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رئي�س هيئة املنافذ للقوى ال�سيا�سية :يجب دعم احلكومة

قوات الأمن مت�سك  14منفذا وتغلق ممرات
بال�سواتر الرتابية واخلنادق

 بغداد  /المدى

�أعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات
الم�شتركة ،ام�س ال�سبت،
انه ��ا �شرع ��ت بتخ�صي� ��ص ق ��وات
�أمنية لجمي ��ع المنافذ ويكون حجم
القوة المخ�ص�صة ح�سب طبيعة كل
منفذ.

و�شملت ال�سيطرة حتى االن على 4
منافذ بحرية هي �أم ق�صر ال�شمالي،
و�أم ق�ص ��ر الجنوب ��ي ،و�أم ق�ص ��ر
الأو�س ��ط ،وخ ��ور الزبي ��ر ،و10
مناف ��ذ برية هي ال�شالمجة ،وبدرة،
والمنذري ��ة ،و�سف ��وان ،والقائ ��م،
وطريبي ��ل ،وال�شي ��ب ،وزرباطي ��ة،
و�أبو فلو�س ،وعرعر.

وذك ��رت قي ��ادة العمليات ف ��ي بيان
تلقت ��ه (الم ��دى) �إن "ذلك ج ��اء بنا ًء
عل ��ى توجيه ��ات رئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء القائ ��د الع ��ام للق ��وات
الم�سلح ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي،
لل�سيط ��رة عل ��ى المناف ��ذ الحدودية
كافة ،و�إنفاذ القانون فيها ومكافحة
التج ��اوزات وظواه ��ر الف�س ��اد

و�إهدار المال العام".
وا�ش ��ارت القي ��ادة ال ��ى �أن "ه ��ذه
القوات مخولة بجميع ال�صالحيات
القانونية لمحا�سبة �أي حالة تجاوز
ومن �أي جهة كانت".
وا�ست�ضافت لجنة االمن البرلمانية،
الخمي� ��س الما�ض ��ي ،رئي� ��س هيئ ��ة
المنافذ الحدودية.

وق ��ال نا�ص ��ر يو�سف هرك ��ي ،مقرر
لجن ��ة الأم ��ن والدف ��اع البرلماني ��ة
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن "هدف
اال�ست�ضافة هو االطالع على الخطة
الحكومي ��ة التي و�ضع ��ت لل�سيطرة
عل ��ى المناف ��ذ" ،مبين ��ا �أن "رئي� ��س
هيئة المنافذ لديه م�شاكل ومعوقات
تتمث ��ل ف ��ي وج ��ود موظفي ��ن ف ��ي
المنافذ منذ �أكثر من خم�س �سنوات
مما �ساعد على ا�ست�شراء الف�ساد".
وا�ضاف هركي ف ��ي حديثه قائال ان
"رئي�س هيئة المنافذ الحدودية عمر
الوائل ��ي طال ��ب الق ��وى ال�سيا�سية
بدع ��م قرار رئي� ��س مجل�س الوزراء
ف ��ي ب�س ��ط �سيط ��رة الهيئ ��ة ب�شكل
كامل على كل المنافذ الحدودية".
 التفا�صيل �ص3

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الكاظمي :احلكومة قطعت ً
ريا
�شوطا كب ً
فـي ملف �شهداء التظاهرات
 بغداد  /المدى
قواتن ��ا الأمنية في مالحقته ��ا للإرهاب وب�سط الأمن
ف ��ي عم ��وم الع ��راق ،مبين ��ا �أن الحكوم ��ة ل ��ن تدّخر
�أك ��د رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،جه� �دًا في مالحقة المجرمي ��ن والقتلة وتقديمهم الى
�أم� ��س ال�سبت� ،أن الحكوم ��ة قطعت ً
�شوطا العدالة".
كبي ًرا في ملف "�شهداء التظاهرات".
و�شهد العراق احتجاج ��ات عارمة منذ ت�شرين الأول
وا�ستقب ��ل الكاظم ��ي ،ي ��وم �أم� ��س عائل ��ة ال�صحف ��ي الما�ض ��ي ،تخللته ��ا �أعمال عنف �أ�سف ��رت عن �سقوط
توفي ��ق التميمي ،الذي اختطف من قبل م�سلحين في نح ��و  700قتي ��ل و�آالف الجرح ��ى� ،أ�ش ��ار الكاظمي
�شهر �آذار الما�ضي.
ال ��ى �أن الحكوم ��ة قطعت �شوط ��ا كبيرا فيم ��ا يتعلق
و�أك ��د الكاظم ��ي خ�ل�ال اللق ��اء �أن "الحكوم ��ة تب ��ذل بملف �شهداء التظاهرات ،و�سيتم الإعالن عن �أ�سماء
ق�صارى جهده ��ا لمتابعة ق�ضية اختط ��اف ال�صحفي ال�شهداء قريبًا ،ليحظوا بحقوقهم.
توفي ��ق التميم ��ي ،و�إنه ��اء معانات ��ه ،وه ��ي ج ��ادة من جهتها� ،أعرب ��ت عائلة ال�صحفي توفيق التميمي،
� ً
أي�ض ��ا بمتابع ��ة ملف جميع المختطفي ��ن وح�سم هذا عن خال�ص �شكره ��ا للكاظمي ،الهتمامه بمتابعة هذا
الملف".
الملف" ،وبما يعك�س رعايت ��ه الأبوية وحر�صه على
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه الجرائم باتت تع ّك ��ر �صفو الأمن حماي ��ة حرية الر�أي و�أ�صح ��اب الكلمة الحرة" ،وف ًقا
واال�ستق ��رار ،وت�ؤث ��ر ف ��ي المكا�س ��ب الت ��ي تحققها لما ورد في بيان ن�شره مكتب رئي�س الوزراء.
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�أثري ناظم اجلا�سور يكتب:
�سنوات من االنتظار
و�سنوات من الي�أ�س

داع�ش يقتل خمتا ًرا وعائلته قرب مكي�شيفة يف ثالث هجوم منذ �أيار
 بغداد /املدى
هاج ��م تنظي ��م داع�ش بل ��دة يف جنوب
تكري ��ت (مركز حمافظة �صالح الدين)،
و�سط غفلة من القوات االمنية ،وهذا هو الهجوم
الثالث يف غ�ضون �شهرين.
وا�ستخ ��دم التنظي ��م يف هجمات ��ه املتك ��ررة
"�سيناري ��و واحد" ،ع�ب�ر ت�سلل "كتيب ��ة اعدام"
�صغرية ،ت�ضم احيانا انغما�سيني.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر امني ��ة يف �ص�ل�اح الدي ��ن ،ان
جمموع ��ة �صغ�ي�رة م ��ن امل�سلح�ي�ن قتل ��وا ،فج ��ر
�شارع الر�شيد مغلق بالكتل الكونكريتية منذ ت�شرين الأول  .. 2019عد�سة( :حممود ر�ؤوف)

خمت�ص ُيحذر من فقدان
"الكتلة النقدية"

 بغداد  /املدى

ح ��ذر خمت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ،را�س ��م
العكي ��دي� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،م ��ن �سيناري ��و يت ��م
اعتم ��اده من قب ��ل دول اجلوار للح�صول عل ��ى الدوالر من
الع ��راق ،فيما �أ�ش ��ار �إىل �أن ذلك ال�سيناري ��و ي�ساهم بتقييد
اقت�ص ��اد الع ��راق ل�سيا�س ��ات خارجي ��ة .وق ��ال العكيدي �إن
"�أغل ��ب دول اجلوار تعتمد �سيناريو م�شابه منذ �سنوات
ع ��دة ،وه ��و دفع التج ��ار العراقي�ي�ن اىل دفع ام ��وال �شراء
ب�ضائعها بالدينار" .ولفت اخلبري االقت�صادي �إىل �أن "تلك
ال ��دول متتلك حالي ��ا ما ال يقل عن  % 35م ��ن الكتلة النقدية
العراقي ��ة ،وهذا امر بالغ اخلطورة" .و�أ�ضاف� ،أن "الدول
تق ��وم با�ستثم ��ار ما لديها من كتلة نقدي ��ة عراقية يف �شراء
ال ��دوالر عرب مزادات البن ��ك املركزي ،من خ�ل�ال امل�صارف
االهلية" .و�أ�شار �إىل �أن "هذا ال�سيناريو ال يجري احلديث
عن ��ه ،وهناك جهات كثرية تغ� ��ض النظر عنه رغم خطورته
يف نق ��ل العمالت ال�صعبة للخ ��ارج" ،مو�ضحا �أن "اقت�صاد
العراق �سيكون مقيدا ل�سيا�سات خارجية".

ي�ستعد ملغادرة قاعدة التاجي �أي�ضا

التحالف الدويل ي�سلم قاعدة ب�سماية ومعدات قيمتها
 5مليون دوالر
 ترجمة  /حامد احمد
�سلم التحالف الدويل بقيادة
الوالي ��ات املتح ��دة قاع ��دة
ب�سماي ��ة جن ��وب بغ ��داد اىل اجلان ��ب
العراق ��ي م ��ع ما حتوي ��ه م ��ن معدات
ومن�ش�آت تقدر قيمتها بحدود  5مليون
دوالر ،حي ��ث مت فيها تدريب ما يقارب
م ��ن  50,000جندي عراقي كجزء من
احلمل ��ة الدولية ملقاتل ��ة تنظيم داع�ش
 .وت�أت ��ي مرا�سي ��م الت�سلي ��م الر�سمية
ملجم ��ع ميدان رمي قاعدة ب�سماية بعد
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ان �سلم التحالف خالل ربيع هذا العام
ع ��دة قواع ��د ا�صغ ��ر حجم ��ا للجان ��ب
العراق ��ي ،حي ��ث ينظ ��ر م�س�ؤول ��ون
ع�سكري ��ون االن اىل تنظي ��م داع� ��ش
عل ��ى ان ��ه ا�صبح اك�ث�ر �ضعف ��ا  .وقال
نائب قائد قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة
لق ��وات التحال ��ف ال ��دويل يف العراق
اجلرنال ،كينيث �أيكمان خالل م�ؤمتر
�صحف ��ي ع�ب�ر دائ ��رة تلفزيوني ��ة م ��ن
بغ ��داد م ��ع مرا�سل�ي�ن م ��ن البنتاغون
يف وقت �سابق من ه ��ذا اال�سبوع� ،إن
الع ��راق �سي�ستلم مع ��دات تزيد قيمتها

عل ��ى ع ��دة مالي�ي�ن م ��ن ال ��دوالرات
تتمث ��ل با�سلح ��ة متط ��ورة ومدي ��ات
رم ��ي ومن ��اذج تقليدية لق ��رى وابنية
قروي ��ة و�سكني ��ة يف قاع ��دة ب�سماية.
وكان ��ت دول ��ة ا�سبانيا ق ��د تولت مهام
التدري ��ب يف جممع ب�سماي ��ة منذ عام
 ،2015حيث قام ��ت باعطاء ار�شادات
ون�صائح يف مه ��ارات قتالية عدة مثل
الدقة والرباعة يف الرماية ،ومهارات
القت ��ال يف مناطق �سكني ��ة ،ومهارات
القتال يف انفاق وكهوف .
 التفا�صيل �ص2

�إجراء انتخابات م�صريية ي�صطدم مبحددات..
وتيار يدعو لإزاحة جيل 2003

قالت �إن الإ�صابات ب�سيطة ون�سب ال�شفاء تقرتب من الـ % 70

ال�صحة ت�سجل � 2862إ�صابة بكورونا وحتدد �شرطني للخال�ص من الفايرو�س
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�ص ��حة� ،أم� ��س
ال�س ��بت ،ت�س ��جيل  2049حال ��ة
�ش ��فاء ،و� 2862إ�ص ��ابة جديدة ،و 72حالة
وفاة بفايرو� ��س كورونا يف عموم العراق،
خالل � 24ساعة املا�ضية.
وقال ��ت وزارة ال�صح ��ة يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه �إن ��ه "مت ت�سجي ��ل
( )2049حال ��ة �شف ��اء يف الع ��راق توزع ��ت
يف بغداد  /الر�صاف ��ة  ،218بغداد  /الكرخ
 ،398مدين ��ة الط ��ب  ،103النجف الأ�شرف
 ،119ال�سليماني ��ة � ،18أربيل  ،109كربالء
 ،105كرك ��وك  ،117دي ��اىل  ،124وا�س ��ط
 ،54الب�صرة  ،136مي�سان  ،80بابل ،183
الديواني ��ة  ،82ذي ق ��ار  ،65الأنب ��ار ،13
املثنى  ،41و�صالح الدين ."84
وا�ض ��اف البي ��ان ان "الإ�صاب ��ات بلغ ��ت

 2862بفايرو� ��س كورون ��ا ،توزع ��ت يف
بغداد الر�صاف ��ة  ،392بغ ��داد الكرخ ،677
مدينة الطب  ،67النجف  ،100ال�سليمانية
� ،107أربيل  ،101دهوك  ،14كربالء ،208
كرك ��وك  ،138دي ��اىل  ،84وا�س ��ط ،226
الب�ص ��رة  ،251مي�س ��ان  ،56باب ��ل ،155
الديوانية  ،60ذي قار  ،70الأنبار  ،7املثنى
 ،70نينوى  ،45و�صالح الدين ."34
و�سجل العراق اليوم  72حالة وفاة توزعت
يف بغداد الر�صافة  ،9بغداد الكرخ  ،4مدينة
الطب  ،7ال�سليمانية � ،5أربيل  ،4كربالء ،7
كركوك  ،6وا�سط  ،3الب�صرة  ،6مي�سان ،2
باب ��ل  ،7الديواني ��ة  ،2ذي قار  ،5املثنى ،2
ونينوى  ،3بح�سب بيان ال�صحة.
بهذا يكون جمموع حاالت ال�شفاء يف عموم
الع ��راق  73317بن�سبة ت�صل اىل % 68.2
من حاالت الإ�صاب ��ة والتي تبلغ ،107573
فيما بلغت حاالت الوفيات .4284

ويف �سي ��اق مت�صل ،ك�شفت وزارة ال�صحة،
عن تطور مه ��م يف مواجهة جائحة كورونا
فيما حددت �شرطني للخال�ص من الوباء يف
العراق .وقال املتحدث با�سم الوزارة �سيف
الب ��در �إن "املوق ��ف الوبائ ��ي يتوق ��ف على
الوع ��ي االجتماعي ومدى التزام املواطنني
بالوقاية ال�شخ�صي ��ة واذا مل يطبق التباعد
االجتماع ��ي ب�ش ��كل حقيق ��ي ف�ل�ا خال� ��ص
حقيق ��ي من الفايرو�س ول ��ن تنتهي جائحة
كورونا".
وا�ض ��اف "ال ن ��رى جدي ��ة ل ��دى كث�ي�ر م ��ن
اجله ��ات املعني ��ة واملواطن�ي�ن يف تطبي ��ق
التباعد االجتماع ��ي حتى االن حيث حتدث
ازدحام ��ات يف الأ�س ��واق وال�ش ��وارع وال
يوج ��د تطبيق حقيقي ملنع التجمعات بكافة
�أ�شكالها".
وا�ش ��ار الب ��در اىل ان "الو�ض ��ع حت ��ت
ال�سيطرة وهناك خرب جيد ويهم املواطنني

وهو زي ��ادة عدد الأ�س ��رة املخ�ص�صة لعالج
مر�ضى كورونا وزيادة ع ��دد �أ�سرة العناية
املرك ��زة اىل الف�ي�ن يف جميع م ��دن العراق
وخ�ل�ال �شه ��ر او �شهري ��ن �سرتتف ��ع �إىل 4
�آالف" .و�أك ��د "نح ��ن يف وزارة ال�صح ��ة
اجتهنا لإن�شاء م�ست�شفي ��ات ميدانية وزدنا
الق ��درة الت�شخي�صي ��ة بوج ��ود  22خمتربا
وزدن ��ا كذلك اجلوالت امليدانية ما مكننا من
اكت�شاف املزيد م ��ن احلاالت وهذا ما يف�سر
�سبب ارتفاع اال�صابات امل�سجلة وهو �شيء
�إيجابي �أن نكت�شف احلاالت ال�صامتة ممن
ال تظهر عليهم اعرا�ض".
ولف ��ت اىل ان "٪ 90م ��ن اال�صاب ��ات م ��ن
خفيف ��ة �إىل ب�سيطة ون�سب ��ة ال�شفاء تقرتب
من  ٪ 70ولو مت تطبيق الوقاية ال�شخ�صية
وف ��ق م ��ا طلب ��ت وزارة ال�صح ��ة وااللتزام
بالتباع ��د االجتماعي من املمك ��ن االنت�صار
على كورونا خالل �أيام".

ال�سب ��ت ،خمتار قرية يف منطق ��ة مكي�شفية �شمال
�سامراء ،مع اوالده واقاربه.
وترج ��ح امل�صادر لـ(امل ��دى) ان يك ��ون امل�سلحون
"ينتم ��ون اىل تنظي ��م داع� ��ش" ،ب�سب ��ب وج ��ود
ب�صم ��ات التنظي ��م يف ا�سل ��وب الهج ��وم ،عل ��ى
"مكي�شيف ��ة" يف اك�ث�ر من م ��رة .وهاجم داع�ش
مكي�شيف ��ة مرتني قب ��ل احلادث االخ�ي�ر ،م�ستهدفا
يف الهجومني ال�سابقني مقرين للح�شد ال�شعبي.
وقتل داع�ش ه ��ذه املرة ،خمتار قرية �سموم ،علي
خملف ح�سن مع جنليه كروم علي خملف ،وجمال
علي خملف ،اثناء هجوم امل�سلحني على منزله.

ووف ��ق امل�ص ��ادر ان امل�سلحني قتل ��وا يف الهجوم
اي�ضا اثنني من اقارب املختار كانوا يف زيارة اىل
بي ��ت االخري وقت ح ��دوث الهج ��وم ،وهما �صبار
فلي ��ح ح�س ��ن ،منت�س ��ب يف احد الدوائ ��ر االمنية،
و�شقيق ��ه ح�س ��ن فلي ��ح ح�س ��ن ويعم ��ل مزارع ��ا.
وار�س ��ل التنظيم فرق ��ة �صغرية ،كع ��ادة هجماته
لـ"اعدام ال�ضحايا".
وتت�ضم ��ن ه ��ذه الفرق يف العادة م ��ا بني  3اىل 5
م�سلح�ي�ن بينهم انغما�سيني ق ��د يفجرون انف�سهم
يف �أي وقت خ�صو�صا اذا متت حما�صرة الفرقة.
 التفا�صيل �ص2
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كتيبة اعدامات داع�ش تقتل خمتا ًرا وعائلته قرب مكي�شيفة يف ثالث هجوم منذ �أيار
 بغداد /املدى
للمرة الثالثة يف غ�ضون �شهرين ،يهاجم
تنظي ��م داع�ش بل ��دة يف جن ��وب تكريت
(مرك ��ز حمافظة �ص�ل�اح الدي ��ن) ،و�سط
غفلة من القوات االمنية.
وا�ستخ ��دم التنظي ��م يف هجمات ��ه
املتك ��ررة "�سيناريو واح ��د" ،عرب ت�سلل
"كتيب ��ة اع ��دام" �صغرية ،ت�ض ��م احيانا
انغما�سيني.
وي�ؤ�شر يف تلك احل ��وادث ،وجود ثغرة
امني ��ة تت�سبب بعدم �ص ��د الهجمات التي
تكررت منذ ايار املا�ضي.
وبح�سب م�صادر امنية يف �صالح الدين،
ان جمموعة �صغرية من امل�سلحني قتلوا،
فج ��ر ال�سب ��ت ،خمت ��ار قري ��ة يف منطقة
مكي�شفي ��ة �شم ��ال �سام ��راء ،م ��ع اوالده
واقاربه.
وترج ��ح امل�ص ��ادر لـ(امل ��دى) ان يك ��ون
امل�سلحون "ينتمون اىل تنظيم داع�ش"،
ب�سب ��ب وج ��ود ب�صم ��ات التنظي ��م يف
ا�سل ��وب الهج ��وم ،عل ��ى "مكي�شيفة" يف
اكرث من مرة.
وهاج ��م داع� ��ش مكي�شيف ��ة مرت�ي�ن قب ��ل
احلادث االخري ،م�ستهدفا يف الهجومني
ال�سابقني مقرين للح�شد ال�شعبي.
وقت ��ل داع�ش ه ��ذه امل ��رة ،خمت ��ار قرية
�سم ��وم ،عل ��ي خمل ��ف ح�سن م ��ع جنليه
كروم علي خمل ��ف ،وجمال علي خملف،
اثناء هجوم امل�سلحني على منزله.
ووف ��ق امل�ص ��ادر ان امل�سلح�ي�ن قتلوا يف
الهج ��وم اي�ضا اثنني من اق ��ارب املختار
كان ��وا يف زي ��ارة اىل بي ��ت االخري وقت
ح ��دوث الهج ��وم ،وهم ��ا �صب ��ار فلي ��ح
ح�سن ،منت�سب يف احد الدوائر االمنية،
و�شقيق ��ه ح�س ��ن فلي ��ح ح�س ��ن ويعم ��ل
مزارعا .وار�س ��ل التنظيم فرقة �صغرية،
كعادة هجماته لـ"اعدام ال�ضحايا".
وتت�ضم ��ن هذه الفرق يف الع ��ادة ما بني
 3اىل  5م�سلح�ي�ن بينه ��م انغما�سيني قد
يفجرون انف�سهم يف �أي وقت خ�صو�صا
اذا متت حما�صرة الفرقة.
ووف ��ق م�ص ��در �أمن ��ي يف �ص�ل�اح الدين
حتدث لـ(امل ��دى) ان "امل�سلح�ي�ن �سرقوا
بعد قتل ال�ضحاي ��ا �سيارة املختار ،وهي

منازل ما تزال
مدمرة قرب
مكي�شيفة
حم ��ل �صغ�ي�رة ن ��وع بي ��ك اب ،وت�سمى
حمليا (ميزري)".
وا�ض ��اف امل�ص ��در الذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه ان "امل�سلح�ي�ن هربوا بع ��د تنفيذ
الهجوم" ،مرجحا انهم اختب�أوا يف جزر
�صغرية يف النهر او اىل ال�صحراء.
وي�ستخ ��دم داع� ��ش نه ��ر دجل ��ة ال ��ذي
تق ��ع مكي�شيفة عل ��ى حافت ��ه ،للتنقل بني
االخرية وق�ضاء الدور الواقع يف ال�ضفة
االخرى.
ويتنقل التنظيم م�ستخدما قوارب بدون
حم ��ركات حت ��ى ال يث�ي�ر انتب ��اه القوات
االمنية �إىل النهر.

بنى حتتية
ويق ��ول امل�ص ��در ان "هجم ��ات داع� ��ش
املتكررة على مكي�شيفة ت�ؤكد بان التنظيم
لدي ��ه حوا�ض ��ن يف املنطق ��ة ومرك ��زا
للتدري ��ب وجتهي ��ز اال�سلح ��ة واالحزمة
النا�سفة قريبا من مكي�شيفة".
ويف الهج ��وم االول عل ��ى مكي�شيفة ،يف
مطل ��ع اي ��ار املا�ض ��ي ،كان امل�سلحون قد
و�صلوا اىل املنطقة قبل �أيام من الهجوم،
دون �أن ت�شعر بهم قوة من احل�شد مكلفة
حدي ًث ��ا باحلماي ��ة بع ��د ان�سح ��اب ف ��وج
طوارئ كان قادما من اجلنوب.

ق��ال تقرير ��ص��ادر ع��ن ف��ري��ق التحليالت ف��ي مجل�س
الأمن الدولي �إن تنظيم داع�ش ال يزال ي�ستغل الثغرات
الأمنية في العراق و�سوريا للعودة وتنفيذ هجمات
ويطمح لل�سيطرة على الأر���ض وال�سكان في هاتين
الدولتين.
و�أ�شار التقرير �إل��ى �أن "التنظيم يقوم بتثبيت قدمه
في العراق و�سوريا ويظهر ثقة في قدراته على العمل
ب�شكل متزايد في المناطق التي كانت معاقل �سابقة
له".
وبين التقرير �أن "التنظيم حاليا مع ذلك لي�س �إال جماعة
متمردة متر�سخة في المناطق الريفية ،ال تملك القدرة
على تهديد المناطق الح�ضرية ب�صفة م�ستمرة".
كما ذكر �أن "زعيم التنظيم الجديد �أمير محمد �سعيد

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

التحالف الدويل يخلي قاعدة ب�سماية وي�ستعد ملغادرة قاعدة التاجي
 ترجمة  /حامد احمد
��س�ل��م ال�ت�ح��ال��ف ال ��دول ��ي ب �ق �ي��ادة ال��والي��ات
المتحدة ق��اع��دة ب�سماية جنوب ب�غ��داد الى
الجانب العراقي م��ع م��ا تحويه م��ن معدات
ومن�ش�آت تقدر قيمتها بحدود  5مليون دوالر،
حيث تم فيها تدريب ما يقارب من 50,000
ج �ن��دي ع��راق��ي ك �ج��زء م��ن الحملة ال��دول�ي��ة
لمقاتلة تنظيم داع�ش .
وت ��أت��ي مرا�سيم الت�سليم الر�سمية لمجمع
م �ي��دان رم ��ي ق��اع��دة ب�سماية ب�ع��د ان �سلم
التحالف خ�لال ربيع ه��ذا العام ع��دة قواعد
ا�صغر حجما للجانب العراقي ،حيث ينظر
م�س�ؤولون ع�سكريون االن الى تنظيم داع�ش
على انه ا�صبح اكثر �ضعفا  .وقال نائب قائد
قيادة العمليات الم�شتركة لقوات التحالف
الدولي في العراق الجنرال ،كينيث �أيكمان
خ�لال م�ؤتمر �صحفي عبر دائ��رة تلفزيونية
من بغداد مع مرا�سلين من البنتاغون في وقت
�سابق من هذا اال�سبوع� ،إن العراق �سي�ستلم
م �ع��دات ت��زي��د قيمتها على ع��دة ماليين من
ال��دوالرات تتمثل با�سلحة متطورة ومديات
رم��ي ون�م��اذج تقليدية لقرى وابنية قروية
و�سكنية في قاعدة ب�سماية.
وكانت دولة ا�سبانيا قد تولت مهام التدريب
في مجمع ب�سماية منذ عام  ،2015حيث قامت
باعطاء ار�شادات ون�صائح في مهارات قتالية
عدة مثل الدقة والبراعة في الرماية ،ومهارات
القتال في مناطق �سكنية ،ومهارات القتال في
انفاق وكهوف  .وك��ان تنظيم داع�ش قد قام
بعد احتالله مناطق وا�سعة من االرا���ض في
العراق و�سوريا عام  ،2014ببناء انفاق عبر
مناطق قروية و�سكنية وذلك الخفاء تحركاته
ومعداته من ان يتم ك�شفها عبر اال�ستطالع
الجوي ومن قبل الطائرات القا�صفة  .وزارة
الدفاع البريطانية ذكرت في بيان لها اال�سبوع

عبد الرحمن المولى لم يفر�ض بعد نف�سه ب�شكل وا�ضح
في و�سائل االت�صال ،وقد يبدو ذلك عامال مقيدا لت�أثيره
وجاذبيته ،وربما لت�أثير وجاذبية التنظيم ب�أكمله".
و�أ�ضاف �أن "عمليات تنظيم داع�ش ازدادت في مناطق
النزاع في العراق و�سوريا ،وهذا ي�شكل م�صدر قلق
للدول الأع�ضاء في مجل�س الأمن الدولي".
وت��اب��ع �أن "الجماعات الإره��اب �ي��ة ت�ستغل تف�شي
فايرو�س ك��ورون��ا م��ن �أج��ل الم�ضي بجهود الدعاية
وجمع التبرعات ،وت�سعى ف��ي بع�ض المناطق �إل��ى
اال�ستفادة من الت�صورات ال�سائدة ب�أن انتباه قوات
الأمن قد ان�صب على موا�ضيع �أخرى".
وح ��ذر ال�ت�ق��ري��ر الأم �م��ي م��ن �أن "المجتمع ال��دول��ي
قد يواجه المزيد من العقبات في مكافحة الإره��اب
والخطاب المتطرف في حال ت�سببت جائحة كورونا
بركود عالمي حاد".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فو�ضى ال�صالحيات
بدوره ،ق ��ال النائب ال�ساب ��ق عن �صالح
الدي ��ن� ،شع�ل�ان الك ��رمي انه "م ��ن جديد
ت ��زف منطق ��ة �سم ��وم التابع ��ة لناحي ��ة
دجل ��ة  /مكي�شيف ��ة ع ��ددا م ��ن ال�شه ��داء
الذي ��ن تعر�ض ��وا لهجوم ارهاب ��ي جبان
راح �ضحيت ��ه خم�س ��ة �شه ��داء م ��ن �أبناء
عمومتنا البوعبا�س".
وعل ��ق يف من�ش ��ور عل ��ى �صفحت ��ه يف

�س ّلم معدات ومن�ش�آت قيمتها  5مليون دوالر �إلى الحكومة

فريق تابع ملجل�س الأمن :داع�ش
ي�ستغل الثغرات لل�سيطرة على الأر�ض

 متابعة  /المدى

وقت ��ل وا�ص ��اب داع�ش يف ذل ��ك الهجوم
 13عن�ص ��را م ��ن احل�شد 6 ،منه ��م قتلوا
باطالق نار مبا�شر من التنظيم.
ونف ��ذت الق ��وات االمني ��ة عق ��ب الهجوم
االول ،عملية ع�سكرية من �أربعة حماور
للتفتي�ش والبحث عن بقايا داع�ش �ضمن
ناحية مكي�شيفة واملناطق املحاذية لغرب
نهر دجلة.
ودم ��رت الق ��وات االمنية اثن ��اء احلملة،
ع ��ددا م ��ن امل�ضاف ��ات ،بح�س ��ب بيان ��ات
ع�سكري ��ة ،لكنه ��ا مل تعلن حينه ��ا العثور
على او قتل م�سلحني.
ومنذ �أ�شهر ك�شفت (املدى) عن حماوالت

لتنظي ��م داع� ��ش�" ،إيجاد موط ��ئ قدم له
يف مكي�شيف ��ة" لتنفي ��ذ خمط ��ط جدي ��د،
ل�ضرب مناطق ذات ح�سا�سية دينية مثل
�سام ��راء ،واعادة ال�سيطرة على الطريق
ال�ساب ��ق ال ��ذي ي�ستخدم لتهري ��ب النفط
من حقول تكريت.
ويف حزي ��ران املا�ض ��ي ،قت ��ل م�سلح ��و
داع� ��ش وا�صاب ��وا  6عنا�ص ��ر امني ��ة يف
بل ��دة "مكي�شيف ��ة" ،ب ��ذات الطريقة التي
هاج ��م به ��ا يف �شه ��ر ايار .الهج ��وم كان
عب ��ارة ع ��ن عملي ��ة مالحقة ل ��ذات القوة
(الل ��واء  35يف احل�ش ��د منطق ��ة الزالية
ب�أطراف ناحية مكي�شيفة) ،والتي كان قد

هاجمه ��ا يف ايار املا�ضي ،بعد ان قام يف
املرة االوىل باحراق الكرفانات اخلا�صة
بالقوة ،وبداخلها �أفراد من احل�شد.

