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نا�شطون يحذرون من "تمل�ص المتهمين" وتحويل التحقيقات �إلى داخلية

كتل ترف�ض فكرة الإ�شراف ..و�أخرى ترحب

لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين ت�ستدعي
ع�سكريين مرتبطين بف�صائل م�سلحة

ات�صاالت بين الحكومة والأمم
المتحدة لترتيب مهام فريق
الإ�شراف الأممي على االنتخابات

 بغداد /متيم احل�سن
يرتبط بع� ��ض ال�ضباط امل�ستدعني يف
اللجن ��ة احلكومية امل�شكل ��ة منذ ا�شهر
عل ��ى خلفي ��ة مقت ��ل نا�شط�ي�ن ببع�ض
الف�صائل امل�سلحة.
واعلن ��ت احلكوم ��ة عق ��ب انت�ش ��ار
م�سلح�ي�ن يف ال�ش ��وارع ردا عل ��ى
اعتقال القي ��ادي يف احل�ش ��د ال�شعبي
قا�س ��م م�صلح ،ا�ستدعاء اكرث من 100
�ضاب ��ط وع�سكري مرتبط�ي�ن باحداث
العنف التي رافقت التظاهرات.

ويواج ��ه م�صل ��ح ال ��ذي ال يع ��رف
م�ص�ي�ره حتى الآن ع ��دة تهم ،بح�سب
رواي ��ات متع ��ددة ،ابرزه ��ا عالقت ��ه
بت�صفي ��ة ع ��دد م ��ن النا�شط�ي�ن يف
حركات االحتجاجات.
لك ��ن نا�شط�ي�ن قلل ��وا م ��ن اهمي ��ة
"ا�ستدع ��اء ال�ضب ��اط" واعتربوه ��ا
متعلق ��ة بـ"ت�صفيات �سيا�سي ��ة" ،فيما
تداول ��ت �أنب ��اء ع ��ن �ضرب ��ة �أمريكي ��ة
حمتملة �ضد ف�صائل يف الداخل.
وقال ��ت م�ص ��ادر امني ��ة لـ(امل ��دى) ان
"بع� ��ض اوام ��ر اال�ستدع ��اء الت ��ي

�ص ��درت من احلكوم ��ة يف جلنة االمر
الدي ��واين  293ل�سن ��ة  2020املتعلقة
بالتحقي ��ق يف قت ��ل املتظاهرين ت�ضم
ا�سم ��اء ع�سكريني مرتبطني بالف�صائل
امل�سلحة".
كم ��ا ذك ��رت امل�ص ��ادر ان ال�سلط ��ات
اعتقل ��ت "ح�س ��ن م�صب ��اح ،وحم ��زة
الكعب ��ي م�س� ��ؤول ا�ستخب ��ارات لواء
الطف ��وف" ،وهم ��ا �أب ��رز م�ساع ��دي
القي ��ادي قا�س ��م م�صلح ،ال ��ذي اعتقل
عل ��ى خلفي ��ة ح ��وادث قت ��ل نا�شط�ي�ن
ومهاجم ��ة قاع ��دة ع�ي�ن اال�س ��د يف

االنبار ،وتهريب ا�سلحة على احلدود
مع �سوريا.
ويوم اجلمعة اعلنت اللجنة انها بد�أت
با�ستدع ��اء � 22ضابط ��ا و 90ع�سكريا
من وزارت ��ي الداخلي ��ة والدفاع ،رغم
مرور نحو � 8أ�شهر على ت�شكيلها وهو
ما �أثار ا�ستغراب قادة االحتجاجات.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م اللجن ��ة
احلكومي ��ة ،حمم ��د اجلناب ��ي ،يف
ت�صري ��ح للوكال ��ة الر�سمي ��ة" :اللجنة
ا�ستدعت �شه ��ودا واطلعت على الأدلة
اجلنائية والأوراق الق�ضائية".

و�أ�ض ��اف" :اللجن ��ة ت�سلم ��ت �أكرث من
 7000وثيق ��ة ق�ضائي ��ة م ��ن املحاك ��م
املخت�ص ��ة ،ومت االطالع عليها من قبل
الق�ض ��اة ل�ضمان الو�ص ��ول �إىل نتائج
حيادية ورفع ال�ضبابية".
وكان جمل� ��س الق�ضاء ق ��د اعلن العام
املا�ض ��ي ،ان ��ه ت�سل ��م "مل ��ف ب ��دون
متهم�ي�ن" م ��ن وزي ��ر الدف ��اع ال�سابق
جن ��اح ال�شمري ،ال ��ذي كان وزير ًا يف
فرتة احتجاجات ت�شرين .2019
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 بغداد /حممد �صباح
فور ت�صويت جمل�س الأمن الدويل على �إر�سال فريق �أممي ملراقبة االنتخابات النيابية املبكرة،
بد�أت االت�صاالت بني احلكومة العراقية والأمم املتحدة لالتفاق على حتديد عدد املراقبني ومهمتهم
وتوزيعهم.
ورحبت كتل �سيا�سية بت�صويت جمل�س الأمن ،م�ؤكدة �أن هذا الفريق االممي �سيقلل من حاالت
التزوير التي "حدثت وحتدث يف كل اقرتاع".
لكن باملقابل ان غالبية القوى ال�شيعية ترف�ض فكرة �إ�شراف املراقبني الدوليني على االنتخابات
الربملانية املبكرة املقرر �إجرا�ؤها يف العا�شر من �شهر ت�شرين الأول املقبل ،مطالبة �أن تقت�صر مهمة
الفريق االممي على املراقبة لالنتخابات.
ويبني ح�سني الهنداوي ،م�ست�شار رئي�س جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون االنتخابية يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "احلكومة العراقية متوا�صلة ب�شكل م�ستمر مع الأمم املتحدة وبعثتها يف بغداد لالتفاق على
عدد مراقبي االنتخابات االمميني ومهمتهم ومكانهم وتوزيعهم والآليات التي �سيمكن اعتمادها
لوج�ستيا لالنتخابات".
ووافق جمل�س الأمن الدويل ،بالإجماع على طلب احلكومة العراقية بت�شكيل فريق تابع للأمم
املتحدة ملراقبة االنتخابات الربملانية يف �شهر ت�شرين الأول املقبل معززا مبوظفني �إ�ضافيني
ومعلنا عنه بو�ضوح قبل االنتخابات املقبلة ملراقبتها يف �أو�سع تغطية جغرافية ممكنة.
 تفا�صيل �ص2

نفى �إطالق �سراح قا�سم م�صلح

وزير الدفاع يعلق على ا�ستعرا�ض الح�شد:
الأحادية ال تخيف الدولة والجي�ش
 بغداد /املدى

مكب لـ (ال�سكراب) يف منطقة باب ال�شيخ و�سط بغداد ..هل يجوز ذلك؟

ت�سلمت  3مليون دوالر من �أ�صل  70طالبت بها

تراجع �أعداد المتبرعين
يحرم  %84من الم�ستفيدين
من م�ساعدات اليوني�سيف
 ترجمة /حامد احمد
ك�شف تقرير لليون�سيف ح ��ول الو�ضع الإن�ساين للعراق خالل
الرب ��ع الأول م ��ن ع ��ام  2021بان املنظم ��ة نا�ش ��دت املتربعني
وال ��دول املانحة لت�أمني مبلغ ق ��دره  70.8مليون دوالر لتغطية
احتياج ��ات �إن�ساني ��ة ملحة لعوائل و�أطف ��ال مت�ضررين ولكنها
تلق ��ت  3.1ملي ��ون دوالر فقط خالل الرب ��ع الأول من هذا العام
مما ت�سبب ذلك بحرمان  %84من املحتاجني البالغ عددهم 4.1
ملي ��ون �شخ�ص  %44منهم �أطف ��ال و  %28منهم ن�ساء و%15
معاقني بواقع فجوة وعجز بالتمويل قدره  59.3مليون دوالر.
وذك ��رت املنظمة انه ب ��دون وجود دعم م ��ن متربعني و�شركاء،
ف ��ان برام ��ج �أ�سا�سية لدعم ا�شخا� ��ص ذوي احتياجات �إن�سانية
عاجل ��ة �ستتعرقل ،م�ش�ي�رة اىل ان توفري خدمات جوهرية مثل
مياه �صاحل ��ة لل�شرب وم ��واد تعقيم ودعم نف�س ��ي وم�ساعدات
حيوية �أخ ��رى �سيت�أثر على نحو خطري اذا مل تتم معاجلة هذه
الفج ��وة التمويلية يف الوقت املنا�سب .وقال ��ت املنظمة انه مت
�إنفاق مبلغ  8.2مليون دوالر على برامج �إن�سانية خالل برامج
عام .2020
م ��ن بني البل ��دان واجلهات الرئي�س ��ة التي �شارك ��ت يف متويل
منا�ش ��دات اليوني�سي ��ف خ�ل�ال الرب ��ع الأول م ��ن ه ��ذا الع ��ام
للع ��راق ه ��و مكت ��ب اال�ستجاب ��ة الإن�ساني ��ة للأطف ��ال HAC
التاب ��ع لليوني�سيف وكن ��دا و�أملانيا والياب ��ان واململكة املتحدة
و�صن ��دوق الوالي ��ات املتح ��دة لليوني�سي ��ف ومنظم ��ة االحتاد
الأوروبي للرعاية الإن�سانية .ECHO
 التفا�صيل �ص3

 ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

نف ��ى وزير الدفاع جمعة عن ��اد� ،أم�س ال�سبت،
�إطالق �س ��راح قائد عمليات الأنبار يف احل�شد
ال�شعبي قا�سم م�صلح.
وقال عناد� ،إن "القائ ��د العام للقوات امل�سلحة
دائم ��ا ما ي�شدد على �ض ��رورة االحتواء وعدم
�إراق ��ة الدم ��اء ،وان البع� ��ض يف�س ��ر �سك ��وت
الدول ��ة خوف ��ا� ،إال ان تغلي ��ب م�صلح ��ة البل ��د
ه ��ي الأوىل؛ ك ��ون املو�ضوع ي�صب ��ح خطري ًا
يف حالة ح ��دوث قتال ما بني القوات امل�سلحة
التابعة للدولة واحل�شد ال�شعبي التابع للدولة
�أي�ض ��ا" ،مو�ضحا ب�أن "البل ��د ال يتحمل املزيد
من ال�شهداء واجلرحى".

ق ��ال �إن "هن ��اك جه ��ات (مل ي�سمه ��ا) ت�سع ��ى
�إىل �أن حت�ص ��ل فتن ��ة يف البل ��د ،وتراق ��ب عن
بع ��د وت�صب الوق ��ود لت�شتعل ن�ي�ران احلرب
الأهلية".
وب�ي�ن عناد �أن "من يعتقد ان عمليات التحرير
الت ��ي ج ��رت �ضد تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي مل
تكتم ��ل ل ��وال احل�ش ��د فه ��و خمط ��ئ الن قوات
اجلي� ��ش ه ��ي م ��ن �ساهم ��ت بتحري ��ر العراق
وب�إمكانه ��ا القي ��ام بعملي ��ات التحرير وحدها
لك ��ن احل�ش ��د �ساه ��م بت�سريع التحري ��ر فقط،
ولوال �إ�سناد طريان اجلي� ��ش والقوة اجلوية
ملا ح�صل االنت�صار".
 التفا�صيل �ص3

�سكان نينوى ونواب يتخوفون من عوائل داع�ش العائدة �إلى المحافظة
 بغداد� /أ ف ب
تثري عودة ع�شرات العائالت العراقية
التي ي�شتبه بارتباطها بتنظيم داع�ش
م ��ن خمي ��م اله ��ول يف �سوري ��ا �إىل
املو�ص ��ل خماوف يف �صف ��وف �سكان
املنطق ��ة �إذ ال تزال ذك ��رى فظائع هذا
التنظيم املتطرف ماثلة يف �أذهانهم.
وحتت جنح الظ�ل�ام وو�سط حرا�سة

�أمنية م�ش ��ددة ،عربت نحو مئة عائلة
عراقية ليل الثالث ��اء من خميم الهول
يف �سوري ��ا� ،إىل الع ��راق لت�ستق ��ر
يف خمي ��م اجلدع ��ة الواق ��ع جن ��وب
املو�صل.
وه ��ي امل ��رة الأوىل الت ��ي يع ��اد فيها
نازح ��ون عراقي ��ون من اله ��ول الذي
ي�ضم �أكرث من � 60ألف �شخ�ص بينهم
�أق ��ارب ملقاتل�ي�ن م ��ن تنظي ��م داع�ش.

وق ��ال م�س� ��ؤول يف الإدارة املحلي ��ة
الكردي ��ة يف �شم ��ال �شرق ��ي �سوري ��ا،
�إن العملي ��ة نظم ��ت مبوج ��ب اتف ��اق
بني بغداد والتحالف الدويل ملكافحة
تنظي ��م داع�ش الذي تقوده وا�شنطن،
وت�ش ��كل "املوج ��ة الأوىل" عل ��ى �أن
تليها دفعات �أخرى.
و�أعادت العملية �إىل �أذهان الكثري من
�س ��كان املو�صل ذك ��رى فظائع تنظيم

داع�ش الذي �سيط ��ر على املنطقة مدة وي�ضي ��ف "ال ميك ��ن التعاي�ش معهم"
تزيد عن � 3سنوات.
فيم ��ا ال ي ��زال م�صري نح ��و  200من
ي�ؤك ��د عم ��ر البال ��غ  28عام ��ا والذي �أبناء املنطق ��ة جمهوال بعدما اعتقلهم
فق ��د والده على ي ��د التنظيم املتطرف التنظيم .وكانت القيارة �إحدى �أوىل
لوكال ��ة (فران� ��س بر�س) �أم ��ام مقربة املناط ��ق الت ��ي حت ��ررت م ��ن براث ��ن
ت�ض� � ّم �ضحاي ��ا التنظي ��م" ،الرف� ��ض االرهابيني يف منطقة املو�صل.
القاطع من قب ��ل �أهايل القيارة لعودة وي�ؤك ��د مدير ناحي ��ة القي ��ارة �صالح
ه� ��ؤالء ،ف�أفكاره ��م مت�ش ��ددة وداعمة ح�س ��ن اجلب ��وري" :هن ��اك رف� ��ض
للتنظيم".
�شعبي كب�ي�ر لعودتهم خا�ص ��ة و�أنهم

امتحانات ال�ساد�س االبتدائي مدر�سية
والثالث المتو�سط وال�ساد�س الإعدادي وزارية
 بغداد /ح�سني حامت
اعلنت وزارة الرتبية �آلية �إجراء امتحانات
ال�صف ��وف املنتهي ��ة ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �إبق ��اء
امتحان ��ات املرحلت�ي�ن (الثال ��ث املتو�س ��ط
وال�ساد�س الإعدادي بكافة فروعه) وزارية.
وعق ��دت وزارة الرتبي ��ة� ،أم� ��س ال�سب ��ت،
اجتماع ًا مو�سع ًا لبحث مو�ضوع امتحانات
املراح ��ل الدرا�سي ��ة كاف ��ة للع ��ام الدرا�س ��ي
احلايل ،بح�ضور املُديرين العامني للرتبية
والتجهيزات يف بغداد واملحافظات.
وذك ��رت ال ��وزارة يف بي ��ان تلق ��ت (املدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن "االجتم ��اع ال ��ذي تر�أ�س ُه

وزير الرتبية علي حمي ��د الدليمي متخ�ض
ع ��ن اعتم ��اد جمموع ��ة م ��ن الق ��رارات م ��ن
�ضمنه ��ا� ،أن تك ��ون امتحان ��ات مرحل ��ة
ال�ساد� ��س االبتدائ ��ي له ��ذا الع ��ام مدر�سية
و�إتاح ��ة الفر�ص ��ة للم�ل�اكات التدري�سي ��ة
ال�ستكم ��ال حت�ضرياته ��ا وفق� � ًا ملتطلب ��ات
املرحلة الراهنة".
كم ��ا �أكد املجتمع ��ون على �إبق ��اء امتحانات
املرحلت�ي�ن (الثال ��ث املتو�س ��ط وال�ساد� ��س
االعدادي بكافة فروعه) وزارية.
فيم ��ا مت االتف ��اق يف خت ��ام االجتم ��اع على
ت�أجي ��ل البت يف ق ��رار امتحان ��ات املراحل
غ�ي�ر املنتهية بع ��د (الأول م ��ن �شهر متوز)

وحلني اكمال املناه ��ج الدرا�سية عن طريق
التعليم الإلكرتوين ،بح�سب بيان الوزارة.
وبع ��د �إغ�ل�اق املدار� ��س يف �أواخ ��ر �شباط
 2020لع ��دة �أ�شه ��ر بع ��د تف�ش ��ي جائحة
كورون ��ا يف الع ��راق ،ق ��ررت ال�سلط ��ات
املخت�ص ��ة ،اعتم ��اد التعلي ��م الإلك�ت�روين
لبع� ��ض ال�صف ��وف الدرا�سي ��ة ،فيم ��ا كانت
االمتحان ��ات جُت ��رى داخ ��ل املدار� ��س،
ومن ��ذ بداي ��ة الع ��ام احل ��ايل ،اجتمع ��ت
وزارة الرتبي ��ة ع ��دة مرات للب ��ت يف الأمر
و�إ�صدار القرارات الالزمة مبا يتنا�سب مع
م�ستجدات املوقف الوبائي يف البالد.
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كان ��وا من �سكان خمي ��م الهول" الذي
ي�ض� � ّم ع�ش ��رات �آالف النازح�ي�ن م ��ن
�سوري�ي�ن وعراقي�ي�ن بينه ��م �أف ��راد
عائالت مقاتلي التنظيم.
لكن ��ه ي�صر رغ ��م تخ ��وف ال�سكان من
تل ��ك اخلط ��وة عل ��ى "ا�ستبع ��اد �أن
يك ��ون لتلك العائالت ت�أثري �أمني على
املنطقة".
 التفا�صيل �ص4

كركوك ت�شكو "�أطفال ال�شوارع ..وطلبات التبني كثرية
 بغداد /علي العزاوي
ظاه ��رة رمي الأطفال حديثي ال ��والدة يف ال�شوارع بد�أت تتفاقم يف عدد من املحافظات ومنها
كرك ��وك ،وتعل ��ن ال�سلط ��ات الأمني ��ة يف كركوك ب�ي�ن فرتة و�أخ ��رى العثور عل ��ى طفل حديث
الوالدة مرمي يف النفايات �أو مرتوك.
ويق ��ول رئي�س جلنة حق ��وق الإن�سان الربملانية �أر�شد ال�صاحلي لـ(امل ��دى)� ،إن "طفلة �صغرية
تبل ��غ من العمر نح ��و �أربعة �أ�شهر ،ترقد من ��ذ �شهر ون�صف يف م�ست�شف ��ى الأطفال يف كركوك
و ُيق ��دم له ��ا الطع ��ام وال�ش ��راب بع ��د �أن تخلى عنه ��ا والده ��ا ال ��ذي يق�ض ��ي يف ال�سجن فرتة
حمكوميت ��ه ب�سب ��ب ته ��م موجهة �إليه بعي ��د ًا عن ق�صة الطفل ��ة ال�صغرية ،وال نعل ��م �أين ذهبت
والدته ��ا الت ��ي ولدتها ورمته ��ا يف هكذا ظ ��روف قا�سية ( )...ه ��ذه الطفلة حتت ��اج اىل رعاية
والديها �أو �أحد من �أقاربها ي�أتي ال�ستالمها".
وي�ش�ي�ر ال�صاحل ��ي اىل �أن "على املجتمع مراعاة هكذا حاالت خا�ص ��ة و�إن هذه الطفلة �سوف
ي�صدر قرار القا�ضي برتحيلها يف حال مل جتد من يعيلها �أو يتبناها وال �أعلم �أي قلب ي�ستطيع
�أن يرمي طفلة بهذا العمر يف ال�شارع".
�إحدى موظفات م�ست�شفى الأطفال اكتفت بت�سميتها �أم مروة قالت لـ(املدى)� ،إن "الطفلة جيء
بها قبل نحو �شهر ون�صف على �أنها مري�ضة ومت �إدخالها ب�صورة ر�سمية اىل امل�ست�شفى لتلقي
الع�ل�اج وبقي ��ت الأم م ��ع الطفلة ملدة يوم�ي�ن واختفت ومل ت ُع ��د وبقيت الطفلة بق�س ��م الرعاية
ال�صحية للأطفال يف امل�ست�شفى منذ نحو �شهر ون�صف نقدم الرعاية لها والطعام".
 التفا�صيل �ص4

سياسة
كتل ترف�ض فكرة
الإ�شراف ..و�أخرى
ترحب
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ات�صاالت بني احلكومة والأمم املتحدة لرتتيب مهام فريق
الإ�شراف الأممي على االنتخابات

فور ت�صويت جمل�س الأمن الدويل على �إر�سال
فريق �أممي ملراقبة االنتخابات النيابية املبكرة،
بد�أت االت�صاالت بني احلكومة العراقية والأمم
املتحدة لالتفاق على حتديد عدد املراقبني
ومهمتهم وتوزيعهم .ورحبت كتل �سيا�سية
بت�صويت جمل�س الأمن ،م�ؤكدة �أن هذا الفريق
االممي �سيقلل من حاالت التزوير التي "حدثت
وحتدث يف كل اقرتاع".

 بغداد /محمد �صباح
لك ��ن بالمقاب ��ل ف ��ان غالبي ��ة الق ��وى
ال�شيعي ��ة ترف� ��ض فك ��رة �إ�ش ��راف
المراقبي ��ن الدوليين عل ��ى االنتخابات
البرلمانية المبكرة المقرر �إجرا�ؤها في
العا�شر من �شهر ت�شرين الأول المقبل،
مطالبة �أن تقت�صر مهمة الفريق االممي
على المراقبة لالنتخابات.
ويبي ��ن ح�سي ��ن الهن ��داوي ،م�ست�ش ��ار
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء لل�ش� ��ؤون
االنتخابي ��ة ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى)
�أن "الحكوم ��ة العراقي ��ة متوا�صل ��ة
ب�ش ��كل م�ستم ��ر م ��ع الأم ��م المتح ��دة
وبعثته ��ا ف ��ي بغ ��داد لالتف ��اق عل ��ى
ع ��دد مراقب ��ي االنتخاب ��ات االمميي ��ن
ومهمتهم ومكانهم وتوزيعهم والآليات
الت ��ي �سيمك ��ن اعتماده ��ا لوج�ستي ��ا
لالنتخابات".
وواف ��ق مجل� ��س الأم ��ن الدول ��ي،

بالإجماع على طلب الحكومة العراقية
بت�شكي ��ل فري ��ق تاب ��ع للأم ��م المتحدة
لمراقبة االنتخابات البرلمانية في �شهر
ت�شري ��ن الأول المقبل معززا بموظفين
�إ�ضافيي ��ن ومعلن ��ا عن ��ه بو�ض ��وح قبل
االنتخاب ��ات المقبل ��ة لمراقبته ��ا ف ��ي
�أو�سع تغطية جغرافية ممكنة.
وكم ��ا ق ��رر مجل�س الأم ��ن تمديد والية
بعثة الأمم المتح ��دة لتقديم الم�ساعدة
�إلى العراق حتى � 26أيار .2022
وي�ضي ��ف الم�ست�ش ��ار الحكوم ��ي �أن
"الفريق االمم ��ي لمراقبة االنتخابات
�سيك ��ون جاهزا خ�ل�ال الفت ��رة القليلة
المقبل ��ة ربم ��ا ال تتعدى �أكث ��ر من �شهر
�إل ��ى �شه ��ر ون�ص ��ف ال�شه ��ر تقريب ��ا"،
م�شددا على �أن "هذا المو�ضوع متروك
للمفاو�ض ��ات بي ��ن الحكوم ��ة والأم ��م
المتح ��دة" .وكانت الخارجية العراقية
قد �أعلنت كان ��ون الثاني الما�ضي� ،أنها
خاطب ��ت مجل�س الأمن الدولي من �أجل

م�شارك ��ة الأم ��م المتح ��دة ف ��ي مراقبة
االنتخابات البرلمانية المبكرة.
و�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ف ��ي
�أكث ��ر م ��ن منا�سب ��ة �أنه ��ا طلب ��ت م ��ن
البعث ��ة الأممي ��ة ف ��ي بغ ��داد رفده ��ا
بالخبراء الدوليي ��ن للنهو�ض بالعملية
الديمقراطي ��ة واالرتق ��اء بعمله ��ا نحو
الأف�ضل بما ي�ضمن نزاهة االنتخابات.

وي�شي ��ر الم�ست�ش ��ار الحكوم ��ي �إلى �أن
"االت�صاالت مع الأمم المتحدة تجري
عل ��ى خطين الأول م ��ع الفريق المعني
بالمل ��ف االنتخاب ��ي ف ��ي نيوي ��ورك،
والثاني مع بعثة اليونامي في بغداد"،
مبين ��ا �أن "االنتخابات المقبلة �ستكون
مو�ضع اهتمام من الجميع".
وكان ��ت الأمم المتح ��دة ق ��د �أعلنت في

وقت �سابق �أن االنتخابات المبكرة في
العراق �ستكون عراقية خال�صة ،ولي�س
للمجتم ��ع الدولي �أي دخل فيها .وقالت
جينين بال�سخارت ممثلة الأمين العام
الأمم ��ي بالع ��راق" :الأم ��م المتحدة ال
تح ��ل مح ��ل مفو�ضي ��ة االنتخابات في
�إجراء االنتخابات المقبلة".
من جهته� ،شدد كاطع الركابي ،النائب

نواب لجان التربية النيابية يدعون ال�ستثمار الوقت لرفع ر�صانة التعليم

قدمت م�شروع "العقوبات البديلة" �إلى البرلمان لتخفيف االكتظاظ

امتحانات ال�ساد�س االبتدائي مدر�سية ..والثالث املتو�سط وال�ساد�س
الإعدادي وزارية
 بغداد /ح�سين حاتم
اعلنت وزارة التربية �آلية �إجراء امتحانات
ال�ص ��فوف المنتهي ��ة ،م�ش ��ير ًة �إل ��ى �إبق ��اء
امتحان ��ات المرحلتي ��ن (الثالث المتو�س ��ط
وال�ساد�س الإعدادي بكافة فروعه) وزارية.
وعق ��دت وزارة التربي ��ة� ،أم� ��س ال�س ��بت،
اجتماع� � ًا مو�سع ًا لبحث مو�ضوع امتحانات
المراح ��ل الدرا�سي ��ة كاف ��ة للع ��ام الدرا�سي
الحالي ،بح�ضور المُديرين العامين للتربية
والتجهيزات في بغداد والمحافظات.
وذك ��رت ال ��وزارة في بي ��ان تلق ��ت (المدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن "االجتم ��اع ال ��ذي تر�أ�س� � ُه
وزي ��ر التربية علي حمي ��د الدليمي تمخ�ض
�إل ��ى اعتم ��اد مجموع ��ة م ��ن الق ��رارات م ��ن
�ضمنه ��ا� ،أن تك ��ون امتحان ��ات مرحل ��ة
ال�ساد� ��س االبتدائ ��ي له ��ذا الع ��ام مدر�سي ��ة
و�إتاح ��ة الفر�ص ��ة للم�ل�اكات التدري�سي ��ة
ال�ستكم ��ال تح�ضيراته ��ا وفق� � ًا لمتطلب ��ات
المرحلة الراهنة".

كما �أك ��د المجتمعون على �إبق ��اء امتحانات
المرحلتي ��ن (الثال ��ث المتو�س ��ط وال�ساد�س
االعدادي بكافة فروعه) وزارية.
فيم ��ا تم االتف ��اق في خت ��ام االجتم ��اع على
ت�أجي ��ل البت ف ��ي قرار امتحان ��ات المراحل
غي ��ر المنتهية بع ��د (الأول م ��ن �شهر تموز)
ولحين اكمال المناهج الدرا�سية عن طريق
التعليم الإلكتروني ،بح�سب بيان الوزارة.
وبع ��د �إغ�ل�اق المدار� ��س في �أواخ ��ر �شباط
 2020لع ��دة �أ�شه ��ر بع ��د تف�ش ��ي جائح ��ة
كورون ��ا ف ��ي الع ��راق ،ق ��ررت ال�سلط ��ات
المخت�ص ��ة ،اعتم ��اد التعلي ��م الإلكترون ��ي
لبع� ��ض ال�صف ��وف الدرا�سي ��ة ،فيم ��ا كان ��ت
االمتحان ��ات ُتجرى داخ ��ل المدار�س ،ومنذ
بداية العام الحالي ،اجتمعت وزارة التربية
عدة مرات للبت في الأمر و�إ�صدار القرارات
الالزمة بما يتنا�سب مع م�ستجدات الموقف
الوبائي في البالد.
بدوره ،ي�ؤكد ع�ضو لجن ��ة التربية النيابية
هو�شيار ق ��رداغ في حدي ��ث لـ(المدى) على

"اجراء االمتحانات الح�ضورية لل�صفوف
المنتهية" ،م�شجعا على "اجراء االمتحانات
ح�ضوري ��ا لل�صفوف غي ��ر المنتهي ��ة �أي�ضا،
وع ��دم االعتم ��اد على درج ��ة ن�ص ��ف ال�سنة
خالفا لقرارات بع�ض �أع�ضاء لجنته".
وي�ضي ��ف ع�ضو لجن ��ة التربي ��ة ان "اعتماد
درج ��ة ن�صف ال�سنة وعدم اجراء امتحانات
لل�صف ��وف غي ��ر المنتهي ��ة وخ�صو�ص ��ا
ط�ل�اب المراح ��ل االبتدائية �سي�ؤث ��ر عليهم
م�ستقبال".
ودع ��ا ق ��رداغ "وزارة التربي ��ة ال ��ى اتخ ��اذ
خطوة ت�صب بم�صلح ��ة طلبة المراحل غير
المنتهية ف ��ي اجتماعاتها المقبل ��ة مع هيئة
الر�أي واللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة".
وي�شي ��ر ع�ضو لجن ��ة التربي ��ة النيابية الى
�أن "نهاي ��ة العام الدرا�س ��ي �سيحدد من قبل
وزارة التربي ��ة بع ��د اجتم ��اع �سيعق ��د م ��ع
لجنته خالل اال�سبوع الحالي".
بالمقاب ��ل ،يرج ��ح الع�ضو الآخ ��ر في لجنة
التربي ��ة النيابية عبا� ��س الزاملي لـ(المدى)

طلبة ي�ؤدون امتحاناتهم مع االلتزام باالجراءات الوقائية
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"اعتم ��اد درج ��ة ن�ص ��ف ال�سن ��ة والكور�س
الأول لل�صفوف غير المنتهية".
وي�ضيف الزاملي �أن "نهاية العام الدرا�سي
لل�صف ��وف غي ��ر المنتهي ��ة ربم ��ا يك ��ون
باحت�ساب درج ��ات ن�صف ال�سنة والكور�س
الأول وذلك �سيحدد في وقت الحق".
م ��ن جانبه ��ا ،قال ��ت ع�ض ��وة لجن ��ة التربية
النيابي ��ة هدى ج ��ار الله� ،إن "�شه ��ر ًا واحد ًا
كاف لإنه ��اء العام الدرا�س ��ي الحالي ،وهذا
ٍ
ال�شهر يكفي �أي�ض ًا لإكمال المواد الدرا�سية،
وال�سيما �أن التعليم االلكتروني م�ستمر ولم
يتوقف طيلة الفترة الما�ضية �أو المقبلة".
وبينت جار الله �أنه "بخ�صو�ص االمتحانات
النهائي ��ة لل�صفوف غي ��ر المنتهية ،فالتوجه
الأق ��رب احت�س ��اب درج ��ة ن�ص ��ف ال�سن ��ة،
بع ��د انته ��اء الع ��ام الدرا�س ��ي ،و�أم ��ا ب�ش�أن
امتحانات ال�صفوف المنتهية فهي قائمة في
موعدها المعلن دون �أي ت�أجيل".
بالمقاب ��ل ،دعت مفو�ضية حق ��وق االن�سان،
ام� ��س ال�سبت ،وزارة التربي ��ة ،الى التريث
ف ��ي تحدي ��د مواعي ��د االمتحان ��ات لحي ��ن
اكمال المنهاج المقرر ،م�شيرة الى ان اغلب
المراح ��ل الدرا�سية لم تكمل مناهجها لغاية
االن ب�سب ��ب ال ��دوام االلكترون ��ي ومخاطر
جائحة كورونا.
وقال ع�ضو المفو�ضية ،فا�ضل الغراوي في
بيان تلقته (الم ��دى) ،ان "�آالف المنا�شدات
م ��ن الطلبة وعوائلهم تدع ��و وزارة التربية
الع ��ادة النظ ��ر ف ��ي مواعي ��د االمتحانات"،
مطالبا "ال ��وزارة بمراجعة قرارها الخا�ص
بتحدي ��د مواعي ��د االمتحان ��ات مراع ��اة
للجان ��ب العلم ��ي واالن�سان ��ي وال�صح ��ي
للطلب ��ة وان يكون موع ��د امتحانات ال�صف
ال�ساد�س االعدادي ف ��ي نهاية ال�شهر الثامن
مع تقلي�ص المناهج".
ودع ��ا ال ��ى "اعتم ��اد درج ��ة ن�ص ��ف ال�سن ��ة
كدرج ��ة نهائي ��ة لط�ل�اب ال�ص ��ف ال�ساد� ��س
االبتدائ ��ي وال�صف الثالث المتو�سط وكافة
المراح ��ل غي ��ر المنتهي ��ة مراع ��اة لظروفهم
االن�سانية وال�صحية ".

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

مركز اقرتاع انتخابي
عن كتلة ائتالف دولة القانون النيابية
على �أن "من ال�ضروري �أن تكون مهمة
الفريق االممي هي مراقبة االنتخابات
ال �أن تك ��ون مهمت ��ه الإ�ش ��راف عليها"،
م�ضيف ��ا "�إنن ��ا م ��ع المراقبي ��ن وم ��ع
ال�شفافية ،ولكن لي�س مع الإ�شراف".
وي�ضي ��ف الركاب ��ي ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى)" :نح ��ن م ��ع المراقب ��ة م ��ن

قب ��ل الأمم المتح ��دة ،بل عل ��ى العك�س
م ��ن ذلك ال �أحد يرف� ��ض �أن تكون هناك
جهة دولية تراق ��ب االنتخابات" ،الفتا
�إلى �أن "هناك �أطراف ��ا �سيا�سية طالبت
م ��ن الأم ��م المتح ��دة بالإ�ش ��راف عل ��ى
االنتخابات".
ويتاب ��ع النائب عن كتل ��ة ائتالف دولة
القان ��ون النيابية �أن "هذا المطلب غير
�صحي ��ح ،لأن ��ه يقلل من قيم ��ة العراق،
نح ��ن حري�صون على وج ��ود مراقبين
دوليي ��ن من �أج ��ل �أن تك ��ون انتخابات
نزيه ��ة و�شفاف ��ة" ،مبينا �أن ��ه "في حال
من ��ح المراقب ��ون �صفة الإ�ش ��راف على
االنتخابات �سنرف�ض ذلك ،ولن نقبل".
وف ��ي وق ��ت �سابق عب ��رت كت ��ل �شيعية
متع ��ددة ف ��ي مقدمته ��ا ائت�ل�اف دول ��ة
القانون الذي يتزعم ��ه رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق ن ��وري المالكي ،ع ��ن رف�ضها
لفك ��رة �إ�ش ��راف فري ��ق �أمم ��ي عل ��ى
االنتخاب ��ات معتبري ��ن ذل ��ك انته ��اكا
لل�سيادة الوطنية.
بالمقاب ��ل ي�ؤك ��د عب ��د الكري ��م عبطان،
القي ��ادي في تحالف تق ��دم في ت�صريح
لـ(الم ��دى) �أن "عملي ��ة الإ�ش ��راف �أو
المراقب ��ة االممي ��ة عل ��ى االنتخاب ��ات
حال ��ة موج ��ودة ف ��ي كثي ��ر م ��ن بلدان
العالم م ��ن اجل �ضمان نتائج كل عملية
انتخابي ��ة" ،معتقدا �أن "م�شاركة فريق
�أممي ف ��ي االنتخابات المقبل ��ة �سيقلل
م ��ن ح ��االت التزوير الت ��ي ح�صلت في
ال�ساب ��ق" .وي�ؤكد �ض ��رورة "المراقبة
الأممي ��ة من خ�ل�ال التواجد ف ��ي اغلب
المراك ��ز االنتخابي ��ة للحد م ��ن حاالت
التزوي ��ر الت ��ي ج ��رت ف ��ي االنتخابات
ال�سابق ��ة" ،متوقع ��ا ان "االنتخاب ��ات
المقبل ��ة �ستك ��ون اق ��ل تزوي ��را م ��ن
االنتخابات التي ح�صلت".
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مفو�ضية حقوق الإن�سان :الوفيات داخل
ال�سجون فـي ت�صاعد

 بغداد /المدى
�أك ��د ع�ض ��و مجل� ��س المفو�ضي ��ن ف ��ي مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�س ��ان عل ��ي البياتي� ،أم� ��س ال�سبت ،وج ��ود زيادة في
�أعداد الوفيات بال�سجون العراقية.
وق ��ال البياتي في ت�صريح خ� ��ص به (المدى) ان "جائحة
كورونا هي ال�سب ��ب الرئي�س وراء زيادة اعداد المتوفين
في ال�سج ��ون ،خا�صة وان البيئة ف ��ي ال�سجون العراقية
غي ��ر �صحي ��ة وتعان ��ي من �ضعف ف ��ي الخدم ��ات المقدمة
للن ��زالء" .ون ��وه البيات ��ي ال ��ى ان ال�سجون ف ��ي العراق
تفتق ��ر لوجود الكوادر الطبية .كم ��ا رجح "وجود حاالت
وفيات ج ��راء عمليات التعذيب" ،م�ؤك ��د ًا �أن "المفو�ضية
تتابع حاالت الوفيات في ال�سجون مع الطب العدلي ،لكن
هن ��اك �إ�شكاليات تمنعنا من الح�ص ��ول على نتائج فح�ص
جث ��ة المتوفي ،لأن ذويه ف ��ي الغالب يكونون على عجالة
من �أمرهم في دفن المتوفي من دون انتظار نتائج فح�ص
الطب العدل ��ي" .وفي وقت �سابق ،ك�شف مر�صد حقوقي،
ع ��ن ت�سجي ��ل ع�ش ��رات الوفيات داخ ��ل �سج ��ون العراق،
ب�سب ��ب االنته ��اكات غي ��ر المتوقف ��ة ،و�س ��وء الأو�ض ��اع
ال�صحي ��ة .وذكر مر�صد "�أف ��اد" الحقوق ��ي� ،أن الع�شرات
فارق ��وا الحي ��اة ف ��ي �سج ��ون وزارة الع ��دل ،و�سج ��ون
الت�سفيرات (الترحي�ل�ات) ،ومراكز التوقيف (التحقيق)،
وذل ��ك منذ مطلع الع ��ام  .2021وبح�سب المتحدث با�سم
المر�ص ��د ،زياد ال�سنجري ،ف� ��إن نحو  60وفاة �سجلت في
ال�سجون منذ مطلع كانون ثاني الما�ضي.
وتاب ��ع �أن ه ��ذه الوفيات ت�أتي في ظ ��ل ا�ستمرار "ظروف
االحتج ��از ال�سيئة وا�ستمرار عمليات التعذيب الممنهجة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

احد ال�سجون العراقية
وانعدام الظروف الإن�سانية لالحتجاز".
و�أ�ضاف" :وفقا لدوائر الطب العدلي ،ظهر على عدد قليل
م ��ن ال�ضحاي ��ا �آثار �ضرب مف ��رط على مناط ��ق الخا�صرة
والأع�ضاء التنا�سلي ��ة و�أ�سفل الظهر وك�سور في الفقرات
العنقية ،وحاالت وفاة �أخرى بفعل ارتفاع �ضغط الدم �أو
ت�سمم غذائي ،وحاالت نزي ��ف داخلي لم تحدد �أ�سبابها".
وبين ال�سنجري� ،إن "ال�سجالت تظهر ب�أن �أكثر من ن�صف
ال�ضحاي ��ا من فئ ��ة متو�سط ��ي العمر بي ��ن  35و 50عاما،
وال يعان ��ون م�سبق ��ا م ��ن �أي �أمرا�ض مزمن ��ة �أو �أعرا�ض
جانبي ��ة" ،الفت� � ًا �إل ��ى � ّأن "�سجن ��ي النا�صري ��ة (الح ��وت)
والتاج ��ي في بغداد ت�ص ��درا �أكثر ال�سج ��ون التي �شهدت
حاالت وفاة".
وفي �سي ��اق ذي �صلة ،ك�شفت مفو�ضية حق ��وق الإن�سان،
�أم�س ال�سبت ،عن تقديم مقترح قانون للت�صويت عليه في
مجل�س النواب با�سم (قانون العقوبات البديلة).
وقال ��ت ع�ض ��و المفو�ضي ��ة فات ��ن الحلف ��ي �إن "القان ��ون
يت�ضمن فر� ��ض عقوبات على المحكومي ��ن كتقديم خدمة
للدول ��ة من قبل ال�سجين خارج ال�سج ��ن تحددها الجهات
المعني ��ة" .و�أ�شارت �إلى �أن "العمل بمثل هذا القانون في
العراق �ض ��روري لمعالجة حالة االكتظ ��اظ في ال�سجون
و�إيق ��اف الهدر المال ��ي الذي تنفقه الدول ��ة على النزالء".
و�أ�ضافت ،انه "تم تقديم المقترح من قبل مفو�ضية حقوق
الإن�سان �إلى اللجنة القانونية النيابية لغر�ض الت�صويت
عليه في مجل�س النواب".
وتابع ��ت ،الحلفي "�إن قانون العقوب ��ات البديلة تعمل به
كثي ��ر من دول العال ��م ويعتبر حال �سريع ��ا لمعالجة حالة
االكتظاظ التي تعاني منها ال�سجون العراقية".
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نا�شطون يحذرون من
"متل�ص املتهمني" وحتويل
التحقيقات �إىل داخلية

جلنة التحقيق بقتل املتظاهرين ت�ستدعي ع�سكريني
مرتبطني بف�صائل م�سلحة
يرتب��ط بع���ض ال�ضباط الم�ستدعي��ن في اللجن��ة الحكومي��ة الم�شكلة منذ ا�شه��ر على خلفية مقت��ل نا�شطين
ببع���ض الف�صائ��ل الم�سلحة .واعلنت الحكومة عقب انت�شار م�سلحين في ال�ش��وارع ردا على اعتقال القيادي في
الح�ش��د ال�شعبي قا�سم م�صلح ،ا�ستدع��اء اكثر من � 100ضابط وع�سكري مرتبطي��ن باحداث العنف التي رافقت
التظاهرات.

