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م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

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

جريدة سياسية يومية

العدد ( )4721ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )13متوز 2020

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

اختباء  100م�سلح قرب ال�شريط احلدودي

اً
ت�شكيل ع�سكر ًيا والطريان يقتحمون �أ�سرار احلدود مع �إيران
15
 بغداد /املدى
دخلت ق ��وة امني ��ة لأول مرة منذ
اعالن بغ ��داد الق�ضاء على تنظيم
داع� ��ش منذ نحو � 3سنوات ،معاقل التنظيم
قرب احلدود االيرانية� ،شرقي العراق ،بقوة
كبرية تتكون من  15ت�شكيال ع�سكريا.

قرار حكومي مب�سك
 6منافذ حدودية
ل�ضبط اال�سترياد
 بغداد  /املدى
توا�ص ��ل حكوم ��ة م�صطف ��ى
الكاظمي حملتها الع�سكرية التي
انطلقت ال�سبت املا�ضي يف حمافظة دياىل
ال�ستع ��ادة �أكرث م ��ن �ستة مناف ��ذ حدودية
موزعة ب�ي�ن حمافظات الو�سط واجلنوب
خا�ضعة ل�سيطرة املجاميع امل�سلحة.
ويقول النائب جمال كوجر ع�ضو اللجنة
املالي ��ة النيابية يف حدي ��ث مع (املدى) �أن
"احلكومة بد�أت بتطبيق خطتها الأمنية
لفر� ��ض �سيطرتها على املناف ��ذ احلدودية
الت ��ي ت ��دار م ��ن قب ��ل املجامي ��ع امل�سلحة
واجلهات اخلارجة عن القانون" ،معتقدا
�أن "املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن ه ��ذه اخلط ��ة
الع�سكري ��ة �ست�ستم ��ر لإع ��ادة ال�سيط ��رة
على �ستة منافذ حدودية �أخرى واقعة يف
حمافظات الو�سط واجلنوب".
و�أحكمت قوات ع�سكرية �أول ام�س ال�سبت
�سيطرتها عل ��ى املنفذ احلدودي (منديل)،
بالتزام ��ن م ��ع ت�صريحات �أطلقه ��ا رئي�س
احلكوم ��ة العراقية م�صطفى الكاظمي من
املنطق ��ة احلدودية �ش ��دد خاللها على عدم
ال�سماح "ب�سرقة املال العام يف املنافذ".
وي ��رى كوج ��ر �أن "�إع ��ادة ال�سيطرة على
منف ��ذي من ��ديل ،واملنذري ��ة �سي�ؤث ��ر على
معنوي ��ات الفا�سدين يف املنافذ الأخرى"،
حم ��ذرا م ��ن "توقف احلكوم ��ة عند هذين
املنفذين ،وترك املنافذ احلدودية الأخرى
م ��ن دون ا�سرتجاعه ��ا م ��ن املجامي ��ع
امل�سلحة".
ويف وق ��ت �ساب ��ق اقرتحت هيئ ��ة املنافذ
احلدودي ��ة عل ��ى رئي� ��س ال ��وزراء �إر�سال
ق ��وات "مكافح ��ة الإره ��اب" ملواجه ��ة
اخلارج�ي�ن ع ��ن القان ��ون يف املعاب ��ر
احلدودي ��ة ،ل�ضمان عم ��ل املوظفني داخل
املنف ��ذ احلدودي ،و�إ�شعاره ��م بالعمل يف
بيئة �آمن ��ة ،وملواجه ��ة �أي تدخل خارجي
م ��ن بع� ��ض الع�صاب ��ات اخلارج ��ة ع ��ن
القانون.
 التفا�صيل �ص2
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ويرجح وجود الع�شرات من عنا�صر تنظيم
داع� ��ش يف مناط ��ق �شرق ��ي دي ��اىل ،ان�ش�أوا
حتالف ��ات م ��ع متطرفني من دول ��ة جماورة،
عقب انهيار الدولة اال�سالمية (املزعومة).
ام�س قالت القي ��ادة الع�سكرية ،انها قتلت 3
م�سلح�ي�ن يف دياىل� ،ضم ��ن �سل�سلة جديدة
م ��ن العملي ��ات الع�سكري ��ة التي نف ��ذت منذ

مطلع العام احلايل ،ملالحقة بقايا التنظيم.
وج ��اءت العملي ��ة االخرية (ابط ��ال العراق
الرابع ��ة) ،بعد اق ��ل من  3ا�سابي ��ع من �آخر
حمل ��ة نف ��ذت لل�سيط ��رة عل ��ى "النهاي ��ات
ال�سائبة" ب�ي�ن حمافظات :دي ��اىل ،كركوك،
و�صالح الدين.
والمي ��ر �شه ��ر تقري ًب ��ا حت ��ى تعل ��ن القيادة

الع�سكري ��ة عن تنفي ��ذ حملة امني ��ة ملالحقة
ما تبق ��ى من تنظيم داع�ش ،ورغم ذلك يعود
التنظيم بني حمل ��ة واخرى للظهور واعادة
ان�شاء امل�ضافات.
وو�ص ��ل عدد العملي ��ات الع�سكرية الكبرية،
بع ��د اعالن حترير العراق م ��ن داع�ش نهاية
 ،2017اىل  14عملي ��ة اىل جان ��ب ع�شرات

احلمالت ال�صغرية يف حدود بع�ض املدن.
ومن ��ذ اع�ل�ان نهاي ��ة داع� ��ش يف الع ��راق،
وان�سح ��اب ق ��وات البي�شمركة م ��ن املناطق
املتنازع عليها (قبل اعالن الن�صر ب�شهرين)،
ف ��ر عدد من بقاي ��ا التنظيم اىل قرب احلدود
مع ايران.
 التفا�صيل �ص3

�أنهت اجلدل ب�ش�أن احت�ساب املعدل الرتاكمي

الرتبي��ة� 2020 :سن��ة ع��دم ر�س��وب لطلب��ة الإعدادي��ة
 بغداد  /املدى

ق ��ررت وزارة الرتبي ��ة� ،أم� ��س
الأحد ،اعتبار ال�سن ��ة الدرا�سية
احلالي ��ة� ،سنة عدم ر�س ��وب لطلبة املرحلة
الإعدادي ��ة بفروعه ��ا كاف ��ة ،بح�س ��ب بيان
لل ��وزارة تابعت ��ه (امل ��دى) .و�ستت ��وىل
املديري ��ات العام ��ة للرتبي ��ة يف املحافظات
كاف ��ة ا�ست�ل�ام طلب ��ات الطلب ��ة الذي ��ن ال

يرغبون ب�أداء االمتحان ��ات النهائية للدور
االول والثاين لهذا العام .وحددت الوزارة
ً
�شرط ��ا لقبول الطلب وهو ان يكون مقرت ًنا
"بتوقي ��ع ويل �أم ��ر الطال ��ب" ،و�ستق ��وم
�إدارة املدر�سة ب�إر�ساله اىل املديرية العامة
للرتبي ��ة يف موع ��د �أق�ص ��اه "ي ��وم الأح ��د
املواف ��ق  26من �شهر متوز احلايل" .ويف
�سي ��اق مت�ص ��ل ،قالت ال ��وزارة يف بيان ان
اللجن ��ة الدائمة لالمتحان ��ات العامة عقدت

اجتماعً ا بح�ضور الوزير ورئي�س واع�ضاء
اللجن ��ة لبيان الر�أي حول ما مت تداوله يف
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي بخ�صو�ص
احت�ساب املع ��دل الرتاكمي لطلبة ال�ساد�س
االع ��دادي بدي�ًل�اً ع ��ن االمتحان ال ��وزاري
وتو�صل ��ت اىل ان الق ��رار ي�ش ��كل �ض ��ررا
كب�ي�را للطلب ��ة .وكان ��ت وزارة الرتبية قد
ق ��ررت ،بتاري ��خ ( 25حزي ��ران ،)2020
�إ�ضافة  10درجات قرار لكل مادة من املواد

التي �أدى بها التالميذ والطلبة االمتحانات
التحريرية لن�صف ال�سنة ،ونهاية الكور�س
الأول لل�صف ��وف م ��ن اخلام� ��س االبتدائي
�إىل اخلام� ��س الإع ��دادي بفروع ��ه كاف ��ة
واملعاهد لل�صفوف املنتهية وغري املنتهية.
ي�شار �إىل �أن جمل�س الوزراء ،قرر بجل�سته
املنعقدة ي ��وم ( 23حزيران  )2020اعتماد
درجة ن�ص ��ف ال�سنة كدرج ��ة نهائية لطلبة
الثالث املتو�سط.

ناق� ��ش املجل� ��س ال ��وزاري للأمن الوطن ��ي جملة م ��ن الق�ضايا
وامل�ستجدات على ال�ساح ��ة العراقية يف اجتماع تر�أ�سه رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء م�صطفى الكاظم ��ي� ،أم�س ،بح�سب بي ��ان ملكتب الأخري
تلقت ��ه (امل ��دى) .وق ��ال البي ��ان �إن الكاظم ��ي "ا�ستعر�ض خ�ل�ال االجتماع
نتائ ��ج زيارته اىل منفذ منديل احلدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف
النهو�ض بواقع ه ��ذا املنفذ وحماربة الف�ساد فيه ويف بقية املنافذ" .و�أكد
الكاظم ��ي� ،أن "احلكوم ��ة ما�ضية بالعمل يف من ��ع الفا�سدين من ا�ستغالل
ه ��ذه املنافذ ،وو�ض ��ع اخلطط الكفيلة لتطوير املناف ��ذ احلدودية ،ودعمها
واالرتق ��اء بواقعها وم�ستوى �أدائها" .وا�ضاف البيان �أن "املجل�س ناق�ش
ا�ستم ��رار اخلروق ��ات الرتكية للأج ��واء والأرا�ضي العراقي ��ة ،و�أكد على
موا�صلة احل ��وار الدبلوما�سي مع اجلمهورية الرتكية لوقف التجاوزات
الت ��ي ت�شكل اعتدا ًء على ال�سي ��ادة العراقية وت�سيء للعالقات الوثيقة بني
البلدين ال�صديقني ،ف�ضال عن �إحلاقها ال�ضرر بالأرواح واملمتلكات" .ويف
�سي ��اق �آخر ناق�ش املجل� ��س وف ًقا للبي ��ان" ،ق�ضية التظاه ��رات و�ضرورة
احلف ��اظ عل ��ى �سلميتها مبا يتوافق م ��ع حرية ال ��ر�أي والتعبري واحلفاظ
عل ��ى �سي ��ادة القانون وهيبة الدول ��ة" .ولفت البي ��ان �إىل "تط ّرق املجل�س
ملل ��ف االغتي ��االت والت�شدي ��د عل ��ى قي ��ام اجله ��ات املخت�ص ��ة بواجباتها،
والإ�س ��راع بنتائج التحقيق اخلا�صة بعمليات االغتيال الأخرية والك�شف
عن هوية اجلناة وعدم التهاون يف االقت�صا�ص منهم".

حممد حميد
ر�شيد يكتب :من
جديد ..نحو
عراق ّ
مرفه

6
فالح احلمـراين
يكتب :مر�صد
رو�سي ي�شخ�ص
موا�صفات
امل�شهد العراقي
والإقليمي
الأ�سر ت�شكو ارتفاع ا�سعار خطوط املولدات بعد تزايد �ساعات القطع املربمج
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موقع �إخباري� :سكان مناطق حمررة ال
يرغبون بالعودة ب�سبب تهديد داع�ش

ال�صحة ت�سجل � 2312إ�صابة بكورونا ..وت�صنيع العالج الرو�سي يحتاج �شهرين
اعلنت وزارة ال�صح ��ة� ،أم�س الأحد
ت�سجي ��ل � 2312إ�صاب ��ة جدي ��دة
بفايرو� ��س كورون ��ا و 95حال ��ة وف ��اة خ�ل�ال
� 24ساع ��ة .وبح�س ��ب بي ��ان ل ��وزارة ال�صح ��ة
تلقت ��ه (المدى) توزعت الإ�صاب ��ات في بغداد/
الر�صاف ��ة  ،393بغ ��داد /الك ��رخ  ،167مدينة
الط ��ب  ،185النج ��ف  ،188ال�سليمانية ،155
�أربي ��ل  ،104ده ��وك  ،5كرب�ل�اء  ،119كركوك
 ،86ديال ��ى  ،51وا�س ��ط  ،134الب�ص ��رة ،164
مي�س ��ان  ،23باب ��ل  ،200الديواني ��ة  ،84ذي
ق ��ار  ،144الأنبار  ،13المثنى  ،29نينوى ،13
�صالح الدين .55
واو�ضح البيان ان م�ست�شفيات العراق �سجلت
تماثل  1645حالة لل�شفاء في بغداد  /الر�صافة
 ،206بغداد/الك ��رخ  ،213مدين ��ة الط ��ب ،11
النج ��ف  ،148ال�سليماني ��ة � ،38أربي ��ل ،36
دهوك  ،9كربالء  ،143كركوك  ،70ديالى ،90
وا�س ��ط  ،45الب�صرة  ،212مي�سان  ،100بابل

 بغداد  /املدى
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البنتاغون تنفي ا�ستهداف رتل
�أمريكي جنوبي العراق

 بغداد  /المدى

املجل�س الوزاري للأمن
الوطني يناق�ش ملفات
االغتياالت والتظاهرات

 ،100الديوانية  ،61ذي قار  ،110المثنى ،44
نينوى .9
�أما حاالت الوفاة بلغت في العراق خالل الـ24
�ساع ��ة الما�ضية  95حالة ف ��ي بغداد /الر�صافة
 ،20بغداد/الكرخ  ،9النجف  ،3ال�سليمانية ،6

�أربيل  ،1كربالء  ،3كركوك  ،5ديالى  ،1وا�سط �شفاء  ،44724ووفاة .3150
 ،4الب�صرة  ،13مي�س ��ان  ،3بابل  ،3الديوانية ال ��ى ذلك ،ح ��ددت �شركة �أدوية �سام ��راء� ،أم�س
 ،7ذي قار � ،14صالح الدين .3
الأح ��د� ،شهري ��ن ل�صناع ��ة الع�ل�اج الرو�س ��ي
ويرتف ��ع بذلك مجم ��وع الإ�صاب ��ات بفايرو�س لمكافحة فايرو�س كورونا.
كورونا ف ��ي عموم الع ��راق �إل ��ى  77506منها وق ��ال مدي ��ر ع ��ام �شرك ��ة �أدوي ��ة �سام ��راء عبد
الحمي ��د ال�سال ��م� ،إن ال�شرك ��ة العام ��ة ل�صناعة
الأدوية "لديه ��ا خطة لت�صنيع العالج الرو�سي
خ�ل�ال �شهري ��ن" .وح ��ول �سبب ت�أخ ��ر ت�صنيع
الع�ل�اج الرو�س ��ي �أو�ض ��ح ان ��ه جاء بن ��ا ًء على
الدرا�س ��ات ال�سريرية كم ��ا �أن ت�صنيع �أي مادة
ال يك ��ون �إال ب�إ�ص ��دار ق ��رار م ��ن قب ��ل وزارة
ال�صح ��ة .وو�ص ��ف الطاق ��ة الت�صنيعية ل�شركة
�أدوي ��ة �سامراء بـ"العالية" وق ��ادرة على �إنتاج
الحبوب ب�أعداد كبيرة .
وع ��ن طبيع ��ة "الع�ل�اج الرو�س ��ي" وتركيبت ��ه
لف ��ت مدير عام �شرك ��ة �أدوية �سام ��راء �إلى �أنها
لي�ست �سوى عالج للإنفلون ��زا القوية اكت�شف
بالياب ��ان واعتمدت ��ه رو�سي ��ا كع�ل�اج ر�سم ��ي
و�سم ��ي بالدواء الرو�س ��ي لأن اليابان تعاونت
مع ال�شركة وتم ت�صنيعه في رو�سيا.

ذي قار والديوانية تلتحقان بالعمارة

مي�سان ت�صعد االحتجاج بحرق
دائرة للكهرباء وقطع الطرق
 بغداد  /املدى
�شه ��دت حمافظة مي�س ��ان ،تظاه ��رات ليلية
للي ��وم الثاين عل ��ى التوايل ب�سب ��ب انقطاع
الكهرب ��اء ،فيم ��ا قط ��ع املحتج ��ون الط ��رق وا�ضرم ��وا
النريان يف دائرة توزيع الكهرباء.
و�أظهرت �ص ��ور ن�شرها نا�شطون على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي قي ��ام املتظاهرين يف حي الث ��ورة مبدينة
العم ��ارة بقط ��ع الطري ��ق الراب ��ط ب�ي�ن مرك ��ز مي�س ��ان
والب�صرة با�ستخ ��دام الإطارات .كم ��ا حرق املحتجون
دار ال�ضياف ��ة ودائ ��رة توزيع الكهرب ��اء احتجاجً ا على
�أزمة الكهرباء ،فيم ��ا �أطلق جمهولون النار على حمطة
� 15شعبان الكهربائية و�سط مي�سان .كما اجتمع نواب
مي�س ��ان مب�س�ؤويل الكهرباء ،مطالب�ي�ن رئي�س الوزراء
ووزير الكهرب ��اء بف�صل ق�ضاء الرفاع ��ي يف النا�صرية
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ع ��ن اخل ��ط الوطني يف مي�س ��ان لكون احل�ص ��ة املقررة
�إىل مي�س ��ان تذهب �إىل النا�صرية .ويف م�ؤمتر �صحفي
م�شرتك مع مدير فرع توزيع كهرباء مي�سان �أم�س ،عزا
املحاف ��ظ علي دواي نق�ص الكهرباء لع ��دة �أ�سباب قائلاً
�إن "حج ��م التحديات الت ��ي تواجه ال�شبك ��ة الكهربائية
والعاملني عليه ��ا� ،ساعات التجهي ��ز ،وح�صة املحافظة
من ال�شبكة الوطني ��ة واخلط الإيراين" .ودعا املحافظ
وزارة الكهرب ��اء واملعني�ي�ن ،ملراع ��اة الو�ض ��ع الع ��ام
للمحافظ ��ة مع ارتف ��اع درجات احلرارة ف ��وق املعدالت
الطبيعية وانت�ش ��ار وباء كورونا .كما �شهدت حمافظتا
الديواني ��ة وذي قار احتجاجات عل ��ى االنقطاع املتكرر
للتي ��ار الكهربائ ��ي وت ��ردي اخلدمات ال�صحي ��ة املقدمة
للم�صابني بفايرو�س كورونا ف�ضلاً عن نق�ص اخلدمات
الأ�سا�سية الأخرى .وردد املحتجون يف ذي قار هتافات
تطالب ب�إقالة املحافظ واملدراء الفا�شلني والفا�سدين.
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احلكومة تو�سع حملتها ال�ستعادة ال�سيطرة على
 6منافذ حدودية

 بغداد  /املدى
من املتوق ��ع �أن توا�صل حكومة م�صطفى الكاظمي
حملته ��ا الع�سكرية الت ��ي انطلقت ال�سب ��ت املا�ضي
يف حمافظ ��ة دياىل ال�ستعادة �أكرث م ��ن �ستة منافذ
حدودية موزع ��ة بني حمافظات الو�سط واجلنوب
خا�ضعة ل�سيطرة املجاميع امل�سلحة.
وفر�ض ��ت ق ��وات ال ��رد ال�سري ��ع التابع ��ة ل ��وزارة
الداخلي ��ة �سيطرته ��ا عل ��ى منفذ (من ��ديل) من اجل
تقدمي الدعم اللوج�ستي الدارة املنفذ احلدودي يف
حال كان هناك عب ��ث يف امن املنفذ �أو يف مقدراته
من قبل اجلماعات اخلارجة عن القانون.
يف ه ��ذه الأثن ��اء ر�أت جلنة الزراع ��ة الربملانية �أن
جميع املنافذ احلدودية بحاجة ملثل هذه العمليات
الأمنية لفر�ض الأمن والقانون بعد ان عانت طويال
م ��ن عبث ال�س ��راق والفا�سدي ��ن دون رقيب م�شددة
على �ض ��رورة بق ��اء الق ��وات الأمني ��ة والع�سكرية
املكلفة يف املنافذ ب�صورة دائمة.
ويب�ي�ن النائب جمال كوج ��ر ع�ضو اللجن ��ة املالية
النيابي ��ة يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى) �أن "احلكوم ��ة
ب ��د�أت بتطبي ��ق خطته ��ا الأمنية لفر� ��ض �سيطرتها
على املنافذ احلدودي ��ة التي تدار من قبل املجاميع
امل�سلحة واجلهات اخلارجة عن القانون" ،معتقدا
�أن "املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن ه ��ذه اخلط ��ة الع�سكرية
�ست�ستمر لإعادة ال�سيطرة على �ستة منافذ حدودية
�أخرى واقعة يف حمافظات الو�سط واجلنوب".
و�أحكم ��ت ق ��وات ع�سكري ��ة �أول ام� ��س ال�سب ��ت
�سيطرتها على املنفذ احلدودي (منديل) ،بالتزامن
م ��ع ت�صريح ��ات �أطلقها رئي�س احلكوم ��ة العراقية
م�صطف ��ى الكاظم ��ي م ��ن املنطق ��ة احلدودي ��ة �شدد
خالله ��ا على ع ��دم ال�سماح "ب�سرقة امل ��ال العام يف
املناف ��ذ .ويرى كوج ��ر �أن "�إع ��ادة ال�سيط ��رة على
منف ��ذي من ��ديل ،واملنذرية �سي�ؤثر عل ��ى معنويات
الفا�سدي ��ن يف املناف ��ذ الأخ ��رى" ،حم ��ذرا م ��ن
"توق ��ف احلكوم ��ة عن ��د هذي ��ن املنفذي ��ن ،وترك
املناف ��ذ احلدودي ��ة الأخ ��رى م ��ن دون ا�سرتجاعها
م ��ن املجاميع امل�سلحة" .ويف وقت �سابق اقرتحت
هيئة املنافذ احلدودية على رئي�س الوزراء �إر�سال
ق ��وات "مكافح ��ة الإره ��اب" ملواجه ��ة اخلارج�ي�ن
عن القان ��ون يف املعاب ��ر احلدودي ��ة ،ل�ضمان عمل
املوظف�ي�ن داخ ��ل املنف ��ذ احل ��دودي ،و�إ�شعاره ��م

بالعمل يف بيئة �آمنة ،وملواجهة �أي تدخل خارجي
من بع�ض الع�صابات اخلارجة عن القانون.
و�أعل ��ن املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م رئي� ��س جمل�س
الوزراء احم ��د مال طالل ،يف نهاي ��ة �شهر حزيران
املا�ض ��ي ،عن قرب البدء ب�إج ��راءات حازمة للدولة
لفر� ��ض هيبته ��ا على املناف ��ذ احلدودي ��ة ،مبينا �أن
رئي�س ال ��وزراء يج ��ري اجتماع ��ات متوا�صلة مع
اجله ��ات املعنية ب�ش� ��أن املنافذ الت ��ي تذهب غالبية
�إيراداتها جليوب الفا�سدين.
وتتج ��ه احلكوم ��ة نح ��و �إخ�ض ��اع ه ��ذه املناف ��ذ
اخلارج ��ة عن �سيطرتها �إىل ق ��وة ع�سكرية ويكون
وال�ؤه ��ا للدول ��ة ،بح�س ��ب رئي� ��س كتل ��ة االحت ��اد

الإ�سالم ��ي الكرد�ست ��اين جم ��ال كوج ��ر ،داعيا �إىل
ح�ص ��ر �صالحي ��ات الدوائ ��ر املتواج ��دة يف املنف ��ذ
(ال�صح ��ة والتج ��ارة واملالي ��ة والأجه ��زة الأمني ��ة
وغريها) بدائرة واحدة منعا للف�ساد ".
ويب�ي�ن �أن "املناف ��ذ ال�ست ��ة م ��ع �إي ��ران الت ��ي تريد
احلكوم ��ة ال�سيط ��رة عليه ��ا متت ��د م ��ن حمافظ ��ة
الب�ص ��رة حتى املحافظ ��ات احلدودي ��ة القريبة من
العا�صم ��ة بغ ��داد" ،مرجح ��ا �أن "تك ��ون خط ��وات
اال�ستع ��ادة له ��ذه املناف ��ذ من قب ��ل احلكومة ح�سب
الأولوي ��ة (�أي املناف ��ذ الت ��ي فيها ف�س ��اد مايل كبري
وتهديد لأمن الدولة)".
وقال م�صطف ��ى الكاظمي يف ت�صريح ��ات تناقلتها

البي�شمركة ت�شكو ت�صرفات يف "املتنازع
عليها" ت�ؤخر عودة النازحني

 بغداد  /املدى
تر�أ�س رئي� ��س حكومة اقليم كرد�ستان م�سرور بارزاين،
�أم� ��س االحد ،اجتماعا خا�ص ��ا باال�صالحات اجلارية يف
وزارة البي�شمرك ��ة ،م�ؤكدًا على �أهمي ��ة تطبيق خطوات
الإ�ص�ل�اح يف هذا امللف .وذكر املكت ��ب االعالمي لرئي�س
حكوم ��ة كرد�ست ��ان ،يف بيان �أن "ب ��ارزاين �أ�شاد بالدور
ال ��ذي لعبته ق ��وات البي�شمركة ،يف جمي ��ع املراحل ،من
�أج ��ل حماية �أمن �إقليم كرد�ست ��ان" ،م�سلطا ال�ضوء على
"خطوات تنفيذ قانون الإ�صالح يف الوزارة ف�ضال عن
مناق�شة املتطلبات الالزمة يف تطبيق العملية الإ�صالحية
و�إجناحه ��ا" .وا�شار البيان� ،إىل �أنه "وبعد تبادل الآراء
واملناق�ش ��ات حيال املح ��اور املهمة للإ�ص�ل�اح يف وزارة
البي�شمرك ��ة من قبل امل�شاركني يف االجتماع ،تقرر تنفيذ
جمي ��ع املوا�ضيع املتعلق ��ة بالإ�صالح وف ��ق �سقف زمني
ومبا ي�شم ��ل ترتيب الوحدات وتنظيمه ��ا و�إعادة هيكلة
مالك الوزارة والرت ��ب الع�سكرية ومو�ضوع املتقاعدين
وملف ال�شه ��داء وذوي االحتياجات اخلا�صة وامل�شروع
امل�ش�ت�رك ب�ي�ن التحال ��ف ال ��دويل ووزارة البي�شمركة".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،اعلن من�س ��ق التو�صي ��ات الدولية
يف حكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان دين ��دار زيب ��اري� ،أم� ��س
االح ��د ،ر�ص ��د م ��ا و�صف ��ه بـ"ت�صرف ��ات غ�ي�ر م�س�ؤول ��ة
لف�صائ ��ل م�سلح ��ة" ،حت ��ول دون ع ��ودة النازح�ي�ن اىل
اماكنه ��م يف املناطق املتن ��ازع عليها .وق ��ال زيباري يف

بي ��ان" ،ت�صرف ��ات املجامي ��ع امل�سلحة ووج ��ود اخلاليا
النائمة لداع�ش ا�سباب رئي�سة يف عدم ا�ستقرار املناطق
املتن ��ازع عليه ��ا" .وا�ضاف ان "تل ��ك املناطق وباالخ�ص
�سهل نينوى تعاين من وجود �سجون �سرية واال�ستيالء
على ارا�ضي املواطنني وح ��رق منازلهم وممتلكاتهم من
الذين نزحوا اىل االقليم".
وتاب ��ع ،ان "حكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان م ��ع تق ��دمي كل
الت�سهي�ل�ات لع ��ودة النازح�ي�ن واعم ��ار املنطق ��ة ولك ��ن
الت�صرف ��ات غ�ي�ر امل�س�ؤول ��ة له ��ذه املجامي ��ع امل�سلح ��ة
الداخلي ��ة حت ��ول دون عودتهم".ومتو�ضع ��ت الق ��وات
االحتادية اواخر  ،2017يف كل املناطق التي كانت حتت
حماية ق ��وات "البي�شمرك ��ة" ،واعادت الق ��وات الكردية
اىل اخلط االزرق او حدود عام  ،2003وهو خط عر�ض
 .36وبع ��د ان ��دالع انتفا�ض ��ة  ،1991حدد ق ��رار جمل�س
االم ��ن الدويل رقم " 688اخل ��ط االرزق" كمنطقة �أمنية
ت�شم ��ل حمافظ ��ات ده ��وك و�أربي ��ل وال�سليمانية ،مينع
دخوله ��ا من قب ��ل اجلي�ش ال�ساب ��ق .وانت�ش ��رت القوات
االحتادي ��ة يف نهاي ��ة ت�شري ��ن االول  2016يف كرك ��وك
ودياىل و�صالح الدين ونينوى على �ضوء اتفاق الحق،
�أبرم بني البي�شمركة والقيادة الع�سكرية االحتادية.
وطالب ��ت وزارة البي�شمرك ��ة ،قب ��ل ا�سبوع�ي�ن ،بتفعي ��ل
اللجن ��ة العليا امل�شرتكة م ��ع وزارة الدفاع االحتادية يف
�أ�سرع وقت ،مللء الفراغ ��ات الأمنية ومبا ي�ضمن حماية
�أرواح وممتلكات املواطنني.

