر دالل���ة 

اإح�شائية تفيُد باأّن العلماء يجب اأن يكونوا 
متمركزي���ن حول ذواتهم، واليعدو االمر اأن 
يكون منطًا من الت�شخيم الدرامي واملبالغة 

االعالمية الزائفة.
كي���ف ال�شبيُل اإىل حّل هذه العقبة؟ اأرى اأّن 
احل���ّل يكم���ُن يف تكري�س ال�شف���ة احلقيقية 
للعلم���اء )اأي مبعن���ى زيادة م�شاح���ة الزمن 
الذي���ن يظهر في���ه العلم���اء اأنا�ش���ًا حقيقيني 
يهتم���ون باأمر مع�شالتن���ا الب�شرية ولي�شوا 
حم����س كائن���ات مريخي���ة اأو خرافي���ة تهتم 
ب�شوؤونه���ا اخلا�ش���ة البعي���دة ع���ن املج���ال 
املهني���ني  العلم���اء  عل���ى  يتوّج���ُب  الع���ام(. 
)وكذل���ك الطلبة الذي���ن اأجن���زوا درا�شاتهم 
العليا( اأن يك���رثوا من زياراته���م للمدار�س 
العام���ة واخلا�ش���ة، وم���ن امله���ّم ل���كّل واحد 
من ه���وؤالء اأن يخ�ش�س ع���ددًا من ال�شاعات 
طلب���ة  اإىل  فيه���ا  يتح���دُث  الت���ي  ال�شنوي���ة 
املدار�س االبتدائية واملتو�شطة والثانوية. 
رمبا ل���ن يحقق بع����سُ هوؤالء عم���اًل عظيمًا 
مثلم���ا نتوقع؛ لك���ّن الكثي منه���م �شيفعلون 
و�شيك���ون بو�شعه���م بع���ُث روح االلهام يف 
االطف���ال واليافع���ني، ويف املقابل �شيح�شل 
العلم���اء على االإله���ام من ه���وؤالء. هكذا هي 
روح التعلي���م : اإله���ام ي�ش���ري يف اجتاهني 

متكاملنْي ومتعا�شدْين.
ينبغ���ي له���وؤالء املتحدث���ني )م���ن خريج���ي 
يخ���ربوا  اأن  حديث���ًا(  العلي���ا  الدرا�ش���ات 
االأطف���ال وال�شباب عن ال�شب���ب الذي دفعهم 
حق���ل  يف  العلي���ا  الدرا�ش���ات  يف  للم�ش���ي 
وماال���ذي  كذل���ك(،  )والريا�شي���ات  العل���وم 
يفعلون���ه يف حق���ل البح���ث العلمي اخلا�س 
به���م، ومل���اذا ب���ات العل���م )والبح���ث العلمي 
بخا�ش���ة( �ش���رورة حا�شمة م���ن �شرورات 
املجتمع احلديث، وكيف ميكن للعلم اإحداُث 
تغي���يات جوهري���ة يف الع���امل مثلم���ا فعل 
م���رات عدي���دة يف اأزم���ان �شابق���ة. �شتكون 
ملفاعي���ل ه���ذه االحادي���ث نتائ���ج مبهرة يف 
تغي���ي ال�ش���ورة النمطي���ة لعلم���اء تكّر�شهم 
بع�س امل�شل�شالت التلفازية على اأنهم علماء 
كيمياء الهّم له���م �شوى ت�شنيع عقاقي ذات 
تاأثيات �شحري���ة، اأو علماء فيزياء واأحياء 
يعمل���ون عل���ى حب���كاٍت مدّم���رة م���ن �شاأنها 

و�شُع حّد للحياة يف هذا العامل.

العقبة الثانية : ال�سور النمطية 
Stereotypes

العقب���ة الثاني���ة تتمث���ُل يف خ�شي�ش���ة “ 
 “  Nerd بالعم���ل  املهوو����س  املجته���د 

ال���ذي يب���دو منعزاًل ع���ن معرف���ة ال�شياقات 
االجتماعية ال�شائ���دة واالأعراف ال�شلوكية 
املعتم���دة. اخل�شي�ش���ة النمطي���ة هن���ا ذات 
ميزات معروفة: العلماء ذوو �شعر اأ�شعث، 
والاأ�شدقاء لهم �ش���وى اأ�شخا�ٍس ب�شفاتهم 
ذاتها، وهم من�شحب���ون اإجتماعيًا وُيبدون 
منط���ًا م���ن اجل���ن والتخ���اذل يف املواقف 
الت���ي تتطل���ُب تفاع���اًل اجتماعي���ًا موؤث���رًا، 
واأنه���م ما�شاروا علماء اإال ليكون لهم العلم 
مهرب���ًا يختف���ون في���ه م���ن ع���بء مواجه���ة 