"في�سب ��وك" عل ��ى احل ��ادث" :اىل مت ��ى
تبق ��ى ه ��ذه الأر� ��ض تن ��زف ،ه ��ل م ��ن
جمي ��ب؟ ،رح ��م الل ��ه ال�شه ��داء و�ألهمن ��ا
وذويهم ال�صرب وال�سلوان".
وا�ض ��اف الك ��رمي وهو ع�ض ��و يف حزب
تقدم الذي يتزعمه رئي�س الربملان حممد
احللبو�س ��ي" :عندما نتكل ��م ونخرج عن
طورن ��ا ت ��رى املنافق�ي�ن ي�ص ��دون عن ��ك
�صدودا .عندم ��ا نطال ��ب بت�شكيل (قوة)
من ابن ��اء املنطقة يت ��م ت�سويفها بحجج
واهية".
وق ��ال الكرمي ان هذه "ر�سالة اىل رئي�س
ال ��وزراء ،نطالبكم بوق ��ف نزيف ابنائنا
بت�شكي ��ل ق ��وة حلماي ��ة ناحي ��ة دجل ��ة-
مكي�شيف ��ة" .وتعمل يف �ص�ل�اح الدين 4
قيادات عمليات وهي "عمليات �سامراء،
�ص�ل�اح الدي ��ن ،دجل ��ة ،و�ش ��رق دجلة"،
وبح�س ��ب م�س�ؤول�ي�ن يف املحافظ ��ة ،ان
هن ��اك �س ��وء تن�سي ��ق يح ��دث ب�ي�ن تل ��ك
القي ��ادات عل ��ى حماي ��ة بع� ��ض املناطق،
وهو امر ي�ستغله تنظيم "داع�ش".
اىل ذل ��ك ق ��ال حماف ��ظ �ص�ل�اح الدي ��ن
عم ��ار جرب خليل ،بع ��د الهجوم "يتطلب
مراجعة عاجل ��ة خلطط الق ��وى املا�سكة
للأر�ض للوق ��وف على خفايا هذا اخلرق
الغا�ش ��م وعالقت ��ه بتداخ ��ل ال�صالحيات
يف مناط ��ق العملي ��ات وكيفي ��ة و�ص ��ول
االرهابي�ي�ن اىل �أهدافهم به ��ذه ال�سهولة
ودقة التنفيذ".
وا�ض ��اف املحافظ ،يف بي ��ان�" :سنبحث
عاج�ل�ا م ��ع الق ��وات املا�سك ��ة للأر� ��ض
معطي ��ات تك ��رار ه ��ذه اجلرائ ��م وطرق
املعاجل ��ة احلقيقية لتك ��ون برنامج عمل
ميداين عل ��ى �أعل ��ى م�ستوي ��ات الت�أهب
ملنع تكراره".
واعل ��ن املحاف ��ظ عقب هج ��وم مكي�شيفة
االول ،ع ��ن ت�شكي ��ل ق ��وات متخ�ص�ص ��ة
جمه ��زة ب�أحدث الأ�سلحة مهمتها مالحقة
عنا�صر تنظيم داع�ش يف املحافظة.
وقال بي ��ان عن مكت ��ب خليل �آن ��ذاك ،ان
املحافظة قررت اتخ ��اد "�إجراءات �أمنية
وفنية للق�ضاء عل ��ى تواجد فلول داع�ش
ومنها ج ��رف �ضفاف نه ��ر دجلة ون�صب
كام�ي�رات حراري ��ة متط ��ورة" ،عق ��ب
هجوم مكي�شيفة.

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

الما�ضي بان بقايا م�سلحي تنظيم داع�ش ما
يزالون يختبئون في كهوف بمناطق جبلية
وعرة في �شمالي العراق ،و�أن التنظيم لم يعد
ي�سيطر على اي��ة م�ساحة ار�ضية ،وان��ه �أقل
قدرة االن "على �شن عملية ع�سكرية وا�سعة".
واكدت اي�ضا انه رغم ذلك فانه ما يزال قادرا
على �شن هجمات ح��رب ع�صابات وم�ستمر
بالتحري�ض على هجمات في مناطق اخرى.
وق��ال��ت ال� ��وزارة ان ق��وات�ه��ا اي�ضا �ستغادر
ق��اع��دة مع�سكر التاجي �شمال ب�غ��داد ،حيث
انهت القوات اال�سترالية والنيوزلندية خالل
اال�شهر االخ�ي��رة مهام التدريب الموكلة لها
في المع�سكر .ولكنها ا�شارت الى ان اكثر من
 100جندي بريطاني �سيبقون في البالد ،و�أن
طائرات القوة الجوية الملكية التي تنطلق
من قاعدة كريت في اليونان �ست�ستمر بتنفيذ
طلعات جوية فوق �سماء العراق و�سوريا .
وجاءت االن�سحابات من مع�سكر التاجي عقب
ت�سليم التحالف خم�سة قواعد اخ��رى خالل
�شهري �آذار وني�سان ،ب�ضمنها قاعدة القيارة

الجوية قرب المو�صل ،وقاعدة  1-Kقرب
كركوك وق��اع��دة التقدم الجوية غ��رب بغداد
 .وكجزء من تحرك تم التخطيط له طويال
لدمج قوات ،فان عمليات ت�سليم القواعد جرت
ب�شكل مت�سارع بعد ت�صاعد ح��دة التوترات
ف��ي نهاية �شهر ك��ان��ون االول بين ال��والي��ات
المتحدة واي ��ران ،وال�ت��ي ادت ال��ى هجمات
متبادلة وت�صعيدات اخ��رى ادت ال��ى مقتل
ثالثة اميركان ومجندة بريطانية مع جرح
كثير �آخرين .
ال�ق��وات اال�سبانية �ستعود ال��ى وطنها بعد
مغادرة قاعدة ب�سماية بينما ي�ستمر التحالف
ال��دول��ي بتقلي�ص ع ��دد ق��وات��ه ال�م�ت��واج��دة
في البلد .وق��ال م�س�ؤولون رغ��م ان القوات
االميركية من المحتمل ان تبقى في العراق
لفترة ،فانه من المتوقع ان تتقل�ص اعدادها
وتنكم�ش عن المعدل الحالي البالغ 5,200
ج�ن��دي  .وق ��ال ال�ج�ن��رال �أي�ك�م��ان "�سيكون
هناك م�ق��دار غير محدد م��ن التقلي�ص بعدد
ال�ق��وات في ال�ع��راق ،ه��ذا هو النجاح بعينه

�سكرتري التحرير الفني
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".وا�ضاف الجنرال بان تقلي�ص عدد القوات
يعك�س تحوال ط��ر�أ ه��ذا ال�شهر "من مرحلة
تدريب مبا�شر �أو مرافقة لقوات في عمليات
مداهمة قتالية ،ال��ى مرحلة اكثر تقدما في
ت �ق��دي��م م �� �ش��ورة وا� �س �ن��اد ل�م���س�ت��وى ق �ي��ادة
العملية الع�سكرية ".وق��ال ان��ه ب�شكل عام،
انتهى التحالف من تدريب  250,000جندي
ع��راق��ي ،م���ش�ي��را ال��ى ان "العراقيين االن
ه��م م��ن ي�ت��ول��ون ب��رام��ج التوجيه والتعليم
وي�ن�ف��ذون عمليات ع�سكرية ف��ي ك��ل انحاء
البالد اغلبها باالعتماد على انف�سهم ،ولكن
رغم ذلك ما يزالون بحاجة لم�ساعدة التحالف
ف��ي مجال التخطيط والجهد اال�ستخباري
واال�ستطالعي واال�سناد الجوي" .وا�ضاف
قائال "القوات االمنية العراقية االن اقوى من
تنظيم داع�ش ،برنامجنا اال�ست�شاري عالي
الم�ستوى يدفع ب�شركائنا العراقيين نحو
االعتماد على انف�سهم ب�شكل اف�ضل ".

عن� :صحيفة �ستارز �آند �سترب�س
الأميركية
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سياسة

قوات الأمن مت�سك ً 14
منفذا وتغلق ممرات
بال�سواتر الرتابية واخلنادق

رئي�س هيئة املنافذ يطالب
القوى ال�سيا�سية بدعم خطة
الكاظمي
 بغداد  /المدى
توا�صل الحكومة حملتها �ضد المجاميع
الم�سلح ��ة والخارج ��ة ع ��ن القان ��ون في
المناف ��ذ الحدودية ،وفر�ض ��ت �سيطرتها
عل ��ى  14منف ��ذا حت ��ى االن ،و�س ��ط
م�ضايق ��ات تمار�سه ��ا �أط ��راف �سيا�سي ��ة
متنفذة لإعاقة العمل.
و�أعلنت قيادة العمليات الم�شتركة ،ام�س
ال�سب ��ت ،انها �شرع ��ت بتخ�صي�ص قوات
�أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة
المخ�ص�صة ح�سب طبيعة كل منفذ.
و�شملت ال�سيطرة حتى االن على  4منافذ
البحرية هي �أم ق�صر ال�شمالي ،و�أم ق�صر
الجنوب ��ي ،و�أم ق�ص ��ر الأو�س ��ط ،وخور
الزبير ،و 10منافذ برية هي ال�شالمجة،
وبدرة ،والمنذري ��ة ،و�سفوان ،والقائم،
وطريبي ��ل ،وال�شي ��ب ،وزرباطية ،و�أبو
فلو�س ،وعرعر.
وذك ��رت قي ��ادة العملي ��ات ف ��ي بي ��ان
تلقت ��ه (الم ��دى) �إن "ذلك ج ��اء بنا ًء على
توجيه ��ات رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء
القائد العام للق ��وات الم�سلحة م�صطفى
الكاظم ��ي ،لل�سيط ��رة عل ��ى المناف ��ذ
الحدودي ��ة كاف ��ة ،و�إنف ��اذ القان ��ون فيها
ومكافح ��ة التجاوزات وظواه ��ر الف�ساد
و�إهدار المال العام".
وا�ش ��ارت القي ��ادة الى �أن "ه ��ذه القوات
مخولة بجمي ��ع ال�صالحي ��ات القانونية
لمحا�سب ��ة �أي حالة تجاوز ومن �أي جهة
كانت".
وا�ست�ضاف ��ت لجن ��ة االم ��ن البرلماني ��ة،
الخمي�س الما�ض ��ي ،رئي�س هيئة المنافذ
الحدودية.
وق ��ال نا�صر يو�سف هرك ��ي ،مقرر لجنة
الأم ��ن والدف ��اع البرلمانية ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) �إن "ه ��دف اال�ست�ضاف ��ة ه ��و
االط�ل�اع عل ��ى الخط ��ة الحكومي ��ة التي
و�ضع ��ت لل�سيطرة عل ��ى المنافذ" ،مبينا
�أن "رئي� ��س هيئ ��ة المنافذ لدي ��ه م�شاكل
ومعوقات تتمثل في وجود موظفين في
المنافذ من ��ذ �أكثر من خم�س �سنوات مما
�ساعد على ا�ست�شراء الف�ساد".
وا�ضاف هركي حديث ��ه قائال ان "رئي�س
هيئ ��ة المناف ��ذ الحدودي ��ة عم ��ر الوائلي
طال ��ب الق ��وى ال�سيا�سي ��ة بدع ��م ق ��رار
رئي�س مجل�س الوزراء في ب�سط �سيطرة
الهيئ ��ة ب�ش ��كل كام ��ل عل ��ى كل المناف ��ذ
الحدودية" ،م�ضيف ��ا �أن "ال�سيطرة على
المناف ��ذ الحدودية هي ج ��زء من الخطة
الإ�صالحي ��ة الت ��ي �شرع ��ت الحكوم ��ة
بتنفيذها".
و�أع� �دّت حكومة م�صطف ��ى الكاظمي في
�شه ��ر حزي ��ران الما�ض ��ي ورق ��ة بي�ضاء
للإ�صالح ��ات مت�ضمنة �إجراء �إ�صالحات
اقت�صادي ��ة ومالية و�إداري ��ة �ستهدف في

الكاظمي خالل
زيارته منفذ منديل
 ..ار�شيف
الدرج ��ة الأول ��ى لل�سيطرة عل ��ى المنافذ
الحدودي ��ة البرية والبحري ��ة (الموانئ)
والجوية.
وي�ضي ��ف النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الح ��زب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي �أن "برنامج
الحكوم ��ة ي�ستهدف �إعادة ال�سيطرة على
جمي ��ع المناف ��ذ الحدودي ��ة العراقي ��ة"،
م�ؤك ��دا �أن "هن ��اك م�ضايق ��ات م ��ن قب ��ل
جه ��ات �سيا�سية �ضد الحمل ��ة الحكومية
ال�سترج ��اع ال�سيط ��رة عل ��ى المناف ��ذ
الحدودية".
م ��ن جهته ،ق ��ال الع�ضو في لجن ��ة الأمن

 بغداد  /المدى

النائ ��ب �سعد مايع الحلف ��ي� ،إن "من اهم
ا�سب ��اب الف�س ��اد ف ��ي المناف ��ذ الحدودية
ه ��و انت�ش ��ار المعاب ��ر غي ��ر ال�شرعي ��ة
وتعدد الدوائ ��ر التابعة لوزارات المالية
والداخلي ��ة وال�صحة والنق ��ل والتجارة
والتخطيط وال�سياح ��ة وغيرها والبالغ
عدده ��ا ( )14دائرة في الح ��رم الكمركي
والتداخ ��ل ف ��ي ال�صالحي ��ات وع ��دم
االرتب ��اط ادار ًي ��ا وفن ًي ��ا بهيئ ��ة المنافذ
الحدودية".
ودع ��ا الحلف ��ي في بي ��ان �إل ��ى "�ضرورة
اتخ ��اذ ق ��رار م ��ن قب ��ل رئي� ��س مجل� ��س

ال ��وزراء بربط عمل الدوائ ��ر الحكومية
بهيئ ��ة المناف ��ذ الحدودي ��ة و�إدخ ��ال
التكنولوجي ��ا الحديث ��ة لل�سيط ��رة عل ��ى
حرك ��ة الأ�شخا� ��ص والم ��واد والب�ضائع
الداخلة �إلى الب�ل�اد والخارجة منها عبر
المناف ��ذ وت�شدي ��د المراقب ��ة عليها وعدم
التهاون ف ��ي محا�سب ��ة المت�سببين بهدر
المال العام.
و�أكد على �أهمي ��ة �إخ�ضاع جميع المنافذ
الحدودي ��ة البري ��ة والبحري ��ة والجوية
ل�سلط ��ة الحكوم ��ة المركزي ��ة بم ��ا فيه ��ا
المناف ��ذ الو�سط ��ى وال�شرقي ��ة والغربية

والجنوبي ��ة وال�شمالي ��ة عل ��ى حد �سواء
ف�ض�ًل�ااً ع ��ن غلق المعاب ��ر غي ��ر ال�شرعية
الت ��ي تعتبر من �أه ��م الثغ ��رات الم�ؤثرة
على �أمن البلد واقت�صاده الوطني".
والق ��ت خط ��وة رئي� ��س ال ��وزراء ب�ش�أن
ا�ستع ��ادة الدول ��ة للمناف ��ذ الحدودي ��ة
ترحيبا �شعبيا وا�سعا ،وانطلقت دعوات
ل�ش ��ن عملي ��ات مماثل ��ة ت�سته ��دف جميع
المنافذ و�إعادتها ل�سلطة الدولة.
وكان ��ت الحكوم ��ة تفق ��د �سيطرته ��ا على
�ست ��ة منافذ حدودي ��ة ب�ش ��كل يومي منذ
ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�ص ��را حت ��ى الثامنة

م ��ن �صباح الي ��وم التال ��ي ل�صالح جهات
م�سلحة.
كم ��ا ت�سيطر جه ��ات م�سلحة عل ��ى منافذ
غي ��ر مرخ�صة تدخ ��ل ال�سل ��ع والب�ضائع
واالدوي ��ة الفا�س ��دة ،وحت ��ى الم ��واد
المحرم ��ة كالمخ ��درات �إل ��ى الع ��راق
بالتن�سيق مع �شخ�صيات متنفذة.
م ��ن جانب ��ه ،يبي ��ن ع�ضو �آخر ف ��ي لجنة
الأم ��ن والدف ��اع البرلماني ��ة �أن "المنافذ
الحدودي ��ة م ��ن �أه ��م الرواف ��د المالي ��ة،
وبالتال ��ي �أ�صب ��ح هن ��اك اهتم ��ام كبي ��ر
م ��ن قب ��ل الحكوم ��ة بالمناف ��ذ البحري ��ة

العراق يبا�شر ت�سديد ديونه �إلـى �إي��ران بـ "الب�ضائع"

�أعل ��ن الأمي ��ن الع ��ام للغرف ��ة التجاري ��ة
الإيراني ��ة ـ� �ـ العراقي ��ة حمي ��د ح�سين ��ي،
ت�أ�سي�س �شركة ،في العراق ،لت�سوية ديون
بغ ��داد لطه ��ران ،الت ��ي تبل ��غ نح ��و خم�سة
ملي ��ارات دوالر ،بح�س ��ب تقري ��ر ن�شرت ��ه
مواق ��ع ايراني ��ة .وق ��ال ح�سين ��ي لإذاع ��ة

(فاردا) �إن ال�شرك ��ة ،التي �ستعمل لح�ساب
الحكوم ��ة الإيرانية� ،ستتول ��ى �شراء �سلع
غذائي ��ة لت�سدي ��د الدي ��ون .و�أو�ض ��ح �أن ��ه
بن ��اء عل ��ى اتف ��اق متب ��ادل بي ��ن البلدي ��ن،
ال�شه ��ر الما�ض ��ي� ،ست ��زود �إي ��ران ال�شركة
الجدي ��دة بقائمة "ال�سلع والم ��واد الخام"
التي تحتاجه ��ا ،و�ستقوم ال�شركة ب�شرائها
و�شحنها �إلى �إيران .والعراق مدين لإيران
ب�أم ��وال الغاز والكهرباء الت ��ي ي�ستوردها

منه ��ا .وي�أتي ت�سديد الدي ��ون العراقية من
خالل ال�سلع ولي�س نقدا ،لأن �إيران تخ�ضع
لعقوب ��ات م�صرفي ��ة �أميركي ��ة ،ف�ل�ا يمك ��ن
لبغداد تحويل العمالت الأجنبية �إليها.
ووفق ��ا لموقع رادي ��و "فاردا" ،ف� ��إن �إيران
ق ��ادرة عل ��ى ا�ستي ��راد الب�ضائ ��ع فق ��ط من
العراق� ،أي�ضا ب�سبب العقوبات الأميركية.
وكان محاف ��ظ البن ��ك المرك ��زي الإيراني،
عبد النا�صر همتي� ،أعلن ،ال�شهر الما�ضي،

م ��ن بغ ��داد� ،أن العراق وافق عل ��ى ت�سوية
ديون ��ه ،المتعلق ��ة بالغ ��از والكهرب ��اء،
لطهران ،من خالل توفير الغذاء والدواء.
وقال �إن ��ه �سيتم ا�ستخدام �أم ��وال الديون،
ف ��ي بنك  TBIالعراقي ،لدفع ثمن "ال�سلع
الأ�سا�سي ��ة" الت ��ي �سيتم �شرا�ؤه ��ا من قبل
ال�شركة المن�ش� ��أة حديثا .وبلغت �صادرات
�إيران غير النفطي ��ة �إلى العراق ،با�ستثناء
الكهرباء والغاز ،ت�سعة مليارات دوالر في

ع ��ام  ،2018فيما بلغ �إجمالي وارداتها من
العراق 59 ،مليون دوالر فقط .ومنذ بداية
ال�سن ��ة التقويمي ��ة الإيرانية ،ف ��ي � 21آذار
 ،2019توقف ��ت طهران عن ن�ش ��ر تفا�صيل
تجارته ��ا الخارجي ��ة .والجدي ��ر بالذكر �أن
رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي� ،أجرى
محادث ��ات م�ؤخرا م ��ع ق ��ادة �إيرانيين ،في
�أول زي ��ارة ر�سمي ��ة ل ��ه �إل ��ى الخ ��ارج منذ
توليه من�صبه ،في ايار الما�ضي.

محلل �سيا�سي :دعوة اال�ستبدال م�ستقاة من توجهات �إقليمية ودولية

�إجراء انتخابات م�صريية ي�صطدم مبحددات ..وتيار يدعو لإزاحة جيل 2003
 بغداد  /المدى
اث ��ار كالم رئي�س تيار الحكمة عمار الحكيم،
ب�ش� ��أن االنتخابات القادمة ،جدال عندما قال
�إنه ��ا م�صيري ��ة و�أن العق ��د االجتماعي لعام
 ٢٠٠٣لم يعد قادرا على ادارة الدولة.
الحكي ��م قال ف ��ي كلمة له بالذك ��رى ال�سنوية
الثالث ��ة لت�أ�سي� ��س تي ��ار الحكم ��ة الوطن ��ي،
�إن "العق ��د االجتماعي" لع ��ام  2003لم يعد
ق ��اد ًرا عل ��ى �إدارة الدول ��ة وهنال ��ك حاج ��ة
�إل ��ى "عق ��د جدي ��د" يتنا�سب م ��ع المتغيرات
وطبيع ��ة المرحل ��ة ،وفيما ل ��م ي�ستثن تياره
ع ��ن باق ��ي الم�شاري ��ع اال�صالحي ��ة� ،ش ��دد
عل ��ى الم�ؤ�س�ساتي ��ة واالهتم ��ام بالأجي ��ال،
واال�ستف ��ادة م ��ن خب ��رات رج ��ال "الجي ��ل
الأول" ،وا�ص ًف ��ا االنتخاب ��ات القادم ��ة
بـ"الم�صيرية".
وقال الحكيم �إن "الحكمة تعر�ضت للت�سقيط
واالجها�ض لكنها �صمدت ودافعت وو�ضحت
م�شروعه ��ا دون الدخ ��ول ف ��ي ال�صراع ��ات
الجانبية" ،مبي ًنا ان "البع�ض و�صف خطوة
الحكمة وقتها بالمجازفة وغير المدرو�سة"،
م�ست ��دركا "لكن الحكمة اثبت ��ت قوتها كتيار
�سيا�سي يعبر عن طموح ال�شباب".
وبي ��ن الحكيم� ،أن "الحكم ��ة لي�ست ا�ستثنا ًء
عن باقي الم�شاريع اال�صالحية التي تتعر�ض
الى ما تتعر�ض له والحكمة حلقة و�صل بين
االجيال ال�سابقة والأجيال الالحقة".
وفي �سياق مت�ص ��ل ،ر�أى النائب عن تحالف
الفت ��ح ع ��دي حات ��م� ،أن ��ه الب ��د م ��ن تغيي ��ر
الوج ��وه القديم ��ة ب�أخ ��رى جدي ��دة ،ق ��ادرة
عل ��ى �إدارة البالد ،وتغليب الم�صلحة العامة
للوطن ،عل ��ى اعتبار �أن "العق ��د االجتماعي
القديم" �شهد العدي ��د من "ال�سلبيات" ومنها

"الطائفي ��ة" .حاتم �أو�ضح �أن العراق يمر
بمرحل ��ة "�صعب ��ة" ،فالدول تتط ��ور وتتقدم
بكاف ��ة المج ��االت ،بينم ��ا الع ��راق يتراجع،
وال ي�شه ��د �أي تق ��دم عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع،
ف ��ي ظ ��ل ارتف ��اع ن�سب ��ة البطال ��ة ،وت ��ردي
الخدم ��ات العامة ،وال�ضعف بع ��دة مجاالت
تخ� ��ص حي ��اة المواط ��ن .ال�شع ��ب ه ��و م ��ن
يق ��رر نوعي ��ة المرحل ��ة المقبل ��ة ف ��ي البالد،
والأم ��ر لي� ��س بي ��د �أي �شخ� ��ص مح ��دد ،لأن
ال�شع ��ب بات ي ��درك م�صيره ،ويع ��رف جيدًا
نوعي ��ة اختيارات ��ه للم�ستقب ��ل ،ف ��ي وق ��ت
تتحمل كل الأح ��زاب والكيان ��ات ال�سيا�سية
دون ا�ستثن ��اء ،ما و�صلت �إلي ��ه حالة البالد،
وف ًق ��ا للنائ ��ب ع ��دي حات ��م .ب ��دوره ،ذك ��ر
المحل ��ل ال�سيا�سي ح�سين ع�ل�اوي �أن ر�ؤية
الحكي ��م جاءت بعد ن�شره مق� �الاً ت�ضمن عدة

جوانب ،منها �ضرورة تغيير جذور الو�ضع
الحال ��ي ،والتفكي ��ر ال�سيا�س ��ي ف ��ي العراق،
ومعالج ��ة "ال�ش ��رخ الكبي ��ر" ف ��ي المجتمع
عل ��ى كل ال�صع ��د ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
واالمنية واالجتماعي ��ة ،مع �ضرورة وجود
"عق ��د اجتماعي جديد" بي ��ن قوى ال�سلطة
والمجتمع ،م�شي ًرا �إلى دعم حكومة م�صطفى
الكاظم ��ي ،ف ��ي �إج ��راء انتخاب ��ات جدي ��دة،
والحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة وباء
كورونا ،وو�ض ��ع حلول للأزم ��ات العديدة،
والتي منها الأزمة االقت�صادية في البالد.
ع�ل�اوي ن ��وّ ه �إل ��ى �أن م ��ن نتائ ��ج م ��ا جرى
ف ��ي الب�ل�اد ،ا�سه ��م باحج ��ام المواطنين عن
الم�شارك ��ة ف ��ي االنتخابات ال�سابق ��ة ،داعيًا
�إل ��ى و�ض ��ع الع ��راق عل ��ى "�سك ��ة الدول ��ة"
وتح�سي ��ن االقت�ص ��اد وتنفي ��ذ مطالب ��ات