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

و�سائ ��ل �إع�ل�ام حملي ��ة �إن "مرحل ��ة �إع ��ادة النظام
والقان ��ون بد�أت ولن ن�سم ��ح ب�سرقة املال العام يف
املنافذ" ،م�شددا على �أن "احلرم الكمركي بات حتت
حماية قوات ع�سكرية" .بدوره ،يو�ضح عالء الدين
القي�س ��ي ،املتحدث با�سم هيئة املنافذ احلدودية �أن
"م ��ا ح�صل يوم ال�سبت املا�ضي هو جمرد تواجد
للق ��وات الأمني ��ة خ ��ارج املنفذ احل ��دودي من اجل
تق ��دمي الدع ��م اللوج�ست ��ي �إذا كان هن ��اك عبث يف
ام ��ن املنفذ �أو مقدرات ��ه بالإم ��كان اال�ستعانة بهذه
القوات" .وي�ضيف القي�س ��ي يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "منفذ منديل ه ��و ب�إمرة هيئة املنافذ احلدودية
وجمي ��ع الدوائر العاملة فيه" ،م�ؤك ��دا �أن "تواجد

القوات الأمنية حاليا يف خارج املنفذ".
�أم ��ا ب�ش� ��أن توج ��ه احلكوم ��ة نحو مناف ��ذ حدودية
�أخ ��رى لب�سط �سيطرتها عليه ��ا يرد القي�سي انه "ال
ميتلك معلومات عن هذا الت�سا�ؤل".
وكان رئي�س احلكومة م�صطفى الكاظمي قد و�صل
�أول �أم� ��س ال�سبت �إىل منفذ منديل مع مدير املنافذ
احلدودي ��ة عمر الوائلي حي ��ث مت الإعالن عن فتح
املعرب املغلق منذ عدة �أ�شهر ،بعد اال�شتباه بحاالت
ف�ساد و�سيطرة املجاميع امل�سلحة عليه.
و�أعل ��ن الكاظم ��ي ،يف وق ��ت �ساب ��ق و�ض ��ع خط ��ة
ل�سيط ��رة الدول ��ة عل ��ى جمي ��ع املناف ��ذ احلدودي ��ة
الربي ��ة والبحرية ،لإيقاف "الهدر باملال الذي يقدر

مبليارات الدوالرات".
ب ��دوره ي ��رى رع ��د الدهلك ��ي النائب ع ��ن حمافظة
دي ��اىل �أن "خط ��وة احلكوم ��ة يف ال�سيط ��رة على
منف ��ذ من ��ديل هي خطوة نح ��و الطري ��ق ال�صحيح
وحماولة لإعادة الدولة التي خطفت من الالدولة"،
م�ؤكدا ان "اغلب املنافذ وعلى وجه اخل�صو�ص يف
دي ��اىل تذهب �أموالها �إىل اجله ��ات امل�سلحة والتي
انعك�ست على الو�ضع الأمني يف املحافظة".
وميتل ��ك العراق قرابة  22منفذا حدوديا من اهمها
منافذ زرباطية وال�شالجمة واملنذرية وال�شيب مع
�إيران ،و�سفوان مع الكويت ،وطريبيل مع الأردن،
والولي ��د م ��ع �سوري ��ا وعرع ��ر وجدي ��دة عرعر مع
ال�سعودية ،ف�ضال عن منافذ اقليم كرد�ستان.
وي�ضي ��ف الدهلك ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن
"حمافظ ��ة دياىل كانت طريق ��ا لتهريب املخدرات
وامل ��واد الفا�س ��دة �إىل داخ ��ل الع ��راق" ،م�ضيفا �أن
"حجم الف�ساد يف املنافذ احلدودية ملحافظة دياىل
ي�صل �إىل  %80من حجم �إيراداتها الكلية".
و�ش ��كل جمل� ��س الن ��واب يف وق ��ت �ساب ��ق جلن ��ة
نيابي ��ة م�صغ ��رة للتحقيق مع كب ��ار امل�س�ؤولني يف
�إدارة مل ��ف املنافذ احلدودي ��ة بعدما �أ�شرت تقارير
�أعدته ��ا اللجن ��ة املالي ��ة النيابية �سيط ��رة جماعات
م�سلحة ،و�أخرى ع�شائري ��ة على العديد من املنافذ
احلدودي ��ة .بدوره ،يعترب �س�ل�ام ال�شمري ،رئي�س
جلن ��ة الزراع ��ة الربملاني ��ة يف بي ��ان �أن "ماح ��دث
�أول �أم� ��س م ��ن عملي ��ة ع�سكرية يف دي ��اىل و�إعادة
افتتاح منفذ من ��ديل خطوة مهمة لل�سيطرة الكاملة
عل ��ى واردات املنافذ احلدودية والتي كانت اغلبها
تذهب جليوب ال�سراق والفا�سدين".
وي�ضيف �أن "جميع املنافذ احلدودية بحاجة لهكذا
عملي ��ات وفر� ��ض الأم ��ن والقان ��ون بع ��د ان عانت
طويال من عبث ال�س ��راق والفا�سدين دون رقيب"،
الفت ��ا �إىل �أن "حتقيق ال�سيطرة الكاملة على املنافذ
له ��ا ايجابيات كث�ي�رة �أهمها املحافظ ��ة على املنتج
الوطن ��ي والأمن الغذائي �إ�ضافة لزي ��ادة وارداتها
للموازنة لتكون راف ��دا جديدا بدل االعتماد الكبري
عل ��ى مورد واحد يخ�ضع للظروف ال�سيا�سية �سلبا
ب�أغل ��ب الأوق ��ات" .و�شدد على �أهمي ��ة �أن "تخ�ضع
املنافذ احلدودية لرقابة خرباء خمت�صني ذوي باع
طويل بهذا املجال مع �ضرورة بقاء القوات الأمنية
والع�سكرية املكلفة يف املنافذ ب�صورة دائمة".

البنتاغون تنفي ا�ستهداف رتل �أمريكي جنوبي العراق
 بغداد  /المدى

نفت وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون)،
�أم�س الأحد ،تعر�ض
رتل اميركي لهجوم
م�سلح جنوبي العراق،
ً
تعليقا على الأنباء
التي �أفادت با�ستهداف
ناقالت محملة بالمواد
اللوجي�ستية والمتجهة
لقاعدة �أميركية بين
محافظتي الديوانية
وال�سماوة.
وقال متحدث با�سم
وزارة الدفاع الأميركية
في ت�صريح �إن الوزارة
لي�ست على علم ب�أي
هجوم ا�ستهدف م�صالح
�أميركية في العراق،
ً
وتحديدا في منطقة
الديوانية ومحيطها.

قيام مروحي ��ات �أميركية من طراز
كوب ��را بنق ��ل الجرح ��ى ،دون ذكر
عددهم بالتحديد.
ورغ ��م �أن خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي
ل ��م ت�ص ��در �أي بيان ح ��ول الهجوم
المزع ��وم� ،أك ��د المتح ��دث با�س ��م
�شرط ��ة محافظة الديواني ��ة ،عامر
الركاب ��ي ،لو�سائ ��ل �إع�ل�ام محلي ��ة
وق ��وع اال�ستهداف قائلاً �إن ناقالت
قادمة م ��ن الب�صرة تحمل حموالت
متنوعة من بينه ��ا خم�س حاويات
�أثاث و 3عج�ل�ات ع�سكرية لأحدى
القواع ��د الأميركي ��ة تعر�ض ��ت
لهجوم م�سلح ف ��ي منطقة النجمي
بين الديواني ��ة وال�سماوة ،م�شي ًرا
�إل ��ى ا�ستق ��دام �سائق ��ي ال�شاحنات
للتحقي ��ق معهم وك�ش ��ف مالب�سات

الحادث.
ولفت ��ت م�ص ��ادر �أخ ��رى �إل ��ى
�أن الناق�ل�ات يقوده ��ا �سائق ��ون
عراقيون متوجهون لنقل حاويات
لإح ��دى القواع ��د الأميركي ��ة كانت
قادمة م ��ن الب�صرة ،قب ��ل �أن يجبر
م�سلحون ي�ستقل ��ون �سيارات بيك
�أب الناق�ل�ات على التوقف و�أنزلوا
ال�سائقي ��ن ومن ث ��م �أ�ضرموا النار
ف ��ي الناق�ل�ات ،وان�سحب ��وا لجه ��ة
مجهولة.
وي�أتي هذا بعد نحو �أ�سبوعين من
اعتق ��ال  14م ��ن كتائب ح ��زب الله
العراق ��ي م ��ن قب ��ل جه ��از مكافحة
الإره ��اب في ال ��دورة ببغداد ،ب�أمر
م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ،م�صطف ��ى
الكاظم ��ي� ،إث ��ر محاولته ��م �ش ��ن

هج ��وم عل ��ى المنطق ��ة الخ�ض ��راء
الت ��ي ت�ضم مق ��ار حكومي ��ة ومنها
ال�سفارة الأميركية.
وخ�ل�ال الأ�شه ��ر الما�ضي ��ة� ،أعلنت
"�سراي ��ا ثورة الع�شري ��ن الثانية"
الت ��ي ت�صن ��ف نف�سه ��ا عل ��ى �أنه ��ا
ف�صي ��ل �شيع ��ي عراق ��ي "مق ��اوم"
تنفيذ ع ��دة عملي ��ات م�سلح ��ة �ضد
الق ��وات الأميركي ��ة ،وت�ؤكد في كل
مرة حر�صه ��ا على ع ��دم ا�ستهداف
العراقيين.
وتته ��م الواليات المتح ��دة ف�صائل
عراقية م�سلحة "مرتبطة ب�إيران"،
بالوقوف وراء هجمات �صاروخية
متك ��ررة ت�سته ��دف �سفارته ��ا
وقواعدها الع�سكري ��ة التي ينت�شر
فيها جنودها.

وكان ��ت ف�صائ ��ل م�سلح ��ة ،بينه ��ا
كتائ ��ب "ح ��زب الل ��ه" ه ��ددت
با�ستهداف مواق ��ع تواجد القوات
الأميركي ��ة ف ��ي الع ��راق� ،إذا ل ��م
تن�سح ��ب امتث ��اال لق ��رار البرلمان
القا�ضي ب�إنهاء الوجود الع�سكري
في البالد.
و�ص ��وت البرلم ��ان ،ف ��ي  5كانون
ّ
الثان ��ي الما�ض ��ي ،بالأغلبي ��ة على
ق ��رار غي ��ر مل ��زم للحكوم ��ة ب�إنهاء
التواج ��د الع�سك ��ري الأجنبي على
�أرا�ضي البالد� ،إثر مقتل قائد فيلق
القد� ��س االيراني قا�س ��م �سليماني،
برفق ��ة نائ ��ب رئي�س هيئ ��ة الح�شد
ال�شعبي �أبو مه ��دي المهند�س ،في
ق�ص ��ف ج ��وي �أميركي ق ��رب مطار
بغداد الدولي.

وكانت و�سائ ��ل �إع�ل�ام وح�سابات
مقرب ��ة م ��ن ف�صائ ��ل الح�ش ��د ،ق ��د
�أف ��ادت م�س ��اء ال�سب ��ت بتعر� ��ض
ناق�ل�ات متوجه ��ة �إل ��ى قاع ��دة
�أميركي ��ة ،لهج ��وم م�سل ��ح تبنت ��ه
"�سراي ��ا ثورة الع�شري ��ن الثانية"
في منطقة النجم ��ي بين الديوانية
وال�سم ��اوة ،ما �أ�سفر ع ��ن احتراق
�أرب ��ع �آلي ��ات منها ،م�شي ��ر ًة �إلى �أن
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سياسة

اً
ت�شكيل ع�سكر ًيا
لأول مرة منذ �إعالن الن�صر15 ..
والطريان يقتحمون �أ�سرار احلدود مع �إيران

 بغداد /المدى
لأول م ��رة منذ اعالن بغ ��داد الق�ضاء
عل ��ى تنظي ��م داع� ��ش من ��ذ نح ��و 3
�سن ��وات ،تدخ ��ل الق ��وات االمني ��ة
معاق ��ل التنظي ��م ق ��رب الح ��دود
االيراني ��ة� ،شرق ��ي الع ��راق ،بق ��وة
كبي ��رة تتك ��ون م ��ن  15ت�شكي�ل�ا
ع�سكريا.
ويرج ��ح وج ��ود الع�ش ��رات م ��ن
عنا�ص ��ر تنظي ��م داع�ش ف ��ي مناطق
�شرق ��ي ديال ��ى ،ان�ش� ��أوا تحالف ��ات
م ��ع متطرفي ��ن م ��ن دولة مج ��اورة،
عق ��ب انهي ��ار الدول ��ة اال�سالمي ��ة
(المزعومة).
ام� ��س قال ��ت القي ��ادة الع�سكري ��ة،
انه ��ا قتل ��ت  3م�سلحي ��ن ف ��ي ديالى،
�ضم ��ن �سل�سلة جديدة م ��ن العمليات
الع�سكري ��ة الت ��ي نف ��ذت من ��ذ مطلع
الع ��ام الحال ��ي ،لمالحق ��ة بقاي ��ا
التنظي ��م .وج ��اءت العملية االخيرة
(ابط ��ال الع ��راق الرابع ��ة) ،بعد اقل
م ��ن  3ا�سابيع من �آخ ��ر حملة نفذت
لل�سيطرة على "النهاي ��ات ال�سائبة"
بي ��ن محافظ ��ات :ديال ��ى ،كرك ��وك،
و�صالح الدين.
واليم ��ر �شه ��ر تقري ًب ��ا حت ��ى تعل ��ن
القي ��ادة الع�سكرية ع ��ن تنفيذ حملة
امني ��ة لمالحق ��ة ما تبقى م ��ن تنظيم
داع� ��ش ،ورغ ��م ذل ��ك يع ��ود التنظيم
بي ��ن حملة واخرى للظه ��ور واعادة
ان�شاء الم�ضافات.
وو�ص ��ل ع ��دد العملي ��ات الع�سكرية
الكبي ��رة ،بعد اع�ل�ان تحرير العراق
م ��ن داع� ��ش نهاي ��ة  ،2017ال ��ى 14
عملية الى جان ��ب ع�شرات الحمالت
ال�صغيرة في حدود بع�ض المدن.
ومنذ اعالن نهاية داع�ش في العراق،
وان�سح ��اب ق ��وات البي�شمرك ��ة م ��ن
المناط ��ق المتن ��ازع عليه ��ا (قب ��ل
اع�ل�ان الن�ص ��ر ب�شهري ��ن) ،ف ��ر عدد
بقاي ��ا التنظيم الى ق ��رب الحدود مع
ايران.
داع�ش ال�شرقي
ويق ��در م�ص ��در امن ��ي ف ��ي ديال ��ى
لـ(المدى) اعداد الم�سلحين التابعين
لتنظي ��م داع� ��ش ق ��رب ال�شري ��ط

قوة ع�سكرية قرب
احلدود االيرانية
�أم�س
الح ��دودي مع اي ��ران بنح ��و "100
م�سلح" .وعقب انهيار دولة التنظيم
المزعوم ��ة ،ب ��د�أ عنا�ص ��ر داع� ��ش
بان�ش ��اء تحالف ��ات م ��ع متطرفي ��ن
ايرانيين ،ق ��رب الحدود في محاولة
لتعوي�ض الخ�سائر.
وت�شي ��ر التقديرات ف ��ي العراق� ،إلى
�أن ع ��دد عنا�ص ��ر داع� ��ش المتبقي ��ن
يتراوح بين  2000و 3000فرد ،من
بينه ��م حوالي  500م ��ن الم�سلحين
الذين ت�سللوا من ال�سجون ال�سورية
والت ��ي تق ��ع بمح ��اذاة الح ��دود من
الجهة الغربية.
وفي �شهري ني�سان وايار الما�ضيين،
�صعد داع�ش م ��ن هجماته خ�صو�صا
في ديالى ،حي ��ث �سيطر مرتين على

قرى ف ��ي �شرقي المحافظ ��ة ،واعلن
ع ��ن خط ��ف مزارعي ��ن وقتلهم ��ا،
وم�س�ؤولي ��ة التنظي ��م ع ��ن ح ��رق
المحا�صيل.
ويق ��ول الم�ص ��در ال ��ذي طل ��ب عدم
ن�ش ��ر ا�سم ��ه ،ان "اغل ��ب العملي ��ات
الع�سكري ��ة ال�سابق ��ة ل ��م ت�ص ��ل الى
الح ��دود مع اي ��ران" ،م�شيرا الى ان
"جوان ��ب �سيا�سية و�سيطرة بع�ض
الجه ��ات عل ��ى المناف ��ذ عرقل ��ت تلك
الم�ساعي".
وكان ��ت �ضم ��ن مراح ��ل الحمل ��ة
الجدي ��دة الت ��ي اطلقت �صب ��اح يوم
ال�سب ��ت ،وهي الخام�س ��ة منذ بداية
الع ��ام الحالي ،ه ��ي ال�سيط ��رة على
المنافذ.

ودخل ��ت ي ��وم ال�سب ��ت ،ق ��وات الرد
ال�سري ��ع والح�ش ��د ال�شعب ��ي منفذي
(مندل ��ي والمنذري ��ة) الحدوديي ��ن
وفر�ض ��ت ال�سيط ��رة عليهم ��ا ب�شكل
كام ��ل وتفتي�شهم ��ا ،بح�س ��ب بي ��ان
حكومي .وتم تخ�صي�ص قوات نخبة
لم�سكهما ب�شكل دائم لمكافحة الف�ساد
والق�ضاء علي ��ه وتطبيق الإجراءات
بان�سيابية ووف ًق ��ا للقانون ،وفر�ض
هيب ��ة الدول ��ة ،بح�س ��ب ما ج ��اء في
البيان.
قتل م�سلحين
ق ��ال بي ��ان العملي ��ات الم�شتركة ،ان
فرق ��ة ال ��رد ال�سري ��ع تمكن ��ت �ضمن
محوره ��ا م ��ن تفجير عب ��وة نا�سفة،

وتدمير � ٥أوكار والقاء القب�ض على
م�شتب ��ه ب ��ه وبحوزته بندقي ��ة نوع
كال�شنيك ��وف" .واو�ضحت القيادة،
ان "القوات في محور قيادة القوات
البري ��ة تمكنت م ��ن تدمي ��ر � ٣أوكار
و�ضبط  ٣دراجات".
وا�شارت الى انه "في محور الح�شد
ال�شعبي تمكن ��ت القوات الأمنية من
تدمي ��ر � ٦أوكار وتفجي ��ر عبوتي ��ن
نا�سفتي ��ن وتفجي ��ر  ١٦قنبرة هاون
وقتل � ٣إرهابيين".
الى ذل ��ك قالت قيادة ق ��وات ال�شرطة
االتحادي ��ة �إن "نتائ ��ج عملية �أبطال
العراق في ديالى �أ�سفرت عن تفتي�ش
وتطهي ��ر  ٧٧من الق ��رى والب�ساتين
�ضمن قاطع الم�س�ؤولية".

بالمقابل �أعلنت خلية الإعالم الأمني
التابع ��ة للحكوم ��ة ،ع ��ن �سقوط 10
عنا�ص ��ر امني ��ة بي ��ن قتي ��ل وجريح
بتفجير �شمالي البالد �ضمن العملية
الع�سكرية االخيرة.
وذكر بي ��ان للخلية �أن االنفجار نجم
ع ��ن "عبوتين نا�سفتي ��ن زرعتا على
الطري ��ق" ،وذل ��ك "�ضم ��ن عملي ��ات
�أبطال العراق بمرحلتها الرابعة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن العب ��وة الأولى
انفج ��رت عل ��ى رت ��ل لل ��واء  14م ��ن
الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،غرب ��ي بحي ��رة
حمري ��ن بمحافظ ��ة ديالى ،م ��ا �أ�سفر
عن "ا�ست�شهاد ثالثة مقاتلين وجرح
خم�سة �آخرين وت�ضرر عجلتين".
وتاب ��ع �أن العب ��وة الثاني ��ة انفجرت

موقع �إخباري� :سكان مناطق حمررة ال يرغبون بالعودة ب�سبب تهديد داع�ش
 ترجمة  /حامد احمد
رغم تراجع تهديدات داع�ش وانح�سار ن�شاطه في
مناط ��ق نائية م ��ن العراق يق ��ول قائممقام الكرمة
جمع ��ة قا�سم الربيعي (التابع ��ة لمحافظة االنبار)
ان االرهاب لم يغادر منطقته.
وق ��ال الربيع ��ي ف ��ي لق ��اء م ��ع موق ��ع ABC
اال�سترال ��ي "تعر�ضنا في منطق ��ة الكرمة لهجمات
ب�سي ��ارات مفخخة وعبوات نا�سف ��ة وانتحاريين
اي�ضا ".
وا�شار الربيعي الى ان التواجد الم�ستمر للتنظيم
االرهاب ��ي قل� ��ص التع ��داد ال�سكان ��ي للكرم ��ة من
 8,000ن�سم ��ة ال ��ى  120فقط ،وحوله ��ا الى بلدة
ا�شباح .
بعد اكثر من � 3سن ��وات على انتهاء خالفة داع�ش
المزعوم ��ة وفق ��دان التنظي ��م لآخ ��ر معق ��ل له في
�سوريا ،ف ��ان خاليا التنظيم ما تزال متواجدة في
مناطق مختلفة من العراق .
في مناطق مثل الكرمة ،يقول �سكان محليون فيها
ان الم�سلحي ��ن زرع ��وا عبوات والغ ��ام ،وحولوا

مج ��اري مي ��اه الري وقتل ��وا مزارعي ��ن .حيث ان
كثيرا من النا�س هجروا مزارعهم خوفا .
رغ ��م ن�شر ق ��وات للجي� ��ش لحماية القري ��ة ،يقول
الربيعي ان الو�ضع ما يزال �سيئا .
وا�ض ��اف الربيع ��ي قائ�ل�ا "الو�ض ��ع �سي ��ئ ج ��دا.
النا� ��س ال ي�ستطيعون الخ ��روج ،وال ي�ستطيعون
الح�ص ��ول على طعام ،لي�س بيدن ��ا �شيء ن�ستطيع
فعله .نطلب من الله الرحمة ال غير ".
مزارعون �آخ ��رون في مناطق اخ ��رى من العراق
ي�شك ��ون نف�س الح ��ال ،م�شيرين ال ��ى ان م�سلحي
داع�ش يتنقلون بحري ��ة يقتلون النا�س والما�شية
ويتلف ��ون محا�صي ��ل زراعي ��ة وي�شن ��ون هجمات
على قوات امنية .
المحل ��ل ماي ��كل نايت� ��س ،م ��ن معه ��د وا�شنط ��ن
ل�سيا�سات ال�شرق االدنى والمتابع الن�شطة تنظيم
داع� ��ش ،يق ��ول ان ��ه رغ ��م انهي ��ار داع� ��ش واعالن
االدارة االميركية الق�ضاء على التنظيم  %100فان
ق�سم ��ا من الم�سلحين ت�سلل ��وا الى العراق قادمين
من �سوريا ويحاولون االن تجميع �صفوفهم .
وا�ضاف نايت�س متحدثا لموقع  ABCاالخباري

"ار�س ��ل التنظي ��م خب ��راء ل ��ه وقياديي ��ن فنيي ��ن
و�صانع ��ي متفج ��رات م ��ن �سوري ��ا ال ��ى العراق.
الزيادة بهجمات داع�ش التي ي�شهدها العراق ،هي
م ��ن تلك الم�سلحين المت�سللين من �سوريا والذين
توزع ��وا ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة م ��ن المحافظ ��ات
العراقية ".
ويتزام ��ن بروز تهديد داع�ش من جديد مع تراجع
العملي ��ات الع�سكري ��ة للق ��وات االميركي ��ة �ض ��د
داع� ��ش وبقية قوات التحالف في العراق .وت�شهد
الوالي ��ات المتح ��دة �ضغوطا للخ ��روج بعد مقتل
الجن ��رال االيران ��ي قا�س ��م �سليمان ��ي ونائب قائد
الح�شد ابو مهدي المهند�س بهجوم طائرة م�سيرة
اميركية في كانون الثاني قرب مطار بغداد .
الح ��ادث اث ��ار ف�صائ ��ل م�سلح ��ة موالي ��ة الي ��ران
بتوجي ��ه �ضربات �صاروخية على قوات ومن�ش�آت
ت�ضم قوات اميركية .
و�سل ��م التحال ��ف م�ؤخ ��را م�س�ؤولية �س ��ت قواعد
لل�سيط ��رة العراقي ��ة ،معي ��دا ع ��ددا م ��ن قوات ��ه
وكوادره الى بلدانه ��م وانتقلت ادارته الى قاعدة
مركزي ��ة في بغ ��داد لتقدي ��م الم�ش ��ورة ون�شاطات

تن�سيقية اخرى .
وقالت قيادة ق ��وات التحالف في بيان "�ستح�صل
الق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة عل ��ى نف� ��س النوعي ��ة
م ��ن دع ��م التحالف ومن تع ��داد اقل لق ��وات تابعة
للتحالف تعمل من قواعد اقل عددا ".
ولك ��ن م�س�ؤولون عراقيون قالوا لموقع ABC
انهم قلقون �إزاء ان�سحاب قوات �أجنبية .
وق ��ال المحل ��ل نايت� ��س "ال�ستراتيجي ��ة الت ��ي
ينتهجها داع�ش االن هي ان ي�صبح عامال ذو ت�أثير
اقت�صادي وع�سكري في مناطق ريفية من العراق،
خطته هي ان يُن�شئ قواعد اقت�صادية ينطلق منها
بهجمات اكثر ت�أثيرا ".
اح ��د الم�آزق الكب ��رى بالن�سب ��ة للبل ��دان المبتلية
بتنظي ��م داع�ش ه ��و ما يج ��ب فعل ��ه باالرهابيين
المعتقلين مع عوائلهم .
ا�ستن ��ادا لتقري ��ر حدي ��ث اع ��ده الخبي ��ر االمن ��ي
المخت�ص بالمجاميع الم�سلح ��ة ه�شام الها�شمي،
ال ��ذي اغتي ��ل م�ؤخرا في بغداد ه ��و ان هناك اكثر
م ��ن � 300,000شخ�ص م ��ع عوائلهم في مخيمات
عبر العراق لهم ارتباطات بتنظيم داع�ش .
وكت ��ب الها�شم ��ي قائ�ل�ا "رب ��ط تحقي ��ق اجرت ��ه
اجه ��زة امني ��ة وا�ستخباري ��ة عراقي ��ة الت�صاع ��د
االخي ��ر بهجم ��ات داع�ش بع ��ودة عوائ ��ل مهجرة
له ��ا ارتباط ��ات بداع�ش لمناط ��ق �سكناها .ويقول
م�س�ؤول ��ون انه ��م تو�صلوا له ��ذا اال�ستنت ��اج بعد
تمحي�ص لت�صرفات تلك العوائل العائدة ف�ضال عن
معلومات من جهات ع�شائرية وقوات محلية".
ما يزال هناك ع�شرات االلوف من عوائل م�سلحي
داع� ��ش تقيم ف ��ي مخيم ��ات ف ��ي �سوري ��ا تتخللها
جن�سي ��ات اجنبي ��ة مختلفة ،مع رف� ��ض من جانب
بلدانهم ال�ستالمهم وارجاعهم .
ويق ��ول الباحث نايت�س ان من ��ع م�سلحي التنظيم
م ��ن ال�سيط ��رة عل ��ى اي قطع ��ة ار� ��ض ه ��و �أم ��ر
جوه ��ري في منع التنظيم من ان ي�صبح قوة تهدد
العالم مرة اخرى .
وا�ضاف قائ�ل�ا "اذا ما تم تجاهل مالحقة التنظيم
ف ��ان قدرت ��ه ق ��د ت ��زداد لت�ص ��ل ال ��ى ح ��د ان ينفذ
تفجي ��رات م ��ن م ��دن عراقية وم ��ن ث ��م ي�ستقطب
متطوعي ��ن من بل ��دان اجنبي ��ة وير�سله ��م لتنفيذ
هجمات" .
وق ��ال نايت� ��س "اذا اردنا منع ه ��ذا ال�شيء من ان
يح�ص ��ل ،فعلينا ان نمن ��ع التنظيم م ��ن ال�سيطرة
ولو على ا�صغ ��ر م�ساحة من االرا�ضي في العراق
و�سوريا ".
عن :موقع  ABCاالخباري

على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب،
م ��ا �أدى الى "�إ�صاب ��ة مقاتلين اثنين
وت�ض ��رر عجل ��ة واحدة ف ��ي منطقة
�إم ��ام �شيخ باب ��ا �ضمن قاط ��ع قيادة
عمليات ديالى".
هل نم�سك الأر�ض؟
وكان القائ ��د العام للقوات الم�سلحة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ق ��د زار ديالى
يوم ال�سبت ،للإ�شراف على انطالق
عملي ��ات �أبط ��ال الع ��راق  /المرحلة
الرابعة من (مقرات قيادة العمليات
الم�شترك ��ة /ديال ��ى وال�شرط ��ة
االتحادية والح�شد ال�شعبي)".
وقال الكاظمي ان "عملياتنا هي من
�أج ��ل توفي ��ر الحماية لأبن ��اء �شعبنا

ف ��ي المناط ��ق الت ��ي انطلق ��ت منه ��ا
و�سن�ستم ��ر ف ��ي مالحق ��ة �أي تهدي ��د
للع�صابات الإرهابية".
وته ��دف العملية ،بح�سب بيان خلية
االعالم االمني ،ال ��ى "مالحقة بقايا
االرهاب وفر� ��ض االمن واال�ستقرار
ف ��ي محافظ ��ة ديال ��ى م ��ع تطهي ��ر
وتفتي� ��ش ال�شري ��ط الح ��دودي م ��ع
الجمهورية اال�سالمية االيرانية".
و�ستدخل الق ��وات ،وفق البيان ،في
"عملي ��ات خا�ص ��ة �ضم ��ن المناطق
الت ��ي ا�ستغلته ��ا عنا�ص ��ر داع� ��ش
للتواجد وتنفيذ عملياتها االرهابية
وهي المناطق الفا�صلة بين القوات
االتحادية وقوات البي�شمركة".
ب ��دوره ،يق ��ول الم�ص ��در االمني ان
"العملي ��ة الع�سكرية بدون خطوات
لم�س ��ك االر� ��ض ،ق ��د ت�سب ��ب بعودة
التنظيم مرة اخرى".
وكان ��ت الحكومة في بغ ��داد واقليم
كرد�ستان ،قد بد�أت ��ا مطلع اال�سبوع
الحال ��ي ،مفاو�ض ��ات ل�ش ��ن عمليات
م�شترك ��ة ف ��ي المناط ��ق "المتن ��ازع
عليه ��ا" .وق ��ال البي ��ان الع�سك ��ري
ح ��ول العملي ��ة االخي ��رة ،بانه ��ا
�ست�شم ��ل "م�ساح ��ة وا�سع ��ة تقدر بـ
17685كم."2
وت�شت ��رك ف ��ي العملي ��ة ق ��وات ِم ��ن
قيادة الق ��وات البرية ،قيادة عمليات
ديالى ،قي ��ادة عمليات �صالح الدين،
قيادة عملي ��ات �سامراء ،قيادة قوات
ال�شرط ��ة االتحادي ��ة ،ق ��وات ال ��رد
ال�سريع ،قوات الح�شد ال�شعبي.
باال�ضاف ��ة ال ��ى لواءين ِم ��ن القوات
الخا�ص ��ة ،الل ��واء الثام ��ن ق ��وات
الح ��دود ،جه ��از مكافح ��ة االره ��اب
 /قي ��ادة العملي ��ات الخا�ص ��ة
الثاني ��ة ،فوج مكافح ��ة االرهاب ِمن
ال�سليماني ��ة ،قي ��ادة �شرطة محافظة
ديالى) ،وبا�سناد ِمن طيران الجي�ش
والق ��وة الجوية وطي ��ران التحالف
الدولي.
وق ��ال البيان ان "الل ��واء الثامن في
ق ��وات حر�س الحدود ،با�شر تفتي�ش
وتطهي ��ر ال�شري ��ط الح ��دودي بين
الع ��راق والجمهوري ��ة اال�سالمي ��ة
االيراني ��ة �ضم ��ن قاط ��ع محافظ ��ة
ديالى".