الواقع ومتطلبات احلياة احلقيقية.
لطامل���ا �شمع���ُت مث���ل ه���ذه االأقاوي���ل مرة 
بع���د اأخرى واأنا طف���ُل الزلت يف الربازيل، 
وظل���ت ه���ذه االأقاوي���ل تخد����س م�شامعي 
حتى بع���د اأن اعتزمُت اتخاذ الفيزياء حقاًل 
معرفي���ًا ومهني���ًا لبقي���ة حياتي. ق���د ترون 
احلال���ة �شعبة وباعثة عل���ى الرثاء هنا يف 
اأمري���كا ونحُن يف العقد الثال���ث من القرن 
احل���ادي والع�شري���ن، ولك���م اأن تت�شّوروا 
كي���ف كان احل���ال مع���ي واأن���ا يف الربازيل 
اأواخ���ر �شبعيني���ات القرن املا�ش���ي. كانت 
حال���ة التط���اُق بالتاأكي���د؛ حتى ل���كاأّن املرء 

يكاد يختنق! !.
اإّن عالم���ة »املهوو�س املن�شحب اإجتماعيًا« 
التي ي���راُد اإل�شاقها ق�شريًا بكّل عامل لي�شت 
�شوى لغو كامل وزيف م�شطنع ا�شطناعًا. 
�شحيٌح ثمة بع����س العلماء من املهوو�شني 
م���ن  اإن�شحابي���ة  اأعرا�ش���ًا  ُيب���دون  الذي���ن 
االهتمام���ات االجتماعية؛ لك���ن يف املقابل 
يوج���د الكثي م���ن العلماء هادئ���ي الطباع 
الدراج���ات  رك���وب  يع�شق���ون  والذي���ن 
الناري���ة اأو ت�شل���ق اجلبال )اأن���ا اأفعُل هذا. 
اآخ���رون  علم���اء  هن���اك   .)! يال�شعادت���ي! 
يتل���ذذون برك���وب االأم���واج Surfing اأو 
يجدون �شعادته���م الغامرة يف العزف على 
الغيتار الكهربائي. ق���د جتُد بع�س العلماء 
موؤمن���ني مكّر�ش���ني مثلم���ا يوج���د اآخ���رون 
اليوؤمن���ون ب���اأي دين، وقد يك���ون لبع�شهم 
�شغ���ف حقيق���ي بك���رة ال�شل���ة اأو الهوك���ي. 
الوق���ت  يف  حمافظ���ون  العلم���اء  بع����سُ 
ال���ذي يب���دي فيه اآخ���رون توجه���ًا �شيا�شيًا 
راديكاليًا نح���و اأقا�شي الي�شار، وقد يكون 
بع����س العلم���اء مفكري���ن على اأرف���ع درجة 
م���ن اال�شال���ة والنزاهة املثالي���ة؛ يف حني 
اأّن اآخري���ن منهم ذوو توجه���ات براغماتية 

متيُل لتعظيم االأرباح املالية.
مااأري���ُد التاأكي���د علي���ه ه���و اأّن التعميمات 
�ش���كٌل بائ�س م���ن التو�شيف���ات االختزالية 

م���ن  ل���ه  العلم���ي  فاملجتم���ع  اجلامع���ة؛ 
اخل�شائ�س املتباين���ة واملتعاك�شة مثل تلك 
الت���ي ن�شهده���ا عن���د اأي جمتم���ع اآخ���ر من 

املهنيني.

العقبة الثالثة : رومان�سية العلم
Mo�  للعقب���ة الثالث���ة تخت����سُّ بالدافعية

tivation. مل���اذا نخت���اُر العل���م مهن���ة؟ هذا 
ه���و التح���دي االأ�شعب، والتعام���ل مع هذا 
التحّدي يتطلُب اهتمامًا زائدًا والكثي من 

احلذر والدقة.
ال�شب���ب االوُل ال���ذي يدفُع امل���رء الختيار 
العل���م مهن���ة ه���و �شغف���ه املُْعَل���ُن بالطبيعة 
اإذا رغب���َت يف  ال�شخ�ش���ي(.  راأي���ي  )ه���ذا 
العل���م مهنة م�شتقبلي���ة فاأتوّقُع من���ك �شغفًا 
اليبارى يف اإ�شتك�شاف وم�شاءلة اأحجيات 
الك���ون، وي�شتوي هنا الك���ون مفرط الكرب 
)املج���رات( مع الك���ون بالغ ال�شغ���ر )على 
ق���د  ال���ذري(.  ال���ذري وم���ادون  امل�شت���وى 
يبدو هذا ال�شغف رومان�شيًا بع�س ال�شيء 
الحمال���ة؛ لكنه �شغ���ف اأ�شا�شي ل���كّل حمّب 
للعل���م وطام���ح ملهنة علمي���ة. نح���ُن نختاُر 
العلم مهنة الأن لي�س بو�شع اأية مهنة �شواه 
اأن تتي���ح لن���ا ق�ش���اء حياتن���ا يف حماول���ة 
معرف���ة كي���ف يعم���ل الع���امَلُ ال���ذي نعي����ُس 
في���ه، وكيف يتناغم وجودن���ا االن�شاين مع 
املخطط الكب���ي لالأ�شياء يف هذا العامل. قد 
يح�ش���ُل اأن يبلغ عامِلٌ ما اإكت�شافًا عظيمًا اأو 
يحقق اإجنازًا ذا مفاعيل م�شتدمية التخفت 
م���ع الزم���ن؛ لك���ن م���ع ذل���ك حتى ل���و كانت 
م�شاهم���ة بع�س العلماء �شغ���ية باملقارنة 
مع امل�شاهم���ات العظمى للبع�س االآخر فاإّن 
مايهمُّ يف نهاية املط���اف هو اأن نكون جزًء 
من ال�شيورة التطورية للعلم، واأن نكون 
جزًء م���ن جمتم���ع العلم���اء الذي���ن كّر�شوا 
الإكت�ش���اف احلقائ���ق اجلوهري���ة  حياته���م 