 بغداد /تميم الح�سن

القيادي في الح�شد.

ويواج ��ه م�صلح ال ��ذي ال يع ��رف م�صيره
حت ��ى الآن ع ��دة ته ��م ،بح�س ��ب رواي ��ات
متع ��ددة ،ابرزها عالقت ��ه بت�صفية عدد من
النا�شطين في حركات االحتجاجات.
لك ��ن نا�شطين قللوا من اهمي ��ة "ا�ستدعاء
ال�ضباط" واعتبروها متعلقة بـ"ت�صفيات
�سيا�سي ��ة" ،فيما تداول ��ت �أنباء عن �ضربة
�أميركية محتملة �ضد ف�صائل في الداخل.
وقال ��ت م�ص ��ادر امني ��ة لـ(الم ��دى) ان
"بع� ��ض اوام ��ر اال�ستدع ��اء التي �صدرت
م ��ن الحكوم ��ة في لجن ��ة االم ��ر الديواني
 293ل�سن ��ة  2020المتعلقة بالتحقيق في
قت ��ل المتظاهرين ت�ضم ا�سم ��اء ع�سكريين
مرتبطين بالف�صائل الم�سلحة".
كما ذكرت الم�ص ��ادر ان ال�سلطات اعتقلت
"ح�سن م�صباح ،وحمزة الكعبي م�س�ؤول
ا�ستخب ��ارات لواء الطف ��وف" ،وهما �أبرز
م�ساع ��دي القي ��ادي قا�س ��م م�صل ��ح ،الذي
اعتق ��ل عل ��ى خلفية حوادث قت ��ل نا�شطين
ومهاجم ��ة قاع ��دة عين اال�سد ف ��ي االنبار،
وتهريب ا�سلحة على الحدود مع �سوريا.
وي ��وم الجمعة اعلن ��ت اللجنة انه ��ا بد�أت
با�ستدع ��اء � 22ضابط ��ا و 90ع�سكريا من
وزارت ��ي الداخلي ��ة والدف ��اع ،رغ ��م مرور
نح ��و � 8أ�شه ��ر على ت�شكيلها وه ��و ما �أثار
ا�ستغراب قادة االحتجاجات.
وق ��ال المتحدث با�سم اللجن ��ة الحكومية،
محم ��د الجناب ��ي ،ف ��ي ت�صري ��ح للوكال ��ة
الر�سمي ��ة" :اللجن ��ة ا�ستدع ��ت �شه ��ودا
واطلعت عل ��ى الأدلة الجنائي ��ة والأوراق
الق�ضائية".
و�أ�ضاف" :اللجنة ت�سلمت �أكثر من 7000
وثيق ��ة ق�ضائية م ��ن المحاك ��م المخت�صة،
وت ��م االط�ل�اع عليه ��ا م ��ن قب ��ل الق�ض ��اة
ل�ضمان الو�صول �إلى نتائج حيادية ورفع
ال�ضبابية".
وكان مجل� ��س الق�ض ��اء ق ��د اعل ��ن الع ��ام
الما�ضي ،ان ��ه ت�سلم "ملف بدون متهمين"
من وزير الدفاع ال�ساب ��ق نجاح ال�شمري،
ال ��ذي كان وزي ��ر ًا ف ��ي فت ��رة احتجاج ��ات
ت�شرين .2019
وقالت اللجن ��ة الحكومية ،انه ��ا ا�ستدعت
"عوائ ��ل ال�شه ��داء ،و�سجل ��ت �شهاداته ��م
و�إحالتهم للم�ؤ�س�سات الر�سمية كم�ؤ�س�سة
ال�شه ��داء و�ضحاي ��ا الإره ��اب لتعوي�ضهم
و�شموله ��م �ضم ��ن القواني ��ن ال�ساري ��ة

هل الحل عند وا�شنطن؟
و�أمام تك ��رار م�شاهد �ض ��رب المع�سكرات
وانت�ش ��ار الم�سلحي ��ن ف ��ي ال�ش ��وارع فان
التوقع ��ات تذه ��ب �ص ��وب تدخ ��ل م ��ن
وا�شنطن لمعاقبة تلك الجهات.
ون�ش ��رت مواقع غربي ��ة نهاي ��ة اال�سبوع،
تقاري ��ر ع ��ن �إن البنتاغ ��ون (وزارة
الدف ��اع االمريكية) يخط ��ط لطلب موافقة
الرئي�س ج ��و بايدن على �شن �ضربات �ضد
"الميلي�شي ��ات المدعومة م ��ن �إيران" في
العراق.
لك ��ن اثي ��ل النجيف ��ي القي ��ادي ف ��ي جبهة
االنق ��اذ والتنمية ،ا�ستبعد ف ��ي ات�صال مع
(المدى) ان "تت ��ورط الواليات المتحدة"
بحرب جديدة في الع ��راق ،م�شيرا الى ان
وا�شنط ��ن قد تلج� ��أ ال ��ى �أ�سالي ��ب عقابية
اخرى.
ونقل ��ت التقاري ��ر الغربية عن م�ص ��ادر لم
تك�شف عن هوياتهم� ،أن "الإدارة الأميركية
تبحث ب�شكل جاد في مجموعة وا�سعة من
الردود على ع ��دوان الميلي�شيات ال�شيعية
�ضد الأميركان في العراق".
و�أ�ضاف ��ت الم�ص ��ادر �أن "خط ��ة العمليات
والخي ��ارات المختلف ��ة المتاح ��ة �ستت ��م
مناق�شتها داخل البي ��ت الأبي�ض من خالل
مجل�س الأمن القومي".
وتابع التقرير �أن "الم�س�ؤولين �سيطلبون
موافقة بايدن على �أوامر الهجوم في وقت
قري ��ب ،لكن م ��ن دون تحديد �إط ��ار زمني
محدد".
وتته ��م الوالي ��ات المتح ��دة ف�صائ ��ل
م�سلحة مدعومة من �إي ��ران ب�شن هجمات
�صاروخي ��ة ب�صورة منتظم ��ة على قواتها
في العراق.
ويق ��ول النجيف ��ي" :ل ��ن تذه ��ب وا�شنطن
الى حد ار�سال قوات الى العراق لمحاربة
الجماعات الم�سلحة ،لأن �سيا�سة الخروج
التدريجي من العراق بد�أت منذ ."2006
ويتابع" :ربم ��ا تفر�ض وا�شنطن عقوبات
عل ��ى الحكومة لت�ضغط عل ��ى الف�صائل او
لتقوم (الحكومة) بمواجهتهم".
كم ��ا يرجح النجيف ��ي ان توج ��ه الواليات
المتحدة �ضرب ��ات من بعيد ،لكنه يقول ان
"وا�شنطن تعرف جيدا ان تلك ال�ضربات
ت�ضع ��ف الجماع ��ات الم�سلحة ولن تق�ضي
عليها او على ن�شاطها".

بالدولة".
و�أو�ض ��ح الجناب ��ي �أن "اللجن ��ة ا�ستدعت
� 22ضابط ��ا م ��ن رتب ��ة نقي ��ب �إل ��ى ل ��واء،
ونح ��و  90عن�صرا من وزارت ��ي الداخلية
والدفاع".
وذك ��ر الجناب ��ي �أن "ق�سم ��ا م ��ن ال�ضباط
والمنت�سبي ��ن متهم ��ون بق�ضاي ��ا قت ��ل،
والق�س ��م الآخ ��ر م ��ن المت�ضرري ��ن
وال�ضحايا".
ووف ��ق �أرق ��ام الحكوم ��ة ،ف� ��إن  565م ��ن
المتظاهري ��ن و�أف ��راد الأم ��ن قتل ��وا خالل
الح ��راك ،بينهم ع�ش ��رات النا�شطين الذين
تع ّر�ض ��وا لالغتي ��ال عل ��ى ي ��د م�سلحي ��ن
التزال هوياتهم مجهولة.
وب�ش�أن موعد الك�شف عن الجناة و�صدور
ق ��رارات ق�ضائي ��ة بحقهم ،ق ��ال الجنابي:
�إن "اللجن ��ة ا�ستدع ��ت الق�ضاي ��ا الت ��ي
رفع ��ت م ��ن قب ��ل ذوي ال�ضحاي ��ا للمحاكم
المخت�صة و�أخذت مجراها القانوني ،ليتم

االط�ل�اع عليها مرة �أخرى من قبل الق�ضاة
المخت�صين".
وف ��ي ت�شري ��ن الأول � ،2020شكل ��ت
الحكوم ��ة اللجنة التي ت�ضم ق ��ادة �أمنيين
وق�ض ��اة للتحقيق في مقت ��ل المتظاهرين،
خالل االحتجاجات ال�شعبية التي �شهدتها
الب�ل�اد منذ ت�شرين االول  ،2019ونجحت
في الإطاح ��ة بالحكومة ال�سابق ��ة برئا�سة
عادل عبد المهدي.
ويتهم نا�شطون ف�صائل م�سلحة "متغلغلة
داخ ��ل االجه ��زة االمني ��ة الر�سمي ��ة" ف ��ي
الم�شارك ��ة باعم ��ال العن ��ف الت ��ي تط ��ال
المحتجين� ،آخرها م ��ا حدث في اال�سبوع
الما�ض ��ي ،وت�سب ��ب بمقت ��ل متظاهري ��ن
اثنين وجرح الع�شرات ،بح�سب اح�صائية
مفو�ضية حقوق االن�سان.
نتائج محبطة
احم ��د و�شاح ،النا�شط الب ��ارز في حركات

نفى �إطالق �سراح قا�سم م�صلح

وزير الدفاع يعلق على ا�ستعرا�ض احل�شد:
الأحادية ال تخيف الدولة واجلي�ش

 بغداد /المدى
نف ��ى وزير الدف ��اع جمعة عن ��اد� ،أم�س ال�س ��بت� ،إطالق
�س ��راح قائد عمليات الأنبار في الح�ش ��د ال�ش ��عبي قا�سم
م�صلح .وقال عن ��اد� ،إن "القائد العام للقوات الم�سلحة
دائم ��ا م ��ا ي�شدد عل ��ى �ض ��رورة االحتواء وع ��دم �إراقة
الدم ��اء ،وان البع�ض يف�س ��ر �سكوت الدول ��ة خوفا� ،إال
ان تغلي ��ب م�صلحة البلد هي الأول ��ى؛ كون المو�ضوع
ي�صب ��ح خطي ��ر ًا في حالة ح ��دوث قتال ما بي ��ن القوات
الم�سلح ��ة التابع ��ة للدول ��ة والح�ش ��د ال�شعب ��ي التاب ��ع
للدولة �أي�ضا" ،مو�ضحا ب�أن "البلد ال يتحمل المزيد من
ال�شهداء والجرحى" .قال �إن "هناك جهات (لم ي�سمها)
ت�سع ��ى �إلى �أن تح�صل فتنة ف ��ي البلد ،وتراقب عن بعد
وت�ص ��ب الوقود لت�شتعل نيران الحرب الأهلية" .وبين
عن ��اد �أن "م ��ن يعتقد ان عملي ��ات التحري ��ر التي جرت
�ض ��د تنظيم داع�ش الإرهابي لم تكتمل لوال الح�شد فهو
مخط ��ئ الن ق ��وات الجي�ش ه ��ي من �ساهم ��ت بتحرير
الع ��راق وب�إمكانه ��ا القي ��ام بعمليات التحري ��ر وحدها
لك ��ن الح�شد �ساهم بت�سريع التحرير فقط ،ولوال �إ�سناد
طيران الجي�ش والق ��وة الجوية لما ح�صل االنت�صار".
وتاب ��ع �أنه "�سبق له �أن قاتل برفقة كافة ف�صائل الح�شد

انت�شار عنا�صر احل�شد يف اخل�ضراء اال�سبوع املا�ضي
ال�شعبي �ضد تنظيم داع� ��ش" ،مبينا �أن "الح�شد يعرف
جي ��د ًا قدرته في قيادة المع ��ارك وتجمعه معهم �أوا�صر
قوي ��ة ال�سيم ��ا و�أنه ق ��د نال دعمه ��م النيابي ف ��ي تولي
من�ص ��ب وزي ��ر الدف ��اع لكونه ��م يمتلك ��ون ( )42مقعدا
نيابي ��ا" .وف ��ي رد عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول كيفي ��ة احت ��واء
الموق ��ف� ،أج ��اب وزي ��ر الدفاع ب� ��أن "ال ��وزارة �سلمت
الملق ��ى القب�ض عليه (قا�سم م�صل ��ح) �إلى قيادة القوات
الم�شترك ��ة وتم ت�شكيل لجن ��ة م�شتركة من ا�ستخبارات
الجي� ��ش والداخلي ��ة و�أمن الح�شد ليت ��م التحقيق وهو
الذي يفتر�ض �أن يح�صل منذ بادئ الأمر ب�أن يتم الطلب
م ��ن امن الح�شد ب�أن ي�سلم ال�شخ� ��ص الذي عليه مذكرة
�ألق ��اء قب� ��ض لأج ��راء التحقيق مع ��ه" .وج ��دد الوزير،
رف�ض ��ه ا�ستخدام المقابل "ثقافة ل ��ي الأذرع �سيما وان
الأخي ��ر اليمتلك �سوى عجلة عليه ��ا �أحادية ال ت�ستطيع
�إخاف ��ة دول ��ة او جي� ��ش" ،كا�شفا في �سي ��اق حديثه ب�أن
"ق ��درات الدولة حاليا تفوق قدرة النظام ال�سابق في
ت�سعينيات القرن الما�ضي" .وفيما �أعرب عن "�أمله ب�أن
يكون ما ح�صل هو الخ ��رق الأمني الأخير" ،وفي حال
تجدد ما ح�صل� ،شدد على �أن "الحكومة لن تقبل وب�أي
ثمن كان" .ونفى �إطالق �سراح (م�صلح) م�ؤكدا ب�أنه قد
�سُ لم �إلى عهدة قيادة العمليات الم�شتركة.

االحتجاج ��ات ي�ستغ ��رب م ��ن ا�ستغ ��راق
اللجن ��ة الحكومي ��ة قراب ��ة الع ��ام دون ان
توج ��ه اتهامات ال�شخا� ��ص معينين بتهمة
قت ��ل المتظاهري ��ن .ويق ��ول و�ش ��اح ف ��ي
ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى)" :ل ��و كان ��ت ه ��ذه
اللجنة ج ��ادة لوجدنا االن  500متهم على
االقل ينفذ فيه حكم الق�ضاء".
ويرى و�شاح ان "امر اال�ستدعاء لل�ضباط
ه ��و اج ��راء �ضعي ��ف حي ��ث يمك ��ن لدائرة
الم�ستدعى ان ترف� ��ض ت�سليمه ويمكن ان
تقوم دائرته حينها ب�إجراء تحقيق داخلي
فقط".
وكان ��ت حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د المه ��دي ق ��د
اج ��رت في  2019تحقيق ��ا على خلفية قتل
المتظاهري ��ن ،ووجه ��ت حينه ��ا اتهام ��ات
لنح ��و  70قائ ��دا ع�سكري ��ا و�ضابط ��ا
وم�س� ��ؤوال لك ��ن ل ��م تثب ��ت معاقبتهم حتى
االن.
وال يث ��ق و�شاح ورفاقه ف ��ي االحتجاجات

حمتجون يطالبون بالك�شف عن قتلة املتظاهرين� ..أر�شيف
بخط ��وات الحكوم ��ة .وي�ضي ��ف قائ�ل�ا :القيادي في الح�شد بت�صفيتهم.
"الحكوم ��ة تري ��د زج المتظاهري ��ن ف ��ي وال يع ��رف حتى االن م�صير قا�سم م�صلح،
�صراعاته ��ا لت�صفي ��ة الح�ساب ��ات م ��ع حي ��ث اعلن ��ت اط ��راف مقربة م ��ن الح�شد
خ�صومها".
ا�ستالم ��ه ،لك ��ن الحكوم ��ة قالت ف ��ي بيان
ويعتبر النا�شط البارز ان اعتقال القيادي م�ساء الخمي�س انه قي ��د التحقيقات داخل
ف ��ي الح�ش ��د قا�س ��م م�صل ��ح بعد اي ��ام من العمليات الم�شتركة.
موج ��ة التظاه ��رات الجدي ��دة "دليل على وتعر� ��ض مرا�س ��ل ف ��ي كرب�ل�اء يعم ��ل
رغب ��ة الحكوم ��ة ف ��ي توري ��ط الحرك ��ة الح ��د محط ��ات التلفزي ��ون االميركية الى
االحتجاجية في االمر و�ضرب الخ�صوم" .محاول ��ة اغتي ��ال م ��ن م�سلحي ��ن ،بح�سب
وم�صل ��ح ،وهو قائ ��د عملي ��ات الح�شد في مقطع فيديو ن�ش ��ر على من�صات التوا�صل
االنبار وم�س�ؤول ل ��واء الطفوف المنت�شر االجتماعي ،وقيل انه جاء على خلفية لقاء
ب�ش ��كل خا�ص في االنب ��ار ،وكانت م�صادر اجراه المرا�سل مع وال ��دة النا�شط ايهاب
امني ��ة ق ��د رجح ��ت اعتقال ��ه عل ��ى خلفي ��ة الوزني.
مقت ��ل النا�شط ايهاب الوزني قبل اكثر من كم ��ا دان ��ت ع ��دة بيان ��ات تابع ��ة لقي ��ادات
ا�سبوعين في كربالء.
ف ��ي الح�ش ��د "طريق ��ة اعتق ��ال م�صل ��ح"،
وظه ��رت بع ��د اي ��ام م ��ن اعتق ��ال م�صلح ،في الوق ��ت نف�سه عث ��رت الق ��وات االمنية
�شه ��ادات م ��ن ذوي الوزن ��ي ومكالم ��ات م�س ��اء الجمعة على من�صة �صواريخ معدة
هاتفي ��ة من�سوب ��ة للنا�ش ��ط فاه ��م الطائي لالط�ل�اق في احد االحي ��اء ال�سكنية غربي
ال ��ذي قتل قب ��ل عامين ف ��ي كرب�ل�اء ،تتهم بغ ��داد ،ما ف�س ��ر بانه رد فعل عل ��ى اعتقال

ت�سلمت  3مليون دوالر من �أ�صل  70طالبت بها

تراجع �أعداد املتربعني يحرم  % 84من امل�ستفيدين من م�ساعدات اليوني�سيف
 ترجمة /حامد احمد
ك�شف تقرير لليون�سيف حول الو�ضع
الإن�سان ��ي للعراق خ�ل�ال الربع الأول
م ��ن عام  2021ب ��ان المنظمة نا�شدت
المتبرعي ��ن وال ��دول المانح ��ة ت�أمين
مبل ��غ ق ��دره  70.8ملي ��ون دوالر
لتغطي ��ة احتياج ��ات �إن�ساني ��ة ملح ��ة
لعوائ ��ل و�أطف ��ال مت�ضرري ��ن ولكنها
تلق ��ت  3.1ملي ��ون دوالر فق ��ط خالل
الرب ��ع الأول من هذا العام مما ت�سبب
ذل ��ك بحرم ��ان  %84م ��ن المحتاجين
البال ��غ عدده ��م  4.1ملي ��ون �شخ� ��ص
 %44منهم �أطف ��ال و  %28منهم ن�ساء
و %15معاقي ��ن بواقع فج ��وة وعجز
بالتمويل قدره  59.3مليون دوالر.
وذك ��رت المنظم ��ة ان ��ه ب ��دون وجود
دع ��م م ��ن متبرعي ��ن و�ش ��ركاء ،ف ��ان
برام ��ج �أ�سا�سي ��ة لدع ��م ا�شخا� ��ص
ذوي احتياج ��ات �إن�ساني ��ة عاجل ��ة
�ستتعرق ��ل ،م�شي ��رة ال ��ى ان توفي ��ر
خدم ��ات جوهرية مثل مي ��اه �صالحة
لل�ش ��رب وم ��واد تعقيم ودع ��م نف�سي
وم�ساع ��دات حيوي ��ة �أخ ��رى �سيت�أثر
عل ��ى نحو خطي ��ر اذا لم تت ��م معالجة
ه ��ذه الفج ��وة التمويلي ��ة ف ��ي الوقت
المنا�س ��ب .وقال ��ت المنظم ��ة ان ��ه تم
�إنف ��اق مبل ��غ  8.2ملي ��ون دوالر على
برام ��ج �إن�ساني ��ة خ�ل�ال برام ��ج ع ��ام
 .2020م ��ن بي ��ن البل ��دان والجه ��ات
الرئي�س ��ة الت ��ي �شارك ��ت ف ��ي تمويل
منا�ش ��دات اليوني�سي ��ف خ�ل�ال
الرب ��ع الأول م ��ن ه ��ذا الع ��ام للعراق
ه ��و مكت ��ب اال�ستجاب ��ة الإن�ساني ��ة
للأطف ��ال  HACالتابع لليوني�سيف
وكن ��دا و�ألماني ��ا والياب ��ان والمملكة
المتح ��دة و�صن ��دوق الوالي ��ات

المتح ��دة لليوني�سي ��ف ومنظم ��ة
االتحاد الأوروبي للرعاية الإن�سانية
.ECHO
وجاء في تقرير مراجعة االحتياجات
الإن�ساني ��ة  HNOالخا� ��ص
بالع ��راق لع ��ام  2021ان هن ��اك 4.1
ملي ��ون �شخ� ��ص بحاج ��ة لواحدة من
االحتياج ��ات الإن�ساني ��ة عل ��ى الأق ��ل
الذين ي�شكل الأطفال ن�سبة  %44منهم
والن�ساء  %28منهم .
وذك ��ر التقري ��ر ان ع ��دد الأ�شخا� ��ص
الذي ��ن ه ��م بحال ��ة ما�س ��ة وملح ��ة
للم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة ارتفع خالل
الع ��ام  2021الى  2.4مليون �شخ�ص
بع ��د ان كان بح ��دود  1.8ملي ��ون
�شخ�ص خالل العام .2020

بينم ��ا بق ��ي ع ��دد الأ�شخا� ��ص الذين
ه ��م بحاج ��ة لم�ساع ��دة �إن�سانية غير
ملح ��ة م�ساوي ��ا للع ��ام الما�ضي ،وان
ازدي ��اد عدد اللذين ه ��م بحاجة ما�سة
لم�ساع ��دات ارتف ��ع ب�سب ��ب عوام ��ل
تتعل ��ق بت�أثي ��ر تبعات وب ��اء كورونا
بالإ�ضاف ��ة ال ��ى االزم ��ة الإن�ساني ��ة
القائم ��ة .وا�ستنادا ال ��ى مر�صد تتبع
حرك ��ة النازحي ��ن التاب ��ع للمنظم ��ة
الدولية للهجرة  IOMفانه اعتبارا
م ��ن �شهر �شباط  2021م ��ا يزال �أكثر
من  1.2ملي ��ون �شخ�ص هم في حالة
ن ��زوح ب�ضمنه ��م � 275,000أل ��ف
�شخ� ��ص موزعي ��ن عل ��ى  950موق ��ع
�سكن ��ي غي ��ر ر�سم ��ي .وفق ��ا لخط ��ة
اال�ستجاب ��ة الإن�ساني ��ة  HPRف ��ي

الع ��راق لعام  2021فان ما يقارب من
 1ملي ��ون نازح في الع ��راق يعي�شون
خ ��ارج مخيم ��ات ر�سمي ��ة .وان ��ه
اعتب ��ارا م ��ن ت�شري ��ن الأول ،2020
قبل �آخ ��ر عملية غل ��ق لمخيمات ،فان
هن ��اك � 104،000شخ� ��ص تقريبا من
ه� ��ؤالء الملي ��ون نازح ه ��م مجهولين
غي ��ر م�سجلي ��ن ويعي�شون ف ��ي 575
موقع ��ا غي ��ر ر�سم ��ي عب ��ر الب�ل�اد .
الو�ضع ال�صحي ف ��ي العراق ما يزال
ببحال ��ة رديئ ��ة وان ��ه بحاج ��ة لدع ��م
�إ�ضاف ��ي خ�صو�ص ��ا ف ��ي المخيم ��ات
ب�ضمنه ��ا تل ��ك الت ��ي ت� ��أوي نازحي ��ن
داخليي ��ن .المقوم ��ات ال�صحية لهذه
المواقع متردية ب�سبب العجز المالي
الحكومي وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي

�أ�سر نازحة يف خميم ح�سن �شام ...ار�شيف

بالإ�ضافة ال ��ى �سوء و�ضعف الإدارة.
�أغل ��ب النازحي ��ن المقيمي ��ن ف ��ي
مخيم ��ات ر�سمي ��ة وكذل ��ك مخيم ��ات
غير ر�سمي ��ة وكذلك العائدين يعانون
من �صعوبة في الو�صول الى خدمات
�أ�سا�سي ��ة �ضرورية من مي ��اه �صالحة
لل�شرب وم�ستلزم ��ات نظافة وتعقيم،
التي تعتبر مقومات �أ�سا�سية للوقاية
من امرا�ض وانتقال عدوى خ�صو�صا
فايرو�س كورونا .
هن ��اك  1.7ملي ��ون �شخ� ��ص ه ��م
بحاج ��ة لخدم ��ات حماي ��ة �أطف ��ال
وان � 334,000أل ��ف طف ��ل منه ��م من
ه ��م بحاج ��ة لم�ساع ��دات وخدم ��ات
�إن�سانية ملحة  %23منهم يتواجدون
ف ��ي مخيم ��ات موزعي ��ن بي ��ن نينوى
و�ص�ل�اح الدين وده ��وك و  %68منهم
هم من العائدين.
خ�ل�ال الرب ��ع الأول م ��ن ع ��ام 2021
انه ��ت اليوني�سي ��ف اال�ستع ��دادات
والإجراءات المتعلقة ببرامج ،2021
وت ��م تحدي ��د خم� ��س �أولوي ��ات له ��ذا
الع ��ام ب�ضمنها االنتخاب ��ات الوطنية
المزم ��ع اقامته ��ا ف ��ي ت�شري ��ن الأول
 2021وغل ��ق المخيم ��ات وعملي ��ات
التهجير الثانوية والع ��ودة الق�سرية
واال�ستجابة لوباء كورونا وامرا�ض
وبائي ��ة �أخ ��رى ب�ضمنه ��ا الكولي ��را
والح�صبة و�شلل الأطفال .
و�أ�شار التقرير ال ��ى ان خطة طوارئ
قد و�ضعت للعودة المحتملة للعوائل
العراقي ��ة من مخيم مع�سكر الهول في
�سوريا ويت ��م تحديثها وفقا للظروف
م ��ع ت�أكيد الحكوم ��ة لنيته ��ا بت�سهيل
عودتهم خ�ل�ال الربع الثان ��ي من عام
. 2021
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�سكان نينوى ونواب يتخوفون من عوائل داع�ش العائدة �إىل املحافظة
تثري عودة ع�شرات العائالت العراقية التي
ي�شتبه بارتباطها بتنظيم داع�ش من خميم
الهول يف �سوريا �إىل املو�صل خماوف يف �صفوف
�سكان املنطقة �إذ ال تزال ذكرى فظائع هذا
التنظيم املتطرف ماثلة يف �أذهانهم.

 بغداد� /أ ف ب
وحتت جن ��ح الظالم وو�س ��ط حرا�س ��ة
�أمني ��ة م�ش ��ددة ،عربت نحو مئ ��ة عائلة
عراقية ليل الثالثاء من خميم الهول يف
�س ��وريا� ،إىل العراق لت�س ��تقر يف خميم
اجلدعة الواقع جنوب املو�صل.
وه ��ي امل ��رة الأوىل الت ��ي يع ��اد فيه ��ا
نازح ��ون عراقي ��ون م ��ن اله ��ول ال ��ذي
ي�ض ��م �أكرث م ��ن � 60أل ��ف �شخ�ص بينهم
�أق ��ارب ملقاتلني من تنظيم داع�ش .وقال
م�س�ؤول يف الإدارة املحلية الكردية يف
�شمال �شرق �سوري ��ا� ،إن العملية نظمت
مبوج ��ب اتفاق ب�ي�ن بغ ��داد والتحالف
ال ��دويل ملكافح ��ة تنظي ��م داع� ��ش الذي
تق ��وده وا�شنط ��ن ،وت�ش ��كل "املوج ��ة
الأوىل" على �أن تليها دفعات �أخرى.
و�أع ��ادت العملية �إىل �أذه ��ان الكثري من
�س ��كان املو�ص ��ل ذك ��رى فظائ ��ع تنظيم
داع� ��ش الذي �سيط ��ر عل ��ى املنطقة مدة
تزيد عن � 3سنوات.
ي�ؤك ��د عمر البال ��غ  28عام ��ا والذي فقد
والده على ي ��د التنظيم املتطرف لوكالة
(فران� ��س بر� ��س) �أم ��ام مق�ب�رة ت�ض� � ّم
�ضحاي ��ا التنظي ��م" ،الرف� ��ض القاط ��ع
من قب ��ل �أه ��ايل القيارة لع ��ودة ه�ؤالء،
ف�أفكارهم مت�شددة وداعمة للتنظيم".
وي�ضي ��ف "ال ميك ��ن التعاي� ��ش معه ��م"
فيم ��ا ال يزال م�صري نحو  200من �أبناء
املنطقة جمهوال بعدما اعتقلهم التنظيم.
وكان ��ت القي ��ارة �إح ��دى �أوىل املناط ��ق
التي حت ��ررت من براثن االرهابيني يف
منطقة املو�صل.
وي�ؤك ��د مدي ��ر ناحي ��ة القي ��ارة �صال ��ح
ح�سن اجلبوري" :هن ��اك رف�ض �شعبي
كب�ي�ر لعودتهم خا�صة و�أنه ��م كانوا من
�سكان خميم الهول" الذي ي�ض ّم ع�شرات

�آالف النازحني م ��ن �سوريني وعراقيني
بينهم �أفراد عائالت مقاتلي التنظيم.
لكنه ي�صر رغ ��م تخوف ال�سكان من تلك
اخلط ��وة على "ا�ستبع ��اد �أن يكون لتلك
العائالت ت�أثري �أمني على املنطقة".
وو�صل ��ت �إىل اجلدع ��ة  90عائل ًة ،وفق
اجلب ��وري ،معظ ��م �أفرادها م ��ن الن�ساء
والأطف ��ال ويق� �دّر عدده ��م بنحو ،300
فيم ��ا ي�ض� � ّم املخيم  7500ن ��ازح ،بينهم
�إرهابيون.
ويعود القل ��ق الأ�سا�سي خللو مو�ضوع
نق ��ل هذه العائ�ل�ات "م ��ن �أي �شفافية"،
على ما ي�ش ��رح ع�ضو املفو�ضي ��ة العليا
حلقوق الإن�سان ،عل ��ي البياتي ،لوكالة
فران�س بر�س.
ويق ��ول البيات ��ي �إن م�ص ��در اخل�شي ��ة
نازحون من عوائل داع�ش يعودون للعراق
الأول بر�أيه يتمثل بعدم و�ضوح "ما �إذا
كانت تلك العائ�ل�ات قد خ�ضعت لتدقيق
�أمن ��ي �أو م�ساءلة خ�صو�ص ًا و�أن غالبية
العائ�ل�ات الت ��ي كانت يف خمي ��م الهول
تابعة لتنظي ��م داع�ش وعليها مالحظات
 بغداد /املدى
ال ��ذي يكون في ��ه لي�س هناك حاجة ل�ل��أمم املتحدة يف االمر" .و�أ�ضاف ،انه "على الدولة االهتمام باملنظمات
�أمنية كثرية".
العراق ،وان يقوم العراقي ��ون ب�أداء دورهم ليعي�شوا وتنظيم عملها ،يف �سياق العامل احلديث واملتطور".
وي ��رى البياتي �أن ��ه "كان ينبغي الت�أكد
عربت منظمة الأمم املتحدة� ،أم�س ال�سبت ،عن تطلعها ب�سالم وازدهار وامن".
و�أ�ش ��ار اىل قي ��ام "الأمان ��ة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء،
م ��ن ع ��دم وج ��ود �أي تهم ��ة �ضده ��م
اىل موا�صل ��ة التع ��اون البناء مع احلكوم ��ة العراقية ب ��دوره ،دع ��ا الأم�ي�ن الع ��ام ملجل� ��س ال ��وزراء ،حميد بحمل ��ة مواجهة فايرو�س كورون ��ا ،حيث ا�سهمت يف
وم ��ن ع ��دم ارتكابه ��م �أي جرمي ��ة �ض ��د
للم�ساعدة بانهاء ملف النزوح وعودة النازحني.
الغ ��زي� ،أم� ��س ال�سبت ،اىل دعم املنظم ��ات املدنية يف ه ��ذه احلملة  920منظمة قام ��ت بعملها االن�ساين اىل
مدني�ي�ن يف احل ��رب �أو م�شاركتهم فيها
وقالت ممثلة الأمم املتحدة يف امل�ؤمتر الرابع ملنظمات العراق ،ودورها يف االنتخابات النيابية املقبلة.
اكرث من خم�سة ماليني مواطن".
قب ��ل �إعادته ��م" ،يف ح�ي�ن ي�ؤك ��د مدي ��ر
املجتم ��ع املدين الذي �أقيم يف بغداد ،ايرينا �سوالرانا و�شدد الغ ��زي ،على �ضرورة "دع ��م منظمات املجتمع وتابع ،ان "الأمانة قامت برعاية الناجيات االيزيديات
ناحي ��ة القيارة �أن معظمه ��م من الن�ساء
 ،ان ��ه "يج ��ب و�ض ��ع حل ��ول دائم ��ة مل�شكل ��ة الن ��زوح امل ��دين ،لعملي ��ة االق�ت�راع يف االنتخاب ��ات وان تقف يف اح ��د م�ست�شفي ��ات بغ ��داد ،ونظم ��ت ور� ��ش عم ��ل
والأطفال وال ي�شكلون بالتايل خطر ًا.
والتوا�ص ��ل بيننا وبني املنظم ��ات املدنية لي�أتي اليوم جنب ��ا اىل جن ��ب م ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة لتحقيق هذا لت�أهيل الناجيات با�شراف كادر متخ�ص�ص".
يف املقاب ��ل ت�ؤك ��د ال�سلط ��ات العراقي ��ة
عل ��ى ل�سان وزيرة الهجرة ،ايفان فائق،
ب�أن "الأجهزة الأمنية ا�ست�أنفت التدقيق
الأمني" له�ؤالء العائدين.
ال ت ��زال م�س�أل ��ة النازح�ي�ن يف الع ��راق الأمم املتحدة.
مع القوات احلكومية لطرده ،مبوجات ومنذ �سنوات ،يعلن العراق نيته �إغالق
�إال �أن ذل ��ك ال يطمئن عمر الذي يتخوف عالقة ومعقدة .فبع ��د ثالث �سنوات من وكان التنظي ��م املتط ��رف اجت ��اح نزوح.
املخيمات ،لكن ال�سلطات �س ّرعت العملية
م ��ن �أن "الق ��ادم �سيك ��ون �سيئ� � ًا لأنه ��م �إعالن العراق هزمي ��ة تنظيم داع�ش ،ال م�ساحات وا�سعة من العراق يف  ،2014ويقطن ُخم� ��س النازحني يف خميمات ،ب�ش ��كل كبري خالل الأ�شهر املا�ضية .ومل
�أ�صبح ��وا قريبني ج ��د ًا علينا" .ويردف يزال هناك  1.3مليون نازح ،يف مقابل وت�سببت ممار�ساته وانتهاكاته ال �سيما فيم ��ا ت�ست�أجر الغالبية من ��ازل رغم ق ّلة يع ��د نحو ن�ص ��ف �سكان تل ��ك املخيمات
"بع�ضهم قنبلة موقوتة".
 3.2مالي�ي�ن يف الع ��ام  ،2016وف ��ق يف ح ��ق الأقلي ��ة االيزيدية ،ث ��م املعارك مداخيلها املالية.
�إىل املناط ��ق الت ��ي يتح ��درون منه ��ا،

الأمم املتحدة :نتطلع ملوا�صلة العمل مع احلكومة لإنهاء ملف النزوح

مدير عام املوانئ :من�صة
جديدة لتعزيز ال�صادرات
النفطية

وفق منظم ��ة الهجرة الدولي ��ة ،رغم �أن
ال�سلط ��ات تقول �إن حمل ��ة الإغالق هذه
ت�ضمن عودة النازحني �إىل بيوتهم.
وي�ش ��رح تقرير لربنام ��ج الأمم املتحدة
الإمنائي �أن "خميمات النازحني �أغلقت
م�ؤخر ًا من قبل احلكومة العراقية ،على
الرغ ��م م ��ن �أن العدي ��د م ��ن النازحني ال
ميلكون �إمكانية العودة �إىل مناطقهم".
وي�ضي ��ف التقرير �أنه "كان من املخطط
لبع�ضه ��م �أن يع ��ودوا �إىل بيوته ��م لكن
�أرغم ��وا عل ��ى الرتاج ��ع ب�سب ��ب رف�ض
ال�سكان املحليني لهم".
رغ ��م كل ذل ��ك ،ت�ش ��دد وزي ��رة الهج ��رة
ايف ��ان فائق يف حديث للإعالم الر�سمي
على �أنه "�سيت� � ُّم دجمهم يف جمتمعاتهم
ومناطقهم الأ�صلية عند عودتهم".
وي�ش ��كك عم ��ر احل�سيني ،وه ��و نا�شط
مدين م ��ن �سكان مدين ��ة املو�صل ونزح
خ�ل�ال ف�ت�رة �سيط ��رة التنظي ��م عليه ��ا،
ب�إمكاني ��ة الدول ��ة العراقي ��ة فع�ل ً�ا على
�إعادة دمج تلك العائالت.
ويق ��ول لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س "عل ��ى
احلكوم ��ة العراقي ��ة التعام ��ل بحذر مع
ه ��ذه العائ�ل�ات لأنه ��ا �أم�ض ��ت خم� ��س
�سن ��وات يف خميم اله ��ول ،يجب �إعادة
ت�أهيله ��ا ودجمها باملجتم ��ع" ،لكن "هل
احلكومة العراقية على ا�ستعداد وقادرة
عل ��ى دمج ه� ��ؤالء يف املجتمع وحمايته
منه ��م؟" .اىل ذل ��ك ،حملت جلن ��ة الأمن
والدف ��اع النيابي ��ة ،احلكوم ��ة متمثل ��ة
بوزاراته ��ا وت�شكيالته ��ا اال�ستخبارية
وزر خطوة نقل عوائل داع�ش من خميم
الهول ال�س ��وري �إىل الأرا�ضي العراقية
بعد �أن �شهد الع ��راق واملنطقة نوع ًا من
اال�ستقرار خالل الفرتة الأخرية.
وق ��ال ع�ضو اللجنة مه ��دي تقي �آمريل:
"نح ��ن مع ع ��ودة النازح�ي�ن الذين مت
تهجريهم من قبل تنظيم داع�ش ،وثبت
خ�ل�ال التدقيق الأمن ��ي �سالمة موقفهم،
ام ��ا �إع ��ادة عوائ ��ل داع� ��ش فان ��ه غالب ًا
�سيقودن ��ا اىل احتالل جدي ��د للمحافظة
فنح ��ن الي ��وم �أم ��ام موقف خط�ي�ر دفع
العراقيون ثمن ��ه يف ال�سنوات ال�سابقة
من دماء الأبرياء".
وع ��د �آم ��ريل �أن "خط ��وة �إع ��ادة تل ��ك
العوائل م ��ن اله ��ول �إىل خميم اجلدعة
جنوب املو�ص ��ل ،م�ؤامرة �ض ��د العراق
الرج ��اع التنظي ��م اىل حمافظ ��ة دفع ��ت
ثمنا باهظا ب�سبب افكاره وعدوانه".

