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عمليات م�شرتكة لإنهاء تواجد امل�سلحني يف املناطق الفارغة

حترك بطيء لإ�شراك البي�شمركة يف ت�أمني "املتنازع عليها"

 بغداد /المدى

تغيي ��رات ع�سكري ��ة ف ��ي المناط ��ق الت ��ي
تعرف في الد�ستور بـ"المتنازع عليها" من
المقرر اجرا�ؤها بعد تحذي ��رات من ا�ستغالل داع�ش
نق ��اط الفراغ في تل ��ك المواقع .لكن ه ��ذه الخطوات
تج ��ري بب ��طء وح ��ذر �شديدي ��ن ،ب�سب ��ب الخالفات
القومي ��ة والح�ساب ��ات ال�سيا�سي ��ة والمكا�س ��ب التي

تحققت هناك قبل � 3سنوات.
و�سيط ��رت القوات االتحادية اواخر  ،2017على كل
المناطق التي كانت تحت حماية قوات "البي�شمركة"،
واع ��ادت القوات الكردية الى الخط االزرق او حدود
عام  ،2003وهو خط عر�ض .36
وبع ��د ان ��دالع انتفا�ض ��ة  ،1991ح ��دد ق ��رار مجل�س
االم ��ن الدول ��ي رق ��م " 688الخ ��ط االرزق" كمنطقة
�أمنية ت�شمل محافظات دهوك و�أربيل وال�سليمانية،

يمنع دخولها من قبل الجي�ش ال�سابق.
بالمقاب ��ل يبلغ ط ��ول ال�شريط الذي يح ��دد المناطق
المتنازع عليها بنح ��و  1000كم ،ويمتد من خانقين
ال ��ى �سد المو�صل ،مم ��ا يجعل ق�ضي ��ة ت�أمينه �صعبة
للغاية بدون م�شاركة "البي�شمركة" ،بح�سب معنيين
في ال�ش�أن االمني.
وتقدم ��ت القوات الكردي ��ة على الخط �أكث ��ر من مرة
خالل  14عاما ،بع�ضها كان بطلب من �أطراف عراقية

ودولية.
وكان ��ت بغداد قد اتفقت ،في �إحدى المرات على بقاء
البي�شمرك ��ة ف ��ي مناطق ق ��رب المو�صل ف ��ي ،2016
بح�سب م�س�ؤولين كرد.
وبعد ا�ستفتاء ا�ستقالل كرد�ستان ،في ايلول ،2017
طالبت الحكومة االتحادية قوات البي�شمركة بالعودة
الى حدود ما قبل  10حزيران .2014
 التفا�صيل �ص2

دعوات لالحتجاج على انقطاع الكهرباء ..والوزارة ت�ساجل املحافظني
 بغداد  /املدى
توليدية وتعتربها من حقها".
وب�ي�ن ان "املحط ��ات الكهربائي ��ة هي بنى
تزامن ��ا م ��ع ارتف ��اع درج ��ات حتتي ��ة للحكوم ��ة املركزية ولي�س ��ت تابعة
احلرارة ،ب ��د�أ الغ�ضب ال�شعبي للحكومات املحلية" ،الفتا اىل �أن "الوزارة
يتج ��دد م ��ن وزارة الكهرب ��اء متتل ��ك ملفات دفاعية �ستقن ��ع املحكمة �ضد
ب�سبب تراجع �ساعات جتهيز الطاقة.
املحافظني امل�شتكني".
و�شه ��دت بع� ��ض حمافظ ��ات اجلن ��وب
تظاه ��رات ،فيما يح�ش ��د نا�شطون الطالق
تظاهرات يف بقية املحافظات.
اىل ذل ��ك ه ��ددت احلكوم ��ات املحلي ��ة يف
بع� ��ض املحافظ ��ات برفع دع ��اوى ق�ضائية
�ض ��د وزارة الكهرب ��اء لع ��دم التزامه ��ا
بتزوي ��د الطاق ��ة �ضمن احل�ص� ��ص املقررة
ح�سب قولهم .وق ��ال املتحدث با�سم وزارة
الكهرباء �أحمد مو�سى �إن "رئي�س الوزراء
اجتمع مع الهيئة التن�سيقية العليا ل�ش�ؤون
املحافظ ��ات ،مت من خالل ��ه حتديد ح�ص�ص
املحافظات".
و�أ�ض ��اف �أن "بع� ��ض املحافظ ��ات تتجاوز
عل ��ى احل�ص ��ة املقررة له ��ا وبالت ��ايل ي�ؤثر
�سلب ��ا على ح�ص�ص املحافظ ��ات االخرى"،
م�شريا اىل ان "هناك العديد من املحافظات
ال تلت ��زم بح�ص�صها ،لأنه ��ا متتلك حمطات
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ويف بغ ��داد خاط ��ب املحافظ حمم ��د جابر
العط ��ا ،الأجهزة الأمني ��ة ملتابعة املخالفني
من ا�صحاب املول ��دات خ�صو�صا بعد منح
�صالحي ��ة حتديد �سعر االمب�ي�ر للقائممقام
ومدير الناحية.
وا�ش ��ار العطا اىل ان "الوح ��دات االدارية