والقوانني احلاكمة للعامل والأنف�شنا.
اجلان���ب  ه���ذا  عل���ى  االأم���ُر  اليقت�ش���ُر 
للعل���م  اإذ يوج���د  العل���م؛  الرومان�ش���ي يف 
بالتاأكيد جانب���ه العملي املرتبط بتطبيقاته 
التقنية الكث���ية. تخيْل حياتن���ا املعا�شرة 
م���ن غي اأ�شعة �شينية اأو م�شادات حياتية، 
اأو من غي كهرباء اأو �شبكة ات�شاالت عاملية 
)اإنرتن���ت(، اأو م���ن غ���ي تقني���ة رقمي���ة اأو 
طائرات. خيالك ه���ذا �شي�شُف لك بال�شبط 
ماكانت عليه حياة الب�شر قبل قرن ون�شف 

القرن من يومنا هذا.

ال�سغف هو المفتاح لأن تكون عاِلمًا
الطري���ق الأي���ة مهن���ة علمية طري���ق طويل 
تكتنف���ه م�شاع���ب �شت���ى؛ ل���ذا كان ال�شغف 
عن�ش���رًا اأ�شا�شي���ًا يف هذه املهن���ة. من غي 
الطري���ق  وع���ورة  تزاي���د  وم���ع  ال�شغ���ف، 
�شيفقد امل���رء حما�شته و�شت�شيع بو�شلته. 
اإذا اردَت اأن تكون عامِل���ًا �شتحتاُج بالتاأكيد 
الإكمال درا�شاتك العليا ثم يتوجُب عليك اأن 
تتبعها بدرا�شات مابعد الدكتوراه، وعليك 
اأن تتوقع قدرًا من املداخيل املالية اأقّل مّما 
يك�شب���ه حمّلل نظ���م حا�شوبي���ة اأو �شم�شار 
مهند����س  اأو  البور�ش���ة  يف  مالي���ة  اأوراق 
يف اأي حق���ل هند�شي. �شيك���ون �شاقًا عليك 
حثيث���ًا  مت�ش���ي  اأن  االأحاي���ني  بع����س  يف 
يف حتقي���ق اأحالم���ك واالإبق���اء عل���ى �شعلة 
تطلعات���ك حي���ة متوهجة بفع���ل �شغوطات 
�شت���ى؛ لكن المنا�س من تدريب نف�شك على 
مواجه���ة مثل هذه ال�شغوطات الأنك تعرف 
اأّن بو�شع���ك اإح���داَث ف���رٍق يف ه���ذا العامل، 
ول�ش���َت واحدًا م���ن هوؤالء الذي���ن اليعنيهم 
�ش���يء �ش���وى احل�ش���ول على مرّت���ب مايل 

نهاية كّل �شهر.
بقدر مايخت����سُّ االأمر بي فاإنني اأعمُل 
يف حق���ل العل���م الأنن���ي الاأ�شتطي���ُع تخي���ل 
نف�شي اأعمُل يف مهن���ة �شوى العلم، وحتى 
مع كّل العقب���ات ال�شاقة له���ذه املهنة فاإنني 
اأرى يف االأم���ر امتيازًا عظيم���ًا عندما يقرُر 
املرء اأن يكّر�س حياته الكاملة للتفّكر ب�شاأن 
عاملن���ا، واأن يت�شارك م���ع االآخرين خرباته 
لها بجهد وم�شقة طيلة عمله يف  التي حت�شّ

حقل العلم والبحث العلمي.

اأن تكون عاِلمًا : الُمتعة والمزايا والعقبات

)الم�صالمون اليخ�صون الماء(..  كتاب يحتفل بال�صداقة ويعك�س نظرة الغرب الى الالجئين
ترجمة : عدوية الهاليل

مار�سيلو غالي�سر

ترجمة وتقدمي : لطفية الدليمي
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 متابعة املدى

الفن���ان املغرتب اإح�س���ان اجلي���زاين قدم 
يف معر�سه االخري ن���داء ا�ستغاثة مدونا 
يف 35 لوح���ة ه���ي عدت���ه ي�س���اف اليه���ا 
الفيلم الت�سجيلي – ارواح النخيل.. قال 
ل�)املدى(: يف زيارتي االوىل اىل العراق 
وان���ا يف طريق���ي من بغ���داد اىل الب�سرة 
وعل���ى ط���ول الطري���ق �س���به املقف���ر وانا 
ا�س���مع اآهات طويلة ت�س���م االذان تطلقها 

جذوع هامدة ونخيل يحت�سر.. 
وي�س���يف: وه���ي الق�س���ية الت���ي حملتها 
به���ا  واج���ول  ظه���ري  عل���ى  كال�س���ليب 

