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رئي�س الوزراء يتعهد ب�إنهاء ملف النزوح� :أكرث من
مليون مواطن خارج منازلهم

نواب يطالبون بو�ضع ر�ؤية حقيقية ملكافحة الف�ساد وهدر املال العام

اقت�صاديون :ورقة الكاظمي البي�ضاء ت�ستهدف
تقليل الرواتب العليا و�إنهاء الف�ضائيني
 بغداد  /املدى
و�ص ��ف خ�ب�راء ون ��واب
خمت�ص ��ون يف ال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي الإ�صالح ��ات املالي ��ة التي
ب ��د�أت احلكوم ��ة بتنفيذه ��ا بـ"املهم ��ة"
لتحدي ��د النفق ��ات الت�شغيلي ��ة وتقليلها
من خ�ل�ال تقلي�ص روات ��ب وامتيازات
ومناف ��ع الدرج ��ات العلي ��ا والق�ض ��اء
على الف�ضائي�ي�ن ومزدوجي الرواتب،
معتقدي ��ن �أن احلكوم ��ة حتت ��اج
�إىل اك�ث�ر م ��ن �سن ��ة ملعاجل ��ة االزم ��ة
االقت�صادي ��ة .ويق ��ول ماجد ال�صوري
اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "الإ�صالحات االقت�صادية
التي ب ��د�أت احلكوم ��ة بتنفيذه ��ا مهمة
لتحديد االجتاه نح ��و تقلي�ص النفقات
الت�شغيلية واالمتي ��ازات واملنافع التي
تتمتع بها الدرجات العليا".
وي�ضيف ال�صوري �أن "هذه الإ�صالحات
�ستعي ��د ترتي ��ب النفق ��ات الت�شغيلي ��ة
من خ�ل�ال �إعادة ترتيب �سل ��م الرواتب
للدرج ��ات العلي ��ا" ،الفت ��ا �إىل "تقلي ��ل
النفق ��ات الت�شغيلية من قب ��ل احلكومة
هو �إجراء �صحيح لتدارك الأزمة املالية
وال�صحية معا" .و�صف �سالم ال�شمري

كني و�صيف
�أغويرو
يف قائمة
عظماء 200
مباراة

النائ ��ب عن كتل ��ة حتال ��ف �سائرون يف
بي ��ان له اطلعت علي ��ه (املدى) خطوات
رئي� ��س احلكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي
الإ�صالحي ��ة باملهم ��ة النت�ش ��ال الو�ضع
امل ��ايل من حالته" ،الفتا �إىل �أن "الفرتة

3

الت ��ي ب ��د�أ فيه ��ا العم ��ل لتنفي ��ذ فقرات
برناجم ��ه احلكوم ��ي والإ�صالح ��ي
ق�صرية" .وي ��رى رئي�س جلنة الزراعة
واملياه وااله ��وار الربملانية �أن "البالد
ال حتتم ��ل �أي انتكا�س ��ة يف �أي قط ��اع

وخا�ص ��ة امل ��ايل واالقت�ص ��ادي وعل ��ى
احلكوم ��ة الإ�سراع ب�إج ��راءات تعظيم
امل ��وارد ب ��دال م ��ن االعتماد عل ��ى مورد
واحد غري ثابت �صعودا وهبوطا".
 التفا�صيل �ص 2

قائد �أمريكي :نتطلع لعالقة دفاع طويلة
الأجل مع بغداد وتن�سيق �أمني دائمي

من ��ذ ث�ل�اث �س ��نوات عندم ��ا اعلنت
بغداد الق�ضاء على تنظيم "داع�ش"،
الذي هجر نحو  6ماليني عراقي ،مايزال اكرث
من ملي ��ون عراقي خارج مناطقه ��م ،ون�صفهم
على االقل يف املخيمات.
كم ��ا الت ��زال اال�سباب التي منعته ��م طوال تلك

ال�سنوات من الع ��ودة م�ستمرة ،فيما ف�شلت 3
مواعي ��د حكومية "مفرت�ض ��ة" �سابقة يف غلق
هذا امللف بطريقة مقبولة.
وتق ��ف ق�ضاي ��ا امني ��ة مثل اخلوف م ��ن ت�سلل
"داع� ��ش" ،او �سيا�سي ��ة مث ��ل �سيطرة ف�صيل
م�سل ��ح معني على زمام االمور ،او خدمية مثل
الدمار الذي حل ��ق ببع�ض املناطق ،عائقا امام
اعادة النازحني.

مجل�س الق�ضاء الأعلى العراقي� :أكثر
من � 16ألف دعوى عنف �ضد الأطفال

وقبل ا�سبوعني وعد رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي بانه ��اء ه ��ذا املل ��ف ،يف وق ��ت ب ��د�أ
في ��ه تف�ش ��ي وب ��اء "كورون ��ا" بال�ضغ ��ط على
احلكوم ��ة لال�س ��راع يف اع ��ادة ال�س ��كان اىل
و�ضعهم الطبيعي.
قب ��ل االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة االخ�ي�رة يف
 ،2018كان ��ت حكومة حيدر العب ��ادي �آنذاك،
ق ��د اع ��ادت ح ��وايل ن�ص ��ف النازح�ي�ن ،لك ��ن
امل�شكلة كان ��ت يف الن�صف الآخر الذي مل يجد
من ��زال ي�سك ��ن في ��ه او يرف�ض بع� ��ض ال�سكان
ا�ستقباله.
و�ضغط ملف االنتخابات حينها على احلكومة
لال�س ��راع بغل ��ق ه ��ذا املل ��ف ،ووع ��د العبادي
الق ��وى ال�سني ��ة باع ��ادة االم ��ور اىل طبيعتها
(ال�سنة)
يف مطلع  ،2018وكان ه ��ذا �شرطهم ُ
لال�شرتاك يف االنتخابات.
ا�صط ��دم العب ��ادي بع ��دة عراقي ��ل يف حتقيق
هدفه ،حي ��ث كان املفرت�ض ان تغلق املخيمات
قب ��ل  4ا�شه ��ر م ��ن موع ��د االنتخاب ��ات (جرت
االنتخابات يف ايار  ،)2018لكن املوعد متدد
اىل �آذار من نف�س ال�سنة.
 التفا�صيل �ص3

بولتون يك�شف
�أ�سرار ترامب :مغرم
بالزعماء ال�سلطويني
 متابعة املدى

طائرة م�سرية تق�صف جمم ًعا �سياح ًيا
يف ال�سليمانية
�أ�سفر ق�صف جوي ا�ستهدف م�صيف "كونه
ما�سي" يف حمافظة ال�سليمانية عن �سقوط
قتلى وجرحى ،فيما �أعلن قائممقام ق�ضاء "�شاربازير"
عن بدء التحقيق ،و�أن الق�صف نفذته طائرة.
وق ��ال �شه ��ود عي ��ان� ،إن "طائ ��رة م�س�ي�رة جمهول ��ة
امل�صدر ق�صفت منطق ��ة كونه ما�سي ال�سياحية" ،وقال
قائممقام ق�ضاء �شاربازي ��ر� ،شاهو عثمان� ،إن "طائرة
قام ��ت بق�صف م�صيف كونه ما�سي ،و�أدى الق�صف �إىل
�سقوط قتلى وجرحى".
من جانبه قال مدير ناحية كابيلون كامران عبد الله �إن
"ح�صيلة �ضحايا الق�صف الذي ا�ستهدف منطقة كونه
ما�سي ال�سياحية ،بلغت  ١٠جرحى و قتيال واحدا".
وق ��ال �شاهد عيان ق ��ام بت�صوير فيدوي للحظة وقوع

 بغداد /املدى
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 متابعة /املدى

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ال�صحة تعلق على ارتفاع

ك�ش ��ف امل�ست�شار ال�ساب ��ق للأمن القومي
الأمريكي جون بولتون يف كتابه "الغرفة
الت ��ي �شهدت الأحداث" الكثري م ��ن �أ�سرار "املطبخ"
الداخل ��ي لإدارة الرئي� ��س الأمريك ��ي دونالد ترامب
وموقفه من العديد من الق�ضايا وطريقة تعامله غري
االعتيادية مع ق�ضايا دولية ح�سا�سة ومعقدة.
وحتدث بولتون يف الف�صل ال�سابع الذي يحمل ا�سم
"ترامب يريد اخلروج من �سوريا و�أفغان�ستان لكنه
ال يعرف املخرج" عن العالق ��ة بني تركيا والواليات
املتح ��دة خالل ف�ت�رة وج ��وده يف املن�ص ��ب وكيفية
تعام ��ل ترامب مع الطلبات املتكررة للرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغان ح ��ول بنك خلق الرتكي و فتح
الله غول�ي�ن واملقاتل�ي�ن الأكراد يف �سوري ��ا .ويقول
عمليات بغداد ت�شدد اجراءات اخلطر ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف) بولت ��ون �إن ترام ��ب مغ ��رم بالزعم ��اء ال�سلطوي�ي�ن
الأجان ��ب �أمثال بوتني و�أردوغ ��ان و�شي جي بينغ.
وكان ��ت مئات الآالف م ��ن ن�سخ كت ��اب "الغرفة التي
الوفيات والإ�صابات
�شه ��دت الأح ��داث" قد طبع ��ت ،ومت توزيعه ��ا ،ومن
املق ��رر طرحه ��ا للبي ��ع اعتبارا م ��ن الثالث ��اء املقبل.
ويف ه ��ذا الكتاب ،ير�سم بولت ��ون �صورة غري الئقة
لرتامب كرئي�س جاهل ب�أب�سط احلقائق اجلغرافية،
 ، 41دهوك  ،2كربالء  ،113كركوك  ،60دياىل  ."81الب ��در يف مقابلة متلف ��زة تابعتها (بغ ��داد اليوم ) �إن وتهيم ��ن عل ��ى قرارات ��ه رغبت ��ه يف النج ��اح يف
وتابع� ،أن "وا�سط �سجلت اليوم  220ا�صابة جديدة" ،الوزارة توقعت ما �سجل من ارقام عالية للوفيات االنتخابات املقبلة يف ت�شرين الثاين و�ضمان فوزه
باب ��ل  ،70الب�ص ��رة  ،276مي�س ��ان  ، 162الديوانية واال�صاب ��ات بفريو�س كورونا الي ��وم لأنه مل يحدث بوالي ��ة رئا�سية ثاني ��ة .وقد و�صف ترام ��ب الكتاب
 ،228ذي ق ��ار  ،262الأنبار  ،11نينوى � ،14صالح اي الت ��زام بتو�صي ��ات وزارة ال�صح ��ة فيم ��ا يتعل ��ق ب�أنه "مكون من �أكاذيب وق�ص�ص مزورة".
الدي ��ن  ،17املثن ��ى  ، ."20و�سجل ��ت ال�صح ��ة ام�س بالوقاي ��ة ال�شخ�صي ��ة وااللتزام ب�ش ��روط احلظر من
اخلمي� ��س " 1237حال ��ة �شف ��اء وبلغ ع ��دد الوفيات قبل الكثري م ��ن املواطنني" .و�أكد �أن "الوزارة قادرة حممد الربيعي
امل�سجل ��ة لي ��وم ام� ��س " "107حال ��ة ،وم ��ع املوقف عل ��ى ا�ستيعاب تزاي ��د ح ��االت الإ�صاب ��ة
بالفريو�س يكتب :كورونا
الوبائ ��ي لي ��وم اخلمي�س ،بل ��غ "جمم ��وع الإ�صابات وب�إمكانه ��ا التعام ��ل معه ��ا بالن�سب ��ة لع ��دد اال�س ��رة
 ،39139وجمم ��وع ح ��االت ال�شف ��اء  ،18051وعدد واجهزة التنف� ��س للحاالت ال�شدي ��دة" .وفيما يتعلق والدواء الرو�سي/
الراقدي ��ن الكل ��ي  ،19651بينه ��م  234يرقدون يف بتوقع ��ات الوزارة للأيام املقبلة ق ��ال البدر "ال ميكن
العناي ��ة املرك ��زة ،فيم ��ا بل ��غ جمموع الوفي ��ات حتى التكهن مبزيد من االرتف ��اع يف الإ�صابات والوفيات الياباين
 ."1437م ��ن جهة اخرى �أدل ��ت وزارة ال�صحة ام�س وم ��ن املمكن تراج ��ع العدد يف حال االلت ��زام بقواعد
اخلمي� ��س ب� ��أول تعليق بع ��د ت�سجيل اعل ��ى ح�صيلة الوقاي ��ة ال�شخ�صي ��ة والتباع ��د االجتماع ��ي" .وفيما
يومي ��ة لعدد الوفيات واال�صاب ��ات بفريو�س كورونا يتعل ��ق بامل�ساع ��دات الدولية قال "الي ��وم و�صلت 10
منذ دخول الفريو�س للعراق يف �شباط املا�ضي.
�أطنان من امل�ساعدات ت�ضمنت �أجهزة تنف�س ومعدات
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صح ��ة د� .سي ��ف ت�شخي�ص من دولة االمارات العربية املتحدة".

كورونا ي�صيب  2437وي�سجل �أعلى ح�صيلة وفيات

احل ��ادث" :كنا هن ��اك لغر�ض ال�سياح ��ة واال�ستجمام،
وفج� ��أة ظه ��رت طائ ��رة وق�صف ��ت منب ��ع مي ��اه كون ��ه
ما�سي" .ويظه ��ر يف ت�سجيل الفيديو �أن الهجوم وقع
يف م ��كان قريب من �أحد اجل�سور وهناك جمموعة من
الأ�شخا�ص يف املكان ال ��ذي تعر�ض للق�صف ،وت�شاهد
�أل�سن ��ة دخ ��ان �سوداء وزرق ��اء ،ويق ��ول ال�شاهد الذي
�صور احلادث �إنه ر�أى جثة قتيل يف و�سط ال�شارع.
وكان ��ت جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع النيابي ��ة �أك ��دت� ،أن
الع ��راق تقدم ب�شكوى لدى جمل� ��س الأمن الدويل �ضد
االعتداءات على �أرا�ضيه.
وقال ��ت وكال ��ة الأنباء الر�سمية اً
نقل ع ��ن ع�ضو اللجنة
عبد اخلالق العزاوي� ،إن "جلنة الأمن والدفاع طالبت
بتقوي ��ة الدفاع ��ات اجلوي ��ة والط�ي�ران وال ��رادارات،
لتعزي ��ز ق ��درات اجلي� ��ش العراق ��ي يف مواجه ��ة �أي
اعتداءات حمتملة".

 متابعة /املدى

�سجل ��ت وزارة ال�صحة ام� ��س اخلمي�س،
�أعلى ح�صيلتي وفي ��ات وا�صابات يومية
بفريو� ��س كورون ��ا ،لي�ص ��ل �إجمايل ع ��دد الإ�صابات
�إىل ( ،)39139والوفي ��ات  .1437وذك ��رت وزارة
ال�صح ��ة ،يف بيان ام� ��س اخلمي�س املوق ��ف الوبائي
اليوم ��ي للإ�صاب ��ات امل�سجل ��ة لفايرو� ��س كورون ��ا
امل�ستج ��د يف العراق ،انها فح�صت  11370منوذجا
يف كاف ��ة املخت�ب�رات املخت�ص ��ة يف الب�ل�اد ،وبذل ��ك
يكون املجموع الكلي للنم ��اذج املفحو�صة منذ بداية
ت�سجي ��ل املر�ض يف الع ��راق ( . ) 488803و�أ�ضاف
البيان� ،أن "خمتربات وزارة ال�صحة والبيئة �سجلت
الي ��وم (� )2437إ�صابة يف العراق موزعة ،يف بغداد
 /الر�صاف ��ة  ،239بغ ��داد  /الكرخ  ،365مدينة الطب
 ،23النج ��ف الأ�ش ��رف  ،60ال�سليمانية � ، 173أربيل
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ب��ع��د �أح�������داث ن��اح��ي��ة الإم�������ام ال�����ص��ادق

ع�شائ��ر تالح��ق منت�سب��ي ال�شرط��ة بفر���ض قوان�ين "العط��وة" و"الكوام��ة"

 متابعة /املدى
ق ��ال �أمني ��ون عراقي ��ون� ،إن
�سط ��وة الع�شائ ��ر يف بع� ��ض
املحافظ ��ات عل ��ى وج ��ه التحدي ��د ،تغ ��ل
�أيديه ��م عن مالحقة املتهمني واملجرمني،
�إذ يتخوف املنت�سبون للقطاع الأمني من
انتق ��ام القبيلة يف ح ��ال قت ��ل �أو �إ�صابة
�أحد املطلوبني.
ويقول مراقبون� ،إن االنخراط يف العمل
الأمن ��ي ي�شكل خطرا عل ��ى �ضباط الأمن

واجلنود و�أهليهم ،يف املجتمع العراقي،
خا�صة مع التطرف الع�شائري.
ومنذ �أي ��ام تعي�ش منطقة الإمام ال�صادق
يف حمافظ ��ة الب�صرة ،جنوب ��ي العراق،
�أج ��واء متوت ��رة بعد واقع ��ة مقتل اثنني
م ��ن �سكانها ،على ي ��د ال�شرط ��ة املحلية،
وه ��و م ��ا دع ��ا قبيل ��ة املقتو َل نْ
�ْي� للبح ��ث
والتق�صي عن الع�شرية التي ينتمي �إليها
�أفراد الدورية.
وق ��ال الزعيم القبلي �ضرغ ��ام املالكي �إن
"الق�صة بد�أت الأ�سبوع املا�ضي ،عندما

طالبت جمموعة تتب ��ع لإحدى الع�شائر،
ب�إت ��اوة مالية ،من مق ��اول كان يعمل يف
ترميم مدر�سة ،لكن املقاول رف�ض منحهم
الأم ��وال ،وات�ص ��ل بال�شرط ��ة املحلي ��ة،
التي �أر�سلت دوري ��ة �إىل موقع احلادث،
ووق ��ع ا�شتباك ت�سبب مبقتل  2من �أفراد
املجموعة اخلارجة على القانون".
و�أ�ض ��اف املالكي" ،تلقيت ات�صاال هاتفيا
م ��ن جمهول يف الي ��وم الت ��ايل للواقعة،
كون �أح ��د ال�ضب ��اط من قبيلت ��ي ،يحمل
تهدي ��دا بالث� ��أر ،وطل ��ب من ��ي وع�شائ ��ر

املنت�سب�ي�ن الآخري ��ن ،دفع الدي ��ة ،وهذا
يعن ��ي �أنن ��ا مذنب ��ون ،وه ��و �ش ��يء غري
مقبول".
ويق ��ول عل ��ي الوائل ��ي ،وه ��و منت�س ��ب
يف �شرط ��ة حمافظة مي�س ��ان اجلنوبية،
�إن "املالحق ��ة الع�شائرية متث ��ل قلقا لنا،
خا�ص ��ة ونح ��ن نالحق جت ��ار املخدرات
ب�ش ��كل دائ ��م ،وكل جمرم يتب ��ع ع�شرية،
لذل ��ك نف�ضل القب�ض عل ��ى املجرمني ،وال
نتبادل �إطالق النار معهم".
وي�ضي ��ف الوائل ��ي�" ،أحيان ��ا يه ��رب

املجرمون �أو جتار املخدرات ،وال نطلق
عليه ��م الن ��ار ،لأنن ��ا نعل ��م عاقب ��ة مقت ��ل
�أحده ��م �أو �إ�صابت ��ه ،خا�ص ��ة �أن القيادة
تتن�ص ��ل من م�س�ؤولياته ��ا ،ونكون نحن
�ضحايا لتلك العمليات".
وي�ب�رر �شي ��وخ ع�شائ ��ر ،جلوءه ��م لتلك
الأ�سالي ��ب ب�ضع ��ف الأجه ��زة الأمني ��ة،
وفق ��دان الثق ��ة بالق�ض ��اء ،والتجاوزات
الت ��ي تق ��ع م ��ن بع� ��ض املنت�سب�ي�ن� ،أو
االعتق ��االت الت ��ي يكون هدفه ��ا االبتزاز
املايل.

يف ه ��ذا ال�سي ��اق يق ��ول �شي ��خ ع�شرية،
رف� ��ض ن�شر ا�سمه ،م ��ن حمافظة مي�سان
جنوبي الب�ل�اد� ،إن "كثريا من املنت�سبني
ال يلتزمون بالقوانني ب�ش�أن االعتقاالت،
و�ضب ��ط املخالف�ي�ن ،و�أحيان ��ا يرتكبون
جتاوزات".
وتاب ��ع" ،ال�سج ��ون العراقي ��ة تع �جّ�
باملعتقلني الأبري ��اء ،بح�سب ت�صريحات
م�س�ؤول�ي�ن ون ��واب ،فكيف دخ ��ل ه�ؤالء
ال�سجون ،وملاذا؟".
و�أردف" :ل ��و تركن ��ا ال�شرط ��ة واجلي�ش

ملمار�ساته ��م� ،س ��وف يبتزونن ��ا ،حي ��ث
تغي ��ب الرقاب ��ة عليه ��م م ��ن ال ��وزارات
الأمنية".
و�أ�ض ��اف �أن "جل ��وء بع� ��ض الع�شائ ��ر
�إىل القوان�ي�ن القبلية ي�أت ��ي ل�ضعف تلك
الأجهزة ،وجتاوزها على القوانني".
وتتن ��ازع الع�شائر ع ��ادة يف ما بينها من
�أج ��ل م�صال ��ح خمتلف ��ة ،مث ��ل :عق ��ارات
و�أرا� ٍ��ض تع ��ود للدول ��ة� ،أو جت ��ارة
خم ��درات� ،أو نزاع ��ات تقليدي ��ة ب�ش� ��أن
الف�صل (الدية الع�شائرية).
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نواب يدعون احلكومة لو�ضع ر�ؤية حقيقية ملكافحة
الف�ساد وهدر املال العام

 بغداد  /المدى

و�صف خرباء ونواب
خمت�صون يف ال�ش�أن
االقت�صادي الإ�صالحات
املالية التي بد�أت احلكومة
بتنفيذها بـ"املهمة"
لتحديد النفقات
الت�شغيلية وتقليلها من
خالل تقلي�ص رواتب
وامتيازات ومنافع
الدرجات العليا والق�ضاء
على الف�ضائيني ومزدوجي
الرواتب ،معتقدين �أن
احلكومة حتتاج �إىل اكثـر
من �سنة ملعاجلة االزمة
االقت�صادية.

ويق ��ول ماج ��د ال�ص ��وري الخبي ��ر
االقت�ص ��ادي ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى)
�إن "الإ�صالح ��ات االقت�صادي ��ة الت ��ي
ب ��د�أت الحكومة بتنفيذه ��ا مهمة لتحديد
االتجاه نحو تقلي�ص النفقات الت�شغيلية
واالمتي ��ازات والمنافع الت ��ي تتمتع بها
الدرجات العليا".
واكد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
ال�سب ��ت الما�ض ��ي ( 20حزيران )2020
�أثن ��اء زيارت ��ه ل ��وزارة النف ��ط �أن ��ه ال
تراج ��ع عن �إيقاف الروات ��ب المزدوجة،
ومحتج ��زي رفح ��اء ،م�شي� � ًرا �إل ��ى �أن
بع�ض الجه ��ات تح ��اول الت�شوي�ش على
الإ�صالحات.
وي�ضيف ال�صوري �أن "هذه الإ�صالحات

�ستعي ��د ترتي ��ب النفق ��ات الت�شغيلي ��ة
م ��ن خ�ل�ال �إع ��ادة ترتيب �سل ��م الرواتب
للدرج ��ات العلي ��ا" ،الفتا �إل ��ى ان "تقليل
النفق ��ات الت�شغيلي ��ة م ��ن قب ��ل الحكومة
هو �إجراء �صحيح لتدارك الأزمة المالية
وال�صحية معا".
ويتاب ��ع �أن "الخط ��وة المقبل ��ة �ستكون
ل�ضب ��ط الإي ��رادات عب ��ر ال�سيط ��رة على
المناف ��ذ الحدودي ��ة ،والق�ض ��اء عل ��ى
الف�ضائيي ��ن ومزدوج ��ي الروات ��ب"،
م�ؤك ��دا �أن "ه ��ذه الإج ��راءات ج ��زء ال
يتج ��ز�أ من عملية الإ�ص�ل�اح المالية التي
تنفذها الحكومة".
�أم ��ا م ��ا يخ� ��ص تحدي ��د فت ��رة  100يوم
م ��ن قبل كتلة �سائ ��رون للحكومة النجاز

الكاظمي :نعتزم �إجراء
تغيريات يف بع�ض املنا�صب حتى
لو تعر�ضنا لـ"الت�سقيط"
 بغداد  /المدى
�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي ،الخمي� ��س� ،أن حكومته
"ل ��ن تقبل بمغام ��رات داخلية �أو
خارجية في الع ��راق" وانه يعتزم
اج ��راء تغيي ��رات ف ��ي المنا�ص ��ب
حت ��ى ل ��و تعر�ض ��ت حكومت ��ه الى
"الت�سقيط".
وقال الكاظم ��ي خالل لقاء مع عدد
م ��ن ال�صحفيي ��ن والإعالميين� ،إن
"الحكوم ��ة ل ��ن تقب ��ل بمغامرات
داخلية �أو خارجية في العراق".
و�أك ��د الكاظم ��ي ،عزم ��ه "�إج ��راء
تغيي ��رات في بع� ��ض المنا�صب"،
مرجحا �أن تتعر� ��ض حكومته �إلى
ً
"حمالت ت�سقيط �إثر ذلك".
وق ��ال �إن "حمل ��ة قريب ��ة ج� �دًا
�ستنطل ��ق الع ��ادة ال�سيط ��رة على
المناف ��ذ ،خ�سارتنا ف ��ي كل منفذ ٣
الى  ٤مليارات" ،مبي ًنا �أن "تحدي
المنافذ ب�سبب المجاميع الم�سلحة
وقط ��اع الط ��رق الم�سيطري ��ن
عليها".
و�أ�ض ��اف الكاظم ��ي" ،و�صلتن ��ي
برقية تقول هناك من يهدد م�صانع
الأوك�سجي ��ن وتوجهه ��م للغل ��ق
بقوة ال�س�ل�اح" ،مقد ًما في الوقت
نف�سه "�شكره �إل ��ى دولة االمارات
على �إر�ساله ��ا الم�ساعدات الطبية
�إلى العراق".

وتاب ��ع� ،أن ��ه "م ��ن المعي ��ب �أنن ��ا
اعتمدن ��ا عل ��ى النف ��ط لم ��دة 17
عا ًما".
كما وج ��ه رئي�س مجل�س الوزراء،
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،الخمي� ��س،
دائرت ��ي الطبابة في وزارة الدفاع
وهيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي لدع ��م
وزارة ال�صح ��ة بجميع الإمكانات
المتاح ��ة .وذكر المكتب االعالمي
لرئي� ��س المجل� ��س ال ��وزراء ف ��ي
بيان ان "رئي� ��س مجل�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي ،عقد اجتماعا
مع دائرت ��ي طباب ��ة وزارة الدفاع
مو�ضحا
وهيئة الح�شد ال�شعبي"،
ً
وجه
ان "رئي�س مجل� ��س الوزراء ّ
دائرت ��ي الطبابة في وزارة الدفاع
وهيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي لدع ��م
وزارة ال�صحة بجميع الإمكانيات
المتاحة".
وا�ض ��اف الكاظم ��ي ان "جائح ��ة
كورون ��ا تم ّث ��ل تحدي ��ا كبي ��را،
ّ
وكل �إمكاني ��ات الدول ��ة متاح ��ة
لمواجهته ��ا وع�ل�اج الم�صابين"،
الف ًتا ال ��ى ان "الوع ��ي المجتمعي
مه ��م ج ��دا لتطوي ��ق الجائح ��ة،
وتقلي ��ل الإ�صابات ،وحماية �أبناء
�شعبنا".
وحي ��ا الكاظم ��ي بح�س ��ب البي ��ان
"الم�ل�اكات الطبي ��ة ،وه ��ي تبذل
�أق�صى الجه ��ود وتتعر�ض ل�ضغط
عمل كبير".

