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نواب :احلكومة ورثت �أزمات وال بد من م�ساندتها

حتالف الفتح يف�شل يف جمع م�ؤيدين ال�ستجواب رئي�س احلكومة
 بغداد  /املدى
رف�ض ��ت الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة طلب ��ا
تقدم به حتالف الفتح ال�ست�ضافة
رئي� ��س احلكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي يف
جمل�س النواب.
وو�صف ��ت الكت ��ل االخ ��رى توج ��ه الفت ��ح
بـ"املجح ��ف واملبك ��ر" وقال ��ت ان احلكومة

ورثت �أزم ��ات مالية و�صحية و�أمنية كبرية
حتتم دعمه ��ا وم�ساندتها ومنحها مزيدا من
الوقت لتجاوزها.
ويقول النائب ع ��دي عواد ،النائب عن كتلة
الفتح الربملانية لـ(امل ��دى) �إن "هناك الكثري
من الأ�سب ��اب التي دفعتنا لطل ��ب ا�ست�ضافة
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي
يف جمل� ��س النواب منها ت�أخ ��ر دفع رواتب

حقوق الإن�سان :الكثري 2
من جرائم غ�سل العار 3
ت�سجل انتحارًا!

املوظفني ،واملفاو�ضات مع الواليات املتحدة
الأمريكية ،والأزم ��ة املالية ،وهبوط �أ�سعار
النف ��ط ،وكذل ��ك عملي ��ة اعتق ��ال عنا�صر من
احل�شد ال�شعبي يف منطقة الدورة قبل عدة
�أيام وتداعياتها و�أ�سبابها ومعلوماتها".
وقب ��ل �أكرث م ��ن يوم�ي�ن ق� �دّم النائب حممد
الغب ��ان رئي� ��س كتل ��ة حتال ��ف الفت ��ح طلب ��ا
ر�سمي ��ا �إىل رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب لعق ��د

جل�س ��ة طارئ ��ة يح�ضره ��ا رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ملناق�ش ��ة
الإج ��راءات احلكومي ��ة يف مواجهة جائحة
كورونا .وي�ضيف �أن "هذه املو�ضوعات من
ال�ض ��روري مناق�شتها داخل جمل�س النواب
ليطلع �أبناء ال�شع ��ب العراقي على ما جرى
وما يجري داخ ��ل احلكومة من ا�ستعدادات
لتاليف الأزمة املالي ��ة ،وكذلك املباحثات مع

وا�شنط ��ن وعملي ��ة االعتقال الت ��ي ح�صلت
م�ؤخرا".
واعتقل ��ت قوة م ��ن جهاز مكافح ��ة الإرهاب
فج ��ر اجلمع ��ة املا�ضي ��ة  14عن�ص ��را م ��ن
عنا�صر كتائب حزب الله العراقي املن�ضوية
�ضم ��ن هيئة احل�ش ��د ال�شعبي خ�ل�ال عملية
مداهمة ملقرها يف منطقة الدورة ببغداد.
 التفا�صيل �ص2

موقع �أمريكي :حكومة الكاظمي فتحت ملف "ف�صائل م�سلحة" تتحدى الدولة
اجلي�ش يحبط هجوما يف الرطبة ..وتدمري جتمع لداع�ش �شمال �سامراء

 بغداد  /املدى

�أك ��د ع�ض ��و مفو�ض ��ية حق ��وق االن�س ��ان
عل ��ي البياتي �أم�س اخلمي� ��س� ،أن كثريًا
م ��ن حاالت االنتحار امل�س ��جلة يف البالد هي جرائم
"غ�س ��ل الع ��ار" .وق ��ال البيات ��ي يف تغري ��دة على
(توي�ت�ر) �إن "الكثري من حاالت االنتحار امل�س ��جلة
للفتي ��ات يف الع ��راق ه ��ي جرائم قتل بحجة غ�س ��ل
الع ��ار ،والتي تت�س�ت�ر عليها اجله ��ات االمنية خوفا
م ��ن الع�ش�ي�رة" .و�أو�ضح �أن "هنال ��ك مقابر خا�صة
يف بع�ض املحافظات خم�ص�ص ��ة لدفن �ضحايا هذه
اجلرائ ��م" .وب�سب ��ب العقوب ��ة املخفف ��ة التي متنح
للرجل� ،شاعت جرائم غ�سل ال�شرف� ،إذ ت�صل عقوبة
مرتكبه ��ا مل ��دة �سنة مع وق ��ف التنفي ��ذ� .أو باحلب�س
مدة ال تزي ��د عن ثالث �سنوات من فاج� ��أ زوجته �أو
�إحدى حمارمه يف حالة تلب�سها بالزنى �أو وجودها
يف فرا� ��ش واحد مع �شريكه ��ا فقتلهما يف احلال �أو
قت ��ل احدهم ��ا �أو اعت ��دى عليهم ��ا �أو عل ��ى احدهما
اعت ��دا ًء �أف�ض ��ى �إىل املوت �أو �إىل عاه ��ة م�ستدمية،
ح�سب حقوقيني .ووفق بيان ��ات ف�إن الفئة العمرية
( )27 -19عا ًم ��ا ،مثل ��ت الن�سبة الأك�ب�ر بني حاالت
وحماوالت االنتحار ،تلته ��ا الفئة ( )40 -33عامًا.
ومقارن ��ة بع ��ام � ،2018شهد ع ��ام  2019زيادة يف
ع ��دد ح ��االت وحم ��اوالت االنتح ��ار .لكن م ��ع �أزمة
فريو�س كورون ��ا والقيود املفرو�ض ��ة حاليا ب�سبب
احلظ ��ر والعزل املن ��زيل ،زادت رغبة االنتحار لدى
ه ��ذه الفئ ��ات ،ح�س ��ب خمت�صني .وكان ��ت مفو�ضية
حقوق الإن�سان ،قد وثقت يف العام املا�ضي ،2019
 725حال ��ة وحماولة انتح ��ار يف جميع املحافظات
العراقي ��ة .وم ��ن �أ�سب ��اب الإق ��دام عل ��ى االنتح ��ار،
ح�س ��ب املفو�ضي ��ة ،قل ��ة فر�ص العمل وع ��دم وجود
�سك ��ن و�ضع ��ف منظومة حق ��وق الإن�س ��ان ونق�ص
اخلدمات املقدمة للمواطنني من احلكومة.

عمدة ليفربول "ير�شح"
حممد �صالح خلالفته
 متابعة املدى
�أب ��دى عم ��دة مدين ��ة
ليفربول �إعجابه الكبري
بالنج ��م امل�صري حمم ��د �صالح،
الذي ميثل فريق مدينتهم م�شريا
�إىل �أن النج ��م امل�ص ��ري �سيكون
عمدة املدينة القادم.
وبالرغ ��م م ��ن ت�شجيع ��ه للغرمي
�إيفرتون� ،أب ��دى عمدة ليفربول،
جو �أندر�سون� ،سعادته بتحقيق
املدين ��ة للق ��ب ال ��دوري ،وخ�ص
بالإ�ش ��ادة النج ��م امل�صري حممد
�صالح.
وق ��ال �أندر�س ��ون" :حمم ��د
�صالح �شخ� ��ص متوا�ضع ونحن
فخ ��ورون الرتباط ��ه مبدين ��ة
ليفربول" ،وفقا ملوقع "ليفربول
�إيكو".
و�أ�ض ��اف" :لعب ��ه م ��ع ليفرب ��ول

ي�ضي ��ف ل ��ه الكثري كذل ��ك كالعب
م�صري ،هو ممثل للكرة امل�صرية
يف ليفربول و�إجنلرتا".
وق ��ال العم ��دة ال�شه�ي�ر مازح ��ا:
"�س�أ�سم ��ح ل�ص�ل�اح ب� ��أن يك ��ون
عم ��دة املدين ��ة �إذا �سمح ��وا يل
بلعب كرة القدم مثله".
"و�إذا كان �ص�ل�اح يريد الرت�شح
لعم ��دة ليفرب ��ول ،ف�سيك ��ون
ل ��ه العدي ��د م ��ن امل�شجع�ي�ن
وامل�ؤيدين".
و�أ�شار �أندر�سون �إىل �أنه م�شجع
قدمي لإيفرتون ،غ ��رمي ليفربول
الأول يف املدينة ،و�أنه �سي�ستمر
مب�ؤازرة الفريق حتى يف ظروفه
ال�صعبة التي مير بها.
وكان �صالح قد �ساهم ب�شكل كبري
مع زمالئه يف ليفربول ال�ستعادة
لقب الدوري الإجنليزي املمتاز،
الغائب عن النادي منذ  30عاما.
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نادية هناوي تكتب :الثقافة بين
االرتهان وتعددية التو�صيف
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�صالح نيازي يكتب:
طبا�شري وجنب

�أمن الطارمية بيد
غرباء ..وم�صاعب �أمام
تطويع �أبناء املدينة
 بغداد /املدى
�سجل ��ت الطارمي ��ة من ��ذ مطل ��ع  2020احل ��ايل ،خم�س ��ة حوادث
امنية ،ت�سبب ��ت مبقتل وا�صابة  10بني مدني�ي�ن وع�سكريني ،يف
واح ��دة م ��ن اقل اع ��وام العنف التي �شهده ��ا الق�ضاء .وف�شل ��ت اكرث من 20
عملية ع�سكرية (مداهمات وحمالت كبرية) خالل الـ� 6سنوات املا�ضية وهي
ف�ت�رة ظه ��ور تنظيم داع�ش يف الب�ل�اد ،بو�ضع حد للتوت ��رات االمنية داخل
املنطقة .وتو�صل م�س�ؤولو وع�شائر الق�ضاء يف حزيران من العام املا�ضي،
اىل اتفاق من املفرت�ض ان يكون نهائيا مع احلكومة النهاء �صفة "الدع�شنة"
الت ��ي الت�صقت باالهايل ،عرب �ش ��ن عملية تطهري وا�سع ��ة ودقيقة للت�أكد من
خل ��و املنطق ��ة من �أي ن�شاط م�سل ��ح .و�شهدت الطارمية ،نح ��و  20كم �شمال
العا�صمة ،حوادث خالل ال�سنوات املا�ضية ،كما مل يخل الأمر يف الق�ضاء من
بع�ض الأفع ��ال اال�ستفزازية التي تقوم بها عنا�ص ��ر �أمنية ،بح�سب ما يقول
م�س�ؤولون و�سكان يف الق�ضاء ،حيث �سجلت اعتداءات لفظية على الأهايل.
ويف ني�س ��ان  2017كانت قيادة عمليات بغداد ق ��د نفذت عملية ع�سكرية يف
الق�ض ��اء اطلق عليها ا�س ��م "ال�سيل اجلارف" .وبعد تدقي ��ق ال�سكان وجمع
االعت ��دة واعتقال املطلوب�ي�ن� ،أطلق لقب "املدينة الآمن ��ة" على الق�ضاء ،يف
�إ�شارة اىل زوال اخلطر فيها.
 التفا�صيل �ص3

جمل�س الأمن ي�صف التوغل الرتكي
بـ"املقلق" وبغداد تفتح خيارات الرد

 بغداد  /املدى
دع ��ا جمل� ��س الأم ��ن
ل�ل��أمم
التاب ��ع
املتح ��دة ،الع ��راق وتركي ��ا� ،إىل
ح ��ل م�شاكلهم ��ا �سيا�س ًي ��ا ولي� ��س
ع�سكر ًي ��ا ،يف تعقي ��ب عل ��ى
العملي ��ات الع�سكري ��ة للق ��وات
الرتكي ��ة يف �شم ��ايل الع ��راق.
وق ��ال ان م ��ا يج ��ري "مقل ��ق".
وب ��د�أت تركي ��ا يف  15م ��ن �شه ��ر
حزيران املا�ض ��ي عملية ع�سكرية
يف بع� ��ض املناط ��ق يف �شم ��ايل
الع ��راق ،ويق ��ول امل�س�ؤول ��ون
الأت ��راك �إنه ��م ي�سهدف ��ون مواقع
حل ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين
امل�سل ��ح� ،إال �أن ��ه وحت ��ى الآن فقد
 4مدني�ي�ن عل ��ى الأق ��ل حياته ��م

نتيجة الق�صف الرتك ��ي و�أ�صيب
�آخ ��رون بج ��روح ،كم ��ا �أفرغ ��ت
بع�ض القرى من �سكانها .باملقابل
تقول احلكوم ��ة العراقي ��ة �إن كل
اخلي ��ارات مفتوحة �أم ��ام العراق
يف ال ��رد عل ��ى ما يتعر� ��ض له من
انته ��اكات لل�سي ��ادة .وقال رئي�س
جمل� ��س الأمن الدويل كري�ستوف
هيو�سغ ��ن� ،إن ��ه "ال توج ��د �أي
معلومات حول ما �إذا كان العراق
ق ��د طال ��ب باجتماع خا� ��ص بتلك
العملي ��ة" .وي ��رى رئي�س جمل�س
الأمن الدويل� ،أنه "يجب �أن تقوم
تركي ��ا والعراق بح ��ل م�شكالتهما
ب�شكل �سيا�سي".
ٍ
 التفا�صيل �ص3

ت�شافي يحيّي الطواقم الطبية
المكافحة لفايرو�س كورونا
عمال �أمانة بغداد ي�ستغلون حظر التجوال لتنظيف �شوارع بغداد ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

قال �إن حكومته لي�ست لت�صفية الح�سابات
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ال��ك��اظ��م��ي ي��ت��ع��ه��د ل���رج���ال الأع����م����ال :ن�����س��ت��ه��دف ال��ف��ا���س��دي��ن
 بغداد  /المدى

بح ��ث رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي� ،أم�س الخمي�س ،مع عدد
من رجال الأعمال ،العقب ��ات التي تواجههم،
والخطط الحكومية لتطوير القطاع الخا�ص.
وذكر بيان �صدر عن المكتب الإعالمي لرئي�س
الوزراء �أن االخير "ا�ستمع خالل اللقاء ،الى
مالحظ ��ات رج ��ال الأعم ��ال ب�ش� ��أن �أعماله ��م
وا�ستثماراته ��م ف ��ي الع ��راق ،والم�ش ��اكل

والتحديات التي تواجهه ��م ،والعقبات التي
تق ��ف حجر عث ��رة �أمام تن�شي ��ط عمل القطاع
الخا� ��ص داخل البلد ،و�سبل تذليلها" .و�أكد
الكاظم ��ي ،بح�س ��ب البي ��ان� ،أن "الحكوم ��ة
الحالية ه ��ي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم
وطني لتج ��اوز الأزمة والعبور بالعراق الى
ب ّر الأمان ،ولي�ست حكومة ت�صفية ح�سابات،
بحي ��ث ت�ؤثر ف ��ي تقديم الخدم ��ات للمواطن
وتحقي ��ق ما يتطل ��ع اليه ،و�إنم ��ا الم�ستهدف
ه ��و الفا�سد" .وب ّي ��ن �أن "العراق يم ّر اليوم

بتحدي ��ات عديدة ت�أتي ف ��ي مقدمتها ،جائحة
كورون ��ا وتداعياته ��ا على االقت�ص ��اد ،داعيا
الجمي ��ع �أحزا ًب ��ا ،ونقابات ،وكذل ��ك القطاع
الخا� ��ص ،والفعالي ��ات االجتماعي ��ة ال ��ى
التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات".
و�أ�شار الكاظم ��ي ،وف ًقا للبي ��ان� ،إلى "�أهمية
القط ��اع الخا� ��ص ف ��ي الع ��راق ،و�ض ��رورة
تعزي ��زه وت�شجيع ��ه لي�أخ ��ذ دوره الري ��ادي
بم ��ا يم ّكنه من تن�شيط االقت�ص ��اد العراقي"،
مبينا �أن "الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم

القطاع الخا�ص ،و�إيجاد المناخات المالئمة
لتفعيل ��ه وم�ساهمته في بن ��اء البلد" .وتابع
�أن "الحكومة ت�سع ��ى لأن يكون العراق بيئة
جاذبة لال�ستثمار والم�ستثمرين ولي�س بيئة
طاردة" ،الف ًتا �إل ��ى �أن "هناك عمليات ابتزاز
يتعر�ض لها القط ��اع الخا�ص ،و�أن الحكومة
لديها �إجراءات رادعة لمحا�سبة ومالحقة من
يقوم بعمليات االبتزاز والم�ساومة".
و�أك ��د الكاظم ��ي� ،أن "�أب ��واب مكت ��ب رئي�س
ال ��وزراء مفتوح ��ة �أم ��ام رج ��ال الأعم ��ال

لتقدي ��م �شكاواه ��م ب�ش�أن �أي حال ��ة ابتزاز قد
يتعر�ض ��ون لها" ،م�شددا عل ��ى �أن "�أي ق�ضية
ف�ساد يتم التعامل معه ��ا بكل جدية ومالحقة
�أ�صحابها قانونيا" .ولفت �إلى �أن "الحكومة
تعم ��ل عل ��ى تحري ��ر االقت�ص ��اد العراقي من
رهنه بالنفط ،واالهتمام بقطاعات ال�صناعة
والزراعة وال�سياحة والخدمات واال�ستثمار
والنق ��ل وغيره ��ا" ،م�ش ��ددا عل ��ى "جدي ��ة
الحكومة ف ��ي محاربة الف�ساد في كل مفا�صل
الدولة ،ال�سيما المنافذ الحدودية".

ال�صح��ة ت�سج��ل � 2184إ�صاب��ة بكورون��ا ..وحتذي��ر م��ن كارث��ة يف ال�سج��ون
 بغداد  /المدى

�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة
العراقية� ،أم�س الخمي�س،
ت�سجي ��ل � 2184إ�صاب ��ة و110
حال ��ة وف ��اة بفايرو� ��س كورونا في
عم ��وم الع ��راق ،خ�ل�ال ال� �ـ� 24ساعة
الما�ضي ��ة .وج ��اء في بي ��ان للوزارة
�أنه "ت ��م فح� ��ص ( )11762نموذجا
في كاف ��ة المختب ��رات المخت�صة في
الع ��راق؛ وبذل ��ك يك ��ون المجم ��وع
الكل ��ي للنم ��اذج المفحو�ص ��ة من ��ذ
بداية ت�سجي ��ل المر�ض ف ��ي العراق
(.") 567685
وق ��ال البي ��ان �إن "مختب ��رات وزارة
ال�صح ��ة �سجل ��ت (� )2184إ�صاب ��ة
ف ��ي الع ��راق موزع ��ة ف ��ي بغ ��داد /

الر�صافة  ،445بغداد  /الكرخ ،263
مدين ��ة الط ��ب  ،7النج ��ف الأ�ش ��رف
 ،68ال�سليماني ��ة � ،179أربي ��ل ،80
كربالء ،145كركوك  ، 97ديالى ،74
وا�سط  ،56بابل  ،62الب�صرة ،149
مي�س ��ان  ،95الديواني ��ة  ،98ذي قار
 ،123الأنب ��ار � ،6صالح الدين ،190
والمثن ��ى  ."41و�أ�ضاف �أن "حاالت
ال�شف ��اء بلغ ��ت  ،1645توزع ��ت في
بغ ��داد الر�صاف ��ة  ،148بغداد الكرخ
 ،482النجف  ،65ال�سليمانية ،184
�أربي ��ل  ،38ده ��وك  ،1كرك ��وك ،15
كرب�ل�اء  ،131ديال ��ى  ،21وا�س ��ط
 ،27الب�ص ��رة  ،146مي�س ��ان ،131
بابل  ،9ذي قار  ،150الديوانية ،60
االنب ��ار � ،33صالح الدين  ،2نينوى
 ."2و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن "الوفي ��ات

�شخ�ص ��ا توزع ��ت ف ��ي
بلغ ��ت 110
ً
بغ ��داد الر�صاف ��ة  ،26بغ ��داد الكرخ
 ،14مدين ��ة الط ��ب  ،2النج ��ف ،2
ال�سليماني ��ة � ،5أربي ��ل  ،1كرب�ل�اء
 ،9كرك ��وك  ،5ديال ��ى  ،7وا�س ��ط ،4

الب�ص ��رة  ،9مي�س ��ان  ،11باب ��ل ،1
الديوانية  ،3ذي قار  ،9المثنى ."2
به ��ذا ي�ص ��ل مجم ��وع الإ�صابات في
عم ��وم الع ��راق �إل ��ى  ،53708منه ��ا
 27912حال ��ة �شف ��اء 2160 ،حال ��ة

وف ��اة .ال ��ى ذل ��ك ،ح ��ذرت مفو�ضية
حق ��وق الإن�سان م ��ن تداعيات كارثة
�إن�ساني ��ة ف ��ي مراك ��ز االحتج ��از
وال�سجون ب�سبب جائحة كورونا.
وطال ��ب ع�ض ��و المفو�ضي ��ة ثام ��ر
ال�شمري في بيان ،الحكومة العراقية
والجه ��ات المخت�ص ��ة "ب�ض ��رورة
التدخ ��ل العاج ��ل لمتابع ��ة واتخ ��اذ
االج ��راءات الوقائي ��ة والتدابي ��ر
ال�صحية الالزمة في مراكز التوقيف
واالحتج ��از وال�سج ��ون كاف ��ة"،
م�شي ًرا �إل ��ى "ورود تقاري ��ر ر�صدية
لف ��رق المفو�ضي ��ة تبي ��ن ح�ص ��ول
ا�صاب ��ات بفيرو� ��س كورونا في عدد
منه ��ا ،مما ين ��ذر بكارث ��ة ان�سانية ال
يحمد عقباها".
و�شدد ال�شمري ،على "�ضرورة ايجاد

الحل ��ول المنا�سب ��ة ب�ش� ��أن ح ��االت
االكتظ ��اظ الحا�صلة ف ��ي ال�سجون،
والتخفي ��ف م ��ن العقوب ��ات بح�سب
نوعه ��ا وا�صدار عفو ع ��ام عن الذين
ال تخ ��ل جرائمه ��م باالم ��ن العام وال
تت�سب ��ب ب�أي خطر عل ��ى المجتمع".
ودع ��ا ال�شم ��ري ال ��ى "من ��ع ح ��االت
التالم� ��س بالم�صابي ��ن والتعفي ��ر
وتعري� ��ض الن ��زالء للت�شمي� ��س
الم�ستم ��ر واتب ��اع كاف ��ة الإجراءات
الوقائي ��ة التي من �ش�أنه ��ا ان تحفظ
تل ��ك االماكن م ��ن انت�ش ��ار الجائحة
في الوقت الذي ي�شهد عموم العراق
زيادة في حاالت الإ�صابة والوفيات
بح�سب ما ي�صدر م ��ن تقارير يومية
م ��ن وزارة ال�صحة ومنظمة ال�صحة
العالمية".
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حماوالت حتالف الفتح ا�ستجواب الكاظمي تولد م ّيتة

 بغداد  /المدى
قوب ��ل طلب ا�ست�ضاف ��ة رئي�س الحكومة
م�صطف ��ى الكاظمي ف ��ي مجل�س النواب
والمق ��دم من كتل ��ة الفتح الت ��ي يقودها
ه ��ادي العام ��ري بالرف� ��ض م ��ن �أطراف
برلمانية.
وو�صف ��ت الكت ��ل االخرى توج ��ه الفتح
بـ"المجح ��ف والمبك ��ر" وقال ��ت ان
الحكومة ورثت �أزم ��ات مالية و�صحية
و�أمنية كبيرة تحت ��م دعمها وم�ساندتها
ومنحها مزيد من الوقت لتجاوزها.
ويق ��ول النائب عدي ع ��واد ،النائب عن
كتل ��ة الفت ��ح البرلماني ��ة لـ(الم ��دى) �إن
"هناك الكثير من الأ�سباب التي دفعتنا
لطلب ا�ست�ضافة رئي�س مجل�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي ف ��ي مجل�س النواب
منه ��ا ت�أخ ��ر دف ��ع روات ��ب الموظفي ��ن،
والمفاو�ض ��ات م ��ع الوالي ��ات المتحدة
الأميركي ��ة ،والأزم ��ة المالي ��ة ،وهبوط
�أ�سع ��ار النف ��ط ،وكذل ��ك عملي ��ة اعتقال
عنا�صر من الح�ش ��د ال�شعبي في منطقة
ال ��دورة قب ��ل ع ��دة �أي ��ام وتداعياته ��ا
و�أ�سبابها ومعلوماتها".
وقبل �أكثر من يومين قدّم النائب محمد
الغب ��ان رئي�س كتلة تحال ��ف الفتح طلبا
ر�سميا �إل ��ى رئا�سة مجل�س النواب لعقد
جل�سة طارئة يح�ضره ��ا رئي�س مجل�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي لمناق�شة
الإج ��راءات الحكومي ��ة ف ��ي مواجه ��ة
جائحة كورونا.
وي�ضي ��ف �أن "ه ��ذه المو�ضوع ��ات م ��ن
ال�ض ��روري مناق�شته ��ا داخ ��ل مجل� ��س
الن ��واب ليطل ��ع �أبناء ال�شع ��ب العراقي
على ما جرى وما يجري داخل الحكومة
من ا�ستعدادات لتالف ��ي الأزمة المالية،
وكذلك المباحثات مع وا�شنطن وعملية
االعتقال التي ح�صلت م�ؤخرا".
واعتقلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب

فج ��ر الجمع ��ة الما�ضي ��ة  14عن�ص ��را
من عنا�ص ��ر كتائب حزب الل ��ه العراقي
المن�ضوي ��ة �ضمن هيئة الح�شد ال�شعبي
خالل عملية مداهم ��ة لمقرها في منطقة
الدورة ببغداد.
وبع ��د �ساع ��ات م ��ن االعتق ��ال اقتح ��م
عنا�ص ��ر من كتائ ��ب "حزب الل ��ه" مقرا
لجه ��از مكافح ��ة الإرهاب ف ��ي المنطقة
الخ�ض ��راء و�س ��ط العا�صم ��ة بغ ��داد،

حيث توجد مق ��رات الحكومة وعدد من
ال�سف ��ارات الأجنبية� ،ضمنه ��ا ال�سفارة
الأميركية.
وبع ��د ذلك ق ��ررت ال�سلط ��ات الق�ضائية
�إطالق �سراح عنا�ص ��ر كتائب حزب الله
خ�ل�ال االي ��ام القليل ��ة الما�ضي ��ة ،لع ��دم
كفاية الأدل ��ة .وي�ؤكد عواد وهو النائب
ع ��ن محافظة الب�صرة �أن "تحالف الفتح
قدم طلبا يحمل تواقيع �أكثر من خم�سة

و�سبعين ( )75نائبا �إلى رئا�سة مجل�س
النواب لعقد جل�سة للمجل�س ال�ست�ضافة
رئي� ��س الحكومة للتباح ��ث واال�ستماع
للإج ��راءات الحكومي ��ة ب�ش� ��أن ه ��ذه
الموا�ضيع".
ويقول �إن "البرلمان ممثال ب�أغلبية كتله
داع ��م وم�ساند �إلى �إج ��راءات الحكومة
للخ ��روج م ��ن الأزم ��ة االقت�صادي ��ة
وال�صحي ��ة" ،معتب ��را �أن "الحكوم ��ة

الكاظمي خالل جل�سة منح الثقة حلكومته ..ار�شيف
والبرلم ��ان ف ��ي مرك ��ب والم�س�ؤولي ��ة ب ��دوره ،ق ��ال النائب عن تحال ��ف الفتح
م�شتركة".
فا�ض ��ل جابر ،ان رئي�س الوزراء يواجه
وي�شي ��ر �إل ��ى �أن "تحال ��ف الفت ��ح ف ��ي مواق ��ف حرج ��ة وان و�ضع ��ه الحالي ال
اجتماع ��ه الأخي ��ر ال ��ذي كان مخ�ص�صا يح�س ��د عليه ،م�ؤك ��دا ان ا�ست�ضافته في
لقي ��ادة ال�صف الأول �أك ��د على �ضرورة البرلم ��ان ربما تتحول ال ��ى ا�ستجواب
الم�ض ��ي با�ست�ضاف ��ة رئي� ��س الحكومة الخفاقه بعدة ملفات.
ف ��ي البرلمان باق ��رب جل�س ��ة لمناق�شته وق ��ال جابر ان "الملف ��ات التي كلف بها
ع ��ن الأزم ��ات الت ��ي �شهدته ��ا ال�ساح ��ة الكاظمي عند دعم ��ه بالتر�شيح لمن�صب
العراقية".
رئي� ��س ال ��وزراء م ��ا زالت ت�ش ��كل عبئا