التابعة له ��ا م�ستمرة يف متابعة وحما�سبة
املخالف�ي�ن م ��ن ا�صح ��اب املول ��دات واخ ��ذ
تعهدات خطية بااللت ��زام وفر�ض عقوبات
وفقا لل�سياقات القانونية".
واك ��د العط ��ا ان "ع ��دم حت�س ��ن الكهرب ��اء
(الوطنية) والتذبذب احلا�صل يف �ساعات

التجهي ��ز ،ول ��د �ضغوط ��ات كب�ي�رة عل ��ى
املحافظة ووحداتها االدارية يف ادارة ملف
املولدات بالرغم من دورها ال�ساند لوزارة
الكهرباء ولي�س اال�سا�س ��ي" ،داعيا وزارة
الكهرباء اىل "حتمل م�س�ؤولياتها لتخفيف
ال�ضغط احلا�صل على املحافظة".

 متابعة  /المدى
�أ�صدرت وزارة الدفاع ،قرارا يق�ضي بنقل الفريق الركن جميل ال�شمري
�إلى دائرة الإمرة في الوزارة ،في خطوة القت انتقادات وا�سعة من قبل
عراقيين على اعتبار �أن ال�شمري متهم بقتل ع�شرات المحتجين فيما يعرف با�سم
"مجزرة النا�صرية" .ووقعت "المجزرة" في ت�شرين الثاني الما�ضي �أثناء تولي
ال�شمري قي ��ادة عمليات قمع المحتجين في النا�صرية ال ��ذي �أمر وحدات النخبة
م ��ن قوات الرد ال�سريع ب�إطالق النار عل ��ى المتظاهرين العزل .وقال متظاهرون
ف ��ي حينه �إن وحدات ال ��رد ال�سريع التي يقودها ال�شمري ب ��د�أت في �إطالق النار
عل ��ى المتظاهري ��ن الذي ��ن �أغلقوا ج�س ��را وطرقا قريب ��ة في هج ��وم ا�ستمر نحو
�ساعتي ��ن .و ُقت ��ل � 31شخ�صا في ذلك ال�صباح و ُقت ��ل � 29آخرون على مدار الأربع
والع�شرين �ساعة التالية ،بح�سب م�صادر ال�شرطة والم�ست�شفيات .وبعد العملية
�أطلق ا�سم "جزار النا�صرية" على ال�شمري و�أ�صدر الق�ضاء العراقي بعدها ب�أيام
مذك ��رة اعتقال ومنع م ��ن ال�سفر بحقه "عن جريمة �إ�ص ��دار الأوامر التي ت�سببت
بقت ��ل متظاهرين ف ��ي النا�صرية" .وت�ضمنت مذكرة االعتق ��ال �أي�ضا حجز �أموال
ال�شمري المنقولة وغير المنقولة .لكن المذكرة لم تنفذ ،وتم نقل ال�شمري بعدها
�إل ��ى جامعة الدفاع للدرا�س ��ات الع�سكرية (البكر �سابقا) في عه ��د رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق عادل عبد المه ��دي .وانتقد نا�شطون ومدونون عراقي ��ون قرار حكومة
رئي�س الوزراء الجديد م�صطفى الكاظمي الذي تعهد في �أول �أيام ت�سنمه من�صبه
بالق�صا�ص من قتلة المحتجين.
 التفا�صيل �ص3
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اخلارجية تدعو الأوروب ّيني
لالعرتا�ض على �إدراج العراق يف
الئحة الدول عالية املخاطر
املرحلة الثانية من احلوار
ال�سرتاتيجي :وا�شنطن تركز
على هجمات الف�صائل ..وبغداد
تفكر ب�أزمتها االقت�صادية