�إ�صالحاته ��ا االقت�صادي ��ة يعل ��ق الخبير
االقت�ص ��ادي �أن "تطبي ��ق �إ�صالح ��ات
اقت�صادي ��ة يتطل ��ب فت ��رات طويل ��ة ق ��د
ت�ستغ ��رق �أكث ��ر م ��ن �سن ��ة لمعالجة هذه
الم�شاكل".
بدوره و�صف �سالم ال�شمري النائب عن
كتلة تحالف �سائرون في بيان له اطلعت
عليه (الم ��دى) خطوات رئي�س الحكومة
م�صطفى الكاظمي الإ�صالحية بـ"المهمة
النت�ش ��ال الو�ض ��ع المال ��ي م ��ن حالته"،
الفت ��ا �إل ��ى �أن "الفت ��رة الت ��ي ب ��د�أ فيه ��ا
العمل لتنفيذ فقرات برنامجه الحكومي
والإ�صالحي ق�صيرة".
و�ش ��كل مجل�س ال ��وزراء خلية الطوارئ
للإ�صالح المالي لتوفير ال�سيولة المالية

تقرير �سنوي :ن�شاط داع�ش يزداد يف املناطق املتنازع عليها ومكاف�أة ر�صد
خليفة البغدادي تت�ضاعف
 متابعة  /المدى
�ضاعفت الواليات المتحدة الأمريكية قيمة
المكاف�أة ،الت ��ي ر�صدتها للقب�ض على زعيم
تنظي ��م "داع�ش" الإرهاب ��ي ،الجديد� ،أمير
محمد �سعيد عب ��د الرحمن المولى ،ال�شهير
بـ"حجي عبد الله".
ذك ��ر ذل ��ك الموق ��ع الر�سم ��ي للخارجي ��ة
الأمريكي ��ة� ،أن المكاف� ��أة �سيت ��م منحها لمن
يدلي بمعلومات تقود �إلى القب�ض على هذا
الإرهابي.
وكانت المكاف�أة ،الت ��ي تم الإعالن عنها في
�آب  ،2019ه ��ي  5ماليي ��ن دوالر فقط ،لكن
الخارجي ��ة الأمريكي ��ة �أعلن ��ت م�ضاعفته ��ا
لت�ص ��ل �إل ��ى  10ماليي ��ن دوالر .وقال ��ت
الخارجي ��ة الأمريكي ��ة �إن حجي عب ��د الله،
ه ��و ال ��ذي تول ��ى زعام ��ة تنظي ��م "داع�ش"
الإرهابي بعد مقتل زعيمه ال�سابق �أبو بكر
البغدادي خالل عملية ع�سكرية �أمريكية في
ت�شرين الأول عام .2019
و�أ�ش ��ارت الخارجي ��ة الأمريكي ��ة �إل ��ى �أن
حج ��ي عب ��د الل ��ه �ش ��ارك ف ��ي العدي ��د م ��ن
الجرائ ��م الت ��ي ت�شم ��ل االختط ��اف والقتل
والذبح للأقليات ف ��ي �شمال غربي العراق،
و�أن ��ه الم�س� ��ؤول ع ��ن العملي ��ات الدولي ��ة
للتنظي ��م .وذكر بي ��ان الخارجية الأمريكية
�أن حج ��ي عب ��د الل ��ه ،ول ��د في الع ��راق عام
 ،1976و�أ�صبح من ق ��ادة "داع�ش" ونائب
الأمي ��ر ،قب ��ل �أن يتول ��ى زعامته بع ��د وفاة
البغ ��دادي ،وتم و�ضعه على قائمة الإرهاب
الأمريكي ��ة ف ��ي �آذار الع ��ام الما�ض ��ي .وفي
كان ��ون الثان ��ي الما�ض ��ي ،قال ��ت �صحيف ��ة
"الغارديان" البريطانية �إن �أحد م�ؤ�س�سي
تنظي ��م "داع� ��ش" الإرهابي ،ويدع ��ى �أمير

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

واتخ ��اذ الق ��رارات الخا�ص ��ة بالإ�صالح
المالي من خالل تر�شيد الإنفاق وتعظيم
الم ��وارد و�إ�صالح الم�ؤ�س�س ��ات المالية،
وو�ضع خطط تموي ��ل لم�شاريع الإعمار
والتنمية واال�ستثمار ،وم ��وارد و�آليات
التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
ويواج ��ه العراق �أزم ��ة اقت�صادية كبيرة
�سببها هبوط �أ�سعار النفط في الأ�سواق
العالمي ��ة ،وتف�ش ��ي فيرو� ��س كورون ��ا،
اللذي ��ن ت�سبب ��ا ف ��ي انكما� ��ش االقت�صاد،
وقلة ال�سيولة النقدية.
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري ان تحال ��ف �سائرون
و�ضع �سقفا زمنيا لدعم الحكومة الحالية
ال يتجاوز  100ي ��وم" ،مبينا �أن "الدعم
�سيك ��ون م�ستم ��را ف ��ي ح ��ال ا�ستم ��رت

الإج ��راءات الحكومي ��ة الإ�صالحي ��ة،
وبعك�سه �سيكون لدينا موقف �آخر".
و�ص ��وت مجل� ��س الن ��واب ف ��ي جل�س ��ة
الأربع ��اء على م�شروع قانون االقترا�ض
المحل ��ي والخارجي ل�س ��د العجز المالي
لعام  2020الذي ح ��دد �سقف االقترا�ض
الخارجي بـ( )5ملي ��ارات دوالر ،و()15
تريليون دين ��ار من االقترا� ��ض المحلي
عن طريق تخويل وزي ��ر المالية �إ�صدار
حواالت الخزينة وال�سندات.
وي ��رى رئي� ��س لجن ��ة الزراع ��ة والمياه
واالهوار البرلمانية �أن "البالد ال تحتمل
�أي انتكا�س ��ة ف ��ي �أي قط ��اع وخا�ص ��ة
المال ��ي واالقت�ص ��ادي وعل ��ى الحكوم ��ة
الإ�س ��راع ب�إجراءات تعظيم الموارد بدال

من االعتماد على م ��ورد واحد غير ثابت
�صعودا وهبوطا" ،م�ش ��ددا على "�أهمية
تفعي ��ل الإجراءات الحكومي ��ة ال�صارمة
ب�أي قطاع ي ��در �إيرادات عامة للدولة من
الزراعة �إلى المنافذ وغيرها الكثير".
وقبل ع ��دة �أي ��ام �أعلن رئي� ��س الحكومة
م�صطفى الكاظمي عن الورقة الإ�صالحية
"البي�ضاء" وقال �إن حكومته �أعدّت ورقة
بي�ض ��اء للإ�صالحات المرتقبة ،واتخذت
تو�صي ��ات �أولية يج ��ري النقا�ش ب�ش�أنها
قبل الم�ضي قدمًا بها ،الفتا �إلى "�ضرورة
التكامل بي ��ن الحكومة ومجل�س النواب
لدعم هذه الإ�صالحات".
الورق ��ة الإ�صالحي ��ة �ستنف ��ذ عب ��ر ثالث
مراحل بح�س ��ب ت�صريح لجنة االقت�صاد

واال�ستثم ��ار البرلماني ��ة لـ(الم ��دى)
الثالث ��اء الما�ض ��ي؛ الأول ��ى ق�صي ��رة
الم ��دى وتتمثل في �سيط ��رة الدولة على
المناف ��ذ الحدودية والموان ��ئ ،والثانية
متو�سط ��ة الأم ��د وتتمث ��ل ف ��ي �إع ��ادة
ال�صناع ��ة العراقية وحل م�شكلة الف�ساد،
والثالث ��ة �ستكون طويلة الأمد وتت�ضمن
الم�شاريع ال�ستراتيجية الكبرى.
وفي ه ��ذا ال�صدد �أعل ��ن المتحدث با�سم
رئي�س الوزراء �أم�س الثالثاء ،وجود 18
�ألف موظ ��ف مزدوج الرات ��ب في وزارة
التربية فق ��ط ،فيما اكد �صعوب ��ة �إ�ضافة
�أي ��ة درج ��ات وظيفي ��ة وف ��ق الم�ؤ�شرات
االقت�صادية الحالية.
وذكر �أحمد مال طالل في م�ؤتمر �صحفي
تابعت ��ه (الم ��دى) ان "جه ��ات التدقي ��ق
دققت � 5آالف من الـ 18الف التي و�صلت
معلوم ��ات عن تقا�ضيه ��م �أكثر من راتب،
وان هنال ��ك لجنة مخت�ص ��ة �ستعمل على
الك�شف عن مزدوج ��ي الرواتب في كافة
الم�ؤ�س�سات الحكومية".
وف ��ي هذا االط ��ار حذر يو�س ��ف الكالبي
ع�ضو لجن ��ة الزاهة البرلمانية الحكومة
الحالي ��ة م ��ن ال�سير بمنح ��ى الحكومات
ال�سابق ��ة م�شددا على �ض ��رورة ا�ستغالل
الحكوم ��ة الحالي ��ة للت�سعي ��ن يوم ��ا
المقبل ��ة لتقدي ��م الإ�صالح ��ات وبخالف ��ه
�سيكون لمجل�س النواب دور حقيقي في
اال�ستجواب ،بح�سب قوله.
واعتب ��ر ع�ض ��و مجل�س الن ��واب يو�سف
الكالبي في ت�صري ��ح �صحفي ان "لجوء
الحكوم ��ة ب�ش ��كل �سريع �إل ��ى االقترا�ض
لت�أمي ��ن دف ��ع الروات ��ب م�ؤ�ش ��ر عل ��ى ان
و�ض ��ع الع ��راق خط ��ر ج ��دا م�ستقبال"،
مبين ��ا ان "هناك ق ��رارات م�شابهة قامت
به ��ا الحكوم ��ات ال�سابق ��ة كج ��والت
التراخي� ��ص �أدت �إل ��ى ه ��در مليارات من
الدوالرات وو�ص ��ول الو�ضع الى ما هو
عليه".
واك ��د "�ض ��رورة تقدي ��م الحكوم ��ة
الإ�صالح ��ات الت ��ي كتب ��ت بالقان ��ون".
و�أ�ش ��ار ال ��ى عدم وج ��ود ر�ؤي ��ة حقيقية
ال ��ى الآن م ��ن قب ��ل الحكوم ��ة الحالي ��ة
ف ��ي مكافح ��ة الف�ساد بالرغم م ��ن مطالبة
مجل� ��س الن ��واب بت�شكي ��ل لجن ��ة علي ��ا
لمكافحة الف�ساد وهدر المال العام.
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الجماعة خلفا لأبو بك ��ر البغدادي ،م�شيرة
�إلى �أنه �أحد الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين للتنظيم،
و�أنه تم تعيينه زعيما للجماعة بعد �ساعات
من وف ��اة �أب ��و بكر البغ ��دادي ف ��ي ت�شرين
الأول الما�ض ��ي .وقال ��ت "الغاردي ��ان"� ،إن
المول ��ى يعتبر �أح ��د �أكثر الق ��ادة نفو ًذا في
�صف ��وف التنظي ��م ،وولد لعائل ��ة تركمانية
عراقية في بلدة تلعفر ،ويعرف � ً
أي�ضا با�سم
حجي عبد الله ،وف ��ي بع�ض المناطق بعبد
الله قردا� ��ش ،رغم �أن م�س�ؤولي ��ن عراقيين
قالوا �إن �صاح ��ب الهوية الأخيرة مات قبل
عامي ��ن .ومنذ �أ�شهر تتواتر المعلومات عن
دخول �أمير تنظي ��م داع�ش الجديد �إبراهيم
القر�ش ��ي والمعروف بحجي عب ��د الله �إلى
الع ��راق ،تزامن ��ا م ��ن ت�صاع ��د العملي ��ات
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االرهابية في المناطق المحررة.
وقبل اكثر من �شهر ق ��ال المحلل ال�سيا�سي
رع ��د كري ��م �إن "�أح ��د الأ�سب ��اب الت ��ي ق ��د
تجعل خليف ��ة ابو بكر البغ ��دادي يلج�أ الى
الع ��راق هو الأر�ض اله�ش ��ة �أو الأمن اله�ش
ف ��ي الع ��راق وع ��دم ق ��درة الحكوم ��ة عل ��ى
ح�صر خالي ��ا داع�ش والق�ضاء عليها ب�سبب
ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة القائم ��ة ،وكذل ��ك
الو�ض ��ع الأمني وهيكليته ف ��ي العراق مثل
الداخلية والدفاع ،وخ�ضوعها للمحا�ص�صة
ال�سيا�سية".
�أنباء دخول زعيم داع�ش �إلى العراق تبعث
بر�سائ ��ل عدة خطي ��رة قد ت�شج ��ع التنظيم
الإرهاب ��ي عل ��ى ترمي ��م كيانه م ��رة �أخرى،
ف�ض�ًل�ااً عن �إعطائه ��ا قوى معنوي ��ة روحية
لعنا�صره في العراق.
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الى ذل ��ك ،يرى الخبير الأمن ��ي والع�سكري
�أمي ��ر ال�سعدي �أن "المعلومات حول دخول
�أو وجود �أبو �إبراهيم القر�شي �إلى العراق
م ��رة �أخرى هي ا�ستع ��ادة لزخم ن�شاط هذا
التنظيم الإرهابي ،و�إعطاء القوة المعنوية
والروحية له".
و�أ�شار ال�سعدي �إل ��ى �أن "نقطة خلل كبيرة
توجه �إلى الواليات المتحدة الأميركية في
وقت �أنه ��ا تمتل ��ك �أكبر قاع ��دة ا�ستخبارية
وقاع ��دة بيان ��ات وات�ص ��االت م ��ع �أنظم ��ة
العال ��م ،نراه ��ا تبخ ��ل عل ��ى الع ��راق ف ��ي
مراقب ��ة ور�صد هذا الإرهاب ��ي ،وقد �أعلنوا
ع ��ن مكاف�أة ال تتنا�سب م ��ع حجم خطر هذا
الإرهابي".
تمثل �صحة هذه المعلومات من عدمها دعمًا
كبي� � ًرا لداع�ش والحكومة عل ��ى ح ٍد �سواء،

فل�ل��أول ت�شكل ل ��ه حاف ًزا لتنظي ��م �صفوفه،
�ات ا�ستخباري ًة
�أم ��ا للثانية فقد تعد معلوم � ٍ
دقيق ��ة تحذره ��ا وتعطيها زم ��ام المبادرة،
للق�ضاء على هذا التنظيم.
الى ذلك ،ن�شرت وزارة الخارجية الأميركية
تقريرها ال�سن ��وي الخا�ص بالإرهاب ل�سنة
 ،2019و�أعلن ��ت �أنه ��ا حقق ��ت م ��ع حلفائها
خطوات جيدة في مواجهة الإرهاب عالميًا،
لكنه ��ا �أ�شارت �إلى �أن الإرهاب مازال خط ًرا
يهدد العالم .كما ذك ��ر التقرير الأميركي �أن
ن�ش ��اط داع�ش ق ��د ازداد م�ؤخ� � ًرا خ�صو�صا
في المناطق المتنازع عليها في العراق.
يتحدث تقرير وزارة الخارجية الأميركية،
عل ��ى غ ��رار تقاريرها ال�سابق ��ة ،عن �أخطار
داع� ��ش ورغ ��م الإ�ش ��ارة �إل ��ى تراج ��ع ف ��ي
ن�ش ��اط التنظي ��م ف ��ي �سن ��ة  2019مقارن ��ة
ب�سن ��ة � ،2018إال �أن ه ��ذا الن�ش ��اط ت�صاعد
ف ��ي منطق ��ة مح ��ددة ،وه ��ي المناط ��ق
المتنازع عليها بين حكومة �إقليم كرد�ستان
والحكوم ��ة االتحادي ��ة ،وع ��زا ذل ��ك �إل ��ى
"عدم و�ضوح الم�س�ؤولية الأمنية عن تلك
المناطق" .كما قال تقرير وزارة الخارجية
الأميركية الذي ن�شر ر�سميًا م�ساء الأربعاء
�إن داع� ��ش قد زاد من ن�شاطه وهو طامع في
�إعادة تنظيم �صفوفه في محافظات الأنبار،
نينوى� ،صالح الدين ،ديالى وكركوك.
ور�أت وزارة الخارجي ��ة الأميركي ��ة ف ��ي
تقريره ��ا �أنه بالرغم م ��ن االنت�صارات التي
تحققت على الإرهاب ،ف� ��إن تهديد الإرهاب
للعال ��م ال يزال قائمًا ،و�أ�شار �إلى قتل خليفة
داع�ش و�إ�سقاط خالفته ونفوذه الجغرافي،
لكنه �أردف" :مازال داع�ش يوا�صل القتال،
ويحث �أتباعه على تنفيذ هجمات في جميع
�أنحاء العالم".
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سياسة

 3ر�ؤ�ساء وزراء تعهدوا ب�إنهاء ملف النزوح� :أكرث من
مليون عراقي خارج منازلهم

 بغداد /المدى
نح ��و � 3سنوات على اع�ل�ان بغداد الق�ضاء
على تنظي ��م "داع�ش" ،ال ��ذي هجر نحو 6
ماليي ��ن عراقي ،ومايزال اكث ��ر من مليون
عراق ��ي خ ��ارج مناطقه ��م ،ون�صفه ��م عل ��ى
االقل في المخيمات.
كما التزال اال�سباب التي منعتهم طوال تلك
ال�سنوات من العودة م�ستمرة ،فيما ف�شلت
 3مواعيد حكومي ��ة "مفتر�ضة" �سابقة في
غلق هذا الملف بطريقة مقبولة.
وتقف ق�ضايا امنية مثل الخوف من ت�سلل
"داع�ش" ،او �سيا�سية مثل �سيطرة ف�صيل
م�سلح معين على زم ��ام االمور ،او خدمية
مث ��ل الدمار ال ��ذي لحق ببع� ��ض المناطق،
عائقا امام اعادة النازحين.
وقب ��ل ا�سبوعي ��ن وع ��د رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي بانه ��اء ه ��ذا المل ��ف،
في وق ��ت بد�أ في ��ه تف�شي وب ��اء "كورونا"
بال�ضغط على الحكومة لال�سراع في اعادة
ال�سكان الى و�ضعهم الطبيعي.
قب ��ل االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة االخيرة في
 ،2018كان ��ت حكوم ��ة حي ��در العب ��ادي
�آنذاك ،قد اعادت حوالي ن�صف النازحين،
لكن الم�شكلة كانت في الن�صف الآخر الذي
ل ��م يجد منزال ي�سكن في ��ه او يرف�ض بع�ض
ال�سكان ا�ستقباله.
و�ضغ ��ط مل ��ف االنتخاب ��ات حينه ��ا عل ��ى
الحكوم ��ة لال�س ��راع بغل ��ق ه ��ذا المل ��ف،
ووع ��د العب ��ادي الق ��وى ال�سني ��ة باع ��ادة
االم ��ور ال ��ى طبيعته ��ا ف ��ي مطل ��ع ،2018
وكان ه ��ذا �شرطهم (ال�سُ ن ��ة) لال�شتراك في
االنتخابات.
ا�صط ��دم العب ��ادي بع ��دة عراقي ��ل ف ��ي
تحقي ��ق هدف ��ه ،حي ��ث كان المفتر� ��ض ان
تغل ��ق المخيم ��ات قب ��ل  4ا�شهر م ��ن موعد
االنتخاب ��ات (ج ��رت االنتخابات ف ��ي ايار
 ،)2018لك ��ن الموع ��د تم ��دد ال ��ى �آذار من
نف�س ال�سنة.
ب ��د�أت الحكوم ��ة ته ��دد الموظفي ��ن ف ��ي
المناط ��ق المح ��ررة بقط ��ع الروات ��ب او
الف�صل من العمل في حال رف�ضوا العودة،
وادانت االمم المتح ��دة في العراق ماقالت
ان ��ه م�ؤ�ش ��رات ظهرت على "ع ��ودة جبرية
للنازحين".
وقال موظفون عائ ��دون الى غربي االنبار
لـ(الم ��دى) انهم رجعوا ال ��ى مدنهم "لكنهم
وج ��دوا منازله ��م ق ��د دم ��رت بالكام ��ل ،او
بع�ضها مازالت ملغمة ولم يتم تنظيفها من
المتفج ��رات" .ودمرت الح ��رب نحو 200
ال ��ف من ��زل في  8م ��دن هي االكث ��ر عر�ضة

للخ ��راب .الحقا حاول ع ��ادل عبد المهدي،
رئي�س الوزراء ال�سابق ،اكمال خطة اغالق
المخميات ،وامت ��دت محاوالت االخير من
بداي ��ات  2019ال ��ى �شب ��اط  ،2020حيث
�شهدت الحمالت هذه المرة اعمال عنف.
ورف� ��ض �س ��كان ف ��ي تكري ��ت وكرك ��وك
وال�شرق ��اط ،جن ��وب المو�ص ��ل ،ا�ستقب ��ال
نح ��و  200عائل ��ة م ��ن النازحي ��ن ،بع ��د
ت�س ��رب انب ��اء ع ��ن ان العائدي ��ن ه ��م م ��ن
ذوي "داع�ش" ،كما الح ��ق بع�ض ال�سكان،
�سيارات نقل النازحين بالرمانات اليدوية
البعادهم عن مناطقهم.
في �شهر ظهور "داع�ش"
في الذك ��رى ال�ساد�س ��ة ل�سق ��وط المو�صل
بيد تنظيم "داع� ��ش" ،وعد رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،النازحي ��ن بانه ��اء
معاناته ��م في اول زيارة ل ��ه الى المحافظة
منذ ت�سلمه المن�صب قبل نحو �شهرين.
ووجّ ��ه الكاظم ��ي في بيان اعق ��ب الزيارة،
"باتخ ��اذ الإج ��راءات الالزم ��ة الت ��ي م ��ن
�ش�أنه ��ا تقلي ��ل معاناتهم وت�سهي ��ل عودتهم
الى مناطق �سكناه ��م الأ�صلية في محافظة

نين ��وى" .وتعه ��د الكاظم ��ي ،ب� ��أن "تعمل
الحكومة بكل قدراتها لأجل �إيجاد حل دائم
لم�شكلة النازحين ،و�إنهاء معاناتهم".
يقول م�س�ؤول محلي في نينوى لـ(المدى)
ان "اال�سو�أ من كل مايتعر�ض له النازحون
ف ��ي نينوى ،ان الحكومة المحلية ال تعرف
عدد النازحين ب�شكل دقيق".
وذك ��ر البي ��ان ال�ص ��ادر ع ��ن الحكوم ��ة �أن
الكاظم ��ي حي ��ن "زار العوائ ��ل النازح ��ة
ف ��ي مخ ّي ��م ال�سالمية ف ��ي منطق ��ة النمرود
بمحافظة نين ��وى ،وج ��ه دوائرالمحافظة
ب�إع ��داد قوائ ��م �شامل ��ة وتف�صيلي ��ة لأعداد
النازحين".
واكد الم�س�ؤول الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه
ان "رئي�س الوزراء منح الحكومة المحلية
في نينوى �شهرا واحدا العطاء المعلومات
التف�صيلية عن النازحين في المحافظة".
وف ��ي اواخ ��ر  ،2019ا�ضط ��رت نح ��و 50
عائل ��ة ال ��ى العي� ��ش ف ��ي �صح ��راء غ ��رب
المو�صل تحت حماية البدو ،بعد ان رف�ض
�س ��كان جنوب نين ��وى ا�ستقبالهم ،بذريعة
انهم من "عوائل داع�ش".
وكان ��ت جن ��وب المو�ص ��ل ،ت�ض ��م اكب ��ر

مخيم ��ات للنازحي ��ن :الجدع ��ة وحم ��ام
العلي ��ل والقي ��ارة ،و�سجل ��ت اعل ��ى ن�سبة
للنازحين فيها باكثر من  100الف �شخ�ص
في ذورة المعارك �ضد تنظيم "داع�ش" قبل
� 3سنوات.
واليع ��رف بالتحدي ��د ع ��دد النازحي ��ن في
البالد ،فيما تقول مفو�ضية حقوق االن�سان
ان هن ��اك نحو  100ال ��ف عائلة مازالت في
المخمي ��ات ،بينما وبح�سب م�س�ؤولين ،ان
�ضعف ��ي هذا الع ��دد متواجد خ ��ارج مدنهم
وهم بحكم النازحين.
كورونا والمخيمات
و�أطلقت مفو�ضية حقوق االن�سان ،االثنين
الما�ضي ،نداء اغاث ��ة ان�ساني عن ٩٤٦٤٠
عائلة نازحة ،م�شيرة ال ��ى �أن تلك العوائل
بانتظ ��ار "التفاتة الحكومة" له ��ا العادتها
الى مناطقها.
وق ��ال ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�سان،
فا�ضل الغراوي ،في بي ��ان �إن "المفو�ضية
�أطلقت نداء اغاثة ان�ساني موجه للحكومة
للتدخ ��ل الفوري لإع ��ادة ( )٤٧٣٢٠٠نازح
الى مناطقهم ب�شكل طوعي".

و�أ�ض ��اف الغ ��راوي �أن "او�ضاع النازحين
ا�صبح ��ت م�أ�ساوية في ظ ��ل النق�ص الحاد
في متطلبات المعي�ش ��ة ،واالغاثة وا�صابة
ع ��دد منه ��م بفايرو� ��س كورون ��ا وانت�ش ��ار
االمرا� ��ض المزمنة والجلدي ��ة ،وا�ضطرار
االطف ��ال منهم للعم ��ل والعي�ش في خيم مع
ق�ساوة حرارة ال�صيف".
وطال ��ب الحكوم ��ة "بالتدخ ��ل الف ��وري
لإعادته ��م ال ��ى مناطقه ��م وانه ��اء المعاناة
االن�ساني ��ة ومعالج ��ة ال�صعوب ��ات االمنية
واالجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة
الت ��ي تح ��ول دون عودته ��م ،واغ�ل�اق
ه ��ذا المل ��ف الم�ش ��وب بالك ��م الكبي ��ر م ��ن
الم�آ�سي".
وم ��ازال هن ��اك نح ��و  200ال ��ف �شخ�ص،
لم يع ��ودوا الى منازلهم في ج ��رف الن�صر
(ال�صخ ��ر �سابق ��ا) جن ��وب بغ ��داد ،ب�سبب
خالفات �سيا�سية .ويق ��ول ر�شيد العزاوي
النائ ��ب ع ��ن باب ��ل لـ(الم ��دى) ان "هن ��اك
حلحل ��ة في ه ��ذا المل ��ف عن م ��اكان قبل 4
�سن ��وات" رغم ع ��دم عودة �أي ن ��ازح حتى
الآن.

وا�شنطن متفائلة بالجل�سة الأولى من الحوار ال�ستراتيجي

قائ��د �أمريك��ي :نتطل��ع لعالق��ة دف��اع طويل��ة الأج��ل م��ع بغ��داد

 ترجمة  /حامد احمد
ذك ��ر اجلرنال ديوك برياك ،نائب مدير القيادة
امل�شرتك ��ة للتحالف الدويل ل�ش� ��ؤون ال�سيا�سة
واخلط ��ط واالم ��ور ال�سرتاتيجية ب ��ان قيادة
التحال ��ف يف الع ��راق تنظ ��ر االن يف كيفي ��ة
حتوي ��ل عالقته ��ا االمني ��ة م ��ع الع ��راق ،التي
ت�ستن ��د حاليا على مب ��د�أ احلرب �ض ��د داع�ش،
اىل عالقة دفاع طويلة االجل.
ويف ح ��وار له عرب دائ ��رة تلفزيونية مع معهد
ال�ش ��رق االو�سط للدرا�س ��ات يف وا�شنطن قال
اجلرنال برياك �إن الواليات املتحدة تنظر اىل
تطوي ��ر عالقتها مع الق ��وات االمنية العراقية،
املتمثلة االن بحملة قي ��ادة العمليات امل�شرتكة
لق ��وات التحالف �ضد داع�ش يف العراق ،واىل
عالق ��ة "يت ��م تطبيعه ��ا �ضمن برنام ��ج تن�سيق
امني دائمي".
ام ��ا بخ�صو� ��ص م�ستقب ��ل تواج ��د القوات يف

�شم ��ال �شرقي �سوريا فانه يقول ان االمر لي�س
وا�ضحا متاما ،وا�صفا مهمة الواليات املتحدة
هن ��اك باملهم ��ة ج ��دا وان ��ه مل يتخذ بع ��د قرار
�سيا�سي بهذا ال�ش�أن.
واو�ض ��ح اجل�ن�رال ب�ي�راك بان ��ه كان متفائال
ومتحم�س ��ا ج ��دا باجلل�س ��ة االوىل للح ��وار
ال�سرتاتيج ��ي ب�ي�ن وا�شنطن وبغ ��داد ،والتي
عق ��دت يف  11حزيران عرب دائ ��رة تلفزيونية
متا�شي ��ا م ��ع اج ��راءات التباع ��د االجتماع ��ي
ب�سبب تف�شي وباء كورونا.
وق ��ال اجل�ن�رال ب�ي�راك متحدث ��ا ع ��ن النتائج
امل�ستخل�ص ��ة م ��ن ذلك اللقاء "م ��ن الوا�ضح ان
ادارة احلكومة اجلدي ��دة يف العراق تريد منا
البقاء" ،م�ش�ي�را اىل ان بغداد ت�شجع التحول
يف حملتنا ل�ضمان هزمية دائمية بداع�ش.
م�ساع ��د وزي ��ر اخلارجي ��ة االمريك ��ي ل�ش�ؤون
ال�شرق االدن ��ى ،ديفد �شينكر ،ق ��ال بعد انتهاء
اللق ��اء "ما نريده ه ��و ان تكون لدين ��ا اتفاقية

ام ��ن ثنائية اعتيادية قوية م ��ع العراق ،تتمثل
بالتدريب وتوفري منظومات ا�سلحة متطورة
ومتارين م�شرتك ��ة ومنح �ضب ��اط كبار فر�ص
درا�سة يف اكادميياتنا الع�سكرية املرموقة".
ويق ��ول اجل�ن�رال ب�ي�راك انه يف ه ��ذه االثناء
يعي ��د التحال ��ف ترتي ��ب تواج ��ده يف العراق
لتعزي ��ز احلماي ��ة بقواعد اق ��ل وب�أع ��داد اقل،
حيث انتقل ��ت قوات التحالف م ��ن عدة مواقع
وقواع ��د �صغ�ي�رة اىل قواع ��د ع�سكري ��ة اق ��ل
واكرب حجما.
تعزيز قوات التحالف ج ��اء كاجراءات حماية
وتناق� ��ص تهديدات داع�ش بعد احلاق الهزمية
ب ��ه .ويق ��ول اجل�ن�رال ب�ي�راك ان ه ��ذا مك ��ن
ق ��وات التحال ��ف "من الرتكيز اك�ث�ر على مهام
التدري ��ب على م�ستوى فرقة ،نحن نتحدث عن
مراح ��ل تدريجية مب�ست ��وى التدري ��ب وبناء
الق ��درة امل�ؤ�س�ساتية للق ��وات العراقية وكذلك
تق ��دمي امل�شورة له ��م ومتابع ��ة والتن�سيق مع