ال�ش ��ارع العراقي ،لخلق جيل �سيا�سي جديد
ق ��ادر على تحقيق النجاح ��ات للمجتمع .في
حين ،قال المحلل ال�سيا�سي �أحمد ال�شريفي
�إن هنال ��ك معطي ��ات على الأر� ��ض ت�شير �إلى
�أن المرحل ��ة المقبلة الب ��د �أن ت�شهد ا�ستبدال
الوج ��وه الحالي ��ة ،عل ��ى اعتب ��ار �أن القوى
الداعم ��ة للأح ��زاب وال�شخ�صي ��ات منذ عام
 2003ولحد الآن� ،أدركت عدم جدوى �إعادة
هذه الوجوه مرة �أخرى ،والبد من ا�ستبدال
النم ��وذج ال�سيا�س ��ي والوج ��وه الحالي ��ة.
ال�شريف ��ي ر�أى �أن دعوة الحكيم م�ستقاة من
"توجه ��ات" اقليمية ودولي ��ة ،الف ًتا �إلى �أن
�إيران �أدركت حقيقة �أن الحركات اال�سالمية
خ�س ��رت ال�ش ��ارع العراق ��ي ،والدلي ��ل ه ��و
النقم ��ة ال�شعبية �ضد �سفارته ��ا وقن�صلياتها
في الع ��راق ،وبالتالي فه ��ي ناتجة من �سوء

�إدارة الح ��ركات ال�شيعي ��ة ،بالتحدي ��د ،التي
ول ��دت احتقا ًنا �ضد �إي ��ران ،التي دعمت هذه
الوج ��وه "غي ��ر المقبول ��ة" جماهير ًي ��ا ،في
وق ��ت ال يقبل ال�ش ��ارع العراقي غير تح�سين
الأداء ال�سيا�س ��ي .وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل،
ره ��ن رئي� ��س كتل ��ة الرافدي ��ن البرلماني ��ة
يون ��ادم كن ��ا� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،نج ��اح �إجراء
االنتخاب ��ات المبك ��رة ف ��ي الع ��راق بـ"�ست ��ة
عوامل ومعوقات" ،لغر� ��ض تحديد الموعد
المنا�س ��ب والأر�ضي ��ة ال�صحيح ��ة لإجرائها
بال�شكل الأمثل .وقال كنا �إن "بع�ض الأطراف
ت�سع ��ى ب�ش ��كل فعل ��ي لإج ��راء االنتخاب ��ات
المبك ��رة ،تقابله ��ا جه ��ات �أخ ��رى م�ستفيدة
م ��ن ت�أخي ��ر �إجرائها ،عل ��ى اعتب ��ار �أن لديها
مناف ��ع ومكا�س ��ب بالو�ضع الحال ��ي" ،مبينا
�أن "اال�ستع ��دادات لالنتخاب ��ات ه ��ي ثالثية
الأبع ��اد �أوله ��ا ا�ستكمال قان ��ون االنتخابات
الن المفو�ضي ��ة ل ��ن ت�ستطيع القي ��ام ب�شيء
دون ت�شري ��ع القان ��ون ب�ش ��كل كام ��ل وع ��دد
الدوائر االنتخابية ،وجميع الآراء تقول انه
من ال�صعب �إجراء انتخابات ب�شكل القانون
الحالي".
و�أ�ض ��اف كن ��ا� ،أن "الأم ��ر الثان ��ي يرتب ��ط
با�ستكم ��ال عدد �أع�ض ��اء المحكمة االتحادية
بعد �إلغاء المادة الثالثة دون تعديل القانون
لتحدي ��د الجه ��ة المعني ��ة بت�سمي ��ة الع�ض ��و
الأخي ��ر ،لأن ��ه دون وجود محكم ��ة اتحادية
متكامل ��ة فل ��ن توج ��د هن ��اك انتخاب ��ات"،
الفت ��ا �إلى �أن "الأم ��ر يرتبط بتهيئ ��ة المناخ
المنا�سب لإجراء االنتخابات ب�شكل �صحيح
و�شف ��اف ونزي ��ه وه ��و يرتب ��ط �أي�ض ��ا بعدة
جوان ��ب منه ��ا ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدولة
و�ضبط القان ��ون وهيبة الدولة كي ال يتكرر
حرق ال�صناديق".

والبري ��ة" ،الفت ��ا �إلى �أن "زي ��ارة رئي�س
ال ��وزراء �إل ��ى بع�ض المنافذ ه ��ي ر�سالة
مفاده ��ا �أن الحكومة مهتمة بهذه المنافذ
الحدودية".
ويقول كاطع الركابي ،ع�ضو لجنة الأمن
البرلماني ��ة لـ(المدى) ان "هناك عددا من
المناف ��ذ الحدودي ��ة �أ�صبح ��ت م�ؤمن ��ة
بوج ��ود ق ��وات ع�سكري ��ة تحاف ��ظ عل ��ى
امن ه ��ذه المناف ��ذ" ،م�ست ��دركا "لكن ما
ي�ؤ�س ��ف له هو الم�شكل ��ة التي حدثت في
منفذ زرباطية والذي كان ي�سيء للو�ضع
العام بالن�سبة للمنافذ الحدودية".
وانه ��ال تج ��ار ومخل�ص ��ون بال�ض ��رب
وال�شتائ ��م عل ��ى موظف ��ي كم ��ارك منف ��ذ
زرباطية في وا�سط قبل ايام .وا�صدرت
الهيئ ��ة العامة للكم ��ارك بيان ��ا دانت فيه
االعتداء م�شيرة ال ��ى تعر�ض الموظفين
لل�ضرب المبرح وتمزيق المالب�س ف�ضال
ع ��ن التج ��اوز عليه ��م بال�شتائ ��م من قبل
المخل�صي ��ن الكمركيي ��ن العاملي ��ن ف ��ي
المنفذ دون تدخل من الجهات الم�س�ؤولة
عن ام ��ن وحماية المنفذ رغ ��م تواجدهم
اثن ��اء الحادثة .وفي وق ��ت الحق ن�شرت
توجيهات باعتقال المتجاوزين.
ويعتق ��د �أن "الحكومة �سيك ��ون لها عمل
منا�س ��ب للحد م ��ن حدوث هك ��ذا م�شاكل
و�أفع ��ال يقوم به ��ا بع�ض الأط ��راف غير
الم�س�ؤول ��ة" ،م�ؤك ��دا ان "رئي� ��س هيئ ��ة
المنافذ اكد ف ��ي ا�ست�ضافته بلجنة الأمن
البرلمانية �أن لديهم خطة لمراقبة جميع
المنافذ".
ويرتبط العراق عب ��ر  24منفذا حدوديا
بريا وبحريا مع الدول ال�ست المجاورة
له ،وه ��ي الكوي ��ت وال�سعودية والأردن
و�سوري ��ا وتركي ��ا و�إي ��ران ،وتتج ��اوز
وارداتها  12مليارات دوالر �سنويا.
وي�ؤك ��د الركاب ��ي ان "الحكومة �سيطرت
حت ��ى هذه اللحظة على ع ��دد من المنافذ
بات ��ت تدار م ��ن قب ��ل هيئ ��ة المنافذ وتم
توزي ��ع الق ��وات الأمني ��ة عل ��ى ه ��ذه
المنافذ" ،م�ضيف ��ا ان "الخطة الحكومية
�ست�شمل كل المنافذ الحدودية عدا منافذ
�إقليم كرد�ست ��ان الخا�ضعة حاليا للحوار
م ��ع الحكوم ��ة م ��ن اج ��ل �إدارته ��ا �أ�سوة
بالمنافذ الأخرى" .وف ��ي �سياق مت�صل،
�أفادت وزارة الدف ��اع ،ب�أن قيادة عمليات
محافظة الب�ص ��رة ،با�شرت عملية ت�أمين
محيط منفذ ال�شالمجة.
وقال ��ت ال ��وزارة ف ��ي بي ��ان �إن قي ��ادة
العمليات بالب�ص ��رة بد�أت ب�إن�شاء خندق
و�ساتر ترابي لغر� ��ض قطع الطرق التي
كانت ت�ستخدم لعمليات التهريب.
وا�ضاف البيان�" :سي�ستمر العمل لحين
قط ��ع جمي ��ع الط ��رق الترابي ��ة وجع ��ل
منف ��ذ ال�شالمجة طريق مدخ ��ل ومخرج
واحد".

نائب يتهم احلكومات
املتعاقبة بالتعامل مع
النازحني بظلم
 بغداد  /المدى
ق ��ال النائب محم ��د الكربولي� ،أم� ��س ال�سبت� ،إن الحكوم ��ات المتعاقبة
تعامل ��ت مع النازحين بمنه ��ج ظالم ،فيما ا�شار ال ��ى انها حولت بيوتهم
الى ركام.
وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر تابعتها (المدى)" ،لقد تعاملت
كل الحكومات بمنهج ظالم واحد ،فزادت من وقع كارثة داع�ش وحولت
بيوتهم الى ركام وانقا�ض عبر الق�صف الع�شوائي".
وا�ض ��اف "م ��ن واج ��ب الحكوم ��ة االلت ��زام بوعوده ��ا وتنفي ��ذ قان ��ون
التعوي�ض ��ات ليتمك ��ن النازح ��ون م ��ن بن ��اء دوره ��م" ،م�شي ��را ال ��ى ان
"النازحي ��ن يطالب ��ون بالتعوي�ضات لبناء �سق ��ف ي�ستظلون به ولي�س
الذهاب للم�صائف".
وم ��ر �أكثر من � 3سن ��وات على اعالن بغداد الق�ض ��اء على تنظيم داع�ش،
ال ��ذي هج ��ر نح ��و  6ماليين عراق ��ي ،وماي ��زال اكثر من ملي ��ون عراقي
خارج مناطقهم ،ون�صفهم على االقل في المخيمات.
كم ��ا الت ��زال اال�سب ��اب الت ��ي منعتهم ط ��وال تل ��ك ال�سنوات م ��ن العودة
م�ستمرة ،فيما ف�شلت  3مواعيد حكومية "مفتر�ضة" �سابقة في غلق هذا
الملف بطريقة مقبولة.
وتق ��ف ق�ضاي ��ا امنية مث ��ل الخوف من ت�سل ��ل داع� ��ش ،او �سيا�سية مثل
�سيط ��رة ف�صي ��ل م�سلح معين على زم ��ام االمور ،او خدمي ��ة مثل الدمار
الذي لحق ببع�ض المناطق ،عائقا امام اعادة النازحين.
وقب ��ل �شه ��ر تقريبا وعد رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظم ��ي بانهاء هذا
المل ��ف ،ف ��ي وقت بد�أ فيه تف�ش ��ي وباء كورونا بال�ضغ ��ط على الحكومة
لال�سراع في اعادة ال�سكان الى و�ضعهم الطبيعي.
وف�شل ��ت الحكوم ��ة ال�سابق ��ة التي تر�أ�سه ��ا عادل عبد المه ��دي في اعادة
النازحين.
وقب ��ل االنتخاب ��ات الت�شريعية االخيرة ف ��ي  ،2018كانت حكومة حيدر
العب ��ادي �آنذاك ،قد اعادت حوالي ن�ص ��ف النازحين ،لكن الم�شكلة كانت
ف ��ي الن�ص ��ف الآخ ��ر الذي ل ��م يجد من ��زال ي�سكن في ��ه او يرف� ��ض بع�ض
ال�سكان ا�ستقباله.
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زهرة النيل ..نبتة ا�ستعمارية قاتلة تغزو الأنهر العراقية
 منار الزبيدي /الديوانية
يع ��اين املزارعون يف ق�ض ��اء غما�س التابع
ملحافظ ��ة الديواني ��ة م ��ن االنت�ش ��ار الكثيف
لنبت ��ة زهرة النيل رغ ��م حماوالتهم املتعددة
للتخل�ص منها دون ج ��دوى ،ذاك �إنها تقاوم
ب�شرا�س ��ة وتنت�ص ��ر يف كل م ��رة و ُتعَو� ��ض
خ�سارته ��ا بزه ��رات جدي ��دة ُتعَد ب ��الآالف.
زهرة النيل الت ��ي م ّكنها جمالها غزو الأنهار
وروافدها يف بالد الرافدين و�أ�صبحت نبتة
ا�ستعمارية ،يكرهها املزارعون وال�صيادون
ويكاف ��ح اجلميع من �أج ��ل ا�ستئ�صالها ،امنا
منوه ��ا املت�س ��ارع يخن ��ق الأحي ��اء املائي ��ة
وتزاحم املزروعات ال�صيفية.
يتكبد هادي عبيد ،فالح يف جنوبي العراق،
وي ��زرع نح ��و  800دومن م ��ن الأرا�ض ��ي
الزراعية مبح�ص ��ول ال�شلب (الرز) ،خ�سائر
كبرية ج ��راء م�ستعمرات زه ��رة النيل .على
رغم ا�ستخدام ��ه جهود ًا ب�شري ��ة وا�ستئجار
الآلي ��ات لإزالته ��ا خوف ًا م ��ن ان�سداد جماري
املي ��اه ،مل ي�ستطع معاجلة الأمر كما ينبغي.
"�أتكبد �سنوي ًا مبالغ كبرية ترتاوح بني 4-3
ملي ��ون دين ��ار عراق ��ي ملكافحة زه ��رة النيل
ولكن دون جدوى" يقول عبيد.
مل تك ��ن الكلف ��ة املالي ��ة الت ��ي �أنفقه ��ا ه ��ادي
عبي ��د م�ص ��در قلق ��ه ،ب ��ل حج ��م امل�شكل ��ة
وات�ساعه ��ا و�ضع ��ف املعاجل ��ات احلكومية،
خا�ص ��ة بع ��د �أن زحف ��ت الزه ��رة و�أغلق ��ت
م�ش ��روع م ��اء الهيدر�س ��اوي يف غما� ��س يف
حمافظ ��ة الديوانية منذ ث�ل�اث �سنوات ،وال
زال ��ت تزح ��ف نح ��و بقي ��ة امل�شاري ��ع املائية
وت�ستعمرها.
يتكب ��د مزارعو ال ��رز ب�شكل خا� ��ص خ�سائر
مالي ��ة كبرية وتزداد خماوفهم يف كل مو�سم
�إذ يعت�ب�ر الرز من حما�صيله ��م الرئي�سة وقد
�أث ��رت الزه ��رة عل ��ى �سرع ��ة ري حقوله ��م،
فب ��دل �أن ت�ص ��ل املي ��اه خ�ل�ال �ساعت�ي�ن �إىل
احلق ��ول �أ�صب ��ح يحت ��اج امل ��زارع يوم�ي�ن
لت�أم�ي�ن و�صولها ،وذلك ب�سب ��ب م�ستعمرات
زه ��رة النيل بح�سب هادي عبيد ،م�شري ًا �إىل
ح�ص ��ول م�شاجرات مع اجله ��ات احلكومية
م ��ن قبل ع ��دد م ��ن املزارعني ب�سب ��ب �ضعف
�أدائها و�إجراءاتها.
وتكمن امل�شكل ��ة يف �أن الزهرة تغلق قنوات
مائية تغ ��ذي احلقول ،الأمر الذي ي�ؤدي اىل
ت�أخ ��ر ري املزروع ��ات وانخفا� ��ض ح�ص�ص
املزارع�ي�ن املائي ��ة ،فتزاح ��م املحا�صي ��ل
ال�صيفي ��ة املمي ��زة ب�إنتاجيته ��ا وتلح ��ق
اخل�سائر مب�ستقب ��ل الزراعة واالقت�صاد يف
املنطقة التي تعاين �أ�سا�س ًا من ارتفاع ن�سب
الفقر والبطالة.
الفاتنة الخبيثة

تعترب زهرة النيل عائ ًال للكثري من الأمرا�ض
واحل�ش ��رات الت ��ي ت�صيب املزروع ��ات مثل
حفار �ساق الذرة يف �آ�سيا والنيماتودا التي
ت�صيب ج ��ذور ال ��رز �إ�ضاف ��ة �إىل القوار�ض
التي ت�صيب العديد من املحا�صيل الزراعية،
كما �أنها تعترب عائ ًال للبعو�ض الناقل للمالريا
و�أمرا�ض �أخرى ت�صيب الإن�سان يف مناطق
كثرية يف الع ��امل مثل التيفوئيد والكولريا
والبلهار�سيا والديدان اخليطية وهي مكان
جتمع الثعابني ال�سامة واجلرذان والعديد
م ��ن الزواحف والتما�سي ��ح و�أفرا�س النهر
التي تعترب خطر ًا على حياة الإن�سان.
املوط ��ن الأ�صلي له ��ذه النبت ��ة املائية التي

الباحث عدنان الوكاع
تطف ��و عل ��ى �سطح امل ��اء ،بح�س ��ب الباحث
املتخ�ص� ��ص يف مكافح ��ة الأدغ ��ال عدن ��ان
ال ��وكاع ،ه ��و حو� ��ض نه ��ر الأم ��ازون يف
الربازي ��ل ،انت�ش ��رت �إىل �أمري ��كا ال�شمالية
وا�سرتالي ��ا وال�ص�ي�ن والهن ��د والياب ��ان
وجنوب �أفريقي ��ا ،ولها القدرة على العي�ش
يف �أن ��واع خمتلف ��ة من املياه وتع ��د الأنهر
واخللجان واجلزرات من الأماكن امل�شجعة
لنموها وتكاثرها .للزه ��رة �أ�سماء خمتلفة
مثل اجلحيم ،ال ��دوالر وال�شيطان اجلميل
ومت ت�صنيفه ��ا يف املو�سوع ��ة النباتي ��ة
م�ستعمرة،
الربازيلي ��ة ع ��ام  1823كنبت ��ة
ِ
وحتت ��ل موقع  20من بني مئ ��ة �أخطر دغل
يف العامل .وعلى رغم متيز الزهرة بجمال،
�إمن ��ا �سلوكها خبيث حي ��ث تنمو على �شكل
ب�ساط خ�ضري كثي ��ف ووا�سع فوق �سطح
امل ��اء وفق ًا للخبري يف ال�ش� ��أن الزراعي عبد
احل�سني املالكي.
متى وكيف دخلت العراق

بح�س ��ب الباح ��ث املتخ�ص� ��ص يف مكافحة
الأدغ ��ال عدن ��ان وال ��وكاع ،رئي� ��س ق�س ��م
عل ��وم املحا�صي ��ل احلقلي ��ة يف جامع ��ة
دي ��اىل ،دخلت زهرة الني ��ل �إىل العراق يف
منت�ص ��ف الثمانيني ��ات من الق ��رن املا�ضي
ولوحظ ��ت عل ��ى �ضف ��اف قن ��اة اجلي� ��ش

�شرق ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد وكان يت ��م بيعها
كنب ��ات للزين ��ة ،وانتقل ��ت فيم ��ا بع ��د �إىل
نه ��ر دي ��اىل ق ��رب م�صب ��ه يف نه ��ر دجل ��ة
جن ��وب العا�صمة .وانتقل ��ت من تلك القناة
تدريجي� � ًا �إىل مناط ��ق مائي ��ة خمتلف ��ة يف
اجلن ��وب ،ومت ��ددت �شم ��ا ًال حت ��ى و�صلت
اىل حمافظ ��ة نينوى .وي�ش�ي�ر الوكاع �إىل
�أن وج ��ود الزه ��رة وانت�شاره ��ا ال�سري ��ع،
يع ��د م�شكلة بيئي ��ة تزداد حجم ��ا يوم ًا بعد
ي ��وم ،خ�صو�ص� � ًا مع النق� ��ص احلا�صل يف
احل�ص ��ة املائية الالزم ��ة للزراعة من نهري
دجل ��ة والفرات� ،إ�ضاف ��ة �إىل اجلفاف الذي
ي�س ��ود املنطق ��ة وزيادة م�ساح ��ة الأرا�ضي
املطلوب ��ة للزراع ��ة؛ ذل ��ك �إنها ت�ش ��كل كتلة
خ�ض ��راء كب�ي�رة طافي ��ة وتعرق ��ل جري ��ان
املاء وحتجز امل ��اء �أينما وج ��دت .كما �إنها
تقلل م ��ن ال�سعة اال�ستيعابية لقنوات الري
والبزل والأنه ��ار ،ولها ت�أثريه مبا�شر على
ال�س ��كان املحلي�ي�ن ال ��ذي يعتم ��دون عل ��ى
الزراعة واملياه لت�أمني حياتهم.
تتجاوز ت�أثريات هذه امل�ستعمرة اخل�ضراء
نط ��اق عمل املزارعني وت�شم ��ل حتى نطاق
عم ��ل ال�صيادين حيث تقط ��ع عليهم الطرق
الت ��ي ي�سلكونه ��ا �أثن ��اء ال�صي ��د ،ناهي ��ك
ب�أنه ��ا �ض ��ارة للتن ��وع الأحيائ ��ي للأ�سماك
�أي�ض� � ًا .يق ��ول ال�صياد علي كاظ ��م من بلدة

ال�شنافي ��ة التابع ��ة ملحافظ ��ة الديواني ��ة:
"ت ��رك ال�صي ��ادون عملهم ب�سب ��ب انت�شار
الزه ��رة املت�ضاع ��ف� ،إذ و�ص ��ل �إىل مرحلة
قطع الطري ��ق املائي بع ��د انت�شارها و�سط
املم ��رات املائي ��ة ،حتى �إننا ن�ضط ��ر �أحيانا
�إىل فت ��ح جم ��ال �صغ�ي�ر ي�سم ��ح مب ��رور
زوارقن ��ا �إىل اجلان ��ب الآخ ��ر" .ويتاب ��ع
ه ��ذا ال�صي ��اد بالقول "هن ��اك مناطق مائية
هجرها ال�صيادين بعد قلة الأ�سماك فيها �أو
انعدامه ��ا �أحيانا ب�سبب زه ��رة النيل ،فيما
يبحث بع�ض منهم عن �أماكن �أخرى ،وترك
�آخرون عملهم لل�سبب ذاته".
وتقلل زهرة النيل م ��ن �سرعة التيار املائي
ال�ض ��روري لتزوي ��د الأ�سم ��اك امل�ستزرع ��ة
بالأقفا� ��ص العائم ��ة بالأوك�سج�ي�ن امل ��ذاب
ودف ��ع الف�ض�ل�ات وبقاي ��ا الغ ��ذاء .وي�شري
املخت� ��ص يف هند�س ��ة العل ��وم الزراعي ��ة/
الإنت ��اج احلي ��واين �أحم ��د اجلب ��وري اىل
خط ��ورة تواج ��د ه ��ذه النبات ��ات وغريها
بالق ��رب م ��ن م�شاري ��ع الأ�سم ��اك �أو �ضمن
بح�ي�رات الأ�سم ��اك ،ذاك �أنه ��ا ت�ستن ��زف
الأوك�سج�ي�ن امل ��ذاب يف امل ��اء ع ��ن طري ��ق
التنف� ��س يف �أوقات الليل عند توقف عملية
البن ��اء ال�ضوئي وتطرح غاز ثاين �أوك�سيد
الكارب ��ون ال ��ذي ي�سب ��ب م�ش ��اكل كب�ي�رة
للأ�سم ��اك �أبرزه ��ا االختن ��اق والنف ��وق.

بذور زهرة النيل
وت�ستقط ��ب الزه ��رة طي ��ور ًا و�سالح ��ف
و�أفاع ��ي ميك ��ن اعتبارها ع ��دوة للأ�سماك
وبيئاته ��ا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�سبب ��ات مر�ضي ��ة
�أخرى كالطفيليات والفطريات والبكرتيا.
وه ��ي بح�سب الباحث نف�س ��ه ،زهرة �سامة
وتر�س ��ب يف بع� ��ض �أج ��زاء جمموعه ��ا
اخل�ض ��ري العدي ��د م ��ن العنا�ص ��ر الثقيل ��ة
ال�سام ��ة كالر�صا� ��ص والنحا� ��س وغريها.
وي�ؤكد املخت�ص عدنان الوكاع على الت�أثري
الكب�ي�ر ال ��ذي ترتك ��ه الزه ��رة عل ��ى النقل
واملالح ��ة النهرية ،وت�سب ��ب �إعطاب ًا كثرية
يف ق ��وارب ال�صي ��د وتدف ��ع ال�صيادين �إىل
ا�سته�ل�اك الوق ��ود الإ�ض ��ايف نتيجة اجلهد
العايل املتولد عن حركة القوارب.
تكاثر الزهرة وت�أثيرها على البيئة

تتكاثر الزهرة �أو الفاتنة القاتلة عن طريق
التلقي ��ح الذات ��ي �أو التلقي ��ح اخللطي عرب
احل�شرات ،وتو ّلد نبت ��ة واحدة ()12000
بذرة ق ��ادرة على احلفاظ عل ��ى حيويتها لــ
 20عام� � ًا تقريب� � ًا يف الرطوب ��ة ،و� 6أ�شه ��ر
يف املن ��اخ اجلاف .وهي تع ��د من النباتات
الق ��ادرة عل ��ى �سرعة اال�ستجاب ��ة والتكيف
م ��ع التغ�ي�رات املناخي ��ة ،له ��ا ت�أث�ي�ر �سيئ
عل ��ى النظ ��ام البيئ ��ي املائ ��ي ج ��راء منعها
و�ص ��ول ال�ضوء للكائن ��ات املائية الأخرى،
ناهي ��ك با�ستهالكها كمي ��ات هائلة من املياه
التي ت�ص ��ل  % 96-93من وزنها .وي�ؤدي

موته ��ا وحتلل خالياه ��ا اىل ادخال كميات
كبرية م ��ن امل ��واد الع�ضوي ��ة �إىل املاء مما
ي�ؤدي �إىل خف�ض نوعيته.
وي�شري عدنان ال ��وكاع اىل �أن منو الزهرة
ال�سري ��ع ي�ؤث ��ر عل ��ى مول ��دات الطاق ��ة
الكهربائي ��ة عن ��د ال�سدود وي�سب ��ب �ضغط ًا
ديناميكي ًاعليه ��ا وقد ي� ��ؤدي �إىل تدمريها،
ناهيك بعرقلة حركة املياه يف قنوات الري
والبزل خ�صو�ص ًا عند البوابات املائية.
معالجات

رغ ��م ا�ستح ��داث مديري ��ات معاجل ��ة زه ��رة
النيل والأع�ش ��اب املائية يف العام  2005من
قب ��ل احلكومة العراقي ��ة لكن ذل ��ك مل ي�شفع،
ث ��م توقف ��ت �أعم ��ال املكافح ��ة لع ��دة �سنوات
ومت ا�ستئنافه ��ا ع ��ام  2016عندم ��ا ا�ستفحل
االنت�شار .وب�سبب مقاومتها للظروف البيئية
وتكاثره ��ا ال�سري ��ع �أ�صبح موظف ��و الدائرة
يعتق ��دون ب� ��أن الق�ض ��اء عليه ��ا "م�ستحي ��ل"
كما يقول مه ��دي خ�ضري عبيد م�س�ؤول قاطع
حمافظة الديوانية ملعاجلة الزهرة.
وبح�س ��ب خ�ضري ف� ��إن �إج ��راءات احلكومة
ملكافحته ��ا تت ��م با�ستخ ��دام اجله ��ود الآلي ��ة
والب�شرية واال�ستعان ��ة باملتعهدين .وترتكز
اجله ��ود احلكومي ��ة عل ��ى الأنه ��ر الرئي�سة،
ومب ��ا �أن وجودها يف الأنهر الفرعية ال ي�ؤثر
على املج ��رى الرئي� ��س ملياه املحافظ ��ة عاد ًة
ال يت ��م االهتمام به ��ا ب�شكل كب�ي�ر ،كما �أثرت

