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م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العدد ( )4717ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء ( )8متوز 2020

جريدة �سيا�سية يومية

تك�شف �أبرز االغتياالت خالل � 10سنوات :فاهم وتارة والها�شمي �ضحايا "�سيناريو م�شابه"

احلكومة تتعهد مبالحقة قتلة الها�شمي :نتائج التحقيق
ب�أحداث تظاهرات ت�شرين �ستظهر قري ًبا
 بغداد  /املدى
تعهدت احلكومة ،ام�س الثالثاء،
مبالحقة منف ��ذي عملي ��ة اغتيال
اخلبري االمني ه�شام الها�شمي ،فيما ك�شفت
ان نتائج قتل املتظاهرين �ستظهر قريبًا.
وقال احمد مال طالل املتحدث با�سم رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء ،يف م�ؤمت ��ر �صحفي ،ان

"قتل ��ة الها�شم ��ي لن يفلتوا م ��ن العقاب"،
مبي ًن ��ا "فقدن ��ا قام ��ة كب�ي�رة بعملي ��ة غادرة
وجبان ��ة نفذته ��ا جمموع ��ة خارج ��ة ع ��ن
القان ��ون" .وا�ضاف ان "عهد احلكومة �أنها
�ستالح ��ق منفذي اجلرمية بح ��ق الها�شمي
واملتظاهرين ،وهنال ��ك جلنة �شكلت ملعرفة
�أح ��داث تظاهرات ت�شري ��ن االول و�ستظهر
النتائ ��ج قري ًب ��ا" ،مو�ضحً ��ا ان "الكاظم ��ي

ابنة �أخو ترامب
تك�شف تعر�ضه لإ�ساءة
عاطفية من والده
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وجّ ه اجلهات املعني ��ة بت�سمية �شارع با�سم
ال�شهيد ه�شام الها�شمي تخليدًا لذكراه".
وتاب ��ع "م�صرون عل ��ى و�ضع نقط ��ة نهاية
�سط ��ر لالدول ��ة" ،الف ًت ��ا اىل ان "الكاظم ��ي
وجه وزيري الدف ��اع والداخلية بالإ�شراف
على التحقيق مبقتل الها�شمي".
اىل ذل ��ك� ،شكلت احلكوم ��ة والق�ضاء جلان
حتقيق جدي ��دة حول جرائم االغتيال ،فيما

اع ��اد نا�شطون املطالب ��ة بالك�شف عن هوية
"قنا�ص ��ي ت�شري ��ن" وعملي ��ات القت ��ل يف
اعقاب االحتجاجات االخرية.
وج ��اءت تلك التطورات بعد اغتيال اخلبري
االمن ��ي ه�ش ��ام الها�شم ��ي ،ام ��ام منزله يف
و�سط بغ ��داد ،من قبل م�سلح�ي�ن ي�ستقلون
دراج ��ات نارية ،حي ��ث بات ه ��ذا اال�سلوب
معتم� �دًا يف عملي ��ات االغتي ��ال الت ��ي تطال

نا�شطني و�صحفيني منذ �سنوات.
وت�شابه ��ت عملي ��ة اغتي ��ال الها�شم ��ي ،م ��ع
ح ��وادث قت ��ل نف ��ذت ب ��ذات الطريق ��ة ع�ب�ر
"خالي ��ا الدراج ��ات الناري ��ة" ،والت ��ي
ك�ش ��ف فيها وزي ��ر الداخلي ��ة ال�سابق قا�سم
االعرج ��ي ،قب ��ل اكرث م ��ن عام ،ع ��ن تورط
�ضابط يف ال�شرطة.
 تفا�صيل مو�سعة �ص3

نائب ي�شيد بتوطني رواتب الدفاع ويطلب �سحب حمايات امل�س�ؤولني املتوفني

 متابعة  /املدى
قالت �صحيفة الغاردي ��ان الربيطانية �إن
كت ��اب ابنة �أخ ��و دونالد ترام ��ب يك�شف
�أن الرئي� ��س عانى من �إ�ساءة عاطفية على يد والده.
وح�صل ��ت الغاردي ��ان عل ��ى ن�سخة من كت ��اب "كثري
للغاي ��ة ولي�س كافيا �أبدا :كي ��ف خلقت عائلتي �أكرث
الرج ��ال خطورة فى العامل" ،و�سيتم ن�شره الثالثاء
املقب ��ل  14مت ��وز اجل ��اري .وكتبت م ��اري ترامب:
"�إ�س ��اءة معاملة الأطفال ،ما حدث �إىل حد ما ،لقد
عانى دونالد ب�ش ��كل مبا�شر من عدم الكفاية ال�سيما
بعد فقدان التوا�صل ب�أمه يف مرحلة تطور حا�سمة،
والت ��ي كانت م�ؤملة للغاية" .وقال ��ت "بعد �أن تخلت
عنه والدته ملدة عام عل ��ى الأقل ،وف�شل والده لي�س
فقط يف تلبية احتياجاته مل جعله ي�شعر بالأمان �أو
املحب ��ة �أو القيمة ،عانى دونالد م ��ن احلرمان الذي
�أث ��ر علي ��ه م ��دى احلي ��اة" .و�أ�ضاف ��ت �أن "ال�سمات
ال�شخ�صية التي نتجت عن ذلك  -مظاهر الرنج�سية
والبلطج ��ة والعظم ��ة  -جعل ��ت ج ��دي يالح ��ظ يف
النهاي ��ة ولكن لي�س بطريقة �أدت �إىل تخفيف �أي من
الرع ��ب الذي حدث من قبل ".وتف�صل ماري ترامب
تفا�صيل امل�شاكل ال�صحية اخلطرية التي عانت منها
وال ��دة دونالد ترام ��ب ،والتي ت�سم ��ى � ً
أي�ضا ماري،
الناجتة عن ا�ستئ�صال الرحم .وفى كتابها ،تو�ضح
م ��اري �أن ذلك ت ��رك الرئي� ��س امل�ستقبل ��ي و�أ�شقاءه
معتمدين على والدهم فريد ترامب ،املطور العقاري
يف نيويورك الذي تويف عام  1999والذي و�صفته
ماري ب�أنه "معتل اجتماعيا".
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 بغداد /املدى
�أك ��د النائب االول لرئي�س جمل�س النواب ح�سن الكعبي ،ان
حم ��اوالت �سحب بع�ض �صالحيات جمل� ��س النواب من قبل
ال�سلطات الأخرى يعد خرقا وا�ضحا للد�ستور.
وذك ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي لنائ ��ب رئي� ��س الربمل ��ان ح�س ��ن الكعبي يف
بي ��ان ،تلقته (امل ��دى) �أن "الأخ�ي�ر �أكد خالل اجتم ��اع ح�ضره عدد من
امل�ست�شاري ��ن واملديري ��ن العام�ي�ن يف جمل� ��س الن ��واب� ،أن الد�ستور
العراق ��ي ن� ��ص عل ��ى �أن النظ ��ام ال�سيا�س ��ي املتبع هو نظ ��ام برملاين،
و�أن هن ��اك م�ؤ�س�س ��ات تتبع ه ��ذه ال�سلطة" ،الفت ��ا �إىل "وجود تداخل
وحم ��اوالت ل�سح ��ب بع�ض ال�صالحي ��ات من قبل ال�سلط ��ات الأخرى،
الأم ��ر الذي يعد خرقا وا�ضحا للد�ستور" .وا�شار الكعبي اىل �أن "هذا
اخلرق مل يكن يحدث لو كانت هناك �سرتاتيجية وا�ضحة لعمل جمل�س
النواب ،و�أن الدولة تعاين من تداخل وحماوالت ل�سحب ال�صالحيات
ما بني ال�سلطات" ،وا�صفا هذا التداخل بغري "الد�ستوري".
وب�ي�ن �أن "ه ��ذا االجتماع هو الأول ملناق�ش ��ة جمموعة من املقرتحات
والدرا�س ��ات والأوراق اخلا�صة بهذه ال�سرتاتيجية ،ويجب �أن تكون
لل�سلط ��ة الت�شريعي ��ة ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة يف جم ��ال الت�شري ��ع والرقاب ��ة
والإدارة ،لتكون �أ�شب ��ه بخريطة وا�ضحة املعامل ت�سهل عمل الدورات
النيابي ��ة املقبلة ،كما متنع ت�شريع القوان�ي�ن ب�شكل �سريع تظهر بعده
اختالالت ت�ؤثر على عمل الدولة".
و�ش ��دد الكعبي بح�سب البي ��ان ،على �أن "�إقرار ه ��ذه ال�سرتاتيجية ال
ي�شكل �إجنازا �سيا�سيا �أو انتخابيا قدر ما يكون �إجنازا مهنيا ر�صينا،
وم�شارك ��ة ب�شكل فعال م ��ع منظومة البلدان التي ت�س�ي�ر وفق النظام
الدميقراطي الربملاين".
ولف ��ت اىل �أن "ال�سرتاتيجي ��ة اجلديدة �ستت�ضم ��ن العديد من الآليات
الت ��ي �ستعمل على خمتلف مفا�صل الدول ��ة؛ االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سي ��ة و�آلي ��ات للإ�ص�ل�اح وحمارب ��ة الف�س ��اد وتفعي ��ل بع� ��ض
القطاعات و�إنهاء العديد من امل�شاكل التي تعاين منها الدولة وتنعك�س
على املواطن".
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جثمان الها�شمي يوارى الرثى يف مقربة وادي ال�سالم ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

درجال يلتقي ال�صاحلي وي�ساند
مه ّمته يف االحتاد الآ�سيوي
ا�ستقب ��ل وزير ال�شب ��اب والريا�ضة
عدنان درجال ،ال�صحفي الريا�ضي
�إياد ال�صاحلي ع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد
الآ�سيوي لل�صحاف ��ة الريا�ضية رئي�س الق�سم
الريا�ضي يف �صحيفة املدى ،وبحث معه دور
العراق يف ان�شط ��ة وفعاليات االحتاد القاري
وما تتط ّلبه املرحلة املقبلة من جهود م�شرتكة
م ��ع االحت ��اد العراق ��ي لل�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة
لتع�ضيد وتفعيل ذلك الدور.
و�أك ��د الوزير درج ��ال يف م�سته ��ل حديثه مع
ال�صاحل ��ي �أهمي ��ة وج ��ود ممثل الع ��راق يف
املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد القاري من ��ذ عام
 ،2017والدور الكبري الذي ي�ضطلع به كونه
كف ��اءة م�شه ��ود له ��ا باملهنية ،ونح ��ن نحر�ص
عل ��ى جناح ��ه وم�ساندت ��ه لتحقي ��ق م�صلح ��ة
العراق.
و�أ�ض ��اف" ،نث ّمن وجود ال�صاحلي يف املكتب
التنفي ��ذي ،وندع ��و �إىل ا�ستثمار �أي ��ة مبادرة
قاري ��ة تخدم �شريحة ال�صحفي�ي�ن الريا�ضيني
نتو�س ��م اخل�ي�ر فيه ��م ،لإع ��ادة بن ��اء
الذي ��ن
ّ
الريا�ضة العراقية وال�سري معًا بخطوات ثابتة

حماوالت �سحب
ال�صالحيات تزعج
رئا�سة جمل�س النواب
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تنفيذي الآ�سيوي يح�سم م�صري
الأبطال  2020عرب االت�صال املرئي

 بغداد  /املدى

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

وموازية ملا تبذل ��ه وزارتنا وبقية امل�ؤ�س�سات
العاملة يف القط ��اع الريا�ضي"ّ .
مو�ضحً ا :لن
ن�ألو جهدًا م ��ن �أجل م�ساندة مه ّمة ال�صاحلي،
و�سيتم التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة املهنية ورئي�س
االحت ��اد العراق ��ي لل�صحاف ��ة الريا�ضية خالد
جا�س ��م لدع ��م �أي ق ��رار �سرتاتيج ��ي ي ّتخ ��ذه
املكت ��ب التنفي ��ذي ،وي�سه ��م يف تطوي ��ر
ال�صحاف ��ة ب�ش ��كل ع ��ام والعراقي ��ة على وجه
اخل�صو� ��ص ،ويحاف ��ظ على وح ��دة العاملني
يف االحت ��ادات العربي ��ة ،وتب ّن ��ي مقرتح ��ات
�سديدة ت�أخذ باحل�سبان م�صلحة اجليل املقبل
ال ��ذي ينبغ ��ي تهيئ ��ة كل مقوّ م ��ات اال�ص�ل�اح
املهني له ما ينعك�س على دور ال�صحافة ذاتها
يف تق ��ومي م�سرية ابطال الريا�ض ��ة وقادتها.
من جهته ق� �دّم �إياد ال�صاحلي �شكره وتقديره
لإيالء وزير ال�شباب والريا�ضة عدنان درجال
االحتاد الآ�سي ��وي لل�صحافة الريا�ضية جانبًا
م ��ن اهتمامات ��ه ،وال�سعي لتن�شي ��ط الدورات
والور� ��ش التطويري ��ة لي�ستفي ��د �أك�ب�ر ع ��دد
ممكن من الزمالء املن�ضوين لالحتاد العراقي
لل�صحافة الريا�ضية من تلك االن�شطة وتعزيز
امكانياته ��م املهني ��ة لأداء دوره ��م باحرتافية
ومتيّز.

طالب عبد العزيز
يكتب :دولتان ..هل
ت�سقط واحدة؟
مهند الرباك يكتب:
دولة املافيات
التحا�ص�صية ،ملاذا؟؟
عبد احلليم الرهيمي
يكتبً :
حقا ..ماذا لو
ا�ستقال م�صطفى الكاظمي؟

الإيرادات  12مليار دوالر �سنويًا ال ت�صل منها غري ملياري دوالر

ملف احلدود :معابر بدون علم احلكومة وثلث املنافذ خارج ال�سيطرة بعد الظهر
 بغداد  /المدى
قدرت اللجنة المالية في مجل�س النواب
حج ��م الف�س ��اد الم�ست�شري ف ��ي المنافذ
الحدودي ��ة ب� �ـ 12ملي ��ار دوالر �سنوي ��ا ،وتق ��ول �إن
المناف ��ذ خا�ضع ��ة ل�سلط ��ة الجماع ��ات الم�سلح ��ة
والع�شائر والفا�سدين .كم ��ا ت�ستغل جهات م�سلحة
مناف ��ذ ثانوي ��ة غي ��ر مرخ�ص ��ة ،وتدخ ��ل ال�سل ��ع

والب�ضائ ��ع واالدوي ��ة الفا�س ��دة ،وحت ��ى الم ��واد
المحرم ��ة كالمخ ��درات �إل ��ى الع ��راق بالتن�سيق مع
�شخ�صي ��ات متنف ��ذة .ويقول جم ��ال كوجر ،ع�ضو
اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي مجل� ��س النواب ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى)� ،إن "ع ��دد المناف ��ذ الحدودي ��ة الر�سمية
الت ��ي يت ��م التعامل به ��ا ب�ش ��كل قانون ��ي و�أ�صولي
ت�ص ��ل �إلى ( )22منفذا حدوديا موزعة على مختلف
محافظات العراقية ،ف�ضال عن وجود منافذ ثانوية

غي ��ر م�سجل ��ة ال تخ�ض ��ع للرقاب ��ة الحكومي ��ة".
وي�ضيف ع�ضو اللجن ��ة المالية �أن لجنته "ال تمتلك
�إح�صائي ��ات دقيقة عن �أعداد المنافذ الحدودية غير
ال�شرعي ��ة الموج ��ودة في م ��دن عراقي ��ة مختلفة".
يعتبر ف�ساد المنافذ الحدودية في العراق �أحد �أكبر
ملفات الف�ساد الذي حاول البرلمان ال�سابق والحالي
�إيج ��اد حل ��ول ل ��ه� ،إال �أن المل ��ف لم يح�س ��م ب�سبب
�سيط ��رة ميلي�شيات م�سلحة ف ��ي محافظات الو�سط

والجنوب عل ��ى �إدارة تلك المنافذ .ويتطرق رئي�س
كتل ��ة االتح ��اد الإ�سالم ��ي الكرد�ستان ��ي ال ��ى اوجه
الف�س ��اد الم�ست�شري في المناف ��ذ الحدودية بالقول
ان "الف�س ��اد ف ��ي المنافذ يتمثل بوج ��ود منافذ غير
ر�سمية ،و�سيطرة الأح ��زاب والجماعات الم�سلحة
والع�شائ ��ر ،وكذلك وجود مكات ��ب اقت�صادية تابعة
لأحزاب وملي�شيات داخل المنافذ �أو خارجها".
 التفا�صيل �ص2

ال�صحة ت�سجل � 2426إ�صابة بكورونا وتفتح "ا�ست�شاريات امل�ست�شفيات" للمر�ضى
 بغداد  /المدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة،
�أم� ��س الثالث ��اء ،ت�سجي ��ل
� 2426إ�صاب ��ة و 118حال ��ة وف ��اة
بفيرو� ��س كورون ��ا في عم ��وم البالد
خالل � 24ساعة الما�ضية.
وجاء في بيان للوزارة تلقت (المدى)
ن�سخ ��ة منه �أنه "�سجل ��ت المختبرات
(� )2426إ�صاب ��ة جديدة ف ��ي العراق
توزع ��ت في بغ ��داد  /الر�صافة ،241
بغ ��داد  /الك ��رخ  ،436مدين ��ة الطب
 ،41النجف الأ�شرف  ،43ال�سليمانية
� ،172أربيل  ،137دهوك  ،15كربالء
 ،75كرك ��وك  ،66ديال ��ى  ،62وا�سط
 ،27الب�ص ��رة  ،137مي�سان  ،89بابل
 ،172الديواني ��ة  ،49ذي ق ��ار ،162

الأنب ��ار  ،18المثنى  ،43نينوى  ،15ف ��ي عم ��وم الع ��راق بلغ ��ت  1511الط ��ب  ،5النج ��ف  ،95ال�سليماني ��ة ال�شف ��اء و�صل ��ت �إل ��ى � ،36252أم ��ا
و�صالح الدين ."426
حال ��ة ،توزع ��ت في "بغ ��داد الر�صافة � ،4أربي ��ل  ،84ده ��وك  ،9كربالء  ،89مجموع الوفيات فبلغت .2685
فيم ��ا �أو�ضح ��ت �أن ح ��االت ال�شف ��اء  ،208بغ ��داد الك ��رخ  ،281مدين ��ة كرك ��وك  ،64ديال ��ى  ،75وا�سط  ،31وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،ق ��ررت وزارة
الب�ص ��رة  ،71مي�سان  ،103بابل  ،98ال�صح ��ة افتت ��اح ا�ست�شاري ��ات
الديوانية  ،130ذي قار  ،145الأنبار الم�ست�شفيات بعد الدوام الر�سمي.
 ،13نينوى ."6
وقال ��ت الوزارة في بي ��ان� ،إنه "تقرر
و�أ�ش ��ارت الوزارة في بيانه ��ا �إلى �أن افتت ��اح ا�ست�شاري ��ات الم�ست�شفي ��ات
ح ��االت الوفي ��ات و�صل ��ت �إل ��ى  118بع ��د ال ��دوام الر�سم ��ي ،وذل ��ك بع ��د
حال ��ة توزعت ف ��ي "بغ ��داد الر�صافة غل ��ق العي ��ادات والمجمع ��ات الطبية
 ،21بغ ��داد الك ��رخ  ،12مدين ��ة الطب للفت ��رة م ��ن  ٧ال ��ى  ٢٠تم ��وز ٢٠٢٠
 ،4النجف  ،2ال�سليمانية  ،5اربيل  ،6وح�سب ق ��رار اللجنة العلي ��ا لل�صحة
كربالء  ،5كركوك  ،3ديالى  ،1وا�سط وال�سالم ��ة الوطنية ال ��ذي تم اتخاذه
 ،6الب�ص ��رة  ،11مي�س ��ان  ،4بابل  ،6ف ��ي جل�سته ��ا الثالثة ع�ش ��ر بتاريخ ٦
الديواني ��ة  ،2ذي ق ��ار  ،22الأنبار  ،2تم ��وز  ٢٠٢٠لغر� ��ض �ضم ��ان توفير
المثنى  ،2و�صالح الدين ."4
الخدم ��ات للمر�ضى ب�صورة عامة من
بهذا ي�سجل العراق مجموع �إ�صابات قب ��ل كافة االخت�صا�ص ��ات بعد الدوام
بلغ ��ت  ،64701ومجم ��وع ح ��االت الر�سمي".
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احلكومة بال �إح�صائيات عن "املعابر ال�سرية" و 6منافذ حدودية تخرج
عن ال�سيطرة بعد الظهر
ت�ستعد حكومة م�صطفى الكاظمي ،للإعالن عن خطة �أمنية لب�سط نفوذها على جميع املنافذ احلدودية يف املحافظات .وقدرت اللجنة املالية يف جمل�س
الن��واب حجم الف�ساد امل�ست�شري يف املنافذ احلدودية بـ 12مليار دوالر �سنويا ،وتقول �إن املنافذ خا�ضعة ل�سلطة اجلماعات امل�سلحة والع�شائر والفا�سدين.
وبح�س��ب او�س��اط �سيا�سية ان احلكومة تفقد �سيطرتها على �ستة مناف��ذ حدودية ب�شكل يومي منذ ال�ساعة الرابعة ع�ص��را حتى الثامنة من �صباح اليوم
الت��ايل .كما ت�ستغل جهات م�سلحة منافذ ثانوية غري مرخ�صة ،وتدخل ال�سلع والب�ضائع واالدوية الفا�سدة ،وحتى املواد املحرمة كاملخدرات �إىل العراق
بالتن�سيق مع �شخ�صيات متنفذة.

��ج���ل مل���ن���ظ���م���ات خ�ي�ري���ة ب���ه���دف �إع���ف���ائ���ه���ا م����ن ال��ك��م��رك
ُ ت����غ �ّي�رّ م���ن�������ش����أ ال���ب�������ض���ائ���ع و ُت�������س� ّ
 ج��م��اع��ات ف��ـ��ي امل��ن��اف��ذ ت����ؤخ���ر �إدخ������ال ب��ع�����ض ال��ب�����ض��ائ��ع �إىل م���ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال������دوام ال��ر���س��م��ي
 ب���ع���د  2003ف���ت���ح���ت م���ن���اف���ذ ح�����دودي�����ة م����ن ق���ب���ل �أح����������زاب ث����م حت����ول����ت �إىل ر���س��م��ي��ة
 بغداد  /املدى
ويقول جم ��ال كوجر ،ع�ض ��و اللجنة املالية
يف جمل�س الن ��واب يف ت�صري ��ح لـ(املدى)،
�إن "ع ��دد املناف ��ذ احلدودي ��ة الر�سمية التي
يت ��م التعامل به ��ا ب�شكل قان ��وين و�أ�صويل
ت�صل �إىل ( )22منف ��ذا حدوديا موزعة على
خمتل ��ف حمافظ ��ات العراقي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
وجود مناف ��ذ ثانوية غري م�سجلة ال تخ�ضع
للرقابة احلكومية".
وي�ضيف ع�ض ��و اللجنة املالية �أن جلنته "ال
متتل ��ك �إح�صائي ��ات دقيقة عن �أع ��داد املنافذ
احلدودية غ�ي�ر ال�شرعية املوجودة يف مدن
عراقية خمتلفة".
يعت�ب�ر ف�ساد املناف ��ذ احلدودي ��ة يف العراق
�أحد �أكرب ملفات الف�ساد الذي حاول الربملان
ال�ساب ��ق واحل ��ايل �إيج ��اد حلول ل ��ه� ،إال �أن
املل ��ف مل يح�سم ب�سبب �سيط ��رة ميلي�شيات
م�سلح ��ة يف حمافظ ��ات الو�س ��ط واجلنوب
على �إدارة تلك املنافذ.
ويتط ��رق رئي� ��س كتل ��ة االحت ��اد الإ�سالمي
الكرد�ست ��اين اىل اوجه الف�س ��اد امل�ست�شري
يف املناف ��ذ احلدودي ��ة بالق ��ول ان "الف�س ��اد
يف املناف ��ذ يتمث ��ل بوج ��ود مناف ��ذ غ�ي�ر
ر�سمي ��ة ،و�سيط ��رة الأح ��زاب واجلماع ��ات
امل�سلح ��ة والع�شائر ،وكذلك وج ��ود مكاتب
اقت�صادية تابعة لأح ��زاب وملي�شيات داخل
املناف ��ذ �أو خارج املنافذ" .وي�ضيف �أنه "من
�ضم ��ن عمليات الف�س ��اد احلا�صلة يف املنافذ
هي تزوي ��ر الكمي ��ات التي تدخ ��ل والتعمد
بتقليله ��ا وع ��دم الك�ش ��ف ع ��ن حم ��والت
ال�شاحنات احلقيقية من اجل تفادي الكمرك
وال�ضرائب ،ف�ضال عن التزوير يف النوعية
واملن�ش�أ حيث ت�سج ��ل الب�ضائع (بعد تغيري
املن�ش�أ والنوعية) با�سم دول معينة كالأردن
الت ��ي لديه ��ا �إعف ��اءات كمركي ��ة �أو يدخلون
الب�ضائ ��ع با�س ��م هيئ ��ات او م�ؤ�س�س ��ات
ومنظم ��ات خريي ��ة" .ويكم ��ل النائ ��ب ع ��ن
حمافظ ��ة ده ��وك حديث ��ه قائ�ل�ا ان ��ه "م ��ن
�ضمن عمليات الف�س ��اد احلا�صلة يف املنافذ
احلدودي ��ة ه ��ي غ� ��ض الط ��رف ع ��ن �إدخال
بع� ��ض امل ��واد الفا�س ��دة �أو املحرم ��ة قانونا
كاملخ ��درات �أو �إدخال الأدوية الفا�سدة التي
تكون يف الأغلب تابع ��ة �إىل �إحدى اجلهات
امل�سلح ��ة حي ��ث تدخل ب�ضائعه ��ا عن طريق
تن�سيقها مع بع�ض ال�شخ�صيات التي متتلك
نفوذا على من هم داخل املنفذ" ،الفتا �إىل �أن
"اجلهات الر�سمية ال علم لها بعملية �إدخال
هذه امل ��واد" .وي�ضي ��ف �أن "هناك جماعات
يف املناف ��ذ احلدودي ��ة ت�ؤخر ادخ ��ال بع�ض
الب�ضائ ��ع �إىل ما بعد انتهاء الدوام الر�سمي
وال ��ذي يك ��ون عن ��د الثالث ��ة ع�ص ��را يوميا،
حي ��ث تعتمد هذه اجلماع ��ات �أ�سعار �أخرى
وتعام�ل�ا خمتلفا عما كان متبع ��ا يف الدوام
الر�سمي" ،الفتا �إىل �أن "هناك ف�سادا منظما
ب�ي�ن املخل� ��ص والتجار م ��ع عنا�ص ��ر داخل
املنفذ".
و�شكل جمل�س النواب يف وقت �سابق جلنة