قيادتهم".
عل ��ى الرغ ��م من ذل ��ك يقر اجلرنال ب�ي�راك بان
تنظي ��م داع�ش ي�سعى للظه ��ور من جديد ولكن
التنظي ��م يفتق ��ر اىل الق ��درة ،م�ش�ي�را اىل ان
معدالت العنف هي اق ��ل بكثري مما اعتاد عليه
التنظيم.
م ��ن جانب �آخ ��ر قال اخلب�ي�ر االمن ��ي جيم�س
فيليب� ��س ،م ��ن م�ؤ�س�س ��ة هرييت ��ج فاوندي�شن
ل�ش�ؤون ال�شرق االو�سط ،ن احلرب �ضد داع�ش
مل تنته بعد ولكنه غري قادر على ال�سيطرة على
االر�ض خ�ل�ال النهار لكنه خ�ل�ال الليل ي�صبح
اقوى وي�ستطيع تنفيذ هجمات.
قائ ��د القي ��ادة املركزي ��ة للجي� ��ش االمريك ��ي
اجل�ن�رال ،كينيث ماكينزي ،ق ��ال ان ا�ستمرار
املعرك ��ة �ض ��د داع� ��ش ه ��ي اح ��دى امل�ب�ررات
احليوية التي ت�ستدعي بقاء القوات االمريكية
مل�ساعدة العراق يف مواجهته.
وقال اجل�ن�رال ماكين ��زي "فيم ��ا يتعلق االمر
بال�سيط ��رة عل ��ى ار�ض معينة ف ��ان التنظيم مل
يع ��د قادرا عل ��ى م�سك قطع ��ة ار� ��ض ولكنه ما
تزال له القدرةعلى تنفيذ هجمات".
و�ضمن حمل ��ة القوات امل�سلح ��ة العراقية �ضد
داع� ��ش بالتع ��اون م ��ع التحالف ال ��دويل اعلن
املتح ��دث با�س ��م الق ��وات امل�سلح ��ة العراقي ��ة
العميد يحيى ر�سول ام� ��س االربعاء عن مقتل
 12عن�صرا من م�سلحي داع�ش يف منطقة جبل
قرجوغ يف خمم ��ور خالل عملية م�شرتكة بني
القوات امل�سلحة العراقية وقوات التحالف.
وق ��ال العمي ��د ر�سول يف تغريدة ل ��ه "ا�ستنادا
ملعلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة مت توجي ��ه
� 59ضرب ��ة جوي ��ة �ض ��د كه ��وف وخمابئ كان
ي�ستخدمها داع�ش يف جب ��ل قرجوغ" ،م�شريا
اىل م�شارك ��ة ق ��وة م ��ن مكافح ��ة االره ��اب يف
العملية.
وج ��اءت ه ��ذه العملي ��ة يف وق ��ت �شن ��ت في ��ه
الق ��وات العراقية املرحلة الثالث ��ة من عمليات
ابطال العراق االثنني يف مناطق �شمايل البالد
حيث ما تزال بقايا داع�ش تن�شط هناك.
عن :موقع معهد ال�شرق الأو�سط

المدن المحررة بعد � 3سنوات
ويواج ��ه ع�ش ��رات �آالف م�صاع ��ب ف ��ي
العودة الى مناطق ف ��ي �صالح الدين ،مثل
العوج ��ة ،العوي�سات ،عزيز بل ��د� ،سليمان
بيك والقرى المحيطة ب�آمرلي ،ا�ضافة الى
بيجي التي تعر�ضت الى دمار كبير.
واعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين� ،إيفان
فائق جاب ��رو ،الأحد الما�ض ��ي� ،إغالق 20
مخيم ��ا للنازحي ��ن ف ��ي محافظ ��ة الأنب ��ار
(غ ��رب) .و�أو�ضح ��ت جاب ��رو ف ��ي بي ��ان،
�أن غل ��ق المخيم ��ات ،ت ��م بعد �إع ��ادة �أغلب
�ساكنيها �إلى مناطقه ��م الأ�صلية بعد ق�ضاء
قراب ��ة � 6أعوام .و�أ�شارت �إل ��ى �أنه تم دمج
بقية القاطنين لتلك المخيمات في مخيمين
اثني ��ن هم ��ا "عامري ��ة ال�صم ��ود والمدينة
ال�سياحية".
ونوه ��ت �إل ��ى �أن "الع ��دد الكل ��ي للأ�س ��ر
النازح ��ة في محافظة الأنب ��ار المتبقية هو
� 1706أ�س ��ر" ،دون تفا�صي ��ل ع ��ن عدد من
عادوا لمناطقهم الأ�صلية.
و�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن "محافظ ��ة الأنبار كانت
ت�ضم ف ��ي بداية �أزم ��ة الن ��زوح  76مخيمًا
يقطنه ��ا �أكث ��ر م ��ن � 70أل ��ف ن ��ازح" ،دون

تو�ضيح �سبب �إغالق المخيمات ال�سابقة.
و�أ�ضافت الوزيرة �أن "�إعادة النازحين �إلى
دياره ��م هي المهمة الأول ��ى لنا وال نر�ضى
�أن يبقى الآالف من �أهلنا يواجهون تقلبات
الطق�س القا�سية".
ف ��ي ديال ��ى ،هناك  9ق ��رى بي ��ن المحافظة
وحدود �ص�ل�اح الدي ��ن مازال ��ت خالية من
ال�سكان منذ .2014
وق ��ال عب ��د الخال ��ق الع ��زاوي النائب عن
ديال ��ى لـ(الم ��دى) ان "تلك الق ��رى الخالية
ا�صبحت م�سرحا لتواجد داع�ش".
ويوجد ف ��ي ديال ��ى مخيم واح ��د ،مع�سكر
�سع ��د ،وي�ض ��م نح ��و  150عائل ��ة ل ��م تع ��د
حت ��ى االن الى مناطقه ��ا اال�صلية ،ال�سباب
�سيا�سية وامنية.
اما في كرك ��وك ،فيرف�ض عدد م ��ن ال�سكان
ع ��ودة النازحين ال�سباب تتعل ��ق بالتغيير
ال�سكاني ،والخوف من ت�سلل داع�ش.
ويق ��ول جمال �شك ��ور النائب ع ��ن كركوك
لـ(المدى) ان "هناك حم�ل�ات متعددة لنقل
نازحين من الحويجة الى كركوك ال�سباب
تتعلق بتغيير ديموغرافي ��ة المدينة" ،كما
يرجح النائ ��ب ان ه� ��ؤالء العائدين هم من
"ذوي داع�ش".
اما في �شرق تكري ��ت ،يمنع منظر المنازل
المدمرة ع ��ودة ال�سكان هن ��اك ،رغم مرور
اكثر من � 4سنوات على تحرير مناطقهم.
ويقول ر�شيد كريم ،الم�س�ؤول المحلي في
ناحي ��ة �سليمان بي ��ك لـ(الم ��دى) ان "400
منزل مدمر بالكامل من ا�صل  4000بيت"،
مبينا ان  %90من المنازل البقية مت�ضررة
ب�ش ��كل متف ��اوت .وف ��ي �سنج ��ار� ،شم ��ال
المو�ص ��ل ،يق ��ول محم ��ا خلي ��ل قائممق ��ام
الق�ضاء لـ(الم ��دى) ان " %80من النازحين
لم يع ��ودوا ال�سباب امني ��ة واخرى تتعلق
بدمار المدينة".
وب ��د�أ بع�ض النازحي ��ن م�ؤخ ��را ،بالعودة
الى �سنجار قبل ان تق ��وم تركيا ،اال�سبوع
الما�ضي ،ب�شن هج ��وم وا�سع على �شمالي
الع ��راق ،بذريع ��ة مالحق ��ة عنا�ص ��ر حزب
العم ��ال الكر�سدتان ��ي المعار� ��ض النق ��رة
(بي كه ك ��ه) .وقال محافظ نينوى الأ�سبق
�أثي ��ل النجيفي عبر تغري ��دة في تويتر ،ان
"من اهم ا�سباب عدم عودة النازحين الى
�سنج ��ار بنواحيه ��ا �سنون ��ي وخان�ص ��ور
ومعه ��م ناحي ��ة القحطاني ��ة لأنه ��ا تح ��ت
�سيطرة حزب العمال باذرعه المختلفة".
و�أ�ض ��اف النجيف ��ي ف ��ي تغري ��دة عل ��ى
"تويت ��ر" ان "اداراتها ال تربطها بالعراق
راب ��ط اداري ال م ��ن خ�ل�ال نين ��وى وال
اقليم كرد�ست ��ان .امنهم ،عالقاتهم ،كلها مع
اجنحة حزب العمال في �سوريا".

جملة �أمريكية� :صفقة �شراء منظومة
 s-400تراوح مبكانها

 ترجمة /املدى
بعد التوترات الأخرية التي �شهدتها العالقة بني بغداد
ووا�شنط ��ن ،والت ��ي يح ��اول رئي�س ال ��وزراء اجلديد
م�صطف ��ى الكاظمي �سحب فتيلها ،ت�سعى �إيران جاهدة
�إىل دف ��ع بغ ��داد للتقارب م ��ع رو�سي ��ا وتقدميها كبديل
للحليف الأمريكي ،وفقا ملجلة "نيوزويك" الأمريكية.
تقول املجلة �إن امللحق الع�سكري يف ال�سفارة الإيرانية
ببغداد ،العميد م�صطفى مراديان ،ناق�ش ،الثالثاء ،مع
رئي� ��س �أركان اجلي� ��ش العراقي املع�ي�ن حديثا الفريق
عبد الأم�ي�ر ر�شيد يار الله تعزي ��ز العالقات الع�سكرية
ب�ي�ن البلدي ��ن .وفقا للمجل ��ة ،فقد تعه ��د مراديان بدعم
الق ��وات امل�سلح ��ة العراقي ��ة ،ودع ��ا �إىل تعزي ��ز املركز
الرباع ��ي الأمن ��ي واال�ستخب ��اري امل�ش�ت�رك لتب ��ادل
املعلوم ��ات ،املك ��ون م ��ن �إي ��ران والع ��راق ورو�سي ��ا
و�سوريا ،وهو مركز �أن�شئ عام  2015لتعزيز اجلهود
امل�شرتكة لهزمي ��ة تنظيم داع�ش .ت�ش�ي�ر املجلة �إىل �أن
القوات الأمريكية والعراقية �أجرتا حوارا �سرتاتيجيا
يف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن ه ��ذا ال�شه ��ر لت�أ�سي� ��س �أر�ضي ��ة
م�شرتكة حول الق�ضايا الأمني ��ة ،واختتمت املحادثات
يف  12حزي ��ران بالت ��زام وا�شنط ��ن مبغ ��ادرة البالد،
ولكن دون ج ��دول زمني حمدد ،حاول نواب عراقيون
موال ��ون لإيران احل�صول عليه .وت�ضيف "ويف اليوم
نف�سه ق ��ال املتحدث با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة

يحي ��ى ر�سول لوكالة الأنباء الكردية رووداو �إن غرفة
العمليات الرباعية مع �إيران ورو�سيا و�سوريا ال تزال
ن�شطة".
و�أ�ضاف �أن "الأمر مرتوك لل�شعب العراقي ،فيما يتعلق
ببقاء �أي قوات �أجنبية على الأرا�ضي العراقية".
و�إ�ضافة لذلك ،تقول املجل ��ة �إن التقارير املتعلقة بعزم
الع ��راق �شراء نظ ��ام �صواريخ �أر�ض ج ��و ""400-S
الرو�سية ال تزال تتوارد بني الفينة والأخرى.
وتتابع "يف ني�سان املا�ضي ،كان الربملانيون العراقيون
يناق�ش ��ون �شراء هذه املنظوم ��ة لتحقيق توازن �أف�ضل
للعالق ��ات الع�سكرية بني ال�شرق والغ ��رب ،على الرغم
من عدم �إحراز �أي تقدم ملمو�س حتى الآن".
وحت�سنت العالق ��ات بني وا�شنطن وبغ ��داد منذ تويل
رئي� ��س ال ��وزراء اجلدي ��د م�صطف ��ى الكاظم ��ي رئا�سة
احلكوم ��ة العراقي ��ة ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،لت� ��ؤذن بف�ص ��ل
جديد يف العالقات بني العراق والواليات املتحدة بعد
خروج عادل عبد املهدي ،الذي فرتت �أثناء �إدارته هذه
العالق ��ات .وتوا�صل بع�ض الأح ��زاب ،وال �سيما كتلة
الفتح املدعومة من �إيران ،الدعوة �إىل ان�سحاب القوات
الأمريكي ��ة .ويف �إ�شارة �إىل دع ��م �إدارة الكاظمي ،بعد
�ساع ��ات من �أداء اليم�ي�ن الد�ستورية ،وافقت الواليات
املتح ��دة على �إعف ��اء العراق من العقوب ��ات على �إيران
مل ��دة  120يوم ��ا لتمكينه م ��ن موا�صلة ا�ست�ي�راد الغاز
والكهرباء الإيرانيني لتلبية احتياجاته من الطاقة.
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الكاظمي :كل �إمكانيات الدولة متاحة لمواجهة كورونا

ال�صحة العالمية ت�ضع العراقيين بين خيارين :االلتزام �أو م�صير م�شابه لإيران و�أوروبا
 متابعة املدى
اطلق ��ت منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة ،ي ��وم
اخلمي� ��س ،حتذي ��ر ًا للع ��راق م ��ن م�ص�ي�ر
مت�شابه لإيران والدول والأوروبية ب�سبب
عدم الت ��زام املواطنني بالوقاية ال�ص ��حية،
فيما يخ� ��ص الإجراءات اخلا�ص ��ة بجائحة
كوفيد ١٩-فايرو�س كورونا.
وقال ممثل املنظمة يف بغداد �أدهم �إ�سماعيل
�إنه "بعد ت�سجيل �إ�صابات كثرية بفايرو�س
كورونا ل ��دى العراقيني ،نخ�ش ��ى �أن يكون
الو�ض ��ع م�ش ��ابه لإي ��ران ودول �أوروبي ��ة
ك�إيطاليا و�إ�س ��بانيا وعدم توفر الأ�س ّرة يف
امل�ست�شفيات لإ�ستيعاب امل�صابني".
و�أ�ض ��اف" ،يتوج ��ب عل ��ى احلكوم ��ة من ��ع
التجمع ��ات وت�ش ��ديد الإج ��راءات الأمني ��ة
والت ��زام املواطن�ي�ن بالوقاي ��ة ال�ص ��حية
لتف ��ادى كرثة الإ�ص ��ابات و�أن ال ت�ص ��ل �إىل
احلد الأعلى ".
وتاب ��ع ممث ��ل منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة،
"ن ��رى �أن املواط ��ن العراق ��ي ق ��ادر عل ��ى
االلتزام بالوقاية واالنت�صار على فايرو�س
كورونا".
و�س ��جلت وزارة ال�صحة والبيئة العراقية،
�أم� ��س الأول االربع ��اء� 2200 ،إ�ص ��ابة
بفريو�س كورونا و 1061حالة �شفاء و79
حالة وفاة ،وهي �أعلى ح�ص ��يلة باال�صابات
منذ تف�شي اجلائحة.
ومن ��ذ تف�ش ��ي اجلائح ��ة يف الع ��راق مت
ت�ش ��خي�ص �إ�ص ��ابة � 36702ش ��خ�ص،
وجمم ��وع ح ��االت ال�ش ��فاء و�ص ��لت اىل
 16814حالة ،والوفيات بلغت .1330
من جهت ��ه �أكد رئي� ��س احلكوم ��ة العراقية،
م�ص ��طفى الكاظمي� ،أم�س اخلمي�س� ،أن كل

�إمكاني ��ات الدول ��ة متاحة ملواجه ��ة جائحة وحي ��ا رئي� ��س احلكومة العراقي ��ة املالكات
كورونا وعالج امل�صابني بها.
الطبي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه ��ا "تب ��ذل �أق�ص ��ى
وق ��ال يف بي ��ان �صحفي" :وجه ��ت دائرتي اجلهود وتتعر�ض ل�ضغط عمل كبري
الطباب ��ة يف وزارة الدف ��اع وهيئة احل�ش ��د فيم ��ا ن�ش ��رت النائب ��ة العراقي ��ة وح ��دة
ال�ش ��عبي لدع ��م وزارة ال�ص ��حة بجمي ��ع اجلميل ��ي ،التي ت�أكدت �إ�ص ��ابتها بفريو�س
الإمكاني ��ات املتاح ��ة ،لأن جائح ��ة كورونا كورونا� ،ص ��ورة م�ؤملة للك ��وادر الطبية من
متثل حتدي ًا كبري ًا".
داخل مراكز احلجر ال�صحي.
ً
و�أ�ض ��اف �أن "الوع ��ي املجتمعي مه ��م جدا وغ ��ردت اجلميل ��ي على ح�س ��ابها يف موقع
لتطوي ��ق اجلائح ��ة ،وتقلي ��ل الإ�صاب ��ات ،تويرت" :كوادرنا الطبية لقد خدمتم العراق
وحماية �أبناء �شعبنا".
ب�أن�سانيتكم و�أنتم تتقا�ضون الفتات وهناك

مجل�س الق�ضاء الأعلى العراقي� :أكثر
من � 16ألف دعوى عنف �ضد الأطفال
 دعاء يو�سف
حينما فقد �ص�ل�اح �أبي ��ه بحادث �س ��يارة عام
 2004تركت ��ه �أمه عند جدته (�أم الأب) بحجة
�أنه ��ا غري ق ��ادرة على االهتمام ب ��ه وتزوجت
من �آخر.
كان �ص�ل�اح �آنذاك بعمر �أقل من �ست �سنوات
عندم ��ا وج ��د نف�س ��ه جم�ب�ر ًا عل ��ى الإقام ��ة
يف من ��زل كب�ي�ر يعي� ��ش مع ��ه �أربع ��ة �أعم ��ام
وزوجاتهم و�أطفالهم ،حيث ت�شارك مع جدته
غرفة واحدة.
يق ��ول م�س ��تذكر ًا �إن "اجلمي ��ع كان يوج ��ه
اللوم �إ ّ
يل ،وك�أنني �أنا من ت�س ��بب مبوت �أبي
وزواج �أمي".
وي�س ��رد �ص�ل�اح معاناته م ��ع العن ��ف وكيف
�س ��اقته الأمور من �ص ��غره �إىل ف�ش ��له ب�إكمال
درا�سته وكذلك العمل.
وي�ض ��يف �ص�ل�اح الذي يعم ��ل الآن يف خمبز
"كنت �أواجه العنف ب�أنواعه املختلفة من قبل
اجلميع وزادت حدته بعد وفاة جدتي".
وو�صف طفولته ب�أنها "خميفة وغري عادية"
ب�س ��بب العنف الذي تلقاه ،و�أنها "�أثرت عليه
ب�شكل �سلبي حتى �أنه ال يتمكن من اال�ستقرار
وتكوين عائلة" وفق ر�أيه.
تحديات �صعبة

حياة �ص�ل�اح بنظ ��ر املحامي ��ة عواطف خلف
ال تختل ��ف حتى الآن عن الكث�ي�ر من الأطفال
الذي ��ن يواجه ��ون العنف ب�ش ��كل متكرر على
�أي ��دي الآب ��اء والأمه ��ات وكذل ��ك الأقارب يف
حال فقدان �أحدهما �أو االثنني معه.
تقول "ت�ص ��ل مراحل العنف يف املجتمع �إىل
�أن يعام ��ل الطف ��ل وك�أن ��ه بالغ ،كم ��ا وتعامل
البن ��ت وك�أنها خادمة �أو �س ��جينة يف منزلها،
وكل ذلك يقع حتت مفهوم الرتبية اجليدة".
وتن ��اول قان ��ون العقوب ��ات رقم  111ل�س ��نة
 1969املع ��دل وكذلك قان ��ون رعاية الأحداث
العراقي �أهم العقوبات بهذا اخل�ص ��و�ص� ،إذ
�أكد قانون رعاية الأحداث على عقوبة �س ��لب
الوالي ��ة م ��ن الأب �أو الأم يف ح ��ال تعر� ��ض
الطف ��ل للإ�س ��اءة �أو االعت ��داءات ،ف�ض�ل ً�ا عن
كون القانون ترك للمحكمة املخت�صة ال�سلطة
الوا�سعة يف تقدير متى وكيف يتم ذلك.
وت�ض ��يف املحامي ��ة �أن "الأطف ��ال الذي ��ن
يتعر�ض ��ون للعن ��ف ينح ��درون م ��ن عوائ ��ل
تواجه حتديات �ص ��عبة ،فالكثري منهم فقراء
ودون فر� ��ص عم ��ل منا�س ��بة �أو تعليم و�أكرث
مي ًال للعنف يف �سلوكهم".
وال توج ��د حت ��ى الآن �إح�ص ��اءات دقيقة عن
عن ��ف الأطف ��ال يف البالد لأنه ال يت ��م الإبالغ
عن ��ه .وتق ��ول املحامية �إن "الذي ��ن يرتكبون
العن ��ف جتاه ��ه غالب ًا ما يعلل ��ون ذلك بحاجة
الطف ��ل اىل ال�ض ��رب والتعام ��ل بعن ��ف ك ��ي
ي�ستقيم وي�صلح حاله".
ولك ��ن املحاكم العراقية �س ��جلت خ�ل�ال العام
املا�ضي فقط  1606دعاوى عنف للطفل ،وفق ًا
لإح�صائية ر�سمية ملجل�س الق�ضاء الأعلى.

م ��ن خ ��ذل الع ��راق وه ��و يف جن ��ة النعي ��م
الزائلة ،الرفعة لكم واخلزي لهم".
وتظه ��ر ال�ص ��ورة التي ن�ش ��رتها اجلميلي،
منت�س ��بني من الكادر الطب ��ي وهما ي�أخذان
ق�س ��ط ًا من الن ��وم على �أ�س ��رة العالج بعدما
�أنهك التعب ج�سديهما.
ويف وق ��ت �س ��ابق� ،ش ��نت ع�ض ��و الربمل ��ان
العراق ��ي وح ��دة اجلميل ��ي ،والت ��ي ت�أكدت
�إ�صابتها بفايرو�س كورونا ،هجوم ًا �شر�س ًا
على احلكوم ��ة ورئي�س الوزراء م�ص ��طفى

الكاظمي.
و�أعلنت وزارة ال�ص ��حة العراقية �أن البالد
يف طريقه ��ا للدخ ��ول يف مرحل ��ة ال ��ذروة
لتف�شي فايرو�س كورونا.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بيان� " :ش ��هدت الأيام
املا�ض ��ية ت�ص ��اعد ًا غري م�س ��بوق يف �أعداد
الإ�ص ��ابات ،مم ��ا ي�ش�ي�ر �إىل ق ��رب دخ ��ول
الو�ضع الوبائي يف مرحلة الذروة للتف�شي،
وما ت�ش ��كله من خطر كبري عل ��ى املواطنني
و�ضغط على املنظومة ال�صحية".

وتتزايد املخاوف من تف�ش ��ي وباء " كوفيد
 "19على نطاق وا�سع ،واتخذت احلكومة
حزم ��ة �إج ��راءات يف وقت �س ��ابق ملواجهة
الوب ��اء  ،منه ��ا حظ ��ر التج ��وال ال�ش ��امل
ال ��ذي حتول فيم ��ا بعد �إىل جزئ ��ي وتعليق
الرح�ل�ات اجلوي ��ة وتعلي ��ق الدرا�س ��ة يف
اجلامعات واملدار�س.
من جانبه �أكد املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
والبيئ ��ة� ،س ��يف البدر� ،أم� ��س اخلمي�س �أن
الأوك�س ��جني الطب ��ي مل ينف ��د يف بع� ��ض
امل�ست�ش ��فيات ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ما حدث كان
�ضمن احلرب الإعالمية على الوزارة.
وذك ��ر الب ��در يف حدي ��ث تابعته امل ��دى �إن
“�أجه ��زة االوك�س ��جني مل تنف ��د من وزارة
ال�ص ��حة ،واملبالغ ��ات الت ��ي ُاث�ي�رت كان ��ت
�ضمن �س ��ياق احلرب الإعالمية على وزارة
ال�ص ��حة” ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن “ال�ض ��غط �أم ��ر
طبيعي لزيادة احلاجة للأوك�س ��جني ،وهذا
يحدث يف كل دول العامل”.
و�أو�ض ��ح� ،أن “وزارة ال�ص ��حة لديه ��ا
معامل خا�صة بها ،وهناك معامل لقطعات
اخ ��رى م ��ن �ض ��منها وزارة ال�ص ��ناعة،
وفع ّلن ��ا االنتاج ب�ص ��ورة اك�ث�ر يف الأيام
الأخرية”.
و�أ�ض ��اف� ،أن “م ��ادة االوك�س ��جني مل يتم
توظيفه ��ا بال�ش ��كل ال�ص ��حيح ،فبع� ��ض
املواطن�ي�ن يت�ص ��ورون �أن االوك�س ��جني
ع�ل�اج �ض ��د فايرو� ��س كورونا ،و�أ�ص ��بح
االحتي ��اج للم ��ادة �أك�ث�ر ،وه ��ذا غ�ي�ر
�ص ��حيح” ،م�ؤك ��د ًا �أن “الوزارة �أر�س ��لت
فرقه ��ا املخت�ص ��ة ملعاجل ��ة املوق ��ف ،وال
يوجد م�شكلة لتجهيز االوك�سجني”.
من جهة �أخرى �أك ��دت الإدارة املحلية يف
ق�ضاء امل�سيب �شمايل حمافظة بابل�،أم�س

ّ
ي�سدون العجز بالأدوية والأوك�سجني والبالزما واملواد الغذائية

نا�شطو التظاهرات و�أهالي النا�صرية يتب ّنون العديد من المبادرات الت�ضامنية لدعم
الم�صابين بكورونا
 ذي قار  /ح�سني العامل

قوانين واتفاقيات

وترجح اخلب�ي�رة يف علم النف�س االجتماعي
الدكتورة �أنوار عي�س ��ى� ،أن عدد حاالت عنف
الأطف ��ال �أكرب م ��ن ذلك بكثري ،خا�ص ��ة خالل
حظر التجوّ ل جراء فايرو�س كورونا.
وتقول "ن�س ��تطيع مالحظة تزايد العنف �ضد
الأطف ��ال ،عل ��ى الأقل ،م ��ن امتالء الأ�س ��واق
والور� ��ش ال�ص ��ناعية بهم ،ف�ت�رى هذا الطفل
يبي ��ع اخل�ض ��ار وذاك يعمل حما ًال للب�ض ��ائع
وغري ذلك".
وت�ض ��يف عي�س ��ى "لدينا قوان�ي�ن واتفاقيات
حماية الأطف ��ال من العن ��ف والعمالة ولكنها
ال تطب ��ق �إ ّال نادر ًا لأن املجتم ��ع عادة يتعامل
م ��ع الأطف ��ال حت ��ت ت�ص ��نيف املته ��م ولي�س
ال�ضحية".
وتتاب ��ع "�أحيان� � ًا تق ��وم بع� ��ض الأمه ��ات
ب�ضرب �أطفالهن ب�شكل عنيف لأنهن تعر�ضن
للتعنيف من �أزواجهن ،ك�أنهن يعاقنب الأبناء
على �سلوك الآباء".
وتتذك ��ر اخلب�ي�رة عب ��ارة دارج ��ة باملجتم ��ع
وه ��ي "الطفل الزم ين�ض ��رب ويعط ��ى العني
احلم ��رة" ،يف �إ�ش ��ارة �إىل �أهمي ��ة تعني ��ف
الطفل ودوره يف تقومي �سلوكه.
وت�ش�ي�ر �إىل �أن للدين دور ًا �أي�ض� � ًا حيث يقف
�ض ��د القوان�ي�ن واالتفاقيات املعني ��ة بحماية
الطفول ��ة ،حي ��ث تتزاي ��د بع�ض املمار�س ��ات
املتعلق ��ة بحب� ��س الطف�ل�ات وتزويجه ��ن
مبك ��ر ًا" ،وه ��ن بدورهن يع�ش ��ن ذات العنف
م ��ع �أزواجه ��ن و�أطفاله ��ن وهك ��ذا" ،ح�س ��ب
اخلبرية.
قوان�ي�ن حماي ��ة الطفول ��ة مثل قان ��ون رعاية
االح ��داث ق�س ��مهم �إىل �أطف ��ال و�ص ��بية دون
 18عام ًا واوج ��ب عقوبات على الويل �أو �أي
�ش ��خ�ص يقومبتعذيب الأطفال� ،إ�ض ��افة �إىل
�أن قان ��ون رعاي ��ة القا�ص ��رين رقم  79ل�س ��نة
 1980ال ��ذي تط ��رق يفبع� ��ض م ��واده �إىل
حماي ��ة حقوق الطفل وكذلك احلال بالن�س ��بة
لقان ��ون العم ��ل رق ��م  35ل�س ��نة 2015حيث
�أ�ش ��ارت بع�ض فقراته اىل م�س�ألة حماية حق
الطفولة.

اخلمي�س ،تف�شي فايرو�س كورونا ب�شكل
خمي ��ف يف الق�ض ��اء ،فيم ��ا وجه ��ت نداء
ا�س ��تغاثة جلم ��ع التربعات ودع ��م جهود
مواجهة الوباء.
وقال قائممقام ق�ض ��اء امل�سيب عبد الكرمي
الثاب ��ت �إن "مناط ��ق �ش ��مايل باب ��ل بد�أت
تع ��اين من تزايد �أعداد امل�ص ��ابني ب�ش ��كل
ملحوظ وحتديد ًا مناطق ق�ض ��اء امل�س ��يب
ما يجع ��ل الك ��وادر ال�ص ��حية عاجزة عن
ال�سيطرة على الوباء".
و�أ�ضاف �أن "�إدارة الق�ضاء عقدت اجتماع ًا
طارئ� � ًا واتفقت على ت�ش ��كيل جلنة مكونة
من �شيوخ الع�ش ��ائر والنا�شطني وكل من
يرغب بتقدمي اخلدمات الطوعية �إىل خلية
الأزمة وامل�ؤ�س�سات احلكومية (ال�صحية)
لتفادي انت�ش ��ار الوباء وامل�ساهمة بجمع
التربعات لدعم امل�ؤ�س�سات املعنية".
وب�ي�ن الثاب ��ت� ،أن "�إدارة الق�ض ��اء قررت
مفاحتة الأمانة العامة للعتبتني احل�سينية
والعبا�س ��ية لغر�ض جتهيز ق�ضاء امل�سيب
بامل�س ��تلزمات الطبي ��ة وبن ��اء م�ست�ش ��فى
مي ��داين يف الق�ض ��اء لغر� ��ض ا�س ��تيعاب
احلاالت اجلديدة".
ولف ��ت �إىل �أن "�إدارة الق�ض ��اء �أو�ص ��ت
مديرية �ش ��رطة امل�س ��يب وقط ��اع الرعاية
ال�صحية مبتابعة اجراءات حظر التجوال
واتخ ��اذ الإج ��راءات القانوني ��ة الرادع ��ة
بح ��ق املخالفني من املواطنني و�أ�ص ��حاب
املجال التجارية والأ�سواق".
و�س ��جلت حمافظ ��ة بابل�،أم� ��س الأول
الأربع ��اء� 86 ،إ�ص ��ابة جدي ��دة بفايرو�س
كورونا ،من بينها � 26إ�ص ��ابة يف مناطق
�ش ��مايل باب ��ل �ض ��من احل ��دود الإداري ��ة
لق�ضاء امل�سيب .