7كورونا يهاجم مدرب منتخب
النا�شئني لكرة القدم
 متابعة  /املدى

املرور تبد�أ حما�سبة ا�صحاب الدراجات املخالفني لقرارتها االخرية ( ...عد�سة :حممود ر�ؤوف)

وتهدي��د للحي��اة املدني��ة
حت��د للحكوم��ة
ٍ
نا�شط��ون :اغتي��ال الها�شم��ي ٍ
�أثار اغتيال الباحث البارز ه�شام
الها�شمي ،خماوف من دخول البالد
يف مرحلة مظلمة وعنيفة ،مع و�صول التوترات
احلادة بني الف�صائل املوالية لإيران واحلكومة �إىل
م�ستويات جديدة ،وفق حمللني.
واغتال م�س ّلحون جمهولون ي�ستقلون دراجة نارية

نقل جميل ال�شمري �إىل
الإمرة ي�شعل ال�سو�شيال ميديا
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 متابعة  /املدى

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الها�شمي ( 47عامًا) م�ساء الإثنني �أمام منزله يف
�شرقي بغداد ،يف هجوم �أثار موجة غ�ضب وتنديد
يف العراق وخارجه.
وفيما ال يزال املنفذون طلقاء ،يلفت خرباء �إىل
�أن عملية االغتيال ت�ؤ�شر �إىل حتوّ ل م�أ�ساوي يف
العنف ال�سيا�سي املت�صاعد منذ انطالق �شرارة
االحتجاجات ال�شعبية يف ت�شرين الأول .2019
وتقول بلقي�س ويلي من هيومن رايت�س ووت�ش

لـ(فران�س بر�س) �إن "القوات امل�سلحة من خمتلف حما�سبة".
االنتماءات قتلت متظاهرين وغريهم ممن هم على ويعرف عن الها�شمي ،وهو من مواليد بغداد،
ا�ستعداد النتقاد احلكومة والقوات امل�سلحة عل ًنا ،ظهوره املنتظم على القنوات التلفزيونية املحلية
و�أفلتت من العقاب".
والأجنبية لتحليل �أن�شطة اجلماعات اجلهادية
ً
وت�ضيف "لكن قتل �شخ�ص يف مكانة الها�شمي وال�سيا�سة العراقية ،كما كان و�سيطا بني �أطراف
ي�شكل �ضربة كبرية يف بلد ي�شجع الإفالتُ التام من �سيا�سية عدة لقربه منها جميعها ،ما كان ي�ضمن له
العقاب فيه َ
بع�ض اجلماعات على ارتكاب انتهاكات م�ستوى من احلماية.
 التفا�صيل �ص2
ج�سيمة ،فيتمكنون من قتل �أي �شخ�ص من دون

ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي ت�����س��خ��ر م����ن ع��ل��اج م����وف����ق ال��رب��ي��ع��ي

تلق ��ت الأو�س ��اط الريا�ضي ��ة
العراقي ��ة �صدم ��ة جدي ��دة
ب�إ�صاب ��ة عم ��اد حمم ��د م ��درب منتخب
النا�شئني لكرة القدم وعائلته بفايرو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد )19-على �إثر
الفحو�ص ��ات املختربية الت ��ي خ�ضعوا
له ��ا من قب ��ل امل�ل�اكات ال�صحي ��ة لبيان
امل�سح ��ة الت ��ي ظه ��رت �إيجابي ��ة مم ��ا
تط ّل ��ب خ�ضوعه ��م اىل احلج ��ر املنزيل
لتلقي العالج ال�ل�ازم ح�سب ال�ضوابط
والتعليم ��ات ال�صادرة م ��ن قبل وزارة
ال�صح ��ة حت ��ى يكت�س ��ب ال�شف ��اء التام
بعون من الله تعاىل .وبات جنم الكرة
العراقي ��ة ال�ساب ��ق عماد حمم ��د �أحدث
�شخ�صي ��ة كروي ��ة عراقية تق ��ع �ضحية
لوباء كورونا الذي �ض ��رب عددًا كبريًا
م ��ن الريا�ضيني يف جمي ��ع الألعاب منذ
بداي ��ة �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي وخا�صة يف
م�سابقة ك ��رة القدم حي ��ث ودّع العراق
�أربع ��ة م ��ن �أمل ��ع جنوم ��ه خ�ل�ال �شه ��ر
حزي ��ران املا�ض ��ي وه ��م فال ��ح ع ��ودة
معاون مدير دائ ��رة التن�سيق واملتابعة
يف وزارة ال�شباب والريا�ضة ،ومدرب