منفذ زرباطية
مغلق ب�سبب
فايرو�س كورونا

� إي��������رادات امل��ن��اف��ذ ال�����س��ن��وي��ة  12م��ل��ي��ار دوالر ���س��ن��ويً��ا ال ت�����ص��ل م��ن��ه��ا غ�ي�ر م��ل��ي��اري دوالر
 م��ع��اجل��ة امل�����ش��ك��ل��ة ت��ت��م��ث��ل ب�����س��ي��ط��رة ق����وة ع�����س��ك��ري��ة �أق������در و�أك����ف�����أ م���ن اجل���ه���ات امل�����س��ل��ح��ة
 امل������ن������اف������ذ احل����������دودي����������ة ت����ع����ل����ن �����ض����ب����ط  988خم�����ال�����ف�����ة خ�����ل����ال ����� 6ش����ه����ور
نيابية م�صغرة للتحقيق مع كبار امل�س�ؤولني
يف �إدارة مل ��ف املناف ��ذ احلدودي ��ة بعدم ��ا
�أ�شرت تقارير �أعدتها اللجنة املالية النيابية
�سيطرة جماعات م�سلحة ،و�أخرى ع�شائرية
على العدي ��د من املنافذ احلدودي ��ة .ويتابع
النائ ��ب الك ��ردي حديث ��ه بالق ��ول �إن "هناك
معلوم ��ات �سابق ��ة ح�صل ��ت عليه ��ا اللجن ��ة
املالي ��ة تفي ��د بوجود �ست ��ة مناف ��ذ حدودية
تفق ��د اجله ��ات احلكومي ��ة ال�سيط ��رة عليها
بعد انتهاء الدوام الر�سمي" ،م�شريا �إىل �أن
"اجلهات الر�سمية ال تعلم حجم الإيرادات
احلقيقية للمنافذ احلدودية".
وكانت هيئة املنافذ احلدودية قدمت تقارير
مف�صل ��ة �إىل احلكوم ��ة والربمل ��ان يف وقت
�ساب ��ق ت�ؤ�ش ��ر وج ��ود ح ��االت ف�س ��اد مايل
م�ست�ش ��ري يف الدوائر العامل ��ة يف املنافذ،
ف�ضال عن عدد املعابر واملنافذ غري املرخ�صة
الت ��ي تعم ��ل خ ��ارج �سيط ��رة احلكوم ��ة
االحتادية.
وي�ضي ��ف كوج ��ر �أن ��ه " بع ��د الع ��ام 2003
فتح ��ت مناف ��ذ حدودي ��ة من قبل �أح ��زاب ثم
حتول ��ت �إىل مناف ��ذ حكومي ��ة ،وبالت ��ايل

منذ ذل ��ك الوقت ح�صلت عملي ��ات ف�ساد وما
زالت م�ستمرة" ،مبين ��ا �أن "�إيرادات املنافذ
ال�سنوي ��ة تق ��در يف كل موازنة ب� �ـ 12مليار
دوالر �سنوي ��ا لك ��ن الإي ��رادات الت ��ي ت�صل
�إىل خزين ��ة الدولة ال تتع ��دى ( )2املليارين
دوالر".
وي�ؤك ��د �أن "الف�س ��اد املتوق ��ع يف املناف ��ذ
احلدودية يرتاوح بني � 12إىل  10مليارات
دوالر �سنوي ��ا" ،معتق ��دا �أن "الأح ��زاب
وال�شخ�صي ��ات بات ��ت �أق ��وى م ��ن احلكومة
من خالل حتكمه ��ا مبفا�صل الدولة املختلفة
و�سيطرتها على ادارة الدولة ل�صاحلها".
وي ��رى النائ ��ب كوج ��ر ان ��ه "م ��ن املفرت�ض
تغي�ي�ر ه ��ذه املعادل ��ة م ��ن خ�ل�ال �أن تك ��ون
احلكوم ��ة اق ��وى م ��ن الأح ��زاب ،وال�سلطة
فيه ��ا تك ��ون اك�ب�ر م ��ن ال�شخ�صي ��ات ع ��ن
طري ��ق و�ضع خط ��ة حمكم ��ة لل�سيطرة على
املناف ��ذ احلدودي ��ة ب�ش ��كل تدريج ��ي ح�سب
الأهمي ��ة" .وت�ؤك ��د تقاري ��ر �سابق ��ة �صادرة
م ��ن هيئ ��ة النزاهة ودي ��وان الرقاب ��ة املالية
تكب ��د الدولة العراقية خ�سائر باهظة نتيجة
الف�س ��اد يف املنافذ احلدودي ��ة وي�شتمل على

مترير ب�ضائع غري قانونية �أو تغيري نوعها
لإعفائها من الر�سوم �أو تخفي�ضها والتالعب
بالكميات التي تدخل البالد.
ويعتق ��د �أن "معاجل ��ة م�شكل ��ة املنافذ يتمثل
يف ال�سيط ��رة عليه ��ا من قبل ق ��وة ع�سكرية
اق ��در و�أكف�أ م ��ن اجلهات امل�سلح ��ة ،وح�صر
�إدارة املناف ��ذ من قبل جه ��ة حكومية معينة،
وحتوي ��ل نظ ��ام العم ��ل م ��ن ي ��دوي �إىل
االلك�ت�روين ،م ��ع تبدي ��ل الك ��وادر ب�ش ��كل
م�ستم ��ر وح ��ل م�شكلة الف�س ��اد يف املنا�صب
االدارية ،وتعزيز القدرات الرقابية ،وجعل
ادارة املناف ��ذ مركزي ��ة ،وتنفي ��ذ العقوب ��ات
اخلا�صة بالتزوي ��ر والتهريب ،والتعاقد مع
�ش ��ركات �أجنبية ر�صينة للعم ��ل يف املنافذ،
وتفعيل التن�سيق مع الدوائر ذات العالقة".
و�أعل ��ن رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،
يف بداي ��ة �شهر حزي ��ران املا�ضي عن و�ضع
خط ��ة ل�سيط ��رة الدول ��ة على جمي ��ع املنافذ
احلدودي ��ة الربي ��ة والبحري ��ة ،لوق ��ف هدر
املال املقدر مبليارات الدوالرات.
م ��ن جانب ��ه يتوق ��ع با�س ��م جمي ��ل انط ��ون،
اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي �أن "احلكوم ��ة �ستنفذ

عملي ��ة ع�سكري ��ة وا�سع ��ة لب�س ��ط �سيطرتها
على جمي ��ع املنافذ احلدودي ��ة خالل الفرتة
املقبل ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "اخلط ��ة ه ��ي جزء من
الورقة البي�ضاء التي �أعدت م�سبقا".
و�أعدّت احلكومة ورقة بي�ضاء للإ�صالحات
املرتقب ��ة ،واتخذت تو�صي ��ات �أولية يجري
النقا� ��ش يف �ش�أنه ��ا قبل امل�ض ��ي قدمًا بها"،
الفت ��ا �إىل "�ض ��رورة التكامل ب�ي�ن احلكومة
وجمل�س النواب لدعم هذه الإ�صالحات".
يب�ي�ن انط ��ون يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن
"تبعات عدم �سيطرة احلكومة على املنافذ
احلدودي ��ة كب�ي�رة وخط�ي�رة" ،م�ضيف ��ا �أن
"�إدارة هذه املنافذ من قبل احلكومة �ستعزز
ب�إيراداته ��ا موازنة الدولة االحتادية وحتل
الكثري من امل�شكالت".
وي�ضي ��ف �أن ��ه "بتطبيق التعرف ��ة الكمركية
من قبل املناف ��ذ �ستحجم ال�سل ��ع والب�ضائع
الأجنبي ��ة الت ��ي تدخ ��ل وتناف� ��س املحل ��ي
وتقوي ��ة ال�صناعة الوطنية" ،مبينا �أنه "يف
حال دخول ب�ضائع لي�ست بقيمتها احلقيقية
�سرتبك ال�صناعة العراقية".
ويف الثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر حزي ��ران املا�ضي

�أعلن املتحدث الر�سمي با�سم رئي�س جمل�س
ال ��وزراء احم ��د مال ط�ل�ال ،عن ق ��رب البدء
ب�إج ��راءات حازم ��ة للدول ��ة لفر� ��ض هيبتها
عل ��ى املناف ��ذ احلدودي ��ة ،مبين ��ا �أن رئي� ��س
ال ��وزراء يج ��ري اجتماع ��ات متوا�صلة مع
اجله ��ات املعنية ب�ش� ��أن املناف ��ذ التي تذهب
غالبية �إيراداتها جليوب الفا�سدين.
وي�ضي ��ف اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي �أن "هن ��اك
�أك�ث�ر م ��ن  22منف ��ذا غ�ي�ر مرخ�ص ��ة تق ��وم
بتهري ��ب الب�ضائ ��ع وال�سلع م ��ن دول جوار
�إىل العراق دون اي ��ة مراقبة �أو ا�ستح�صال
كم ��رك" ،الفت ��ا �إىل �أن "الورق ��ة البي�ض ��اء
الت ��ي �أعدتها احلكومة تتح ��دث عن �إ�صالح
املنافذ احلدودي ��ة و�ضريبة الدخل والقطاع
اخلا�ص وزيادة ايرادات اخلزينة".
و�أعلن ��ت هيئ ��ة املنافذ احلدودي ��ة ،االثنني،
�إح�صائية مبجمل املخالفات التي مت �ضبطها
يف املناف ��ذ احلدودي ��ة وحت ��ت م�سمي ��ات
خمتلف ��ة وبواق ��ع ( )988خمالفة للفرتة من
 1/1ولغاية  30/6لعام .2020
وقالت الهيئة يف بيان" :اندرجت �إح�صائية
جممل املخالفات التي مت �ضبطها يف املنافذ

احلدودية وحتت م�سميات خمتلفة وبواقع
( )988خمالفة للفرتة من  1/1ولغاية 30/6
لعام  ،"2020م�شرية اىل �أن "تلك املخالفات
مب�سميات متع ��ددة واملتمثلة بر�صد ()285
خمالفة تخ� ��ص الدع ��اوى الكمركية املحالة
�إىل الق�ضاء واملراكز الكمركية".
و�أ�ضاف ��ت" ،كذل ��ك كان ��ت هنال ��ك ()534
خمالف ��ة مت �ضبطه ��ا م ��ن قب ��ل مق ��ر الهيئ ��ة
م ��ن ق�س ��م متخ�ص� ��ص مبراقب ��ة املناف ��ذ
احلدودية بالكامريات ودورهم يف مراجعة
الإج ��راءات اخلا�صة باملعام�ل�ات الكمركية
و�ضب ��ط العدي ��د م ��ن املخالف ��ات م ��ن قبلهم
فيما يتعلق بالتالع ��ب يف ا�ستيفاء فروقات
الرت�سي ��م وحما�سبة مرتكبيها باحالتهم �إىل
اجلهات الق�ضائية".
وتابع ��ت" ،كم ��ا مت �ضب ��ط ( )129خمالف ��ة
حتت م�سمى تهريب الأدوية والعجالت دون
املوديل غري امل�سموح با�ستريادها ودخولها
الب�ل�اد ملخالفته ��ا ال�ضواب ��ط والتعليم ��ات
الناف ��ذة ،كم ��ا كان ��ت اجله ��ود مكثف ��ة ومن
�أولويات اهتمام هيئة املنافذ احلدودية يف
متابع ��ة ور�ص ��د تهريب املخ ��درات حيث مت
�ضبط ( )40خمالف ��ة من قبل مالكات الهيئة
وبالتع ��اون والتن�سيق امل�شرتك مع الدوائر
العامل ��ة يف املناف ��ذ احلدودي ��ة ملكافح ��ة
ه ��ذه الآف ��ة اخلط�ي�رة الت ��ي ته ��دد الن�سيج
االجتماعي" .واو�ضحت� ،أن "ما حتقق من
�إجناز �ضب ��ط املخالفات على عم ��وم املنافذ
احلدودية االحتادية ج ��اء نتيجة �إجراءات
الهيئة وتطبي ��ق �سرتاتيجيتها اجلديدة يف
تدقيق كافة الإجراءات الكمركية للمعامالت
واالر�سالي ��ات املنج ��زة والت ��ي حتق ��ق م ��ن
خاللها �ضبط هذه املخالفات ،وكذلك نتيجة
ت�شدي ��د الإج ��راءات الرقابي ��ة والتدقيقي ��ة
ال�صارم ��ة عل ��ى عم ��ل الدوائ ��ر العامل ��ة يف
املناف ��ذ احلدودي ��ة م ��ع الت�أكي ��د عل ��ى ع ��دم
التدخل يف اجلوانب الفنية لعملها".
وا�ش ��ارت اىل �أن "التعاون امل�شرتك وتنفيذ
�س�ي�ر املعام�ل�ات الكمركية وف ��ق ال�ضوابط
والتعليم ��ات كان ل ��ه الأث ��ر الإيجاب ��ي يف
زيادة الإيرادات املتحققة من عملية احلركة
التجاري ��ة املتوجه ��ة نح ��و تعظي ��م م ��وارد
الدول ��ة ودع ��م املوازن ��ة االحتادي ��ة يف ظل
الظروف املالي ��ة واالقت�صادية الراهنة ،مع
االخذ بنظ ��ر االعتبار دعم املنتج وال�صناعة
املحلي ��ة وااللت ��زام بالتعليم ��ات ال�ص ��ادرة
وفق الروزنامة الزراعية وحماربة �سيا�سة
�إغراق ال�س ��وق باملنتجات غ�ي�ر ال�ضرورية
ل�ضم ��ان ا�ستق ��رار الأ�سع ��ار يف الأ�س ��واق
املحلية".
وبين ��ت �أن "االرتف ��اع احلا�ص ��ل يف ن�سب ��ة
الإي ��رادات املتحقق ��ة يف املناف ��ذ احلدودية
ج ��اء بالرغم م ��ن اغ�ل�اق املناف ��ذ احلدودية
الربية مع اجلارتني �إيران والكويت ب�سبب
جائحة كورونا وكذلك قرار ت�صفري الر�سوم
الكمركي ��ة للم ��واد الغذائي ��ة وال�صحي ��ة
والزراعية وكل املواد املعنية مبكافحة وباء
كورونا امل�ستجد".

نائب ي�شيد بتوطني رواتب الدفاع ويطلب �سحب حمايات ال�سيا�سيني املتوفني
 بغداد  /املدى
طال ��ب النائب ع ��دي ع ��واد� ،أم�س الثالث ��اء ،رئي�س
ال ��وزراء ،ب�سح ��ب حماي ��ات الن ��واب ،فيم ��ا �أ�ش ��اد
بخط ��وة رئي� ��س احلكوم ��ة ب�ش� ��أن توط�ي�ن رواتب
وزارة الدف ��اع .وق ��ال عواد يف بي ��ان تلقته (املدى)
�إن "اخلطوة التي اتخذها رئي�س الوزراء باالجراء
الف ��وري لتوط�ي�ن روات ��ب وزارة الدف ��اع �ستك�شف
الكثري م ��ن الف�ضائيني وهي خط ��وة جيدة ملكافحة
الف�س ��اد" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن "اخلط ��وة الثاني ��ة التي

ندع ��وه التخاذها هي �سح ��ب احلمايات املخ�ص�صة
لل�سيا�سي�ي�ن" .ولف ��ت �إىل �أن "بع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن
لي� ��س لديه ��م من�ص ��ب يف احلكوم ��ة ب ��ل وبع�ضهم
مت ��وف وم ��ا زال ��ت عائلت ��ه ت�ستفيد م ��ن احلمايات
والت ��ي �أغلب ما يكلفون به هو ق�ضاء حوائج بعيدة
ع ��ن الأم ��ن واحلماي ��ة" .ب ��دوره� ،أك ��د املخت� ��ص
بال�ش� ��أن القان ��وين عل ��ي التميم ��ي ،ع ��دم قانوني ��ة
بق ��اء احلماي ��ات للم�س� ��ؤول املتوفى ،الف ًت ��ا �إىل �أن
ه ��ذا الأم ��ر من �ش�أنه �إح ��داث فائ�ض وزي ��ادة �أعداد
الف�ضائيني .وق ��ال التميمي �إن "احلمايات بالن�سبة

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

للنائ ��ب �أو الوزي ��ر �أو الدرج ��ات اخلا�ص ��ة تك ��ون
عندما يك ��ون ال�شخ�ص موجودا يف املن�صب ،وهذا
ينطب ��ق كذل ��ك عل ��ى القا�ض ��ي ،فحينما يت ��م تعيينه
يخ�ص� ��ص له ما ال يقل ع ��ن �شخ�صني لغر�ض توفري
احلماي ��ة ال�شخ�صية له ،لكن عن ��د وفاته يتم �سحب
احلماي ��ات وهذا ما ي�سري عل ��ى النائب والوزير".
وا�ضاف �أن "احلمايات يتم تعيينهم ب�أمر �إداري �أو
عق ��د ،وحينما يتوفى ال�شخ� ��ص امل�س�ؤول يجب فك
ارتباطهم باجلهة املعنية".
و�أكد �أن "القاعدة القانونية تقول �إذا زال املانع عاد

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
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املمنوع� ،أي عندما يتوف ��ى امل�س�ؤول تنتهي عالقته
به�ؤالء الأ�شخا�ص (احلمايات) ،حيث توجد دوائر
متخ�ص�ص ��ة يف وزارة الدف ��اع �أو ذات اجله ��ة التي
قامت بتعيني احلمايات يف الدفاع ،كدائرة حمايات
ال�شخ�صيات ،وم ��ن واجبها مراجع ��ة الأمر و�إنهاء
تكليفه ��م �أو نقله ��م �إىل �أماك ��ن �أخرى ،بع ��د �أن يتم
�إنهاء ارتباطهم بامل�س�ؤول املتوفى".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "بق ��اء افراد احلماي ��ات معلقني ،مع
تعيين ��ات جديدة يف حال قدوم نائب �آخر من �ش�أنه
�إحداث فائ�ض وزيادة يف �أعداد الف�ضائيني".
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سياسة

تك�شف �أبرز االغتياالت خالل � 10سنوات :فاهم وتارة
والها�شمي قتلوا بـ"�سيناريو م�شابه"
�شكل��ت الحكوم��ة والق�ضاء لجان تحقي��ق جديدة حول جرائم االغتي��ال ،فيما اعاد نا�شط��ون المطالبة بالك�شف عن هوي��ة "قنا�صي ت�شرين"
وعملي��ات القتل في اعق��اب االحتجاجات االخيرة .وجاءت تلك التطورات بع��د اغتيال الخبير االمني ه�شام الها�شم��ي ،امام منزله في و�سط
ً
معتمدا في عمليات االغتي��ال التي تطال نا�شطين و�صحفيين منذ
بغ��داد ،من قبل م�سلحي��ن ي�ستقلون دراجات نارية ،حيث بات هذا اال�سلوب
�سن��وات .وت�شابه��ت عملي��ة اغتيال الها�شمي ،مع ح��وادث قتل نفذت بذات الطريقة عب��ر "خاليا الدراجات النارية" ،والت��ي ك�شف فيها وزير
الداخلية ال�سابق قا�سم االعرجي ،قبل اكثر من عام ،عن تورط �ضابط في ال�شرطة.
 بغداد /املدى
رواج الأ�سلحة الكاتمة
بين نهاية ع ��ام  2009وحتى ني�سان
 2010ـ� �ـ حي ��ث كان ��ت تطل ��ق عل ��ى
تل ��ك ال�سن ��وات ت�سمية فت ��رة "االمن
الن�سب ��ي"� ،إذ اعقب ��ت انته ��اء تنظيم
القاع ��دة في العراق ـ� �ـ �شهدت رواجً ا
لعمليات االغتياالت التي نفذت غالبا
با�سلحة كاتمة.
مجموعة م ��ن المحامي ��ن المتابعين
لحم�ل�ات االغتيال في العراق ،اكدوا
لـ(الم ��دى) ان "نح ��و  700ح ��ادث
ف ��ي تل ��ك الفت ��رة نف ��ذت ف ��ي بغ ��داد
وبع�ض المحافظ ��ات ،ووجهت نحو
مر�شحي ��ن لالنتخابات ،و�صحفيين،
وموظفي ��ن" .وقت ��ل في تل ��ك الفترة
�صف ��اء الخي ��اط ،وكان مقدم برنامج
ف ��ي قن ��اة المو�صلي ��ة ،عل ��ى ي ��د
م�سلحي ��ن اطلق ��وا الر�صا� ��ص علي ��ه
داخل منزله في و�سط المو�صل .كما
قتل في نف�س الفترة ريا�ض ال�سراي،
اح ��د مذيعي قناة العراقية ،بم�سد�س
كاتم اثناء قيادته ل�سيارته في منطقة
الحارثي ��ة غرب ��ي بغ ��داد .وبح�س ��ب
تقري ��ر لمكتب حقوق االن�سان التابع
لالمم المتحدة ،فان  71عراقيا قتلوا
في ع ��ام  2010فق ��ط اغلبهم باطالق
ن ��ار وبم�سد�س ��ات كاتم ��ة ،بينهم 26
مدني ��ا ،و 3منتخبي ��ن ومر�شحي ��ن
لع�ضوي ��ة البرلم ��ان ،و 4موظفي ��ن
م ��ن منظم ��ة غي ��ر حكومي ��ة .وامطر
م�سلحون في  ،2010ب�شار العكيدي،
النائ ��ب الفائز عن كتل ��ة اياد عالوي
بالمو�ص ��ل (العراقي ��ة) ،بواب ��ل م ��ن
الر�صا� ��ص اثناء وقوفه ام ��ام منزله
ف ��ي ح ��ي العام ��ل جنوب ��ي المدينة.
كما اغتيل في العام نف�سه  45موظفا
حكومي ��ا ،وقت ��ل م ��ا ال يق ��ل ع ��ن 27
ع�ض ��وا م ��ن ق ��وى الأم ��ن الداخلي،
وما ال يقل عن  8من وجهاء الع�شائر
وق ��ادة ف ��ي المجتم ��ع ،بم ��ا ف ��ي ذلك
�أع�ضاء ال�صحوة (مجل�س �صحوة).
وج ��رح �أي�ض ��ا � 55شخ�ص ��ا في هذه
المح ��اوالت ،بم ��ا في ذل ��ك اثنان من
المدنيي ��ن 34 ،ع�ض ��وا م ��ن ق ��وى
الأم ��ن .وفي  ،2011قت ��ل م�سلحون
المدي ��ر التنفي ��ذي لهيئ ��ة الم�ساءل ��ة
والعدالة الخا�ص ��ة باجتثاث عنا�صر
حزب البع ��ث ،علي الالم ��ي ب�أ�سلحة
مزودة بكواتم لل�صوت في بغداد.
كم ��ا جرت ف ��ي الع ��ام نف�س ��ه �سل�سلة
من االغتي ��االت ،طال ��ت نا�شطين في
تظاهرة �شباط م ��ن ذلك العام والتي

جانب من ت�شييع
الها�شمي ..
عد�سة حممود
ر�ؤوف
كانت منددة بحكومة رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق ن ��وري المالك ��ي ،ابرزه ��م
ال�صحف ��ي والنا�شط ه ��ادي المهدي،
ال ��ذي وجد مقت ��وال داخ ��ل �شقته في
الكرادة.
�أيام االحتجاجات
ف ��ي تظاه ��رات  ،2015التي اجبرت
فيم ��ا بع ��د رئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق
حيدر العب ��ادي على اط�ل�اق �سل�سلة
من اال�صالح ��ات ،قت ��ل خاللها  9من
المنظمي ��ن لتل ��ك االحتجاجات ،على
يد جهات مجهولة.
وبح�س ��ب الجه ��ات الحقوقي ��ة ،فان
ابرز النا�شطين ف ��ي تلك التظاهرات
الذي ت ��م اغتيالهم هم ،خالد العكيلي
وح�سي ��ن الحلفي ،وماج ��د �سعد في
بغداد ،حيدر العلواني في بابل.
وفي الب�صرة قتل م�سلحون النا�شط
الميدان ��ي الأب ��رز ف ��ي التظاه ��رات،
�صبي ��ح الكرم�شي .وهيث ��م الركابي
وولي ��د الطائ ��ي ف ��ي كل م ��ن الكوت

والنا�صري ��ة ،ف�ض�ًل�ااً ع ��ن اثني ��ن من
النا�شطين �أحدهم ��ا �أ�صيبت زوجته
في هج ��وم على منزلهم ��ا في منطقة
الزعفرانية جنوب �شرقي بغداد.
ام ��ا ف ��ي  ،2018فقد �شن ��ت جماعات
مجهول ��ة حمل ��ة ت�صفي ��ة �ض ��د ن�ساء
ن�شاط ��ات واخري ��ات يعمل ��ن ف ��ي
مجال الجمال ،ا�شهره ��ن كانت تارة
فار�س ،الت ��ي قتلت في كم ��ب �سارة،
وهي منطقة قريبة من حادث اغتيال
الخبي ��ر االمن ��ي ه�ش ��ام الها�شم ��ي،
حي ��ث ت�سيط ��ر عل ��ى تل ��ك المناط ��ق
جماعة م�سلحة واحدة.
وقتل ��ت في نف� ��س العام ف ��ي ظروف
غام�ض ��ة ،رفي ��ف اليا�س ��ري ،ور�ش ��ا
الح�س ��ن ،وه ��ن ن�س ��اء يعمل ��ن ف ��ي
مجال المو�ض ��ة والجمال ،باال�ضافة
ال ��ى النا�شطة الن�سوية ف ��ي الب�صرة
�سع ��اد العلي ،والتي ن�ش ��ر لها مقطع
يو�ض ��ح عملي ��ة اغتياله ��ا م ��ن قب ��ل
�شخ� ��ص مجه ��ول .وبع ��د ا�شه ��ر من
تل ��ك الح ��وادث ،قال وزي ��ر الداخلية

ال�سابق قا�س ��م الأعرج ��ي (م�ست�شار
االمن الوطني حاليا)� ،إن "مت�شددين
معروفي ��ن ينتم ��ون �إل ��ى المذه ��ب
ال�شيعي هم من قتلوا تارة فار�س ".
واكد خالل مقابلة تلفزيونية �أنه كان
ي�شك بتواط�ؤ �أحد �ضباط ال�شرطة مع
القتلة .و�أو�ضح �أن "بع�ض ال�ضباط
يتعاون ��ون م ��ع المت�شددي ��ن الذي ��ن
قتل ��وا �أكثر م ��ن �شخ� ��ص ،وحاولوا
الو�صول �إلى �آخرين لقتلهم".
وا�ض ��اف�" :شخ�ص ًي ��ا كان ��ت ل ��دي
�شك ��وك ب�ضابط كان يعمل في �إحدى
وكاالت وزارة الداخلي ��ة ،وكان
يتعام ��ل م ��ع المت�شددي ��ن ،ووج ��ود
�ضب ��اط لديه ��م ات�ص ��االت بع�صابات
القت ��ل �أف�ش ��ل مخط ��ط القب� ��ض على
ع�صابة بعد �أن ح ��ددت �أجهزة الأمن
هوية ثالثة �أ�شخا� ��ص متهمين بقتل
فار� ��س ،وبع ��د �صدور �أم ��ر اعتقالهم
�أغلقوا هواتفهم ثم اختفوا".
بعد تظاهرات �صيف  ،2018ارتفعت
عملي ��ات االغتي ��االت ف ��ي الب�ص ��رة

الت ��ي اطلق ��ت �ش ��رارة االحتجاجات
ف ��ي ذل ��ك الوق ��ت ،ووج ��د مجموعة
م ��ن المحققي ��ن "قوائ ��م اغتي ��ال"
ترعاه ��ا جماعات م�سلحة لها ارتباط
ب�أط ��راف �سيا�سي ��ة ،و�أن االخي ��رة
�أو�ص ��ت باغتي ��ال النا�شطي ��ن الذين
لديه ��م "م�ش ��اكل ع�شائري ��ة" لخل ��ط
الأوراق وت�سجي ��ل الحادث على انه
"ث�أر ع�شائري" .وبح�سب ما ك�شفته
الجه ��ات االمني ��ة لـ(الم ��دى) ،ف� ��إن
الجماع ��ة الم�سلح ��ة المتورط ��ة ف ��ي
عملي ��ات االغتيال ،تح ��اول التغطية
عل ��ى �أعماله ��ا با�سته ��داف بع� ��ض
الن�س ��اء الن�شاط ��ات تح ��ت عن ��وان
"الت�صفي ��ة الأخالقي ��ة" لإ�ضاع ��ة
الهدف الرئي�س من عملية القتل.
و�أمر رئي�س ال ��وزراء ال�سابق حيدر
العب ��ادي ،نهاي ��ة �أيل ��ول ،2018
بالتحقي ��ق ف ��ي عملي ��ات اغتي ��ال
واختط ��اف ،و�صفه ��ا بـ"المنظم ��ة"،
وقعت في بغداد ومحافظة الب�صرة.