الع���امل م���ن خ���ال معار�س���ي لك���ي انق���ذ 
ماتبقى منها وهي ق�س���ية جفاف النهرين 
واالهوار وموت النخيل.. وهذه الق�سية 
اك���ر من ع�س���رين عاما وان���ا اوظفها يف 
فن���ي واخاط���ب العامل، كان ل���دي معر�ض 
وزراة  ا�س���تعدتني  حي���ث  ا�س���بانيا  يف 
الثقاف���ة اال�س���بانية لكي اقيمه وا�س���ميته 
ان  حاول���ت  الع���راق(  واه���وار  )البيئ���ة 
اقدم كلمة البيئ���ة على اهوار العراق لكي 
اخاط���ب العامل الغربي بالبيئة التي تدمر 

وامام اعني العامل.
وع���ن �س���وؤال ان كان يف نيته عمل ج�س���ر 
يرب���ط العراق باوروبا، قال: بالتاأكيد من 
خ���ال هجرة طيوره واين م�س���تمر بهذه 
املعار�ض �س���نويا وعمل���ت يف املانيا عدة 
معار�ض من �س���منها يف مدينة كولن ا�سم 
املعر�ض )الفق���ر واجلفاف يف باد مابني 

النهري���ن( وكذل���ك معر����ض )ب���اد مابني 
اخلرابني( وه���و تناول اجلف���اف وموت 
نخيل���ه وه���ي م���ن الق�س���ايا املهم���ة ل���دي 

الن الفن���ان هو موقف ور�س���الة لق�س���ايا 
االن�سانية..

وع���ن اأه���م املعار�ض الت���ي عمله���ا يقول 

اجلي���زاين: وم���ن اه���م املعار����ض الت���ي 
عملته���ا يف املانيا يف مدينه �س���توتغارت 
ه���و معر�ض )فيني�س���يا واه���وار العراق( 
وه���و معر����ض م�س���رتك كان م���ع الفن���ان 
االيط���ايل انتوني���و �س���انتورو وه���و من 
املعار����ض املهمة كان���ت تعر�ض فيه اوجه 
الت�س���ابه مابني فين�س���يا وااله���وار وهو 
م���ن خال���ه اأظه���ر اأن ال�س���عبني يعي�س���ان 
على املياه وجعلنا االلتقاطات املت�س���ابهة 
بع�س���ها جنب بع����ض.. وعر�س���ت اوجه 
االختاف ب���ان حكوم���ة ايطالي���ا كان لها 
بحث بان فيني�س���يا يف امل�س���تقبل �س���وف 
تغ���رق ولهذا احلكوم���ة االيطالي���ة وبكل 
جهودها املبذلولة من اجل ابقاء واحلفاظ 
عل���ى تراثه���ا وه���و عك����ض حكومتنا وان 
له���ا  تتعر����ض  لك���وارث  �س���ور  عر�س���ت 
االهوار من اجلف���اف وحكومتنا مل تفعل 

�س���يئا وه���ي مل ولن تهتم به���ذا البلد فقط 
اهتمامهم لبقائهم بال�سلطة.

وا�س���ار اىل معر�س���ه يف بريوت اأنه كان 
يحمل ا�س���م نهرين.. وهناك معار�ض يف 
دول من العامل عر�ستها يف كل من امريكا 
ورو�س���يا وايطالي���ا والدمنارك وفرن�س���ا 
و�سوي�س���را والنم�س���ا واجلب���ل اال�س���ود 
وهنغاريا واليون���ان وتركيا، تناولت كل 
ق�س���ايا العراق مل اكن بعي���دا عن العراق 
فني هو من يحمل هموم �سعب يعاين من 

حكومات مل تفكر ابدا يف العراق.
تناولتها؟"،  التي  االخرى  الق�سايا  "وما 
اأ�س���ار اىل اأن "م���ن الق�س���ايا املهم���ة التي 
تناولته���ا ه���ي �س���رقة اآث���ار الع���راق بعد 
الغ���زو االمريكي للع���راق ٢٠٠3 وعملت 
معر����ض ا�س���ميته )اآثارنا امل�س���روقة( يف 

بيت الرتاث يف بغداد".

ت�سري درا�س���ة علمية جديدة اإىل اأنه من 
املمك���ن جتن���ب ح���دوث اأكر م���ن حالة 
واح���دة من ب���ني كل 1٠ حاالت اإ�س���ابة 
باأمرا�ض القلب، اإذا قلل االأ�س���خا�ض من 
الفرتات التي يق�س���ونها اأمام �سا�س���ات 

التلفزيون.
ونقل���ت وكال���ة اأنب���اء "ب���ي اإي���ه ميديا" 
جامع���ة  يف  خ���راء  ع���ن  الريطاني���ة 
كمري���دج القول، اإن جلو����ض املرء اأمام 
التلفزيون بعد تن���اول وجبة كبرية يف 
امل�س���اء، وتناوله ماأكوالت وم�سروبات 
اأخرى خفيفة اأثناء امل�ساهدة، كلها اأمور 

تزيد من خطر تدهور ال�سحة.
وي���رى اخل���راء اأنه م���ن املمكن جتنب 
ح���دوث اأكر م���ن حالة واح���دة من بني 
كل 1٠ ح���االت اإ�س���ابة باأمرا�ض القلب 
التاجي���ة، اإذا �س���اهد امل���رء التلفزي���ون 

لفرتة تقل عن �ساعة يف اليوم الواحد.
ولك���ن، اإذا مل يك���ن ذل���ك ممكن���ا، فاإنه���م 
يقرتح���ون اأن ينه����ض امل���رء ويتح���رك 

لياأخ���ذ فوا�س���ل زمنية اأثناء م�س���اهدته 
للتلفزيون، كما يقرتحون اأن يبتعد املرء 

عن تناول املقرم�سات وال�سوكوالتة.