معهد وا�شنطن :اعتقال عنا�صر حزب اهلل قرار �شجاع

الهجرة تطبق برناجمً ا يعنى بالعودة
الطوعية للنازحني

موقع �أمريكي :حكومة الكاظمي فتحت ملف "ف�صائل م�سلحة" تتحدى الدولة
 ترجمة  /حامد احمد
�شهد ي ��وم االثنين الما�ضي اطالق �سراح 13
�شخ�صا تابعي ��ن الحد ف�صائ ��ل الح�شد وذلك
بع ��د فترة وجي ��زة من الق ��اء القب� ��ض عليهم
في منطقة الدورة م ��ن قبل قوة تابعة لجهاز
مكافح ��ة االرهاب تنفيذا الوام ��ر �صادرة عن
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى الكاظم ��ي لورود
معلومات ع ��ن مخطط لتنفي ��ذ هجوم .قا�ض
من هيئ ��ة الح�شد اطلق �سراحه ��م لعدم توفر
ادلة كافية �ضدهم.
ويق ��ول خب ��راء ان عملي ��ة اط�ل�اق �سراحهم
ال�سريع ��ة ت�سلط ال�ضوء على تحديات كبيرة
تواج ��ه الحكومة العراقي ��ة المنتخبة حديثا
وه ��ي تح ��اول ا�سترج ��اع اح ��د المقوم ��ات
الرئي�س ��ة لدول ��ة حديث ��ة فاعل ��ة تك ��ون فيها
�سلطة القانون ف ��وق الجميع ومنع ا�ستمرار
مجاميع م�سلحة من تنفيذ هجمات ت�ؤثر على
ا�ستقرار البالد.
المتح ��دث با�س ��م الحكومة قال ف ��ي ت�صريح

الثالث ��اء معلق ��ا عل ��ى عملية المداهم ��ة "انها
م ��ن م�س�ؤولي ��ة الحكوم ��ة ان تفر� ��ض �سلطة
الدولة".
بعد فترة ق�صيرة من عملية القاء القب�ض يوم
الخمي� ��س الما�ضي ،قال ��ت الحكومة في بيان
انه ��ا ت�صرفت وفق ��ا لمعلوم ��ات ا�ستخبارية
دقيق ��ة لمن ��ع هج ��وم و�شي ��ك عل ��ى المنطق ��ة
الخ�ضراء.
�صبيح ��ة ي ��وم الجمع ��ة وردت انب ��اء ع ��ن
قي ��ام اكثر م ��ن  12عجل ��ة م�سلح ��ة بتطويق
مق ��ر الرئا�س ��ة ف ��ي المنطق ��ة الخ�ض ��راء في
ا�ستعرا� ��ض له ��م للمطالب ��ة باط�ل�اق �س ��راح
المعتقلين.
وف ��ي خط ��وة ب ��دت م ��ن الحكوم ��ة لتهدئ ��ة
الموق ��ف تم اط�ل�اق �س ��راح المعتقلين �ضمن
محكمة �ضبط داخلية تابعة للح�شد ،بدال من
ت�سليمهم لمحكمة جنايات عراقية م�ستقلة.
ويق ��ول خب ��راء ،رغ ��م ان الح�ش ��د ال�شعب ��ي
يعتب ��ر ر�سمي ��ا ج ��زءا م ��ن االجه ��زة االمنية
العراقي ��ة ،ولكن ق�سما م ��ن ف�صائله تت�صرف

ب�ش ��كل م�ستق ��ل ودائم ��ا ال تن�ص ��اع الوام ��ر
رئي�س الوزراء باعتباره القائد العام للقوات
الم�سلحة.
رام ��زي مارديني ،محلل ف ��ي ال�ش�أن العراقي
م ��ن جامع ��ة �شيكاغ ��و ،يق ��ول ان "الف�صائل
الم�سلحة ال تتواجد فقط في العراق ،ولكنها
هن ��ا مندمج ��ة بالدول ��ة وتت�ص ��رف بنف ��وذ
�سيا�س ��ي با�سم الدولة ،معك ��رة بذلك الحدود
الفا�صل ��ة بي ��ن الدول ��ة وبي ��ن كونه ��ا ف�صيال
م�سلحا".
ماي ��كل نايت�س ،خبي ��ر بال�ش� ��أن العراقي من
معه ��د وا�شنط ��ن ل�سيا�سات ال�ش ��رق االدنى،
ح ��ذر م ��ن ان قابلي ��ة جماع ��ة م�سلح ��ة عل ��ى
اختراق المنطقة الخ�ضراء بعجالت ع�سكرية
من �ش�أنه ان ي�شكل عائقا امام قدرة الكاظمي
في الحكم.
وقال نايت�س "المهمة االولى لأي حكومة هي
الحفاظ على قدرتها الخا�صة باتخاذ قرارات
م�ستقل ��ة .ولك ��ن حكوم ��ة الكاظم ��ي تجاه ��د
من اج ��ل ايجاد مواقع �آمن ��ة ت�ستطيع العمل

معتقلو كتائب حزب الله بعد االفراج عنهم
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م ��ن خاللها ب ��دون ان ت�ؤث ��ر عليه ��ا مجاميع
م�سلحة".
وو�صف نايت�س قرار الكاظمي بالقاء القب�ض
عل ��ى مجموع ��ة م�سلحة ف ��ي العا�صمة بغداد
بانه ق ��رار �شجاع حال دون وق ��وع مزيد من
الهجمات.
المحل ��ل ماردين ��ي ق ��ال ان احد ا�سب ��اب عدم
قدرة الكاظمي على مواجهة مجاميع ف�صائل
م�سلح ��ة موالي ��ة اليران هو م ��ن منطلق عدم
قدرت ��ه االعتم ��اد عل ��ى دع ��م �أميرك ��ي لفت ��رة
طويلة االجل.
وا�ضاف قائ�ل�ا "الم�شكلة التي لدى الواليات
المتح ��دة هي انه ��ا تريد من يتول ��ى حكومة
الع ��راق ان يواج ��ه النخ ��ب المتنف ��ذة الت ��ي
يعتمد عليها �سيا�سيا ولكن لي�ست هناك قدرة
عل ��ى تقديم �ضمانات به ��ذا ال�ش�أن .من جانب
�آخر ان تواجد القوات االميركية في تناق�ص
وله ��ذا ي�صبح من ال�صعب اكثر االعتماد على
تعهداتها".ال�شه ��ر الما�ض ��ي انطل ��ق ح ��وار
�ستراتيج ��ي بين الواليات المتحدة والعراق
لتحدي ��د م�ستقب ��ل ال�شراك ��ة بينهم ��ا ما وراء
المهمة الع�سكرية �ضد داع�ش.
وف ��ي بي ��ان م�شترك �ص ��در عق ��ب المباحثات
تعه ��دت وا�شنط ��ن بتقلي� ��ص تواجده ��ا
الع�سكري في الب�ل�اد مقابل تو�سيع عالقاتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية مع بغداد.
م ��ن جان ��ب �آخر اتف ��ق الع ��راق عل ��ى توفير
حماي ��ة لمن يتبقى من موظفين دبلوما�سيين
وع�سكريين �أميركان.
وا�ستن ��ادا لمراقبين ف ��ان المداهمة التي قام
بها جهاز مكافحة االرهاب �ضد احد الف�صائل
الم�سلح ��ة ه ��ي اول خط ��وة عملي ��ة م ��ن قبل
الكاظم ��ي ت�ؤ�شر عل ��ى ان حكومته تركز على
تحويل ما تعه ��د به لحماي ��ة م�صالح العراق
والبعثات االجنبية المتواجدة لواقع عملي.
م ��ن جانب �آخر تهتم حكوم ��ة الكاظمي اي�ضا
بتحقي ��ق عملي ��ة الم�صالح ��ة ال�سيا�سي ��ة في
الع ��راق ،وذل ��ك بال�سم ��اح لقياديي ��ن �سن ��ة
مبعدين مث ��ل رافع العي�س ��اوي بالعودة الى
البالد .ع�ضو البرلمان عبد الخالق العزاوي،
قال ف ��ي ت�صريحات له االثنين "الكاظمي هو
الأمل االخير للعملية ال�سيا�سية في البلد".
عن :موقع فوي�س �أميركا

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

 بغداد  /المدى
�ش ��ددت وزارة الهج ��رة والمهجري ��ن� ،أم� ��س الخمي� ��س،
على �أهمي ��ة دور المجتم ��ع الدولي والمنظم ��ات المعنية
في �إع ��ادة بناء الم ��دن المحررة لتنفيذ الع ��ودة الطوعية
للنازحين الى مناطق �سكناهم اال�صلية.
وقال ��ت وزي ��رة الهج ��رة ايف ��ان فائ ��ق جاب ��رو �إن "اه ��م
الخط ��وات لت�شجي ��ع اال�س ��ر النازح ��ة عل ��ى الع ��ودة الى
مناطقه ��ا اال�صلية من اجل اغالق ملف النزوح ،هي اعادة
بن ��اء المناطق والمدن المح ��ررة" ،م�ؤك ��دة �أن "وزارتها
تعمل بالتن�سيق مع المنظمات الدولية النهاء ملف النزوح
ف ��ي البالد ،ال�سيم ��ا منظمات االمم المتح ��دة المخت�صة".
وا�ضاف ��ت جاب ��رو ان "وزارته ��ا والمنظم ��ات المعني ��ة
ب�ش� ��ؤون النازحي ��ن ،تعم�ل�ان مع ��ا لتب�سي ��ط االجراءات
وت�أمين حمايتهم داخل المخيم ��ات وت�سهيل عودتهم الى
مناطقهم اال�صلية" ،مف�صحة عن "تطبيق وزارتها برامج
خا�ص ��ة لتنفيذ م�ش ��روع الع ��ودة الطوعية ال ��ى مناطقهم
وع ��دم عودتهم ق�سريًا اليها ،لما عانوه من م�شكالت اثناء
فترة نزوحهم وا�ستقرارهم في المخيمات التي يقطنوها
حالي ��ا ،مع توفير ال ��وزارة لكل احتياجاته ��م اللوج�ستية
هن ��اك" .و�شددت على "�أهمي ��ة دور المجتمع الدولي في
اع ��ادة النازحين طوعيا الى مناطقهم من خالل دعم البالد
ف ��ي اع ��ادة اعم ��ار المناطق المح ��ررة ،خا�ص ��ة الحكومة
الفرن�سية ،والتي اف�صحت عن نيتها لدعم القطاع ال�صحي
في محافظة نينوى وتحديدًا ق�ضاء �سنجار من خالل بناء
م�ست�شف ��ى متكامل الخدمات لما �شه ��ده الق�ضاء �آنذاك من
موجات نزوح كبيرة" .في ال�سياق ذاته ،اعلنت محافظة
نينوى ،ع ��ن عودة � 245أ�سرة نازحة الى ق�ضاء �سنجار،
بينم ��ا ت�ستعد نحو � 680أ�سرة اخرى نازحة في مخيمات

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

كبي ��را علي ��ه وذل ��ك لع ��دم قدرت ��ه عل ��ى
تنفيذها ولو بخطوات �أولية".
و�أ�ض ��اف ان "رئي� ��س ال ��وزراء يواج ��ه
مواق ��ف حرج ��ة وان و�ضع ��ه الحالي ال
يح�س ��د علي ��ه" ،م�ؤك ��دا ان "ا�ست�ضافته
ف ��ي مجل� ��س الن ��واب ربما تتح ��ول الى
ا�ستجواب الخفاقه بعدة ملفات".
بالمقاب ��ل ،يق ��ول جا�س ��م موح ��ان
البخات ��ي ،النائب عن تي ��ار الحكمة في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان ��ه "م ��ن ال�سابق
لأوان ��ه ا�ست�ضاف ��ة رئي� ��س الحكوم ��ة
م�صطفى الكاظمي داخل مجل�س النواب
لال�ستف�س ��ار عن ملف ��ات وق�ضايا تتعلق
بالأزمة الراهنة بعد مرور اكثر من �شهر
على تكليفه بادارة الحكومة" معتبرا ان
"االجراء فيه الكثير من الإجحاف".
وفي الثالثين من �شهر حزيران الما�ضي
اعلن عن ت�شكيل تحالف عراقيون الذي
ي�ضم  41نائبا �أكد انه �سيكون داعما �إلى
خط ��وات و�إ�صالحات رئي� ��س الحكومة
م�صطفى الكاظمي داخل مجل�س النواب
الإ�صالحية التي تعزز النظام ال�سيا�سي
وتفر�ض القانون وال�سيادة الوطنية.
وي�ضي ��ف البخاتي �أن "م ��ن المفرو�ض
منح رئي�س الحكوم ��ة مزيدا من الوقت
للتركيز على تنفيذ برنامجها الحكومي
لت�شخي� ��ص الأخط ��اء ومعالجته ��ا قب ��ل
التوج ��ه بالطل ��ب ال�ست�ضافت ��ه ف ��ي
البرلم ��ان" ،م�ضيف ��ا �أن "الحكوم ��ة
لديها عج ��ز مالي كبير مم ��ا �أخر �صرف
الرواتب و�أي�ض ��ا الو�ضع الأمني ف�ضال
عن م�شكلة انت�شار وباء كورونا".
ويتاب ��ع �أن "ه ��ذه الملف ��ات مكبل ��ة
للحكوم ��ة ،بالتال ��ي تحتاج �إل ��ى الوقت
لتج ��اوز كل ه ��ذه الأزم ��ات" ،معتق ��دا
�أن "االط ��راف او الجه ��ات الت ��ي تري ��د
ا�ست�ضاف ��ة رئي� ��س الحكوم ��ة ب�إمكانه ��ا
توجيه �س� ��ؤال برلماني له عن �أي ملف
تريد اال�ستف�سار عنه".

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

ناحية القيارة الخمي�س ،للعودة الى مدينة المو�صل ليتم
غل ��ق ملف النازحين في �شم ��ال المدينة وجنوبها .وافاد
محاف ��ظ نين ��وى نج ��م الجبوري ب� ��أن "نح ��و � 245أ�سرة
نازح ��ة ع ��ادت الى ق�ض ��اء �سنج ��ار بعد ن ��زوح ا�ستمر لما
يزي ��د ع ��ن خم�سة اع ��وام" ،مبينا ان "اال�س ��ر العائدة الى
مدينة �سنجار ،تمركزت ب�أحياء :ال�شهداء ورو�ش وهالت
والن�ص ��ر ،ا�ضاف ��ة ال ��ى مرك ��ز ناحي ��ة ال�شم ��ال �سنوني،
وجب ��ل �سنج ��ار ،ومجمع تل ق�ص ��ب القدي ��م ،ورمبو�سي
الم�سلمي ��ن ،وناحيتي القحطانية والقي ��روان ،ف�ضال عن
قري ��ة ك ��والت" .ماي ��زال اكثر م ��ن ملي ��ون عراقي خارج
مناطقهم ،ون�صفهم عل ��ى االقل في المخيمات .كما التزال
اال�سب ��اب الت ��ي منعتهم ط ��وال تلك ال�سن ��وات من العودة
م�ستم ��رة ،فيم ��ا ف�شل ��ت  3مواعي ��د حكومي ��ة "مفتر�ضة"
�سابق ��ة ف ��ي غل ��ق ه ��ذا المل ��ف بطريق ��ة مقبول ��ة .وتقف
ق�ضاي ��ا امنية مثل الخوف من ت�سل ��ل داع�ش ،او �سيا�سية
مث ��ل �سيط ��رة ف�صيل م�سل ��ح معين على زم ��ام االمور ،او
خدمي ��ة مثل الدم ��ار الذي لح ��ق ببع�ض المناط ��ق ،عائقا
امام اع ��ادة النازحين .وقبل اكث ��ر ا�سبوعين وعد رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي بانهاء ه ��ذا الملف ،في وقت
ب ��د�أ فيه تف�شي وب ��اء "كورونا" بال�ضغ ��ط على الحكومة
لال�س ��راع ف ��ي اعادة ال�س ��كان الى و�ضعه ��م الطبيعي .في
الذكرى ال�ساد�سة ل�سق ��وط المو�صل وعد رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،النازحين بانه ��اء معاناتهم في اول
زيارة له ال ��ى المحافظة من ��ذ ت�سلمه.ووجّ ه الكاظمي في
بي ��ان اعق ��ب الزيارة" ،باتخ ��اذ الإج ��راءات الالزمة التي
م ��ن �ش�أنها تقلي ��ل معاناتهم وت�سهي ��ل عودتهم الى مناطق
�سكناهم الأ�صلية في محافظة نينوى" .وتعهد الكاظمي،
ب� ��أن "تعمل الحكوم ��ة بكل قدراتها لأج ��ل �إيجاد حل دائم
لم�شكلة النازحين ،و�إنهاء معاناتهم".
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سياسة

غرباء يتالعبون ب�أمن الطارمية و 20عملية ع�سكرية مل تنجح بتطهريها

 بغداد /المدى

بعد نحو  3ا�شهر من �آخر
عملية تفتي�ش جرت في
ق�ضاء الطارمية� ،شمال
بغداد ،اطلقت القيادة
الع�سكرية ،ام�س ،حملة
ع�سكرية وا�سعة في
الق�ضاء بحثا عن بقايا
تنظيم داع�ش .و�سجلت
الطارمية منذ مطلع
 2020الحالي ،خم�سة
حوادث امنية ،ت�سببت
بمقتل وا�صابة  10بين
مدنيين وع�سكريين ،في
واحدة من اقل اعوام
العنف التي �شهدها
الق�ضاء.

وف�شل ��ت اكث ��ر م ��ن  20عملي ��ة ع�سكرية
(مداهم ��ات وحمالت كبيرة) خ�ل�ال الـ6
�سن ��وات الما�ضي ��ة وه ��ي فت ��رة ظه ��ور
تنظي ��م داع�ش في الب�ل�اد ،في و�ضع حد
للتوترات االمنية داخل المنطقة.
وتو�ص ��ل م�س�ؤول ��ون وع�شائ ��ر الق�ضاء
ف ��ي حزي ��ران م ��ن الع ��ام الما�ض ��ي ،الى
اتف ��اق م ��ن المفتر� ��ض ان يك ��ون نهائيا
م ��ع الحكومة النه ��اء �صف ��ة "الدع�شنة"
التي الت�صق ��ت باالهالي ،عبر �شن عملية
تطهي ��ر وا�سع ��ة ودقيقة للت�أك ��د من خلو
المنطقة من �أي ن�شاط م�سلح.
و�شه ��دت الطارمي ��ة ،نح ��و  20كم �شمال
العا�صمة ،حوادث نادرة خالل ال�سنوات
الما�ضية ،كما لم يخ ��ل الأمر في الق�ضاء
م ��ن بع� ��ض الأفع ��ال اال�ستفزازي ��ة التي
تقوم بها عنا�صر �أمنية ،بح�سب ما يقول
م�س�ؤول ��ون و�س ��كان في الق�ض ��اء ،حيث
�سجلت اعتداءات لفظية على الأهالي.

جانب من عملية
ع�سكرية يف
الطارمية ..عد�سة:
حممود ر�ؤوف
وفي ني�س ��ان  2017كانت قيادة عمليات
بغ ��داد ق ��د نف ��ذت عملي ��ة ع�سكري ��ة ف ��ي
الق�ض ��اء اطل ��ق عليه ��ا ا�س ��م "ال�سي ��ل
الجارف" .وبع ��د تدقيق ال�سكان وجمع
االعتدة واعتقال المطلوبين� ،أطلق لقب
"المدينة الآمنة" على الق�ضاء ،في �إ�شارة
ال ��ى زوال الخط ��ر فيها .لك ��نّ الحوادث
الأمني ��ة ل ��م تتوقف ،وا�ستم ��رت القوات
الأمني ��ة بالمداهم ��ات ،حت ��ى بل ��غ الأمر
ذروت ��ه في تم ��وز من الع ��ام نف�سه ،حين
ق�صفت طائ ��رات مواقع داخ ��ل الق�ضاء،
و�أ�سف ��ر الق�صف عن مقت ��ل مدنيين ،على
خ�ل�اف الرواي ��ة الحكومية الت ��ي اكدت
ا�ستهداف م�سلحين.
وكان ��ت الق ��وات قب ��ل ذل ��ك الح ��ادث
ب�أ�سبوعي ��ن ،قد قتل ��ت انتحاريين اثنين
يرتدي ��ان حزامين نا�سفين ،قبل تمكنهما
من ا�سته ��داف تجمع ��ات للمواطنين في
مرك ��ز الق�ض ��اء .وبع ��د انح�س ��ار ق ��درة

داع� ��ش وبع ��د اع�ل�ان الع ��راق الق�ض ��اء
على التنظيم ب�ش ��كل كامل نهاية ،2017
فجرت ام ��ر�أة في �شب ��اط  ،2018نف�سها
بع ��د محا�صرتها في مدر�س ��ة ،كما كادت
االو�ض ��اع ان ت�شتع ��ل ف ��ي الق�ض ��اء ف ��ي
حزي ��ران  ،2019حين اطل ��ق مجهولون
الر�صا� ��ص على دوري ��ة للجي�ش ا�سفرت
ع ��ن مقتل وج ��رح  8جن ��ود .وعادت بعد
الح ��ادث الأخير االتهام ��ات �ضد ال�سكان
باالرتباط بـداع�ش ،فيما قال م�س�ؤولون
ان الخرق االمني كان ب�سبب خالف بين
قوتي ��ن ع�سكريتي ��ن تعم�ل�ان عل ��ى امن
الطارمي ��ة ،وان الر�صا� ��ص ال ��ذي وج ��ه
للدورية كان من "نيران �صديقة".
وبح�س ��ب م�س�ؤولي ��ن ف ��ي الق�ض ��اء ،ان
و�صم ��ة االنتماء ال ��ى التنظيم المتطرف
التي طالت ال�سكان ،ت�سببت بمنع انتماء
العدي ��د م ��ن ابن ��اء الطارمي ��ة ال ��ى �سلك
القوات االمنية ،او ت�سليح الع�شائر �ضد

اجلي�ش يحبط هجو ًما يف
الرطبة ..وتدمري جتمع لداع�ش
�شمال �سامراء

 بغداد  /المدى
ب ��د�أت الق ��وات االمني ��ة� ،أم� ��س الخمي� ��س،
عمليات �أمنية جديدة ت�س ��تهدف خاليا تنظيم
داع� ��ش بع ��د ورود معلوم ��ات ا�س ��تخبارية
دقيقة ،وذلك بهدف تعزيز الأمن واال�س ��تقرار
والقب�ض على المطلوبين �أمنيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية" :بناء
على ورود معلومات ا�ستخباراتية دقيقة تفيد
بوج ��ود مجموع ��ة �إرهابية تابع ��ة لع�صابات
داع�ش الإرهابي جنوب �ش ��رق ق�ضاء الرطبة
في قرية الدراعمة تروم الهجوم على الق�ضاء
بالني ��ران غي ��ر المبا�شرة عل ��ى الفور خرجت
ق ��وة م ��ن الف ��وج الأول ل ��واء الم�ش ��اة الأول
وقوة من مقر اللواء الفرقة االولى وب�إ�شراف
قائد العمليات وقائد الفرقة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان" :وبعد البحث ت ��م العثور
عل ��ى �ص ��اروخ كاتيو�ش ��ا ،قذيف ��ة مدفع 155
مح ��ورة ،قذيف ��ة مدف ��ع  ،130قنب ��رة ه ��اون
 ،120من�صة �إطالق �صواريخ محلية ال�صنع،
فيم ��ا خرجت ق ��وة م ��ن الف ��وج الراب ��ع لواء
الم�ش ��اة  39الفرق ��ة العا�شرة مع ��ززة بمفرزة
معالج ��ة من �سري ��ة هند�سة مي ��دان الم�ستقلة
قي ��ادة عملي ��ات الأنب ��ار بواج ��ب معالج ��ة
العب ��وات النا�سف ��ة م ��ن مخلف ��ات ع�صاب ��ات
داع� ��ش االرهابي في منطقة الب ��و خمي�س تم

تفجي ��ر ( )12عبوة نا�سف ��ة تحت ال�سيطرة".
وتابع البيان" :وفي ال�سياق ذاته وبعد ورود
معلوم ��ات ا�ستخباراتية دقيق ��ة تفيد بوجود
كد�س عت ��اد لع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابية في
منطقة الناظرة �شم ��ال ق�ضاء الرطبة خرجت
قوة من مقر لواء الم�شاة الأول الفرقة الأولى
وقوة من الفوج الثان ��ي اللواء اعاله لغر�ض
تدقي ��ق المعلوم ��ات وبعد البحث ت ��م العثور
عل ��ى قنبرة هاون عي ��ار  82ملم ،قنبرة هاون
عي ��ار  60ملم عدد - 2/قذيف ��ة مدفع عيار 57
ملم عدد -2/ح�ش ��وة �صاروخ قاذفة عدد11/
– �سبطان ��ة احادي ��ة  12,7ملم� ،شريط عتاد
احادية يحتوي على ( )20اطالقة.
وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر ،ا�ستهدفت ق ��وات الح�شد
ال�شعب ��ي� ،أم�س الخمي� ��س ،تجمعا لع�صابات
داع� ��ش بق�ص ��ف مدفع ��ي �شم ��ال �سام ��راء في
�صالح الدي ��ن .وذكر بيان للح�ش ��د ان "قيادة
قاط ��ع عملي ��ات �سام ��راء للح�ش ��د ال�شعب ��ي
ا�ستهدف ��ت تنظي ��م داع�ش الإرهاب ��ي بقذائف
المدفعي ��ة ف ��ي منطق ��ة الكو� ��ش والمناط ��ق
المحاذي ��ة لقاط ��ع الم�س�ؤولي ��ة �شم ��ال مدينة
�سامراء المقد�سة" .و�أعلن العراق ،في كانون
الأول  ،2017تحرير كامل �أرا�ضيه من قب�ضة
تنظيم داع�ش بعد نحو � 3سنوات ون�صف من
المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل
نحو ثلث البالد.