خاليا الدراجات
وف ��ي تظاه ��رة ت�شري ��ن االخي ��رة،
قت ��ل نح ��و  30نا�شط ��ا ومتظاه ��را
عل ��ى طريقة "خالي ��ا الدراجات" ،او
القنا�صين الذي ��ن مازالوا مجهولين
حت ��ى االن .ول ��م تك�ش ��ف ال�سلط ��ات
حت ��ى الآن ،عن الجهة الم�س�ؤولة عن
مقتل المئات من المتظاهرين ب�شكل
وا�ضح ،عل ��ى الرغم من ت�شكيل نحو
 10لجان تحقيقية بهذا ال�ش�أن.
وف ��ي اواخ ��ر ع ��ام  ،2019قت ��ل
م�سلح ��ون ي�ستقل ��ون دراج ��ة نارية
الن�شاط فاهم الطائي في كربالء.
وك�شف ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�سان
العراقي ��ة ،نهاية الع ��ام الما�ضي� ،أن
 29حالة اغتي ��ال طالت نا�شطين منذ
انطالق التظاهرات من مطلع ت�شرين
الأول الما�ضي .وق ��ال علي البياتي،
ع�ض ��و المفو�ضي ��ة ف ��ي ت�صريح ��ات
�سابق ��ة� ،إن " 29حال ��ة اغتي ��ال
طال ��ت نا�شطي ��ن منذ انط�ل�اق موجة
االحتجاج ��ات ،وث�ل�اث مح ��اوالت

اخ ��رى غي ��ر ناجحة" .و�أ�ض ��اف� ،أن
"في بغداد وحدها  13حالة".
وف ��ي بداي ��ة عم ��ل الحكوم ��ة
الجدي ��دة ،اعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ت�شكي ��ل لجن ��ة
لتق�ص ��ي اعم ��ال القت ��ل والعنف �ضد
المتظاهري ��ن ،وهي لجن ��ة اعقبت 9
لجان �سابقة برلمانية وحكومية.
ام� ��س ،اع ��ادت الحكوم ��ة ت�شكي ��ل
لجنة جديدة برئا�سة وزير الداخلية
عثم ��ان الغانم ��ي للتحقي ��ق بمقت ��ل
الخبير االمن ��ي ه�شام الها�شمي ،كما
اعلن الق�ضاء ت�شكيل لجنة ثانية.
وق ��ال مجل�س الق�ض ��اء الأعل ��ى ،في
بي ��ان مقت�ض ��ب� ،إن ��ه ق ��رر "ت�شكي ��ل
هيئ ��ة تحقيقي ��ة ق�ضائي ��ة م ��ن 3
ق�ض ��اة وع�ض ��و �إدعاء ع ��ام ،تخت�ص
بالتحقي ��ق ف ��ي جرائ ��م االغتي ��االت
ف ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد وف ��ي بقي ��ة
المحافظ ��ات وبالتن�سي ��ق مع وزارة
الداخلية" .والها�شمي خبير مخت�ص
ب�ش� ��ؤون الجماع ��ات الم�سلحة ،وله

م�ؤلف ��ات ع ��ن تنظيم ��ي "داع� ��ش"
و"القاعدة" الإرهابيين ،بينها "عالم
داع�ش" ،و"نب ��ذة عن تاريخ القاعدة
ف ��ي الع ��راق" ،و"تنظي ��م داع�ش من
الداخل" ،بجانب �أكثر من  500مقالة
وبح ��ث ُن�ش ��رت ب�صح ��ف ومج�ل�ات
عراقية وعربية و�أجنبية.
ول ��م تعل ��ن �أي جه ��ة عل ��ى الف ��ور
م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن اغتي ��ال الها�شمي،
لك ��ن ت ��م تروي ��ج بع� ��ض االخب ��ار
ع ��ن عالق ��ة تنظي ��م "داع� ��ش" بتل ��ك
العملي ��ات ،فيم ��ا ق ��ال مقرب ��ون م ��ن
الها�شمي ،ان االخير تلقى "تهديدات
من ف�صائل �شيعية م�سلحة".
م ��ن جهته قال مهن ��د البغدادي ،وهو
نا�ش ��ط ف ��ي بغ ��داد لـ(الم ��دى) ان
"الوق ��ت �صار منا�سب ��ا االن لك�شف
قتل ��ة المتظاهري ��ن وال�صحفيين في
العراق" .وق ��رر متظاه ��رون ام�س،
اجراء ت�شيي ��ع رم ��زي لـ"الها�شمي"
في �ساحة التحرير ،وقرب منزله في
و�سط العا�صمة.
ووجه القائد العام للقوات الم�سلحة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي وزارة الداخلية
ب�إج ��راء التحقي ��ق م ��ع قائ ��د الفرقة
الأولى في ال�شرطة االتحادية العميد
الركن محمد قا�سم فهد.
وجاء في وثيقة م�سربة �إن "الكاظمي
وجه بالتحقيق مع فهد للوقوف على
حيثيات االغتياالت الأخيرة و�ضعف
الأداء �ضمن قاطع الم�س�ؤولية".
وقرر الكاظمي في وقت �سابق� ،إعفاء
العمي ��د فهد م ��ن من�صب ��ه .وجاء في
بيان مقت�ضب للداخلية م�ساء اغتيال
الها�شم ��ي� ،أن "القائ ��د الع ��ام وجّ ��ه
ب�إعفاء قائ ��د الفرقة الأولى بال�شرطة
االتحادية من من�صبه".
ويتول ��ى قائ ��د الفرق ��ة المذك ��ورة
م�س�ؤولية الأمن ف ��ي منطقتي �شارع
فل�سطين وزيونة التي �شهدت اغتيال
الباحث ه�شام الها�شمي.
وتوع ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،بع ��د �ساعات م ��ن اغتيال
الها�شمي" ،القتلة بمالحقتهم لينالوا
جزاءه ��م الع ��ادل" .و�أ�ض ��اف ف ��ي
بيان" :لن ن�سمح ب� ��أن تعود عمليات
االغتياالت ثانية �إلى العراق ،لتعكير
�صفو الأمن واال�ستقرار".
و�ش ��دد الكاظم ��ي عل ��ى �أن "الأجهزة
الأمني ��ة �س ��وف ل ��ن تدخر جه ��دا في
مالحق ��ة المجرمي ��ن ،و�سنعم ��ل بكل
جهودن ��ا ف ��ي ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د
الدولة ،و�أن ال قوة تعلو فوق �سلطة
القانون".

تجاهل ن�صائح بمغادرة بغداد بعد احتمالية ا�ستهدافه

مواقع �أمريكية :الها�شمي ركز على انتقاد الف�صائل املوالية لإيران وال�سيا�سيني الفا�سدين
 ترجمة  /حامد احمد
ه�ش ��ام الها�شمي المحل ��ل االمني البارز
والخبي ��ر ب�ش� ��ؤون تنظي ��م داع� ��ش
والمجاميع الم�سلحة االخرى اغتيل في
بغ ��داد االثنين بع ��د تلقي ��ه تهديدات من
مجاميع م�سلحة مدعومة من ايران .
اح ��د اف ��راد عائل ��ة المغ ��دور ق ��ال
لال�سو�شييتدبر� ��س دون ان يذك ��ر ا�سمه
ال�سب ��اب امني ��ة �إن م�سلحي ��ن ي�ستقلون
دراجة نارية اطلقوا النار على الها�شمي
( 47عام ��ا) وهو خ ��ارج المنزل في حي
زيون ��ة ف ��ي بغ ��داد .وا�ضاف ان ��ه �سمع
�صوت خم�س اطالقات نارية .
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ق ��ال م�س� ��ؤول امن ��ي
ل�صحيف ��ة وا�شنط ��ن بو�س ��ت طالبا عدم
ذكر ا�سمه ،ان م�سلحين كانوا ينتظرون
خ ��ارج منزل ��ه م�ستقلين دراج ��ة نارية،
وه ��رب الم�سلحون من م�س ��رح الحادث
بعد اغتياله .
م�س�ؤول ��ون امني ��ون طلب ��وا ع ��دم ذك ��ر
ا�سمهم قال ��وا ان الها�شمي لف ��ظ انفا�سه
االخيرة ف ��ي م�ست�شفى ابن النفي�س بعد
ت�أثره بجراح بليغة .
الها�شمي يعد من الخبراء والم�ست�شارين
االمنيي ��ن البارزي ��ن الذي دائم ��ا ما تتم
ا�ست�ضافته ف ��ي قن ��وات ف�ضائية محلية

وعربي ��ة وعالمية ،وغالبا م ��ا ت�ستقطب
خبرت ��ه االمني ��ة اهتم ��ام م�س�ؤولي ��ن
حكوميين و�صحفيين وباحثين .
ف ��ي غ�ض ��ون ا�سابي ��ع قبل مقتل ��ه ،اخبر
الها�شم ��ي مقربي ��ن من ��ه يث ��ق به ��م ان ��ه
يخ�ش ��ى ان يت ��م ا�ستهداف ��ه م ��ن قب ��ل
ملي�شي ��ات موالي ��ة الي ��ران .ا�صدق ��اء

ن�صح ��وه بان يه ��رب الى مدين ��ة اربيل
عا�صمة اقليم كرد�ستان ،لكنه تجاهلها .
الداف ��ع وراء اغتيال ��ه ل ��م يت�ض ��ح بع ��د،
ولك ��ن ح ��وادث اغتي ��ال م�شابه ��ة كانت
تتكرر خالل ذروة الح ��رب الطائفية في
العراق .
ب ��رزت �شه ��رة الها�شم ��ي كخبي ��ر ف ��ي

االن�شط ��ة الداخلية لتنظيم داع�ش ،حتى
ان التحالف الدولي ي�ست�أن�س بم�شوراته
االمني ��ة خالل �سنوات الح ��رب الطويلة
مع م�سلحي داع�ش .
بع ��د اعالن الع ��راق الن�صر عل ��ى داع�ش
ف ��ي ايلول ع ��ام  ،2017ح ��ول الها�شمي
اهتمامه اكثر تج ��اه الف�صائل الم�سلحة

الموالية اليران التي �شاركت في الحرب
�ض ��د داع�ش �ضمن ق ��وات الح�شد والتي
تتمت ��ع االن بنفوذ وا�سع في البالد .كان
دائم ��ا ما ينتق ��د ق�سم من ه ��ذه الف�صائل
الم�سلحة التي تمتلك �آالف من المقاتلين
المجهزين بمختلف اال�سلحة .
كان الها�شمي اي�ضا ناقدا مفوها للنخبة
ال�سيا�سي ��ة ف ��ي الع ��راق ويناق� ��ش ف ��ي
ق�ضايا ف�س ��اد تعم البالد على ح�سابه في
مواقع التوا�صل االجتماعي .وكتب في
تغري ��دة له قبل لحظات م ��ن مقتله حول
االنق�سام ��ات الطائفي ��ة والعرقي ��ة ف ��ي
الم�شهد ال�سيا�سي العراقي .
وكان لخب ��ر اغتياله �ص ��دى وا�سعا على
م�ستوى ال�شرق االو�سط والعالم ،وكان
بمثاب ��ة �صدم ��ة لزم�ل�اء له م ��ن باحثين
و�صحفيي ��ن و�شخ�صي ��ات اخرى عبروا
عن موا�ساتهم وحزنهم في تغريدات لهم
على مواقع التوا�صل االجتماعي .
المبعوث ��ة الخا�صة لالم ��م المتحدة في
العراق ،جيني ��ن بال�سخارت ،عبرت عن
�صدمته ��ا باغتي ��ال الها�شم ��ي وقالت في
تغريدة لها "ان االم ��م المتحدة ت�ستنكر
ب�شدة العم ��ل الجبان" داعي ��ة الحكومة
العراقي ��ة ال ��ى التح ��رك ب�سرع ��ة لجلب
القتلة امام العدالة .
�سفي ��ر االتحاد االوروبي ل ��دى العراق،

مارتن هوث ،قال في تغريدة له "ن�شارك
عائلة وا�صدقاء الفقي ��د ه�شام الها�شمي
احزانه ��م م ��ع موا�ساته ��م .يج ��ب جلب
مرتكبي هذه الجريمة ال�شنيعة للعدالة".
من جانبه رد ال�سفير البريطاني� ،ستيفن
هكي ،على حادث اغتيال الها�شمي بقوله
"لقد اوجعني و�آلمني �سماع خبر مقتل
ه�ش ��ام الها�شمي ،لق ��د فقد الع ��راق احد
اف�ض ��ل رجال ��ه المفكري ��ن ال�شجعان .ال
يمك ��ن له ��ذه الهجم ��ات ان ت�ستم ��ر� .إذ
يجب على الحكومة العراقية وبدعم من
المجتمع الدولي محا�سبة الجناة".
الباح ��ث العراق ��ي فن ��ار ح ��داد ،و�صف
الها�شم ��ي بانه "ذو عقلية ف ��ذة مده�شة،
ورج ��ل وق ��ور بح ��ق" .وق ��ال ان موت ��ه
ي�شكل خ�سارة وجريمة ال تغتفر.
وف ��ي رده عل ��ى م ��ا ق ��د ي�شكل ��ه مقت ��ل
الها�شم ��ي بالن�سبة للمحللي ��ن الناقدين،
ق ��ال حداد "اال�ص ��وات الناق ��دة دائما ما
تك ��ون عر�ض ��ة للتكتيم اذا تطل ��ب االمر
ذلك".
�أم ��ا المحلل ال�سيا�سي وزميل الها�شمي،
الخبي ��ر اح�سان ال�شمري ،قال ان الذين
قتل ��وه "�أرادوا كت ��م اال�ص ��وات الت ��ي
تعار�ض فكرهم" .والقى بالئمة اغتياله
عل ��ى انت�ش ��ار المجامي ��ع الم�سلح ��ة في
البالد .

الكثير ر�أوا في اغتيال الها�شمي م�ؤ�شرا
مقلق ��ا بوق ��ت تجاه ��د في ��ه الحكوم ��ة
لتقوي� ��ض ق ��درات مجامي ��ع م�سلح ��ة
وح�صر ال�سالح بيد الدولة .
في بيان له قال رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ان الق ��وات االمني ��ة العراقية
�سوف لن تدخر جهدا لمالحقة القتلة .
وا�ضاف في بيانه قائال "�سنبذل ق�صارى
جهودنا لح�صر ال�سالح بيد الدولة حتى
ال تتعدى اي قوة �سلطة القانون ".
وف ��ي وق ��ت مت�أخ ��ر م ��ن م�س ��اء االثنين
حث ��ت ال�سف ��ارة االميركي ��ة الكاظم ��ي
عل ��ى ان ي�سعى الى تحقي ��ق هذا الوعد،
وقالت في بيان لها على في�سبوك "ندعو
الحكوم ��ة العراقي ��ة ان تلق ��ي القب� ��ض
على قتلة الها�شم ��ي واخ�ضاعهم للعدالة
ب�سرعة ".
ف ��ي ق�س ��م م ��ن تغريدات ��ه االخي ��رة
قب ��ل مقتل ��ه ،عب ��ر الها�شم ��ي ع ��ن ا�سفه
لالنق�سامات المريرة التي تعانيها البالد
والف�ساد الذي ينخر نظامها ال�سيا�سي .
وقال في �آخر تغريدة له االحد" :حقوق
ودم ��اء وكرام ��ة العراقيين ق ��د �ضاعت،
وذهب ��ت اموالهم الى جي ��وب �سيا�سيين
فا�سدين ".
 عن� :أ�سو�شييتدبر�س،
ووا�شنطن بو�ست ،و CNN

محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

دولتان ..هل ت�سقط واحدة ؟
لي�س هناك �أر�ض �أكرث ا�ستباحة للدم من الأر�ض يف العراق ،ومل
تعرف الب�شرية ا�سرتخا�ص ًا لالن�سان مثل الذي تقوم به اجلماعات
الإ�سالمية امل�سلحة ،ولي�س هناك رعب توغل عميق�أ �أكرث من الذي
يعي�شه الفرد العراقي كل يوم ،هناك وح�شية يف كل �شيء ،وموتٌ ،
خرا ٌّ
يف ال ميكن �إ�سقاطه على �أي قانون �سماوي �أو و�ضعي ،وتبدو
املقارنات بينه وما قر�أناه يف التاريخ ال قيمة لها ،حتى ،نحن ،الذين
ع�شنا بط�ش النظام ال�سابق ،اخفقنا يف �إيجاد معادل الرعب واملوت
بني هذين الوح�شني ،ترى ما الذي يحدث؟ يف ظل حكومة ما زالت
عاجزة.
كانت امل�شاهد الفيديوية اخلا�صة مبقتل اخلبري ه�شام الها�شمي
والتي �شاهدناها مرعب ًة بحق ،ت�ستفز ال�ضمري االن�ساين فينا،
ت�ستغور اجل�سد الذي يحملنا فتنخره ومتيته -ال اريد �أن �أحتدث
عن �أهمية الرجل كخبري �أمني وعامل يف بحثه ور�ؤيته الثاقبة -لكنْ
ما يهمني هنا ،هو �صورة القاتل ،حامل البندقية ،الذي وقف �أمامه
و�أطلق النار ،هناك ،قوة مطلقة تدفع به ،ترى �أيّ قوة؟ فهو مل يلتق
الرجل ،ولي�س بينه وبني ه�شام �شيء من عداء وخ�صومة� ،أتراه كان
موقن ًا ب�أن ما يقوم به هو ق�صا�ص رباين �أو تكليف �شرعي ،مينحه
حرية القتل كاملة ،هو يعلم ب�أن الكامريات �سرت�صده وتدون ما
يقوم به ،ورمبا �ستتخلى اجلهة التي دفعت به عنه �إن وقع ب�أيدي
الق�ضاء.
�أ�سئلة مثل هذه تقودنا اىل �أنَّ القاتل ال يقدم على فعل القتل مبفرده،
و�أن اجلهة التي تدفع به تعلم علم اليقني �أنها ت�ستند على دعامات
�صلبة ،ال تخرتقها الدولة القائمة ،وهي قادرة على النفاذ اىل املكان
الذي تريده ،بل ولديها من الأ�سلحة ما تقدر به على املواجهة مع �أي
�سلطة ،فهي ال تخ�شى قوة الدولة ،لأنها متتلك القناعة التامة مبهامها،
وجملة ما تدافع عنه يتجاوز التكليف ال�شرعي والأمر الإلهي وعواقب
القتل واملواجهة اىل املحافظة على ما متلك ،ووجوب دميومته ،بل
ومقارعة من يريد الوقوف �أمامه ،هناك دولة قوية �أخرى ،متلك كل
�آليات الدولة ال�ضعيفة ،حتى �أنَّ وقود �سيارات الدفع الرباعي ،التي
قتلت الها�شمي �ستدفع فاتورتها الدولة ال�ضعيفة.
كل رهان املتظاهرين �سي�سقط �أمام الكاظمي ،و�سيو�صم مبا و�صم
به خلفه عبد املهدي� ،إن مل يبحث يف �ش�أن قتلة الها�شمي ،ويخل�ص
اىل نتيجة مقنعة ،ف�إما يكون الها�شمي �آخر قتيل على �أيدي اجلماعات
اخلارجة على القانون �أو يكون �آخر حجارة �سقطت من �صرح �أحالم
العراقيني بالتغيري� .شوط �أخري من مباراة ا�ستنفدت وقتها ال�ضائع،
فقد �أ�سقط دم الها�شمي جملة احلجج التي قبعت خلفها ،هو امتحان
�صعب بكل تاكيد ،فالأ�شهر الثالثة التي م�ضت على دولته ال ميكن
مقارنتها بال�سنوات الطويلة ،التي م�ضت على ت�أ�سي�س الدولة
الكربى ،ورمبا يخ�سر مقعده يف منازلة ب�سيطة ،لكنهم �سيخ�سرون
مملكتهم يف منازلة ال �أكرب منها �شيء.
بني عيني القاتل� ،صاحب البندقية الواحدة ،يكمن م�صري دولة قوية
كربى ،لكن ،هناك من يعول على الكاظمي قائ ًال  ":ترى هل تر�سم
الإطالقات التي ه�شمت ج�سد الها�شمي نهاية الدولة هذه.
�أ�سئلة مثل هذه تقودنا الى �أنَّ القاتل
ال يقدم على فعل القتل بمفرده ،و�أن
الجهة التي تدفع به تعلم علم اليقين
�أنها ت�ستند على دعامات �صلبة ،ال
تخترقها الدولة القائمة ،وهي قادرة
على النفاذ الى المكان الذي تريده،
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�أ�صدقاء الراحل :االبت�سامة مل تفارق وجه "خبرينا"

الع��راق يخ�س��ر �أحد مبدعيه برحيل ه�ش��ام الها�ش��مي

عامر م�ؤيد
خي ��م احل ��زن عل ��ى الأو�س ��اط االعالمي ��ة
وال�شعبي ��ة يف الع ��راق بعد اغتي ��ال املحلل
الأمن ��ي وال�سيا�س ��ي ه�ش ��ام الها�شم ��ي
بر�صا� ��ص جمهول�ي�ن يف منطق ��ة زيون ��ة
و�سط العا�صمة بغداد.
وفور الإعالن عن مفارقة الها�شمي للحياة،
�أك ��د رئي�س احلكومة �أنه ل ��ن ي�سمح بعودة
م�سل�س ��ل االغتي ��االت اىل امل�شه ��د العراقي
مرة �أخرى.
وقدم رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي،
تعازيه مبقتل اخلب�ي�ر ال�سرتاتيجي ه�شام
الها�شمي ،وقال الكاظمي يف بيان له تلقينا
ببالغ احلزن والأ�سف ،نب�أ ا�ست�شهاد اخلبري
ال�سرتاتيجي ،ه�شام الها�شمي ،الذي اغتيل
عل ��ى ي ��د جمموع ��ة م�سلح ��ة خارج ��ة ع ��ن
القانون" ،مبين ��ا �أن "الفقيد كان من �ص ّناع
الر�أي على ال�ساح ��ة الوطنية ،وكان �صوت ًا
م�سان ��د ًا لقواتن ��ا البطل ��ة يف حربه ��ا عل ��ى
ع�صاب ��ات داع�ش ،و�ساهم كث�ي�ر ًا يف �إغناء
احلوارات ال�سيا�سية والأمنية املهمة".
وتوعد الكاظمي "القتلة مبالحقتهم لينالوا
جزاءه ��م الع ��ادل" ،م�ش�ي�ر ًا اىل "�أنن ��ا ل ��ن
ن�سمح ب�أن تعود عملي ��ات االغتياالت ثانية
اىل امل�شه ��د العراق ��ي ،لتعكري �صف ��و الأمن
واال�ستقرار".
وتاب ��ع �أن "الأجه ��زة الأمني ��ة �س ��وف ل ��ن
تدخ ��ر جه ��د ًا يف مالحقة املجرم�ي�ن" ،الفت ًا
اىل "�أنن ��ا �سنعمل ب ��كل جهودنا على ح�صر
ال�س�ل�اح بيد الدول ��ة ،و�أن ال قوة تعلو فوق
�سلطة القانون".
ويع ��د الها�شم ��ي �أول م ��ن ك�ش ��ف ع ��ن
قي ��ادات تنظي ��م "داع� ��ش" يف كل م ��ن
الع ��راق و�سوريا ،حيث اف�ص ��ح عن �أ�سماء
ومعلوم ��ات تخ�ص قي ��ادات التنظيم و�آلية
عمله ��م ،ول ��دى الها�شم ��ي م�ؤلف ��ات عديدة
منه ��ا كتاب (ع ��امل داع� ��ش) ،وكت ��اب (نبذة
ع ��ن تاري ��خ القاع ��دة يف الع ��راق) ،وكتاب
(تنظيم داع�ش م ��ن الداخل) ،كما لديه �أكرث
من  500مقالة وبحث من�شور يف ال�صحف
واملج�ل�ات العراقي ��ة والعربي ��ة والأجنبية
عن اجلماعات املتط ّرفة.
فيم ��ا و�ص ��ف �أح ��د �أف ��راد عائل ��ة ه�ش ��ام
الها�شمي ،عملية اغتيال فقيدها بـ "البائ�سة
وال�ضعيفة ،وب�أنه عم ��ل غادر" ،م�شري ًا �إىل
�أن  7-6ر�صا�ص ��ات اخرتق ��ت ج�س ��ده يف
العملية التي نفذها �أربعة �أ�شخا�ص.
وق ��ال �أح ��د �أقرب ��اء الها�شم ��ي ،م ��ن �أم ��ام
م�ست�شفى ابن النفي� ��س التي نقل �إليها فور
ا�ستهداف ��ه� ، ،إن "الها�شم ��ي كان الناط ��ق
با�س ��م الفق ��راء و�صاح ��ب معلوم ��ة ،ولديه

ر�ساله �صادقة
وم�ض ��ى بالق ��ول ،ب�أنه ��م ال يعتق ��دون �أن
�أح ��د ًا ا�ستط ��اع مواجهة ه�ش ��ام ،يف كلمته
�أو رده يف ال ��ر�أي العام الذي ينقله ،والذي
كان موجه� � ًا للجمي ��ع مب ��ا فيه ��ا اخلروقات
الأمنية.
و�س ��رد قريب الها�شم ��ي تفا�صي ��ل اغتياله،
الت ��ي متت عن طريق � 4أف ��راد كانوا قدموا
بدراجت�ي�ن ناريت�ي�ن ،وعن طري ��ق بندقية،
والتي ظهرت يف لقط ��ات كامريات املراقبة
الت ��ي �سجلت الواقع ��ة ،ليتعر�ض لـ � 6إىل 7
�إطالقات �أردته قتي ًال.
وع ��ن حما�سب ��ة اجلن ��اة ،ق ��ال �إن ذل ��ك م ��ن
واج ��ب اجلهات الأمنية ورئي� ��س الوزراء،
م�صطف ��ى الكاظمي الذي كان ق ��د �أمر بنزع
ال�سالح وح�صره بيد الدولة.
�أ�صدق ��اء الراح ��ل وهم ك�ث�ر ،كتب ��وا كثري ًا
عنه يف ف�ض ��اء الفي�سبوك ،مت�أثرين برحيل
�صديقهم املع ��روف بابت�سامته يف وجه من
ي�صادفه.
وكت ��ب الإعالم ��ي عم ��اد اخلفاج ��ي "قتلتم
ه�شام  ..وقد و�صلت ر�سالتكم.
نع ��م ،اغتيالك ��م له�ش ��ام الها�شم ��ي خ�سارة
كبرية لنا ،و�إ�س ��كات ل�صوت كان ب�شجاعته
وحتليالت ��ه ومعلومت ��ه الدقيق ��ة يف�ض ��ح

ر�صد اعالمي وت�صحيح معلومات
في الوقت الذي حترص فيه الش��ركة العامة لتعبئ��ة وخدمات الغاز على تقدمي أفضل اخلدمات للمواطن
الكرمي وباخلصوص في ما يتعلق بالغاز الس��ائل ،تؤكد الش��ركة متابعاتها ورصدها ملا يُ َح ّرر من أخبار في
الوكاالت والصحف ،بغية ايصال الصورة الصحيحة للمتلقي مبا يوازي اهداف ومهام الشركة.
ومن هذا املنطلق ،فقد تابعنا ما نُشر في صحيفة الصباح بعددها الصادر  4866في  6متوز  2020واملنشور
في وكالة الفرات نيوز  ،واالقتصادية نيوز ،وما تداولته املواقع االعالمية بهذا الصدد.
الصحفي أعاله وكالتالي :
نود ان نصحح املعلومات الواردة في التقرير ٌ
 -1ان الش��ركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز هي ليس��ت ش��ركة منتجة للغاز الس��ائل  ،وامنا تنحصر
مهامها في هذا اجلانب باستالم املنتوج من الشركات املنتجة وتقوم بتعبئة أسطوانات الغاز عبر معامل
التعبئة املنتش��رة في العراق س��واء كان��ت احلكومية او األهلية والذي يتم بعد ذل��ك ايصالها للمواطن
الكرمي والقطاعات األخرى املستفيدة منها عبر ساحات البيع املباشر والوكالء اجلوالني املعتمدين رسميا
من قبل شركة توزيع املنتجات النفطية ،وان التقرير اخلبري اعاله  ،لم يكن دقيقا ً في نقل املعلومة  ،اذ ان
انتاج الغاز الس��ائل تقوم به ش��ركات متخصصة تابعة لوزارة النفط ايضاً ،كشركة غاز اجلنوب وشركة
غاز البصرة وشركة غاز الشمال  ،باإلضافة الى عدد من الشركات اخملتصة األخرى ومن ضمنها املصافي
،عبر عملياتها االنتاجية املعروفة.
 45004طن يوميا بجميع فروعها  ،وهذا الرقم هو  -في احلقيقة -
2
االستهالك اليومي للغاز من قبل املواطن وليس االنتاج كما اشرنا في الفقرة أعاله ،اما موقف االسطوانات
املعبأة في معامل التعبئة كافة في العراق فإنه يصل تقريبا ً الى  380الف اسطوانة يوميا .
 -3مبا يتعلق مبوضوع اضافة منظومات الغاز للسيارات ،فقد ذكر التقرير مفردة (حتوير) السيارات ،فنؤكد
ان ه��ذه العملية هي (إضافة) وليس (حتوير) وقد اكدنا ه��ذه املعلومة في الكثير من اللقاءات الصحفية
س��واء كانت من قبل اإلدارة العليا او عن طريق مواقعنا اإللكترونية الرس��مية ،بغية عدم خلط املفردات
على املتلقي بهذا الصدد.
ان نق��ل الص��ورة للمتلق��ي ،يج��ب ان تكون دقيقة الس��يما ما يحرر م��ن قبل الصحفي�ين ،ألن أي خطأ
ف��ي املعلومة ق��د يكون له مردودات س��لبية  ،وهي بالتالي ال ت��وازي حجم ونوع النش��اط الذي تقوم به
الشركة.
من هنا ندعوا جميع االخوة الصحفيني ووسائل اإلعالم بتوخي الدقة واملوضوعية في النشر واستسقاء
املعلومات املؤكدة من املصدر الرسمي.