اإي���ه  "ب���ي  اأنب���اء  ويف حدي���ث لوكال���ة 
ميدي���ا"، يق���ول الدكتور يونغ���ون كيم، 
وه���و اأ�س���تاذ م�س���اعد يف جامعة هونغ 
كون���غ، وباح���ث زائ���ر يف وح���دة عل���م 
االأوبئ���ة مبجل����ض االأبح���اث الطبية يف 
كمري���دج: "هن���اك بع����ض االإج���راءات 
االأخ���رى الت���ي ق���د يق���وم بها امل���رء اإىل 
ال���ذي  الفعل���ي  الوق���ت  تقلي���ل  جان���ب 
يق�س���يه يف م�س���اهدة التلفزي���ون، مثل 
اأخ���ذ فوا�س���ل زمني���ة اأثن���اء م�س���اهدة 
التلفزيون، وممار�س���ة بع�ض التمارين 
اخلفيفة بني الوقت واالآخر". وي�سيف 
اأن���ه "ميكن للمرء اأي�س���ًا حماولة جتنب 
تن���اول الوجب���ات اخلفيف���ة، وال �س���يما 
تلك التي حتتوي على �س���عرات حرارية 
عالية مثل املقرم�س���ات وال�سوكوالتة... 
ه���ذه  كل  ت�س���اعد  اأن  املمك���ن  فم���ن 

االإجراءات ب�س���كل اأف�س���ل يف ال�سيطرة 
على خماط���ر االإ�س���ابة باأمرا�ض القلب 
التاجي���ة". ويعت���ر ال�س���عور ب���اأمل يف 
ال�س���درية( و�س���يق  )الذبح���ة  ال�س���در 
يف التنف����ض، اأك���ر اأعرا����ض اأمرا����ض 
القلب التاجية �س���يوعا. حيث اأنها تزيد 
م���ن خط���ر االإ�س���ابة بالنوب���ات القلبية 
الدرا�س���ة  ويف  الدماغي���ة.  وال�س���كتات 
الت���ي ن�س���رت يف جمل���ة "ب���ي اإم �س���ي 
ميدي�س���ن" الطبي���ة، قال الباحث���ون اإنه 
م���ن املمكن جتنب ح���دوث 11 يف املائة 
م���ن ح���االت االإ�س���ابة باأمرا����ض القلب 
التاجية يف حال �س���اهد املرء التلفزيون 
مل���دة تقل عن �س���اعة واح���دة يف اليوم، 
اإال اأنه���م وج���دوا اأن االأ�س���خا�ض الذين 
ال  الكومبيوت���ر  اأجه���زة  ي�س���تخدمون 

تظهر عليهم خماطر وا�سحة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س���درت ع���ن دار امل���دى الطبعة الثالث���ة من رواية "امل�س���رات 
واالوج���اع" للروائي العراقي الكبري ف���وؤاد التكريل، الرواية 
الت���ي تعد م���ن الرواي���ات العربي���ة املهمة يق���ول عنه���ا الناقد 
امل�س���ري �س���ري حافظ: "امل�س���ّرات واالأوجاع رواية عربية 
خال�س���ة اأو باالأحرى رواي���ة عراقية حتى النخ���اع"، بالرغم 
م���ن اأن املوؤل���ف ق���د تخلى يف حواره���ا عن اللهج���ة العراقية 
التي ا�س���تحالت بني يديه �س���عرًا يف روايت���ه االأوىل )الرجع 
البعيد(. حيث اأنه ا�س���تعا�ض عن �سعر العامية ب�سعر ال�سرد 
العرب���ي الرقيق الذي يبلغ يف ه���ذه الرواية درجة من الرقة 
وال�سفافية التي تكت�سب جماليتها من ماءمة الكلمة للق�سد 
وحتمية التعبري دون زيادة اأو ترهل يف اجلملة اأو ت�س���نع 

يف انتقاء مفرداتها. 

تاأملوا امل�سهد جيدًا: اأمريكا من�سغلة 
باأوكرانيا، وبايدن ال يتذكر اأن 
هناك بلدًا ا�سمه العراق، اإيران 
ال تزال م�سّرة على اأن ال�ساحة 