�أطل ��ق نا�ش ��طو التظاهرات و�أهايل النا�ص ��رية
العدي ��د من املب ��ادرات املجتمعية للت�ض ��امن مع
امل�ص ��ابني بفايرو� ��س كورون ��ا وتق ��دمي الدعم
املعن ��وي وامل ��ادي له ��م  ،وذلك من خ�ل�ال ت�أمني
الأدوية غري املتوفرة يف امل�ست�شفيات والبالزما
والأ�ص ��ناف الن ��ادرة من الدم ف�ض�ل ً�ا عن قناين
االوك�سجني ومواد التعفري واملالب�س وعبوات
املياه واملواد الغذائية.
فق ��د د�أب النا�ش ��طون و�أه ��ايل النا�ص ��رية على
التوج ��ه وب�ص ��ورة يومي ��ة �ص ��وب م�ست�ش ��فى
احل�سني التعليمي املخ�ص ���ص حلجر ومعاجلة
امل�ص ��ابني بفايرو� ��س كورون ��ا وه ��م يلب�س ��ون
الكف ��وف والكمام ��ات وحممل�ي�ن مبختل ��ف
�أن ��واع املواد التي يحتاجها املر�ض ��ى الراقدين
بامل�ست�شفى املذكور.
فها هو �س ��يد جا�سم حممد جابر النا�شط املدين
يف جم ��ال التظاهرات قد تف ��رغ بالكامل لتلبية
احتياج ��ات الأ�س ��ر املتعفف ��ة واملر�ض ��ى من ��ذ
الأ�س ��بوع االول من انت�ش ��ار جائح ��ة الكورونا
و�أخذ وبالتعاون مع متربعني ونا�شطني �آخرين
بتوف�ي�ر الأغذية واملي ��اه واملالب�س وغريها من
املواد ف�ض�ل ً�ا عن توجيه ر�س ��الة �إعالمية يومية
لرفع ال ��روح املعنوية للراقدين بامل�ش ��فى ي�ؤكد
فيها وقوف �أهايل النا�ص ��رية وت�ضامنهم معهم
.
وع ��ن مبادرات ��ه الت�ض ��امنية املتوا�ص ��لة يقول
النا�ش ��ط �س ��يد جا�س ��م للم ��دى �إن " املب ��ادرات
ال�شعبية التي يقوم بها �أهايل النا�صرية جاءت
ل�سد العجز احلكومي يف جمال تقدمي اخلدمات
ال�ص ��حية بعد تف�شي وباء الكورونا" ،مبين ًا �أن
" النق�ص احلا�ص ��ل يف الأدوية والأوك�سجني
واملواد وامل�س ��تلزمات الأخ ��رى ميكن �أن يجعل
امل�ص ��ابني بفايرو� ��س كورون ��ا الراقدي ��ن يف
م�ست�شفى احل�سني ميرون بحالة �إحباط �شديدة
قد تفاقم من �شدة مر�ضهم ".
و�أ�ض ��اف جاب ��ر �أن " �أهايل النا�ص ��رية تناخوا
فيم ��ا بينهم وبادروا باطالق حمالت ت�ض ��امنية
وا�س ��تحدثوا جمامي ��ع عل ��ى مواقع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي لدع ��م املر�ض ��ى ورف ��ع معنوياتهم
وتوف�ي�ر كل م ��ا يحتاجون ��ه م ��ن م ��واد طبي ��ة
وغذائي ��ة وغريها م ��ن املواد " ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
" احلمالت الت�ض ��امنية متكن ��ت خالل �أقل من
�س ��اعة من توفري ع�ش ��رات قناين االوك�س ��جني
بع ��د توق ��ف منظوم ��ة جتهيز االوك�س ��جني يف
م�ست�شفى احل�سني التعليمي عن العمل".
و�أردف النا�شط املدين �أن " احلمالت الت�ضامنية
الت ��ي حتظى بدع ��م مئات املتربعني م ��ن �أهايل
النا�صرية با�شرت بت�أمني الأدوية غري املتوفرة
بامل�ست�ش ��فى وتوفري بالزما الدم من املت�ش ��افني
من كورونا ف�ض�ل ً�ا عن توفري الأ�صناف النادرة
م ��ن ال ��دم" ،منوه� � ًا اىل �أن " امل ��واد الغذائي ��ة
وخا�ص ��ة الفواكه املقوية ملناعة امل�صابني باتت
جتل ��ب طازجة من عالوي اخل�ض ��ر وب�ص ��ورة

يومي ��ة  ،فيم ��ا قدم بع� ��ض املتربع�ي�ن �أطقم من
الثياب واملالب�س الداخلية للمر�ضى هذا ناهيك
عن توف�ي�ر املعقمات وم ��واد التعف�ي�ر وكميات
كبرية جد ًا من قناين مياه ال�شرب".
و�أ�شار جابر اىل �أن " عدد ًا من املتربعني بادروا
ب�ش ��راء � 100سرير لغر�ض ت�أثيث ردهة احلجر
الطبي و�سي�سلمونها هذا ( االحد ) املقبل لإدارة
امل�ست�ش ��فى فيم ��ا قام �آخ ��رون بتجهي ��ز �أجهزة
اوك�س ��جني متكامل ��ة ومنظمات �ض ��غط لقناين
غاز الأوك�س ��جني  ،بل �أن �أحدهم تربع بـ ( 250
�سكول �سبانة ) حتى ي�سهل على املر�ضى تبديل
منظمات �ضغط االوك�سجني".
الفت ��ا اىل �أن " ع ��دد ًا م ��ن املتربع�ي�ن جمع ��وا
�أك�ث�ر م ��ن � 100أل ��ف دوالر �أي ما يع ��ادل 123
مليون دينار عراقي ل�ش ��راء �ش ��حنة من الأدوية
للم�ص ��ابني وهي الآن يف طريقها اىل النا�صرية
قادم ��ة م ��ن �أربي ��ل " ،الفتا اىل �أن " امل�ست�ش ��فى
احلكوم ��ي ينق�ص ��ه كل �ش ��يء وق ��د ا�س ��ميناه
م�ست�ش ��فى احل�س�ي�ن الأهلي بد ًال من احلكومي
كون ��ه ب ��ات يعتم ��د ب�ص ��ورة كب�ي�رة عل ��ى دعم

الأهايل".
و�أك ��د جاب ��ر �أن " عمله كنا�ش ��ط متطوع لتقدمي
اخلدمات للمر�ض ��ى ه ��و مكمل لن�ش ��اطه املدين
كمتظاه ��ر " ،مبين ��ا �أن " م ��ا كن ��ا نطال ��ب ب ��ه
احلكوم ��ة ب�ش� ��أن توف�ي�ر وحت�س�ي�ن اخلدم ��ات
الأ�سا�س ��ية والطبية ن ��رى اليوم م�ست�ش ��فياتنا
ب�أم� ��س احلاج ��ة لها وهذا ه ��و ما ي�ؤكد �ص ��حة
مطالبنا ".
و�أكد النا�شط املدين توا�صل احلمالت ال�شعبية
لت�سهم يف تعزيز الت�ضامن االجتماعي وتقدمي
امل�س ��اعدة لكل من يحتاجها �س ��واء من املر�ضى
�أو العوائل املتعففة.
وب ��دوره ق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين حمم ��د �ص ��الح
م�س� ��ؤول جمموع ��ة جمان� � ًا يف ذي ق ��ار ع ��ن
مبادرتهم التطوعية التي ا�س ��تخدمت ثالث من
املكائن الثقيلة ( ال�ش ��فالت ) يف جتهيز الفواكه
وامل ��واد الغذائي ��ة للراقدي ��ن يف م�ست�ش ��فى
احل�سني التعليمي يف النا�صرية �أن " املجموعة
وبع ��د تلقيها مكامل ��ة هاتفية من �أح ��د الراقدين
يف امل�ش ��فى ح ��ول حاجته اىل مروحة �أر�ض ��ية

وبع�ض امل ��واد الغذائية  ،قمن ��ا بتجهيزها على
الف ��ور و�أطلقنا بالتزامن مع ذل ��ك حملة لتوفري
املواد الغذائية للم�ص ��ابني بفايرو�س كورونا"،
م�شري ًا اىل �أن " احلملة ا�ستخدمت ثالثة �شفالت
وجهزته ��ا بع ��د �أن نظف ��ت كيالته ��ا وفر�ش ��تها
بالنايلون بكميات من الفواكه املطلوبة لتقوية
مناعة امل�صابني ".
و�أكد �ص ��الح �أن " ا�س ��تخدام املكائن الثقيلة يف
نق ��ل م ��ا يحتاجونه امل�ص ��ابني هو ر�س ��الة غري
تقليدية لرفع معنويات املر�ضى من خالل ت�أكيد
دعم �أهايل النا�صرية لهم عرب �إطالق العديد من
مب ��ادرات التكافل االجتماعي" ،الفت� � ًا اىل �أن "
الدعم الذي تقدمه املبادرات ال�شعبية ال يقت�صر
على املر�ض ��ى و�إمنا ي�شمل الكوادر التمري�ضية
التي تبذل �أق�صى جهدها لإنقاذ امل�صابني".
و�أ�ش ��ار م�س� ��ؤول جمموع ��ة جمان� � ًا يف ذي قار
اىل �أن " املجموع ��ة تعم ��ل حالي� � ًا لإطالق حملة
تربع ��ات ل�ش ��راء � 10أجهزة مكثف �أوك�س ��جني
�سعر اجلهاز الواحد منها اكرث من  2000دوالر
وذلك ل�س ��د النق�ص احلا�ص ��ل يف تل ��ك الأجهزة
و�إنق ��اذ املر�ض ��ى" ،منوه� � ًا اىل �أن " جائح ��ة
كورون ��ا تتطلب املزيد من التعاون بني املجتمع
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية كون عدد الإ�صابات بات
يفوق طاقة امل�ؤ�س�سات املذكورة".
وكان ��ت حمافظ ��ة ذي ق ��ار ق ��د �ش ��هدت يف
الآون ��ة الأخرية انط�ل�اق العديد م ��ن املبادرات
املجتمعي ��ة لدع ��م الأ�س ��ر الفق�ي�رة وامل�ص ��ابني
بفايرو�س كورونا ف� ً
ضال عن ن�شر فرق تطوعية
لتعف�ي�ر املنازل والأماك ��ن العام ��ة � ،إذ بادر 40
فريق� � ًا تطوعي ًا من متظاهري �س ��احة احلبوبي
يف نهاي ��ة �آذار من العام احل ��ايل بتقدمي الدعم
املجتمعي يف جمال الإغاثة وتقدمي امل�ساعدات
الغذائي ��ة وتعف�ي�ر املن ��ازل ملواجه ��ة خماط ��ر
انت�شار وباء الكورونا.
وكان ��ت العديد من الف ��رق التطوعية قد انبثقت
م ��ن �س ��احة التظاه ��رات يف احلبوب ��ي من ��ذ
البداي ��ات الأوىل للتظاهرات وتبنت يف حينها
برامج �إغاثية وفنية وتوعوية وثقافية من بينها
حم�ل�ات لتنظيف وتزي�ي�ن ال�ش ��وارع والأماكن
العامة من خالل م�شاركة الع�شرات من الفنانني
ب�أعمال الر�س ��م عل ��ى اجلدران والقي ��ام ب�أعمال
�ص ��يانة وت�أهيل الأر�ص ��فة وتنظيف ال�ش ��وارع
وتنظيم ب ��ازارات خريية وندوات توعوية يف
املجاالت ال�صحية والقانونية وال�سيما احلد من
جرائم العنف وجرائم االبتزاز االلكرتوين.
وم ��ن جانبه �أعل ��ن احتاد اخلي ��ام الطالبية يف
�س ��احة احلبوبي يف بيان له �صدر يوم اجلمعة
(� 20آذار  ) 2020عن تعليق ن�ش ��اطاته الثورية
والتف ��رغ للن�ش ��اطات الإغاثي ��ة واحلم�ل�ات
التطوعي ��ة  ،وبدوره ��م �أعل ��ن املتظاهرون يف
ق�ض ��اء ال�ش ��طرة ي ��وم الأح ��د ( � 22آذار 2020
) دعمه ��م له ��ذه اخلط ��وة وتعلي ��ق ن�ش ��اطاتهم
ا�ستجابة لنداء امل�س�ؤولية يف احلد من خماطر
وب ��اء الكورون ��ا وذل ��ك ع�ب�ر تبن ��ي العديد من
الفعاليات الإغاثية.
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�إدارة ال�شرطة تنتظر نظام ومواعيد جوالت دوري الأبطال
���� س���ل���م���ان ب�����ن �إب�����راه�����ي�����م ي������ؤك�����د :ب�����ط�����والت �آ�����س����ي����ا ����س���ت���ع���ود ل��ن�����ش��اط��ه��ا
 بغداد  /حيدر مدلول
�أكد �أمني �سر نادي ال�شرطة الريا�ضي عالء
بحر العلوم ع ��دم و�صول �أي كتاب ر�سمي
م ��ن قب ��ل جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد
الآ�سيوي لكرة الق ��دم بخ�صو�ص املواعيد
النهائي ��ة للج ��والت الأرب ��ع الأخ�ي�رة م ��ن
مناف�س ��ات ال ��دور الأول ملنطقت ��ي الغ ��رب
وال�ش ��رق بالن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن دوري
�أبطال �آ�سيا لكرة القدم والدول التي �ستقام
عليه ��ا بطريقة التجمّع وف ��ق الربوتوكول
ال�صح ��ي ال�شام ��ل ال ��ذي ّ
مت التو�صي ��ة به
ّ
م ��ن قبل اللجنة الطبية يف االحتاد الدويل
لك ��رة الق ��دم لالحت ��ادات القاري ��ة ال�ست ��ة
واالحت ��ادات الوطني ��ة الأع�ض ��اء 211
املن�ضوي ��ة حتت لوائها مقابل عودة جميع
امل�سابقات .
خ�ص به (املدى)
و�أ�ض ��اف عالء يف حديث ّ
":مت االتف ��اق ب�ص ��ورة مبدئي ��ة عل ��ى
املقرتح ��ات التي مت تقدميها من قبل دائرة
امل�سابقات يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
اىل ممثل ��ي احتادات الع ��راق وال�سعودية
وقط ��ر والإم ��ارات و�إي ��ران و�أوزبك�ستان
وفرق ال�شرطة والهالل والن�صر والتعاون
و�أهلي ج ��دة والعني وال�شارق ��ة والوحدة
و�شب ��اب الأهل ��ي دب ��ي وا�ستق�ل�ال طهران
و�شاه ��ر خ ��ودرو و�سباه ��ان �أ�صفه ��ان
والدحي ��ل وال�سد وباختاك ��ور التي تلعب
�ضم ��ن منطقة غ ��رب الق ��ارة يف االجتماع
ال ��ذي عقد ع ��ن بعد ي ��وم الثالث م ��ن �شهر
حزي ��ران اجل ��اري عل ��ى �أن يك ��ون نظ ��ام
التجم ��ع يف دول ��ة �سيت ��م حتديده ��ا وفق
ال�ش ��روط والتعليم ��ات بخ�صو� ��ص و�ضع
�إج ��راءات احرتازية �صارم ��ة يف مكافحة
فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د الت ��ي ت�سهم
يف احلف ��اظ على �صح ��ة و�سالمة الالعبني
واملالكات التدريبي ��ة والإدارية والطواقم
التحكيمي ��ة وه ��ي الطريق ��ة الأن�س ��ب م ��ن
�أجل ا�ستكمال املباري ��ات التي �ستقام على
مالعب مكيفة وكذلك التو�صية بخ�صو�ص
�أن يكون ي ��وم منت�صف �شهر �أيلول موعد ًا
ال�ستكمال املواجهات ".
و�أ�ض ��اف " ّ
مت ��ت املوافق ��ة عل ��ى فتح فرتة
ت�سجيل العب�ي�ن جُ دد �ضمن �صفوف الفرق
امل�شارك ��ة يف البطولة الآ�سيوي ��ة تبد�أ من
�شه ��ر �آب املقبل بحك ��م �أن ع ��دد ًا كبري ًا من
الالعب�ي�ن �ستنته ��ي عقوده ��م الر�سمية يف
نهاي ��ة �شه ��ر حزي ��ران اجل ��اري ،وخا�صة
�أن ع ��دد ًا من االحت ��ادات الوطنية قد قامت

ب�إلغاء مناف�سات دورياته ��ا املحلية ب�سبب
ع ��دم تلقيه ��ا ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر م ��ن قب ��ل
ال�سلط ��ات ال�صحي ��ة يف بلدانه ��ا يف ظ ��ل
تزايد معدل اال�صاب ��ات بوباء كورونا كما
هو يف العراق حي ��ث و�صل عدد امل�صابني
فيه ��ا اىل  36702والوفي ��ات بلغت 1330
لغاي ��ة �أم� ��س الأول الأربع ��اء" مبين� � ًا �أن
"�إدارة الن ��ادي منحت ال�صالحية الكاملة
للم�ل�اك التدريب ��ي للفري ��ق الأول لك ��رة
الق ��دم يف الن ��ادي بقيادة عب ��د الغني �شهد
يف بق ��اء الالعب�ي�ن الذين مثل ��وه باملو�سم

 2020-2019والتعاق ��د م ��ع العب�ي�ن جُ دد
يرى فيهم �أنه ��م �سيكونوا �إ�ضافة قوية يف
تعزيز جميع اخلطوط �سواء من �أ�صحاب
اخلربة �أو ال�شباب الذين ت�ألقوا مع فرقهم
ال�سابق ��ة و�سي�ساهمون يف تقدمي عرو�ض
متميزة يف املباري ��ات الأربع املتبقية �أمام
ف ��رق �أهل ��ي ج� �دّة ال�سع ��ودي والوح ��دة
الإمارات ��ي وا�ستق�ل�ال طه ��ران الإي ��راين
ميح ��ون ب ��ه النتائ ��ج املتوا�ضع ��ة الت ��ي
حت ّقق ��ت يف اجلولتني الأوىل والثانية من
مرحلة الذهاب على ملعب فران�سو حريري
مبحافظة �أربيل يف �إقليم كرد�ستان جعلت
الفري ��ق يحت ��ل املرك ��ز الراب ��ع والأخ�ي�ر
بر�صيد نقطة واحدة يف ترتيب املجموعة
الأوىل" .
و�شدّد �أم�ي�ن �سر نادي ال�شرط ��ة الريا�ضي
عل ��ى �أحقي ��ة فريقه الك ��روي يف احل�صول
على املقع ��د املبا�شر ب ��دوري �أبط ��ال �آ�سيا
لك ��رة القدم � 2021ضم ��ن دور املجموعات
مبنطق ��ة غربي الق ��ارة بحك ��م �أن الدوري
احل ��ايل مت �إلغا�ؤه ب ��دون ت�سمي ��ة البطل،
نظ ��ر ًا لق ّلة اجلوالت الت ��ي كانت يف بداية
عم ��ر املناف�سة حيث خا�ض ��ت الفرق خم�س
مباري ��ات و�أخ ��رى ث�ل�اث قب ��ل �أن تتو ّقف
عن ��د اجلول ��ة اخلام�س ��ة الت ��ي تب ّق ��ى منها
مبارات�ي�ن منه ��ا واح ��دة لل�شرط ��ة �أم ��ام
احل ��دود والأخ ��رى لفري ��ق ال ��زوراء �أمام

عربي الري�شة الطائرة ّ
ينظم محا�ضرة حول
تعليمات الحكام
 بغداد  /املدى
ّ
نظ ��م االحت ��اد العرب ��ي للري�ش ��ة الطائ ��رة حما�ضرت ��ه
الأ�سبوعية �أم�س اخلمي�س ع�ب�ر برنامج زووم بعنوان
(تعليم ��ات احلكام) انطالق ًا م ��ن دوره يف تعزيز الوعي
بجمي ��ع جوان ��ب اللعب ��ة ،وحر�ص� � ًا منه عل ��ى ا�ستغالل
فرتة تو ّق ��ف الن�شاط الريا�ضي ب�سب ��ب جائحة كورونا

امل�ستجد (كوفيد. )19 -
وذك ��ر االحتاد العرب ��ي بالري�ش ��ة الطائرة عل ��ى موقعه
الر�سم ��ي :حا�ضرت يف الدورة احلكم ��ة العراقية حذام
�إ�سماعي ��ل زهي حكمة (عام �آ�سيوي) حيث متتلك �سرية
حافلة يف ميدان التحكيم باللعبة و�شاركت يف البطوالت
منذ ع ��ام  1999بالبطولة العربية لل�شباب يف العا�صمة
امل�صري ��ة القاه ��رة وانته ��اء ببطول ��ة �آ�سي ��ا يف الفلبني
 2020وتخ ّلل ��ت تل ��ك الأعوام م�شاركته ��ا يف العديد من
البطوالت املحلية والعربي ��ة والقارية والدولية ،وعلى
م�ستوى حكم عام فقد �شاركت يف بطولة الفجر الدولية
التي جرت يف �إيران عام . 2017
و�أ�ضاف العربي �:إن حذام ا�سماعيل �ساهمت يف تنظيم
العدي ��د م ��ن دورات التحكيم من بينهم ��ا دورتني لطلبة
كلي ��ة الرتبية البدنية وعل ��وم الريا�ض ��ة بجامعة بغداد
و�أك�ث�ر م ��ن  5دورات يف بقي ��ة املحافظ ��ات الأخ ��رى،
وتنظيم ور�ش عمل للح� � ّكام العراقيني حول التغيريات
يف القانون ال ��دويل ،والعمل على و�ضع �ضوابط جلنة
احلكام وتطويرها يف االحتاد العراقي املركزي للري�شة
الطائرة .

فري ��ق امليناء ف�ض ًال عن �أن فريقه هو حامل
لق ��ب ن�سخ ��ة مو�س ��م  2019-2018حيث
مت التط� � ّرق خالل اجتماع ي ��وم الثالث من
�شهر حزيران املقب ��ل �إمكانية اعتماد جلنة
امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
الق ��دم نتائج املو�سم الأخري يف حالة �إلغاء
الدوري ��ات املحلي ��ة له ��ذا املو�سم م ��ن قبل
احتاداته ��ا الوطنية ب�ش ��رط امتالك الفرق
املر�شحة الرخ�صة الآ�سيوية ".
خطوات الآ�سيوي

ومن جهته ق ��ال �سلمان بن �إبراهيم رئي�س
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم �أنه على يقني
ب� ��أن البط ��والت مث ��ل دوري �أبط ��ال �آ�سيا
وت�صفيات املنتخب ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة
امل�ؤهل ��ة لنهائيات ك�أ�س الع ��امل لكرة القدم
 2022بقطر وك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم 2023
بال�ص�ي�ن �ستع ��ود لن�شاطها م ��ن جديد على
�ض ��وء اخلط ��وات التي ّ
متت ب�ي�ن االحتاد
الق ��اري واالحت ��ادات الوطني ��ة الأع�ض ��اء
متث ��ل �شك ًال جديد ًا للتعاون بالو�صول اىل
الو�ضع الأمثل من التطور والتعاون .
و�أ�ضاف خالل كلمته يف امل�ؤمتر الريا�ضي
ال ��دويل ال ��ذي نظم ��ه االحت ��اد الإماراتي
لك ��رة الق ��دم ع�ب�ر تقني ��ة الفيدي ��و الت ��ي
ن�شره ��ا املوقع الر�سمي لالحتاد الآ�سيوي
لك ��رة القدم ان ��ه ي�شي ��د مبب ��ادرة االحتاد

كين و�صيف �أغويرو في قائمة عظماء  200مباراة
 بغداد  /املدى
�أحت ّل املهاجم الدويل الإنكليزي هاري
كني و�صافة قائمة عظماء  200مباراة
يف ال ��دوري الإنكلي ��زي لك ��رة الق ��دم
ت�سجي�ل ً�ا للأهداف بع ��د �إحرازه هدف
الفوز الثاين لفريق توتنهام هوت�سبري
يف �شب ��اك �ضيف ��ه فري ��ق و�س ��ت ه ��ام
يونايتد بالدقيقة  82من املباراة التي
جرت بينهم ��ا �ضمن اجلول ��ة احلادية
والثالث�ي�ن من املو�سم الكروي احلايل
ال ��ذي ع ��اود اال�ستئناف ي ��وم ال�سابع
ع�شر م ��ن �شهر حزيران اجل ��اري بعد
توق ��ف ق�س ��ري دام لأك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة
�أ�شهر ب�سبب انت�شار فايرو�س كورونا
امل�ستجد.
و�أ�صبح ر�صيد هاري كني من الأهداف
 137هدف� � ًا بقمي� ��ص ال�سب�ي�رز بع ��د
خو�ضه املباراة رقم  200بالربميرليغ
حتت قيادة امل ��درب الربتغايل جوزيه
موريني ��و متخ ّلفا بف ��ارق هدف واحد

خالد �سلمان ي�ستعر�ض ّ
محطاته الكروية للجيل ال ُمبهر

ع ��ن الأرجنتين ��ي �سريجي ��و �أوي ��رو
مهاجم فري ��ق مان�ش�سرت �سيتي بنف�س
العدد من املباري ��ات وبعدها غادر اىل
�إ�سبانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة
مبدين ��ة بر�شلون ��ة �إث ��ر �إ�صابته خالل
املب ��اراة الأخرية التي ف ��از فيها فريقه
عل ��ى فريق برينل ��ي بخما�سية نظيفة،
وي�أت ��ي الفرن�سي تريي هرني مهاجم
فري ��ق �أر�سن ��ال ال�ساب ��ق يف املرك ��ز
الثال ��ث وميل ��ك  131هدف� � ًا بع ��د 200

بالمرصاد

 الدوحة  /خا�ص باملدى
�شارك خالد �سلمان جنم املنتخب القطري
ال ��ذي و�ص ��ل �إىل نهائ ��ي بطول ��ة ك�أ� ��س
العامل لل�شباب عام  ،1981يف بث مبا�شر
للجيل املبهر ع�ب�ر الإنرتنت ،وذلك �ضمن
اجلل�سات التفاعلية التي �أطلقها الربنامج
وال�صحية لدى
لتعزي ��ز اللياق ��ة البدني ��ة
ّ
�أف ��راد املجتم ��ع ،والتوا�صل م ��ع متابعيه
وامل�ستفيدي ��ن م ��ن مبادرات ��ه خ�ل�ال فرتة
البق ��اء يف املن ��زل للح ��د م ��ن انت�ش ��ار
فايرو�س كورونا امل�ستجد ،والتي �شهدت
متابع ��ة �أكرث من � 110آالف �شخ�ص حول
العامل.
ويف جل�س ��ة الب ��ث املبا�ش ��ر عل ��ى ح�ساب
الربنام ��ج
@ GA4Goodيف
�إن�ستغ ��رام ،حت� �دّث �سلم ��ان ع ��ن �أب ��رز
املحط ��ات يف م�سريت ��ه الكروي ��ة ،ومنه ��ا
م�شاركت ��ه �ضمن �صفوف منتخب قطر يف

 متابعة  :املدى

دورة الألع ��اب الأوملبي ��ة  1984يف لو�س
�أجنلو� ��س ،وت�سجيله ه ��دف الفوز لنادي
ال�س ��د القط ��ري يف �إي ��اب نهائ ��ي دوري
�أبطال �آ�سيا  ،1989ليتوّ ج الزعيم باللقب
للمرة الأوىل يف تاريخه.
وقال ��ت م ��وزة املهن ��دي ،مدي ��رة �إدارة
الت�سوي ��ق واالت�ص ��ال يف اجلي ��ل املبهر:
"�سع ��داء با�ست�ضافة �أ�سطورة كرة القدم
القطري ��ة خالد �سلمان يف الب ��ث املبا�شر.
نتذكر جميع� � ًا م�شاركته املتم ّي ��زة وت�ألقه

الإمارات ��ي يف تنظي ��م هذا امل�ؤمت ��ر الذي
ج ��اء يف الوقت املنا�س ��ب واملثايل وكذلك
عنوان ��ه (كوفي ��د  19وكرة الق ��دم – كيف
�َّي� امل�ستقب ��ل ) حيث نح ��ن جنتمع من
تغ� رَّ
خالل هذه التقنية اجلديدة بد ًال من اللقاء
�شخ�صي� � ًا ،وه ��ذا دلي ��ل عل ��ى �أن العامل قد
تغيرّ ب�شكل كبري .
وتاب ��ع �سلمان يف كلمته  :لقد بد�أنا ن�شاهد
املزيد م ��ن امل�ؤمت ��رات التي تق ��ام بطريقة
م�شابه ��ة ،وحت ��ى االحتادي ��ن ال ��دويل
والآ�سي ��وي واجتماع ��ات اجلمعي ��ات
العمومية �ستقام ع�ب�ر االنرتنت مثلما هو
احل ��ال هنا وهذه �أوق ��ات حافلة بالظروف
اال�ستثنائي ��ة وع ��دم الو�ض ��وح لي�س فقط
بالن�سب ��ة للعبتن ��ا الرائع ��ة ،ب ��ل للع ��امل
احلديث ككل .
و�أ�ش ��ار اىل �أنه �شهدن ��ا العامل وهو يعي�ش
الإغ�ل�اق وقد توقفت فعالي ��ات لعبتنا التي
متن ��ح املتع ��ة والإثارة يف جمي ��ع الأرجاء
حيث قمن ��ا مبنح الأولوي ��ة ل�سالمة جميع
�أط ��راف اللعب ��ة ،لك ��ن الآن نح ��ن بد�أن ��ا
ن�شه ��د ب�صي� ��ص الأم ��ل حي ��ث �أن فرقن ��ا
تع ��ود للتدريب ��ات ،ومت ا�ستئن ��اف العديد
من بط ��والت ال ��دوري ،كا�شف ًا النق ��اب �أنه
مت �إلغ ��اء بع�ض املوا�سم برغ ��م املحاوالت
اجل ��ادّة خلو� ��ض املباري ��ات ويف بع� ��ض
احل ��االت مت اخت�صار �أو ت�أجيل امل�سابقات
ويف �أغلب احلاالت �ستقام املباريات بدون
جمهور .
و�أو�ض ��ح رئي� ��س االحتاد الآ�سي ��وي لكرة
الق ��دم �أن ��ه نح ��ن جميع� � ًا نتف ��ق �أن ه ��ذا
الو�ض ��ع ل ��ن ي�ستم َّر طوي�ل ً�ا ،ب ��ل �سيكون
ملرحل ��ة انتقالي ��ة حت ��ى نتم ّك ��ن م ��ن �إقامة
املباريات ب�أمان و�س ��ط ح�ضور اجلماهري
حيث �أن التفاع ��ل بني الالعبني واحلما�سة
اجلماهريي ��ة يعت�ب�ران م ��ن العنا�ص ��ر
الأ�سا�سي ��ة يف ه ��ذه الريا�ض ��ة التي يجب
�أن نعم ��ل عل ��ى �إبقاء هذه العالق ��ة بقدر ما
ميك ��ن وذل ��ك عندما ي�صب ��ح م ��ن الآمن �أن
نقوم بذلك .
واختت ��م كلمت ��ه بالقول :ه ��ذا ت�أكي ��د على
وح ��دة �أ�س ��رة االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
القدم ،وتعبريه عن الت�صميم يف م�ساعدة
االحت ��ادات الوطني ��ة االع�ض ��اء م ��ن �أجل
الأزده ��ار ،وخو� ��ض م�سابق ��ات على �أعلى
م�ست ��وى والع ��امل �سيتغ�ّي�ررّ  ،ولك ��ن ميكن
�أن يك ��ون الت�أث�ي�ر �إيجابي� � ًا ،ونحن ميكن
�أن نخ ��رج ه ��ذا الو�ض ��ع �أق ��وى م ��ن خالل
الت�ضامن والوحدة .