ال�����ص��ح��ة ت�����س��ج��ل � 2741إ����ص���اب���ة ب���ك���ورون���ا و  94ح���ال���ة وف����اة
 بغداد  /املدى
 ،130باب ��ل  ،58الديواني ��ة  ،125ذي ق ��ار ،130
االٔنب ��ار  ،16املثن ��ى  ،50نين ��وى � ،10ص�ل�اح
�سجل ��ت وزارة ال�صحة� ،أم�س 2741 ،الدي ��ن  .42و�شه ��د الع ��راق خ�ل�ال ال� �ـ� 24ساع ��ة
�إ�صاب ��ة جدي ��دة بفايرو� ��س كورون ��ا املا�ضي ��ة ،ت�سجي ��ل  94حال ��ة وف ��اة ،منها  25يف
امل�ستج ��د ،خ�ل�ال ال� �ـ� 24ساع ��ة املا�ضي ��ة .وقالت بغ ��داد الر�صاف ��ة ،ويف بغ ��داد الك ��رخ  ،9النجف
ال ��وزارة يف بي ��ان تلقته (امل ��دى) ان "اال�صابات  ،3ال�سليماني ��ة  ،7اربي ��ل  ، 1كرب�ل�اء  ،2كركوك
توزع ��ت بواق ��ع :بغ ��داد الر�صاف ��ة  ،258بغداد  ،7دي ��اىل  ،1الب�ص ��رة  ،11مي�س ��ان  ،6باب ��ل ،3
الك ��رخ  ،363مدين ��ة الط ��ب  ،206النجف  ،126الديواني ��ة  ،1ذي ق ��ار  ،11الأنب ��ار  ،3املثن ��ى ،1
ال�سليماني ��ة  ،284أربي ��ل  ،186ده ��وك � ،25صالح الدين  .3وبهذا ارتفع جمموع الإ�صابات
كرب�ل�اء  ،125كرك ��وك  ،117دي ��اىل  ،60وا�سط بالفايرو�س يف البالد �إىل � 67442إ�صابة ،بينما
 ،144الب�ص ��رة  ،254مي�س ��ان  ،90باب ��ل� ،43أ�صبح عدد ح ��االت ال�شفاء  ،37879يف حني بلغ
الديواني ��ة  ،126ذي ق ��ار  ،113االٔنب ��ار  ،26جمموع حاالت الوفيات  2779وفاة.
املثنى  ،46نينوى � ،15صالح الدين . "134
اىل ذل ��ك� ،أث ��ارت ت�صريحات ال�سكرت�ي�ر اجلديد
كم ��ا �سجل ��ت خمت�ب�رات ال ��وزارة  1627حال ��ة للجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة
�شف ��اء ،توزع ��ت بواقع :بغ ��داد الر�صاف ��ة  ،213وم�ست�شار الأمن الوطني ال�سابق موفق الربيعي
بغداد الكرخ  ،227النجف  ،106ال�سليمانية  ،10ب�ش�أن فايرو�س كورونا وطرق الوقاية منه كثريا
أربي ��ل  ،65دهوك  ،4كرب�ل�اء  ،64كركوك  ،52م ��ن اجلدل يف الع ��راق ،بعد �أن اعت�ب�ر �أن الوباء
دي ��اىل  ،78وا�س ��ط  ،159الب�ص ��رة  ،88مي�س ��ان ه ��و ر�سال ��ة "ك�أن الل ��ه يقول ع ��ودوا �إيل" .وقال