العراقية �ساحتها، اأواًل واأخريًا، 
تركيا ت�سول وجتول بطائراتها 

ومدفعيتها، ال�سا�سة ي�ستمون 
االإمريالية الأنها تتاآمر عليهم، وبني 

احلني واالآخر ي�سعون توابل من 
عينة موؤامرة االإمارات، وطمع 

ال�سعودية بالعراق، فيما املواطن 
العراقي تدور يف ذهنه اأ�سئلة 

م�سريية: هل �ستقف اإيران مع 
والية جديدة لل�سيد نوري املالكي؟ 

اأم اأنها فقط �ستتفرج؟ هل هناك اأمل 
يف اأن تتغري خارطة التحالفات 

ال�سيا�سية؟ هل �ستظل اإرادة 
العراقيني معتقلة داخل اأ�سوار 

الطائفية واالإح�سا�ض باخلطر من 
االآخر؟

لعل جتربة االأعوام املا�سية اأثبتت 
حقائق كثرية، اأهمها اأن م�سوؤولينا 

ال ميلكون ما يقدمونه مل�ستقبل 
الباد، حتى لو راهنوا على 

خماوف النا�ض واحتياجهم الدائم 
لاأمن، فهم ميلكون فقط القدرة 

على التخريب والتدمري والتعطيل 
والعرقلة، و�سرقة املال العام 

واإف�ساد الذمم.
واالأمر ذاته حدث يف ما يخ�ض 
االأمن، اإذ يجري كل يوم اإذالل 

املواطنني اقت�ساديًا وامنيًا 
واأحاطتهم بحزام مرعب من  

اخلوف وفقًا لنظرية االنفات 
االأمني يف حالة غياب القيادة 

احلكيمة، مبا مل يرتك جمااًل الأحد 
كي يفكر يف مو�سوع اخلدمات 
واالإ�ساح ال�سيا�سي. ومبعنى 

اآخر يحاول البع�ض اأن يجعل من 
اال�ستقرار ثمنًا للح�سول على 

فر�سة اأخرى حلكم الباد.
لقد عا�ض العراقيون خال الدورات 

الرملانية ال�سابقة جتربة غاية يف 
الرداءة من احتكار ال�سلطة على 
اأيدي اأفراد معدودين.. ومل تكن 

النا�ض تتوقع اأن يتكرر الف�سل مع 
كل دورة برملانية جديدة ، ومن 

اأجل اأن ال يتكرر هذا امل�سهد ثانية 
مطلوب من النا�ض عدم الوقوف 

مرة اأخرى يف موقع املتفرج الذي 
ينتظر ماذا �ستهدي اإليه االأيام.. 

ولهذا ال ميكن الوقوف �سلبًا، بينما 
ت�ستعيد دولة اخلراب موقعها يف 
احلكم، وال�سيطرة على املجتمع.
هذه حلظة مواجهة اإما اأن تبقى 

القوى ال�سيا�سية، التي عاثت خرابًا 
وف�سادًا، م�سيطرة على ال�سلطة، 
واإما اأن تبحث النا�ض عن بديل 

حقيقي يلبي مطاحمها يف بناء بلد 
معافى، اأو اأن ي�ساق ال�سعب اإىل 

ثنائية "الف�سل- اخلراب  "، ويعود 
ت�سكيل احلكومة من جديد وفق 

نظرية "املحا�س�سة " لنغرق من 
جديد يف دوامة دولة الف�سل الكبري.

على العراقيني اأن يدركوا اأّن 
العديد من اأطراف اللعبة ال�سيا�سية 

يفتقرون اإىل الكفاءة والقدرة 
ويبحثون عن طريق للعودة اإىل 
ال�سلطة واحلكم، اأو اإىل نفوذهم 

القدمي بكل ما ميلكون من قوة 
وقدرة يف اللعب على م�ساعر 

قطاعات وا�سعة من �سعب يهرب من 
االبتزاز با�سم الدين، اإىل االبتزاز 

با�سم االأمن واخلوف والفقر..
اأمتنى ومعي مايني العراقيني اأال 

ي�سغلنا ال�سا�سة الذين اثبتوا ف�سلهم 
يف ادارة الباد  بت�سريحاتهم 

الغريبة، ال نريد منهم اأن ينزووا 
يف ركن ق�سّي، اأو يختفوا متاما 

من امل�سهد، ولكن فقط اأن يح�سنوا 
�سنعًا وي�سمتوا. 

يف البحث عن كر�سي 
رئا�سة الوزراء 

امل�سرات والأوجاع 

 علي ح�سني

الطقس
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ك�س����فت املغنية الريطاني����ة العاملي����ة "اأديل" عن 
ان االغني����ة االوىل الت����ي كتبته����ا يف م�س����ريتها 
بالتظاه����رات  متاأث����رة  ا�س����تلهمتها  الغنائي����ة، 
احلا�س����دة التي �س����هدتها بريطانيا، و�س����اركت 

فيها، �سد حرب العراق العام ٢٠٠3.
وذك����رت �س����حيفة "الغاردي����ان" الريطاني����ة، يف 
تقرير لها ن�س����رته باالجنليزية، ان اأديل ناق�س����ت 
حياته����ا الفنية وتاريخ م�س����ريتها خ����ال لقاء مع 
برنام����ج تلفزيوين، وكيف و�س����لت اىل مرحلة 

كتاب����ة اغنيته����ا االوىل "ه����وم ت����اون غل����وري" عندم����ا 
كان����ت ال تزال مراهقة. واأو�س����حت اأدي����ل انها كانت مع 
�س����ديقتها اأوليفي����ا وامه����ا وكان����وا جميع����ًا ي�س����تعدون 
للم�س����اركة يف تظاهرة احتجاج على حرب العراق امام 

الرملان الريطاين يف اليوم التايل. 
وكانت اأديل و�سديقتها بعمر ال� 15 تقريبا، وقالت اإنهما 
كانت����ا تع����دان ال�س����عارات والافتات التي �س����يحمانها 
خال التظاهرة عندما انتابها "�سعور بالقوة"، وذهبتا 
اىل التظاه����رة واأذهله����ا جمي����ع م����ن كانوا ي�س����اركون، 

م�سيفة "كنت ا�ستمتع بكل �سيء".