ال�ضائقة املالية عل ��ى جهود املكافحة بح�سب
خ�ضري.
وي�ش�ي�ر املخت� ��ص �أحم ��د اجلب ��وري يف
ه ��ذا ال�سي ��اق اىل وج ��ود ثالث ط ��رق ميكن
ا�ستعماله ��ا للتخل� ��ص م ��ن الزه ��رة ُتع ��رف
بالطريق ��ة امليكانيكي ��ة �أو الفيزيائي ��ة
ع�ب�ر ا�ستخ ��دام املع ��دات والآلي ��ات الثقيل ��ة
كاجلرافات والأ�س�ل�اك املعدنية التي ت�سحب
بالآلي ��ات الثقيل ��ة ومن ث ��م ن�ص ��ب امل�صدات
يف عر� ��ض املقط ��ع املائ ��ي للنه ��ر ملن ��ع عودة
رايزوم ��ات �أو النبات نف�سه وه ��ذه الطريقة
رغ ��م حمدوديته ��ا �إال �إنه ��ا معتم ��دة ل ��دى
احلكومة.
تع ��رف الطريق ��ة الثاني ��ة بالبيولوجي ��ة،
تتلخ� ��ص با�ستخ ��دام �أن ��واع م ��ن الأ�سم ��اك
الع�شبي ��ة والقارت ��ة مث ��ل �أ�سم ��اك ال ��كارب
الع�شبي والأ�سم ��اك املحلية العراقية القارتة
كالبن ��ي ،وذلك ع�ب�ر �إطالق �أع ��داد كبرية من
ه ��ذه الأ�سم ��اك يف مناط ��ق تواج ��د النبت ��ة.
تعي� ��ش الأ�سم ��اك عل ��ى عليه ��ا وغريه ��ا م ��ن
النباتات املائية ال�ض ��ارة خالل فرتة منوها،
�إمنا ي�ش�ت�رط عدم �صي ��د الأ�سم ��اك يف فرتة
منوه ��ا ،ناهي ��ك بال�صي ��د غ�ي�ر القان ��وين
م ��ن خ�ل�ال ا�ستعم ��ال الكهرب ��اء واملبي ��دات
وال�سم ��وم الت ��ي تعم ��ل عل ��ى اختف ��اء ه ��ذه
الأ�سم ��اك من البيئة املائي ��ة نهائي ًا .وبح�سب
اجلبوري ف�إن ��ه ميكن اال�ستعان ��ة مبفرت�سي
النب ��ات الطبيعي�ي�ن وتوطينه ��ا يف �أماك ��ن
وج ��ود النبات عل ��ى �سبيل املث ��ال هناك نوع
م ��ن اخلناف� ��س ي�سم ��ى Neochetina
 eichhorniaeوهي تعترب مفرت�س طبيعي
ميك ��ن �أن تتغ ��ذى على النبات ��ات وهي ت�ضع
بيو�ضها داخ ��ل �أوراق وباقي �أجزاء الزهرة
فعندم ��ا تفق� ��س البيو� ��ض تب ��د�أ حوري ��ات
ويرق ��ات احل�ش ��رة بالتغذي ��ة ال�شره ��ة عل ��ى
النبات .واختتم اجلب ��وري حديثه بالإ�شارة
�إىل الطريق ��ة الكيميائية ،وه ��ي الأخرية� ،إذ
ميكن من خالله ��ا مكافحة زهرة النيل والتي
ت�شم ��ل املبيدات الكيميائي ��ة �إال �أنه ال ين�صح
با�ستخدامه ��ا لأنه ��ا �ست�ؤث ��ر عل ��ى ال�صح ��ة
العام ��ة للإن�س ��ان كم ��ا �ست�ؤث ��ر �سلب� � ًا عل ��ى
الأحياء املائية.
*ه ��ذا املو�ض ��وع مت �إع ��داده بالتع ��اون م ��ع
 Clingendael InstituteوFPU

ف�����ي م����ح����اول����ة الم���ت�������ص���ا����ص غ�������ض���ب ال���م���ت���ظ���اه���ري���ن

ح��ك��وم��ة ذي ق���ار ت��م��ن��ح ع�����دد ًا م���ن ال��ق��ائ��م��م��ق��ام��ي��ن �إج������ازات �إج��ب��اري��ة
 ذي قار  /ح�سني العامل
يف الوق ��ت ال ��ذي ت�صاع ��دت في ��ه ح ��دة
التظاه ��رات املطلبي ��ة الداعي ��ة لإقال ��ة
امل�س�ؤول�ي�ن الفا�شل�ي�ن والفا�سدي ��ن
واملتلكئني يف تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية
للمناط ��ق ال�شعبي ��ة يف حمافظ ��ة ذي قار
� ،أقدم ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة اىل اعتم ��اد
تكتي ��ك جدي ��د للتعاط ��ي م ��ع مطال ��ب
املتظاهري ��ن الداع�ي�ن للتغي�ي�ر  ،وذل ��ك
م ��ن خ�ل�ال من ��ح ع ��دد م ��ن القائممقامني
م ��ن بينه ��م قائممقاما اجلباي� ��ش و�سوق
ال�شيوخ �إجازات اعتيادية و�إجبارية ملدة
حم ��ددة يف حماول ��ة المت�صا� ��ص غ�ضب
املتظاهري ��ن  ،الذي ��ن مازال ��وا يج ��ددون
فعالياته ��م املطلبي ��ة يف العدي ��د م ��ن
الوحدات الإدارية يف املحافظة املذكورة
لليوم ال�ساد�س على التوايل.
وقرر حمافظ ذي قار ناظم الوائلي م�ؤخر ًا
منح قائممقام �سوق ال�شيوخ ح�سني فرج
�إج ��ازة �إجبارية اىل ما بعد عيد الأ�ضحى
 ،فيم ��ا من ��ح قائممق ��ام ق�ض ��اء اجلباي�ش
عب ��د الكاظم مل ��ك طاهر �إج ��ازة اعتيادية
مل ��دة ع�ش ��رة �أي ��ام ،وذل ��ك المت�صا� ��ص
غ�ض ��ب املتظاهرين املت�صاعد يف املناطق
املذكورة التي �شهدت فعاليات احتجاجية
متثل ��ت بغلق مباين القائممقاميات وعدد
من الدوائر احلكومي ��ة ناهيك عن �إغالق

الطرق الرئي�سة بالإطارات املحروقة
وج ��اء يف وثيق ��ة �ص ��ادرة م ��ن حمافظة
ذي ق ��ار اطلع ��ت عليها امل ��دى �أنه " مينح
قائمق ��ام اجلباي�ش عبد الكاظم ملك طاهر
�إج ��ازة اعتيادي ��ة لع�شرة �أي ��ام ابتدا ًء من
احل ��ادي والع�شري ��ن م ��ن مت ��وز احلايل
ويكل ��ف قائمقام ق�ض ��اء الإ�ص�ل�اح �أحمد
ناظ ��م الرمي� ��ض ب� ��إدارة الق�ض ��اء حل�ي�ن
انتهاء الإجازة املمنوحة".
فيم ��ا �أعلن حمافظ ذي ق ��ار ناظم الوائلي
يف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة تابعته ��ا املدى
ي ��وم الأربع ��اء (  22مت ��وز  ) 2020ع ��ن
من ��ح قائممق ��ام ق�ض ��اء �س ��وق ال�شي ��وخ
ح�سني فرج �إج ��ازة �إجبارية ملا بعد عطلة
عي ��د الأ�ضح ��ى ،م ��ن دون ذك ��ر الأ�سباب
التي دعته التخاذ القرار املذكور.
و�شه ��د ق�ض ��اء اجلباي� ��ش ال ��ذي ت�ش ��كل
مناط ��ق الأه ��وار معظم م�ساحت ��ه ويبعد
عن مركز مدينة النا�صرية بنحو(  90كم
�شرق ��ا ) ت�صعيد ًا جدي ��د ًا يف التظاهرات
املطلبية التي �شارك فيها املئات من �أهايل
الق�ض ��اء املذك ��ور � ،إذا �أق ��دم املتظاهرون
عل ��ى غل ��ق مبن ��ى قائممقامي ��ة اجلباي�ش
و�إح ��راق الإطارات لقط ��ع الطرق امل�ؤدية
له ��ا احتجاج ًا عل ��ى ت ��ردي اخلدمات يف
الق�ض ��اء املذك ��ور ،مطالب�ي�ن يف الوق ��ت
نف�سه ب�إقالة القائممقام من من�صبه.
يف حني توا�صل ��ت التظاهرات يف �سوق

ال�شي ��وخ (  29ك ��م جن ��وب النا�صري ��ة )
للي ��وم اخلام�س على الت ��وايل  ،و�شهدت
الفعاليات االحتجاجي ��ة ت�صعيد ًا وا�سع ًا
متث ��ل بغلق مبنى القائمقامي ��ة واملطالبة
ب�إقال ��ة القائممقام ومدراء الدوائر ناهيك
عن غلق الدوائر احلكومية وقطع الطرق
امل�ؤدي ��ة اىل مدخ ��ل الق�ض ��اء والط ��رق
الرئي�سة التي تربط ق�ضاء �سوق ال�شيوخ
مبدين ��ة النا�صري ��ة وكرم ��ة بن ��ي �سعي ��د
والعكيك ��ة ومنطقة تل اللح ��م بالإطارات
املحروقة.
وق ��ال املتظاه ��ر عل ��ي ال�سعي ��دي للمدى
�إن " املئ ��ات م ��ن �أه ��ايل �س ��وق ال�شي ��وخ
يوا�صلون التظاهر على مدى خم�سة �أيام
للمطالبة ب�إقال ��ة قائممقام الق�ضاء ح�سني
ف ��رج وجميع م ��دراء الدوائ ��ر احلكومية
يف الق�ض ��اء " ،مبين� � ًا �أن " الق�ضاء يفتقر
لأب�س ��ط اخلدم ��ات الأ�سا�سية ويف جميع
القطاع ��ات ناهيك ع ��ن االنقط ��اع املتكرر
للتيار الكهربائي ".
ودعا ال�سعيدي هيئة النزاهة وامل�س�ؤولني
يف حمافظة ذي قار اىل فتح حتقيق مبلف
اخلدم ��ات والك�شف عن م�ص�ي�ر  ١١مليار
دين ��ار كان ��ت ق ��د خ�ص�ص ��ت يف ال�ساب ��ق
لتح�س�ي�ن اخلدم ��ات يف الق�ض ��اء املذكور
" ،مبين� � ًا �أن " �أه ��ايل �سوق ال�شيوخ مل
يلم�س ��وا �أي حت�س ��ن باخلدم ��ات رغم ما
ي�ش ��اع عن �إنف ��اق �أم ��وال �ضخمة يف هذا

املجال ".
و�أك ��د املتظاه ��ر عل ��ي ال�سعي ��دي �أن "
التظاه ��رات �ستتوا�ص ��ل حل�ي�ن �إقال ��ة
امل�س�ؤول�ي�ن الفا�شل�ي�ن والفا�سدي ��ن
و�إحالته ��م اىل الق�ض ��اء " ،م�ش ��دد ًا �أن "
�أهايل �س ��وق ال�شيوخ ل ��ن ير�ضخوا بعد
اليوم لتدخ ��ل الأحزاب لفر�ض م�س�ؤولني
فا�شل�ي�ن وفا�سدي ��ن عل ��ى �إدارة الق�ض ��اء
وذل ��ك يف �إ�ش ��ارة لدع ��م قائممق ��ام �سوق
ال�شي ��وخ م ��ن قبل �شخ�صي ��ات حم�سوبة
على التيار ال�صدري".
وتابع ال�سعيدي �أن " الأهايل لن تر�ضيهم
احلل ��ول الرتقيعي ��ة وه ��م ي�ص ��رون على
تبن ��ي حلول جذري ��ة للأزم ��ات وامل�شاكل
املتفاقم ��ة الت ��ي بات ��ت تع�ص ��ف بحي ��اة
املواطنني وتفاقم معاناتهم".
ويف ذات ال�سي ��اق جت ��دد التظاهرات يف
ق�ض ��اء الإ�صالح (  45كم �شرق النا�صرية
) للي ��وم الراب ��ع عل ��ى الت ��وايل للمطالبة
بتوف�ي�ر اخلدم ��ات و�إقال ��ة م�س�ؤول�ي�ن
حمليني  ،فيما جت ��ددت االحتجاجات يف
ق�ض ��اء الرفاعي (  80كم �شمال النا�صرية
) لليوم اخلام�س على التوايل احتجاج ًا
على ت ��ردي الواق ��ع اخلدم ��ي واالنقطاع
املتك ��رر للتيار الكهربائ ��ي يف ظل �أجواء
�ساخن ��ة وارتفاع غري م�سب ��وق بدرجات
احل ��رارة الت ��ي تتج ��اوز ن�ص ��ف درج ��ة
الغلي ��ان  ،و�شه ��دت التظاه ��رات قط ��ع

العقود يف �شركة نفط ذي قار اىل �إ�صدار
�أوامر مبا�شرة لهم و�إدراج التخ�صي�صات
املالية لرواتبهم �ضمن قانون موازنة عام
.2020

للط ��رق الرئي�س ��ة بالإط ��ارات املحروق ��ة في ��ه تظاه ��رة ليلي ��ة يف ق�ض ��اء �س ��وق
وال�سيم ��ا الطري ��ق الرئي� ��س الرابط بني ال�شي ��وخ جنوب ��ي النا�صري ��ة للمطالب ��ة
ب�إقال ��ة قائممق ��ام الق�ض ��اء والتحقيق يف
النا�صرية والعا�صمة بغداد.
يف حني جت ��ددت التظاهرات الليلية يوم م�ص�ي�ر  11ملي ��ار دين ��ار  ،دع ��ا موظف ��و
اجلمعة (  24متوز  ) 2020احلا�شدة يف
ق�ض ��اء الفه ��ود (  61كم �ش ��رق النا�صرية
تتقدم م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة
) احتجاج� � ًا على ت ��ردي اخلدمات و�سوء
جتهيز الكهرباء.
والفنون باحر التهاين والتربيكات للزميل
وكان املئ ��ات من املتظاهري ��ن الغا�ضبني
يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار اقتحم ��وا ي ��وم
االح ��د (  19مت ��وز  ) 2020ال�سي ��اج
اخلارجي ملبنى املحافظة وذلك بعد جتدد
التظاهرات املطالبة ب�إقالة مدراء الدوائر
احلكومي ��ة الذي ��ن ج ��رى تعيينه ��م وفق
مبد�أ املحا�ص�صة احلزبية  ،وفيما لوحوا
ب�إقال ��ة املحاف ��ظ يف حال تل ��ك�أ مبحا�سبة
امل ��دراء املقال�ي�ن وتقدميه ��م اىل الق�ضاء
� ،أعل ��ن حماف ��ظ ذي ق ��ار وع�ب�ر ت�سجيل
فيديوي ع ��ن �إطالق عدة ق ��رارات �إدارية
تت�ضم ��ن امل�صادق ��ة عل ��ى �إقال ��ة قائمق ��ام
النا�صري ��ة و�إقال ��ة وتغي�ي�ر  8م ��دراء
ور�ؤ�س ��اء وح ��دات �إدارية وذل ��ك بعد �أن
متمنيني لهما دوام الهناء وال�سعادة وحياة
تعذر علي ��ه مواجهة ح�ش ��ود املتظاهرين
زوجية �سعيدة وبالرفاء والبنني
والتحدث �إليهم ب�صورة مبا�شرة.
وكانت التظاه ��رات املطلبية يف حمافظة
ذي قار قد جت ��ددت خالل الأ�سبوع الأول
م ��ن �شهر �أي ��ار  2020يف مواق ��ع متفرقة
م ��ن املحافظة  ،ففي الوقت الذي انطلقت

حارث زهري عبدالأمري
مبنا�سبة عقد قرانه على
الأن�سة زهراء �سمري حممد
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وزير الريا�ضة ال�سابق �أحمد ريا�ض يبوح لـ

بحقائق الملف :140

اختفاء مبلغ  7مليارات و 500مليون دينار في ذمة الأولمبية مطلع !2019

� س ّلم��ت بي��دي جمل���س الق�ض��اء الأعل��ى اخل��روق احلم��راء  ..و�أطال��ب درج��ال بفت��ح ملف��ات االحت��ادات وجلن��ة الق��رار
 ح���م���ودي ���ش��ري��ك ل��ج��ن��ت��ن��ا ف���ي ك���ل ق���رارات���ه���ا  ..وال ���س��ل��ط��ة ع��ل��ى (ال���م�ل�اع���ب) ����س���وى ���ص��اح��ب��ة االم���ت���ي���از!

تح�س�س من التقاطعات وت�صفية الح�سابات  ..و�آل��ي��ة توزيع الأم���وال ج��اءت بقرار دول��ي غير قابل للنقا�ش
 ال��دي��وان
ّ
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

الدول ��ة �أي ��ن يذهب امل ��ال الريا�ض ��ي منذ عام
 2003حت ��ى تاريخ �ص ��دور القرار  140يف
 15ني�س ��ان  ،2019وال �أعني الرقابة املالية
خمت�ص ��ة تثبت مالحظاتها
الت ��ي لديها �شعبة
ّ
عل ��ى املخالف ��ات يف مئ ��ات امللف ��ات ويبق ��ى
الق ��ول الف�صل فيه ��ا يعود للق�ض ��اء ،فالرقابة
يف الق ��رار  140تطوّ رت من رقابة مالية اىل
رقاب ��ة م�ساءل ��ة عن مدى �صحّ ��ة ال�صرف يف
هذا املكان �أم ال.
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طالب الدكتور �أحمد ريا�ض وزير
ال�شباب والريا�ضة ال�سابق الوزير
الحالي عدنان درجال بفتح ملف
لجنة القرار  140وجميع ملفات
االتحادات لبيان الحقائق �أمام
الجميع ،وترحيل الخروق ب�صنوفها
الثالثة الى الق�ضاء لمحا�سبة
ممن ث ّب َت
الفا�سدين
ّ
والمزورين ّ
عليهم ديوان الرقابة المالية خروق
عدة منذ عام  2003حتى الآن،
مبين ًا �أن عمل لجنة القرار 140
كان ناجح ًا في �شتى الظروف ولم
ت�ستهدف قراراته ال�شخو�ص ،بل
الق�ضايا التي ا�ستغ ّلها المنتفعون
مرت على الريا�ضة
في �أ�سو�أ حقبة ّ
طالبه الجمهور بالتخ ّل�ص منها،
كا�شف ًا عن اختفاء مبلغ  7مليارات
و 500مليون دينار كانت الأولمبية
قد ا�ستلمته للأ�شهر كانون الثاني
و�شباط و�آذار من عام  2019ال يُعرف
م�صيرها حتى الآن وتم توثيق
ذلك بموجب تقرير ر�سمي ً�س ّلم الى
ديوان الرقابة.

ج ��اء ذل ��ك يف حدي ��ث ف ��وق الع ��ادة �أدىل ب ��ه
د.ريا�ض جلريدة املدى ،تناول فيه كل �ش�ؤون
العمل الوزاري خالل ف�ت�رة عمل جلنة القرار
 140برئا�س ��ة ع�ص ��ام الدي ��وان وخلف ��ه �أكرم
نعي ��م ،وحقيق ��ة تواجد الكاب�ت�ن رعد حمودي
يف اللجن ��ة و�أ�سباب ع ��دم توقيعه على بع�ض
حما�ضرها ،وم�ص�ي�ر القرار  140بعد �صدور
قانون الأوملبية  29ل�سنة  2019و�أ�سباب عدم
�صرف م�ستح ّقات حم� � ّرري جريدة (املالعب)
واجله ��ة امل�س�ؤول ��ة ع ��ن ذل ��ك ،و�أم ��ور �أخرى
تطالعونها يف اجلزء الأول من احلوار.
م�شروعي لم يتوقف

الخروق الحمراء

ق��رار بال�ص��رف �إال بع��د ورود �أوام��ر
بذلك؟

نحت ��اج اىل �أكرث من �أرب ��ع �سنوات لإكمال كل
امللف ��ات العالق ��ة ال�سيم ��ا �أن البي ��ت الريا�ضي
ومع ��ه ال�شبابي يحتاجان اىل �إع ��ادة تنظيمه
م ��ن الناحي ��ة القانوني ��ة والإداري ��ة� ،إذا م ��ا
علمن ��ا �أن البيت ال�شبابي ي ��كاد يكون معدوم ًا
من �أي قوان�ي�ن و�أنظمة خا�صة ب ��ه ،وبا�شرنا
حينه بالتن�سيق م ��ع جلنة ال�شباب والريا�ضة
الربملاني ��ة مل�أ�س�س ��ة قوان�ي�ن (برمل ��ان ال�شباب
 ،والعم ��ل الطوع ��ي ،واخلدم ��ة ال�شبابي ��ة
واالقت�صاد ال�شباب ��ي) وكانت اللجنة متفاعلة
ج ��د ًا م ��ع كل طروحاتن ��ا ،وعل ��ى �صعيد بيت
الريا�ضة كانت اخلالفات حادّة فيه ،والقوانني
�شب ��ه ّ
معطل ��ة ،وج ��رى التع ��اون م ��ع جلن ��ة
ال�شباب والريا�ضة �أي�ض ًا لر�سم خارطة طريق
م�شرتك ��ة وذهبنا اىل امل� ّؤ�س�س ��ات الدولية من
�أج ��ل �إي�ضاح ال�ص ��ورة  ،وكان ��ت ثقتهم عالية
ب�أننا �سننجح ،وبالفعل خرجنا بقانون مُنجز
للأوملبي ��ة وبق ��راءة �أوىل لقان ��وين الأندي ��ة
واالحت ��ادات ،و�إذا م ��ا �أكم� � َل م ��ن ج ��اء بعدنا
للقوان�ي�ن والأنظم ��ة وفق� � ًا للمعاي ��ر الدولية
�سيك ��ون البيت الريا�ض ��ي م�ؤ ّمن� � ًا و�سامل ًا من
�أي ت�صدّع.

 بعد مغادرتك الموقع  ،ت�ساءل كثيرون
هل م��ا زال��ت الريا�ض��ة العراقي��ة ت�شغل
تفكيرك ،وتثير اهتمامك؟

مواقع المنتفعين

 ال ميك ��ن ب�سهول ��ة �أن �أت ��رك امل�ش ��روع الذيب ��د�أتُ به والأمان ��ة التي حت ّمل ��تُ م�س�ؤوليتها
بذريعة مغادرة املوقع ،فقبل ت�س ّنمي من�صبي
وزي ��ر ًا لل�شباب والريا�ضة ي ��وم الأحد الثامن
والع�شري ��ن م ��ن ت�شري ��ن الأول ع ��ام ،2018
كن ��تُ �أف ّك ��ر �أ�س ��وة بالريا�ضي�ي�ن كي ��ف جن ��د
احلل ��ول مل�ش ��اكل الريا�ض ��ة؟ وبع ��د دخ ��ويل
ال ��وزارة ازدادتْ م�س�ؤوليات ��ي لت�شري ��ع
القوانني وترتيب االنظم ��ة الداخلية ،وكانت
الآلية املو�ضوعة لإجناز املهام مرتبطة بفرتة
زمني ��ة مل ت�سعفن ��ي عل ��ى مدى �سن ��ة ون�صف
�أي لغاي ��ة انته ��اء مدة ا�شتغ ��ايل يف ال�ساد�س
م ��ن �أي ��ار  ،2020لك ��ن امل�ش ��روع مل يتو ّقف،
وم ��ا زل ��ت �أق� �دّم امل�ش ��ورة وامل�ساع ��دة حملي ًا
ودولي� � ًا يف كيفي ��ة معاجل ��ة امل�ش ��اكل وبع�ض
الهف ��وات متى م ��ا ُطلب مني ذل ��ك ،حتى ُنكمل
خارط ��ة الطريق التي ت�ص ��ل اىل نهايات تليق
بالريا�ض ��ة العراقية  .له ��ذا �أنا موجود يف �أي
ق�ضي ��ة ولي� ��س بال�ض ��رورة �أن �أظه ��ر للإعالم
لأحتدّث عنها ،املُهم �أن �أ�سهم يف �إيجاد نتيجة
تر�ضي الريا�ضيني وواقع الريا�ضة.

 كان لل�ضغ ��ط اجلماه�ي�ري �ض ��د بع� ��ض�أ�صحاب املواقع املنتفعني يحمّلني م�س�ؤولية
كب�ي�رة لتخلي� ��ص الريا�ضة م ��ن حُ قب ��ة �سيّئة
هيمن ��ت عليه ��ا امل�صال ��ح ال�شخ�صي ��ة ،ف�أغلب
الأن�شط ��ة ال�سنوية للأندي ��ة واالحتادات ذات
طبيع ��ة روتيني ��ة ،ومل تك ��ن فعّال ��ة �أو ت�صنع
منتخب� � ًا ميك ��ن �أن تراه ��ن عل ��ى م�شاركات ��ه
العربي ��ة يف �أدن ��ى تقدي ��ر! ظ ّل ��ت م�ش ��اركات
الع ��راق عادي ��ة و�شبه هام�شي ��ة والنتائج غري
ا�س � ْ�ب عليه ��ا� ،إن جئنا باملرك ��ز الأخري �أو
محُ َ
الو�س ��ط بف ��ارق الأه ��داف �أو دونه ��ا ال يه ��م
ل ��دى م�س� ��ؤويل املنتخب ��ات ،املُه ��م �أن مفهوم
امل�ش ��اركات اخلارجية لدى �أغل ��ب االحتادات
ه ��ي واجب ��ة ،بينم ��ا ال�صحي ��ح كي ��ف تخطط
للإجن ��از فيها وحتققه .ه ��ذا املو�ضوع ي�ش ّكل
علي ،فهناك ا�سماء يف الريا�ضة
�ضغط� � ًا كبري ًا ّ
العراقية ال تبايل لكيفي ��ة الظفر بالإجناز ،بل
كي ��ف ت�ستم ��ر � 15أو � 20سن ��ة عل ��ى ح�س ��اب
تراجع اللعبة �أو النادي!