مراقبون :ح�صر ال�سالح بيد
الدولة حتول ملطلب �شعبي

 بغداد /المدى
�أك ��دت وزارة الداخلي ��ة� ،أم� ��س الأحد� ،أن
الق ��وات الأمني ��ة ف ��ي المناف ��ذ الحدودية
�ستقطع الطريق على الفا�سدين.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م وزارة الداخلي ��ة
الل ��واء خال ��د المحنا �إن "رئي� ��س الوزراء
وج ��ه بمحاربة الف�ساد
م�صطفى الكاظمي ّ
الإداري" ،مبين ��ا �أن "ت�سل ��م منف ��ذي
المنذري ��ة ومندل ��ي م ��ن قب ��ل ق ��وات الرد
ال�سري ��ع ،يه ��دف لقط ��ع الطري ��ق عل ��ى
الفا�سدي ��ن مم ��ن يحاول ��ون الت�أثي ��ر على
الإدارات الموجودة في المنافذ".
و�أ�ضاف� ،أن "الق ��وات الأمنية في المنافذ
و�ضع ��ت تحت �أم ��ر مدير المنف ��ذ ،ويكون
العم ��ل عل ��ى وف ��ق الأنظم ��ة والقواني ��ن
ال�صارمة ،بالإ�ضاف ��ة �إلى حماية العاملين
ف ��ي المناف ��ذ و�إبعاده ��م ع ��ن ت�أثي ��رات
المبتزين والمعقبين وغيرهم".
م ��ن جانب �آخر� ،أكد المحن ��ا �أن "المرحلة
الرابع ��ة م ��ن عملي ��ات �أبط ��ال الع ��راق
مازال ��ت م�ستم ��رة ،وه ��ي عملي ��ة نوعي ��ة
وكبي ��رة ،و�أ�سفرت عن قتل ع ��دد كبير من
الإرهابيين ،وكذل ��ك القب�ض على البع�ض
الآخر ،ف�ضال عن �ضبط �أعتدة وذخائر".
بدوره ،الخبي ��ر الع�سكري وال�ستراتيجي
�أحمد ال�شريفي يقول �إن "م�س�ألة ال�سيطرة
عل ��ى المناف ��ذ الحدودية وح�ص ��ر ال�سالح

بي ��د الدول ��ة باتت مطلبا �شعبي ��ا ،من �أجل
التح ��ول نحو دولة الم�ؤ�س�سات واالنتقال
�إلى مرحلة جديدة ،والمرحلة الآن تتطلب
ف ��ك االرتب ��اط بي ��ن الأح ��زاب والمناف ��ذ
الحدودي ��ة ،كونه ��ا ت�ش ��كل م ��وارد مالي ��ة
للأحزاب وت�ضعف ميزانية الدولة ،عالوة
على عمليات التهريب".
وتابع ال�شريفي بالقول�" ،سيبقى الجانب
الإداري ف ��ي المناف ��ذ الحدودي ��ة خا�ضعا
للمحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية ،حي ��ث �أن قوات
مكافح ��ة الإرهاب �ست�سيط ��ر على الجانب
الأمن ��ي فق ��ط ،وبالتال ��ي �ست�ستمر حاالت
الف�س ��اد ،لذا ف� ��إن م�س�ألة القناع ��ة في �أداء
الحكومة ل ��م ت�صل �إلى مرحلة االطمئنان،
فم ��ا زال ��ت تجام ��ل الأح ��زاب ،وبالتال ��ي
توج ��د احتمالي ��ة �أن تع ��ود المظاه ��رات
وب�ش ��كل �أو�سع مما كانت علي ��ه الحال في
ال�سابق".
و�أ�ضاف ال�شريفي قائلاً " ،ال�سيد الكاظمي
بي ��ن �ضغطي ��ن� ،أحدهما �أمريك ��ي والآخر
حزب ��ي ،فالوالي ��ات المتح ��دة تراق ��ب
برنام ��ج الحكوم ��ة ،والأخي ��رة ال ترغ ��ب
باال�شتب ��اك مع الأح ��زاب ،وفي ظل وجود
نقم ��ة جماهيري ��ة ،وتم�س ��ك الف�صائ ��ل
بال�سالح ،قد ي�ؤدي ذل ��ك �إلى مواجهة بين
تل ��ك الف�صائ ��ل والحكوم ��ة ،وع ��دم رغبة
الكاظم ��ي بالمواجهة هذه ،ق ��د تدفعه �إلى
�إعالن حكومة طوارئ".
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غلق العيادات الخا�صة ...ردود فعل حكومية و جماهيرية
 بغداد /عديلة �شاهني

املعني ��ة بالرتاجع عن هذا الق ��رار املجحف
يف ح ��ق املواط ��ن م ��ع تطبيق الإج ��راءات
العقابي ��ة عل ��ى املراج ��ع و الطبي ��ب �إذا مل
يلت ��زم بال�ش ��روط الوقائي ��ة لأن اخلدمات
الطبية ه ��ي ر�سالة و مهم ��ة نبيلة ال ينبغي
�أن تتوقف يف �أي ظرف كان.

دفع اخلوف م ��ن فايرو�س كورونا وانتقال
العدوى �إىل �أغلب الأطباء اىل غلق عياداتهم
اخلا�صة كي ال تكون ب�ؤر ًا لن�شر الفايرو�س
من ��ذ بداية ظهور الوب ��اء و لكن و من خالل
حاج ��ة الكث�ي�ر م ��ن املر�ض ��ى اىل الفح�ص
و تلق ��ي اال�ست�ش ��ارات الطبي ��ة �أ�صب ��ح من
امل�ستحيل غلق هذه العي ��ادات و املجمعات
الطبية يف وجه �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة
خا�ص ��ة �إذا م ��ا التزم ��ت ه ��ذه العي ��ادات
ب�أج ��راءات الوقاي ��ة ال�صارم ��ة ،و يف ظ ��ل
ه ��ذه املعطي ��ات� ،أ�ص ��درت جلن ��ة ال�صح ��ة
و ال�سالم ��ة الوطني ��ة يف الع ��راق جمل ��ة
قرارات تتعل ��ق مبواجهة فايرو�س كورونا
منه ��ا غلق العي ��ادات اخلا�ص ��ة و املجمعات
الطبية مل ��دة �أ�سبوعني ب ��دء ًا من  7متوز و
لغاي ��ة  20مت ��وز ،و ق ��د جوبه ه ��ذا القرار
بردود فع ��ل حكومي ��ة و �أثار ج ��د ًال وا�سع ًا
على مواقع التوا�صل االجتماعي و ت�ساءل
البع�ض عن جدوى القرار الذي ال ي�صب يف
م�صلحة املر�ضى و رمب ��ا �سيزيد من �أعداد
امل�صابني يف حال تكد�سهم يف امل�ست�شفيات
احلكومية و�سط انت�شار الوباء.
هل توجد �أمرا�ض غير كورونا؟

و يف حديث ��ه للمدى �شج ��ب الدكتور حممد
ح�س�ي�ن عب ��د (�أخ�صائ ��ي �أمرا� ��ض القلب و
ال�شرايني) هذا القرار قائ ًال :
يع ��د ق ��رار غل ��ق العي ��ادات اخلا�ص ��ة و
املجمع ��ات الطبي ��ة قرار ًا بعي ��د ًا عن الواقع
و يفتق ��ر اىل املهني ��ة و مل ي�ب�رر ب�ش ��كل
�صحي ��ح م ��ن قب ��ل اللجن ��ة العلي ��ا لل�صحة
وال�سالم ��ة الوطني ��ة ،فه ��ي تدرك جي ��د ًا �أن
امل�ستوى العالج ��ي للم�ؤ�س�سات احلكومية
يف الع ��راق �ضم ��ن �سقف مع�ي�ن و �إن كثري ًا
من املر�ضى ي�ضطرون اىل �شراء العالجات

حقوق الإن�سان

م ��ن خ ��ارج ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات و ذل ��ك بن ��اء
عل ��ى ن�صيح ��ة الطبيب املعال ��ج الذي يدعو
اىل �شرائه ��ا م ��ن خ ��ارج امل�ست�شف ��ى و من
�ش ��ركات ر�صينة لتكون املعاجل ��ة فعاله �أما
العالجات التي يت ��م و�صفها يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة احلكومي ��ة ف�أغلبه ��ا غ�ي�ر فعال و
�أي�ض� � ًا ما يت ��م كتابته من و�صف ��ات ال ميكن
�أن توف ��ر جميعها يف ه ��ذه امل�ؤ�س�سات ،لذا
و م ��ع قرار غلق العيادات �سيواجه املري�ض
�صعوبات كب�ي�رة يف احل�صول على العالج
لأن الأطب ��اء االخت�صا� ��ص يتوف ��رون يف

العي ��ادات اال�ست�شاري ��ة يف امل�ست�شفيات و
العيادات اخلارجية اخلا�صة.
و �أ�ض ��اف د .حمم ��د � :إن غل ��ق العي ��ادات
اخلا�صة و اال�ست�شاري ��ات يف امل�ست�شفيات
ح� �دّد االمرا�ض املوج ��ودة يف العراق على
�إنها كورونا فقط بالرغم من وجود �أمرا�ض
�أخط ��ر و ح ��االت طارئ ��ة قد تتطل ��ب تدخ ًال
جراحي� � ًا و يجب �أن يتعام ��ل معها الطبيب
ب�ش ��كل فوري داخل العيادة اخلا�صة ،و من
وجهة نظري ف�إن فتح العيادات ب�شكل كامل
و اال�ست�شاري ��ات �سوف يخف ��ف من الزخم

و التكد� ��س داخ ��ل امل�ست�شفي ��ات احلكومية
�أي�ض ًا ومن املمكن �إلزام املري�ض �أو املراجع
بارتداء عدة الوقاية و االلتزام بالتعليمات
الوقائي ��ة و تطبي ��ق �ش ��روط التباع ��د
االجتماعي داخل العيادة.
زيارات دورية للطبيب

و يو�ض ��ح املواط ��ن حم ��زة ع ��دي (موظف
حكومي) للمدى ردة فعله من القرار لوجود
�أكرث من حالة مر�ضية يف عائلته قائ ًال :
من ��ع ال�ضمري املهني بع�ض� � ًا من االطباء من
غل ��ق �أب ��واب عياداتهم يف وج ��ه مر�ضاهم

و تعقيب ًا على القرار� ،أكدت مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان يف العراق �أن قرار غلق العيادات
واملجمع ��ات الطبية ميثل انته ��اك ًا �صارخ ًا
حل ��ق الإن�س ��ان يف ال�صح ��ة ،و ق ��ال ع�ضو
املفو�ضي ��ة د .فا�ض ��ل الغ ��راوي يف بي ��ان
�صحفي� ،إن قرار غلق العيادات واملجمعات
الطبية ميثل انتهاك ًا �صارخ ًا حلق الإن�سان
يف ال�صح ��ة ،و �أ�ض ��اف الغ ��راوي � ،أن
اج ��راءات خلي ��ة الأزم ��ة يج ��ب �أن حتق ��ق
الت ��وازن بني متطلب ��ات و�إجراءات احلظر
وبني حقوق املواطن�ي�ن ،و طالب الغراوي
احلكوم ��ة و خلي ��ة الأزم ��ة ب�إلغ ��اء ه ��ذا
القرار و�إع ��ادة فتح العي ��ادات واملجمعات
الطبي ��ة م ��ع الت�أكيد على الت ��زام املواطنني
بتطبيق متطلبات الوقاي ��ة عند مراجعتهم
له ��ا �إ�ضافة اىل قيام العي ��ادات واملجمعات
باتخ ��اذ �إجراءات جدي ��ة لتطبيق متطلبات
اجلانب الوقائي من خالل حمالت التعفري
م ��ع التزامهم بالو�سائ ��ل الوقائية و تطبيق والتعقيم وتوزيع املعقمات على املراجعني
�شروط التباع ��د االجتماعي و تفعيل خدمة وااللت ��زام بالأعداد املراجع ��ة للحفاظ على
احلجز عن بعد لتقليل تزامن املر�ضى داخل التباعد االجتماعي.
نقابة االطباء
العي ��ادة الواحدة ،و �أك ��د  :لدي يف عائلتي
�أ�شخا� ��ص م�صاب ��ون ب�أمرا� ��ض تتطل ��ب �أي�ض� � ًا كان لنقاب ��ة االطب ��اء ردة فعل حول
الزي ��ارة الدورية للطبي ��ب و منهم زوجتي الق ��رار  ،و ق ��ال نقيب الأطب ��اء عبد الأمري
التي حتت ��اج اىل زي ��ارة منتظم ��ة للطبيبة ال�شم ��ري يف ت�صريح �صحف ��ي� ،إنه ح�سب
الن�سائي ��ة ملراقب ��ة حمله ��ا �أو ًال و مراجع ��ة قان ��ون ال�صح ��ة العام ��ة رق ��م  89ل�سن ��ة
طبي ��ب الأ�سن ��ان ثاني� � ًا لأن �أمل الأ�سن ��ان  ،1981ف� ��إن الق ��رارات الت ��ي تتعل ��ق
ال يتحم ��ل انتظ ��ار ع ��ودة فت ��ح العي ��ادات ،بال�صح ��ة العام ��ة والوقاي ��ة وغل ��ق �أي
م�ستط ��رد ًا بالق ��ول �:أن ��ا �أطال ��ب اجله ��ات حم ��ل لأ�سب ��اب ال�صح ��ة والوقاي ��ة هي من

احتجاج ًا على انقطاع الكهرباء وتردي اخلدمات ال�صحية واخلدمية

متظاهرو ذي قار يطالبون با�ستقالة الحكومة المحلية ومحا�سبة الم�س�ؤولين
 ذي قار  /ح�سني العامل
جت� �دّدت التظاه ��رات املطلبي ��ة
يف ذي ق ��ار ي ��وم �أم� ��س االح ��د
(  12مت ��وز  )2020والأي ��ام
القليل ��ة املن�صرم ��ة احتجاج ًا على
االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي
وت ��ردي اخلدم ��ات ال�صحي ��ة
املقدم ��ة للم�صاب�ي�ن بفايرو� ��س
كورونا ف�ض ًال عن نق�ص اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة الأخرى  ،وفيما ردّدوا
هتاف ��ات تطال ��ب ب�إقال ��ة املحافظ
وامل ��دراء الفا�شل�ي�ن والفا�سدي ��ن
 ،ك�ش ��ف قائ ��د �شرط ��ة ذي قار عن
لق ��اء مرتق ��ب مع رئي� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ع�ص ��ر ي ��وم
الأح ��د لبح ��ث جملة م ��ن الق�ضايا
م ��ن بينه ��ا مطال ��ب املتظاهري ��ن
و�أ�س ��ر �شهداء تظاه ��رات ت�شرين
وبحث الأو�ضاع الأمنية.
وق ��ال حيدر النا�ص ��ري وهو �أحد
املتظاهرين للم ��دى �إن " نا�شطني
يف جم ��ال التظاه ��رات يف �ساحة
احلبوب ��ي تظاه ��رو �صب ��اح
�أم� ��س ( االح ��د ) �أم ��ام مديريت ��ي
ال�صح ��ة وتوزيع كهرب ��اء ذي قار
احتجاج� � ًا على االنقط ��اع املتكرر

للتيار الكهربائي وت ��ردي الواقع
ال�صح ��ي " ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "
املتظاهري ��ن �أمهل ��وا مدير توزيع
الكهرب ��اء املهند� ��س �أحم ��د حنون
ومدي ��ر ع ��ام �صح ��ة املحافظ ��ة
الدكت ��ور ح�سني الكنزاوي يومني
لتق ��دمي ا�ستقالتهم ��ا ب�ش ��رط عدم
ع ��ودة املدي ��ر ال�ساب ��ق لل�صح ��ة
الدكت ��ور عبد احل�س�ي�ن اجلابري
ملن�صبه".
مبين ًا �أن " واقع الكهرباء يف عموم
حمافظ ��ة ذي ق ��ار �أخ ��ذ يرتاج ��ع
ب�ص ��ورة كب�ي�رة نتيج ��ة تقلي�ص
�ساع ��ات التجهي ��ز اىل �أقل من 10
�ساع ��ة يف الي ��وم " ،و�أردف �أن "
االنقطاع ��ات يف التيار الكهربائي
باتت حت�صل كل ربع �ساعة خالل
�ساع ��ات التجهي ��ز نتيج ��ة انهيار
ال�شبكة املتقادمة ".
وا�ض ��اف النا�ص ��ري �أن " الواقع
ال�صحي �أخذ ه ��و الآخر بالرتدي
وبات ��ت حي ��اة املر�ض ��ى امل�صابني
بفايرو�س كورون ��ا مهددة نتيجة
نق� ��ص الأوك�سج�ي�ن وتوق ��ف
منظوم ��ة التجهي ��ز يف م�ست�شفى
احل�س�ي�ن التعليم ��ي " ،و�أ�ض ��اف
�أن " ع ��دم التعاط ��ي بال�ص ��ورة

املطلوب ��ة م ��ن جائح ��ة الكورونا
وع ��دم توفري اخلدم ��ات ال�صحية
والطبي ��ة ت�سب ��ب بارتف ��اع غ�ي�ر
م�سبوق يف �أعداد امل�صابني الذين
يتعر� ��ض الع�شرات منه ��م للموت
يومي� � ًا نتيجة االرتب ��اك احلا�صل
يف جتهي ��ز الأوك�سج�ي�ن الطب ��ي
ونق� ��ص اخلدم ��ات والأدوي ��ة
وغريها من امل�ستلزمات ال�صحية
والطبية والوقائية ".
فيما نظم �أه ��ايل ق�ضاء اجلباي�ش
تظاهرة ليلة يوم ال�سبت للمطالبة
ب�إقال ��ة قائممقام الق�ض ��اء املذكور
احتجاج� � ًا عل ��ى ت ��ردي الواق ��ع
اخلدم ��ي وتراجع ح�ص ��ة الق�ضاء
م ��ن الطاق ��ة الكهربائي ��ة ونق� ��ص
امل�ل�اكات الطبي ��ة وال�سيم ��ا يف
مركز الع ��زل اخلا� ��ص بامل�صابني
مبر�ض ��ى الكورون ��ا يف الق�ض ��اء
املذك ��ور ،م�ؤكدي ��ن �أن الواق ��ع
اخلدم ��ي وال�صح ��ي والكهرب ��اء
يعاين من ال�ت�ردي والإهمال على
مدى  17عام ًا .
يف ح�ي�ن تظاه ��ر الع�ش ��رات م ��ن
�أه ��ايل �سوق ال�شي ��وخ م�ساء يوم
ال�سب ��ت �أم ��ام حمط ��ة الكهرب ��اء
و�سط الق�ض ��اء للمطالبة بتح�سني

واقع التي ��ار الكهربائي ،م�ؤكدين
تعر� ��ض ق�ض ��اء �س ��وق ال�شي ��وخ
للإطفاء التام ظه ��ر اليوم املذكور
نتيجة عط ��ل يف اخلطوط الناقلة
ومنظومة التجهيز.
فيم ��ا تظاه ��رة الع�ش ��رات م ��ن
منت�سبي دائرة �صحة ذي قار يوم
�أول �أم� ��س ال�سب ��ت �أم ��ام م�صرف
الر�شي ��د يف النا�صري ��ة للمطالب ��ة
ب�ص ��رف رواتبه ��م املت�أخ ��رة
لأكرث م ��ن  13يوم� � ًا ،م�ؤكدين �أن
معظ ��م امل�ل�اكات ال�صحي ��ة بات ��ت
تع ��اين لي� ��س فق ��ط م ��ن �ضغ ��ط
جائحة الكورون ��ا وارتفاع �أعداد
الإ�صاب ��ات و�إمنا من ت�أخر �صرف
رواتب املنت�سبني .
و�شدّد املتظاهرون على " �ضرورة
االهتم ��ام بامل�ل�اكات ال�صحي ��ة
والطبي ��ة وتوف�ي�ر متطلباته ��ا
احلياتي ��ة ك ��ي تتمك ��ن م ��ن �أداء
واجباته ��ا ب�ص ��ورة �صحيح ��ة
اجتاه املر�ض ��ى وع ��دم االن�شغال
بق�ضايا جانبية قد تربك عملها ".
ويف ذات ال�سي ��اق ق ��ال قائ ��د
�شرط ��ة ذي ق ��ار العمي ��د ح ��ازم
الوائل ��ي للم ��دى �إنه " وع ��دد ًا من
القي ��ادات الأمنية التق ��وا بالعديد

م ��ن املتظاهري ��ن والنا�شط�ي�ن
خ�ل�ال التظاه ��رات الت ��ي �شهدتها
الوح ��دات االداري ��ة يف املحافظة
وت�سلم ��وا مطال ��ب التظاه ��رات
الت ��ي انطلقت م�ؤخ ��ر ًا يف مناطق
متفرق ��ة م ��ن املحافظ ��ة" ،مبين� � ًا
�أن ��ه " تلق ��ى دع ��وة للق ��اء رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي ع�صر
يوم االح ��د و�إن املطالب املذكورة
ومطالب �شهداء تظاهرات ت�شرين
وامللف الأمن ��ي وامللفات الأخرى
اخلا�صة باملحافظ ��ة �ستكون على
طاول ��ة البحث مع رئي�س الوزراء
والوزارات املعنية".
و�أو�ض ��ح الوائل ��ي �أن " معظ ��م
مطال ��ب املتظاهري ��ن تتعل ��ق
بحقوق م�شروع ��ة كفلها الد�ستور
والقوانني وه ��ذه مبجملها ت�صب
يف حت�س�ي�ن اخلدم ��ات الأ�سا�سية
وتوفري الكهرباء ف�ض ًال عن ت�أمني
املتطلب ��ات العالجي ��ة للم�صاب�ي�ن
بفايرو� ��س كورون ��ا وال�سيم ��ا
الأوك�سج�ي�ن الطبي ال ��ذي �أخذت
املحافظ ��ة تع ��اين م ��ن تذب ��ذب
جتهي ��زه م ��ا ت�سبب ذل ��ك مب�شاكل
يف امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية اخلا�صة
مبعاجلة مر�ضى الكورونا ".

�أرقام قيا�سية بالعراق ومحنة �أميركا تتفاقم ..ال�صحة العالمية
ت�شيد بـ  4دول وت�ستبعد اختفاء كورونا
 متابعة املدى
ح�سب �آخر الأرقام� ،أ�صاب فايرو�س كورونا
ما يقارب الـ  13مليون �إ�صابة حول العامل،
تويف منهم مايقارب ال�ستمئة �ألف  ،يف حني
متاثل لل�شفاء �أكرث من  7ماليني .
وخ�لال ي��وم �أم�س االول ال�سبت � ،شهدت
الواليات املتحدة �أعداد ًا هائلة من الإ�صابات،
بينما �سجل العراق رقم ًا قيا�سي ًا .ويف حني
�أكد رئي�س وزراء بريطانيا احلاجة لقوانني
�صارمة ملواجهة كورونا ،ا�ستبعدت منظمة
ال�صحة العاملية الق�ضاء على الفايرو�س
و�أ�شادت ب�أداء  ٤دول.
وق��د �أعلن موقع جامعة "جونز هوبكنز"
�أن ع��دد الإ��ص��اب��ات بفايرو�س ك��ورون��ا يف
الواليات املتحدة بلغ � ٦٣ألفا خالل ال�ساعات
ال�ـ  ٢٤املا�ضية ،وه��و رق��م قيا�سي ث��ان يتم
ت�سجيله يف هذا الأ�سبوع ،و�أ�شار �إىل �أنه
مت ت�سجيل �أعلى ن�سبة للوفيات يف واليات
كاليفورنيا وتك�سا�س وف�ل��وري��دا ،م�ضيفا
�أن هناك �أدلة على �أن تلك الأعداد لها عالقة
ب�إعادة فتح االقت�صاد.