"داع�ش" او ت�شكيل فوج من المحليين
�ضمن ال�شرطة او الح�شد ال�شعبي.
وح�ًل�اً للن ��زاع تو�صل ��ت الحكوم ��ة
والوجه ��اء في الطارمية الى تنفيذ حملة
ع�سكرية "حا�سمة" لو�ضع حد لالتهامات
وال�سيط ��رة عل ��ى االو�ض ��اع االمني ��ة
بح�سب ما كان يرد م ��ن تقارير القيادات
الع�سكرية والذي كانت الع�شائر تفنده.
لماذا �أطلقت عملية ع�سكرية
جديدة؟
مطل ��ع الع ��ام الحال ��ي ،وبع ��د تعه ��دات
الحكوم ��ة ال�سابق ��ة – بح�س ��ب بيان ��ات
ر�سمي ��ة -بال�سيطرة عل ��ى االو�ضاع في
الطارمي ��ة ،ح�ص ��ل ا�شتب ��اك عني ��ف بين
القوات االمنية وم�سلحين .وقالت "خلية
الإع�ل�ام الأمني" التابع ��ة للحكومة ،في
بيان منت�ص ��ف كانون الثان ��ي الما�ضي،
�إن ا�شتباكات م�سلحة اندلعت بين قوات

الجي� ��ش واثنين م ��ن م�سلح ��ي التنظيم
بعد اقتحام احد الب�ساتين في الطارمية،
وا�ستمرت على مدى � 4ساعات ،وانتهت
بمقتل العن�صرين .ولفت �إلى �أن �أحدهما
"�إرهاب ��ي خطي ��ر يدعى �سي ��ف في�صل،
وملق ��ب ب�أب ��ي �إ�سح ��اق ،و�شغ ��ل ع ��دة
منا�صب في تنظيم داع�ش الإرهابي".
وتاب ��ع �أن المدع ��و "�أب ��ا ا�سح ��اق" كان
الم�س�ؤول الأمني العام للتنظيم لمناطق
�شمال بغ ��داد بين عامي  2016و،2017
فيم ��ا تغير من�صبه ع ��ام � 2018إلى "�آمر
مفرزة" بالمنطقة ذاتها.
و�أ�ش ��ارت الخلي ��ة �إل ��ى �أن �أجه ��زة
اال�ستخب ��ارات العراقي ��ة كان ��ت تتعق ��ب
"�أبا ا�سحاق" باعتباره من "�أهم و�أبرز
القي ��ادات الإرهابي ��ة الحالية ف ��ي �شمال
بغ ��داد" .م�س� ��ؤول محلي ف ��ي الطارمية
يقول لـ(الم ��دى) ان "هناك غرباء ي�أتون
ف ��ي الغالب من �صالح الدي ��ن ،ويثيرون

بع�ض الم�شاكل في الق�ضاء" ،م�شيرا في
الوق ��ت نف�سه ال ��ى "وج ��ود مبالغات في
التعامل مع الطارمي ��ة" .العام الما�ضي،
ق ��ال زعيم "ع�صائ ��ب اهل الح ��ق" قي�س
الخزعل ��ي ،ان تنظي ��م داع� ��ش ل ��م يغادر
مطلق ��ا ق�ض ��اء الطارمي ��ة .بالمقابل حذر
القي ��ادي في المجل� ��س الأعلى الإ�سالمي
ووزي ��ر الداخلي ��ة الأ�سب ��ق باق ��ر جب ��ر
�صوالغ ،مما �أ�سماه "الخاليا النائمة في
الطارمية".
واهتم رئي�س الوزراء ال�سابق عادل عبد
المه ��دي ب�شكل كبي ��ر بو�ض ��ع الطارمية
لح�سا�سي ��ة المنطق ��ة� ،إذ ق ��ام بنف�س ��ه
بزي ��ارة الق�ضاء ف ��ي ال�صي ��ف الما�ضي،
لال�ش ��راف �آن ��ذاك عل ��ى اط�ل�اق العملية
الع�سكري ��ة (�ضم ��ن حمل ��ة �إرادة الن�صر
الع�سكري ��ة) ،برفقة وزي ��ر الدفاع نجاح
ال�شمري ونائب رئي�س هيئة الح�شد ابو
مه ��دي المهند� ��س .وي�ضي ��ف الم�س�ؤول

المحل ��ي الذي طلب عدم ن�ش ��ر ا�سمه ،ان
"خالفات بين بع�ض القطعات الع�سكرية
في المنطقة ،تحمّل ال ��ى �سكان الق�ضاء،
كم ��ا ترف� ��ض الحكوم ��ة ت�شكي ��ل اف ��واج
حماية من ابناء الق�ضاء".
في �آذار الما�ضي ،هاجم م�سلحون حاجز
تفتي� ��ش لمحط ��ة كهرب ��اء ف ��ي الق�ض ��اء،
قتل ��وا �شرطيا وا�صاب ��وا � 2آخران اثناء
الهج ��وم ،فيم ��ا اطلق ��ت الق ��وات االمنية
النار بعد اقل من �شهر من الحادث.
وف ��ي اي ��ار الما�ض ��ي ،انفج ��رت عب ��وة
نا�سف ��ة عل ��ى دوري ��ة ع�سكري ��ة ،ت�سببت
بمقت ��ل �ضابط برتب ��ة رائ ��د ،وا�صابة 4
ع�سكريين �آخرين ،كما قتل مدني بحادث
اط�ل�اق ن ��ار ف ��ي ح ��دث منف�ص ��ل بنف�س
يوم الهجوم االخي ��ر .وهاجم م�سلحون
يعتقد انه ��م تابعين لتنظيم "داع�ش" في
حزيران الما�ض ��ي ،منزل احد المحامين
ف ��ي الطارمي ��ة .وقتل ��وا عل ��ى الف ��ور
المحام ��ي ط ��ارق ه�ل�ال بع ��د ان اطلقوا
النار عليه.
ام� ��س ،ذك ��رت خلي ��ة الإع�ل�ام االمني �أن
"الل ��واء الأول �ضمن قطعات فرقة الرد
ال�سريع با�ش ��ر بعمليات تطهير وتفتي�ش
ق�ضاء الطارمي ��ة �شمالي العا�صمة بغداد
والبحيرات المتواجدة فيه".
بالمقاب ��ل ق ��ال الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ال ��ذي
ي�ش ��ارك في عملية �أمني ��ة جديدة بق�ضاء
الطارمي ��ة �إن ��ه الق ��ى القب� ��ض عل ��ى عدد
م ��ن المطلوبين للق�ضاء �ص ��ادرة بحقهم
مذكرات قب�ض بتهم �إرهابية وجنائية.
وبين اعالم الح�ش ��د ان "عملية االعتقال
نفذت بناء عل ��ى معلومات ا�ستخباراتية
وردت م ��ن ا�ستخب ��ارات الح�ش ��د
والعملي ��ات الم�شترك ��ة" .وقال ��ت خلي ��ة
االع�ل�ام االمن ��ي ،ف ��ي بي ��ان ام� ��س ،ان
"العملي ��ة ا�شترك ��ت فيها قطع ��ات قيادة
عملي ��ات بغ ��داد وقطعات (ل ��واء القوات
الخا�صة  /رئا�س ��ة اركان الجي�ش ولواء
الم�شاة الآلي ال�ساب ��ع والثالثون ولواء
من الرد ال�سريع ولواء المهمات الخا�صة
بال�شرط ��ة االتحادي ��ة ولواء م ��ن الح�شد
ال�شعبي) وب�إ�سناد طيران القوة الجوية
وطيران الجي�ش".
وا�شارت الى ان "هذه العملية ت�أتي وف ًقا
لمعلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيقة ،لمالحقة
بقاي ��ا ع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابي ��ة،
وتفتي� ��ش ه ��ذه المناط ��ق به ��دف تعزيز
الأم ��ن واال�ستقرار والق ��اء القب�ض على
المطلوبي ��ن وحماية م�صالح المواطنين
فيها".

الأمن البرلمانية :تركيا ت�سعى الحتالل محافظاتنا

جمل�س الأمن ي�صف التوغل الرتكي بـ"املقلق" وبغداد تقول:
جميع خيارات الرد متاحة
 بغداد  /المدى
دع ��ا مجل� ��س الأم ��ن التابع ال ��ى الأمم
المتح ��دة ،الع ��راق وتركي ��ا� ،إل ��ى حل
م�شاكلهم ��ا �سيا�س ًي ��ا ولي� ��س ع�سكريًا،
في تعقي ��ب على العملي ��ات الع�سكرية
للق ��وات التركية في �شمال ��ي العراق.
وقال ان ما يجري "مقلق".
وبد�أت تركيا في  15من �شهر حزيران
الما�ض ��ي عملي ��ة ع�سكرية ف ��ي بع�ض
المناط ��ق في �شمالي الع ��راق ،ويقول
الم�س�ؤول ��ون الأت ��راك �إنهم ي�سهدفون
مواق ��ع لح ��زب العم ��ال الكرد�ستان ��ي
الم�سل ��ح� ،إال �أن ��ه وحت ��ى الآن فق ��د 4
مدنيي ��ن عل ��ى الأق ��ل حياته ��م نتيج ��ة
الق�ص ��ف الترك ��ي و�أ�صي ��ب �آخ ��رون
بج ��روح ،كم ��ا �أفرغ ��ت بع� ��ض القرى
من �سكانه ��ا .بالمقابل تقول الحكومة
العراقي ��ة �إن كل الخي ��ارات مفتوح ��ة
�أمام العراق ف ��ي الرد على ما يتعر�ض
له من انتهاكات لل�سيادة.
وق ��ال رئي� ��س مجل� ��س الأم ��ن الدولي
كري�ستوف هيو�سغن� ،إنه "ال توجد �أي
معلوم ��ات حول م ��ا �إذا كان العراق قد
طالب باجتماع خا�ص بتلك العملية".
وي ��رى رئي�س مجل�س الأم ��ن الدولي،
�أن ��ه "يجب �أن تق ��وم تركي ��ا والعراق
�كل �سيا�س ��ي".
بح ��ل م�شكالتهم ��ا ب�ش � ٍ
وقال هيو�سغن :نحن ننظر بقلق لهذا
الو�ض ��ع ،ل ��م تكن هن ��اك مطالب ��ة ب�أن
يكون ه ��ذا المو�ضوع جزءًا من قائمة
عم ��ل مجل� ��س الأمن ،على الأق ��ل �أنا ال
�أعلم� ،إال �أنن ��ي لم يم�ض على رئا�ستي
لمجل� ��س الأم ��ن �س ��وى � 14ساع ��ة،
و�أعتقد �أن النزاع والخالف بين الدول
المتج ��اورة يجب �أن يتم حله �سيا�سيًا
ولي�س ع�سكريًا" .وفي �سياق مت�صل،
قال المتح ��دث با�سم وزارة الخارجية
العراقية �أحمد ال�صحاف� ،إن "الأعمال
الأحادية الجان ��ب لن تعزز الأمن ولن
تف�ضي لجه ��ود م�شتركة ف ��ي مواجهة

االره ��اب ،و�أن كل الخيارات مفتوحة
�أمام العراق ف ��ي الرد على ما يتعر�ض
له من انتهاكات لل�سيادة".
و�أكم ��ل" :لق ��د بد�أناه ��ا ببي ��ان �إدانة،
ومذكرة احتج ��اج ،وا�ستدعاء لل�سفير
الترك ��ي وكذل ��ك الإيران ��ي ،وال نق ��ف
عند ه ��ذه الخطوات ،بل ق ��د نلج�أ �إلى
ح�شد الر�أي العربي عبر جامعة الدول
العربية ،وح�شد الر�أي الإ�سالمي عبر
منظمة التعاون الإ�سالمي ،وقد ن�صل
�إلى تقديم �شك ��وى �إلى الأمم المتحدة
ومجل�س الأمن الدولي".
و�ش ��دد عل ��ى �أن الع ��راق ف ��ي �سيا�سته
الخارجي ��ة ر�سم عدة مبادئ في �إ�شادة
عالقات ��ه مع دول الج ��وار ،ومنها عدم
التدخ ��ل ف ��ي ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة لأي
بل ��د وعدم انته ��اك �سيادت ��ه ،ومراعاة
مبادئ ح�سن الج ��وار ،وعلى الجميع
�أن يتعامل مع العراق بالمثل.
و�أتم�" :إذا كان ثمة مهددات �أمنية على
الح ��دود الم�شترك ��ة م ��ع دول الجوار
فقد دعونا مرارا ،و�أكدنا على الجميع
�أن الع ��راق م�ستعد للتعاون في ت�أمين

الحدود الم�شترك ��ة ،ورف�ضنا �أي عمل
�أح ��ادي م ��ن �ش�أنه �أن يم� ��س ال�سيادة،
�أو يح ��دث �أ�ض ��رارا بالممتل ��كات
العام ��ة والخا�ص ��ة" .ب ��دوره ،ق ��ال
ع�ض ��و بلجنة االمن والدف ��اع النيابية
بدر الزي ��ادي� ،إن هناك م�س ��اع تركية
الحت�ل�ال محافظ ��ات عراقي ��ة .وق ��ال
الزي ��ادي ان "تركي ��ا تق ��وم بعملي ��ة
احتالل ولي� ��س توغال داخل الأرا�ضي
العراقية" ،مبينا "ال يوجد �أي تن�سيق
بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة واالقلي ��م
بخ�صو�ص االحت�ل�ال التركي لمناطق
�شمالي الع ��راق" .وا�ضاف ان "تركيا
ت�سع ��ى الحت�ل�ال بع� ��ض المحافظات
ف ��ي ال�شمال خا�صة م ��ع �ضعف موقف
الحكوم ��ة العراقي ��ة وطالبن ��ا بعق ��د
جل�س ��ة طارئ ��ة لمناق�ش ��ة االحت�ل�ال
التركي من اجل اتخاذ موقف حازم".
وف ��ي �سي ��اق مت�صل ،قال عب ��د ال�ستار
الجميل ��ي� ،أمي ��ن الح ��زب الطليع ��ي
النا�ص ��ري" :ف ��ي الواقع م ��ا يقوم به
النظ ��ام الترك ��ي م ��ن انته ��اك لل�سيادة
العراقي ��ة في �شمالي البالد ال عالقة له

ب�أي اتفاق �ساب ��ق �أو حا�ضر� ،إنما هو
نم ��ط عدوان ��ي د�أب الرئي� ��س التركي
رج ��ب طي ��ب �أردوغ ��ان عل ��ى تنفي ��ذه
لي� ��س ف ��ي الع ��راق وح ��ده و�إنم ��ا في
�سوري ��ا وليبيا وفل�سطين وغيرها من
ال�ساحات العربية".
و�أ�ض ��اف �أمي ��ن الح ��زب الطليع ��ي �إن
الحدي ��ث عن اتفاق مع النظام ال�سابق
"�صدام ح�سين" لي�س له �أي قيمة في
�ضوء قواع ��د القان ��ون الدولي ،حيث
ت�سق ��ط اتفاقيات الأنظمة الخا�صة مع
�سق ��وط ه ��ذه الأنظمة ،وه ��ذا االتفاق
�سق ��ط م ��ع �سق ��وط النظ ��ام ال�ساب ��ق،
ولي�س للنظام التركي �أن يحتج به ،وال
تحتاج الحكومة العراقية �إلى �إ�سقاطه
لأن ��ه �سقط مع النظ ��ام ال�سابق ،ف�ضال
ع ��ن �أنه لم ي�سجل ف ��ي الأمم المتحدة.
وتابع الجميلي ،وفقا لميثاق المنظمة
الدولية ،ف�إنه اليمك ��ن االحتجاج ب�أي
اتفاق لم ي�سجل ف ��ي المنظمة الدولية
و�أمام �أجهزتها والعال ��م ،وبالتالي ما
يحدث هو ع ��دوان مبا�شر على �سيادة
الع ��راق و�سالم ��ة �أرا�ضي ��ه وحي ��اة

مواطني ��ه ،ويه ��دد ال�سل ��م والأم ��ن
الدوليين.
و�أك ��د �أمي ��ن الح ��زب الطليع ��ي� ،أن ��ه
"م ��ن ح ��ق الع ��راق �أن ي�ستخدم حق
الدف ��اع ال�شرع ��ي بموج ��ب ميث ��اق
الأم ��م المتح ��دة با�ستخ ��دام الق ��وة
ل ��رد ه ��ذا الع ��دوان ،ال ��ذي تزامن مع
ع ��دوان النظام الإيران ��ي على �شمالي
الع ��راق ،ما ي�ؤك ��د تن�سي ��ق النظامين
ف ��ي العدوان ،ا�ستغ�ل�اال لحالة الكبوة
الم�ؤقتة التي يعي�شها العراق حاليا".
ال ��ى ذلك ،اعتبر طارق ح ��رب ،الخبير
القانون ��ي �أن اتف ��اق �ص ��دام وتركي ��ا
ب�ش� ��أن دخ ��ول الق ��وات التركي ��ة ق ��د
انته ��ى من ��ذ نهاي ��ة الح ��رب العراقي ��ة
االيراني ��ة �سن ��ة  ،1988وق ��ال ح ��رب
ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفي ��ة �سابق ��ة �إن
مثل ه ��ذا االتفاق قد انته ��ى منذ نهاية
الحرب العراقية الإيرانية �سنة 1988
ول ��م يت ��ول �ص ��دام تجديده لأن ��ه كان
�ضم ��ن ت�أيي ��د تركيا للع ��راق في حرب
�ص ��دام مع ايران ،وبم ��ا �أن الحرب قد
انته ��ت فلم يجدد �صدام ه ��ذا االتفاق،
مبينا �أن الحكومات العراقية لم تتول
من ��ذ �سق ��وط �ص ��دام �سن ��ة � 2003إلى
الآن تجديد هذا االتفاق".
و�أ�ش ��ار ح ��رب �إل ��ى �أن االتف ��اق بي ��ن
�ص ��دام وتركي ��ا ال يمك ��ن �أن يعتب ��ر
اتفاقي ��ة بالمعن ��ى المح ��دد بموج ��ب
د�ست ��ور  1970ال ��ذي كان ناف ��ذا حتى
�سق ��وط �ص ��دام ،وال يمك ��ن كذل ��ك �أن
يعتب ��ر اتفاقي ��ة بموج ��ب قان ��ون عقد
المعاه ��دات ال�سابق رق ��م (� )111سنة
 ،1979كذل ��ك ال يمك ��ن �أن يعتب ��ر هذا
االتف ��اق اتفاقية بموج ��ب قانون عقد
المعاه ��دات الجدي ��د رق ��م ( )35ل�سنة
 ،2015لأن ��ه ا�شترط ف ��ي المادة ()17
موافق ��ة مجل� ��س الن ��واب ب�أغلبي ��ة
الثلثي ��ن على عقد المعاه ��دات الأمنية
والع�سكري ��ة ومعاه ��دات الح ��دود
والمعاهدات التي تم�س ال�سيادة".
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حتذير عاجل من مفو�ضية حقوق الإن�سان بعد ’تقارير مقلقة’ :الكارثة قد تقع!

�إي�ضاح من وزارة ال�صحة ب�ش�أن العالج الرو�سي الم�ضاد لكورونا
 متابعة املدى

حذرت المفو�ضية العليا
لحقوق الإن�سان في
العراق�،أم�س الخمي�س ،من
تداعيات ’كارثة �إن�سانية’ في
مراكز االحتجاز وال�سجون
في العراق ب�سبب جائحة
كورونا.

وطالب ع�ضو املفو�ضية ثامر ال�شمري
 2( ،متوز  ،)2020احلكومة العراقية
واجله ��ات املخت�ص ��ة "ب�ض ��رورة
التدخ ��ل العاج ��ل ملتابع ��ة واتخ ��اذ
االج ��راءات الوقائي ��ة والتداب�ي�ر
ال�صحية الالزمة يف مراكز التوقيف
واالحتجاز وال�سجون كافة" ،م�شري ًا
�إىل "ورود تقاري ��ر ر�صدي ��ة لف ��رق
املفو�ضي ��ة تب�ي�ن ح�ص ��ول �إ�صاب ��ات
بفايرو� ��س كورون ��ا يف ع ��دد منه ��ا،
مم ��ا ين ��ذر بكارث ��ة �إن�ساني ��ة اليحمد
عقباها".
و�ش ��دد ال�شم ��ري ،عل ��ى "�ض ��رورة
�إيجاد احللول املنا�سبة ب�ش�أن حاالت
االكتظ ��اظ احلا�صل ��ة يف ال�سج ��ون،
والتخفي ��ف م ��ن العقوب ��ات بح�س ��ب
نوعه ��ا و�إ�صدار عفو ع ��ام عن الذين
التخ ��ل جرائمه ��م بالأم ��ن الع ��ام وال
تت�سبب ب�أي خطر على املجتمع".
ودع ��ا ال�شم ��ري اىل "من ��ع ح ��االت
التالم� ��س بامل�صاب�ي�ن والتعف�ي�ر
وتعري�ض النزالء للت�شمي�س امل�ستمر
واتب ��اع كاف ��ة الإج ��راءات الوقائي ��ة
التي من �ش�أنها �أن حتفظ تلك الأماكن
من انت�شار اجلائحة يف الوقت الذي
ي�شهد عموم العراق زيادة يف حاالت

الإ�صابة والوفيات بح�سب ما ي�صدر
من تقاري ��ر يومية من وزارة ال�صحة
العراقية ومنظمة ال�صحة العاملية".
م ��ن جهته ��ا ك�شف ��ت جلن ��ة ال�صح ��ة
النيابي ��ة� ،أم�س اخلمي� ��س ،تفا�صيل
اجتماعه ��ا م ��ع رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطفى الكاظمي.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب غايب
العم�ي�ري �إن "االجتم ��اع ال ��ذي عقد
مع رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
جاء بناء على طلب من جلنة ال�صحة
النيابي ��ة لبح ��ث الكثري م ��ن الق�ضايا
وامل�ش ��اكل يف ظ ��ل �أزم ��ة كورون ��ا"،
م�ش�ي�را �إىل �أنه مت "ط ��رح مقرتحات
عدة �أثن ��اء االجتماع ،والق ��ت تفاع ًال
كبري ًا من قبل رئي�س الوزراء ووزير
ال�صحة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "النق ��اط ت�ضمن ��ت
مو�ض ��وع توف�ي�ر احلماي ��ة والدع ��م
مل�ل�اكات وزارة ال�صح ��ة وتعي�ي�ن
خريج ��ي الكليات الطبي ��ة وال�صحية
والتمري�ضية ح�س ��ب قانون رقم ()6
ل�سن ��ة  2000والإ�س ��راع ب�إ�ص ��دار
الأوامر الإدارية بتعيينهم" ،الفت ًا اىل
�أنه " مت خالل االجتماع طرح مقرتح
با�صدار قرار مبا�ش ��ر من قبل رئي�س

العام الدرا�سي الجديد “مجهول
الم�صير” لدى وزارة التربية..
وربما يت�أخر ل�شهور؟
 متابعة املدى
قال ��ت وزارة الرتبية�،أم� ��س الأول االربعاء،
�إنه ��ا ال متل ��ك �أي ت�ص ��ور ع ��ن موع ��د الع ��ام
الدرا�س ��ي اجلديد ،مرجحة �ص ��دور قرارات
جدي ��دة يح�س ��م م ��ن خالله ��ا م�ص�ي�ر الع ��ام
الدرا�سي املقبل.
وق ��ال املتحدث با�سم ال ��وزارة حيدر فاروق
( 1مت ��وز � ،)2020إن "ر�ؤي ��ة ال ��وزارة
ح ��ول حتدي ��د الع ��ام الدرا�س ��ي اجلديد غري
وا�ضحة".
و�أ�ض ��اف �أن "الدرا�س ��ة الإلكرتونية ي�صعب
اعتماده ��ا ،ب�سب ��ب اخت�ل�اف �أعم ��ار الطلبة
يف املدار� ��س عل ��ى عك� ��س طلب ��ة اجلامعات،
وال ��ذي من املمكن معهم ب ��دء العام الدرا�سي
�إلكرتوني ًا".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "هن ��اك �إمكاني ��ة �أن ت�ص ��در
ق ��رارات يح ��دد م ��ن خالله ��ا م�ص�ي�ر الع ��ام
الدرا�س ��ي املقب ��ل بعد انته ��اء �أزم ��ة جائحة
كورونا".
وطم� ��أن م�س�ؤول يف وزارة الرتبية ،االثنني
املا�ض ��ي ،طلب ��ة ال�ساد� ��س الإع ��دادي ب�ش�أن
االمتحان ��ات الوزاري ��ة املق ��ررة ،م�ؤك ��د ًا �أن
الرتبي ��ة ت�سع ��ى لتوفري �أكرب ق ��در ممكن من
الظروف املالئمة من �أجل �أداء االمتحانات.
وق ��ال مدير عام تربي ��ة الك ��رخ الأوىل فالح
القي�س ��ي �إن "وزارة الرتبي ��ة و�ضع ��ت
حل ��و ًال �إيجابي ��ة للطلب ��ة كتفعي ��ل التوا�صل
االجتماع ��ي ،كم ��ا اعطيت "ع�ش ��ر درجات"
لك ��ي ي�سه ��ل عملي ��ة دخ ��ول الط�ل�اب �إىل
البكالوريا".
و�أ�ض ��اف �إن ال ��وزارة ت�سع ��ى �إىل "متري ��ر
�أكرب ع ��دد ممكن من الطلب ��ة يف االمتحانات
املقبل ��ة" ،داعي� � ًا الطلب ��ة �إىل ع ��دم القلق فقد
مت �إع ��ادة جميع املف�صولني بغ�ض النظر عن
ال�سبب يف مديرية الكرخ الأوىل ،كما �أنه من
مل ميتحن يف "ن�صف ال�سنة" ولديه "تقرير
طبي" �سيمتحن يف الدور الثاين".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "الع�ش ��ر درج ��ات املمنوح ��ة
ه ��ي لكل م ��ادة درا�سية ،كما �أن ��ه متت تهيئة

كل الأم ��ور لطلب ��ة ال�ساد� ��س وتوف�ي�ر كل
امل�ستلزم ��ات" ،مبين� � ًا ان "طلب ��ة ال�ص ��ف
ال�ساد� ��س "قلق ��ون" وال ��وزارة مل تناق� ��ش
"املعدل الرتاكمي ،و�سيكون االمتحان لفرع
فقط يف اليوم الواحد لطلبة ال�ساد�س".
و�أك ��د ان ��ه "�سيك ��ون يف كل قاع ��ة  10طالب
واملدر�سة ل ��ن تتجاوز املئة طالب ،ف�ض ًال عن
�أن الطال ��ب امل�شكوك ب�صحته �سيتم عزله عن
بقية الطلبة عند �أداء االمتحان" ،م�شري ًا اىل
�أن ��ه "ميك ��ن اعتماد "املع ��دل الرتاكمي" عند
بداي ��ة الع ��ام ليع ��رف الطالب م�سبق� � ًا بذلك،
فم ��ن غري املمكن اعتماد "املع ��دل الرتاكمي"
الآن ولن ندر�سه".
ولف ��ت اىل �أن "االمتحان التمهيدي ال بد منه
للطلب ��ة اخلارجي�ي�ن" ،مو�ضح� � ًا ان "هيئ ��ة
ال ��ر�أي خف�ضت �أج ��ور الطلب ��ة يف املدار�س
الأهلي ��ة ،كم ��ا �أن املدار�س الأهلي ��ة احتجت
ب� ��أن مبانيه ��ا م�ؤجرة ولديه ��ا رواتب الكادر
التدري�س ��ي ،ف�إذا رفعت الدولة ال�ضرائب عن
املدار� ��س �ستتخف�ض �أجور الطلبة �إىل ."90
%
وب�ي�ن القي�س ��ي �أن "الع ��ام الدرا�س ��ي القادم
�سيبتعد نح ��و �شهرين ،و مع ��دل قبول طلبة
ال�ساد� ��س االبتدائ ��ي يف "املتميزي ��ن" ق ��د
ي�صل �إىل  ،"85م�ضيف ًا �أن "معدالت القبول
يف "مدار� ��س التح ��دي" �ستك ��ون �أق ��ل م ��ن
املتميزين".
وتابع مدير تربية الكرخ الأوىل �أنه "عانينا
خالل ال�سن ��وات ال�سابقة بارتباط املديريات
مبجال�س املحافظات ،فهناك تدخالت حزبية
من قب ��ل املحافظات يف مديري ��ات الرتبية"،
الفت� � ًا اىل "حني تتحرر الرتبية والتعليم من
ال�سيا�سي�ي�ن واملحا�ص�صة �سن�شهد ا�ستقرارا
باملناهج ،ف�ض ًال عن تغيري املناهج الدرا�سية
كل �سنتني ي�ؤثر على امل�ستوى العلمي".
وذك ��ر القي�س ��ي ان ��ه "لدينا مئ ��ات املنقولني
ب�ي�ن جانبي بغ ��داد مل ي�ستلم ��وا رواتب منذ
� 7أ�شه ��ر" ،منوه� � ًا ان "م�شكل ��ة (روات ��ب
املنقول�ي�ن) ب�سب ��ب ال�صالحي ��ات وروت�ي�ن
وزارة املالية ".