بيتا الريا�ضة وال�شباب

ْ
أنجزت في
 م��ا المهام الت��ي ت�شعر بانه��ا �
ت�ضط��ر لمغ��ادرة الموقع
وقته��ا قب��ل �أن
ّ
بعد ت�شكيل حكومة م�صطفى الكاظمي؟

� -أب ��د ًا  ،مل تكن امل� �دّة كافية للعمل والإجناز،

 ما �أب��رز الملفات الريا�ضي��ة التي �شك ّلت
عبئ ًا عليك خالل فترة ا�ستيزارك؟

ح�سا�سية الديوان
ّ

 ه��ل ج��اء خي��ارك لت�شكي��ل اللجن��ة
الم ّ
نفذة للقرار الحكومي ،140
الخما�سية ُ
برئا�سة ع�صام الديوان ،منا�سبا؟ً

 كل التقدي ��ر لرئي�س اللجنة ع�صام الديوان،لكن ��ه مل يواف ��ق عل ��ى ت� �وليّ امله ّم ��ة يف بادئ
الأم ��ر ،و�أن ��ا من �أجربت ��ه على ذل ��ك ان�سجام ًا

م ��ع م�س�ؤوليت ��ه يف ال ��وزارة كموظ ��ف دول ��ة
بعي ��د ًا عن ر�أي ��ه ال�شخ�ص ��ي الراف� ��ض ،وعزا
موقف ��ه ب�أنه لدي ��ه تقاطعات �سابق ��ة مع بع�ض
الأ�شخا�ص يف االحت ��ادات ،و�أي قرار يتخذه
ُف�سر بدافع ت�صفية ح�سابه ،ف�أقنعته �أن
ُر مّب ��ا ي ّ
عمل ��ك ب�شكل �صحيح ل ��ن يو ّلد �أي ��ة ح�سا�سية
ل ��ك ولغ�ي�رك ،وبا�شر عمله مبهني ��ة وجت ّرد مل
ف�سرتها
حتبطهم ��ا بع�ض قرارات اللجنة التي ّ
بع�ض االحتادات ب�أنه ��ا ت�ستهدف �شخو�صها،
لكن احلقيق ��ة �أن �صوت الدي ��وان ميثل واحد
من خم�سة �أع�ضاء �إ�ضافة اىل دوري كم�شرف،
وحت ّم ��ل الع ��بء الأكرب يف �صناع ��ة القرارات
ب�شراكة الكابنت رعد حمودي.
توقيع حمودي

 لك��ن حمودي ل��م يكن ّ
يوق��ع على �أغلب
القرارات في محا�ضر اللجنة؟

 الأم ��ر يع ��ود له ،يف �أغل ��ب االجتماعات كانّ
يطلع على �صرفيات االحتادات ويو ّقع عليها،
وحت ��ى لو مل يو ّق ��ع على بع�ضها فه ��و حا�ضر
يف االجتم ��اع واملفرو� ��ض �أن يثبّت اعرتا�ضه
�ضد �أي خلل �إن وجد ويُبدي وجهة نظره على
ال ��ورق يف الفق ��رة املعنية ،فعن ��د ح�صول �أي
م�ساءلة يف يوم ما ميكنه �أن يُديل مبوجب ما
و ّثق ��ه يف املح�ضر موافق� � ًا �أو راف�ض ًا ،لكن من
غ�ي�ر املقبول �أن يح�ضر االجتماع رمبا يوافق
عل ��ى القرار �شفوي� � ًا لكنه مل يو ّق ��ع فمن يُثبّت
موقف ��ه ر�سمي� � ًا؟ القانون ال يَعد ع ��دم التوقيع
موقف رف�ض ل�صاحبه ،بل ما يُبيّنه حتريري ًا.
الطلب الأولمبي

 ه��ل �أن تو�صي��ف حم��ودي ف��ي اللجن��ة
�شريك �أم مراقب؟

 �شري ��ك ويناق�ش ويكت ��ب ر�أيه عندما يُطلبمن ��ه ،وكل املحا�ضر مثبتة وحمفوظة ،خا�صة
الق ��رارات الأخ�ي�رة بع ��د ا�ست�ل�ام �أك ��رم نعيم
عطوان رئا�سة اللجنة ،وا�ستغربتُ ورود كتاب
من اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية بتوقيعه يطلب
املخ�ص�صة
فيه بيان تفا�صيل �ص ��رف الأموال
ّ
للأوملبية ،واحلقيقة �أنها ُ�صرفت بكتب موقعة
من حمودي نف�سه حيث كان يطلب من اللجنة
� 140صرف مبل ��غ ما ويُناق� ��ش الطلب �أ�سوة
باالحت ��ادات ويت ��م ال�ص ��رف مبوجب ��ه� ،أي ال
ميك ��ن ل� �ـ � 140أن ت�صرف مبل ��غ اىل الأوملبية
م ��ن دون علم الأخرية ،وهذا الأمر كان يجري
دون خل ��ل من ��ذ ت�شكي ��ل اللجن ��ة ،ومل تبق �أي
م�شكلة �إال وحُ ّلت.
م�ستحقات (المالعب)

� إال م�شكل��ة جري��دة المالع��ب ،لم يزل
زمال�ؤن��ا محرومي��ن م��ن م�ستحقاته��م
ثمة �أمر يمنع من ال�صرف؟!
المالية ،هل ّ

 -نع ��م ظ ّل ��ت م�شكل ��ة جري ��دة (املالع ��ب) م ��ن

دون ح ��ل ،ف�ل�ا ميكن للجن ��ة الق ��رار � 140أن
ت�صرف �أم ��وال لأ�شخا� ��ص ال ميتلكون �أوامر
�صرف ،وكنا نطالب الأوملبية تزويدنا ب�أوامر
ال�ص ��رف القدمية بكل الأن ��واع (عقود  ،مُنح ،
روات ��ب ثابتة  ،نظام قطع ��ة) مع حتديد املبلغ
الكلي املطلوب و�أبواب �صرفه ،وت� ّأخر �أر�سال
وف�صلتْ
القوائم �إىل �شهر كانون الأول ّ 2019
�آلية ال�صرف فيه ��ا .بالن�سبة لوزارة الريا�ضة
ال ت�ستطي ��ع �إيق ��اف جري ��دة (املالع ��ب) وال
ا�ستئن ��اف ا�صدارها ،فلي�س ف�ل�ا �سلطة عليها
�س ��وى الأوملبي ��ة �صاحب ��ة االمتي ��از ،وم�صري
ال�ص ��رف و�إيقاف ��ه مرتب ��ط بق ��رار رئي�سه ��ا
رع ��د حم ��ودي لأن ��ه �أدرى مب�ل�اك التحري ��ر
وا�ستحق ��اق كل �شخ�ص .وهنا ات�ساءل هل �أن
جمي ��ع ال�صحف يف العراق ت�أخ ��ذ �أموالها من
احلكومة؟ �أبد ًا  ،لديها �أبواب �أخرى تعمل من
�أجل ت�أمني موارده ��ا ،واحلكومة غري جُمربة
على �صرف كل ما تريده الأوملبية ،وبناء على
عالق ��ة ال�صحفيني بالأوملبي ��ة يفرت�ض بهم �أن
يعاتبوه ��ا على ت�أخ�ي�ر �ص ��رف ا�ستحقاقاتهم
ويقول ��وا له ��ا �أن اجلري ��دة تابع ��ة ل ��كِ  ،وهذا
يلزم ��كِ �إيج ��اد �آلي ��ة ت�ؤمّن حقوقن ��ا اىل حني
وربا حتدّد
ع ��ودة احلكومة لتغطية �أموال ��كِ مّ
الأوىل �أب ��واب �ص ��رف جدي ��دة لي� ��س بينه ��ا
اجلري ��دة �أو مفا�صل �أخرى ،هنا ال ب ّد �أن جتد
الأوملبية جه ��ة راعية متنح الأم ��وال ملح ّرري
اجلري ��دة �أ�سوة ب�صحف كثرية ّ
تغطي نفقاتها
من خالل الإعالنات وال�شركات الداعمة.
حماية قانونية

 و�أي��ن م�صلح��ة الأولمبي��ة ف��ي ت�أخي��ر
قوائم العاملين في جريدة (المالعب)؟

 ال �أع ��رف بال�ضب ��ط ،رمب ��ا لزي ��ادة ال�ضغطالإعالم ��ي عل ��ى اللجن ��ة  140باعتب ��ار �أن
حقوقه ��م غ�ي�ر م�صروف ��ة من ��ذ بداي ��ة الأزمة
و�أغلبه ��م حمتاج�ي�ن للم ��ال ،علم� � ًا �ألتقي ��ت
برئي� ��س حتري ��ر اجلري ��دة خالد جا�س ��م �أكرث
من م� � ّرة ،و�أكدتُ عليه �أن ي ��زوّ د اللجنة 140
ب�أوام ��ر َمن ��ح روات ��ب ال�صحفي�ي�ن ،وقل ��تُ له
�أريد �أن �أحم ��ي موظفي القانونية واملالية يف
الوزارة من م�ساءل ��ة الرقابة املالية عن كيفية
�ص ��رف الأموال جلري ��دة )املالع ��ب( من دون
�أمر �صرف؟ وعندم ��ا وردتنا القوائم واجهتنا
م�شاكل كثرية منها عدم وجود بع�ض اال�سماء
و�أخ ��رى جرى تقلي ��ل رواتبه ��ا ،وا�شتكوا يل
فقلت له ��م �أذهبوا اىل الأوملبي ��ة وا�ستف�سروا
 ،وبالفع ��ل ذهب ��وا اليه ��ا وج ��اءوا يل بكت ��اب
مُلحق بالأ�سماء ووافق ��ت عليها كلها و�أدخلنا
ا�ستحقاق جريدة املالع ��ب �ضمن موازنة عام
� 2020إال �أنها مل ت�صرف حتى الآن.
اختفاء مبلغ!

 هذا يعني �أن اللجنة  140لي�ست �صاحبة

 نع ��م غري معنية بال�صرف من عدمه ،فالقرار 140ي�ش�ي�ر اىل مهمة رئي�س ��ة وهي مراقبتها
مق�سم ��ة،
الأم ��وال امل�صروف ��ة� ،أي الأب ��واب ّ
بدليل �أن اللجنة  140ت�س ّلمت املهمّة منذ �شهر
ني�سان  ،2019ولكن ه ��ل �س�أل رجال الإعالم
�أين �أختف ��ى مبلغ (�سبعة مليارات وخم�سمائة
مليون دينار) للأ�شه ��ر الثالثة الأوىل من عام
 2019مُ�ست ّل ��م م ��ن قبله ��ا؟ حت ��ى الآن ال �أحد
يعلم �أين �أنفق!

 وم��اذا يجيب رعد حم��ودي كونه ع�ضواً
في اللجنة 140؟

 كان يطالبنا ب�أر�س ��ال ُكتب ر�سمية للأوملبيةليت�سنى لها ال ��رد ،وبالرغم من توجيه اللجنة
� 140أربع ��ة كت ��ب ر�سمي ��ة اىل الأوملبي ��ة
لال�ستف�سار عن م�صري املبلغ ف�أنها ال جتيب!
 لكن��ه موجود معك��م منذ ني�س��ان 2019
كيف لم يُجبكم على كتبكم؟

 لأننا بد�أنا اال�ستف�س ��ار عن مبلغ  7ملياراتو 500ملي ��ون دين ��ار يف �شه ��ر كان ��ون الأول
 2019عندم ��ا با�ش ��رت الرقاب ��ة املالية تدقيق
الأم ��وال امل�صروف ��ة م ��ن اللجن ��ة  140نهاية
الع ��ام املا�ض ��ي لإج ��راء املطابق ��ة والت�سوية،
وطلب ��تْ م ّنا تقدمي ك�شف بال�صرف منذ ال�شهر
الأول اىل ال�شهر الأخري ،فقلنا لها �إننا ت�س ّلمنا
امله ّم ��ة بداية ال�شه ��ر الرابع ،ف�أك ��دت �أنها غري
معنية بذلك ،املهم لديها وجود ك�شف متكامل،
فدرجن ��ا يف تقريرن ��ا املايل النهائ ��ي �أننا غري
م�س�ؤول�ي�ن عن م�ص�ي�ر الأموال للف�ت�رة من 1
كان ��ون الثاين اىل اخلام�س ع�ش ��ر من ني�سان
 2019وربطن ��ا �ص ��ور كت ��ب اال�ستف�س ��ار
الأربع ��ة املوجّ هة للأوملبية وطلبنا من الرقابة
�أن ت�ستف�سر عن م�ص�ي�ر الأموال من الأوملبية
ذاتها.
تحقيق وزاري

 كي��ف تع ّلق على مطالبة البع�ض الوزير
عدنان درجال بالتحقيق في الملف 140
بتهمة وجود خروق مالية؟!

 املل ��ف  140وا�ض ��ح يف كل الظ ��روف التيواجهه ��ا ،وبالن�سب ��ة للأ�صوات الت ��ي تطالب
الوزي ��ر عدنان درج ��ال بفتح امللف ظ ّن� � ًا منها
ب� ��أن جلنته فا�س ��دة ،ف�أن ��ا �أ�ض� � ّم �صوتي معها
و�أطالب ��ه �أي�ض� � ًا بفت ��ح مل ّف ��ات خ ��روق كل
االحت ��ادات الريا�ضية ،هناك مالحظات مثبتة
من قبل اللجان الفنية واملراقبة تت�ضمّن عديد
اخلروق ،و�أمتنى �أن تر�سل اىل الق�ضاء مثلما
ه ّم�شتُ على تلك املل ّفات ومل ت�سنح يل الفر�صة
مبتابعته ��ا ب�سبب انتهاء مدة اال�ستيزار ،و�إذا
كان ��ت جلنة الق ��رار  140فا�س ��دة لتذهب هي
الأخرى اىل الق�ضاء.
رقابة م�ساءلة

 بمجم��ل �أداء رئي���س و�أع�ض��اء اللجنة
مهمتهم؟
 ،140هل تراهم نجحوا في ّ

 نع ��م  ،جنح ع�ص ��ام الدي ��وان يف الت�صدّياىل َمه ّم ��ة كبرية يف بدايته ��ا ،وا�ستطعنا �أن
نعرب مع ��ه املرحلة مبا له ��ا وعليها ،وحت ّققت
نتائج جي ��دة كونه ��ا و�ضعت ركائ ��ز ر�صينة
لرقاب ��ة امل ��ال امل�ص ��روف م ��ن الدول ��ة اىل
االحت ��ادات ،وه ��ي امل ��رة الأوىل التي تعرف

��ن ّ
 ف��ي �سي��اق ال�ش���أن المال��يَ ،م ْ
عط��ل
تنفي��ذ الم��ادة ثالث�� ًا ف��ي الق��رار 140
الخا�ص��ة بتدقي��ق الح�ساب��ات المالي��ة
والختامي��ة للأولمبي��ة م��ن ع��ام 2003
على �أن ترفع تقاري��ر دورية الى رئي�س
مجل���س ال��وزراء ال�ساب��ق الدكتورعادل
عبدالمهدي ،والحقيق��ة �أنه لم يتلق �أي
تقرير ح�سب معلومة م�صدر موثوق؟!

 مل ّتعط ��ل امل ��ادة ثالث� � ًا ،جلنتن ��ا �أكمل ��ت
التقاري ��ر مب ��ا متوف ��ر م ��ن معلوم ��ات ك ��ون
معظمه ��ا لدى اللجن ��ة الأوملبي ��ة ،وبحوزتنا
كتب �ص ��ادرة من دي ��وان الرقاب ��ة املالية اىل
مكت ��ب رئي�س جمل�س الوزراء ت�شري اىل عدم
تع ��اون الأوملبية م ��ع موظف ��ي الرقابة حيث
ذهب ��وا �أكرث من م ��رة اىل مق ّره ��ا ومل يُ�سمح
له ��م بالدخ ��ول ،ث ��م �ص ��در توجي ��ه بت�سهي ��ل
مهمته ��م ،و�أعدّوا تقارير مالية �ص ّنفت ح�سب
اخل ��رق (الأحمر والع ��ادي والإداري) ومعها
املعاجل ��ات ،و ُرفع ��تْ ن�سخ منه ��ا اىل اللجنة
الأوملبية و�أخرى اىل رئي�س جمل�س الوزراء
وثالث ��ة اىل هيئ ��ة النزاه ��ة ،وبي ��دي �س ّلمت
مل ّفات اخلروق احلمراء اىل جمل�س الق�ضاء
الأعلى ،واخلروق ت�شمل �أغلب االحتادات �إما
ب�سيط ��ة �أو فيها خلل كبري ج ��د ًا مثل �صكوك
ب�ل�ا ر�صي ��د وم ��زوّ رة ،وم�ستندات م ��زوّ رة،
وملف ��ات غري مكتملة ،و�سف ��رات وهمية كلها
مثبتة وحوّ لت اىل الق�ضاء.
رئا�سة �أكرم

� إذا كان��ت الأم��ور جي��دة واللجنة 140
ْ
أف��دت ف��ي
نجح��ت ف��ي �أعماله��ا مثلم��ا �
الحديث ،لماذا ا�ستبدلت ع�صام الديوان
ب�أكرم نعيم عطوان؟

 يف العم ��ل الإداري ،حتت ��اج اىل مراح ��ل�أحيان� � ًا لإجناز مهمتك ،املرحل ��ة الأوىل فنية
بحتة نحت ��اج فيها اىل رج ��ل ريا�ضي ،وكان
�أمامن ��ا الوكيل ع�ص ��ام الدي ��وان وامل�ست�شار
ح�سن كرمي فت ّم تكليف الأول برئا�سة اللجنة
الفني ��ة والث ��اين بلجن ��ة اخل�ب�راء و�سلمن ��ا
الدكتورع�ل�اء عبدالقادر جلنة املتابعة ،وبعد
اجن ��از كل التقاري ��ر اخلا�ص ��ة به ��ذه اللجان
�أ�صبحت مهمّتنا �إدارية وقانونية ،وهنا كان
ال ب� � ّد �أن تناط رئا�س ��ة اللجنة  140ب�شخ�ص
متم ّر� ��س فيهم ��ا دون �أن يعن ��ي ذل ��ك تق�صري
الدي ��وان يف عمله ،فتم اختي ��ار �أكرم ل�سببني
�أو ًال لكفاءت ��ه �إداري� � ًا وقانوني� � ًا ،وثاني ًا للجم
�أف ��واه املغر�ض�ي�ن واملت�صيّدي ��ن واملُ�شهّرين
باللجن ��ة ،و�أكم ��ل الرج ��ل امل�س�ي�رة بنج ��اح
يت�ص ��ل ب�سلفه الديوان وم ��ن عمل معهما يف
تنفي ��ذ القرار  140الذي يعد �أقوى قرار �أعاد
عني الدولة على املال الريا�ضي.
م�صير 140

 م��ا م�صير القرار  140اليوم ،هل �أنتفت
الحاجة له �أم لم ي��زل فاع ً
ال ب�أطر عمل
جديدة؟

 �أ�صل القرار يفيد بانتفاء احلاجة له مبج ّردت�شريع قانون اللجنة الأوملبية ،لهذا توجّ هنا
اىل جمل� ��س الوزراء بعد �صدور القانون 29
وعدّلنا القرار  140ب�إج ��راء يخ�ص الأموال
الت ��ي ت�ص ��رف م ��ن وزارة املالي ��ة اىل وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ومنه ��ا اىل االحت ��ادات
وللأوملبي ��ة مبا�ش ��رة ،ويف ع ��ام � 2021إن
�شاء الله �ستطبّق ر�ؤيتنا �أن كل احتاد تناق�ش
موازنت ��ه و ُتق� � ّر وترف ��ع م ��ن خ�ل�ال وزارة

الريا�ضة اىل وزارة املالية وحال �إقرارها من
الأخرية تدخ ��ل امليزانية اخلا�ص ��ة باالحتاد
يف ح�ساب ال ��وزارة ومنه ��ا اىل ح�سابه� ،أي
�أن االحت ��اد �سيع ��رف ميزانيت ��ه كامل ��ة من ��ذ
بداي ��ة ال�سن ��ة ،وال ّ
تتدخ ��ل وزارة الريا�ض ��ة
يف �ش�ؤون ��ه ،ب ��ل تتاب ��ع �آلي ��ة �صرفياته فقط
�إن كان ��ت �ضمن ما �أق� � ّر �أم مخُ الفة ،وبالن�سبة
للرقاب ��ة املالي ��ة �سرتاق ��ب اخل ��روق الإدارية
واملالية.
لجان جديدة

 ف��ي �ض��وء م��ا �أو�ضح��ت ،ه��ل ت�ؤك��د �أن
الق��رار  140ال وجود له كالتزام حكومي
من طرف الوزير عدنان درجال لمتابعة
ّ
ظ��ل غي��اب
ومراقب��ة االتح��ادات ف��ي
الأولمبية؟

 ال وج ��ود للجان املتابع ��ة واخلرباء حالي ًا،يفرت� ��ض ب ��وزارة الريا�ض ��ة ت�شكي ��ل جل ��ان
وفق ًا لآلية ال�صرف اجلديدة ،وقبل مغادرتي
من�صب ��ي �ش ّكل ��ت ق�سم� � ًا يرت�أ�س ��ه الدكت ��ور
موفق عبدالوه ��اب ي�شغل مهمة معاون مدير
الرتبية البدنية ل�ش�ؤون الأندية واالحتادات،
ويقت�صر عمله على متابعة �إجراءاتهما املالية،
وبذلك يكون  140قد ا�س ُتنفِد ك�إجراء ملرحلة
ما�ضية �أعقبت انتخابات املكتب التنفيذي يف
 15و� 16شب ��اط  2019التي �أبطلها الق�ضاء
الحق� � ًا� ،أم ��ا التقاري ��ر وامللف ��ات املت�صل ��ة به
تبقى مفتوحة وحتت ��اج اىل املتابعة ،وهناك
�أموال موجودة يف ح�ساب  140بحاجة اىل
موافقة �صرف من وزارة املالية وهي خا�صة
ب�أن�شط ��ة وفعاليات �شهري كانون الأول لعام
 2019وكان ��ون الثاين لعام  2020بانتظار
املوازنة اجلديدة� ،إ�ضاف ��ة اىل وجود ملفات
مثبّت فيها خروق ��ات فنية و�إدارية وقانونية
يفرت�ض حال �إكمالها و�إحالتها اىل الق�ضاء.
ميزانية االتحادات

تمت
 وم��ا ه��ي الآلي��ة الجدي��دة الت��ي ّ
الموافقة عليها من ِقبل وزارة المالية؟

 �ص ��در ق ��رار ملجل� ��س ال ��وزراء ي�ش�ي�ر اىلالتن�سيق بني وزارت ��ي "ال�شباب والريا�ضة"
و"املالي ��ة" لتهيئ ��ة �آلي ��ة �ص ��رف لالحتادات،
و�أجن ��زت ،ومت �إقراره ��ا م ��ن مكت ��ب رئي�س
ال ��وزراء والأمان ��ة العامة ملجل� ��س الوزراء،
و ُرفع ��ت اىل وزارة املالي ��ة ووافق ��ت عليه ��ا،
وفتح ��ت ح�ساب� � ًا جدي ��د ًا با�س ��م االحت ��ادات
تدخل في ��ه الأموال ث ��م تقوم دائ ��رة الرتبية
البدني ��ة ب�ص ��رف م ��ا يل ��زم ل ��كل احت ��اد م ��ن
ا�ستحقاق ��ات الأ�شهر الأربع ��ة الأوىل من عام
 2020وبعدها الأ�شه ��ر املتبقية ،وهكذا �آلية
ت�سه ��ل عمل االحت ��ادات و�ستج ��د ميزانياتها
مر�صودة يف ح�ساباتها لعام كامل.
�آلية بموافقة دولية

ف�س��ر �سح��ب المل��ف المال��ي
 البع���ض ّ
لالتح��ادات م��ن الأمي��ن المال��ي ال�سابق
للجنة الأولمبية لوجود ُ�شبهات ف�ساد �أو
عمليات تالعب �أو ابتزاز �أو �شكاوى �ضده
�صحة ذلك؟
ما ّ

 مل نق ��م ب�أي عم ��ل بدافع ال�شخ�صن ��ة ،ف�آليةال�ص ��رف املعتمدة حظي ��ت مبوافقة الأوملبية
الدولي ��ة ،و�أك ��دت عليه ��ا يف كل اجتماعاتها
معنا بح�ضور الكاب�ت�ن رعد حمودي �صاحب
اجله ��ود الكب�ي�رة يف اتخاذن ��ا الآلي ��ة ذاتها،
طالب امل�س�ؤول الدويل
م ��ع العلم �إن حمودي َ
ب�إبع ��اده ع ��ن مل ��ف �أم ��وال االحت ��ادات ،فر ّد
علي ��ه (�إن االحت ��ادات م�ستق ّل ��ة وال عالق ��ة
لك ��م ب�أمواله ��ا � ..أنتم م�س�ؤول ��ون عن �أموال
الأوملبي ��ة فق ��ط) وله ��ذا يف تعدي�ل�ات قانون
الأوملبي ��ة املرق ��م  29ل�سن ��ة  2019املُر�سل ��ة
من قانونية اللجنة الأوملبي ��ة الدولية وردتْ
عب ��ارة باخل ��ط الأحم ��ر يف الفق ��رة 4 – 11
(تقدّم املُن ��ح املالية احلكومية اىل االحتادات
مبا�شرة دون املرور باللجنة الأوملبية) �أي �أن
امل�س�ألة غري قابلة للنقا�ش!

 -يتبع غد ًا االثنني -

اخ���ت���ب���ار ���ص��ع��ب ل��ع��ل��ي ع����دن����ان مب���واج���ه���ة ����س���ب���ورت���ن���غ ك��ان�����س��ا���س
 بغداد  /حيدر مدلول
ينتظر فريق فانكوفر وايتكاب�س لكرة القدم اختبار ًا �صعب ًا
يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة فجرغ ��د االثن�ي�ن بتوقيت بغ ��داد �أمام
فري ��ق �سبورتنغ كان�سا� ��س �سيتي �ضم ��ن مناف�سات الدور
ثم ��ن النهائ ��ي من ال ��دوري الأمريكي لكرة الق ��دم الذي مت
ا�ستكمال ��ه يوم التا�سع من �شهر متوز احلايل مبوجب �آلية
جديدة مت اعتماده ��ا من خالل توزيع الأندية  24اىل �ست
جمموع ��ات ووفق ًا الج ��راءات �صحّ ية وقائي ��ة واحرتازية

بع ��د �أربعة �أ�شهر م ��ن التوقف اال�ضط ��راري نتيجة ّ
تف�شي
فايرو�س كورونا امل�ستجد منذ �آذار املا�ضي.
ومت ّكن علي عدنان وزم�ل�ا�ؤه من خطف بطاقة الت�أهل اىل
ال ��دور ثمن النهائي بعد ح�ص ��ول فريقهم على �أف�ضل فريق
ثال ��ث يف املجموع ��ات ال�س ��ت بال ��دور الأول م ��ن الن�سخة
احلالية لل ��دوري الأمريكي لكرة القدم �إ ْث ��ر احتالله املركز
الثال ��ث بر�صي ��د  3نقاط من ف ��وزه يف اللق ��اء الأخري على
فري ��ق �شيكاغ ��و فاير بنتيج ��ة ( )0-2مقاب ��ل خ�سارته يف
اللقاءي ��ن الأوّلي�ي�ن �أمام فريق �سان خو�سي ��ه ايرتكويك�س

مت�ص ��در ترتيب املجموع ��ة الثانية بنتيج ��ة ( )4-3و�أمام
فري ��ق �سياتل �ساون ��درز الو�صي ��ف ( )3-0يف حني جنح
فري ��ق �سبورتنغ كان�سا� ��س �سيتي من االنتق ��ال اىل الدور
ذات ��ه بعد ت�صدره ترتيب فرق املجموعة الرابعة بر�صيد 6
نقاط من انت�صاره يف مباراتني كولورادورابيدرز بنتيجة
( )2-3وعل ��ى فريق ريال �سالت ليك ( )0-2مقابل هزميته
�أمام فريق ميني�سوتا يونايتد الو�صيف بنتيجة (.)2-1
ومت ّر كتيبة املدرب الكندي مارك دو�س �سانتو�س بظروف
�صعب ��ة ج ��د ًا خ�ل�ال م�شواره ��ا يف الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن

ال ��دوري الأمريك ��ي لك ��رة الق ��دم نتيج ��ة غياب ع ��دد كبري
م ��ن �صفوفه ��ا ب�سبب خ�شيته ��م من تع ّر�ضه ��م اىل الإ�صابة
بجائح ��ة كورون ��ا ويق ��ف يف مقدمته ��م لوكا� ��س كافاليني
وفري ��دي مونت�ي�رو وتو�س�ي�ن ريكت� ��س يف ظ� � ّل مكوثه ��م
الطوي ��ل ملدة �شه ��ر يف جممع (دي ��زين واي ��د وورلد �أوف
�سورت� ��س) يف مدين ��ة فلوري ��دا الأمريكية حت ��ى �أن النجم
علي عدنان مت و�ضع ��ه كخيار امل�شاركة كحار�س مرمى يف
حال ��ة تع ّر�ض احلار�س الأ�سا�سي اىل الإ�صابة يف مواجهة
فري ��ق �شيكاغ ��و فاي ��ر حي ��ث �ش ��ارك يف جزء م ��ن الوحدة

التدريبي ��ة الأخرية للتعوّد على كيفية حرا�سة �شباك مرمى
فريقه ونال الإ�شادة والإح�سان من بقية زمالئه يف الفريق
حيث �ستكون مهمة الفريق �شبة م�ستحيلة يف جتاوز عقبة
فريق �سبورتنغ كان�سا�س �سيتي بحكم �أن الأخري من الفرق
املناف�سة عل ��ى اللقب وي�ض ��م يف �صفوفه العبني حمرتفني
م ��ن �أوروب ��ا ومنه ��م بوليدووروجر وجادي كين ��دا ف�ض ًال
ع ��ن �أن املباراة الأخ�ي�رة التي جمعتهم ��ا يف بداية املو�سم
احلايل �ضمن دوري املنطقتني ال�شرقية والغربية الذي مت
�إلغا�ؤه من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم �أنتهت

مل�صلحته بنتيجة (. )1-3
وكان املدافع علي عدنان قد جنح يف ت�سجيل الهدف الأول
له يف م�شواره باملو�سم احلايل مبرمى فريق �سان خو�سيه
ايرثكويك� ��س يف الدقيقة ال�سابعة من املباراة املثرية التي
مت ّك ��ن فيها الأخري م ��ن التغ ّل ��ب بنتيج ��ة ( )3-4ووا�صل
عدن ��ان تق ��دمي عرو�ضه املتم ّي ��زة عندما لع ��ب دور ًا م�ؤثر ًا
يف �إح ��راز الهدف الفوز الأول عندما م� � ّرر كرة جميلة اىل
زميل ��ه مريي�س داخ ��ل منطقة جزاء �شيكاغ ��و فاير ا�سكنها
يف ال�شباك.
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تحدي التفكير النقدي مقابل الحفظ والتلقين
التلقين �آفة غزت مناهج التدري�س ،فلم يعد للأ�ستاذ دور �إال النقل الآلي للمعلومات �سواء
عن طريق الإلقاء �أو الكتابة على ال�سبورة ،وهو م�صيدة للطالب من ناحية جعله �سلبي ًا
�أثناء الدر�س ،وح�ضوره الدر�س ال يزيد وال ينق�ص وال ي�ضيف جديداً على ما يوفره
الكتاب المدر�سي لغر�ض الح�صول على �أعلى الدرجات في االمتحانات ( .)1لقد لعب
التلقين والحفظ دوراً �أ�سا�سي ًا في بناء المناهج منذ ت�أ�سي�س المدر�سة الحديثة والتي
تمثلت تاريخي ًا بالمقرر الدرا�سي الذي يجب على الطالب تعلمه مما �أدى الى التركيز على
كمية المعلومات التي يت�ضمنها الكتاب التدري�سي من دون مراعاة الأهداف ومخارج التعلم
للمادة التعليمية  ،وبعدم مراعاة عمر الطالب ،وباعتبار المدر�س هو الحجر الأ�سا�س
والتلميذ المتلقي ال�سلبي في العملية التعليمية ف�أ�صبحت العملية التعليمية� ،سواء في
واع ،وقيام االمتحانات
المدر�سة �أو الجامعة عبارة عن تلقين المعلومات تلقينا �أعمى غير ٍ
على تذكر المعلومات واجترارها.