وت��زام��ن ن�شر الأرق ��ام مع ا�ستعداد �شركة
والت ديزين لفتح �أبواب منتجعها للجمهور
يف فلوريدا غد ًا ال�سبت.
والواليات املتحدة هي الدولة الأكرث ت�ضررا
من فايرو�س كورونا امل�ستجد على �صعيدي
الإ��ص��اب��ات وال��وف�ي��ات ،حيث �سجلت حتى
الآن  3ماليني و� 134ألف �إ�صابة ،وما يزيد
عن � 141ألف حالة وفاة.
ويف املرتبة الثانية ،ت�أتي ال�برازي��ل التي
جت��اوزت وفياتها ج��راء الفايرو�س حاجز
الـ � 70ألف ًا ،بينما �أعلنت حتى الآن عن 1.8
مليون �إ��ص��اب��ة .و�شهدت ال�برازي��ل خالل
ال�ساعات ال�ـ  ٢٤املا�ضية ت�سجيل � 45ألف
�إ�صابة بالفايرو�س و 1214حالة وفاة.
�إىل ذل��ك ،ق��ال رئي�س ال ��وزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون �إنه قد تكون هناك حاجة
لتطبيق قواعد �أ�شد �صرامة ب�ش�أن و�ضع
الكمامات ،م�شري ًا �إىل �أنه يرغب يف ر�ؤية
مزيد من االلتزام با�ستخدامها يف املتاجر
يف �إجن �ل�ترا ،خا�صة �أن�ه��ا اختيارية على
عك�س �إ�سكتلندا.
و�أ� �ض��اف جون�سون يف جل�سة تلقى فيها

�أ�سئلة اجلمهور "�أعتقد �أننا بحاجة �إىل
�أن نكون �أك�ثر �صرامة يف الت�شديد على
ا� �س �ت �خ��دام ال �ن��ا���س ك �م��ام��ات يف الأم��اك��ن
ال �� �ض �ي �ق��ة ح �ي��ث ي �ل �ت �ق��ون ب ��أ� �ش �خ��ا���ص ال
يقابلونهم عاد ًة".
فيمت �أعلنت وزارة ال�صحة العراقية ام�س
الأول ال�سبت ع��ن ت�سجيل� 2734إ�صابة
بفايرو�س كورونا خالل �آخر يوم ال�سبت .
وق��ال��ت ال� � ��وزارة يف ب �ي��ان� ،إن �إج �م��ايل
الإ�صابات ارتفع �إىل ما يقارب الـ � 75ألف
�إ�صابة وثالثة �آالف وخم�سة وخم�سني حالة
وفاة ،فيما متاثل لل�شفاء �أثر من � 43ألف ًا.
وت���س��ود خم ��اوف يف ال �ع��راق م��ن انهيار
النظام ال�صحي ،جراء املعدل املت�سارع من
�إ��ص��اب��ات ك��ورون��ا ،كما تفر�ض ال�سلطات
حظر ًا جزئي ًا للتجوال �إىل �أجل غري م�سمى،
حيث يتاح لل�سكان التجول خالل �ساعات
النهار م��ع م��راع��اة �إج� ��راءات ال��وق��اي��ة من
الفايرو�س ،مبا يف ذل��ك ارت��داء الكمامات
ومنع التجمعات.
من جانبها� ،أعلنت منظمة ال�صحة العاملية
�أنه ال يزال بالإمكان ال�سيطرة على تف�شي

ف��اي��رو���س ك ��ورون ��ا ،رغ ��م ازدي � ��اد �أع� ��داد
الإ�صابات ب�أكرث من ال�ضعف يف الأ�سابيع
املا�ضية.
واعترب رئي�س املنظمة تيدرو�س �أدهانوم
غيربي�سو�س �أن جتارب �إيطاليا و�إ�سبانيا
وكوريا اجلنوبية والهند يف مكافحة الوباء
تثبت �أنه مهما كان انت�شاره حاد ًا ف�إنه يظل
قاب ًال لإعادته حتت ال�سيطرة.
وك�شف غيربي�سو�س خالل م�ؤمتر �صحفي
عرب الفيديو �أن "الإ�صابات يف الأ�سابيع
ال�ستة الأخرية ازدادت �أكرث من ال�ضعف".
ويف امل �ق��اب��ل ،ق ��ال ال��دك �ت��ور م��اي��ك ري��ان
املدير التنفيذي لربنامج الطوارئ مبنظمة
ال�صحة العاملية �إنه من غري املرجح الق�ضاء
متام ًا على فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�أ�� �ض ��اف يف �إف � ��ادة ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت "يف
الو�ضع الراهن ،من غري املرجح �أن نتمكن
من حمو هذا الفايرو�س".
وقال �إن الق�ضاء على ب�ؤر التف�شي قد مي ّكن
العامل "من جتنب الأ�سو�أ وهو وجود ذروة
ثانية واال�ضطرار للعودة �إىل ال��وراء فيما
يتعلق ب�إجراءات العزل العام".

�صالحي ��ات وزارة ال�صح ��ة ح�صر ًا ،ونحن
نلتزم بالقانون .
م�ضيف ًا :كان عل ��ى جلنة ال�سالمة �أن تطرح
وجته ��ز البدائ ��ل للمري� ��ض ،ويك ��ون ذل ��ك
من خالل خط ��ة معلنة ومعروف ��ة للجميع،
و�أن ت�ض ��ع �آليات وا�ضح ��ة وتر�سم م�سار ًا
ملراجع ��ة املر�ضى والعناية بهم ،ال �أن ترتك
املري�ض يف حرية من �أمره.
خلية الأزمة النيابية

وم ��ن �ضم ��ن ردود الفع ��ل احلكومي ��ة،
عربت خلية االزم ��ة النيابية ،يوم الثالثاء
املا�ض ��ي ع ��ن امتعا�ضها م ��ن ق ��رار اللجنة
العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالمة الوطني ��ة ب�ش�أن
غلق العي ��ادات الطبية ،وقال ع�ضو اخللية
النائب عبا�س عليوي يف ت�صريح �صحفي،
�إن ق ��رار اللجن ��ة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة
غ�ي�ر �صائ ��ب ومل يتخ ��ذ ب�ش ��كل مدرو� ��س
م�ضيف� � ًا� :أن �أع�ضاء اللجنة هم غري كفوئني
وقراراتهم ال تنم عن وعي �صحي.
وق ��ال � :إن قرار غلق العي ��ادات الطبية �أمر
غ�ي�ر م�ب�رر و�سي� ��ؤدي اىل ارتف ��اع مع ��دل
الإ�صاب ��ات ولي� ��س تخفيفه ��ا �أو تقليلها ،و
�أو�ضح �:إن بع�ض الأمرا�ض املزمنة بحاجة
اىل مراجع ��ة الأطب ��اء وغل ��ق العي ��ادات
�سيدفعهم للذه ��اب اىل امل�ست�شفيات ،حيث
�أن جمي ��ع امل�ست�شفي ��ات �أ�صبح ��ت مراك ��ز
للحجر.
لقاء برلماني مع وزير ال�صحة

و من جانبها �أكدت جلنة ال�صحة يف جمل�س
الن ��واب يوم االربع ��اء املا�ضي ع ��ن عزمها
عق ��د اجتماع مع وزي ��ر ال�صح ��ة الأ�سبوع
املن�صرم ملناق�شة ع ��دة �أمور من بينها قرار
اللجن ��ة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة الوطنية
اخلا�ص بغل ��ق العيادات الطبي ��ة اخلا�صة
و املجمعات الطبي ��ة ملدة �أ�سبوعني ،معربة
عن ا�ستغرابها من هذا القرار املفاجئ.

�إع�����ل����ان����������ات

+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
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من�صتان للتقاطع واالحتطاب!
"في�سبوك ووات�ساب" الريا�ضة والإعالم
ّ

للتع�صب والتهديد و(تمويت) النجوم ..و�صمت الم� ّؤ�س�سات يُبيح المحظورات!
�سباق محموم ّ

 متابعة � :إياد ال�صاحلي

م�س� ��ؤول �أو حمارب ��ة ريا�ض ��ي والتقاط ��ع
مع ��ه �أو الت�شكي ��ك مبعلومة �صحف ��ي ،وبلغ
الأمر تب ��ادل ال�شتائم ،وتخوين رمز يف كرة
القدم واتهام ��ه بالعمالة للأجنبي كونه دخل
مناف�س� � ًا لرئي�س احت ��اد لعب ��ة يف انتخابات
�سابقة ،وتع�ضي ��د ر�أي �سلبي يف حملة �شبه
ّ
منظمة ومعروفة الغر�ض �ضد خبري معروف
يوا�صل خدمة الريا�ضة منذ عام  1956حتى
الآن يف وق ��ت مل يك ��ن �أغل ��ب املن�ضوين يف

من ��ذ �أن �أطل ��ق رج ��ل الأعم ��ال واملربم ��ج
الأمريكي مارك زوكرب�ي�رغ خدمة ال�شبكات
من�صة عاملية
االجتماعية (الفي�سبوك) ع�ب�ر ّ
م�شرتك ��ة يف الراب ��ع من �شباط ع ��ام 2004
وج ّربه ��ا �ضمن نطاق جامع ��ة هارفارد بادئ
الأمر ،قبل �أن ت�صبح بعد عامني متاحة �أمام
م�ستخدميه ��ا يف جميع القارات ،كان الهدف
الرئي�س منها التوا�ص ��ل االجتماعي وتبادل
املعلومات العلمي ��ة والثقافية وتالقح الآراء
ب�ي�ن خمتل ��ف اجلن�سي ��ات وفق� � ًا ل�ضواب ��ط
احلرية واالح�ت�رام واالحرتاز الأمني للفرد
واملجموع ��ة مب ��ا يتيح ت�أ�سي� ��س �شبكات من
العالق ��ات الإن�ساني ��ة ذات �أغرا� ��ض متعدّدة
�أ�سهم ��ت بع�ضه ��ا يف ت�أم�ي�ن م ��وارد مالي ��ة
م ��ن خ�ل�ال ا�ستثم ��ار الإع�ل�ان للرتويج عن
املنتج ��ات �أو �إقام ��ة ور� ��ش عم ��ل �أو تنظيم
ن ��دوات وتق ��دمي حما�ض ��رات ع�ب�ر تقني ��ة
الفيدي ��و ،وهكذا يفعّل احل�س ��اب دون �إثارة
�أي ��ة مناق�ش ��ات تخ ��رق احلري ��ة الديني ��ة �أو
التعبري عن الر�أي �أو القدرة على عمل �شيء
�أو االمتن ��اع عن ��ه ،وكذلك حري ��ة االختالف
دون �إكراه �أو �إجب ��ار يثريان م�شاكل ُت�سبّب
يف ت�صعيد �أزمة ما ت�ؤدّي اىل �ضرر معنوي
احل�ساب رُبمّ ��ا يغلق م ��ن �إدارة
كب�ي�ر ملال ��ك ِ
املوقع ويواجه املحا�سبة القانونية.
م ��ن نهاية ما ذك ��ر �آنف� � ًا  ،ن� ّؤ�ش ��ر با�ستغراب
و�أمل �شديدين� ،أنه مل يزل بع�ض م�ستخدمي
(الفي�سبوك) من العاملني يف الريا�ضة ب�صفة
العبني ومدربني و�إداريني وم�س�ؤويل �أندية
واحت ��ادات �صع ��ود ًا اىل اللجن ��ة الأوملبي ��ة
ووزارة ال�شباب والريا�ضة ،وعلى م�ستوى
ال�صحاف ��ة والتلف ��زة والإذاع ��ة واملواق ��ع
املتخ�ص�ص ��ة مبختلف الألعاب،
الإلكرتونية
ّ
�أنه ��م ي�سيئ ��ون ا�ستخ ��دام ح�ساباته ��م دون
اك�ت�راث لتبع ��ات �سلوكياته ��م بعدم ��ا �أمنوا
والعقاب من م�ؤ�سّ �ساتهم ذاتها التي
امل�ساءَلة ِ
تع َل� � ْم مب ��ا ين�شرون وم ��ا يث�ي�رون من جدل
ولغ ��ط يف الو�سط اجلماهريي خارج حدود
حريّاتهم ال�شخ�صية املكفولة د�ستوري ًا.

(الكروب) قد ر�أوا النور بعد!

حمالت غير نظيفة

وهم ّي� � ًا مث ��ل الإعالم ��ي القدي ��ر
م�ؤي ��د الب ��دري الذي ق�ض ��ى �أكرث
من ع�شري ��ن عام ًا ب�إدارة الريا�ضة
بالعا�صمة القطرية الدوحة وقبل
ذلك لدي ��ه ثالث�ي�ن عام� � ًا (-1963
 )1993مقدم ًا لربنامج (الريا�ضة
يف �أ�سب ��وع) الأ�شه ��ر يف تاري ��خ
الإع�ل�ام الريا�ض ��ي العراق ��ي قبل
�أن يخت ��ار الإقام ��ة يف الدوح ��ة ع ��ام 1994
 ،ونتيج ��ة لك�ب�ر �س ّن ��ه فق ��د انتك�س ��تْ حالته
ال�صحي ��ة ع ��ام  2015م ��ا �أ�ضط� � ّرت عائلت ��ه
لنقل ��ه اىل العا�صم ��ة الربيطانية لندن لتلقي
الع�ل�اج قب ��ل ثالثة �أع ��وام ،وم ��ن يبحث يف
( )Googleمن ��ذ ع ��ام  2015حت ��ى اليوم
�سيج ��د ع�ش ��رات الأخب ��ار الت ��ي تفي ��د ب� ��أن
(عائل ��ة الب ��دري تنف ��ي وفات ��ه) عطف� � ًا عل ��ى
ت�س ��ا�ؤالت النا� ��س ع ��ن م�ص�ي�ره يف ظ� � ّل ما
ي�ش ��اع يف الفي�سبوك! وللأ�سف يُ�سهم بع�ض
الإعالميني يف ت�أكي ��د خرب موته ومل يكلفوا
�أنف�سه ��م االت�ص ��ال بعائلت ��ه �أو �أي �شخ� ��ص
قريب منها!

وه ��و يواجه
تفا ع�ل�ا ت
وا�سع ��ة م ��ن
م�ستخد م ��ي
(الفي�سب ��وك)
جت ��ا و ز
بع�ضه ��م
ا حل ��د و د
املفرت� ��ض مراعاته ��ا و�أخ ��ذوا يه ��ددون
ويتوعدون ويكذبون وي�شهّرون ويح ّر�ضون
وي�ؤ ّلبون اجلمهور ملحارب ��ة هذا الالعب �أو
ذاك املدرب �أو رئي�س النادي الفالين كل ذلك
بدافع الكراهي ��ة وال�ضغينة والث�أر خل�سارة
نتيج ��ة مباراة �أو عدم القناع ��ة بت�صريح �أو
تهديد  ..وتحري�ض !!
اال�ستي ��اء من موق ��ف مرئ ��ي �أو متداول يف
احل ��ق ال�شخ�ص ��ي لأي فرد ي�ستخ ��دم موقع الو�سط اجلماهريي.
نفي وفاة البدري
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ينبغ ��ي �أن يُراع ��ي
حق ��وق الآخري ��ن �أي�ض� � ًا ،مثلم ��ا تعاي� ��ش لع ��ل �أ�س ��و�أ م ��ا لف ��ت االنتب ��اه يف ال�سن�ي�ن
العراقيون مع جتربة الدميقراطية بوجهيها الأخرية �أن هناك �سباق ًا حمموم ًا لبث �أخبار
الإيجابي وال�سلب ��ي احرتام ًا لعالقة احلاكم كاذبة بغية ك�سب مزيد من عالمات الإعجاب
واملحكوم مبوجب املواد القانونية النافذة ،وا�ستقطاب �أ�صدقاء جُ دد يرفعون العدد اىل
ا�ستهداف يون�س
احل�ساب
وتلك العالقة ال تقت�صر بالنموذج ال�سيا�سي ح� �دّه الأق�ص ��ى كي يق ��ال �أن مال ��ك ِ
وح ��ده ،ب ��ل يف كل ميادين العم ��ل الر�سمي عل ��ى درجة كبرية من الأهمي ��ة يف املجتمع ،ومل ي�سل ��م م�شاه�ي�ر كرة القدم م ��ن الإ�شاعة
و�شبه الر�سمي لقطاعات خمتلفة ،يربز فيها وو�ص ��ل الك ��ذب املف�ض ��وح اىل درج ��ة �إيذاء املُحزن ��ة لعوائله ��م مثلم ��ا حت� �دّث كاب�ت�ن
قط ��اع الريا�ض ��ة كون ��ه امل�ؤث ��ر يف املجتمع ،م�شاع ��ر النا�س بـ(متوي ��ت) �إعالمي ريا�ضي املنتخ ��ب الوطن ��ي ال�سابق يون� ��س حممود

طبعا ،يُ�ستثنى من الآراء ال�سلبية واحلمالت
املحموم ��ة غري النظيفة والتي ت�ستغل حرية
الفك ��ر يف (الفي�سب ��وك والوات�س ��اب) �أب�شع
ا�ستغ�ل�ال� ،أ�صح ��اب الكلمة النظيف ��ة الذين
يواجهون ذاك الرم ��ز �أو هذا اخلبري �أو تلك
امل�ؤ�س�س ��ة بنق ٍد حمرتم وملت ��زم ب�أخالقيات
املجتم ��ع ،ويقدّرون ف ��ارق ال�سن مع املنت َقد،
وي�ضع ��ون اعتبار ًا للهدف م ��ن وراء توجيه
مالحظاتهم.
للأ�س ��ف يبق ��ى �صم ��ت امل�ؤ�س�س ��ات املعني ��ة
بال�شخ� ��ص املُ�س ��يء عام�ل ً�ا م�شجع� � ًا ل ��ه
للتم ��ادي يف �سلوك ��ه القبي ��ح ،ويُبي ��ح ل ��ه
تن ��اول املحظ ��ورات يف املجتم ��ع مثل خرق
امل ��ادة (� – 7أو ًال) م ��ن الد�ست ��ور العراق ��ي
(يحظر كل كيان �أو نهج يتب ّنى العن�صرية �أو
الإره ��اب �أو التكفري �أو التطهري الطائفي �أو
يُح ّر�ض )..وكذلك �إ�شاع ��ة روحية الكراهية
والتفرق ��ة وزي ��ادة االحتط ��اب يف �صراعات
حتكمها امل�صالح ال�ضيقة والأطماع ،يف حني
�أن ال�شع ��ب العراق ��ي تكاتف بق ��وة من �أجل
التع�صب
الدفاع عن حريت ��ه ونبذ كل �أ�شكال
ّ
من �أجل بناء دول ��ة �أ�سا�سها العدالة للجميع
وال�سلم املجتمعي واحلرية املن�ضبطة.

للزمي ��ل حمم ��د اجل ��زار املح� � ّرر يف جريدة
الوط ��ن القطرية يف ح ��وار مو�سّ ع ن�شر يوم
� 23آذار  2017عندما �س�أله عن ت�أثري �إ�شاعة
وفات ��ه على عائلت ��ه �آنذاك ،فق ��ال (الإ�شاعات
ا�ستهدفتن ��ي �أكرث م ��ن م� � ّرة ،والأمر طبيعي
بالن�سب ��ة يل ،خا�ص ��ة م ��ن بع� ��ض ال�شب ��اب
ّ
املتطفلني الذين يروّ جون مثل هذا املو�ضوع
ميثاق ال�سلم
فينت�ش ��ر بق ��وة ،ويف امل� � ّرة الأخ�ي�رة كن ��ت
جال�س ًا بجوار والدتي ،وفج�أة تلقينا �إ�شاعة �أم ��ام وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطنية امل�ؤ ّم ��ل �أن يُ�ش ّكل مكتبها
وفاتي ،فكان الأمر طريف ًا للغاية) .
كروب وات�ساب
التنفي ��ذي يف وقت الحق م ��ن العام اجلاري
وال يختل ��ف الأم ��ر يف تطبي ��ق (وات�س ��اب)  -يف �ض ��وء ر�سال ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة
حي ��ث �شه ��د من ��ذ ع ��ام تقريب� � ًا زي ��ادة يف الأخ�ي�رة – �إ�ضاف ��ة اىل امل�ؤ�س�س ��ة املهني ��ة
ت�شكي ��ل (كروب ��ات) لريا�ضي�ي�ن و�إعالميني الراعية لل�صحفي�ي�ن والإعالميني بالتن�سيق
هدفه ��ا تبادل الأف ��كار واملقرتح ��ات لتطوير مع االحت ��اد العراق ��ي لل�صحاف ��ة الريا�ضية
العم ��ل الريا�ضي ،وزي ��ادة �أوا�صر التعاون – ،م�س�ؤولي ��ة �إن�ساني ��ة وقانونية م�شرتكة
وتر�سيخ العالقات االجتماعية يف م�شاطرة لكتاب ��ة ميث ��اق ال�سلم الريا�ض ��ي والإعالمي
�أح ��زان زمي ��ل لفقده �أح ��د �أبن ��اء �أ�سرته� ،أو حتدّد بن ��وده و�أغرا�ضه وتن ّفذ كل تو�صياته
تهنئت ��ه يف منا�سب ��ات ال ��زواج والتف ��وّ ق والإج ��راءات الواج ��ب اتخاذه ��ا بح ��ق
الدرا�س ��ي ،ون�ش ��ر مق ��االت ق ّيم ��ة ،ونتائ ��ج خمالفيه� ،ضمان ًا حلق ��وق اجلميع ،ومتاهي ًا
املباريات ،وا�ست ��ذكار �صور ومعلومات عن م ��ع ال ��دور اجلوه ��ري ال ��ذي يلعب ��ه التو�أم
جن ��وم وفرق م ��ن تاريخ الريا�ض ��ة العريق( ،الريا�ضة والإع�ل�ام) يف احلراك املجتمعي
ومل يخ ��ل التطبي ��ق م ��ن النواي ��ا ال�س ّيئ ��ة العراق ��ي ،ولن تك ��ون كل مواق ��ع التوا�صل
للبع� ��ض با�ستغالل فر�ص ��ة تواجد عدد كبري االجتماعي للعاملني يف حقليهما بعد �صدور
م ��ن امل�ضافني يف املجموع ��ة للنيل من كفاءة امليثاق يف م�أمن من املحا�سبة والعقاب.

ال��ن��ي��ج��ي��ري ح��ب��ي��ب ه�����ارون م��ط��ل��وب ل��ت��م��ث��ي��ل زاخ���و
بغداد  /املدى
تلق ��ى النيج�ي�ري حبي ��ب ه ��ارون
�صان ��ع �ألع ��اب فري ��ق الرف ��اع
البحريني لكرة القدم عر�ض ًا ر�سمي ًا
من جمل� ��س �إدارة نادي زاخو للعب
يف �صفوف فريقه الكروي حت�ضري ًا
ملناف�سات املو�سم اجلديد من دوري
الك ��رة املمت ��از املفرت� ��ض انطالق ��ه
ي ��وم العا�شر من �شه ��ر �أيلول املقبل

ال�شياطين الحُ مر ي�سعون
ل�ضمان مقعدفي �أبطال �أوروبا
 بغداد  /املدى
ي�ستقبل فريق مان�ش�سرت يونايتد خام�س الرتتيب بر�صيد  58نقطة
يف ال�ساعة العا�شرة م�ساء اليوم الأثنني على ملعب اولد ترافودر
�ضيفه فريق �ساثهامتون الثاين ع�شر بر�صيد  44نقطة بقاء �سهل
بدون جمهور يف ختام مناف�سات اجلولة اخلام�سة والثالثني من
الدوري الإنكليزي املمتاز الذي توقف ا�ضطراري ًا ملدة ثالثة �أ�شهر
ب�سبب تداعيات جائحة كورونا امل�ستجد (كوفيد. )-19
وي�سعى فريق مان�ش�سرت يونايتد اىل ح�صد ثالث نقاط جديدة
ت�ضعه يف املركز الثالث بد ًال من فريق ت�شيل�سي من �أجل �ضمان مقعد
امل�شاركة يف الن�سخة اجلديدة من دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم يف
ّ
ظل النتائج الرائعة التي حت ّققت منذ يوم التا�سع ع�شر من حزيران
املا�ضي حيث حقق الفوز يف خم�س مباريات متتالية على فرق �شيفيلد
يونايتد بنتيجة ( )0-3وعلى نوريت�ش �سيتي ( )1-2وعلى برايتون
( )0-3وعلى بورمنوث ( )2-5وعلى ا�ستون فيال ( )0-3وتعادل مع
فريق توتنهام هوت�سبري ( )1-1ومل يذق طعم اخل�سارة.
وفجر فريق �شيفيلد يونايتد مفاج�أة مدوّ ية يف اجلولة اخلام�سة
ّ
والثالثني من الربميرليغ با�سقاطه فريق ت�شيل�سي بثالثية نظيفة
حيث �ستقدّم لالعبي ال�شياطني ا ُ
حلمر فر�صة ثمينة من �أجل موا�صلة
امل�سرية نحو الأمام والظفر بطموحات اجلماهري التي تتابعهم من
على �شا�شات التلفاز بعد قرار االحتاد الإنكليزي لكرة القدم ورابطة
كرة القدم الإنكليزية مع وزارة الداخلية مبنع ح�ضورهم للمالعب
من �أجل احتالل املركز الثالث يف نهاية عُمر امل�سابقة بعد فريق
ليفربول الذي �ضمن اللقب وفريق مان�ش�سرت �سيتي �صاحب مركز
الو�صافة.

مب�شارك ��ة  20فريق� � ًا م ��ن العا�صمة
بغداد واملحافظات.
و�أ�صب ��ح حبيب ه ��ارون ثاين العب
يف دوري نا�ص ��ر ب ��ن حم ��د املمتاز
البحريني لك ��رة القدم يتلقى عر�ض ًا
ر�سمي ًا بع ��د �صانع �ألع ��اب املنتخب
البحرين ��ي لك ��رة القدم �سي ��د �ضياء
�سي ��د حمي ��د من قبل ن ��ادي ال�شرطة
الريا�ض ��ي للع ��ب يف الفري ��ق الأول
لكرة القدم باملو�س ��م 2020-2019

حي ��ث ينتظ ��ر حبي ��ب التع� � ّرف
عل ��ى القيم ��ة املالي ��ة ملبل ��غ العر�ض
واملميزات الأخ ��رى التي �سيح�صل
عليه ��ا م ��ن قب ��ل �إدارة ن ��ادي زاخو
قب ��ل �أن يتخذ ق ��راره النهائي حيث
�أجرب العر� ��ض العراقي �إدارة نادي
الرفاع البحرين ��ي يف �إبداء رغبتها
ال�شدي ��دة يف بقائ ��هِ يف �صف ��وف
الفري ��ق للمو�س ��م الثال ��ث عل ��ى
الت ��وايل بع ��د امل�ستوي ��ات الرفيعة

التي قدّمها و�ستك ��ون الأيام القليلة
املقبل ��ة حا�سمة يف املغ ��ادرة �صوب
ال ��دوري العراق ��ي خلو� ��ض جتربة
احرتافي ��ة �أو البق ��اء يف العا�صم ��ة
املنامة ملو�سم جديد.
وعملت �إدارة نادي زاخو الريا�ضي
على التعاقد مع جنم الكرة العراقية
ال�سابق �أحم ��د �صالح لقيادة فريقها
الك ��روي اىل جان ��ب �ض� � ّم �سي ��ف
�سلمان و�أجمد وليد و�أحمد حممد.