وتابع����ت اأدي����ل انه����ا "عندما ع����دت اىل املن����زل يف تلك 
الليل����ة، كتب����ت ذل����ك. وكان �س����يئا عميق����ا للغاي����ة وكنت 
فخ����ورة بق����وة بال�س����ري يف تل����ك ال�س����وارع م����ع مليون 

�سخ�ض اآخر".
وو�س����فت اأديل اغني����ة "هوم تاون غل����وري" بانها اول 

م�سار منا�سب كتبته يف ذلك الوقت.
ولفتت "الغارديان" اىل اأن نحو مليون �سخ�ض �ساركوا 
يف م�س����ريات �س����وارع لندن لاحتجاج على احلرب يف 
العراق يف �س����باط/فراير الع����ام ٢٠٠3، والتي يعتقد 

انها اكر م�سرية �سيا�سية يف تاريخ املدينة.

ب��ع��د ان��ف�����س��ال ج�����ريارد ب��ي��ك��ي��ه م��داف��ع 
املغنية  ���س��اك��ريا  و�سديقته  بر�سلونة، 
الكولومبية، دخل االثنان يف حالة �سمت 
االإعان  يتم  ومل  االنف�سال  اأ�سباب  حول 

عنها حتى االآن.
االإ���س��ب��ان��ي��ة،  "ماركا"  ج��ري��دة  وح�����س��ب 
يف  ل��ل��دخ��ول  حاليا  تتطلع  ���س��اك��ريا  ف���اإن 
ح�سانة  اأجل  من  بيكيه  مع  ق�سائي  نزاع 
بر�سلونة  الع��ب  ي�سمح  ال  حيث  االأوالد، 
للطفلني �سا�سا وميانو بالرحيل والعي�ض 

مع والدتهما يف مدينة ميامي.
واأ�سار التقرير االإ�سباين اإىل اأنه مع دخول 

االأو�ساع اإىل �ساحات الق�ساء، فمن املنتظر 
بيكيه  اأ���س��رار  بع�ض  ع��ن  االإف�����س��اح  يتم  اأن 

"ماركا"  ج��ري��دة  ال��ق��ادم��ة.ون��ق��ل��ت  االأي����ام  يف 
بع�ض  ع��ن  بالك�سف  بيكيه  ه��ددت  �ساكريا  اأن 

اأ�سراره، وك�سف تفا�سيل حياته ال�سخ�سية.
تلعب  اأن  �ساكريا  على  "�سيكون  م�سدر  وق��ال 
ب��ال��ورق��ة ال��راب��ح��ة، ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب ل��دي��ه��ا االآن 
ويجمعون  معلومات  ع��ن  يبحثون  اأ�سخا�ض 
تقريرا متعمقا عن بيكيه، مع جميع املعلومات 

املتعلقة ب�سلوكه".
التي  امل��ف��اج��اآت  بع�ض  "هناك  واأ����س���اف: 

تعرف  �ساكريا  عاملية،  الق�سية  �ستجعل 
اأ�سياء �ستوؤذيه كثريا، ولي�ض فقط فيما 

يتعلق ب�سوؤون االأ�سرة".

الروائح  ا�ستعادة  على  اأكادمييون  يعمل 
امل��ف��ق��ودة م���ن ال��ت��اري��خ االأوروب��������ي، ثم 
تقدميها اإىل جمموعة وا�سعة من املتاحف 
واملعامل ال�سياحية، اإذ اأم�ست جمموعة من 
عامني  م��ن  اأك��ر  وامل��وؤرخ��ني  الكيميائيني 
الرئي�سية  الروائح  اإنتاج  واإعادة  عزل  يف 
التاريخية  وامل��واق��ع  باللحظات  املرتبطة 

املهمة.
يف  امل�ساركني  اخل��راء  احت��اد  مقر  ويقع 
ول��ك��ن توجد  اأم�������س���رتدام،  امل�����س��روع يف 
اأملانيا واإيطاليا وفرن�سا  قواعد بحثية يف 

و�سلوفينيا ويف كامريدج.
تتنا�سب  رائحة  هولنديون  علماء  وابتكر 
مع رائحة القنوات املت�سخة يف اأم�سرتدام 
القدمية. وا�ستح�سرت مديرة امل�سروع يف 

الدرا�سة، ماريكي فون اإيرب، مزيجًا ملفتًا 
لانتباه من اجلثث ومياه البحر وال�سرف 

ال�سحي.
كما اأعاد الباحثون اإنتاج رائحة املكتبة يف 
عر  لندن،  يف  بول�ض  القدي�ض  كاتدرائية 
ا�ستخراج عنا�سر قابلة للر�سد من الهواء 

عام ٢٠17، قبل جتديدها.
ويهدف امل�سروع االأو�سع اإىل تر�سيخ علم 
ال�����س��م، ع��ر االع��ت��م��اد على  ت��اري��خ حا�سة 
االأدلة املرئية واملكتوبة، وجتميع الروائح 
والعادات  التجارة  عن  الناجتة  الرئي�سية 

واالأنظمة الغذائية التي عفا عليها الزمن.
مو�سوعة  ب��اإط��اق  العمل  ه��ذا  و�سي�سمح 
هذه  و�ست�سرح  التاريخية.  ال��روائ��ح  من 

الروائح بيئات العامل املتغرية.