ويف مقابل التلقني يعت�ب�ر التفكري النقدي
بدي ًال للك�س���ل العقلي الذي ي�سببه التلقني،
و ُيع ّرف بكونه القدرة على حتليل الطريقة
التي نفكر بها ،وتقدمي الأدلة على الأفكار،
ب���د ًال من جم���رد قب���ول املنط���ق ال�شخ�صي
كدلي���ل كاف ( .)2وميك���ن احل�ص���ول على
العديد م���ن الفوائد كنتيجة لإتقان مهارات
التفك�ي�ر النقدي ،مثل التحكم ب�شكل �أف�ضل
بو�سائ���ل التعل���م واالت�ص���ال اخلا�ص���ة
بن���ا لأج���ل التع���رف عل���ى وجه���ات النظر
الأخرى.
التفك�ي�ر النق���دي ه���و ،باخت�ص���ار ،توجيه
ذات���ي ،وان�ضب���اط ذاتي ،ومراقب���ة ذاتية،
وتفك�ي�ر ت�صحيح���ي ذات���ي ( .)3وه���و
يفرت�ض م�سبق ًا موافقة على معايري �صارمة
للتمييز ،و�إرادة واعية ال�ستخدامها .وهو
ينطوي على التوا�صل الفعال وقدرات حل
امل�ش���اكل وااللت���زام للتغلب عل���ى النزعات
الذاتية والت�سلطية.
ال�س�ؤال الذي �أح���ب طرحه هنا هو :ما هو
الو�ضع احلايل للتفكري النقدي يف التعليم
العايل العراقي؟
للأ�س���ف ،تظه���ر امل�شاه���دات ث�ل�اث حقائق

مزعجة ،لكنها بالكاد تكون جديدة:
 يفتق���ر معظ���م �أع�ض���اء هيئ���ة التدري����سباجلامع���ات وعل���ى جمي���ع امل�ستويات �إىل
مفهوم جوهري للتفكري النقدي.
 ال ي���درك معظ���م �أع�ضاء هيئ���ة التدري�س�أنهم يفتقرون �إىل مفهوم جوهري للتفكري
النق���دي ،ويعتق���دون �أنه لي����س مهما طاملا
"يفهم" الطالب الدر�س.
 املحا�ض���رة ،واحلف���ظ ع���ن ظه���ر قل���ب،وع���ادات التذكر ق�ص�ي�رة املدى ال تزال هي
القاع���دة يف التدري����س اجلامع���ي والتعلم
اليوم.
ً
متثل هذه احلقائق الثالث جمتمعة عقبات
خطرية �أمام الإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي الأ�سا�س
وطوي���ل امل���دى ،ف�ل�ا ميك���ن تبدي���ل ط���رق
التدري�س �إال عندما ت�ستند �أهداف وخمارج
التعل���م واالختبارات على حتقيق م�ضامني
التفك�ي�ر النق���دي و�سيتم حتقي���ق ذلك فقط
عندم���ا ي���درك امل�س�ؤولون و�أع�ض���اء هيئة
التدري����س طبيعة وم�ضم���ون وقوة مفهوم
التفكري النقدي ،وكذلك عند اكت�ساب نظرة
ثاقب���ة �إىل ال�سلبيات والآث���ار املرتتبة على
فقدانه ،ويبقى ال�س����ؤال املهم بدون �إجابة

وه���و هل هم قادرون عل���ى حتقيق �إ�صالح
�أكادميي فعال .فعندم���ا يكون لدى �أع�ضاء
هيئ���ة التدري�س فكرة غام�ض���ة عن التفكري
النق���دي� ،أو اختزاله �إىل منوذج تخ�ص�ص
واحد (كما هو احل���ال يف تدري�س التفكري
النق���دي م���ن خ�ل�ال من���وذج "املنط���ق" �أو
"مهارات الدرا�س���ة") ،ف�إنه يعوق قدرتهم
عل���ى تبديل طرق تدري�سه���م� ،أو اىل زيادة
ممار�سات التدري�س والتعلم الفعالة.
ت�ؤك���د اجلامع���ات العاملي���ة عل���ى �أهمي���ة
التفك�ي�ر النق���دي خ�صو�ص��� ًا اجلامع���ات
االمريكية باعتباره حمور التعلم ،والواقع
�إن التفك�ي�ر النقدي �أ�صبح يف نواح عديدة
مرادف��� ًا للتعليم العايل وجند ه���ذا الت�أكيد
يف �إعالن���ات اجلامع���ات ويف �صفحاته���ا
االلكرتوني���ة .و�أدن���اه عين���ة �صغ�ي�رة من
الأه���داف والر�سائ���ل تو�ضح ه���ذا الت�أكيد
عل���ى �أهمية التفكري النق���دي كما هو معلن
عليها من قبل اجلامعات:
"ت�سع���ى اجلامعة �إىل تعزي���ز يف طالبها
املراقب���ة الدقيق���ة والتفك�ي�ر النق���دي
والإب���داع والت�أم���ل الأخالق���ي والتعب�ي�ر
احلر")Fordham University( .

قناطر

� أ.د .حممد الربيعي

"تع���زز اجلامع���ة اال�ستف�س���ار الفك���ري
والتفك�ي�ر النق���دي ،و�إع���داد اخلريج�ي�ن
الذين �سيكونون قادة فعالني ."..
()Towson University
"توف���ر الكلي���ة للطالب املعرف���ة ومهارات
التفك�ي�ر النق���دي واخل�ب�رة الإبداعي���ة
الت���ي يحتاجونه���ا للتنقل يف بيئ���ة عاملية
معق���دة"College of Liberal Arts,( .
)University of Nevada
�صنف تقرير رئي�س �صادر
يف ع���ام ُ ،2006
عن احتاد ي�ضم �أكرث من � 400صاحب عمل
يف الوالي���ات املتح���دة "التفك�ي�ر النقدي"
باعتب���اره �أك�ث�ر امله���ارات املرغوب���ة ل���دى
�أ�صح���اب العم���ل اجلدد .وق���د احتل مرتبة
�أعل���ى من مه���ارات "االبت���كار" و "تطبيق
تكنولوجيا املعلومات" .ومن املثري للده�شة
�أن  ٪ 92.1اعت�ب�روا التفكري النقدي مهم ًا،
لك���ن  ٪ 69.6من �أ�صح���اب العمل اعتربوا
طلب���ة املدار����س العلي���ا "�ضعيف��� ًا" يف هذه
املهارة الأ�سا�سية ،والي���وم يدرك �أ�صحاب
العمل ب�ش���كل متزايد �أن ما هو مطلوب يف
اخلريجني لي�س الكثري من املعرفة التقنية
واملهني���ة ،ولك���ن امله���ارات التطبيقي���ة،

ً
ف�ص�ل�ا يف كت���اب �أو فيدي���و ويطل���ب من���ه
ً
�أن يحلله���ا نقدي���ا .كما ميك���ن للطالب تعلم
الو�ص���ول �إىل ا�ستنت���اج خا����ص من خالل
�إعداد موقف���ه ال�شخ�صي على ق�ضية مثرية
للجدل يف �إحدى موا�ضيع املقرر .وينبغي
�أن تكون ورقة حتليل الطالب جزء ًا رئي�س ًا
م���ن العمل يف املق���رر .والطريق���ة الأخرى
لت�شجيع التفك�ي�ر النقدي هي ال�سيمنارات
النقدية .هذه ال�سيمن���ارات قد تكون حول
�أفكار �أو نتائج من مقالة خمتارة من جملة
علمي���ة (والتي يج���ب على الطال���ب الدفاع
عنه���ا �أو مهاجمتها) .وي�ش ّدد امل�ؤلفون على
�أن���ه عند ت�صمي���م موا�ضيع التعل���م لتعزيز
التفك�ي�ر النق���دي ،ينبغي للم���رء �أن ي�سعى
�إىل الطرق التي متكّن الطالب من ممار�سة
التفكري النقدي بد ًال من جمرد مراقبة ذلك.

وخا�صة مهارات التفكري النقدي .ويقال �أن
ه���ذه املهارات مهمة �أي�ض��� ًا داخل ال�شركات م�صادر:
نف�سها باعتبارها حم���ركات لفهم املوظفني  1-الربيع ��ي ،حمم ��د ( )2015م�أ�س ��اة التلق�ي�ن
واحلف ��ظ يف نظ ��ام التعلي ��م العراق ��ي .جري ��دة
و�صنع القرار.
يط���رح كل م���ن كر�ست�ي�ن ف�ي�ردي وج���ون املدى ،عدد 3516
فريدي ( )4خطوات عملية ميكن اعتمادها
2- Critical Thinking
مل�ساع���دة الط�ل�اب عل���ى تطوي���ر مه���ارات
– – Training Materials
التفك�ي�ر النق���دي ،والت���ي ميك���ن تطبيقها
corporatetrainingmaterials.com
يف اجلامع���ات العراقي���ة ،ت�ستن���د كل م���ن
امله���ام عل���ى الرغب���ة يف تعزي���ز بعدين من https://corporatetrainingmaterials.
com/course/Critical_Thinking
ال�سل���وك العلم���ي ال���ذي يعتقدان �أن���ه �أمر
حا�س���م يف التفك�ي�ر النق���دي :ا�ستع���داد
3- Doane University. Benefits of
للت�س���ا�ؤل والتحقيق والت�شكي���ك ،بد ًال من
critical thinking. Website: http://
قب���ول الأف���كار والأ�سالي���ب والبيانات من
الآخري���ن .يف املق���ررات الت���ي ت�ؤك���د على www.doane.edu/facstaff/resources/
cetl-home/31812
التفك�ي�ر النق���دي ،يجب �أن يك���ون الطالب
على ب ّين���ة من �أن املواقف واملهارات ميكن
4- Furedy C. and Furedy J. J.
تطويرها على حد �سواء من خالل التفكري
(1983) Ways to promote critical
الذاتي والتفاعل مع غريهم من الطالب.
thinking in higher education. The
هن���اك العدي���د من الط���رق الت���ي ميكن بها
Higher Education Research and
تكيي���ف املناهج واملق���ررات م���ع متطلبات
Development Society of Australasia
خمتل���ف الظ���روف التعليمية .عل���ى �سبيل
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املث���ال يق���دم للطال���ب مقال���ة �أو كتاب��� ًا �أو

���س��ن��وات م���ن االن��ت��ظ��ار و���س��ن��وات م���ن ال��ي ��أ���س

رحي
القول في ف�ضل ِ
الح اّلوي على ال ِّب ّ

طالب عبد العزيز

�إذا كان ُ
�شيخنا �أبو عثمان بن بحر اجلاحظ قد اجلنينة واجلزائر والطوي�سة �أبع َد يف تف�ضيلهم
اجلواري
بني
البديعة
ر�سائله
إحدى
فا�ضل يف �
الربحي يف حدائقهم على احلِ لاّ وي يف ب�ساتيننا
ّ
والغِ لمان ،و�أتى يف (حما�سنه وا�ضداه) على كثري نقول :ما �أنتم بغار�سني وال �أهل نخل ،وال
مما يت�شابه يف طوله وق�صره ،وخلوته و�إمتالئه ت�ؤمتنون يف املفا�ضلة بني �أ�صنافه ،و�إن غر�ستم
وح�سنه وقبحه ،وقوته و�ضعفه واىل ما �شاء الله حوايل دوركم امل ُ
طرمح
واملرتامح منه ،و�سمعتُ
َ
َ
من التامثالت يف كتابه (املفاخرة بني اجلواري �أنكم جعلتم من البرِ ح ّية نخلة ال غريها ،وذهبتم
الغلمان) فقد �شاقنا �أن نتحدث يف �أف�ضال الأر�ض يف �أن�سابها وانتخابها ما ذهبتهم ،حتى ظنَّ � ُ
أهل
واملاء والنخل والدنانري ،بعد �أن وجدنا فيما بغداد والعراق �أنْ لي�س يف الب�صرة العظمى �إالها
وجدنا بيننا ،من �أهل الأر�ض واملاء والنخل ،من نخل ًة ،ما هكذا والله ،و�إنني ،لأ نتقي من �أ�صنافه
الوي ،وما �أدراك ما
الب�صريني ،من ما زال يفاخر بني �أ�صناف الرتب واحد ًة ال �أكرث ،ف�أقول :احلِ
ُّ
احلالوي ،هذا الذي ّ
واملياه والزروع ،ومن ينتقي من الأر�ض ما
يب�ش ُر الب�صريني باخلري قبل
ّ
ي�صلح لهذه ،وما ي�صلح لغريها ،فقد كانوا وحتى غريه ،فال يكون الهنبو�ش �إال منه ،وهو الذي
ُ
�شماريخه يف بداية حزيران ،وت�صري رطب ًا
وقت قريب ال يبيعون النخل والرطب والفاكهة ت�صف ُّر
ُ
ُ
ّ
َّ
واللنب والزبدة و�سواها مما يربو يف ب�ساتينهم ،يف منت�صفه ،فيما �شماريخ النخل كلها خ�ض ٌر ما
فهي يف ِ�شرعتهم ومنهاجهم مثل القيان واملَ�شام تزال ،وما من َم ْد َب�سةٍ يف الب�صرة �إال و�أخذت
ُتتهادى.
مترها منه ،وال جارية يف �شط العرب �إال حمملة
يقتلع هذا من �أم نخلته ف�سي ًال و ُيهديه ل�صاحبه ،به ،وال مكتب للت�صدير ،فروعه يف بغداد ولندن
ويحمل ذاك من رطبه زبي ًال جلاره ،فيفرح به ووا�شنطن وبرلني �إال خطبت و ّده ،وخوطبت
�صاحب
عياله ،ومثله ،يفعل
الربحي مع �صاحب ب�ش�أنه.
ُ
ِّ
�صاحب
يتواين
الق ّنطار ،وال
النبياتي عن �إهداء و�أقول :وما عُرفت الب�صر ُة ك�أكرب م�صدر للتمور
ُّ
قفة اىل
ِ
منتظر املكتوم ،الذي ت�أخر ثمره يف �إال باحلالوي املغرو�س يف �أر�ض �إبي اخل�صيب
ب�ستانه ،وت�أتي املر�أة اهلها وعلى ر�أ�سها برن ّية وحمدان وال�سراجي وعوي�سيان ومهيجران
اللنب ،ظاهرة الزبدة ،في�ضوع عطر ،وتبت�شر وال�سيبة والفاو وكردالن وال�صاحلية ،وكلها
قلوب ،وتبت�سم �شفاه ،وعلى هذه وتلك وجدنا ت�أخذ من ال�شط ماءها ،الذي من الكارون ي�أتي،
الأولني قد ماتوا ،وما نحن ب�آخرين يف اقتالع ومن الفرات ودجلة ي�أتي ،ال من ماء احلنفيات
الف�سائل من �أمهاتها و�إهدائها اىل املغرمني يف حدائقكم اليوم ،وما كانت �شركة �أندرو ويت،
بالنخلّ ،
الظانني بنا ظنَّ اخلري ،وال نريد التطاول ومكاب�س بيت مارين ،وبيت چوك ،وبيت �سلومي،
على ُ�س ّن ًة �س ّنها من �أفنوا �أعمارهم هناك ،غار�سني واحلاج نعيم الداوود ،واحلاج �صادق املطوري
وقاطفني و ُم ْهدين ،فوالذي �أحنى العرجون على وغريها تقبل بغري احلالوي يف جتارتها ،ولعل
�أمه ،وجعله �أيكة للبلبل والع�صفور ،و�صيرّ غريي يقول :وما كانت � ُ
أول باخرة جتري يف
الرطب متر ًا يف ال�سالل والقدور ،وجعل من كي�س �شط العرب اىل موانئ لندن ونيويورك وبرلني
الدنانري م�سرة كل ذي حاجة ،ما نحن عن �شرعتهم �إال وكانت حممل ًة بتمور
احلالوي ،هل �أ�سمعتُ
ّ
بخارجني ،وال اىل ما وجدناهم عليه حم ّرفني .
القائمني على �أمر الب�صرة اليوم قو ًال ب�ش�أنه؟
ولكي ال يذهب � ُ
أهل
النعم املُحدثة يف �ضواحي �أح�سبني كذلك.
ِ

ه ��ي �سن ��وات ع�شناه ��ا ونعي�شه ��ا وم ��ا
زلن ��ا نر�سم �ص ��ورة يف اخليال عن وطن
نح ��اول �أن نحيا يف كنفه ب�سالم ،ما زلنا
نح ��اول بع ��د كل ه ��ذه ال�سن ��وات نعي�ش
م ��ع كل امل�آ�سي واالنك�س ��ارات احلا�صلة
بالرغم م ��ن �أن العراقي�ي�ن كانوا تواقني
حلي ��اة �أف�ض ��ل م ��ن �سابقتها ،قب ��ل العام
 2003م ��ا �إن تختل ��ي برفق ��ة الأ�صدق ��اء
والأقارب حتى ي ��دور احلديث عن نظام
احلكم والدكتاتوري ��ة واملمار�سات التي
تطال ه ��ذا �أو ذاك والت ��ي كانت متار�س
من قب ��ل النظام حت ��ت م�سميات خمتلفة
�أهمه ��ا مع ��اداة احل ��زب والث ��ورة� ،أو
انتم ��ا�ؤك جله ��ة حزبية تتعار� ��ض فكري ًا
و�أيديولوجي� � ًا م ��ع النظ ��ام بالنتيج ��ة
تعده ��ا �سلف� � ًا �أجه ��زة احلك ��م ور�أ� ��س
النظ ��ام معادية للحزب والثورة ،مل تنته
معاناة العراقيني عن ��د ت�سلط العائلة �أو
املحيط�ي�ن مهم ��ا كانت درج ��ات الإحاطة
والقرب ��ى ،فالدول ��ة برمته ��ا عا�ش ��ت
حت ��ت طائل ��ة الظل ��م م ��ن ج ��راء حروب
�شرق� � ًا واحت�ل�االت جنوب� � ًا و�صراع ��ات
�أيديولوجي ��ة غرب� � ًا و�سيا�سات مغلوطة
ت�سوده ��ا �أف ��كار مبني ��ة عل ��ى منطلق ��ات
غ�ي�ر منطقي ��ة و�سيا�س ��ات كان النظ ��ام
ميار�سه ��ا جت ��اه جريانه وجت ��اه العامل
الت ��ي بطبيعة احلال �سببت للعراق عزلة
�إقليمي ��ة ودولية ،كل هذه الأعمال جعلت
م ��ن الدولة عر�ضه لل�ضع ��ف والعداء من
قب ��ل ال ��دول واملنظم ��ات بع ��د �أن عك�س
املزاج الع ��دواين للنظام تل ��ك ال�صورة،
بالت ��ايل وبعد ح ��روب طاحن ��ة وح�صار
قات ��ل و�صل احل ��ال باملواط ��ن العراقي
بالتمني م ��ن �أن يحكمه �أي �شخ�ص و�أي
تبني وتوجه �إال �صدام وحزبه خوف ًا من
م ��ا كان عليه �ش ��كل الدول ��ة واحلاكمني،
حتى بات العراقيني ينظرون �إىل خارج
احل ��دود عل ��ى �أنه ��ا مبع ��ث احلرية فبني
مهاج ��ر ومعتقل و�سج�ي�ن ومفقود هكذا
عا�ش العراق والعراقيني �أيامهم فاقدين
احلري ��ة واالنتم ��اء وال يتج ��ر�ؤون على
ق ��ول كلم ��ة لأن ( احليط ��ان �إله ��ا �آذان)،
ف ��كان العراقي�ي�ن يتطلع ��ون �إىل تغي�ي�ر
ه ��ذا النظ ��ام وزوال ��ه ليكون ��وا �أك�ث�ر
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حرية واكرث متت ��ع ببلدهم الغني املليء
بال�ث�روات كانوا ينتظرون من يخل�صهم
من الظلم واال�ستبداد والدكتاتورية.
م ��ا �أن تغري �ش ��كل النظ ��ام و�أركانه على
ي ��د االحتالل الأمريكي ع ��ام  2003حتى
تطلع البع�ض �أم ًال �أن يكون احلال �أف�ضل
والكل تواق ��ة لتغيري الأو�ضاع والتفكري
والتوج ��ه من خ�ل�ال التجرب ��ة التي كان
يحل ��م بها املواط ��ن العراق ��ي ،بالنتيجة
�شهد الع ��راق هجرة عك�سي ��ة كبرية فكل
ال ��دول الت ��ي تتعر� ��ض �إىل احت�ل�االت
وح ��روب ن ��رى �أبنائها يرتكونه ��ا خوف ًا
عل ��ى �أنف�سهم �إال العراق فق ��د �شهد عودة
كب�ي�رة م ��ن �أبنائ ��ه احلامل�ي�ن بالوط ��ن
اجلدي ��د الذي ��ن كان ��وا يحاول ��ون �أن
يعي ��دوا رونق ه ��ذا البل ��د ،كان اجلميع
يتطل ��ع �إىل العي� ��ش ك�أقرانه ��م م ��ن دول
الع ��امل �أن تكون له ��م حياة كرمية خالية
م ��ن اخلطر والتهدي ��د خالية من اخلوف
على الأبناء واالخوة والنف�س خالية من
احليط ��ان التي له ��ا �آذان ت�سم ��ع وتكتب
وتق ��رر م�ص�ي�رك خالي ��ة م ��ن احل ��روب
ا�ستنزافه ��ا املادي واملعن ��وي ،لكن الذي
تفاجئ به العراقي ��ون جملة من امل�شاكل
املعقدة الت ��ي تطلبت لأج ��ل حلها �أعطاء
ت�ضحي ��ات كب�ي�رة ال تع ��د وال حت�ص ��ى،
والأغرب ا�ستمرار معاناة املواطن ال بل
زادت املعان ��اة بدرج ��ات �أعلى خ�صو�ص ًا
وه ��و يرى �أحالمه به ��ذا الوطن املعافى
تتال�شى ،فل ��م تكن التجربة وال النموذج
عل ��ى خري ما ي ��رام فالأ�سا�س الذي ُبنيت
علي ��ه الدول ��ة اجلدي ��دة غ�ي�ر ق ��ادر على
حتمل الأحمال الثقيلة التي القيت عليه،
فقد ذابت الآمال مع �أول مفخخة ح�صدت
مئات الأرواح ناجتة عن ف�شل �أمني غري

م�ب�رر وانتهت م ��ع االنف�ل�ات والفو�ضى
الت ��ي �س ��ادت �ش ��وارع امل ��دن العراقي ��ة
الت ��ي ب ��كل الأح ��وال �أف�ضله ��ا �سي ��ئ،
وع ��ن تتبع اخلارط ��ة ال�سيا�سي ��ة ملا بعد
 2003فهي �صممت عل ��ى �أ�س�س تفتيتيه
غري قابل ��ة للإ�ص�ل�اح انتج ��ت ور�سخت
وع ��ززت و�ساهم ��ت �أن يتذي ��ل الع ��راق
قوائ ��م التطور والتنمية ويت�صدر قوائم
الفو�ضى والف�ساد.
م�شكل ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي بع ��د 2003
�أن القائم�ي�ن عل ��ى ه ��ذا النظ ��ام امتازوا
ب�أمزجة و�سلوكيات غري م�ستقرة �إ�ضافة
�إىل الأ ّم ّي ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ميت ��ازون
به ��ا فهم عاجزون ع ��ن توظيف الأحداث
مل�صلح ��ة العراق قد يت�ص ��ور البع�ض �أن
ه ��ذا الق�صور متعمد لك ��ن مع مرور هذه
ال�سنوات اثبتوا بالدليل عدم قدرتهم على
�إدارة الدول ��ة ،فعل ��ى �سبي ��ل املثال �أغلب
ال�شخ�صيات احلزبية التي اعتلت احلكم
�أو الأح ��زاب التي �سيط ��رت على احلكم
كانت تعي�ش �ضمن جتارب متعددة �سواء
يف �إي ��ران �أو اخللي ��ج �أو حت ��ى البلدان
الأوروبي ��ة لك ��ن ال�سيئ باملو�ض ��وع �أن
هذه الأحزاب وهذه ال�شخ�صيات عجزت
على نق ��ل تلك التجارب للع ��راق حتديد ًا
فيم ��ا يخ� ��ص �إدارة الدول ��ة والتخطيط
والتنظي ��م ،بل راحت �أبعد م ��ن ذلك بعد
�أن ق�سمت املجتم ��ع �إىل م�ؤيد ومعار�ض
ومار�س ��ت ذات الأ�ساليب ال�سابقة مع كل
من يعار�ض �أ�سل ��وب احلكم �أو يعرت�ض
على طريق ��ة الإدارة ،والأكرث من ذلك مت
ت�صنيف املواطنني ب�ي�ن عراقيي الداخل
وعراقيي اخلارج وبدا التعامل على هذا
الأ�سا�س.
مل تنق ��ل التجرب ��ة ب�ش ��كل �صحي ��ح ل ��و

بالأح ��رى مل يت ��م التعام ��ل م ��ع الدول ��ة
وم�ضمونه ��ا ب�ش ��كل �ص ��ادق ج ��دي فبني
حتدي ��ات الداخ ��ل وتدخ�ل�ات اخل ��ارج
مت ا�ستغ�ل�ال الفو�ض ��ى احلا�صل ��ة �أب�شع
ا�ستغ�ل�ال ال بل �أ�صبحت ه ��ذه الفو�ضى
باع ��ث م ��ن بواع ��ث حتقي ��ق امل�صال ��ح
والأه ��داف �س ��واء للق ��وى الداخلي ��ة
املتمثل ��ة بالأحزاب �أو الق ��وى الإقليمية
والدولي ��ة التي وجدت من العراق �أر�ض
خ�صبة لتحقيق غاياتها على ح�ساب دو ًال
�أخ ��رى ،بالنتيجة املواط ��ن هو املت�ضرر
الوحي ��د يف هذه املعادل ��ة الغري معقولة
والغ�ي�ر منطقية بعد �أن انهارت كل �أماله
بالتطور والتنمية ومن خالل �إيجاد حكم
ر�شيد ًا للعراق ،فهو اليوم ال زال يخ�شى
احليطان ويخ�شى �أن تك ��ون لها �أع�ضاء
�أخ ��رى غ�ي�ر االذن فه ��ي مل تع ��د ت�سم ��ع
وتبلغ فق ��ط بل باتت تقت� ��ص وحتا�سب
وتتحك ��م ،الزال امل�ستفيدي ��ن �سابق� � ًا هم
ذاتهم اليوم من تو�سع رقعة امل�ستفيدين
وارتف ��اع �سق ��ف اال�ستف ��ادة �أي�ض ًا حتت
م�سمي ��ات لكن ه ��ذه امل ��رة اختلفت وفق
اختالف الظ ��رف واملب ��د�أ والتفكري ،وال
زال ��ت املح ��ركات االجتماعي ��ة( املثق ��ف
– والع�ش�ي�رة – ورج ��ل الدي ��ن �إ�ضافة
ملح ��ركات �أخ ��رى ) كما ه ��ي متيل حيث
ال�سلط ��ة وامل ��ال والق ��وة ،وال ت ��زال
الدول ��ة رهين ��ة ال�شخ� ��ص واحل ��زب
اي�ض� � ًا م ��ع اخت�ل�اف امل�سم ��ى والرم ��ز
والأيديولوجي ��ة ،وا�صبح املواطن على
قناعة �أن الطبق ��ة احلاكمة ال تختلف عن
�سابقته ��ا و�سابقتها واحلالي ��ة والتالية،
واحل ��زب احلاك ��م تتحك ��م في ��ه �أدوات
احلك ��م والتوجه ��ات كم ��ا كان احل ��زب
احلك ��م يف ال�سابق� ،أما م ��ن خل�صنا من
النظ ��ام الدكتات ��وري فه ��و امل�ستفيد من
كل ذل ��ك بع ��د �أن �أو�صل املواط ��ن لقناعة
ال رجعة فيها بعد �أن �س�أم الأو�ضاع التي
يعي�شه ��ا وبات يفكر ب�ش ��كل خطري ي�ؤثر
م ��ن كل اجلوانب على م�ستقب ��ل الدولة،
فه ��و متيقن �أن احلديث ع ��ن �إ�صالح من
الداخل ه ��ذا �ضرب من �ض ��روب اخليال
والتغي�ي�ر و�أن كان قادم ال ميكن من غري
�إرادة دولية على ذلك.
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ثقافة