هيئة احلماية االجتماعية :تنظيف قاعدة البيانات م�ستمر ونقطع رواتب "غري امل�ستحقني"
 بغداد /املدى
بينت هيئة احلماية االجتماعي ��ة التابعة لوزارة العمل،
�أم�س ال�سبت� ،أن �إعادة تخ�صي�صات احلماية االجتماعية
املتفق عليها قبل اقرار املوازنة مل يح�سم لغاية الآن.
وقال ��ت ه ��دى �سج ��اد حمم ��ود ،رئي� ��س هيئ ��ة احلماي ��ة
االجتماعي ��ة ،يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إنه

"بالن�سب ��ة لفت ��ح ال�شمول اجلديد ف� ��إن االمر مل يح�سم
لغاي ��ة الآن واملباحث ��ات م�ستم ��رة م ��ع وزارة املالي ��ة
وجلنت ��ي العمل واملالية النيابيت�ي�ن العادة تخ�صي�صات
احلماي ��ة االجتماعي ��ة املتفق عليه ��ا قبل اق ��رار املوازنة
وح�ي�ن ح�سم االم ��ر �ست�شرع الهيئة بفت ��ح ال�شمول وفق
التخ�صي� ��ص امل ��ايل املت ��اح و�سيك ��ون ح�س ��ب الن�سب ��ة
ال�سكاني ��ة للمحافظ ��ات م ��ع اولوية للمحافظ ��ات االكرث

فقرا".
و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه "فيما يخ� ��ص حديثنا ع ��ن تنظيف قاعدة
بيان ��ات هيئ ��ة احلماي ��ة االجتماعي ��ة ومن ��ح االعانة ملن
ي�ستح ��ق ،ف�أن ذل ��ك �سيجري وف ��ق القان ��ون النافذ ولن
يت ��م ايق ��اف اي رات ��ب الإ اذا كان غري م�ستح ��ق فعال او
خمال ��ف للقان ��ون وادارة الهيئة مدرك ��ة متاما للظروف
االقت�صادي ��ة الت ��ي يعي�شه ��ا العراق وال ميك ��ن ان مت�س

رواتب الفقراء باي �شكل من اال�شكال".
وتابع ��ت" ،دائم ��ا م ��ا ت�ص ��ل الين ��ا �ش ��كاوى ومعلومات
م ��ن ان الكثري م ��ن م�ستفي ��دي احلماي ��ة االجتماعية هم
ا�صح ��اب معام ��ل او �سي ��ارات انتاجية كب�ي�رة او ميتلك
مهنة مدرة للدخ ��ل ،وعندما ت�صل هكذا معلومات للهيئة
الب ��د لنا من اتخاذ الالزم قانوني ��ا الن ذلك ميثل جتاوزا
على حقوق الفقراء ولن ن�سمح به ابدا".

كركوك ت�شكو "�أطفال ال�شوارع ..وطلبات التبني كثرية
 بغداد /علي العزاوي

 ترجمة /املدى

ميناء خور الزبري يف الب�صرة

ق ��ال م�س�ؤول ��ون� ،إن الع ��راق ي�ش ّي ��د من�ص ��ة جدي ��دة للنف ��ط قبال ��ة �سواحل ��ه
اجلنوبي ��ة ،بتموي ��ل من الياب ��ان ،ومن املتوق ��ع �أن يعزز �ص ��ادرات وواردات
املنتجات النفطية ويزيد الإيرادات.
وق ��ال مدير عام �شرك ��ة املوانئ يف الع ��راق فرحان الفرطو�س ��ي ،وهي �شركة
حكومية م�س�ؤولة عن موان ��ئ العراق اجلنوبية� ،إن �أعمال البناء داخل ميناء
خ ��ور الزبري ،املرفق الرئي�س لت�صدير وا�ست�ي�راد الوقود يف العراق ،اكتملت
بن�سبة تزيد عن  70يف املئة ومن املقرر االنتهاء منها هذا العام.
وميث ��ل ه ��ذا �أحدث م�شروع ينف ��ذه م�س�ؤول ��و امليناء وامل�ستثم ��رون لتحديث
املين ��اء وزي ��ادة الإي ��رادات يف �أعقاب اخلط ��ط احلكومية الت ��ي �أعلنت العام
املا�ض ��ي لت�ضيي ��ق اخلن ��اق على الف�س ��اد الذي يقل ��ل ب�شكل كبري م ��ن �إيرادات
الدولة.
وتعر� ��ض �أكرب ميناءين جتاريني رئي�سني يف العراق� ،أم ق�صر وخور الزبري،
للتدقيق و�سط �إجراءات مكافحة الف�ساد.
وقال الفرطو�سي �إن خور الزبري يجلب الآن  10مليارات دينار عراقي �شهريا
(حوايل  6.8ماليني دوالر) ،وهي قفزة كبرية من  8مليارات دينار عراقي يف
ال�شهر ال�سابق من هذا العام (حوايل  5.4ماليني دوالر).
و�أ�ضاف �أن الر�صيف اجلديد مت متويله من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل،
وي�ضم مع ��دات حديثة وعمليات �ضخ وتفريغ �سريع ��ة متكن من دخول املزيد
من ال�سفن.
كم ��ا ذكر الفرطو�سي لأ�سو�شيتدبر�س "�ستكون من�صة خا�صة للنفط مع جميع
الإ�ضاف ��ات احلديث ��ة" ،مب ��ا يف ذلك حمطة �ض ��خ قادرة على حتم ��ل ال�ضغوط
العالية.
وق ��ال مدير ميناء خور الزبري حيدر فاخر �إن �أعمال البناء م�ستمرة على مدار
ال�ساعة ال�ستكمال املن�صة.

ظاهرة رمي الأطفال
حديثي الوالدة يف
ال�شوارع بد�أت تتفاقم يف
عدد من املحافظات ومنها
كركوك ،وتعلن ال�سلطات
الأمنية يف كركوك بني
فرتة و�أخرى العثور على
طفل حديث الوالدة
مرمي يف النفايات �أو
مرتوك.

ويق ��ول رئي� ��س جلن ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
الربملاني ��ة �أر�ش ��د ال�صاحل ��ي لـ(امل ��دى)،
�إن "طفل ��ة �صغ�ي�رة تبل ��غ من العم ��ر نحو
�أربع ��ة �أ�شه ��ر ،ترقد منذ �شه ��ر ون�صف يف
م�ست�شف ��ى الأطف ��ال يف كرك ��وك و ُيق ��دم
له ��ا الطع ��ام وال�شراب بع ��د �أن تخلى عنها
والده ��ا ال ��ذي يق�ض ��ي يف ال�سج ��ن ف�ت�رة
حمكوميته ب�سبب تهم موجه ��ة �إليه بعيد ًا
عن ق�ص ��ة الطفلة ال�صغ�ي�رة ،وال نعلم �أين
ذهب ��ت والدته ��ا الت ��ي ولدته ��ا ورمتها يف
هك ��ذا ظ ��روف قا�سي ��ة ( )...ه ��ذه الطفل ��ة

حتت ��اج اىل رعاي ��ة والديه ��ا �أو �أح ��د م ��ن
�أقاربها ي�أتي ال�ستالمها".
وي�ش�ي�ر ال�صاحلي اىل �أن "عل ��ى املجتمع
مراع ��اة هك ��ذا ح ��االت خا�ص ��ة و�إن ه ��ذه
الطفل ��ة �س ��وف ي�ص ��در ق ��رار القا�ض ��ي
برتحيله ��ا يف ح ��ال مل جتد م ��ن يعيلها �أو
يتبناه ��ا وال �أعل ��م �أي قل ��ب ي�ستطي ��ع �أن
يرمي طفلة بهذا العمر يف ال�شارع".
�إحدى موظف ��ات م�ست�شفى الأطفال اكتفت
بت�سميته ��ا �أم م ��روة قال ��ت لـ(امل ��دى)� ،إن
"الطفلة جيء بها قبل نحو �شهر ون�صف
عل ��ى �أنه ��ا مري�ض ��ة ومت �إدخاله ��ا ب�صورة
ر�سمي ��ة اىل امل�ست�شف ��ى لتلق ��ي الع�ل�اج

وبقيت الأم مع الطفلة ملدة يومني واختفت
ومل ت ُع ��د وبقي ��ت الطفل ��ة بق�س ��م الرعاي ��ة
ال�صحية للأطف ��ال يف امل�ست�شفى منذ نحو
�شهر ون�صف نقدم الرعاية لها والطعام".
ويق ��ول املحام ��ي املخت�ص ب�ش� ��ؤون تبني
الأطف ��ال عدن ��ان العبي ��دي لـ(امل ��دى)� ،إن
"امل�شكل ��ة التي تواجه هذه الق�ضايا الآن،
ه ��ي �أن ��ه يف مقاب ��ل تزاي ��د ح ��االت رم ��ي
ال ُر َّ�ضع هناك تزايد يف طلبات التبني ،غري
ان ق ��رارات املحكمة ت�أخذ وقت ًا طوي ًال ،يف
ح�ي�ن ال توجد م�ؤ�س�س ��ات حكومية خا�صة
لإي ��واء ه�ؤالء الأطفال حل�ي�ن �صدور قرار
املحكمة".

اىل ذلك ،تق ��ول النا�شطة يف جمال �ش�ؤون
امل ��ر�أة �سرود �أحمد فالح لـ(املدى)� ،إن "من
الأ�سب ��اب الرئي�سة لظاهرة رم ��ي الأطفال
ه ��ي الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة وي�ض ��اف لها
الف�س ��اد والزنا الذي ي�ساهم بتفاقم ظاهرة
رمي الأطفال يف ال�شوارع وحتى التجارة
بالب�ش ��ر ترتب ��ط به ��ذا الأمر ،فبم ��اذا تعلل
ظاهرة رم ��ي الأطفال يف ال�ش ��وارع �إذا ما
كان خلفه تقف ن ��زوة رجل �أو امر�أة ليولد
منها طفل �صغري ال ذنب له يكون �ضحية".
وت�ضي ��ف فال ��ح �أن "ظاهرة رم ��ي الأطفال
تتفاق ��م يف العراق ومنها كركوك ،فالف�ساد
�أح ��د �أ�سباب هذه الظاه ��رة ويجب متابعة

طفل جمهول امل�صري مرمي يف ال�شوارع

ه ��ذه الأم ��ور املهم ��ة ودع ��م امل�شاري ��ع
ال�صغ�ي�رة للن�س ��اء والعم ��ل عل ��ى رف ��ع
امل�ست ��وى املعي�ش ��ي يف ظ ��ل تف�ش ��ي وباء
كورون ��ا الذي دمر قطاع ��ات كثرية وهناك
معاجل ��ات من ه ��ذا الب ��اب لتوف�ي�ر فر�ص
العمل".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،يق ��ول م�س� ��ؤول
ال�شرطة املجتمعية يف كركوك املقدم غالب
اجلب ��وري لـ(امل ��دى)� ،إن "ظاه ��رة رم ��ي
الأطفال حديثي الوالدة يف ال�شارع حتتاج
لدار�سات كثرية و�سجلنا هذا العام بحدود
خم�س حاالت لرم ��ي الأطفال يف ال�شوارع
وهم لقطاء وغ�ي�ر معرويف الن�سب ونقوم
من خالل املتابعات �إيجاد متبنني لهم وفق
الق�ضاء والبحث االجتماعي الذين يتم من
خاللهم ��ا ت�سجيل الطفل با�س ��م من يتبناه
لرتبيته ولتوفري الرعاية الكاملة له".
بدوره ،ي ��رى الباح ��ث االجتماع ��ي م�ؤيد
حبي ��ب يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،أن "هناك
�شب ��كات للدعارة ت�ستغ ��ل حاجات الفتيات
والن�س ��اء للبح ��ث ع ��ن فر�ص ��ة عم ��ل ()...
�أن ��ا اطلع ��ت �شخ�صي� � ًا على وج ��ود حاالت
ا�ستغالل الفتيات والن�س ��اء بهذه الق�ضايا
وه ��ذه ال�شب ��كات تعم ��ل حت ��ت م�سمي ��ات
خمتلف ��ة يف املجتم ��ع وظاه ��رة ب ��د�أت
بالتف�شي يف كركوك وحتتاج اىل مراجعة
حقيقية والعم ��ل على اعتق ��ال �أي �شخ�ص
ميار� ��س هكذا �أعم ��ال تهني كرام ��ة الن�ساء
وت�ستغل حاجتهن".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "تل ��ك ال�شب ��كات ت�ستغ ��ل
حاج ��ات الن�س ��اء لفر�ص ��ة عم ��ل �أو ق�ضاء
حاجة ويجرونها اىل الزنا وهذه الظاهرة
دخيلة على املجتمع العراقي".
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اعــالن تغيري ا�سم

تغيري ا�سم (جمعية الهدى اخلريية اىل منظمة الهدى
)االن�سانية

بالنظر لتغيير اس��م جمعية الهدى اخليرية إلى
منظمة الهدى اإلنسانية يرجى التفضل بالعلم
م��ن لدي��ه اعت��راض أو إذا كانت بذم��ة اجلمعية
الس��ابقة ديون أو التزامات معينة عليه مراجعة
دائرة املنظمات الغير حكومية الواقعة في كرادة
.مرمي خالل شهر واحد من تاريخ النشر

�إع�������ل�������ان���������������ات
+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

BASHNEFT INTERNATIONAL B.V. announces a public Re-Tender (2nd announcement) closing date for provision of IT
Equipment for Bashneft International B.V. Iraqi Branch

Bashneft International B.V. is inviting Iraqi and foreign companies including national and private, having similar experience by nature to the subject of the Tender,
which are allowed by the legislation of Iraq and/or by their country of certification to provide their services in Iraq, to submit their bids and participate in this public
tender, which based on bidders qualification by technical and commercial analysis. The winning Bidder shall bear the costs of publishing the announcements in (3)
daily Iraqi newspapers.
Tender documentation and the guidelines of the tendering procedure (Annex 7.1 and other Annexes) can be found on the website http://zakupki.rosneft.ru/node/639311
This tender is organized by Bashneft International B.V.
Bashneft Address: Iraq, Baghdad, Al Jadriya, Central Bank District, Coral Palace Hotel, Bashneft International B.V. Iraqi Branch Office.
E-mail & Tel.: 007 -916- 3510261, zaytsevav2@bashneft.ru, vasilevds@bashneft.ru, shashkovsn@bashneft.ru.
Customer's Name: Bashneft International B.V.; Tendering Manager: Aleksander Zaytsev.
Bids acceptance deadline & place: Bashneft Office in Baghdad, 15th June 2021, from 09:00 am to 12:00 pm (Baghdad time, GMT+3).
Bids opening date and place: Iraq, Baghdad 15th June 2021, 12:30 pm (Baghdad time, GMT+3).
Notification on the Tender results will be published on the above-mentioned website and will be e-mailed to the participants. Expected period for reviewing
participants' bids is 34- weeks after bids opening date.

 عن موعد �إغالق �إعادة املناق�صة العامة (الإعالن الثاين) ل�شراء معدات تكنولوجيا. يف.تعلن �شركة با�شنيفت الدولية بي
 يف جمهورية العراق. يف.املعلومات لفرع �شركة با�شنيفت الدولية بي

ش��ركة باش��نيفت الدولية تدعو كافة الش��ركات واملؤسس��ات احمللية واالجنبية مبا في ذلك الوطنية واخلاصة ذات اخلبرة في تنفيذ اعمال مماثلة ملوضوع املناقصة واملرخصة للعمل
 او مرخصة في بلدها ولديها شهادة اداء أعمال مماثلة في العراق للمشاركة في هذه املناقصة العامة بطريقة التحليل الفني والتجاري وسيتحمل الفائز/ حسب القوانني العراقية و
.باملناقصة تكاليف نشر جميع االعالنات في ثالث صحف يومية عراقية
http://zakupki.rosneft.ru/node/639311  واملالحق األخرى) على املوقع اإللكتروني التالي7.1 لالطالع على وثائق املناقصة واملبادئ التوجيهية إلجراءات املناقصة (امللحق
يتم تنظيم املناقصة من قبل شركة باشنيفت الدولية بي في
 فندق قصر كورال،  منطقة البنك املركزي اجلديد،  حي اجلامعة،  بغداد – اجلادرية،  العراق: عنوان مكتب شركة باشنيفت الدولية
; bashneft.ru shashkovsn@bashneft.ru ; vasilevds@bashneft.ru@zaytsevav2 , 007 -916- 3510261 :الهاتف والبريد االلكتروني
. في. شركة باشـنيفت الدولية بي:  الكسندر زايتسيف ; اسم الزبون: اسم مسؤول املناقصات واملشتريات
. من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الـثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد٢٠٢١  حزيران١٥ ،  مكتب شركة باشنيفت الدولية في بغداد: مكان وتاريخ تقدمي العطاءات
. الساعة الـثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت بغداد٢٠٢١  حزيران١٥  مكتب شركة باشنيفت،  بغداد،  العراق: مكان وتاريخ فتح العطاءات
. سيتم نشر نتائج املناقصة على نفس املوقع املذكور اعاله وسيتم كذلك ارسالها بالبريد االلكتروني جلميع املشاركني
.) اسابيع من تاريخ فتح العطاءات٤ - ٣( فترة دراسة العطاءات

�إعــــــــالن

 ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية/ وزارة ال�صحة والبيئة
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة
)www.moh.gov.iq( ) واملوقع اخلا�ص بالوزارةwww.kimadia.iq( موقع �شركتنا على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة
) مليونني دينار عراقي2000000(  هو$ ) مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون1000000(  هو$ علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون
 من قيمة%1 غري قابل للرد ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة
العر�ض تقدم على �شكل خطاب �ضمان نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض
) �أو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى منCIP( التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن طريقة الدفع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن
 من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض%5 �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية (كفالة ح�سن الأداء) البالغة
التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة
.2021/6/22 �صباح ًا يوم الثالثاء
. ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء، يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق/ مالحظة

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with
presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note,
the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender
will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled
Tuesday 22 / 6 /2021 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

Invitation No.

Description

Opening date

Closing date

Announcement No.

91 - 2021 - 35

م�ستلزمات جراحة
جهاز ه�ضمي

30 / 5 / 2021

28 / 6 / 2021

للمرة الأوىل

امل����دي����ر ال���ع���ام

تحقيقات
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Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

لم يعرف علي يوم ًا طريق ًا �إلى الم�ست�شفى �إال بعد �أن بلغ من العمر  ٤٠عام ًا ،حين �شعر ب�ألم حاد كاد �أن
يقطع �أح�شاءه ،وع ِلم فيما بعد �أنه مغ�ص كلوي ا�شتد عليه ب�صورة مفاجئة ،و بعد �إجراء الفحو�صات
تبين �أنه م�صاب بمر�ض الف�شل الكلوي ،لذا وقف في طابور الم�ست�شفى ينتظر دوره لغ�سيل الكلى ،وكانت
تبدو عليه مالمح الإعياء ب�سبب حرارة الجو التي مار�ست طبيعتها في الإجهاز على ما تبقى من قطرات
ماء ترطب حلقه �أثناء االنتظار!
ً
قائال:
وبين كلمات كان يهمهم بها� ،أخذ علي ينعى حظه و �سوء حالته ال�صحية التي �أثقلت كاهله
تفاج�أت ب�س�ؤال الطبيب هل ت�شرب من ماء ال�صنبور؟ ..تلك العبارة كانت مخيفة لأنني ا�ستخدم ماء
ال�صنبور لل�شرب دائم ًا بعد فلترته بثالثة فالتر !

وزارة الموارد المائية� :إجراءات �أمانة بغداد غير كافية و التلوث ما يزال موجوداً

المياه الثقيلة تح ّول النهر �إلى م�ستنقع ملوث ..ما الماء الذي ي�شربه العراقيون؟
 بغداد/عديلة �شاهني
وتعد هذه احلالة حلقة من م�سل�سل متعدد
احللقات ودائم العر�ض على مدار �سنوات
طويل ��ة يف الع ��راق ،وبح�س ��ب درا�س ��ات
لأطباء �أخ�صائي�ي�ن يف �أمرا�ض الكلى ف�إن
�أع ��داد املر�ض ��ى امل�صابني مبر� ��ض الف�شل
الكل ��وي �أو الك�سل الكل ��وي ترتفع �شهري ًا
وذلك يعود اىل نوعية مياه ال�شرب.
وكان ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة ق ��د �أعلنت
يف ال�سن ��وات ال�سابق ��ة �أن امل ��وارد املائية
مت�ضررة من عملية تلوث املياه ،بالإ�ضافة
اىل التج ��اوزات من خ�ل�ال رمي املخلفات
الثقيل ��ة والنفاي ��ات يف الأنه ��ر بالرغم من
وجود قوانني متنع هذه املمار�سات.
بدورها� ،أكدت �أمانة بغداد يف ت�صريحات
عدة �سالمة امل ��اء املنتج يف م�شاريع املياه
وثبوت �صالحيته لال�سته�ل�اك بعد �إجراء
جمي ��ع الفحو�ص ��ات املختربي ��ة الالزم ��ة،
و�إن الف ��رق الفني ��ة العامل ��ة مبخت�ب�رات
فح� ��ص امل ��اء تواج ��ه بع� ��ض ال�سلبي ��ات
منه ��ا قلة وع ��ي املواطن�ي�ن ب�أهمي ��ة املياه
ال�صاحل ��ة لل�ش ��رب وتقن�ي�ن ا�ستخدامه ��ا،
وع ��دم م�صداقي ��ة البع�ض منه ��م باجلهود
الت ��ي تبذله ��ا خمت�ب�رات الدائ ��رة ،اىل
جان ��ب وج ��ود الع�شوائي ��ات واملناط ��ق
غ�ي�ر املخدوم ��ة وجتاوزها عل ��ى املناطق
املج ��اورة ذات ال�شب ��كات الأ�صولي ��ة مما
ي� ��ؤدي اىل التغي�ي�ر يف موا�صف ��ات امل ��اء
�إجراءات �ضرورية
و�صالحيته.
(امل ��دى) قامت بجولة للتع ّرف على نوعية و �أ�ش ��ار الناط ��ق با�س ��م وزارة امل ��وارد
املي ��اه الآمن ��ة لال�ستخ ��دام الب�ش ��ري ،لكن املائي ��ة اىل دور ال ��وزارة يف احل ��د م ��ن
�أر�ض الواقع ك�شفت الكثري من املعلومات التل ��وث قائ�ل ً�ا :لدين ��ا تن�سيق م ��ع وزارة
البيئ ��ة ب�ش ��كل م�ستم ��ر لأخ ��ذ عين ��ات من
يف �سياق التحقيق الآتي:
نه ��ر دجلة �أو نه ��ر الف ��رات و قيا�س ن�سبة
في مواجهة التلوث
التل ��وث املوج ��ودة يف مواق ��ع معينة من
الناط ��ق الإعالم ��ي لوزارة امل ��وارد املائية النه ��ر التي ق ��د ت�ص ��ل يف بع� ��ض املواقع
ال�سي ��د عل ��ي را�ض ��ي يق ��ول يف حدي ��ث اىل �أك�ث�ر م ��ن  ، ٪٤٠و ه ��ي ن�سب ��ة عالي ��ة
خا� ��ص لـ(امل ��دى) قائ�ل ً�ا :هنال ��ك ق ��رارات ج ��د ًا ،و عندم ��ا ت�ص ��ل ن�سب ��ة التلوث اىل
وتعليم ��ات �أ�صدرته ��ا ال ��وزارة للح ��د من ه ��ذا امل�ستوى تب ��ادر ال ��وزارة بالتن�سيق
تل ��وث املياه و�أن ال ��وزارة معني ��ة ب�إدارة م ��ع دوائ ��ر البلدي ��ة �أو م ��ع �أمان ��ة بغ ��داد
املياه اخل ��ام ح�ص ��ر ًا و�إي�صاله ��ا ملحطات و حمط ��ات الإ�سال ��ة ملعاجل ��ة احلال ��ة ،و
الإ�سالة ،م�ضيف ًا :عندما نتحدث عن تنقية م ��ن احلاالت الت ��ي واجهتها ال ��وزارة هي
و ت�صفي ��ة و معاجل ��ة املي ��اه و �ضخها من احتياجها ب�أن تطلق كمية كبرية من املياه
خالل �شبكة الأنابي ��ب لت�صل اىل امل�ساكن يف نهر دياىل من �أجل تنظيف مقطع النهر
فهذه العمليات م ��ن م�س�ؤولية �أمانة بغداد و عملية تغذية نه ��ر دجلة بح�صة �إ�ضافية
يف حم ��ور املدين ��ة و دوائ ��ر البلدي ��ة يف و ق ��د الحظن ��ا اجن ��راف كب�ي�ر لن ��واجت
املحافظات و لي�س ��ت من م�س�ؤولية وزارة حمط ��ة الر�ستمية التابعة للمديرية العامة
للمج ��اري يف �أمان ��ة بغداد و ع ��دم �سحب
املوارد املائية.
و�أك ��د :تع ��اين وزارة امل ��وارد املائي ��ة املياه من نهر دجلة ب�سبب تلوث املياه يف
م ��ن القط ��اع اخلا� ��ص وبع� ��ض اجله ��ات ذلك الوقت و بالت ��ايل قمنا بتوجيه �إنذار
احلكومي ��ة امل�سبب ��ة لتل ��وث املي ��اه اىل حمط ��ات الإ�سال ��ة  ،و م ��ن الإجراءات
كمحط ��ات املعاجل ��ة و حمط ��ات املجاري الأخ ��رى الت ��ي با�ش ��رت بها ال ��وزارة هي
وامل�صان ��ع و امل�ست�شفي ��ات واملحط ��ات �إزالة الكثري من املواد امللوثة و املوجودة
الكهرومغناطي�سي ��ة وحمط ��ات الغ�س ��ل على �أعمدة النهر و رفع منافذ التلوث
والت�شحيم �أي�ض ًا رمي احليوانات النافقة
ت�صريف المياه و �إن�شاء المحطات
يف النهر ،كل ه ��ذه املمار�سات هي م�سببة
و يف معر�ض رده على �أ�سئلة (املدى) حول
لتلوث الأنهر و �شبكات الري.
ويو�ض ��ح� :إنه بالرغم م ��ن وجود قرارات كيفية ت�صري ��ف مياه املجاري قال الناطق
و حم ��ددات و �ضواب ��ط خا�ص ��ة ب ��وزارة الإعالم ��ي با�س ��م وزارة امل ��وارد املائي ��ة:
امل ��وارد املائي ��ة � ،إال �أن ��ه مل يت ��م تطبيقها متنع وزارة امل ��وارد املائية ت�صريف مياه
ل ��ذا عمل ��ت ال ��وزارة عل ��ى رف ��ع و من ��ع املجاري و املياه الثقيلة اىل �شبكات الري
التج ��اوزات على املوارد املائي ��ة و �أقامت و الب ��زل ل ��ذا ندع ��و دائم� � ًا اىل ا�ستكم ��ال
عدد ًا من الدعاوى الق�ضائية على اجلهات م�شاري ��ع املج ��اري الكب�ي�رة يف بغ ��داد و
امللوث ��ة للمي ��اه  ،و هذا املل ��ف مدعوم من املحافظ ��ات و �إن�ش ��اء حمط ��ات املعاجل ��ة
احلكوم ��ة املركزية و دولة رئي�س الوزراء الالزمة لها من �أجل دفع هذه املياه باجتاه
و م ��ن جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى و كذل ��ك اخلطوط الناقلة  ،لذا تدعو الوزارة دائم ًا
اجلهات الأمني ��ة و احلكومات املحلية يف اىل �إن�ش ��اء حمط ��ات الإ�سال ��ة و حمط ��ات
تنقية املياه على الأنهر الرئي�سة م�ضمونة
املحافظات .
و�أ�ش ��اد با�ستجاب ��ة �أمان ��ة بغ ��داد لإع ��ادة اجلريان  ،لأن عملية �إن�شاء هذه املحطات
ت�أهي ��ل حمط ��ة املعاجل ��ة يف م�ش ��روع عل ��ى الأعم ��دة الرئي�س ��ة مهم ج ��د ًا  ،و من
الر�ستمي ��ة و التعاق ��د عل ��ى �إن�شاء حمطة املالح ��ظ يف بع�ض املحافظ ��ات �أن الكثري
معاجل ��ة جدي ��دة مع �إع ��ادة ت�أهيل املحطة حمط ��ات الإ�سال ��ة ال�صغ�ي�رة مت �إن�شا�ؤها
القدمي ��ة و تطويره ��ا لتك ��ون منا�سب ��ة على �شبكات ال ��ري الفرعية و على قنوات
ملعاجل ��ة خمرج ��ات حمط ��ات املج ��اري و ال ��ري الفرعية التي تخدم مناطق معينة و
بالنتيجة عند ن ��زول م�ستوى مياه الأنهر
حتويلها اىل مياه �صاحلة لال�ستخدام.
و �أو�ض ��ح �أن ه ��ذا الإج ��راء غ�ي�ر كاف و الرئي�سة �أو عند وجود �شح مائي �سنواجه
نحتاج اىل �إجراءات �أخرى لأن التلوث ما م�شكل ��ة يف �إدامة ت�شغيل هذه املحطات و
توقفه ��ا لذلك ن�ؤكد على �ض ��رورة االبتعاد
يزال موجود ًا.

( )63،120م � /3س ��ا وب�ش ��كل غري مبا�شر
ي�صل اىل ( )88،515م� /3سا.
و�أو�ض ��ح� :أي�ض� � ًا م ��ن خ�ل�ال الر�ص ��د
امليداين وتلق ��ي �شكاوى املواطنني ،لدى
املفو�ضية �إ�شارات عدة منها:
 وج ��ود انته ��اك حل ��ق املواط ��ن يفاحل�ص ��ول على املي ��اه ال�صاحل ��ة لل�شرب
يف بع� ��ض املحافظات العراقية وب�صورة
خا�ص ��ة يف مناط ��ق الع�شوائي ��ات كونها
غري نظامية و املناطق النائية مما ي�ؤ�شر
وجود حرمان من هذا احلق .
 �أ�ش ��رت الآث ��ار اجل�سيم ��ة املرتتب ��ةم ��ن تل ��وث املي ��اه وانت�ش ��ار الأمرا� ��ض
ال�سرطانية .
 التلك� ��ؤ يف تنفي ��ذ م�شاري ��ع الت�صفي ��ةوالتحلي ��ة للمي ��اه يف بع� ��ض املحافظات
منها الب�صرة .وبع� ��ض مناطق بغداد يف
الأق�ضية والنواحي .
 خروق ��ات االتفاقي ��ات الدولي ��ة ب�ي�نال ��دول املج ��اورة مب ��ا يخ� ��ص �إط�ل�اق
احل�ص ��ة املائي ��ة م ��ن املنبع وذل ��ك كان له
الأثر الكبري يف عدم احل�صول على املياه
ال�صاحلة لل�شرب .
 ع ��دم التخطي ��ط والق�ص ��ور يف البني ��ةالتحتية لإدارة ملف املياه .
 تكاث ��ر الطحالب ال�سام ��ة يف مياه �شطالعرب
 �ضع ��ف �أنظم ��ة الر�ص ��د وع ��دم وجودمتابعة وحتليل لها
 ع ��دم وجود رقابة على معامل وحمالتت�صفية املياه التابعة للقطاع اخلا�ص
 تهال ��ك �شبك ��ات ال�ص ��رف ال�صح ��يوتقادمه ��ا وع ��دم كفايته ��ا وع ��دم مراعاة
التو�سع احل�ضري للمحافظات والتجاوز
على �شبكة الأمطار
دعاوى ق�ضائية و تقارير

مفو�ضية حقوق الإن�سان:
انعدام الرقابة على معامل
ت�صفية المياه
ع ��ن املحط ��ات ال�صغ�ي�رة و اللج ��وء اىل
املحطات و امل�شاريع الكبرية و من املمكن
مد �شبكات من ه ��ذه املحطات و�صو ًال اىل
كل نقط ��ة م�أهول ��ة بال�س ��كان لإي�صال املاء
ال�صالح لل�شرب  ،و توجد خماطبات �أي�ض ًا
ب�ي�ن وزارة املوارد املائية مع الدوائر ذات
العالق ��ة و يف جميع املحافظ ��ات من �أجل
�إدامة و ت�شغيل حمطات الإ�سالة و �ضمان
و�صول املياه للم�ستخدمني .
حقوق الإن�سان

م ��ن جانبه ،تطرق د .عل ��ي �أكرم ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ
ع�ض ��و املفو�ضية العلي ��ا حلقوق الإن�سان
يف الع ��راق ،وم�س� ��ؤول مل ��ف ال�صح ��ة
يف املفو�ضي ��ة اىل القوان�ي�ن الت ��ي تكفل
ح ��ق املواطن باملياه قائ�ل ً�ا :على ال�صعيد
الوطن ��ي ،مل يتط ��رق الد�ست ��ور العراقي
الناف ��ذ لع ��ام  2005املعدل ب�ش ��كل مبا�شر
للح ��ق يف امل ��اء ال�صال ��ح لل�ش ��رب ولك ��ن
هنال ��ك �صل ��ة باحلقوق الأخ ��رى  ،حيث
ن� ��ص على ذلك الباب الثاين الفرع الثاين
احلق ��وق االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة

والثقافي ��ة يف امل ��واد ( )30الت ��ي تكف ��ل واالجتماعية والثقافي ��ة ) حتديد ًا املادة
العي� ��ش الك ��رمي وال�سكن املالئ ��م واملادة ( )11و (. )12
( )31كون احل ��ق باملياه يرتب ��ط منطقي ًا
�إح�صائيات
م ��ع احل ��ق يف ال�صح ��ة  ،و تن� ��ص املادة
( )33ل ��كل ف ��رد احل ��ق يف ظ ��روف بيئية و �أ�ش ��ار ع�ضو مفو�ضي ��ة حقوق الإن�سان
�سليم ��ة و امل ��ادة ( )110فيما يخ�ص عمل د .عل ��ي البيات ��ي اىل الإح�صائي ��ات التي
احلكوم ��ة االحتادي ��ة يف توزي ��ع املياه  ،ح�صل ��ت عليه ��ا املفو�ضي ��ة بخ�صو� ��ص
�أي�ض� � ًا قانون ال�صح ��ة العام ��ة رقم ( )89تل ��وث املي ��اه قائ�ل ً�ا :نظ ��ر ًا لع ��دم تعاون
ل�سن ��ة  1981املع ��دل ،و بح�س ��ب قان ��ون امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة يف توفري قاعدة
ال ��ري رق ��م ( )83ل�سن ��ة 2017امل ��ادة ( )3بيان ��ات �إح�صائية من امل�ص ��ادر الر�سمية
الت ��ي حتت ��م ع ��ى وزارة امل ��وارد املائي ��ة � ،إال �أن املفو�ضي ��ة ت�سع ��ى اىل احل�صول
تعي�ي�ن احل�ص� ��ص املائية وتوزي ��ع املياه عل ��ى بع� ��ض الإح�صائي ��ات م ��ن م�ص ��ادر
والإ�ش ��راف عليه ��ا ،ويو�ض ��ح قان ��ون �أخرى �أو تقارير �صادرة من جهات �أخرى
( )27ل�سن ��ة “1999الهيئ ��ة العام ��ة للماء ففي الب�صرة مث ًال و مبوجب �إح�صائيات
واملج ��اري “ال ��ذي يه ��دف اىل توف�ي�ر � ،إن ع ��دد احل ��االت ال�سرطاني ��ة ()800
وجتهي ��ز مي ��اه ال�ش ��رب و امل ��اء اخل ��ام �شهري ًا يف عام  ، 2019و ()2308يف عام
وت�صريف مي ��اه ال�صرف ال�صحي ومياه 2018و ع ��دد حاالت الت�سم ��م (� )131ألف
الإمط ��ار يف جميع �أنح ��اء العراق ح�سب لعام  ٢٠١٨و بالن�سبة للأمرا�ض امل�سجلة
نتيجة تلوث املياه (اجللدية واله�ضمية ،
احلاجة وفق تخطيط بعيد املدى.
و�أ�ض ��اف :عل ��ى امل�ست ��وى ال ��دويل الإ�سه ��ال احلاد  ،التقي�ؤ والأمل يف البطن
الع ��راق ط ��رف يف االتفاقي ��ة الدولي ��ة ) ت�صل اىل (� )118ألف �شخ�ص� ،أما تلوث
( العه ��د ال ��دويل للحق ��وق االقت�صادي ��ة مي ��اه �شط العرب ب�شكل مبا�شر ي�صل اىل

وتاب ��ع ع�ض ��و مفو�ضية حق ��وق الإن�سان
�أن ��ه ا�ستن ��ادا ً اىل الوالي ��ة القانوني ��ة
للمفو�ضي ��ة يف ا�ستقب ��ال ال�شك ��اوى
وتوثي ��ق االنتهاك ��ات مت رف ��ع دع ��اوى
ق�ضائي ��ة اىل جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
 /جه ��از الأدع ��اء الع ��ام �ض ��د امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة ال�صحية ،حي ��ث يعترب تلوث
املياه انتهاك ًا وا�ضح� � ًا حلقوق الإن�سان ،
و على ال�صعيد الدويل ت�ضمني انتهاكات
تل ��وث املي ��اه يف التقاري ��ر املعنية بواقع
حق ��وق الإن�س ��ان والتقاري ��ر التعاهدي ��ة
لتق ��دمي تو�صي ��ات اىل الع ��راق لتك ��ون
ملزمة دولي ًا بتنفيذها .
ِ
و �أ�ض ��اف :قدّم الع ��راق التقرير الطوعي
الأول ح ��ول �أه ��داف التنمي ��ة امل�ستدامة
حي ��ث يعد الهدف ( )6من �أهداف التنمية
امل�ستدام ��ة (املي ��اه النظيف ��ة والنظاف ��ة
ال�صحي ��ة ) و�ألزم الع ��راق حماية نوعية
املي ��اه وحت�سينها من خالل خطة التنمية
الوطنية � ، 2022-2018إال �أن التقرير مل
ي�شر اىل التقدم املح ��رز يف تنفيذ الهدف
()6
 احرتام املعايري الدولية وفق القانونال ��دويل حلق ��وق الإن�س ��ان يف االلت ��زام
باحل�ص ��ة املائية م ��ن دول املنب ��ع و�إدارة
مل ��ف التفاو� ��ض ب�شكل ي�ضم ��ن ح�صول
املواطن على قدر كاف من املياه ال�صاحلة
لل�شرب عم ًال مبا ورد باملادة ( /110ثامن ًا
) م ��ن الد�ستور العراقي النافذ لعام2005
مب ��ا يتعل ��ق ب�إخت�صا� ��ص احلكوم ��ة
االحتادي ��ة والت ��ي تن�ص عل ��ى ( تخطيط
ال�سيا�س ��ات املتعلق ��ة مب�ص ��ادر املياه من
خ ��ارج العراق و�ضم ��ان منا�سي ��ب تدفق
املياه توزيعها العادل داخل العراق وفق ًا
للقوانني واالعراف الدولية
 ت�شري ��ع قان ��ون جت ��رمي تل ��وث مي ��اهالأنه ��ار يف الع ��راق وفر� ��ض عقوب ��ات
�صارم ��ة على املخالفني �سواء كان القطاع
العام �أو اخلا�ص �أو الفرد
 �إع ��ادة توزي ��ع ح�ص�صة املي ��اه والبنىالتحتية ل�شبكات املياه وفق مبد�أ العدالة
وامل�س ��اواة ب�ي�ن الري ��ف واملدين ��ة وبني
املحافظات وفق الكثافة ال�سكانية .