�شعبة العالقات واالعالم
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معم��ل كونكري��ت جاهز نوع  vurmakتركي س��عة  100م / 3س��اعة
شغال وبحالة جيدة ويحتوي على ثالث سايلوات اسمنت سايلو واحد
بس��عة  200طن واثنان بس��عة  120طن مع كاف��ة امللحقات ومختبر
للفح��ص داخل حاوية حدي��د  12متر وثالث كرفان��ات  12متر مكاتب
ومنام وكرفانات عدد  2أبو ( 6م) مكاتب وتريال سايلو سمنت بلك بدون
رأس تري�لا املوق��ع بصرة – ك��وت ثويني مقابل صناعي��ة حمدان جهة
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�أكاذيب قادتكم وحمطاتكم وكتائبكم.
نع ��م ،و�صل ��ت ر�سالتكم ب� ��أن بغ ��داد لي�ست
�آمن ��ة لنا بوجودكم ،لك ��ن هذه جمرد �أوهام
�آمنتم بها !
لن نه ��رب منكم ه ��ذه امل ّرة ،ول ��ن نرتك لكم
بغ ��داد كي ت�ستفردوا به ��ا وب�أهلها ،فهي لنا
ب�ساحات حتريرها الت ��ي ترف�ض قنا�صيكم
وذيولكم امللثمة.
لن ��ا العراق ولكل حامل ببنائ ��ه بيت ًا للجميع
 ..ولكم اجلحور التي �سبقكم �إليها عبد الله
امل�ؤمن بال�سالح والقتل واالغتيال مثلكم"٠
فيم ��ا كتب ال�صحفي عل ��ي ح�سني  :لقد حفر
ه�ش ��ام الها�شمي ا�سمه على جدارية العراق
احلقيق ��ي ،ك�صوت م�ضيء يف عتمة الزيف
الإعالمي .
وف ��ور اغتي ��ال الها�شم ��ي ،ق ��دم رئي� ��س
اجلمهوري ��ة برهم �صال ��ح ،التعازي مبقتل
اخلبري الأمن ��ي ه�شام الها�شمي ،فيما �أ�شار
اىل �أن �أق ��ل الواجب الك�ش ��ف عن املجرمني
و�إحالتهم اىل العدالة.
وق ��ال �صال ��ح يف تغري ��دة ل ��ه عل ��ى تويرت
ان "�إغتي ��ال الباح ��ث ال�ص ��ادق اخلل ��وق
الوطن ��ي ه�شام الها�شمي -على يد خارجني
عل ��ى القان ��ون ،جرمية خ�سي�س ��ة ت�ستهدف
الإن�س ��ان العراقي وحق ��ه يف احلياة احلرة

الكرمية ،وت�ستهدف القيم التي ارت�ضيناها
للوطن فيما بعد حقبة اال�ستبداد".
و�أ�ض ��اف �أن "�أق ��ل الواج ��ب الك�ش ��ف ع ��ن
املجرم�ي�ن و�إحالته ��م اىل العدال ��ة ،ل�ضمان
الأمن وال�سالم لبلدنا"
و�آخ ��ر م ��ا كتبه الراح ��ل الها�شم ��ي كان عن
االنق�سامات العراقية حيث قال-:
ت�أكدت االنق�سامات العراقية بـ :
1عُرف املحا�ص�صة الذي جاء به االحتالل"�شيعة� ،سنة ،كرد ،تركمان� ،أقليات" الذي
جعل العراق يف مكونات.
2الأحزاب امل�سيط ��رة "ال�شيعية ،ال�س ّنية،الكردي ��ة ،الرتكمانية "..الت ��ي �أرادت ت�أكيد
مكا�سبها عرب االنق�سام.
3الأحزاب الدينية التي ا�ستبدلت التناف�ساحلزبي بالطائفي.
�صديق الراحل لفرتات ،الإعالمي وال�شاعر
عل ��ي وجي ��ه كت ��ب "م ��ا ر�أي ��تُ �أع � ّ�ف ل�سان ًا
من ��ك ،وال �أ�ش ّد خلق ًا ،وال �أك�ث�ر كرم ًا ،و�أنت
مت� � ّد يدي ��ك باحل�سن ��ى ،لأ�صدقائ � َ�ك وملَن ال
تعرفهم.
و�أ�ض ��اف "م ��ا ت� ّأخ ��رت م� � ّرة عل ��ى جن ��دة
�صدي ��ق ،وم ��ا ر�أيتُ �أ�شجع من ��ك يف حربنا
على داع�ش ،حني ّ
حطمتهم حتطيم ًا ،وكنتَ
لوح ��دك كتيب ًة مبواجه ��ة �إعالمهم ،و�أخذتَ
ب�أيدين ��ا  -نحن ال�صغار �آن ��ذاك  -وجعلتنا
نوقفهم"
"كن ��تَ �أخ ًا كبري ًا ،ومع ّلم� � ًا ،مليئ ًا بالهدايا
والكت ��ب الن ��ادرة ،واالبت�سام ��ة ال�صادق ��ة
التي ال ا�صفرار بها"٠
الأم ��ر جم� � ّرد توقيت ي ��ا ه�شام� ،أن ��تَ فقط
�سبقتنا ،لأنك دوم ًا كنتَ ت�سبقنا �إىل اخلطر
واملكارم ،يكفيك �شرف� � ًا �أنك وا�ضحُ الوجه،
ويكفيه ��م ع ��ار ًا �أنه ��م اغتال ��وك وح ّر�ض ��وا
عليك بوجوه خمفيّة ،و�أ�سماء هي العار.
ه�ش ��ام الها�شم ��ي ،ول ��د يف � 9آي ��ار ع ��ام
 ،1973وهو م� ��ؤرخ وباح ��ث يف ال�ش�ؤون
الأمني ��ة وال�سرتاتيجي ��ة واجلماع ��ات
املتط ّرف ��ة ،وخمت�ص مبلف تنظيم "داع�ش"
و�أن�ص ��اره ،وعم ��ل الها�شم ��ي يف حتقي ��ق
املخطوطات الرتاثي ��ة الفقهية واحلديثية،
م ��ع �أن حت�صيل ��ه الأكادمي ��ي بكالوريو�س
�إدارة واقت�صاد من ق�سم الإح�صاء.
الها�شم ��ي حا�ص ��ل عل ��ى الإج ��ازة العلمي ��ة
يف احلدي ��ث النب ��وي ال�شري ��ف ،ولدي ��هِ
اهتمام بتاري ��خ احلافظ الذهب ��ي ،واعتقل
وحكم علي ��هِ بال�سجن من قب ��ل نظام �صدام
ح�س�ي�ن ،ثم خرج م ��ن ال�سجن ع ��ام ،2002
وبعد ع ��ام  ،2003ان�ص ��رف �إىل العمل يف
ال�صحافة ،وبد�أ ي�ش ��ارك يف كتابة التقارير
والوثائقي ��ات م ��ع ال�صح ��ف والقن ��وات
الأجنبي ��ة ،وب ��د�أ يكتب مدون ��ة عن خريطة

اجلماعات امل�سلحة يف العراق.
وعمل الها�شمي يف �أماكن عدة ،و�شغل عدة
منا�صب منها مدير برنام ��ج الأمن الوطني
ومكافح ��ة الإرهاب يف مركز �آكد للدرا�سات
واالبح ��اث ال�سرتاتيجي ��ة ،وم�ست�ش ��ار
�أمني ملر�صد احلري ��ات ال�صحفية العراقي،
وع�ض ��و فري ��ق م�ست�شاري ��ن جلن ��ة تنفي ��ذ
ومتابع ��ة امل�صاحل ��ة الوطني ��ة يف مكت ��ب
رئي�س ال ��وزراء ،وع�ض ��و اللجن ��ة العلمية
مل�ؤمت ��ر بغداد ملكافح ��ة الأره ��اب ،حما�ضر
مل ��ادة مكافح ��ة الأره ��اب يف الأكادميي ��ات
الأمني ��ة ،وباحث زائ ��ر يف مرك ��ز النهرين
للدرا�س ��ات ال�سرتاتيجي ��ة ،ه ��ذا و�أعلن ��ت
وزارة الداخلي ��ة ت�شكي ��ل جلن ��ة حتقيقي ��ة
برئا�س ��ة وكي ��ل ال ��وزارة لال�ستخب ��ارات
والتحقيق ��ات االحتادي ��ة وع�ضوي ��ة مدي ��ر
عام اال�ستخب ��ارات ومدي ��ر مكافحة اجرام
بغ ��داد تتوىل التحقيق يف ح ��ادث االغتيال
والو�صول اىل اجلناة
كم ��ا �أم ��ر وزي ��ر الداخلية عثم ��ان الغامني
بت�شكي ��ل جمل� ��س حتقيق ��ي برئا�س ��ة وكيل
الوزارة ل�ش�ؤون الأمن االحتادي وع�ضوية
مديرية التفتي�ش املهني والإداري ومديرية
عملي ��ات ال ��وزارة بح ��ق القطع ��ة الأمني ��ة
املا�سكة للأر�ض يف موقع احلادث.
م ��ن جهتها ندّدت مفو�ضي ��ة حقوق الإن�سان
يف العراق� ،أم�س الثالثاء ،باغتيال الباحث
واخلبري الأمني ه�شام الها�شمي.
وقال ��ت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان تلق ��ت امل ��دى
ن�سخ ��ة من ��ه �إن "اغتي ��ال الها�شمي جرمية
مروع ��ة و�إنتهاك �صارخ حلق ��وق الإن�سان،
وت�ضع حكومة الكاظمي �أمام حتدي فر�ض
القانون �أو �إ�ستمرار حلالة الالدولة".
وتابع ��ت" ،وتدين املفو�ضية العليا حلقوق
االن�س ��ان يف الع ��راق اجلرمي ��ة الب�شع ��ة
والعم ��ل اجلب ��ان الت ��ي ق ��ام ب ��ه �أ�شخا� ��ص
م�سلح ��ون م�س ��اء �أول �أم� ��س االثن�ي�ن 6
مت ��وز  ، 2020و�أودت بحي ��اة اخلب�ي�ر
بال�ش�أن ال�سيا�س ��ي والأمني الدكتور ه�شام
الها�شمي".
و�أ�ضاف ��ت" ،ت�ؤك ��د املفو�ضي ��ة �أن ع ��ودة
االغتياالت �أو ا�ستمرارها بامل�شهد العراقي
�إمن ��ا ي ��دل عل ��ى �ضع ��ف الأجه ��زة الأمني ��ة
�أو �إهماله ��ا عل ��ى ح�س ��اب حي ��اة العراقيني
و�أمنهم وحريتهم".
ولفت ��ت �إىل �أن "احلكوم ��ة احلالية مطالبة
ب�شكل عاجل بو�ضع حد لإراقة الدم العراقي
والقب�ض على اجلناة و�إنزال العقاب العادل
به ��م ،كما وتطالب املفو�ضي ��ة باعالم الر�أي
العام بنتائج التحقيق ��ات باالغتياالت التي
رافق ��ت تظاهرات ت�شري ��ن الأول وما تالها
من �أحداث".
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معالي الكلمة

ّ
ي��ت�����ص��در ا���س��ت��ف��ت��اء �أج���م���ل الأه��������داف ف���ي ال���دق���ائ���ق الأخ���ي���رة
� أم���ج���د را����ض���ي

مهازل االنتخابات!

 بغداد  /حيدر مدلول
�سيك ��ون يوم الثال ��ث والع�شرين من �شهر
متوز اجل ��اري يوم ًا حا�سم� � ًا �إذ �سيتحدّد
في ��ه م�ستقبل الن�سخ ��ة احلالية من دوري
�أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم ال ��ذي � ّأجل ��ت
مناف�س ��ات ال ��دور الأول للمجموع ��ات
الثماني ��ة مبنطق ��ة الغ ��رب وال�ش ��رق منذ
�شهر �شباط املا�ضي بع ��د ّ
تف�شي فايرو�س
ً
كورونا امل�ستج ��د (كوفيد  )19-قادما من
مدين ��ة ووه ��ان ال�صيني ��ة يف ع ��دد كب�ي�ر
م ��ن بل ��دان الق ��ارة ال ��ذي و�صل ��ت �أعداد
�ضحاي ��اه م ��ن امل�صاب�ي�ن اىل 2625565
�شخ�ص� � ًا وبلغ ��ت ع ��دد الوفي ��ات 63186
حت ��ى �صب ��اح يوم �أم� ��س الثالث ��اء ح�سب
�آخر �إح�صائي ��ة مت ن�شرها من قبل منظمة
ال�صحة العاملية.
و�سيعق ��د املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد
الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم برئا�سة البحريني
�سلم ��ان بن �إبراهي ��م اجتماع� � ًا ا�ستثنائي ًا
برئا�س ��ة البحرين ��ي �سلمان ب ��ن �إبراهيم
ع�ب�ر االت�ص ��ال املرئ ��ي الفيدي ��و ملناق�ش ��ة
التو�صيات النهائي ��ة التي �ستقدّمها جلنة
امل�سابق ��ات بخ�صو� ��ص �إقام ��ة اجل ��والت
املتبقية م ��ن دور املجموع ��ات ودور ثمن
النهائ ��ي ودور رب ��ع النهائي ودور ن�صف
النهائ ��ي بنظام التجم ��ع يف دولة واحدة
خ�ل�ال الف�ت�رة من الراب ��ع ع�شر م ��ن �شهر
�أيل ��ول ولغاي ��ة الثال ��ث من �شه ��ر ت�شرين
الأول املقبلني من �أج ��ل اعتمادها و�إعالن
الق ��رار النهائ ��ي من خالل �إ�ص ��دار جدول
كام ��ل جلمي ��ع املباري ��ات والك�ش ��ف ع ��ن
الدولة التي �ست�ضيّف املناف�سات مبوجب
ال�شروط والتعليمات التي �سيتم و�ضعها
مب ��ا يت�ل�اءم م ��ع الربوتوك ��ول ال�صح ��ي
ال�شام ��ل ال�صادر من قب ��ل االحتاد الدويل
لك ��رة الق ��دم جلمي ��ع االحت ��ادات القارية
التابعة له بخ�صو�ص ا�ستكمال م�سابقاته
التي ي�شرف عليها يف ظل اجلهود ملكافحة
وباء كورونا.
نظام الذهاب والإياب

وعق ��دت دائ ��رة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم �سل�سل ��ة م ��ن
االجتماعات م ��ع ممثلي احت ��ادات غربي
الق ��ارة من ��ذ �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي والف ��رق
رحبت ب�إقام ��ة اجلوالت
امل�شارك ��ة حي ��ث ّ
الأربع املتبقية من عمر امل�سابقة يف الدور
الأول م ��ن دوري �أبطال �آ�سي ��ا لكرة القدم
 2020بنظام التج ّم ��ع و�إجراء املباريات
االق�صائي ��ة اعتبار ًا م ��ن دور ثمن النهائي
و�ص ��و ًال اىل املب ��اراة النهائي ��ة بنظ ��ام
الذهاب فقط ،فيم ��ا ي�ص ّر ممثلو احتادات
�شرق ��ي الق ��ارة عل ��ى ا�ستم ��رار نظ ��ام
الذه ��اب والإي ��اب حتت ذريع ��ة تخفي�ض
ال�صحي وفتح خطوط
�إجراءات احلظ ��ر
ّ
الطريان وع ��ودة املناف�سات اىل دورياتها

الق ��رار النهائ ��ي بخ�صو� ��ص ا�ستكم ��ال
اجل ��والت الأرب ��ع املتبقي ��ة من عم ��ر دور
املجموعات وف�ت�رة �إقامتها والدولة التي
ت�ضييف املناف�سات من �أجل �إعداد برنامج
فني يتم مناق�شت ��ه مع جمل�س �إدارة نادي
ال�شرط ��ة الريا�ضي يف �ض ��وء التطورات
احلا�صل ��ة بخ�صو� ��ص جائح ��ة كوفي ��د -
� 19أم�ل ً�ا يف حتقي ��ق نتائ ��ج جيدة ميحو
بها �آث ��ار توا�ض ��ع النتائ ��ج يف اجلولتني
االوىل والثاني ��ة الت ��ي و�ضع ��ت الفري ��ق
باملرك ��ز الراب ��ع والأخ�ي�ر بر�صي ��د نقطة
واح ��دة فقط بفارق ث�ل�اث نقاط عن فريق
�أهل ��ي جدة ال�سع ��ودي مت�صدر املجموعة
الأوىل وو�صيفه فريق الوحدة الإماراتي
وبف ��ارق الأه ��داف ع ��ن فري ��ق ا�ستق�ل�ال
طهران الإيراين �صاحب املركز الثالث.
هدف را�ضي

و�ستج ��ري مناف�س ��ات دوري الأبط ��ال
ب�ش ��كل منف�صل بني ال�ش ��رق والغرب منذ
مراحل ��ه الأوىل وحت ��ى ن�ص ��ف النهائ ��ي
حيث يواج ��ه ممثل الغ ��رب نظريه ممثل
ال�ش ��رق يف املباراة النهائية فقط التي من
املق� � ّرر �أن جتري يوم اخلام� ��س من �شهر
كانون الأول املقبل.
وح � �دّدت جل�ن��ة امل���س��اب�ق��ات يف االحت��اد
الآ�سيوي ي��وم اخلام�س ع�شر من �شهر
�آب املقبل موعد ًا لرفع القائمة الآ�سيوية
الأولية اجلديدة للفرق  32امل�شاركة يف
الدور الأول التي ت�ض ّم  30العب ًا فقط من
�أجل اعتمادها و�سيتم املوافقة على حذف
و�إ�ضافة ثمانية العبني ُجدد قبل �أ�سبوع
واحد فقط من �أول مباراة ر�سمية
للفريق يف دوري �أب �ط��ال �آ�سيا
بواقع خم�سة العبني لأي �سبب
الع� � � � �ب � �ي� ��ن
وث� �ل��اث� � ��ة
ح � �ي� ��ث
ل�ل�إ� �ص��اب��ة
�� �س� �ت� �ك ��ون
ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة
ح � � �� � � �س� � ��ب
�أنظمةالبطولة
على �ضوء االجتماع
الأخ� �ي��ر ال � ��ذي ع �ق��د ي��وم
الثالث من �شهر ح��زي��ران املا�ضي ب�ين
دائ ��رة امل�سابقات م��ع ممثلي احت��ادات
وف��رق الغرب وال�شرق على �أث��ر انتهاء
ع �ق��ود ع��دد ك�ب�ير م��ن العبيها نتيجة
تداعيات املر�ض اخلطري الذي �أحلق
�ضرر ًا كبري ًا باللعبة ال�شعبية الأوىل
بالعامل وك ّلف الفرق خ�سائر باهظة

�أدى اىل وق��وع�ه��ا ب ��أزم��ة م��ال�ي��ة خانقة
تط ّلب ق�ي��ام ع��دد م��ن ال ��دول ب�إقرا�ضها
تدعيم القيثارة
الأموال من �أجل ا�ستعادة و�ضعها بن�سبة
 % 40ودف � ��ع م�ب��ال��غ وتوا�صل �إدارة ن ��ادي ال�شرطة الريا�ضي
ال تتجاوز
عقود ورواتب باالتف ��اق مع املالك التدريب ��ي بقيادة عبد
مال كا تها الغن ��ي �شه ��د يف تدعي ��م �صف ��وف الفريق
الأول لك ��رة الق ��دم م ��ن خ�ل�ال التعاقد مع
العب�ي�ن حمليني ج ��دد وحمرتف�ي�ن �أبدوا
رغبته ��م بالدف ��اع ع ��ن �سمع ��ة القيث ��ارة
اخل�ضراء يف اال�ستحقاقات املقبلة ومنها
البطول ��ة الآ�سيوي ��ة التي يداف ��ع فيها عن
الك ��رة العراقية ف�ضال عل ��ى جتديد عقود
عدد م ��ن الالعب�ي�ن الذين مثل ��وا باملو�سم
املن�ص ��رم الذي مت الغا�ؤه م ��ن قبل الهيئة
التطبيعية يف احت ��اد كرة القدم �إثر عدم
احل�ص ��ول على موافقة نهائية من قبل
اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة
الوطني ��ة يف جمل� ��س ال ��وزراء
بع ��ودة ا�ستئن ��اف الن�ش ��اط
الريا�ض ��ي ومنه ��ا امل�سابق ��ات
املحلية من جديد نتيجة لتزايد
مع ��دل الإ�صاب ��ات والوفيات
بني املواطنني لعدم التزامهم
بالتعليم ��ات وال�ضواب ��ط
بخ�صو� ��ص
ال�ص ��ادرة
التباعد االجتماعي وارتداء
الكمامات والكفوف واحلجر
املنزيل خالل فرتة حظر التجوال ال�شامل
�أو اجلزئي.
ويرتق ��ب املدرب عبد الغني �شهد ومالكه
امل�ساعد املكون م ��ن حيدر جنم وعبا�س
عبيد وعماد ها�شم مدرب حرا�س املرمى
و�سردار حمم ��د مدرب اللياق ��ة البدنية
التدريبية والعبيها.

مت�س ��ك مهاج ��م فريق
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ّ
الق ��وة اجلوية لك ��رة القدم �أجم ��د را�ضي
يو�س ��ف باملرك ��ز االول للي ��وم ال�ساد� ��س
عل ��ى الت ��وايل يف ا�ستفت ��اء �أجم ��ل
�أه ��داف الدقائ ��ق الأخ�ي�رة الت ��ي �سجلت
بتاري ��خ ك�أ� ��س الآ�سيوي لك ��رة القدم عرب
الت�صوي ��ت اجلماه�ي�ري ال ��ذي �أقام ��ه
املوق ��ع الإلك�ت�روين لالحت ��اد الآ�سي ��وي
ال ��ذي �سينتهي يف ال�ساعة احلادية ع�شرة
�صباح غ ��د اخلمي�س املواف ��ق التا�سع من
�شهر متوز اجلاري.
وح�ص ��ل اله ��دف ال ��ذي �سجل ��ه املهاج ��م
�أجم ��د را�ض ��ي يو�س ��ف مبرم ��ى فري ��ق
الوح ��دة ال�س ��وري بالدقيق ��ة الرابعة من
الوق ��ت ال�ضائ ��ع م ��ن مب ��اراة الإي ��اب يف
نهائ ��ي منطقة غ ��رب �آ�سيا ي ��وم ال�ساد�س
والع�شري ��ن م ��ن �أيل ��ول  2017مبلع ��ب
�سع ��ود بن عب ��د الرحم ��ن لن ��ادي الوكرة
الريا�ضي بالعا�صمة القطرية الدوحة على
ن�سبة بلغت  %77من عدد امل�صوّ تني البالغ
عدده ��م  9986متفوق� � ًا بف ��ارق كبري على
ه ��دف و�صيفه الربازيل ��ي �أدي�سون العب
فري ��ق بري�سيج ��ا جاكرت ��ا االندوني�س ��ي
الذي �أحرزه مبرمى �سونغ الم الفيتنامي
ي ��وم الرابع ع�شر من �شهر �آذار  2018يف
املب ��اراة الت ��ي ج ��رت على ملع ��ب غيلورا
بون ��غ كارن ��و وح�ص ��ل عل ��ى ن�سب ��ة %21
وتقا�سم املركز الثالث كال من هدف ما�سيه
�سايغاين العب فريق �أبها ين دكا البنغايل
الذي �سجل ��ه مبرمى فريق ميرنفا بنجاب
الهن ��دي وهدف �ستي ��ب بالزيب ��ات العب
فري ��ق ه ��وم يونايت ��د الفيتنام ��ي مبرمى
فريق غلوبال ي ��وم الثالثني من �شهر �أيار
 2017بعد ح�صولهما على ن�سبة  %1فيما
كان املرك ��ز الرابع والأخ�ي�ر للهدف الذي
�سجل ��ه ميهايل تيت ��و العبب فري ��ق التني
�أ�سبري القريغيز�ستاين مبرمى اال�ستقالل
ي ��وم ال�ساد�س ع�شر من �شه ��ر �أيار 2018
حيث ح�صل على ن�سبة .%0

بالوتيلي يرغب في خو�ض التجربة مع ال�شارقة الإماراتي
 بغداد  /املدى
يج ��ري جمل� ��س �إدارة �شرك ��ة كرة الق ��دم بنادي
ال�شارق ��ة الإماراتي مباحث ��ات �سريعة متوا�صلة
مع موري�س باجنيلو وكيل �أعمال مهاجم املنتخب
الإيط ��ايل ال�ساب ��ق بالوتيلي من �أج ��ل التوا�صل
اىل اتفاق نهائي للعب يف �صفوف الفريق الأول
لكرة القدم باملو�سم  2021-2020بعد �أيام قليلة
من ا�ستغناء نادي بري�شيا عن خدماته .
وذك ��رت �صحيف ��ة �سب ��ورت بري�س ��ا الإيطالي ��ة
املتخ�ص�ص ��ة ب�ش� ��ؤون ك ��رة الق ��دم �أن ماري ��و
بالوتيل ��ي �أع ��رب ع ��ن رغبت ��ه يف خو�ض جتربة
احرتافي ��ة جدي ��دة يف دوري اخللي ��ج العرب ��ي
الإماراتي لك ��رة القدم من بواب ��ة فريق ال�شارقة
حام ��ل لقب الن�سخ ��ة املا�ضية من �أج ��ل ا�ستعادة
م�ستواه من جديد راف�ض ًا عر�ض ًا مغري ًا تلقاه من
�إدارة نادي غلطة �سراي الرتكي .
و�ساهم ��ت امل�شاكل الكثرية الت ��ي دخلها املهاجم

بالوتيل ��ي م ��ع فري ��ق بري�شي ��ا خ�ل�ال املو�س ��م
احل ��ايل م ��ع مدربه دييغ ��و لوببيز دف ��ع جمل�س
الإدارة اىل اال�ستغن ��اء ع ��ن خدمات ��ه بعد عودة
مناف�س ��ات دوري الدرج ��ة الأوىل االيط ��ايل
�إثر توق ��ف ا�ضط ��راري دام ثالثة ا�شه ��ر ب�سبب
انت�شار فايرو� ��س كورونا امل�ستجد حيث �أ�صبح
�ساب ��ع فري ��ق يلع ��ب ل ��ه يف ال�سن ��وات االخرية
بعد انرت ميالن ومي�ل�ان االيطاليني ومان�ش�سرت
�سيت ��ي وليفربول االنكليزيني وني�س ومر�سيليا
الفرن�سيني.
وم ��ن امل�ؤم ��ل ان ت�شه ��د االي ��ام الثالث ��ة املقبل ��ة
جولة نهائية متهد نحو اع�ل�ان التعاقد الر�سمي
ب�ي�ن الطرفني والت ��ي �ستكون من اب ��رز �صفقات
االنتق ��االت ال�صيفي ��ة خ�ل�ال املو�س ��م اجلدي ��د
ل ��دوري اخلليج العرب ��ي االماراتي لك ��رة القدم
حي ��ث �سيك ��ون البدي ��ل الناج ��ح ملهاجم ��ه ريان
ميندي ��ز الذي انتق ��ل اىل �صفوف فري ��ق الن�صر
م�ؤخر ًا.