م ��ع منتخ ��ب قط ��ر خ�ل�ال بطول ��ة العامل
لل�شباب ع ��ام  ،١٩٨١وال ميكننا �أن نن�سى
الأهداف الثالث ��ة التي �سجلها الالعب يف
�شب ��اك منتخب الربازيل خالل ربع نهائي
البطول ��ة ،قبل �أن تف ��وز قطر على �إنكلرتا
يف ن�صف النهائ ��ي ،وتت�أهل بجدارة �إىل
نهائ ��ي املوندي ��الّ � .أطلعنا عل ��ى تفا�صيل
جتربت ��ه احلافلة بالعط ��اء ،وا�ستعر�ضنا
معه بع�ض� � ًا من �أروع ذكري ��ات كرة القدم
القطرية خالل جل�ستنا التفاعلية".

نا�ش ��د الكاب�ت�ن رع ��د نام ��ق
�سع ��دون فرح ��ان ( 49عام� � ًا)
املتو�سط ��ة
بط ��ل امل�ساف ��ات
ّ
والطويل ��ة يف نادي ��ي ال�شرطة
والث ��ورة الريا�ضي�ي�ن �سابق� � ًا،
وم ��درب �ألعاب الق ��وى ملنتخب
كرك ��وك حالي� � ًا ،نا�ش ��د وزي ��ر
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عدن ��ان
درج ��ال لإنق ��اذه و�أ�سرت ��ه م ��ن
و�ضعه املعي�شي القاهر.
وذك ��ر رع ��د يف ات�ص ��ال م ��ع
(املدى) �صباح �أم�س اخلمي�س،
�أنه يعاين م ��ن عدم تو ّفر مورد
م ��ايل لعائلت ��ه املتكوّ ن ��ة م ��ن
زوجة وولدين وبنتني جميعهم

مباراة .
وي�ش ��ار اىل �أن ه ��دف ه ��اري ك�ي�ن يف
�شباط فري ��ق و�ست ه ��ام يحمل الرقم
 30لقائ ��د املنتخ ��ب الإنكلي ��زي لك ��رة
الق ��دم يف (ديربي ��ات) لن ��دن الت ��ي
و�صلت اىل  48لقا ًء حيث يحتل املركز
الثالث يف قائمة (الديربيات) ال�شهرية
بع ��د الفرن�س ��ي الذي �سجّ ��ل  33هدف ًا،
وميتلك كل م ��ن فرانك المبارد وتريي
ت�شري نغهام  32هدف ًا يف �سجلهما .

كلمة صدق
 حممد حمدي

متف ّرقات جائحة !
رح ��م الله رمزنا الوطني جنم املالعب الغيور الكابنت �أحمد را�ضي
وا�سكن ��ه ف�سيح جنانه ،فقد �أب ��ى �إال �أن يكون مدر�سة تع ّلم الأجيال
عب النجم را�ض ��ي �أ�صدق تعبري عن
حت ��ى يف م�أواه الأخري ،لق ��د رّ
املكان ��ة الك�ب�رى لنج ��وم الريا�ضة وم ��دى الت�أث ��ر اجلماهريي يف
الداخل واخلارج لرحيله ،ف�ض ًال عن الفوا�صل الكثرية التي � ّأ�شرها
�س ��واء بتوا�صل امل�س�ؤولني ب�ص ��دق �أم بنفاق فا�ضح ملج ّرد الظهور
والتباكي وادعاء الت�أثر!
غالبتن ��ا الدموع جميع ًا ونحن نرى حلظات خالدة ال�ستذكار النجم
العراق ��ي يف �إ�سباني ��ا و�إنكل�ت�را و�إيطالي ��ا والربازي ��ل واليون ��ان
وتركي ��ا وهولندا وقط ��ر والأردن وم�صر وكوري ��ا اجلنوبية� ،إنها
بب�ساطة مكانة �صنعت باخللق الريا�ضي الرفيع واملهارة و�أك�سبت
�صاحبه ��ا تقدير العامل �أجمع ،وهي ق ّلما تتوافر يف �شخ�ص واحد،
ه ��ذا االهتمام دفع البع� ��ض اىل الت�سابق املحم ��وم يف الإعالن عن
الن�ص ��ب والتماثيل وال �ض�ي�ر يف ذل ��ك �إن كان يف الأمر م�صداقية،
ولكن ��ه ب ��ذات الوق ��ت دف ��ع �أ�شب ��اه الإعالمي�ي�ن يف الت�ص ّي ��د مب ّكر ًا
لع�ث�رات �أو خالف ��ات كان ��ت حا�صلة ب�ي�ن جنمنا الراح ��ل وعدد من
ال�شخ�صي ��ات لأم ��ور ال ت�ستح ��ق الذك ��ر الآن ،ونح ��ن ن ��رى القامة
ال�شاخمة ومكانتها عاملي ًا.
نتمن ��ى وحفاظ ًا عل ��ى قد�سية الأ�سم �أن يبتلع ��وا �أل�سنتهم ويرتكوا
البحث عن ال�شهرة على ح�ساب الأموات !
روتني
�أ�س ��و�أ ما يواجهنا يف احلياة حت ��ت �سماء بلدنا �أو �أنه الأ�سو�أ على
الإط�ل�اق هو ملف الروتني ،هذا امللف املُمّل املُم ّر�ض املُت�شعّب كفيل
بق�ص ��م الظهور و�إنه ��اء احلجّ ة وو�ص ��د الأب ��واب ،فعتمته هي من
وقفت حائ ًال بوجه �أكرب و�أهم امل�شاريع اال�ستثمارية الريا�ضية يف
الع ��راق من كرثة املراجعات اىل �إثب ��ات ال�شخ�صية و�ضياع الكتب
�أو ع ��دم و�ضوح اخلت ��م والتوقيع كما ح�صل مع �أح ��د امل�ستثمرين
م ��ن �أه ��ايل الب�ص ��رة ال ��ذي ك ّلفته �إ�ش ��ارة �صحّ ��ة �ص ��دور �أن يعود
اىل الب�ص ��رة م ��ن بغداد �ست م� � ّرات دون �أن يح�صل عل ��ى مبتغاه،
والروت�ي�ن كان حائ�ل ً�ا دون �إلتح ��اق العب�ي�ن وجن ��وم يف الأندي ��ة
واملنتخبات الوطنية �أو ا�ستحالة م�شاركاتهم.
وطامل ��ا ك ّنا ن ِئنُّ حت ��تَ وط�أتِه فال �أمل بالإ�صالح �أب ��د ًا حتى من تلك
املذ ّك ��رات التفاهمي ��ة الطموح ��ة ب�ي�ن امل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضية وغري
الريا�ضي ��ة ،ف�سرع ��ان م ��ا �ست�صطدم به ��ذه العقدة املري ��رة ويلعن
�صاحبها يوم التفكري بها ويعود متقهقر ًا.
امل�صيب ��ة �أن ال �إ�شارات تد ّل على جتاوزها ،والعك�س �صحيح ،حتى
فيم ��ا يتع ّل ��ق بجائحة كورونا وتع ��اون وزارة ال�شب ��اب مع وزارة
ال�صح ��ة يف تخ�صي�ص قاعات الأوىل وفنادقها اىل حماجر �صحّ ية
لك ��م �أن تت�صوّ روا حج ��م وعدد الكتب الر�سمي ��ة واللجان املنتظرة
للج ��رد املخزين وجل ��ان اال�ست�ل�ام والت�سليم والإنف ��اق وال�صيانة
والتن�سيب الأمر الذي يح ّتم موت امل�شروع يف مَهدِ ه!
لق ��د جتاوزت دول العامل من حولنا عقد الروتني بع�شرات ال�سنني،
ّ
وق�ص�صاتها وكرثة
وحل اال�سلوب الرقمي بدي ًال عن ملفات الورق ّ
املتعاملني به ��ا يف الوقت الذي خطونا اىل اخللف مب�سافات هائلة
ب�سب ��ب (كتاب حتدي ��د ال�صالحيات ،وتغيري خت ��م امل�س�ؤول) الذي
عرقل �آالف امل�شاريع و�أزهق �أرواح الأبرياء.
فر�صة
قب ��ل نح ��و �شهر من الآن ب � ّ�ث التلفزي ��ون الريا�ض ��ي الفنلندي �أحد
الربام ��ج الريا�ضية لإجن ��ازات االبطال ال�شب ��اب بالألعاب الفردية
على م�ست ��وى قارة �أوروبا كانت قد حت ّققت العام املا�ضي ،الأجمل
�أن م ��ن ب�ي�ن ال�شب ��اب الأبط ��ال جمموع ��ة م ��ن الالعب�ي�ن العراقيني
ب�ألع ��اب املالكمة وامل�صارعة و�ألعاب القوى والتن�س وكرة الطاولة
يف ال�سويد وفنلندا و�سوي�سرا.
حت ��دث والد �أحد الأبطال وهو م ��ن حمافظة املثنى متمني ًا ومعاتب ًا
امل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضي ��ة العراقية بذات الوق ��ت �أن ت�ستثمر النجوم
اجلاهزين من �أبناء العراق املغرتبني الذين �أع ُدّوا ريا�ضي ًا بطريقة
مثالي ��ة ومن املُمكن زجّ ه ��م يف املنتخبات الوطني ��ة لتمثيل بالدهم
وحتقيق �أف�ضل النتائج قبل �أن ت�صطادهم �ألوان الغري.
قد يبدو املو�ضوع متداو ًال ،ولي�س بجديد �أبد ًا مع ذلك يتعينّ علينا
التذكري به على الدوام حتى و�إن كان الظرف طارئ ًا فقد ي�أتي اليوم
من�صات التتويج الأوملبية.
الذي نعود به عن طريقهم على ّ
َ
تحت وط� ِأته فال �أمل
نئ ُّن
وطالما ك ّنا ِ
ّ
ً
بالإ�صالح �أبدا حتى من تلك المذكرات
التفاهمية الطموحة بين الم� ّؤ�س�سات
الريا�ضية وغير الريا�ضية ،ف�سرعان ما
�ست�صطدم بهذه العقدة المريرة ويلعن
�صاحبها يوم التفكير بها ويعود متقهقراً.

مدرب �ألعاب قوى يطالب درجال بتخ�صي�ص
كرفان لعائلته
قا�صرين بالرغم م ��ن عمله ملدة
ع�شر �سنوات يف التدريب دون
احل�صول على مرتب �أو مكاف�أة
لعدم وج ��ود تخ�صي�ص ر�سمي
له.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه ي�سك ��ن يف بيت
�إيج ��ار مه� �دّد بالإخ�ل�اء حالي ًا،
وال يوج ��د �سكن بدي ��ل لعائلته
كونه ال يتمك ��ن من ت�سديد بدل
الإيجار لقيامه بالتدريب جمان ًا،
وتع� � ّذر منح ��ه املكاف� ��أة البالغة
� 200أل ��ف دين ��ار منا�صف ��ة من
نادي الثورة واالحتاد الفرعي
لألع ��اب الق ��وى يف كرك ��وك
لتوقفه ��ا من ��ذ ت�سع ��ة �أ�شه ��ر.
و�أك ��د رع ��د �أن ��ه غ�ي�ر م�شمول
بقان ��ون من ��ح الريا�ضي�ي�ن

الأبطال وال ��رواد ذي الرقم ( 6
) ل�سن ��ة  2013لعدم بلوغه �سن

اخلم�سني ،ومل تتم ا�ضافته اىل
دائرة الرعاي ��ة االجتماعية يف
تي�س ��ر الأموال
حمافظته لعدم ّ
ال ��واردة م ��ن ميزاني ��ة الدول ��ة
للمحافظ ��ات ،وي�أم ��ل رع ��د يف
ختام منا�شدت ��ه �أن يبادر وزير
ال�شباب والريا�ضة بتخ�صي�ص
كرف ��ان ي� ��أوي عائلت ��ه يف ظ � ّ�ل
احل ��رج ال�شدي ��د الذي مي� � ّر به
�إذا م ��ا �أذع ��ن ل�صاح ��ب البي ��ت
و�أخ�ل�اه يف الأي ��ام املقبل ��ة،
و�س ��ط الظ ��روف ال�صعبة التي
مت� � ّر بها الب�ل�اد ،وخوف ��ه على
�أطفال ��ه من تع ّر�ضه ��م للإ�صابة
بجائحة كورونا.
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تقهر الوباء
قلوب الب�شر ُ

 حممد عارف
وب ��اء «كوفيد »19 -الذي �أغلق احلدود ،حتى
احلب يف �أوتيل
بني الأقطار الأوروبية ،قهره ُ
قرية «لكيور» ال�صغرية ،التي تق�سمها ن�صفني
احلدود بني �سوي�سرا وفرن�سا .تفا�صيل مثرية
يف تقرير «اموجني فولك�س» ،مرا�سلة «بي بي
�سي» ،ع ��ن القرية التي ا�شته ��رت مبفاو�ضات
ميث ��اق «�إفيان» ع ��ام  1961بني ممثلي منظمة
التحري ��ر اجلزائرية وفرن�س ��ا .وت�ضاهي ذلك
الآن يف الإث ��ارة ق�ص ��ة حبيبني م ��ن جن�سيتني
خمتلفت�ي�ن ،فرن�سي ��ة و�سوي�سري ��ة ،عازم�ي�ن
عل ��ى الزواج� ،إ ّال �أن غل ��ق احلدود َق َ�سم القرية
والأوتيل ق�سمني ،ل ��كل مدخله املختلف ،مالك
الأوتي ��ل و�ضع احلبيبني يف غرفة رقم  9التي
تقطعها احلدود ن�صفني ،وطلب منهما االلتزام
بالغلق!
وهك ��ذا ،قه ��رت قل ��وب النا� ��س الوب ��اء ح ��ول
الع ��امل .يف بريطانيا وح� �دّت مواجهة الوباء
ب�ي�ن الدكت ��ورة «ك�ي�ران �أحم ��د» ( 34عام� � ًا)
م�س�ؤول ��ة التخدي ��ر يف ق�س ��م الط ��وارئ يف
م�ست�شف ��ى لن ��دن ،و�أطب ��اء ج ��دد التحق ��وا
باخلدمة ال�صحي ��ة« .هجمة الوب ��اء ال�صعبة،
التي تث�ي�ر الهلع العام� ،شدّت ع ��زم  50طبيبة
وطبيب� � ًا �شباب� � ًا ،جمعته ��م مواق ��ف زمال ��ة
ي�صوره ��ا �شري ��ط فيدي ��و يت�ضم ��ن تفا�صي ��ل
عمليات الإنقاذ ،والأجهزة امل�ستخدمة ،كالرئة
والكلي ��ة ال�صناعيت�ي�ن اللتني تعي ��دان احلياة
مل�صاب�ي�ن على �شفا املوت .ويف تايالند بادرت
فرق ��ة «تايالن ��د للتايالندي�ي�ن» ،الت ��ي �شكله ��ا
متطوع ��ون �شب ��اب� ،إىل جم ��ع �أم ��وال ل�شراء
الأدوي ��ة ،وا�ستخدم ��وا مدّخراتهم ال�شخ�صية
لت�أم�ي�ن و�سائ ��ل التعقيم يف الأحي ��اء الفقرية،
املعر�ض ��ة للوب ��اء �أك�ث�ر من غريه ��ا يف معظم
�أنحاء العامل.
وزورق املو�سيق ��ى يف �أم�س�ت�ردام اغتب ��ط
ب ��ه مالك ��ه ،و�سكان املن ��ازل على جانب ��ي قناة
�أم�س�ت�ردام .مالك ال ��زورق «ريني ��ه» فقد عمله
ب�سب ��ب «كوفي ��د »19 -ال ��ذي �أغل ��ق �أب ��واب
ال ��رزق حول العامل ،ومنحت ��ه حكومة هولندا

 د .حممد الربيعي

معون ��ة قدرها �ألف ي ��ورو ،فحم ��ل يف زورقه
طب َله يقرعها بقدمه وبوق ��ه يعزف عليه بفمه،
و ّ
جتمع ال�سكان يف �شرف ��ات منازلهم� ،أو على
منت زوارقه ��م يرق�صون ويهزج ��ون« .رينيه»
يق ��ول" :كل �شخ� ��ص ميك ��ن �أن يفع ��ل �شيئ� � ًا
للم�شاركة يف الكفاح �ضد فايرو�س كورونا" .
وقلوب الفل�سطينيني كوطنهم ،الذي يقول عنه
حمم ��ود دروي�ش« :لي� ��س �س� ��ؤا ًال جتيب عليه
ومت�ض ��ي� ،إن ��ه حيات ��ك وق�ضيتك مع� � ًا» ،وهنا
«الأم ��ل لي�س م ��ادة وال فك ��رة� ..إن ��ه موهبة».
وموهوبون ممثلو املنظم ��ات غري احلكومية
الفل�سطيني ��ة ،الذي ��ن �أقاموا «�أوتي ��ل القدي�س
ج ��ورج» يف املدينة القدمية حلج ��ر امل�صابني
بالفايرو�س جمان ًا.
وتوج ��ع القلب ر�سالة طبي ��ب عراقي مقيم يف
ق�س ��م الطوارئ يف «مدينة الط ��ب» ببغداد عن
�أعداد خميفة متزايدة للم�صابني ،وقلة �أجهزة
�إنقاذه ��م ،حيث ي�ضط ��ر الطبي ��ب �إىل مناوبة
قنين ��ة الأوك�سج�ي�ن ب�ي�ن م�صاب�ي�ن عل ��ى �شفا
امل ��وت« ،كل �شويه واح ��د منهم ي�أخ ��ذ َن َف�س ًا».
وتت�ضم ��ن ر�سال ��ة الطبيب العراق ��ي مواقف،
كم ��ا ي�سميه ��ا ،ي�صع ��ب ت�صديقه ��ا ،ل ��وال �أن ��ه
وق ��ع الر�سالة با�سمه ال�صري ��ح ،و�أر�سلها عرب
�أكادميي عراقي يعي�ش يف لندن.
و«مِ ن عَطب ��ك ت�أتي قوتك» ،قاله ��ا عامل النف�س
فروي ��د ،وم ��ن عَطب الب�ش ��ر بالكورون ��ا ت�أتي
قوته ��م يف امل ��رح و�إط�ل�اق الن ��كات .بع� ��ض
الن ��كات ُرق ��ع م ��ن الكرت ��ون حتم ��ل ن�صو�ص ًا
ور�سوم� � ًا يتبادلها مالي�ي�ن النا�س عرب و�سائل
االت�ص ��ال االجتماع ��ي ،مث ��ل �ص ��ورة �ضف ��دع
يُطل ��ق تعليق ��ات بله ��اء ،كتعليق ��ه عل ��ى �سبب
قب� ��ض البولي�س عل ��ى متفائل بالع ��ام ،2020
«ي ��ا �ست ��ار جاب ��وه من�ي�ن!» .وبع� ��ض النكات
للتخفيف من م�شاعر ال�ضيق باحلجر املنزيل،
مثل "�صاح ��ب نظري ��ة �أن الكورونا �ستختفي
يف احل ��ر ،ه ��و نف�سه �صاح ��ب نظرية اجلزمة
ال�ضيق ��ة تتو�س ��ع بامل�شي ،واحل ��ب ي�أتي بعد
الزواج"!

على بع�ض مواقع التوا�صل
االجتماعي جتري نقا�شات حامية
الوطي�س حول �أهمية هذا الدواء
وطريقة احل�صول عليه من
م�صدره الرو�سي.

دعني �أوال �أ�ضع �أمامكم خال�صة املو�ضوع:
 - 1يقال �أن التجارب الأولية �أظهرت �أنه ميكن
�أن يق�ص ��ر افيفافري  Avifavirفرتة ال�شفاء من
مر� ��ض كوفي ��د  19بالرغ ��م من عدم وج ��ود �أي
درا�سة �أو تقرير علمي �أو طبي ر�سمي.
 - 2ال ت ��زال املرحل ��ة الأخ�ي�رة م ��ن التج ��ارب
ال�سريري ��ة الفيفاف�ي�ر الت ��ي �أجري ��ت على 330
مري�ض ًا جارية.
 - 3وافق ��ت وزارة ال�صحة الرو�سية يف بداية
حزيران وب�صورة م�ؤقتة على ا�ستخدام الدواء
كعالج لفايرو�س كورونا بالرغم من عدم ظهور
نتائج التجارب النهائية.
 - 4الدواء افيفاف�ي�ر ن�سخة جني�سة من الدواء
الياب ��اين فافيبرياف�ي�ر  Favipiravirال ��ذي
طورته �شركة فوجي فيلم توياما كيميكال ويتم
حالي ًا اجراء جتارب عليه يف ال�صني والواليات
املتح ��دة و�أمكان اخرى مبجم ��وع  120جتربة
�سريرية.
المو�ضوع بالتف�صيل
وفق� � ًا مل ��ا ذك ��ره �صن ��دوق ال�ث�روة ال�سيادي ��ة
الرو�س ��ي وافقت رو�سي ��ا على ا�ستعم ��ال دواء
م�ضاد للأنفلونزا ،ي�سمى �أفيفافري ،لعالج كوفد
 -19وب ��د�أت يف ت�سليم ��ه �إىل امل�ست�شفيات هذا
ال�شهر.
�أفيفافري ن�سخة من عقار �آخر يدعى فافيبريافري،
وه ��و دواء م�ض ��اد للإنفلون ��زا مت تطويره يف
الياب ��ان حت ��ت ا�س ��م �أفيج ��ان  Aviganوه ��و
�أي�ض ًا قيد الدرا�سة حالي ًا يف ال�صني والواليات
املتحدة ويف دول �أخرى.
ولكون فافيبريافري �أ�صبح جني�س ًا �أي ال حقوق
ملكية يابانية على انتاجه فان �أي دولة �أو �شركة
ميكنها �إنتاجه وب�أي ا�سم جتاري تختاره.
يُدعى ان التج ��ارب الأولية اظهرت �أن �أفيفافري
ميكن ��ه تق�صري ف�ت�رة ال�شف ��اء للمر�ض ��ى الذين
يعان ��ون من كوفيد  -19ولكن ��ه ال يوجد �إثبات

على ذلك .وح�سب م�صادر الأخبار الرو�سية �إن
املرحلة الأخ�ي�رة من التج ��ارب الطبية مازالت
جارية با�ستعمال �أفيفافري وت�شمل  330مري�ض ًا
فق ��ط ،ولك ��ن ال ��ذي ح�ص ��ل �أن وزارة ال�صح ��ة
الرو�سي ��ة وافقت على ا�ستخ ��دام الدواء كعالج
لفريو�س كورونا وهو مازال حتت التجربة.
يذك ��ر بيان امل�ؤ�س�س ��ة الرو�سي ��ة املمولة النتاج
ال ��دواء ان "�أفيفافري هو �أول دواء لكوفيد -19
يف رو�سي ��ا ،وق ��د �أظهر فعالي ��ة عالية يف عالج
املر�ض ��ى الذين يعانون م ��ن الفايرو�س التاجي
�أثناء التجارب ال�سريرية  ،حيث تلقى �أفيفافري
�شه ��ادة ت�سجيل م ��ن وزارة ال�صحة يف االحتاد
الرو�سي".
ووفق ًا للبيانات الواردة من رو�سيا ومن جتربة
�سريرية �سابقة للعقار ،ف�إن  ٪ 65من  40مري�ض ًا
ثبت تخل�صهم من الفايرو�س بعد خم�سة �أيام من
العالج ،وهي ن�سبة �أعلى مبرتني من املجموعة
التي عوجلت بطرق العالج االعتيادية.
مم ��ا ذكر �أع�ل�اه ال يب ��دو وج ��ود �أي �شيء غري
طبيع ��ي حول هذا الدواء فهو عقار مازال حتت
التجرب ��ة ونتائجه غري م�ؤك ��دة ،ولكن ما يقلق
هي العا�صفة التي �أث�ي�رت حول �صفقة لتجهيز
الع ��راق مبج ��رد  1200علبة من ال ��دواء تكفي
لعالج  200م�صاب.
كما ذكرت �أعاله هذا الدواء مازال حتت التجربة
والنتائج الأولية تبدو �إيجابية بالرغم من عدم
توف ��ر معلومات دقيقة حولها من ناحية تق�صري
ف�ت�رة ال�شفاء (ولي�س مم ��ا يقلل م ��ن الوفيات)
�آخذ ًا بنظر االعتبار �أن ن�سبة الوفيات من مر�ض
كوفي ��د  19قليلة جد ًا وال تزيد باملعدل عن 2%
 ،هل يقلل ه ��ذا الدواء ن�سبة الوفيات؟ هذا غري
مع ��روف ،وكل م ��ا يق ��ال عنه ان ��ه "يق�صر فرتة
ال�شف ��اء" .مع ذلك فان احل�صول على  400علبة
لعالج  200م�صاب بتكلفة ال تزيد عن � 240ألف
دوالر �شيء �إيجابي وي�ستحق �شرا�ؤها .كما ان
ا�ش�ت�راك الع ��راق يف التج ��ارب ال�سريرية على

الدواء اال�صلي �سيك ��ون عام ًال ايجابي ًا ومفيد ًا
للبلد.
اي ��ن ه ��ي امل�شكل ��ة؟ ومل ��اذا ه ��ذا اللغ ��ط بني
املعني�ي�ن وغ�ي�ر املعنيني؟ �أن ��ا ب ��ر�أي �أن يتم
احل�ص ��ول عل ��ى ه ��ذه الكمي ��ات وجتربته ��ا
على املر�ض ��ى العراقيني وحماولة احل�صول
عل ��ى كمي ��ات �أخ ��رى م ��ن ال�شرك ��ة اليابانية
�صاحب ��ة االكت�شاف واملنتجة الأوىل للدواء.
ويف حال ��ة �إثب ��ات فوائد ه ��ذا ال ��دواء عاملي ًا
لرمب ��ا ت�سع ��ى احلكوم ��ة النت ��اج الن�سخ ��ة
اجلني�س ��ة عراقي� � ًا يف �أي معم ��ل يتمك ��ن من
انتاجه وباخل�صو� ��ص معمل �سامراء لإنتاج
الأدوية.
كما يجب �أن ال نن�سى �أهمية دواء �آخر مت اثبات
جناعته يف انقاذ حياة مر�ضى الكورونا وهو
عقار ديك�ساميث ��ازون Dexamethasone
ال ��ذي يتمي ��ز برخ�ص ثمن ��ه وبتوف ��ره على
نطاق وا�سع وال ��ذي اثبت �أنه يقلل من خطر
الوف ��اة بن�سب ��ة الثل ��ث للمر�ض ��ى املعاجل�ي�ن
ب�أجه ��زة التنف� ��س ال�صناع ��ي ،مت اكت�ش ��اف
ت�أثري الديك�ساميث ��ازون ب�ضمن �أكرب جتربة
�سريرية يف العامل تخترب العالجات احلالية
ملعرفة م ��ا �إذا كانت لها ت�أثري على الفايرو�س
التاجي.
يقول الباحثون يف جامعة اوك�سفورد �إنه لو
مت ا�ستخدام الديك�ساميثازون لعالج املر�ضى
يف اململكة املتحدة منذ بداية الوباء ،لكان من
املمكن �إنقاذ ما ي�صل �إىل � 5000شخ�ص.
ي�ستخدم الديك�ساميث ��ازون كنوع من �أنواع
ال�سرتوي ��د يف يومن ��ا ه ��ذا بالفع ��ل لتقلي ��ل
االلته ��اب يف جمموعة من احلاالت الأخرى،
مبا يف ذلك الته ��اب املفا�صل والربو وبع�ض
احل ��االت اجللدية .ويب ��دو �أن ��ه ي�ساعد على
�إيق ��اف بع�ض ال�ضرر الذي ميك ��ن �أن يحدث
عندما يت�ضخم جهاز املناعة يف اجل�سم وهو
يحاول حماربة الفريو�سات التاجية.