الماء ال�صالح لل�شرب

دخل ��ت منظوم ��ة تنقي ��ة املي ��اه او الآرو(
) r.oاىل العراق بع ��د �أحداث عام ٢٠٠٣
حيث انخف�ضت ن�سب ��ة الأمالح و املعادن
 tdsيف امل ��اء م ��ن  ٣٥٠اىل  ٣٠و اعت ��اد
املواط ��ن عل ��ى �ش ��رب امل ��اء اخل ��ايل م ��ن
الأمالح و املعادن لذا من ال�صعب العودة
اىل ال�ش ��رب م ��ن مياه ال�صنب ��ور ،هذا ما
ذك ��ره الباح ��ث يف تنقي ��ة املي ��اه ال�سي ��د
عم ��ار ج ��دوع (امل ��دى) م�ضيف� � ًا :بح�سب
تقري ��ر ملنظم ��ة ال�صحة العاملي ��ة و تقرير
ورقي �آخ ��ر ا�ستلمته من جه ��از التقيي�س
و ال�سيط ��رة النوعي ��ة العراقي ف�إن ن�سبة
الإم�ل�اح و املعادن  tdsيف املاء و املفيدة
جل�س ��م الإن�س ��ان ه ��ي م ��ن ١٠٠اىل ٣٠٠
ممت ��ازة و م ��ن ٣٠٠اىل ٦٠٠جي ��دة و من
٦٠٠اىل ٩٠٠مقبولة و من  ٩٠٠اىل ١٢٠٠
هي غري �آمنة على ال�صحة.
و يف �أغل ��ب املحافظات العراقية ف�إن ن�سبة
ال  tdsمقبول ��ة �أما يف حمافظتي الب�صرة
و النا�صري ��ة ت�ص ��ل يف بع� ��ض الأحي ��ان
اىل  ٢٠٠٠و هن ��ا تك ��ون نوعي ��ة املياه غري
�صاحلة لال�ستهالك الب�شري �أو احليواين .
و لفت جدوع اىل �ضرورة جتنب املواطن
ال�شرب من مياه ال�صنبور الحتوائها على
الأطيان و ال�شوائ ��ب ولتعر�ض ال�شبكات
القدمية اىل التلف و يلج�أ اىل ال�شرب من
القناين اجلاه ��زة �أو تعبئتها من حمالت
بيع مياه الآرو.
و�أ�ض ��اف� :إذا م ��ا متت املقارن ��ة بني مياه
الآرو و مي ��اه ال�صنب ��ور و مي ��اه القناين
البال�ستيكي ��ة و �أي منه ��م الأ�ص ��ح و
الأف�ضل ل�صحة الإن�سان ففي الواقع مياه
ال�صنب ��ور �أو الإ�سالة هي الأف�ضل بعد �أن
تتم فلرتتها على النحو التايل :بعد تعبئة
اخل ��زان املن ��زيل يجب ت ��رك املي ��اه دون
ا�ستخ ��دام يف اخلزان مل ��دة يومني و يف
هذه احلالة �سيتبخر الكلور بن�سبة كبرية
و ت�ستق ��ر ال�شوائ ��ب و الأطي ��ان يف ق ��اع
اخل ��زان و من بعدها تب ��د�أ عملية التنقية
بو�ض ��ع فل�ت�ر قطني عل ��ى ال�صنب ��ور� ،أما
بالن�سبة ملياه الآرو( ) r.oالتي يتم بيعها
يف املحالت و على العربات اجلوالة فهي
مي ��اه مفل�ت�رة و لك ��ن تنق�صه ��ا الأمالح و
املعادن� ،أي�ض ًا �أثن ��اء عملية تر�شيح املياه
�ستفق ��د املي ��اه عن�ص ��ر � phأو القلوي ��ة و
�ستتح ��ول املياه اىل حام�ضي ��ة و بالتايل
خال م ��ن الأم�ل�اح و املعادن
ي�صب ��ح املاء ٍ
�أو يفتق ��ر ملقومات املياه ،ي� ��ؤدي ذلك اىل
تك ��ون ح�صى الكلى و ه�شا�شة العظام لذا
من الواجب �إ�ضافة الأمالح و املعادن اىل
مياه الآرو بعد فلرتتها.
و �أكد� :إن �أف�ضل مادة حلفظ ال�سوائل هي
الزجاج �أما القن ��اين البال�ستيكية املعب�أة
بامل ��اء فق ��د مت اكت�ش ��اف �أنها تف ��رز مواد
م�سرطنة عن ��د تعر�ضه ��ا لل�شم�س لتفاعل
ه ��ذه امل ��واد م ��ع ال�شم�س و م ��ن املالحظ
عر� ��ض �صناديق املي ��اه �أم ��ام املحالت و
تك ��ون معر�ضة حلرارة ال�شم�س املبا�شرة
دون رقاب ��ة �،أي�ض ًا يف بع�ض الأحيان يتم
ا�ستخدامه ��ا لأكرث من م ��رة �أو جتميدها
يف هذه احلالة �أي�ض ًا �ستفرز مواد �ضارة
بال�صحة و م�سرطنة.
�أم ��ا بالن�سبة للطريق ��ة ال�صحيحة ل�شرب
امل ��اء قال الباحث ج ��دوع :بعد فلرتة ماء
ال�صنب ��ور يف املنزل �سي�صب ��ح �صافي ًا و
يحت ��وي عل ��ى الأم�ل�اح و املع ��ادن و لكن
ينق�ص ��ه القلوية ل ��ذا يتم تقطي ��ع ليمونة
عل ��ى �ش ��كل حلق ��ات و �إ�ضافته ��ا اىل املاء
املع ��د لل�ش ��رب � ،أم ��ا يف حال ��ة امت�ل�اك
املواط ��ن ملنظوم ��ة تنقي ��ة املي ��اه املنزلية
و عن ��د قيا� ��س ن�سب ��ة الأم�ل�اح و املعادن
وو�صوله ��ا اىل  ١٠tdsنن�صح ��ه بع ��د
�إ�ضاف ��ة الليمونة للمياه باخذ غرام واحد
م ��ن ملح البحر �أو الهماليا و �إ�ضافته اىل
 ١٠لرتات من املاء و بذلك �سرتتفع ن�سبة
الأم�ل�اح و املع ��ادن  tdsاىل �١٠٠أو ١٥٠
و م ��ن املمك ��ن تطبي ��ق ه ��ذه العملية بعد
احل�صول على مياه الآرو من املحالت .
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المعلق ال�شهير حفيظ دراجي في حوار خا�ص مع المدى :

مصارحة حرة

متفائل بت�أهل العراق اىل ك�أ�س العامل واجلزائريون
يع�شقون ال�شعب العراقي!
 ال�سويد � /سنان ال�سبع

احل ��ظ باقتح ��ام التلفزي ��ون العموم ��ي
اجلزائ ��ري مبا�شرة بع ��د تخرجي كمحرر
ومذيع ومعلق يف جماالت خمتلفة �سمحت
ب�صق ��ل موهبت ��ي �إىل �أن تفرغ ��ت للتعليق
من ��ذ ان�ضمام ��ي للجزي ��رة الريا�ضية �سنة
 2008اىل اليوم.

�صوت تعرفه من �أول نبرة ،دخل
قلوب الم�شاهدين العرب دون
ا�ستئذان بعذوبته وجمله ال�شهيرة،
حتى بات الم�شاهد العربي العا�شق
لكرة القدم ينتظر تعليقه على
هذه على هذه المباراة �أو تلك“ ،
حطها َ
بالكول يا ريا�ض “ و” عفواً
�سيدي الحكم “ وغيرها من الجمل
التي �أ�شتهر بها وظلت را�سخة في
ذهن الم�شاهدين العراقيين والعرب
ب�صوته الرنان و�أدائه الرائع� ،إنه
المعلق الريا�ضي ال�شهير حفيظ
دراجي الذي يعد واحداً من �أهم
المعلقين العرب والذي حوارته
المدى في هذا الحوار الخا�ص عن
تاريخه في مجال الإعالم والتعليق
وتوقعاته عن حظوظ المنتخب
العراقي بالت�أهل �إلى نهائيات ك�أ�س
العالم .2022

 هل التعليق موهبة �أم جمال ت�ستطيع �أن تتقنه
من خالل املمار�سة واخلربة؟
التعلي ��ق ف ��ن م ��ن الفن ��ون الت ��ي تتطل ��ب
املوهب ��ة يف الأ�ص ��ل ،وه ��ي ال تختلف عن
موهب ��ة الغناء والتمثي ��ل والرق�ص والتي
ال ميكن تعلمها �إذا مل تكن تع�شقها وحتبها
و�إذا مل جتته ��د فيه ��ا ،هو جم ��ال ميكن �أن
تتط ��ور فيه مع الوقت من خ�ل�ال املمار�سة
والتجدي ��د فيه ��ا والإب ��داع خا�ص ��ة و�أنن ��ا
اليوم �صرنا �أمام جماهري خمتلفة الأذواق
ولي�س �أمام جمه ��ور واحد مثلما كان عليه
احلال زمان قبل ظهور الف�ضائيات.

 كي ��ف بد�أ حب التعليق لدي ��ك؟ وكيف اجتهت
نح ��وه؟ خ�صو�ص� � ًا و�إن ��ك عمل ��ت مقدم� � ًا للربامج
ال�سيا�سية واالجتماعية يف بداياتك.
التعلي ��ق ب ��د�أ مع ��ي من ��ذ املهد عندم ��ا كنت
ر�ضيع ًا ح�سب رواية الوالدة التي و�صفت
يل ع�شق ��ي الكب�ي�ر ل�سماع �ص ��وت الإذاعة
من ��ذ كان يف عم ��ري �سن ��ة واح ��دة حي ��ث
قال ��ت يل ب�أنن ��ي كنت �أتوقف ع ��ن البكاء و
�أنام عل ��ى �صوت املذياع ،م ��ن هنا اعتقدت
ب ��د�أت ق�صة الع�ش ��ق والهواية ث ��م املوهبة
الت ��ي كربت مع ��ي وارتبطت بحب ��ي للكرة
يف �سبعينيات الق ��رن املا�ضي ،ثم ارتبطت
مب�ش ��واري التعليمي اىل �أن حت�صلت على
�شه ��ادة الباكالوري ��ا ث ��م دخلت م ��ع العلوم
ال�سيا�سي ��ة والإعالمي ��ة ،قب ��ل �أن يحالفني

يف ذاكرت ��ي لي� ��س لذاتها ولك ��ن ب�سبب ما
�أحاط به ��ا من احتقان وتهكم من �إعالميني
وفنان�ي�ن ومثقف�ي�ن و�سيا�سي�ي�ن م�صريني
عل ��ى بلدي بع ��د االعتداء عل ��ى العبينا يف
القاه ��رة �أربعة �أيام قبل املب ��اراة الفا�صلة
يف ال�سودان ،فكانت مب ��اراة تاريخية ث�أر
فيها العبينا لأنف�سهم فوق �أر�ضية امليدان.
 كي ��ف ترى توهج ريا�ض حمرز هذا املو�سم،
وهل ممكن �أن يح�صل على لقب الكرة الذهبية؟
ه ��و حت�صي ��ل حا�ص ��ل جلهد كب�ي�ر و�صرب
طوي ��ل على ظروف ��ه منذ التح ��ق بال�سيتي
ليعي� ��ش مناف�س ��ة كب�ي�رة يف و�س ��ط فريق
يع ��ج بالنجوم ،ال �أحد ي�شكك يف �إمكانيات
حم ��رز الفني ��ة ،وه ��و
�أي�ض� � ًا مل يف�شل
و ا �ستثم ��ر

 كي ��ف حت�ض ��ر للمباري ��ات الت ��ي تعل ��ق عليها
خ�صو�ص ًا املباريات الكبرية؟
التح�ض�ي�ر لي� ��س مرتبط ًا بزم ��ن معني ،بل
ه ��و متوا�ص ��ل وم�ستم ��ر كل ي ��وم ،بل كل
دقيقة م ��ن خ�ل�ال متابعة الأخب ��ار وقراءة
ال�صح ��ف واملواقع حتى تك ��ون جاهز ًا يف
�أي حلظ ��ة وتك ��ون مطل ��ع با�ستم ��رار� ،أنا
�شخ�صي� � ًا �أقر�أ كثري ًا وي ��وم املباراة اكتفي
مبعرفة امل�ستجدات الأخرية.

يف كل الفر� ��ص الت ��ي �أتيح ��ت ل ��ه لي�صنع
الف ��ارق ويثب ��ت �أن ��ه العب متمي ��ز ب�إمكانه
�صناعة الفارق� ،سيكون ريا�ض حمرز �أكرب
املر�شح�ي�ن للفوز بجائ ��زة الك ��رة الذهبية
الإفريقي ��ة� ،أم ��ا الكرة الذهبي ��ة الأوروبية
والعاملية فتتوقف على نتيجة و�أداء نهائي
دوري الأبط ��ال وتتوق ��ف على م ��ا �سيفعله
مناف�س ��وه يف نهائي ��ات بطول ��ة ك�أ�س �أمم
�أوروب ��ا مع منتخباتهم على غرار كيفن دي
بروي ��ن مع بلجي ��كا ،وما ي�س ��ن مونت مع
�أجنل�ت�را ،وكانتي ومبابي وب ��ن زمية مع
منتخب فرن�سا.
 دائم� � ًا م ��ا ن ��رى يف الإع�ل�ام وب�ي�ن اجلماهري
مقارن ��ة ب�ي�ن حم ��رز و�ص�ل�اح ،كي ��ف ت ��رى ه ��ذه
املقارنة؟
هي مقارن ��ة �إعالمي ��ة وجماهريية عادية
وطبيعي ��ة ال تنق� ��ص م ��ن قيمتهم ��ا
وم�ستواهم ��ا ،و�أنا �شخ�صي� � ًا ال �أقارن
بينه ��م لأن كل واح ��د منهم ��ا ل ��ه م ��ن
الإمكاني ��ات وامله ��ارات واالجن ��ازات
م ��ا يجعله متمي ��ز ًا ،لكن الأكي ��د �أنهما
مبدعان ،ب�صدد ت ��رك ب�صمات كبرية
عل ��ى ليفربول وال�سيت ��ي و منتخبي
م�صر واجلزائر.
 ه ��ل �س ��وف ن�ش ��اهد العب�ي�ن ع ��رب مث ��ل
�إمكانيات هذين الالعبني العامليني؟
ال�ب�لاد العربية ولاّ دة ل�ل�م�ه��ارات ،لكن
ب��روزه��ا يقت�ضي انتقالها اىل
�أندية �أوروبية والالعب
يف ب� �ط ��والت �أق� ��وى
و�أكرب ،مثلما ظهروا
� �س��اب �ق � ًا وح��ال �ي � ًا
�سيظهرون الحق ًا
دون �شك خا�صة
م� � ��ع ج � �ي� ��ل مل
ي �ع��د ي�شعر
ب � �ع � �ق� ��دة

 ل ��و قل ��ت ل ��ك حت ��دث لن ��ا ع ��ن
مب ��اراة علقت عليه ��ا وبقيت يف
ذاكرتك� ،أي مباراة �ستختار؟
طبع� � ًا �س�أخت ��ار مب ��اراة
�أم درم ��ان يف ال�س ��ودان
بني اجلزائ ��ر وم�صر يف
ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل
 2010الت ��ي ج ��رت يف
جن ��وب �أفريقي ��ا و�شهدت
عودة املنتخب اجلزائري
اىل نهائي ��ات ك�أ�س العامل
بع ��د غي ��اب دام � 24سنة،
و�أمام منتخ ��ب م�صر الذي
كان �أح�سن منتخب �إفريقي
وعربي �آنذاك ،املباراة بقيت



راوغ!
املُ ِ
عار�ض املُ ِ

ال�ن�ق����ص وظ� ��روف وام �ك��ان �ي��ات م�ت��وف��رة
ب�شكل كبري لهذا اجليل.
 لق ��د �ش ��اهدت وح�ض ��رت مباري ��ات �أوروبي ��ة
وعاملي ��ة عل ��ى م�س ��توى ع ��ال ،بر�أيك م ��اذا ينق�ص
كرتنا العربية حتى تتطور بهذا ال�شكل؟
ه ��و نف� ��س ال ��ذي ينق� ��ص حكوماتن ��ا
وجمتمعاتن ��ا العربي ��ة (التخطيط وتوفري
الإمكاني ��ات والعم ��ل املتوا�ص ��ل ) ال ميكن
للك ��رة يف بالدن ��ا �أن تتط ��ور بعي ��د ًا ع ��ن
جم ��االت �أخ ��رى �سيا�سي ��ة واجتماعي ��ة
واقت�صادي ��ة ،وحت ��ى فكري ��ة مرتبط ��ة
ببع�ضه ��ا البع� ��ض ،ق ��د حتدث طف ��رة على
م�ستوى نادي �أو منتخ ��ب �أو حتى بلد من
البل ��دان لكنها ال تدوم لأنن ��ا ال نعرف كيف
ن�ستثمر يف قدراتن ��ا و�إمكانياتنا الب�شرية
واملادية.
#كي ��ف ترى م�ست ��وى املنتخ ��ب العراقي
حالي� � ًا خ�صو�ص ًا و�إنه مت�ص ��در جمموعته
بت�صفيات ك�أ�س العامل؟
�سعي ��د ج ��د ًا باحتالل ��ه املرك ��ز الأول يف
جمموعت ��ه بع ��د  5جوالت م ��ن الت�صفيات
�أمام ف ��رق قوية عل ��ى غ ��رار مباراتيه �ضد
�إي ��ران والبحرين ،و�س�أ�سع ��د �أكرث مثل كل
اجلزائري�ي�ن وكل العا�شق�ي�ن للع ��راق ل ��و
يت�أه ��ل اىل نهائيات ك�أ� ��س العامل ،2022
خا�ص ��ة و�أنه يرمز للتح ��دي الكبري يف ظل
الظ ��روف التي مرت به ��ا العراق ،ومع ذلك
ما يزال ينج ��ب املواهب املبدعة �سواء تلك
الت ��ي تن�شط يف ال ��دوري املحلي �أو خارج
الع ��راق� ،أنا متفائل جد ًا بت�أهل العراق اىل
مونديال قطر خا�ص ��ة بعد بدايتهم اجليدة
يف الت�صفيات.
 بكلم ��ة �أخ�ي�رة م ��اذا تود �أن تق ��ول ملحبيك من
اجلمهور العراقي عرب جريدة املدى
�أغتنم الفر�صة لأحيي كل العا�شقني حلفيظ
والذي ��ن يتوا�صل ��ون مع ��ي با�ستم ��رار يف
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي� ،أقول لهم
ب�أن اجلزائريني يع�شقون العراق و�شعبها
ب�ش ��كل كب�ي�ر ويتمنون ل ��ه التوفيق يف كل
املج ��االت م ��ن ب ��اب االح�ت�رام لت�ضحياته
والتقدي ��ر لوقوف ��ه اىل جان ��ب اجلزائ ��ر
ع�ب�ر التاريخ ،نح ��ن نبادلكم نف� ��س املحبة
و�أكرث..

جودو احل�شد ال�شعبي يت ّوج ببطولة علي �أكرب عامر
 بغداد  /املدى
ت ��وّ ج ن ��ادي احل�ش ��د ال�شعبي بلق ��ب بطولة
ال�شهي ��د عل ��ي �أك�ب�ر عام ��ر باجل ��ودو ،التي
اختتمت م�س ��اء �أول �أم�س اجلمعة ،ونظمها
ق�سم الأن�شطة والربام ��ج يف دائرة الرتبية
البدنية بوزارة ال�شباب والريا�ضة ب�إ�شراف
مبا�شر من احتاد اجلودو.
ُ
وقدّم العب ��و احل�شد بقيادة امل ��درب الكفء
�س�ل�ام كام ��ل العيب ��ي ،امل�ست ��وى الفن ��ي

�صامويل �إيتو  :مونديال  2022يرتك �إرث ًا نافع ًا للنا�س
 متابعة  /املدى
ق ��ال �صامويل �إيتو� ،سف�ي�ر اللجنة العلي ��ا للم�شاريع
والإرث القطري ��ة� ،أن ��ه مع اق�ت�راب املونديال الذي مل
يع ��د يف�صلن ��ا عن �صف ��ارة انطالق ��ه �س ��وى � 18شهر ًا
تقريب� � ًا ،تتزايد احلما�سة يف قط ��ر ال�ست�ضافة بطولة
كروية عاملية ترتك �أثر ًا طيب ًا يبقى يف ذاكرة النا�س.
وا�ض ��اف �أيت ��و يف مق ��ال ملوق ��ع اللجن ��ة �:سيتذ ّك ��ر
امل�شجّ عون والزوار الأداء اجليّد على �أر�ضية امللعب،
وجتربة اجلماهري اال�ستثنائي ��ة ،والإرث القيّم الذي
�سيعود بالنف ��ع الكبري على قط ��ر ومنطقة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط والع ��امل العرب ��ي،
فا�ست�ضاف ��ة ك�أ�س العامل ميزة ت�صاحبها
م�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة ،ومن ��ذ بداي ��ة رحلة
اال�ست�ضافة وقطر تقول �إنها تتعامل مع
البطولة باعتبارها فر�صة ل�صنع تغيري
�إيجابي وم�ستدام يف الدولة ،وترك
�إرث ناف ��ع للنا� ��س بع ��د انتهاء
البطولة.
وتاب ��ع :من ��ذ �أن نال ��ت
قط ��ر ع ��ام  2010حق
ا�ست�ضاف ��ة بطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��امل،
طبق ��ت اللجن ��ة
العلي ��ا للم�شاريع
والإرث �إجراءات
�صحّ ��ة
�صارم ��ة ل�ضمان
ط ��وال ف�ت�رة
العمال و�سالمتهم
عمله ��م يف قط ��ر ،وط ��وّ رت يف ه ��ذا ال�صدد
جمموعة من التقنيات اجلديدة للتخفيف من
ت�أثري احل ��رارة املرتفعة والتقليل من الإجهاد

احلراري خلدمة العمال يف مواقع العمل.
وذك ��ر �أنه م ��ن �أه ��م املزايا الت ��ي تتمتع به ��ا الن�سخة
املُقبلة من املونديال تقارب امل�سافات ،فمج ّرد و�صول
اجلماه�ي�ر والالعب�ي�ن وامل�س�ؤول�ي�ن �إىل مط ��ار حمد
ال ��دويل� ،سيت�س ّن ��ى لهم الإقامة يف م ��كان واحد طيلة
فرتة البطول ��ة �سواء يف الفنادق �أو ال�شقق اخلدمية،
ب ��ل و�ستتيح قط ��ر للجماهري خي ��ارات �إقام ��ة �أخرى
فري ��دة م ��ن نوعه ��ا ،مث ��ل التخيي ��م يف ال�صح ��راء �أو
الإقام ��ة عل ��ى منت �سفين ��ة �سياحية فاخ ��رة تر�سو يف
منطق ��ة اخللي ��ج العرب ��ي وتط ُّل عل ��ى منطق ��ة �أبراج
الدوحة مبناظرها البديعة.
وبينّ �أيتو �:أنا حمظ ��وظ لزيارة املالعب الأربعة
اجلاه ��زة حت ��ى الآن ال�ست�ضاف ��ة املوندي ��ال،
و�أ�شع ��ر يف كل زيارة كما ل ��و �أنني طفل �صغري
ح�ص ��ل على لعب ��ة جدي ��دة ،ك ّلما دخل ��تُ �إحدى
ه ��ذه الأيقون ��ات املعمارية� ،أمتن ��ى لو عاد
بي الزمن ع�شر �سنوات ليت�س ّنى
يل اللعب ومتثيل منتخب
ب�ل�ادي الكام�ي�رون
يف هذه املالعب
املُذهلة.

من�صة التتويج
املتمي ��ز ومتكنوا من �إعتالء ّ
بج ��دارة ،فيما �أحتل منت ��دى �شباب ال�شعلة
مركز الو�صافة ،وجاء نادي بعقوبة باملركز
الثال ��ث ،ونادي �إمام املتق�ي�ن باملركز الثالث
مك ّرر.
وقال د.عدي الربيعي رئي�س احتاد اجلودو
�أن البطول ��ة �شه ��دت ن ��زاالت مث�ي�رة ب�ي�ن
الأندي ��ة يف قاع ��ة الأن�شطة رق ��م ،١٢وكانت
الندي ��ة حا�ض ��رة ط ��وال �أوق ��ات الن ��زاالت،
يتو�سمون
م�شري ًا اىل �أنه و�أع�ضاء االحتاد
ّ

�إياد ال�صاحلي

خري ًا يف ه ��ذا اجليل الواعد الذي من �ش�أنه
�أن يُعي ��د للج ��ودو و�ضعه ��ا الطبيع ��ي بع ��د
�أن �أ�صابه ��ا اخلم ��ول عل ��ى خلفي ��ة انت�ش ��ار
فايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د )19 -ال ��ذي
�ش � ّ�ل حرك ��ة الريا�ضة يف كل �أنح ��اء العامل،
مبين� � ًا �أن االحت ��اد مل ي�أل ��و جه ��د ًا بتو�سعة
الأن�شط ��ة ق ��در االم ��كان لإبق ��اء املناف�س ��ات
قائمة ،وت�أ�شري ورعاية �أبرز الالعبني الذين
ي�ستحق ��ون متثي ��ل املنتخ ��ب يف املحاف ��ل
اخلارجية.

واه ��م من يعتق ��د �أن حماولة جذب االنتباه لت�شكي ��ل كتلة معار�ضة
�ض ��د نهج م� ّؤ�س�س ��ة ما مُيكن �أن يُحق ��ق مُراده يف بيان ��ات �إن�شائية
لإقن ��اع متابعي ��ه لع ّله ��م َ
ين�ض ّم ��ون �إليه ��ا فكري� � ًا لزي ��ادة ال�ضغوط
من�صات التوا�صل
املطلوب ��ة يف جميع الو�سائل الإعالمية منه ��ا �أو ّ
االجتماع ��ي حتى يق ��ال �أنه مل ي�سك ��ت ويف َج ْعبَته ما يه� � ُّز الأر�ض
حتت �أقدام َمن انحرف!
كالعادةُ ،قبيل كل انتخابات الحتاد كرة القدم ،تنبثق كتلة معار�ضة
ترف ُع �شعارات الإ�صالح لي�س لتعديل لوائح �أو �إ�ضافة مقرتحات �أو
ت�شخي� ��ص �سلبيات بائنة بوثائ ��ق �أو بيانات ،بل لت�صفية ح�سابات
وا�ضح ��ة مع �شخو� ��ص بعينهم مل تتطابق ر�ؤاهم مع� � ًا� ،أو ت�سبّبوا
ب�ضرر لهم على �صعيد العمل �أو العالقات ولي�س لديهم �سبيل �سوى
ٍ
جم ��ع بع�ض رم ��وز اللعبة لإظهار وحدة املوق ��ف وتدعيم منطلقات
التعار�ض باجتم ��اع �صوري �أكرث ماهو واقع ��ي ي�ستند �إىل �أجندة
مُعلنة وم�ؤيّدة من �أع�ضاء الهيئة العامة بعد ٍد مقبول!
�سجّ ��ل تاري ��خ الك ��رة العراقية ما بع ��د عام  ،2003اندف ��اعَ بع�ض
جنومه ��ا لإع�ل�ان �أنف�سه ��م مُعار�ضني الحت ��اد �أو �أوملبي ��ة �أو وزارة
ّ
�راع الهدف
ح�ش ��دوا ع�ش ��رات الريا�ضيني يف توقيت ��ات �سيّئة مل ُت � ِ
م ��ن وراءِ ذلك واملدة التي ي�ستم ّروا خاللها ونتائجها ،وهي م�سائِل
�أ�سا�سي ��ة مل ��ن ي�سعى لتحقي ��ق هدف �شرع ��ي م ��ن وراء معار�ضته،
وو ّث ��ق الإعالم �سق ��وط جميع ُكت ��ل املُعار�ضة الريا�ضي ��ة كونها مل
تحُ ِ�سن قياداته ��ا ال�سري بثقة ،وعادت نادم ��ة بانتظار فر�ص �أخرى
وظروف �أف�ضل.
بع� ��ض ممّن يتح�ّي�ننّ الفر�صة والظ ��رف اليوم لتنفي ��ذ خُم ّطط جمع
�أكرب ع ��دد من مُعار�ض ��ي امل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضية ك�شف ع ��ن نواياه
يف برام ��ج حواري ��ة منذ م ��دة لي�ست طويل ��ة ت�ش ّكو م ��ن ت�ص ّرفات
ُ
يبحث عن دور بطل مُيهّد له
�أف ��راد يف تلك امل� ّؤ�س�سات ،وهناك م ��ن
رئا�س ��ة موقع ،ومنهم م ��ن �أبعِ َد عن مهمّة و�أن�ض� � ّم لل ُكتلة كردّة فعل
عن الإق�صاء ،و�آخ ��ر مي ّثل تاريخ ًا عريق ًا للعبة و�أكرب من �أن يُ�سمّى
معار�ض ًا ّ
متت دعوته ليُ�ضف ��ي ال�صدقية العالية على جدية م�شروع
مل تتكاف� ��أ في ��ه العنا�ص ��ر الداعية للتغي�ي�ر �أو الإ�ص�ل�اح �أو االنقاذ،
وحّ دَته ��م خ�س ��ارة امل�صالح ومل يربحوا الوق ��ت وال التربير ،بينما
عار�ض ُ�سلطة العمومية امل�ضي ب�آليات العمل حتى يحني موعد
مل ُت ِ
االنتخابات.
عار� ��ض ومل يرتك مقابل ��ة تلفازية �أو
يُبال ��غ البع� ��ض يف توجّ ههِ املُ ِ
وتو�سعة
�صحفي ��ة �إال ويتوعّد امل� ّؤ�س�سة املعنية بتغي�ي�ر �سيا�ستها،
ِ
م�ساحة احلِ �صار �ضدّها ،وهو �شريك فاعِ ل يف ن�شاطاتها ،ومُ�ساهِ م
ومامل بارز له ��ا يف اللقاءات العامّة مع
يف تنفي ��ذ تلك ال�سيا�سة ،جُ
ممُ ثليها ،وحانِق مُ�ش ِّنع يف جمال�س املُخا َتلة!
ث ��م لي�س من املنط ��ق �أن ي�صط � َّ�ف بع� ��ض مقدّمي برام ��ج الريا�ضة
عار�ضني الوقت كله من حرية الهجوم
ب�شكل علني ملنح �ضيوفهم املُ ِ
�ض ��د م� ّؤ�س�س ��ة م ��ا ،ويتجاهلون املُداخل ��ة معهم للتقاط ��ع معهم يف
املح ��اور و�سط غي ��اب الطرف الآخ ��ر املفرت�ض دعوت ��ه يف احللقة
التالي ��ة حتقيق ًا للعدالة �أم ��ام اجلمهور لبيان احلقائ ��ق كاملة لي�س
بطريق ��ة (رد الكلم ��ة بكلم ��ة) الت ��ي �أف�س ��دت قيمة بع� ��ض احللقات
لل�سمعة وق ّللت االحرتام نتيجة لغة االنتقام الدارجة يف
و�أ�س ��اءَت ُ
زقاق اللغو ال َغ ُّث بعيد ًا عن ا�ستوديو احلدث!
�أي مُعار�ضة ال ت�أخذ يف احل�سبان الدفاع عن حقوق �شريحة كبرية
من املظلومني ،وتطرح م�شروع ًا ي�ستهدف يف فقراته حاالت فردية
يف كي ��ان جمع ��ي ف�أنها معار�ض ��ة نفعيّة ال ت�ؤ َ
مت ��ن غاياتها ،ال�سيما
�إذا جاه ��ر �أب ��رز م ّ
ُنظميها ب�ض ��رورة العدالة ال�ستقط ��اب الكفاءات
الوطني ��ة ،وهو وغريه من ��ذ عقد ون�صف مل ُي�ب�رح مقعده ،وعندما
يُحدد القان ��ون دورته ال�شرعية ليقف بعدها ويغادر موقعه ومينح
الفر�صة لريا�ض ��ي ُكفء يخلفه ،يثور راف�ض ًا وي�ستجع مئة (ال) من
�أجل (نعم) للتمدّد بال حدود!
�سجل تاريخ الكرة العراقية ما بعد عام
ّ
 ،2003اندفاعَ بع�ض نجومها لإعالن
�أنف�سهم مُ عار�ضين التحاد �أو �أولمبية
�أو وزارة ّ
ح�شدوا ع�شرات الريا�ضيين
راع الهدف من
في توقيتات �س ّيئة لم ُت ِ
ي�ستمروا خاللها
وراء ذلك والمدة التي
ِ
ّ
م�سائل �أ�سا�سية لمن ي�سعى
ونتائجها ،وهي
ِ
لتحقيق هدف �شرعي من وراء معار�ضته،

الكرخ يطالب احتاد ال�سلة باحلكمة ..والعميدي يرد:

ّ
ي�س��دد مبل��غ الغرام��ة!
حرم��ان الالع��ب �س��نة واح��دة م��ا مل
 بغداد  /املدى
�أعرب ��ت الهيئ ��ة الإدارية لن ��ادي الكرخ
الريا�ض ��ي ع ��ن �أ�سفها ملا و�صل ��ت �إليه
الأم ��ور بني احت ��اد كرة ال�سل ��ة ونادي
الكهرب ��اء عل ��ى خلفي ��ة مبارات ��ه م ��ع
الت�ضامن النجفي التي جرت اخلمي�س
املا�ض ��ي ،فيم ��ا ع ��زا االحتاد م ��ا حدث
اىل تطبيق ��ه لوائح العقوبات املُعتمدة
مبوافقة الأندية منذ خم�س �سنوات.
وذك ��رت الهيئة يف بي ��ان �أطلعت عليه
(امل ��دى) :برغ ��م �أن فريقن ��ا احل ��ايل
خ ��ارج ح�سابات اللعب ��ة وقتي ًا ،و�سبق
له �أن م ّر بنف�س الإ�شكالية ،لكن الأمور
مل ت�ص ��ل اىل حد االق�صاء ،خا�صة و�أن
الكهرب ��اء من الأندية الت ��ي تعد عمود ًا
من�صات
للعب ��ة ،وكان م ��ن بني معتل ��ي ّ
التتويج.
و�أ�ض ��اف :كان عل ��ى احت ��اد ال�سل ��ة �أن
يتعام ��ل م ��ع واقعة �إبع ��اد �ستة العبني
م ��ن فري ��ق الكهرب ��اء بلق ��اء الت�ضامن
النجف ��ي بحكم ��ة ،ال �أن ي�ص ��در ق ��رار ًا
بالإبع ��اد برغ ��م �أن فري ��ق الكهرب ��اء
�أع�ت�رف بدفعه مبلغ الغرامات الناجتة
عن (الفاول الفني) ل�ستة العبني ،وهو
مبلغ يكاد يكون ي�سري ًا على النادي.
و�أو�ض ��ح البي ��ان �:إن تعام ��ل االحت ��اد
يجب �أن يكون �أبوي ًا يحتوي الأزمات،

ال �سبب� � ًا يف زي ��ادة اخلالف ��ات ب�ي�ن
الأندي ��ة ،برغم �أننا نع ��ي العالقة بينها
�أك�ب�ر م ��ن الواقعة الت ��ي �إ�ضط ��ر فيها
فري ��ق الكهرب ��اء �أداء الواج ��ب ب�شكل
كامل واللعب بالعبني �شباب بعد �إبعاد
الأ�سا�سيني من مباراة الت�ضامن والتي
انتهت ب�صورة ال تخدم املناف�سة عندما
ق ّرر احلك ��م �إنهاء اللقاء لع ��دم التكاف�ؤ
ب�ي�ن الفريق�ي�ن ،وع ��دم وج ��ود البدالء
لدى الكهرباء.
وخل� ��ص البي ��ان اىل �أن :الكهرب ��اء
الي ��وم وق ��ع علي ��ه ُ
الظل ��م ،وال نري ��د
�أن يتك� � ّرر م ��ن ف ��رق �أخ ��رى ،وتذهب
املناف�س ��ة اىل طريق م�س ��دود بخ�سارة
الأندي ��ة واالحت ��اد "راع ��ي امل�سابقة"
مع� � ًا ،وله ��ذا ن�أمل من احت ��اد ال�سلة �أن
يتعام ��ل بحكمة مع االح ��داث ،ويت�أ ّنى
يف �إ�صدار القرار ،ال الإ�ستعجال الذي
يوقع الظلم يف حلظة ت�س ّرع ب�إتخاذه.
وتعليق� � ًا عل ��ى بي ��ان �إدارة ن ��ادي
الك ��رخ ،ق ��ال د.ح�سني العمي ��دي �أنه ال
ُمربّر لالحتج ��اج والت�ضام ��ن و�إظهار
االحت ��اد ب�أنه ظامل ومت�س ّرع يف ق�ضية
الغرامات التي ت�ستند �أ�ص ًال اىل الئحة
معتم ��دة ل ��دى جلن ��ة االن�ضب ��اط يف
االحتاد.
وقال العمي ��دي يف ت�صريحه لـ(املدى)
:قبل خم� ��س �سنوات ا�شتك ��ت الأندية

م ��ن ح�ص ��ول م�ش ��اكل يف اعرتا�ضات
الالعب�ي�ن واملدرب�ي�ن والإداريني �أثناء
مناف�سات ال ��دوري ،فت ��م و�ضع الئحة
عقوب ��ات تت�ض ّم ��ن فر� ��ض غرامة على
�أي الع ��ب يرتكب (فاول فني) مقدارها
� 100أل ��ف دينار عل ��ى �أن يكون الفاول
الأول �سماح �أو مبثابة �إنذار ي�ست�شعر
به الالعب واملدرب والإداري ،وتن�ص
التعليم ��ات عل ��ى �أن الالع ��ب امل�شمول
بالغرام ��ة ال يلع ��ب املب ��اراة التالية �إال
بعد دفع املبلغ.
و�أ�ض ��اف ":طوال املرحل ��ة املا�ضية مل

يُ�سدّد الالعبون املغ ّرمون مبالغهم ،فت ّم
التعميم على جميع الأندية قبل خم�سة
ع�ش ��ر يوم� � ًا ب�ض ��رورة ح�ضورهم اىل
مقر االحتاد لغر�ض ت�سديد الغرامات،
والعقوبة هنا ال ت�شمل النادي لأنه غري
معني بها ،و�ألزمن ��ا م�شريف املباريات
بعدم ال�سماح لالعب بامل�شاركة قبل �أن
يُ�سدّد ما بذمت ��ه نتيجة عقوبة (الفاول
الفن ��ي) فاجلمي ��ع �أيّد ذل ��ك ،ومنهم من
دف ��ع قبل يوم املباراة ،والبع�ض الآخر
يف نف� ��س اليوم ما ع ��دا نادي الكهرباء
�أخذ مياطل مع االحتاد".