عبد الح�سين نو�شين رائد الم�سرح الإيراني الحديث
عادل حبه

ولد عبد الح�سين محمد باقر
نو�شين المعروف بم�ؤ�س�س
الم�سرح الإيراني الحديث في
عام  1905في مدينة م�شهد،
وفارق الحياة في مو�سكو عام
.1971

�أب ��دى يف ط ��ور �ش ��بابه تعاطف� � ًا مع حركة
الكولوني ��ل حمم ��د تق ��ي خ ��ان پا�س ��بان
( ،)1921-1892وه ��و �أول طي ��ار يف
القوات امل�سلح ��ة الإيرانية ثم �أ�صبح قائد ًا
للجندرم ��ة الإيراني ��ة يف خرا�س ��ان وق ��ام
مبحاولة �إنقالب يف خرا�سان و�أعلن احلكم
الذاتي فيها و�أ�س� ��س احلزب الدميقراطي،
ثم قم ��ع من قبل احلكوم ��ة املركزية و�أعدم
يف ع ��ام  .1921لقدعا�ص ��ر نو�شني احلقبة
الأك�ث�ر غليان� � ًا يف تاري ��خ �إي ��ران .وعل ��ى
الرغ ��م م ��ن �أن ن�شاط ��ه الفن ��ي يف �إيران مل
يتج ��اوز اخلم� ��س �سن ��وات� ،إ ّال �أن ��ه متيز
بالإبداع واال�ستمرارية واالنتاج .متيز يف
�شباب ��ه بالتفوق الدرا�سي ،وبع ��د �أن انهى
الدرا�س ��ة املتو�سطة يف مدر�سة دار الفنون
ال�شه�ي�رة يف طهران� ،أر�س ��ل يف �أول بعثة
درا�سية �إيرانية �إىل فرن�سا يف عام .1918
و ب�سبب تعلقه بامل�سرح �أختار درا�سة الفن
امل�سرح ��ي يف الكون�سرفت ��وار الفن ��ي يف
مدين ��ة طول ��وز الفرن�سية ،عل ��ى الرغم من
معار�ض ��ة امل�س�ؤول�ي�ن يف وزارة التعلي ��م
الإيراني ��ة .و�إ�ستط ��اع انه ��اء الدرا�سة يف
عام  1922ليعود بعدها �إىل �إيران ،وخالل
فرتة درا�سته يف فرن�سا تعرف على الأفكار
الي�ساري ��ة �إ�ضافة �إىل الفن امل�سرحي وحلم
بت�أ�سي�س م�سرح حديث يف البالد.
التح ��ق يف طه ��ران مبح ��رري ن�ش ��رة
"املو�سيق ��ى" الت ��ي �أداره ��ا العقي ��د م�ي�ن
با�شي ��ان ،وتع ��رف عل ��ى نخب ��ة ب ��ارزة من
املثقف�ي�ن من �أمثال جمتب ��ى مينوي وبزرك
علوي و�ص ��ادق هدايت وبروي ��ز خانلري
ونيما يو�شي ��ج ،وجميعهم من رواد الأدب
الإيراين احلديث� ،إ�ضاف ��ة �إىل تعرفه على
�شخ�صي ��ات ي�سارية �إيراني ��ة وعلى ر�أ�سهم
الفلي�سوف والقيادي يف احلزب ال�شيوعي
الإيراين تقي �آراين .و�أر�سى نو�شني بذلك
عالق ��ة وطيدة م ��ع ال�شيوعي�ي�ن الإيرانيني
لفرتة �إ�ستمرت حتى قبيل وفاته.
عن ��د عودته �إىل �إيران وج ��د �أن البالد متر
مبرحلة جديدة حي ��ث كان املجتمع ي�سعى
�إىل �إع ��ادة بنائه يف املي ��دان الثقايف ،ومن
�ضمنه ��ا احلاج ��ة �إىل �إعادة بن ��اء امل�سرح.
فامل�شاه ��د التقليدية مثل مرا�سيم عا�شوراء
واملرا�سي ��م الديني ��ة وتق ��دمي العرو� ��ض
عل ��ى خ�شبة تو�ضع على حو� ��ض النافورة
يف و�س ��ط باح ��ة البي ��وت (رو حو�ض ��ي)
ال�سائ ��دة �آن ��ذاك ،تتعار� ��ض م ��ع متطلبات
امل�س ��رح احلدي ��ث .ويف ف�ت�رة �إمت ��دت من
ث ��ورة امل�شروط ��ة (الدميقراطي ��ة) يف عام
 1905وحت ��ى �إنهي ��ار حكم ر�ض ��ا �شاه �إثر
الغزو الربيط ��اين -ال�سوفيتي لإيران عام
 ،1941ح ��اول عدد من الفنانني �إعادة بناء
امل�س ��رح .و�إعتقد عب ��د احل�سني نو�شني �إنه
من غري املمكن �إعادة بناء امل�سرح الإيراين
باال�ستن ��اد �إىل امل�س ��رح التقلي ��دي املحلي،
بل عل ��ى �أ�س� ��س الفن امل�سرح ��ي احلديث.
وكان ��ت �أول جترب ��ة حديث ��ة خا�ضه ��ا هي
عر�ض م�سرحي ��ة "ب�إ�سم ال�شع ��ب" للكاتب
الدرامي الفرن�سي مار�سيل پانيول يف عام
 1933كتعبري عن ت�أثره بامل�سرح الغربي.
كم ��ا ح ��اول �إ�ستع ��ارة الن�صو� ��ص القدمية
الإيراني ��ة يف تق ��ددمي م�سرحيات ��ه ب�ش ��كل
حدي ��ث ،وق ��دم ث�ل�اث م�سرحي ��ات مقتب�سة
م ��ن ملحم ��ة "ال�شاهنام ��ة" للملحم ��ي �أبو

موسيقى االحد
ثائر �صالح

كان فولفغان ��غ �أماديو� ��س موت�س ��ارت
كات ��ب ر�سائ ��ل خ�صب� � ًا مثلما ه ��و م�ؤلف
خ�ص ��ب ،واملرا�س�ل�ات التي يبل ��غ عددها
قراب ��ة  1400ر�سال ��ة بين ��ه وب�ي�ن �أف ��راد
عائلت ��ه و�أ�صدقائه م�صدر ثم�ي�ن للبحث،
فهي ت�ساعد عل ��ى تو�ضيح ظروف ت�أليف
الكثري م ��ن الأعم ��ال املهمة لأنه ��ا تتطرق
اىل احلل ��ول الفنية .فه ��ي ت�سلط ال�ضوء
على الت�سل�سل الزمني للم�ؤلفات وتزودنا

القا�سم فردو�سي يف ع ��ام  1934مبنا�سبة
الذك ��رى الألفي ��ة ملي�ل�اد ال�شاع ��ر امللحم ��ي
�أب ��و القا�سم فردو�سي ،وق ��ام نو�شني بدور
ر�ست ��م بط ��ل ال�شاهنامه .و�إثر ذل ��ك �إ�شتهر
نو�ش�ي�ن كم�سرح ��ي متج ��دد .بعده ��ا �سافر
مع زوجته لُرت ��ا هایراپتیان (نو�شني) �إىل
مو�سك ��و وباري� ��س للإ�ستف ��ادة من جتارب
الفن امل�سرحي يف هذين البلدين.
عل ��ى اث ��ر �سقوط ر�ض ��ا �ش ��اه يف ال�ساد�س
ع�ش ��ر من �أيل ��ول عام � ،1941س ��اد جو من
احلري ��ات الن�سبي ��ة يف �إي ��ران مم ��ا �أت ��اح
للفنان�ي�ن وامل�سرحي�ي�ن واملثقف�ي�ن تق ��دمي
نتاجاتهم بحري ��ة .كان نو�شني على �إعتقاد
را�س ��خ ب� ��أن �إر�س ��اء قواعد م�س ��رح حديث
وعل ��ى �أ�س� ��س علمي ��ة يحت ��اج �إىل فنان�ي�ن
مهرة ،ولذا ب ��ادر �إىل ت�أ�سي�س "كلية الفن"
التي �ألقيت فيه ��ا حما�ضرات ذات م�ستوى
رفي ��ع ح ��ول الف ��ن امل�سرحي وف ��ن الإلقاء،
وتخ ��رج م ��ن الكلي ��ة ممثل ��ون ب ��ارزون
م ��ن �أمث ��ال �ص ��ادق �شباويز وحمم ��د علي
جعف ��ري وعزت نظام ��ي ون�صرت كرميي.
ورك ��ز نو�ش�ي�ن يف حما�ضرات ��ه عل ��ى بناء
متكام ��ل للم�سرح اجلديث يف �إي ��ران بدء ًا
م ��ن جوالت ق ��راءة الن� ��ص ح ��ول الطاولة
والربوف ��ات الت ��ي ت�ستم ��ر لع ��دة �شه ��ور
وتعزي ��ز مه ��ارات التعب�ي�ر واللهج ��ة عن ��د
املمث ��ل ومي ��زان احل ��ركات عل ��ى امل�س ��رح
و�إ�ستخدام امل�س ��رح الدوار والإهتمام بفن
الديكور وا�ستخدام املو�سيقى الكال�سيكية
املتنا�سب ��ة م ��ع م�ضم ��ون امل�سرحي ��ة
والإ�ستخ ��دام الدقي ��ق للإ�ض ��اءة ومراعاة
النظ ��ام يف قاع ��ة العر� ��ض ،مم ��ا �أدى �إىل
�أن يت�أث ��ر امل�سرح الإي ��راين وحتى جمهور
امل�س ��رح باحلداث ��ة ،وتغري ف ��ن امل�سرح يف
البالد كلي ًا .وكان عبد احل�سني نو�شني يردد
على الدوام ":يجب على كل فنان م�سرحي
�أن يتمت ��ع بالإح�سا�س والعلم والثقافة كي
ي�ستطيع الك�شف ع ��ن القيم التي تت�ضمنها
امل�سرحيات الكربى و�أن ت�صبح امل�سرحية
قابلة للفهم من قبل اجلمهور".
يف ع ��ام  ،1944بادر نو�ش�ي�ن �إىل ت�أ�سي�س
�أول فرق ��ة م�سرحي ��ة با�س ��م "م�س ��رح
الثقاف ��ة" ،الت ��ي قدم ��ت �أول م�سرحي ��ة لها
لل�شاعر والكات ��ب امل�سرحي الإجنليزي بن
جون�س ��ون ( ،)1637– 1572وبذلك د�شن
امل�سرح الإيراين �أول خطوة من خطوات
تط ��وره .وعلى حد قول حمي ��د �سمندريان
املخ ��رج والأ�ستاذ امل�سرحي":م ��ا �أن �شرع
عبد احل�س�ي�ن نو�شني يف ن�شاطه امل�سرحي
حت ��ى �أدرك اجلمي ��ع ب�سرع ��ة �أن الف ��ن
امل�سرح ��ي يف بالدنا �ش ��رع بحقبة جديدة.
فق ��د �أوىل نو�ش�ي�ن �أهمي ��ة �إ�ستثنائي ��ة
للقاع ��ة وخ�شبة امل�س ��رح و�أت�سمت العالقة
ب�ي�ن العامل�ي�ن يف امل�س ��رح واجلمهورعلى
الإح�ت�رام املتبادل .فبعد ال�ش ��روع بتقدمي
العر� ��ض يتم غل ��ق �أب ��واب القاع ��ة ومينع
التدخني والأكل داخله ��ا ،وال ي�سمح �أثناء
العر�ض باحلدي ��ث �أو الهم�س �إ ّال يف نهاية
العر� ��ض .و�إعت�ب�ر �أن للم�س ��رح حرم ��ة ال
يجب �إنتهاكها ،ولذا كان ينتقي الن�صو�ص
املنا�سب ��ة ومل ي�سم ��ح بتق ��دمي �أي م ��ن
النتاجات املبتذلة �أو التجارية.
يف ع ��ام  ،1947ق ��دم نو�شني عل ��ى م�سرح
فردو�س ��ي اجلديد ح�س ��ن التجهيز ،والذي
مت ت�أ�سي�س ��ه برعاي ��ة ح ��زب ت ��وده �إيران،
م�سرحي ��ة "امل�ستنطق" من ت�أليف الروائي
والكاتب امل�سرحي الإجنليزي جان بویننت
پری�ستلي (  . )1984-1894وبعد ذلك
خطا خط ��وة �أخ ��رى �إىل الأم ��ام ،ليتحول
هذا الفن يف �إيران �إىل فن يحظى ب�إحرتام
ال ��ر�أي العام بحيث �أقبلت امل ��ر�أة الإيرانية
ب ��دون خج ��ل �أو وج ��ل عل ��ى الإنخ ��راط
يف ه ��ذا الن�ش ��اط الفن ��ي الرفي ��ع .وبرزت
فنان ��ات قدي ��رات منه ��ن ت ��وران مه ��رزاد
ومه�ي�ن �إ�سكوئ ��ي و�أعل ��م دانائ ��ي و�شه�ل�ا
رياح ��ي .و�إىل جان ��ب تق ��دمي عرو�ضه يف
م�س ��رح فردو�سي  ،ف�إن نو�شني ق ��دم �أي�ض ًا
عرو�ض ��ه امل�سرحي ��ة يف نادي ح ��زب توده
�إيران يف العا�صمة طه ��ران .وقدم يف ذلك
الوق ��ت عل ��ى م�س ��رح فردو�س ��ي م�سرحية
"الطائ ��ر الأزرق" ملوري� ��س مرتلين ��ك
ال�شاع ��ر والكات ��ب امل�سرح ��ي البلجيك ��ي (
 )1949 - 1862و "ثالث ��ة �سراق" للكاتب

ُلرتا هایرابتیان (نو�شني) 1998- 1911

عبد احل�سني نو�شني 1971-1905

عبد احل�سني نو�شني يتو�سط جمع من �أع�ضاء فرقته

مهني �إ�سكوئي � ،شهال رياحي  ،توران مهرزاد

م�سرح �سعدي
الرو�س ��ي �ساراجي ��ف و "م�صب ��اح الغ ��از"
للكات ��ب امل�سرح ��ي الإجنلي ��زي باتري ��ك
هاميلت ��ون ( � . )1962-1904إ ّال �أن ه ��ذه
الف�سح ��ة م ��ن احلري ��ات مل ت ��دم طوي�ل ً�ا،
وعادت امل�ضايق ��ات واملالحقات تالحق كل
املثقف�ي�ن والفنان�ي�ن و�أن�ص ��ار الفك ��ر احلر
والقوى الوطنية والدميقراطية الإيرانية،
وذلك بعد تعر�ض �ش ��اه �إيران �إىل حماولة
�إغتي ��ال يف جامع ��ة طه ��ران يف الرابع من
�شباط ع ��ام  .1949وفربك الإتهام كالعادة
�ضد حزب توده �إيران ،وجرى احلظر على
ن�شاط ��ه ومالحق ��ة �أن�صاره ومنه ��م الفنان

عبد احل�سني نو�شني ،وحكم عليه بال�سجن
ث�ل�اث �سن ��وات يف حمكم ��ة ع�سكري ��ة ،كما
ج ��رى احلك ��م عل ��ى عدد م ��ن ق ��ادة احلزب
ب�أحكام ثقيلة .وبع ��د �إعتقاله واحلكم عليه
�أر�س ��ل الكات ��ب الإي ��راين �ص ��ادق هداي ��ت
ر�سال ��ة �إىل �صديق ��ه عبد احل�س�ي�ن نو�شني
وه ��و يف ال�سجن ق ��ال فيه ��ا� ":إين ل�شديد
الأ�س ��ف لتعر�ض ��ك له ��ذا الو�ضع غ�ي�ر قابل
للتحم ��ل وال ��دينء ,يف احلقيق ��ة �إنن ��ي ال
�أفه ��م ماذا يجري ،ولك ��ن مما يثري ال�ضحك
والعج ��ب هو �أن �أف ��راد ًا يعي�ش ��ون يف بلد
يع ��زف حكام ��ه عل ��ى نغ ��م الدميقراطي ��ة

قناديل

 لطفية الدليمي
واحلرية يتعر�ض ��ون للمالحقات والع�سف
ب�سبب �أفكارهم خالف ًا للقانون والإن�سانية
ويتعر�ض ��ون �إىل التعذي ��ب واملهان ��ة"� .إ ّال
�أنه ��م مل ي�ستم ��روا يف �سج ��ن ق�ص ��ر يف
طه ��ران ف�ت�رة طويلة حي ��ث ت ��وىل تنظيم
ال�ضباط التابع للح ��زب عرب خمطط دقيق
ب�إط�ل�اق �سراحه ��م وتهريبهم م ��ن ال�سجن
وانتقالهم �إىل الإحتاد ال�سوفيتي
ولك ��ن عل ��ى الرغ ��م م ��ن الت�ضييق ��ات
واملالحق ��ات ،ا�ستم ��ر طالب عب ��د احل�سني
نو�ش�ي�ن بن�شاطه ��م و�أ�س�س ��وا "م�س ��رح
�سعدي" ،وقدموا على خ�شبته �أول م�سرحية
يف ه ��ذا امل�سرح اجلديد وه ��ي م�سرحية "
مروحة ال�سيدة ويندم�ي�ر" مل�ؤلفها الكاتب
وال�شاع ��ر الإيرلندي �أو�س ��كار وايلد .وقد
حظ ��ي ه ��ذا امل�س ��رح اجلدي ��د ب�إ�ستقب ��ال
ال ��ر�أي العام يف العا�صم ��ة واملدن الأخرى
الإيرانية .وقد تول ��ت �إدارة امل�سرح ب�شكل
ر�سم ��ي ال�سي ��دة لُرت ��ا هایراپتی ��ان زوجة
عب ��د احل�سني نو �ش�ي�ن وح�سني خريخواه
امل�ساعد
الأمي ��ن لنو�ش�ي�ن ،وكان نو�ش�ي�ن يقدم لهم
م ��ن ال�سجن املالحظ ��ات والتوجيهات  ،بل
وحت ��ى اللق ��اءات مع املمثلني خ�ل�ال موعد
الزي ��ارات م ��ع ال�سجن ��اء ،مم ��ا ذاع �صيت
ه ��ذا امل�س ��رح يف عموم الب�ل�اد .كما عر�ض
م�سرحي ��ة "مونت�س ��را" للكات ��ب وال�شاعر
وال�سيناري�س ��ت والكات ��ب امل�سرح ��ي
الفرن�سي عمانوئيل روبلز يف عام ،1953
و�أعترب ذلك م�ؤ�شر ًا على وقوف الر�أي العام
الإيراين بوج ��ه الديكتاتوري ��ة الع�سكرية
احلاكمة يف �إيران .ولكن ما �أن مرت ب�ضع
�شهور حت ��ى قام �أن�صار ال�ش ��اه وبدعم من
املخاب ��رات املركزي ��ة الأمريكي ��ة ب�إنقالبهم
�ضد حكوم ��ة م�صدق الوطني ��ة يف �آب عام
 ،1935ووج ��ه �أزالم الإنقالب وال�شقاة كل
حقدهم �ضد حزب توده �إيران يف الأ�سا�س
رغم احلظر الذي فر�ض على ن�شاطه �سابق ًا،
وكان "م�س ��رح �سعدي" �أحد الأهداف التي
هاجمه ��ا الأوبا� ��ش �أن�ص ��ار الب�ل�اط امللكي
حيث جرى حتطيم ��ه وحما�صرة العاملني
فيه ومت �إغالق امل�سرح و�إنتهى دوره ،رغم
�أن ال ��دور الإيجابي الذي لعبه هذا امل�سرح
م ��ازال باقي ًا يف وجدان و�ضمري املواطنني
الإيرانيني .وكان نو�شني يردد على الدوام
� ":إن امل�س ��رح ه ��و عر�ض ،ولك ��ن لي�س كل
عر�ض هو م�سرح".
يف مو�سك ��و �ش ��رع عب ��د احل�س�ي�ن نو�شني
بالبح ��ث يف �آث ��ار ال�شاع ��ر �أب ��و القا�س ��م
فردو�سي ،و�إنكب ب�شكل خا�ص على البحث
يف ملحمت ��ه "ال�شاهنام ��ة" بالتع ��اون م ��ع
امل�ست�شرق�ي�ن ال�سوفييت ،وترجمة عدد من
امل�سرحيات الأجنبية لأنطون ت�شيخوف
ووليام �شك�سبري(عطيل) ومك�سيم غوركي
( يف �أعم ��اق املجتمع) و�آخ ��رون .كما �ألف
ع ��دد من امل�سرحي ��ات (مثل دي ��ك الفجر) و
(ت�أثري املر�أة امللتزم ��ة) وعدد من الق�ص�ص
الق�ص�ي�رة (م�ي�رزا حم�سن ،فاط ��ي) ،حيث
تن ��اول فيها نو�ش�ي�ن امل�ش ��اكل الإجتماعية
احل ��ادة ورك ��ز عليه ��ا ،و�إعتربه ��ا �سن ��د ًا
�إجتماعي� � ًا يدي ��ن الأو�ض ��اع ال�ش ��اذة التي
يعاين منها املجتمع الإيراين� .أما م�سرحية
" ديك الفجر" فهي الأخرى منوذج للإدب
الإجتماعي والإلتزام ال�سيا�سي للفنان يف
�أوج ن�ش ��اط نو�شني ال�سيا�سي� ،إ�ضافة �إىل
كونه ��ا تعالج الأو�ض ��اع امل�أ�سوي ��ة للعمال
�آن ��ذاك .وكتب نو�شني هذه امل�سرحية حتت
ت�أثري م�سرحية مك�سيم غوركي "الأعداء".
�أم ��ا م�سرحية "ت�أثري امل ��ر�أة امللتزمة" فهي
تنتم ��ي �إىل الأدب احلزين والكئيب ،حيث
ينتقد فيها امل�ؤلف ظاهرة الإفراط بالعربدة
والله ��و والبطالة وال�سل ��وك غري امل�س�ؤول
جت ��اه الزوج ��ة والأطف ��ال ،وتت�ضم ��ن
امل�سرحي ��ة دعوة �إىل الإبتع ��اد عن �إ�صدقاء
ال�سوء وت�شجيع احلب النقي والت�ضحية،
ولها طابع �أخالقي بحت.
ت ��ويف عب ��د احل�س�ي�ن نو�ش�ي�ن يف �أح ��دى
م�ست�شفي ��ات مو�سك ��و يف ي ��وم الأول م ��ن
�أي ��ار ع ��ام � 1971إث ��ر �إ�صابت ��ه مبر� ��ض
�سرط ��ان املع ��دة ،وهك ��ذا �أف ��ل جن ��م فن ��ان
وكاتب و�إن�س ��ان متميز خ ّلف وراءه في�ض
م ��ن العط ��اء الفن ��ي واملع ��ريف والثق ��ايف
والإن�ساين.

المر�أة الحكواتية :
�إحياء �سحر المخيلة
ه ��ل ي�صح احلك ��ي بال �أنوثة �شهرزادي ��ة ؟ من ابتكر
مهن ��ة احلك ��ي غ�ي�ر الأمه ��ات واجل ��دات البارعات يف
فنون الت�شويق والتعبري وا�ستح�ضار الر�ؤى املده�شة
ي�سحرن بها الرجال ويهدئن جموحهم ويحفزن خميلة
الأطفال فيهيمون يف عوامل ال�سحر واالبتكار .
برزت على مر الع�صور حكواتيّات كنّ ي�ستدعني �إىل
الق�ص ��ور والق�ل�اع املح�صنة لق�ص احلكاي ��ات وت�سلية
الن�س ��اء املحج ��ورات يف �أقبية احل ��رمي  ،وكم ميتلكن
مواه ��ب �إ�ضافية غري معلن ��ة ميار�سنها يف ظل حكي
الق�ص�ص  ،بع�ضها يخ�ص جتميل الن�ساء و�أخرى لنقل
الأخب ��ار ور�سائل الع�شق وهداي ��ا املحبني وغريها من
مهم ��ات الرتا�سل  ،كنّ ( م�سنجر ) تلك الأزمنة البعيدة
ومرت�صدات مكائد
حامالت �أنباء التحركات ال�سيا�سية
ٍ
ٍ
الأع ��داء  ،كانت احل ّكاءات الباه ��رات �شقيقات �شهرزاد
وبناتها هنّ من �أر�سني مفهوم احلكاية يف احل�ضارات
ال�سالفة وهن اللواتي �أغفلت تواريخ املدونني ذكرهن
وجتاهلهنّ الرواة واحلكا�ؤون الذكور .
لي�س بو�سع �أحد �أن يدّعي امتالك احلكاية ال�شفاهية
؛ فاحلكاي ��ة ملك م�شاع للب�شر تنتق ��ل مع الريح واملطر
وهم�س النجوم وحتلق فوق الزمن لأنها مادة الزمنية
تنبث ��ق م ��ن فرادي�س املخيل ��ة وتنمو وتتل ��ون وتتغري
ب�ي�ن �أ�صوات احلكائ�ي�ن على مر الده ��ور حتى التعود
ت�شاب ��ه �أ�صلها  ،وماكان حل� � ّكاءٍ �أن يجر�ؤ على امتالك
احلكاي ��ة الت ��ي ُعدّت مل ��ك ًا م�شاع� � ًا للذاك ��رة ال�شعبية
؛ غ�ي�ر �أن حت ��والت طالت العق ��ود الأخرية م ��ن القرن
الع�شرين والعقدين الأولني من القرن احلايل �ساعدت
على ازدهار تقاليد احلكي بعد تبني منظمة اليون�سكو
امل ��وروث ال�شفاه ��ي لل�شعوب يف بع�ض بل ��دان �آ�سيا
و�أفريقي ��ا و�أمري ��كا الالتيني ��ة  ،و�ش ��رع رواة احلكاية
املحرتف ��ون بت�سجي ��ل حكاياته ��م املبتك ��رة باعتبارها
ملكي ��ة فكري ��ة له ��م وحده ��م ح ��ق ن�شره ��ا وتداوله ��ا
وتقدميها على امل�سارح .
ح�ض ��رت �شخ�صي� � ًا م�س ��رح احلكواتي�ي�ن لأول مرة
�سنة  2004حني دُعيت �إىل ندوة الرواية يف مهرجان
( الق ��ارات الث�ل�اث ) الأ�سباين الذي يعق ��د يف جزيرة
غراند كناريا ( جزر الكناري )  ،وقدّم فيها حكواتيون
�أفارق ��ة م ��ن الكونغ ��و وزميباب ��وي والتيني ��ون م ��ن
كولومبي ��ا وع ��رب م ��ن م�ص ��ر و�شم ��ايل �أفريقي ��ا
عرو�ضه ��م املمتعة م�صحوبة باملو�سيق ��ى �أو بالرق�ص
التعب�ي�ري ال ��ذي يج�سد م�ضام�ي�ن احلكاي ��ات  ،وكان
�أب ��رز احلكائ�ي�ن راوي احلكاي ��ات الأفريق ��ي (روالند
غيتوري) م�صحوب ًا ب�آلته املو�سيقية الغريبة  ،وراوي
احلكاي ��ات الكولومب ��ي ال�شه�ي�ر ( نيكوال� ��س بوين ��و
فنت ��ورا ) الذي ابتكر حكايات م�سجلة لدى اليون�سكو
وا�ستله ��م بع�ضها من ال�ت�راث الكولومب ��ي والرتاث
الرافديني كق�صيدة اخلليقة البابلية التي طور فكرتها
ب�إ�ضاف ��ة �أفكار من ق�ص�ص اخلليقة الأفريقية وق�ص�ص
الهنود احلمر مثلما عمل على فكرة اخللود يف ملحمة
كلكام�ش وابتكر لها حكاية ممتعة .
ا�ستع ��ادت امل ��ر�أة العربي ��ة يف الأع ��وام الع�ش ��رة
الأخرية �أجماد �شهرزاد  ،ون�شطت حركة احلكواتيّات
بخا�صة يف لبنان وفل�سطني وم�صر والأردن وتون�س
 ،و�أقيم ��ت مهرجان ��ات عدي ��دة ت�ألق ��ت فيه ��ا ح ��كاءات
�شاب ��ات تخ�ص�صن باالدب وامل�س ��رح وفن الدمى وعلم
النف� ��س َ ،ق ّد ْمنَ على م�سارح عربية وعاملية حكاياتهن
املع ��ززة بق�صائ ��د �شعبي ��ة مل�شاه�ي�ر �شع ��راء العامي ��ة
الع ��رب  ،ولفتت احلكواتيّات العربي ��ات �أنظار العامل
يف املهرجان ��ات الدولي ��ة يف تركيزه ��ن عل ��ى دوري ��ن
�أ�سا�سي�ي�ن يف �أدائهن امل�سرح ��ي  ،الأول حفظ الرتاث
ال�شفاه ��ي م ��ن االندث ��ار بع ��د رحي ��ل جي ��ل الأج ��داد
واحلكواتيني التقليديني وت�سجيله �صوتي ًا وفيديوي ًا
واالحتفاظ به يف مراك ��ز متخ�ص�صة لإنعا�ش الذاكرة
واملخيل ��ة التي اكت�ستحتها الثقاف ��ة املرئية وحيّدتها ،
والدور الثاين ت�ضمني حكاياتهن املبتكرة امل�ؤداة على
امل�سرح ق�ص�ص ًا عم ��ا تتعر�ض له املر�أة يف جمتمعاتنا
م ��ن عنف وق�سر و�سلب حقوق ع�ب�ر �أداء تعبريي عن
ن�س ��اء كافح ��ن للدف ��اع ع ��ن وجوده ��ن وحقوقهن يف
جمتمع ��ات ذكوري ��ة قامع ��ة  ،وتق ّم�ص ��ن دور �شهرزاد
معا�ص ��رة ت ��روي احلكاي ��ة لت�سحر اخلي ��ال وت�صون
احلياة .
ح�ضرت �شخ�صي ًا م�سرح
الحكواتيين لأول مرة �سنة 2004
حين دُ عيت �إلى ندوة الرواية
في مهرجان (القارات الثالث)
الأ�سباني الذي يعقد في جزيرة
غراند كناريا (جزر الكناري)