ال���وزراء ب�ش���راء �أجه���زة خم�ص�صة
وبكمي���ات كافي���ة لفح����ص جائح���ة
كورونا ،للق�ضاء على م�شكلة ت�أخري
نتائج الفح�ص وتراكم امل�سحات".
و�أ�ض���اف العم�ي�ري� ،أن "اللجن���ة
النيابي���ة طالب���ت خ�ل�ال االجتم���اع
بتعزي���ز التع���اون ب�ي�ن جمي���ع
امل�ؤ�س�س���ات واملديري���ات والهيئ���ات
م���ع وزارة ال�صح���ة ،وتخ�صي����ص
�أماكن جديدة للع���زل من قبل بع�ض
ال���وزارات" ،مبين��� ًا �أن "االجتم���اع
ناق����ش �أي�ض��� ًا مو�ض���وع نق����ص
الأوك�سج�ي�ن ال�سائ���ل و�إمكاني���ة
توف�ي�ره يف جمي���ع امل�ؤ�س�س���ات
ال�صحية".
ولف���ت اىل �أن "اللجن���ة النيابي���ة
اقرتح���ت التعاقد مع �إح���دى الدول
ً
ل�ش���راء 20
معم�ل�ا للأوك�سج�ي�ن
يت���م توزيعه���ا يف بغ���داد وبقي���ة
املحافظات" ،مبين ًا �أن "هذه املعامل
ت�ت�راوح �أ�سعارها ب�ي�ن � 80ألف اىل
� 120ألف دوالر".
من جانبه���ا �أعلن���ت وزارة ال�صحة،
�أم�س اخلمي�س ،ع���ن تخ�صي�ص 30
مركز ًا �صحي ًا يف جانب الر�صافة من
العا�صم���ة بغداد لت�سهي���ل �إجراءات

املواطنني الراغبني ب�إجراء م�سحات
وفحو�صات كورونا.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان ،تلق ��ت
امل ��دى ن�سخ ��ة من ��ه � ،إن ��ه "تنفي ��ذ ًا
لتوجيه ��ات وزي ��ر ال�صح ��ة والبيئ ��ة
ح�س ��ن حمم ��د التميم ��ي خ�ص�ص ��ت
�صح ��ة بغ ��داد الر�صاف ��ة  30مرك ��ز ًا
�صحي ًا لإج ��راء م�سحات وفحو�صات
كورونا للمواطنني الراغبني باجراء
الفحو�صات والت�أكد من عدم �إ�صابتهم
بالفايرو�س".
و�أك ��د الوزي ��ر �أن "املراك ��ز ال�صحية
تابع ��ة لع ��دد م ��ن قطاع ��ات الرعاي ��ة
ال�صحي ��ة الأولي ��ة ل�صح ��ة بغ ��داد
الر�صاف ��ة منه ��ا (ال�ص ��در والر�صافة
وال�شع ��ب واالعظمي ��ة واملدائ ��ن
والنه ��روان واال�ستق�ل�ال والبلديات
الأول والثاين )".
و�أ�شار البيان اىل �أن "هذه االجراءات
�ضم ��ن ال�سيط ��رة عل ��ى انت�ش ��ار
جائح ��ة كورون ��ا وح ��ث املواطن�ي�ن
لأجراء الفحو�ص ��ات الالزمة واتباع
االر�شادات ال�صحي ��ة �سواء باحلجر
املن ��زيل �أو مراكز احلجر وفق ًا ملا يتم
�إقراره من الطبيب املخت�ص".
فيما �أك ��دت وزارة ال�صح ��ة والبيئة،

 ،ع ��دم ا�ست�ل�ام الع ��راق �أي ع�ل�اج
لفايرو�س كورونا من رو�سيا.
وقال وكيل ال ��وزارة حازم اجلميلي
�إن "الع ��راق مل ي�ستل ��م �أي ع�ل�اج
لكورون ��ا م ��ن رو�سي ��ا" ،مبين ��ا �أن
"الع�ل�اج لي�س خم�ص�ص ��ا لفايرو�س
كورون ��ا ،و�إمن ��ا لأن ��واع �أخ ��رى من
الفريو�سات ومت ا�ستخدامه جلائحة
كورونا".
و�أ�ض ��اف� ،أن "اجله ��ات الفني ��ة يف
ال ��وزارة بط ��ور مناق�ش ��ة ال�سع ��ر
والنوعية للع�ل�اج الرو�سي" ،م�ؤكد ًا
�أن ��ه "مت و�صول عالجات خمتلفة من
�أكرث من دولة ،قد تك ��ون �أكرث �أهمية
من العالج الرو�سي".
و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن "الع�ل�اج الرو�س ��ي
يعط ��ى للمري� ��ض بجرع ��ات معينة"،
مبين� � ًا �أنه لوح ��ظ فيه نتائ ��ج م�ؤثرة
�إال �أنه ��ا لي�ست مثبتة بال�شكل العلمي
النهائي".
و�أك ��دت وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة،
يف وق ��ت �سابق� ،أن ا�ست�ي�راد العقار
الرو�س ��ي لع�ل�اج مر�ض ��ى كورونا ما
ي ��زال قي ��د الدرا�س ��ة ،الفت ��ة اىل �أن
تعط قرار ًا
منظمة ال�صحة العاملية مل ِ
با�ستخدامه.

وق ��ال مدير ال�صح ��ة العام ��ة ريا�ض
احللفي� ��إن "العق ��ار الرو�س ��ي ال يزال
قي ��د الدرا�س ��ة والبح ��ث" ،مبين� � ًا �أن
"هن ��اك اجتماع� � ًا عق ��د م ��ع اجلان ��ب
الرو�س ��ي ع�ب�ر الدائ ��رة التلفزيونية
ملناق�شة العالج املكت�شف".
وا�ضاف احللفي �أن "الدرا�سات التي
قدمها اجلانب الرو�سي حول العالج
غ�ي�ر كافية ومتت مطالبته ��م ب�إر�سال
درا�سات �أخرى ع�ب�ر الإمييل لغر�ض
عر�ضه ��ا عل ��ى اللجن ��ة اال�ست�شاري ��ة
العالجي ��ة يف وزارة ال�صح ��ة لك ��ي
يتخذ قرار ب�ش� ��أن العقار" ،م�ؤكد ًا �أن
"منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة اىل الآن
مل تع � ِ�ط ق ��رار ًا ب�ش�أن ا�ستخ ��دام هذا
العالج".
و�أو�ض ��ح �أن "العالج الرو�سي عبارة
ع ��ن م�ض ��اد فايرو�س ��ي موج ��ود يف
الأ�س ��واق ،حيث ال يوج ��د حتى الآن
عقار مكت�شف لعالج فايرو�س كورونا
يف الع ��امل ،لأن التج ��ارب ق ��د تطول
ل�سن ��ة �أو �أكرث لكي تت ��م معرفة نتائج
العق ��ار" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "العق ��ارات
الت ��ي يتم الإعالن عنه ��ا هي عالجات
موجودة يف الأ�س ��واق لكن يتم دمج
�أكرث من عالج ويعطى للمري�ض".

ال�صحة العالمية %87 :من وفيات المنطقة �سجلت في  5دول من بينها العراق
 متابعة املدى
�أك ��د املدي ��ر االقليمي لل�صح ��ة العاملية
�أحمد املنظري�،أم� ��س الأول االربعاء،
�إن  %87م ��ن وفي ��ات املنطق ��ة �سجل ��ت
يف  ٥دول من بينها العراق ،معرب ًا عن
قلق ��ه �إزاء ال�س ��كان الذين يعي�شون يف
املخيمات واملعر�ضني خلطر �شديد.
وفيم ��ا يل ��ي ن� ��ص البيان ال ��ذي ن�شره
املدي ��ر االقليم ��ي تعقيب� � ًا عل ��ى البيان
ال�صحفي للمدي ��ر العام ،وتلقت املدى
ن�سخة منه
" يواج ��ه الع ��امل مرحل ��ة حرج ��ة بعد
و�صول عدد الإ�صابات مبر�ض كوفيد-
� 19إىل  10مالي�ي�ن حالة على م�ستوى
العامل ،و�إىل ملي ��ون حالة على �صعيد
�إقليم �شرق املتو�سط.
ً
لق ��د ت�أخ ��ر انتق ��ال املر� ��ض ن�سبيا يف
الإقلي ��م ،مقارن� � ًة باملناط ��ق الأخ ��رى
ح ��ول الع ��امل .ولكنن ��ا �شهدن ��ا زيادة
مط ��ردة يف عدد احل ��االت من ��ذ �أوائل
�شه ��ر �أيار  .ويف �شهر حزيران وحده،
كان ع ��دد احل ��االت املُب َّل ��غ عنه ��ا �أعلى
من �إجم ��ايل عدد احل ��االت املُب َّلغ عنها
يف الف�ت�رة بني كانون الث ��اين ونهاية
�أيار .وت�شهد جميع بلدان الإقليم الآن
ح ��االت �إ�صاب ��ة جماعي ��ة باملر� ��ض �أو
انتقاله على م�ستوى املجتمع.
والي ��ومُ ،ت�ش� � ِّكل ثالث ��ة بل ��دان �أك�ث�ر
م ��ن  %50م ��ن �إجم ��ايل ع ��دد احلاالت
املُب َّل ��غ عنه ��ا يف الإقلي ��م ،وه ��ي:
�إي ��ران ،واململكة العربي ��ة ال�سعودية،
وباك�ستان .كما تتزايد �أعداد احلاالت
املُب َّل ��غ عنها م�ؤخ ��ر ًا يف العراق وليبيا
واملغرب والأر�ض الفل�سطينية املحتلة
وعُمان .ويقع  %87تقريب ًا من �إجمايل
الوفي ��ات املُب َّلغ عنها يف خم�سة بلدان،
هي� :إيران ،والعراق ،واململكة العربية
ال�سعودية ،وم�صر ،وباك�ستان.
وعلى مدار الأيام القليلة املا�ضية ،بد�أ
اال�ستقرار التدريجي يف عدد احلاالت
والوفيات يف جميع �أنحاء الإقليم� ،إال
�أنن ��ا ما زلن ��ا نتوخى اليقظ ��ة �أكرث من
�أي وقت م�ضى.
وي�شهد �إقليمنا �سياق ًا فريد ًا من نوعه،
فن�صف البلدان تواجه حاالت طوارئ

�إن�ساني ��ة .وهن ��اك املاليني م ��ن النا�س
يعي�ش ��ون يف خميم ��ات �أو يف �أماك ��ن
�شبيه ��ة باملخيمات ،وتعر�ض ��ت ال ُن ُظم
ال�صحي ��ة للدم ��ار نتيج ��ة ل�سن ��وات
م ��ن احلرب ،وهن ��اك نق� ��ص يف �أعداد
العامل�ي�ن ال�صحي�ي�ن والإم ��دادات
بالأدوية ،وال يزال و�صول امل�ساعدات
الإن�ساني ��ة �إىل النا�س يف املناطق غري
اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة حمدود ًا،
ونتيج ��ة لذل ��ك مي ��وت النا� ��س ب�سبب
�أمرا� ��ض ي�سهل عالجه ��ا يف الظروف
العادية.
والآن ،اجت ��اح مر� ��ض كوفي ��د19-
الإقليم ،وانت�شر اخل ��وف والذعر بني
النا�س الذين يكافحون بالفعل من �أجل
البق ��اء على قي ��د احلي ��اة ،ويواجهون
الفق ��ر واجل ��وع واملر�ض.والحظن ��ا
�أن انت�ش ��ار ه ��ذا املر� ��ض كان �أبط�أ يف
البلدان املت�ض ��ررة بالنزاعات ،ويعود
ال�سبب يف ذلك جزئي ًا �إىل م�شكالت يف
االختب ��ار والإبالغ ،ولذل ��ك نعمل على
افرتا�ض �أنه منت�شر على نطاق وا�سع.
ورغم التحدِّيات املاثلة ،ال يزال �أمامنا
فر�ص ��ة ملكافح ��ة انت�ش ��ار املر� ��ض يف

هذه البل ��دان ،ونعم ��ل با�ستمرار على
ا�ستعرا�ض اال�ستجابة وحت�سينها.
ون�شع ��ر بالقل ��ق �إزاء ال�س ��كان الذي ��ن
يعي�ش ��ون يف املخيم ��ات واملعر�ض�ي�ن
خلط ��ر �شدي ��د ،ونتاب ��ع بعناي ��ة م ��ع
ال�ش ��ركاء وال�سلط ��ات الوطني ��ة احلد
من التحركات اخلارجي ��ة والداخلية،
وتطبي ��ق تداب�ي�ر املكافح ��ة الأخرى.
تف�ش كبري
وحت ��ى الآن ،مل حت ��دث �أي ٍ
ب�ي�ن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يعي�شون يف
املخيمات  -وميكن اعتبار ذلك جناح ًا
 ولكننا نوا�صل توخي اليقظة التامةيف هذه الأماكن.
فلدينا عدد كبري من العمال املهاجرين
يف �إقليمن ��ا ،ويف بع�ض البلدان ،نرى
معدالت �إ�صابة ب�أعداد كبرية بني هذه
الفئ ��ة املعر�ضة للخط ��ر .ونتعاون مع
ال�ش ��ركاء وال�سلط ��ات الوطني ��ة عل ��ى
�ضم ��ان حماي ��ة املهاجري ��ن وتلبي ��ة
احتياجاتهم.
�إن �إقليمن ��ا الآن يف مرحل ��ة حرج ��ة.
ويف ح�ي�ن تب ��د�أ البل ��دان يف تخفي ��ف
القي ��ود ،هناك خطر حقيقي يتم َّثل يف
ا�ستم ��رار زي ��ادة احل ��االت ،حت ��ى يف

البل ��دان التي يبدو فيه ��ا الو�ضع الآن
م�ستقر ًا.
ونواظب عل ��ى تنقيح الإر�شادات التي
ت�ضعه ��ا املنظم ��ة م ��ع تط ��ور الو�ضع،
ونعم ��ل ع ��ن كث ��ب م ��ع احلكوم ��ات
وال�ش ��ركاء للح ّد م ��ن املخاطر الناجمة
ع ��ن تزاي ��د �أمن ��اط انتق ��ال الع ��دوى.
ونح ��ن عل ��ى ات�ص ��ال دائ ��م ب ��وزراء
ال�صح ��ة للوق ��وف عل ��ى التحدي ��ات
واالحتياج ��ات ،وبح ��ث ُ�س ُب ��ل زي ��ادة
الدعم .ولكن البيانات املحدودة املُب َّلغ
عنها من العديد من البلدان حتول دون
متكنن ��ا من تكوي ��ن �ص ��ورة كاملة عن
الو�ض ��ع الراه ��ن ،وت�ؤثر عل ��ى قدرتنا
عل ��ى و�ضع تو�صي ��ات را�سخ ��ة قائمة
على حتليالت م�سندة بالبيّنات.
وبالرغ ��م من التحدي ��ات العديدة التي
نواجهها ،هناك ق�ص�ص جناح ودرو�س
م�ستف ��ادة .فقد �شهدنا قي ��ادة �سيا�سية
قوي ��ة يف بع�ض البل ��دان التي اتخذت
تداب�ي�ر ا�ستجابة مبك ��رة وا�ستباقية،
وتطب ��ق نهج ًا ي�شمل احلكومة ب�أكملها
واملجتمع ب�أ�سره لإدارة اجلائحة.
كم ��ا ي�ضطل ��ع مرك ��ز الإم ��دادات

اللوج�ستي ��ة التاب ��ع للمنظمة يف دبي
بدور قيادي يف �ضمان �سرعة تو�صيل
مع ��دات الوقاية والإم ��دادات �إىل �أكرث
م ��ن  100بلد ح ��ول العامل ،م ��ن بينها
جميع بلدان الإقليم.
كما �ساعدت البنية الأ�سا�سية لربنامج
مكافحة �شلل الأطفال الإقليمي يف دعم
اال�ستجابة ملر�ض كوفيد ،19-ويتوىل
الربنامج قي ��ادة اال�ستجابة يف بع�ض
البل ��دان .وق ��د دف ��ع فري ��ق املنظم ��ة
ملكافح ��ة �شل ��ل الأطف ��ال ثمن� � ًا باهظ� � ًا
نظ�ي�ر ه ��ذه امل�ساهم ��ة :فق ��د �أُ�صي ��ب
�أكرث م ��ن  200عامل مبر� ��ض كوفيد-
 ،19وتويف منه ��م اثنان .ولكنهم رغم
املخاطر ،يوا�صلون العمل ،مثلهم مثل
العدي ��د من العامل�ي�ن ال�صحيني الذين
يتحل ��ون بال�شجاع ��ة والإخال� ��ص يف
جميع �أنحاء الإقليم وخارجه.
ودعوة املنظمة لبلدان الإقليم وا�ضحة.
الف�شل لي�س م ��ن بني اخليارات .يجب
�أن ننجح ،لي�س فقط يف الت�صدي لهذه
اجلائحة ،ولكن �أي�ض� � ًا يف اال�ستجابة
للمخاطر ال�صحية الأخرى التي يعاين
منها �إقليمنا من ��ذ �سنوات .فبعد مرور
�ستة �أ�شهر عل ��ى اال�ستجابة للجائحة،
�أ�صبح من الأهمية مبكان� ،أكرث من �أي
وقت م�ضى� ،أن ي�ستمر تقدمي اخلدمات
الأ�سا�سية ،مثل برامج التمنيع وعالج
الأ�شخا� ��ص ذوي احل ��االت املر�ضي ��ة
املزمن ��ة واخلدم ��ات ال�صحي ��ة املُقدَّمة
للأمهات والأطفال ،دون انقطاع.
والطري ��ق �أمامن ��ا طوي ��ل وحمف ��وف
بالتحدي ��ات ،ويع ��د دور الأف ��راد
واملجتمع ��ات املحلي ��ة بال ��غ الأهمي ��ة،
�أك�ث�ر م ��ن �أي وق ��ت م�ض ��ى ،يف ظ ��ل
�ش ��روع البلدان يف رف ��ع القيود .وكل
قرار يتخذه �شخ�ص واحد ي�ؤثر علينا
ب�ش ��كل جماع ��ي ،وق ��د تك ��ون عواقبه
غ�ي�ر قابلة للإ�صالح .وتلت ��زم املنظمة
التزام ًا تام ًا بتحقيق ر�ؤيتها الإقليمية
الت ��ي تتم َّث ��ل يف حتقي ��ق ال�صح ��ة
للجميع وباجلميع .ونحتاج �إىل ر�ؤية
التزام ��ات و�إج ��راءات وت�ضامن �أكرث
ر�سوخ� � ًا من جانب جمي ��ع احلكومات
والنا� ��س ،لكي نتمكن م ��ن حتقيق هذا
الهدف".
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رياضة

العراق خارج التناف�س لتنظيم ك�أ�س �آ�سيا  2027ب�شراكة �أردنية
��وق���ه ف���ي ا���س��ت��ف��ت��اء �أج���م���ل �أه�������داف ال��م��ون��دي��ال
� أح���م���د را����ض���ي ي���وا����ص���ل ت���ف� ّ
 بغداد  /حيدر مدلول
�أ�ص ��بح العراق ر�سمي ًا خارج �سباق
التناف�س لتنظيم الن�س ��خة التا�سعة
ع�ش ��رة لبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�س ��يا لكرة
القدم املزمع �إقامتها عام  2027بعد
�أن ك�ش ��ف االحت ��اد الآ�س ��يوي لكرة
الق ��دم عن تلقيه طلبات من خم�س ��ة
احت ��ادات وطني ��ة منتمي ��ة �إلي ��ه
(الهن ��د و�إيران وقطر وال�س ��عودية
و�أوزبك�س ��تان) بع ��د نهاي ��ة املوعد
الأخري لإب ��داء الرغبة يف ت�ضييفها
واملح� �دّد ي ��وم الثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر
حزيران املا�ضي ،حيث �سيكون عام
� 2021إع�ل�ان امل�ست�ضيف من خالل
اجتم ��اع �سيعقده املكت ��ب التنفيذي
لالحتاد الق ��اري برئا�سة البحريني
�سلمان بن �إبراهيم .

الع ��امل لل�شباب عام  1989وك�أ�س
�آ�سي ��ا لل�شباب حت ��ت  19عام ًا يف
عام ��ي  1986و 2008وك�أ� ��س
�آ�سي ��ا للنا�شئ�ي�ن حت ��ت  16عام� � ًا
يف ع ��ام  1992واال�ستف ��ادة م ��ن
جتربة �شقيق ��ه االحتاد الإماراتي
لك ��رة القدم ال ��ذي مت ّك ��ن بامتياز
م ��ن �ضياف ��ة الن�سخ ��ة ال�سابق ��ة
الت ��ي جرت عل ��ى �أر�ضه مب�شاركة
 24منتخب� � ًا م ��ن �شرق ��ي وغربي
القارة اىل جان ��ب �أنه ح ّقق اللقب
لث�ل�اث م� � ّرات م ��ن قب ��ل ،وكذل ��ك
االحتاد ال�صيني لكرة القدم الذي
�سيحت�ض ��ن الن�سخ ��ة املقبل ��ة من
البطولة .

ظروف كوفيد

ولعب ��ت الظ ��روف ال�صعب ��ة الت ��ي
مي� � ّر بها العراق من ج� � ّراء توا�صل
انت�شار فايرو� ��س كورونا امل�ستجد
(كوفيد )-19منذ �شهر �آذار املا�ضي
يف العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات
الو�سط ��ى والغربي ��ة واجلنوبي ��ة
و�إقلي ��م كرد�ست ��ان ال ��ذي و�صل ��ت
ع ��دد �ضحاي ��اه اىل  51524وبلغت
الوفي ��ات  2050لغاية �صباح �أم�س
اخلمي� ��س والتده ��ور ال�سري ��ع يف
�أ�سع ��ار النفط ال ��ذي ت�أثر ب ��ه البلد
كث�ي�ر ًا بحك ��م �أن ��ه ي�سه ��م بن�سب ��ة
 90%يف ميزانيته للعام اجلاري
الت ��ي مل يج � ِ�ر تقدميه ��ا حل ��د الآن
عل ��ى الرغ ��م من م ��رور �ست ��ة �أ�شهر
منها ،وعدم توفر ع ��دد من املعايري
وال�شروط لت�ضيف ك�أ�س �آ�سيا لكرة
القدم  2027جعل من امل�ستحيل �أن
تف ّك ��ر الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد
ك ��رة القدم يف تق ��دمي ملف م�شرتك
متكامل م ��ع االحت ��اد الأردين لكرة
الق ��دم يف ظ � ّ�ل توا�ص ��ل توق ��ف
مم ��ا دفعه ��ا اىل
الن�ش ��اط الك ��روي ّ
�إلغاء مناف�سات دوري الكرة املمتاز
للمو�س ��م  2020-2019نتيجة عدم
ح�صوله ��ا على ال�ضوء الأخ�ضر من
اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالمة
الوطنية مبجل� ��س الوزراء ملكافحة
جائح ��ة كورون ��ا حي ��ث �أن هن ��اك
ملف ��ات يف غاي ��ة الأهمي ��ة لل�شارع
الريا�ض ��ي ينتظ ��ر ح�سمه ��ا ح�سب
خارط ��ة الطريق الت ��ي مت حتديدها
من قبل الأمني العام لالحتاد الدويل

لكرة القدم فاطمة �سمورا ويقف يف
مقدمته ��ا النظام الأ�سا� ��س لالحتاد
العراقي لكرة القدم الذي من املق ّرر
�أن تنج ��ز م�سودّته خ�ل�ال الأ�سبوع
احلايل من �أج ��ل �إر�ساله اىل الفيفا
للنظ ��ر في ��ه وا�ستح�ص ��ال موافقته
قبل عر�ضه على اجلمعية العمومية
من �أجل مناق�شته ب�شكل م�ستفي�ض
يف م�ؤمتر ا�ستثنائي �سيتم حتديده
الحق� � ًا و�سيفتح الب ��اب نحو �إجراء
انتخاب ��ات لالحت ��ادات الفرعية 18
والروابط اجلدي ��دة قبل القيام يف
االنتخابات العام ��ة التي يتو ّقع لها
�أن جت ��ري يف منت�صف العام املقبل
الختي ��ار جمل� ��س �إدارة جديد يقوم
ب�إدارة �ش�ؤون كرتن ��ا على ال�صعيد
املحل ��ي واخلارج ��ي مل ��دة �أرب ��ع
�سنوات .

مناف�سة قطرية

وح�س ��ب الأنب ��اء ال ��واردة م ��ن
االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم �أن
االحتاد القط ��ري للعبة دخل على
خ ��ط التناف� ��س بق ��وة م ��ع �شقيقه
االحتاد ال�سعودي لكرة القدم يف
الظف ��ر ب�إقام ��ة الن�سخ ��ة التا�سعة
ع�شرة من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة
الق ��دم بالعا�صم ��ة الدوح ��ة الت ��ي
�ستك ��ون للمرة الثالث ��ة يف تاريخ
�إقام ��ة البطولة بع ��د عامي 1988
و 2011م�ستغ�ل� ًا تواج ��د ت�سع ��ة
مالعب مك ّيفة م ��ن الطراز العاملي
وه ��ي مه ّيئ ��ة ب�ش ��كل كام ��ل م ��ن
�أج ��ل احت�ضان ك�أ� ��س العامل لكرة
الق ��دم خ�ل�ال الفرتة م ��ن احلادي
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الث ��اين ولغاي ��ة الثام ��ن ع�شر من

�شه ��ر كان ��ون الأول  2022ف�ض ًال
ع ��ن اتفاق ��ه م ��ع جمل� ��س االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم عل ��ى �إقامة
بطول ��ة دولي ��ة و ّدي ��ة يف نهاي ��ة
العام املقبل مب�شاركة  22منتخب ًا
عربي ًا م ��ن قارتي �آ�سي ��ا و�أفريقيا
تك ��ون مبثابة بروف ��ة حت�ضريية
للموندي ��ال وغريه ��ا م ��ن الأمور
الفني ��ة واللوج�ستي ��ة  ،ويف
املقابل يتط ّل ��ع االحتاد ال�سعودي
لك ��رة القدم الحت�ض ��ان النهائيات
الآ�سيوي ��ة للم� � ّرة الأوىل يف
التاريخ معتمد ًا على جتهيزه ملف ًا
�ضخم� � ًا يتج ��اوز �أك�ث�ر م ��ن 500
�صفح ��ة مت�س ّلح� � ًا عل ��ى خربات ��ه
يف �ضياف ��ة �سبع بط ��والت �سابقة
ومنه ��ا ث�ل�اث ن�س ��خ �سابق ��ة م ��ن
بطول ��ة ك�أ� ��س الق ��ارات وك�أ� ��س

هدف المونديال

م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،يعك ��ف املوقع
الألك�ت�روين لالحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة القدم �صباح الي ��وم اجلمعة
بتوقيت بغداد عل ��ى �إعالن نتيجة
الت�صوي ��ت النهائ ��ي لأجم ��ل
خم�س ��ة �أه ��داف ح�صل ��ت عل ��ى
�أعل ��ى الأ�ص ��وات يف اال�ستفت ��اء
اجلماه�ي�ري ال ��ذي انطل ��ق ي ��وم
ال�ساد� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر
حزي ��ران املا�ض ��ي للق�س ��م الأول
لأجم ��ل �أه ��داف الق ��ا ّرة يف ك�أ� ��س
العامل مب�شاركة ع�شرة جنوم ممّن
لعبت منتخباتهم يف املونديال .
ووا�صل اله ��دف التاريخ ��ي الذي
�أح ��رزه �أ�سطورة الك ��رة العراقية
الراح ��ل �أحم ��د را�ض ��ي مبرم ��ى
احلار� ��س البلجيك ��ي ج ��ان ماري
بف ��اف يف ن�سخ ��ة  1986تفوّ ق ��ه

النور�س زاهر ميداين يثري �أحزان جماهري الأزرق
 بغداد  /املدى
�أثار �صان ��ع �ألعاب املنتخ ��ب ال�سوري لكرة
الق ��دم حمم ��د زاه ��ر مي ��داين احل ��زن لدى
جماهري نادي القوّ ة اجلوية الريا�ضي بعد
املغادرة �ص ��وب فريق ال ��زوراء لكرة القدم
للدفاع عن �ألوانه يف املو�سم اجلديد امل�ؤمّل
انطالق ��ه يف العا�شر من �شه ��ر �أيلول املقبل
مب�شاركة  20فريق ًا م ��ن بغداد واملحافظات
.
ويعت�ب�ر حمم ��د زاه ��ر مي ��داين ال ��ذي ّ
حط
رحال ��ه يف فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة منذ يوم
التا�س ��ع م ��ن �شهر مت ��وز  2016م ��ن �أف�ضل
الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن الذين لديه ��م عالقات

وثيق ��ة م ��ع رابط ��ة امل�شجع�ي�ن الذي ��ن مل
ي�صدّقوا نب� ��أ ّ
فك ارتباطه مع الأزرق ب�سبب
عدم اتفاق ��ه على الأمور املالي ��ة مع جمل�س
�إدارة الن ��ادي مقاب ��ل التجدي ��د لع ��ام جديد
وكان مبثاب ��ة ال�صاعقة وهم ي�شاهدون عرب
جميع مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي حمله
الفانيل ��ة لفري ��ق الزوراء الغ ��رمي التقليدي
اللدود املناف�س على الألقاب املحلية .
ورف� ��ض حمم ��د زاه ��ر مي ��داين العديد من
العرو�ض اخلليجية الت ��ي قدّمت له م�ؤخر ًا
لعدم قدرته على مغادرة دوري الكرة املمتاز
العراقي الذي كان له الدور يف البقاء �ضمن
�صف ��وف املنتخب ال�س ��وري لكرة القدم اىل
جانب �أنه وجد �أجواء �إيجابية حت ّفزه على

الإب ��داع وتق ��دمي الأف�ض ��ل عل ��ى امل�ستطيل
الأخ�ضر حتت رعاي ��ة متميّزة ح�صل عليها
من كبار املدرب�ي�ن العراقيني الذين تعاقبوا
على قيادة فريقي ال ��زوراء والقوة اجلوية
ال ��ذي تنقل بينهما ،وحقق اجنازات حملية
وخارجية جعلته حم � ّ�ط �ضيافة �شبه دائمة
يف العدي ��د م ��ن برام ��ج الريا�ض ��ة للقنوات
الف�ضائي ��ة العراقية ف�ض ًال عن زيادة ّ
ع�شاقه
وان�ص ��اره �أينم ��ا ح � ّ�ل يف العا�صم ��ة بغداد
واملحافظات .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن الالع ��ب حمم ��د زاه ��ر
مي ��داين انتق ��ل من �صفوف فري ��ق ال�شرطة
ال�س ��وري اىل فريق ال ��زوراء يوم ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر �أيلول عام . 2012

�سلمان يعتذر عن ِخالفة �شني�شل في تدريب نفط الو�سط
 بغداد  /املدى
ب ��د�أت �إدارة ن ��ادي نف ��ط الو�س ��ط
الريا�ض ��ي رحل ��ة البح ��ث ع ��ن م ��درب
جدي ��د يقود فريقه ��ا الكروي ب ��د ًال عبد
الكرمي �سلمان حت�ض�ي�ر ًا للم�شاركة يف
مناف�سات الن�سخ ��ة اجلديدة من دوري
الك ��رة املمت ��از املزم ��ع انطالقه ��ا ي ��وم
العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل وهو
املوع ��د االفرتا�ض ��ي ال ��ذي ّ
مت حتديده
م ��ن قبل جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزية يف
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحت ��اد ك ��رة القدم
مب�شارك ��ة  20فريق ًا من العا�صمة بغداد
واملحافظات .
وقدّم املدرب عبد الكرمي �سلمان اعتذاره
اىل �إدارة نادي نفط الو�سط عن خالفة
زميل ��ه را�ض ��ي �شني�ش ��ل برئا�سة املالك
التدريب ��ي للفريق لأ�سب ��اب عائلية بعد
و�صولهم ��ا اىل اتف ��اق �أويل م ��ن خالل
املفاو�ضات ال�سريعة التي جرت بينهما
طيل ��ة �أي ��ام الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،وق� � ّرر
البق ��اء م ��ع فري ��ق الك ��رخ لك ��رة الق ��دم
ملو�سم �آخر .