الربيع ��ي يف �أول تعلي ��ق له بع ��د ت�سلمه املن�صب
الذي يجعل ��ه م�س�ؤوال عن �إع ��داد خطط مواجهة
انت�شار فريو�س كورونا يف العراق �إن "الإ�صابة
بفايرو� ��س كورونا قليلة ب�ي�ن امل�ؤمنني" .وحذف
الربيع ��ي من�شوره الذي يحمل هذه الت�صريحات
عل ��ى �شبكة الفي�سب ��وك ،بعد �أن تلق ��ى الكثري من
التعليق ��ات ال�ساخ ��رة ،منه ��ا تعلي ��ق �أ�ش ��ار �إىل
�إ�صاب ��ة �أحد رج ��ال الدي ��ن بالفايرو� ��س ،ب�شكل
يناق�ض ت�صريحات الربيعي.
وقال مدون �آخر" ،ب�شرى �سارة لل�شعب العراقي،
جاءك ��م م ��ن �سيق�ض ��ي عليك ��م وعل ��ى فايرو� ��س
كورون ��ا يف نف� ��س الوقت" .وتتزاي ��د الإ�صابات
ب�ش ��كل كب�ي�ر يف الع ��راق ،فيما ح ��ذر م�س�ؤولون
عراقي ��ون من "انهيار النظ ��ام ال�صحي العراقي"
ب�سب ��ب زي ��ادة ال�ضغط عل ��ى امل�ست�شفي ��ات وقلة
التجهيز وزيادة الإ�صابات بني الأطباء والكوادر
ال�صحية العراقية.
والربيع ��ي ،بح�س ��ب �سريته الذاتي ��ة ،هو طبيب

حا�ص ��ل على �شهادة يف ط ��ب الأع�صاب ،ويعتقد،
بح�س ��ب املن�شور �إن "امل�سل ��م ي�ستن�شق ويتغرغر
بامل ��اء  15م ��رة يف كل ي ��وم ع ��دا ال�صل ��وات
امل�ستحب ��ة ،ما يعن ��ي �أن الغ�ش ��اء املخاطي للأنف
واحلنج ��رة يكون مبل�ل�ا باملاء وحب ��ذا �أن يكون
�ساخن ��ا وممك ��ن �أن يقت ��ل ذل ��ك الفايرو� ��س كم ��ا
�أثبت ��ت البحوث العلمية" .لك ��ن يف من�شور �آخر،
طل ��ب الربيعي الدعاء لرجل دي ��ن هو �أحد وكالء
املرج ��ع ال�شيعي عل ��ي ال�سي�ستاين بع ��د �إ�صابته
بالفريو�س .ورف�ض م�س� ��ؤول يف وزارة ال�صحة
التعلي ��ق عل ��ى ت�صريح ��ات الربيع ��ي ،لكن ��ه قال
�إن "التو�صي ��ات ال�صحي ��ة تطال ��ب باالبتعاد عن
التجمع ��ات ،وااللت ��زام بالغ�س ��ل املتك ��رر لليدين
بال�صاب ��ون ،وااللتزام بالط ��رق العلمية ملواجهة
انت�شار العدوى" .وهاجم زميل الربيعي ال�سابق
وال�سيا�س ��ي العراق ��ي غال ��ب ال�شابن ��در تعي�ي�ن
الربيع ��ي يف اللجن ��ة متهم ��ا �إي ��اه بـ"البحث عن
�صفقات".

منتخ ��ب النا�شئني ال�ساب ��ق لكرة القدم
علي هادي ،والأ�سطورة �أحمد را�ضي،
واحلك ��م ال ��دويل بامل�صارع ��ة رعد عبد
ال ��رزاق ف�ضلاً عن ال�صحف ��ي الريا�ضي
عل ��ي عامر البياتي مت�أثري ��ن بالإ�صابة
بهذا املر� ��ض العاملي اخلط�ي�ر الذي مت
ت�صنيفه من قبل منظمة ال�صحة العاملية
باجلائحة .وتفاعل ��ت مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي (الفي�سب ��وك وتوي�ت�ر
وان�ستغرام وتلغرام) ب�شكل �سريع مع
ا�صاب ��ة عماد حمم ��د بفايرو�س ووهان
ال�صين ��ي لعدد كب�ي�ر م ��ن ال�شخ�صيات
الريا�ضي ��ة احلكومي ��ة والأندي ��ة يف
العا�صمة بغ ��داد واملحافظات وزمالئه
م ��ن املدرب�ي�ن والالعب�ي�ن وال�صحفيني
والإعالمي�ي�ن بحك ��م كون ��ه �أ�صبح ملك
االن�ساني ��ة وهو اللقب الذي �أطلق عليه
نظ� � ًرا للمبادرات الكث�ي�رة التي قام بها
مل�ساندة الك ��وادر ال�صحية واملواطنني
يف �إطار حملة مكافحة جائحة كوفيد-
 19الت ��ي قام ��ت اللجنة العلي ��ا لل�صحة
وال�سالم ��ة الوطنية مبجل� ��س الوزراء
وكذل ��ك امل�شارك ��ة يف حم�ل�ات التوعية
الت ��ي �أطلقه ��ا االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
القدم واحتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم.
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الدفاع تنقل ال�شمري �إىل الإمرة ..وال�سو�شيال
ميديا ت�شتعل