وب�ّي�نّ العمي ��دي ":قب ��ل ب ��دء مب ��اراة
الكهرباء مع الت�ضام ��ن بن�صف �ساعة،
ات�صل امل�س� ��ؤول املايل لالحت ��اد مهند
عبدال�ستار باملالك التدريبي ،طالب ًا منه
ت�سديد مبل ��غ � 600ألف دينار عن قيمة
غرام ��ة �ست ��ة العب�ي�ن ،فتذ ّرع ��وا بعدم
كفاي ��ة الأم ��وال الت ��ي بحوزته ��م تارة
وتزويده ��م ب�إي�ص ��االت ر�سمية مقابل
ذلك ،ف�أخربهم مهن ��د ب�أن يقوم مراقب
املب ��اراة با�ست�شه ��اد عملي ��ة الدف ��ع ثم
يزوّ دون باالي�ص ��االت حال مراجعتهم
االحت ��اد ،لكنه ��م رف�ض ��وا الدف ��ع حتى
قب ��ل دقائق من بدء اللق ��اء ،فكان لزام ًا
تطبيق عقوبة �إبعاد العبيهم.
وتابع":احتادن ��ا يط ّب ��ق الئحة �سارية
منذ خم�س �سن ��وات ،فما احلكمة التي
تطالبن ��ي �إدارة ن ��ادي الك ��رخ التعامل
بها ،ثم هل نحن يف حرب كي تت�ضامن
�إدارته مع نظريتها الكهرباء"؟
وخت ��م العمي ��دي ت�صريح ��ه �":سيعقد
جمل�س احتادنا اجتماع� � ًا اليوم الأحد
ي ّتخ ��ذ في ��ه قراري ��ن مُه ّم�ي�ن� ،أو ًال منح
الالعب�ي�ن املُغ َّرم�ي�ن مُهل ��ة ا�سبوع�ي�ن
لت�سدي ��د قيمة الغرام ��ة ،وميكن لإدارة
الن ��ادي �أن ت�س� �دّد املبال ��غ لالحت ��اد
وت�ستقطع ذلك م ��ن قيم عقودهم معها،
وثاني� � ًا حرم ��ان الالعب ال ��ذي يتخ ّلف
عن الت�سديد مدة �سنة كاملة من اللعب.
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ثائر هادي جبارة� ..أ�سطورة الأن�سنة في الم�سرح
ناجح املعموري

بالدي و�إن جارت ! .....
�أخ�برت�ن��ي �صديقة يل زارت �أمل��ان�ي��ا قبل ب�ضع ��س�ن��وات �أن �ه��ا كانت
جال�سة �صبيحة �أح��د الأي ��ام امل�شرقة يف مقهى برليني م��ع �صديقة
لها  ،وبينما هما منهمكتان يف حديث م�شرتك الحظتا �صبية �أملانية
ّ
تتوهجُ ن�شاط ًا وحيوية مت�شي واثقة م�سرعة نحو بع�ض �ش�ؤونها ،
ّ
ث ّم بط�أت حركتها حتى توقفت وا�ستدارت  ،ث ّم توجّ هت نحو �صورة
مع ّلقة على �أحد احليطان كان طرفها اجلانبي قد انف�صل عن ال�صورة
وتهدّل نحو الأ�سفل  ،تكمل �صديقتي حكايتها فتقول :م�ضينا نراقب
الفتاة ؛ فر�أيناها تتط ّل ُع يف ال�صورة ملي ًا وتف ّك ُر ماع�ساها فاعلة معها
 ،ث ّم �أخرجت قطعة لبان كانت مت�ضغها يف فمها و�أل�صقتها على جانب
ال�صورة ال�سفلي  ،ث ّم �أعادت تثبيت ال�صورة على احلائط بعد �أن ت�أ ّكدت
من تطابق احلافات املتقابلة مع بع�ضها .
هل ُ
ُ
و�ضع يتيحُ يل اليقني
يف
ل�ست
ميكن �أن يح�صل هذا الأم ُر يف بلدنا ؟
ٍ
ُ
ب�أنه لن يح�صل ؛ فالالنزاهة والاملروءة تقبل هذا احلكم اليقيني القاطع
؛ لكن ُ
ميكن �أن نقول ب�ضمري مرتاح � ّإن �إحتمالية حدوثه تكاد تت�ضاء ُل
�إىل حد غري قابل للمقارنة مع حالة الفتاة الربلينية  ،النظائر القيا�سية
قد تنفع يف هذا ال�ش�أن  :من يقب ُل �أن يعي�ش و�سط تلوث ب�صري وبيئي
اليليق ب�أدنى ا�ستحقاقات احلياة الب�شرية لن نظ ّنه يف ّك ُر يف �أمر تثبيت
�صورة على حائط يف �أحد �شوارع بغداد �أو العراق .
ملاذا فعلت هذه الفتاة مافعلت ؟ هل كان والداها ومع ّلموها يف املدر�سة
عبارات على �شاكلة :
ومعظم من التقتهم يف حياتها يردّدون
ٍ
علي كرا ُم
علي عزيز ٌة وقومي و�إن �شحّ وا ّ
بالدي و�إن جارت ّ
ال  ،مل يح�صل �شيء من هذا  ،تع ّلمت الفتاة منذ �صغرها � ّأن �أملانيا �أكرب
من حكومة �أو رئي�س وزراء �أو وزير  ،و� ّأن حقوقها على احلكومة لها
ُ
ذات العلوية التي يجب �أن تثعامل بها واجباتها جتاه �أملانيا � ،أملانيا
هنا لي�ست مكا ِفئ ًا للحكومة الأملانية بل هي �شيء �أكرب منها  ،وعندما
�ساهمت الفتاة يف جتميل و�ضع ال�صورة فك�أنها �ساهمت يف جتميل
�صورة �أملانيا ولي�س �صورة احلكومة الأملانية � ،أملانيا تعني بالن�سبة
لها رمز ًا كبري ًا ماث ًال على الأر���ض  ،وعندما ترتقي �صورة هذا الرمز
فهذا يعني بال�ضرورة �إرتقا ًء مماث ًال يف احلياة الطيبة للأملان � ،أملانيا
�إذن رم��ز  +منظومة ق��وان�ين عملية حت �دّد �شكل ثنائية ( احل�ق��وق /
الواجبات ) التي حتك ُم العالقة بني الأمل��اين وجمتمعه  ،هذا هو حال
�أملانيا  ،وهو ي�صحُّ مع �أغلب بلدان العامل املتقدّمة .
�إذا �شئنا املقارنة مع املثال الأملاين ف� ّإن حكوماتنا ت�ستطيب �إعالء �ش�أن
الرمزيات وكبح اجلانب احلقوقي يف عالقتها مع مواطنيها  ،وحتى
�أمثوالتنا الرمزية الوطنية التكاد تغادر مثال الت�ضحية امل�ضمّخة
بالدم من �أجل الوطن  ،وك� ّأن العراقي ُ
ماخ ِلق �إال ليموت من �أجل وطن
يرت�صده الأعداء طول الوقت  ،احلكومة ت�سرتخي خلطاب الرمزيات
الفلكلورية لأنه يخفف من �ش�أن التزاماتها امل�ستحقة جتاه االف��راد ،
ويعلي �ش�أن النربة احلما�سية التي ترتافق مع خفوت امل�ساءلة املعقلنة
للحكومة  ،ك ّنا ن�سم ُع يف عهود �سابقة � ّأن القانون يجبُ �أن ي�ضمن
املوازنة بني احلقوق والواجبات على �أن متيل الكفة �صوب الواجبات
عند حاالت الطوارئ  .هل كانت حياة العراقيني �شيئ ًا غري حالة طوارئ
ممتدّة ؟
يجبُ �أن نرتقي – كعراقيني – بفهمنا ال�سيا�سي والثقايف لكي يكون
حلقوقنا م�شروعية مقدّ�سة تتوازن مع واجباتنا جتاه بلدنا  ،ولي�س
من �ضرورة لبالد جتور علينا �أو قوم ي�شحّ ون علينا .
�آن �أوان ح�ضور القانون وتراجع الع�صبيات الفلكلورية التي ماعرفت
كيف ّ
تنظ ُف �شارع الر�شيد من تالل القمامة املتكدّ�سة فيه .
لماذا فعلت هذه الفتاة مافعلت ؟ هل كان والداها
ومع ّلموها في المدر�سة ومعظم من التقتهم في
عبارات على �شاكلة :
حياتها يردّ دون
ٍ
�شحوا
علي عزيز ٌة وقومي و�إن ّ
بالدي و�إن جارت ّ
علي كرامُ
ّ
ال  ،لم يح�صل �شيء من هذا  ،تع ّلمت الفتاة منذ
�صغرها �أنّ �ألمانيا �أكبر من حكومة �أو رئي�س وزراء
�أو وزير  ،و�أنّ حقوقها على الحكومة لها ُ
ذات العلوية
التي يجب �أن تثعامل بها واجباتها تجاه �ألمانيا ،
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المثير في تجربة الفنان ثائر
هادي جبارة الجديدة االهتمام
بمو�ضوعة جوهرية ،اهتمت بها
الدرا�سات الفل�سفية ،وكان محمد
�أركون �أبرز المفكرين الذين اهتم
ً
وتحليال ،لأن
بها وا�شبعها در�س ًا
هذا المجال المعرفي ينفتح كثيراً
ووا�سع ًا حول الإن�سان وق�ضاياه
اليومية والتاريخية وعالقاته
مع الآخر ،والكائن ح�ضور كبير
يتعمق با�ستمرار وي�ضفي على
كينونته مجموعة من القيم والأفكار
والتقاليد والعقائد ،لكنه ال يكتفي
بذاك،

بل يحاول جاهد ًا �أن يتبلور بو�ضوح
جي ��د ،لأن التعرف على الإن�سان وجمموع
مكونات ��ه املتنوع ��ة ،و�أهمه ��ا االجتم ��ا ـ� �ـ
ثقايف وال�سيا�سي والديني تتمظهر الحق ًا
عن نزوع ق ��وي للتعارف على املجاور له،
ويرت�ض ��ي االثنان التح ��اور مع بع�ضهما،
لي�ؤ�س� ��س مث ��ل ه ��ذه الرغب ��ة ح�ض ��ور ًا
بتمظه ��ر ع ��ن اهمي ��ة ال ��دور ال ��ذي ت�ؤديه

موسيقى األحد
ثائر �صالح
ذك ��رت الأمريك ��ي فيليـپ كال� ��س (ولد يف
 )1937قب ��ل عامني تقريب� � ًا عندما حتدثت
ع ��ن عمل ��ه للطب ��ول ،وقل ��ت �إنه م ��ن �أ�شهر
امل�ؤلف�ي�ن املو�سيقي�ي�ن املعا�صري ��ن اليوم،
و�أ�ضي ��ف على ذل ��ك �أخ�صبه ��م� ،إذ ي�صعب
ح�ص ��ر كل �أعمال ��ه الت ��ي تراوح ��ت ب�ي�ن
مو�سيقى الإعالنات حتى الأوبرا ،ويف كل
الأغرا� ��ض املو�سيقي ��ة التي ميك ��ن تخيلها
عدا املو�سيقى الديني ��ة ،رغم ت�أليفه قدا�س ًا
عن راما كري�شن ��ا املتعبد الهندي املعروف
من الق ��رن التا�س ��ع ع�شر ،وق ��د يكون هذا
العمل قد جاء بت�أثري من �صديقه املو�سيقي
الهن ��دي الكبري رايف �شانكار ،ميثل كال�س
مو�سيقي ��ي الع�ص ��ر احلدي ��ث بامتي ��از،
وي�صنف �أ�سلوب ��ه باملو�سيقى ال�سرييالية
( Serialismم ��ن �سريي ��ال �أي ت�سل�سلي)
كناية ع ��ن تكراره ��ا �سل�سلة م ��ن النغمات
وبن ��اء العم ��ل املو�سيق ��ي م ��ن التط ��ور

اجلماع ��ة يف تطوي ��ر احلي ��اة واملجتم ��ع
ومثل ه ��ذا الذي �أ�شرنا له ب ��رز مركز ًا يف
علم االجتم ��اع ،وا�شبهه دوركهامي املمجد
للجماع ��ة و�إغن ��اء التب ��ادل ب�ي�ن الأف ��راد
اتفاق� � ًا �أو اختالف ًا ،لأن مث ��ل هذا التمظهر
يف ال�سل ��وك والثقافة مينح الأن�سنة عمق ًا
ونوع� � ًا من ال�شفافية .وبالإمكان �أن ن�شري
اىل جم ��ال �آخر ،متنح ��ه الأن�سن ��ة مركز ًا
قوي� � ًا ،ويتمث ��ل ذل ��ك بالتج ��اور الثنائ ��ي
ب�ي�ن ف ��رد و�آخ ��ر ومتي ��زت نظري ��ة ع ��امل
االجتم ��اع « فيرب « امللمح الفع ��ال واملانح
ل ��كل م ��ن الفردي ��ت طاق ��ة للتع� � ّرف ،على
الآخر ،واكت�شاف ما ميكن اال�ستفادة منه،
وتوظيف الإيجابي.
ال ��ذي ي�ب�رز م ��ن خ�ل�ال اال�صطف ��اف
الثق ��ايف ،والت�ض ��اد ون�ش ��وء حالة اجلدل
الت ��ي ت�ض ��ع الأن�سن ��ة يف مرك ��ز يوم ��ئ
لل�شحنات ،الت ��ي ال تنطم�س ،بل تتكر�س،
متعاظم ��ة ،يعي� ��ش و�سطها الف ��رد معتاد ًا
عل ��ى �ضرورات القب ��ول بالتغذية االجتما
ــ ثقافية.
كت ��اب الأن�سن ��ة يف امل�س ��رح �إ�ص ��دار
مه ��م ،ق ��دم ك�شوف� � ًا اخت ��ارت العدي ��د من
املج ��االت الثقافي ��ة واملعرفي ��ة وات�ض ��ح
منه ��ج الفن ��ان ثائ ��ر جب ��ارة �أق ��رب اىل
االت�س ��اع والتن ��وع ،ال ب ��ل الع ��ودة اىل
العتب ��ات التاريخي ��ة الأوىل الت ��ي عا� ��ش
فيه ��ا الإن�س ��ان حلظت ��ه البدئي ��ة ال�ضاجة
بطقو�سها وتقاليدها ومعتقداتها و�أمناط
التكيف م ��ع الطبيعة .وكان ��ت الأ�سطورة
ذات ح�ض ��ور مه ��م� ،أدرك ��ه ثائ ��ر ه ��ادي
جبارة ب�شكل جي ��د لأنه يعرف وبو�ضوح
�أن الفعالي ��ات الآدمي ��ة البدئي ��ة هي

التعب�ي�رات الب�سيط ��ة ،املعربة ع ��ن كل ما
يجري من فعالي ��ات التعاي�ش والدفاع عن
امل ��كان .م ��ن هنا ب ��رزت فعالي ��ات الرق�ص
والغن ��اء ،وال�صيد وتق ��دمي القرابني التي
يالحقه ��ا ،وي�ضف ��ي علي ��ه �صف ��ة القدا�سة
لأنه ��ا ممنوح ��ة لالل ��ه االول ال ��ذي تعرف
عليه االن�س ��ان ،ومن هنا ابتك ��ر االن�سنة،
وانتج وظيفة اخ ��رى للقربنة بعد ذبحها،
ه ��ل منها طعام ًا لي�س له فقط ،بل للجماعة
وهن ��ا ن�ش� ��أت حلظة الدي ��ن ،ويجب بروز
الأ�سط ��ورة باعتبارها ن�ص ًا مقد�س ًا ،هيمن
علي ��ه الإله ،وقدمت نوع� � ًا من ال�سرد الذي
تغذت به اللحظة البدئية ،التي ا�ستطاعت
توحي ��د م ��ا هو معيو� ��ش م ��ع الت�صورات
التي متث ��ل ازدواج اخلي ��ايل والغرائبي،
الالمعق ��ول واملخي ��ال ،و تزاحم اخليايل

جديد فيليـپ كال�س
التدريج ��ي له ��ذه ال�سىال�س ��ل ،وجذورها
املو�سيقى الدوديكافونية (الإثنتا ع�شرية)
التي طوره ��ا �آرنولد �شون�ب�رغ وتالميذه
البان ب ��رغ و�أنتون في�ب�رن (مدر�سة فيينا
الثاني ��ة) ،وت�ص ّنف مو�سيق ��اه كذلك �ضمن
تيار �أو مدر�سة املينيمالزم (قد يرتجم اىل
العربية ب�شكل التقليلي ��ة �أو فن الب�ساطة)
الت ��ي ب ��زغ جنمه ��ا يف �أم�ي�ركا بح ��دود
.1970
ب ��د�أ درا�ست ��ه املو�سيقي ��ة يف مدر�س ��ة
جولي ��ارد ال�شه�ي�رة يف نيوي ��ورك �سن ��ة
 ،1958ث ��م در�س يف فرن�س ��ا بني - 1964
 1966عن ��د امل�ؤلف ��ة وقائ ��دة الأورك�سرتا
نادي ��ا بوالجني ��ه ( )1979 - 1887وه ��ي
واح ��دة م ��ن �أ�شهر معلم ��ات املو�سيقى يف
القرن الع�شرين.
ميي ��ل كال� ��س �إىل اعتب ��ار ال�س�ي�رك من�ش� ��أ
و�أ�ص ��ل الفن ��ون امل�سرحي ��ة واملو�سيقي ��ة
(والغنائي ��ة) ،يف رد عل ��ى اعتبار الكني�سة
الأ�ص ��ل ال ��ذي تط ��ورت منه ه ��ذه الفنون،
فالكني�س ��ة عن ��ده هي مكان لتجم ��ع النا�س

وتق ��دمي الطقو� ��س الديني ��ة ،لك ��ن ذل ��ك مل
يك ��ن يف �إط ��ار الرتفي ��ه �أب ��دا ،ه ��ذا الكالم
معق ��ول متام� � ًا� ،إذ تواج ��دت الفن ��ون
ال�شعبي ��ة الدنيوي ��ة مب ��وازاة الفن ��ون
املرتبط ��ة بالطقو�س الديني ��ة على الدوام،
ه ��ذه القناع ��ة ه ��ي م ��ا دفعت ��ه اىل ت�ألي ��ف
�أوبرا ع ��ن ال�سريك بعن ��وان „�أيام وليايل

القراءة ال�سلبية لملحمة جلجام�ش
د .نادية هناوي

ال �شك �أن اال�ستنباط هو �أ�سا�س
مدر�سة التحليل النف�سي كما
�أن مفهوم (الالوعي) هو �إ�ضافة
كبيرة ومثيرة في المعرفة والفهم
االن�سانيين ،ولكن تطبيق ذلك كله
على الملحمة كر�ؤى جاهزة منبعثة
من عموميات فرويدية ال نتيجة له
�سوى التخر�ص في �أمور مفروغ منها
وجزئيات هام�شية ،ال دليل ماديا
عليها من الملحمة وال ن�ص �صريحاً
يعززها �إنما هو اتباعية منبهرة
بالمقوالت.

ولي� ��س بال�ضرورة �أن تك ��ون افرتا�ضات مدر�سة
التحلي ��ل النف�س ��ي وم ��ا ي�ستمطر منها م ��ن �أمثلة
معين ��ة �صحيح ��ة دائم� � ًا؛ فلي�س م ��ن العلمية يف
�ش ��يء اعتب ��ار االفرتا� ��ض والت�أوي ��ل حقائ ��ق
وقوان�ي�ن قطعية وبالأخ� ��ص يف الأعمال الأدبية
والفني ��ة �إذ يظ�ل�ان �أي”االفرتا� ��ض والت�أوي ��ل”
قراءة خا�صة.
وهذه القراءة هي الأخرى تبقى افرتا�ض ًا م�ؤو ًال
ال غ�ي�ر ،والباحث الواعي هو م ��ن نا�سب منهجه
الن�ص الذي قر�أه.
ومعل ��وم �أن امليثولوجي ��ا تعن ��ي الإمي ��ان بقوى
ف ��وق طبيعية وغري منطقي ��ة ،الأمر الذي ي�ضفي
على �أبطال الأ�ساطري �صفة خارقية ،هي يف جزء
منها مقد�سة اكت�سبتها من الآلهة وجزء منها يظل
ب�شري� � ًا ..فكي ��ف نف�س ��ر �إذن �إيجابي ��ة جلجام�ش
وهو يقيم هذه العالقة مع �أنكيدو ؟!
ثم ما عالق ��ة ذلك مبا �أرادت ��ه الأم الكربى �أرورو
وه ��ي تر�س ��ل �إح ��دى بناته ��ا ( �شمخ ��ة) لتغ ��وي
انكي ��دو وت�أت ��ي ب ��ه �إىل �أوروك ك ��ي تك ��ون تلك
العالق ��ة القوية ب�ي�ن جلجام� ��ش و�أنكي ��دو الذي
كان ي�ضاهي ��ه يف القوة اجل�سماني ��ة لكنه يفوقه
يف احلكم ��ة التي تعلمها من �شمخة لتكون الغلبة
للق ��وة على احلكمة وب�سببها حدثت امل�أ�ساة التي
منها �سيتعلم جلجام�ش در�س ًا �أبدي ًا تظل الب�شرية

والالمعقول واملع ��ريف الذي يتكرر يومي ًا
ليقدم �إ�شباعات يومية  /واقعية.
قال ثائر جبارة معرف ًا ب�أن الأ�سطورة
لي�س ��ت متثي�ل� ًا للخي ��ال املج ��رد فق ��ط ،بل
مع�ب�رة ع ��ن مالحظ ��ات واقعي ��ة ور�ص ��د
احل ��وادث ،التي تومئ لأ�ص ��ول دالة على
زم ��ان بعي ��د الغ ��ور حفظت ��ه املدفون ��ات
والأماكن التي �سكنه ��ا االن�سان ،ور�سمت
�ص ��ورة وا�ضح ��ة عن �آلي ��ات الأن�سنة عرب
ما تركه الفرد واجلماعات من حمفوظات.
�أعلنت عنها احلفريات الحق ًا.
يبدو ب�أن ثائر جبارة ميال لالخت�صار
الزماين ،لذا قاد عتب ��ة البدئية وذهب اىل
�سوم ��ر واالكدي ��ة وتعام ��ل معهم ��ا ع�ب�ر
قدرات ��ه املمت ��ازة ،والكا�شف ��ة عنه ��ا اللغة
ب�أجم ��ل الأ�ساطري والن�صو� ��ص ال�شعرية

الت ��ي كانت وم ��ا زالت فاعل ��ة وم�ؤثرة يف
احلي ��اة الت ��ي انتقلت له ��ا و�أ�ضف ��ت طاقة
عل ��ى االن�سنة التي عرفت تل ��ك الف�ضاءات
وانده�ش ��ت به ��ا ،وع ��اود تق ��دمي تعري ��ف
جديد وتكرر ذلك وقال  :الأ�سطورة تراكم
لنت ��اج الفك ��ر الإن�س ��اين يف جم ��ال الأدب
فالأمثل ��ة ال�صغ�ي�رة الت ��ي يرويه ��ا حكيم
الق ��وم �س ��وف ت ��روى مرات وم ��رات ولن
يقاوم ال ��راوي رغبته امللح ��ة وامل�شروعة
يف اال�ضاف ��ة اليه ��ا م ��ن عنا�ص ��ر جدي ��دة
نابعة من خياله اخلا�ص.
وع ��ي ثائر للأ�سط ��ورة جي ��د ،اعتمد
عليها بو�صفها ن�ص ًا بدئي ًا كان وظل وامتد
متط ��ور ًا بالتجول واللع ��ب على ا�ستدعاء
متغ�ي�رات يف الوح ��دات الن�صي ��ة ،لكن ��ه
اغف ��ل م�سرحي ��ة �أودي ��ب مث�ل� ًا باعتبارها
�س ��رد ًا �أ�سطوري� � ًا ،ك ��م هي امله ��ارات التي
�أعادت انتاجها وغريّت املعنى فيها وتبدّت
دالالت متحرك ��ة به ��ا ....منه ��ا ب�إم ��كان
الق ��درات الفنية ان تعيد بن ��اء اال�سطورة
مرة ثانية.
احتف ��ظ ثائر ن�صو�ص� � ًا جوهرية ،لها
دور بارز بالأن�سنة ،لأنها كانت منذ عتبات
�سوم ��ر و�أكد وحتى الآن متمتعة بوحدات
ثقافي ��ة مغذية الكائ ��ن الف ��رد �أو اجلماعة
ب ��روح جدي ��دة ،خمتلف ��ة لأن الن�صو� ��ص
املركزية يف خزان الذاكرة فيا�ضة بالتعدد
ال ��داليل وحتف ��ز الذهاب نح ��و االختالف
ومثال ذلك ملحمة جلجام�ش التي ابتدعها
ال�شاعر العراق ��ي القدمي ،و�ص ��ارت قب�س ًا
فيا�ض� � ًا بال ��روح احلقيقية ل�سوم ��ر و�أكد،
ل ��ذا اعترب الفن ��ان ثائ ��ر جب ��ارة بامللحمة
اخلا�صة .

ال�سريك” بالتعاون م ��ع الفنانة ال�سويدية
تيل ��ده بيورفور�ش وفرقتها اال�ستعرا�ضية
الغنائي ��ة �س�ي�رك �سريكور� ��ش (Cirkus
 .)Cirkörsوكان العر�ض الأول يف العامل
للأوبرا قد جرى يوم �أم�س يف دار الأوبرا
يف ماملو– ال�سويد ،و�ستقدم الأوبرا الحق ًا
يف �ستوكهومل وهونغ كونغ ومدن انكلرتا

وفرن�سا والرنويج والواليات املتحدة.
وكان فيليـ ��پ كال� ��س ق ��د التق ��ى الفنان ��ة
ال�سويدية تيل ��ده بيوفو�ش يف ماملو �سنة
� 2019أثن ��اء جولت ��ه ال�سويدي ��ة (قدم يف
مامل ��و �سيمفونيت ��ه الرابعة الت ��ي ا�ستدت
�إىل �أعم ��ال مغن ��ي الب ��وب الإنكلي ��زي
الراحل ديفيد باوي) واتفقا على التعاون
يف ت�أليف الأوبرا.
تت�أل ��ف الأوب ��را م ��ن ثالث ��ة ف�ص ��ول كتب
ن�صه ��ا (ليرب ّت ��و) ديفي ��د ه�ن�ري هوان ��غ
وتيل ��ده بيوفور�ش ا�ستن ��اد ًا �إىل ق�صيدة
لل�شاع ��ر الأمريكي روب ��رت الك�س (1915
–  .)2000يق ��ول كال� ��س „ح�صل ��ت على
حق ��وق الق�صيدة قبل ع�ش ��ر �سنوات لكني
مل �أ�ؤل ��ف �شيئ� � ًا لأنني مل �أع�ث�ر على فرقة
�س�ي�رك منا�سبة ،لكني عندما ر�أيت �إخراج
تيل ��ده لأوب ��را �ساتراكياه ��ا [م ��ن ت�ألي ��ف
كال�س � ]1979صح ��ت :هذا هو �سريكي”
وكان ه ��ذا عندم ��ا ح�ض ��ر كال� ��س العر�ض
يف �أكادميي ��ة بروكل�ي�ن للمو�سيق ��ى يف
نيويورك �سنة .2016

����س���ب���ع���ة �أح���ل���ام
كله ��ا من بعده تتمثل به وتن�صاع لهوله ؟! ثم هل
يج ��وز �أن تك ��ون الغاي ��ة وراء رحل ��ة جلجام�ش
الع�صيب ��ة يف اجلب ��ال والفي ��ايف ج�سدي ��ة بحتة
وب�سببه ��ا ترك حياة الع ��ز والرخاء ليعود بعدها
حكيم ًا يعمل على �إعمار مملكته �أوروك؟
وكي ��ف غاب ع ��ن اكرمان ال ��دور البط ��ويل الذي
�أداه �أنكيدو والذي يتنافى مع ت�صويرها له ب�أنه
كان خمنث� � ًا ،و�أعني بالدور م ��ا قدمه جللجام�ش
م ��ن ن�صائح ت�ش ��ي ب�أن ل ��ه معرفة قتالي ��ة �سابقة
بالوح� ��ش خمباب ��ا ومب ��ا لع�شتار م ��ن مكانة يف
غابة الأرز  ،لكن جلجام�ش �أ�صر على قتل خمبابا
ك ��ي يعاق ��ب ع�شت ��ار الت ��ي و�ش ��ت لكب�ي�ر الآله ��ة
مب ��ا كان يفعل ��ه يف �أوروك بحق الن�س ��اء الالئي
ت�ضرعن له ��ا يف معبدها كي تنقذهن من �شروره
؟ ث ��م م ��ا بالنا مما كان عليه البط�ل�ان قبل لقائهما
من وقوع حتت ت�أثري الإغواء الأنثوي اجلماعي
ممث�ل ً�ا بفتيات �أوروك والإغواء الأنثوي الفردي
ممث ًال ب�شمخة ؟!!.
ً
و�سيظ ��ل ه ��ذا الت�أث�ي�ر الأنث ��وي متكافئ� �ا ب�ي�ن
البطل�ي�ن وبال�شكل ال ��ذي يجعل العالق ��ة بينهما
عالق ��ة احت ��اد روحي ��ة ولي�س ��ت عالق ��ة �شه ��وة
ج�سدية �ش ��اذة بني كائنني ال ه ��دف لهما يبحثان
عنه ويعمالن على بلوغه.
وم ��ا ت�صوي ��ر امللحم ��ة لع�شت ��ار وه ��ي تتو�س ��ل
ال ��زواج بجلجام� ��ش �س ��وى حتري ��ف ذك ��وري
لأ�سط ��ورة ه ��ذه الرب ��ة الت ��ي تو�ص ��ف باجلمال
وال�سم ��و� ،أُريد منه �إثب ��ات الفعل البطويل للذكر
يف مقاب ��ل �إظه ��ار الفع ��ل ال�شري ��ر واالغوائ ��ي
للأنثى امل�ستبدة.
وجدي ��ر بالذك ��ر �أن هناك دار�س�ي�ن ميثولوجيني
ومف�سري ��ن توارتيني غربيني رف�ض ��وا �أطروحة
اكرم ��ان ال�سيكولوجي ��ة حول �ش ��ذوذ جلجام�ش
وداود م ��ن ناحي ��ة �أدلته ��ا الت ��ي مل تك ��ن مقنع ��ة
وبع�ضه ��ا يبدو واهي� � ًا ..ون�ضي ��ف �أي�ضا طبيعة
غر�ضه ��ا النفع ��ي الذي كان بادي� � ًا بو�ضوح وهي
ت�سع ��ى �إىل تدعي ��م ظاه ��رة ال�ش ��ذوذ اجلن�س ��ي،
حماول ��ة �إظهاره ��ا مبظهر طبيع ��ي ي�صفها تلطف ًا

بـ( املثلية) .
وكثري ًا ما ن�صادف مثل هذا النوع من الدرا�سات
امل�ؤدجل ��ة الت ��ي ب�س ��بب انحيازيتها ت�ش ��طح يف
تف�س�ي�ر الن�صو� ��ص نظ ��ر ًا ل�ضع ��ف �أ�سانيده ��ا
التاريخي ��ة واملنطقية ولتغل ��ب الأهواء املزاجية
م ��ع تنا�س ��ي ق ��راءات ت�أويلي ��ة �سابق ��ة كان م ��ن
املفرو� ��ض والواج ��ب اتخاذه ��ا مرجعي ��ة ،يبني
الباحث امل�ؤول طروحاته عليها ت�أييد ًا �أو خمالفة
�أو �إ�ضافة.
ونت�ساءل :ملاذا يج ��ري تفريغ امللحمة من فكرها
الأ�سا� ��س ,واالن�ص ��راف عن احلي ��وات املت�شعبة
املتمظه ��رة ب�شتى الكيفيات الإن�سانية والرتب�ص
عن ��د جوان ��ب حم ��ددة وفر� ��ض ت�أوي ��ل ال�شذوذ
عليها؟
�إن ح ��رف امللحم ��ة ع ��ن مو�ضوعه ��ا الأ�سا� ��س
وفكره ��ا الرئي� ��س ال ��ذي ه ��و اخلل ��ود والزوال
والوج ��ود والع ��دم ه ��و مبثاب ��ة ا�ستهان ��ة �إن مل
نق ��ل خيانة جلوهر امللحمة ال ��ذي ج�سّ د ويج�سد
�إبداع الإن�س ��ان الرافديني ال�سبّاق بفكرة �أ�سا�س
ه ��ي فكرة معاناة الب�ش ��ر يف وجودهم التي ظلت
تتنا�س ��ل ع�ب�ر الع�ص ��ور ل ُتنتج �أعظ ��م الإبداعات
ت�أثر ًا به ��ا وو�ص ��و ًال �إىل ال�سارترية يف الوجود
والع ��دم وم ��ا بعده ��ا ،ولتبقى ج ��ذوة الإلهام يف
الأعمال الأدبية والفنية اخلالدة.
وعلى الرغم م ��ن ت�سا�ؤالتنا بل اعرتا�ضاتنا على
ا�ستنتاج ��ات �س ��وزان امل�سوغ ��ة لفك ��رة ال�شذوذ
ل ��دى بطل ��ي امللحم ��ة �أو ل ��دى داود وجوناث ��ان
�إىل جان ��ب م�سائ ��ل �أخرى ــ �سن�ؤج ��ل القول فيها
ملنا�سبة �أخرى ــ ف�أننا ال ننفي ما يف كتاب �سوزان
�أكرمان من حماولة ت�أويلية جديدة تظل مرتبطة
با�سمها ،ليكون �أي طرح الحق يتناول �شذوذية (
مثلية) جلجام�ش وانكيدو عيا ًال عليها بالت�أكيد.
وعلى دار�سينا �أن يتفكروا ملي ًا يف الأطروحات
الغربي ��ة الت ��ي ال تخل ��و م ��ن الأغرا� ��ض وع ��دم
اتباعه ��ا ه ��وىً وهو�س� � ًا �أو رغب� � ًة يف �إح ��راز
خاو ـ� �ـ ولو حملي ًا ــ عل ��ى ح�ساب احلقائق
�سب ��ق ٍ
الداغمة.

�شعر� :أديب كمال الدين
قمر تائه في الطريق

عدت البارحة �إىل البيت،
ح َني ُ
وجدت قمر ًا تائه ًا يف الطريق،
ُ
ف�ضحكت.
ُ
يكن با�سم ًا
لك ّن ُه مل ْ
ح َني �س�ألني عن البحر.
يكن غا�ضب ًا
ومل ْ
ح َني �أخرب ُت ُه �أنّني تائ ٌه �أي�ض ًا،
ح َني �أخرب ُت ُه �أنّني �شاع ُر التيهِ
والأرتباك.
ح ّتى قيل

ِدت.
احللم ُول ُ
رحم ِ
من ِ
حتّى َ
قيل �إنّني من ُذ الوالدة
كنت حرف ًا يع�شقُ نقطتَه
ُ
�أو نقط ًة تع�شقُ ِ�س َّرها
�سقطت من كلمةِ ا ُ
حل ّب
�أو حاء
ْ
غرقت يف �شهوةِ احللم.
�أو باء ْ
�سلحفاة في بئر

احللم
يف ِ
ت�سبح يف قعرِ بئر.
ر� ُأيت �سلحفا ًة ُ
احرتت:
ا�ستيقظت
وح َني
ُ
ُ
أكتب عنها ق�صيد ًة من طني
�أ � ُ
�أم �أر�س ُمها يف لوحةٍ من ماء؟
ْ
واختفت
ان�س ّل ْت

�أكرث ما يخيفني يف حياتي
أم�سكت بروحي
�أنّني كلّما � ُ
أك�شف �أ�سرا َرها
ل َ
واختفت.
ان�سل ّْت
ْ
يف �آخر َم ّرة
أم�سكت بها بطريقةٍ وح�ش ّية
� ُ

ت�ساقطت �أ�صابعي كلّها
حتّى
ْ
على الأر�ض.
فان�سل ّْت روحي -مثل كلّ َم ّرةٍ -
واختفت.
ْ
الجال�س في المتاهة

أنف�سهم
�أولئكَ الذي َ
يرون � َ
جال�سني َ
و�سط الزهور
يف �أحالمهم �أو حدائقهم
ال ي�شبهونني �أبد ًا.
أجل�س ،عادةً ،يف املتاهة،
�أنا � ُ
وح َني �أملُّ منها �أقف ُز
لأمتطي غيم ًة تائهة.
رماد الحروف
ِ

تري ُد الق�صيد ُة �أن تتح ّد َث عن الغيم،
و�أنا �أري ُد � ْأن �أحت ّدث

ُتهرئ.
عن ِ
ثوب حياتي امل ِّ
تري ُد الق�صيد ُة �أن حت ّلقَ عالي ًا عالي ًا
حيثُ القمر والنُّجوم،
و�أنا �أري ُد � ْأن �أج َد َحلاّ ً
ميكن َر ْتقه �أبد ًا
ِ
لثوب حياةٍ ال ُ
لأ ّن ُه ُ�صنِ َع من رمادِ احلروف.
ً
جميلة يا �أحالمي
كنت
كم ِ

ياه...
كنت جميل ًة يا �أحالمي
كم ِ
َ
قبل �أن ت�ضيعي يف �سال�سل الأَ ْ�سر،
وترق�صي بر� ٍأ�س مقطوع
يف مدنِ احلرمان،
أبجديات الأر�ض
وت�صرخي بكلِّ � ِ
يف ليايل اجلنون.
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حوار

عرفت زهير الجزائري عندما كنت �صبي ًا ,يوم اقتنيت في منت�صف ال�سبعينيات روايته
ً
زميال و�صديق ًا ل�شقيقي الكبير ،وكنت حينذاك �أعمل
(المغارة وال�سهل) فقد كان
في �إتحاد الطلبة ،وهو الواجهة الطالبية لل�شيوعيين ..وكنت اتعمد في و�ضع هذه
الرواية مع كتبي المدر�سية ،لأُعيرها لزمالئي في المدر�سة ،وخا�صة زمالئي في اتحاد
الطلبة ..وفي نهاية ال�سبعينيات وبعد ا�شتداد الحملة القمعية �ضد الحزب ال�شيوعي
والحركة الوطنية ،كان زهير الجزائري مختبئ ًا في بيتنا ،المر�صود � ً
أ�صال من قبل �أجهزة
الأمن ،قبل �أن يغادر الى بيروت ،و�أغادر �أنا �أي�ض ًا الى بيروت لنف�س ال�سبب ،وها �أنا وبعد
�أكثر من �أربعين عام ًا �أحاور الجزائري ،لأقف عند محطاته الإبداعية والحياتية تلك.

يرى �أن ح�سا�سيته كمحرر �صحفي تدفعه لمتابعة كلمات المتحدثين وتعيد ترتيب ال�سرد

زهير الجزائري :قريحتي الروائية تت ّبعت الثورات وهي ترتجف على القمة
جت ��و ً
اال ،م ��ع ذل ��ك زرت ما ال يق ��ل عن مائ ��ة قرية،
بع�ضه ��ا ال يزيد ع ��ن خم�سة بي ��وت ،خاللها عرفت
كرم ال�شعب الكردي و�سعة �صربه وعمق ما عاناه.
اعترب هذه الأمور �إ�ضافات عميقة لتجربتي دخلت
يف �صل ��ب �أحالمي� ،سجلت جتربتي هذه يف ثالثة
كتب(�أوراق جبلية ،م ��دن فا�ضلة ،والأنفال) ولدي
ثالثة دفاتر يوميات مل تن�شر.