ويعت�ب�ر امل ��درب عب ��د الك ��رمي �سلمان
م ��ن �أف�ض ��ل املدرب�ي�ن ال�شب ��اب الذي ��ن
ا�ستطاع ��وا �أن يحقق ��وا نتائج متميّزة
م ��ع فرقهم يف املوا�سم الثالثة الأخرية
حي ��ث كان ال�سب ��ب الرئي� ��س يف والدة
جن ��وم ُج ��دد م ��ن ال�شب ��اب ا�ستط ��اع
�أن يحج ��ز مكان� � ًا له ��م �ضم ��ن �صفوف

 حممد حمدي

اال�ستثمار ..ومواهب املغرتبني
خط ��وة مهم ��ة وا�ستجاب ��ة مو�ضوعي ��ة �أق ��دم عليه ��ا وزي ��ر ال�شباب
والريا�ض ��ة الكابنت عدن ��ان درجال ب�إيقاف بن ��ود العقد اال�ستثماري
لنادي الأعظمية الريا�ضي الذي كان �شفا خطوة واحدة من االندثار
ي ��وم ت�أتي املوالت ومدن الألعاب على موجوداته بذريعة اال�ستثمار
ومتوي ��ل الأندي ��ة ،هذه اخلطوة الت ��ي �أتت على الريا�ض ��ة العراقية
و�ضربتها بال�صمي ��م بع�شرات املواقع ،الوزير ال�سابق �أحمد ريا�ض
�أدرك م ��دى خطورته ��ا بزيارته لنادي الكاظمي ��ة وتوقف عند حدود
م�شكلة الإج ��ازة اال�ستثمارية وموافقة الهيئ ��ة الوطنية لال�ستثمار،
وال نعلم مدى ال�ضغط القانوين الذي �سيواجهه الوزير درجال �أزاء
خط ��وات مقبلة ال ب ّد له ��ا �أن حت�صل بذات االجتاه م ��ع الأندية التي
طالب ��ت ب�إيقاف العقود اال�ستثمارية لديها يف بغداد وبابل ومي�سان
والب�صرة وكركوك!
فبح�سب ر�أي مدير عام دائرة اال�ستثمار والتمويل الذاتي يف وزارة
ال�شب ��اب �أن اال�ستثمار الريا�ضي يه ��دف �إىل تطوير قطاعي ال�شباب
والريا�ضة يف املحافظات.
�إن ال ��وزارة حتر�ص منذ �إعالن الفر�صة اال�ستثمارية لأي نادي على
�إبق ��اء الن ��ادي بطاقم ��ه وموجودات ��ه والعمل على تطوي ��ره والدفع
بعجل ��ة التقدم يف قطاعي ال�شب ��اب والريا�ضة ،و�إن الوزارة ما�ضية
يف طرح الفر�ص اال�ستثمارية على الكثري من الأندية الريا�ضية ،ولن
تخت�ص بنا ٍد يف بغ ��داد ومي�سان ،بل �سبق و�أن �أحيلت �أندية الزبري
يف الب�ص ��رة واحللة يف باب ��ل والفتوة يف كرك ��وك �إىل اال�ستثمار،
وهن ��اك �أندية يف طريقه ��ا �إىل اال�ستثمار �أبرزها كرب�ل�اء الريا�ضي
وغريها من الأندية.
ولك ��ي ال �أطي ��ل يف درا�سة اجلدوى ،فما ق ّدم ��ه روّ اد نادي الأعظمية
ودُعِ � � َم بالإعالم الريا�ض ��ي �أجده مو�ضوعي ًا ،ولك ��ن �س�أزيد عليه مبا
يح�صل يف نادي احلرية الريا�ضي الذي �أنتهى بالكامل بعد حتويله
اىل م ��ول و�ساح ��ة �ألع ��اب وم�ست�شفى �أهل ��ي لل ��والدة ،ف�أين جدوى
البن ��اء ال�شبابي والريا�ضي فيه حتى �إن ملعب اخلم�سة �آالف متف ّرج
قد �أُهمل متام ًا وزحف البناء اجلديد عليه.
�إنن ��ا الي ��وم �أمام فر�ص ��ة للتح� � ّرك ال�سريع و�إنق ��اذ ما ميك ��ن �إنقاذه
للأندية قبل �أن ت�صبح �أثر ًا بعد عني.
�إ�ضافة نوعية

ك ّن ��ا قد حتدّثنا يف فرتة �سابقة عن �ضرورة جلب املواهب الريا�ضية
م ��ن املغرتبني العراقيني مبختلف الألعاب ولي�س كرة القدم وحدها،
ولك ��ن يب ��دو �أن موج ��ة الك ��رة اجلارف ��ة �أو ربمّ ��ا ك�س ��ل االحتادات
الأخ ��رى وفقرها يجربه ��ا على جتاوز مث ��ل هذه الفر�ص ��ة املثالية،
امله ��م ُ�شغِ ��ل الو�سط الريا�ض ��ي واجلماهريي با�ستق ��دام جنم الكرة
العراقي ل�ؤي العاين املح�ت�رف يف املغرب ويحمل جن�سيتها �أي�ض ًا،
ولكن ��ه مل مي ّثل املنتخب املغربي بجميع الفئات ،وفور �إعالن �ضمان
اجلن�سي ��ة العراقية بادر املدرب كاتانيت� ��ش اىل �ضمّه ر�سمي ًا لأ�سود
الرافدين ك�إ�ضاف ��ة نوعية لتدعيم منتخبنا الوطن ��ي ،و�أجد الفر�صة
�سانح ��ة لال�ستف ��ادة م ��ن خدم ��ات ل� ��ؤي �أ�س ��وة بغريه م ��ن الالعبني
املتميّزي ��ن �أ�صحاب الإ�ضاف ��ات النوعية امل�ؤك ��دة ،ولكن ال ي�ستطيع
�أكرث املتفائلني �ضمان ا�ستمراره ،كما ح�صل مع غريه الذين ان�س ّلوا
و�أنف ��رط عقده ��م ب�سبب م ��ن �ضغوطات كبرية مور�س ��ت �ضدّهم وال
نريدها �أن حت�صل مع جنمنا اجلديد.
قاعة مغلقة

افتتاح القاع ��ة املغلقة ب�سعة �سبعة �آالف متف ّرج يف املدينة ال�شبابية
ب�ش ��ارع فل�سطني يف بغداد �أجده �أك�ث�ر �ضرورة من �أي ملعب كروي
وال �أقل ��ل من حجم العمل �أو حر� ��ص وزارة ال�شباب والريا�ضة على
ا�ستكماله ��ا ،ولكن بق ��اء القاعة الكبرية جاثمة عل ��ى حالها منذ �سبع
�سن ��وات و�س ��ط مطارحات و�إعالن ��ات م�ستمرة ب�إجنازه ��ا هو غاية
الن�سي ��ان واالهم ��ال للألعاب الأخ ��رى ،فجميعنا يعلم ِق� �دَم القاعات
املخ�ص�ص ��ة لألعاب كرة ال�سل ��ة والطائرة والي ��د وال�صاالت
القليل ��ة
ّ
وجت ��اوز عقبة التلك�ؤ والنكول لل�شركة املنفذة �أو �أي كانت الأ�سباب
الأخ ��رى هو �ضرورة ملحّ ة ،ولكي ن�ستطيع الإعالن فع ًال وقو ًال على
ا�ستعدادن ��ا ت�ضييف البطوالت الريا�ضي ��ة ،كما �إن تواجد القاعة يف
قلب بغداد هو بحد ذات ��ه ن�صر ريا�ضي على م�ستوى البنى التحتية
الكب�ي�رة ،ويف حال �إجنازها ف�إن الفندق الريا�ضي املقابل لها وبقية
امللحق ��ات الأخرى ال ب� � ّد �أن ت�أخذ طريقه ��ا للإجناز باكتم ��ال القاعة
الكربى.
�إن الوزارة تحر�ص منذ �إعالن الفر�صة
اال�ستثمارية لأي نادي على �إبقاء
النادي بطاقمه وموجوداته والعمل
على تطويره والدفع بعجلة التقدم في
قطاعي ال�شباب والريا�ضة ،و�إن الوزارة
ما�ضية في طرح الفر�ص اال�ستثمارية

ت�شافي يح ّيي الطواقم الطبية المكافحة لفايرو�س كورونا
 الدوحة  /خا�ص باملدى

املنتخبات الوطنية اىل جانب انتقالهم
اىل ع ��دد م ��ن الف ��رق اجلماهريي ��ة
البغدادي ��ة للدفاع ع ��ن �ألوانها �أم ًال يف
�إح ��راز البط ��والت املحلي ��ة والقاري ��ة
معه ��ا ويقف عل ��ى ر�أ�سها فري ��ق القوة
اجلوي ��ة و�صي ��ف حام ��ل لق ��ب ن�سخة
.2019

الكبري من ��ذ اليوم الأول من �إعالن
اال�ستفت ��اء اجلماه�ي�ري للموق ��ع
الألك�ت�روين لالحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة الق ��دم بح�صوله عل ��ى ن�سبة
 % 63وبفارق كبري عن مطارديه
الذي يق ��ف �أبرزهم هدف الإيراين
اي ��راج دانا يف ��ارد مبرمى منتخب
ا�سكتلن ��دا يف ن�سخ ��ة  1978الذي
جاء يف املركز الثاين وح�صل على
ن�سب ��ة  19%وه ��دف ال�سع ��ودي
�سعي ��د العوي ��ران مبرم ��ى بلجيكا
يف ن�سخ ��ة � 1994صاح ��ب املركز
الثال ��ث ون ��ال ن�سب ��ة  % 4وكان
ح�ص ��ة ه ��دف
املرك ��ز الراب ��ع م ��ن ّ
الياباين كي�سوك ��ي هوندا مبرمى
الدمنارك يف ن�سخة  2011بن�سبة
 % 3وتقا�س ��م ه ��دف الك ��وري
اجلنوب ��ي ب ��ارك ج ��ي – �سون ��غ
مبرمى الربتغال يف ن�سخة 2002
وه ��دف الياباين تاكا�ش ��ي اينوي
مبرم ��ى بلجي ��كا يف ن�سخة 2018
وه ��دف اال�س�ت�رايل تي ��م كاهي ��ل
مبرم ��ى هولن ��دا بن�سخ ��ة 2014
املركز اخلام�س بعد ح�صولهم على
ن�سبة  % 2وت�شارك هدف الكوري
اجلنوب ��ي ت�ش ��وي �سوون-ه ��و
مبرم ��ى ايطالي ��ا بن�سخ ��ة 1986
وهدف زميله هون ��غ ميونغ – بو
مبرم ��ى �أملاني ��ا يف ن�سخ ��ة 1994
وه ��دف الك ��وري ال�شم ��ايل ب ��ارك
�سيون ��غ – زي ��ن مبرم ��ى ت�شيل ��ي
يف ن�سخ ��ة  1966املركز ال�ساد�س
والأخري بن�سبة . % 1
و�سج ��ل النج ��م الراح ��ل �أحم ��د
را�ضي هدف ًا تاريخي ًا ال يُن�سى يوم
الثام ��ن من �شهر حزي ��ران 1986
وهو مازال حدي ��ث الذكريات يف
جمي ��ع الربامج الريا�ضية املحلية
والعربي ��ة والعاملية حي ��ث ا�ستلم
متريرة �سريعة من الراحل ناطق
ها�ش ��م وه ّي�أ الكرة بحرفنة لنف�سه
وتق� �دّم داخ ��ل املنطق ��ة قب ��ل �أن
ير�س ��ل ت�سديدة جميلة جد ًا بعيد ًا
عن متن ��اول احلار� ��س البلجيكي
ال�شه�ي�ر جان م ��اري بف ��اف وهو
م ��ن �ضم ��ن الأب ��رز والأجم ��ل يف
تاريخ ��ه الك ��روي حي ��ث يعت�ب�ر
الهدف الوحيد للمنتخب الوطني
العراقي يف تاريخ نهائيات ك�أ�س
الع ��امل لكرة الق ��دم وبلغ جمموع
�أه ��داف ال�ساح ��ر  62هدف� � ًا يف
م�سريته الدولية.

كلمة صدق

وج ��ه النج ��م الإ�سب ��اين ال�ساب ��ق
ّ
ت�ش ��ايف هريناندي ��ز التحي ��ة للطواقم
الطبي ��ة والفرق العامل ��ة يف ال�صفوف
الأمامي ��ة ملكافح ��ة انت�ش ��ار فايرو� ��س
كورون ��ا امل�ستج ��د يف قط ��ر والع ��امل،
مم ��ن يخاط ��رون بحياتهم خ�ل�ال هذه
ّ
الظروف غري امل�سبوقة.
وقال ت�شايف":هن ��اك جهود كبرية من
قبل العاملني يف القطاع الطبي وغريه
م ��ن ّ
القطاع ��ات احليوي ��ة كالنظاف ��ة
مم ��ن يعملون
وال�صيدل ��ة والط�ي�رانّ ،
بال كلل لتوفري الغذاء وتقدمي الرعاية
والدواء لنا ،ونق ��ل العالقني بعيد ًا عن
�أوطانه ��م �إىل عائالته ��م ،وه ��ي جهود
ا�ستثنائية يف �أتون هذه الأزمة جتعل
منه ��م �أبط ��ال ه ��ذا اجلي ��ل ،و�سنظ ��ل
ممتنني لكل فرد منهم �إىل الأبد".
ّ
و�أ�ضاف جنم نادي بر�شلونة (-1998
": )2015مل ت�ستث ��ن الأزم ��ة احلالي ��ة
دولة قطر التي �أعي�ش فيها مع عائلتي،

وقد تابع ��ت �سرعة ا�ستجابة ال�سلطات ال ��ذي ي�ض ��يء لن ��ا الطري ��ق يف قط ��ر ملعب املدين ��ة التعليمية �شهر حزيران
القطري ��ة للأزم ��ة ب ��كل ح ��زم وثقة يف وحول العامل".
املا�ض ��ي حم ّم ًال ب ��دالالت رمزية �أهمها
�أوقات بالغة ال�صعوب ��ة ،ويبقى الأمل و�أك ��د ":جاء حفل الإعالن عن جاهزية �أن امل�ستقب ��ل ال ��ذي ينتظرن ��ا �سيكون
�أف�ض ��ل من احلا�ضر ،و�أن قطر توا�صل
م�سريتها برغم التح ّديات".
وتابع �":أث ��ار �إعجابي تكري�س احلفل
لتحي ��ة العاملني يف اخلطوط الأمامية
والذي جاء مالئم ًا ومنا�سب ًا يف توقيته،
و�إنني �أ�شعر بالفخر مل�شاركتي يف هذه
الرحلة مع دولة قطر ،ولدوري ك�سفري
للجن ��ة العلي ��ا للم�شاري ��ع والإرث منذ
عام ."2016
و�أختتم ت�شايف �":أ�ؤمن ب�أن كرة القدم
قادرة على توحي ��د الثقافات والبلدان
وال�شع ��وب عل ��ى اختالفه ��ا ،و�ستكون
لدين ��ا الفر�ص ��ة يف �أن جنع ��ل م ��ن
موندي ��ال قط ��ر  2022احتفالية تق ّرب
بني النا�س من جديد عقب جتاوز �أزمة
كورونا ،و�أن نتط ّل ��ع �أكرث من ذي قبل
لتنظيم بطول ��ة ُمذهلة ومم ّيزة �ست�أتي
يف وق ��ت يحت ��اج في ��ه الع ��امل ب�أ�س ��ره
�إليها".
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ال��ث��ق��اف��ة ب��ي��ن االرت����ه����ان وت���ع���ددي���ة ال��ت��و���ص��ي��ف
على الرغم من تعدد
تعريفات الثقافة وتنوع
طرائق البحث فيها؛ ف�إن
املو�صوف بها ما زال �إ�شكايل
التحديد من ناحيتي املفهوم
واملمار�سة؛ وهل ي�شرتط يف
املثقف �أن يكون ذا �صفات
مقننة مبعايري متفق
عليها �أو �أن ال ا�شرتاطات
ملن يو�صف بالثقافة �أو من
يو�صف ب�أنه مثقف؟
و�إذا كان ��ت الثقاف ��ة به ��ذه الالتعريفي ��ة
وكان املثقفون بال ا�ش�ت�راطات حتديدية
للتو�صي ��ف ،فلم ��اذا �إذن تتغاي ��ر الثقافة
متوزع ��ة ب�ي�ن مرك ��ز وهام� ��ش ويتنوع
املثقف ��ون م ��ا ب�ي�ن نخبوي ��ة و�شعبوية؟
وم ��ا الوظيف ��ة الت ��ي �إذا �أداءه ��ا �أحدهم
ح ��ق للآخري ��ن �أن ي�صف ��وه بالثقاف ��ة �أم
�أن املثقف هو الذي ي�س � ِ�م نف�سه بالثقافة
مدل�ل ً�ا الآخري ��ن عل ��ى �ص ��فته الثقافية؟
ومت ��ى ميك ��ن للثقاف ��ة �أن تك ��ون م�ؤثرة
وفاعل ��ة ب�ل�ا قطبي ��ة وال �أحادي ��ة ممررة
نف�س ��ها بني املثقف�ي�ن وغ�ي�ر املثقفني بال
جواز �أو ا�ستئذان ؟
لي�س من جواب �شاف على �أي واحد من
هذه اال�س ��ئلة ل�س ��بب ب�س ��يط �أن الثقافة
هي االنفتاح حني يكون االنغالق �سائد ًا
وه ��ي اال�ستمكان حني يك ��ون الت�ضييق
واقع� � ًا وه ��ي التعار� ��ض واالقتتال حني
يك ��ون التوافق والته ��ادن خميبا لالمال
وه ��ي املث ��ال واملثالي ��ة ح�ي�ن تطغ ��ى
خ�شون ��ة الواق ��ع والواقعية ب�ل�ا مناذج
ثقافية..وق� ��س عل ��ى ذل ��ك �صع ��د احلياة
كله ��ا على اخت�ل�اف م�ستوياتها وتفاوت
مت�سرباتها.
فبالت�ضادي ��ة املرن ��ة تتغاي ��ر م�س ��ارات
الثقاف ��ة وتتن ��وع حججه ��ا فتتداع ��ى
�أ�سئلتها من دون اكرتاث ملديات الإجابة
عنه ��ا ،وتك�ث�ر ردوده ��ا بال رهان ��ات او
ا�شرتاطات.
ومثلم ��ا الثقاف ��ة �أو�س ��ع م ��ن التعري ��ف
و�أعم ��ق م ��ن �أي برهان يغ ��دو تو�صيف
املثق ��ف نابع� � ًا من ه ��ذه ال�سع ��ة ومتجها
�ص ��وب ه ��ذا العمق .وم ��ن ث ��م ال غرابة
�أن جن ��د املثق ��ف حام�ل ً�ا �سم ��ات الثقافة
نف�سه ��ا ت�ضادي ��ا ومرن ��ا وب�ل�ا حدية وال
قطعية وبانفتاحي ��ة ال تتطابق معها �أية
تو�صيف ��ات �أو تو�سيم ��ات .ول ��وال ه ��ذه
الديالكتيكية لوجدن ��ا املثقف م�ستمكن ًا/
منع ��ز ًال يف برج عاجي يتدرع باملثاليات
ويحل ��م بيوتوبي ��ا وردي ��ة �س ��ادر ًا يف
النظ ��ر �إىل الع ��وايل غ�ي�ر دار مبا حوله
وال عارف مبا يغلي حتته.
وقلم ��ا جن ��د مثقف� � ًا متقوقع� � ًا يف عزلته
الطوباوي ��ة فه ��ذه و�سيل ��ة ال�ضعف ��اء
واملنهزم�ي�ن واملدحوري ��ن ،واملثق ��ف �إذ
يو�صف بال�ضع ��ف واالنهزام واالندحار
تنتفي عن ��ه �صف ��ة الثقاف ��ة ولبو�سها لن
تالئ ��م حجمه لأن ��ه م ��ا �أن يرتديها حتى
يب ��دو كاملهرج يتخيل نف�س ��ه مثقف ًا وهو
بال ثقافة.
هذا الرتهني التو�صيف ��ي ملفهوم الثقافة
وح ��ال املثقف ه ��و يف احلقيق ��ة ارتهان
منطق ��ي ،في ��ه الو�ص ��ف عل ��ى �شاكل ��ة
املو�صوف والنعت منطبق على املنعوت
ح ��ا ًال وم� ��آ ًال .و�إذا �أردن ��ا �أن نطب ��ق هذه
االرتهانية املنطقية على واقعنا الراهن،
فك ��م �سيك ��ون ع ��دد الذي ��ن يحق لن ��ا �أن
ن�صفهم ب�أنهم مثقفون؟
وال غ ��رو �أن االجاب ��ة ع ��ن ه ��ذا ال�س�ؤال
لي�ست بال�صعبة� ،إذا ما و�ضعنا يف بالنا
الت�ضادية املرنة �أعاله حيث الثقافة التي
بها يغدو املثق ��ف مثاليا هي نف�سها التي
به ��ا ي�سع ��ى نح ��و الواق ��ع منغم�س� � ًا يف
حتدياته.
ولق ��د ع ��رف ت ��ودوروف الثقاف ��ة �أنه ��ا
التهذي ��ب ال ��ذي ه ��و تعل ��م العي� ��ش م ��ع
الآخري ��ن وعده ��ا خط ��وة �أوىل نح ��و
احل�ض ��ارة الت ��ي تق ��وم عل ��ى االعرتاف
بتعددي ��ة املجموع ��ات واملجتمع ��ات
والثقافات الإن�سانية والوقوف على قدم
امل�س ��اواة مع الآخرين واجد ًا كلمة ثقافة
ترادف كلمة ح�ضارة وهي �صلة الو�صل
بني �أع�ضاء اجلماعة ..وبدون الثقافة ال
يكون الإن�س ��ان تنويري ًا وي�صبح احلكم
الثقايف �أم ��ام خيارين �أم ��ا الدوغماطية
�أو العدمية.
وال مييز تودوروف ب�ي�ن ثقافة نخبوية
و�أخ ��رى �شعبية ،بل هم ��ا عنده �سواء ال
تناق�ض بينهما كونهما لي�ستا مف�صولتني
بحائ ��ط ،كم ��ا �أن كل واح ��دة منهم ��ا هي
غالب� � ًا ما تكون الر�سم املنج ��ز �أو ال�شكل
املعق ��د �أو ال�صيغ ��ة ال�سامي ��ة للأخ ��رى.
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وي ��رى جان م ��اري بي�س ��از الثقافة علما
وهي عنده(علم �آثار ي�أخذ بعني االعتبار
�أوال املظاهر املادي ��ة للح�ضارات وعليها
يبن ��ى تعريف الثقافات) وم ��ن الطبيعي
�أن تف�ضي �أية فاعلية ثقافية �إىل االميان
بالتعدد يف الأل�سن والهويات والأعراق
والأل ��وان والأجنا�س حتى يغدو كل فرد
�شخ�ص ًا متعدد الثقافات تلتقي يف داخله
هويت ��ه الفردي ��ة بالهوي ��ات اجلماعي ��ة
املتعددة.
والثقاف ��ة خيار ال �إجبار وداخلها منفتح
عل ��ى خارجها مول ��دة التعددية كاندماج
معي�شي وانتماء هوياتي وتعدد نظامي
وحت ��رر جمتمعي .وال دليل على حت�ضر
ال ��دول واملجتمع ��ات �إال بالثقاف ��ة وهذا
ما يحق ��ق بح�سب ت ��ودوروف املواطنة
�أو الكوزموبوليتي ��ة التي هي جمموعة
م ��ن كيانات �أ�صغر بينها ف ��روق وتتمتع
بحقوق مت�ساوية..
والثقاف ��ة ه ��ي التع ��دد الذي ه ��و �أف�ضل
و�سيل ��ة يف حماي ��ة اال�ستق�ل�ال الذاتي،
وه ��ذا التع ��دد ال يت ��م الإع�ل�ان عن ��ه
مبر�س ��وم �أو ق ��رار �أو قان ��ون �إمن ��ا ه ��و
يتحق ��ق مبا�شرة يف الواق ��ع ك�أ�سا�س به
تتحق ��ق الكوزموبوليتي ��ة الت ��ي اطلقها
املفكر الأمل ��اين اولري�ش بك وعدها �سمة
م ��ن �سم ��ات ع�ص ��ر العومل ��ة بو�صفه ��ا(
الفك ��رة امل�ستقبلية الك�ب�رى التي �ستحل
م ��كان الأف ��كار الت ��ي طامل ��ا ا�ستخدم ��ت
يف التاري ��خ مث ��ل القومي ��ة وال�شيوعية
واال�شرتاكي ��ة والليربالي ��ة) وم ��ا ذل ��ك
�إال ب�سب ��ب التعددي ��ة الت ��ي م ��ن نتائجها
الكليانية والدميقراطية.
وبالثقاف ��ة �أي�ضا تتحقق الالئكية مبعنى
القب ��ول باالختالف م ��ع الإميان بالهوية
امل�شرتك ��ة م ��ع الآخ ��ر ،و�أق ��رب مث ��ال
عل ��ى الالئكي ��ة هو م ��ا ح�ص ��ل لل�شعوب
الأوروبي ��ة الت ��ي تباغ�ض ��ت واحتقر كل
منها الآخر واحرتبت فقتل االوروبيون
ع�ش ��رات املالي�ي�ن م ��ن االوربي�ي�ن ث ��م
تو�صل ��ت �إىل العي� ��ش مع ��ا داخل وحدة
ثقافية م�شرتكة ومتعددة.
وتعل ��ي م ��ا بع ��د احلداث ��ة �ش� ��أن الثقافة
وتعم ��م فاعليته ��ا على املجتم ��ع كله ،من
منطل ��ق �أن الثقاف ��ة مث ��ل البيداغوجي ��ا
لي�س ��ت علم ��ا وال فن ��ا ميكنن ��ا �أن نح ��دد
له جمموع ��ة م ��ن الع ��ادات واملمار�سات
والتنظيمات ،و�إمنا هي �إمكانية العي�ش
على �أ�سا� ��س منظم ،به ي�ضم ��ن الإن�سان
�إن�سانيته.
و�أيد توما�سيللو الطرح ما بعد احلداثي
ال ��ذي يداخ ��ل الثقاف ��ة يف كل حلق ��ة من
حلقات العلم الو�ضعي الرباغماتي وهي
عنده تتطور ب�ش ��كل تراكمي يعتمد على
التعلم عل ��ى طريق املحاكاة ورمبا �أي�ضا
التعل ��م التلقين ��ي .والثقاف ��ة يف نظره (
م�صن ��وع فن ��ي اجتماع ��ي �أو �أداة تكيف
متط ��ورة تعدل يف تفاعله ��ا مع وظيفتها
االجتماعي ��ة املتط ��ورة والت ��ي ن�ش� ��أت
اجتماعي ًا لأدائها)
وتغدو الثقافة يف نظ ��ر املفكر غرام�شي
عام ًال �سرتاتيجي ًا ال ينف�صل عن التاريخ
ويذك ��ر يف مق ��ال ل ��ه بعن ��وان( الثقاف ��ة
والهيمن ��ة الإيديولوجية) �أن خلق ثقافة
جدي ��دة ال يعن ��ي االكت�شاف ��ات الفردي ��ة
الأ�صلي ��ة التي يحققها الف ��رد ح�سب ،بل
يعن ��ي �أي�ض� � ًا وبتخ�صي� ��ص �أك�ب�ر ن�شر
احلقائ ��ق املكت�شف ��ة �سابق ًا ،ن�ش ��ر ًا نقدي ًا
وتن�شئتها اجتماعي ًا.
وحتدث بورديو عن ر�أ�س املال الثقايف،
واهت ��م ادورن ��و باحلدي ��ث ع ��ن �صناعة
الثقاف ��ة ،وهي عند ع ��امل االجتماع اميل
دوركامي ترتبط بالأخ�ل�اق ،و�أن م�شكلة
الثقاف ��ة هي م�شكل ��ة الرتبي ��ة الأخالقية
الت ��ي ته ��ز املجتم ��ع بدرج ��ة كب�ي�رة من
العنف واخلطورة .وب�سبب هذه الأهمية
و�ضع دوركامي للحي ��اة الأخالقية ثالثة
عنا�صر ثقافية هي على التوايل )1 :روح
االح�ت�رام للنظ ��ام  )2التعل ��ق باجلماعة
االجتماعي ��ة  )3ا�ستق�ل�ال الإرادة..
وبتوافر هذه العنا�ص ��ر يتمكن املرء من
بناء �شخ�صية قادرة على التحكم بذاته،
متحلي ��ا مبلك ��ة ال�سيط ��رة �أو املنع الذي