م������را�������س���ل��ات م����وت���������س����ارت
بتفا�صي ��ل هام ��ة تتعل ��ق ب�سرع ��ة الأداء
ون ��وع الزخ ��ارف (التحلي ��ة املو�سيقية)
فيه ��ا ،وحج ��م الف ��رق عن ��د تقدميه ��ا .يف
نف�س الوقت ت�شكل هذه الر�سائل م�صدر ًا
مهم� � ًا لدرا�س ��ة �أدق تفا�صي ��ل �سرية حياة
موت�س ��ارت .مع ذل ��ك يج ��ب التحيط عند
درا�س ��ة �آرائه الفنية يف ر�سائله اىل �أبيه،
فقد ال تعك�س قناعت ��ه احلقيقية خوف ًا من
�سطوة الأب.
هن ��اك العديد م ��ن التفا�صي ��ل املثرية يف
املرا�س�ل�ات ب�سب ��ب لغته ��ا وا�ستعم ��ال
اللغات الأخرى (الالتينية والفرن�سية يف

�أك�ث�ر الأحوال) وطابعه ��ا ال�ساخر الالذع
وت�ضمينه ��ا الكثري م ��ن التوريات التي ال
تخل ��و من الب ��ذاءة بح�سب ع ��رف اليوم،
لكنه ��ا �شائع ��ة يف بافاري ��ا والنم�س ��ا يف
القرن الثامن ع�شر .نلم�س تفا�ؤله ال�شديد
حت ��ى يف �أحل ��ك الظروف ،كذل ��ك معرفته
بقيمت ��ه وعبقريت ��ه رغ ��م �صعوب ��ة حياته
وقلة م ��وارده� ،إذ ف�شل يف احل�صول على
وظيف ��ة ت�ؤمن له ولعائلت ��ه حياة م�ستقرة
رغم حماوالته املتوا�صلة .بع�ض الر�سائل
التي �أر�سلها اىل �أ�صدقائه ليقرت�ض منهم
مبلغ� � ًا م ��ن امل ��ال تعرب ع ��ن احلال ��ة هذه.

ونع ��رف �أنه قد مات مديون� � ًا للكثري ممن
كانوا حوله رغم احتفاء �أوروبا كلها به.
را�سل فولفغانغ �أب ��اه وعائلته كلما ابتعد
عنه يف �سفرة "عمل" �أو جولة مو�سيقية.
كان الأب ��ن والأب يتب ��ادالن الر�سائ ��ل
�أ�سبوعي ًا على الأغل ��ب ،و�أحيان ًا �أكرث من
ر�سال ��ة يف الأ�سبوع .لكن اثارت انتباهي
ر�سالتان م�ؤرخة يف  3متوز  ،1778وهو
يوم وفاة �أمه �أثناء وجودهما يف باري�س
�أم�ل ً�ا يف احل�ص ��ول عل ��ى وظيف ��ة هناك.
يف الر�سال ��ة الأوىل يخ�ب�ر موت�س ��ارت
�أباه مبر�ض �أم ��ه ال�شديد ،وبرر عدم رده

على ر�سالة الأب تاريخ 11
حزي ��ران مبر�ضه ��ا .ويخ�ب�ره يف اجلزء
الثاين من الر�سالة عن تقدميه �سيمفونية
[ه ��ي ال�سيمفوني ��ة رق ��م  31الباري�سي ��ة،

العر�ض الع ��ام الأول
يف  18حزي ��ران] ،وع ��دم ر�ض ��اه ع ��ن
التدريب ��ات وتخوفه من ف�شله ��ا ،ثم يذكر

جناح العر� ��ض الأول واعجاب اجلمهور
بال�سيمفوني ��ة وي�ص ��ف الت�صفي ��ق احلار
ال ��ذي �أثارت ��ه ال�سيمفوني ��ة .يف خت ��ام
الر�سال ��ة يبلغ ��ه بوف ��اة فولت�ي�ر ،وي�صفه
بامللح ��د ال�شري ��ر ،رمب ��ا لإر�ض ��اء والده.
وق ��ت كتاب ��ة الر�سال ��ة غ�ي�ر معل ��وم ،لكن
م ��ن املحتم ��ل �أن يكون بعد وف ��اة امه يف
ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والثل ��ث لي�ل ً�ا ب�سب ��ب
الر�سالة الثانية املكتوب ��ة بنف�س التاريخ
والتي كتبها يف الثانية �صباح ًا بعد وفاة
ام ��ه وقد �أر�سلها �إىل �صديق له يطلب منه
تبليغ �أبيه واخته باخلرب امل�ؤ�سف.
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اقــــرأ
ق�ضية املانغا املتفجرة

�صدرت عن دار املدى رواية "ق�ضية املانغا املتفجرة " للكاتب
الباك�س ��تاين حممد حني ��ف .والرواية تتناول ق�ص ��ة اغتيال
الرئي�س الباك�س ��تاين اجلرنال �ض ��ياء احل ��ق وذلك بتفجري
طائرت ��ه يف اجلو بقنبلة يعتقد �أنها كانت يف �ص ��ندوق هدية
من ثمار املانغو ،موحمد حنيف �ص ��حفي وروائي باك�ستاين
يعي�ش يف بريطانيا من مواليد  ،1964انتقل �إىل لندن للعمل
لدى البي بي �س ��ي .حازت روايته "ق�ض ��ية املانغا املتفجرة"
على اهتمام كبري حيث مت تر�ش ��يحها عل ��ى القائمة الطويلة
للبوك ��ر ،وح�ص ��لت عل ��ى جائ ��زة الغارديان للكت ��اب االول،
وجائزة الكومنولث الف�ضل رواية.

ح

ول العا

لم

�أغنياء العامل جمعوا ثروات طائلة يف زمن كورونا

عامل مناعة �شهري :فايرو�س كورونا باق للأبد
يوا�صل العلماء يف بريطانيا �إجراء التجارب
ح��ول لقاح �ضد ف��اي��رو���س ك��ورون��ا امل�ستجد،
لي�ؤكد �أح��د كبار علماء املناعة يف ال�ع��امل �أن
الفايرو�س "باق �إىل الأبد".
وق��ال الربوفي�سور ج��ون بيل ،ال�ع��امل البارز
و�أ�ستاذ الطب يف جامعة �أك�سفورد� ،إن فايرو�س
كورونا امل�ستجد "قد يظل م�ستوطنا �إىل الأبد،
كون العن�صر امل�سبب لعدوى الفايرو�س قد ال
يق�ضى عليه �أبدا".
وقدم بيل �أدلة تفيد ب�أن �أي "لقاح حمتمل �ضد
الفايرو�س ،من غري املرجح �أن يكون له ت�أثري
مناعي م�ستدام في�ستمر ف�ترة طويلة جدا"،
بح�سب هيئة "بي بي �سي".
و�أ�ضاف بيل �أن امل�ؤ�شرات تظهر �أننا �سن�شهد
دورات م��ن ال�ل�ق��اح��ات وم��وج��ات م��ن تكاثر اللقاحات ومزيدا من الأمرا�ض.
ثم مزيدا من و�ضرب بيل مثاال مبر�ض �شلل الأطفال ،م�شريا
الأم���را����ض،
�إىل �أنه مر�ض ي�سببه فايرو�س ،وله لقاح �سهل،
لكنه موجود دائما .و�أ�ضاف بيل "الحظوا مدى
ال�صعوبات التي واجهها العلماء والأط�ب��اء
ل�ل�ت�خ�ل����ص م��ن م��ر���ض ��ش�ل��ل الأط� �ف ��ال م�ث�لا،

فعلى الرغم من �أن برنامج الق�ضاء على ذلك
الفايرو�س ال يزال م�ستمرا منذ نحو  15عاما،
مل يتحقق الهدف املرجو املتمثل يف التخل�ص
منه كليا" .و�أمت الربوفي�سور ج��ون بيل �أنه
"�سي�أتي كورونا ويذهب ،و�سن�شهد ف�صول
�شتاء عدة يعاود فيها الفايرو�س ن�شاطه".

ك�شف تقرير ل�صحيفة "مريور"
الربيطانية� ،أن �أربعة من �أغنى
الأثرياء يف العامل ،ك�سبوا 184
مليار دوالر ،منذ ب��داي��ة تف�شي
جائحة كورونا.
و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية،
�إىل �أن م�ؤ�س�س "�أمازون" ،جيف
بيزو�س� ،أ�صبح ال�شخ�ص الأكرث
ثراء يف العامل ،بعدما ك�سب 10
م �ل �ي��ارات جنيه �إ��س�ترل�ي�ن��ي يف
يوم واحد .وباتت ثروة بيزو�س
تبلغ  149مليار جنيه� ،أي ما
ي��وازي  190مليار دوالر ،بينما
مل تتجاوز يف �آذار/م��ار���س 89
مليار جنيه.
�أم� ��ا ث� ��روة ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�شركة "ت�سال"� ،إي�ل��ون ما�سك،
فقد و�صلت �إىل  59مليار جنيه
ا� �س�ترل �ي �ن��ي ،ب �ع��د �أن ك��ان��ت ال
تتجاوز  19.7مليارات يف �آذار/

�إ�����ص����اب����ة م���ي���ل غ���ي���ب�������س���ون ب���ك���ورون���ا

ن� �ق ��ل امل� �م� �ث ��ل ال� ��� �ش� �ه�ی�ر م �ی��ل
غیب�سون� ،إىل امل�ست�شفى يف
لو�س �أجنلو�س ،عقب ت�شخی�ص

الربيطانية عن ممثل لـ"غیب�سون"،
�أن الفنان البالغ من العمر  64عاما،
مت ت�شخی�ص �إ�صابته بالفایرو�س
يف � �ش �ه��ر ن �ي �� �س��ان امل��ا� �ض��ي ،ثم
ق�ضى �أ�سبوعا يف امل�ست�شفى يف
لو�س �أجنلو�س ،حیث مت عالجه
بجرعات من دواء "رمیدی�سیفری"،
وظهرت نتائج اختباره �سلبیة يف
وقت الح��ق .وبح�سب ال�صحيفة،
�شوهد غیب�سون يف حمل بقالة يف
�إ�صابته بفایرو�س ك��ورون��ا قبل كالیفورنیا مع �صدیقته روزالیند
عدة �أ�شهر.
رو�س ،يف �آذار املا�ضي ،قبل وقت
وذك��رت �صحیفة "دیلي تلغراف" ق�صری من دخوله امل�ست�شفى.

كيف �سي�ساهم اختبار "جني" �أجنلينا
جويل يف �إنقاذ �آالف الن�ساء من ال�سرطان؟
�أعلنت اجنلينا جويل عرب مقال يف �صحيفة "نيويورك
تاميز" ،م��ا دع�ت��ه وح�م��ل ع�ن��وان "خياري الطبي"،
وقالت �إن اكت�شاف الأطباء معاناتها من حتور يف جني
ي�سبب �سرطان الثدي دفعها لإج��راء جراحة وقائية
ه��ذا العام ال�ستئ�صال ثدييها ،وحثت الن�ساء على
اتخاذ اخلطوات الالزمة ال�ستك�شاف ما �إذا كن
معر�ضات ملخاطر مماثلة.
وقالت جويل يف مقالتها �إن وف��اة والدتها
املبكرة بال�سرطان واكت�شاف الأطباء �أنها
حتمل اجلني املتحور بي�.أر�.سي�.إيه 1

� سليم �سالم
المو�س ��يقي انتهى من ت�أليف مقطوعة
مو�س ��يقية لالورك�س ��ترا ال�سيمفونية،
تحمل عن ��وان "طريق الحق" ،تتناول
مقطوع ��ة "طري ��ق الح ��ق" مراح ��ل
الق�ض ��ية الفل�س ��طينية كافة ،مج�س ��دة
باالنغام المعبرة عن الأ�سى والحما�سة
والخ ��ذالن واالنت�ص ��ارات ب�ش ��كليها..
الع�س ��كري والقيم ��ي ،م ��دة المقطوعة
تبلغ اربعًا وع�شرين دقيقة.

 فهد ال�صكر
الفن ��ان الت�ش ��كيلي اقام ��ت ل ��ه دائ ��رة
الفنون معر�ضا تحت عنوان "م�شوار
بغدادي" عبر موقعها االلكتروني �ضم
( )١٥عم�ًل�اً فن ًي ��ا منوعً ا ،ب ��رع الفنان
ف ��ي تج�س ��يد الم�ش ��اهدات البغدادية
ونق ��ل �ص ��ور البيوت ��ات و�شنا�ش ��يلها
واالزق ��ة والحارات وبع� ��ض االنماط
االجتماعي ��ة البغدادي ��ة الجميل ��ة
.ويذك ��ر ان هذا المعر�ض هو ال�س ��ابع
وال�س ��بعين �ض ��من المعار� ��ض الت ��ي
اقامته ��ا دائ ��رة الفن ��ون عب ��ر دائرتها
االلكترونية.

في زمن الكورونا

 ب�شار عليوي
الفن ��ان الم�س ��رحي والناق ��د �ص ��در له
كتاب بعنوان "م�سرح ال�شارع -درا�سة
ون�ص ��و�ص"� ،ض ��م عددًا من ن�صو�ص
خ�صي�صا
م�س ��رح ال�ش ��ارع التي كتبت
ً
له ب�أقالم عدد من الكتاب العرب ،ف�ضال
عن وقائع الندوة الفكرية التي ناق�شت
(و�س ��ائطيًا) عب ��ر مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ولأول مرة على م�س ��توى
العالم العربي ا�شكالية الكتابة لم�سرح
ال�شارع.

الذي يك�شف عن خماطر عالية للإ�صابة بال�سرطان هو ما
دفعها التخاذ هذا القرار ال�صعب خو ًفا من �أن يفقد �أطفالها
ال�ستة �أم�ه��م .ك�شفت درا��س��ة ج��دي��دة �أن اختبار جميع
الن�ساء لـ"جني �أجنلينا جويل" ميكن �أن مينع ال�سرطان
وينقذ �آالف الأرواح ،والتي ن�شرتها �صحيفة "ذا �صن"
الربيطانية ونقله موقع رو�سيا اليوم.
ويقول الباحثون �إنه �سي�سمح للأطباء بتحديد الأ�شخا�ص
الأكرث عر�ضة للإ�صابة بالأورام قبل حدوثها .وميكن بعد
ذلك �أن يُعر�ض على الن�ساء فح�ص �أكرث انتظامًا �أو �أدوية
�أو عالج وقائي ،مثل ا�ستئ�صال الثدي واملبي�ض.

م��ار���س .وبالن�سبة �إىل الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ف �ي �� �س �ب��وك ،م ��ارك
زوك��رب�يرغ ،فقد و�صلت ثروته
�إىل  72مليار �إ�سرتليني ،م�سجلة
ارتفاعا بقيمة  29مليار ،بعد �أن
كانت يف �آذار/مار�س ال تتخطى
 43مليار .ويرجع تعاظم ثروة
زوك ��رب�ي�رغ �إىل ارت �ف��اع �أ��س�ه��م
"في�سبوك" ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف
ف�ت�رة الإغ�ل��اق ،وخ�صو�صا يف

كاترين زيتا جونز حتتفل
بعيد زواجها الـ 20رغم
الكورونا
حتتفل النجمة العاملية كاترين زيتا جونز بعيد زواجها
الع�شرين من جنم هوليوود ال�شهري مايكل دوجال�س ،حيث
لفت الثنائي الأنظار على الفور ب�سبب الفجوة العمرية التي
ت�صل �إىل  25عاما ،حيث التقى النجمان عام  1988لتن�ش�أ
بينهما ق�صة حب قوية ،وحتدثت النجمة ال�شهرية
البالغة من العمر  50عاما خالل لقائها مع موقع
"بيبول" ع��ن عيد زواج �ه��ا يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب املقبل ،حيث �أ�شارت
�إىل �أن��ه ب�سبب انت�شار فايرو�س
ك ��ورون ��ا  19-covidال��ذي
يهدد العامل كان عليها االلتزام
التام حتى �إذا كان الأمر متعلقا
باالحتفال بعيد زواج�ه��ا على
مايكل دوجال�س البالغ من العمر
 75عاما ،فمن املقرر �أن يحتفل
الزوجان بهذه املنا�سبة فى نوفمرب
املقبل حيث تف�ضل النجمة ال�شهرية
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ب�سبب ف��اي��رو���س
كورونا .و�أكدت "لن نقيم �أي حفل كبري الآن،
ف�سيكون من اللطيف جمع كل �أ�صدقائنا معا يف
مكان واحد ،لكننا ال نفعل ذلك حتى نخرج من �أزمة
"كورونا" متاما"" ،لذلك �س�أرفع القناع اخلا�ص بي
و�أدع زوجي يقبلني ب�شغف ،ثم �س�أعيد قناعي بقوة".
وك�شفت كاترين زيتا جونز �أن الزوجني متواجدان
حاليا باحلظر املنزيل الذاتي مع ابنيهما "ديالن" البالغ
من العمر  19عاما ،وكاريز ذات الـ 17عاما.

علي الفواز :تعلمنا �أن�سنة العزلة والقبول بها رغم ق�سوتها

قحطان جا�سم جواد

الناقد واالعالمي عل ��ي الفواز الذي كتب
يف جم ��االت ع ��دة ،يف ال�ش ��عر والق�ص ��ة
والنق ��د الثق ��ايف ..كان �ض ��يفنا يف املدى
قلت له-:
* ماذا تعلمناه من الكورونا؟
 �أن�س ��نة العزلة ،وقبولها بو�صفها واقعاان�س ��انيا وثقافي ��ا ،وحت ��ى عائلي ��ا ،رغ ��م
ق�سوتها.
* الربامج التي تتابعتها خالل احلظر؟
 القراءة والكتابة وامل�شاهدة هي ا�شياءت�ش ��غلني ج ��دا ،حُ
وت ّف ��زين عل ��ى اع ��ادة
نظرت ��ي للمهم ��ل والعاب ��ر يف املن ��زل و
العمل.
* كيف تق�ضي يومك؟

الطقس

ظ��ل الإق �ب��ال الكبري على املوقع
وامل �ن �� �ص��ات الأخ� � ��رى ال�ت��اب�ع��ة
مثل "�إن�ستغرام" و"وات�ساب"
و"م�سنجر" .كذلك ارتفعت ثروة
امللياردير الأم�يرك��ي وم�ؤ�س�س
��ش��رك��ة "مايكرو�سوفت" ،بيل
غيت�س� ،إىل  93مليار �إ�سرتليني،
يف حني كانت ب�آذار/مار�س 77
مليار.

 حتوي ��ل املكتب ��ة اىل ع ��امل �آخ ��ر،واحلا�س ��وب اىل عتب ��ة ال�س ��تيعاب كل
�شيء.
* ماذا تقر�أ؟
 ك ّل �شيء ،و�أجد نف�سي م�شبوكا بقراءةكتب مل �أخطط للتفكري فيها.
* ه ��ل ان احلظ ��ر �سي�س ��اعدنا يف تخطي
الكورونا؟
 لنا ذاك ��رة غاوية مع املقهى واملهرجان،والر�ص ��يف ،لكنن ��ا اليوم نعاين �ص ��دمة
الغي ��اب ع ��ن تل ��ك االمكن ��ة ،خ�ض ��وعا
للو�ص ��ايا الطبي ��ة ،او هلع ��ا م ��ن اخلوف
او امل ��وت املج ��اين ال ��ذي افق ��دين بع�ض
اال�صدقاء.
* الكتاب والتلفزيون ومواقع التوا�صل
االجتماعي �أيهم كان اقرب �إليك؟
 -اذهب اىل الكتاب� ،أو مل�ش ��اهدة االفالم،

وال�سو�ش ��يال ميدي ��ا ،بو�ص ��فها �أوهام ��ا
مُنقذة.
* ماذا تتمنى على احلكومة اليوم؟
 �أن تك ��ون �أكرث �ص ��راحة ،فاالكاذيب معاملوت اكرث ق�سوة من الفايرو�س ذاته.
* ه ��ل متار� ��س الريا�ض ��ة اثن ��اء ف�ت�رة
احلظر؟
 اجل�أ للم�شي احيانا.* ما هي ن�صيحتك ملواجهة الفايرو�س؟
 االعتن ��اء باجل�س ��د ،بطعام ��ه ،برتمي ��مانك�ساراته ،بال�سيطرة على فراغاته.
* �آخر كتاب و�آخر فيلم؟
 كتاب "غرق احل�ضارات" لأمني معلوف،وفيلم اجلوكر.
* اىل متى �سي�ستمر احلظر؟
 مواجهة كورونا كارثة ان�سانية ،وعليناالتع ��ود على العزل ��ة ،واجلوع والك�س ��ل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درجات احلرارة �س ��تحافظ على معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
م�شم�سا.
�سيكون
ً

احلمد لله ا�ستطاع �شارلوك
هوملز العراقي �أن يجه�ض
امل�ؤامرة التي قادتها الإمربيالية
واملا�سونية للتج�س�س على
هذا ال�شعب ،وت�شويه �صورة
"قادتنا الأفا�ضل" الذين حوّ لوا
العراق �إىل واحد من بلدان
العامل العجيبة يف جمال البناء
والعمران واخلدمات وال�سياحة
والتنمية ،م�ؤامرة تقودها �سيدة
�أملانية �ضحكت على عقول ال�شعب
بدراجتها الهوائية.
منذ يومني ونحن نعي�ش حالة
من اال�ستنفار يف مواقع " تويرت
وفي�سبوك "�أ�صابت البع�ض من
الذين ح َّذروننا من التمثيلية التي
قامت بها اجلا�سو�سة الأملانية،
عندما �صورت ومنتجت فيلمًا عن
عملية اختطافها ،و�أخربنا لفيف
من نا�شطي اجليو�ش الإلكرتونية
ب� ّأن هيال ميفي�س مل تكن مواطنة
�أملانية ،و�إمنا هي �ضابط يعمل
يف جهاز املو�ساد الإ�سرائيلي
هدفها ت�شويه �صورة "املنا�ضل"
عبا�س البياتي لأنه ميلك �أكرب
ر�صيد يف قلوب العراقيني.
ولكن بف�ضل يق�ضتنا الأمنية
ا�ستطعنا �أن نك�شف امل�ؤامرة
التي �أراد املرحوم ال�شاعر غوته
"املا�سوين" �أن ينفذها يف
العراق.
ولعل �أول ما لفتني يف هذه
احلكايات ،التقرير الذي ن�شره
�أحدى املواقع الإلكرتونية
وبعنوان مثري" :الق�صة احلقيقية
للجا�سو�سة الإ�سرائيلية هيال
ميفي�س يف العراق" ،ومن
العنوان يبدو �أن �صاحب التقرير
يتعاطى �أ�شياء ممنوعة .فقرر
مناف�سة املرحوم �آرثر كونان
الذي اخرتع لنا �شخ�صية املحقق
�شارلوك هوملز .كونان كان بارعً ا
يف الإثارة ويف الأ�سلوب ال�ساحر
الذي ين�سيك �أن احلكاية من
�أولها �إىل �آخرها جمرد خيال،
والغريب �أن ال�سيد كونان ح�صل
�أثناء حياته على �أعلى الأو�سمة،
ومعها ثروة و�ضعته يف م�صاف
�أغنياء بريطانيا� ،إال �أن �أمه
ظلت مل ت�صدق �أن ابنها الذي
ف�شل يف الطب ميكن �أن يحظى
مبقابلة امللكة فكتوريا ،ومات
كونان وهو يح�صد ثمار ال�شهرة
والنجاح ،ومل يكن يعرف �أن يف
هذه البالد من يريد �أن يناف�سه يف
قوة اخليال ..ولنوا�صل حكاية
�شارلوك هوملز العراقي ،حيث
يخربنا �أن هيال ميفي�س دخلت
بغداد من دون جواز �سفر وال
وثائق ر�سمية ،وخالل ال�سنوات
الثماين التي عا�شتها يف بغداد،
مل تكن ال�سفارة الأملانية تعرف
�أن هناك مواطنة �أملانية ا�سمها
"هيال ميفي�س" تقطع �شوارع
بغداد بدراجة هوائية ،وتلقي
درو�سً ا يف معهد غوته الأملاين،
وطبعت عددًا من الكتب لقا�صات
و�شاعرات عراقيات بتمويل من
ال�سفارة الأملانية ..بل �إن ال�سيد
�آرثر كونان العراقي يذهب به
اخليال بعيدًا فيقول �إن هيال
ميفي�س كانت معجبة بفيلم
�إ�سماعيل يا�سني "طاقية الإخفاء"
 ،فقررت �أن ت�صنع لها طاقية
خا�صة بها ظلت ت�ضعها على
ر�أ�سها ملدة ثمان �سنوات.
منذ �سنوات ونحن نعي�ش يف
�أجواء �سل�سلة مثرية من روايات
املفت�ش كونان الغام�ضة ،وكان
العراقيون يظنون �أن التغيري
�سيجعلهم يعي�شون ع�ص ًرا جديدًا
من الأمان والرخاء ،ومل يكونوا
يتوقعون �أنهم �سيقر�أون ا حلقات
�شارلوك هوملز العراقي  ،والذي
مل يتوقف يومًا عن �إحتافنا بكل
ما هو بائ�س ومثري لل�ضحك .

وحتى ال�صمت..
* كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
 �سيكون اقل ب�شاعة ،لأن كونية كوروناجعلت االقوياء والطغاة �أقل �ش�أنا ،واكرث
ت�شوها.
* هل ي�سبب احلظر تذمرا لك ولعائلتك؟
 جعلن ��ي اك�ث�ر الف ��ة مع العائل ��ة ،واكرثتعرف ��ا عل ��ى تفا�ص ��يل البي ��ت وم�ش ��اكل
االوالد..
* هل تعتقد ان الكورونا �ستغري العامل؟
 حتما ،فالعامل �س ��يكون �أقل ر�أ�س ��مالية،واك�ث�ر بحث ��ا ع ��ن االف ��كار الت ��ي حتم ��ي
االن�سان من الب�شاعة واال�ستبداد.
* هل حاولت خرق احلظر؟
 اخل ��رق ممار�س ��ة ان�س ��انية ،لك ��ن م ��اارتكبته غري مق�ص ��ود ،بل الرى االن�س ��ان
بال اقنعة ،او كمامات.
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