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

الموازنة والريا�ضة النوعية
طيل ��ة ال�سنوات املا�ضي ��ة والريا�ضة العراقية ت�سج ��ل تراجع ًا على
م�ستوى النتائج اخلارجية ،وانح�سار يف قاعدة املواهب ،و�ضعف
مُزم ��ن يف نوعية وحداثة البنى التحتي ��ة ،بينما الأرقام ت�شري اىل
وف ��رة غري م�سبوقة بعدد الأندية الريا�ضية امل�سجّ لة بعموم البالد،
غاب
والتي تكاد ت�ش ّكل تره ًال �ضمن و�صف (�إن ح�ض َر ال يُعد ..و�إن َ
ال يفتقد) !
وم ��ع غي ��اب الأ�س�س التي م ��ن املفرت� ��ض �أن حُتدّد �صف ��ة (النادي)
و�شروط منح املوافقة على ت�أ�سي�سه باتت تلك الأندية مت ّثل كيانات
تتبع جهة التمويل املايل التي تعتمد هي الأخرى على تخ�صي�صات
املخ�ص�صة تذهب
موازن ��ة الدول ��ة العامة ،وبالتايل ف� ��إن الأم ��وال
ّ
للإنف ��اق غري امل�س�ت�رد واملحدّد ب�ي�ن رواتب ونفق ��ات �سفر ،وعقود
العبني وغريه ��ا ،بينما تغيب خط ��ط اال�ستثم ��ار والتطوير وبناء
املن�ش�آت احلديثة بعد �أن تع ّكزت تلك الأندية على ق ّلة التخ�صي�صات
مقارنة مع انفاقها العام.
تل ��ك الثغ ��رة الإدارية خلق ��ت تفاوت ًا كب�ي�ر ًا يف الإمكاني ��ات املادية
ب�ي�ن نا ٍد ميتلك خزين ��ة مُتخمة بالأموال تبع� � ًا جلهة متويله وينفق
املاليني على ا�ستقطاب الالعبني ،وبني �آخر ال يجد ما يُ�سيرّ �أموره
الب�سيط ��ة برغ ��م �أن الناديني جتدهم يتناف�س ��ان يف دوري النخبة!
فكي ��ف �سنخلق املناف�سة وتتح ّقق فر� ��ص متوازنة ميكن �أن ت�ساهم
يف ظهور مواهب ترفد املنتخبات الوطنية.
النتائ ��ج ال�سلبي ��ة للثغرة الإدارية التي �أ�شرن ��ا اليها مل تتوقف عند
ح ��دود اخت�ل�اف الإمكانيات املادي ��ة ،بل ذهبت نح ��و �إهمال العديد
م ��ن الألع ��اب و�أ�صبحت الكثري م ��ن الأندية توجّ ��ه كل الأموال يف
التخ�ص�صية
دع ��م كرة الق ��دم دون غريها حتى �أ�صبحت �أق ��رب اىل
ّ
�أك�ث�ر من كونها حا�ضنة جلميع الألعاب ،و�سبّبت يف تراجع خطري
لألع ��اب كان الع ��راق ميث ��ل فيها الثق ��ل الأك�ب�ر يف �أي مناف�سة على
امل�ستوى العربي والآ�سيوي.
الب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة والتذك�ي�ر ،ب� ��أن تل ��ك املع�ضل ��ة �سب ��ق و�أن مت
ت�شخي�صه ��ا �ضمني� � ًا وعُر�ضت من قب ��ل وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة
على �أنظار جمل�س الوزراء ،ح�سب ما ورد بت�صريح الوزير الأ�سبق
عبداحل�س�ي�ن عبط ��ان بتاري ��خ  22حزي ��ران  2016وا�ستح�ص ��ال
املوافقة على الإجراءات الت ��ي ت�صب يف خدمة ال�شباب والريا�ضة
يف العراق ،ومنها �أن تكون الأولوية يف الدعم املقدّم من الوزارات
وامل� ّؤ�س�س ��ات احلكومية اىل الأندية للمن�ش� ��آت الريا�ضية وت�أهيلها
وادامته ��ا واعتبار عام  2016عام ت�أهيل املن�ش�آت الريا�ضية �إ�ضافة
اىل ق ��رار خ�ض ��وع عق ��ود الالعب�ي�ن لل�شفافي ��ة ورقابة ال ��وزارات
وامل�ؤ�س�سات الداعمة يف مرحلتي التفاو�ض وتوقيع العقود.
وهن ��ا ال ب� � ّد �أن نت�ساءل�:ألي� ��س م ��ن املفرت� ��ض �أن تك ��ون ق ��رارات
جمل� ��س الوزراء ناف ��ذة قانون ًا وواجبة التطبي ��ق حتى و�إن ح�صل
تغي�ي�ر وزاري حلني �ص ��دور قرار ب�إلغائها؟ وبالت ��ايل ف�إن اجلهات
احلكومي ��ة الداعم ��ة مطالب ��ة بعر� ��ض تفا�صي ��ل الأم ��وال الت ��ي مت
تخ�صي�صه ��ا للأندي ��ة التابع ��ة له ��ا وكيفي ��ة االنفاق ون�سب ��ة ت�أهيل
من�ش�آتها الريا�ضية منذ عام  2016وحلد الآن �إ�ضافة اىل �إجراءاتها
بخ�صو� ��ص عق ��ود الالعبني وكيفي ��ة املوافقة عليه ��ا؟ وبخالفه ف�إن
اجله ��ات الداعم ��ة والأندي ��ة �ستك ��ون مطالب ��ة بتو�ضي ��ح موقفه ��ا
القانوين من عدم تنفيذها لقرار جمل�س الوزراء.
باخت�ص ��ار� ..إن �أمام وزارة ال�شباب والريا�ض ��ة واللجنة الأوملبية
م�س�ؤولية البح ��ث يف الأدراج املغلقة عن كل القرارات وال�ضوابط
الناف ��ذة ب�أثر رجعي ،ومتابعتها و�إل ��زام الأندية بتنفيذها ،وو�ضع
�سياق ��ات جدي ��دة ت�سته ��دف �ضب ��ط التخ�صي�صات املالي ��ة وفق كل
لعبة ،و�ضمان عدم مداورتها لألعاب �أخرى ،مع املطالبة بك�شوفات
ملا مت �إنفاق ��ه لعمليات التطوير والت�أهي ��ل ملن�ش�آتها الريا�ضية التي
مازال ��ت تئ � ّ�ن حت ��ت وط� ��أة الإهم ��ال ،وت�س ّبب ��ت يف ع ��زوف �آالف
املوهوبني الذي ��ن مل يجدوا احلا�ضنة ملمار�سة ريا�ضاتهم ّ
املف�ضلة،
وه ��و ج ��واب لكل م ��ن ا�ستغ ��رب تراج ��ع الريا�ضة العراقي ��ة طيلة
ال�سنوات املا�ضية!
تلك الثغرة الإدارية خلقت
تفاوت ًا كبيراً في الإمكانيات
ناد يمتلك خزينة
المادية بين ٍ
ً
ُمتخمة بالأموال تبعا لجهة
تمويله وينفق الماليين على
ا�ستقطاب الالعبين،

ال�شرطة يلتقي الأهلي ال�سعودي في لقاء �آ�سيوي ناري
 بغداد  /حيدر مدلول
ك�شفت جلنة امل�سابقات يف االحتاد
الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم عن مواعيد
املباري ��ات الأرب ��ع املتبقي ��ة لفريق
ال�شرط ��ة حامل لق ��ب دوري الكرة
املمت ��از باملو�س ��م 2019-2018
حل�ساب املجموع ��ة الأوىل بالدور
الأول ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة يف
الن�سخ ��ة احلالية من دوري �أبطال
�آ�سيا لكرة القدم التي �ستقام خالل
الف�ت�رة م ��ن الراب ��ع ع�ش ��ر ولغاية
الرابع والع�شري ��ن من �شهر �أيلول
املقب ��ل بنظ ��ام التج ّم ��ع يف دول ��ة
�سيت ��م التع� � ّرف عليها ي ��وم الثالث
والع�شرين من ال�شهر ذاته.
ومبوجب اجل ��دول الر�سمي الذي
ن�شره املوق ��ع الإلكرتوين لالحتاد
ّ
�سيحل فريق
الآ�سيوي لكرة القدم
ال�شرطة لكرة القدم رابع الرتتيب
بر�صي ��د نقطة واحدة فق ��ط �ضيف ًا
ثقي�ل ً�ا عل ��ى �شقيق ��ه فري ��ق الأهلي
ال�سع ��ودي املت�ص� �دّر بر�صي ��د 4
نق ��اط بـ(ديرب ��ي) خليج ��ي ن ��اري
م�س ��اء ي ��وم الرابع ع�ش ��ر من �شهر
�أيل ��ول املقبل �ضمن اجلولة الثالثة
والأخ�ي�رة م ��ن جول ��ة الذه ��اب
بال ��دور الأول للمجموع ��ة الأوىل،
فيما �سيلتقي الفريقان جمدّد ًا يوم

ال�ساب ��ع ع�شر يف افتتاح مناف�سات
جول ��ة الإي ��اب وتنتظ ��ر ال�شرط ��ة
مباراة متكافئة �أمام م�ضيفه فريق
ا�ستق�ل�ال طه ��ران الإي ��راين ي ��وم
الع�شري ��ن �ضم ��ن اجلول ��ة الثانية
م ��ن مرحلة الإياب عل ��ى �أن يختتم
م�ش ��واره يف ال ��دور الأول ي ��وم
الثالث والع�شري ��ن من ال�شهر ذاته
بق ّم ��ة مث�ي�رة �أم ��ام م�ضيف ��ه فريق
الوحدة الإماراتي.
وق ّدم ��ت �إدارة ن ��ادي ال�شرط ��ة
الريا�ض ��ي �أم� ��س الأح ��د طلب� � ًا
ر�سمي� � ًا اىل اللجن ��ة العليا لل�صحّ ة
وال�سالم ��ة الوطني ��ة مبجل� ��س
الوزراء ملكافحة فايرو�س كورونا
امل�ستج ّد للح�ص ��ول على موافقتها
ب�ش� ��أن ال�سم ��اح لفريقه ��ا الكروي
ب�إج ��راء الوح ��دات التدريبية على
ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل بالعا�صمة
بغداد اعتب ��ار ًا من ي ��وم الع�شرين
م ��ن �شهر متوز اجل ��اري بنا ًء على
رغب ��ة امل ��درب عب ��د الغن ��ي �شه ��د
حيث من امل�ؤ ّم ��ل �أن يخ�ضع املالك
التدريب ��ي والإداري والالعب ��ون
اىل فحو�ص ��ات طبي ��ة خا�ص ��ة
بكورون ��ا قب ��ل الإقام ��ة يف �أح ��د
الفن ��ادق وف ��ق �ش ��روط وقائي ��ة
واحرتازي ��ة تنفي ��ذ ًا للربوتوكول
ال�صح ��ي ال�شام ��ل ال ��ذي �أو�ص ��ى

ب ��ه االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
جمي ��ع االحت ��ادات القاري ��ة ال�ستة
واالحت ��ادات الوطني ��ة الأع�ض ��اء
 211املن�ضوي ��ة حتت لوائه للعمل
ب ��ه قب ��ل ع ��ودة م�سابقات ��ه به ��دف
املحفاظة على �سالمة اجلميع.
ومل يخ� ��ض فري ��ق ال�شرط ��ة لكرة
الق ��دم �أي وح ��دة تدريبي ��ة من ��ذ
ي ��وم احل ��ادي ع�شر من �شه ��ر �آذار
املا�ض ��ي بع ��د ق ��رار خلي ��ة الأزم ��ة
�إيق ��اف الن�شاط ��ات الريا�ضي ��ة

وغل ��ق املالع ��ب يف العا�صم ��ة
بغ ��داد واملحافظ ��ات ومن ��ع �أداء
التماري ��ن للأندي ��ة امل�شارك ��ة يف
دوري الكرة املمت ��از نتيجة ّ
تف�شي
فايرو� ��س ووهان ال ��ذي �أجرب بعد
ذل ��ك الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد
ك ��رة الق ��دم عل ��ى �إلغ ��اء مناف�سات
مو�س ��م  2020-2019باالتفاق مع
ممثل ��ي الأندية اخلم�س ��ة ع�شر من
�أجل احلفاظ عل ��ى �صحة و�سالمة
الالعب�ي�ن واملدرب�ي�ن والإداري�ي�ن

واحل ��كام واجلماهري حيث يعترب
الفري ��ق الوحي ��د يف جمموعت ��ه
الآ�سيوي ��ة الذي ي�س ��ود الغمو�ض
مل ��ف حت�ضريات ��ه مقارن ��ة بفريق
الأهل ��ي ال�سعودي ال ��ذي دخل يف
حت�ضريات جدّية خلو�ض عدد من
املباريات التجريبية قبل امل�شاركة
م ��ن جدي ��د يف دوري ال�سع ��ودي
للمحرتف�ي�ن ال ��ذي �سيع ��اود
االنط�ل�اق اعتب ��ار ًا من ي ��وم � 4آب
املقبل وي�ستمر لغاية يوم � 9أيلول

املقب ��ل ،وكذل ��ك فري ��ق ا�ستق�ل�ال
طه ��ران الإي ��راين ال ��ذي ي�ش ��ارك
يف ال ��دوري الإي ��راين املمتاز بعد
ا�ستكم ��ال يوم الراب ��ع والع�شرين
من �شه ��ر حزي ��ران املا�ضي وكذلك
فري ��ق الوح ��دة الإمارات ��ي لك ��رة
القدم الذي �أتفق مد ّربه مع الإدارة
على عقد اجتماع ملناق�شة برناجمه
الفن ��ي حت�ض�ي�ر ًا للبطول ��ة يف ّ
ظل
تخفيف �إج ��راءات الع ��زل من قبل
ال�سلطات الإماراتية.
ووافق ��ت �إدارة ن ��ادي ال�شرط ��ة
الريا�ض ��ي عل ��ى طل ��ب امل�ل�اك
التدريب ��ي بقيادة عب ��د الغني �شهد
ب�إقام ��ة مع�سك ��ر تدريب ��ي خارجي
بداية �شهر �أيلول املقبل يف الدولة
التي حتت�ض ��ن مناف�سات اجلوالت
الأرب ��ع املتبقي ��ة من ال ��دور الأول
حل�ساب املجموعة الأوىل مبنطقة
غرب الق ��ارة يف الن�سخ ��ة احلالية
من دوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة القدم
التي �ستجري بنظام التجمّع لرفع
درج ��ة اللياق ��ة البدني ��ة والفني ��ة
جلمي ��ع الالعب�ي�ن �سعي� � ًا لتحقي ��ق
نتائج �إيجابية متحو �آثار النتائج
املتوا�ضع ��ة الت ��ي حت ّقق ��ت يف
اجلولت�ي�ن الأوىل والثانية يف ّ
ظل
وجود جمموعة متميّزة من العبي
اخلربة وال�شباب.
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م���ن ج���دي���د ..ن��ح��و ع����راق م� ّ
�رف��ه
�إلحاق ًا بمقالي ال�سابق (نحوعراق ّ
مرفه)
المن�شور في المدى العدد  4704في
 2020/6/22ومن �أجل تعظيم الموارد
المالية للدولة و�إ�ضافة لمقترحاتي
الواردة في المقال والتي تخ�ص �إتخاذ
بع�ض �إجراءات (اقت�صاد الأزمة)
والإدارة المالية الطارئة والقرارات
الفورية ال�سريعة التي يمكنها �أن ت�سند
الإقت�صاد العراقي المتهالك (ح�صيلة
الف�ساد والجهل والف�شل المتراكم)
وتنقذه من الإنهيار وتمكنه من عبور
الأزمة  ،والتي تهدف �إلى تعظيم موارد
الدولة بعيداً عن �سيا�سة ت�صدير النفط
و�أ�ساليب الجباية المبا�شرة بل عن طريق
تعديل �آليات و�أنظمة عمل الدولة
.ريثما تتمكن الدولة من و�ضع فل�سفة
�إقت�صادية �ستراتيجية لها .ومتابعة لتلك
المقترحات :ــ

 Mـ تر�س ��يم خمالفات البناء الب�س ��يطة التي
ال تتعار� ��ض مع الت�صميم الأ�سا� ��س ملدينة بغداد
(خمالفات بناء داخلي ��ة)  .وهي خمالفات كثرية
و�ش ��ائعة وميكن ت�ش ��جيع النا�س على �إنهاء هذه
املخالفات وتر�س ��يم بيوتهم وت�س ��وية املخالفات
مقاب ��ل (غرام ��ات حم ��ددة) ثابت ��ة ومبوج ��ب

اج ��راءات ب�س ��يطة يع�ت�رف املخال ��ف باملخالف ��ة
ويحدده ��ا مبوج ��ب خارط ��ة بن ��اء جدي ��دة .يتم
بعده ��ا (الت�ص ��الح) ب�ي�ن املخال ��ف واحلكوم ��ة
ومبوج ��ب غرام ��ة مالية (بقدر حج ��م املخالفة) .
وه ��ذا يوفر مبالغ جيدة وكبرية لواردات الدولة
ويحل م�شكلة قائمة من ال�صعوبة ايجاد حل �آخر
لها ويوفر �إ�ستقرار �إجتماعي .
 Nـ هن ��اك يف الع ��راق خمالفات مالية كبرية
ج ��د ًا (ملياري ��ة) حدث ��ت يف املا�ض ��ي (ال�س ��نني
ال�س ��ابقة) منه ��ا عل ��ى �س ��بيل املث ��ال ال احل�ص ��ر
(تهري ��ب العمل ��ة خ ��ارج الع ��راق ؛ خمالف ��ات
كمركي ��ة ؛ خمالف ��ات م ��زاد العمل ��ة الهائل ��ة ؛
خمالف ��ات م�ص ��رفية ؛ خمالف ��ات �ض ��ريبية ؛)...
وميك ��ن �أي�ض� � ًا ت�ش ��ريع قان ��ون عفو خا� ��ص تتم
م ��ن خالل ��ه (امل�ص ��احلة) مقاب ��ل غرام ��ات مالية
حمددة وبن�س ��ب معقولة (ح�سب حجم املخالفة)
ت�س ��تعيد الدول ��ة حقوقه ��ا املالي ��ة ال�ض ��ائعة (�أو
ن�س ��بة معقولة منها) وخ�صو�ص ًا الأموال املهربة
وكذلك خمالفات مزاد العملة لغر�ض طي �ص ��فحة
مظلمة مقابل ا�س ��تعادة احلكومة لبع�ض حقوقها
ومواردها امل�شروعة .
 Oـ هناك �أحياء كبرية �أن�شئت بعد وقبل عام
2003م يقطنها ع�ش ��رات الألوف م ��ن العراقيني
(وتتمت ��ع ببع�ض اخلدمات البلدي ��ة) لكنها بنيت
جتاوز ًا من غري موافقات �أ�صولية لأنها (�أرا�ضي
زراعي ��ة) رغم كونها غري خمدوم ��ة زراعي ًا (عدم
توفر ح�ص�ص مائية وعدم وجود مبازل وحماطة
مبناطق �س ��كنية...الخ) مت تقطيع تلك الأرا�ضي
الزراعية �إىل قطع �أرا�ضي �صغرية بني ( 50مرت ًا
�إىل 200مرت كحد �أق�صى) وبيعها �إىل املواطنني
من قبل �أ�ص ��حاب تلك الأرا�ضي الزراعية ليبنوا
عليها �سكن ًا لهم دون �سند قانوين لذلك ،وت�أ�س�ست
مبوجب ذلك (�أحياء �سكنية كبرية جد ًا) كلها غري
قانوني ��ة وغ�ي�ر �ش ��رعية وغ�ي�ر جمازة م ��ن قبل
الدولة ،ولكن من الع�سري (�أو امل�ستحيل) �إزالتها

 حممد حميد ر�شيد

وطرد �س ��كانها (مئات الألوف) و�أ�صبحت حقيقة
على الأر�ض يقطنها مئات العوائل التي ال متتلك
�أي بدي ��ل �س ��كني وال ميكن للدول ��ة (يف الظرف
احل ��ايل) �إعطا�ؤهم �س ��كن ًا بدي ًال ؛ ل ��ذا و�إنطالق ًا
من �أبوية الدولة ورعايتها ملواطنيها وم�س ��اهمة
يف تخفي ��ف الأزمة ال�س ��كنية وع ��دم خلق �أزمات
(�إجتماعي ��ة �أو �س ��كنية �أو مالية) ميك ��ن �إقرتاح
�إ�صدار (قانون خا�ص) يتم فيه امل�صاحلة والعفو
عن مالك الأر�ض الأ�ص ��ليني الذين قاموا بتقطيع
تلك الأرا�ضي وبيعها وكذلك عن ال�سكان (املالك)
احلالي�ي�ن ومبوج ��ب (غرامات مالي ��ة) تدفع �إىل
الدول ��ة لقاء تلك امل�ص ��احلة وهي مبالغ �س ��تكون
كب�ي�رة جد ًا تخدم �إي ��رادات الدولة ب�ش ��كل م�ؤثر
وت�س ��اهم يف حل م�شكلة ع�س�ي�رة احلل  ،على �أن
يقوم �أ�ص ��حاب الأر�ض الأ�ص ��لني (امل�ل�اك) بدفع
غرامات ور�س ��وم خا�صة بتحويل �صنف الأر�ض
ويقوم ال�س ��كان احلاليني بدفع ر�سوم و�ضرائب
البن ��اء ومالحق ��ات ذل ��ك �إ�ض ��افة �إىل الغرام ��ة
الت�صاحلية الأوىل وهذا بحد ذاته �إيراد �إ�ضايف
كان حمجوب ًا عن الدولة !. .
 Pـ ت�ش ��جيع الإ�س ��تثمارات اخلا�صة العراقية
والأجنبي ��ة (املحدودة وال�س ��ريعة) والتي ميكن
�أن توف ��ر �إي ��رادات �س ��ريعة وم�ض ��مونة للدول ��ة

وت�س ��اهم ب ��ذات الوق ��ت يف ح ��ل بع�ض م�ش ��اكل
الدول ��ة ومنه ��ا على �س ��بيل املث ��ال (ال احل�ص ��ر)
(ت�ش ��جيع بن ��اء املجمع ��ات ال�س ��كنية الب�س ��يطة
للمواطنني) خ�صو�ص� � ًا يف املناطق (املدمرة) �أو
الت ��ي حتتاج �إىل �إع ��ادة �إعمار �س ��ريع (حمافظة
نين ��وى على �س ��بيل املث ��ال) مقابل بيع �أرا�ض ��ي
الدول ��ة املخ�ص�ص ��ة لل�س ��كن (�إن�ش ��اء جممع ��ات
�س ��كنية كب�ي�رة) وب�أ�س ��عار معقولة وت�س ��هيالت
�إدارية وبحماية الدولة و�إ�شرافها و (م�شاركتها).
وهذا ي�ساهم يف حل م�شكلة �إعادة الإعمار ويقلل
م ��ن العبء امللقى على كاهل الدولة وي�س ��اهم يف
توف�ي�ر فر�ص عمل ويقلل من البطالة وما يرتتب
عليها ويف نف�س الوقت يزيد من �إيرادات الدولة
ويعظم مواردها املالية .
 Qـ هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن ق�ض ��ايا الف�س ��اد املايل
املعرو�ض ��ة على الق�ض ��اء العراقي (�أغلبها تتعلق
ب�أم ��وال مليارية طائل ��ة جد ًا) والتي ي�ستع�ص ��ي
عل ��ى الق�ض ��اء وعل ��ى الدول ��ة يف ه ��ذه املرحل ��ة
�إ�س ��تعادة احلق ��وق املالي ��ة للدول ��ة (خ�صو�ص� � ًا
ق�ض ��ايا الف�س ��اد التي مت تهري ��ب �أموالها للخارج
وه ��روب مرتكبيها ب�ش ��كل يتعذر �إ�س ��تعادتهم �أو
�إ�س ��تعادة تلك الأم ��وال �إىل الع ��راق وتعترب تلك
الأموال بحكم امليتة فعلي ًا)  .ميكن �إ�صدار قانون

رأي باألجنبي

(فهم) العالم من خالل نظرية الم�ؤامرة
 ليليان نيغور

خا� ��ص يتم م ��ن خالل ��ه (امل�ص ��احلة) م ��ع �أولئك
املتهمني �ش ��رط �إ�س ��تعادة تلك الأموال �أو (ق�س ��م
مهم منها) مقابل العفو عنهم و�إعادة �أموالهم �إىل
العراق و�إعادة �أموالهم املحجوزة من قبل الدولة
يف الع ��راق �إليهم  ،وال تخفى الفوائد املالية التي
تتحق ��ق لإيرادات الدولة ل ��و حتقق جزء من هذا
القرار و�إ�س ��تعادة العراق جزء م ��ن تلك الأموال
التي هي بحكم امليتة .
 Rـ هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن العقوب ��ات والغرامات
املالي ��ة املعطل ��ة الت ��ي فر�ض ��تها الدول ��ة عل ��ى
بع� ��ض املخالف�ي�ن نتيج ��ة ملخالف ��ات �إداري ��ة او
�إن�ض ��باطية حدث ��ت خ�ل�ال الأع ��وام ال�س ��ابقة
(قب ��ل 2020م) وهناك الكثري منها غري م�س ��ددة
لغاية الي ��وم وتعاين دوائر الدول ��ة املختلفة من
عدم ت�س ��ديدها من قبل املواطن�ي�ن يف الكثري من
املجاالت الب�سيطة لكنها ومبجملها ت�شكل مورد ًا
جي ��د ًا للدولة منها على �س ��بيل املث ��ال (املخالفات
املرورية ؛ خمالفات ت�سديد �أجور املاء والكهرباء
؛ �ضرائب الدخل املختلفة ؛ ر�سوم الري ؛ ر�سوم
و�ض ��رائب خمتلفة ) واملتعلقة باالعوام ال�سابقة
قبل عام 2020م يتم الدعوة �إىل ت�س ��ديدها فور ًا
وخالل مدة حمدودة (�شهر مث ًال) مقابل تخفي�ض
بن�س ��بة حم ��ددة ( %50مث�ل ً�ا) .ويف خالف ��ه
تت�ضاعف قيمة الغرامة.
 Sـ وم ��ن �أج ��ل تعظي ��م م ��وارد الدول ��ة (باطر
غ�ي�ر تقليدي ��ة) وحتقيق� � ًا ملب ��د�أ الإكتف ��اء الذت ��ي
ولتقلي� ��ص النفق ��ات ميكن الإيع ��از �إىل (الكثري)
م ��ن وزارات و�ش ��ركات الدولة بال�س ��عي لتوفري
(الإحتياجات الأ�سا�س ��ية �س ��هلة االنت ��اج وعالية
الطلب والتي ميكنها ت�ص ��نيعها ذاتي ًا) ؛ حتى لو
تطلب ذلك تعديل النظام الداخلي لتلك ال�شركات
وبالتع ��اون م ��ع وزارات الدول ��ة الأخ ��رى ذات
العالق ��ة (ال�ص ��ناعة ؛ الزراعة) والإ�س ��تغناء عن
�إ�س ��تريادها بالعمل ��ة ال�ص ��عبة وب�أ�س ��عار ترهق
املواطن (وقد) ترهق الإقت�صاد العراقي .ولأجل

تو�ض ��يح الفكرة ميكن الإ�ستعانة مبثلني  ،الأول
يف ظل جائحة كورونا �أزداد الطلب ب�ش ��كل كبري
جد ًا و وا�س ��ع على (الكمامات والكفوف الطبية)
ميك ��ن ل ��وزارة ال�ص ��حة تبني (�إن�ش ��اء) م�ص ��نع
لإنتاجهما وب�ش ��كل �س ��ريع �أو ت�شجيع وم�شاركة
القط ��اع اخلا� ��ص عل ��ى �إنتاجهما بكلف ب�س ��يطة
و�ص ��و ًال لتحقيق الإكتفاء الذاتي وميكن تو�سيع
التجرب ��ة لتمار� ��س م ��ن قب ��ل دوائر ال�ص ��حة يف
املحافظات بالإ�س ��تعانة باملحافظني املهم حتقيق
(تقلي�ص النفقات وتوفري العملة ال�صعبة وتقليل
الكل ��ف عل ��ى املواط ��ن وامل�س ��اهمة يف حتقي ��ق
ال�سيا�سة ال�صحية للدولة).
واملث ��ال الثاين ه ��و نق�ل ً�ا لتجربة عملية �س ��ابقة
ح ��اول القيام بها (�أحد املدراء العامني يف وزارة
التج ��ارة ع ��ام 2005م ) حم ��او ًال الإ�س ��تفادة من
الوف ��رة يف (امل ��وارد الب�ش ��رية غ�ي�ر امل�س ��تغلة)
(�أك�ث�ر م ��ن مئت�ي�ن موظ ��ف ب�ل�ا عم ��ل حقيق ��ي
متواجدي ��ن يف جمم ��ع خمزين ف ��ارغ) و وجود
�أماك ��ن غ�ي�ر م�س ��تغلة يف ذل ��ك الوق ��ت (جمم ��ع
خمزين كبري جد ًا فارغ) وطلب كبري على �س ��لعة
الطاب ��وق املقرن� ��ص (ال�ش ��تايكر) وكان �س ��عره
يف ذل ��ك الوق ��ت ال يقل ع ��ن  250دين ��ار ًا للقطعة
الواح ��دة ومبوا�ص ��فة غري جي ��دة (عادية) بينما
�أثمرت درا�سة علمية قام بها الق�سم الهند�سي يف
تلك ال�ش ��ركة عن �إمكانية �إنتاج ذلك ال�ص ��نف من
(ال�ش ��تايكر) مبوا�صفة عالية وب�ضغط عايل جد ًا
وبكلفة ال تتجاوز  90دين ��ار ًا للقطعة وبالإمكان
ت�س ��ويقهاعن طريق ال�ش ��ركة ذاتها ب�س ��عر ال يقل
ع ��ن (200ـ� �ـ 150دين ��ار ًا) وب�أرق ��ى املوا�ص ��فات
العاملية وبذلك ي�ستغني العراق عن �إ�سترياد هذه
املادة الب�س ��يطة من خارج العراق ويتم �إ�ستثمار
امل ��وارد الب�ش ��رية و�إمكانياته ��ا املادي ��ة والفنية
لل�ش ��ركة وحتقي ��ق �أرب ��اح لل�ش ��ركة وال ��وزارة
واملوظف�ي�ن العامل�ي�ن عل ��ى الإنت ��اج ! (طبع� � ًا مت
رف�ض املقرتح يف حينه) .

نافذة من موسكو

مر�صد رو�سي ي�شخ�ص موا�صفات الم�شهد العراقي والإقليمي

*

ترجمة  :عدوية الهاليل

من المعروف �أن الأخبار الكاذبة ونظريات
الم�ؤامرة كانت موجودة قبل انت�شار وباء
كورونا وقبل اختراع االنترنت بوقت طويل
 ،لكنها �شهدت انت�شارا غير م�سبوق في الأ�شهر
الأخيرة ..فمن بين المعتقدات المتداولة
 ،يمكننا �أن ن�ست�شهد بحقيقة �أن الفايرو�س
اخترع في المختبر ،و�إن النا�س �سوف
الملوثة
ي�صابون به بوا�سطة �أدوات االختبار
ّ
بالفايرو�س  ،و�إن اللقاح �ضد كوفيد  ( 19وهو
غير موجود حتى الآن !) �سوف يمنح لجميع
النا�س ق�سراً  ،وب�سبب ذلك � ،سي�صاب النا�س
بالفايرو�س عن طريق االختبارات ..

ي�س ��هل عل ��ى النا� ��س العادي�ي�ن فهمه ��ا وتق ��دمي حل ��ول
وا�ضحة مل�ش ��اكل معقدة للغاية �..أما ال�سبب الثاين فهو
فقدان الثقة  ،ففي العقود اخلرية  ،فقد الكثري من النا�س
الثق ��ة بالنخب  ،مب ��ا يف ذلك النخب العلمي ��ة � ،إذ مييل
النا�س �أك�ث�ر اىل الإميان مب�ؤام ��رة النخب والنظريات
التي تنبثق عنها ..