ميكنه من كبح جم ��اح عواطفه ورغباته
وعاداته و�إخ�ضاعها لقانون منظم.
وال �ش ��ك �أن بن ��اء ال ��ذات �أ�سا� ��س م ��ن
�أ�سا�سي ��ات ال�صناع ��ة الثقافي ��ة ،وعملية
البناء تتم ثقافيا يف وقت مبكر جدا وهي
عملي ��ة منظمة تت�شابك بعمق مده�ش مع
براعة اللغة نف�سه ��ا ..ومثل كل ال�سمات
الأخ ��رى ل�صن ��ع الع ��امل يعتم ��د �صن ��ع
الذات بق ��وة على النظ ��ام الرمزي الذي
يت�ص ��ل به؛ بي ��د �أن �آخرين يرون بناءها
يتحقق على م�ستوى النظريات النف�سية
الت ��ي تعنى بفهم كيفي ��ة ممار�سة الأفراد
وعالقاته ��م الإن�ساني ��ة من قبي ��ل نظرية
املعرف ��ة ال�سلوكية ومنح ��ى اال�ستب�صار
املوجه.
وباالندم ��اج والتداخ ��ل ب�ي�ن العل ��وم
الإن�ساني ��ة والتالق ��ي ب�ي�ن خمتل ��ف
االخت�صا�ص ��ات يتحقق التع ��دد الثقايف
الذي يفرت� ��ض �أن النا�س كله ��م مثقفون
ملتزم ��ون �أخالقي ��ا لهم مواقفه ��م ،ولأن
ن ��زوع االن�سان للثقاف ��ة فطري لذا ميكن
لل�شعب ��ي �أن يك ��ون مثقف ��ا متام ��ا مث ��ل
النخبوي.
والثقاف ��ة �أبعد ما تكون عن التبعية التي
بها بح�سب هرب ��رت ماركوز يتم جتاوز
معن ��ى خ�ض ��وع الذات للآخ ��ر �إىل معنى
اخل�ضوع للمنطق ،وال�سبب �أن (�سيطرة
الإن�س ��ان على الإن�سان ما تزال متثل يف
الواق ��ع االجتماعي ..ا�ستمرار ًا تاريخي ًا
وما ت ��زال هناك رابطة بني العقل ما قبل
التكنولوجي والعقل التكنولوجي)
و�أق� � َّر هرب ��رت مارك ��وز �أن املجتم ��ع
الأح ��ادي �أخ ��ذ يتال�شى وي ��زول لتزول
مع ��ه �أ�ش ��كال الرقاب ��ة ومنه ��ا النزع ��ة
الكلي ��ة اال�ستبدادي ��ة والنظ ��ام النوع ��ي
للإنت ��اج والتوزي ��ع ال ��ذي يتوافق.م ��ع
تع ��دد الأحزاب وال�صحف وهذا ما يتيح
للأحادي ��ة الفردي ��ة �أن ت�شم ��خ بو�صفه ��ا
احتادي ��ة يتع ��دد داخله ��ا الف ��رد الواحد
ليغدو �صورة ملجتمع ثقايف تعددي.
و�إذا كان ��ت نظرية املجتم ��ع الأحادي قد
�سقطت ف� ��إن العنا�صر الثقافي ��ة امل�شكلة

بدءاً؛ �إن التوعية
الذاتية هي فطرة تنبع
من الداخل وينميها
االكت�ساب من الخارج،
لتغدو �سلوك ًا �سماته
التفاعل والم�ساندة
واالن�ضباط ب�إرادة
وت�صميم .وكلما كان
االكت�ساب محرراً الفرد
من ذاتيته ومعززا في
الوقت نف�سه كينونة
الأنا فيه ،كان الناتج
فرداً مندمج ًا ومتعاي�ش ًا
ومنفتح ًا �سائراً في
درب التح�ضر والمدنية
والع�صرنة.

له ��ذا املجتمع والتي هي ع ��ادة ما تكون
متعالي ��ة �ستك ��ون �أي�ض� � ًا يف �سبيلها �إىل
الزوال.
وحذر هرب ��رت ماركوز مما �سماه كارثة
التحرر التي حتدث حني ال تكون الثقافة
متحكم ��ة يف ه ��ذا التح ��رر و" ح�ي�ن ال
ي�ستطي ��ع املجتم ��ع �أن يزع ��م �أنه يحرتم
الفرد و�أن ��ه يف الوقت نف�سه جمتمع حر
وه ��و عاج ��ز عن حماي ��ة الف ��رد اخلا�ص
حتى داخل جدرانه الأربعة.
والثقاف ��ة بو�صفه ��ا تنوع� � ًا وتع ��دد ًا ل ��ن
تف�ض ��ي داخ ��ل املجتم ��ع الواح ��د �إال
�إىل ال�سل ��م والأم ��ان ،وي�س ��ود التنظي ��م
االجتماع ��ي وت�شي ��ع قي ��م الت�سام ��ح
واالعرتاف والتحرر وامل�ساواة..
ولي� ��س يف تو�صيفات الثقاف ��ة هذه �أية
طوباوي ��ة م ��ا ورائي ��ة بل ه ��و الإ�صرار
والت�صمي ��م والع ��زم ال ��ذي ال �سبي ��ل
لبلوغ ��ه �إال بالتثق ��ف الذي مع ��ه ننبذ كل
�أ�شكال الو�صاي ��ة واالتباعية وال�صنمية
الت ��ي عده ��ا علي ح ��رب �سب ��ب الفواجع
الإن�ساني ��ة م�ؤك ��د ًا �أن ما م ��ن �سبيل �إىل
بناء جمتمع ثقايف؛ �إال �إذا تخلى املثقف
ع ��ن �أطياف ��ه النخبوية وغادر فك ��رة �أنه
�صاحب الدور النبوي .تلك الفكرة التي
م ��ا ت ��زال ت�ستحوذ عل ��ى تفك�ي�ر املثقف
الراه ��ن .وع ��د املعياري ��ة والنمذج ��ة
والو�صاي ��ة �صور متثيلي ��ة لهذه العقلية
الطوباوي ��ة الت ��ي عف ��ت عليه ��ا �إمكانات
التحرر واال�ستقالل واجلدارة.
وه ��ذا ما دع ��ا �إلي ��ه �أي�ض� � ًا عب ��د الرزاق
عي ��د الذي نب ��ذ مفاهيم النخب ��ة واملعيار
والنم ��وذج ،داعي� � ًا اىل التع ��دد الثقايف
حم ��ذر ًا من االنغ�ل�اق والتمرك ��ز ،ناظرا
اىل اللغ ��ة مبنظ ��ار جدي ��د فم ��ع ازدي ��اد
نخبوي ��ة ال�سلط ��ة ومركزيته ��ا املطلق ��ة
راح ��ت اللغة ت ��زداد مركزي ��ة ونخبوية
وغدت الثقاف ��ة من اخت�صا� ��ص ال�سلطة
وبطانته ��ا الإيديولوجية و�ص ��ار العقل
عام ًال من �أجل ال�سلطة وال�سلطان.
وت�س ��اءل كيف ميك ��ن الدفاع ع ��ن جبهة
الثقاف ��ة ؟ ور�أى ال�سبيل �إىل ذلك يتحقق
عرب العلمنة التي ه ��ي االنفتاح الذي به
ت ��زال احل ��دود والف ��وارق وه ��ي �أي�ض ًا
ر�سمل ��ة للع ��امل عل ��ى م�ست ��وى العم ��ق
بع ��د �أن كانت قد ر�سملت ��ه على م�ستوى
�سطح النمط ومظاهره وبالعلمنة ميكن
حتدي ��ث الثقاف ��ة و�صياغ ��ة وعي وطني
حديث قادر على القبول بالتعدد والتنوع
واملغاي ��رة وه ��ي التي تتي ��ح النجاة من
التخلف وحت�صن ذاتي ��ا من الوقوع يف
النكو�ص والرجعي ��ة �أو ما �سماه( ثقافة
التح ��رمي) الت ��ي يراها انت�ص ��رت عندما
متك ��ن الأ�صولي ��ون من ج ��ر العلمانيني
�إىل مناق�شة ن�ص �أدبي مناق�شة فقهية �أي
عندما جروهم �إىل التعامل معه بو�صفه
وثيقة عقائدية.
والغريب �أن بع�ض املثقفني العرب ممن
ه ��م حترري ��ون حداثويون يدع ��ون �إىل
نه�ض ��ة واقعن ��ا العرب ��ي والإ�سالمي ،ال
يكرتثون بالثقافة وه ��م يرونها �إتباعية
تخ ��دم ال�سلط ��ة وتع�ب�ر ع ��ن نخبوي ��ة
متعالية ،ال بل ميقتون مقوالت التعاي�ش
والتنوع التي تن ��ادي بها �أدبيات ما بعد
احلداثة.
وم ��ن �سرتاتيجي ��ات انفت ��اح الثقاف ��ة
والمركزي ��ة املثق ��ف التجرد م ��ن الثقافة
املتثاقف ��ة �أو املتعامل ��ة الت ��ي ت�أتي طارئة
ث ��م �سرعان م ��ا يتع ��اىل �صاحبه ��ا بنوع
م ��ن اال�ستناري ��ة املفتعل ��ة والطهراني ��ة
املتكلف ��ة التي ال طائل م ��ن ورائها �سوى
اال�ستعا�ض ��ة ع ��ن الأ�صولي ��ة بالهجان ��ة
والتع�ص ��ب بالت�ش ��رذم واملخاتل ��ة
باملجمجة .وهذا هو املتثاقف الذي فعله
هوائ ��ي ا�ستهالكي وم�ؤق ��ت ال طائل من
ورائ ��ه وال �سبيل لدوامه ،بل هي دعائية
 propagandaوان�شقاق وحتريف
وارتداد.
وي�ص ��ح الق ��ول �إن التع ��دد الثق ��ايف هو
نتاج �إعادة �إنتاج ثقافة او ثقافات ،بحثا
ع ��ن التج ��دد واالنفت ��اح .وواح ��دة م ��ن
اال�سرتاتيجيات الت ��ي ميكنها �أن جتلب
ه ��ذا الطرح �إىل منطقة التمكني الواقعي
ه ��ي فاعلي ��ة الالمترك ��ز الت ��ي حتررن ��ا
م ��ن الفرداني ��ة والنخبوي ��ة واالنوي ��ة
والرنج�سي ��ة وجتعلنا برم�ي�ن مبختلف
�أ�ش ��كال الزعام ��ات وثائرين على مظاهر
النمذج ��ة و�أمن ��اط االقي�س ��ة وقوالبه ��ا
املزيفة.
ولي� ��س غريب ��ا �إذا قلن ��ا �إن ال ثقافة لدى
اولئ ��ك الذي ��ن يعتق ��دون �أن الثقاف ��ة
معياري ��ة حتت�ض ��ن املثق ��ف ذات ��ا تابع ��ة
ملرك ��ز  /منوذج يتمح ��ور حوله( �أيا كان
هذا املرك ��ز حزب ًا �أو م�ؤ�س�س ��ة �أو زعامة
�أو تكت�ل ً�ا) ناظر ًا للم�سالة كوازع ن�ضايل
�إيث ��اري ث ��وري وغ�ي�ري� ،أو بالعك� ��س
ي ��رى الف ��رد نف�س ��ه ذات ��ا متمرك ��زة على
نف�سه ��ا متطرفة عن غريها بوازع نف�سي
نرج�سي يُ�صريه كيان ��ا متقوقع ًا منعز ًال
ومتعالي ًا يف �أبراج من عاج.
فالثقاف ��ة احلق ��ة تدح�ض ه ��ذه التابعية

غرام�شي

الثقافة خيار ال
�إجبار وداخلها منفتح
على خارجها مولدة
التعددية كاندماج
معي�شي وانتماء هوياتي
وتعدد نظامي وحترر
جمتمعي .وال دليل
على حت�ضر الدول
واملجتمعات �إال بالثقافة
وهذا ما يحقق بح�سب
تودوروف املواطنة
�أو الكوزموبوليتية
التي هي جمموعة من
كيانات �أ�صغر بينها
فروق وتتمتع بحقوق
مت�ساوية..

هربرت ماركيوز
حذر هربرت ماركوز
مما �سماه كارثة التحرر
التي تحدث حين ال
تكون الثقافة متحكمة
في هذا التحرر و" حين
ال ي�ستطيع المجتمع
�أن يزعم �أنه يحترم
الفرد و�أنه في الوقت
نف�سه مجتمع حر وهو
عاجز عن حماية الفرد
الخا�ص حتى داخل
جدرانه الأربعة.

تودوروف
يف االن�سي ��اق للمرك ��ز واملعياري ��ة يف
الط ��واع والت�سلي ��م ،وحت ��اول قلب تلك
التابعي ��ة يف التعاط ��ي املتمح ��ور حول
الذات �إىل تفاعل ثق ��ايف واندماجي �أهم
�سمات ��ه �أن ��ه دائ ��م التغري ب�ل�ا توابع وال
مركزيات ناف�ض ًا يديه من الركود ونافر ًا
من اجلمود.
وعل ��ى وف ��ق ه ��ذه الر�ؤي ��ة الإدماجي ��ة
واالنفتاحية ،ي�صبح املثقف �أواب ًا للتعدد
والتعاي�ش مبنظور ائتاليف يرى العامل
م ��ن زاويت�ي�ن يف �آن واح ��د ،الأوىل هي
زاوي ��ة الإيث ��ار والغرين ��ة والثانية هي
زاوية الأنا والذوتنة.
وال مثقف اال وهو ي�سعى اىل الالمتركز
م�ستجمع� � ًا املت�ض ��ادات ومالقي� � ًا ب�ي�ن
الثنائيات ب�ل�ا �أي ت�ص ��ادم �أو ا�ضطراب
وم ��ن دون �أدن ��ى احتم ��ال بالت�شو� ��ش
والفو�ضوي ��ة �أو االنحي ��از .وه ��و م ��ا
يجع ��ل املثق ��ف جمموعة مثقف�ي�ن داخل
منطق ��ة الر�ؤي ��ة الكلية ومبنظ ��ار ثالثي
الأبعاد يرى الأ�شياء من خمتلف الزوايا
والأركان .هذا عل ��ى م�ستوى املثقف �أما
عل ��ى م�ست ��وى الثقاف ��ة؛ ف�إنه ��ا �ستت�سم
باملداومة واملثاب ��رة واال�ستمرار بد�أب،
وه ��و م ��ا و�صف ��ه ت ��ودوروف بالثقاف ��ة
احلي ��ة التي تكون يف حت ��ول دائم ومبا
يجع ��ل كل فرد يحم ��ل يف داخله ثقافات
متعددة.
ووفق ��ا له ��ذا الط ��رح االنفتاح ��ي ي�صبح
املثق ��ف مطالب ًا بنقد ذاته قبل نقد واقعه،
وهو ما طالب به هابرما�س داعيا املثقف
اىل �أن يقب ��ل النقد والتعرية وال يتم�سك
ببن ��ى ثقافية فوقي ��ة واملثق ��ف و�إن كان
�صاح ��ب م�ش ��روع ن�ض ��ايل �أو تنوي ��ري
يف الأق ��ل؛ ف� ��إن مهمت ��ه لي�س ��ت حتري ��ر
النا� ��س بق ��در م ��ا ه ��ي �إع ��ادة النظر يف
مفاهيم ��ه للحرية واحلقيق ��ة وامل�صلحة
العامة ك�شف ًا عن الأوه ��ام والتهوميات.
وبهذا ال ��وازع النق ��دي تتط ��ور �أر�ضية
الواق ��ع الثق ��ايف املعي� ��ش فتك ��ون �إرادة
اجلميع فوق �أية �إرادة ..وت�سود فاعلية
الت�سابق ب�ل�ا �صراع والتناف�س بال عداء
واالختالف بال رقابة �أو ت�سلط.
وتنطوي ه ��ذه ال�سرتاتيجية على فكرة
ح�ضاري ��ة �أ�سا�سه ��ا الثقاف ��ة امل�شرتك ��ة
واجلماعي ��ة املتح�صن ��ة بالالمترك ��ز
والنابذة للواحدية والفئوية.
وح ��ري به ��ذه ال�سرتاتيجي ��ة الثقافي ��ة

�أن ت�سبغ على احلي ��اة حت�ضر ًا ،وجتعل
املثق ��ف مهيئ� � ًا يف كل م ��كان وزم ��ان
لالع�ت�راف ب�إن�سانية الآخ ��ر �أيا كان ذلك
الآخ ��ر م�ؤي ��دا �أو معار�ض ��ا غرمي ��ا ن ��دا
�أو �صاحب ��ا رفيق ��ا  .ولأن الف ��رد املثق ��ف
ف ��رد واع داخلي ��ا ينت�س ��ب خارجي ��ا �إىل
جمتمع تع ��ددي ،لذلك ال ميكن للنفور �أو
التع�ص ��ب �أن ي�ستحوذ علي ��ه .وال�س�ؤال
هنا كي ��ف يغ ��دو املثق ��ف واعي� � ًا داخلي ًا
وخارجي� � ًا ؟ وم ��ا ال ��ذي ي�ؤ�س� ��س له ��ذا
الوع ��ي �أهي الفط ��رة التي تدف ��ع ببذرة
الوع ��ي �إىل النم ��اء والتط ��ور ؟ �أم �أن
امل�س�ألة رهن بفعل م�ؤ�س�ساتي �أو حا�ضن
نظام ��ي يعم ��ل عل ��ى �إثبات ه ��ذا الوعي
ودوام فاعليته ؟
ب ��دء ًا؛ �إن التوعي ��ة الذاتي ��ة ه ��ي فط ��رة
تنب ��ع م ��ن الداخ ��ل وينميه ��ا االكت�ساب
م ��ن اخل ��ارج ،لتغ ��دو �سل ��وك ًا �سمات ��ه
التفاع ��ل وامل�ساندة واالن�ضب ��اط ب�إرادة
وت�صميم .وكلم ��ا كان االكت�ساب حمرر ًا
الف ��رد م ��ن ذاتيت ��ه ومع ��ززا يف الوق ��ت
نف�س ��ه كينونة الأنا فيه ،كان الناجت فرد ًا
مندجم ًا ومتعاي�ش� � ًا ومنفتح ًا �سائر ًا يف
درب التح�ضر واملدنية والع�صرنة.
و�إذا كان املجتم ��ع �أف ��راد ًا وجماع ��ات
يق ��ر بالتعادلية وامل ��وازاة ،ف� ��إن م�س�ألة
الوع ��ي �ستغ ��دو تو�صيف ��ا ثقافي ��ا لكن ��ه
لي� ��س معياري ��ا حي ��ث ال م�شروطي ��ة يف
املغالب ��ة واالنتم ��اء وال منازع ��ات حول
تبعي ��ة احل�ضور �أو الت ��واري .فالثقافة
ه ��ي الت ��ي ت�صن ��ع الأم ��ن للمجتمع ��ات
وه ��ي الت ��ي تخل�صه ��ا م ��ن كل مظاه ��ر
التبعية و�أمرا� ��ض اال�ستهالك والإرهاب
والتطرف.
و�ست�س ��ود �إنتاجي ��ة ثقافي ��ة ل�ص ��ور
�شت ��ى من احلوار واالندم ��اج واالنفتاح
متح�صن ��ة بوع ��ي ه ��و مبثاب ��ة درع
يحم ��ي املجتمع من املمار�س ��ات ال�سلبية
والالاخالقي ��ة دارئ� � ًا عن ��ه احل ��روب
والأزمات والكوارث.
لي� ��س ه ��ذا التو�صي ��ف النظ ��ري للثقافة
مق�ص ��ور ًا يف م�ست ��وى العمل ��ي عل ��ى
الدول املتقدم ��ة والغنية ،بل هو متحقق
�أي�ضا يف املجتمعات الأقل تطورا �سواء
النامي ��ة منه ��ا �أو الفقرية ،ك ��ون الثقافة
�سم ��ة ال يتطل ��ب اجنازه ��ا �إمكاني ��ات
ت�ستنف ��ر امل ��وارد وت�ستل ��زم الو�سائ ��ل
والإمكاني ��ات ،و�إمن ��ا ه ��و �ش� ��أن داخلي
ينبع م ��ن الإح�سا� ��س الذات ��ي بالتوازن
واملدعم بالتمظه ��رات احلياتية الواعية

التي تت�سم عموم ًا باالمتالء واالكتفاء.
وق ��د ال نغ ��ايل �أي�ض� � ًا �إذا قلن ��ا �إن وجود
املجتمعات الثقافية لي�س مرهونا بالتقدم
والتكنولوجيا و�إمنا هو رهن مبمكنات
دواخله ��ا �أو دواعيها الفطري ��ة وما فيها
من قناع ��ة وت�سام وجم ��ال ،ولهذا كانت
املجتمع ��ات الأوىل جمتمع ��ات ثقافي ��ة
تنتج وت�ستهلك وتنا�س ��ل �أفرادها رجا ًال
ون�س ��ا ًء ويعي�شون مت�شاركني متعاونني
بال رئي�س وال مر�ؤو�س وال �سيد وال عبد
وغايتهم واحدة هي احلفاظ على وجود
اجلماع ��ة ال ��ذي في ��ه وج ��ود اجلماعات
الأخرى.
وهذا ما جع ��ل تلك التجمع ��ات الب�شرية
م�سامل ��ة تندم ��ج الواح ��دة يف الأخ ��رى
م�ؤ�س�س ��ة �أمم� � ًا و�شعوب� � ًا ،وهك ��ذا كان
املجتمع الق ��دمي جمتمع ًا مكتفي� � ًا بذاته،
ويف الوق ��ت نف�س ��ه جاذب ًا لغ�ي�ره منري ًا
بفك ��ره على ما حول ��ه م�ستقطب� � ًا �أقواما
خمتلف ��ة ،يف ت� ٍآخ وتفاع ��ل واندماج وقد
ا�ستقرت �أحواله.
هذا املن ��وال الذي عرفت ��ه �شعوب العامل
يف طفولته ��ا ظ ��ل �سائ ��د ًا فيه ��ا �إىل �أن
غلبت القوة العقل وحل ��ت فكرة الهيمنة
حمل الثقافة وت�ضع�ضعت فكرة االكتفاء
وا�ستبدل ��ت بفكرة التابعي ��ة ،وا�ستحوذ
اال�ستعباد على االنتماء.
م ��ن هن ��ا تب ��دو املجتمع ��ات الت ��ي تعنى
بالثقاف ��ة جمتمع ��ات ال تعنيه ��ا فك ��رة
الدولة بقدر ما يعنيها التنظيم الإنتاجي
واالع�ت�راف بالت�ش ��ارك اجلماع ��ي
الواع ��ي ،وه ��ذا م ��ا يجعله ��ا حم�صن ��ة
املواقع وم�صانة احلق ��وق .وبالتح�صن
الداخل ��ي والتوعي ��ة اخلارجي ��ة ت�صبح
فكرة االنتماء وال ��والء حقيقة ال حتتاج
�إىل عوام ��ل تعززه ��ا �أو �أدوات حتاف ��ظ
عليها وتعمل على �إظهارها.
وال �سبي ��ل �إىل �أي ارتق ��اء ثق ��ايف �إال
مبغ ��ادرة عقالني ��ة التف ��رد والأحادي ��ة
ودم ��ج فك ��رة وج ��ود من ��وذج �إتباع ��ي
بفاعلية االنفتاح التي فيها التطور لي�س
تراكمي� � ًا فح�س ��ب ،و�إمن ��ا ه ��و جتديدي
اق�ت�راين يت�ص ��ف �أوال باالعت ��دال بعيد ًا
عن التقوقع ويتحرز �آخر ًا من االجنرار
واالنبهار.
والثقاف ��ة معرفة والإن�س ��ان بطبعه كائن
مع ��ريف �أي يتع ��رف ،وميتل ��ك العق ��ل
وميار�س التفكر ويجري ح�ساباته معل ًال
ويت�أم ��ل م�ستنتج ًا ..فكي ��ف بعد ذلك كله
حَتتك ��ر الثقافة فئ ٌة تع ��د نف�سها نخبوية
وحترم غريها منها فت�صفهم بالرعاع �أو
�أي نعوت دونية �أخرى ؟!!.
ومثلم ��ا �أن ال حي ��ازة يف العل ��م فكذل ��ك
الثقاف ��ة م�شاع ��ة ،واملجتمع ��ات الأك�ث�ر
ا�ستق ��رار ًا واتزان ًا هي الت ��ي ت�سود فيها
الثقافة معممة على الأفراد غري منح�سرة
يف طبق ��ة وال متقوقع ��ة يف �أ�ش ��كال �أو
متثالت بعينها.
و�صحيح �أن االعرتاف ب�أهمية الالمتركز
يف جمتمعاتن ��ا العربية م ��ا يزال مبكرا،
�إال �إن �أول لوازم بذر ممكناته يف الواقع
العربي هو الإميان ال�صميم واجلوهري
ب� ��أن الثقاف ��ة حاج ��ة حياتي ��ة ومطلب ال
منا�ص من ت�أمينه من دون ا�ضطراب وال
تعجرف.
وم�ستقب ��ل الثقافة يظ ��ل مرتهنا بطبيعة
�سرتاتيجياتن ��ا الت ��ي ته ��يء الأر�ضي ��ة
املنا�سبة يف جمتمعاتنا العربية متجاوزة
احلروب والنزاعات و�شروخات الهوية
واالنتم ��اء وتر�سب ��ات النظ ��رة الدونية
للمر�أة وبقية املهم�شني.
ولأن الثقاف ��ة فع ��ل تنوي ��ري ،تتح ��رر
ال ��ذوات املهم�ش ��ة م ��ن التابعي ��ة ويف
مقدم ��ة تلك ال ��ذوات امل ��ر�أة الت ��ي عليها
يتوق ��ف النهو�ض املجتمع ��ي فال انحياز
وال غلب ��ة  .وكذل ��ك كان ��ت �سيم ��ون دي
بوف ��وار ك�ص ��وت ن�سوي مه ��م نادى يف
منت�صف القرن املا�ضي بالتحرر والتعدد
الثقايف.
وم ��ا مطالب ��ة امل ��ر�أة بالتح ��رر يف
جمتمعاتن ��ا العربي ��ة �سوى �ص ��ورة من
ال�صور الثقافي ��ة التي مور�ست يف �إطار
�إن�س ��اين م�شرتك .ومن املف ��رح �أن املر�أة
العربية الت ��ي درجت على �أن ينظر �إليها
كهام� ��ش متار� ��س �ض ��ده خمتل ��ف �صور
اال�ستعب ��اد واال�ستبعاد ،ظل ��ت متم�سكة
بثقافتها واعية حل ��ال جمتمعها ،م�ؤمنة
�أن التح ��اور والتع ��دد ه ��و ال�سبي ��ل اىل
احرتام الآخ ��ر ،وهو التح ��رر الذي فيه
ي�ضم ��ن امل ��رء وج ��وده م ��ن دون متركز
و�إق�ص ��اء وب�ل�ا هيمنة وال م�ص ��ادرة وال
�إلغاء.
و�ستكون �أول مظاهر حتررنا هي الثقافة
الت ��ي عادة م ��ا تك ��ون يف وادٍ ،واملهادنة
والتمل ��ق واالن ��زواء والالفاعلي ��ة يف
واد �آخ ��ر .وال ثقاف ��ة �إال بنب ��ذ التمرك ��ز
والهام�شي ��ة ك�أح ��د املمكن ��ات التي متنح
املجتم ��ع التفاع ��ل وال�ص�ي�رورة .وبهذا
ال�صني ��ع �سيت ��اح للمجتمع ��ات �أن تتقدم
يف عجلتها وت�ستم ��ر ..فبالثقافة ينبغي
�أن نحيا ونتجدد.
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Chalk and cheese