�ألتحق احلكم ال��دويل امل�ساعد ح�سني تركي اىل
قائمة �أحدث ال�شخ�صيات الريا�ضية العراقية التي
�أ�صيبت بجائحة كورونا امل�ستجد (كوفيد  )19 -بعد
الفحو�صات التي خ�ضع لها يف �إحدى م�ست�شفيات
العا�صمة بغداد حيث كانت نتيجة امل�سحة �إيجابية
مم��ا تط ّلب خ�ضوعه اىل احلجز املنزيل من �أجل
ّ
ت�ن��اول ال�ع�لاج ال�ل�ازم ال��ذي ّ
مت و�صفه ل��ه م��ن قبل
الأطباء مبوجب التعليمات ال�صادرة من قبل وزارة
ال�صحة حتى يتم اكت�ساب ال�شفاء التام.
و�أ�صبح ح�سني تركي احلكم الثالث العراقي الذي
ي�شارك يف دوري الكرة املمتاز وي�سقط �ضحية
جديدة لفايرو�س كورونا بعد زميليه احلكم الدويل

من بني الأحوال الع�صيبة والظروف القا�سية التي عا�شتها الريا�ضة
العراقي ��ة من ��ذ نحو  17عام� � ًا ،تولد تل ��ك الدميقراطي ��ة (الرعناء) �أو
امل�شه ��ودة بـ (�شخابي ��ط) وتواقيع بع� ��ض املتخ ّلف�ي�ن والتي و�صلت
اىل حدود بعيدة كل البعد ع ��ن امل�سمّى احلقيقي وهي (الدميقراطية
احلي) بل �إنه ��ا و�ضعت الع�صا يف عجل ��ة دورانها لتوقفها
النم ��وذج ّ
و ُتدم ��ر وت�ض ��رب م�ؤ�س�ساتن ��ا من الأوملبي ��ة واالحت ��ادات والأندية،
و�إنها ق�ضت على عمق العالقات الأخوية التي كان الأكرثية يتمتعون
بها!
م ��ا دع ��اين للكتابة يف ه ��ذا الأمر ،ه ��و االختالف ال ��ذي نعي�ش عليه
ويعتا� ��ش عليه الكثري من الذين يبحرون يف عامل الو�صول اىل مرف�أ
القيادة وت�سلم املنا�صب وع�ش ��ق الكرا�سي والظهور وركوب املوجة
يف البح ��ث عن (ج ��اه) برغم �أن �أغلبهم واثق متام ًا من �أنه غري جدير
باملكان ��ة وال ي�ستحقها ،مثلما يدرك متام ًا �أنه يقف على قدميه متع ّكز ًا
بحزب يقود الدولة وكتلة حتكم البلد وجهة �سيا�سية ال
عل ��ى الت�س ّلح ٍ
تخ�شى من قيل �أو قال!
الدميقراطي ��ة اجلدي ��دة عندن ��ا� ،أن تنفذ �أجندات م ��ن يدعمك وتطبّق
م ��ا يمُ ل ��ى عليك م ��ن �ش ��روط و�ضواب ��ط و�أح ��كام وتعليم ��ات ،لي�س
بال�ض ��رورة �أن تخدم امل�سرية الريا�ضة و�سريتك الريا�ضية ..تخيّلوا
معي وج ��ود �أ�شخا�ص يف �أكرث من من�صب ،بني نا ٍد واحتا ٍد وممثلية
وع�ضوي ��ة ،وغريها من مواق ��ع ،ال �شيء ،بل لأنه ي�ؤمن ب�أنه ال يوجد
م ��ن هو �أكف� ��أ و�أف�ضل من ��ه ،ف�أخذ �س ّل ��ة العنب كله ��ا ،ومل يرتك حتى
ا ُ
حل�ص ��رم للآخرين! كيف ال وهو ي�ؤمن متام ًا �أنه قادر على �أن يتعدّد
ّ
ّ
مبنا�صبه ومتمكن يف حل كل الق�ضايا!
م ��ن وجهة نظ ��ري �أن قان ��ون الدميقراطية� ،شفاف ج ��د ًا ملن يريدون
�أن ي�أتون به ،وقان ��ون االنتخابات �أكرث مرونة ملن يحاولون املجيء
ب ��ه اىل �سلطة ت�سيّدها لأربع ��ة �أعوام وربمّ ا �أبعد من تلك املدة �أي�ض ًا،
مثلم ��ا يحك ��ى �أن االنتخابات �أت ��ت مبن ال ي�ستح ��ق و�أبعدت من كان
ه ��و �أوىل و�أجدر من غريه يف الف ��وز ،وكل ذلك مرتبط مبدى تقدمي
التنازالت ملن يُقيم هذا من ذاك!
خريط ��ة الطري ��ق ت�أت ��ي يف انتخاب ��ات الأندية واالحت ��ادات ملختلف
الألع ��اب� ،أ�شب ��ه بالتكت�ل�ات والقوائ ��م ،م ��رور ًا بت�سقيط جه ��ة ما �أو
جمموعة ما ،ويبق ��ى ال�صندوق معروف ال ��والء ،فاالنتخابات لعبة،
ولعب ��ة (ق ��ذرة) فيه ��ا تنقلب الوج ��وه وتتب ��دل الآراء وتتغ�ّي�رّ القيم
وتت�شوّ ه ال�صور ،االنتخابات �أن تلعب م�صلحتك فوق اجلميع ودون
املرور بالأ�سماء ومراعاة ال�ضمري!
يف احلقيقة ،مل �أر انتخابات جرت ب�شكل نظامي و�صحيح� ،أي ًا كانت،
فالنتائ ��ج معروفة م�سبق ًا نتيجة الظروف غري املالئمة التي م ّرت على
الب�ل�اد من ��ذ التغيريات ال�سيا�سي ��ة ،وكل ذلك �سبب ��ه الدولة وربكة يف
�إع ��داد القوانني واالنظم ��ة الداخلية لكل االحت ��ادات ،وحتى الأندية،
فالتف�س�ي�رات والت�أويالت فيها جمال كبري للتالعب ،والتعليمات التي
ُتطبق �أكرث من القانون نف�سه كانت فر�صة �سانحة لت�شويه احلقائق!
�أق ��ول  ..م ��ا حدث ويحدث من تطبيق للوائ ��ح كان �أ�شبه بـ (العار) ملن
يتب ّن ��ى العمل بهذا الأ�سلوب ،فال جلنة ال�شباب والريا�ضة يف الربملان
ق ��ادرة على توحي ��د �صفوفه ��ا واخلروج بقان ��ون ي�ض ��ع النقاط على
احلروف وينه ��ي الت�شظي احلا�صل ويوق ��ف االنتهاكات التي حتدث
وم ��ا تزال م�ستم ّرة ،وو�ض ��ع نهاية مل�أ�ساة ال�ص ��راع يف الأوملبية ،وال
الأوملبية نف�سها قادرة على تب ّني م�شروع يف�ض النزاع احلا�صل بينها
وبني وزارة ال�شباب والريا�ضة ،وال وزارة ال�شباب والريا�ضة متم ّكنة
م ��ن �إيقاد �شعلة الإفراج عن مراكزها ومنتدياتها لتنري دروب ال�شباب
وم�ستقبله ��م بالأخ ��ذ يف �أيديهم نحو ع ��امل البناء والنم ��و والتطور،
مبقاب ��ل ما تعاني ��ه الوزارة م ��ن نخ ��ر يف �أ�سا�ستها ب�سب ��ب مو�ضوع
مقاه و�صالونات و�أ�سواق بعيد ًا
اال�ستثمارات التي قلبت الأندية اىل ٍ
عن املتب ّنيات احلقيقية التي يفرت�ض �أن تقف عند حدودها!
وحت ��ى ال تغيب عن ��ا احلقائق ،ف� ��إن االحت ��ادات املركزي ��ة والفرعية
�أي�ض� � ًا ب�شتى الألعاب وخمتلف الفعاليات ،ما تزال تعي�ش يف فو�ضى
عارم ��ة� ،سواء كان ذلك يف مدة عملها الفعلي �أو حتى يف �صالحياتها
الر�سمي ��ة ،و�أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك ،بال�شخو� ��ص ال ��ذي يتواج ��دون ب�شكل
قان ��وين من غريه يف كل موقع ويف كل مكان ،فامل�س�ألة م�س�ألة �شائكة
ومعقدة وهي بحاجة ملن يقف عندها وينهي هذه املهازل التي ُت�سمى
انتخاب ��ات ،وهي بعي ��دة كل البعد عن االنتخابات الت ��ي يفرت�ض �أن
تكون �سل�سلة ووا�ضحة لدرجة تعطي لكل ذي حق حقه بعيد ًا عن لغة
امل�صال ��ح واملح�سوبيات واملن�سوبيات التي �أكلت من جرف الريا�ضة
و�أقرتبت من حمطة ّ
دق امل�سمار الأخري يف نع�ش ريا�ضتنا!
�أق ��ول� ..إن �أغل ��ب ق ��ادة الأندي ��ة واالحت ��ادات ،خدم ��وا �أنف�سه ��م
وم�صاحله ��م �أك�ث�ر من خدمته ��م للريا�ضة ،ال ب ��ل �أنه ��م مل يقدّموا �أو
يطوّ روا �أي �شيء ،و�أحتدّى �أكرث تلك القيادات �أن يكون لديهم خطط
عم ��ل وبرامج فعلية و�أ�س� ��س �سرتاتيجية ينه�ض ��ون بواقعهم ،لأنهم
ي�ؤمنون بالبدائية بداخلهم ،ويتحدّثون باحرتافية يف العلن ،وعليه
�أطال ��ب الدولة العراقي ��ة مبتابعة هذا امللف ال�شائ ��ك الذي �أدخلنا يف
دوّ ام ��ات وو�ضعنا �أمام حقيق ��ة الك�شف عنها �أمام اجلميع  ،لي�أخذ كل
ذي حق حقه!
من وجهة نظري �أن قانون
الديمقراطية� ،شفاف جداً لمن
يريدون �أن ي�أتون به ،وقانون
االنتخابات �أكثر مرونة لمن يحاولون
المجيء به الى �سلطة ت�س ّيدها لأربعة
�أعوام وربّما �أبعد من تلك المدة �أي�ض ًا،
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مهند قا�سم واحلكم االحت��ادي علي ك��رمي اللذين
دخال مب�ست�شفى بن اخلطيب يف منطقة التويثة يف
الر�صافة حتى خ�ضعا اىل اهتمام ورعاية من قبل
الكوادر ال�صحية العاملة يف امل�ست�شفى واكت�سبا
ال�شفاء التام بعد �أن �أظهرت عينتهما الأخرية ب�أنها
�سلبية وكانت وراء خروجهما اىل منزلهما ،وقاما
بعد ذلك بالتربع ببالزما الدم اخلا�صة بهما من �أجل
�إنقاذ حياة عدد من امل�صابني الراقدين هناك.
ويعترب احلكم ال��دويل امل�ساعد ح�سني تركي من
�أبرز احلكام العراقيني الذين �شاركوا يف الكثري من
اال�ستحقاقات الدولية القارية والعربية واخلليجية
�ضمن الطاقم ال��دويل الثالثي اىل جانب احلكم
ال��دويل علي �صباح واحلكم ال��دويل امل�ساعد ل�ؤي
�صبحي.

عودة جمال علي �إلى الدوري الممتاز بعد �ستة موا�سم!
 بغداد  /املدى
بع ��د ف�ت�رة غي ��اب ا�ضط ��راري
ا�ستمرت لأكرث م ��ن �ستة موا�سم
ع ��ن دوري الكرة املمت ��از �سيقود
جمال علي رئا�سة املالك التدريبي
للفريق الأول لك ��رة القدم بنادي
نف ��ط الو�سط الريا�ض ��ي بد ًال من
زميله را�ض ��ي �شني�شل حت�ضري ًا
للن�سخ ��ة اجلدي ��دة م ��ن دوري
الك ��رة املمت ��از املتوق ��ع انطالقها
ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول
املقبل ح�س ��ب املوعد االفرتا�ضي
ال ��ذي مت حتديده م ��ن قبل جلنة

امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف الهيئ ��ة
التطبيعية يف احتاد كرة القدم.
و�أتف ��ق جم ��ال عل ��ي م ��ع جمل�س
�إدارة ن ��ادي نف ��ط الو�س ��ط
الريا�ض ��ي عل ��ى �أن يك ��ون مالكه
امل�ساع ��د مك ��وّ ن من ل� ��ؤي �صالح
وحي ��در عبد الق ��ادر مدرب ًا للياقة
البدني ��ة ونوري عبد زي ��د مدرب ًا
حلرا�س ��ة املرمى حي ��ث �سي�سعى
اىل تكوين فريق متجان�س ي�ضم
�أ�صحاب اخلربة وال�شباب �سواء
م ��ن الالعب�ي�ن ال�سابق�ي�ن الذي ��ن
دافع ��ون باملو�س ��م املن�ص ��رم �أو
العبني ج ��دد حمليني وحمرتفني

�أم�ل ً�ا يف املناف�س ��ة بق ��وة عل ��ى
حتقي ��ق طموح ��ات الإدارة يف
�أن يكون فريقه ��ا الكروي منازع
للف ��رق اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة
وال�سيم ��ا �إن ��ه حق ��ق اللق ��ب ل ��ه
باملو�س ��م  2015-2014بع ��د
مو�س ��م واحد فقط م ��ن ت�أهله من
دوري الدرجة االوىل لكرة القدم
.
ويعت�ب�ر جم ��ال علي م ��ن اجليل
الذهبي لنج ��وم الك ��رة العراقية
خ�ل�ال ف�ت�رة ال�سبعين ��ات
والثمانيني ��ات من القرن املا�ضي
وكان �ضم ��ن القائم ��ة النهائي ��ة

للمنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة القدم
ال ��ذي �ش ��ارك يف بطول ��ة ك�أ� ��س
العامل لكرة القدم  1986باملك�سيك
وكذل ��ك �أ�ساط�ي�ر فري ��ق الطلب ��ة
لك ��رة الق ��دم اىل جان ��ب ح�س�ي�ن
�سعيد ونزار �أ�شرف وثائر �أحمد
ويحي ��ى علوان وعدن ��ان درجال
وعل ��ي ح�س�ي�ن وومي� ��ض من�ي�ر
وحبي ��ب جعف ��ر و�سهي ��ل �صاب ��ر
قبل �أن يتج ��ه اىل التدريب حيث
توىل قيادة ف ��رق الطلبة ودهوك
والنف ��ط وال ��زوراء واملين ��اء
و�أندي ��ة الفحي� ��ص الأردين
واحلمرية والعربي الإماراتيني.
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حق ًا  ..ماذا لو ا�ستقال م�صطفى الكاظمي ؟
مجرد كالم

اعــذرونــي

هذا ال�س�ؤال – العنوان المثير للت�أمل واالهتمام لي�س لي ،
�أنما هو عنوان مقال للكاتب واالعالمي اللبناني م�صطفى
فح�ص ن�شره قبل �أيام في (ال�شرق االو�سط ) ال�صادرة في
لندن .

عدوية الهاليل

كلم ��ا ا�شت ��دت الأزم ��ة املالي ��ة  ،يطالبوننا بالتق�ش ��ف ..فمن �أكرث
تق�شف� � ًا منا ؟ ..من الذي اعتاد �شد احل ��زام ور�ضي بتناول اخلبز
املح�ش ��و بن�ش ��ارة اخل�ش ��ب �أو ب ��رادة احلدي ��د �أو نخل ��ه من قمل
احلبوب ليتجرع طعم العف ��ن فيه  ،ومن الذي عود طفله الر�ضيع
عل ��ى ازدراد اخلب ��ز املنقع بامل ��اء لعجزه عن توف�ي�ر احلليب له ،
و َمن التي �أبدعت يف حتويل املالب�س القدمية عدة م ّرات لتنا�سب
�أوالده ��ا  ،وه ��ل هنال ��ك عرو�س ر�ضي ��ت �أن تت ��زوج ببدلة عر�س
م�ست�أج ��رة وحل ��ي كاذبة وتقي ��م يف من ��زل ي�شاركه فيه ��ا العديد
م ��ن الأفراد غري العرو�س العراقي ��ة  ،ومن هو ال�شاب الذي و�ضع
�شه ��ادة تخرجه على ال ��رف وهرع اىل الأ�س ��واق ليحجز له مكان ًا
ب�ي�ن احلمال�ي�ن �أو باع ��ة الب�سطيات ..ب ��ل من ه ��و املري�ض الذي
انتظر �أن يح�صل على عالج لل�سرطان �أو دور يف غ�سل الكلى فلم
يجد معين ًا يف امل�ست�شفيات و�سبقها الله اىل رحمته باملوت ؟�..أال
يندرج ا�ضطرار املدر� ��س ال�شريف اىل �إعطاء درو�س خ�صو�صية
واملوظ ��ف النزيه اىل مد يده للر�شوة �ضمن بند التق�شف ؟..فلوال
تق�شفه ��م ملا ا�ضطرتهم احلاج ��ة اىل خمالفة مبادئهم ..نحن �شعب
مبتل ��ى بالتق�ش ��ف ..حت ��ى عندم ��ا ازدهرت حي ��اة املوظف�ي�ن منا
وارتفع ��ت رواتبه ��م � ،صار عليه ��م �أن يقاوموا ا�شتع ��ال الأ�سعار
يف اال�س ��واق  ،ووجدت الرواتب لها ع ��دة مزاريب لتت�سرب منها
فهنال ��ك القرو� ��ض الكبرية الت ��ي تق�ضم ن�ص ��ف الرات ��ب �أو يزيد
ملج ��رد �أن يح�ص ��ل املوظف على �سق ��ف ميلك ��ه  ،و�أجورالدرو�س
اخل�صو�صية الباهظ ��ة لي�ساعد �أبناءه على احل�صول على �شهادة
علمي ��ة ،وغريه ��ا كثري من متطلب ��ات احلي ��اة ال�ضرورية ولي�ست
الكمالي ��ة فالأخ�ي�رة التنا�س ��ب الفق ��راء وذوي الدخ ��ل املحدود ،
وامل�صيبة �أن حمالت ( التق�شف ) احلكومية تبد�أ دائما باختطاف
الراتب وتقييد ذلك �ضد جمهول حتى �إ�شعار �آخر � ،أو ق�ضم قطعة
كبرية منه يف �أح�سن الأحوال ..
هنالك حقيقة �أود قولها لكم والتقولوا �إنها فل�سفة غريبة رمبا
افرزتها ك�آبة احلجر ال�صحي"..نحن م�سرفون جد ًا  ،ولوال
ا�سرافنا ملا طولبنا بالتق�شف "؟�...س�أقول لكم كيف ..لقد �أ�سرفنا
يف خوفنا و�إذعاننا لديكتاتورية طال �أمدها حتى بلغت مرحلة
تدجيننا  ،ثم �أ�سرفنا يف ثقتنا عندما هرعنا اىل �صناديق االقرتاع
لأكرث من مرة لننتخب من �أ�سهم يف خراب بلدنا ونفو�سنا  ،كما
�أ�سرفنا يف م�شاعرنا عندما �صدقنا �أن التظاهرات ميكن �أن جتد
ح ًال لأزماتنا فدفعنا مبئات ال�شباب اىل املحرقة  ،و�أخري ًا �أ�سرفنا
يف التعامل مع وباء الكورونا على �أنه كذبة ومازلنا ندفع الثمن
�أرواح ًا غالية تت�ساقط كل يوم بالع�شرات حتى �صار كل منا ينتظر
دوره ..مازلنا �أي�ض ًا ن�سرف يف متابعة و�سائل الإعالم وت�صديق
مات�سوقه لنا من �سموم ومايطلقه لنا امل�س�ؤولون من وعود زائفة
�أم ًال يف اجنالء الغمة عن امتنا التي ابتليت باال�سراف الذي قاد
اىل التق�شف !
اتراين �أ�سرفت يف حماوالتي ربط الأمور ببع�ضها لأح�صل
على نتيجة واحدة وهي �إننا �سنبقى ندور يف �ساقية العجز اىل
ماالنهاية و�سنظل نحمل �صخرة ( �سيزيف ) وتظل حماوالتنا
العبثية تبوء بالف�شل يف كل مرة ؟
اعذروين  ،حاولت �أن ازين مقايل بزخارف الأمل والتفا�ؤل
ككل مرة  ،فلم �أجد منها مامينح املوظف الراتب املت�أخر والفقري
لقمة العي�ش واخلريج فر�صة العمل والعاجز طوق النجاة
..فاعذروين ..

الواق ��ع  ،ح�سن� � ًا فع ��ل الزمي ��ل فح�ص يف
اثارة هذا ال�س� ��ؤال املهم الذي كان ينبغي
�أن يطرح ��ه العراقيون عل ��ى �أنف�سهم قبل
الآخرين داعني الكاظمي نف�سه وال�ساعني
لدفع ��ه لال�ستقال ��ة �أو ا�سقاط ��ه اىل الت�أمل
والتفك�ي�ر العميق مب ��ا �سيرتتب على ذلك
من تداعيات ونتائج خطرية .
�إن الدف ��ع وال�سع ��ي باجت ��اه ا�ستقال ��ة
الكاظم ��ي �أو اطاحته يف ظروف �ش ��ديدة
التعقي ��د واخلط ��ورة مي ��ر به ��ا الع ��راق
و�شعبه وهما يف احلالة التي و�صال �إليها
ب�س ��بب تف�شي الف�س ��اد واخلراب والف�شل
يف �إدارة الدولة طوال ال�سبعة ع�شر عام ًا
املا�ضية �إمن ��ا يعني الدخ ��ول بنفق مظلم
وخمي ��ف ذل ��ك �أن الكاظم ��ي ال ��ذي ت�سنم
رئا�سة احلكومة مبثل هذه الظروف جراء
�ضغ ��ط احلراك ال�شعب ��ي اجلارف وجراء
حلظة تقدير (واقعية ) للطبقة ال�سيا�سية
للموق ��ف باملوافقة – ولو على م�ض�ض –
عل ��ى تر�شيح الكاظم ��ي لرئا�سة احلكومة

باعتب ��اره �آخ ��ر رئي� ��س حكوم ��ة م ��دين
وم�ستقل يراه ��ن الكثريون على �أن يكون
رافعة الإنق ��اذ الوحيدة املتبقية للأو�ضاع
مبن فيهم من واف ��ق ابتدا ًء على تر�شيحه
لرئا�سة احلكومة وي�سعون الآن لإطاحته
�أو دفع ��ه لال�ستقالة  ،مبمار�سة �أ�شد �أنواع
ال�ضغوط علي ��ه و�أق�ساها دون �أن يدركوا
م ��ا �سرتتب على ذلك م ��ن تداعيات ال �أحد
ي�ستطي ��ع التكهن متام ًا مب ��ا �سينجم عنها
من نتائج وخيمة ومرعبة .
لذل ��ك فاحلر�ص على بقاء الكاظمي رئي�س ًا
للحكوم ��ة ودعم ��ه يف �إج ��از برناجم ��ه
الإ�صالح ��ي املعل ��ن يعني جتن ��ب العراق
و�شعب ��ه للمزي ��د م ��ن امل�آ�س ��ي والأالم
وت�ضيي ��ع فر�ص ��ة ل ��ن تتك ��رر يف الرهان
عل ��ى رئي� ��س حكوم ��ة ال تعد فق ��ط القيام
با�صالح ��ات جدي ��ة يف مفا�ص ��ل الدول ��ة
و�إع ��ادة هيكلته ��ا ومواجه ��ة الأزم ��ات
الراهن ��ة املالية واالقت�صادي ��ة وال�صحية
والأمني ��ة � ،إمن� � ًا �أي�ض� � ًا – وه ��ذا مه ��م –
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�إبعاد العراق من �أن يكون �ساحة لل�صراع
االمريك ��ي – االي ��راين امللته ��ب لع ��دم
انحي ��ازه او تبعيت ��ه لأي م ��ن الطرف�ي�ن ،
ولعالقت ��ه اجليدة املعلن ��ة بهما يف الوقت
نف�سه  ،ومب ��ا ميكنه من القيام بدور كبري
لتخفيف التوتر بينهما .
ً
ال�ش ��ك �أن بقاء الكاظم ��ي رئي�سا للحكومة
وعدم و�ض ��ع العراقية واملعوق ��ات �أمامه
�سيك�س ��ب العراقي ��ون الره ��ان عل ��ى دعم
عرب ��ي ودويل  ،وحتدي ��د ًا خليج ��ي
و�أوروبي و�أمريكي لتجاوز �أزمته املالية
واالقت�صادية وامل�ساعدة يف جتاوز �أزمته
ال�صحي ��ة وحتى الأمنية  ،مل ��ا لهذه الدول
م ��ن �إمكاني ��ات متكنه ��ا م ��ن دع ��م العراق
مبا�ش ��رة �أو ب�ضمان ��ه ل ��دى امل�ؤ�س�س ��ات
املالي ��ة واالقت�صادي ��ة الدولي ��ة وخا�ص ��ة
البن ��ك ال ��دويل و�صن ��دوق النق ��د الدويل
ومب ��ا يحافظ عل ��ى احلد الأدن ��ى للو�ضع
امل ��ايل واالقت�ص ��ادي وعل ��ى ال�سيول ��ة
النقدي ��ة الالزم ��ة واحلف ��اظ عل ��ى قيم ��ة