 متابعة  /املدى
يف قرار مفاجئ �أ�صدرت وزارة الدفاع،
قرارا يق�ضي بنقل الفريق الركن جميل
ال�شمري �إىل دائرة الإمرة يف الوزارة،
يف خط ��وة القت انتق ��ادات وا�سعة من
قب ��ل عراقيني على اعتب ��ار �أن ال�شمري
مته ��م بقت ��ل ع�ش ��رات املحتج�ي�ن فيم ��ا
يعرف با�سم "جمزرة النا�صرية".
ووقعت "املج ��زرة" يف ت�شرين الثاين
املا�ض ��ي �أثن ��اء ت ��ويل ال�شم ��ري قيادة
عملي ��ات قمع املحتج�ي�ن يف النا�صرية
الذي �أمر وحدات النخبة من قوات الرد
ال�سريع ب�إطالق النار على املتظاهرين
العزل.
وق ��ال متظاهرون يف حينه �إن وحدات
ال ��رد ال�سري ��ع الت ��ي يقوده ��ا ال�شمري
ب ��د�أت يف �إطالق النار على املتظاهرين
الذي ��ن �أغلقوا ج�س ��را وطرقا قريبة يف
هج ��وم ا�ستم ��ر نح ��و �ساعت�ي�ن .و ُقتل
� 31شخ�صا يف ذل ��ك ال�صباح و ُقتل 29
�آخرون على م ��دار الأرب ��ع والع�شرين
�ساعة التالية ،بح�سب م�صادر ال�شرطة
وامل�ست�شفيات.
وبع ��د العملية �أ�ص ��در الق�ضاء العراقي
مذك ��رة اعتق ��ال ومن ��ع م ��ن ال�سف ��ر
بحق ��ه "ع ��ن جرمي ��ة �إ�ص ��دار الأوام ��ر
الت ��ي ت�سبب ��ت بقت ��ل متظاهري ��ن يف
النا�صرية".
وت�ضمن ��ت مذك ��رة االعتق ��ال �أي�ض ��ا
حج ��ز �أم ��وال ال�شم ��ري املنقولة وغري

تثبت عدم جدية ال�سلطات يف حما�سبة
قتل ��ة املحتج�ي�ن �أو اجله ��ات التي تقف
وراء عمليات االغتيال يف العراق.
لك ��ن باملقابل يق ��ول نا�شط ��ون �آخرون
ان نق ��ل ال�شم ��ري اىل الإم ��رة قد تكون
خطوة اوىل باجتاه حما�سبته ق�ضائيا،
خ�صو�ص ��ا ان تنفيذ االعتق ��ال متوقف
على موافقة القائد العام.
وقدمت نح ��و مئة عائلة بالفعل �شكوى
�ضد جمي ��ل ال�شم ��ري الذي ق ��اد عملية
القم ��ع يف النا�صري ��ة ،فيم ��ا �أعلن ��ت
ع�شريت ��ه الت�ب�ر�ؤ من ��ه عل ��ى خلفي ��ة
احل ��ادث .وقب ��ل ذل ��ك �شغ ��ل ال�شم ��ري
من�صب قائ ��د العملي ��ات الع�سكرية يف
الب�ص ��رة ،و�أقي ��ل يف �صي ��ف 2018
و�س ��ط ا�ضطراب ��ات دامي ��ة �أعقب ��ت
االحتجاج على تردي اخلدمات العامة،
واتهم �أي�ضا بقتل حمتجني.
وقت ��ل �أكرث م ��ن  700متظاهر و�أ�صيب
اك�ث�ر م ��ن � 20ألف ��ا �آخرين من ��ذ اندالع
االحتجاج ��ات يف الع ��راق يف ت�شرين
االول املا�ض ��ي� ،ض ��د ف�س ��اد الطبق ��ة
احلاكم ��ة وات�س ��اع نف ��وذ طه ��ران
وامليلي�شيات املوالية لها.
ومت�ض ��ي �أُ�سر �شه ��داء التظاهرات يف
ذي ق ��ار ايامها وهي تراب ��ط وتتظاهر
وتنظ ��م الوقف ��ات االحتجاجي ��ة �أم ��ام
حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار للمطالب ��ة
بالق�صا� ��ص م ��ن املتورط�ي�ن بقم ��ع
التظاه ��رات ال�سلمي ��ة ودع ��ت يف بيان
قبل اق ��ل من �شهر القائ ��د العام للقوات