ط��������ب��������ا���������ش����ي���ر وج����ب����ن
�صالح نيازي

العنوان �أعاله مقتب�س من م�صطلح
�إنكليزي دارج ،ويُق�صد به ،االختالف
ال�شديد بين �شيئ ْين ،و�إن ت�شابها في
الظاهر .يقول المتنبي:
"وقد يتقارب الو�صفان جدّ اً
ومو�صوفاهما متباعدان"
�إذن �أدناه مقارنة في القول ال�شعري،
بين �شعرية عراقية في دور الح�صرم،
و�شعرية غربية "دانية القطاف".
التجربة واحدة .كلتاهما تتحدث عن
رحلة .الأولى رحلة ظاهرها واقعي ،
والثانية معرفية� ،إذا �صح التعبير.
عنوان الع ّينة الأولى" ،الطريق �إلى
بيروت" لبلند الحيدري .يقول فيها:

م�شينا �إليك م�سافة �أجيال
ويوم و�صلناك ِ كنت بعيده
وكان ب�أعيننا ال يزال �آ�شتياق �إليك
وك ّنا
هرمنا
ف�أرجلنا املتعبات ت�ساقطنَ جزء ًا فجزءا
و�أن غبار الطريق � ّ
أ�ضل �سرانا �سنينا
وجال بنا الف درب ودرب"...
(الأعمال الكاملة �ص )599
�أوّ ًال تعب�ي�ر " :م�ساف ��ة �أجي ��ال"� ،أعطب ��ت مو�سيقى بحر
املتقارب ،املتهادي الإيقاع .ك�سرته ،وال يفيد معه �أيّ جرب.
وجمل ��ة ":ال �أزال "يف ال�سط ��ر الثالث ،ميك ��ن الآ�ستغناء
عنها ،وزن ًا �أوّ ًال ،ث ّم �إنها توحي ب�آنقطاع الآ�شتياق.
بالإ�ضاف ��ة ،ث ّمة ":كنتُ " يف ال�سط ��ر الثاين ،و"كان" يف
ال�سطر الثالث ،و" ك ّنا" يف ال�سطر الرابع ،يجعل احلدث
ذا زمن روا ّ
كنتي
ين تقريريّ عفا ( .يُقال باللغة العربيةٌّ :
ن�سبة �إىل كنت لكل َمنْ يكرث من �آ�ستعمال :كنتُ ).
ا�ستق ��را ًء من الأبيات �أعاله نفه ��م �أنّ الرحلة التي قام بها
راوي ��ة الق�صي ��دة ،لي�ست عل ��ى الطائر امليم ��ون ،ولي�ست
بوا�سط ��ة �س ّي ��ارة ،وال ب�س ��اط ري ��ح فري ��د الأطر�ش ،وال
حتى ناقة ال�ش ّماخ.
�أراد راوي ��ة الق�صيدة �أن يوح ��ي بقوله":م�سافة �أجيال"
املعطوب ��ة ،ببع ��د امل�سافة ،بني بغ ��داد وب�ي�روت ،ولك ّنها
لي�س ��ت بعي ��دة� ،إ ّال �إذا ُقطِ ع ��ت م�شي ًا عل ��ى الأقدام .وحني
ذك ��ر راوي ��ة الق�صي ��دة ،يف ال�سط ��ر ال ��ذي يليه":وي ��وم
كنت بعيد ْه" � ،مّإنا عامل ب�ي�روتّ ،
بكل جبالها،
و�صلن ��اك ِ
وعماراته ��ا ،وبالجاته ��ا ،ومالهيها ،معامل ��ة �سراب ،ذلك
�أن ��ه م ��ا �أن تقرتب من ��ه حتى يبتع ��د� .أ ّم ��ا قوله":الأرجل
املتعب ��ات" ،فتوح ��ي فع ًال ،ب� ��أن راوي ��ة الق�صي ��دة ،قطع
امل�سافة م�شي ًا على الأقدام .بالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،
تدل عبارة
":غب ��ار الطري ��ق" ،على �أن الرحلة كان ��ت �صحراو ّية .ث ّم
�أال ت � ّ
�دل  ":و�إن ��ا دُمين ��ا" ،عل ��ى �أنه ��م كانوا حف ��اة؟ ،و�إن
قول ��ه ":يجول بنا �أل ��ف درب ودرب" ،ي�شب ��ه �ضياع بني
�إ�سرائيل يف التيه.
م ��ن النافل ��ة� ،إن �إحياء امل�شاه ��د الت�أريخي ��ة ،حتتاج �إىل
تع ّم ��ق يف الثقاف ��ة ،ه�ضم� � ًا وا�ستنتاج� � ًا .خل ��ت الأبيات
�أع�ل�اه م ��ن ّ
كل ثقافة م ��ن �أيّ نوع ،فج ��اءت  ،كقمي�ص بال
�أزرار .مقحوطة ومنعثلة .مهدّلة.
الن�ص �أع�ل�اه ،بق�صيدة رحلة
لنق ��ارنْ  ،تعميم ًا للفائ ��دةّ ،
املجو�س The Journey of the Magi
لـ :تيْ � .أ�س� .إليوت.
حت ��ى مب ��رور عاب ��ر ،عل ��ى ق�صي ��دة �إلي ��وتّ ،
يتك�شف لنا
كي ��ف �أن الع ّينة العراقية �أعاله م�صاب ��ة بفقر دم معريف،
مو�سيقي وبهاق.
ربو
وتعاين من ٍ
ّ
ق�صيدة �إليوت ،مزدان ��ة بتقنية دقيقة يف �صناعة ال�شعر،
لدرجة انها تزداد عمق ًا ،وج ّد ًة ،مع ّ
كل قراءة  .ثرا�ؤها يف
غمو�ضها� .أ ّما مو�سيقاها فتتنوّ ع تنوّ ع احلاالت النف�سية
يف جغرافي ��ة الق�صي ��دة .ال عجب �أنْ تف� � ّرغ لدرا�سة هذه
الق�صيدة  ،لوحدها،ع�شرات املعنيني ب�إليوت.
قب ��ل ّ
كل �ش ��ئ ،ح�شد �إلي ��وت لق�صيدت ��ه ،ف�ص ��ول ال�سنة،
وظل ّله ��ا بف�ص ��ول روح ّي ��ة ،مم ��ا زاد يف كثافته ��ا .به ��ذه
الو�سيل ��ة� ،إمن ��ا كان �إليوت يكتب عل ��ى م�ستويني :ماديّ
وروحا ّ
ين .ال ريب � :أعمق ال�شعر ما كتب على م�ستوو ْين
 ،وهو نادر يف ال�شعر العربي عموماً.
تبد�أ ق�صيدة �إليوت ،بف�صل ال�شتاء .وحتى يع ّمق ال�شاعر،
ال�شتاء املكاين ويعطيه بعد ًا روح ّي ًا� ،أ�ضاف
�إليه م�ضمون ًا فل�سف ّي ًا .حتى لتكاد ت�شعر بعد قراءة املقطع
الأوّ ل� ،أن ال�شتاء يعني كذلك برودة املوت التي
تدب يف الزراد�شتية ،ويف �أو�صال الإمرباطورية
�شرعت ّ
الرومانية ،م ��ن ج ّراء مولد ذلك الطف ��ل املوعود (امل�سيح
فيم ��ا بعد) ،الذي �سيق�ضي عليها ،وبالتايل �سيق�ضي على
الإمرباط ��ور نف�سه .من هنا هلع ��ه وتطيرّ ُ ُه من هذا املولد
امل�ش�ؤوم.
كان �شغل الإمرباط ��ور ال�شاغل هو قتل ذلك الطفل .ولأن

الطف ��ل مل ُتع � ْ
�رف هويته بعد ،فقد �أج ��از الإمرباطور قتل
كل الأطفال ،دون الثانية من عمرهم.
هك ��ذا ب ��ات ال�شتاء ،وه ��و مرتفق باملوت هن ��ا ،ينخر يف
كينونة العامل القدمي ،من الداخل �أي�ض ًا.
نن�س� ،أنّ الأب�صال ت�سب ��ت يف ال�شتاء ،لتولد من
لك ��نْ  ،ال َ
جديد يف ف�صل الربيع .بهذا املنظور ،ف�إن ال�شتاء
يحمل بذرة املوت واحلياة يف � ٍآن واحد.
ه ��ذه الرحل ��ة الروحية املغ ّلف ��ة بالدي ��ن والفل�سفة  ،باتت
�أكرث مرارة وم�ضا�ضة ،لأن الراوية جعلها يف �أ�سو�أ
ف�صول ال�سنة:
"�أ�سو�أ وقت يف ال�سنة
للقيام برحلة ،ورحلة طويلة كهذه".
يح�ش ��د بع ��د ذل ��ك �ألي ��وت ،اجلم ��ال املتقرح ��ة الأخفاف،
والباركة يف الثلج الذائب:
"واجلمال مغي�ضة ،متقرحات الأخفاف ،عنودة
باركات يف الثلج الذائب"
ي�سرتج ��ع راوي ��ة الق�صي ��دة ،بتوقي ��ت دقي ��ق ،الفتي ��ات
احلريري ��ات الناعم ��ات اللوات ��ي ك ��نّ يجل� نْ َ
ْب� ال�شرب ��ت
 Sherbetيف الق�ص ��ور املرتف ��ة .وي�أت ��ي بع ��د ذلك على،
م�شاق ال�سفر املناخية ،والوعثاء:
"واملدن عدوانية ،والبلدات غري ودّية
والقرى قذرة ويطلبون �أجور ُا باه�ضة"
ل ��ذا كان على الرحلة �أن توا�ص ��ل ال�سري لي ًال ،حيث النوم
ّ
ع(�سيوظ ��ف ال�شاعر ّ
ّ
تقطع النوم لأغرا�ض فن ّية بعد
متقط
قليل) .يف هذا التوقي ��ت �شرع الراوية ي�ش ّكك يف جدوى
الرحلة:
"و�أ�صوات تن�شد يف �آذاننا قائلة
ّ
كل هذا حماقة"
التقني ��ة التي ّ
وظفها ال�شاعر يف ه ��ذا املقطع عالية الد ّقة.
�أوّ ًال ع ّت ��م حا�س ��ة الب�ص ��ر ،ب�آنت�شار اللي ��ل ،فنابت حا�سة
ال�سم ��ع عنه ��ا .ولأن الن ��وم ّ
متقط ��ع ،ف�إن اخل ��در عادة ما
ّ
ي�ضخم الأ�صوات.
ق�صيدة رحلة املجو�س ُتقر�أ على عدة وجوه .مرة ك�شريط
�سينمائ ��ي ،ذي لقطات حمكمة الإخ ��راج ،وم ّرة كلوحات
ت�شكيلية ،مت�شبعة �ألوانها بحاالت نف�سية متباينة ،وم ّرة
ت�سمعها �إيقاعات مو�سيقية.
�إىل ذل ��ك تنظ ��ر �إىل ال�ص ��ور ال�شعرية يف ق�صي ��دة رحلة
املجو� ��س فرتاها ،م� � ّرة ،مقربة ح ّي ��ة� ،أو تراه ��ا حديقة،
�أب�صاله ��ا مدفونة� .إنها باخت�صار ،حديقة يف مقربة� ،.أو
مقربة يف حديقة� .ألي�ست احلياة كذلك؟
مهما دارالأمر� ،إن مولد ذلك الطفل ،هو يف نهاية املطاف،
رمز ملولد ّ
كل عهدٍ جديد.
هل �سيق�ضي ذلك الطفل على ما ن�ش�أ عليه احلكماء الثالثة،
املجو�س ،من دين كالزراد�شتية مث ًال؟
تزامن ��ت كتابة ق�صي ��دة " :رحل ��ة املجو�س"(عام )1927
مع اهتداء �أليوت� ،إىل الكاثوليكية الأنكليكانية يف العام
نف�س ��ه .وه ��ذا عني م ��ا �سيم ّر ب ��ه احلكم ��اء� ،أو املنجمون
الثالث ��ة .حي ��ث �سيهت ��دون �إىل دين غري دينه ��م الأ�صلي.
به ��ذا تظهر على ال�سطح �أغرب معادل ��ة :املوت = احلياة.
احلي ��اة = امل ��وت .يق ��ول راوي ��ة الق�صي ��دة ،وه ��و �أح ��د
املجو�س الثالثة:
"ر�أيت املولد ور�أيت املوت
وظننتُ �أ ّنهما خمتلفان ،كان هذا" املولد"
�صعب ًا علينا ويف عذابه مرارة ،مثل "املوت "،موتنا".
يف اجل ��زء الث ��اين م ��ن ق�صي ��دة رحل ��ة املجو� ��س ،ت�صل
الرحلة �إىل وا ٍد معتدل ،وفيه رائحة اخل�ضرة.
جار ،وطاحونة مائيةّ ،
تدق يف الظالم ،وثالث
ث ّمة جدول ٍ
�شجريات يف ال�سماء اخلفي�ضة (ال�شجريات
الثالث ت�شري �إىل جراح امل�سيح الثالثة)...
ت�صل الرحلة بعد ذلك �إىل حانة ،وفوق بابها كرمة:
"و�ستّ �أيا ٍد تلعب الرند على قطع ف�ضية
و�أقدام تركل �أزقاق ًا جلدية فارغة،
ولكن ما من �أخبار ،ووا�صلنا الرحلة"...
(الكرم ��ة ه ��ي رم ��ز امل�سي ��ح ،والقط ��ع الف�ضي ��ة �إ�ش ��ارة
�إىل القط ��ع الف�ض ّي ��ة الثالث�ي�ن الت ��ي ُر�ش ��ي به ��ا يه ��وذا
اال�سخريوطي مكاف�أة له على خيانته).
ك ��ذا جت ��ري يف الأبيات �أع�ل�اه ،مف ��ردات احلياة جمرى
عاد ّي� � ًا غف�ل� ًا عما يح ��دث من معج ��زات ،حت ��ى و�إن كانت
خما�ض� � ًا ع�س�ي�ر ًا وم�ؤمل� � ًا وم�صري ّي ًا .ما م ��ن �أحد مكرتث
ب�آالم الآخرين.
تذ ّك ��ر ه ��ذه الفك ��رة املقلقة بلوح ��ة "�سق ��وط �إيكارو�س"
ال�شهرية للر�سام  ،بروغل( ،القرن ال�ساد�س ع�شر).
اللوحة م�ستوحاة من �أ�سط ��ورة �إغريقية ،عن �إيكارو�س
و�أبي ��ه� .صنع ��ا لنف�سيهم ��ا �أجنح ��ة م ��ن ري� � ٍ�ش ،و�شمع ٍ،
لله ��روب م ��ن ملك كري ��ت .مل ي�أخ� � ْذ �إيكارو� ��س بن�صيحة
�أبي ��ه بعدم الآقرتاب من ال�شم�س .ف ��ذاب ال�شمع وتهاوى
جناح ��اه ،ف�سق ��ط يف البح ��ر وغ ��رق .ولك ��ن رغ ��م ه ��ذه

املحاول ��ة اخلارقة ،مل يلتف ��ت �أحد �إىل �سقوط ��ه .املزارع
م�شغ ��ول بيوم ّيات ��ه ،ال�سفين ��ة توا�صل �سريه ��ا ،الراعي
يه� � ّ�ش عل ��ى �أغنامه ،وال�ص ّي ��اد الذي يجل� ��س يف ال�ضفة،
منحن على خيط �ص ّنارته ع�سى �أن ت�ؤاتيه �سمكة.
ٍ
ال يظه ��ر يف ه ��ذه اللوحة من �إيكارو� ��س �إال �ساقاه وهو
يغو�ص �إىل القعر.
لك ��نْ كي ��ف ت�س ّربت ه ��ذه الفك ��رة� ،أي العمل اخل ��ارق �أو
الروتيني ال�سادر� ،إىل ق�صيدة
املعجزة ،مقابل العمل
ّ
 W. H. Audenالرائج ��ة :متح ��ف الفن ��ون اجلميل ��ة:
 ، Musee de Beaux artsوه ��ي م�ؤرخ ��ة ع ��ام ،1939
�أي بع ��د ن�ش ��ر ق�صيدة رحل ��ة املجو�س ب�آثن ��ي ع�شر عام ًا
تقريب ًا.
الدرا�س ��ات املوثق ��ة ،ت�ؤك ��د �أن �أودن � ،مّإن ��ا ا�ستوح ��ى
ق�صيدته ،من لوحة �سقوط �إيكارو�س ،للر�سام الفلمنكي
الهولندي بروغل � Bruegelألأكرب .يقول �أودن يف مطلع
ق�صيدته:
يخطئ ّ
قط
"عن العذاب مل
ْ
�أ�ساطني الر�سم القدامى ،فهم ��وا و�ضعه الب�شريّ  ،وكيف
وقع
بينما �شخ�ص �آخر ي�أكل �أو يفتح نافذة
او �أنه مي�شي بك�سلٍ متام ًا
كيف �أ ّنه حينما ينتظر ال�شيوخ بتبجيل وحما�سة
امليالد املعجزة
ث ّم ��ة ال ب ّد من �أطفال �صغار اليري ��دون حدوثها على وجه
اخل�صو�ص
يتزجلون بربكة يف طرف الغابة".
يب ��دو يل� ،أن �أودن� ،إمن ��ا ت�أ ّث ��ر بق�صي ��دة �إلي ��وت رحل ��ة
املجو� ��س ،بقدر ما ت�أثر بلوحة �سقوط �إيكارو�س.من �أين
ج ��اء �أودن بـ " امليالد املعجزة"؟ لي�س يف اللوحة معجزة
دينية من �أيّ نوع.
�أك�ث�ر م ��ن ذلك لي� ��س من ب ��اب ال�ص ��دف �أن يكت ��ب �أودن
ق�صيدته هذه ب�أ�سلوب ب�سيط للغاية �شبيه ب�أ�سلوب
�إلي ��وت .واملع ��روف ع ��ن �أودن ،ان ��ه ي�ستعم ��ل الكلم ��ات
املبهمة ،من ناحية  ،واملهجورة من ناحية �أخرى.
مهم ��ا يكنْ من �أمر ،ما �ض� � ّر لو انتقلنا ب�ل�ا �آ�ستئذان� ،إىل
مغر ،و�إن كان ال يخلو من خماطر.
مو�ضوع ٍ
ااملو�ض ��وع بب�ساط ��ة� ،إدراج ق�صيدة املتن ّب ��ي ذات املطلع
كل ما�شي ��ة اخلي ��زىل /ف ��دى ّ
الب ��اذخ�":،أال ّ
كل ما�شي ��ة
الهيدب ��ى"  ،م ��ع ق�صي ��دة رحل ��ة املجو�س" .م ��ا الو�شائج
امل�شرتكة بينهما؟ ما مربرات املقارنة؟
ق ��د يتع ّذر عل ��ى الباحث� ،أيّ باحث ،العث ��ور على ق�صيدة
�أخ ��رى ،م ��ن بح ��ر املتق ��ارب ،به ��ذه التفاعي ��ل اجلليل ��ة
التهادي .فيها تعالٍ  ،و�سموّ (.فعولنْ �أربع م ّرات).
الكلمت ��ان الأ�سا�سيتان هما :اخلي ��زىل والهيدبى(وتكتب
بالذال� ،أي�ض ًا) .كلمت ��ان قامو�سيتان ،غام�ضتان حتى �إذا
ع ُِرف معناهما ( .اخلي ��زىل م�شية فيها �آ�سرتخاء ،خا�صة
هنا بالن�ساء ،والهيدبى م�شية ن�شطة فيها �سرعة الإبل)
الغمو� ��ض ال ��ذي �أ�شرنا �إلي ��ه �أعاله مفيد فن ّي� � ًا ،لأنه ينقل
ال�سام ��ع  ،وبالت ��ايل القارئ ،م ��ن حالة عاد ّي ��ة� ،إىل حالة
ت ّرق ��ب �آ�ستثنائي ��ة� .إثارة ف�ضول ��ه يف �أق ��ل تقدير ،وهذا
بال�ضبط ما فعله �إليوت حيث �آختار كلمة "املجو�س"
كما يعتقد بع�ض النقاد ،لغمو�ضها.
الإيق ��اع املو�سيقي يف البي ��ت�":أال ّ
كل ما�شية اخليزىل /
ف ��دى كل ما�شي ��ة الهيدب ��ى" ،لي�س ل ��ه ِردْف� ،أو ربمّ ا ق ّلت
�أ�شكال ��ه .ح ��رف الألف يف ّ
كل من :اخلي ��زىل ،و ما�شية،
وف ��دى ،وما�شي ��ة ثاني ��ة ،والهيدب ��ى جعل ��ت ال�ص ��ورة
ال�شعري ��ة عالي ��ة ،وك�أن الراوية ي�صف �شخ�ص� � ًا ما ،على
راحلة جمل �أو على �صهوة فر�س ،وهو ما يتالءم ورحلة
�صحراوية غري �آمنة مهما كانت �آمنة.
ل ��و قر�أن ��ا مطل ��ع املتنب ��ي ب�صوت ع ��الٍ  ،وقر�أن ��ا بعده ما
�سرده احليدري:
"م�شينا �إليك م�سافة �أجيال
كنت بعيد ْه"...
ويوم و�صلناك ِ
لأدركن ��ا عل ��ى الفور ،كي ��ف ذبلت املو�سيق ��ى العرو�ضية،
على يدي احلي ��دري ،ويب�ست وك�أ ّنه ��ا ح�شفة يف املظهر،
وحجل ��ة غ ��راب يف احلرك ��ة .ذل ��ك �أن التفاعي ��ل الت ��ي
ا�ستعملها احليدري ،من ال�ضرب "املق�صور"

بكامله ��ا تقريب� � ًا � ْأي "فع ��و ُل" بد ًال من ال�ض ��رب ال�صحيح
":فعول ��ن"  .بالإ�ضافة �إىل زي ��ادة مقطع مو�سيقي متمثل
بالالم يف ":لأجيال" ف ُك�سر الوزن.
مطلع ق�صي ��دة املتنبي عك�س ذلك ،مع ��زوف على تفاعيل
ال�ضرب ال�صحيح":فعولن" � ،إال تفعيلة واحدة على وزن
فعول.
إنّ
على هذه املثابة ميكن القول � املتنبي وقبله �أبو نوا�س،
هم ��ا فر�سا رهان ،يف الت�آليف املو�سيقية العرو�ضية ،غري
�أن �أبا نوا�س العميق الثقافة ،مت ّيز ببحر الوافر(مفاعلنت
مفاعل�ت�ن فعول) فكتب فيه ق�صيدته املتفردة":ن�ضت عنها
القمي�ص " .يبدو �أنه ما من ق�صيدة عربية ورمبا �أجنبية،
اجتمع فيه ��ا العري واحلياء والب�ضا�ض ��ة والرباءة ،كما
اجتم ��ع يف ه ��ذه الق�صي ��دة امل�صنوع ��ة م ��ن م ��اء وهواء
ونور ،وتوّ رد� .أي
�أ ّنه ��ا خالية من �أي ��ة جاذبية دنيوي ��ة� ،أو جن�سية ،وك�أنها
�أثريي ��ة ،بال حلم .لل ��ه درك يا �أبا نوا�س كيف نحتّ متثا ًال
مائي ًا �شفاف ًا  ،ج�سد ًا رقيق ًا يدغدغه حتى املاء.
على �أي ��ة حال  ،راوية املتنبي ،هارب م ��ن املا�ضي ،بينما
راوي ��ة "رحلة املجو�س" هارب من امل�ستقبل .رحلتان يف
اجتاهينْ خمتلفينْ  ،التقيا للحظة ،وافرتقا.
يق ��وم اجلم ��ل ،يف كلت ��ا الرحلت�ْي�نْ بدورحا�س ��م ،وربمّ ا
م�صريي.
�إب ��ل رحل ��ة املجو� ��س ،متقرح ��ات الأخف ��اف ،يف �شت ��اء
ثلج � ّ�ي� .إب ��ل حت ��رن وال تري ��د موا�صل ��ة الرحل ��ة .الإبل
ب ��اركات بعن ��اد يف الثل ��ج ،واجل ّمالون راح ��وا يفت�شون
ع ��ن ال�ش ��راب والن�ساء .ه ��ذا مفرتق طرق ،جع ��ل راوية
الق�صيدة ميتحن جدوى الرحلة ،كما قلنا �أعاله ،ف�إذا هي
حماقة:
"مررنا بوقت ع�صيب
فقررنا يف الأخري ،ال�سفر طوال الليل
ننام ّ
بتقطع،
والأ�صوات تن�شد يف �آذاننا
�أن هذا ك ّله حماقة"
رحلة املتنبي عك�س ذلك .ال تلتفت �إىل الوراء .ما من ّ
خط
رجع ��ة .ال تلتفت ،رغ ��م العط�ش حتى �إىل امل ��اء املعروف
ب�آ�سم نحل:
"فم ّرتْ بنحلٍ ويف ركبها
عن العاملني وعنه غنى"
ً
يبدو انّ الي�أ�س بلغ باملتنبي ،مبلغا  ،ح ّد الإطباق ،بحيث
جعله ي�ستغني عن العاملني.
تتز ّي ��ن عبثي ��ة رحل ��ة املجو� ��س ثانية ،يف ع�ي�ن الراوية،
عندما يتحدّث عن حانة:
" �ستّ �أيا ٍد عند باب مفتوح تلعب الرند
على نقود ّ
ف�ضية
و�أقدام تركل �أزقاق خمر جلدية فارغة
لكن ما من �أخبار".
� ْأي عن مولد "الطفل".
ثم ��ة م�شهد كهذا يف ق�صيدة املتنبي ،ولكنْ بال�ضدّ .،لعبة
قم ��ار .يف لعبة القمار هذه يج ��ازف املتنبي بالرهان ّ
بكل
ما ميلك�" :إ ّما لهذا و�إما لذا":
"�ضربتُ بها التيه �ضرب القمار
�إما لهذا و�إما لذا"
� ّْأي �إما الهالك و�إما النجاة.
رمبا ّ
كلمتي "لهذا" و"لذا " على زهادة الرهان،
يدل ق�صر
ْ
و�إن كان احلياة بكاملها.
ي�ص ��ل راوي ��ة ق�صي ��دة املتنب ��ي� ،إىل مف ��رق طريقني يف
ال�صح ��راء في�سقط يف ي ��ده� .أيّ الطريق�ْيينْ ي�سلك؟ هكذا
ي�ت�رك التخي�ي�ر ،للهوادي ،م ��ن الإبل واخلي ��ل .عند هذا
احل� � ّد تظهر �إح ��دى  ،عبقريات املتنبي الأخ ��رى ،ذلك �أنه
�أن�س ��ن الهوادي ،ووج ��د له معها لغة م�شرتك ��ة .وها هما
يتحاوران.
م ��ا ب�ي�ن يقظة ونوم ،ون ��ون ويقظ ��ة ،راح الراوية ي�س�أل
الهوادي:
"وقلنا لها �أين �أر�ض العراق
فقالت ونحن برتبان :ها
(تربان �آ�سم مكان).
"الي�س" الذي فتح لها
هذه الـ":ها"�أ�صغر حتى من مفتاح
ْ