 د .فالح احلمـراين

خطر هذه الظاهرة

حت ��ى الآن  ،كان الرتكيز اك�ث�ر على تثقيف النا�س حول
الف ��رق بني م�ص ��در موثوق به وم�ص ��در م�ش ��كوك فيه ،
ولكن هذا ي�ؤدي اىل التعامل مع النا�س على �أنهم �أطفال
 ،ففي الواقع  ،يعرف النا�س جيد ًا متى يكون م�صدرهم
غري علمي  ،لكن هذا المينعهم بال�ضرورة ..
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى  ،كلما �ش ��عر النا� ��س باخليان ��ة � ،أو
التميي ��ز �ض ��دهم � ،أو �إذاللهم �أو التقليل من �ش� ��أنهم يف
املجتم ��ع  ،كلم ��ا زاد احتمال ع ��دم الثقة يف م�ؤ�س�س ��ات
هذا املجتمع واملعلومات الواردة من هذه امل�ؤ�س�س ��ات ،
وازداد بالتايل احتمال ت�صديقهم للنظريات واملعلومات
الآخر ..ونجاح نظريات الم�ؤامرة
التي ترد �إليهم من م�صادر �أخرى ..
عرف ��ت نظري ��ات امل�ؤامرة جناح� � ًا كبري ًا بف�ض ��ل توفري واخلط ��ر يف ه ��ذه الظاه ��رة ه ��و �إنه ��ا تخل ��ق تاث�ي�ر ًا
االنرتن ��ت عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع للعدي ��د م ��ن م�ص ��ادر مت�ص ��اعد ًا  ،حيث ت�ض ��عف هذه النظريات امل�ؤ�س�س ��ات
املعلوم ��ات  ،لك ��ن ه ��ذا لي� ��س التف�س�ي�ر الوحي ��د  ،ففي ب�ش ��كل ع ��ام  ،مايخل ��ق املزيد من ال�ش ��كوك الت ��ي تعزز
�أوق ��ات عدم اليقني واخلطر  ،كما هو احلال مع الأوبئة م�صداقية نظريات امل�ؤامرة ..
 ،يكون النا�س �أكرث ا�س ��تعداد ًا لقبول نظريات امل�ؤامرة انت�ش��ار نظري��ات الم�ؤام��رة ب�سهول��ة �أكب��ر ف��ي
� ،إذ يتقبل النا�س يف هذه الأوقات �أية معلومات تخفف المجتمعات المنق�سمة
من �ش ��عورهم باالرتباك مايوجه �إحباطاتهم وغ�ض ��بهم �ص ��حيح �إن هذه النظريات �شائعة لي�س فقط يف �أوقات
معينة  ،ولكن �أي�ض� � ًا يف جمتمعات معينة  ،فعلى �سبيل
اىل جماميع �أخرى ..
وبالتايل  ،ف�إن نظريات امل�ؤامرة ت�س ��تهدف الأ�شخا�ص املثال  ،لوح ��ظ �أنه يف املجتمعات غري امل�س ��تقرة وغري
او املجاميع التي ت�ش ��كل ( الآخر ) بامتياز  :على �سبيل املتكافئ ��ة  ،حي ��ث تكون الثقة يف امل�ؤ�س�س ��ات �ض ��عيفة
املثال  ،الأ�ش ��خا�ص فاح�ش ��ي الرثاء مثل ( روكفلر  ،بيل  ،يك ��ون هنال ��ك ميل �أك�ب�ر لن�ش ��ر نظري ��ات كاذبة حول
غيت� ��س ..ال ��خ ) � ،أو عل ��ى العك� ��س � ،أع�ض ��اء جمامي ��ع جمي ��ع �أنواع امل�ؤامرات  ،وميكن مالحظة هذه احلقيقة
الأقلي ��ات  ..وتدع ��ي نظري ��ات امل�ؤامرة �إنه ��ا " تثبت " يف الوالي ��ات املتحدة  ،على �س ��بيل املث ��ال  ،فكلما جتز�أ
وتبني بال�ض ��بط من هو امل�س� ��ؤول عن و�ضع غري م�ؤكد املجتمع وانق�س ��م  ،كلما �ش ��عر النا�س بالأمان و�أ�ص ��بح
وخط�ي�ر ..كم ��ا �إنه ��ا ت�ؤ�س ���س براهينها على �أن�ص ��اف املجتمع �أكرث ه�شا�شة ..ويخلق عدم اليقني هذا �شعور ًا
احلقائق  ،ومع احلقائق التي غالب ًا ماتكون يف متناول بعدم الراحة املعرفية  ،وهو توتر ميكن تخفيفه ن�س ��بي ًا
العديد من النا�س  ،ولكنها بعد ذلك ت�س ��تخدم �إجراءات من خالل النظريات التي جتيب بو�ض ��وح على الأ�سئلة
منطقية خاطئة وتخل�ص اىل ا�ستنتاجات خاطئة متام ًا التي تهم النا�س .
ت�س ��مح للنا� ��س �أن ي�ش ��عروا �أنه ��م ا�س ��تعادوا اليق�ي�ن  ،كيف ومن يجب �أن نحارب ؟
وب�أنهم ا�س ��تعادوا �سماتهم و�ش ��عورهم بالثقة بالنف�س بالنظر اىل حرية ال�ص ��حافة واالنرتنت الميكن الق�ضاء
.وبهذه الطريقة  ،يب ��د�أ النا�س يف " فهم " مايحدث لهم متام� � ًا على نظريات امل�ؤامرة  ،ومع ذلك  ،ميكن تخفيف
من جديد  ،وي�ص ��بح عاملهم وا�ض ��ح ًا وميكن ال�س ��يطرة هذه النظريات على املدى البعيد  ،من خالل تعزيز �سلطة
علي ��ه لأنه ��م " يعرفون " مايج ��ري ومايج ��ب القيام به امل�ؤ�س�س ��ات واملجتمع املدين  ،واحلد من عدم امل�ساواة
والظلم  ،والق�ض ��اء على الفقر  ،وا�شراك النا�س  ،بغ�ض
لأنهاء معاناتهم ..
لماذا ي�سه��ل االعتقاد بنظرية الم�ؤامرة �أكثر من النظر عن و�ضعهم وتاثريهم يف املجتمع  ،يف القرارات
النظرية العلمية ؟
 ،من خالل اال�س ��تماع �إليهم  ،وعلى املدى الق�ص�ي�ر ،من
هنال ��ك ع ��دة �أ�س ��باب جتعل م ��ن ه ��ذه النظري ��ات �أكرث خالل رفع م�س ��توى الوع ��ي العام باملعلوم ��ات اجليدة
م�صداقية بالن�سبة للبع�ض �،أو ًال  :يتم تطوير النظريات ..ومع ذلك  ،كانت نظريات امل�ؤامرة موجودة و�س ��تظل
العلمية من قبل باحثني يف جمال علمي �ض ��يق  ،وغالب ًا موجودة يف جميع املجتمعات ..
ماتكون متاحة فقط ملجموعة �صغرية من املتخ�ص�صني
يف هذا املجال  ،ويتم تطوير نظريات امل�ؤامرة بطريقة • بروف�سورة يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة اوتاوا

على وفق مر�صد معهد ال�شرق الأو�سط
في مو�سكو ،للتطورات ال�شهرية في
العراق ف�إن الو�ضع الع�سكري ال�سيا�سي
بالبالد في حزيران  ، 2020ظل معقداً
مع وجود م�ؤ�شرات وا�ضحة على عدم
اال�ستقرار .وا�ستمر البلد في حالة
�أزمة طويلة الأمد وعميقة ،وتبقى
التناق�ضات الحادة في العديد من
الق�ضايا الأ�سا�سية لل�سيا�سة الداخلية
والخارجية بين القوى ال�سيا�سية
الرائدة في العراق ،ومع ذلك فقد
تمكن مجل�س النواب في حزيران من
�إكمال عملية ت�شكيل حكومة الجديدة
برئا�سة ال�سيد م�صطفى الكاظمي،

فيما ت�ستمر االحتجاجات املناه�ضة للحكومة
يف البالد .وي�ؤثر االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار
النفط العاملية �س ��لب ًا على الو�ضع االقت�صادي
ال�ص ��عب �أ�ص�ل�ا يف الع ��راق ،والو�ض ��ع معقد
ب�س ��بب وب ��اء فايرو� ��س كورون ��ا ،وال ت ��زال
احلالة الأمنية �ص ��عبة ،يف �أنحاء خمتلفة من
العراق  ،وتعمل ع�صابات "داع�ش " بن�شاط ،
و�أ�ص ��بح القتال �ضدها طويل الأمد ،وال تزال
هناك �ص ��عوبات ماثلة بني احلكومة العراقية
االحتادي ��ة وقي ��ادة منطق ��ة احلك ��م الذات ��ي
الكردي ��ة .ويبقى التحدي الرئي�س لل�سيا�س ��ة
اخلارجي ��ة للع ��راق هو املواجهة املت�ص ��اعدة
ب�شكل دوري بني الواليات املتحدة و�إيران.
ومن ب�ي�ن عنا�ص ��ر برنام ��ج رئي�س ال ��وزراء
اجلديد ميّز املر�ص ��د �إ�ش ��ارة ال�سيد م�صطفى
الكاظم ��ي يف بيان له ي ��وم  17حزيران �إىل :
�إن املهمة الرئي�سة للحكومة العراقية اجلديدة
هي حماربة الف�س ��اد " ،ولكن من �أجل حتقيق
ذلك  ،يجب �أن ت�سود �سلطة الدولة".
والحظ �إن رئي�س الوزراء العراقي اجلديد ال
يعترب نف�س ��ه رئي�س ًا ملجل�س وزراء تقني على
الإط�ل�اق .ووفق ��ا لتقدي ��ره  :لدي ��ه طموحات
�سيا�س ��ية كب�ي�رة بهدف امل�س ��تقبل .وح�س ��ب

املر�ص ��د :اخت ��ار ال�س ��يد م�ص ��طفى الكاظمي
بو�ض ��وح م�س ��ار الن�أي عن �إيران وا�س ��تعادة
النظ ��ام يف ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة ،و وفق ��ا
لتقيم ��ه  :تب�ي�ن �أن ه ��ذه مهمة �ص ��عبة �إىل حد
ما .مو�ض ��ح ًا ب�أنها كانت م�شكلة �صعبة للغاية
حتى بالن�س ��بة حلكومة حيدر العبادي  ،التي
حظيت بدعم رجال الدين ال�ش ��يعة وعدد كبري
م ��ن الربملاني�ي�ن ،منوه� � ًا بعدم وج ��ود خلف
حكوم ��ة م�ص ��طفى الكاظمي دعم م ��ن كتلة �أو
فري ��ق برملاين ،بالإ�ض ��افة  ،وبخ�ص ��و�ص ما
و�صفه بتعر�ض بع�ض القوى املوالية لإيران
لل�ض ��غوط ،لف ��ت �إىل �أن طه ��ران ال تتمت ��ع
بنفوذ �سيا�س ��ي فح�س ��ب  ،ب ��ل و�أي�ض� � ًا ت�أثري
اقت�ص ��ادي يف الع ��راق .يف عام ��ي  2018و
 ، 2019ا�س ��تورد الع ��راق ب�ض ��ائع �إيراني ��ة
بقيم ��ة  9مليارات دوالر �س ��نوي ًا .و�أ�ص ��بحت
الع ��راق الدول ��ة الثاني ��ة من حيث ال ��واردات
غري النفطية من �إي ��ران .وميثل العراق 20٪
م ��ن ال�ص ��ادرات الإيراني ��ة .كم ��ا �أن هن ��اك
اعتم ��اد ًا عراقي ًا كب�ي�ر ًا على �إي ��ران يف قطاع
الكهرباء 40٪ .م ��ن واردات الغاز والكهرباء
من �إيران توفر احتياج ��ات الطاقة العراقية.
ويق ��در حجم واردات الغاز م ��ن �إيران بـ 3.5
مليار دوالر �س ��نوي ًا .يف مثل هذه الظروف ،
�سيكون من ال�ص ��عب للغاية ت�أجيج اخلالفات
مع اجلمهورية الإ�سالمية.
ونقل املر�صد عن مراقبني �سيا�سيني �إ�شارتهم
�إىل �إن الع ��راق يوا�ص ��ل املوازن ��ة على حافة
االنهي ��ار امل ��ايل" ،كم ��ا �أن هن ��اك مواجه ��ة
�سيا�س ��ية وف�ص ��ائلية داخلي ��ة �ش ��ديدة عل ��ى
خلفية تن�شيط خاليا تنظيم الدولة الإ�سالمية
واملناف�س ��ة امل�س ��تمرة بني الوالي ��ات املتحدة
و�إي ��ران على �أي منها يتمت ��ع بنفوذ كبري يف
البالد".
وعل ��ى �ص ��عيد الن�ش ��اط الإرهابي كما �س ��جل
املر�ص ��د :مازال يزال الو�ضع الأمني يف عدة
�أجزاء من العراق غري م�س ��تقر  ،مع م�ؤ�شرات
التوت ��ر ،وين�ش ��ط الإرهابي ��ون م ��ن خمتلف
اجلماع ��ات املتطرف ��ة  ،وخا�ص ��ة م ��ا ي�س ��مى
بالدولة الإ�س�ل�امية  ،يف الب�ل�اد ويكثفون من
�أن�شطتهم.

وخل�ص بهذا ال�ش� ��أن �إىل �إن مقاتلي "داع�ش"
ال يح ��دون م ��ن ن�ش ��اطهم يف حمافظة كركوك
املج ��اورة لنين ��وى ،حي ��ث �أعلن ��ت الق ��وات
امل�س ��لحة العراقي ��ة يف  2حزي ��ران ع ��ن ب ��دء
املرحلة الثانية من العملية الع�سكرية الوا�سعة
النط ��اق "�أبط ��ال الع ��راق" لتنظي ��ف مناطق
عل ��ى م�س ��افة  750كيلوم�ت�ر ًا مربع� � ًا تقريب� � ًا
م ��ن امل�س ��لحني ك ��م يف اجلن ��وب الغربي من
حمافظة كركوك  ،وكذلك يف حمافظة �ص�ل�اح
الدين املجاورة .وهدفها تدمري مقاتلي داع�ش
وتدم�ي�ر البنية التحتية للإرهاب .وتت�ض ��من
العملي ��ة � ً
أي�ض ��ا م�ش ��اركة الق ��وة اجلوي ��ى
للتحال ��ف الغربي بقي ��ادة الوالي ��ات املتحدة
و�س�ل�اح اجلو العراق ��ي .منوه ��ا �أن اجلهود
الرئي�س ��ية للم�ش ��اركني يف العملي ��ة ترك ��زت
يف منطقة �ص ��حراوية يتعذر الو�ص ��ول �إليها
عل ��ى حدود مقاطعتني  ،حي ��ث توجد املالجئ
الرئي�س ��ية للإرهابيني .وقد مت تن�سيق �أعمال
القوات امل�ش ��اركة يف العملي ��ة من قبل رئي�س
وزراء البالد  ،القائد الأعلى للقوات امل�س ��لحة
العراقية ال�س ��يد م�ص ��طفى الكاظمي� .إ�ض ��افة
�إىل ذل ��ك  ،قام ��ت ميلي�ش ��يا احل�ش ��د ال�ش ��عبي
ال�ش ��يعية ال�ش ��هر املا�ض ��ي بتفعي ��ل الرقاب ��ة
على املناط ��ق اجلنوبية الغربي ��ة من املنطقة
 ،بتفتي� ��ش املنازل والكه ��وف املهجورة التي
ق ��د تكون فيه ��ا مالجئ لإرهابي�ي�ن من تنظيم
الدولة الإ�سالمية.
وع ��ن امل�ش ��هد الداخل ��ي بالب�ل�اد يف ال�ش ��هر
املا�ضي ،فقد ظل الو�ض ��ع ال�سيا�سي الداخلي
يف الع ��راق �ص ��عبا .م�ؤكدا بقاء التناق�ض ��ات
احلادة ب�ص ��دد العديد من الق�ضايا الأ�سا�سية
لل�سيا�س ��ة الداخلي ��ة واخلارجية ب�ي�ن القوى
ال�سيا�سية الرائدة يف العراق.
واخلط ��وة الأك�ث�ر �إيجابي ��ة يف �س ��ياق
التط ��ورات الداخلي ��ة ه ��ي �أن الربملاني�ي�ن
العراقيون متكنوا من ا�ستكمال عملية ت�شكيل
احلكومة اجلديدة .فقد وافق جمل�س النواب
يف  ،يف  6حزيران ،على تر�ش ��يحات �س ��بعة
وزراء .ومت تعيني وزيري النفط وال�ش� ��ؤون
اخلارجية  -ظلت هذه املنا�صب �شاغرة حتى
�آخ ��ر حلظ ��ة  ،بح�س ��ب تقري ��ر املر�ص ��د  :لأن

الكت ��ل ال�سيا�س ��ية مل تتمكن م ��ن االتفاق على
الف ��ور عل ��ى املتقدمني  ،وكذلك مت ��ت املوافقة
على املر�ش ��حني  -بد ًال من رف�ضهم يف البداية
من قبل النواب  -يف وظائف ر�ؤ�س ��اء خم�س
وزارات �أخ ��رى :التج ��ارة ؛ الزراع ��ة؛ حول
ق�ض ��ايا الهجرة والالجئني ؛ الع ��دل؛ الثقافة
وال�سياحة والآثار.
ويف "امل�ش ��هد ال�س�ت�راتيجي" يف ال�ش ��رق
الأو�س ��ط �أ�ش�ي�ر �إىل انه ومنذ  .2000ي�شهد
تغي�ي�رات كب�ي�رة ،مب ��ا يف ذل ��ك يف امل�س ��ائل
املتعلق ��ة بالدول امل�ؤثرة والنافذة .وبح�س ��ب
التقري ��ر مل يعد م ��ن املمكن اعتب ��ار دول مثل
الع ��راق و�س ��وريا وم�ص ��ر م�ؤث ��رة وقيادي ��ة
يف الع ��امل العرب ��ي .فالع ��راق و�س ��وريا
فقدت ��ا مواقعهم ��ا الرائدة يف املنطقة ب�س ��بب
النزاعات الداخلية ،يف حني �أ�ص ��بح الو�ض ��ع
االقت�صادي العامل ال�س ��لبي الرئي�سي مل�صر.
و�أدى هذا اال�صطفاف ،كما ي�شري التقرير �إىل
زيادة �أهمية الالعبني غري العرب يف �شخ�ص
�إ�س ��رائيل وتركي ��ا و�إي ��ران .ودف ��ع الواق ��ع
املرتت ��ب دول اخللي ��ج العربي ��ة للبح ��ث ع ��ن
�ش ��ركاء على وجه التحديد بني الدول الثالث
املذكورة.
وي�س ��تبعد التقري ��ر ح ��دوث حت ��ول ج ��ذري
يف امل�س ��تقبل املنظ ��ور يف املواجه ��ة �إىل
التع ��اون ب�ي�ن ال ��دول العربي ��ة يف اخللي ��ج
العرب ��ي و�إي ��ران ،وذل ��ك ب�س ��بب تعم ��ق عدم
الثق ��ة املرتب ��ط باحلروب بالوكال ��ة ،وبرامج
�إي ��ران النووي ��ة وال�ص ��اروخية والتهديدات
ال�س ��يربانية .وفيم ��ا يتعل ��ق برتكي ��ا ،ي�ش�ي�ر
التقرير �إىل وجود نقاط اهتمام م�شرتكة بني
�أنق ��رة ودول مثل اململكة العربية ال�س ��عودية
�أو قط ��ر ب�ش� ��أن الق�ض ��ايا املتعلق ��ة بال�ص ��راع
يف �س ��وريا �أو الوج ��ود يف القارة الأفريقية.
ولكن �إىل جانب ذلك ،هناك خالفات �سيا�س ��ية
و�أيديولوجي ��ة خط�ي�رة ،والتي ت�ش ��مل �أو ًال
وقبل كل �شيء ،دعم الإخوان امل�سلمني .وهذا
ب ��دوره ي� ��ؤدي �إىل ما ي�س ��ميه التقرير "فراغ
القوة" الذي ميكن لإ�سرائيل �أن متلأه  .ويف
الوقت نف�س ��ه ،ف� ��إن تل �أبي ��ب بدورها حتجم
ع ��ن التحالف مع �أنق ��رة التي تختلف وجهات
النظ ��ر معها حول امل�ش ��كلة الفل�س ��طينية ،مبا
يف ذل ��ك النف ��وذ املتنام ��ي لرتكي ��ا يف القد�س
ال�شرقية.
و�إذا حكمن ��ا م ��ن خالل الوثيقة ،فقد ت�ش ��كلت
ع ��دم ثقة ب�سيا�س ��ة الوالي ��ات املتح ��دة  ،كان
�س ��ببها مواق ��ف وا�ش ��نطن يف عه ��د الرئي�س
باراك اوباما وال�س ��يما من بني ق�ضايا �أخرى
قراره يف التفاو�ض مع �إيران.
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ثقافة

من �أجل العدالة االجتماعية ..هل يجب �أن يكون الفن �ساحة معركة؟

*

نف�س ��ه ال ��ذي �أن�ش�أ امل�ش ��روع وهو ال ��ذي �أدامه
وه ��و واحد م ��ن فن ��اين التعبريي ��ة الأمريكية
اجلدي ��دة ومن �سكان املنطقة  ،مبا �أن م�شروعه
غري مدعوم ب�شكل كامل وغري ربحي ف�صندوق
التربعات هو الذي يدمي �أوده.
ع ��ن هان ��ت وم�شروع ��ه الرتكيبي ال ��ذي �أطلق
عليه(م�شروع هايدلربغ):
قابلنا هانت كما ذكرت جال�س ًا يف بداية ال�شارع
�أو املحلة(العم ��ل الفن ��ي) بب�ساطته وهو ي�شري
لن ��ا ل�صندوق التربع ��ات مثلما �أ�ش ��ار ل�ضيوف
�أجانب �آخرين ،لـ هانت هذا �أعمال معرو�ضة يف
متحف م�شيغانن ومتاحف �أمريكية عديدة ،هو
�أي�ض� � ًا من جماعة الر�سوم على اجلدران ،در�س
يف كلي ��ة الدرا�س ��ات الإبداعي ��ة يف ديرتويت،
يف ع ��ام ( )2009ح�صل على دكت ��وراه فخرية
يف الفن ��ون اجلميلة ،م ��ن �أقوال ��ه التي تف�صح
ع ��ن هدفه(�أري ��دك �أن تفكر  -فكر ً
حق ��ا! �إن فني
ه ��و دواء للمجتم ��ع ،ال ميكن ��ك �إ�شف ��اء الأر�ض
حت ��ى ت�شفي عقول النا�س)� .إذ كان �شفاء عقول
النا�س وراء هذه امللحمة اخللفية(ن�سبة خللفية
املنازل) ولو �أنه هنا �أمامها وحولها!.
قب ��ل ثالث�ي�ن عام� � ًا م ��ن الآن ب ��د�أ م�شروع ��ه
التجميع ��ي الرتكيب ��ي بالق ��رب م ��ن بي ��ت جده
لينم ��و ويك�ب�ر وليحتل م�ساحة احل ��ي عرب كل
حتوالت ه ��ذه الأع ��وام وليتح ��ول اىل متحف
فني(داخل ��ي ـ خارج ��ي) ليم�س ��ح ع ��ن احلي ما
حلقت ب ��ه من �إهانات �سابق ��ة� ،إذا ما علمنا ب�أن
هذا احلي كان �سابقا ب�ؤرة للجرمية وع�صابات
املخ ��درات والتي اكت ��وت عائلته ب�ش ��ره مثلما
الكث�ي�ر م ��ن �ساكني ��ه وب�ش ��كل خا� ��ص ال�شباب
منهم.
لي� ��س غريب� � ًا �أن نع ��رف �أن حاف ��ز كايت ��ون يف
ال�ش ��روع بالتنفي ��ذ كان ب�سب ��ب �أن ��ه فق ��د �أح ��د
�أبنائ ��ه يف ه ��ذا الو�س ��ط املوب ��وء ،وكم�سع ��ى
منه لتغي�ي�ر طبيعة املنطقة ولف ��ت االنتباه اىل
الأفعال الفنية ب ��دل الإجرامية و�إدخال املنطقة
مبنحى ثقايف و�سلوكي مغاير ،هذا ال يعني �أن
م�سع ��اه التجميعي بحجمه الكبري واملده�ش مل
مي ��ر ب�صعوبات خالل الأع ��وام التي ا�ستغرقها
�إن�شاءه يف هذه البيئة املدينية املتعبة  ،بل لقد

تعر�ض لأكرث من هجوم وحرق وتدمري بفرتات
متقطعة حت ��ى و�صل الأمر يف الثمانينيات اىل
�ص ��دور �أم ��ر ب�إزالت ��ه ب�ساع ��ات قليلة م ��ن قبل
�سلط ��ة الوالي ��ة يف عام( ،)2008لك ��ن يبدو �إن
مثابرت ��ه وقتاله م ��ن �أجل ا�ستم ��راره �أدى اىل
اكت�ساب ��ه قناعة اجتماعية ور�سمي ��ة مبا يفعله
و�أحيان� � ًا بالت�شارك و�أُنا�س املحلة التي ال يزال
بع�ضه ��م يت�ضجر من �أع ��داد الزائرين املتزايدة
والتي و�صلت اىل نحو(�2 00000سنوي ًا).
و�أن ��ا �أتنقل م ��ا بني عمل فن ��ي �س ��واء كان بيت ًا
�أو جتميع� � ًا �أو ر�سوم ًا حائطي ��ة �أو عالمات �أو
من�شورات مل�ستهلكات على الأ�سيجة �أو احتفاء
ببي ��ت تعر�ض للحريق ،تب ��ادر اىل ذهني ب�أين
�أتن ��زه يف غابة ا�صطناعية مبفا�صل ميكانيكية
�أو معمل لإعادة الإنت ��اج مبعرثة �أح�شا�ؤه ،لقد
حدثت املعجزة كما خطط له ��ا الفنان و�أحدثت
تتغ�ي�ر ًا ملمو�س� � ًا يف الطبيع ��ة ال�سلوكي ��ة
للقاطن�ي�ن هن ��ا� ،إ�ضاف ��ة اىل حت ��ول ح ّيه ��م يف
نف�س الوق ��ت اىل حمجة للزائري ��ن وال�سواح،
وليحظ ��ى برعاي ��ة ال�سلط ��ة املحلي ��ة معنوي� � ًا
ومادي� � ًا ،بع ��د �أع ��ادة النظ ��ر يف �سرتاتيجيتها
ملا يخ ��دم �أحياء ه ��ذه املنطق ��ة احليوية والتي
من املمك ��ن �أن ت�شكل امت ��داد ًا معماري ًا ح�ضري ًا
ومرك ��ز املدين ��ة ،لكونه ��ا ل�صيقة ل ��ه ،من خالل
تبنيه ��ا م�ؤخ ��ر ًا مل�ش ��روع تخطي ��ط �أحيائه ��ا
و�إمكاني ��ات ا�ستثمارها مادي ًا مم ��ا �أدى اىل �أن
ت�صعد �أثمان عقاراتها ولينتبه ال�سكان اىل هذا
التحول و�إمكانية ا�ستثماره ل�صاحلهم.
المخلوقات المهملة :

ه ��ل تعني لن ��ا �شيئ ًا خملفاتنا الت ��ي هجرناها
بعد ا�ستنف ��اد �أغرا�ضها �أو غر�ضن ��ا منها ،وهل
من املمك ��ن �إع ��ادة احلي ��اة للنفاي ��ات؟ ،مبعنى
ثان ه ��ل من املمكن �إحياء الذكري ��ات املهملة �أو
ٍ
امليتة؟ ،هل من املمكن �إعادة �صياغة كل ذلك من
جدي ��د؟ .و�إ ْن تكن اجلدة ال عالقة لها بوظيفتها
�أو هيئته ��ا الأ�صلي ��ة ،كث�ي�ر ًا م ��ا تعل ��ق بذهننا
ذكري ��ات الطفولة� ،إ ْن كان ��ت �ألعابها التي لهونا
بها باهظ ��ة �أثمانها �أو رخي�ص ��ة ،فهل هو وعي
جدي ��د ،رغم كونها ذهبت م ��ع الريح مع �أيامها،
التي غالب ًا ما تندثر حتت طبقات الالوعي ،فهل