حاوره :عالء املفرجي

الق�سم الثاين
عا� ��ش طفولت ��ه يف مدين ��ة النجف م ��ع �أب علماين
حمتفظ بثقافة دينية ،وت�أثر ب�أخواله ال�ش ��يوعيني
الذي ��ن كان ��وا منخرط�ي�ن يف ن�ش ��اط م ��ع �صع ��ود
الث ��ورات الطالبي ��ة �أواخ ��ر ال�ستيني ��ات ،وان�ضم
�إىل املقاوم ��ة الفل�سطيني ��ة وزار مقارها يف دم�شق
وبريوت وع ّم ��ان ب�صفته �صحافي ًا ،مع تفكك حركة
املقاوم ��ة ع ��ام  ،1970عاد م ��ن ب�ي�روت �إىل بغداد
وجدّد �صلت ��ه باحلزب ال�شيوع ��ي العراقي ،وعمل
يف جمل ��ة (الإذاع ��ة والتلفزي ��ون) .كم ��ا عم ��ل يف
جريدة (طريق ال�شعب) ،قبل �أن تبد�أ حمالت القمع
للي�ساري�ي�ن يف نهاية ال�سبعينيات .حينها ،اكت�شف
�أنه ممنوع من ال�سف ��ر ،فا�ضطر �إىل االختباء حتى
ا�ستط ��اع مغ ��ادرة الع ��راق ع ��ام  .1979رح ��ل �إىل
لبن ��ان وعم ��ل يف �إع�ل�ام املقاوم ��ة الفل�سطينية من
جديد �إىل �أن ج ��اء االجتياح الإ�سرائيلي ،وا�ضطر
�إىل ت ��رك ب�ي�روت باجتاه ال�ش ��ام ،رح ��ل �إىل لندن
يف ع ��ام � ،1990ش ��ارك يف العدي ��د يف الأم�سي ��ات
والندوات بالعراق.
م ��ن �أعمال ��ه :يف الرواي ��ة“ ،املغ ��ارة وال�سه ��ل”،
“ ،1974حاف ��ة القيام ��ة”“ ،1998 ،اخلائ ��ف
واملخي ��ف”“ ،2003 ،حرب العاج ��ز� :سرية عائد،
�س�ي�رة بل ��د”�“ ،2009 ،أوراق جبلي ��ة”،2011 ،
«�ضباب االمكنة» « ،2020يوميات الأمل والغ�ضب»
 2021ونتاج ��ات �أخ ��رى“ :الفاكه ��اين”،1981 ،
“�أوراق �شاهد حرب”“ ،2001 ،امل�ستبد� :صناعة
قائد – �صناع ��ة �شعب”�“ ،2006 ،أنا و ُهم ،2003
“النجف :الذاكرة و املدينة”2013 ،
 ال يخط ��ئ م ��ن يتابع �أعمال ��ك الروائية مالحظة �أن �أثر
احل�س ال�صحايف ،حا�ض� � ٌر على الدوام :ف�ضول ،ومراقبة
اللتق ��اط �أي معلومة �أو مالحظ ��ة �أو حركة النا�س وكالمهم
م ��ن حول ��ه ،وهك ��ذا يتح ّول كل �ش ��يء يقع حت ��ت عينيك �أو
يتناهى �إىل �سمعك� ،إىل مادة �صاحلة للكتابة ،هل ترى يف
ذلك عيب ًا ما �أم ميزة �أخرى للمهارة يف ال�سرد؟
ج�:أك�ث�ر من خم�س�ي�ن عام ًا ق�ضيته ��ا يف ال�صحافة،
اجل ��زء الأك�ب�ر منه ��ا يف املي ��دان ،حي ��ث احل ��دث
ومهمت ��ي �أن �أغطي ��ه .حوا�س ��ي ،عين ًا و�أذن� � ًا و�أنف ًا
وفوقها وعي ًا تدربتْ عل ��ى التقاط احلدث و�أحيان ًا
قب ��ل حدوثه ،خالل حيات ��ي ال�صحفية غطيت ت�سع
حروب  ،يف ال�شرق الأو�س ��ط و�أفريقيا :ال�صحفي
يرافقن ��ي ويدير ر�أ�سي و�أنا �ساه ليقول يل :انتبه!
ه ��ذا مو�ض ��وع �صحف ��ي .ال�صحاف ��ة علمتن ��ي �أن
�أرى مالي� ��س مرئي ًا للآخري ��ن ،وعلمتني الإ�صغاء،
ويف نف� ��س الوق ��ت الت�شكي ��ك مبا �أ�سم ��ع ،علمتني
احل� ��س الع ��ام  common senseال ��ذي ال يُلق ��ن
يف التدري ��ب ال�صحف ��ي� ،إمنا يت�ش� � ّكل من اخلربة
والف�ض ��ول .ويل كروائ ��ي علمتن ��ي ال�صحاف ��ة
االهتم ��ام باحل ��دث اليوم ��ي مبق ��دار اهتمام ��ي
بالتاري ��خ ،وعلمتن ��ي كحرفة �أن �أكت ��ب دائم ًا حتى
بغ� ��ض النظر عن املزاج� ،أ�سم ��ع كثري ًا من يقولون
(�أخذته ال�صحافة م ��ن الرواية) وك�أنهما خ�صمني.
بينما كنت مثل ماركيز �أعتقد �أنه يف البالد الكثرية
اال�ضط ��راب �ستلتق ��ي ال�صحاف ��ة والأدب يف مكان
واح ��د ولك ��ن م ��ن جانب�ي�ن .ال�صحاف ��ة بحبوه ��ا
املح ��دود تلم الروائ ��ي اىل االخت�ص ��ار يف اجلمل
الفائ�ض ��ة ع ��ن اخل ��ط الأ�صل ��ي للرواي ��ة ،تعلم ��ت
م ��ن ال�صحافة ورمب ��ا متهيد ًا للرواي ��ة �أن ا�ستحث
الآخري ��ن للحديث عن جتاربهم مهم ��ا بدت ثانوية
وان �أ�سجله ��ا يف يوميات ��ي ،ال�صحف ��ي والروائي
يتزاحم ��ان عل ��ى اال�ستم ��اع ،كل يري ��د �أن ي�أخ ��ذ
التجرب ��ة ل ��ه� .صحفي يريد �أن ي�سج ��ل �شهادة ،يف
ح�ي�ن �أن �شخ�صية ال�شاه ��د و�شهادته ت�شكالن مادة
الروائي ،احلروب تق�سمني اىل ن�صفني ،ال�صحفي
يهتم باللوحة العري�ضة مل�صالح الطرفني وقدراتهم
الع�سكري ��ة  ،بينم ��ا ين�شغ ��ل الروائ ��ي بانفع ��االت
املقات ��ل الواح ��د وهو على حاف ��ة امل ��وت ،و�أنا مع
االثنني ال�صحفي والروائي،
�« ض ��باب الأمكن ��ة» ،رغم �أنه منح امل ��كان حقه جغرافي ًا
وتاريخي� � ًا� ،إال �أن ��ه مل يكن معن ّي ًا بذلك فقط  ،بل هو �س�ي�رة
ذاتي ��ة و�شخ�ص ��ية للم ��كان متمازج� � ًا بال�ش� ��أن االجتماع ��ي
ال�سيا�س ��ي ،وال ��ذي يب ��دو �أن ��ه كان املُله ��م لتوثي ��ق ه ��ذه
الأمكنة ...ما تعليقك؟

 �صحي ��ح ،امل ��كان بالن�سبة يل �إط ��ار ،قيمته تكمنمب ��ا يحتويه ،فهو لي�س �ساكن ًا� ،إمنا يكت�سب قيمته
م ��ن احلي ��اة االجتماعي ��ة الت ��ي يحتويه ��ا ويتغري
وفقها� ،أنا كتبت عن �أمكنة �أعرفها ،وكلمة (�أعرفها)
ال تف ��ي م ��ا �أري ��د �أن �أقول ��ه ،لأنن ��ي ع�ش ��ت فيها �أو
ت�أثرت بها ،كث�ي� ً
را ما ت�أتي الأمكنة يف ذاكرتي قبل
نا�سه ��ا� ،أ�سميها و�أدخلها بذاكرة �شغوفة ،ثم يدخل
النا�س ال�صورة( ،مدينة الثورة) كانت ببايل دائم ًا
ولكنن ��ي ال �أعرفه ��ا جي ��د ًا ،لذل ��ك تركته ��ا ل�صديقي
عب ��د الل ��ه �صخي ،اب ��ن املدينة و�سجله ��ا الروائي.
يحيطن ��ي امل ��كان� ،أن ��ا ال ��ذي ق�ضيت ثلث ��ي عمري
خارج ��ه ،كنت �أتوه ��م و�أُوهم نف�س ��ي ب�أنه الأخري،
�أدق امل�سام�ي�ر يف اجل ��دران و�أ�شيد رفوف� � ًا للكتب
و دوالب� � ًا ملالب�سي ،و �أفر� ��ش �شر�شف ًا فوق ال�سرير
و �أ�شب ��ك ي ��ديّ خل ��ف ر�أ�س ��ي و�أقول  :ه ��ذا منفاي
الأخري! ثم �أُقتلع منه دون �أن �أترك ظ ًال ،لكي �أتكيف
م ��ع منفى جديد عل � ّ�ي �أن �أغ ��ادر ال�ساب ��ق دون �أن

�ألتف ��ت للخلف ،تعاودين الأمكن ��ة مثل وخزات يف
اخلا�ص ��رة ثم تت�سع مث ��ل الأمل ،فيه ��ا تركت قطعة
م ��ن حيات ��ي ومنه ��ا عرف ��ت مل ��اذا يبك ��ي ال�شع ��راء
عل ��ى الأطالل ،يف ه ��ذا الكتاب ( �ضب ��اب الأمكنة )
ويف كتاب ��ي عن النج ��ف وقبلهما (ح ��رب العاجز)
ع ��ودة للأمكن ��ة ،ويف احلقيق ��ة هي لي�س ��ت عودة،
لأن الأمكن ��ة مل تع ��د كم ��ا �أتذكرها ،ومن هن ��ا ف�أنها
انك�س ��ار يف الزم ��ن  ،انك�سار اىل اخلل ��ف و�صدام
دائم بني املكان يف ذاكرتي وبينه احلا�ضر ،كالهما
يج ��رين �إليه ،ا�ستغل هذا التج ��اذب لأعطي الواقع
االجتماعي يف احلالتني و�أعطي للتاريخ من خالل
امل�شاهد احلية دم ًا وحلم ًا.
 ح ��رب العاج ��ز� ..س�ي�رة عائ ��د� ..س�ي�رة بل ��د ..هل هي
�س�ي�رة ذاتي ��ة للروائ ��ي �أم ه ��ي جان ��ب م ��ن ه ��ذه ال�س�ي�رة ،
يف ر�ص ��د حلظ ��ة الع ��ودة بعد رب ��ع قرن ..ه ��ل كانت عودة
منت�صر!� ،أم تراها �سرية بلد بعد التحرر من ال�صنم ؟

 ه ��ذا الكتاب ع ��ن عودتي بعد  ٢٦عام� � ًا يف املنفىوبع ��د �أربعة ح ��روب وح�صار  ١٣عام� � ًا ،عدت اىل
البيت الذي فارقته ي ��وم  . ٢٠٠٣-٤-٢٦عدت وج ًال
م ��ن ثالثة خم ��اوف بانتظ ��اري  :الن�سي ��ان واللوم
وامل ��وت � ،أ�س ��رح بنظ ��ري اىل املدين ��ة تائه� � ًا ب�ي�ن
رغبت�ي�ن  :الرغب ��ة يف �أن �أرى املدين ��ة كواقع لأفند
�أوهام ��ي وتخيالت ��ي عنه ��ا ،ورغب ��ة معاك�س ��ة لأن
�أفن ��د احلا�ضر و�أرى م ��ن املدينة ما يعزز ذكرياتي
عنه ��ا ،وبني الرغبتني �أتيه ب�ي�ن احلا�ضر واملا�ضي
والواقعي واملتخيل.
خ�ل�ال الثالثة ع�ش ��ر عام ًا بع ��د عودتي كن ��ت �أبذل
جه ��د ًا خارق� � ًا لأج�سّ ر الفجوة الزمني ��ة بيني وبني
البل ��د ونا�س ��ه� ،أن �أرى �أك�ث�ر ميكنن ��ي ،لك ��ن البلد
ملغ ��وم باملخ ��اوف ،ال م�ساح ��ة في ��ه لوقف ��ة ت�أمل ،
ج ��و الط ��وارئ يدفع ��ك لأن تغ ��ادر ب�سرع ��ة ،فعما
قلي ��ل �سينفج ��ر املكان ،ه ��ذا ما يري ��ده املهند�سون
اجلهنمي ��ون الذين �سي�ضغط ��ون على زر التفجري،
�أن يع ��ززوا �شكوكن ��ا بامل ��كان فنغ ��ادره ب�سرع ��ة،
يف ه ��ذا الف�ض ��اء امللغوم ل ��ن تكتم ��ل الق�ص�ص وال
ت�أخ ��ذ مداها لذل ��ك كنت �أعي�شها مبت ��ورة بال بداية
وال نهاية ،م ��ع ذلك كنت �أفتح عين � ّ�ي على ات�ساعها
لأ�ستوع ��ب �أك�ث�ر ما ميكن م ��ن م�شاه ��د ،لذلك جتد
الكت ��اب م�شحون� � ًا مب�شاهد مبتورة :ه ��ذا ما ر�أيته
و�أنا �أعرب ب�سرعة.
�إ�ضاف ��ة للم�شاهدة النهم ��ة ،كنت م�ستمع� � ًا �صبور ًا
ملتح ��دث غري �صبور يريد �أن ي ��روي كل ما ر�آه يف
�أق�صر وقت .ح�سا�سيتي ال�صحفية حتثني على �أن
�أ�س� ��أل وا�ستمع حلكايات مل �أرها� .أقاطع احلكايات
متو�س�ل ً�ا التفا�صي ��ل :م ��اذا وم ��ن ومت ��ى و�أين...
كيف.؟
ح�سا�سيت ��ي كمح ��رر تدفعن ��ي ملتابع ��ة كلم ��ات
املتحدث�ي�ن وتعي ��د ترتيب ال�س ��رد� ،أ�سم ��ع و�أ�سال
نف�سي :مِل كل هذه اال�ستطرادات التي ت�شتت ذهني
عن جوهر احلكاية ،مت ��ى �سيعود جلملة االبتداء.
ك�أنني و�أنا ا�ستمع �أدخ ��ل يف متاهة من الق�ص�ص،
مل �أعرف �أن احلكايات احلقيقية كانت ترتاكم على
بع�ضه ��ا ط ��وال �أع ��وام من ع ��امل �س ��ري ،الآن رفع
غطاء القدر وتدفقت احلكايات معا كالبخار.

 كان ��ت ل ��ك م�ش ��اركة نوعي ��ة يف حركة الأن�ص ��ار ،وهي
جتربة غنية ،وكبرية �أرى �أنها مل تنل من التوثيق والتاريخ
ن�ص ��يبها ،وكان الأدب بعيد ًا عنها مثلما هي ال�سينما مث ًال،
�إال م ��ن خ�ل�ال �أعم ��ال خجول ��ة ويتيم ��ة ..م ��ا ال ��ذي تركت ��ه
بت�ص ��ورك مث ��ل هذه التجرب ��ة على كل ال�ص ��عد؟ وهل نحن
بحاجة اىل �إعادة تقييمها؟
 ماه ��و نوع ��ي يف م�شاركتي يف حرك ��ة الأن�صارك ��وين كاتب� � ًا ،حق� � ًا �إن التجرب ��ة مل تن ��ل حقها من
التوثي ��ق ،حت ��ى ابنت ��ي ت�س�ألني :م ��اذا كنت تفعل
هناك؟ حملت البندقية ،لكني مل �أكن مقات ًال باملعني
احلريف� ،سرت مع املج ��از و�أخذت مواقع دفاعية،
لكني مل �أكن مقات ًال باملعنى احلريف.
م ��ا تركته التجربة يف داخلي ككات ��ب �إنني قبل هذه
التجربة كنت ابن مدن ،ولدت يف املدن وع�شت فيها،
عالقت ��ي بالطبيعة �ضعيف ��ة� ،آكل و�أ�ش ��رب ما تنتجه
الطبيع ��ة و�أراها كمتف ��رج عابر� ،أجه ��ل وقت البذار
واحل�صاد ،خالل ال�سنوات التي ع�شت فيها يف جبال
كرد�ست ��ان ،انقلب ��ت عالقت ��ي بالطبيعة كلي� � ًا� ،صرت
�أن ��ام يف ح�ضن �أم ��ي الطبيعة و�أحيان� � ًا على قما�شة
م�ش ��دودة اىل غ�صن�ي�ن فوق جمرى امل ��اء .ا�ستعداد ًا
لل�شت ��اء املثل ��ج ال ��ذي ال يرح ��م �أقط ��ع حطب ��ي م ��ن
الأ�شج ��ار و�أجمعه لتدفئة مهجع ��ي و�أطبخ طعامي،
بيتي �أ�صنعه بيدي من حجارة اجلبل وطني الأر�ض
و�أغ�صان ال�شجر ،متام ًا مث ��ل فالح ي�صارع الطبيعة
ويتح ��اور معها ،حت ��ت �شجرة جوز �أكت ��ب يوميات
�صراعي مع الطبيعة و�أر�صد حتوالتها.
الأم ��ر الث ��اين ه ��و �صداقات ��ي ،فف ��ي امل ��دن كان ��ت
�صداقات ��ي حم�ص ��ورة م ��ع �أبن ��اء مهنت ��ي ،الك ّتاب
والفنان ��ون ،يف اجلب ��ل ات�سع ��ت �صداقات ��ي ب ��كل
االجتاهات ،مع فالحني وعم ��ال ومهنيني ال �أعرف
حتى مهنته ��م ،مل تكن جمرد �صداقات ،امنا �شراكة
م�صائ ��ر ،يف منافين ��ا كنا ن�ش� � ّكل ع�صبة غريبة بني
الذي ��ن مل ي�شاركونا التجربة ،نتحدث عن جتاربنا
بحما� ��س غريب يف ح�ي�ن ين�سحب الآخ ��رون ،مبا
فيه ��م زوجاتن ��ا لأنن ��ا �سنتح ��دث مبف ��ردات غريبة
عل ��ى �أ�سماعهم عن مدن وقرى مل ولن يروها ،وعن
�أدوات مل يروها.
الأمر الثالث هو ال�شعب الكردي الذي كنا نتعاطف
م ��ع ق�ضيت ��ه دون �أن نعرف ��ه� ،أن ��ا م ��ن ب�ي�ن الأق ��ل

قالوا في زهير الجزائري
” يف عق ��د الثمانيني ��ات كان زه�ي�ر اجلزائري ي�ص ��وغ ،مع رفاقه
الأن�صار يف جب ��ال ووديان كرد�ستان ،ملحم ��ة بطولية عراقية ،ظل
ال�شيوعي ��ون ،على الدوام ،حمل ��ة راياتها يف ال�ضمائ ��ر ،وم�شاعلها
وه ��ي تنري ال ��دروب ولعل جترب ��ة العمل يف “طري ��ق ال�شعب” يف
عق ��د ال�سبعينيات تظل التجرب ��ة الأغنى والأكرث متي ��ز ًا يف ان�ضاج
اجتاه ��ات ال�سيا�س ��ة والثقاف ��ة الفني ��ة له ��ذا املب ��دع ال�شيوعي الذي
حتول اىل مع ّلم يف احلياة ويف الرواية
Ó Óر�ضا الظاهر

�إن زه�ي�ر اجلزائ ��ري ،الباحث �أبد ًا ع ��ن الأمكنة املطمئن ��ة ،ال�سادرة
يف �أبدي ��ة خا�صة به ��ا واملتوارية يف ما وراء �ضب ��اب الزمن ودخان
احلروب وعن ��ف التح� �وّالت ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة ،ميعن �أكرث
ف�أك�ث�ر يف البحث عن �أمكنته الغائبة ،بو�صفها معاد ًال للمكان الراهن
امل�ضط ��رب ،ويف بحثه عن الروح ال�ضائع ��ة للمكان ،ال يبدو للطرف

النقي� ��ض �أو حت ��ى الأجيال الالحق ��ة ،املت�آلفة والغن ��اء الفج ،ح�سب
�إ�شارت ��ه� ،س ��وى من ��وذج للرومان�س ��ي امل�سك ��ون بهاج� ��س املا�ضي،
وه ��و حني ي�ص ��ف يف الف�صل املعنون "�ساح ��ة الفردو�س" ،جلو�سه
و�صديقيه� ،إبراهيم زاير وح�سني ح�سن� ،أواخر ال�ستينيات ،يف تلك
ال�ساحة التي حتت�ضن ن�صب اجلن ��دي املجهول ،وظهورهم للن�صب
وال�شعل ��ة املتقدة حتت ��ه ،ناظرين �إىل �أ�ضوية �ش ��ارع ال�سعدون ،بدا
ك�أمن ��ا ي�ص ��ف الزمن وق ��د تلبّث عند تل ��ك اللحظ ��ات �إىل الأبد ،وهم
بدوره ��م بدوا جال�س�ي�ن �إىل الأبد ،فما من �شيء يع ّك ��ر �أو يقطع تلك
اله ��د�أة يف ليل بغداد ،هذا هو املعن ��ى املفقود الذي يبحث عنه زهري
اجلزائ ��ري يف امل ��كان والزم ��ان على ح ��د �سواء وه ��و يف ذلك� ،إمنا
يبحث عن ذاته القدمية ،ح�سب تعبريه.
Ó Óبا�سم املرعبي

لي�س ��وا قلة �أولئك العراقيون ،الذي ال ي ��رون يف النجف ،غري «�أكرب

مقربة يف العامل» ،وهي كذل ��ك حق ًا ،فبجـــوار �ضريح الإمام علي بن
�أبي طالب ،يحلو لل�شيعة يف العراق والعامل �أن يناموا ب�سالم نهائي،
اىل ح� � ّد �أن هذه ال تبدو �صورة منطية ،بل هي متجددة وفاعلة ،قدر
م ��ا يعنيه موت ف�سيح م�ستدام يك ��ب يف باطن رملي جثث املوتى �أو
العب ��اد ،مثلما هي �صورة تكاد ت�ضيق ب�أي ملمح للحياة يف ف�سحتها
وغناها ،لكن هناك من ي�أتي بدالئل حقيقية على افتقار تلك ال�صورة
اىل نب� ��ض احلقيق ��ة وروحه ��ا املتوق ��دة ،ومن هن ��ا م�أث ��رة الروائي
والكات ��ب ،واب ��ن النج ��ف زهري اجلزائ ��ري ،الذي غادره ��ا وهو يف
الع�شري ��ن من عمره ،وغ ��ادر العراق بعد �أربعة ع�ش ��ر عام ًا« ،متنق ًال
�اف واثنني و�أربعني بيت ًا و�سبع ��ة �أماكن عمل وثالث
ب�ي�ن خم�سة من � ٍ
زوجات .بدّلت حيات ��ي و�شكلي ولهجتي ولغتي مرات ،وكنت خالل
تن ّقلي يف املنايف �أ�ستبدل مع الغرف حياة بحياة و�أزيح املدن تباع ًا
من ذاكرتي ،لأهيئ نف�سي للمدينة اجلديدة»
Ó Óعلي عبد الأمري عجام

 تواج ��دت كعن�ص ��ر م�ش ��ارك فاع ��ل ومراق ��ب ومثق ��ف
يف انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين وثقته ��ا يف كتاب ��ك (يومي ��ات الأمل
والغ�ض ��ب) ..تعرف ��ت عل ��ى �ش ��باب ال�س ��احة و�أ�ش ��رت اىل
مواق ��ف املثقفني من االنتفا�ض ��ة التي كان ��ت متفاوتة متام ًا،
بع�ض ��هم م�ش ��ارك والبع�ض حمر�ض ومنظم ،والآخر �سجل
ح�ض ��ور ًا �أخ ��ذ �ص ��ورة ثم ت ��وارى ،وهناك َمن اتخ ��ذ موقف ًا
معادي ًا لها مع ال�سلطة حيث م�صدر رزقه ..ما الذي خرجت
به من هذه التجربة؟
 �شاركت يف مظاهرات  2011و 2015وما بينهما،وكنت �أعرف اجلمهور �صدري ًا كان �أو مدني ًا ووعيت
بالتجرب ��ة كيف تعيد الأح ��زاب احلاكمة نف�سها بعد
كل هزة ،لكن مظاهرات  2019فاج�أتني ،كما فاج�أت
الكل ،بتوقيته ��ا و بجمهورها و�أ�ساليبها .فاج�أتني
يف حلظة ي�أ�س قلت فيها (ال فائدة)
فق ��د مت�أ�س�س الف�ساد و�صار ه ��و الدولة ،حني نزلت
اىل ال�ساحة �شعرت ب�أنني غريب و�أن هذا اجلمهور
الذي م�ل��أ ال�ساحة وما حولها غري ��ب عني رغم �إين
كن ��ت �أق� � ّر يف داخلي ب�أن ��ه ال�شعب ال�ش ��اب الذي مل
�أعرف ��ه،.يف البداي ��ة كن ��ت �أ�س�ي�ر يف ال�ساح ��ة و�أنا
�أقي� ��س مع ��اريف مب ��ا �أراه ويف نف� ��س الوق ��ت �أعيد
تقيي ��م نف�س ��ي باملقارن ��ة به ��م .مباذا يختف ��ون عني
وعن جيلي.
و�أقوله ��ا ب�صراح ��ة �إنن ��ي كن ��ت �أخ ��اف منهم….
حني �أري ��د �أن �أرك ��ب تاك�سي �أخت ��ار ال�سائق الذي
بعم ��ري �أو �أ�صغ ��ر قلي�ل ً�ا ،لأن ه ��ذا اجلي ��ل يف
خميلت ��ي هو جي ��ل احلوا�س ��م ،يف ال�ساحة وخالل
احل ��وارات معهم عرفت لأول م ��رة اجلوهر النبيل
فيه ��م ،وعرفتهم �أك�ث�ر حني ا�ستبدل ��وا �شعار(نازل
�آخذ حق ��ي) ب�شع ��ار (�أري ��د وط ��ن) .عرفتهم خالل
�أفعاله ��م ال�شهمة وهم يرفعون جريح� � ًا �سقط على
الأر� ��ض ق ��رب احلاج ��ز وكي ��ف يعامل ��ون ام ��ر�أة
�شاركتهم االحتجاج ،وحيف كر�سوا التكتك م�صدر
رزقهم لإنق ��اذ اجلرحى ونقل ال�شه ��داء ،وكما قلت
يف كتاب ��ي عنه ��م «روح التع ��اون يف ال�ساح ��ة يف
�أعل ��ى جتلياته ��اُّ ،كل واح ��د يري ��د �أن يق ��وم بعمل
م ��ا ،البطالة الطويل ��ة والطاق ��ة املحبو�سة تريدان
�أن تفعال و�س ��ط مهرجان من الأفع ��ال� ،أم�شي على
الأر� ��ض الت ��ي مي�شي عليه ��ا الكل� ،أقل� ��ص ج�سدي
لي�شغل �أ�صغر حيز كي �أمر و�سط احل�شد ،هناك من
ير�شدين لطريق �أق�صر بحيث �أدخل ثالث (تكاتك)
لأع�ب�ر �إىل اجله ��ة الأخ ��رى ،رفعت ر�أ�س ��ي فر�أيت
برج ًا من �شب ��اب ي�صعد من ال�ساح ��ة حتى الطابق
الأخريم ��ن املطعم الرتكي� .شبان مل �أتعرف عليهم،
كنت �أحتا�شاه ��م ،و�أخط�أت بحقهم ،يحاذونني يف
م�س�ي�ري �أو يقطعون طريقي� ،شب ��ان وقفوا فوقي
ينظ ��رون له ��ذا الكه ��ل املتع�ث�ر اخلط ��وات احلائر
و�س ��ط دنياه ��م :م ��اذا يفعل هن ��ا؟ للحظ ��ة واحدة
رفعت ر�أ�سي وفكرت ب�أن �أكون �شاب ًا مثلهم ،للحظة
فقط ،فوجدت ثالث ��ة �أي ٍاد ممدودة �إليّ َّ .قدمُت يدي
فتالقف ��وين بينما كانت ي ��دان ترفعانني من حتت.
خالل هذه اللحظة ح�صلت على ثالثة �ألقاب (حجي
وعمي و�أ�ستاذ).
 بر�أيك هل االلتزام يقيده الكاتب �أم يح ّد من حريته؟
 منذ مراهقتي كنت ملتزم ًا وكما يقول املثل (ثلثنيالول ��د عل ��ى خواله)،عالقت ��ي باحل ��زب ال�شيوعي
بد�أت من ��ذ الع�شرينيات غادرت احلزب وعدت �إليه
ثالث مرات ،ودائما جتذبني فكرة م�شاركة �آخرين
يف �أه ��داف م�شرتك ��ة ،وحدي وم ��ع اجلمع تعتني
رواياتي ب�شخ�صيات متعددة ومتوافرة.
ت ��زداد ه ��ذه الآ�سرة حني يكون احل ��زب يف حمنة،
م ��ع احلزب �أو ح ��ركات التحرر الت ��ي �شاركت فيها
ع�ش ��ت عل ��ى ال ��دوام جترب ��ة الث ��ورات املحبط ��ة،
ولذل ��ك تنامى ل ��دي اخلوف من االنت�ش ��اء املنت�صر
 ،انظ ��ر للقم ��ة ف�أتهجّ � ��س الهاوي ��ة الت ��ي تليه ��ا،
قريحت ��ي الروائية تتبّعت الث ��ورات وهي ترجتف
عل ��ى القم ��ة و�إذا �أردت �أن �أتفاءل ع ��ن عمد �سي�أتي
الأم ��ل رمزي� � ًا ولي� ��س حقيقي� � ًا ،م�شي ��ت ملتزم� � ًا
بالفك ��رة ،ولكن الرواية مثل احلي ��اة تعاند الفكرة
امل�سبقة ،تق ّلبه ��ا وتفندها �أحيان ًا .حني �أكتب �أتتبّع
ه ��ذا اخل ��ط املرجتف املرت ��د ال�سائر م ��ع خط الدم
ف�أ�سان ��د الرواية يف �صراعها م ��ع الفكرة ،وعلى ما
يقول ال�شاعر (�سع ��دي يو�سف) �أم�شي مع اجلميع
وخطوتي وحدي.
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طالب عبد العزيز

ب ��ارد ًة ،وب�ل�ا ق�سم ��ات وا�ضح ��ةُ ،تر�س ��ل الكام�ي�را ،وع�ب�ر ال�شا�شة
ال�ضوئي ��ة �ص ��ور َة القات ��ل الوحيد ،لك � َّ�ن املالمح تختفي فج� ��أة ،بفعل
الأل ��وان التي تتداخل يف تواريها ،م ��ع اخللفية ،التي اعتمدها خمرج
ال�ص ��ورة ،فيما تب ��دو كتلة اللحم الهائلة املح�ش ��وة بالبذلة الع�سكرية،
م ��ن الأم ��ام ،هي غريه ��ا م ��ن اخلل ��ف .الكتف ��ان العري�ض ��ان ،والرقبة
املمتلئة ،وا�ستدارة اال�صابع على الهاتف الغريب ،ذي االزرار ال�سود،
واخلط ��ى الوئي ��دة حلامل ��ه ،املتا َبعَة بع�ش ��رات الوج ��وه ،واالنت�شار
غ�ي�ر املنظم للعجالت ،يف ال�ساحة الوا�سع ��ة ،و�أ�شياء �أخر ظلت تلتئم
متعجل ��ة ،ت�شري وتومئ ،داخ ��ل امل�شهد الذي حاول ��ت الكامريا التكتم
علي ��ه .ثمة ما يغرين ��ا بال�س�ؤال ،وما �إذا كانت ال�ص ��ورة قد �أفلحت يف
تربير �شيء ما.
لك � َّ�ن �ص ��ورة القاتل ال ت�صم� � ُد يف ابت�سامة مرتبك ��ة ،هي تت�ضخم يف
ر�ص� �دُ ،الوج ��وه ب�أع�ي�ن كام�ي�رات متعددة،
الف ��راغ املحي ��ط ،حي ��ث ُت َ
ن�صبه ��ا جمهول ��ون يف حمي ��ط �آخرجم ��اور ،الهوات ��ف غ�ي�ر امل�سماة،
والالمنظ ��ورة يف �أيدي البع�ض ،ممن �أفرغته ��م العجالت تر ُّن ،وتر ُّن
طوي ًال ،هناك من ي�س�أل وهناك من يجيبَّ ،
لكن الأ�صوات بعيدة ،تعرب
احل ��دود اىل ال�شرق ،وت�أت ��ي منه ،تدّعي وتربر ،فيم ��ا ُّ
الكف الغليظة،
مت�ساوي ��ة الأ�صابع ،بال ُك ِّم املغلقة على الر�سغ ب�إحكام ،ما زالت توميء
وت�شري ،يف تهيئ ٍة لقول �شيء ما �أكرث و�ضوح ًاَّ ،
لكن احلزام املر�ص�ص
باخلراطي� ��ش ،املف�ض ��وح بالتنم ��ر ،واملزع ��وم بالبطول ��ة ،راح يُفق� � ُد
�صاح َب ��ه �شكله الآدمي ،يح � ُّ�ط من �صورة االن�سان في ��ه ،حيث ال ترف ُد
قافل� � ُة الوجوه املحيطة �ص ��ور َة القاتل ا�ستقامة م ��ا ،وبدا �أن اجلميع
فق ��دوا انتماءه ��م له ،يف يق�ي�ن قاطع بانه �سيظ ��ل �شائه� � ًا ،وقد ف�شلت
الكام�ي�را برتميم ما ت�ساقط من مالحمه ،يف املحيط الذي �أفرد وحيد ًا
له.
تت�ش� �وّه �ص ��ورة القات ��ل �أك�ث�ر �ساعة ي�ستجم ��ع غرائزه عل ��ى طاولة
الطع ��ام مث�ل� ًا� ،أو يف حلظة خلوته مع ام ��ر�أة ،وهناك �أكرث من �صورة
مفرت�ضة تزيده قبح� � ًا ،حيث ال تقوى الق�سمات على اخفاء ما ي�ضمره
بتعر قبيح لذاته� ،أو وهو
القلب املتوح�ش ،فهو ينزع اللحم من العظم ٍ
يك ��وره بقب�ضت ��ه ،بغية التهام ��ه ،فيلت�ص ��ق النزوع الطبيع ��ي الكامن
بع�ي�ن الكامريا� ،صورة الدم املمهور بال�صل ��ف والفوقية ،وامل�ستقدمَة
عنوة بال�سالح واجلماع ��ة املحيطة متنح مالمح القاتل وح�شية �أكرث،
تزي ��ده قبح ًا ،فهي تتمظهر حتى يف الأفع ��ال التقليدية ،التي ميار�سها
ُ
ن�شرات
الإن�س ��ان ،و�إن تدرب على اخفائها طوي ًال ،وهن ��ا قد ال ت�ضيف
ً
االخب ��ار والتعليق ��ات �أو اال�ستنتاج ��ات ل�صورت ��ه القاتل ��ة �شيئا ،فهي
ت�ش ��ي بتمام ما قام ب ��ه ،لذا ،لن نكون بحاج ��ة اىل �شريط النيجاتيف،
املظن ��ون به يف كامريات املنازل �أو اال�س ��واق ،والتي ي�ستع�صي على
املحقق الإتيان به� ،أحيان ًا.
يحتف ��ل القاتل بانت�صاراته على طريقته العراقية ،التي اعتادها �أمام
الكامريا ،ويف ال�ساحات القبلية ،متبخرت ًا ،ومنت ِبذ ًا مكان ًا لي�س ببعيد
ع ��ن عجالت حا�شيت ��ه املحيطة ،مف ّتح ��ة الأبواب ،وم�صوب ��ة البنادق،
حام�ل� ًا هاتف ��ه غ�ي�ر امل�سمّى ،ب� ��أزراره ال�س ��ود ،فالن�صر عن ��ده �صور ٌة
قوامه ��ا الظه ��ور واالختفاء ،وال ُتق� � ّو ُم �إال بالدم ال�ب�ريء� ،إال بالطعنة
الغ ��ادرة� ،إال بالطلق ��ة ال�صامت ��ة ....ومن ��ذ � ْأن �أ�صب ��ح على م ��ا ام�سى
علي ��ه ظلت اجلماع ��ة املحيطة به تعر�ض ب�ضاعته عل ��ى الهواء ،يقينها
ب� �� َّأن �صناعة الن�صر تتطلب تزييف ًا �آخر يف ال�صورة ،ومن البطولة � ْأن
تظل مم�سك ًا بالبندقية اىل الأخري ،ومنها �أن عليك االحتفاظ بها ،واىل
الأب ��د ،و�أمين ًا عل ��ى كر�سيك و�إن غ�ص ��ت قوادمه بال ��دم ،و� ْإن ا�ستحال
التزييف يف ال�صورة �ضرب ًا من التفاهة على ال�شا�شة.

رأي من الخارج

ماهي العالقة بين الحرية
االقت�صادية والحرية ال�سيا�سية
؟ �أرى �أن الحرية االقت�صادية
هي في حد ذاتها �أحد مكونات
الحرية ككل  ،لذا فهي غاية في
حد ذاتها ،من ناحية �أخرى  ،ال
غنى عن الحرية االقت�صادية
كو�سيلة للح�صول على الحرية
ال�سيا�سية ،لذا البد �أن ننظر هنا
�أو ً
ال في الأطروحة القائلة ب�أن
زيادة الحرية االقت�صادية تعني
زيادة الحرية ال�سيا�سية والمدنية.
و�أن نناق�ش الأطروحة القائلة
ب�أن زيادة الحرية ال�سيا�سية ال
تعني بال�ضرورة زيادة الحرية
االقت�صادية والمدنية.