بالد العجائب باب ًا باب ًا.
" ه ��ا" ال ريب� ،أق�صر �صوت ب�شري ،يحمل كل تبا�شري
نهاي ��ة الرحلة� .إن ��ه �سمة الدخول �إىل احلي ��اة من جديد.
تب�ّي�نّ فيم ��ا بع ��د� ،أن تل ��ك الـ"ها" كان ��ت مبثاب ��ة "�شمرة
ع�صا" ،كما يقول البدويّ .
ظهرتْ مثل ه ��ذه املقامرة باحلي ��اة ،يف م�سرحية مكبث.
فف ��ي الف�صل الثالث -امل�شهد الأوّ ل ،راح الدكتاتور مكبث
ّ
يخط ��ط للفتك ببانك ��و ،فج ّند اهذه الفعل ��ة بع�ض القتلة.
�، ،أوغ ��ر �صدوره ��م  ،ب�س� � ّم منقوع .كذا تع ّه ��د القاتل ()1
بالقيام بالفتك قائ ًال:
"�أنا معت ٌل متام ًا بالنكبات
ومتعتع بالقدر
�س�أقامر بحياتي يف �أية لعبة
ف�إ ّما �أ�شفيها �أو �أخ�سرها"
لك ��نْ هل من باب ال�ص ��دف �أن راح راوية ق�صيدة املتنبي،
ال�صبا؟:
ي�ش ّبه ناقته بالريح .ولكنْ ملاذا ّ
خ�صها بريح َّ
بح�سمى هبوب الدبور
"وه ّبت ِ
مهب ال�صبا"
م�ستقبالت ّ
كان ��ت رحلة املتنبي قد ب ��د�أت من الغ ��رب� ،أي من هبوب
الدبور ،وريح ال�صب ��ا تقابلها من مطلع ال�شم�سْ � ،أي �إىل
ال�ش ��رق .ه ��ل كانت الرحل ��ة ليلية ،ونوم ��ه كح�سو طائر،
وها هي الناقة ّ
تب�شر الراوية ب�صباحني� :صباح الطبيعة
و�صباح الو�صول.
ه ��ل كان املتنب ��ي يعاين من اختن ��اق� ،أو �ضيق نف�س من
ريح الدبور مب�صر االخ�شيدي ،و هاهو الآن
ممتلئ ��ة ق�صباته الهوائية بريح ال�صبا الهابة من العراق؟
هل حملت ل ��ه الريح رائحة َّ
الطل ��ع واخلريي (اجلوري)
والرا�سقي والأهل؟
م ��ن تقنيات املتنب ��ي املده�شة � ،أنه ما ب�ي�ن ":ها" وحتى
الو�صول �إىل الكوفةّ ،
وظف فن ّيا �أماكن جغرافية عديدة،
مث ��ل :وادي الغ�ض ��ى ،والبوي ��رة ،و ب�سيط ��ة ،وعق ��دة
اجل ��وف وم ��اء اجلراوي...ه ��ذه املوا�ض ��ع و�إن ب ��دت
جغرافي ��ة� ،ش�أنها �ش� ��أن الطلليات اجلاهلي ��ة� ،إال �أنها هنا
مت ّثل حاالت نف�سي ��ة مه ّمة .هي من ناحية ،تبا�شري ت�ؤذن
بو�ش ��وك نهاي ��ة الرحل ��ة ،ومن ناحي ��ة �أخ ��رى تلويحات
مرحب ��ة ب�سالم ��ة الو�صول ،كتلويح ��ات �أبن ��اء الرعيان،
للقطارات العابرة.
الأهم م ��ن ذلك� ،إن هذه املوا�ض ��ع اجلغرافية موظفة � ّ
أدق
توظي ��ف� .إنها مالذات نف�سية لروح قلق ��ة كروح املتنبي،
وه ��ي خائفة من الإخ�شيدي ور�ص ��ده .ال ريب �إن �سعادة
راوية ق�صي ��دة املتنبي ،تقا�س بقدر �آبتعادها عن املا�ضي
وريحه الدبور وكافور.
ق ��د جت ��در املقارنة هنا ،ب�ي�ن املتنبي ،و�إلي ��وت يف كيفية
توظيف الليل والنهار ،و�أية تقنية �أهم؟
تع ّرفن ��ا يف رحل ��ة املجو� ��س ،عل ��ى �أن احلكم ��اء الثالثة،
ا�ضط ��روا ،بعد �أن حرن ��ت اجلمال وبرك ��ت ،لل�سفر طيلة
اللي ��ل ،وعن ��د ال�صب ��اح و�صل ��وا �إىل وا ٍد معت ��دل �أخ�ضر
ال�شميم.
رحل ��ة املتنبي ،يف فرا�سخها الأخريةّ ،
تقطع النياط� .إنها
كم ��ا يبدو �أعمق تقني ��ة ،و� ّ
"�صور"
أدق تف�صي ًال .فمو�ضع َ
الح للقافل ��ة يف ال�صب ��اح ،ومو�ض ��ع "�شغ ��ور" (مو�ض ��ع
بالع ��راق) يف ال�ضح ��ى ،و"الأ�ض ��ارع" وق ��ت الغ ��داة،
ومو�ضع "�أعك�ش" لي ًال:
"فيا لك لي ًال على �أعك�ش
خفي ال�صوى"
�أح ّم البالد ّ
(املعن ��ى يريد �أنه متعجب من ليل �شديد الظلمة ،على هذا
امل ��كان حتى ا�س ��ودّت البالد وخفي ��ت الأعالم م ��ن �سواد
الليل)( ديوان املتنبي �شرح �أبي البقاء العكربي)
ل�س ��واد الليل يف هذا البيت توقيت فني دقيق ،لأن راوية
الق�صيدة كان يف �أ�شد ا�شتياق للتعرف على مالمح مدينته
ومالع ��ب �صباه .الليل حجبها .بهذه التقنية النفي�سة زاد
ال�شاعر من م�أ�ساوية ال�صورة.
�أ ّيه ��ا املتنبي العظي ��م ،ها هي كوفتك� .أن ��ت بني ظهرانيك
الآن .ه ��ا "ما�شي ��ة اخليزىل"ّ ،
تن�شق مدينت ��ك ،بيت ًا بيت ًا.
�شج ��ر ًا فاغم ًا ،وظ ًّال ناعم ًا .ط�ي�ر ًا �سابح ًا ،ونهرا �سائحاً.
ها طائر ال�شقراق العراقي يحتفل بك ّ
بكل �ألوانه.
ما �أ�سعد العينينْ حني تكتمالن بالوطن.
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اقــــرأ
�أهل الكتاب

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "�أه ��ل الكت ��اب" للكاتب ��ة
وال�صحفي ��ة جريالدي ��ن بروك�س والتي يق ��ارن بائعو الكتب
مبيعاته ��ا الهائلة مببيعات رواية "�شيفرة دافن�شي"� ،إال �أنهم
يعتربونها الإجناز الأدبي الأهم.
وج ��اء يف كلمة النا�ش ��ر" :هل �سبق ل ��ك �أن التقطت كتابًا من
�أح ��د متاجر الكتب امل�ستعملة وح�صل ��ت منه على �إي�صال ما،
�أو اكت�شف ��ت رقم هاتف مكتو ًب ��ا على ورقة غافية بني طياته،
�أو ق ��ر�أت ً
نق�ش ��ا ع ��ن م�شاعر دافئ ��ة ل�شخ� ��ص مل ت�صله؟ هل
جعلك تت�ساءل عن حياة �أولئ ��ك الذين قلبوا تلك ال�صفحات
قبلك؟".

ح

ول العا

لم

ً
عمدا
طالب �أمريكيون ينظمون حفالت للإ�صابة بـ"كورونا"
�أقام طالب يف والية �أالباما الأمريكية
حفالت هدفها ن�شر فريو�س "كورونا"
عمدًا بني احلا�ضرين ،مع ح�صول �أول
م�صاب بالفريو�س بعدها على جائزة
مالية ،وف� ًق��ا ل�صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية.
ووف � � ًق� ��ا ل �ع �� �ض��وة جم �ل ����س م��دي �ن��ة
تو�سكالو�سا� ،سونيا مكين�سرتي،
ف� ��إن م�ضيفي احل �ف�لات دع ��وا ع�م�دًا
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ثبتت �إ�صابتهم
ب ��ال� �ف�ي�رو� ��س ال� �ت ��اج ��ي �إىل ه ��ذه
التجمعات .وق��ال��ت لـ"�إيه ب��ي �سي
" لقد
نيو ز " :

مناو�شات تويرت وترامب م�ستمرة..

و��ض�ع��وا امل ��ال يف وع ��اء ،وح��اول��وا
جعل الأ�شخا�ص الأ�صحاء يختلطون
مع امل�صابني عن عمد؛ حيث �إن �أول
م�صاب منهم يح�صل على اجلائزة
املالية" .وي ��أت��ي ذل��ك بعدما �صوت
جم�ل����س امل��دي �ن��ة ب��الإج �م��اع ل�صالح
ق��ان��ون يتطلب م��ن ال �ن��ا���س ارت���داء
�أقنعة الوجه يف ال�شارع .ويف الآونة
الأخرية� ،شهدت املدينة موطن جامعة
"�أالباما" وعديد من الكليات الأخرى،
ريا يف �إ�صابات "كورونا"
ارتفاعً ا كب ً
م ��ع م ��ا جم �م��وع��ه  2049اخ �ت �ب��ا ًرا
�إيجاب ًيا ،و 38حالة وفاة ،وف ًقا لإدارة
ال�صحة العامة.

�آن هاثاواي تطلق حملة للتوعية من الإ�صابة بفريو�س كورونا
حر�صت النجمة العاملية �آن ه��اث��اواي ،على توعية
متابعيها وجمهورها ،ب�ضرورة اتباع تعليمات الوقاية
لعدم الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد ،"19
واملتمثلة يف ارتداء الكمامة الطبية وعدم االختالط
مع الآخرين والتالم�س .ون�شرت النجمة �صاحبة الـ
 37عامًا� ،صورة لها ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي مبوقع
ان�ستغرام ،وهي ترتدي قناعا طبيا لتوعية متابعيها

ب�ضرورة ارت��دائ��ه يف الأم��اك��ن العامة للحفاظ على �سالمة
الآخرين .وان�ضمت هاثاواي ،م�ؤخ ًرا للنجم العاملي روبرت
دي نريو ،و�أو�سكار �إ�سحاق ،ودونالد �ساذرالند ،لفريق فيلم
 ،Armageddon Timeوالذى مت االعالن عنه خالل
الفرتة املا�ضية ،والذي �سيتوىل �إخراجه جيم�س جراي ،حيث
كان مت اختيار النجمة كيت بالن�شيت للم�شاركة فى بطولة
الفيلم.

توم هانك�س :ال �أعرف متى �س�أمتكن من العودة �إىل العمل جمددًا
قال املمثل الأمريكي ،توم هانك�س� ،إن �أو�ساط
هوليوود "ال فكرة لديها" عن موعد ا�ستئناف
ت�صوير الأف�ل�ام ،ب�سبب اجلائحة التي وقع
�ضحيتها هو � ً
أي�ضا قبل �أ�شهر.
وك��ان املمثل احلا�صل على جائزتي �أو�سكار
عن دوريه يف "فوري�ست غامب" و"فيالدلفيا"،
� ّأول جنم �سينمائي يعلن �إ�صابته بكورونا يف
�آذار ،عندما كان يف �أ�سرتاليا مع زوجته ريتا
ويل�سون التي �أ�صيبت ه��ي �أي� ً���ض��ا ،حت�ضريًا
لفيلم عن �إلفي�س بري�سلي.
وك��ان��ت والي��ة كاليفورنيا ،وه��ي �إح ��دى ب ��ؤر

حذف موقع "تويرت" �صورة ن�شرها
الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ترامب،
وذلك بعد تلقيه ل�شكوى من �صحيفة
"نيويورك تاميز" ،تتعلق بانتهاك
حقوق امللكية الفكرية.
ون �� �ش��ر دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ي� ��وم 30
حزيران/يونيو تغريدة على ح�سابه
ال�شخ�صي يف "تويرت" كتب فيها:
"يف الواقع هم ال يالحقونني بل
يالحقونك �أن ��ت� ،أن��ا فقط �أق��ف يف
طريقهم" وا�ستخدم ��ص��ورة ل��ه يف
اخللفية .وم��ن ��س��وء ح��ظ الرئي�س
الأمريكي �أن ال�صورة التي ا�ستعملها
التقطها �أح��د م�صوري "نيويورك
تاميز" ،ون �� �ش��رت م��ع حت�ق�ي��ق يف
�أيلول�/سبتمرب  2015ع��ن ترامب
م��ر��ش��ح ال��رئ��ا� �س��ة يف ذل ��ك ال��وق��ت،
ح�سبما ذكرت "رويرتز".
وي�ع��ر���ض "تويرت" الآن يف مكان
ال�صورة التي �أزالتها ر�سالة تقول
"هذه ال�صورة �أزيلت ا�ستجابة لبالغ
من �صاحب حقوق امللكية الفكرية".
وتعد خطوة "تويرت" الأح��دث يف
�سل�سلة ع�م�ل�ي��ات �إزال� ��ة ت�غ��ري��دات
ل�ت�رام ��ب ب �� �س �ب��ب م ��ا ت �ق��ول
ال�شركة �إنها �شكاوى
ت �ت �ع �ل��ق ب�ح�ق��وق

امللكية الفكرية� ،أو لأنها متثل انتهاكا
ل�سيا�ستها املناه�ضة للتهديد بالعنف
�أو لأ�سباب �أخرى.
وبد�أ "تويرت" التحرك �ضد تغريدات
ترامب يف �أيار/مايو ،وت�صادم معه
م��رارا منذ ذلك احل�ين ،يف حني هدد
الرئي�س الأمريكي بتغيري القوانني
املنظمة ملواقع التوا�صل االجتماعي
ب �ع��د �أن و� �ص��ف "تويرت" �إح ��دى
ت�غ��ري��دات��ه ع��ن الت�صويت بالربيد
ب�أنها غري دقيقة ،وحجب تغريدة عن
النهب قال �إنها حتر�ض على العنف.

الوباء الرئي�سة يف الواليات املتحدة ،قد �أعطت
ق�ب��ل ف�ت�رة ق���ص�يرة ال���ض��وء الأخ �� �ض��ر مل�ع��اودة
ت�صوير الأفالم� ،شرط احرتام القواعد ال�صحية
ال�صارمة .لكن غالبية الإنتاجات ال تزال متو ّقفة،
وال يتوقع توم هانك�س �أن ُت�ست�أ َنف قريبًا.
و�أو� �ض��ح" :ال �أع ��رف �أب� �دًا متى �س�أمتكن من
معاودة العمل .ال �أحد لديه �أدنى فكرة".
و�أ��ض��اف�" :سيح�صل ذل��ك ،لكن ال نعرف متى.
يجب �أخذ الكثري من الأمور يف االعتبار ،ومنها
اجلوانب املالية والقانونية والت�أمني" ،ف�ضلاً
عن قيود التباعد اجل�سدي.

دميي لوفاتو ت�شعر باحلزن ب�سبب كورونا
بكالم م�ؤثر نعت النجمة دميي لوفاتو جدها الذي
ت��ويف م��ؤخ� ًرا عرب ال�سو�شيال ميديا ،وحتديدًا
من خالل ح�سابها الر�سمي على موقع �إن�ستغرام،
التي ن�شرت عليه �صورة له وعلقت عليها بكتابة
بالغ �أ�سفها �أنها هي وعائلتها مل يتمكنوا من
ح�ضور مرا�سيم اجلنازة ب�سبب وباء فريو�س
كورونا ،كما نفت لوفاتو �أن يكون اجلد تويف
�إثر الإ�صابة بالفريو�س حني كتبت �إنه يعاين
من املر�ض على مدار العامني املا�ضيني.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء
اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (اجلمعة) �أن درجات احلرارة
�سرتتف ��ع ع ��ن معالتها لي ��وم ام�س،
م�شم�سا.
وان اجلو �سيكون
ً
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في زمن الكورونا...

الطقس

على جانب �آخر تلتزم النجمة العاملية دميي لوفاتو
ب��ات�ب��اع ال�ق��واع��د والإر�� �ش ��ادات ال�لازم��ة لتجنب
الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا ال��ذي ي�ه��دد ال�ع��امل.
يذكر �أن دميي لوفاتو ك�شفت م�ؤخرا عن كيفية
م�ساعدتها يف �إطالقها ل�صندوق ال�صحة النف�سية
و�سط جائحة فريو�س كورونا الذي يهدد العامل
خالل هذه الفرتة ،فقد �أ�شارت املغنية البالغة من
العمر �إىل �أن ه��ذه امل�ب��ادرة تهدف �إىل م�ساعدة
امل�ت���ض��رري��ن م��ن ال�ق�ل��ق وا� �ض �ط��راب��ات ال�صحة

العقلية ،وذلك ح�سب موقع "جا�ست جريد"،
حيث قالت دميي لوفاتو" :من املهم جدا �أن
تكون لدى النا�س هذه اخلطوط التي ميكن
العودة لها لأنك �أحيانا قد ت�شعر بالوحدة حقا
وال تعرف �إىل �أي��ن تتجه �أو مع من تتحدث،
ففي ذلك احلني �أنت تخ�شى من الأفكار املظلمة
للغاية ،وحتتاج �إىل توجيه ،لذلك هذا هو املكان
ال��ذي يوفر امل�ساعدة للأ�شخا�ص الذين يعانون
بالفعل".

بعد  45عامًا على رحيلها
ال تزال �أم كلثوم عالمة من
عالمات الزمن اجلميل ،كانت
لل�ست جماهرييتها ومواطنون
يرددون معها كل م�ساء وهي
ت�شد على منديلها" :خذ عمري،
عمري كله �إال ثواين �أ�شوفك
فيها" .يف ع�صر �أم كلثوم كانت
م�صر ومعها بلدان العرب تب�شر
بثقافة جديدة تتمرد على ثقافة
الغيب � ،إ�سماعيل مظهر يرتجم
داروين �إىل العربية  ،و�شبلي
�شميل يب�شر ب�أفكار مارك�س
و�إجنلز ،و�سالمة مو�سى يكتب
عن �سوبرمان نيت�شه ،فيما
الر�صايف يكتب عن اال�شرتاكية
ب�أنها" :وعد مبجتمع ،ال �سيد
فيه وال م�سود ،ي�أخذ كل من
فيه حقه بغري زيادة ،ويعطي
فيه كل حقوق الآخرين بغري
بخ�س" ،يف ذلك الوقت �أ�صر
الزهاوي على �أن يقود معركة
"ال�سفور" �إىل النهاية وهو
يردد  :م ّزقي يا ابنــــة العـــراق
احلجابــــا..
اليوم نتذكر در�س �أم كلثوم
عن احلب والفرح وامل�سرة،
حني جند من ي�سخر من تاريخ
بالده ،وي�صر على �أن العراقيني
�شعب خامل كان من الأف�ضل
لهم �أن ير�ضوا باملق�سوم ،وال
يورطوا انف�سهم يف االحتجاج
والثورة على االو�ضاع  ،وال
تزال الأحزاب "امل�ؤمنة" تقول
لل�شعب :ال�صرب جميل.
بالأم�س خرج علينا ال�سيد
نوري املالكي ليحذر هذا
ال�شعب من الفو�ضى التي �ستعم
البالد �إذا ما ا�ستمرت النا�س
تطالب بالعدالة واخلدمات
والأمان ،ال�سيد املالكي يتمنى
على جميع العراقيني الغيارى
�أن يتحلوا بال�صرب والهدوء .
ماذا ت�شعر عزيزي القارئ
و�أنت ت�سمع مثل هذا الكالم؟،
�أنا �شعرت بانقبا�ض ،فما يزال
رئي�س دولة ائتالف القانون
يجل�س على كر�س ّيه اللماع
ويتعامل مع اجلميع على �أنه
احلاكم الأوحد لهذه البالد،
الوزراء يطوفون حول كر�سيه
يطلبون الر�ضا والن�صيحة،
واملحافظون ي�ستمعون �إىل
توجيهاته ..وهو يقول لنا
�صباح كل يوم  ،ماذا يعني
�إن ف�شلنا خالل ال�سبعة ع�شر
�سنة املا�ضية؟ �إمنحونا �سبع
ع�شرة عاما جديدة ،وعليكم
�أن تتحملونا قليلاً  ،ولكن
يا�سيدي ،ملاذا دائمًا على النا�س
�أن تتحمل وت�صرب؟ ،وهل
هناك �صرب �أكرث يف بالد تعُد
من �أغنى البلدان  ،لكنها اليوم
ت�ستجدي امل�ساعدات مرة من
الكويت  ،و�أخرى من تركيا،
ويف انتظار �أن تعطف علينا
ال�صومال؟.
كانت �أم كلثوم حري�صة على
فنها  ،ويذكر ال�صحفي حممود
عو�ض يف كتابه " ام كلثوم
التي ال يعرفها احد " ان كوكب
ال�شرق رفعت دعوى ق�ضائبة
�ضد امللحن حممد املوجي النه
تاخر يف تلحني اغنية " لل�صرب
حدود " وطالبته بدفع تعوي�ض
مايل  ،وحني وقف املوجي امام
القا�ضي  ،طلب مهلة  ،فردت
عليه ام كلثوم بعبارة واحدة "
لل�صرب حدود "  ،عندها ا�صدر
القا�ضي قرار بتغرمي املوجي
 500جنيه .
فمن يغني لل�سيد املالكي
اغنية لل�صرب حدود  ،ويطالبه
بدفع غرامة ع�شرات املليارات
من اموال نهبت يف م�شاريع
وهمية .

�شقة ولد فيها ت�شي غيفارا معرو�ضة للبيع ..كم �سيكون �سعرها؟
و���ض��ع��ت ق��ي��د ال��ب��ي��ع ال�����ش��ق��ة التي
ول���د ف��ي��ه��ا رم���ز ال���ث���ورة ال��ك��وب��ي��ة
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي �إرن�����س��ت��و "ت�شي"
غيفارا ،والتي جتتذب �آالف ال�سياح
يف مدينة روزاريو الأرجنتينية.
وتقع ال�شقة يف الطبقة الثانية من
مبنى ي�ضم خم�س طبقات يف و�سط
هذه املدينة ،التي تبعد حوايل 340
كيلومرتًا �شمال العا�صمة بوين�س
�آي��ري�����س ،وه��ي وا�سعة م��ن النمط
البورجوازي ،مل تتغري مع الزمن.
وميلك ال�شقة راه ًنا رجل الأعمال
الأرجنتيني فران�سي�سكو فاروخيا،
ال��ذي يعي�ش يف ال�برازي��ل .وك��ان
فاروخيا يعتزم حتويل املكان ملركز
ثقايف ،لكنّ هذا الفكرة مل ت َر النور.
وقال فاروخيا لوكالة فران�س بر�س
�إن ع� ً
�رو���ض��ا ل�شراء ال�شقة وردت
ممتنعا عن ك�شف
"من دول عدة"،
ً

ال�سعر املحدد لبيعها .وتبلغ م�ساحة
مربعا ،وحتوي
ال�شقة  220م�ترًا
ً
�صورا لـ"ت�شي" من خمتلف مراحل
ً
حياته ،ب��د ًءا بالأ�شهر الأوىل بعد
اً
و�صول �إىل تلك ال�صورة
والدت��ه،

و�صنف املبنى م��وق� ً�ع��ا تاريخ ًيا،
وه��و ُي��ع�تَ�َب�رَ املحطة الرئي�سة يف
"م�سار ت�شي" الذي اعتمدته بلدية
املدينة وي�شمل املواقع التي طبعت
ال�سنوات الأوىل من حياة �إرن�ستو
غ��ي��ف��ارا .ل��ك��نّ زي����ارة ال�����ش��ق��ة غري
مفتوحة للجمهور العري�ض ،ومل
ُتتَح �سوى لعدد من ال�شخ�صيات.
وم��ن غ�ير امل ��ؤك��د �أن ي��ك��ون مالكو
ال�شقة امل�ستقبليون راغ��ب�ين يف
احلفاظ على طابعها التاريخي.
و�أو����ض���ح امل�����ؤرخ ف��اب��ي��ان ب���ازان،
�صاحب ك��ت��اب "�شيغا�سيه" ال��ذي
ي���ت���ن���اول ع�ل�اق���ة غ���ي���ف���ارا مب��دي��ن��ة
ال�شهرية التي التقطها له امل�صور روزاري�����������و� ،أن والدة امل��ق��ات��ل
�ألربتو كوردا ،وباتت رمزً ا للثورة الأرجنتيني يف هذه املدينة كانت
الكوبية ،وفيها يبدو طويل ال�شعر "م�صادفة" .فعائلة غيفارا التي
وم��ل��ت��ح� ًي��ا ،يعتمر قبعة ع�سكرية كانت تعي�ش يف مدينة مي�سيون�س
خ�ضراء.
(�شمال �شرقي الأرجنتني) ،انتقلت

�إىل روزاري�����و ب��ه��دف ال��ع��م��ل ،يف
وق��ت ك��ان��ت الأم �سيليا قريبة من
موعد اجناب �إرن�ستو.
وول�����د �إرن�����س��ت��و ب��ال��ف��ع��ل يف 14
ح��زي��ران  1928يف ه���ذه ال�شقة،
بح�سب امل����ؤرخ�ي�ن ،وه���و م��ا ك��ان
م�ألو ًفا يف ذل��ك الوقت ،رغ��م �أن ما
من وثائق ت�ؤكد ذلك .وبقيت �سرية
"ت�شي" حمظورة ملدة طويلة يف
الأرجنتني يف ظل احلكم الع�سكري
( ،)1983-1976لكنّ هذا الو�ضع
تغيرّ مع عودة الدميقراطية .و�شرح
امل ��ؤرخ ب��ازان �أن "روزاريو بد�أت
عند ذل��ك �إع��ادة االعتبار �إىل ت�شي
بت�أثري م��ن البلدية ال��ت��ي يتوالها
ا�شرتاكيون" .ومن مظاهر ذلك �أن
ا�سمه �أطلق على مكتبات ومدار�س
ون��وادٍ ريا�ضية يف املدينة ،وحتى
على طريق �سريع.