الدينار العراقي ومنع هبوط �سعره  ،و�إن
حتقيق ذلك الدعم وامل�ساندة ال �شروط له
كم ��ا ت ��رى الأو�س ��اط الدولي ��ة والعربي ��ة
وخا�ص ��ة اخلليجي ��ة �س ��وى توف ��ر الأمن
واال�ستقرار ونهج �سيا�سة م�ستقلة .
واذا كان الره ��ان ينعق ��د عل ��ى وج ��ود
الكاظم ��ي برئا�سة احلكوم ��ة يف مواجهة
الأزم ��ات اخلط�ي�رة التي تواج ��ه العراق
و�شعبه وعلى الن�أي بالعراق عن �أن يكون
�ساحة لل�صراع االمريكي – االيراين ف�أن
دفعه لال�ستقال ��ة او �أطاحته  ،يفر�ض على
اجلمي ��ع �أن يق ��ف �أم ��ام حلظ ��ة احلقيق ��ة
وال�س�ؤال  :ماذا بعد ا�ستقالة الكاظمي �أو
اطاحته ؟
يذه ��ب كث�ي�رون اىل الق ��ول �إن �أب ��واب
جهنم �ستفتح �أمام العراق و�شعبه ذلك �أن
الطبقة ال�سيا�سية � ،أو اجلهات ال�سيا�سية
 ،الت ��ي دفعت ��ه لال�ستقال ��ة �إنْ ح�صل ��ت �أو
�أطاح ��ت به �س ��وف تقع بني ناري ��ن  :نار
العج ��ز عن املجيء برئي�س حكومة جديد

ير�ضى به احلراك ال�شعبي  ،ونار القدرة
على مواجهة وح ��ل الأزمات املتفاقمة �إذا
متكنت من تق ��دمي رئي�س جديد للحكومة
على املقا�س الذي تريده .
وبالطب ��ع �ستك ��ون املهم ��ة االوىل عل ��ى
ج ��دول �أعم ��ال احلكوم ��ة املفرت�ض ��ة هي
�إخ ��راج الق ��وات الدولي ��ة االمريكي ��ة من
الع ��راق  .وبالطب ��ع �إن حتقي ��ق ذل ��ك ل ��ن
مي ��ر ب�سهول ��ة  ،فق ��د �أعلن ��ت الوالي ��ات
املتح ��دة بتعقي ��ب الرئي� ��س ترام ��ب على
ق ��رار الربملان ب�أخراج تل ��ك القوات  ،ب�أن
ح�ص ��ول ذل ��ك (دون اتف ��اق وب�ش ��كل غري
ودي �سنفر� ��ض عل ��ى الع ��راق عقوب ��ات
�ستك ��ون العقوبات على اي ��ران بجوارها
� ،شيئ� � ًا �صغ�ي�ر ًا  .وان ب�ل�اده ل ��ن تغ ��ادر
الع ��راق �إال �إذا دفع ثم ��ن القاعدة اجلوية
االمريكية هناك ) ..
وبالطب ��ع  ،لن يك ��ون تهدي ��د ترامب هذا
بفر�ض عقوبات على العراق �سوى �صفحة
من �صفح ��ات حما�صرت ��ه وال�ضغط عليه
والتي �سيتبعها منع البنوك وامل�ؤ�س�سات
الدولية من م�ساع ��دة العراق وكذلك منع
ال�ش ��ركات اال�ستثمارية من التوجه اليه ،
ف�ض�ل� ًا عن دعوة ال ��دول العربية احلليفة
لوا�شنط ��ن ملقاطعته والتوق ��ف عن دعمه
وم�ساندته .
وللتذك�ي�ر  ،ثمة من �أطل ��ق على الأو�ضاع
يف العراق بعد ني�سان  2003بالفو�ضى
اخلالق ��ة الت ��ي ميك ��ن �أن تثمر ع ��ن �شيء
مفي ��د  ،والآن �إذا م ��ا واج ��ه الع ��راق بعد
ا�ستقال ��ة الكاظم ��ي �إو �إطاحت ��ه الفو�ضى
�ستكون عارم ��ة ومدمرة وهو الأمر الذي
يتطلب من اجلميع  ،وخا�صة من ال�ساعني
لإطاح ��ة حكومة الكاظمي  ،اىل املزيد من
الت�أم ��ل والتفك�ي�ر بعم ��ق ومب�س�ؤولي ��ة
وطني ��ة ع ��ن م�ص�ي�ر وم�ستقب ��ل الع ��راق
و�شعب ��ه عن ��د دف ��ع الأو�ض ��اع للفو�ض ��ى
املدم ��رة والنفق املظل ��م الذي ال �ضوء يف
نهايته !
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ُكتب و نوق�ش الكثير علن ًا عبر
تو�ضحت حقائق
الف�ضائيات و
ّ
كثيرة لم تكن معروفة للكثيرين
�إثر انتفا�ضة ت�شرين البا�سلة
التي ك�شفت الكثير من الحقائق و
غ ّيرت منطق و طرح حتى متنفذي
العملية ال�سيا�سية  . .ك�شفت عن
تغلغل الدوائر الإيرانية في الدولة
العراقية و في �أنواع متعددة من
الف�صائل و الميلي�شيات الم�سلحة،
حتى �صارت دوائر �إيرانية هي التي
تدير الدولة و العملية ال�سيا�سية
التحا�ص�صية الجارية في البالد،
بزيادة و نق�صان ا ّ
ّ
تدخل
ال �أنه
م�ستمر. .

 د .مهند الرباك

و ي ��رى وزراء و �سيا�سيون م�س�ؤولون و
نواب برملاني ��ون� ،سابقون و الحقون �أثر
االنتفا�ض ��ة  . .ب� ��أن احل�ص ��ار و ال�ضغوط
االقت�صادي ��ة الأمريكي ��ة و الغربي ��ة عل ��ى
�إي ��ران و ت�صاع ��د اخلالف ��ات الأمريكي ��ة
ـ الإيراني ��ة امله ��ددة با�شع ��ال �صدام ��ات
ع�سكرية يف املنطقة و يف العراق خا�صة،
�إ�ضاف ��ة اىل نظري ��ات التو�س ��ع الإقليم ��ي
الالهوتية و الطائفي ��ة للدوائر الإيرانية،
التي ت ��رى فيها و�سيل ��ة ملواجهة الأخطار
التو�سعي ��ة الإ�سرائيلي ��ة ـ الأمريكية ،على
حد تعبريها و وفق وجهة نظر ق�سم منها،

�إ�ضاف ��ة اىل خط ��ط دوائ ��ر مالي ��ة �إيرانية
ته ��دف اىل �إخ�ض ��اع دولن ��ا اىل نظامه ��ا
االقت�ص ��ادي ،لتحقي ��ق �أعل ��ى الأرب ��اح لها
عل ��ى ح�ساب �أمن و منو و رفاه �شعوبنا و
دولنا ب�شتى الط ��رق ،بال اهتمام مب�صائر
و حي ��اة �شعوب املنطق ��ة  :عربية و كردية
و ب�أل ��وان طيفه ��ا الدين ��ي و القوم ��ي و
املذهب ��ي ،و �ش ّكل ��ت لكل ذل ��ك ميلي�شيات .
 .يرون ب�أنه ��ا قد �ش ّكلت الأ�سباب الرئي�سة
فيما يجري.
و عل ��ى �أر�ضي ��ة �أيديولوجي ��ة خُمت ��ارة
جم ّمع ��ة و حم ��وّ رة م ��ن �أف ��كار منظم ��ات

تك�سرت و تتك�سر �أمام
تكفريية �إ�سالموية ّ
واق ��ع و تطورات حياة عامل اليوم  . .من
�ضمان (اجلنة يف ال�سماء يف حياة فانية)
( )1ادّت اىل �إهمال اخلدمات و الكهرباء و
املاء ال�صالح لل�شرب و ال�صحة و التعليم،
لأنه ��ا (المعنى لها يف حي ��اة فانية)  . .بل
و ذهبت �أبعد يف قتل امليلي�شيات و هدرها
دماء و جرحى و معوق ��ي ع�شرات الآالف
م ��ن �شب ��اب ت�شري ��ن املطالب�ي�ن باحلقوق
الإن�سانية ،رافعني �شعار " نريد وطن " و
�ضحت بدمهه
" هايه �شبابك ياوطن هايه ّ ،
و رفعت الراية".
بل و و�صل ��ت ال �أباليتها بحياة ال�شباب و
بحي ��اة عم ��وم ال�شعب باطياف ��ه و ب�ضياع
املاليني يف مع�سكرات النزوح ،ب�أن و�ضع
حتقيق �سق ��وط املو�صل و �ضحايا مذبحة
جتر حما�سبة و
�سبايكر على ال ��رف ،و مل ِ
معاقب ��ة كبار امل�س�ؤولني ع ��ن تلك اجلرائم
اجلماعي ��ة ،ع ��دا معاقب ��ة م�سلكي ��ة خل ��ف
الكوالي�س لأفراد . .
و ي ��رون بكونه ��ا �أيديولوجي ��ة ا�ستغل ��ت
الدين و املذهب لبن ��اء و حتويل جماعات
اىل ع�صاب ��ات ل�صو� ��ص و قتل ��ة ،لتحقيق
�أهدافها هي ،و خرجت عن الآيات القر�آنية
يف جندة ال�ضعيف و خدمة النا�س ،و عن
�أقوال الر�سول حممد يف " خري النا�س من
نفع النا�س " و و�صايا الإمام علي اخلالدة
يف  " :ل ��و كان الفق ��ر رج�ل� ًا لقتلت ��ه " و "

�إعم ��ل لدني ��اك ك�أن ��ك تعي�ش اب ��د ًا و اعمل
لآخرتك ك�أنك متوت غد ًا " . .
و َر َكبتْ قياداتها فتاوى املرجعية الدينية
العلي ��ا لل�سي ��د ال�سي�ست ��اين و ادّعت بها و
�أ�س ��اءت ملكانته ��ا و �سمعته ��ا  . .و ركب ��تْ
الن�ض ��ال الدامي البطويل لف�صائل احل�شد
ال�شعب ��ي و �شهدائ ��ه الأب ��رار يف مقارع ��ة
داع� ��ش الإجرامي ��ة و حتطي ��م دولته ��ا . .
لت ّدع ��ي ب�أنها ه ��ي احل�شد ،حت ��ى �أو�صلت
نواب� � ًا اىل الربمل ��ان ب�أ�سالي ��ب التهدي ��د و
الوعي ��د و االختط ��اف ،عل ��ى ح ��د تعب�ي�ر
نواب �سابقني على الف�ضائيات ،لتكون هي
احلاكمة الفعلية عملي ًا (وفق الد�ستور).
بع ��د �أن حتوّ ل ��ت املحا�ص�ص ��ة الطائفية و
العرقي ��ة يف �أق�ص ��ى الع ��راق اىل �أق�صاه،
الت ��ي ُر�س ��م لها حتقي ��ق ال�سل ��م املجتمعي
�إثر �سق ��وط الدكتاتوري ��ة اىل حما�ص�صة
ع�صاب ��ات عاب ��رة للطوائ ��ف و الإثني ��ات
وفق م�صاحلها املالي ��ة و ف�سادها الإداري
و ب�أنواع االتفاقات اخلفيّة بينها ،و حتكم
بالق ��وة املتفنن ��ة التي ال يردعه ��ا ال قانون
و ال د�ست ��ور و ال م�ؤ�س�س ��ات د�ستوري ��ة،
و (با�س ��م الد�ست ��ور و القان ��ون) ،تعي ��د
اىل الأذه ��ان ماقال ��ه الدكتات ��ور الدم ��وي
(القانون ورقة يوقعّها �صدام ح�سني) بعد
�أن �صار يف البالد �أكرث من �صدام واحد.
(يتبع)

ال�������وج�������ه الآخ�������������ر ل�����ك�����ورون�����ا

فاج�أني �أحد الأ�صدقاء
بدعائه وحمده و�شكره اهلل
�سبحانه وتعالى على (نعمة
كورونا)  ،ف�س�ألته عن ال�سبب
ف�أجاب �أنه ينعم بخيرات
كورونا  ،فقد تي�سرت �أموره
المادية و تخل�ص من م�شاكله
االجتماعية  ،فطلبت منه
البيان والتف�صيل  ،فقال :

لدي بنت ��ان تدر�سان يف جامع ��ة بغداد ،
وولد يدر� ��س يف جامعة الإ�سراء الأهلية
 ،وكن ��ت مثق�ل ً�ا بهم ��وم تدب�ي�ر �أج ��ور
اخلط ��وط و�أق�س ��اط الدرا�س ��ة وتبع ��ات
امل�صاري ��ف الأخ ��رى  ،و�أن ��ا الآن �ضام ��ن
لنج ��اح ه� ��ؤالء م ��ن دون �أن �أدف ��ع فل�س� � ًا
واح ��د ًا  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن امل ��واد الدرا�سية
 د�.أحمد ع�صام
واملحا�ضرات ت�أتي �إلينا جمان ًا عن طريق
(التعلي ��م الألك�ت�روين)  ،ف�ل�ا نحتاج �إىل
ا�ستن�س ��اخ مالزم وال �شراء م�صادر  ،و�إن
ت�سهيالت قرارات وزارة التعليم (واحلمد
باملجان من ن ��وع (كورونا) ( ،واحلم ��د لله) على يف وزارة التعلي ��م الع ��ايل  ،ف�أطلق ��وا الته ��اين  ،بع ��د �أن �صنع ��وا (الكذب ��ة)
لل ��ه) ،ت�ضم ��ن النج ��اح للطال ��ب ّ
 ،وب�سهول ��ة لأن �أبنائ ��ي م�شرتك ��ون م ��ع نعمته و�أدامها على اجلميع ...
كذب ��ة (التعليم الألك�ت�روين)  ،وارتبطت و�صدقوه ��ا  .ويذكرنا هذا امل�شهد برواية
الكروبات فت�أتيهم الإجابات ب�شكل مريح
تب ��دو ه ��ذه احلكاي ��ة ب�سيط ��ة  ،لكنها ه ��ذه الكذبة بالق ��رار ال�سيا�س ��ي املهيمن �أح ��د اجل�ن�راالت الأمل ��ان  ،عندم ��ا ُ�سئ ��ل
و�سريع  ،و(احلمد لله) �أ�صبحت زوجتي كوميديا �س ��وداء  ،تك�شف لن ��ا (كورونا) عل ��ى ال ��وزارة ؛ ل ّأن احلكومة تخ�شى من ع ��ن �سبب خ�س ��ارة هتلر احل ��رب العاملية
مرتاح ��ة (خاتون ��ة) لأن البن ��ات تفرغ ��ن حلك ��ة م ��ا نعي�ش ��ه م ��ن �أكاذي ��ب  ،و�أب�شع موجات التظاه ��رات التي ي�ش ّكل الطالب الثاني ��ة  ،ف ��روى �أن ال�ضب ��اط املهند�سني
لأعمال املن ��زل  ،و�إبني بد�أ ي�ساعدين يف الكذب �أن يك ��ون متباد ًال  ،وخطاب ًا �سائد ًا عن�صر ًا فاع�ل ً�ا ون�سبة عددي ��ة وتكوينية يف ال�صناع ��ة الع�سكرية كذبوا على هتلر
املحل التج ��اري ( ،واحلمد لل ��ه) تباكيت �ستبن ��ي علي ��ه الأجي ��ال حياته ��ا  ،و�إن يف ه ��ذه التظاه ��رات ،ولذل ��ك منحوه ��م و�أوهم ��وه بنتائج غري �صحيحة ملعداتهم
قلي�ل ً�ا ل�صاح ��ب البناية فعف ��اين من دفع امل�ستوى الأكرث ب�شاعة يف هذه الأكاذيب عن طري ��ق كذب ��ة (التعلي ��م الألكرتوين) الع�سكري ��ة املتعلق ��ة ب�أجه ��زة الإت�صاالت
الإيج ��ار ( ،واحلمد لله) تباكيت ل�صاحب �أن تك ��ون هي ��ك ًال للغة احلكوم ��ة ونظام  ،جناح� � ًا جماني� � ًا  ،وقدموا له ��م �شهادات  ،ويف ت�صامي ��م منظوم ��ات ال ��رادارات
املن ��زل ـ �أي�ض ًا ـ فعفاين م ��دة �شهرين  ،ثم الدول ��ة و م�ؤ�س�ساتها  ،ويعد التعليم من (كل ��ك) م ��ع مرتب ��ة ال�ش ��رف  ،وي�ص ��رون الأر�ضي ��ة ورادارات الطائ ��رات وال�سفن
طلب مني اال�ستمرار بدفع ن�صف الإيجار امل�ؤ�س�س ��ات التي له ��ا عالق ��ة بامل�ستقبل ـ على قب ��ول طلبة الدرا�سات العليا لإن�شاء والغوا�ص ��ات  ،ولذل ��ك خ�س ��رت �أملاني ��ا
(واحلمد لله)  ...و ب ��د�أت �أجمع الأموال �ضم ��ن مفهوم التط ��ور العلم ��ي والتقني م�شروع (كذب ��ة عليا)  ،وراح امل�س�ؤولون احلرب
و�أفك ��ر الآن يف �ش ��راء �سي ��ارة  ،وليته ��ا والثقايف ـ وقد ك�شفت لنا كورونا �ضحالة يف ه ��ذه الوزارة يبارك ��ون لأنف�سهم هذا ونح ��ن نعي� ��ش يف ظل حكوم ��ة متكونة
تكون من �صناع ��ة يابانية  ،وليتها تكون م�ستوى التخطيط ل ��دى �أ�صحاب القرار النجاح يف التجربة اجلديدة  ،ويتبادلون من وزارات تعي�ش عل ��ى قر�ض الأكاذيب

واجرتارها  ،فوزير الثقافة يدّعي �إ�صابته
(كذب� � ًا) بكورونا  ،ثم يواج ��ه الفايرو�س
ويعق ��د مع ��ه �إتفاقي ��ة �سيا�سي ��ة خط ��رة ،
م�ضمونه ��ا (النه ��ار يل  ،واللي ��ل ل ��ك) ،
لكي ي�شي ��ع ثقاف ��ة ال�شجاع ��ة واملواجهة
م ��ع الفريو�س ��ات  ،وه ��ذا ال ��دور م ��وكل
خلط ��ط وزارة الثقافة التي ت�ساعد بن�شر
الوع ��ي ال�صحي بني املجتمع  ،واخلطاب
امل�سك ��وت عن ��ه يك�ش ��ف �أن �ش ��ر البليّة ما
ي�ضحك (واحلمد لله) على الثقافة.
وك�شف ��ت لنا كورون ��ا عن وج ��ه �سيا�سة
وزارة ال�صح ��ة التي ت�ؤدي عم�ل ً�ا دعائي ًا
وترويجي� � ًا لقائد تي ��ار �سيا�س ��ي � ،إذ قام
ال�سي ��د رئي� ��س ال ��وزراء بافتت ��اح م�شفى
(ال�سندوي ��ج بنل) الذي تربع به (ال�سيد)
وتي ��اره  ،على الرغم من �أنهم كانوا �سبب ًا
يف تف�شي النعمة (واحلمد لله)  ،يف حني
�أن جه ��ات �أخرى قامت بالعم ��ل نف�سه �أو
�أف�ض ��ل من ��ه ومل توج ��ه �إليه ��م ك َلمة �شكر
(واحلمد لله) .ويطول احلديث يف جمال
ال�صح ��ة  ،فق ��د ك�شف ��ت لن ��ا كورون ��ا �أن
�أحد الأح ��زاب ذا اجلن ��اح امل�سلح املعاند
ي�سيط ��ر عل ��ى ا�ست�ي�راد الأدوي ��ة  ،وق ��د
�أتخمت خزائن قادته مباليني الدوالرات
م ��ن قوم�سيونات ال�ش ��ركات  ،واخلاوات

م ��ن التج ��ار امل�ستوردي ��ن واملوزع�ي�ن و
�أ�صح ��اب املذاخ ��ر الكب�ي�رة  ،وت�ضخمت
خزائن كل ه� ��ؤالء نتيجة ا�ستغالل حاجة
النا� ��س �إىل الع�ل�اج  ،وال�سيم ��ا عالجات
كورون ��ا  ،وه ��ي نعم ��ة عليه ��م (واحلمد
لله) .
وك�شف ��ت كورون ��ا لن ��ا �أي�ض� � ًا �أن ه ��ذا
احل ��زب ق ��د انت�ص ��ر عل ��ى الدول ��ة  ،ففي
حادثة (ال ��دورة) مل ت�ستطع احلكومة �أن
توق ��ف �إثني ع�ش ��ر جندي ��ا ب�سيط ًا �سوى
�أي ��ام مع ��دودات  ،وق ��د ر�أين ��ا �أثني ع�شر
كوكب� � ًا منت�صري ��ن والأم ��ن والق�ضاء لهم
�ساجدي ��ن لعدم كفاي ��ة الأدل ��ة  .و�إذا كان
املوقف يظهر به ��ذا ال�شكل �أمام جمموعة
جن ��ود ومرتزقة فكي ��ف �سيكون املوقف
�إزاء الق ��ادة والقواع ��د؟! وه ��ذا يعني �أن
هن ��اك كذبات كث�ي�رة وكب�ي�رة �ستتك�شف
لنا  ،فالق�ضاء عل ��ى الأحزاب وامللي�شيات
(كذبة)  ،وبناء اقت�صاد تنموي يف البالد
(كذبة)  ،وا�ستقرار الدينار مقابل الدوالر
(كذب ��ة)  ،وخطط تنمية الأقاليم (كذبة) ،
ومفهوم الأمن الوطني وال�سيادة (كذبة)
 ،واالنتخاب ��ات املبك ��رة (كذب ��ة)  ،وكن ��ا
ن�سم ��ع �أن كورونا (كذب ��ة)  ،لكنها �أثبتت
لنا نف�سها �أ ّنها الوحيدة لي�ست كذبة .
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ثقافة

المغامرة المده�شة ..حوار مع الفيزيائي ِجم الخليلي
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي

الق�سم الثاين

ه ��ذه التطبيق ��ات ؟ ه ��ل ّ
تف�ض ُل التعلي ��م �أو تطوير
ال�سيا�س ��ات العلمي ��ة يف القطاع�ي�ن احلكوم ��ي
واخلا� ��ص ؟ ك ُّل مهن ��ة يف العل ��م لها �أهمي ��ة تعاد ُل
امله ��ن الأخ ��رى متام ًا  ،والتقبل �أب ��د ًا مبا قد يقول ُه
ل ��ك كائن م ��ن كان م ��ن الأم ��ور التي تخال � ُ�ف هذه
احلقيقة .

�صنوف املعرفة العلمية .
�إجتهدنا يف هذه احلوارية املو�سّ عة مع الدكتور
نالم�س طيف ًا وا�سع ًا من املو�ضوعات :
اخلليلي �أن ِ
من ن�ش�أته يف العراق �إىل الكتب ّ
املف�ضلة التي يحب
(ومنه ��ا التحفة الفري ��دة  :حما�ضرات فاينمان يف
الفيزياء) � .إنها لمَ ُتع� � ٌة عظيم ٌة �أن نحاو َر �شخ�صية
رفيع ��ة على �شاكلة ِج ْم  ،ون�أم ُل �أن القارئ �سيُ�س َع ُد
بقراءة �شيء من مغامراته الرائعة .

كت��اب ت��رى �أن��ه �إمتل��ك الت�أثي��ر الأعظ��م ف��ي
� أي
ٍ
ت�شكيل حياتك ؟

�اب واحد فقط ؟ ه ��ذه مع�ضلة كبرية !! ؛ لكن
 -كت � ٌ

 م��اكان عن��وان �أطروحت��ك ل�شه��ادة الدكت��وراه ،
وكي��ف ّ
تو�ض ُح فح��وى النتائ��ج التي بلغته��ا في هذه

رمب ��ا هو (حما�ضرات فاينم ��ان يف الفيزياء The
 )Feynman Lectures in Physicsالت ��ي

الأطروحة للفيزيائيين المبتدئين وللعامة �أي�ض ًا ؟

�أقدّ م �أدناه ترجمة للق�سم الثاني
(والأخير) من الحوار المن�شور في موقع
()TFT THE FREETHINK TANK
مع الفيزيائي البريطاني (عراقي
الأ�صل) ِجم الخليلي Jim Al-Khalili
 ،الحوار من�شور بت�أريخ  6كانون ثاني
(يناير)  ، 2017ويمكن للقارئ ال�شغوف
الإ�ستعانة بالرابط الألكتروني التالي �إذا
ما�شاء الرجوع �إلى الن�ص الأ�صلي .
http://www.thefreethinktank.
com/interview-professor-jim-alkhalili/
البروف�سور جم الخليلي فيزيائي ذائع
ال�صيت  ،وقد �سبق لي �أن ن�شرت مواد عنه
يمكن مراجعتها عن طريق البحث في
ال�شبكة العالمية .
المترجمة

ِج ��م اخلليلي  ،هو بروف�سور الفيزياء و�أ�ستاذ
كر�س ��ي الفه ��م اجلمعي للعل ��م يف جامع ��ة �س ّري ،
وف�ض�ل ً�ا عن هذا فهو حا�ص ٌل عل ��ى ميدالية (مايكل
ف ��ارادي) التي متنحها اجلمعية امللكية  ،وميدالية
(كلفن) التي مينحها املعه ��د الربيطاين للفيزياء ،
�إىل جانب العديد من �شهادات الدكتوراه الفخرية
من جامعات مرموقة عديدة يف العامل  .يُع َر ُف عن
الربوف�س ��ور اخلليلي كونه مق ّدم� � ًا حاذق ًا للربامج
العلمي ��ة �إىل جانب كونه م�ؤلف� � ًا للعديد من الكتب
الت ��ي الق ��ت رواج ًا وا�سع� � ًا  ،وهو الينف � ّ�ك يتح ُفنا
بالعدي ��د من الوثائقيات العلمي ��ة املبهّرة يف �شتى

 تناول ��ت �أطروحت ��ي للدكت ��وراه (الإ�ستط ��ارةالديوتريوني ��ة املرن ��ة للطاقة املتو�سط ��ة املنبعثة
م ��ن النو ّي ��ات الذري ��ة با�ستخ ��دام من ��وذج ثالثي
الأج�س ��ام)  .كان ��ت عم�ل ً�ا نظري� � ًا (في ��ه الكثري من
الريا�ضيات العالية واملحاكاة احلا�سوبية) ي�سعى
ملعرفة ماالذي يحدث عندما ترتطم بع�ض النويّات
�ارع للج�سيمات ُ .
نحن
الذري ��ة مع بع�ضها يف م�س � ٍ
ن�سع ��ى يف الفيزي ��اء النووية لفه ��م طبيعة القوى
الت ��ي ترب ��ط ب�ي�ن مكوّ نات الن ��واة الذري ��ة (وهي
الربوتونات والنيوترونات) مع ًا  ،وهذا (الغراء)
النووي الالح ��م هو �شي ٌء �أق ��ربُ مايكون لوح�ش
مع ّق ��د التكوي ��ن  ،ولغر� ��ض درا�س ��ة طبيع ��ة ه ��ذه
الق ��وى نلج� ��أ �إىل الن ��واة الذرية الأك�ث�ر ب�ساطة :
الديوت�ي�رون  ،الت ��ي تتك ��وّ ن من بروت ��ون واحد
ونيوت ��رون واحد فق ��ط  ،ثم ن ��رى ماالذي يحدث
عندم ��ا نوجّ � � ُه �شعاع� � ًا م ��ن الديوتريون ��ات نح ��و
�دف ن ��ووي  ،وه ��ذه العملية كفيلة ب� ��أن تخربنا
ه� ٍ
بالكثري ع ��ن طبيعة القوى الت ��ي تربط الربوتون
بالنيوت ��رون مع� � ًا يف الديوت�ي�رون  .وج ��دتُ يف
�أطروحتي للدكتوراه �أن الطريقة التي حت�صل بها
احلركة املغزلية  Spinيف الربوتون والنيوترون
تلع ��ب دور ًا حا�سم ًا يف حتديد خوا�ص هذا الغراء
النووي .
 ل��و عاد بك الزمن لتكون طالب�� ًا جديداً في مقتبل
درا�ست��ك للدكتوراه  ،ماالذي كن��ت �ستفعله بطريقة
وجد  -؟
مختلفة  -لو ِ

 رمبا كنتُ �س�أعمل بطريقة �أكرث جديّة ومواظبة ،و�أظ ّنن ��ي كن � ً�ت �س�أدق � ُ�ق بطريقة �أك�ث�ر تنقيب ًا يف
قائم ��ة املو�ضوعات احليوية املتاحة قبل البدء يف
درا�ستي للدكتوراه .
التركيز البحثي
� أخبرن��ا �أكث��ر ب�ش���أن تركيزك البحث��ي في الوقت
الراهن .