الجــيــو�ش في زمــن الـوبــــاء

 د .يا�سر عبد احل�سني

يقول الفيل�سوف الع�سكري
ال�صيني �صن تزو � Sun Tzuإنّ
«القوات الع�سكرية الناجحة
كالنهر الجاري تغ ّير مجراها
و�أ�ساليبها با�ستمرار»« .كوفيد ـــ
� »19أجبر الم� ّؤ�س�سات الع�سكرية
في العالم ،على تغيير خططها
و�أ�ساليبها وا�ستراتيجياتها ،ف�أدخل
في قامو�س الحروب الجديدة
والمفاهيم الع�سكرية والأمنية
تغييرات هائلة ،وذلك مع دخول
ّ
خط الأوبئة على ال�صراعات
والحروب وال�ستراتيجيات
الأمنية والهياكل الأمنية
ً
تحركات
ف�ضال عن
والدفاعية،
ّ
الجيو�ش والقطاعات الع�سكرية
والأمن االجتماعي ومجتمع
اال�ستخبارات� ،إ�ضافة �إلى الأوراق
ال�سنوية ال�صادرة عن مجال�س
الأمن القومي National Security
في دول العالم تحت عنوان
«اال�ستراتيجية القومية» ،التي
�سوف يت�صدّ ر فيها «الأمن ال�صحي»
المراتب الثالث الأولى للتهديدات
الوطنية� ،أو فوق القومية على
الأقل.

الوب ��اء م ��ن الناحي ��ة اجليو�سرتاتيجية
الدولي ��ة تط ّل ��ب ا�ستدع ��اء كل النظري ��ات
التقليدي ��ة يف الأم ��ن للمحاكم ��ة مث ��ل
بقي ��ة �إخواته ��ا (النظري ��ات يف العل ��وم
االجتماعي ��ة) ،واملرافعة �ستك ��ون لإعاده
التفك�ي�ر ،مبا جاء يف مدر�س ��ة كوبنهاغن
يف العالق ��ات الدولية� ،أو بنظرية الأمننة
 . Securitization Theoryو�إن كن ��تُ
ال �أعتقد ب�أن الت�س ّي� ��س Politicisation
يختفي من امل�شهد الأمني القادم يف عاملنا
املوب ��وء ،لك ��ن الفريو� ��س �سيمن ��ح الثقة
للعامل باري بوزان  Barry Buzanالذي
دع ��ا ،منذ وقت طوي ��ل� ،إىل �إع ��ادة النظر
يف مو�ضوع ��ات الأمن القومي من منظار
�أو�س ��ع ي�شمل �أدوار الأف ��راد واحلكومات
يف النظ ��ام ال ��دويل ،وعدم اقت�ص ��ار هذا
املفهوم على البع ��د الع�سكري ،لي�شمل ّ
كل
جوانب احلياة املختلفة ،مبا فيها البيئية
وال�صحية� ،ضمن �إطار التهديدات العابرة
للح ��دود ،والأزمات والكوارث الطبيعية،
وهي مهمّة جد ًا لفهم واقعنا املعا�صر .هذا
يح�صل فع ًال بع ��د فتح مو�سوعة احلروب
التي مل تغلق منذ �أيام التهديدات النووية
ومع ��ارك الإره ��اب التقلي ��دي واحل ��رب
ال�سيرباني ��ة ،وكم ��ا ال يب ��دو � ّأن نظريات
الأم ��ن اجلماعي �سوف تعم ��ل على �إيجاد
احل ��ل بغياب احلار�س الأمني على النظام
العاملي.
عموم ًا ،ف� ��إن ا�ستدع ��اء الق ��وات امل�س ّلحة

للم�شارك ��ة يف الأن�شط ��ة املدني ��ة لي� ��س
باجلديد يف �سجل التاريخ .واليوم ،ي�أتي
خروج الع�سكر من الثكنات للم�شاركة يف
جم ��االت ال�صح ��ة والإغاث ��ة ،وكذلك دعم
�إجراءات التباعد االجتماعي يف مواجهة
الوباء يف خمتلف دول العامل.
الره ��ان التاريخ ��ي ،عل ��ى � ّأن يك ��ون
للم�ؤ�س�س ��ات الع�سكري ��ة واجليو�ش دور
يف حمارب ��ة هذا العدو غري املرئي ،بعدما
كان تاريخي� � ًا اجلن ��دي والع�سك ��ري ه ��و
الناق ��ل الأ�سا�س للأمرا�ض والفريو�سات.
فق ��د انتقل ��ت الإنفلون ��زا الإ�سباني ��ة عرب
املنظم ��ة الع�سكرية للجيو� ��ش �إىل �أنحاء
�أوروب ��ا يف احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،كما
ت�شري بع�ض امل�صادر.
وثمة �إ�ش ��ارة ا�ست�شرافية لأهمية اجلي�ش
يف احلف ��اظ عل ��ى اال�ستق ��رار يف وق َت ��ي
ال�سل ��م واحل ��رب م ��ن قب ��ل ميكافليل ��ي
 Niccolò Machiavelliيف كتاب ��ه «فن
احل ��رب»  ،The Art of Warعندم ��ا
يقول�" :أف�ض ��ل القوان�ي�ن والطقو�س يف
الع ��امل �س ��وف يت� � ّم احتقاره ��ا و ُتده� ��س
حت ��ت الأق ��دام� ،إذا مل حت � َ�ظ بالدع ��م م ��ن
القوة الع�سكرية ،كما ينبغي لها �أن تكون،
فه ��ي مثل ق�صر مهي ��ب مك�شوف بال �سقف
مُلئ باجلواهر والأثاث الباهظ ،بالت�أكيد
�سيتح ��وّ ل يف احل ��ال �إىل خ ��راب ودمار،
لأنه ال يوج ��د معه �سوى بهائ ��ه وثرواته
للدفاع عنه من وي�ل�ات الطق�س ،فاجلي�ش

للدولة كال�سقف يحمي ما بداخله" .
ب ��ل � ّإن ع ��امل ال�سيا�س ��ة روب ��رت كاب�ل�ان
 ،Robert Kaplanق� �دّم تف�صي�ل ً�ا لأه ��م
براديغم ��ات الفو�ضى يف امل�شه ��د الأمني
يف العالق ��ات الدولية ،املتمثل بالأمرا�ض
والفريو�س ��ات وكذلك الن ��درة واالكتظاظ
ال�س ��كاين ،كتهدي ��دات تد ّم ��ر الن�سي ��ج
االجتماعي لعاملنا املعا�صر.
لي� ��س م ��ن املبالغة الق ��ول � ّإن هن ��اك �آثار ًا
ا�سرتاتيجي ��ة مبا�ش ��رة وغ�ي�ر مبا�ش ��رة
للفريو� ��س عل ��ى الأو�ض ��اع الأمني ��ة �أو
اجليو�سيا�سي ��ة يف الع ��امل مل ��دة لي�س ��ت
بالق�صرية .فبع�ض احلكومات لن تتنازل
ب�سرعة عن حالة طوارئ جلميع الوحدات
الفاعل ��ة على امل�ستوى الدويل ،ولن تكفي
امل�ؤ�س�س ��ة املدني ��ة ملواجهة ه ��ذه احلالة،
لذلك �سع ��ت احلكومات �إىل جتنيد قوّ اتها
امل�س ّلحة للم�ساعدة يف مكافحة الوباء.
لك ��ن هن ��اك تفاوت� � ًا يف املعاجل ��ة ،فهن ��اك
جيو� ��ش ما زال ��ت تقاتل الع ��دو التقليدي
واملتم ّثل بالأجيال اجلديدة للإرهاب ،يف
ح�ي�ن � ّأن هناك جيو�ش ًا مل تعد هناك حاجة
لوجودها� ،سوى لتلميع الأ�سلحة القدمية
يف املتاح ��ف الع�سكرية  ،لكن اجلميع كان
بحاج ��ة �إىل الدع ��م اللوج�ست ��ي ،وله ��ذا
ت�صب ��ح املهم ��ة مر ّكبة ومع ّق ��دة :يد تقاتل
الإرهاب التقليدي ،ويد �أخرى ت�ساهم يف
الإجراءات املدني ��ة ،الأمر الذي قد ي�سبّب
�ضعف� � ًا يف الأولوي ��ات وخ�صو�ص� � ًا يف
عمليات الدفاع الداخلي �أو اخلارجي.
حالة �إ�سبانيا
ميك ��ن �أن يك ��ون امل�شه ��د الراه ��ن ج ��زءاً
�أ�سا�سي� � ًا يف فه ��م العالق ��ات املدني ��ة ــ� �ـ
الع�سكرية يف النظم ال�سيا�سية
تقريب ًا� ،ساهمت معظم جيو�ش دول العامل
يف اجله ��د ال�ساند ملواجه ��ة الوباء .مث ًال،
يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة كان ��ت
ه ��ذه امل�ساهم ��ة ع�ب�ر بن ��اء امل�ست�شفيات،
ب� �ـ 1900مه ّم ��ة جوي ��ة و� 10آالف مه ّم ��ة
نق ��ل ب� � ّري ،خ�ل�ال �أ�سب ��وع واح ��د ،كذلك
الأم ��ر يف اململك ��ة املتح ��دة ،التي و�ضعت
�ألف�ي�ن من عنا�صر جي�شه ��ا ،للم�ساهمة يف
نق ��ل �إمدادات الط ��وارئ �إىل امل�ست�شفيات
والإج�ل�اء وغريه ��ا .وق ��د لع ��ب اجلي� ��ش

ال�صيني ( )PLAدور ًا حموري ًا يف جهود
متت تعبئة ما ال ّ
بالده� ،إذ ّ
يقل عن 10000
م ��ن الأف ��راد الطب ّي�ي�ن الع�سكري�ي�ن لعالج
املر�ضى .هذا ف�ض�ل ً�ا عن م�شاركة � 15ألف
جن ��دي يف �أملاني ��ا مل�ساع ��دة ال�سلط ��ات
املدنية يف التغ ّلب على الأزمة.
ويف مملك ��ة �إ�سباني ��ا ،كان ��ت جلي�شه ��ا
امل�شارك ��ة احلثيث ��ة يف ه ��ذا املج ��ال .منذ
بداية الوباء ،قال رئي�س احلكومة بيدرو
�ساجني ��ث« :نح ��ن يف حالة ح ��رب» .كان
للجي� ��ش دو ٌر �أك�ب�ر يف الت�ص� �دّي للوباء،
عرب تطهري املباين احلكومية واخلا�صة.
لكن �أه ��م وحدة ع�سكري ��ة م�شاركة ،كانت
وح ��دة الط ��وارئ الع�سكري ��ة Unidad
 ،Militar de Emergenciasامل�س�ؤولة
عن توف�ي�ر الإغاث ��ة يف ح ��االت الكوارث
يف داخ ��ل �إ�سباني ��ا ب�ش ��كل رئي� ��س ،ويف
اخل ��ارج �إذا لزم الأمر ،وتع� � ّد �أحدث فرع
للق ��وات امل�س ّلح ��ة الإ�سباني ��ة  ،ت�أ�س�س ��ت
ه ��ذه الوح ��دة ع ��ام ّ 2005
للتدخ ��ل �أثناء
ح ��االت الط ��وارئ التي تك ��ون ناجتة من
املخاط ��ر الطبيعي ��ة ،مث ��ل الفي�ضان ��ات
وال ��زالزل والعوا�صف الثلجي ��ة الكبرية
والظ ��روف اجلوية ال�سيئ ��ة الأخرى� ،أو
ّ
التدخ ��ل ملكافحة حرائق الغاب ��ات ،ف�ض ًال
عن مواجهة ح ��االت الط ��وارئ امل�ستمدّة
م ��ن املخاطر التكنولوجي ��ة ،مثل املخاطر
الكيميائي ��ة والنووي ��ة والإ�شعاعي ��ة
والبيولوجية.
كذلك ،قام نحو ثالثة �آالف طبيب ع�سكري
�إ�سب ��اين مب�ساندة قط ��اع ال�صحّ ة املدين،
حت ��ى ّ
مت �إرجاع بع�ض م ��ن الذين �أحيلوا
على التقاعد �إىل اخلدمة� .إ�ضافة �إىل ذلك،
�شارك اجلي�ش يف تنفيذ عمليات التطهري
يف املراف ��ق احليوي ��ة ،مبع ��دل � 200إىل
 300موقع يومي ًا.
م� ّؤ�س�س ��ات اجلي� ��ش الإ�سب ��اين ،قام ��ت
�أي�ض� � ًا ب�صنع الكمام ��ات ،وتخييطها على
املاكينات وبن ��اء امل�ست�شفي ��ات امليدانية،
املعار�ض
مثل امل�ساعدة يف حتويل �أر�ض ِ
يف �إ�سباني ��ا � Ifemaإىل م�ست�شف ��ى
ملعاجلة الوب ��اء ،وكان التحوّ ل الكبري يف
� ّأن اجلي�ش الإ�سباين كان مرحّ ب ًا به ،ح ّتى
يف مناط ��ق ذات نزعات انف�صالية �سابقة،

مث ��ل �إقليم كتالونيا وغريه ،وا�ستطاع �أن
يك�سب ثقة اجلميع.
العالقات املدنية ـــ الع�سكرية:
عموم� � ًا ،ميكن �أن يك ��ون امل�شه ��د الراهن
ج ��زء ًا �أ�سا�سي ًا يف فه ��م العالقات املدنية ـــ
الع�سكري ��ة يف النظم ال�سيا�سية من خالل
النقاط التالية:
 .1كانت احلرب والقوة متالزمة طبيعية
للعم ��ل يف �أيّ دولة (ع�سكري� /سيا�سي)،
لك ��ن املعركة اجلديدة تتط ّلب دخول �ضلع
ثال ��ث (الطبي ��ب) ،وعلم ��اء االخت�صا�ص،
لي�صب ��ح (مثل ��ث الإدارة) مل� �دّة لي�س ��ت
بالق�صرية يف النظام العاملي.
 .2ال ميك ��ن �إنكار �أنها فر�صة لكي يتحوّ ل
التح� �دّي �إىل �ساح ��ة تدري ��ب يف جم ��ال
التخطي ��ط واال�ستجابة ملواجه ��ة و�إدارة
الأزمات.
� .3سج � ّ�ل الأزمة يف ه ��ذه الوباء ،تط ّلب
�أن يك ��ون للمجه ��ود الع�سك ��ري ال ��دور
وااللتف ��ات لأزمات �أخرى م�ستقبلية ،مثل
�أزم ��ة الغ ��ذاء املحتملة ،ف�ض�ل ً�ا عن �أزمات
�أخرى.
 .4يعم ��ل بع� ��ض ال ��دول عل ��ى درا�س ��ات
مك ّثفة لتعزيز ق ��درات تلك امل�ؤ�س�سات يف
جمال احل ��روب البيولوجية والكيميائية
وغريه ��ا م ��ن احل ��روب اجلدي ��دة يف
القامو�س ال�سيا�سي.
 .5هن ��اك م�ؤ�س�س ��ات ع�سكري ��ة �سبق لها
العمل ب�ش ��كل فاعل يف العمل املدين ،عرب
م�ؤ�س�س ��ات تنموي ��ة كما ه ��ي احلالة التي
وجدته ��ا يف م�صرّ .
ولكن نظ ��ام التدريب
الع�سكري �سيفر�ض على خدمات الطوارئ
املدنية ،رغب ��ة يف اال�ستفادة م ��ن الأعداد
ال�ضخمة للقوات امل�س ّلحة وقدراتها .وقد
يكون لذلك �أثر �سرتاتيجي م�ستقبلي على
�ش ��كل احلروب �أو ال�صراع ��ات الع�سكرية
املبا�شرة.
 .6ق ��د ن�شهد ت�صاعد ًا لتيار �أمننة الوباء،
تو�سع مفهوم الأمن
وه ��و ي�أتي يف �سياق ّ
القومي من التعريف التقليدي الع�سكري
الكال�سيكي �إىل �أمنن ��ة املجتمع ف�ض ًال عن
الهوي ��ات ،لي�شمل ّ
كل ما يتع ّل ��ق بتع ّر�ض
املجتمع ��ات �إىل املخاط ��ر املبا�ش ��رة التي
تهدّد وجودها ،ف�ض ًال عن �أمنها ال�سيا�سي

واالقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي وال�صحّ ��ي.
وبالتايل ل ��ن تقت�صر احلالة على دور تلك
امل�ؤ�س�س ��ات يف حالة احلرب فقط كما هو
املعه ��ود ،بل �سيك ��ون لها ت�أث�ي�ر يف حالة
ال�سلم.
 .7توقفت الواجبات الع�سكرية التقليدية،
وكم ��ا ح�ص ��ل يف �إيق ��اف املن ��اورات
الع�سكري ��ة مث ��ل من ��اورة حل ��ف �شم ��ال
الأطل�سي .Defender-Europe 20
� .8إع ��ادة ن�شر الق ��وات املو ّزعة يف دول
العامل.
� .9شهدت بع�ض الدول حاالت نقد ّ
لتدخل
امل�ؤ�س�س ��ات الع�سكرية يف احلياة املدنية،
لكونها تع�ّب�رّ عن حالة من عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي .وو�ص َفها البع�ض ب�أنها فر�صة
لتثبت تلك امل�ؤ�س�س ��ات ال�سيطرة وتعزيز
قب�ضتها يف ال�شارع.
� .10سابق� � ًا ،كان ��ت م�شارك ��ة الق ��وات
الع�سكري ��ة يف حاالت الط ��وارئ طبيعية
يف حاالت مث ��ل الفي�ضان ��ات �أو الكوارث
الطبيعي ��ة ،لك ��ن لي� ��س به ��ذه الأع ��داد
امل�شاركة يف مواجهة الوباء.
 .11ال ميك ��ن جتاه ��ل احتمالية ا�ستغالل
اجلماع ��ات الإرهابي ��ة وبقاي ��ا «داع� ��ش»
و«القاع ��دة» للو�ض ��ع ،لإج ��راء عملي ��ات
مباغتة كما ح�صل يف العراق.
 .12تعم ��ل بع�ض مراكز الأبحاث الطبية
التاب ��ع للجيو� ��ش يف بع� ��ض ال ��دول،
عل ��ى تطوير لق ��اح وعقاق�ي�ر يف مواجهة
الوباء.
 .13مل ي�ساه ��م الفايرو� ��س يف وق ��ف
ال�صراع ��ات امل�س ّلح ��ة يف بع� ��ض دول
الع ��امل ،وال توجد م�ؤ�شرات عل ��ى �إيقاف
تل ��ك احلروب ،مث ��ل ما يح�ص ��ل يف ليبيا
�أو اليمن.
 .14ميث ��ل الوب ��اء ّ
حمطة اختب ��ار لكثري
م ��ن اجليو�ش ،الت ��ي مل تخترب حكوماتها
من قب ��ل قيا� ��س القابلية يف الق ��درة على
االن�ضباط والكفاءة والتخطيط.
 .15ب ��دت هناك حاج ��ة �إىل عملية فر�ض
�إجراءات وتداب�ي�ر �أمنية مثل عزل املدن،
�أو فر� ��ض الأم ��ن والنظ ��ام يف بع� ��ض
املناط ��ق التي ت�ض� � ّررت ب�ص ��ورة وا�سعة
من املر�ض.
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ثقافة

مهدي الجيالني ..دفء البرد و�سيل الع�سل
ناجح المعموري

تجربة �شعرية جديدة،
بات�ساعها وتنوعات مروياتها،
التي تهيكلت حول �سردية
كبرى على الرغم من توقف
ا�شتغال ال�سرديات الكبرى
ح�سب م�صطلح لوتار ،لكني
واثق من �أن �سردية الع�شق التي
فا�ض عنها الديوان هي من
المرويات غير المعطلة و�ستظل
ذات ح�ضور قادر على �إزاحة
الزمن بداللة الما�ضي وتجعل
من تكرارها حا�ضراً ،

والك�ش ��وف  ،لأنهم ��ا تعام�ل�ا م ��ع �سردية
ع�شق �سري /وعلني �أجمل مافيه معروف
ومك�شوف حت ��ى يدنو منه كل الذي عرفه
واق�ت�رب منه  ،ولعل هذا النوع من احلب
املجن ��ون م�شغ ��ل دائم ًا له ب ��روق ورعود
يراه اجلي�ل�اين ويومئ حلبة الربد وهي
بعيدة جد ًا .
ن ��وع م ��ن الع�ش ��ق م ��ن خ�ل�ال التباع ��د
والدن ��و  ،عا�ش ��ق ي�ستعي ��د حلظ ��ة الربق
الأوىل وك�أن ��ه يعي�شها  ،الآن يعطيها زمن
احل�ضور ويدفع بها نحو الآتي،
لتك ��ون م�ستقب�ل ً�ا يتباهى ب ��ه العا�شقون
 ،فم ��ا دام ��ت الأنث ��ى حا�ضرة ه ��ي بوابة
احلي ��اة  ،ف�إنه ��ا ت�ستدع ��ي الع�ش ��ق الذي
يجع ��ل من احلياة حلظ ��ة ابتكار جديدة ،
غ�ي�ر معلومة بالطريقة الت ��ي يعرف عنها
العا�ش ��ق  ،ومغايرة ع ��ن هواج�س الإناث
التي ارجتفت بها املع�شوقة .
ال�شاع ��ر عاق ��ل متام� � ًا وجمن ��ون  ،يكتمل
�شع ��ره باجلن ��ون زاول كل و�سائ ��ل
تعبريات ��ه ليقول عنه م ��ا ت�ستحقه الأنثى
التي ر�صف لها �أجمل موزاييك الأو�صاف

وق ��دم لنف�سه �أكرث املف ��ردات تعبري ًا عنها
كي تك ��ون جم ��اورة ل ��ه  ،وه ��و متجاور
له ��ا ،يرددها وت�صمت ل ��ه  ،ينادي الغائب
الأنثوي وك�أنه يوظف الكلمة الأوىل التي
عرفته ��ا مالح ��م اخلل ��ق والتكوين وكتب
الديانات املوحدة  ،عندما كانت وما زالت
الكلمة ممتلكة لطاقة �سحرية  ،قادرة على
فع ��ل امل�ستحي ��ل  ،و�أية ع ��ودة للكالم يف
كل الأ�ساط�ي�ر واملوح ��دات � ،ستعرث على
�أن علوان مهدي ه ��و �أحد عاريف �سحرية
الكلمة  ،حاز عليها وجعل منها �آية عا�شق
�أول ،عرفت ��ه بدئي ��ات الك ��ون الأول الذي
ت ��ورط ب ��ه �أول اثنني ع�ب�ر مروية جنون
كان ��ت وم ��ا زال ��ت  ،وارت�ضى عل ��وان �أن
يك ��ون الثاين بالتاري ��خ الطويل  ،الثاين
بع ��د من تورط بالع�ش ��ق �أو التوهم الذي
�أخذته �إليه الأنثى الأوىل .
�شاع ��ر �ساحر  ،وحتى يتمك ��ن ال�شعر من
�إجن ��از مرويت ��ه  ،علي ��ه �أن يحتك ��م �إىل
روح ال�س ��ري � ،أو مملك ��ة التخف ��ي وهذا
�أهم ما يث�ي�ر يف روح ال�شاعر من مواجد
وا�شتعاالت  ،ويدنو �إليها  ،يروح هادئ ًا ،

حمكوم� � ًا بال�س�ي�رورة باجتاه امل�س ��تقبل
لأن املحك ��ي يف كل الن�صو� ��ص يت�سام ��ى
�شعر ًا متجاور ًا مع ال�سرد الذي ال يتوقف
ع ��ن حديث ��ه م ��ع املع�شوق ��ة  ،حت ��ى و�إن
ه ��د�أت طاق ��ة ال�سرد ف� ��إن ال�شاع ��ر يلتقط
�صوت الأنثى املع�شوقة ويزاول حمكياته
بوا�سطته ��ا ،وه ��ذه التجرب ��ة فري ��دة من
نوعه ��ا  ،لأنه ��ا معلن ��ة غ�ي�ر متكتم ��ة ع ��ن
حمكيات اجلنون الذي تباهى به العا�شق
ال ��ذي مل ي�ت�رك نوع ًا فني� � ًا �أو حمكي� � ًا �إال
ووظف ��ه يف �سرديات ��ه ال�شعري ��ة ،القوية
وال�ضاغطة ،املتنوعة واملعروفة للعا�شق
واملع�شوقة .
ومل يتهيب العا�شق واملع�شوقة من البوح

لي�س يف خمفياته غري ال�شعر واملع�شوقة
الت ��ي منح ��ت اجلن ��ون والول ��ه وحتفيز
الذاك ��رة لإيق ��اظ حمكي ��ات كان ��ت قب�ل ً�ا
وك�أنه ��ا يف حمكي ��ات ال�شاع ��ر منذ حلظة
ولي�س زمن بعيد.
علوان اجلي�ل�اين يزاول حلظ ��ة العا�شق
البدئ ��ي الذي تراكم ��ت �إ�شاراته التي هي
لغت ��ه وق ��ال عربه ��ا �إن الكينون ��ة تزدهي
مبا ي ��دل عليه ��ا  ،العا�ش ��ق املع�شوقة هما
�أه ��م الأ�سرار و�إرادة الذاكرة املعنية بهما
�سحريات و�شعائر و�أ�ساطري
وك�أن ��ه – هكذا تبدى يل – ا�ستعاد حلظة
جمد الأنثى وعظمة مطاردتها ملن ي�ستكمل
احل�ض ��ور  ،وجع ��ل ال�شاعر م ��ن االثنني
�شريك�ي�ن ممجدي ��ن للحي ��اة والتوا�ص ��ل
معه ��ا � ،أعن ��ي ال�سم ��اء والأر� ��ض والأول
يغ ��ادر �أح ��د الآله ��ة و�أعن ��ي ب ��ه ال�شاعر
العا�ش ��ق ،مكانه ال�سم ��اوي متماث ًال مع/
�آنو�/ ،آنكي  /زيو�س وينزل درجة درجة
حت ��ى يت�ص ��ل مواجها الأنث ��ى  /الأر�ض
وينزو عليها ع� ً
سال لأنه مل يرد التماثل مع
الإله �آنو رب الأرباب فالبانثيون العراقي
الق ��دمي ال ��ذي يق ��ذف م ��اء قلب ��ه وهو يف
�سمائ ��ه ،وعل ��وان كان للعا�ش ��ق الت�سامي
واملتع ��ايل لأن التعرف عل ��ى احلب يجب
�أن يكون معطر ًا برائحة الرتاب �أو الطني
وك�أن ال�شاع ��ر ي�ستح�ض ��ر عتب ��ة اخلل ��ق
الأول وق ��د �أ�ش ��ار لذل ��ك م� � ّرات كث�ي�رة ،
و�أدرك ب�أن البيوت م�ساكن مل يكتبها غري
ال�شع ��ر وحمكيات الأنثى امللتقطة لإيقاع
احلك ��ي وجمرات التلوي ��ح للعا�شق حتى
ين�صت جيد ًا ويوظ ��ف حمكيات �شهرزاد
ويعي ��د �سردها  ،وهي ت ��رى �إعادة اخللق
ومتجي ��د املرئ ��ي والتو�س ��ل بالالمرئ ��ي
املرت�ض ��ي للبق ��اء ،بعي ��دا حت ��ى حلظ ��ة
ا�شتع ��ال احلن�ي�ن والر�ض ��ا ،باال�ست ��ذكار
ال ��ذي تذوب به ال ��روح التي يطوف معها

ال�شع ��ر  ،وهو يلتقط حمكي ��ات وغناوي
الأنث ��ى ،الت ��ي توهم الرب حلظ ��ة طردها
�إىل الأر� ��ض ويحاول الآن ا�ستعادتها �إىل
الفردو�س لوال وج ��ود اجليالين ال�شاعر
ال ��ذي ت�ص ��وف ومل يع ��رف غ�ي�ر الغن ��اء
واملو�سيقى و�سرديات الأ�ساطري .
�سردية كربى  ،ت�ستحق الأر�ض العظيمة
�أن تك ��ون هكذا وتلوح لن ��ا نحن الع�شاق
،عفو ًا للجيالين فقط  ،لأنه ال ي�سمح لآخر
�أن يك ��ون جمنون ًا  ،ه ��و الذي �ضحك على
مي�شي ��ل فوكو عندما حت ��دث عن اجلنون
بو�صفه تاريخ ًا
وكثري ًا م ��ا رف�ض هذا العن ��وان الفل�سفي
وكان يك ��رر مقولته �أثناء م�س ��اء القاهرة
الطوي ��ل � :أتعب فوك ��و نف�سه لأنه ان�شغل
كث�ي�ر ًا باجلنون من خ�ل�ال تاريخه ؛لأين
�أن ��ا كاف الخت�ص ��ار اجلن ��ون بحبة الربد
 ،ي�صم ��ت بع ��د ت�ل�اوة حمكي ��ة ع ��ن �سيل
الع�سل ويقول
ب�أبه ��ة وجالل � :أن ��ا امل�ؤمت ��ن على احلب
التقط ��ت كل ثم ��ار �شج ��ر الع�ش ��ق الت ��ي
تخيله ��ا املجان�ي�ن وال�صعالي ��ك و�أخت ��زن
�أ�ساط�ي�ر اليم ��ن ومدونات ملوكه ��ا التي
�سجلتها الكتب ال�سردية �أو التي �صاغتها
الديان ��ات � .أن ��ا علوان اجلي�ل�اين هذا ما
يقول ��ه وهو يوم ��ئ �إىل �ص ��دره ويدغدغ
جانب ��ه الأي�سر هنا �إنها خاتل ��ة هنا  ،ولو
ت ��دري �أيه ��ا العزي ��ز كي ��ف ه ��ي جعلتني
بذاك ��رة بالغرب ��ة  ،و�أمل ��ح طيف� � ًا لها وهي
ت�س�ي�ر متقدم ��ة �أمامي وال �أق ��وى اللحاق
به ��ا  ،تلتف ��ت نح ��وي وي�أتين ��ي اله ��واء
بعطره ��ا وي�صطفيني مثلما يفعل ال�سحر
�أو الطل�س ��م ال ��ذي ير�سم ��ه املت�ص ��وف
متيمة �،أو �ٱخذه لل�صيانة وحماية جنون
العا�ش ��ق ال ��ذي جعل م ��ن بيته ��ا كعبة �أو
معبد ًا يط ��وف عليه وهو يرجتف من برد
القاه ��رة  ،يف كان ��ون �أول  ،وه ��و يبك ��ي