ال�شمري يف
م�ؤمتر �صحفي
�سابق

املنقولة.
لك ��ن املذكرة مل تنفذ ،ومت نقل ال�شمري
بعده ��ا �إىل جامع ��ة الدف ��اع للدرا�سات

الع�سكرية (البكر �سابقا) يف عهد رئي�س
الوزراء ال�سابق عادل عبد املهدي.
وانتق ��د نا�شطون ومدون ��ون عراقيون

قرار حكوم ��ة رئي�س ال ��وزراء اجلديد
م�صطفى الكاظمي ال ��ذي تعهد يف �أول
�أي ��ام ت�سنم ��ه من�صب ��ه بالق�صا� ��ص من

قتلة املحتجني.
و�ش ��كك كثريون بخط ��وة نقل ال�شمري
�إىل �إم ��رة وزارة الدف ��اع ،ور�أى �أنه ��ا

امل�سلح ��ة اىل التدخ ��ل لت�سلي ��م الفريق
جمي ��ل ال�شم ��ري وال�ضب ��اط املتهم�ي�ن
بقتل �أبنائهم اىل الق�ضاء.
وق ��ال النائ ��ب الأول ملحافظ ��ة ذي ق ��ار
حازم جب ��ار غايل الكناين لـ(ملدى) قبل
�شه ��ر� ،إن "تنفيذ مذكرة �إلق ��اء القب�ض
ال�ص ��ادرة من حمكمة ا�ستئناف ذي قار
االحتادية بحق الفريق جميل ال�شمري
تتطلب موافقة رئي�س الوزراء والقائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة" ،مبين ��ا �أن
"بقية الإج ��راءات الق�ضائية اخلا�صة
بال�ضب ��اط الأدن ��ى رتب ��ة وامل�س�ؤول�ي�ن
الآخري ��ن املتهم�ي�ن بق�ضاي ��ا قم ��ع
التظاه ��رات فيمك ��ن تنفيذه ��ا من دون
ا�ستح�صال موافقة رئي�س الوزراء".
وع ��ن الأنباء التي تتح ��دث عن �إ�سقاط
الته ��م ع ��ن  400متظاهر ق ��ال الكناين
ال ��ذي �سب ��ق �أن �شغ ��ل من�ص ��ب نقي ��ب
املحام�ي�ن وت ��وىل م ��ع فري ��ق كبري من
املحامني مهمة الدف ��اع عن املتظاهرين
قب ��ل �أن ي�شغ ��ل من�صب نائ ��ب املحافظ
�إن "احلكومة املحلية والق�ضاء ونقابة
املحام�ي�ن ج ��ادون مبراجع ��ة جمي ��ع
الق�ضاي ��ا املرفوع ��ة �ض ��د املتظاهري ��ن
والعم ��ل عل ��ى غل ��ق الق�ضاي ��ا الت ��ي ال
ت�ستن ��د اىل الأدلة القانوني ��ة" ،م�ؤكدا
"�إطالق �سراح  5من املتظاهرين كانوا
متهمني بقتل �شرطي يف �أحداث يوم 5
ت�شري ��ن الأول من الع ��ام املا�ضي وذلك
بع ��د �إثب ��ات بط�ل�ان التهم ��ة املوجه ��ة
لهم".

رئي���س اجلمهوري��ة ملجموع��ة �سف��راء :يج��ب وق��ف االنته��اكات الع�سكري��ة الرتكية
 بغداد  /املدى
�أك ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح� ،أم� ��س
االربع ��اء� ،ضرورة وق ��ف االنته ��اكات الع�سكرية
الرتكية عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقية ،معت�ب ً�را اياها
جتاو ًزا على ال�سيادة.
وقال ��ت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة يف بي ��ان �إن االخري
"ا�ستقبل يف ق�صر بغداد ،عددًا من �سفراء الدول

العربية ،وجرى ،خ�ل�ال اللقاء ،بحث �سبل تعزيز
العالق ��ات م ��ع ال ��دول العربي ��ة وتو�سي ��ع �آف ��اق
التع ��اون الب ّناء يف خمتلف املج ��االت مبا ي�ضمن
حتقيق امل�صالح املتبادلة".
و�أك ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة �أن "الدول ��ة العراقي ��ة
املقتدرة ذات ال�سيادة هي امل�شروع الوطني الذي
�سيحفظ للع ��راق �أمنه و�سلمه املجتمعي" ،م�شريًا
�إىل �أن "ا�ستقرار الع ��راق يعد ركيزة �أ�سا�سية من