 �أعم ُل يف الوقت الراهن يف حقلينْ خمتلفينْ يفالفيزي ��اء (على الرغ ��م من كونهم ��ا ينتميان حلقل
الفيزي ��اء النظري ��ة  ،وي�شتمالن عل ��ى مباحث من
امليكاني ��ك الكموم ��ي)  .احلق ��ل الأول يف بحوثي
الرئي�سي ��ة (الكال�سيكي ��ة) ه ��و الفيزي ��اء النووية
 ،ول ��و �شئ ��تُ الدقة �س�أقول هو املبح ��ث الفيزيائي

قر�أتها و�أنا طالب درا�سات �أولية بع ُد .

 لو �أتيحت لك حرية التو�صية لمبتدئ في ميدانك
المعرف��ي (الفيزياء) بق��راءة كتاب واح��د فح�سب ؛
فما �سيكون ذلك الكتاب ؟

 �أي كتاب من كتبي املن�شورة بالطبع ! ومنها : -املفارقة  :الأحجيات الت�سع الأعظم يف الفيزياء

اخلا� ��ص بالفيزي ��اء الفلكية النووي ��ة  ،وما�أ�سعى
�إلي ��ه يف ه ��ذا املبح ��ث ه ��و حماول ��ة فه ��م الكيفية
الت ��ي ( ُتط َب � ُ�خ) به ��ا بع� ��ض العنا�ص ��ر الكيميائية
داخ ��ل النج ��وم عن طري ��ق درا�س ��ة الكيفي ��ة التي
تت�ش ��ك ُل بها نويّاته ��ا الذرية  .يدع ��ى البحث الذي
�أر ّك� � ُز عليه يف ه ��ذا ال�ش�أن  ،من الوجه ��ة التقنية ،
" التفاعالت الإنتقالية " لأنها ت�شتمل على �إطالق
الديوتريون ��ات نح ��و الن ��واة الذري ��ة  ،وم ��ن ث ��م
ت�شكيل نويات �أثقل من �سابقاتها .
احلق ��ل البحثي الثاين الذي �أعم� � ُل فيه هو حقل
جدي ��د � -صارت ل ��ه حمدّداته الدقيق ��ة  ، -يدعى "
البيولوجيا الكمومية ، " Quantum Biology
و�أعم ��ل هنا يف درا�سة الدور الذي يلعبه امليكانيك
الكمومي داخل اخلاليا احلية .
تلوح ف��ي الأفق �ضمن
 مالإنعطاف��ات الكبرى التي
ُ
نطاق مجالك البحثي ؟

 �أرى مث ��ل ه ��ذه الإنعطاف ��ات الك�ب�رى قادمة يفحق ��ل البيولوجي ��ا الكمومي ��ة  ،و�أرى �أنن ��ا عل ��ى
�أعت ��اب فهم عمي ��ق للطبيع ��ة املعقدة الت ��ي تلعبها
الت�أثريات الكمومية داخ ��ل البيئة �شديدة التعقيد
الت ��ي حتتويها اخللي ��ة احلية  .ل ��و ح�صل وفهمنا
طبيعة هذه الت�أث�ي�رات الكمومية فرمبا �سنح�ص ُل
عل ��ى فك ��رة �أف�ضل ح ��ول  :ماالذي يجع� � ُل احلياة
تبدو خا�صي ��ة �شديدة الف ��رادة والتميّز من جهة ،
�سنتح�ص ُل على طرق �إ�صطناعية يف �إحداث
ورمبا
ّ
مثل تلك الت�أثريات الكمومية من جهة �أخرى .

هذا ال�ش�أن ؟ �أنا �آ�سف حق ًا � .أراه مو�ضوع ًا ّ
يو�ضحُ
نف�سه بالتمعّن يف عنوانه فح�سب !

 احلياة على احلافة  :الع�صر القادم للبيولوجياالكمومية
Life on the Edge: The Coming of Age

َ
ميراثك
 كي��ف ت��رى الكيفية الت��ي �سيكون عليه��ا

of Quantum Biology

المهني ؟

 �آم� � ُل �أن �سيك ��ون يل م�ي ٌ�راث مهن � ّ�ي يُعت� � ّد ب ��ه
 .عمل ��تُ ل�سن ��وات كث�ي�رة يف حيات ��ي على تقدمي
مباه ��ج العلم ومُده�شاته الت ��ي التحُ �صى للماليني
م ��ن النا�س  ،ول ��و ُم ِنحتُ اخلي ��ار يف حتديد �شكل
مرياث ��ي الذي �أو ُّد �أن يذك ��رين به النا�س ف�سيكون
الآتي  :كنتُ �شارح ًا للعلم ومف�سّ ر ًا له لأعداد كبرية
من النا�س .

 -الكم  :دلي ٌل للحائرين

Quantum: A Guide For The
Perplexed

 لماذا ترى في مو�ضوعة �أن يكون المرء ّ
مفكراً حراً

الم�شاريع الحالية

ُ
تعمل في الوق��ت الحا�ضر على م�شاريع خارج
 ه��ل
نط��اق التدري�س الجامعي  ،وهن��ا �أق�صد م�شاريع على
مدونات �صوتية  ،مواق��ع �ألكترونية ،
�شاكلة  :كت��ب ّ ،
عامة النا�س ؟
الحديث �إلى ّ

 ثم ��ة الكث�ي�ر م ��ن ه ��ذا كل ��ه  .ل ��ديّ ثالث ��ة كت ��بجاه ��زة للطب ��ع (ب�ضمنه ��ا روايت ��ي الأوىل الت ��ي
تنتم ��ي جلن� ��س رواي ��ة اخلي ��ال العلم ��ي والرعب
مع� � ًا  ،و�أكملتُ وثائقي ًا لقناة ال� �ـ  BBCعن الثقالة
 ، Gravityو مازل ��تُ مواظب� � ًا عل ��ى برناجم ��ي
العلم ��ي امل�س ّم ��ى  LifeScientificال ��ذي �أق ّدم ��ه
من ��ذ �سنوات عديدة على قن ��اة الإذاعة الربيطانية
( BBCالقناة الرابعة) .

ُ
َ
يجول بعيداً لدقيقة من الزمن
جعل��ت مخيالك
 لو

ن�صائح و�إر�شادات

؛ فماال��ذي �سترج��وه �أن يكون المبح��ث الأكبر الذي

 ل��و كان ف��ي م�ستطاع��ك تقدي��م ن�صيح��ة واحدة

يبح��ث في��ه خلفا�ؤك ع��ام �( 2116أي بع��د قرن من

لبال��غ في الثامنة ع�شرة من عم��ره ؛ فما �ستكون تلك

اليوم  ،المترجمة) ؟

الن�صيحة ؟

 الإنتقال الكمومي للأج�سام عن بعد Quantum . Teleportationه ��ل تري� �دُين الإ�ستفا�ضة يف

Paradox: The Nine Greatest Enigmas
in Physics

 التظ � ّ�ن �أب ��د ًا � ،أب ��د ًا � ،أبد ًا �أنك غ�ي�ر ذكي بالقدرالذي يكفي ��ك وي� ّؤهلك لدرا�سة �أي مو�ضوع يف �أي

حقل معريف طاملا كان لك �شغف به .

� أي��ة ن�صيحة
تختار تقديمها لم��ن يتط ّلعُ  /تتط ّلعُ
ُ
�إل��ى الب��دء (�أو الإرتق��اء) ف��ي مهنة تنتم��ي لحقلك
المعرفي ؟

 ح� � ّد ْد ماال ��ذي يده�ش � َ�ك �أك�ث�ر م ��ن �س ��واه م ��ناملو�ضوعات التي تنتمي حلقلك املعريف  ،و�أق�ص ُد
به ��ذا بالتحديد  :ماال�شيء الأخ�ي�ر الذي ف ّكرت به
قب ��ل �أن تن ��ام  ،وماال�ش ��يء الأوّ ل ال ��ذي ف ّكرت به
يف ال�صب ��اح ؟ هل ه ��و عمل بحث ��ي يتط ّلب �إجراء
التج ��ارب يف املختربات �أم �أن ��ك ّ
تف�ضل الإنغما�س
يف ح ّل املعادالت (التي تتط ّلبها الفيزياء النظرية)
؟ ه ��ل ّ
تف�ض ُل العم ��ل مبا ي�ساع ُد عل ��ى �إ�شاعة العلم
وتو�صي ��ل �أفكاره �إىل العامة بطريقة تكف ُل تطوير
فهم جمعي لأهمية العلم ودوره يف ت�شكيل حياتنا
املعا�ص ��رة ؟ ه ��ل ّ
تف�ض� � ُل العم ��ل يف تطبي ��ق العلم
وخدم ��ة املجتم ��ع والإرتق ��اء بحي ��اة �أف ��راده عرب

م�س�ألة غاية في الأهمية ؟
 �أعتق� � ُد به ��ذه ال�ض ��رورة والأهمي ��ة الآن ب�أكرثممّا فعلتُ م ��ن قب ُل وبخا�صة بعدما �صارت الر�ؤى
والآيديولوجي ��ات م ��ن ك ّل الأ�صن ��اف والأل ��وان
تق�صفن ��ا ق�صف� � ًا كل يوم عرب منافذ ع� �دّة  :الأخبار
عل ��ى م ��دار ال�ساع ��ة و�إن تفاوت ��ت يف �أهميته ��ا
وم�صداقيته ��ا  ،و�سائ ��ل التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي ،
املدوّ ن ��ات الألكرتونية � ،،،،إل ��خ  ،وبات من ال�سهل
الي�سري �أن يق ُع امل ��رء م ّنا يف ّ
الفخ املتم ّثل بالتنافر
املعريف (�أي قبولنا مبو�ضوعات ور�ؤى تتقاط ُع مع
توجهاتن ��ا ال�شخ�صية ومتب ّنياتنا الفكرية العامة ،
املرتجم ��ة) بكيفية تع ّز ُز الآليات الإ�سرتجاعية من
جان ��ب ه�ؤالء الذين مني� � ُل ال�شعوري ًا �إىل التوافق
معه ��م �أو تبن ��ي ر�ؤاه ��م �أو  -على الأق� � ّل  -ن�شعر
معهم بعدم �ضرورة م�ساءلة و�إعادة تقييم قناعاتنا
؛ ل ��ذا ف� �� ّإن كون املرء مف ّك ��ر ًا حر ًا بالن�سب ��ة يل �أم ٌر
حي ��وي للغاي ��ة �إذا �شئنا البق ��اء يف عاملا هذا الذي
ُ
يو�صف بعامل مابعد احلقيقة Post-Truth
ب ��ات
� . Worldأم ��ا بقدر مايخت� � ُّ�ص الأمر بي �شخ�صي ًا
فق ��د كان الو�ض� � ُع  -ومل يزل � -أكرث ي�س ��ر ًا ممّا قد
يح�ص� � ُل مع الآخري ��ن لأنني �إعت ��دتُ طيلة حياتي
وتدريب ��ي العلم ��ي �أن �أ�سائل املعتق ��دات الرا�سخة
(الدوغما) ف� ً
ضال عن الت�أكيد على ال�شواهد الداعمة
لأية ر�ؤية علمية جديدة عن العامل .

ن�ص ًا
�أمواج عبد اهلل �إبراهيم ..ال�سيرة حين تكون ّ
عارف ال�ساعدي

ها�شم الها�شمي
عبد اخلالق كيطان

لنكفر بالعراق الآن
ذلك �أنه مل يعد �أبانا الذي نبكي حتت عباءته ال�سميكة ..بل املر�أة
ال�سمينة التي يتبخرت االنذال بعد اغت�صابها.
لنكفر بالعراق ذلك �أنه ما عاد قادر ًا على الوقوف على قدميه...
تكاثرت الن�صال،
وال�سكاكني.
تكاثر الر�صا�ص املكتوم ،وغريه،
وهو يتهاوى من ال�ضرب.
تعالوا ايها الدامعون لرنثي وطن ًا مل يبخل على �أحبته بالدم.
ي�سقيهم دمهم بك�ؤو�س من ف�ضة.
ماذا فعلت لكي ت�شرب ك�أ�س دمك على عتبة دارك؟
ماذا فعلت لكي يخرجوا ج�سدك م�ضمخا من ال�سيارة؟
كم هو ظامل هذا الليل،
ليل العراق،
ً
بعد �أن كان م�سجدا للحب،
�صار كامت ًا لل�صوت.
لنكفر بالعراق الآن فلم يبق �سوى ل�سان مقطوع.
�سيدين يف 2020/7/7

ال �أظ � ُّ�ن � َّأن ناق ��د ًا غام ��ر وكت ��ب �س�ي�ر ًة ذاتي� � ًة
ل ��ه ،فلي� ��س فيه ��ا ـ يف العادة ـ ما ُيغ ��ري لكتابة
�أحداثه ��ا ،وهذا ما ذكره الدكت ��ور "علي جواد
الطاه ��ر" يف �أوىل �صفح ��ات مذكرات ��ه ،فق ��د
اعتدن ��ا � ْأن نق ��ر�أ مذك ��رات لفنان�ي�ن ،و�شعراء،
و�سيا�سي�ي�ن ،و�إعالمي�ي�ن م�شهوري ��ن ،ولك � ْ�ن
� ْأن نق ��ر�أ �س�ي�رة لناق ٍد ومفك � ٍ�ر و�أ�ستا ٍذ جامعي،
اجتمع ��ت في ��ه ال�صرام� � ُة ملقح� � ًة باملناه ��ج
النقدية احلديثة ،والت ��ي تت�سم باحلدة �أي�ض ًا،
مم ��ا �أ�ضف ��ت على �شخ�صي ��ة �صاح ��ب الأمواج
الدكتور "عبدالل ��ه �إبراهيم" كثري ًا من اجلدية
واحل ��دة وال�صرام ��ة ،وه ��و نف�س ��ه يق ��ول عن
�شخ�صيت ��ه (مل يلم�س �أبي خ ��ديَّ بتحنان ،وما
�ض َّمن ��ي �إليه ،وم ��ا ت�سرب �إ َّ
يل من ��ه �أيُّ عطف،
فرمبا �أكون ظ ًال له ،بل �أنا كذلك)�ص.21
لهذا ف� َّإن املتلقي �سي�صطدم ويتفاج�أ ب� َّأن خلف
ه ��ذه ال�صرام ��ة �شخ�صي ًة يف غاي ��ة الو�ضوح،
و� َّإن الأ�ستاذ اجلامع ��ي الذي يتحرك ويتحدَّث
�يء ح�ساب� � ًا ،ها
باملثاقي ��ل ،ويح�س ��ب ل ��كل �ش � ٍ
ه ��و الآن يف مذكرات ��ه ،يتح ��دث ع ��ن غزوات ��ه
اجلن�سي ��ة ،وعالقات ��ه امل�شتبك ��ة م ��ع الن�س ��اء،
أحب
والأده ��ى م ��ن ذل ��ك تع ��داده لأ�سماء م ��ن � َّ
وارتب ��ط بهن ـ� �ـ ورمبا كان ��ت بع� ��ض الأ�سماء
وهمية ـ� �ـ لهذا �ش َّكل ��ت هذه ال�سرية نقل� � ًة مهم ًة
يف اعرتافات املثقفني العراقيني ،ف�أممواج ذلك
الكت ��اب الذي ذيَّله عبدالل ��ه �إبراهيم بـ "�سرية
عراقية" ي�شكل ــ كم ��ا �أظن ــ �أحد �أهم م�صادرنا
احلديث ��ة ح ��ول ما ج ��رى يف حقبة م ��ن حقب
ب�شكل
الع ��راق املعا�ص ��ر ،ففيه يطل ��ع الق ��ارئ ٍ
وا�ض � ٍ�ح وجل � ٍ�ي عل ��ى ر�ؤي ��ة املثق ��ف العراق ��ي
للمن ��اخ ال�سيا�س ��ي ،وم ��ا ي ��دور حول ��ه �سابق ًا
وحالي� � ًا ،دون � ْأن ي�شع ��رك كات ��بُ الأم ��واج �أ َّنه
مييل �إىل جه ٍة دون �أخرى.
كم ��ا تعال ��ج ه ��ذه املذك ��رات بو�ض ��وح �أي�ض� � ًا
�صراع
ودون موارب ��ة� ،أو خج ��ل ،م ��ا دار م ��ن
ٍ
طائف � ٍ�ي وقوم � ٍ�ي يف البالد قب ��ل خم�سني عاماً،
و�إىل الآن ،ل َّأن املثقف�ي�ن ـ� �ـ ع ��ادة ــ م ��ا َّ
يغ�ضون
النظ ��ر بحي � ٍ�اء ح ��ول مو�ضوعة الطائفي ��ة� ،إلاَّ
� َّإن عبدالل ��ه �إبراهيم م َّر عليه ��ا ب�شفافية عالية،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ر�ؤيت ��ه للو�س ��ط الثق ��ايف �شع ��ر ًا،

و�س ��رد ًا ،ونقد ًا ،وتعليم� � ًا جامعي� � ًا� ،إذ تت�ضح
ر�ؤية عبدالل ��ه �إبراهيم من خ�ل�ال �أمواج �أكرث
م ��ن �أيٍّ م ��ن كتابات ��ه الت ��ي ناه ��زت اخلم�سني
كتاب� � ًا ،فج� � ُّل كتب ��ه الت ��ي ا�ستنط ��ق التاري ��خ،
واملدون ��ة ال�سردي ��ة العربي ��ة ،وغا� ��ص فيه ��ا
حمل�ل� ًا ومنظ ��ر ًا ،وكا�شف� � ًا عن �أمن ��اط و�آليات
ال�س ��رد العرب ��ي ،ومف ��كك ًا املنظوم ��ة الثقافي ��ة
العربي ��ة وفاحت� � ًا �شبابيك املركزي ��ات املهيمنة
وهيمنته ��ا عل ��ى الهام� ��ش ،م ��ن خ�ل�ال املدونة
الديني ��ة وال�سردية� ،أقول كل ذلك ٌ
ح�سن ومهمٌ،
وق ��د ح�صل عل ��ى جوائز كب�ي�رة ،ومهمة حول
�أعماله النقدية والفكرية� ،إلاَّ � َّإن �أمواج اتخذت
م�س ��ار ًا �آخر �أكرث حميمي ًة و�صدق� � ًا ،ف�أنت �أمام
عبدالل ��ه �إبراهي ��م الطف ��ل ،واليتي ��م ،والفالح،
والطال ��ب املن�س � ُّ�ي ،واملتع ��ب ،ال ��ذي ت ��رك
املدر�س ��ة ب�سبب ع�ضة كل ��ب (وجدتني يف �أول
خريف ع ��ام  1963التحق بحفن ��ة من الطالب
متوجهني �إىل مدر�س ��ة طينية يف قرية "املرة"
بيت يف
ويف الي ��وم التايل �أر�سلتن ��ي �أمي �إىل ٍ
طرف قريتنا فيه طالب متقدم لري�شدين �إىل ما
يج ��ب فعله ،وما � ْإن غادرت بيتهم حتى دهمني
كلبه ��م اخلال�س ��ي ،وحا�ص ��رين يف زاوية ،ثم
اقتحمن ��ي هائج� � ًا ،ف� ��إذا بال ��دم يغم ��ر بطني،
وحُ مل ��ت �إىل الببيت فزع ًا ،فقررت �أمَّي �إيقايف
عن �ش ��يء تفرت�سني الكالب من �أجله ،فانتهت
جتربت ��ي املدر�سيةية الأوىل بع ��د يوم واحد)
� ��ص ،33ولأول م ��رة يظه ��ر الإع�ت�راف وك�أ َّنه
جال� � ٌ�س �أم ��ام كر�سي ��ه ،لتندلق لغ ُت ��ه بحميمية
اله ��ارب من �ضغط �أربعني عام� � ًا من البنيوية،
والأ�سلوبي ��ة ،والتفكي ��ك ،والت�أويل ،والتلقي،
والنق ��د الثق ��ايف� ،إىل نظريات ال�س ��رد ،وك�أ َّنه
و�ص ��ل مرحلة ا الإنفج ��ار احلميمي الذي ظهر
فيه عبدالله �إبراهيم عاري ًا �أمام لغته ،فان�سكب
�يء بلغ ٍة عالي ٍة ،وهنا تتح ��ول "�أمواج"
ك ُّل �ش � ٍ
فخم
م ��ن كونها كتاب مذك ��رات �إىل ٍ
ن�ص ٍ
لغوي ٍ
وحمي � ٍ�م ـ� �ـ يف الوق ��ت نف�س ��ه ـ� �ـ بحي ��ث ت�ضيع
احلدود الإجنا�سية ل�شكل الكتاب.
أجنا�س عدة ،ففيه
ذل ��ك � َّإن الكتاب تداخلت فيه � ٌ
ال�سرد الروائي ،وك� َّأن عبدالله �إبراهيم �أراد � ْأن
يعوَّ�ض م ��ا فاته م ��ن كتابة الق�ص ��ة والرواية،
وف�شل ��ه فيهم ��ا كما يذكر هو نف�س ��ه يف �أمواج،
وهو الذي كت ��ب �أول رواية يف حياته ،ولك َّنها
كان ��ت م ��ن �صفح ��ة واح ��دة ،فجوب ��ه بالط ��رد
والتعليق ��ات امل�ؤذي ��ة � ،إذ ًا ال�سردي ��ة تتجل ��ى
وا�ضح� � ًة يف الكت ��اب ،ب�أحداثه ��ا ،و�شخو�صها

احلقيقي�ي�ن ،م ��ن دم وحل ��م ،فق ��د ب ��رم عبدالله
�إبراهي ��م ـــ كما يبدو ــ من ال�شخ�صيات الورقية
الت ��ي ح َّللها وقر�أه ��ا ،وكت ��ب �آلآف ال�صفحات
ع ��ن �شخ�صي ��ات ورقي ��ة ،له ��ذا فق ��د احت�شدت
�أمواج بع�شرات ال�شخ�صي ��ات احلقيقية ،التي
تكت ��ب ،وت�ش ��رب اخلم ��ر ،وترق� ��ص ،وتبحث
عن الن�س ��اء ،وتقتل ،وتكت ��ب ال�شعر ،وتكذب،
وكل �شيء ،ومعظم تل ��ك ال�شخ�صيات معروفة
خ�صو�ص� � ًا الكت ��اب وال�شع ��راء وال�سيا�سيني،
الذي ��ن يرد ذك ُرهم يف �أمواج ،ف� ً
ضال عن تداخل
الأزمن ��ة في ��ه ،فهو مل يك ��ن خمل�ص� � ًا للت�سل�سل
الزمن ��ي� ،إذ يتحدث ع ��ن طفولت ��ه ولك َّنه فج�أة
يربط ��ك مبزرعته التي ُق�صف ��ت ،ومكتبته التي
�أحرتق ��ت ،ومبيلي�شيات كوردي ��ة هيمنت على
�أرا�ضيه ،و�أرا�ضي �أهله و�أجداده.
ويف �أم ��واج �آراء نقدي ��ة غاي ��ة يف الدق ��ة
والإن�ضب ��اط ،ولك َّن ��ه ان�ضب � ٌ
منهجي،
ر
�اط غ�ي� ُ
ٍ
�إنمَّ ��ا جاء عف ��و اخلاطر ،حيث ت ��رد �آراء نقدية
لعب ��د الله �إبراهيم وفيها �أحكام معيارية ،وهو
اله ��ارب دائم� � ًا م ��ن الأح ��كام املعياري ��ة� ،إلاَّ � َّإن
طبيعة ت�أليف هذا الكتاب ،فتحت الكوى له يف
� ْأن يُطل ��ق �أحكامه بكل �أريحية ،و� ْأن نتلقى تلك
الأحكام دون � ْأن ن�شعر �أ َّنه قد ظلم ذاك ال�شاعر،
�أو �أطل ��ق حكم� � ًا يف غ�ي�ر حمله ،فب ��كل ر�شاقة
ي�سرد ــ مث ًال ــ حياة "جان دمو" ويورد �شتائمه
البذيئة ،و�سرقاته للكت ��ب ،ومن ثم يع َّرج على
�شع ��ره ،وهنا ال يتن ��ازل عبدالل ��ه �إبراهيم عن

مهمة الناقد ،ولكنه الناقد الذي يطلق �صرخته
دون قيود (�أ�صبح جان دمو ظاهر ًة يف الثقافة
العراقي ��ة يف العقدي ��ن الأخريي ��ن م ��ن الق ��رن
الع�شري ��ن ،وق ��ر�أت ما كت ��ب وترجم فل ��م �أجد
فيه قيم ��ة �أدبية مميزة ،وهو عل ��ى �أية حال مل
ينخرط يف الإدعاءات ال�شعرية)�ص.90
ف�ض�ل� ًا ع ��ن �آراءه يف جماع ��ة كرك ��وك الأوىل
والثانية ،علم ًا �إ َّنه ينت�ص ��ر للأولوىل �إبداعي ًا،
و� َّإن َّ
حظه ��ا من ال�شهرة والإب ��داع فاق الثانية،
فف ��ي ه ��ذه الأم ��واج وق ��د كان اال�س ��م م�شابهاً
متام� � ًا مل ��ا ُكت ��ب يف امل�ت�ن ،حي ��ث متوج ��ت
الرحل ��ة ،وتداخلت الأح ��داث ،وعرفنا ال�صبي
ال ��ذي ع�ش ��ق ف�ش ��رح لنا طع ��م القبل ��ة الأوىل،
�وف� ،أو قي ��ود اجتماعي ��ة� ،أو ديني ��ة،
دون خ � ٍ
� َّإن ه ��ذا الب ��وح احلمي ��م دفع ��ه � ْأن يُعلن مترده
عل ��ى كل الأن�ساق التي كان ي ��دور يف حتليلها
يف كتب ��ه النقدي ��ة ،فالقبيل ��ة ق ��د مت ��رد عليها،
حافز،
وعل ��ى عاداته ��ا ،ومل تع ��د ت�شكل ل ��ه �أيَّ ٍ
بل يعدُّها ع ��ار ًا ،والدين والطائف ��ة ال ت�شكلاَّ ن
لدي ��ه �أيَّ �أهمي� � ٍة ُتذك ��ر ،بقي ��ت م�س�أل ��ة واحدة
يل ��ح يف ذكرها وهي م�س�ألة العروبة والقومية
العربية ،ذلك �أنه يورد ب�أكرث من ن�صف الكتاب
مذكرات مدين ��ة كركوك تلك اخللط ��ة العراقية
م ��ن الرتكم ��ان والك ��ورد والع ��رب وال�سريان
والآثوري�ي�ن ،فعبدالل ��ه �إبراهيم اب ��ن الريا�ض
واحلويجة ،يف �أط ��راف كركوك ،حيث القرى
العربي ��ة املزارع ��ة ،ي�ش ��دد عل ��ى �أهمي ��ة كونه
�ازح لكرك ��وك ،بو�صف ��ه �إبن� � ًا
عربي� � ًا وغ�ي�ر ن � ٍ
�أ�صي�ل� ًا� ،أو ركن� � ًا مهم ًا م ��ن �أركان هذه املدينة،
التي يت�ب�رم منه ��ا الآن ،ومن �سيط ��رة الكورد
عليها ،دون � ْأن يغفل ما فعله نظام "�صدام" يف
نهاي ��ة الثمانيني ��ات ،حني فتح كرك ��وك للعرب
م ��ن الو�س ��ط واجلن ��وب ،و�أغراه ��م بالبيوت،
واملنح ،والقرو� ��ض ،وكل �شيء ليُ�سهم بتغيري
دميوغرافي ��ة املدينة ،وهاهم الك ��ورد يفعلون
ما فعل ��ه �صدام بتغي�ي�ر دميوغرافي ��ة كركوك،
ونق ��ل قرى بكامله ��ا ،وحتويله ��ا �إىل كوردية،
كم ��ا ي ��ورد عبدالل ��ه �إبراهي ��م يف �أمواج ��ه،
فال�سيا�س ��ة تنه� ��ش املدينة ،وتخ ��رب كل �شيء
فيه ��ا ،تلك املدينة القابعة على بحار من النفط،
والب�ش ��ر املتنوعني ما ب�ي�ن الأديان والقوميات
والطوائف.
ت�أت ��ي �أهمي ��ة ه ��ذا املذك ��رات يف �أنه ��ا مل تك ��ن
مذك ��رات خال�ص ��ة ل�س�ي�رة كات ��ب �أومفك ��ر �أو
�شخ�ص
�أ�ست ��اذ جامع ��ي� ،إمنا ه ��ي �س�ي�رة �أي
ٍ