وي�ص ��ور فيدي ��و لطواف ��ه ح ��ول مكانه ��ا
املقد� ��س ،ويب ��ث له ��ا متثي�ل�ات اجلنون
وع�شق الع�سل وهو ي�سيل.
طل�سمه مكت ��وب على القل ��ب ويف بدايته
كان رم ��ز ًا حمفور ًا على كل ما كان �صلد ًا،
وم ��ن بع ��د مزبور ًا ف ��وق قطع ��ة اخل�شب
،وم ��ن بع ��د عل ��ى رقع ��ة اجلل ��د  ،قب ��ل �أن
يتحول كتابه.
هذه حمكيات � ،سرديات عا�شق  /عا�شقة ،
هي يف البدء �إ�شارات  ،لغة مفهومة طيّعة
،تقول كل ما نري ��د منها  ،تروح وجتيء،
ت�ساف ��ر بعيد ًا وت�ستدي ��ر مبفاج�أة العودة
�إىل العتبة الأوىل .
كل ه ��ذه ال�سردية قال عنه ��ا علوان مهدي
اجلي�ل�اين � :سفر  ،رحل ��ة  ،وكل الرحالت
�أ�ساط�ي�ر  ،وهو ع ��ارف مبا قال ��ه الأوائل
�سي ��درك �أن الأ�ساط�ي�ر رح�ل�ات للخل ��د
والهروب من املوت .
طاق ��ة مقاوم ��ة امليتافيزيقي ��ا اجليالني ��ة
باعتبارها م�صدر ًا مركزي ًا �أو ب�ؤرة عميقة
ت�ستعري منه �سحريات املجنون معجزاته
 ،كما �ص ��ار من حقه يل ��وح لإ�شراكها معه
 ،ك ��ي تطمئ ��ن م ��ن ع�شق ��ه له ��ا وت�سمع ��ه
منتحب ًا موظف� � ًا كل مراثي العراق القدمي
 ،ف�ي�رق قلبه ��ا وت�ستجيب ل ��ه ،وتطمنه ،
لكن ��ه يجه� ��ش و�أ�ستف�س ��ر من ��ه فيقول يل
كا لطف ��ل لأنه ��ا ت�ستاهل �أن �أبك ��ي عليها ،
و�ستكافئن ��ي الحق� � ًا � ،أط ��وف حولها مثل
طف ��ل تعل ��م احلبو ح ��ول من يح ��ب ،هي
ع�شيقت ��ي جمنونت ��ي �أم ��ي الأ�سطوري ��ة
الع�شتاري ��ة التي اخت ��ارت كل من ع�شقته
والذت به حبيب ًا  ،تختار منحه ماتريد من
�صفات ،ه ��و زوج ًا لها وعا�شق� � ًا م�ستعاد ًا
ابن� � ًا ومبحب ��ة ال�سح ��رة تر�ضى ب ��ه ابنا
وزوج ًا مثل ع�شتار البابلية .
علي مرافقة ال�سحر لأن علوان ي�ستاهل ،
ّ
يف �صداقة ال�سرديات تبلور عندي الكثري

من ب ��روق ال�سحر وع�ص ��ف الرعد حلظة
ما ي�سمعن ��ي تغريد بالبل ��ه الدائرة حول
�شجرة مليكته  ،تغريدات ال�ساحر وغربة
البلب ��ل  ،و�أعني �أي�ض� � ًا البلبل ��ة الناف�ضة
جلناحيه ��ا فتف ��زز طع ��وم ثم ��ر الت�ي�ن
و�سط ف�ض ��اء ال �أحد يعرف ��ه  ،غري مكامن
الأ�سط ��ورة .حبّة ال�ب�رد  ،نوية مينية من
م�أرب  ،ال من عدن  ،ملاذا ارتباكي �إنها من
اليمن كله  ،الثابتة يف الذاكرة اجلمعية ،
واجليالين يوقظها  ،كلما ت�ستيقظ بردته
وم ��ن ثم تغي ��ب  ،وعلى الرغ ��م من بعدها
 ،بينن ��ا البح ��ار واملحيط ��ات وال�ساع ��ات
والأيام والأ�سابيع واال�شهر
بعده ��ا عميق ج ��د ًا  ،وقربه ��ا ال يبعد عن
�إيق ��اع �صوتها  ،لكن ��ه ي�شعر بها موجودة
 ،ال تك ��ف ع ��ن مر�آتها  ،حي ��ث تراين معها
،و�أنا �أداع ��ب �صدري الذي ت�سرتيح عليه
 ،ت�ش ��رد مرت�ضية بعدها وت ��راين مرتبك ًا
باكي ًا بعمق وتكرر لعبتها معي ،تختربين
لأنه ��ا غري م�صدق ��ة وجن ��وين ال يكفيها ،
ح ��رام �أيها احللم املقد�س الأ�سطورة و�أنا
�أطوف حول معبدك � ،أتبارك بك و�أ�ستغفر
م ��ن مرويات ��ك  ،و�أمنحيني م�ل�اذك الذي
�أري ��ده ،وال تبعديني عن ��ه �سيدتي .كلما
�أ�صط ��اد �سمكة � ،أحتف ��ظ بها معلقة و�سط
غرفت ��ي  ،لأين �أري ��د خامتها يوم�ض يل ،
لي� ��س هذا فقط  ،ب ��ل �أريدها لأن راموزها
ه ��و ال�سمكة  ،هذا ما �أف�ضت به الأ�ساطري
اخلا�صة بالألوه ��ة امل�ؤنثة ،التي دائم�أ ما
تطلق فرا�شتها غري املعروفة  ،وال مرئية ،
حاملة على جناحيها ر�سائلي ،و�أنا �أكتب
عليها بالدمع و�أرى حلظة ح�ضورك معي
 ،لأن ��ك تريدي ��ن دائم� � ًا �أن يك ��ون ال�شع ��ر
كل ��ه م ��ن ح�صتك ال وج ��ود لآله ��ة جفرية
ت�ستح ��ق ال�شع ��ر وتهوى اال�ستم ��اع �إليه
 ،وت�سع ��دين عندم ��ا توم ��ئ غمازتاه ��ا
وت�صفق يل ول�شعري العا�شق .

ح��ي��ن ت��ف��ك��ر ال����م����ر�أة ب��ك��ت��اب��ة ت��اري��خ��ه��ا ال�����ش��خ�����ص��ي
د .نادية هناوي

ً
اهتماما
ت�شهد الكتابة الن�سوية
كبيراً في مرحلتنا ما بعد
العولمية التي فيها تخلخلت
الثوابت و�صار للهوام�ش مثل ما
للمراكز من �أهمية ،ولم يعد
التاريخ �سردية كبرى ت�صنعها
ال�شخ�صيات العظيمة؛ بل �صار
مجموعة �سرديات �صغرى ي�صنعها
ً
ً
أطفاال
ون�ساء� ،
رجاال
النا�س عامة
ً
ً
و�شيوخا� ،أ�صحاء ومر�ضى ،كاملي
ً
البنية �أو معاقين� ،أحرارا �أو
مكبلين.

و�إذ يك ��ون للرجل يف هذا التوجه ن�صيب؛
ف� ��إن الن�صي ��ب الأك�ب�ر ينبغ ��ي �أن يك ��ون
للم ��ر�أة لأنها بكتابته ��ا ل�سريتها �أمنا تنتقل
من منطق ��ة التعتيم الكال�سيكية �إىل منطقة
الأن ��وار ما بعد احلداثي ��ة .وهو ما حتاول
املنظوم ��ة الثقافي ��ة البطريركي ��ة الت�صدي
ل ��ه عل ��ى خمتل ��ف ال�صع ��د االجتماعي ��ة
والإعالمية والأدبية والثقافية والفكرية.
ولكتابة ال�سرية ـ بو�صفها نوع ًا من الكتابة
الن�سوية املتماهي ��ة يف جن�س �أدبي را�سخ
وعاب ��ر علي ��ه ه ��و الرواي ��ة ـ �أهمي ��ة كبرية
وال�سبب انفتاحيتها الكتابية التي جتعلها
متاحة �أم ��ام جميع الأف ��راد املتعلمني ممن
لهم جت ��ارب غنية وخربات �أ�صيلة ومهمة،
ه ��ذا ف� ً
ضال ع ��ن �سعتها الت ��ي جتعلها �أغنى
من �أن تك ��ون يوميات تكتب موقتة باليوم
وال�شه ��ر وال�سن ��ة ،و�أو�س ��ع م ��ن �أن تكون
تقاري ��ر �أو م�شاه ��دات �أو اعرتاف ��ات �أو
خواطر �أو ر�سائل.
وال�س�ي�رة عل ��ى نوع�ي�ن �شخ�صي ��ة ذاتي ��ة
وغريي ��ة ترجمي ��ة ،ف�أم ��ا ال�س�ي�رة الغريية
فيق ��وم به ��ا كات ��ب ه ��و لي� ��س ال�شخ�صي ��ة
نف�سها ،ولذلك ال تع ��د من الأدب ال�شخ�صي
بينما تعد ال�سرية الذاتية /االتوبوغرافية
من هذا الأدب وهي تن�ش�أ من تعالق ال�سرد
بالتاري ��خ يف �ش ��كل مدون ��ات وت�سجيالت
وحولي ��ات زمني ��ة توث ��ق حي ��اة �شخ�صية
عام ��ة تركت �أث� � ًرا عرب م�سريته ��ا احلياتية
ف�صارت الرتجم ��ة لها فعال وطنيا وقوميا،
يرتجم م�أ�ساة �شعب �أو ن�ضال �أمة ج�سدته
يف كنفها تل ��ك ال�شخ�صي ��ة التاريخية .وال
متثل ال�سرية �صاحبها الذي كتبها �أو الذي
ُكتب ��ت ل ��ه �أو ُكتبت عنه ح�س ��ب؛ بل هي قد
مت ِّث ��ل �أي�ض ��ا جي�ل ً�ا وجت�سّ ��د ع�ص ��ر ًا ،كان
�صاح ��ب ال�سرية جزء ًا ملتحم ��ا به� ،سابر ًا
�أرثه الذي تغلغل يف وعيه وال وعيه.
ومن ال�سرية الذاتي ��ة كتابة املذكرات التي
�أخ ��ذت تت�س ��ع يف الأون ��ة االخ�ي�رة عل ��ى
ي ��د �شخ�صي ��ات عام ��ة وطني ��ة و�سيا�سي ��ة

وفني ��ة متل ��ك تاريخ� � ًا �سيا�سي� � ًا �أو ن�ضالي ًا
�أو �إبداعي ًا فيه م ��ن املحطات والتف�صيالت
والعمومي ��ات م ��ا يهم جمه ��ور ًا وا�سع ًا يف
حقب ��ة م ��ن احلق ��ب �أو كل احلق ��ب .وعادة
م ��ا ُت ��ديل ال�شخ�صي ��ة يف �سريته ��ا ب�أم ��ور
عام ��ة ولي�س ��ت �شخ�صي ��ة تتعل ��ق بوقائ ��ع
تاريخي ��ة خمد ما فيها م ��ن �أوار ،وانطوى
م ��ا فيه ��ا م ��ن �إع�ص ��ار ،ك�سق ��وط نظ ��ام �أو
اندالع ثورة �أو املط ��اردة على خلفية ف�شل
انق�ل�اب �أو ث ��ورة  ..وغري ذلك م ��ن وقائع
تتما� ��س م ��ع حي ��اة ال�شع ��وب امل�صريي ��ة،
ليقوم واحد م ��ن امل�شاركني فيها من القادة
مبكا�شف ��ة اجلمه ��ور باحلقيقة غ�ي�ر متقيد
برقي ��ب .و�ستك ��ون �سريت ��ه ج ��زء ًا م ��ن
الذاكرة اجلماعي ��ة .و�سن�سمي هذا ال�شكل
ب� �ـ( ال�س�ي�رة ال�سيا�سية) الت ��ي هي خمتلفة
ع ��ن كتاب ��ة املذك ��رات ،كونه ��ا ترتك ��ز على
التاري ��خ الع ��ام الذي ال يحت ��اج �إىل التزام
بالتوثيق لأح ��داث مع ��روف تاريخها عند
اجلمي ��ع ،لكن الكات ��ب يف�ص ��ح يف �سريته
ع ��ن خفايا غائب ��ة ومالب�س ��ات متوارية �أو
جمهولة مم ��ا مل يذكره التاري ��خ الر�سمي،
بينم ��ا تقت�ض ��ي كتاب ��ة املذك ��رات الت� ِأرخ َة
لكل حدث باليوم وال�شهر وال�سنة ،وتكون
الأح ��داث يف �أغلبها خا�صة بحياة الكاتب،
مت�سم ��ة باالعرتاف وال�صراح ��ة مع اعالء
خ�صو�صي ��ات ال ��ذات وا�ستبطاناته ��ا
النف�سي ��ة ،كم ��ا يف مذكرات بابل ��و نريودا
واندري ��ه مال ��رو .وال تخل ��و املذك ��رات من
�شه ��ادات حي ��ة عل ��ى الع�ص ��ر يف ت�صوي ��ر
�أحداثه و�أمكنته.
وتتقنع( ال�سرية ال�سيا�سية) بقناع ال�سرية
الذاتي ��ة غري متطلب ��ة من كاتبه ��ا �أن يكون
�أديب� � ًا و�إمن ��ا ه ��ي الق ��درة عل ��ى ا�ستدعاء
الذاكرة ومقاوم ��ة الن�سيان ،ليكون مبثابة
�شاه ��د عي ��ان بك�شف عن احلقائ ��ق ويت�سم
باال�ستق�ل�ال ،وم ��ن الأمثل ��ة عل ��ى ال�سرية
ال�سيا�سية يف العراق ما كتبه ال�سيا�سيون:
كام ��ل اجلادرج ��ي يف( مذك ��رات كام ��ل
اجلادرجي) وبهاء الدين نوري يف( الأيام
الع�صيب ��ة) وه ��اين الفكيك ��ي يف( �أوكار
الهزمية) وعبد ال�ستار الراوي يف ( �أوراق
عتيقة ) وغريهم.
وال منا� ��ص م ��ن القول �إن ال�س�ي�رة الذاتية
بالعم ��وم ه ��ي فن �إع�ل�اء املوق ��ف فردي ًا �أو
جماعي ًا �إف ��ادة للتاريخية م�ستعينة بالفنية
لبلوغ احلقيق ��ة املو�ضوعية لتكون مزيج ًا
من العلم والفن والتاريخ ،وهذه الت�شكيلة
الفريدة ي�صفها اندريه موروا بانه �إذا كان
لدين ��ا يف الرواية كائنان خي ��ايل وب�شري
فهن ��اك يف ال�س�ي�رة كائن ثالث ه ��و الكائن
ال�سريي الذي يتميز بانغما�سه ال�شديد يف
احلركة والفعل.
وبر�أين ��ا ال�شخ�ص ��ي جن ��د �أن التنوي ��ع
اجلن ��دري يف ال�س�ي�رة الذاتي ��ة �ضروري،
وال�سب ��ب �أن الرج ��ل و� ْإن كان ق ��ادر ًا عل ��ى
�أن يكت ��ب �س�ي�رة ذاتي ��ة ن�سوي ��ة �س ��ارد ًا
الأح ��داث بل�س ��ان امل�ؤن ��ث؛ بي ��د �أ ّن ��ه ل ��ن
يبل ��غ ما �ستبلغ ��ه املر�أة الكاتب ��ة من ناحية
ت�شف�ي�ر معطيات الفكر كتاري ��خ فيه تتوكد

قيمة امل�ؤن ��ث وموا�ضع ��ات اجل�سد كمركز
في ��ه تكمن �سحريت ��ه ،و�ضوح� � ًا وايجابية
�أك�ث�ر من ��ه غمو�ض� � ًا وغريزي ��ة ,و�إىل غري
ذل ��ك م ��ن املوا�ضع ��ات واملعطي ��ات الت ��ي
ت�ستطي ��ع ال�شفرة الت�أويلي ��ة تو�صيلها �إىل
عم ��وم القراء .وم ��ا كتابة امل ��ر�أة لتاريخها
ال�شخ�ص ��ي �س ��وى م�ساهم ��ة يف كتاب ��ة
التاري ��خ العام بوعي �أنثوي يعزز املقيا�س
ال ��ذي ب ��ه يقا� ��س تط ��ور املجتم ��ع مبقدار
تطور املر�أة فيه.
وبنا ًء عل ��ى موا�ضعات الكتاب ��ة الن�سوية،
تغ ��دو ال�س�ي�رة الذاتي ��ة معني ��ة بالكي ��ان
الن�س ��وي وفاعليته الكتابية وبغ�ض النظر
ع ��ن درج ��ة التوح ��د يف داخل ه ��ذا الكيان
�أو مق ��دار التماهي ال ��ذي يح�صل بني بوح
الذات �صوتا كاتبا وبوحها �صوتا مكتوبا،
كتمثي ��ل �س ��ردي به ن�ست ��دل عل ��ى التاريخ
الن�سوي.
وال�س�ي�رة الذاتي ��ة الن�سوي ��ة ( feminist
 ) autobiographyم�ص ��در مه ��م م ��ن
م�صادر التوثي ��ق واالر�شف ��ة التاريخية ال
بو�صفها �أدب ًا �شخ�صي ًا ح�سب بل ال�شتمالها
عل ��ى ت�أكيد �ضمني با�ستقاللية املر�أة وعدم
تابعته ��ا و�إنه ��ا ق ��ادرة عل ��ى امل�ساهمة يف
كتاب ��ة التاريخ الع ��ام وما فيه م ��ن م�سائل
تتعلق بالع�صر واحلياة والأ�شخا�ص وكل
ما له �صلة بالفرد واملجموع.
و�إذا علمن ��ا �أهمية ال�س�ي�رة الذاتية �أدركنا
جدوى �أن تفكر املر�أة بكتابة �سرية حياتها
بنف�سه ��ا موثق ��ة تاريخه ��ا الف ��ردي ال ��ذي
�سيك ��ون مع غريه م ��ن التواري ��خ الفردية
االخ ��رى تاريخا ن�سوي ��ا جماعيا هو جزء
من التاريخ الر�سمي العام.
وعربي ًا تعود بدايات كتابة ال�سرية الذاتية
الن�سوي ��ة �إىل عائ�شة ع�صم ��ت التيمورية(
1840ـ  )1902الت ��ي تعد �أول امر�أة عربية
يف الع�ص ��ر احلديث كتبت �سريتها بنف�سها
متناولة طفولتها وتعليمها املنزيل وع�شقها
للكت ��ب والتعلم الذي فتح ��ه �أمامها ابوها.
وم ��ن بعدها كتبت اميل ��ي روت �أو الأمرية
�سامل ��ة( 1844ـ � )1924سريته ��ا حت ��ت
عنوان( مذكرات �أمرية عربية) وهي �أمرية
عماني ��ة �صورت حياتها يف ق�صر ال�سلطان
يف زجنبار ،وكتبت �صبيحة ال�شيخ داود(
1912ـ )1975املثقفة واحلقوقية والرائدة
الن�سوي ��ة و�أول طالب ��ة جامعي ��ة عراقي ��ة
�سريته ��ا ( �أول الطري ��ق)  1958وفي ��ه
�سردت جتربتها الن�سوية ليكون كتابها من
�أوائل الكتب يف الن�سوية العربية ون�شرت
ه ��دى �شع ��راوي ( 1879ـ � )1947سريتها
يف الأربعيني ��ات من الق ��رن املا�ضي حتت
عن ��وان( مذكرات ه ��دى �شع ��راوي) وهي
نا�شط ��ة ن�سوية وزعيم ��ة �سيا�سية نا�ضلت
من �أجل حقوق املر�أة.
وم ��ن بعدهن ظه ��رت �سري ذاتي ��ة ن�سوية،
منه ��ا �س�ي�رة ال�شاع ��رة الفل�سطينية فدوى
طوق ��ان التي كتبته ��ا ب�ضم�ي�ر الأنا معربة
عن واق ��ع امل ��ر�أة العادية معلن ��ة ب�صراحة
�أنها �أخفت �أ�شياء عزيزة ونفي�سة مل ترد �أن
تك�ش ��ف عنها (كان الواق ��ع املعا�ش يف ذلك

نوال ال�سعداوي

فدوى طوقان

القمق ��م احلرميي مذ ًال مهين� � ًا حيث تعي�ش
الإناث وجوده ��ا الهزيل القامت كنت التفت
ح ��ويل ف�ل�ا ارى اال �ضحايا ب�ل�ا �شخ�صية
ب�ل�ا كيان م�ستق ��ل يقبعن يف بي ��ت يتعجل
فيه الرجل �شيخوخ ��ة �إخوانه وبنات عمه
متخ ��ذ ًا م ��ن القه ��ر و�سيلة لذل ��ك التعجيل)
وق ��د ق� �دّم ل�سريتها ال�شاعر �سمي ��ح القا�سم
مت�سائ�ل ً�ا ملاذا ال�س�ي�رة الذاتية هي وحدها
الق ��ادرة عل ��ى �أداء ه ��ذه املهم ��ة ؟ وكان ��ت
�إجابت ��ه واعي ��ة مل�س�أل ��ة التاري ��خ وعالقته
بال�س�ي�رة �إذ ق ��ال� ":أن ال�س�ي�رة ه ��ي الفن
َ
التاريخ ونوازع
ال ��ذي ي�ضع �أمام الق ��ارئ
ال ��روح م�سبوكة بر�شاق ��ة و�شفافية وبوح
�أليف"
وكتب ��ت ن ��وال ال�سع ��داوي �سريته ��ا يف
�أج ��زاء حت ��ت عن ��وان (�أوراق حيات ��ي)
وهي ت�س ��رد ب�ضم�ي�ر الأن ��ا م�ستلهمة فيها
قدرته ��ا ال�سردية متخيل ��ة �شخ�صية ع�صية
عل ��ى الفهم تكتب معه ��ا .وهو ما يتكرر يف
كتاباته ��ا ويت�صدر �أعماله ��ا كافة ،والالفت
للنظ ��ر �أنها تق ��دم يف �سريته ��ا تاريخ ًا من
وقائع و�أحداث �شهدتها م�صر �أبان املرحلة
التي عا�صرتها م�سجلة اعرتافاتها ال �سيما
تل ��ك التي رافق ��ت الذعر ال ��ذي �أ�صابها من
ج ��راء الآخر املت�أ�سلم ف�ض�ل ً�ا عن مكا�شفات
جريئ ��ة وانتقادات واقعي ��ة ومعار�ضة مع
ذكر لأمكنة بعينه ��ا وا�سماء ن�سوة رافقنها
يف م�سريته ��ا احلياتي ��ة  ،و�إذا كان ��ت هذه
ال�سرية قد ا�شتملت على زيجات ال�سعداوي
الثالثة و�أوالدها ثم اغرتابها وعودتها اىل
م�صر ف ��ان �سريته ��ا الذاتية الأخ ��رى التي
ت�سبقه ��ا زمني� � ًا وه ��ي مذك ��رات طبيب ��ة قد
�سردت طفولتها ودرا�ستها وعملها طبيبة.
وع ��ادة ما يربع الرج ��ال يف كتابة �سريهم
الذاتية �أكرث من الن�ساء ب�سبب هذا التالقي
ما ب�ي�ن الأناوين �أن ��ا امل�ؤلف و�أن ��ا ال�سارد
وما يتطلبه تالقيهما من جر�أة يف املكا�شفة
والبوح بخ�صو�صيات ال�شخ�صية و�إعالن
�أ�سراره ��ا للملأ عرب نقلها من منطقة الذات
�إىل منطق ��ة املجموع  ،ول ��و عددنا ما كتب
م ��ن �سري ذاتي ��ة لوجدنا �أن ثالث ��ة �أرباعها
رجالي ��ة وربع ًا �أو �أق ��ل منها هو �سري ذاتية
ن�سوي ��ة بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن اخت�ل�اف هذه
ال�سري يف درج ��ة البوح وم�ستوى الإعالن
واملكا�شف ��ة وال�سبب �ضغوط ��ات املنظومة
الثقافية ومكبالتها الأخالقية وموا�ضعاتها

الأدبية ال�صارمة.
وبالرغ ��م م ��ن ذل ��ك جن ��د لدين ��ا كتاب ��ات
انتجته ��ا �أقالم ن�س ��اء �أديب ��ات انتهجن مع
�أنف�سه ��ن منهج البحث ال�شف ��وي طارحات
عل ��ى �أنف�سه ��ن ا�سئل ��ة توق ��ظ الذاك ��رة
الأنثوي ��ة وجتعله ��ا حي ��ة متفاعل ��ة لت ��ديل
له ��ن مبكنوزاتها وتظه ��ر خمبوءاتها التي
�ستدونه ��ا الكاتب ��ة يف �ش ��كل �أدب ��ي �سردي
يو�سم بانه ن�سوي.
وق ��د تتحرز م ��ن �أمر معني ف�ل�ا تذكره وقد
تغاير م ��ا تظهره لها ذاكرته ��ا ب�آخر يغطيه
ويت�س�ت�ر عليه لكنها يف العموم �ستديل لنا
بتاريخه ��ا ال�شخ�صي لنقر�أه ال على �أ�سا�س
�أنه ��ا كتابة ذاتية و�إمنا كتاب ��ة �سردية فيها
الأن ��ا ال�ساردة هي �أنا امل�ؤلفة .وقد ال تكون
كذل ��ك على �أ�سا� ��س �أن ال ��ذات حينما تكتب
�س ��رد ًا تن�شطر اىل كيان �آخر يخالف كيانها
الأ�صلي فيك ��ون مبثابة ذات ثانية للم�ؤلف
كما ي�سميها واين بوث.
وال غ ��رو �أن التعام ��ل مع ال�س�ي�رة الذاتية
الن�سوية بو�صفها عم�ل ً�ا فني ًا �سيحتاج من
الكاتب ��ة اتقانا ك ��ي حتبك بوحه ��ا بطريقة
م�شوقة حتذر فيها من الوقوع يف التعظيم
املغايل �أو التدمري املف ��رط وذلك باملوازنة
ب�ي�ن اخل�صو�صي ��ات املو�ضوعي ��ة الت ��ي
ه ��ي توثيقية واملتطلب ��ات الفنية التي هي
تخييلية.
وهنا نت�س ��اءل اىل �أي درجة ميكن للكتابة
ال�سريي ��ة �أن تك ��ون توثيق ًا �صادق� � ًا للواقع
الن�س ��وي لك ��ي يح ��ق لن ��ا �أن ننظ ��ر �إليه ��ا
بو�صفها كتابة تاريخية ؟
�إن م�س�أل ��ة املطابق ��ة م ��ا ب�ي�ن احلقيق ��ة
الواقعي ��ة واحلقيق ��ة الذاتي ��ة �ستنتف ��ي
م ��ع الكتاب ��ة ال�سريي ��ة الذاتي ��ة ب�سب ��ب ما
ي�صي ��ب التحديد الزمني فيه ��ا من التبا�س
وامتداد يف اجتاه ��ات متعددة تتوزع بني
املا�ضي وامل�ستقبل اللذين ميران من خالل
احلا�ض ��ر الذي هو ره ��ن بالذاكرة كفعالية
تعتم ��ل فيه ��ا ال�صور لكن �أم ��ر الن�سيان لها
يظ ��ل ممكن� � ًا وااللتبا�س حمتم�ل ً�ا والوهم
متوقع ًا.
وكم من امل�سائل التي كانت املر�أة �ضحيتها
كان بالإم ��كان توثيقها وف�ض ��ح ممار�سيها
وه ��و �أم ��ر يتوق ��ف حتقيق ��ه عل ��ى امل ��ر�أة
املتعلم ��ة عموم� � ًا والأديب ��ة حتدي ��د ًا ال لأن
كتاب ��ة ال�س�ي�رة الذاتي ��ة تتطل ��ب موهب ��ة

ومتر�س� � ًا كب�ي�ر ًا وامنا لأنه ��ن الأكرث وعي ًا
للم�سائ ��ل الت ��ي ميكن لتقييده ��ا �أثر يف �أن
تك ��ون وثيقة م�ستقبلي ��ة �ستفيد يف تدوين
تاريخ �شفوي ن�سوي تريد له الذكورية �أن
يكون حتت مراقبتها كي تقلل من �ش�أنه وال
تذكر منه �إال فما فيه م�صلحتها.
ومم ��ا يت�ص ��ل مبو�ضوعة ال�س�ي�رة الذاتية
ما ذكره بول ريك ��ور حول م�س�ألة الأخالق
وال�سق ��وط فيما �سم ��اه الالع�صمة العلمية
الت ��ي تتناف ��ى م ��ع الفينومينولوجي ��ا
والهريمينوطيقي ��ا مم ��ا يو�ص ��ل �إىل
اله�شا�شة الفكرية التي ق�سمها �إىل ه�شا�شة
املخيل ��ة وه�شا�ش ��ة االح�ت�رام وه�شا�ش ��ة
العاطفي ،معرج� � ًا على �أخالقيات الغريية:
�أخالقية اجل�سد و�أخالقية الآخر و�أخالقية
ال�ضمري.
وق ��د ت�س ��اءل ه ��ذا املفك ��ر وه ��و ب�ص ��دد
اعرتاف ��ات اوغ�سط�ي�ن� :إذا كان امل�ستقب ��ل
واملا�ض ��ي يوج ��دان فان ��ا �أري ��د �أن �أع ��رف
�أي ��ن هما ؟ فكان ��ت الإجاب ��ة  :توجد بع�ض
الأزمنة املختلف ��ة يف العقل ال يف �أي مكان
�آخ ��ر �أو ب�ألف ��اظ مكاني ��ة يف النف� ��س ويف
الذاك ��رة ،وان�ض ��واء الزم ��ن يف النف�س ال
يكت�س ��ب معن ��اه الكام ��ل ما مل تت ��م �إ�ضاءة
كل الق�ضاي ��ا التي ميكن �أن ت�ضع الزمن يف
دائرة احلركة الفيزياوية .
وتتع ��زز �سردي ��ة التاري ��خ الن�س ��وي الذي
م�ص ��دره ال�س�ي�رة الذاتي ��ة متام ��ا ك�سردية
التاري ��خ باملفهوم ما بع ��د التفكيكي �سواء
يف العناي ��ة بتفا�صيل يومية معتادة ميكن
�أن ت�ش�ت�رك فيه ��ا الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن
الن�ساء �ضمن جمتم ��ع وزمان معينني اوال
او يف ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى ال�شخ�صي ��ة
الن�سوي ��ة الت ��ي كان التاري ��خ مبفهوم ��ه
التقلي ��دي يعده ��ا هام�شي ��ة ولي�س ��ت ذات
�أهمي ��ة ثاني� � ًا �أو يف الإ�شه ��ار الن�س ��اق
كان ��ت م�ضمرة ومو�ضوع ��ات كانت مبطنة
وثانوية ثالث ًا.
وه ��ذا م ��ا يت ��م ع�ب�ر ا�ستثم ��ار املتخي ��ل
التاريخي الذي ب ��ه �ست�ستنطق مطمورات
التاري ��خ الر�سم ��ي كا�شف ��ة لن ��ا ع ��ن وج ��ه
�آخر له ��ذا التاري ��خ وهو وجه ��ه الذكوري
الطام� ��س ل ��كل م ��ا ه ��و ن�س ��وي با�ستثناء
ذلك ال ��ذي يخدم جربوته ويع ��زز �صورته
ال�سلطوية ومكانته االبوية.
وب�سب ��ب ه ��ذا املتخي ��ل التاريخ ��ي �سنجد
تاريخ� � ًا �آخ ��ر ه ��و التاريخ الن�س ��وي يقف
جنب� � ًا �إىل جن ��ب التاري ��خ الر�سم ��ي م ��ع
اخت�ل�اف طبيع ��ة كل واح ��د منه ��ا ف ��الأول
هدف ��ه البحث عن احلقيق ��ة التي �ستتج�سد
يف �شكل �أدبي �سردي ه ��و ال�سرية الذاتية
والثاين هدفه نق ��ل الوقائع ك�أخبار مروية
يكتبه ��ا م� ��ؤرخ خ�ض ��ع حلا�ضن ��ة ثقافي ��ة
له ��ا �سلطته ��ا ومنظومته ��ا الأيديولوجي ��ة
وم ��ا علي ��ه �س ��وى االمتث ��ال له ��ا ومراعاة
ا�شرتاطاتها.
ويقين� � ًا توفر لن ��ا ال�سري الن�سوي ��ة الذاتية
كم� � ًا ال ي�ستهان به من تاري ��خ ن�سوي �أداته
وقائ ��ع �شخ�صي ��ة معي�شة وغايت ��ه �إبداعية
وهو منط من �أمناط الكتابة التاريخية.

وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن كتابة ال�س�ي�رة تفتح
الأب ��واب على م�صاريعها؛ �إال �إن هذا الباب
ما زال غري مطروق بقوة يف عاملنا العربي
ب�سب ��ب ما تتطلبه كتاب ��ة ال�سرية من جر�أة
و�إق ��دام .ولو �أجرين ��ا �إح�ص ��اء افرتا�ضي ًا
ل�س�ي�ر ذاتي ��ة ن�سوي ��ة عربي ��ة بطالتها هن
الكاتبات انف�سهن ،لوجدنا �أن جبل اجلليد
العائم �سيك ��ون حم�صلتنا لأن املخفي �أكرث
م ��ن املعل ��ن ولع ��ل الأم ��ر ال يختل ��ف كثري ًا
ع ��ن ال�س�ي�ر الذاتي ��ة الن�سوي ��ة يف الغرب
عل ��ى الرغم من تغاير املنظوم ��ات الثقافية
البطريرياكية.
ويرافق الفعل التوثيقي فعل تخييلي يتمثل
يف الأحالم والتهومي ��ات م�ستخدمة اللغة
املحكية واللهجة امل�صرية متالعبة بالزمن
تقدمي ًا وت�أخري ًا ا�ستباق ًا وا�سرتجاع ًا.
وال ب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة �إىل �أن لي� ��س كل م ��ا
يكت ��ب يف ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ه ��و حا�ص ��ل
بالفع ��ل وطب ��ق الأ�ص ��ل بحي ��ث يتزام ��ن
فع ��ل التخيي ��ل م ��ع فع ��ل التوثي ��ق ،و�إمنا
جمالي ��ة الت�سريد ال�سريي تكمن يف قانون
االحتمال الأر�سطي ،مبعنى �أن ما يذكر يف
ال�سرية قد يكون ح ��دث فع ًال �أو من املمكن
�أن ��ه ح ��دث �أو �أنه قائ ��م احل ��دوث وهذا ما
يعط ��ي لل�س�ي�رة ادبيتها الت ��ي تتعاىل على
علميتها ومب ��ا يجعلها م�ستم ��رة بدميومة
ابداعي ��ة تتج ��اوز ح ��دود زمانه ��ا ومكانها
وق ��د امتزجت فيه ��ا احلقيق ��ة املو�ضوعية
باحلقيقة الذاتية ،من قبيل االعرتاف الذي
تديل به ال ��ذات كا�شفة عن �أ�سرارها ،وهذا
هو ال ��ذي يجع ��ل التاريخ الن�س ��وي مبني ًا
بناء فني ًا ووقائعي ًا مع ًا.
وم ��ن ال�صعب افرتا� ��ض �أن كاتب ال�سرية
احلديث ��ة كائن حمايد ب�ص ��ورة كاملة ،لكن
يف الوقت نف�سه يغدو البحث عن احلقيقة
وال�شجاع ��ة يف قوله ��ا ه ��و م ��ا تبحث عنه
ال�س�ي�رة احلديث ��ة ،ويف كل الأحوال تظل
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة موئ ًال للتاري ��خ الن�سوي
وم�ص ��در ًا م ��ن م�ص ��ادر كتابت ��ه ،ومن ��ذ �أن
بزغ ��ت كتاب ��ة ال�س�ي�رة الذاتي ��ة يف مطل ��ع
الق ��رن التا�س ��ع ع�شر ومور�س ��ت يف القرن
الع�شري ��ن� ،أ�صب ��ح م ��ن املمك ��ن يف قرنن ��ا
هذا كتابة التاري ��خ الن�سوي و�إخراجه من
قمقم املداراة والإخف ��اء اىل باحة الإ�شهار
والإظه ��ار ،وه ��ذا م ��ا ينبغ ��ي �أن يق ��وم به
النقد الن�سوي ،موجها �آلياته �صوب كتابة
التاري ��خ الن�س ��وي ّ
موطن� � ًا هوي ��ة امل ��ر�أة
ثقافي ًا ،وواحدة م ��ن �آليات التوطني �إعادة
قراءة ال�سرديات ال�سريية الن�سوية.
وخال�ص ��ة الأم ��ر �إن الن�س ��اء بكتابته ��ن
ل�سريه ��ن ي�ؤك ��دن مركزيته ��ن و�أنهن ل�سن
جن�س� � ًا �ضعيف� � ًا تتحكم في ��ه العواطف غري
ق ��ادر عل ��ى احلكم ب�سب ��ب نق�ص ��ان العقل؛
ب ��ل هن كي ��ان م�ستق ��ل �س ��واء يف عالقتهن
ببع�ضه ��ن �أو يف عالقته ��ن م ��ع �أنف�سه ��ن
�أو يف مواقفه ��ن جت ��اه احلي ��اة بعي ��د ًا عن
متريرات الذكوري ��ة وتوجيهاتها التي بها
تريد ح�ص ��ر الن�سوية يف خان ��ة جمتمعية
لي� ��س لها حا�ض ��ر ت�ست�شرف ب ��ه م�ستقبلها
وال تاريخ تدلل به على ما�ضيها.
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اقــــرأ
�ألي�س يف بالد العجاب

�صدرت عن دار املدى ترجمة جديدة للرواية ال�شهرية "�ألي�س
يف ب�ل�اد العج ��اب" الت ��ي كتبها لوي� ��س كارول ع ��ام ، 1865
والكات ��ب كارول وا�س ��مه احلقيق ��ى "ت�ش ��ارلز دودج�س ��ون"
كان ال يري ��د لأح ��د �أن يع ��رف �أن معلم الريا�ض ��يات واملتدين
يكت ��ب روايات للأطفال وكان عاد ًة ما ي�أخذ الفتيات ال�ص ��غار
ليف�س ��حهن ويروي له ��م الروايات التى يرجتلها وبال�ص ��دفة
�أتت فك ��رة �ألي�س التي كانت �ص ��غرى الفتيات الالتي يذهنب
معه فقرر �أن يكتبها كي ال ين�ساها ،وترجمت "الق�صة" لأكرث
م ��ن  71لغة حول العامل وتت�ص ��در الكت ��ب الأكرث مبيعًا منذ
ن�شرها وعلى مدى �أربعة عقود.

ح

ول العا

لم

كمامة مبتكرة لكورونا ال تخفي مالحمك
م��ع دخ��ول كمامات الوقاية م��ن فريو�س
كورونا حياتنا اليومية ،قرر رجل �أعمال
بلجيكي �أن الوقت قد حان لإ�ضفاء مل�سة
ذاتية حتى ال تختفي مالمح الوجه وراء
ال�ك�م��ام��ة .ف�ب��ا��س�ت�خ��دام ح �ج��رة �صغرية
اللتقاط ال�صور وبرنامج وتطبيق عرب
الهواتف املحمولة ،ينتج �شارل دو بلفروا
كمامات يطبع عليها �صورة ملالمح الن�صف
الأ�سفل من وجه من �سي�ستخدمها.
وق� ��ال ل ��روي�ت�رز "ا�ستخدمنا احل �ج��رة
الل �ت �ق��اط ال �� �ص��ور م ��ن �أج� ��ل ال �ك �م��ام��ات
امل�����ص��ن��وع��ة

بروك�سل "الكمامة العادية ال حتمل طابعا
ذات�ي��ا� .أم��ا بطباعة �صورة وجهنا عليها
ف�إنها ت�صري �أكرث مرحا و�ألفة" .و�أ�ضافت
"ن�ضع جميعنا الكمامات الآن ونعلم مع
من نتعامل� .إنها فكرة رائعة بحق" .وبعد
تقدمي طلب للح�صول على الكمامة ،يُر�سل
�إىل الزبائن رابط ينقلهم �إىل تطبيق يتيح
لهم التقاط �صورة للوجه و�إر�سالها �إىل
املوقع الإلكرتوين لل�شركة.
وب �ع��د ذل ��ك ب ��أي��ام قليلة ت���ص��ل الكمامة
املطبوع عليها مالمح الن�صف الأ�سفل من
الوجه �إىل امل�ستخدم عرب الربيد .وقال
بلفروا �إن �سعر ه��ذه الكمامة ي�صل �إىل
خ�صي�صا" .وخطرت الفكرة على بلفروا ال�ت��ي ك��ان ميلكها وك��ان تعمل يف جمال  19.99ي��ورو ( 22.60دوالر) وميكن
بعد �أن �أدت �إجراءات العزل العام ب�سبب تنظيم املنا�سبات .وقالت فريجيني تاي�س غ�سلها وا�ستخدامها ملا يرتاوح بني ثمان
كوفيد 19-يف بلجيكا �إىل انهيار ال�شركة وهي �أم لطفلني من مدينة جونفال خارج وع�شر مرات.

ترامب يف مواجهة "جيو�ش"
البوب الكوري

بيلي �أيلي�ش تلغي متابعة اجلميع عرب "�إن�ستغرام"
�أق��دم��ت املغنية الأمريكية ال�شابة ،بيلي �أيلي�ش ،على �إل�غ��اء كل
احل���س��اب��ات ال�ت��ي تتابعها ع�بر تطبيق ت �ب��ادل ال���ص��ور واملقاطع
"�إن�ستغرام" ،لي�صبح عددها �صف ًرا ،علمًا �أن لديها  64مليون متابع
على املن�صة نف�سها .والحظ املتابعون �أن �أيلي�ش ا�ستبعدت كل
مَن تتابعهم خالل الأ�سبوع احلايل .وعلى الرغم من �أنها
مل تو�ضح �سبب هذه اخلطوة ،ومل يتبني �إذا ما كان
خط�أ تقنيًا ،ف��إن بع�ض املتابعني تناقلوا من�شو ًرا

زعموا �أنها ن�شرته عرب ق�ص�ص "�إن�ستغرام" ثم حذفته ،وجاء فيه "�إذا
�شخ�صا معتديًا ،ف�أبلغني يف اخلا�ص ،و�س�ألغي متابعته.
كنتُ �أتابع
ً
�أن��ا �أدعمك" .و مل يت�سن الت�أكد م��ن �صحة املن�شور امل��زع��وم .يف
الوقت نف�سه ،توا�صل املغنية الفائزة بجائزة "غرامي" ن�شاطها عرب
من�صات التوا�صل االجتماعي ،مركزة على دعم حركة "حياة ال�سود
مهمة" املناه�ضة للعن�صرية ،وداعية متابعيها �إىل التعامل بحذر مع
وباء فريو�س كورونا العاملي.

حتذير من تهديد قيود "كورونا" للدميقراطية
ح��ذر �أك�ث�ر م��ن � 500شخ�ص م��ن بينهم �شخ�صيات عامة
وح��ائ��زون على ج��ائ��زة نوبل و�سا�سة ب ��ارزون ،يف خطاب
مفتوح حمل توقيعاتهم ام�س (اخلمي�س) ،من �أن الإجراءات
ال�ت��ي مت و�ضعها ل��وق��ف تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا ق��د تهدد
الدميقراطية .وج��اء يف اخلطاب" :حتى بع�ض احلكومات
املنتخبة دميقراطيًا تكافح اجلائحة من خالل تكثيف �سلطات
الطوارئ التي تقيد حقوق الإن�سان وتعزز مراقبة الدولة دون
اعتبار للقيود القانونية �أو الرقابة الربملانية �أو الأطر الزمنية
ال��س�ت�ع��ادة ال�ن�ظ��ام الد�ستوري" .و�أ� �ض��اف" :لي�س م��ن قبيل

امل�صادفة �أن تبد�أ اجلائحة احلالية يف بلد يتم فيه خنق تدفق
املعلومات ،وتعاقب فيه احلكومة �أولئك الذين يحذرون من
خماطر الفريو�س ،ويُنظر �إليهم على �أنهم يروجون ل�شائعات
�ضارة بهيبة الدولة" ،يف �إ�شارة �إىل ال�صني .ومن بني املوقعني
�شخ�صا من احلائزين على جائزة نوبل .وجاء
على اخلطاب ً 13
يف اخلطاب�" :أزمة كوفيد  19 -تعد دعوة �إيقاظ مثرية للقلق،
وحتذيرًا عاجلاً ب�أن احلريات التي نعتز بها معر�ضة للخطر،
و�أنه ال يجب �أن نتعامل معها ك�أمر م�سلم به".
كما وقعت على اخلطاب  70م�ؤ�س�سة م�ؤيدة للدميقراطية.

ل�ط��امل��ا جن�ح��ت ج�ي��و���ش املعجبني
ب �ف��رق ال��ب��وب ال �ك��وري��ة يف دف��ع
ف �ن��ان �ي �ه��ا وف��رق��ه��ا امل �ف �� �ض �ل��ة �إىل
واجهة الإن�ترن��ت واحتالل الرتند
وح�صد الكثري من التفاعل
العاملي
ْ
وامل�شاهدات ،وها هي اليوم ت�سلط
قوتها ونفوذها على عامل ال�سيا�سة
واالنتخابات.
قبل �أيام فقط ،ارتبطت هذه الفرق
ب�إف�ساد م�ؤمتر الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،يف �أوكالهوما ،من
خالل حجز تذاكر احلدث ال�سيا�سي
من دون الذهاب مللء املقاعد.
و�أن �ك��رت حملة ت��رام��ب �أن تكون
اخلطوة هي التي �أ ّث��رت على عدد
احل�ضور يف اللقاء ،و�ألقت بالالئمة
جم ��ددًا على الإع�ل�ام وامل���س�يرات.
لكن هذه اخلطوة ك�شفت عن �إدراك
متزايد ب�أن تكتيكات جيو�ش البوب
ال��ك��وري يف زي� ��ادة امل �� �ش��اه��دات،
�أو جمع امل ��ال� ،أو �صعود الرتند
ال�ع��امل��ي ،ميكن �أن ت�ستخدم يف
الن�شاط ال�سيا�سي � ً
أي�ضا.
ت�ستخدم هذه اجليو�ش موقع
التدوين امل�صغر "تويرت"،
كقاعدة عمليات مركزية
ل �ل �ت �ج �م��ع وال� �ت� �ف ��اع ��ل
و� � �ص � �ع� ��ود ال�ت��رن� ��د،
لكنها تتكاثر يف "تيك
توك" و"في�سبوك"
و"�إن�ستغرام" � ً
أي�ضا.
يف الأ�سابيع الأخ�يرة،
�أر�سلت اجليو�ش ر�سائل
"�سبام" ت �� �س �ت �ه��دف
ت� ��رام� ��ب ،وت �ع� ّ�ط��ل
ت �ط �ب �ي��ق � �ش��رط��ة

داال���س الذي ي�سعى �إىل احل�صول
ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ا��س�ت�خ�ب��اري��ة عن
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،وت��غ��رق ال��و� �س��وم
العن�صرية ال�ب�ي���ض��اء ،ك�م��ا جنح
"الآرمي" ،اجلي�ش املعجب بفرقة
 ،BTSيف ج�م��ع م�ل�ي��ون دوالر
ل���ص��ال��ح ح��رك��ة ال �� �س��ود ،و�أع� ��رب
الكوريون فعلاً عن قلقهم من تدخل
املعجبني يف ال�سيا�سة الأمريكية،
ومن ردة فعل ترامب.

ت�شارليز ثريون عن عالقتها ب�شني بن" :مل �أكن لأتزوج منه"!
انت�شرت العديد من ال�شائعات حول ارتباط
ال�ن�ج�م��ة الإف��ري �ق �ي��ة "ت�شارليز ثريون"
وخطبتها من النجم الأمريكي "�شني بني"
ع��ام  ،2014ورغ ��م م ��رور ��س��ت �سنوات
ع�ل��ى احل��ادث��ة � ،اَّإل �أن املمثلة احل�سناء
ق��ررت اخل��روج عن �صمتها واحلديث عن
املو�ضوع.
حيث �صرحت اىل احد الربامج التلفزيونية

قائلة" :مل �أ��ص��ل ل�ل��زواج م��ن ��ش�ين ..نعم
تواعدنا وه��ذا حرفيًا ما ك��ان بيننا ،فقط
تواعدنا".
و�أ َّك � ��دت �أن�ه�م��ا ك��ان��ا ع�ل��ى ع�لاق��ة ،ل�ك��ن مل
ت�ستمر عالقتهما ملدة عام ،ومل تكن لرتغب
يف ال��زواج منه ،و�أ�شارت � ً
أي�ضا اىل �أنها
ان �ه��ت ال �ع�لاق��ة م��ن خ�ل�ال ع ��دم ال ��رد على
مكاملاته ور�سائله الن�صية .وه��ذه مل تكن

في زمن الكورونا...

الطقس
�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق�س له ��ذا اليوم
(اجلمعة) �أن درجات احلرارة ترتفع
قليال ع ��ن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون م�شم�سا.
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 قحطان جا�سم جواد
القا�ص خ�ضري فليح
الزيدي واحد من اهم
كتاب ال�سرد يف العراق
و�سردياته تغو�ص يف قاع
املدينة .الزيدي حل
�ضيفا علينا يف املدى فقلت
له-:
* م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه من
كورونا؟
 تعلمن ��ا من كورونا التعاي�ش معالعزلة ،وحتولت العزلة �إىل مكان
�ألي ��ف نحي ��ا فيه ب�س�ل�ام .وتعلمنا
اال�س ��تقرار طوي�ل�ا يف البيت .يف
ح�ي�ن كن ��ا يف احلروب والق�ص ��ف
نغادره ��ا .تعلمن ��ا التعاي� ��ش م ��ع

املرة الأوىل التي تتطرق "ثريون" للحديث
ع��ن ان�ف���ص��ال�ه�م��ا ،ف�ق��د �أو� �ض �ح��ت �ساب ًقا
�أن عالقتهما مل تنجح ف�ق��ررا االنف�صال.
وتط َّرقت النجمة مل�س�ألة عزوبيتها ،قائل ًة:
"م�ضت � 10سنوات و�أنا عزباء� ،إنها لي�ست
مدة طويلة ..على �شخ�ص ما �أن ي�ستجمع
ق ��واه ويت�شجع ملواعدتي" ،و�أ� �ض��اف��ت
ممازح ًة "�إين مُتاحة ب�شكل مُفاجئ".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

حملل �سيا�سي
للبيع!!

متى تنتهي حقبة املحللني
ال�سيا�سيني يف ف�ضاء احلياة
العراقية؟ ،هل �صورة املحلل
ال�سيا�سي الكاريكاتورية ،وهو
ي�صرخ ويولول يف الف�ضائيات
جزء من الفيلم الهابط لل�سيا�سة
العراقية؟ .
عليك �أن ترجع بالذاكرة �إىل �سنوات
عدة حني كان املحلل ال�سيا�سي عبد
الكرمي خلف يجل�س يف اال�ستوديو
ي�شتم احلكومة ويطالب بالع�صيان
املدين ودخول املنطقة اخل�ضراء
و"�سحل" ال�سيا�سيني جميعًا ..تلك
امل�شاهد امل�ضحكة التي كان يظهر
فيها قبل �أن ي�صبح "ببغاء" عادل
عبد املهدي ويحر�ض على قتل
املتظاهرين ،طائفة من املحللني
ال�سيا�سيني من الذين ما �أن ت�ضع
مايك �أمام فم الواحد منهم حتى يبد�أ
بال�صراخ والعويل عن الفو�ضى
التي �ستعم يف البالد لو الطبقة
ال�سيا�سية قررت �أن ت�ستقيل.
ويف كل يوم نرى ال�صحف
والف�ضائيات تت�سابق على
ا�ست�ضافة مفكر �سرتاتيجي
لي�صول ويجول معل ًنا �أنه من �صنع
الدميقراطية يف العراق.
وذات يوم �أخربنا املحلل ال�سيا�سي
واخلبري ال�سرتاتيجي املقيم يف
لندن حاليًا ،والعا�شق لل�سعودية
�ساب ًقا ،واملغرم بطهران حاليًا،
واحلائر ماذا يفعل م�ستقبلاً  ،جناح
حممد عليّ � ،أن العراق مل ينت�صر
يف معركته �ضد داع�ش! و�إمنا الذي
انت�صر �إيران.
وقد قيل ما قيل يف �أ�سباب تق ّلب
بع�ض املحللني من اليمني �إىل
الي�سار ،وبالعك�س ،الكثري من
الكالم� ،إال � ّأن �أحدًا مل يخربنا
حتى الآن� ،أين اختفى "املدين"
حمد املو�سوي الذي حتول من
لفلفة �أموال مزاد بيع العملة� ،إىل
ت�أ�سي�س حزب مدين مهمته �إ�شاعة
احلياة الثقافية يف البالد ،مما
ذكرنا ب�صاحب الوزارتني �سعدون
الدليمي ،عندما و�ضع حجر
الأ�سا�س لأوبرا بغداد وهو يبت�سم
ويقول ملرا�سلي الف�ضائيات� :إنها
�ستكون الأكرب يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وبعد خم�س �سنوات
حتولت �أوبرا الدليمي �إىل م�ستنقع
للبعو�ض وال�ضفادع ،بالأم�س
ظهر علينا حملل من طراز خا�ص
ا�سمه ها�شم الكندري ليخربنا
بكل "�أريحية" ب�أن ما حدث يف
م�ست�شفيات النا�صرية جمرد
متثيلية ،وال وجود مل�شاكل تتعلق
بانت�شار فايرو�س كورونا ونق�ص
الأجهزة الطبية ،و�أن ال�ضجة التي
حدثت حول نق�ص الأوك�سجني ،
�إمنا هي خمطط لنقل الدواع�ش
من �سجن احلوت يف النا�صرية
وتهريبهم.
علينا ان ندرك �إن املحللني
ال�سيا�سيني هم ظاهرة �صنعها
�سيا�سيو  ،2003وقد وجدنا عددًا
من ه�ؤالء املحللني يتحولون �إىل
م�ست�شارين يف مكاتب الرئا�سات
الثالث .
للأ�سف � ّإن الآفة التي �أ�صيب بها
التغيري يف العراق هي الأدعياء،
والقافزون فوق �سطح التغيري
مبنتهى اخل ّفة ،وم�شكلة ه�ؤالء �أنهم
يعتقدون �أن النا�س فقدت ذاكرتها
ون�سيت ماذا قال ه�ؤالء قبل �سنوات
يف مديح الأمريكان .
يكتب ريجي�س دوبريه يف كتابه
"املف ّكر يف مواجهة القبائل" �إن:
"النا�س تدرك جيدا � ّأن اخلطاب
ال�سيا�سي االنتهازي يتع ّكز على
ف�ضيلة الن�سيان التي يتميز بها
الب�شر" ،فاحلقيقة � ّأن الن�سيان ،غفر
للكثري من م�س�ؤولينا ،جرائمهم
التي ُ�ص ّنفت يف خانة اخلط�أ غري
املق�صود.

خ�ضري فليح الزيدي :احلجر هو ا�ستعادة لتجربة ال�سجن العائلي

اخل ��وف ال ��ذي يرتب�ص ��نا خ ��ارج
امل�س ��كن .انته ��ت حياتن ��ا يف تعلم
ما ال يلزم.
* م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�ص ��ر عل ��ى
متابعتها ؟
 ال ثبوت على ما ي�سمى بالنظام.اكرث الأ�ش ��ياء قاتلة للروح احلرة
ه ��و التزامه ��ا بالنظ ��ام .لذل ��ك ال
اتابع الأ�شياء الثابتة .رمبا �أتابع
ع ��امل احليوان او تق ��دمي الأكالت
ال�صحية.
* ماذا تقر�أ يف احلجر؟
 كن ��ت �أتابع ما يخ� ��ص كورونا.حتى حتولت �إىل خزان معلومات
مهمة عن تط ��ور املر�ض والوقاية
منه .قر�أت كتبا �أدبية ال ح�ص ��ر لها
ولكن املزاج مل يكن رائقا لتقبل كل
الأعمال وانا �أعي�ش حتت احلجر.
ارى احلجرا�س ��تعادة لتجرب ��ة

 نع ��م احر� ��ص عل ��ى ممار�س ��ةريا�ضة امل�ش ��ي اليوم لن�ص �ساعة
خ ��ارج البي ��ت ومنف ��ردا وم ��ع
االحتياط ��ات الواجبة .وتطورت
الريا�ضة اىل �شراء دراجة هوائية
اتنقل بها داخل منطقة ال�سكن.
* م ��ا ه ��ي ن�ص ��يحتك يف وب ��اء
كورون ��ا وه ��ل تعتق ��د ان الع ��امل
�سيتغري بعدها؟
 الكت ��اب والتوح ��د مع ��ه خ�ي�رن�ص ��يحة يف احلج ��ر .لك ��ن املزاج
امل�ؤق ��ت مع �ألف ��ة الكتاب �س ��تكون
م�ؤقت ��ة .والع ��امل حتم ��ا �س ��يتغري
مزاج ��ه ما بع ��د كورون ��ا .الكاتب
احل ��اذق علي ��ه �أن يتوق ��ع معايري
جدي ��دة لع ��امل م ��ا بع ��د كورون ��ا.
ال�سجن العائلي املقيت.
رمبا �س ��تختفي القبل املجانية مع
* ه ��ل متار�س الريا�ض ��ة يف فرتة �ص ��ديق او تختف ��ي امل�ص ��افحات
احلجر؟
غ�ي�ر الواجبة ..ع ��امل مرعوب من

الألف ��ة املجتمعي ��ة .ع ��امل يبح ��ث
ع ��ن احلدائ ��ق الفارغ ��ة بديال عن
التجمعات الب�شرية.
* �آخ ��ر ما ق ��ر�أت من الكت ��ب� .آخر
فيلم �شاهدته.
 فيل ��م "�س ��اعي الربي ��د يق ��رعمرت�ي�ن" ،ورواي ��ة للكاتب ��ة هدي ��ة
ح�سني (ليل �ص ��اخب جدا) .وهي
رواي ��ة متقدم ��ة ل�ل�ادب الن�س ��وي
العراق ��ي .هدي ��ة تكت ��ب بعيدا عن
�ضجيج ال�شهرة والإعالم.
كيف تق�ضي يومك؟
 الأيام تت�شابه .ال طعم لها .وبدتغري م�ست�س ��اغة من حي ��ث الطعم.
�أجل�س يف الثامنة �صباحا� .أ�سقي
املزروع ��ات الب�س ��يطة وا�ش ��ذب
نخلتي الوحيدة� .أ�ضع املاء املربد
لطي ��ور غريبة اعتادت �ش ��رب املاء
امل�ب�رد� .أتن ��اول فط ��وري بي�ض ��ة

م�س ��لوقة بال�ص ��فار وا�س ��تكانة
�ش ��اي .اجل� ��س عل ��ى حا�س ��وبي.
ابح ��ث ع ��ن امل�س ��تجدات واب ��د�أ
ب�إكم ��ال الكتاب ��ة .وعندم ��ا تطفئ
الكهرب ��اء ام�س ��ك الكت ��اب لأق ��ر�أ،
حت ��ى ف�ت�رة الغ ��داء والقيلولة ثم
�أعي ��د برنام ��ج ال�ص ��باح .وينتهي
الي ��وم بانتظار �أح�ل�ام الليل التي
ت�أتي وال ت�أتي.
* �أخريًا ماذا تقول للأ�ص ��دقاء عن
الكورونا؟
 ل�س ��ت خمت�ص ��ا بالفايرو�س ��ات.لكن ��ي اعرف كي ��ف احمي نف�س ��ي
م ��ن الوب ��اء ق ��در امل�س ��تطاع� .أن ��ا
ادرك �أن اخلل ��وة ال حتم ��ي متاما.
رمب ��ا يت�س ��لل ل ��ك الفايرو� ��س من
خ�ل�ال اخل�ض ��روات او الطعام او
الأوراق املالية .لكن غ�س ��ل اليدين
بالكلور املخفف جتعلك ال تندم.