�إن االختزال هو اخت�صار
ب�شيء �أ�صغر منه ،وقد
ال�شيء
ٍ
يكون االختزال جزئي ًا �أو
كلي ًا ،واختزال الدولة يُق�صد
به �أما �أن تختزل الدولة بكل
مفا�صلها ب�شخ�ص واحد يتولى
�إدارتها ب�شكل منفرد دون �أن
يلتفت �إلى الغير ويتعامل
معها على �أنها مقاطعة من
مقاطعاته �أو مملكته الخا�صة،
وهذا هو الأ�سلوب ال�شمولي
والديكتاتوري في �إدارة الحكم
 ،وقد يكون االختزال جزئي ًا
�شخ�ص ما على
ب�أن ي�ستحوذ
ٍ
مقدرات مف�صل من مفا�صل
الدولة ويتحكم به كما لو كان
ذاك المف�صل من ممتلكاته
الخا�صة،

ومنا�سبة هذا القول ما �صرح به �أحد �أهم
الفاعل�ي�ن يف امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي العراقي
ال�سي ��د هادي العامري وه ��و من املقربني
وامل�ؤثري ��ن يف دائرة الق ��رار حيث يقول
فيه (ال ميكن �أن يختزل الق�ضاء والأجهزة
الأمنية ب�شخ�ص واحد) ،وما يلفت النظر
واالهتمام �أن يكون الت�صريح من �شخ�ص
مب�ستوى وحج ��م ذلك الفاع ��ل ال�سيا�سي
واملطل ��ع عل ��ى خفاي ��ا امل�شه ��د ال�سيا�سي،
فه ��و �أم ��ر الب ��د م ��ن الوق ��وف عن ��ده لأنه



يتعل ��ق ب�آلي ��ات �إدارة احلك ��م يف العراق،
والد�ست ��ور الناف ��ذ يف امل ��ادة ( )1اعت�ب�ر
نيابي
نظام احلكم يف الع ��راق جمهوريٌ
ٌ
(برمل ��اين) دميقراط � ٌ�ي ،ومعن ��ى ذل ��ك �إن
�إدارة مفا�صل الدولة بكافة �سلطاتها يجب
�أن ُت ��دار بالأ�سل ��وب الدميقراط ��ي ال ��ذي
ي�ست ��دل من ��ه عل ��ى �أن يكون الق ��رار الذي
يتخذ يكون من قبل امل�ؤ�س�سة الد�ستورية
ولي� ��س م ��ن �شخ� ��ص رئي�سه ��ا �أو امل�ؤث ��ر
فيه ��ا ،فالإ�ش ��ارة التي يفهمه ��ا املتلقي من
ذلك الت�صريح بان بع�ض امل�ؤ�س�سات ،كما
ورد يف الت�صري ��ح ،مت اختزالها ب�شخ�ص
واح ��د ،و�إن كان الت�صري ��ح مل يح ��دد
من ه ��و ه ��ذا ال�شخ� ��ص لكنه ي�ؤ�ش ��ر �إىل
تراجع يف تر�سيخ مب ��د�أ �سيادة القانون،
والعم ��ل الدميقراط ��ي ،لأن االخت ��زال
الكل ��ي �أو اجلزئ ��ي �سي� ��ؤدي �إىل نتائ ��ج
وخيم ��ة ت�ؤث ��ر يف بن ��اء الدول ��ة الداخلي
وي�س ��رع يف ت� ��آكل دعائم اال�ستق ��رار فيها

�سامل رو�ضان املو�سوي

ويق ��ول �أح ��د ال�سيا�سي�ي�ن الع ��رب وه ��و
الدكت ��ور �إبراهيم ب ��دران وزير �سابق يف
احلكوم ��ة الأردني ��ة( ،ح�ي�ن يحتكر حزب
واحد �أو �شخ�ص واحد ال�سلطة ،وي�صبح
بدي�ل ً�ا ع ��ن الدول ��ة بقوانينه ��ا ونظمه ��ا
ب ��ل و�أخالقياته ��ا وتطلعاتها ،ي� ��ؤدي �إىل
نتيج ��ة واحدة وه ��ي ت�ص ��دع الدولة من
الداخ ��ل بفعل مكون ��ات املجتمع الوطني
الراف� ��ض له ��ذا االحتكار والظل ��م ،وخلق
املربرات لتدخل القوى اخلارجية نتيجة
لتعاظم اله ��وة بني احلاكم وبني املجتمع،
وتتح ��ول الب�ل�اد �إىل م�س ��رح للتدخ�ل�ات
اخلارجي ��ة) لذلك البد من درا�سة ما �صرح
به ذلك الفاع ��ل ال�سيا�سي ،والوقوف على
�أ�سباب م ��ا يعتقد به ب�أن �أه ��م م�ؤ�س�ستني
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الد�ستوري ��ة (الق�ض ��اء
والق ��وات الأمني ��ة) يج ��ب �أن ال تخت ��زل
ب�شخ�ص واحد ،لأن الد�ستور قد �أكد على
الف�صل بني ال�سلط ��ات وال يجوز لل�سلطة

التنفيذية �أن تتجاوز عل ��ى عمل الق�ضاء،
كم ��ا ال يج ��وز �أن يتج ��اوز الق�ض ��اء على
عم ��ل ال�سلط ��ات الأخ ��رى ،و�إن �إدارة تلك
امل�ؤ�س�ست�ي�ن يج ��ب �أن تك ��ون عل ��ى وف ��ق
�شكل النظام يف العراق الذي �أ�شارت �إليه
امل ��ادة ( )1من الد�ست ��ور ب�أنه دميقراطي،
مبعن ��ى ال يج ��وز �أن يخت ��زل عم ��ل �أي
م�ؤ�س�سة �أو �سلط ��ة ب�شخ�ص واحد �سواء
كان رئي�سه ��ا �أو غ�ي�ره ،لأن ��ه �إذا م ��ا �صح
ه ��ذا التوج� ��س ال ��ذي �أطلقه ذل ��ك الفاعل
ال�سيا�س ��ي ف�أنه خط�ي�ر ،والبد من البحث
يف �أ�سباب ��ه لأن القان ��ون ال ��ذي يت ��وىل
�إدارة العم ��ل يف �أي م�ؤ�س�س ��ة د�ستوري ��ة
هو م ��ن يخل ��ق ه ��ذا التف ��رد واالختزال،
مع �أن ��ه يج ��ب �أن يت�ص ��ف بالدميقراطية
يف جمي ��ع �أحكام ��ه ،و�أن يت�ضمن املبادئ
الد�ستورية ومنها مبد�أ التداول يف �إدارة
الب�ل�اد وين�صرف ه ��ذا احلك ��م �إىل العمل
الإداري يف امل�ؤ�س�س ��ات الد�ستوري ��ة،

وهذا ما �أقره الد�ستور حينما جعل �إدارة
ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة تداولي ��ة تتبدل عند
انته ��اء ال ��دورة الربملاني ��ة وتتب ��دل معها
رئا�س ��ة اجلمهورية وكذلك رئا�سة جمل�س
الوزراء ،با�ستثن ��اء الق�ضاء خل�صو�صية
عمل ��ه لأن ��ه يتوىل عمل فك ��ري يف اجتهاد
وتخ�ص�ص يف علم القانون ،وهذا يتجلى
يف عمل املحاك ��م با�ستثن ��اء الإدارة التي
يجب �أن تكون تداولي ��ة �أي�ض ًا لأن تداول
ال�سلطة هو نهج العراق اجلديد على وفق
م ��ا ورد يف ديباجة الد�ست ��ور النافذ التي
ال�س ْلمي
َاج ُ�سبُلِ ال َتداولِ ِ
جاء فيها َ
(وا ْن ِته ِ
ِل�س ْل َط ��ةِ ) وترج ��م يف ن� ��ص د�ست ��وري
ل ُ
يف امل ��ادة ( )6الت ��ي جاء فيه ��ا الآتي (يتم
ت ��داول ال�سلط ��ة �سلمي� � ًا ،ع�ب�ر الو�سائ ��ل
الدميقراطي ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا يف هذا
الد�ستور) ،لذلك فان هذا الت�صريح جر�س
�إن ��ذار ،لأنه �صدر م ��ن �شخ�ص مطلع على
خفاي ��ا الأم ��ور الت ��ي ال تظه ��ر �إىل العلن
وتكون حمل خفاء ع ��ن املواطن ،وحينما
ي ��ديل بت�صريح ��ه فالب ��د و�أن تك ��ون ل ��ه
�أ�سباب ��ه التي تدعم قول ��ه ،وحتى ال ي�أتي
علين ��ا يوم م ��ن الأي ��ام وجن ��د �أن الدولة
ق ��د اختطفه ��ا م ��ن اختزله ��ا يف �شخ�ص ��ه
(ولاَ تَ ِح�ي َ
�ن َم َنا� ٍ��ص) ،ويج ��ب علين ��ا �أن
َّ
نفح� ��ص جميع القوانني التي تنظم �إدارة
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة املف�صلي ��ة ،ونطورها
�إما تعدي ًال �أو بالإلغ ��اء لأن �أغلبها قوانني
�ص ��درت يف ظ ��ل نظ ��ام �شم ��ويل و�إنه ��ا
تع�ب�ر ع ��ن فل�سف ��ة ذل ��ك النظ ��ام برت�سيخ
مب ��د�أ التف ��رد وال�شمولي ��ة ،وال يكفي الآن
نطمئ ��ن لأن من يت ��وىل الإدارة من الذين
ندرك حجم حر�صهم على تطبيق القانون
والد�ستور ،لأن امل�ستقبل جمهول قد ي�أتي
�أ�شخا�ص �أخرون ي�ستغل ��ون هذه الثغرة
القانونية يف ج ��دار الدميقراطية ونعود
�إىل ديكتاتوري ��ة الأ�شخا�ص الكلية جتاه
مق ��درات الدولة �أو جزئي� � ًا جتاه مقدرات
�سلطة من �سلطاتها.
قا�ض متقاعد
ٍ
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يعقوب يو�سف جرب

ثقاف ��ة االلت ��زام متمثل ��ة باح�ت�رام احلق ��وق
العام ��ة هي �صلب رقي املجتمعات  ،وتتج�سد
ه ��ذه الثقاف ��ة يف ع ��دة م�صادي ��ق ؛ منه ��ا
امل�ساهم ��ة يف حماي ��ة املال الع ��ام واحلر�ص
عل ��ى امل�صلح ��ة العامة العلي ��ا  ،لكن هل لهذه
الثقاف ��ة يف جمتمعن ��ا وبلدن ��ا ل ��دى البع�ض
مكانة ومنزلة متقدمة ؟
تغي ��ب ه ��ذه الثقاف ��ة وتختف ��ي ل ��دى بع� ��ض
املواطن�ي�ن �سواء م ��ن كانوا يحتل ��ون مراكز
مرموق ��ة يف الدولة او يف املجتم ��ع �أو الأقل
منه ��م �ش�أن� � ًا �سواء م ��ن الطبق ��ة الو�سطى �أو
الدني ��ا  ،وال�سبب هو تراجع م�ستوى الوعي
الوطني لديهم  ،فم ��اذا نف�سر ادعاءات ه�ؤالء
ب�أنهم يطمحون �إىل بناء وطن �صالح و�آمن ؛
لكنهم ال ميتلكون م�ؤه�ل�ات البناء ؟ ما معنى
�أن يطالب ه�ؤالء مبنحهم احلريات واحلقوق
لكنه ��م بنف� ��س الوق ��ت ي�ص ��ادرون احلريات
واحلقوق العامة دون اكرتاث ودون مباالة ؟

يبدو �أن ه� ��ؤالء مل ي�ستوعبوا بعد �أ�سا�سيات
بن ��اء الوط ��ن ومل يدرك ��وا قيم ��ة امل�س�ؤولية
الوطني ��ة جت ��اه بع�ضه ��م البع� ��ض وجت ��اه
الوط ��ن برمت ��ه  ،وهنال ��ك �أمثل ��ة كث�ي�رة دالة
عل ��ى �سلوكياته ��م اخلاطئ ��ة  ،منه ��ا التجاوز
عل ��ى املمتل ��كات العام ��ة  .....تلوي ��ث البيئة
 ....ه ��در الطاق ��ة الكهربائي ��ة  ....هدر مياه
الإ�سالة  ....رم ��ي النفايات يف �أي مكان ....
خلق ال�ضو�ضاء  ....عدم احرتام الوقت ....
التفري ��ط مب�س�ؤولي ��ة الوظيف ��ة العام ��ة ....
تعاط ��ي الر�شوة م ��ن املواطن�ي�ن وابتزازهم
 ....ت�أجي ��ج ال�صراع ��ات الطائفي ��ة والقبلية
 ....التج ��اوز على النظم والآداب العامة ....
وهنالك الكث�ي�ر من الأمثل ��ة والعناوين التي
تعك� ��س انحط ��اط ه� ��ؤالء وتخلفه ��م الثقايف
والأخالقي .
وم ��ادام احلال عل ��ى هذه ال�شاكلة ف� ��إن الأمل
يت�ض ��اءل يف بن ��اء وطن متكام ��ل يعي�ش فيه

اجلميع بوئام و�سالم ونظام .
يج ��ب �أن تربز جتاه ه ��ذه امل�شكلة م�س�ؤولية
امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة واملدني ��ة والديني ��ة ،
لت�أخ ��ذ دوره ��ا يف �إ�صالح �سلوكي ��ات ه�ؤالء
 ،واع ��ادة الروح الوطنية �إليه ��م  ،وتوعيتهم
وتر�سي ��خ ملك ��ة امل�س�ؤولية الوطني ��ة لديهم ،
لأن ه� ��ؤالء ل ��و ا�ستم ��روا على ه ��ذه الطريقة
اخلاطئ ��ة  ،ف�س ��وف يتم ��ادون يف اله ��دم
والتخريب و�إ�شاعة الفو�ضى  ،وتكري�س نهج
التدم�ي�ر  ،ولو افرت�ضنا �إن ه� ��ؤالء �سيظلون
ب�ل�ا زاج ��ر �أو رادع �أو توعي ��ة فمعنى ذلك �إن
طم ��وح بن ��اء الوط ��ن واملواط ��ن ال�صاحلني
�سيظل جمرد حلم يقظة رخي�ص .
�أخ�ي�ر نقول م ��ن يفك ��ر ويطم ��ح يف ت�أ�سي�س
وطن متمدن فلن يبن ��ى الوطن عرب الفو�ضى
والعبث بل يبنى بتحمل امل�س�ؤولية الوطنية
وااللت ��زام بالقي ��م الوطني ��ة  ،لأنه ��ا عم ��اد
ومرتكز احلياة الرغيدة .

الت�سل�سل الهرمي للحريات ..العالقة بني احلرية ال�سيا�سية واحلرية االقت�صادية

ي�ؤك ��د ميلت ��ون فريدم ��ان �أن "زي ��ادة
احلري ��ة االقت�ص ��ادية ت�س�ي�ر جنب� � ًا �إىل
جن ��ب م ��ع زي ��ادة احلري ��ات املدني ��ة
وال�سيا�س ��ية ،وللدف ��اع ع ��ن ه ��ذه
الأطروح ��ة  ،قام بتطوي ��ر نظرية القوة
وت ��وازن الق ��وى لت�أخ ��ذ ه ��ذه النظرية
ال�ش ��كل الت ��ايل :التهدي ��د الأ�سا�س ��ي
للحرية هو القدرة على الإكراه � ،س ��واء
يف �أيدي ملك �أو دكتاتور �أو حكم الأقلية
�أو �أغلبية م�ؤقتة ،ويتطلب احلفاظ على
احلري ��ة �أق�ص ��ى قدر ممكن م ��ن الق�ضاء
على مثل هذا الرتكيز لل�سلطة  ،يف نف�س
الوقت الذي يتم فيه ت�شتت وتقا�سم تلك
ال�سلط ��ة التي ال ميك ��ن الق�ض ��اء عليها:
لذلك فه ��ي تتطلب نظام حتك ��م وتوازن
م ��ن خ�ل�ال حرم ��ان ال�سلط ��ة ال�سيا�سية
من ح ��ق الإ�شراف على تنظي ��م الن�شاط
االقت�ص ��ادي � ،إذ يزي ��ل ال�س ��وق م�صدر
الق ��وة الق�سري ��ة ؛ فه ��و ي�سم ��ح للق ��وة
االقت�صادي ��ة بالعمل كعامل كبح بد ًال من
تعزيز ال�سلطة ال�سيا�سية.
مبعنى �آخر  ،هن ��اك قوة �سيا�سية وقوة
اقت�صادي ��ة  ،ويتعل ��ق الأم ��ر بالف�ص ��ل
واملعار�ض ��ة بد ًال من الرتكي ��ز  ،كما كان
احل ��ال يف ال�شمولي ��ة ال�سوفيتية حيث
ترك ��زت الق ��وة االقت�صادي ��ة وال�سلط ��ة
ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن �أي ��دي البريوقراطي ��ة
احلاكمة ذاتها..
ويب ��دو �أن نظري ��ة ت ��وازن الق ��وى هذه
منطقي ��ة  ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن ميلتون
فريدمان ال ُيح ��دد بدقة �شديدة ما يعنيه

بال�سلط ��ة  ،فالقيد الذي يتم حتديده هنا
لي� ��س فق ��ط ا�ستخ ��دام الق ��وة للتقييد ،
ولك ��ن �أي�ض ًا احلواف ��ز االقت�صادية التي
ميك ��ن ا�ستخدامه ��ا لإك ��راه الآخرين...
وبالت ��ايل  ،ف� ��إن احلري ��ة االقت�صادي ��ة
�ستجع ��ل م ��ن املمك ��ن موازن ��ة ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة مع الق ��وة االقت�صادية  ،مما
�سيعزز احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة لأن الأفراد
�سيكون ��ون �أك�ث�ر حري ��ة فيم ��ا يتعل ��ق
بال�سلطة ال�سيا�سية.
ويو�ضح ميلت ��ون فريدمان هذه احلجة
مبث ��ال حري ��ة التعب�ي�ر :فف ��ي جمتمع ال
ت�سيط ��ر في ��ه ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة على
االقت�صاد  ،يكون الوكالء االقت�صاديون
على ا�ستعداد لبي ��ع ون�شر الت�صريحات
الت ��ي ي ��ديل به ��ا معار�ض ��و ال�سلط ��ة
ال�سيا�سية ، .بينما يف جمتمع ال ت�سيطر
فيه ال�سلطة ال�سيا�سية على االقت�صاد. .
تتحك ��م القوة يف االقت�صاد  ،على �سبيل
املث ��ال عندم ��ا متتل ��ك الدول ��ة و�سائ ��ل
الإنتاج  ،ال ي�ستطي ��ع معار�ضو ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة خماطب ��ة �أي �شخ� ��ص لن�شر
�أقوالهم..
ويف �ض ��وء ه ��ذا اخل ��ط م ��ن اجل ��دل ،
يب ��دو �أن ميلت ��ون فريدم ��ان حم ��ق يف
�أن زي ��ادة احلري ��ة االقت�صادي ��ة تع ��زز
احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة للأف ��راد ،و�إذا
ا�ستطعن ��ا �أن ن ��رى ب�سهول ��ة �أن ��ه م ��ن
�أج ��ل تعزي ��ز احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة  ،م ��ن
ال�ض ��روري جتزئ ��ة ال�سلط ��ة ال�سيا�سية
�إىل مراك ��ز ق ��وة متناف�س ��ة متع ��ددة ،
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ميكنن ��ا م ��ع ذل ��ك �أن نت�س ��اءل عم ��ا �إذا
كان ��ت احلري ��ة االقت�صادي ��ة ل ��ن ت�ؤدي
�إىل تركي ��ز الق ��وة االقت�صادية يف �أيدي
ع ��دد قلي ��ل من الأي ��دي  .وهذا ه ��و �أحد
االنتقادات املتك ��ررة التي يوجهها جزء
من الي�سار �ضد اقت�ص ��اد ال�سوق احلر ،
ويرد ميلت ��ون فريدمان على ه ��ذا النقد
ب�أن ��ه :ميكن ت�شتيت الق ��وة االقت�صادية
عل ��ى نطاق وا�سع  ،فال يري ��د �أي قانون
حماي ��ة �أن ي�أت ��ي من ��و مراك ��ز جدي ��دة
للق ��وة االقت�صادية على ح�س ��اب املراكز
املوجودة بالفعل.
ويف الواق ��ع  ،احلري ��ة االقت�صادي ��ة
تعن ��ي التناف�س ب�ي�ن الأف ��راد ،ومع ذلك
 ،ه ��ذا يعن ��ي �أن كل ف ��رد يتمت ��ع مبجال
م ��ن اال�ستقاللية والتحرر م ��ن الإكراه ،
وطاملا يت ��م احلفاظ على حري ��ة التبادل

الفعال ��ة  ،ف� ��إن ال�سم ��ة املركزي ��ة لآلي ��ة
ال�س ��وق هي �أنه ��ا متنع �شخ�ص� � ًا ما من
التدخ ��ل يف �ش� ��ؤون �شخ�ص �آخ ��ر فيما
يتعل ��ق مبعظ ��م �أن�شط ��ة ه ��ذا الأخ�ي�ر.
وبحكم وج ��ود البائعني الآخرين الذين
ميكن ��ه التعامل معهم  ،ويكون امل�ستهلك
حممي� � ًا م ��ن الإكراه ال ��ذي ق ��د ميار�سه
البائ ��ع عليه ؛ البائع حمم ��ي �ضد �إكراه
امل�ستهل ��ك من خ�ل�ال وج ��ود م�ستهلكني
�آخري ��ن ميكنه ��م البيع له ��م ؛ واملوظف
حممي م ��ن الإكراه من قب ��ل رئي�سه لأن
هن ��اك �أرباب عمل �آخري ��ن ميكنه العمل
لديهم � ،إلخ.
يق ��دم ميلت ��ون فريدم ��ان �أي�ض� � ًا حج ��ة
تاريخي ��ة ل�صالح �أطروحت ��ه� ،إنه يعتقد
�أن ��ه من املمك ��ن �أن ن�ستنتج من مالحظة
التاريخ �إثبات ًا ل�صالح �أطروحته القائلة

ب�أن زي ��ادة احلري ��ة االقت�صادي ��ة تعني واملدني ��ة  ،لكنه يعتق ��د �أي�ض ًا �أن احلرية
زي ��ادة احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة واملدني ��ة ال�سيا�سي ��ة ال تعني بال�ض ��رورة احلرية
فالتاريخ �شهادة ال لب�س فيها على العالقة االقت�صادي ��ة واملدني ��ة ،وبالت ��ايل  ،ف�إنه
بني احلرية ال�سيا�سية وال�سوق احلرة .ي�ؤ�س�س ت�سل�س�ل� ًا هرمي ًا بني احلريات ،
وهك ��ذا  ،يوا�ص ��ل ميلت ��ون فريدم ��ان فاحلرية االقت�صادية له ��ا الأ�سبقية على
الت�أكي ��د عل ��ى �أن "[احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة لأن الأخ�ي�رة ميكن
من الوا�ضح �أنها رافقت ال�سوق احلرة] �أن يكون لها �أحيان ًا عواقب وخيمة على
خالل الع�ص ��ر الذهبي لليون ��ان والأيام الأفراد.
الأوىل للع�ص ��ر الروماين ".لذلك  ،ومن يف الواق ��ع  ،رمب ��ا الح ��ظ ميلت ��ون
خ�ل�ال املناف�سة نف�سه ��ا ال ميكن لكل فرد فريدم ��ان �أن ��ه عندم ��ا يكت�س ��ب الأف ��راد
االعتم ��اد عل ��ى �أي ف ��رد �آخ ��ر على وجه احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة  ،على �سبي ��ل املثال
اخل�صو� ��ص  ،وم ��ع ذل ��ك  ،يب ��دو م ��ن عندم ��ا يتح ��ول نظ ��ام ا�ستب ��دادي �إىل
اخلط�أ التح ��دث عن احلري ��ة ال�سيا�سية الدميقراطي ��ة  ،ف�إنه ميك ��ن �أن ي�ستخدم
يف جمتمع مثل جمتمع اليونان القدمية حريات ��ه ال�سيا�سي ��ة اجلدي ��دة النتخاب
حيث كان ��ت العبودية موج ��ودة دائم ًا  ،الق ��ادة الذين �سيتخ ��ذون �إجراءات �ضد
وحي ��ث مل تنته �أب ��د ًا ع ��دم امل�ساواة يف احلري ��ة االقت�صادية واحلري ��ة املدنية،
احلقوق بني الرج ��ال والن�ساء وحيث  ،وميك ��ن مالحظ ��ة مث ��ال �ص ��ارخ له ��ذه
ب�ش ��كل ع ��ام  ،كان ي�سود نظ ��ام من عدم الظاه ��رة م ��ع �أملانيا يف الن�ص ��ف الأول
امل�ساواة يف احلق ��وق الطبقية املجتمع من القرن الع�شرين :ففي البداية النظام
 ،له ��ذا ال�سبب ،وحتى مع االعرتاف ب�أن اال�ستب ��دادي  ،ث ��م الدميقراطي ��ة � ..إنها
اليونان ج�سدت �سوق� � ًا حرة يف مرحلة �أغلبي ��ة دميقراطي ��ة تتمت ��ع باحلري ��ات
م ��ا م ��ن تاريخها الق ��دمي  ،وال ��ذي يبدو ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ت�سم ��ح للح ��زب
�أي�ض ًا مث ً
ريا للجدل بالن�سبة يل  ،ال ميكن باحل�ص ��ول عل ��ى ال�سلط ��ة .بينم ��ا كان
�أن تك ��ون قد ج�س ��دت منوذج� � ًا للحرية الو�ض ��ع خمتلف ًا خ�ل�ال النظ ��ام النازي
ال�سيا�سية ؛ عل ��ى الرغم من و�ضعها يف بع ��د ذل ��ك � ،إذ خف�ضت احلري ��ات املدنية
�سياقها  ،فقد تك ��ون قد ج�سدت منوذج ًا واالقت�صادية ب�شكل كبري ،لذلك يبدو من
للحري ��ة ال�سيا�سي ��ة بالن�سب ��ة لنم ��اذج ال�صحيح القول �إن احلريات ال�سيا�سية
املجتم ��ع الأخ ��رى املوج ��ودة  ،له ��ذا يف بع�ض احل ��االت ميكن �أن تتدخل يف
ال�سبب تعترب احلرية االقت�صادية قوة ال احلريات املدنية واالقت�صادية.
مركزي ��ة  ،وهو ال يعتقد فقط �أن احلرية
االقت�صادي ��ة تعن ��ي احلري ��ة ال�سيا�سية
* بروف�سور يف العلوم ال�سيا�سية
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اكت�شاف �ساللة جديدة من كورونا..
وهذه �أبرز موا�صفاتها

 متابعة :املدى

�أعلنت ال�سلطات ال�صحية يف
فيتنام�،أم�س ال�سبت ،اكت�شاف �ساللة
جديدة من فايرو�س كورونا ،تنت�شر
ب�سرعة عن طريق الهواء.
ونقلت �صحيفة "فن �إك�سربي�س" عن
وزير ال�صحة الفيتنامي جنوين ثانه
لونغ قوله� ،إن بالده اكت�شفت �ساللة
جديدة من فايرو�س كورونا ،وهي
مزيج من �ساللة كوفيد 19 -الهندية
والربيطانية ،وتنت�شر ب�سرعة عن
طريق الهواء.
وقال لونغ" :بعد �إجراء الت�سل�سل
اجليني على مر�ضى مت اكت�شافهم
حديث ًا ،اكت�شفنا �ساللة جديدة وهي
مزيج من تلك التي ظهرت يف الهند
واململكة املتحدة" ،ح�سبما نقلت
"رويرتز".

و�أ�صيب نحو � 3600شخ�ص بكورونا
يف  31من بني  63من مدن و�أقاليم يف
فيتنام منذ �أواخرني�سان  ،فيما ميثل
�أكرث من ن�صف �إجمايل الإ�صابات يف
البالد.
و�أعرب مدير الفرع الأوروبي ملنظمة
ال�صحة العاملية ،هانز كلوغه�،أول �أم�س
اجلمعة  ،عن قلقه �إزاء امل�ستوى املرتفع
النتقال العدوى بالن�سخ املتحورة
لفايرو�س كورونا كالربيطانية
والهندية.
وقال كلوغه ،يف مقابلة �صحفية" ،نعرف
مثال ب�أن بي 1617.املتحورة الهندية)
�أ�شد عدوى من بي( 117.املتحورة
الربيطانية) التي كانت يف الأ�سا�س
معدية �أكرث من الن�سخة ال�سابقة من
الفايرو�س".
ويف وقت �سابق ،قال وزير ال�صحة
الربيطاين ،مات هانكوك� ،إن املتحورة

الهندية �شكلت ما يقارب  75يف املئة من
�إ�صابات كورونا اجلديدة يف البالد.
و�أظهرت بيانات وزارة ال�صحة
الربيطانية� ،أن عدد �إ�صابات املتحورة
الهندية زاد بنحو ال�ضعف ،وهو ما
يك�شف �سرعة تف�شيها املقلقة.
لكن هذا االرتفاع كان متوقع ًا ،بح�سب
الوزير الربيطاين ،على اعتبار �أن البالد
خففت القيود املفرو�ضة ب�سبب الوباء.
وت�ؤكد منظمة ال�صحة العاملية �أن
اللقاحات املتوفرة حالي ًا متنح قدر ًا
م�ؤكد ًا من احلماية �ضد الإ�صابة
بفايرو�س كورونا امل�ستجد ،كما �أن
ال�شخ�ص الذي قد ي�صاب ،لن يعاين
الأعرا�ض الأ�شد مثل �شخ�ص مل ي�أخذ
التطعيم.
وي�ستبعد اخلرباء �أن ت�ؤدي هذه
الطفرات املتوقعة� ،إىل �إبطال مفعول
اللقاحات ،ب�شكل تام ،ويقولون �إن
�أف�ضل �سرتاتيجية لتطويق الوباء حالي ًا
هي التطعيم.
�أما يف حال لوحظ �أن طفرة من
الفايرو�س قد �صارت م�ستع�صية عن
اللقاح ،ف�إنه بو�سع �شركات الأدوية �أن
تقوم بتعديالت من �أجل �ضمان النجاعة
من جهة اخرى �أثار �إطالق بريطانيا
ا�سم "املتحور التايالندي" على ن�سخة
متحورة لفايرو�س كورونا ،حفيظة
تايالند التي اعرت�ضت على الت�سمية،
خ�صو�صا �أن التحقيقات ك�شفت �أن �أول
�إ�صابة به كانت ل�شخ�ص قادم من م�صر.
وطلبت احلكومة التايالندية من

املواطنني عدم ت�سمية ال�ساللة اجلديدة
من كورونا التي مت اكت�شافها يف اململكة
املتحدة بـ"املتحور التايالندي".
وقال الدكتور �سوباكيت �سرييالك،
رئي�س ق�سم العلوم الطبية بتايالند
(�" :)DMSإذا كان الأ�صل من م�صر،
فال ينبغي �أن يطلق عليه ا�سم املتحور
التايالندي".
و�أ�ضاف" :هذا م�شابه ملا حدث
يف اليابان عندما وجدوا املتحور
الربازيلي� ..أبلغوا �أنها �ساللة
برازيلية ..لذلك ينبغي �أن ي�سمى هذا
املتحور امل�صري".
وجاء تعليق ال�سلطات يف تايالند
بعد �أن �أعلنت هيئة ال�صحة العامة يف
�إجنلرتا �أنها اكت�شفت متغري ًا جديد ًا مت
اكت�شافه لأول مرة يف تايالند .و�أكدت
تايالند �أن املتحور لفايرو�س كورونا
وجد عند الأ�شخا�ص الذين قدموا �إىل
اململكة املتحدة من م�صر.
و�سجلت بريطانيا �أكرث من � 100إ�صابة
بن�سخة متحورة لكورونا �أطلقت عليها
ا�سم "املتحور التايالندي".
و�أكد م�س�ؤولو ال�صحة بربيطانيا
يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع �أنه
مت اكت�شاف  109حاالت من النوع
التايالندي املعروف با�سم ""C.36.3
يف البالد.
وعلى الرغم من �أنه مل يتم �إدراجه حتى
الآن كمتغري مثري للقلق� ،إال �أن الهيئات
ال�صحية يف البالد تراقب معدل الإ�صابة
عن كثب

كورونا

المتعافون من كورونا قد يمتلكون مناعة
�ضد الفايرو�س ت�ستمر مدى الحياة

 متابعة :املدى
تو�صلت درا�ستان حديثتان �إىل �أن املناعة
�ضد فايرو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد-
 )19قد ت�ستمر �سنوات ،ورمبا مدى
احلياة؛ مما يفتح �أم ًال كبري ًا يف ال�سيطرة
عليه .فما تفا�صيل هذه الدرا�سة؟ اجلواب
هنا مع �آخر املعطيات البحثية والدرا�سات
التي �صدرت حول الفايرو�س ولقاحاته.
بد�أ مع املناعة لفايرو�س كورونا ،حيث
تو�صلت الدرا�ستان �إىل �أن املناعة �ضد
فايرو�س كورونا تدوم ملدة عام على
الأقل ،ورمبا مدى احلياة ،وتتح�سن
مبرور الوقت ،خا�صة بعد التطعيم ،وفق ًا
ملا قالته و�سائل �إعالم ،منها نيويورك
تاميز ()The New York Times
بتقرير لكري�ستوفر كابوزييلو ،ودويت�شه
فيلله.
الدرا�سة الأوىل ن�شرت يف جملة نيت�شر
( ،)Natureووجدت �أن اخلاليا التي

حتتفظ بذاكرة فايرو�س كورونا تبقى يف
نخاع العظام ،وقد تفرز الأج�سام امل�ضادة
كلما دعت احلاجة.
وكتب الباحثون يف "نيت�شر" �أنه
با�ستمرار مت الك�شف عن اخلاليا املناعية
البائية ( )memory B cellsاملنت�شرة
واملوجهة �ضد بروتني "ال�شوكة"
( )Spikeيف الأفراد املتعافني ،وب�شكل
عام ،ظهر �أن عدوى كورونا حتفز
ا�ستجابة مناعية قوية خا�صة وطويلة
العمر يف الب�شر.
�أما الدرا�سة الثانية فن�شرت يف موقع
بيو�آركيف ( ،)BioRxivوقالت �إن
اخلاليا املناعية البائية التي حتتفظ
بذاكرة لفايرو�س كورونا ت�ستمر يف
الن�ضج ،وت�صبح �أقوى ملدة � 12شهر ًا
على الأقل بعد الإ�صابة الأولية بفايرو�س
كورونا.
وكتب الباحثون يف الدرا�سة الثانية
�أن البيانات ت�شري �إىل �أن املناعة لدى
الأ�شخا�ص املتعافني �ستكون طويلة

الأمد ،و�أن الأفراد املتعافني الذين يتلقون
لقاحات احلم�ض النووي الريبوزي
املر�سال ( )messenger RNAاملتاحة
�سينتجون �أج�سام ًا م�ضادة وخاليا ذاكرة
املناعة البائية ،التي يجب �أن ت�شكل
وقاية �ضد ال�سالالت املنت�شرة لفايرو�س
كورونا.
و�أ�ضافوا �أنه �إذا تطورت ا�ستجابات
الذاكرة (املناعية) بطريقة مماثلة يف
الأفراد الذين مت تلقيحهم ،ف�إن التعزيز
الإ�ضايف (التلقيح بجرعة معززة من لقاح
كورونا) يف الوقت املنا�سب باللقاحات
املتاحة ميكن �أن يغطي معظم ال�سالالت
املثرية للقلق.
فعند مواجهة الفايرو�س �أول مرة ،تتكاثر
اخلاليا البائية ب�سرعة ،وتنتج �أج�سام ًا
م�ضادة بكميات كبرية .ومبجرد �أن
تتم ال�سيطرة على العدوى احلادة ،ف�إن
عدد ًا �صغري ًا من اخلاليا ي�أخذ مكان ًا يف
نخاع العظم ،وي�ضخ بثبات م�ستويات
متوا�ضعة من الأج�سام امل�ضادة.

ف���������ي م�����ق�����اب�����ل�����ة م���ع���ه

الفيل�سوف الإيطالي روبرتو �إ�سبوزيتو يناق�ش ال�سيا�سة الحيوية للمناعة في زمن الوباء
 ترجمة :املدى

قام الفيل�سوف الإيطالي روبرتو �إ�سبوزيتو بت�أليف العديد من الكتب
الم�ؤثرة ،بما في ذلك ثالثية (�أ�صل وم�صير المجتمع) التي ترجمت
الى االنكليزية ون�شرتها مطبعة جامعة �ستانفورد عام  2004؛ وكانت قد
ن�شرت في الأ�صل باللغة الإيطالية عام  ،1998و(المناعة  :حماية ونفي
المجتمع) التي ن�شرت باالنكليزية في عام  2011؛ و ُن�شرت في الأ�صل
باللغة الإيطالية عام  ،2002و(ال�سيا�سة الحيوية والفل�سفة) التي ترجمها
تيموثي كامبل ون�شرتها مطبعة جامعة ميني�سوتا عام  2008؛ و ُن�شرت
في الأ�صل باللغة الإيطالية في عام  ،2004وفي هذه الأعمال ،يو�ضح
�إ�سبوزيتو العالقة بين المجتمع و�آليات التح�صين في ال�سيا�سات الحيوية
الحديثة،

وميي ��ز ال�سيا�س ��ة احليوي ��ة احلديث ��ة من
خ�ل�ال التوت ��ر ب�ي�ن العي� ��ش يف املجتم ��ع
وحت�صني ال�سكان م ��ن الأخطار التي تهدد
�صحته ��م ،فعلى الرغم م ��ن �أن هذه الآليات
املناعي ��ة �ضروري ��ة� ،إال �أنه ��ا متي ��ل �أي�ض ًا
�إىل تقوي�ض متطلب ��ات احلياة املجتمعية،
و�إذا مت جت ��اوز ح ��د معني ،ميك ��ن للآليات
املناعي ��ة �أن تنقلب �ض ��د املجتمع املفرت�ض
حمايته ،ونظر ًا لأهمية العالقة بني املناعة
واملجتم ��ع يف �أعمال روبرت ��و �إ�سبوزيتو
 ال ��ذي يعمل حالي ًا م ��ن منزله يف نابويل–�أجريت معه هذه املقابلة التي دار فيها :
 لق ��د قل ��ت �إن فك ��رة احل�صان ��ة الت ��ي عمل ��ت
عليه ��ا بالفعل مهم ��ة للغاية يف ه ��ذه الأزمة ،كيف
ت ��رى العالقة بني املناعة الفايرو�س ��ية واحل�ص ��انة
ال�سيا�سية �أو ال�سيا�سية احليوية ؟
 نح ��ن جميع� � ًا ن�سع ��ى �إىل احل�صان ��ةب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر ،حت ��ى �أن هن ��اك تطبيق� � ًا
يف �إيطالي ��ا،مت تطوي ��ره لتتب ��ع احلركات
و�إخطار الأ�شخا�ص عند تعر�ضهم ل�شخ�ص
م�ص ��اب ،حت ��ى �أقنع ��ة الوج ��ه والتباع ��د
االجتماع ��ي ه ��ي جزء من املوق ��ف املناعي
جت ��اه التفاعل الب�ش ��ري ،لذا ،ف� ��إن املناعة
ه ��ي جوهر احلي ��اة اليومية الي ��وم ،طبع ًا
للح�صان ��ة �أبعاد خمتلفة �سيا�سي ًا وقانوني ًا
واجتماعي� � ًا وطبي� � ًا ،لذلك دعون ��ا نقول �إن
عملي ��ة التح�صني لها تاري ��خ �أطول بكثري،
م ��ن بع�ض النواحي ،يتزام ��ن تاريخها مع
تاري ��خ احلداثة نف�سه ��ا� ،إذ ن�ش�أت احلداثة
عل ��ى وجه التحدي ��د من احلاج ��ة �إىل بناء
احلماية عندما ُفق ��دت الأدوات الدينية من
الع�ص ��ور الو�سط ��ى ،وكان احلداثيون هم
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ر�أوا �أنف�سهم معر�ضني

للعدي ��د م ��ن املخاط ��ر وب ��د�أوا يف بن ��اء
�أجه ��زة مناعي ��ة حلماي ��ة �أنف�سهم ب ��د ًال من
االعتم ��اد على نوع من اخلال� ��ص من الله،
كان �أه ��م واح ��د من بني ه ��ذه الأجهزة هو
الدول ��ة ،فالدولة ه ��ي جه ��از مناعي عظيم
حلماي ��ة احلياة ،كما ق ��ال هوبز ،والقانون
ه ��و �أي�ض� � ًا جه ��از مناع ��ي �ض ��د النزاعات
الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تدم ��ر املجتمع ،ويف
الع�ص ��ر احلديث ،كان هن ��اك ت�سارع �شديد
يف احلاج ��ة �إىل الأم ��ن املناع ��ي ،واليوم،
�أ�صبح ��ت املناعة ،يف ر�أي ��ي ،املحور الذي
ي ��دور حول ��ه كل كوننا الرم ��زي احلديث،
ومع ذل ��ك ،ف�إن املناعة �أم ��ر متناق�ض :فهي
تول ��د خماطر�أي�ض� � ًا ،ولربط ه ��ذا بالأزمة
املعا�ص ��رة� ،أثناء الوب ��اء� ،أ�صبح التداخل
ب�ي�ن ال�سيا�سة والطب مركزي� � ًا متام ًا ،فمن
ناحية� ،أ�صب ��ح الطب م�سي�س� � ًا يف الأزمة،
كم ��ا يت�ض ��ح م ��ن ال�صراع ��ات ب�ي�ن علم ��اء
الفايرو�سات وعلماء الأوبئة حول ما يبدو
�أنه �أ�سئلة علمية بحتة ،وهذه ،يف الواقع،
هي �أي�ض ًا ذات طبيعة اجتماعية وجغرافية
�سيا�سي ��ة ،وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى� ،أ�صبحت
ال�سيا�س ��ة ذات طاب ��ع طب ��ي ،حي ��ث تعامل
املواطن على �أنه مري�ض يحتاج �إىل رعاية
دائمة ،وحت ��ول االنحراف االجتماعي �إىل
ا�ضط ��راب وبائ ��ي يجب عالج ��ه �أو قمعه،
وبالطب ��ع ،هذا ل ��ه عواقب وخيم ��ة للغاية،
�إذ �إن تكلي ��ف الأطب ��اء مبهم ��ة �صنع القرار
ال�سيا�س ��ي ،م ��ن ناحي ��ة ،يقل ��ل ب�ش ��دة من
نطاق العمل ال�سيا�سي،ويجعل االنحراف
حالة مر�ضية.
 هل ترى فرق ًا بني ال�س�ت�راتيجيات ال�سيا�سية
لبع�ض ال ��دول الأوروبية والوالي ��ات املتحدة على

�سبي ��ل املث ��ال؟ يف الوالي ��ات املتح ��دة �أو اململك ��ة
املتحدة ،كان النا�س يتحدثون عن مناعة القطيع،
بينم ��ا �سرعان ما اجتهت احلكوم ��ات يف �إيطاليا
�أو فرن�سا �إىل الإغالق؟
(مناع ��ة القطيع) هي كلم ��ة ممتعة ،وهيت ّذكرنا مبفهوم فوكو عن ال�سلطة الرعوية
�راع لل�سكان
بق ��در م ��ا تعم ��ل احلكوم ��ة ك � ٍ
كقطي ��ع ،نع ��م ،هن ��اك اخت�ل�اف وا�ض ��ح
متام� � ًا ب�ي�ن �سيا�س ��ات ال ��دول الالتيني ��ة،
مث ��ل �إ�سباني ��ا و�إيطاليا وفرن�س ��ا ،التي مت
�إغالقها جميع ًا ،وبع� ��ض البلدان الأخرى،
ففي البداية مت �إغ�ل�اق �إيطاليا فقط ،ولكن
بع ��د ذل ��ك تبعه ��ا الآخ ��رون ب�سرع ��ة ،على
اجلان ��ب الآخ ��ر ،حاول ��ت اململك ��ة املتحدة
والوالي ��ات املتح ��دة وحت ��ى بع� ��ض دول
�أوروبا ال�شمالية مث ��ل ال�سويد يف البداية
اتب ��اع م�س ��ار مناعة القطيع ه ��ذا ،لكن هذا
االختي ��ار ،ب�صراحة ،هو �ش ��كل من �أ�شكال
حت�سني الن�سل ،ويف بع�ض النواحي حتى
غ�ي�ر �سيا�سي ،لأنه ي�ستتبع موت عدد كبري
من النا� ��س الذي ��ن كان ��وا �سيعي�شون لوال
ذل ��ك ،وم ��ن �أج ��ل تطوي ��ر مناع ��ة القطيع،
ف� ��إن العدي ��د م ��ن الأ�شخا� ��ص الأ�ضع ��ف
حمك ��وم عليه ��م بامل ��وت ،كم ��ا اع�ت�رف

بوري� ��س جون�س ��ون �أي�ض� � ًا عندما ق ��ال �إن
«العديد من العائ�ل�ات �ستفقد �أحباءها قبل
�أوانه ��م» ،ومع ذل ��ك� ،سرعان ما غريت هذه
البلدان م�سارها .واختارت اململكة املتحدة
والواليات املتح ��دة �أي�ض ًا عمليات الإغالق
يف نهاي ��ة املط ��اف ،و�إن كان ��ت ب�أ�ش ��كال
خمتلفة عم ��ا �شهدناه يف �أوروب ��ا القارية،
لنفرت� ��ض �أن تقييم ��ي ملناع ��ة القطي ��ع هو
تقيي ��م �سلبي �إىل حد م ��ا :فهو يعمل ك�شكل
م ��ن �أ�ش ��كال �أمرا� ��ض املناعة الذاتي ��ة� ،أي
�أن ��ه يحاول حماية احلي ��اة من خالل موت
ج ��زء من ال�سكان ،ويعتم ��د ال�شكل الوحيد
غري ال�سلبي للمناعة على م�ستوى ال�سكان
 �أي املناعة الت ��ي ال تعتمد على الت�ضحيةبال�ضحاي ��ا الأبرياء  -عل ��ى اكت�شاف لقاح،
ويتعار� ��ض الإغالق املناع ��ي ،مبا يتجاوز
ح ��د ًا معين� � ًا ،م ��ع كل م ��ن احلري ��ة الفردية
ومتطلب ��ات احلي ��اة كمجتم ��ع ،ل ��ذا ف� ��إن
عمليات الإغالق هي �أي�ض� � ًا �أجهزة مناعية
حمفوف ��ة باملخاط ��ر ت�سب ��ب العدي ��د م ��ن
امل�ش ��كالت التي مل نكت�شفها �إال منذ �أ�سابيع
قليل ��ة .لك ��ن ،يف ر�أيي ،ال ت ��زال �أف�ضل من
مناعة القطيع.