م َّن ��ا ،ورمب ��ا م َّر بنف� ��س الأحداث الت ��ي مر بها
عبدالله �إبراهيم ،ولك ��ن هنا تكمن الأهمية يف
� َّأن اللغة الت ��ي ميتلكها ب�إمكانها � ْأن تت�صنع من
الهوام� ��ش والأح ��داث العادي ��ة م ��ادة يف غاية
بخيط
املتع ��ة ،وك�أ َّن ��ك تتاب ��ع رواي ��ة حمبك ��ة ٍ
�ردي هائ ��ل ،وه ��ذه واح ��دة م ��ن املذك ��رات
�س � ٍ
التي تب ��ث الفك ��ر واملعرفة وال ��ر�أي الوا�ضح،
وقد كتب ��ت مذكرات �أخرى تق ��ع قريب ًا من هذه
الزاوية يف حتوله ��ا ومعاجلتها للأحداث ،فقد
كتب ف�ل�اح اجلواهري كتابه (ما ت ��رك ال�شاعر
للريح) وكتب �أي�ض ًا الدكتور املفكر عبداجلبار
الرفاع ��ي كتابه (الدين والظم� ��أ الأنطولوجي)
حي ��ث ي�س ��رد �آراءه يف الدي ��ن واحلي ��اة م ��ن
خ�ل�ال مذكراته ،و�أعتقد ان مث ��ل هذه الطريقة
يف الكتاب ��ة والت�ألي ��ف تكون �أق ��رب �إىل القلب
وب�إم ��كان الكاتب �أن يب ��ث �آراءه من خالل تلك
املذكرات بطريقة تلقائية وعفوية فتكون �أكرث
تقب ًال م ��ن بثها يف كت ��ب ذات منهجيات معقدة
رمبا.
�أع ��ود اىل امواج ف�أم ��واج لي�ست مذكرات فقط
امنا هي عب ��ارة عن �سرد مرتب ��ط بخيط �شيق
فيه م ��ن غواي ��ة الرواي ��ة ومتعتها م ��ا ي�سحب
الق ��ارىء خلف اللغة و�سروده ��ا ،ويف الكتاب
اي�ض ��ا نق ��د كثري ،نق ��د �أدبي للرواي ��ة العراقية
والق�صة وال�شعر من خالل املرور ب�شخ�صيات
�أدبي ��ة والتعليق على منجزهم ب�أريحية عالية،
ويف �أم ��واج �آراء �سيا�سي ��ة يف ما حل بالعراق
م ��ن �سيطرة البعث �إىل احل ��روب �إىل احل�صار
�إىل االحت�ل�ال� ،إىل �صع ��ود الأح ��زاب الدينية
�إىل الإرهاب ومقاومته ،ففي كل ذكرى يوردها
عبدالل ��ه �إبراهيم هناك ر�أي نقدي وا�ضح دون
موارب ��ة ازاء م ��ا ي ��دور حول ��ه ،ويف �أم ��واج
اعرتاف ��ات لأول م ��رة يت�ض ��ح � َّإن الأكادمي ��ي
املن�ضب ��ط واملنهجي احلري�ص يغو�ص ويدور
خل ��ف ال�سينم ��ات و�أفالم املراهق�ي�ن ،وحاالت
احل ��ب ،ومير عل ��ى ذك ��ر ال�صباي ��ا اللواتي مر
عليه ��ن وقبَّل �شفاههن ب ��كل �أريحية ،كماما يف
�أم ��واج اعرتاف ��ات بجملة اخفاق ��ات مر بها يف
كتابة ال�شعر وكتابة الق�صة والرواية ،وها هو
�أحد املرتبعني على عر�ش النقد الأدبي ،مم�سك ًا
بال�سرد العرب ��ي قدميه ومعا�صره ،ومفككا كل
مغاليق ��ه و�سرديات ��ه ،لينتج �أك�ث�ر من خم�سني
كتاب� � ًا يف حق ��ل املعرف ��ة والنق ��د والأدب ،وها
هي �أم ��واج ت�شبه اخليط ال ��ذي ي�ضم م�سبحة
عبدالله �إبراهيم الثقافية.
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اقــــرأ
وودي �آلن

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى حدي ًثا كت ��اب بعن ��وان "وودي �آلن عن
وودي �آل ��ن" ترجم ��ة دالل ن�صر ،وهو �س�ي�رة ذاتية للمخرج
ال�سينمائ ��ي ال�شه�ي�ر ال ��ذي يع� � ّد �أح ��د �أب ��رز املخرج�ي�ن يف
هولي ��وود .ع ��رف بتقدميه الأف�ل�ام الرومان�سي ��ة الكوميدية
الت ��ي تتخللها حماكاة �ساخ ��رة وكوميدي ��ا تهريجية .ترتكز
مو�ضوعات �أفالمه بعمق على الأدب ،اجلن�س ،الفل�سفة ،علم
النف� ��س ،الهوية اليهودية وتاريخ ال�سينما ..فاز �أربع مرات
بجائزة الأو�سكار �ضمن  24تر�شيحً ا نالها يف ثالثة جماالت
ه ��ي الإخ ��راج والكتاب ��ة والتمثيلُ .تع ��د مدين ��ة نيويورك
م�سرحً ا لأغلب �أعماله وثيمة �أ�سا�سية لها.

ح

ول العا

لم

جنا من � 11سبتمرب فخطفه الوباء

بلجيكا ممنوع الرق�ص يف الأعرا�س

على الرغم من ان ال�سلطات البلجيكية قررت فقد ناق�ش م�س�ؤولون بلجيكيون بقطاع ال�صحة
رفع القيود تدريجيا �إثر تف�شي جائحة كورونا ،يف الأ�سابيع الأخرية م�س�ألة ال�سماح بالرق�ص
اال انها ما زالت تبقي على حظر بع�ض منها ومن يف ح �ف�لات ال ��زف ��اف .وق���ال م��رك��ز معلومات
بينها م�س�ألة الرق�ص يف الأعرا�س.
الأزمات التابع لوزارة ال�صحة يف البالد ،ميكن

اعلنت النجمة العاملية هايل بريي ان�سحابها عن لعب �شخ�صية متحولة جن�سيا يف فيلم جديد مل يعلن عن ا�سمه او تفا�صيله بعد،
وذلك بعد رد فعل عنيف من و�سائل التوا�صل االجتماعي .فخالل عطلة نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،اجرت النجمة مقابلة مبا�شرة
على ان�ستغرام  ،قالت املمثلة احلائزة على جائزة الأو�سكار �إنها �ستلعب على الأرجح دور رجل متحول جن�سيًا يف عملها
املقبل ،وقالت بريي يف مقابلة مع م�صفف ال�شعر كري�ستني براون �إن الفيلم يدور حول �شخ�صية امر�أة متحولة .وهذا
ما قوبل مبوجة من النقد على و�سائل التوا�صل االجتماعي من �أ�شخا�ص ي�سلطون ال�ضوء على امل�شكلة امل�ستمرة
�شخ�صا متحولاً جن�سيًا .كان هناك � ً
أي�ضا انتقادات
يف هوليوود املتمثلة يف ممثل متع�صب يلعب
ً
وا�سعة النطاق لبريي ب�شكل متكرر ،حيث �أ�ساءت �إىل الطابع الذي كانت �ستلعبه
يف املقابلة .لذلك اعتذرت بريي وغردت ب�أنها مل تعد تفكر يف الدور قائلة
"خالل عطلة نهاية الأ�سبوع� ،أتيحت يل الفر�صة ملناق�شة تفكريي عن
لعبي دور رجل متحول جن�سيا ،و�أود �أن �أعتذر عن هذا وب�صفتي
ام��ر�أة م�ست�سلمة� ،أفهم الآن �أن��ه مل يكن يجب �أن �أفكر يف هذا
الدور ،و�أنه ال ميكن �إنكار �أن جمتمع املتحولني جن�سيًا لديهم فر�صة
�سرد ق�ص�صهم اخلا�صة ".

اتخذت الفنانة امل�صرية ،رانيا يو�سف ،خطوة
جريئة �ضد املتحر�شني بها ،بف�ضحهم ون�شر
�صورهم و�أ�سمائهم عرب ح�سابها على موقع
"�إن�ستغرام" .وعرب خا�صية "ال�ستوريز"
لدى ح�سابها على موقع "�إن�ستغرام"� ،شاركت
تعليقات عدد من متابعيها التي ت�ضم �ألفاظا
خارجة ،ون�شرت �صور و�أ�سماء من كتبها
لتن�شرها �أم ��ام اجلميع ،كما �أك ��دت �أنها
�ستتخذ الإجراءات القانونية �ضدهم.
كما �شاركت املمثلة امل�صرية عرب
ح�سابها على موقع "�إن�ستغرام"
مقطعا م���ص��ورا ي�ضم ع��دة
� �ص��ور ل �ع��دد م��ن ف�ن��ان��ات
م�صر من فرتة ال�ستينيات
وال �� �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات وه ��ن
ي��رت��دي��ن م�لاب ����س ال�ب�ح��ر
على مو�سيقى �أغنية "حلوة
ي��ا بلدي" للمطربة ال��راح�ل��ة
دال�ي��دا ،لتو�ضح االخ�ت�لاف بني
الفرتة ال�سابقة والفرتة احلالية،
وعلقت معه" :ما زل��ت هف�ضح كل
متحر�ش وك��ل �شخ�ص ي�سمح لنف�سه
ي�سيء ل�شخ�صي عرب ح�ساباتي الر�سمية
مب ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي �أو
التحر�ش باي فتاة �أو ام��ر�أة �أو طفل،
و�س�أتقدم ببالغ ر�سمي بكل �شخ�ص
�سوف ان�شر �صورته وا�سمه ببالغ
فوري �إىل مباحث االنرتنت".

 منذر علي
الفن ��ان الت�شكيل ��ي اقام ��ت ل ��ه دائ ��رة  كرمي خنجر
الفن ��ون يف وزارة الثقاف ��ة معر�ض ��ه املخرج امل�سرحي واالكادميي عر�ضت
ال�شخ�ص ��ي على موقعه ��ا �ضمن بوابة م�سرحيته "الطريق" يف معهد الفنون
الفن ��ون الإلكرتوني ��ة للفن ��ان حت ��ت اجلميل ��ة وف ��ق نظ ��ام "�أون الي ��ن"،
عن ��وان "جترب ��ة لوني ��ة" ،و�ض ��م امل�سرحي ��ة تتحدث ع ��ن جمموعة من
 15لوح ��ة فني ��ة يف ه ��ذا املعر� ��ض ال�شباب يتحدون فريو�س كورونا من
االلك�ت�روين ،ورغ ��م �أن الفن ��ان منذر �أج ��ل الو�صول اىل حتقي ��ق �أحالمهم.
عل ��ي من مبدعي النحت على اخل�شب ،وهي م ��ن �إع ��داده واخراج ��ه وج�سد
�إال �أن� � ُه هذه املرة ط ��رح لوحاته الفنية �شخ�صياته ��ا الفنان ��ان ن ��ور حمي ��د
ب�أ�سلوب الف ��ن التجري ��دي م�ستخدمًا وماري م�سلم.

هل تكون كيم كارد�شيان عقبة �أمام فوز كاين
وي�ست باالنتخابات الأمريكية؟
فاج�أ النجم العاملي كاين وي�ست ،زوج جنمة تليفزيون
الواقع كيم كارد�شيان ،العامل بقراره الرت�شح لرئا�سة
اجلمهورية بالواليات املتحدة الأمريكية ،وهو اخلرب
الذي �آثار الكثري من اجلدل مبجرد �إعالنه ،كما اعتقد
البع�ض �أن كيم �ستكون عقبة يف طريق ك��اين ،نظرا
لطبيعة عملها كنجمة تلفزيون واق��ع ،و�أن كل حياتها
تدور حول املو�ضة واالهتمام بال�شعر واجل�سم والب�شرة،
لكن كل من اعتقد ان كيم �ستكون عقبة ال يعرف ان هناك
العديد من الدالئل التي ت�شري اىل ان كيم كانت حت�ضر لهذه
اللحظه منذ فرتة طويلة ..نلخ�ص تلك الدالئل يف نقاط:
رغم ان كيم انهت درا�ستها منذ مدة ولديها ما يكفيها من
اعمال وثروة اال انها قررت درا�سة املحاماة وهو بالطبع
ما ي�ساعد يف فهم العديد من االمور ال�سيا�سية .يف بداية
ازمة جائحة الكورونا ،تربع الكثري من م�شاهري هوليوود

في زمن الكورونا...

الرم ��وز والأ�ش ��كال اللوني ��ة الت ��ي
حتاكي تراكمات احلياة .

�أم��ره �ضابط �شرطة و�آخ��رون
ب��ال��رك����ض ل�ل�ن�ج��اة ب ��أرواح �ه��م
ب�ع�ي�دًا ع��ن احل �ط��ام املت�ساقط
والأدخ� �ن ��ة امل �ت �� �ص��اع��دة ،وف��ق
م��وق��ع ��ش�ب�ك��ة "�سي �إن �إن"
الأمريكية.
كما ك�شفت را�شيز �أن كوبر "مل
ي��درك ق��ط �أن��ه مت ت�صويره �إال

بعد �أ��س�ب��وع�ين ،عندما �شاهد
�صورته بال�صدفة �أثناء مطالعته
لإحدى املجالت".
و�أ�ضافت �أن كوبر ،الذي تويف
عن  78عامًا يف فلوريدا ،كان
ف� �خ ��و ًرا ل�ل�غ��اي��ة ب�ت�ل��ك اللقطة
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ب��ل ح�ت��ى ك��ان
يحتفظ بها يف حمفظته.

هايل بريي ترتاجع عن دور متحول جن�سيا

رانيا يو�سف تتخذ
خطوة جريئة �ضد
املتحر�شني

 خيال اجلواهري
الكاتبة واالكادميي ��ة �صدر لها م�ؤخرا
كت ��اب بعن ��وان "اجلواه ��ري م�سرية
ق ��رن" ،وقالت اجلواه ��ري ان �صدور
ه ��ذا الكتاب لتحقي ��ق غاية مهمة وهي
ان الكث�ي�ر م ��ن ت ��راث اجلواه ��ري
متناثر يف بطون ال�صحف واملجالت،
وي�صعب على الق ��ارئ احل�صول عليه
ب�سهولة .لتكون هذه الدرا�سة م�صد ًرا
مه ًم ��ا للباحث�ي�ن والدار�س�ي�ن ول ��كل
القراء.

للرق�ص �أن ي�ساهم يف انت�شار فريو�س كورونا
وبالتايل يجب حظره.
ون�شر املوقع الإلكرتوين التابع ملركز املعلومات
بيانا ق��ال فيه "ال ،الرق�ص غ�ير م�سموح به.
وميكن للعرو�سني فقط �أداء الرق�صة الأوىل
خالل احلفل".
و�أك�� ��دت �إي��ري �ك��ا ف�ل�ي��ج اخل��ب�ي�رة البلجيكية
امل�س�ؤولة عن �إج��راءات رفع القيود يف مقابلة
تلفزيونية �أن اخلرباء مل يناق�شوا حتى �إمكانية
ا�ستئناف الرق�صات .حمذرة من �أنه "يتم ات�صال
وثيق بني النا�س خ�لال الرق�ص يف احلفالت،
وزيادة التنف�س ب�سبب اجلهد البدين ،بالإ�ضافة
�إىل الرغبة يف الغناء على �أنغام املو�سيقى ،وما
�إىل ذلك .كل هذا ميكن �أن ي�سهم فقط يف انت�شار
املر�ض" .وح�سب البيانات مت ت�سجيل 61838
حالة �إ�صابة بفريو�س كورونا ،كما تويف 9771
�شخ�صا.
ً

يف � 11سبتمرب  ،2001ه��ذا
اليوم الذي لن تن�ساه الواليات
املتحدة وال �ع��امل ،جن��ا �ستيفن
كوبر من انهيار الربج اجلنوبي
ملركز التجارة العاملي.
غ�ير �أن ك��وب��ر ،ال��ذي ا�شتهرت
�صورته الفوتوغرافية حلظة
ف� � � ��راره م� ��ن ان� �ه� �ي���ار ال�ب��رج
اجل �ن��وب��ي ،مل ي�ن� ُ�ج م��ن ب��راث��ن
الوباء ،وتويف ب�سبب �إ�صابته
بكوفيد ،19-وفق عائلته.
وعن تفا�صيل يوم � 11سبتمرب،
ق��ال��ت �شريكة ح�ي��ات��ه ،جانيت
را��ش�ي��ز� ،إن ك��وب��ر عندما ظهر
يف اللقطة ال�شهرية كان يحمل
ظ��ر ًف��ا �أ� �ص �ف��ر ال��ل��ون يحتوي
على م�ستندات مهمة كان يقوم
بتقدميها يف مانهاتن ،عندما

مل�ساعدة بلدهم حلل االزم��ة ،لكن موقف كيم مل يقف عند
التربع ،بل حولت خط انتاج من �شركتها النتاج الكمامات،
حتى تظهر موقفها القوي .لدى كيم كارد�شيان عالقة �صداقة
مع ابنة الرئي�س الأمريكى �إيفانكا ترامب ،قد زارت البيت
الأبي�ض مرتني ،امل��رة الأوىل فى حزيران/يونيو 2019
وا�ستقبلها الرئي�س ترامب وجاءت هذه الزيارة فى �إطار
جهودها لإ�صالح ال�سجون وحتقيق العدالة اجلنائية.
كل هذه الدالئل ت�شري اىل ان كيم �ستكون داعما
قويا لزوجها كاين وي�ست يف املناف�سة
الرئا�سية اذا تر�شح بالفعل،
ك� �م ��ا ت� ��� �ش�ي�ر اىل ان
ال �ث �ن��ائ��ي خططا
جيدا لالمر.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ال�سيد الكاظمي ..
نريد �أن نعرف
�أ�سماء القتلة
مل تنم �أمريكا بوالياتها اخلم�سني
حني وقعت جرمية قتل جورج
فلويد على يد �أحد �أفراد ال�شرطة،
ومل تهد�أ التظاهرات حتى هذه
اللحظة ،ويف م�شهد �إن�ساين
مثري ،جثا ع�شرات الآالف من
املتظاهرين على ركبهم ملدة 8
دقائق ،وهي املدة التي �أم�ضاها
فلويد حتت ركبة ال�ضابط
م�ستغي ًثا" :ال ا�ستطيع التنف�س!".
ويف هذه البالد التي يتغنى
�سا�ستها ليل نهار بالدميقراطية،
م�ضت ت�سع �سنوات على فاجعة
مقتل هادي املهدي ،حاولت فيها
حكومة املالكي �آنذاك التخل�ص
من اجلرمية ب�إ�شعال النار يف
�سمعة ال�ضحية وت�شويه �صورته.
ت�سع �سنوات كاملة تف�صل
تراجيديا ا�ست�شهاد هادي
املهدي عن م�أ�ساة ا�ست�شهاد
ه�شام الها�شمي على �أيدي نف�س
الع�صابات ..تغريت �أ�شياء كثرية،
راح املالكي وجاء العبادي،
وجل�س على الكر�سي عادل عبد
املهدي ومل يخرج منه �إال مبقتل
�أكرث من  700متظاهر ،وبقيت
ع�صابات كامت ال�صوت كما هي
تطارد كل من يختلف معها،
مل تتغري �أ�ساليبها يف مالحقة
ال�ضحايا ،وبقيت احلكومة تقيد
اجلرمية �ضد جمهول ،ال �ضد
اجلناة الذين يتباهون بجرائمهم.
لذلك يبدو غريبًا �أن تراق دماء
نحو  700متظاهر دون �أن تهتز
م�شاعر الدولة ومعها ماليني
العراقيني ،على الرغم من ب�شاعة
القتلة ،وك�أن الدم �صار له �أكرث
من معيار� ..إن ال�صمت على
الأرواح التى �أزهقت فى �ساحات
االحتجاج ،وعدم تقدمي اجلناة
�إىل العدالة ،ومكاف�أة عادل عبد
املهدي مبنحه تقاعدًا مليونيًا،
هو الذي �شجع ع�صابات كامت
ال�صوت على �أن متار�س �سلطتها
على العراقيني.
ولعل �أول فعل �أخالقي نطلبه
اليوم من حكومة ال�سيد
م�صطفى الكاظمي �أن ُتخرب
العراقيني جميعًا ب�أ�سماء
الذين قتلوا واحدًا من �أروع
و�أ�صدق �أبناء هذا البلد ،ه�شام
الها�شمي ،لرند االعتبار �إىل
العراقيني جميعًا و�إىل عائلته
ال�صغرية ،و�إىل ذكرى �صديق
�أ�صر على الكالم يف �أزمنة
ال�صمت .لقد �شكلت جرمية
قتل الها�شمي ،نقطة �سوداء
يف جبني العراق الذي توهم
�أبنا�ؤه �أن امل�ستقبل �سيفتح لهم
�أبواب احلرية والدميقراطية،
ف�إذا ب�سا�سة اليوم يفتحون
�أبواب القتل املجاين  .على
مدى  17عامًا كلما طالب �صوت
بالإ�صالح ال�سيا�سي �سارعوا
با�ستدعاء كوامت ال�صوت.
املطلوب اليوم �أن نقف جميعًا
�أمام �أ�صحاب امللفات املخب�أة
كي ال تغ ّيب اجلرائم يف الأدراج
املظلمة ،وكي ال يتحول �أمن
املواطنني �إىل جمرد خطب
و�ضجيج تتوارى خلفها ملفات
تتعلق ب�أمن النا�س  ،ال ميكن
لأحد �أن يظل �صام ًتا م�شار ًكا
يف �سريك ال�شعوذة ال�سيا�سية
الذي يريد له البع�ض �أن يبقى
من�صوبًا �إىل الأبد ،فالأجدى
والأهم للعراقيني اليوم �أن
ن�سعى جميعًا لك�شف كل
املجرمني ومن يدعمهم و�أال
يظل القاتل منت�شيًا بجرميته
متفاخ ًرا بها ،و�أن يكون �صوتنا
عاليًا وجري ًئا يخر�س جميع
القتلة و�سراق �أفراح و�أحالم
العراقيني.

ع������ادل ال������ع������رداوي :ع��ل��ي��ن��ا ال�������ص�ب�ر وال���ت���ح���م���ل وال�����ق�����ادم �أف�����ض��ل
قحطان جا�سم جواد
الباحث الرتاثي وال�شاعر ورئي�س حترير
جري ��دة �ص ��وت بغ ��داد ع ��ادل الع ��رداوي
ي�سع ��ى دائم ��ا للحف ��اظ عل ��ى ال�ت�راث
و�صيانته .قلت له-:
 ماذا تعلمنا من الكورونا؟
 ال�ص�ب�ر والتحمل واالمي ��ان وان القادماف�ضل..
 كيف تق�ضي يومك؟
 القراءة بالدرجة اال�سا�س.. ماذ تقر�أ اثناء احلظر؟
 ت�صفية مكتبت ��ي من ال�صحف واملجالتواملطبوع ��ات ،و اخت ��ار الناف ��ع منه ��ا
لالحتفاظ به كمرجع مهم..
 ماذا تقر�أ؟

الطقس

 كل ما يتوفر م ��ن �صحف وجمالت حتىلو قدمية ،وكذل ��ك الكتب املتنوعة التي مل
ي�سبق يل االطالع عليها..
 ه ��ل تعتق ��د ان احلظ ��ر �سي�ساعدن ��ا يف
تخطي كورونا؟
 رمبا.. الكتاب وو�سائ ��ل التوا�صل والتلفزيون
ايهم اقرب لك؟
 الكتاب اوال.. ماذا تتمنى على احلكومة؟
 �ش ��د احلزام اكرث الحل ��اق الهزمية بهذه(البل ��وة) وان ترعى الطبقات االجتماعية
امل�سحوق ��ة الت ��ي ت�ض ��ررت ج ��راء فرتات
احلظر..
 هل متار�س الريا�ضة؟
 -ال ..لال�سف..

االجتماعية وال�صحفية واالعالمية لقرابة
ن�صف قرن ،وكنت �شاهدا ومالزما لبع�ض
حمطاته ��ا ،الكت ��اب فيه معلوم ��ات جديرة
باالط�ل�اع ،و�سجل ��ت عل ��ى بع� ��ض فقراته
مالحظات تكمل فائدته لو ذكرها.
 متى �سي�ستمر احلظر؟
 ه ��و ظاه ��رة عاملية ومره ��ون بانح�سار
الوب ��اء .وارج ��و ان ال يطول اكرث الن فيه
دمار وكارثة!..
 كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
 ن�صيحتك للآخرين؟
 بع ��د انح�سار الوب ��اء �سين�سى النا�س ماهذه
اجنالء
�ن
ي
�
حل
�ن
 ان نبق ��ى متباعدي �ح�صل ،وهذه طبيعة الب�شر!!..
حياتنا..
الغمة من افق
 هل تذمرت انت وعائلتك من احلظر؟
أته؟
�
قر
� آخر كتاب
 اكيد ان احلظر ي�سبب �ضيقا وتذمرا يل�ري
ب
�
ص
�
�ي
�
ف
ال�صح
�ل
�
ي
الزم
�ن
 كت ��اب م �ولعائلتي ولبقية النا�س.
�سريته
من
نتفا
فيه
يحكي
الربيعي
عبا�س
 هل خرقت احلظر؟

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة �ستحافظ عل ��ى معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
م�شم�سا.
اجلو �سيكون
ً

 نع ��م خرقت ��ه لظ ��روف قاه ��رة او ملزمةلكنها قليلة جدا..
 اك�ث�ر �صدي ��ق او �صديق ��ة توا�صل ��ت
معهما؟
 الزمي�ل�ان �صادق جا�سم الربيعي رئي�سرابط ��ة املجال�س البغدادي ��ة ،وال�سيد عبد
املنعم نا�صر العي�ساوي..
 ق�صيدة ت�أثرت بها عن الكورونا؟
 ال�شاع ��ر حمم ��د املحاويل ��ي كت ��ب(بالفي�سبوك) مناظرة �شعرية عن كورونا
م ��ن وزن (التجليب ��ة) وكان ��ت م�شاركت ��ي
فيها عرب هذا البيت:
اجلبنك يليلي وااليام �إثكال
مامي�شن وچن �إمچن كله بجبال
وكرونا غزتنا و�صرنه بن ك�س حال
القلق واخلوف خان كنه �إمبخاليبه!..
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