هو وعي جديد م ��ا خا�ض يف تفا�صيله العملية
الفنان البيئي( ت�ي�ري كايتون) وهل للمهمالت
م ��ن روح لوحده ��ا� ،أو هي ال ��روح التي زرعها
الفن ��ان يف �أح�شائه ��ا لتبق ��ى �شاخ�ص ��ة تث�ي�ر
انتباهن ��ا ،بعد �أن كانت جم ��رد نفايات غالب ًا ما
نركلها ب�أقدامنا انتقام ًا من عدم �صالحيتها ،لقد
عمل الفنان هنا جه ��ده جتميع ًا وتوليف ًا ونحت ًا
ور�سم ًا مربجم ًا وع�شوائي ًا ،مل تكن الر�سوم كما
يتبادر للذهن ت�شخي�ص� � ًا ،بل هي جمرد دالالت
�أو �إ�ش ��ارات لفع ��ل تعب�ي�ري حلظ ��وي منا�سب
ل�سط ��ح باب ال�سيارة املخل ��وع �أو قطعة خ�شب
ال�سقف املخلوعة �أو حت ��ى دمية طفل عتيقة �أو
�أحذي ��ة م�ستهلكة �أو �إرث عائل ��ة م�ستغنى عنه.
مع �صياغات خطية كما الت�أكيدات املتناثرة على
كونك ال�شخ�ص الفاعل(�أنت) كتابة على �أبواب
و�شبابي ��ك البيوت واجلدران والأر�صفة� .أنت،
�أنت بيدك التغيري! .
ثمة �سل�سلة �أعمال ،كد�س غريب ال يخطر على
الب ��ال كي ��ف مت جمع تفا�صيله ��ا ،لكنك لو دققت
كث�ي�ر ًا لبانت كما �أح�شاء من ��ازل عديدة اختلط
حابله ��ا بنابلها ،تذكارات مي�ل�اد جد� ،أو حفيد،
�أدوات منزلي ��ة منقر�ض ��ة وعتيق ��ة ،كد� ��س �أخر
من بقايا ح ��وادث ال�سري م ��دون عليها حوادث
ور�سوم وت ��ذكارات متت لألعاب �شباب املنطقة
بر�سومها احلائطية� ،ساحة مع�شو�شبة م�سيجة
منثور عل ��ى �أ�سيجتها �أحذي ��ة خمتلفة غالبيتها
غريب ��ة ال�ش ��كل واملارك ��ة وم�ؤثث ��ات �أخ ��رى. .
حان ��وت خ�شبي بني على عج ��ل ب�ألواح خملعة
كمكتب للأدالء ب�أ�صوات االنتخابات ،ت�شكيالت
لنفاي ��ات معدنية خمتلفة الأغرا� ��ض على هيئة
م�س�ّل�ااّ ت �أو �أه ��رام �أو �سال�س ��ل ممت ��دة� .إعادة
ط�ل�اء البي ��وت العدي ��دة عل ��ى امت ��داد ال�شارع
بر�سوم ورموز وكتابات ت�شري اىل فعل الإرادة
والنف ��ي واالغ�ت�راب وم ��ا ي�شاب ��ه ذل ��ك .بيوت
مهج ��ورة حتول ��ت اىل منحوت ��ات افرتا�ضي ��ة
مع دجمه ��ا بالأ�شجار وال�شارع ور�صيفه �ضمن
الفعل الفني الرتكيبي ،و�أنت ت�سري تكت�شف ما
وراء ه ��ذه الأفعال الفنية من هدف ومغزى� ،إن
مل تكن يف �أعمال املن�ش�آت فبالكلمات ال�شعارات

والإ�شارات وحتى يف املو�شور اللوين للر�سوم
ال ��ذي ت�صاحب ع ��ادة ثقافة ال�س ��ود الأمريكان،
ه ��ذا امل�ش ��روع الذي تعر�ض يف ع ��ام ( )2013
اىل  12عملية �إحراق ال يزال �صامد ًا ،وال يزال
يتلق ��ى املكاف� ��آت املختلف ��ة الر�سمي ��ة بني فرتة
و�أخرى.
ونح ��ن عل ��ى �أهبة املغ ��ادرة بع ��د �أن غ�صنا يف
دهالي ��ز ه ��ذه املتاه ��ة واجهتن ��ا عرب ��ة تف ��رغ
حمولته ��ا م ��ن �سقط مت ��اع البي ��وت �أو الور�ش
القريب ��ة ،لي�ستم ��ر امل�ش ��روع الأفع ��واين يف
النم ��و� .أو لت�ستبدل بع�ض الأعمال الفنية(و�أنا
�أق ��ول هنا �أعمال فنية م ��ا دامت خا�ضعة للم�سة
كايت ��ون ،ه ��ذا الإن�س ��ان الب�سي ��ط واملكافح من
�أج ��ل �إع ��ادة االعتب ��ار لبن ��ي جن�س ��ه ولبيئت ��ه
املديني ��ة من خ�ل�ال متحف ه ��واءه الطلق هذا.
ولله ��واء هنا �إن كان ن�سيم� � ًا �أو عا�صفة �أو نثار
ثل ��ج دور يف حت ��والت هذه امللحم ��ة مبا يرتكه
م ��ن �آث ��ار بيئي ��ة عليه ��ا ،بع ��د انته ��اء زيارت ��ي
ومغادرت ��ه نهائي� � ًا بق ��ي عالق ًا يف ذهن ��ي البيت
الذي يتو�س ��ط �إحدى متاهات ��ه ،البيت الذي مل
يب � َ�ق �سوى مدخنته الآجرية وبع�ض من �أطالل
متداعية يحيطه �صمت املوت وعالماته ،بالغة
زمن بحاجة اىل �إعادة ترميم.
�إ�شارة:

قب ��ل ع ��دة �أعوام ،يف زم ��ن القت ��ل الع�شوائي
باملفخخ ��ات الت ��ي راح �ضحيته ��ا م ��ا ال يعد من
�أنا�سن ��ا يف �أكرث م ��ن مدينة عراقي ��ة ،اقرتحت
�أن ي�صار اىل جتمي ��ع بقايا ال�سيارات املفخخة
�أمام وزارة الثقافة مع قوائم ب�أ�سماء ال�ضحايا
وزم ��ن التفج�ي�ر وتفا�صي ��ل �أخ ��رى تخ ��دم
امل�شروع ،مثل تغطية واجه ��ة الوزارة بقما�ش
منا�س ��ب �أ�س ��ود ح ��داد ًا عل ��ى �أرواح ال�شه ��داء،
ل�ي�رى العامل حج ��م الكارث ��ة ،لك ��ن للأ�سف من
يهتم بر�سال ��ة الفن االجتماعي ومديات �صداها
�س ��واء يف حميطه ��ا االجتماع ��ي والإعالم ��ي
امل�ؤثر ،ولتذهب �شواهدنا هباء مع الريح.
(*) ـ العن ��وان م�س ��تل م ��ن ا�ست�ش ��هاد للفن ��ان( ت�ي�ري
كايتون) بعمله.

الم�أمون ت�صدر عدد ًا جديد ًا من كلكام�ش
متابعة :املدى
�ص ��در عن دار امل�أم ��ون للرتجمة والن�شر /
�إحدى ت�شكيالت وزارة الثقافة و ال�سياحة
و الآثار العدد الف�صلي الثاين ل�سنة 2020
من جملة كلكام�ش باللغة االنكليزية.
وت�ضمن العدد اجلدي ��د ال�صادر �إلكرتوني ًا
ب�سب ��ب الظ ��روف الت ��ي فر�ضته ��ا جائح ��ة
كورون ��ا مو�ضوع ��ات متنوعة يف جماالت
امليثولوجي ��ا و الف ��ن الت�شكيل ��ي وال�سرية

رثاء

� ستار كاوو�ش

الأو ّزات الطليقات

علي النجار

يف ديرتوي ��ت م ��ن والي ��ة م�شيغ ��ان الأمريكي ��ة
وحي ��ث نقلتن ��ا ال�سي ��ارة م ��ن منطق ��ة ح�ضرية
اىل �أخ ��رى بائ�سة غري بعيدة ع ��ن مركز املدينة
حيث العديد من البيوت ال�صغرية التي بع�ضها
متداعية �أو مهجورة ب ��ل حتى �أنقا�ض حمرتقة
واملكتظ ��ة ب�ساكنيها املختلط�ي�ن الذين غالبيتهم
من ال�س ��ود الأمري ��كان والتي نح ��ن ق�صدناها،
رغ ��م ك ��وين م� �رّرت �سابق� � ًا يف زي ��ارات عديدة
مل�شيغ ��ان بهذه املنطقة من ديرتويت ،لكن بحذر
لرداءة �إ�سفلت ال�شوارع ومطباته والتي عرفت
�أ�سبابه ��ا ك ��ون �سكان ه ��ذه املنطق ��ة ال يدفعون
�ضرائبه ��م كم ��ا املناط ��ق الغني ��ة ،ب ��ل وحت ��ى
دوري ��ات البولي�س هن ��ا ن ��ادرة فاخلدمات على
قدر الدفع.
قب ��ل �أن ن�ص ��ل مرك ��ز املدين ��ة بع ��دة بناي ��ات
وجدنا �أنف�سن ��ا �ضمن تقاط ��ع �شارعني(�أم �سي
دوج ��ال و هونت) مب�ساح ��ة منطقتهما املكتظة
بالبي ��وت واخلرائ ��ب والف�ض ��اءات املرتوك ��ة،
كان ��ت املفاج� ��أة تنتظرن ��ا ،ع�ش ��رات البي ��وت
حتول ��ت مل�شروع فني جمتمعي �أو بيئي مدين،
وهو �سواء يف معناه ،م ��ع اكتظاظ الف�ضاءات
املرتوك ��ة �أو املهمل ��ة التي مل ُيج ��ز حتى ع�شب
بع�ضه ��ا ،كذلك الأر�صف ��ة بعالماته ��ا املر�سومة
الت ��ي ت�ش�ي�ر اىل �أه ��داف وعناوي ��ن اجتماعية
له ��ا عالق ��ة بواق ��ع ح ��ال قاطن ��ي ه ��ذه املنطقة
و�أحالمه ��ا ،كذلك ما ي�ستغنى م ��ن �سقط متاعها
وم ��ا ت�ستهلك ��ه البي ��وت� ،أنقا�ض ��ه �أدوات �أو
خملف ��ات ح ��وادث وحطام الدني ��ا ،مل تكن هذه
الأر�صفة والف�ض ��اءات �أو ال�ساحات املهملة يف
ه ��ذه املحلة لوحدها هدف هذا امل�شروع الفني،
بل ت�سلق ��ت الأعمال الفنية املختلف ��ة الو�سائط
واملخلف ��ات التي �أعيد ت�أهيله ��ا فني ًا� ،أو مل تعد،
املباين والأ�سيجة ب�شكل ع�شوائي �أو مق�صود،
كان املنظر الذي يفاجئ امل�شاهد لأول مرة ،ك�أنه
غاب ��ة ميكانيكية ب�أجزاء �أخطبوطية مهرتئة �أو
من�سّ ق ��ة �أو مبعرثة �أو جم ّمع ��ة ب�إتقان� ،أج�ساد
م�ست ّل ��ة م ��ن �سي ��ارات حمطم ��ة �أو جم ��اري �أو
لع ��ب �أطف ��ال �أو م ��اركات معدني ��ة �أو خ�شبي ��ة،
حطام متعدد امل�صادر �أعيد ان�شا�ؤه مبا ينا�سب
حجم هذا الف�ض ��اء املت�شع ��ب امل�سالك وزواياه
العديدة.
كنت �أعتقد �أنه عمل جماعي رمبا ان�ش�أته �شبكة
فنان�ي�ن متعددي ��ن� ،أو حت ��ى جمموع ��ة ه ��واة
ل�ضخامت ��ه ،لكنن ��ا بع ��د �أن ترجلن ��ا بالقرب من
نقط ��ة بدايته مل جن ��د غري �شخ� ��ص ت�صورناه
دليل ��ه وم ��ا �أن ر�آن ��ا حت ��ى �أ�ش ��ار اىل �صندوق
تربعات بقربه  .هذا الرجل هو(تريي كايتون)

باليت المدى

الذاتي ��ة و البح ��وث والدرا�س ��ات اخلا�صة
بالرتجمة واللغة والنقد و ال�شعر والق�صة
الق�ص�ي�رة م ��ع عرو� ��ض ب�أه ��م الكت ��ب يف
ال�ساح ��ة الثقافية العراقية ف�ض�ل ً�ا عن �أهم
الأخبار و الن�شاطات يف وزارة الثقافة.
وا�س ُتهل العدد مبقال افتتاحي بقلم رئي�س
التحرير �سن ��اء امل�شهداين حت ��ت عنوان (
كورون ��ا  :حت ��ول �شام ��ل �أم �أزم ��ة ق�صرية
الأم ��د؟) تناولت فيه التح ��والت ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة و االجتماعي ��ة و حت ��ى
النف�سي ��ة التي �سوف ي�شهدها العامل برمته

يف مرحلة ما بعد كورونا.
ويف جم ��ال امليثولوجي ��ا  /ي�ستعر� ��ض
الدكت ��ور جا�س ��م حمم ��د �صال ��ح �إ�شكاليات
الن�صو�ص ال�سردية عرب درا�سته ل�شخ�صية
كلكام� ��ش وارادت ��ه القوي ��ة خ�ل�ال رحلته
الوع ��رة بحث ًا ع ��ن املعنى واخلل ��ود ف�ض ًال
ع ��ن الوعي املع ��ريف للإن�س ��ان و دميومته
يف ظ ��ل الظواه ��ر الطبيعي ��ة القا�سية وقد
نقل ��ت الن�ص اىل اللغ ��ة االنكليزية ن�سرين
كاظم مراد.
ام ��ا يف حم ��ور الفن الت�شكيل ��ي  ،فقد �ألقت

ليل ��ى مراد �سرحان ال�ضوء على �شخ�صيني
فنيت�ي�ن يُ�شار اليهما بالبن ��ان هما الفنانان
الت�شكيلي ��ان عب ��د ال ��رزاق امل ��وىل وخال ��د
املب ��ارك م�ستعر�ضة اه ��م اعمالهم ��ا الفنية
ف�ض ًال ع ��ن �سريتهما الذاتي ��ة واملهنية وقد
نق ��ل املقالني اىل اللغ ��ة االنكليزية الدكتور
يا�س�ي�ن اجلب ��وري كم ��ا كتبت ن ��دى مهدي
�شك ��ر درا�س ��ة نقدي ��ة ع ��ن االعم ��ال الفنية
للفن ��ان العراق ��ي املغ�ت�رب ها�ش ��م حن ��ون
ومق ��ا ًال نقدي ًا اخر بقلمه ��ا �أي�ض ًا عن الفنان
الت�شكيلي العراقي ماهر ال�سامرائي.

م ��ا �أري ��د كتابته الي ��وم قد يبدو ب�س ��يط ًا ج ��د ًا ،لكن رغم ذل ��ك �أعتربه
�أ�سا�س� � ًا وحاف ��ز ًا حلياتي الت ��ي مت�ضي بعيد ًا ،هن ��ا يف �شمايل العامل.
�إن ��ه يتعل ��ق بال�صداقة ،هذه الكلمة ال�سحرية الت ��ي تربطنا بالآخرين،
والت ��ي علينا �أن جنيد تكوينها و�أي�ض ًا �صياغتها ،بل �صناعتها ب�إتقان.
ورغم انها �أعظم درو�سنا يف احلياة ،لكن النا�س يتم�سكون بها بطرق
خمتلفة ،وهم يفعلون ذلك وك�أنهم مي�سكون بحبل �إرجوحة حتمل على
متنها ه ��ذه ال�صداقة ،فمنهم من يطوحها بعي ��د ًا حتى يفقد من ي�ستقر
عليه ��ا �صوابه ،و�آخر يهزها ب�ب�رود ودون اهتمام يذكر ،لتظل تراوح
يف مكانه ��ا دون م�شاع ��ر وال �أحا�سي�س ،وثالث يع ��رف كيفية الإم�ساك
بحبلها جيد ًا ،وهو يرتمن معها كما ُتعزف املو�سيقـى وب�إيقاع متناغم،
ال�صداق ��ة ت�شب ��ه زه ��رة �صغ�ي�رة ت�ستق ��ر يف مزهرية ملون ��ة بواحدة
م ��ن زوايا البي ��ت ،وعلينا االعتناء بهذه الزه ��رة اليانعة و�سقيها ،كي
تنم ��و وتكرب وي�ش ��رق لونها احلقيق ��ي للعيان ،وذل ��ك ال يكلفنا �سوى
بع� ��ض االهتمام واملحب ��ة واللطف ،فال�صداقة ال ت�أت ��ي وتكتمل ب�شكل
عف ��وي وعار� ��ض وتبقى اىل الأبد ،ب ��ل علينا �أن ن�ض ��ع عليها توقيعنا
ال�شخ�ص ��ي وجنته ��د يف تكوينها كما ت�صنع احلل ��وى اللذيذة ومثلما
تر�سم اللوحات اجلميلة.
جتمعني بالهولندي�ي�ن �صداقات رائعة ومت�شعبة ومع كل امل�ستويات،
من الر�سامني اىل �سائقي ال�شاحنات ومن الفالحني اىل ال�شعراء ومن
�أ�صحاب احلانات اىل املتقاعدين� ،صداقات ومعارف عديدة وخمتلفة
ربطتن ��ي بالنا�س هنا .لك ��ن مع غمرة هذه ال�صداق ��ات هناك جمموعة
�صغ�ي�رة تتك ��ون م ��ن �أربع ��ة �أ�شخا� ��ص هم الأق ��رب ا َّ
يل ،وم ��ع ه�ؤالء
الأربع ��ة �أعود لطفولتي ومرحي وعفويتي التي تن�سيني �إياها �أحياناً
م�شاغ ��ل احلي ��اة .وغالب ًا م ��ا نقوم نح ��ن اخلم�سة برح�ل�ات وزيارات
ولق ��اءات وم�شاه ��دات� .سنوات طويل ��ة من العذوب ��ة والتوا�صل ،بل
التماه ��ي واالنغما�س بال�صداقة ،متاهي جعلن ��ا نطلق على املجموعة
ا�سم ًا معين ًا بني فرتة و�أخرى ،وح�سب ما يقع بني �أيدينا من ت�سميات
ت�ش�ي�ر اىل بع�ض الوقائ ��ع والتفا�صيل امل�شرتكة بينن ��ا ،فالأ�سم الأول
كان (فر�س ��ان الريح) وقد �أخذناه من ا�سم م�سرحية عظيمة �شاهدناها
مع� � ًا وحتم ��ل ذات الأ�سم ،ثم جاء ا�سم جن ��ود الربتقال ،بعد ح�ضورنا
العر� ��ض املو�سيق ��ي (اجلن ��دي الربتق ��ايل)� ،أم ��ا الأ�سم الأخ�ي�ر الذي
�أطلقن ��اه على املجموعة منذ �أكرث م ��ن �سنة ،فهو (الأو ّزات الطليقات)،
وه ��ذا جاء من خالل نوع من النبي ��ذ يحمل ذات الأ�سم ،كنت قد عرثتُ
علي ��ه بامل�صادفة يف �أحد املتاج ��ر ،وعرفتهم به ،لي�صبح النبيذ املف�ضل
لدين ��ا وال تكتم ��ل لقاءاتنا الآن بدونه ،هذه اللق ��اءات التي يتحول كل
�شيء فيه ��ا اىل مرح و�ضحك وانت�ص ��ار للمحبة و�إنت�ش ��اء بال�صداقة،
وك�أنن ��ا نعي ��د �صياغ ��ة م�سل�س ��ل (الأ�صدقاء) لك ��ن بعمر �أك�ب�ر و�شكل
خمتلف ،فلي�س هناك ت�أخ ��ر باملحبة ،والت�أخري الوحيد الذي ميكن �أن
يحدث ،هو حني ال نحب �أبد ًا.
والأوزات الطليق ��ات تتك ��ون م ��ن ال�شقيقتان هيكا ويان ��كا وال�صديق
فيخ ��ر وزوجت ��ي �ألي�س و�أنا .جنتم ��ع كل مرة يف بي ��ت �أحدنا لن�سقي
ه ��ذه ال�صداق ��ة وندميه ��ا� ،أو نذهب مع� � ًا لر�ؤية م�سرحي ��ة يف �شمايل
الب�ل�اد �أو �شرقها ،ن ��زور معر�ض ًا هنا ونح�ضر حفل ��ة مو�سيقية هناك،
ن�ست�أج ��ر كرافان ��ات يف واح ��دة م ��ن جزر هولن ��دا يف بح ��ر ال�شمال،
ونعي�ش �أجواء مهرجانات املو�سيقى التي تقام كثري ًا يف البلد� ،أما يف
افتتاحات معار�ضي فجماعة (الأوزات الطليقات) هم �أول احلا�ضرين،
و�آخر اخلارجني طبع ًا ،لنم�ضي بعدها مع ًا لتكملة ال�سهرة يف املر�سم.
�أن ��ا من يبتكر وجبات الطع ��ام عادة ،و�أفكر يف �إع ��داد بع�ض الأطباق
ال�صغ�ي�رة التي تفرت�ش مائ ��دة ال�سهرة ،بينما تعط ��ي هيكا ن�صائحها
اجلميلة حول الطعام الذي يخلو من ال�سعرات احلرارية ،فيما تبت�سم
يان ��كا بطريقته ��ا اجلميل ��ة ومرحه ��ا املحبب ،وه ��ي ت�ؤك ��د �أن الطعام
لذي ��ذ وهو منا�س ��ب لهذا النوع م ��ن النبيذ� ،أما فيخ ��ر فيكتفي ببع�ض
التعليقات ال�صغرية وهو ينظر اىل ك�أ�سه الفارغة ،و�ألي�س جتاهد يف
كيفي ��ة تو�ضي ��ح �أن الأكالت ال�شرقية هي التي يج ��ب �أن تزين املائدة،
وو�س ��ط كل ذل ��ك �أ�سرح بخيايل بع ��د �أن �أت�أكد �أن احلي ��اة ت�ستحق �أن
تعا�ش ،خا�صة بني هذه الأوزات املده�شات.
تجمعني بالهولنديين �صداقات رائعة
ومت�شعبة ومع كل الم�ستويات ،من
الر�سامين الى �سائقي ال�شاحنات ومن
الفالحين الى ال�شعراء ومن �أ�صحاب
الحانات الى المتقاعدين� ،صداقات
ومعارف عديدة ومختلفة ربطتني
بالنا�س هنا.

�������س���ل��ام ع�����ل�����ى ح���ب���ي���ب���ي

منى �شرب
من دونك
وحيدة حتى الثمالة .حزينة حتى الثمالة .
ها �أنا ا�ستطعت العي�ش من دونك ،وها �أنا ابذل جهدي
لأكتب لك وعنك ولأقنع
نف�سي �أنه رمبا للحياة معنى من دون �أنفا�سك ،و�أحيانا
�أقنعها �أنك مازلت جنبي و�إين �س�أكلمك حاملا �أنتهي من
الكتابة �أو رمبا �س�أ�ستيقظ غدا لأجدك قد �ضجرت من
القرب
وعدت يل.
ازور الأماكن التي ارتدناها معا و�أحاول �أن اف�سر
للنا�س الذين مل ي�سمعوا برحيلك
�سبب غيابك وكيف �أنك تعبت من ال�ضو�ضاء واللغط
وذهبت لت�سرتيح هناك .وكل مرة اخربهم يفاجئني
اخلرب وك�أين ا�سمعه لأول مرة .
منذ رحيلك و�أنا �أدور يف عامل مليء ﺑ�ﺄ�ضداده رغم
فراغه.
ال�شم�س هذا اليوم تلف الكون بحنان ك�شم�س يوم
رحيلك ..وقفت عند ﺑﺎب م�ست�شفى مدينتنا اجلميلة
مرات عدة� .أحاول �أن ا�ستجمع �شجاعتي وازور
اماكنك الأخرية فلرمبا �أجدك مت�سكعا هناك لأمل�سك
و�أتنف�سك .
كيف لك �أن متوت يف هذه املدينة اجلميلة يا ح�سني؟
وكيف �أخرتت �أن متوت يف
غرفه رقمها  16كرقم بيتنا اجلميل ال�سعيد وكرقم
الغرفة التي ولد فيها حبة قلبنا "تيم الله"؟

يف ذلك اليوم ،ويف املمر املف�ضي اىل غرفتك التي
ا�ستب�شرت برقمها خريا ،و�أنا �أحث اخلطى ك�صباح
كل يوم م�سرعة للقائك .اح�س�ست مبالك املوت ي�سرع
امامي جذال .الم�سني
جلبابه الف�ضا�ض الأبي�ض برقة وحذر .حاولت �أن
�أ�سبقه لأعرت�ض طريقه و�أمنعه من انهاء احلياة قبل ان
تنتهي ،ومل �أ�ستطع.
فتح ﺑﺎب الغرفة ﺑﻬدوء ودخل عليك مبت�سما كم من
�شم�س ترجلت ﺑﺎكية حينها؟ وكم من جنمة خرت
حزينة يائ�سة وقتها؟
بعدها ...ر�أيتك ممددا ب�سالم بني ال�شرا�شف البي�ضاء.
تعلو وجهك ابت�سامة مالئكية �ساحرة
وك�أنك واملوت يف عناق ووﺋﺎم.
�سالم على مالذ روحي.
ال�شم�س غمرت الغرفة بدفء الأحياء وحنانهم و�أنت
ممدد ببهاء بني ال�شرا�شف البي�ضاءكقدي�س ﺑﺎبلي.
�سالم على �آخر وطن.
مالئكة واموات يحيطون ب�سريرك جذلني لو�صولك
متحم�سني ل�سماع حكاياتك ...
�سمعوا عنك الكثري وارتقبوا و�صولك .و�أنت مبت�سم
�سعيد ت�سحرهم ب�صوتك الرخيم و�أحاديثك
التي ال مُيل منها�...سيحبونك ف�أنت الأجمل و�أنت
الأعمقّ .
�أي رحيل هذا؟ و�أي جحافل حزن ا�ستوطنتني؟ ِ
مل ا�صدق �أنك �سرتحل ﺑﻬذه ال�سرعة بعد ْع�شرة دامت
�أكرث من � 45سنة..كنا �صورة للبهجة واحلياة لكنك
غدرت وغبت على غري عادتك� .أنت الغياب وانا الرماد
واحلنني واالمل.
دموعي حتجرت و�صوتي مذبوح ...عالق بني الفم

واحلنجرة ليمزق رئتي� .أغلقت النافذة لعل روحك
الفارة لبارئها ت�ضل الطريق وتعود يل .عاتبت الله
واملالئكة ،وبجزع ع�صي على الفهم رفعت �ساعديك
وطويتهما حول عنقي ،وا�ستن�شقت رائحتك بقوة
�أحاول �أن احفظها بذاكرتي ورئتي...وهم�ست ﺑ�ﺄذنك:
لن �أدعك تربح دمي ياغائبي ،خذ بيدي كما فعلت دائما
ودعني �أولد للمرة الأخرية.
روحي تتلوى خمتنقة بغيابك ولن �أجد هواء ي�شبه
انفا�سك ال �ستن�شقه و�أحيا ،بل انا
من دونك ال اقوى على حتمل �شيء وال حتى انفا�سي .
منذ عرفتك يف بداية ال�سبعينات و�أنا �أولد من جديد
مرات ومرات� .أيامنا و�أعوامنا
كانت ثورة وثروة من اجلمال واحلب واملعرفة
والتعلم..كنت بوتقة من العلم واملعرفة انهل منهما من
دون ارتواء و�أولد جمدداكل يوم.كنت بداية حلمي
وكل وعيي وكنت اخلتام .
كنت تقول يل �إن الب�شر الوان وا�صناف ولي�س
ﺑﺎل�ضرورة ان ننتقي من هم على �شاكلتنا فاملعرفة
والعلوم موجودة حتى عند �أكرث خلق الله تفاهة
واحلكمة ن�ستقيها �أحيانا من فم �أكرث خلق الله جنونا،
واجلمال نلم�سه يف قلب اكرث الوجوة قبحا.
امل�سافة التي تف�صل بيتنا عن ال�سوبرماركت تقطعها
م�شيا مبدة ال تزيد عن الن�صف �ساعة ولكنك كنت تعود
حممال ﺑ�ﺄ لوان الق�ص�ص والأحاديث عن نا�س التقيتهم
برحلتك الق�صرية هذه .ذاكرتك خزين ال ين�ضب من
الق�ص�ص عن عجزة و�شباب وطبيب وزﺑﺎل ومدر�س
وفالح وعاطل وخريج �سجون وك�أنك اجلاحظ يا
ح�سني،،كنت بحور ًا من املعرفة
ال تعرف اجلزر �أبد ًا و�إمنا متد ومتد وتروي وال تغرق

.
وبعد هذاكنت بوتقة لل�صفاء والنقاء �أحتمم ﺑﻬاكلما
عدت اىل بيتنا لأتخل�ص مما علق
بي من �شوائب الب�شر.كنت معي ﺗ�ﺄخذ بيدي وتعمدين
وتر�شدين لأولد من جديد نقية.
كنت جميل املحيا ومع اجلمال �سكينة وعزة نف�س
ووقار .دمث الأخالق ،رخيم ال�صوت ،عفيف النف�س
والل�سان ،طيب القلب ،ويف ،حديثك �ساحر و�ضحتك
تُن�شي القلوبك�أنغام الوتر.
تقد�س املعرفة والعلوم وحتملهما يف توا�ضع ووداعة.
امل�سطرة الوحيدة التي تقي�س ﺑﻬا الب�شر هي �صدقهم
ونبلهم.
ال متقت �شيئا قدر مقتك للكذب والرياء واالحتيال
والتملق.
ع�شت هادﺋﺎ ونبيال ورحلت ﺑﻬدوء و�صمت نبيل
ك�صمت العازفني عن ال�ضجيج.
رحلت و�صمتت �أفكارك اجلميلة التيكانت ت�سمع
ال ّأ�صم وتطربه.
انا اعرف اين معك اخذت من ال�سعادة ح�صتي بل �أكرث
بكثري لكني الآن وقد رحلت �ستغطيني ال�شوائب وتغري
مالحمي و�س�أموت من دون والدة جديدة و�س�أبقى
يتيمة و�س�أح�سد املوتى املحلقني حولك الذين يولدون
من جديد ﺑ�ﺄحاديثك ومعارفك.
تيم يتحدث عنك بدون انقطاع و�أ�سمعه يكلمك ب�صوت
م�سموع عن كل كتاب يقر�أه �أو كل خرب ي�سمعه..كل
ما فيه هو بع�ض منك يا لون ورود حديقتي وعطرها.
مل تطلب منه �أن يقر�أ ويتثقف ومل جتربه على �أي فكر
�أو عمل.كنت متار�س �أ�شياءك

التي حتبها �أمامه بعفوية و�صدق فتعلم منك �أن يكون
الكتاب مالزم ًا له واملعرفة هي �إميانه ودينه بدون
ت�شنج �أو تزمت .كنت تقول بفخر وحب اعطيناه خري
ما عندنا ف�أ�صبح خري ًا منا.
و�أنا ماذا �أفعل الآن يا ح�سني؟ وﺑ�ﺄي �أر�ض �س�أجدك
ياكلي؟ و�أنت لي�س لك مثيل
ولي�س عنك بديل .ما من �شيء حويل ي�شبهك و�أنا
كطفل �ضاع يف زحام ويبحث عن وجه �أمه يف كل
الوجوه.
هذا الأمل ،هذا احلزن ال �أ�ستطيع �أن �أفارقه .ال �أريد
االنتقال منه .هذا الأمل يرافقني
منذ اللحظة التي افتح فيها عيني اىل اللحظة التي
اغم�ضها�..أح�س براحه برفقته وبت �أعرفه و�أخاف �أن
يغادرين .لأن اللحظة التي �سيتوقف فيها �أملي �س�أعلم
�أنك رحلت وغادرتني..
قربك حتت �شجرة بلوط �ضخمة فوق تلة تطل على
�أر�ض �ساحرة ،ال�سماء قريبة جد ًا
منك وك�أنها بني الله وقربك كالم...يا ترى ماذا تفعل
�أنت و�أ�صحابك املوتى بكل هذا اجلمال وهذا البهاء؟
�أزور قربككل يوم و�آخر�...آتي اليك وال �أ�صل و�أقف
عند قربك وال �أ�ستطيع �أن �أمل�سك �أو �أعود لأيامنا.
�أقف عند ر�أ�سك و�أحدثك كثرياً..وانا يا �صديقي ال
�أحب �أن �أقلقك يف نومتك الأخرية و�أنت تنام هناك
غريب ًا دون و�سادتي ،ولكني تعي�سة من دونك يا
حلمي وكلما �أتذكر لك جملة ابت�سم و�أقول ما �أجملك يا
ح�سني...وعزائي الوحيد �أنك لن متر�ض بعد اليوم ولن
متوت ولن ت�شيخ و�أين �س�ألتقيك يوما هناك و�س�أجدك
جمي ًال كما كنت و�ستت�سع روحي خارج قلبي املتعب
لتولد معك مره �أخرى ج�سد ًا �سعيداً.