اأديل: حرب العراق األهمت اأغنيتي الأوىل
  �ساكريا ُتهدد 
بف�سح اأ�سرار 

بيكيه!

 6 July 2022

املقابر اجلماعية وجفاف الأهوار يف عد�سة اإح�سان اجليزاين

مليونريًا  اأ���س��ب��ح  ت�سيلي  يف  م��وظ��ف  اخ��ت��ف��ى 
حيث دفع له �ساحب العمل باخلطاأ 33٠ �سعف 
اأن يختفي  ق��ب��ل  امل��ب��ل��غ،  ب���اإع���ادة  ف��وع��د  رات��ب��ه، 
الب�سرية  امل���وارد  م��وظ��ف  وتلقى  االأن��ظ��ار.  ع��ن 
"�سيال"  العماقة  �سركة  ا�سمه، يف  يذكر  الذي مل 
جنيه  األ��ف   15٠( ق�سد،  غري  عن  املجمدة،  لاأطعمة 
ال�سهر  عن  راتبه  يكون  اأن  يتوّقع  وك��ان  اإ�سرتليني(، 
"ديلي  �سحيفة  وذك��رت  اإ�سرتلينيًا.  جنيهًا   45٠ ح��واىل 
ميل" الريطانية  اأنه وبعد اإخبار مديره املبا�سر مبا حدث، 
الإع��ادة  التايل  اليوم  �سباح  يف  البنك  اإىل  بالذهاب  ن�سحه 
يح�سر  مل  اأن��ه  ال�سركة  واأف���ادت  "�سيال".  ملحامي  وفقًا  االأم���وال، 
اإىل  يرقى  املوظف  اختفاء  اأن  ادع��ت  حيث  االأن��ظ��ار،  عن  واختفى 
ال�سابق  املوظف  قا�ست  اأنها  "�سيال"  �سركة  واأك��دت  االختا�ض، 
معلومات  اأية  "�سيال" اإىل  �سركة  تتو�سل  مل  االأم��وال.  ال�ستعادة 
اأخرى عن املوظف حتى ٢ حزيران، عندما قّدم العامل ا�ستقالته من 

خال حماٍم.

قب�ض 330 �سعف راتبه 
باخلطاأ.. واختفى

كيميائيون وموؤرخون يعيدون ابتكار 
روائح املا�سي

 كاظم جما�سي 
القا����ض واالديب، تمن���ى له اتحاد 
االدباء والكتاب في العراق، نجاح 
عمليت���ه الجراحي���ة الت���ي اجراها 
موؤخ���را، ويذك���ر ان نادي ال�س���رد 
ف���ي اتح���اد اأدب���اء الع���راق، اق���ام 
قبل فترة جل�س���ة احتفاء بتجربته 
)كم���ا  ومجموعت���ه  الق�س�س���ية، 
ل���و اأننا نول���د للتو( التي �س���درت 

موؤخرا.

 عا�سم عبد الأمير
ع���ن  اعل���ن  الت�س���كيلي،  الفن���ان 
ا�ستعداده القامة معر�ض ت�سكيلي 
مو�س���وعاته تتناول ح���ال العراق 
المعا�س���ر من خال اأربعين لوحة 
توثق انتفا�سة ت�سرين، واأ�ساف: 
�ستة  تاأليف  من  انتهيت  "تنظيريًا 
كت���ب، هي: خالد الج���ادر.. اإطالة 
وجنائن، خم�سون تجربة عراقية، 
�س���طوح داخلية، وثاث���ة كتب عن 
محمد علي �ساكر و�ساكر ح�سن اآل 
�سعيد و�س���ياء العزاوي، ودرا�سة 

نظرية عن جماليات الفن.

 حميد �سابر
المخ���رج الم�س���رحي واالكاديمي، 
الجميل���ة  الفن���ون  كلي���ة  اأقام���ت 
بجامعة وا�سط مهرجانها ال�سنوي 
الم�س���رحية  للعرو����ض  ال�س���اد�ض 
الطابي���ة، دورة الفنان الكبير في 
قاعة الن�س���اط المدر�سي، وت�سمن 
المهرجان عرو�س���ًا م�س���رحية من 
لطلب���ة  التخ���رج  م�س���اريع  نت���اج 
كلي���ة الفنون الجميلة، اإذ ج�س���دت 
م�س���رحية "�س���اعة ال�س���ودة" م���ن 
غ���ازي  مث���ال  الدكت���ور  تاألي���ف 
واإخ���راج الطال���ب العبا����ض ربيع، 
ال�سراع الدائم بين الخير وال�سر.

درا�سة: تقلي�ض م�ساهدة التلفزيون لياًل يقلل من احتمالت اأمرا�ض القلب
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