 يقال �إن �إجراءات التباعد االجتماعي والعزلة
تقو� ��ض الن�سيج االجتماع ��ي .هل توافق على هذا
الر�أي؟
التعبري عن التباعد االجتماعي متناق�ضمتام ًا ،ال ميكن �أن يكون التباعد اجتماعي ًا،
كم ��ا �أن التباعد دائم ًا ما ينتج عنه ت�أثريات
�إزال ��ة اال�شرتاكي ��ة وتقليل �أ�ش ��كال احلياة
املجتمعي ��ة -يف ر�أي ��ي  -كما هو احلال مع
املناعة� ،إنه ��ا م�س�ألة قيا�س لإيجاد التوازن
ال�صحي ��ح ،مبعن ��ى �أن جمي ��ع الأج�س ��ام
الب�شري ��ة واالجتماعية حتت ��اج �إىل درجة
معينة م ��ن التح�صني ،ولك ��ن يجب توخي
احلذر م ��ن التطرف ،فال يوج ��د فرد واحد
�أو ج�سد اجتماعي لي�س لديه جهاز مناعة،
و�إنه �سيموت ب ��دون حماية ودرجة معينة
من التح�ص�ي�ن� ،إن نظ ��ام املناعة �ضروري
للبق ��اء ،ولكن عندما يتج ��اوز عتبة معينة،
ف�إن ��ه يبد�أ يف تدم�ي�ر اجل�سم ال ��ذي يهدف
�إىل الدف ��اع عنه ،ويتم جت ��اوز هذه العتبة
متام� � ًا عندما يتطل ��ب التباع ��د االجتماعي
متزيق ًا تام� � ًا للروابط االجتماعية ،يف تلك
اللحظ ��ة ،ي�صب ��ح نزعة معادي ��ة للمجتمع.
وم ��ن الوا�ض ��ح �أن الن�سي ��ج االجتماعي ال
ي�صمد �إىل ما وراء م�ستوى معني بل يتفكك

� أظ����ه����ر ال����وب����اء م�����دى ع���م���ق ال��ل�ام���������س����اواة ف����ي م��ج��ت��م��ع��ن��ا
وفعال
 هنالك حاجة �إلى �صراع �سيا�سي من �أجل �إجراء تغيير حقيقي ّ

ثم ينهار� ،إن �أهم ما مييز حالة الإن�سان هو
العالقات االجتماعي ��ة ،فاحلياة بدون مثل
ه ��ذه العالق ��ات ،ال ميك ��ن �أن حتاف ��ظ على
املجتمع لفرتة طويلة ؛بل �سيكون جمتمع ًا
قائم ًا بالكامل على احلياة املجردة ،لكنه لن
ي�ستحق العي�ش.
 املنطق ��ة الت ��ي ت�أثرت ب�ش ��دة به ��ذه الأزمة هي
اجلامع ��ة ،ففي الوق ��ت احلايل ،يت ��م �إجراء جميع
الأبح ��اث والتدري�س عرب الإنرتن ��ت ،ما ر�أيك يف
هذا التحول الرقمي لنظام التعليم العايل؟
�أعتق ��د� ،إىل ح ��د ما� ،أن ه ��ذه الطريقة لها�أي�ض� � ًا بع� ��ض املزاي ��ا الي ��وم ،عل ��ى �سبيل
املث ��ال ،ال ي ��زال ي�سم ��ح بجه ��ات ات�ص ��ال
مثل (�سكاي ��ب) ،ولكن حتى ه ��ذه الطريقة
الت ��ي �أعتربه ��ا ،يف ح ��د ذاته ��ا� ،سلبية يف
الغال ��ب ،لأنها ت�ؤدي �أي�ض ًا �إىل نزع الطابع
االجتماع ��ي .كم ��ا �أن جمي ��ع املجموع ��ات
البحثي ��ة وجمموعات الدرا�س ��ة واملكتبات
واحل ��رم اجلامع ��ي والكلي ��ات اجلامعي ��ة
معر�ض ��ة خلط ��ر ال ��زوال فال�صف ��وف
الدرا�سي ��ة الرقمي ��ة بالكامل لي�س ��ت بدي ًال
منا�سب� � ًا للحي ��اة الطالبي ��ة� ..إن التدري�س
ع�ب�ر الإنرتنت �ضروري .وال ي ��زال �أف�ضل
م ��ن ال �شيء ،لكن يج ��ب �أن يكون حمدود ًا
يف تطبيقه.
 دعون ��ا ننتق ��ل �إىل اجلان ��ب االقت�ص ��ادي
للوب ��اء للحظ ��ة فم ��ن ناحي ��ة ،مت �إغالق االقت�ص ��اد
لأ�س ��باب طبي ��ة ،ولك ��ن من ناحي ��ة �أخ ��رى ،هناك
بع�ض القطاعات التي ت�س ��تفيد من ��ه ،مثل القطاع
الرقم ��ي� ،إذ ت�س ��تفيد �ش ��ركات مث ��ل �أم ��ازون
م ��ن الأزم ��ة ،بينم ��ا يتعني عل ��ى العامل�ي�ن يف هذه
القطاع ��ات العمل بجد وتعري�ض �أنف�س ��هم ملخاطر
كبرية للإ�ص ��ابة .وينطبق هذا �أي�ض� � ًا ،على �سبيل
املث ��ال ،عل ��ى الطاقم الطب ��ي وعمال امل�ص ��انع ،ما
ر�أيك بهذا؟
 ُتظه ��ر ه ��ذه الأزمة الوبائي ��ة مدى عمقع ��دم امل�س ��اواة يف جمتمعن ��ا� ،إذ �أ�صب ��ح
لالقت�ص ��اد وال�صح ��ة العام ��ة الآن ت�أث�ي�ر
�سلبي على بع�ضهما البع�ض ،حيث تقو�ض
املتطلب ��ات الطبي ��ة ب�ش ��كل فع ��ال ال ��دورة
االقت�صادية،وكم ��ا قلت ��م .بع�ض الوظائف
ت�ستم ��ر ،والعدي ��د من الوظائ ��ف الأخرى
ال ت�ستم ��ر ،ولكن الأهم من ذلك� ،أن العمال
الأ�ضع ��ف ،مث ��ل املهاجري ��ن ،معر�ض ��ون
للمخاط ��ر ،يف حني يُ�سم ��ح للعمال الأكرث
حماية بتجن ��ب هذه املخاط ��ر ،لقد ُق�سمت
تداب�ي�ر ال�صح ��ة العام ��ة االقت�ص ��اد �إىل
ق�سم�ي�ن ،فه ��و يفاق ��م التميي ��ز املوج ��ود
بالفعل يف اقت�صادنا بني العمال امل�ست َغلني
وبع�ض الفئات املتميزة التي ت�ستفيد مالي ًا
حتى من هذا الوباء مثل جوجل و�أمازون،
ولك ��ن �أي�ض� � ًا هن ��اك جمموع ��ات �صناعية
كبرية ت�ستغل هذه الأزمة لزيادة �أرباحها،
و�أ�صبح عمال هذه ال�شركات ،مثل �سائقي

التو�صيل ،وعم ��ال امل�ستودعات ،وغريهم
كث�ي�رون ،يف حال ��ة �شب ��ه عبودي ��ة� ،إنه ��م
يفعل ��ون كل �شيء للحف ��اظ على وظائفهم،
لكنه ��م ي�ضط ��رون �إىل العم ��ل يف بيئ ��ات
خطرة ب�ش ��كل متزايد .م ��ن وجهة نظري،
هذا يدل عل ��ى �أن جمتمعنا الر�أ�سمايل هو
يف الأ�سا� ��س جمتم ��ع غ�ي�ر متكافئ ،ويف
املواق ��ف احلرج ��ة ،ي�صب ��ح ه ��ذا التفاوت
�أكرث و�ضوح ًا..
 يف كتاباتك تذكر بانتظام «ال�سيا�سات احليوية
الإيجابية» كطريقة بديلة للعي�ش مع بع�ضنا البع�ض،
على عك�س �سيا�سات ثانوية ،ف�إن ال�سيا�سة احليوية
الإيجابي ��ة �س ��تعرف كي ��ف ت�ؤكد احلي ��اة دون خلق
ردود فعل ذاتية .ماذا يعني ذلك اليوم؟
 الفايرو� ��س ه ��و حقيق ��ة للأ�س ��ف ول ��ننتمك ��ن م ��ن اله ��روب من ��ه يف �أي وق ��ت
قري ��ب .وطامل ��ا ال يوجد لق ��اح ،ف�سن�ضطر
�إىل التعاي� ��ش م ��ع الفايرو� ��س بداف ��ع
ال�ض ��رورة .لك ��ن ه ��ذه لي�س ��ت �سيا�س ��ة
بيولوجي ��ة �إيجابية .وبد ًال من ذلك ،يركز
ال�ش ��كل الإيجاب ��ي لل�سيا�س ��ات احليوي ��ة
عل ��ى اال�ستثم ��ارات ال�ضخم ��ة يف مرافق
ال�صح ��ة العام ��ة ،وبن ��اء امل�ست�شفي ��ات،
وجعل الأدوية مي�سورة التكلفة �أو �إعطاء
الأدوي ��ة جمان� � ًا ،واحلف ��اظ عل ��ى ظروف
معي�شية مريحة لل�سكان ،وحماية الأطباء
واملمر�ض ��ات الذي ��ن ماتوا �أثن ��اء الوباء.
عل ��ى �سبيل املث ��ال ،يعلم اجلمي ��ع �أنه يف
�إفريقيا ،حتى قبل هذا الوباء ،كانت هناك
م�شاكل خط�ي�رة مع الأمرا� ��ض املتوطنة،
مث ��ل الإي ��دز والإيب ��وال ،وملواجه ��ة ه ��ذه
الأزم ��ات ،عل ��ى �ش ��ركات الأدوي ��ة خف�ض
�أ�سعار الأدوي ��ة �إذ يتم زيادتها الآن ب�شكل
م�صطنع عرب حق ��وق امللكية الفكرية على
ح�س ��اب حياة الأفارقة� ،سيتم �إنقاذ الكثري
من الأرواح �إذا انخف�ضت الأ�سعار ،وهذه
املعرك ��ة �ض ��د ال�صناع ��ات الدوائي ��ة �أم ��ر
بال ��غ الأهمي ��ة ،ه ��ذا م ��ا ميك ��ن �أن �أ�سميه
�ش ��ك ًال �إيجابي� � ًا لل�سيا�س ��ة احليوي ��ة ،من
وجه ��ة نظ ��ري ،تعني ال�سيا�س ��ة احليوية
الإيجابية �أي�ض� � ًا ،على �سبيل املثال� ،إلغاء
خ�صخ�صة �إم ��دادات املي ��اه ،وا�ست�صالح
الغاب ��ات وحمايته ��ا ،وكذل ��ك مكافح ��ة
ع ��دم امل�س ��اواة الت ��ي ذكرته ��ا للت ��و .ففي
�إيطالي ��ا ،كانت هناك معرك ��ة كبرية حول
�إبق ��اء �إم ��دادات املياه علني ��ة والدفاع عن
الأرا�ض ��ي العام ��ة ،لك ��ن ه ��ذه املب ��ادرات
تتعط ��ل حال ًي ��ا ب�سب ��ب تداب�ي�ر مكافح ��ة
الوب ��اء ،يج ��ب ا�ستئناف ه ��ذه الن�ضاالت
كج ��زء م ��ن �إع ��ادة الهيكل ��ة اخل�ض ��راء
لالقت�ص ��اد -يف الوقت احلايل  -التعاي�ش
م ��ع الفايرو� ��س ه ��و الو�ض ��ع ال ��ذي نحن
في ��ه ،لكنه لي�س خيارنا ،ميكن للإجراءات
الأخ ��رى الت ��ي ذكرتها �أن تر�س ��ي �سيا�سة
�إيجابية ومفيدة حلياة الإن�سان
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على الرغم من وقوع حوادث هذه الرواية يف كينيا املعا�صرة
ف�إن جميع ال�شخو�ص من ن�سج اخليال .و�أما املجيء على ذكر
�أ�س ��ماء من �أمثال "جومو"" ،كينيات ��ا" ،و"واياكي" ،فقد كان
�أم ��ر ًا ال مندوحة عنه باعتبارها متثل ق�س ��م ًا من تاريخ بالدنا
وم�ؤ�س�س ��اتها .بي ��د �أن املواقف وامل�ش ��كالت حقيقية متام ًا –
وحقيقي ��ة �إىل حد م� ��ؤمل يف بع�ض الأحيان بالن�س ��بة لأولئك
الفالح�ي�ن الذين حارب ��وا الربيطانيني ويرون الآن �أن كل ما
حارب ��وا من �أجله قد ُن ّحي جانب ًا .نغوجي واثيونغو ها هو
ذا (ميوغو) تنه�ش ��ه الهواج�س م�ستلقي ًا على ظهره �شاخ�ص ًا
بب�ص ��ره �إىل ال�س ��قف .ثم ��ة خ�ص ��ل هام ��دة من احل�ش ��ائ�ش
وال�س ��رخ�س تته� �دّل من �س ��قيفة الق�ش وتتجه كلها �ص ��وب
قلبه .وها هي قطرة من املاء ال�صايف تتدىل فوقه مبا�شرة.

ف��ي��ل��م ع���راق���ي ي��ح�����ص��د اجل����ائ����زة الأوىل يف م���ه���رج���ان ال��ك��وي��ت

امل������������خ������������رج :ج����������ائ����������زة م������ه������م������ة لأن����������ه����������ا م����������ن "ال��������ك��������وي��������ت"
ب���ط���ل���ة ال���ف���ي���ل���م :ال�������ش���خ�������ص���ي���ة ا����س���ت���ه���وت���ن���ي لأن�����ه�����ا م���رت���ب���ط���ة ب���احل���رب

عامر م�ؤيد

ح

ول العا

ح�ص ��د الفيل ��م العراق ��ي "الر�س ��الة
االخ�ي�رة" عل ��ى اجلائ ��زة الأوىل
ك�أف�ض ��ل فيل ��م عرب ��ي يف مهرج ��ان
الكوي ��ت لل�سينم ��ا اجلدي ��دة بدورته
الأوىل للمخ ��رج م�ل�اك عب ��د عل ��ي،
�ضمن فئ ��ة الأفالم الروائي ��ة العربية
الق�صرية ،وال ��ذي �أقيم يف الفرتة من
 27 – 25مايو� /أيار احلايل.
وق ��ال خم ��رج الفيل ��م يف ت�صري ��ح

لم

لـ(امل ��دى) ان "فيل ��م الر�سالة االخرية
�سيناري ��و واخ ��راج م�ل�اك عب ��د علي
متثيل �صفا جنم ،يو�سف طالب ،مهند
�س ��تار� ،ض ��يف ال�ش ��رف م ��ازن حممد
م�ص ��طفى ،مدير ت�ص ��وير ن ��ور الدين
�ساري".
وا�ض ��اف ان "ه ��ذه اجلائ ��زة العربية
االوىل للفيل ��م حي ��ث حق ��ق جائ ��زة
حملي ًا يف مهرحان القمرة ال�سينمائي
يف الب�ص ��رة وم ��ازال الفيل ��م يف
م�سريته املهرجانية" .وذكر مالك عبد

عل ��ي ان "اجلائزة مهم ��ة النها من بلد
عرب ��ي مناف�س بال�س ��ينما هو الكويت
والفيلم م�س ��توحى من ر�سالة انتحار
الكاتبة الربيطاني ��ة فرجينيا وولف،
حيث عك�س ��ت على بطلة الفيلم �ص ��فا
جن ��م التي تتدمر حياتها ب�س ��بب عدم
االجن ��اب وال�س ��بب يع ��ود لت�أث�ي�رات
اال�ش ��عة الناجت ��ة م ��ن احل ��رب عل ��ى
االجن ��اب وك�ث�رة االمرا� ��ض" .وبني
ان "الفيلم انتج عام  ٢٠١٩ومت دعمه
من قبل مدينة بغ ��داد لالعالم املتمثلة

بك ��رمي عا�ش ��ور وجمموع ��ة احلنظل
يف تقدميها الدعم املادي والت�سويقي
للفيلم".
بطل ��ة الفيل ��م �ص ��فا جن ��م يف حديثها
لـ(امل ��دى) ذك ��رت ان "املخ ��رج عندما
عر�ض الق�ص ��ة عليها ك ��ي تكون بطلة
ه ��ذا الفيل ��م وجدت نف�س ��ها يف الدور
ملا فيه من واقعية وارتباطه مبخلفات
احلروب التي �س ��ببت للبطلة �سل�سلة
من االنتكا�س ��ات النف�سية فهي تعي�ش
يف �أزم ��ة وانهيارات متتالية ب�س ��بب

عقمه ��ا الذي ي�ؤث ��ر عليها ومينعها من
مزاولة عي�ش حياتها ب�صورة طبيعية
فوج ��دت نف�س ��ي داخ ��ل �ص ��راع هذه
ال�شخ�ص ��ية وب ��د�أت بالتح�ض�ي�ر له ��ا
نف�سيا وج�سديا".
وا�ضافت انه "مت الت�صوير يف بغداد
مبواق ��ع متفرق ��ة بني املطع ��م الرتكي
وج�س ��ر االح ��رار و�ض ��فاف نهر دجلة
وعندم ��ا �أ�ص ��بح الفيل ��م جاهزا �س ��نة
 2019توقعت �أن يح�ص ��ل الفيلم على
جوائ ��ز عدة" .وا�ش ��ارت جنم اىل ان

"�ص ��ناعة الفيلم وعر�ض ��ه هو اجناز
بح ��د ذات ��ه اما ه ��ذه اجلائ ��زة تعطي
دفع ��ة امال وحافزا للتق ��دم وب�أن نحن
ك�صناع �س ��ينما قادرين على املناف�سة
وه ��ذا �أت ��اح لن ��ا فر�ص ��ة �أف�ض ��ل يف
حياتنا املهنية".
وك�ش ��فت جن ��م ع ��ن "ت�ص ��وير فلمه ��ا
الروائ ��ي الطوي ��ل االول كممثل ��ة
م ��ع فري ��ق �إنت ��اج عاملي و�س ��وف يتم
االعالن عن التفا�ص ��يل بنهاية ال�ش ��هر
القادم".

�أ�شهر احل�سابات على من�صة "�إن�ستغرام" ...مي�سي يتخلف عن رونالدو كثرياً
يت�صدر العب كرة القدم الربتغايل وجنم
ن��ادي يوفينتو�س الإي �ط��ايل ،كري�ستيانو
رون � ��ال � ��دو ،ق��ائ �م��ة الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص الأك �ث�ر
�شهرة على من�صة التوا�صل االجتماعي
"�إن�ستغرام".
وك��ان رون��ال��دو ال�شخ�ص الأك�ث�ر متابعة
عرب املن�صة بنحو  271مليون متابع حتى
�شباط  ،2021وذلك بعد احل�ساب الر�سمي
لـ"�إن�ستغرام" نف�سها وال��ذي يتابعه �أكرث
م��ن  380م�ل�ي��ون م �ت��اب��ع ،بح�سب موقع

الإح�صاءات "�ستاتي�ستا".
وفيما يلي احل�سابات الأك�ثر �شعبية عرب
من�صة ال�صور والفيديوهات ال�شهرية:
كري�ستيانو رونالدو  271مليون متابع
�آريانا غراندي  227مليون متابع
دواين جون�سون  224مليون
متابع
 221مليون
كيلي ج�ي�نر
متابع
�سيلينا غوميز  217مليون

متابع
كيم كاردا�شيان  210مليون متابع
ليونيل مي�سي  191مليون متابع
 169مليون متابع
بيون�سي
جا�سنت بيرب  167مليون متابع
جت � � � ��اوز ع�� � ��دد م �� �س �ت �خ��دم��ي
امل �ن �� �ص��ة م��ل��ي��ار م �� �س �ت �خ��دم
ن�شط ��ش�ه��ري��ا يف منت�صف
ع� ��ام  ،2018وج �م �ه��وره��ا
غ��ال �ب��ا م��ن ال �� �ش �ب��اب ،ت�شري

البيانات احلديثة �إىل �أن حوايل  %60من
امل�ستخدمني يف الواليات املتحدة ترتاوح
�أعمارهم بني  34عاما �أو �أقل.
العديد من امل�شاهري والريا�ضيني حتولوا
�إىل م�ت�ح��دث�ين ب��أ��س�م��اء ع�لام��ات جت��اري��ة
ليحققوا دخ�لا �إ�ضافيا من خ�لال �إعالنات
و�سائل التوا�صل االجتماعي واملحتوى
امل ��دع ��وم .ي�ب�ل��غ م�ت��و��س��ط ق�ي�م��ة املن�شور
الواحد لكري�ستيانو على "�إن�ستغرام" نحو
� 735ألف دوالر.

ً
م�شينا �أمام الكامريا
نائب كندي يرتكب فعال

جينيفر �أني�ستون تعرتف� :أحببت
�شومير �سراً بعيداً عن الكامريا

تنح ��ى نائ ��ب كن ��دي ع ��ن بع� ��ض مهمات ��ه،
وذل ��ك بعدم ��ا �ض ��بطته كام�ي�را وه ��و
يتب ��ول خ�ل�ال جل�س ��ة افرتا�ض ��ية
يف الربمل ��ان .وج ��اءت احلادث ��ة
امل�ش ��ينة بعد �ش ��هر م ��ن ظهور
النائب وليام �آمو�س عاريا يف

كجزء من لقاء �أبطال م�سل�س ��ل "اال�ص ��دقاء" املنتظر ب�شدة واملُذهل
بنف� ��س الق ��در� ،أطل ��ق الزمي�ل�ان "جينيف ��ر �أني�س ��تون"
و"ديفيد �ش ��ومير" قنبلة :ق�صة احلب بني "رو�س"
و"را�ش ��يل" مت ت�أكيده ��ا مب�ش ��اعرهم احلقيقي ��ة
جتاه بع�ضهما البع�ض .وبح�سب موقع ""Elle
خالل مقابلة مع امل�ض ��يف "جيم� ��س كوردن" يف
وقت مت�أخر من الليل ،اجتمع طاقم ،Friends
مب ��ن يف ذل ��ك "�أني�س ��تون"�" ،ش ��ومير"" ،لي ��زا
كودرو"" ،م ��ات ليبالنك" و"ماثيو بريي" وك�ش ��ف
جنما امل�سل�سل "جينيفر �أني�ستون" و"ديفيد �شومير"
ع ��ن حبهم ��ا بع�ض ��هما البع� ��ض خ ��ارج ال�شا�ش ��ة بينما مل
تذه ��ب عالقتهم ��ا الرومان�س ��ية �إىل �أبعد من ذل ��ك .وت�أتي هذه
الت�ص ��ريحات بع ��د �أن ك�ش ��ف "ديفي ��د" يف لقاء ّمل ال�ش ��مل الأخري �أن
كليهما يت�شاركان امل�ش ��اعر جتاه بع�ضهما البع�ض لكنهما مل يت�صرفا
�أب ��دا لأن �أحدهما كان دائما يف عالقة .وبع ��د هذا االعرتاف بدا على
"�أني�س ��تون" االرتب ��اك حينها �أكمل "�ش ��ومير" �أنهما كانا يحبان
بع�ض ��هما من ��ذ املو�س ��م الأول للم�سل�س ��ل .ق ��ال "�ش ��ومير"" :يف
املو�س ��م الأول ،كان ل ��ديّ �إعج ��اب كب�ي�ر بـ"جني" .و�أعتق ��د �أننا
كالنا "...ثم قاطعته "�أني�ستون" عاب�سة" :لقد مت الرد".

جل�سة افرتا�ضية �أخرى .وكتب النائب �آمو�س �ش ��اهده .ورغم �أنه كان عر�ض ��يا ،ف� ��إن ذلك غري
عل ��ى ح�س ��ابه يف "توي�ت�ر" م�س ��اء اخلمي�س :مقبول و�أن ��ا �أعتذر" ،ح�س ��بما نقل ��ت "فران�س
"الليل ��ة املا�ض ��ية ،خ�ل�ال ح�ض ��وري جل�س ��ة بر� ��س" .و�أعل ��ن �آمو� ��س ،البال ��غ م ��ن العم ��ر
افرتا�ض ��ية ملجل�س العموم ،يف مكان غري عام 46 ،عام ��ا� ،أن ��ه �س ��يتنحى "م�ؤقتا" ع ��ن بع�ض
تبولت دون �أن �أدرك �أنني كنت �أمام الكامريا" .واجباته الربملانية فيما يوا�ص ��ل متثيل دائرته
و�أ�ضاف�" :أ�ش ��عر ب�إحراج �شديد جراء �أفعايل االنتخابية ،م�ضيفا �أنه �سي�سعى للح�صول على
وجراء القلق الذي قد �أكون �سببته لأي �شخ�ص "م�ساعدة" ،دون �أن يحدد ماهيتها.

براد بيت يتفوق على �أجنلينا جويل بعد � 5سنوات
ت�ص ��در قرار ح�ص ��ول النج ��م العاملي براد
بي ��ت عل ��ى ح�ض ��انة م�ش�ت�ركة لأبنائ ��ه مع
�أجنلين ��ا جويل عنوان �ص ��حف هوليوود،
حيث مت من ��ح براد بي ��ت و�أجنلينا جويل
ح�ض ��انة م�ش�ت�ركة لأطفالهم ��ا اخلم�س ��ة،
وي�أت ��ي الق ��رار بع ��د �أن خا� ��ض النجم ��ان
املنف�صالن معركة ح�ضانة �سيئة على مدى
ال�س ��نوات اخلم� ��س املا�ض ��ية ،من ��ذ �إعالن
انف�صالهما.
وق ��ال م�ص ��در ملوق ��ع :Page Six
"ا�س ��تمرت هذه املحاكمة عدة �أ�شهر وكان

هن ��اك ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال�ش ��هود واخلرباء
واملعاجل�ي�ن وغريه ��م مم ��ن كان ��وا م ��ع
الأطف ��ال ومن حوله ��م ،وكان الق ��رار بنا ًء
على ه ��ذا" .وت�ش�ت�رك �أجنلين ��ا وبراد يف
�س ��تة �أطفال  -خم�سة منهم قا�صرون  -مبا
يف ذل ��ك مادوك� ��س 19 ،عام ��ا ،باك�س17 ،
عام ��ا ،زه ��رة 16 ،عام ��ا� ،ش ��يلوه  14عاما
وتو�أم فيفيان ونوك�س  12عاما.
وقال م�ص ��در ملوق ��ع "ديلي مي ��ل" �إن براد
"مرتاح للغاية" ،م�ضيفا �أن "نيته الوحيدة
هي ق�ضاء املزيد من الوقت مع الأطفال".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

درع الإمام
والقادة املقد�سني
لي�ست ق�صة من اخليال ،ومل
ترو يف حكايات �ألف ليلة
وليلة� ،إمنا هي واقعة حدثت
بالفعل ،بطلها �أقوى و�أهم رجل
يف دولة اخلالفة الإ�سالمية،
الإمام علي بن �أبي طالب خليفة
امل�سلمني ،والطرف الثاين
يف احلكاية تاجر يهودي،
كان الإمام كعادته ي�سري يف
الأ�سواق من دون حمايات
وال طرق تغلق ،ف�شاهد يف
يوم من الأيام تاجر ًا يهودي ًا
يبيع درع ًا حربي ًا ،نظر الإمام
علي �إىل الدرع جيد ًا ،تعرف
عليه ،هو درعه الذي فقد منه
يف �إحدى املعارك ،ومل يجده
بعدها �أبد ًا ،قال لليهودي :هذا
الدرع درعي .رد اليهودي :ال
لي�س لك ،و�إذا �أردت �أن ت�شرتيه
فا�شرته .مل ي�أمر امل�س�ؤول
الأول يف الدولة �أن حتتل
حمايته ال�سوق وتروع النا�س،
ومل يقرر اغتيال التاجر� ،أو
خطفه وتعذيبه ،ومل ي�صدر
امرا مب�صادرة اموال التاجر
 ..فقط كان رده الوحيد:
الدرع درعي و�أنا ال �أكذب..
ومع هذا مل يقتنع التاجر
باجلواب ،فكان �أن طلب من
الإمام �أن يحتكما �إىل الق�ضاء،
ويف دار الق�ضاء �أمر القا�ضي
�شريح خليفته �أن يقف �إىل
جانب خ�صمه وقال له :ما هي
ق�ضيتك ؟  .قال االمام  :ان ذا
الدرع �سقط مني يوما  .رد
اليهودي :ال ،هذا الدرع �أنا
ا�شرتيته ،و�أريد �أن �أبيعه .قال
القا�ضي :يا �أمري امل�ؤمنني،
�أعندك من ي�شهد لك .قال االمام
 :نعم ،عندي ولدي احل�سن
 .رد القا�ضي :ال نقبل �شهادة
الولد لأبيه ،هل عندك �شاهد
�آخر؟ قال :ال .قرر القا�ضي ان
الدرع ملك للتاجر اليهودي .
انتهت احلكاية وذهب القا�ضي
اللى بيته �آمنا  ،فيما التاجر
مل ي�صدق ان خ�صمه خليفة
للم�سلمني  ،وان القا�ضي يحكم
له ولي�س ل�صالح اخلليفة .
تذكرت تلك الق�صة و�أنا �أقر�أ
و�أ�شاهد ماذا فعل البع�ض من
ال�سا�سة وا�صحاب القاذفات،
لأن الق�ضاء �أمر باعتقال
قائد يف احل�شد ،وبد ًال من
�أن ينتظروا ما �سيقرره
الق�ضاء ،وهل الرجل متهم
�أم بريء ،خرجوا ليعلنوا
�أنهم ب�صدد قطع انف رئي�س
الوزراء ،وبانهم فوق الدولة
التي يتقا�ضون منها رواتب
وامتيازات ويتجولون
ب�سياراتها� .أعيد ق�صة �إمام
العدالة علي (ع) واحت�سر ملا
و�صل �إليه حالنا ،هل يعقل �أن
م�س�ؤولني و�سا�سة يتحدثون
ليل نهار عن القيم الدينية،
و�أخالق احلاكم ،ور�ضا الله
والعباد ، ،لكن يرف�ض ان ينفذ
�شيئ ًا مما يقولونه؟.
م�شكلتنا اليوم �أن اجلميع
يرتكب اجلرائم با�سم الدين
والطائفة  ،فيما النا�س تريد
من يوفر لها الأمن واال�ستقرار،
ويطمئنها على م�ستقبل
�أبنائها.
حكاية درع الإمام جتعلنا نقف
�أمام �أ�سئلة ال �أحد يريد الإجابة
عليها ،وال �أحد يريد �أن يعرتف
ب�أن قيمة امل�س�ؤول يف احرتامه
للقانون.
�أيها ال�سادة �أمل تقر�أوا �شيئ ًا
عن درع الإمام ؟

�أ�شهر �شواهد الثورات العراقية يف مي�سان تعاين االندثار
 مي�سان /مهدي ال�ساعدي

يف �أجواء من البهجة وال�سرور
و�سط الأحباب والأقارب اقيم
حفل زفاف الزميل

"عمار يا�سر" على الآن�سة "زينب"
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة تتقدم م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون ب�أحر التهاين
والتربيكات للزميل العزيز متمنني للعرو�سني
حياة زوجية �سعيدة ،ودوام الهناء وال�سعادة
واالطمئنان.

اختفاء �ش ��واهد قبورها ب�سبب توايل
احلقب والأزمنة عليها �ش ��اهد وا�ضح
عل ��ى ق ��دم تاريخه ��ا وكل ق�ب�ر فيها له
حكاية و كل جمموعة لها حادثة �صنفت
ح�س ��ب ال�س ��نني والنكب ��ات التي م ّرت
على عم ��ق الواقع اجلنوبي ب�ص ��ورة
عام ��ة ومدين ��ة العمارة باخل�ص ��و�ص
بينه ��ا قبور حديث ��ة العه ��د .ما زالت
مدينة العمارة حتت�ضن ويف منت�صف
�أحيائها ال�سكنية مقربة ل�شهداء ثورة
ماي� ��س العراقي ��ة الت ��ي اندلع ��ت ع ��ام
1941م وت�ض ��م قبور �شهداء اجلي�ش
العراقي الذين ا�س ��تهدفتهم الطائرات
احلربي ��ة الربيطاني ��ة ورغم التو�س ��ع

الطقس

العم ��راين يف املدين ��ة وم ��رور حق ��ب
زمنية و�سيا�س ��ات متع ��ددة �إال �أنها ما
زالت حتتفظ مبقربة �أبنائها ال�شهداء
وبقي ��ت با�س ��م مق�ب�رة �ش ��هداء ماي�س

" .1941ت�ض ��م املقربة �ش ��هداء ثورة
ماي� ��س بالإ�ض ��افة �إىل العدي ��د م ��ن
ال�شخ�ص ��يات املي�س ��انية واجلنوبي ��ة
لكونها املق�ب�رة املركزي ��ة يف املدينة"

يقول ال�س ��يد ها�شم اجلزائري متويل
املقربة وي�ض ��يف "مل َ
يتبق من املقربة
�س ��وى ربع حجمه ��ا الأ�ص ��لي بعد �أن
طالت ي ��د الأبني ��ة وال�ش ��وارع �أجزاء
كب�ي�رة منه ��ا ليبقى ه ��ذا اجل ��زء منها
فق ��ط" .اجلزائري ت ��وارث القيمومة
عل ��ى املق�ب�رة بع ��د �أبي ��ه ال�س ��يد عكلة
اجلزائ ��ري ال ��ذي كان ل ��ه ب ��ا ٌع طوي ٌل
وتاري � ُ�خ حافل معها يق ��ول اجلزائري
"دف ��ن ج ��دي العدي ��د م ��ن �ش ��هداء
الث ��ورة وغريهم وما زل ��ت على نف�س
اخل ��ط ال ��ذي ترك ��ه �أب ��ي بع ��د ج ��دي
�أتعه ��د املق�ب�رة بالرعاي ��ة" .املعلومة
التاريخية عن ت�أ�س ��ي�س مقربة �شهداء
ث ��ورة ماي�س يف مدين ��ة العمارة نقلها
امل�ؤرخ املي�س ��اين الأ�ستاذ عبد اجلبار

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االحد) �أن درجات احلرارة مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �س ��يكون
م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

اجلوي�ب�راوي بالقول "بع ��د �أن قامت
الق ��وات الربيطانية ب�ض ��رب احلامية
الع�س ��كرية يف مدين ��ة العم ��ارة ع ��ام
� 1941إثر ث ��ورة ماي�س وخلفت عدد ًا
م ��ن ال�ش ��هداء وكان بينه ��م �ض ��حايا
مدني ��ون طاله ��م االعت ��داء ّ
نظ ��م �أبناء
مدين ��ة العم ��ارة مظاهرة لتخ�ص ��ي�ص
مق�ب�رة خا�ص ��ة ب�ش ��هداء الث ��ورة فتم
تخ�ص ��ي�ص ه ��ذه املق�ب�رة الت ��ي م ��ا
زال ��ت قائم ��ة لغاي ��ة الآن" .وي�ض ��يف
اجلوي�ب�راوي "�أزيل ��ت �أج ��زاء كبرية
منه ��ا وم ��ن مق�ب�رة �أخ ��رى جم ��اورة
له ��ا يف نهاي ��ة العق ��د اخلم�س ��يني يف
زمن مت�ص ��رف ل ��واء العمارة ح�س�ي�ن
ال�س ��عد ومت ت�أ�سي�س حي احل�سني يف
املدين ��ة" .عا�ش ��ت املق�ب�رة الأح ��داث

نف�س ��ها الت ��ي عا�ش ��ها العراقي ��ون من
�أبن ��اء املدينة وم ��ا زالت �ش ��اهد ًا على
الكثري م ��ن ال�شخ�ص ��يات واملغدورين
لأ�س ��باب ودواف ��ع �سيا�س ��ية �آن ��ذاك
"توج ��د يف املق�ب�رة �شخ�ص ��يات له ��ا
ا�س ��ماء كب�ي�رة مث ��ل رئي� ��س الق�ض ��اة
خليل �أفندي وال�ش ��اعر حممد الكندي
بالإ�ض ��افة �إىل ا�س ��ماء كان له ��ا وقعها
التاريخ ��ي يف املدين ��ة" يقول ال�س ��يد
ها�ش ��م اجلزائ ��ري وي�ض ��يف "كم ��ا
حتتوي املقربة على �ش ��هداء و�ضحايا
جمه ��ويل الهوية �إبان الأح ��داث التي
ج ��رت ع ��ام  1991وبع ��د العملي ��ات
الع�س ��كرية يف ح ��رب اخللي ��ج الأوىل
وقمع االنتفا�ضة ال�شعبية �ضد النظام
البعثي".
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