يف الأ�شهر الأخرية بد�أت �شا�شه الكومبيوتر تتعبك
والكتابة ترهقك ولأنك كنت
حتب النا�س واال�صحاب واحلياة واحلكايات ،رف�ضت
�أن ترتكها وترتك عملك وتنزوي اىل ركن وتتال�شى،
ف�أ�صبحت �أنا عينك وقلمك �أقر�أ لك كل املقاالت التي
تبعث لك واكتب ما متليه علي من ردود.
قلت لك مرة �إن مقالك الأ�سبوعي بد�أ يفقد املو�سيقى
التي كانت تنبعث من بني طيات �سطوره منذ �أن
بد�أت �أ�صابعي ت�سطر ما حتمله �شفتاك ،لأن �أ�صابعك
اجلميلة ما عادت هي التي تلم�س احلروف وتلونها
وتالعبها وتراق�صها.
وﺑﺎلرغم من �أملي ولوعتي عليك اال �أين كنت �سعيدة
بدوري هذا لأن ب�صري و�سمعي
كانا ي�شهدان والدة �أفكارك قبل �أن يراها امللأ كنت
كالقابلة التي تتلقف املولود يف حلظه الإعجاز الرﺑﺎين
قبل �أن تط�أ قدمه العامل اجلديد ،وحتمله بحذر وحب
وانبهار لرياه اجلمع
املنتظر.
قدري بقيت وحيدة �أ�سافركل يوم بني �أوراقك وكتبك
و�أ�شيائك اجلميلة �أبحث بني
طياﺗﻬا و�سطورها عن وجهك لأمل�سه �أو �صوتك لأ�سمعه
 ...ثم �أجل�س لأنتظر االحالم وا�ستجديها لقاء .
مع ال�سالمة يا حبيبي ويف �أمان الله
مالحظه �أخرية -:ن�سيت �أن �أد�س نظاراتك يف جيب
كفنك عندما قبلتك قبلتي
الأخرية ول�ست جنبك لأقر�أ لك ماكتبت ..فع�سى �أن
يكون هناك من يعينك على قراءة ما �سنكتب.
وين�شي�سرت 2019-1-20
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من كتبي
�صدر عن دار (املدى) كتاب �آن فادميان من كتبي" :اعرتافات
قارئ ��ة عادية" ،والكت ��اب يتحدث عن الكت ��ب وهو يدعونا
ال�ستك�ش ��اف ذاتن ��ا العا�شقة للق ��راءة ،تنتق ��ل فادميان فيه
ب�أناق ��ة ومرح بني عادات ع�شاق الكت ��ب الغريبة ،وطرائف
امل�ؤلفني ،و�إىل ذكري ��ات عنها وعن عائلتها .وامل�ؤلفة تعمل
ناق ��دة ادبية ومرا�سل ��ة �أمريكية نالت جائ ��زة نقاد الكتاب
الوطني ��ة وجائزة لو�س �أجنلو�س تامي ��ز للكتاب وجائزة
�صال ��ون الكتاب .كتبت يف املقدم ��ة ان هذا الكتاب لأولئك
الذي ��ن تدفعه ��م �شهيته ��م للكلم ��ة املكتوبة �إىل ق ��راءة كل
م ��ا تقع علي ��ه �أعينه ��م� ،أو الذين يدللون كتا ًب ��ا قدميًا كما
يداعبون �أطفالهم� ،أو من تفتنهم رائحة الورق واحلرب.

ح

ول العا

لم

�أغرب ق�ص�ص الهروب يف زمن كورونا

رغ��م �أن �أغ�ل��ب الق�ص�ص املرتبطة
بفايرو�س كورونا امل�ستجد ق�ص�ص
حزينة� ،إال �أن ال�شهور املا�ضية مل
مت ���ِ�ض م��ن دون ت�سجيل م��واق��ف
غريبة ،وعلى ر�أ�سها عمليات هروب
غ�ير م ��أل��وف��ة .وه �ن��اك "عيّنة" من
ع�م�ل�ي��ات ه� ��روب خ�ط�ف��ت الأن �ظ��ار
يف زم��ن ك��ورون��ا ،بع�ضها ملر�ضى
بكورونا ه��رب��وا م��ن م��راك��ز العزل

و�أخرى لقردة ،وكثري منها ما زالت
�أ�سبابها جم�ه��ول��ة .وت���ص��در و�سم
#ارجع_يا_تامر قبل �أ�سابيع
من�صات التوا�صل االجتماعي يف
الأردن ،بعدما هرب مري�ض م�صاب
بفايرو�س ك��ورون��ا م��ن م�ست�شفى
الأمري حمزة يف العا�صمة عمّان من
مكان عزله.
وقالت �صحيفة "تاميز �أوف �إنديا"

�إن ه�ن��د ًي��ا م���ص��ا ًب��ا ب �ك��ورون��ا ق � ّرر
الهرب بت�سّ لق جدار املركز الذي كان
يخ�ضع فيه للعزل.
وق � � ��د �أق � � ��دم
امل ��ري� �� ��ض
على هذه
اخلطوة
ب� �ع ��دم ��ا
ع � � � �ل� � � ��م

�أن وال��ده يف حالة �صحية حرجة
وحت ��ت ج �ه��از ال�ت�ن�ف����س .ل�ك��ن بعد
ذلك �س ّلم نف�سه مبح�ض �إرادت��ه �إىل
الق�سم ال�شرطة .ويف الهند � ً
أي�ضا،
هاجمت جمموعة من القرود عاملاً
�صحيًا و�سرقت عينات دم مر�ضى
ثبتت �إ�صابتهم بفايرو�س كورونا،
ث��م ه��رب��ت �سريعًا .ووق��ع الهجوم
عندما كان فني ب�أحد املعامل ي�سري
يف ح ��رم ك�ل�ي��ة ط��ب ح�ك��وم�ي��ة يف
م�ي�روت ،على بعد  460كيلوم ً
رتا
�شمايل لكناو ،عا�صمة والية �أوتار
ب��رادي ����ش .وت � ��داول رواد م��واق��ع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي يف م�صر
مقطع فيديو مل�صاب بكورونا وهو
يلوذ بالفرار عرب نافذة م�ست�شفى
من�شية البكري العام يف القاهرة.
و�أظ� �ه ��رت ل �ق �ط��ات ف �ي��دي��و م��رك � ًزا
لل�شرطة يف مقاطعة انهوي ب�شرق
ال�صني يتلقى  500قناع وج��ه من
مواطن.

يف عام االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة بالواليات املتحدة
يك ��ون هن ��اك دائ ًم ��ا م�سع ��ى لت�سجي ��ل املواطن�ي�ن
للت�صويت .ولكن بالن�سبة لأ�سرة من مدينة �أتالنتا،
�أ�صبح هذا امل�سعى مثريًا لالهتمام قليلاً .
املواط ��ن رون تيم ��ز فح� ��ص بريده ي ��وم الأربعاء
املا�ض ��ي ،فوجد طل ��ب ت�سجيل ناخ ��ب موجها �إىل
كودي تيمز ،قطه الذي نفق منذ  12عامًا.
وقالت كارول تيمز لقن ��اة "واغا" التلفزيونية� ،إن
ك ��ودي كان ً
"قط ��ا عظي ًم ��ا داخل املن ��زل وخارجه.
لق ��د �أح ��ب �أ�سرته ،و�أح ��ب احل ��ي .كان يف الثامنة
ع�ش ��رة من عمره عندم ��ا نفق" .الر�سال ��ة الربيدية
فاج� ��أت رون وكارول ،ولكنهم ��ا حظي ��ا بالت�سلي ��ة
قلي�ًل�اً عندم ��ا ر�أي ��ا م ��ا تلق ��ى ك ��ودي ع�ب�ر الربيد.
وقال ��ت كارول "هناك م�سعى كبري ،ولكن �إذا كانوا
يحاول ��ون ت�سجي ��ل القط ��ط ف�أنا ل�س ��ت مت�أكدة من ي�سم ��ح ل ��ه بالت�صويت لأنه لي�ست لدي ��ه رخ�صة �أو
يح ��اول � ً
أي�ضا ت�سجيل �آخري ��ن ..ل�ست مت�أكدة مما هوية ر�سمية من الوالية� .إذا كنتم تت�ساءلون عمن
�إذا كان ��وا يحاول ��ون ت�سجي ��ل ال ��كالب والفئ ��ران كان ك ��ودي �سي�ص ��وت ل ��ه �إذا كان ب�إمكانه الذهاب
والثعاب�ي�ن" .قال مكتب حكوم ��ة الوالية يف بيان �إىل مراك ��ز االقرتاع ،فقد ق ��ال �صاحبه �إنه كان ً
قطا
�إن ��ه م ��ن امل�ؤكد متا ًم ��ا �أنه حت ��ى لو كان ك ��ودي ما دميقراطيًا".
ي ��زال على قيد احلياة و�شارك يف االنتخابات ،فلن

�إ�صابة �آي�شواريا راي بات�شان وابنتها بفايرو�س كورونا

�إميا روبرت�س :ال �أقارن
نف�سي بخالتي جوليا
روبرت�س

�أثبتت التحاليل الطبية �إ�صابة �آي�شواريا راي
بات�شان وابنتها بفايرو�س كورونا بعد �ساعات
من الإع�لان عن مر�ض زوجها �أبهي�شيك بات�شان
وحماها النجم العاملي �أميتاب بات�شان بالفايرو�س
امل�ستجد .و�أكد راجي�ش توب وزير ال�صحة بوالية
م��اه��ارا� �ش�ترا م��ن خ�ل�ال ت�غ��ري��دة ل��ه ع�بر تويرت
�إيجابية فح�ص �إ�صابة �آي�شواريا وابنتها البالغة
من العمر ثماين �سنوات بالفايرو�س الذي �أ�صاب
�أغلب �أفراد عائلة �أميتاب بات�شان والعاملني لديه.
وق��د مت نقل �أميتاب بات�شان واب�ن��ه للم�ست�شفى
لتلقي العالج ال�لازم برغم ظهور �أعرا�ض خفيفة

�أعربت النجمة ال�شابة �إميا روبرت�س عن
�سعادتها لأنها �ستحقق حلمها وت�صبح
�أ ًم��ا بعد ت�أكيد حملها من �شريك حياتها
غاريت هيدالند .وذك��رت روبرت�س �أنها
وجاريت �سيبد�آن ف�صلاً جديدًا يف حياتهما
بتحقيق حلم الأمومة والأبوة الذي يراودهما
منذ تعرفا على بع�ضهما يف �آذار/مار�س من العام
املا�ضي .و�أو�ضحت بطلة فيلم "ق�صة رعب �أمريكية"
�إميا روبرت�س �أنها وغاريت "� 35سنة" يعي�شان �أجمل
�أيام حياتهما ،وخا�صة بعد �أن توج حبهما باحلمل الذي
�سريبطهما للأبد ،م�ؤكدة �أنها تعي�ش م�شاعر متباينة وال
ت�ستطيع االنتظار حتى موعد الوالدة .وكانت روبرت�س
قد ارتبطت من قبل بخطوبة ر�سمية مع �إيفان بيرتز
قبل �أن ينف�صال يف �آذار/مار�س من العام املا�ضي بعد
� 7أع��وام من احلب تخللتها م�شاكل عديدة من بينها
�إ�صابته بنزيف يف فمه �إث��ر لكمة منها يف �إح��دى
م�شاجراتهما ،كادت ت�سجن ب�سببها! من جانب �آخر،
قالت �إميا روبرت�س �إنها ال تقارن نف�سها بخالتها
جنمة "امر�أة جميلة" جوليا روبرت�س ،وحتاول
�أن ت�شق طريقها على طريقتها�" ،أحبها و�أعجب
بتمثيلها وبكل �أفالمها ،ولكنني ال �أ�سعى لكي
�أ�شبهها".

عليهما ،لكن حتى الآن مل يتم الإف�صاح عما �إذا كانت
�آي�شواريا راي وابنتها قد انتقلتا � ً
أي�ضا للم�ست�شفى
�أم �سيتم عالجهما منزليًا .وكان �أميتاب بات�شان
قد �أعلن �إ�صابته مبر�ض عدوى فايرو�س كورونا
امل�ستجد ،من خالل تغريدة له عرب "تويرت"،
ك �ت��ب م��ن خ�لال �ه��ا" :لقد خ���ض�ع��ت الخ�ت�ب��ار
ك��وف�ي��د ،19-حيث ثبتت �إيجابية التحليل.
ومت نقلي �إىل امل�ست�شفى ،كما يخ�ضع باقي
�أف��راد الأ�سرة واملخالطني يل الختبارات ويف
انتظار النتائج" طالبًا من خمالطيه اخل�ضوع
للتحاليل الالزمة.

�سمية اخل�شاب تقدم للفتيات ن�صائح حول التحر�ش
ظهرت النجمة �سمية اخل�شاب بفيديو خا�ص تقدم فيه عددا
من الن�صائح للفتيات حلماية نف�سهن من التحر�ش ،حيث
قالت �سمية للفتيات :عليكن بعدم اخلوف من املتحر�ش
و�أال ت�صمنت �أمام جرميته يف حقكن واذا حدث وقام �أحد
بالتحر�ش قومي بف�ضحه فورا وب�صوت عال و�ستجدين
من حولك َم��ن يقفون �إىل ج��وارك .م�ؤكدة �أن م�صر
والوطن العربي مليء بوالد البلد اجلدعان وقالت:

في زمن الكورونا..

 طه ر�شيد
االعالم ��ي والفن ��ان �ص ��در ل ��ه عن دار
ال ��رواد المزده ��رة ببغ ��داد ،كتاب ��ان،
االول م�سرح ��ي بعنوان "اح ��ذر �أيها
المتف ��رج!" ،ويحت ��وي عل ��ى ن�صي ��ن
م�سرحيين وهما "احذر ايها المتفرج"
و "ام ��ر�أة ف ��ي تعاونية" ،ام ��ا الكتاب
الثاني فكان بعنوان "الم�شهد الثقافي
البغدادي" وهو محاولة الر�شفة عدد
كبير من الن�شاطات الثقافية والفكرية
وال�سيا�سي ��ة الكثر من �سب ��ع �سنوات � صباح الجما�سي
رئي� ��س جمعية الم�صورين العراقيين
في بغداد.
اعل ��ن ع ��ن اقام ��ة مهرج ��ان كرك ��وك
الفوتوغراف ��ي الدول ��ي -اونالي ��ن،
 علي حداد
االكاديم ��ي ورئي� ��س تحري ��ر مجل ��ة واعل ��ن الجما�سي ان عدد الم�شاركات
المورد تعر�ض ال ��ى ازمة �صحية بعد الت ��ي و�صل ��ت للمهرج ��ان 163
ا�صابت ��ه بفايرو�س كورون ��ا وقد نقل م�شارك ��ة ،وق ��د اختي ��ر منه ��ا 20
عل ��ى اثرها ال ��ى الم�ست�شف ��ى للعالج� ،صورة دخل ��ت الم�سابقة .وا�ضاف ان
وق ��د تمن ��ى ل ��ه العدي ��د م ��ن االدب ��اء ال ��دول الم�شاركة ف ��ي المهرجان هي:
والمثقفين بان يتجاوز محنة المر�ض �سوري ��ا واالردن وم�ص ��ر وال�س ��ودان
والع ��ودة ال ��ى ن�شاط ��ه االكاديم ��ي و�سلطنة عمان واالم ��ارات والكويت
وال�سعودية والمغرب والجزائر.
والثقافي المتميز.

قط �أمريكي مدعو للإدالء ب�صوته يف
االنتخابات الرئا�سية

�ستجدين من يقف �إىل جوارك ويوقف املتحر�ش
عند حده .و�أ�ضافت �سمية" :ال ت�ست�سلمي للخوف
وال�سلبية البد �أن تواجهي املتحر�ش ف�أنت ان�سانة
لك دور يف املجتمع وربنا خلقك وكرمك والبد على
اجلميع �أن يحرتمك ويجب �أن يكون لديكي ثقة يف
نف�سك وبلغي فورا عن املتحر�ش لأن ذلك حقك وخليكي
قوية" .واعتذرت �سمية اخل�شاب م�ؤخرا عن العمل بفيلم
�صابر ورا�ضي وقالت �سمية �إنها كانت حتب العمل مع ال�سبكي
و�أحمد �آدم لكن فريو�س كورونا وخوفها من الإ�صابة هو �سبب
االعتذار ،متمنية اخلري والتوفيق لكل فريق العمل.و�أو�ضحت
�سمية اخل�شاب �أنه مهما كانت هناك �إجراءات احرتازية �أو
ا�ستخدام للمطهرات ،فاملمثل بالنهاية �سيقف �أمام املمثلني
الآخرين بدون كمامة وبالتايل قد يكون عر�ضة للإ�صابة
خا�صة يف امل�شاهد التي ت�ضم �أكرث من ممثل وت�ستدعي
التقارب بينهم.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

املر�أة يف املتاهة
العراقية !!
كنت �أنوي الكتابة عن خرب مثري
حدث يف بالد ال�سودان حيث
�صدر قرار ب�إ�ضافة وزيرتني
جديدتني �إىل احلكومة لي�صبح
العدد �ست ن�ساء ،و�أود �أن اذكركم
ب�أن القا�ضيَّة نعمات عبد الله
حممد خري ،التي تولت من�صب
رئي�س الق�ضاء� ،أ�صبحت �أول
رئي�سة للق�ضاء يف العامل العربي.
ملاذا اخلرب مثري؟ ،لأنني �أنتمي
�إىل بالد يتعوذ فيها ال�سيا�سي
وامل�س�ؤول عندما يذكر ا�سم املر�أة
�أمامه.
�س�أ�صدّع ر�ؤو�سكم مرة �أخرى
يف مو�ضوعة جتارب ال�شعوب،
و�أ�ضع املقارنات واملفارقات
بني ما جرى يف بالد الرافدين
التي كانت �أول بلد عربي ي�ضع
�سيدة على كر�سي الوزارة،
و�أق�صد نزيهة الدليمي ،ويرفع
من �ش�أن الن�ساء .يف ذلك احلني
كانت نزيهة الدليمي ت�ؤكد يف
كل اجتماعات جمل�س الوزراء،
�أن امل�ساواة ال تعني فقط التعليم
واحل�صول على فر�ص العمل،
لكنها تغيري النظرة القا�صرة
التي ينظرها املجتمع �إىل املر�أة،
باعتبارها ناق�صة عقل ودين.
قبل اكرث من �ستني عامًا قرر
عبد الكرمي قا�سم �أن يتخذ موق ًفا
متمي ًزا من املر�أة ،ما هي �أولويات
هذا املوقف؟ �إنها امل�ساواة.
هكذا �أثبتت لنا جتربة ثورة 14
متوز ،حني �أ�ص ّر القائمون عليها،
على �إ�صدار قانون للأحوال
ال�شخ�صية مينع ا�ستغالل املر�أة،
ويرفع من �ش�أنها.
�سيقول البع�ض يا رجل حتتل
املر�أة يف العراق منذ �سنوات
ربع مقاعد الربملان ،لكن يا�سادة
للأ�سف تت�شكل احلكومات
وتنحل من دون �أن ينتبه �أحد
�إىل �أن املر�أة يجب �أن تكون
ممثلة فيها .وامل�ؤ�سف �أنه عندما
�أعطيت حقها الربملاين ،طلب منها
ال�سا�سة �أن تظل جمرد رقم على
الهام�ش ،ويتم �إذاللها وحرقها
و�إهانتها ،ونقر�أ يف الأخبار
�أن �أحزاب ًا وتكتالت دينية عدة
التزال تعار�ض قرار قانون
العنف الأ�سري ،وهذه الأحزاب
نف�سها تتباكى يف الف�ضائيات
على حقوق املر�أة ،لكنها يف
الربملان جتد �أن قانونا يحمي
املر�أة من العنف ي�شكل خطرا
على املجتمع مثلما �أخربنا ذات
يوم رئي�س كتلة الف�ضيلة النائب
عمار طعمة ،لال�سف الع�شرات من
نواب الأحزاب الدينية ،بفرعيها
ال�سني وال�شيعي ،خمل�صون
ُّ
لرتبية حزبية جعلت منهم
ترو�س ًا يف ماكنة قهر املر�أة با�سم
الف�ضيلة والدين ،فه�ؤالء جميع ًا
يرون يف املر�أة “�ضلع ًا �أعوج”
يجب تقوميه ،وهي ناق�صة عقل
ودين.
وكنت قد قر�أت يف �سرية ال�شيخ
حممد ر�ضا ال�شبيبي ،وهو العامل
اجلليل� ،أنه قدّم يف العهد امللكي
م�شروع ًا لقانون يُج ِّرم ا�ضطهاد
املر�أة وتعنيفها .و�أمتنى �أن يثبت
يل ال�سادة النواب املعرت�ضون
على قانون العنف اال�سري والذي
يعتربه البع�ض م�سا�سا باالخالق
واال�سرة � ّأن ال�شيخ ال�شبيبي مل
يكن رج ًال عامل ًا يف الدين والفقه
وال�سيا�سة وال�سماحة .
ويعذرين القراء االعزاء ان
اقول �أنني ما زلت �أ�شعر كعراقي
بالإهانة ،حني �أقارن بني نزيهة
الدليمي ونادبات هذا الزمان.

�سعد �سعيد :ال ت�ستخفوا بالكورونا لأنه خطر حقيقي
قحطان جا�سم جواد
الروائ ��ي �سع ��د �سعي ��د كت ��ب
العديد من الروايات التي اثارت
االهتم ��ام وهي حتاك ��ي الواقع
وتناق� ��ش هم ��وم النا� ��س .كان
�ضيفنا باملدى قلت له-:
 م ��اذا تعلمن ��اه م ��ن �أزم ��ة
كورونا؟
 اخلط ��ر قائ ��م ،و�أف�ضل طريقةملواجهت ��ه ه ��و العم ��ل اجلماعي
وااللتزام بالتعليمات املهنية.
 الربام ��ج الت ��ي تتابعها خالل
احلظر؟
 -معظمه ��ا ثقافي ��ة وعلمي ��ة،

الطقس

ويت�س ��ع الوق ��ت طبع ��ا ملتابع ��ة
�أفالم �أجنبية �أحيانا.
 كيف تق�ضي يومك؟
 بني القراءة والكتابة ومتابعةالفي�سبوك.
 م ��اذا تق ��ر�أ خ�ل�ال احلظ ��ر
املنزيل؟
 جمموع ��ة كت ��ب مهم ��ة �أقر�أهاتباعا.
 ه ��ل احلظ ��ر �سي�ساعدن ��ا يف
تخطي �أزمة كورونا؟
 الوا�ضح حلد الآن ال ينفع. الكت ��اب والتلفزيون ومواقع
التوا�صل االجتماعي �أيهم اقرب
�إليك؟

اللحظة الآنية.
 م ��اذا تتمن ��ى عل ��ى احلكوم ��ة
ملواجهة الفايرو�س؟
 �أن تك ��ون �أجهزته ��ا املخت�ص ��ةمهني ��ة باح�ت�راف وه ��و م ��ا مل
تفعل ��ه يف الظ ��روف اجلائ ��رة
التي نعي�شها.
 هل متار�س الريا�ضة؟
 املفرو� ��ض ممار�سته ��ا ،لكن ��يال امار�سه ��ا ،با�ستثن ��اء ريا�ض ��ة
امل�شي.
 ن�صيحة ملواجهة الفايرو�س؟
 ال ت�ستخف ��وا ب ��ه فه ��و خط ��ر كلها بالت�س ��اوي ،الأمر يتعلق حقيقي.بامل ��زاج وم ��ا �أرغ ��ب بفعل ��ه يف � آخ ��ر كتاب قر�أت ��ه و�آخر فيلم

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثنني) �أن درجات احلرارة �ستنخف�ض قليال عن معدالتها ليوم ام�س ،وان
م�شم�سا.
اجلو �سيكون
ً

�شاهدته؟
 اع ��ادة ق ��راءة رواي ��ة دكت ��ورجيفاكو لأنني قر�أتها بعمر مبكر
جدا ،و�آخر فيلم العر�س الكبري.
 اىل مت ��ى �سي�ستم ��ر احلظ ��ر
فيما ت�ضررت بع�ض ال�شرائح؟
 ل ��ن ي�ستمر طوي�ل�ا لعجزه عنح ��ل امل�شكل ��ة ،و�أتوق ��ع الغ ��اءه
وحتمي ��ل املواطن�ي�ن م�س�ؤولية
�أنف�سه ��م ،وخطر انهي ��ار النظام
ال�صح ��ي وهمي يف العراق ،لأن
هذا النظام �أ�سا�سا غري موجود.
 كي ��ف �سيك ��ون الع ��امل بع ��د
كورونا؟
 -ل ��ن يك ��ون كم ��ا كان قبله ��ا،

م�ستحيل.
 ه ��ل ي�سبب احلظ ��ر تذمرا لك
ولعائلتك؟
 حل ��د الآن ال ،فق ��د تعاملنا معهبواقعي ��ة و�أدركنا �أهميته ولذلك
كان االلتزام به كامال.
 هل تعتقد ان الكورونا �ستغري
العامل؟
 كورونا غريت العامل وانتهى. هل حاولت خرق احلظر؟
 مل �أحاول ،فال داعي لذلك. اك�ث�ر �صدي ��ق او �صديق ��ة
توا�صلت معه او معها؟
 مل �أتوا�صل مع �صديق واقعيا،لكن افرتا�ضيا مل انقطع عنهم.
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