ركائز اال�ستقرار الإقليمي" .و�شدد �صالح على �أن
"الع ��راق دولة لها قوته ��ا وت�أثريها يف حميطها
الإقليم ��ي وال ��دويل ويجب عل ��ى اجلميع احرتام
�سيادته ��ا ،وع ��دم التدخ ��ل يف ال�ش� ��ؤون الداخلية
من �أجل بناء عالقات متطورة مبنية على التفاهم
امل�ش�ت�رك ب�ش� ��أن العدي ��د م ��ن الق�ضاي ��ا الراهنة"،
م�ؤك� �دًا "�أهمي ��ة دعم م�س ��ارات احلل ��ول ال�سلمية
ملعاجل ��ة الأزم ��ات والتوت ��رات يف املنطق ��ة مب ��ا

ير�سخ الأمن واال�ستقرار جلميع الدول".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الع ��راق ال ميك ��ن �أن يكون جزءا
م ��ن �سيا�س ��ة املحاور ،كما �أن ��ه حري�ص على عمقه
العرب ��ي انطال ًق ��ا من امت ��داده الت�أريخ ��ي ودوره
املح ��وري ،و�سعي ��ه اجل ��اد لإيج ��اد بيئ ��ة �آمن ��ة
تلتق ��ي وت�ش�ت�رك يف حتقيق امل�صال ��ح والأهداف
امل�شرتكة التي حتق ��ق التقدم والتطور واالزدهار
االقت�صادي ل�شعوبنا".

ولف ��ت �صال ��ح اىل "�ض ��رورة وق ��ف االنته ��اكات
الع�سكري ��ة الرتكي ��ة عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة"،
عادًا �إياها "جتاوزا عل ��ى ال�سيادة العراقية و�أمن
املنطقة" ،م�شيدًا بـ"موقف الدول ال�شقيقة وجامعة
ال ��دول العربي ��ة امل�ساند للع ��راق جت ��اه ا�ستمرار
اخلروق ��ات الرتكية ،ودعمهم لأمنه وا�ستقراره".
و�أك ��د "�ض ��رورة العم ��ل والتن�سي ��ق امل�شرتك من
�أج ��ل �إيج ��اد احلل ��ول للم�ش ��اكل احلدودي ��ة ب�ي�ن

قالوا ان الأمل في م�ساءلة القتلة �ضئيل

تعـزيـــــة

وتهديد للحياة املدنية
حتد للحكومة
ٍ
نا�شطون مهددون :اغتيال الها�شمي ٍ
 متابعة  /المدى
�أث ��ار اغتي ��ال الباح ��ث الب ��ارز ه�ش ��ام الها�شمي،
مخ ��اوف م ��ن دخ ��ول الب�ل�اد ف ��ي مرحل ��ة مظلمة
وعنيف ��ة ،م ��ع و�ص ��ول التوت ��رات الح ��ادة بي ��ن
الف�صائ ��ل الموالي ��ة لإي ��ران والحكوم ��ة �إل ��ى
م�ستويات جديدة ،وفق محللين.
واغت ��ال م�س ّلح ��ون مجهولون ي�ستقل ��ون دراجة
ناري ��ة الها�شم ��ي ( 47عا ًم ��ا) م�س ��اء الإثنين �أمام
منزل ��ه في �شرقي بغ ��داد ،في هج ��وم �أثار موجة
غ�ضب وتنديد في العراق وخارجه.
وفيما ال يزال المنف ��ذون طلقاء ،يلفت خبراء �إلى
�أن عملية االغتيال ت�ؤ�شر �إلى تحوّ ل م�أ�ساوي في
العنف ال�سيا�سي المت�صاع ��د منذ انطالق �شرارة
االحتجاجات ال�شعبية في ت�شرين الأول .2019
وتقول بلقي� ��س ويلي من هيومن رايت�س ووت�ش
لـ(فران� ��س بر� ��س) �إن "الق ��وات الم�سلح ��ة م ��ن
مختل ��ف االنتماءات قتل ��ت متظاهري ��ن وغيرهم
مم ��ن هم على ا�ستعداد النتقاد الحكومة والقوات
الم�سلحة عل ًنا ،و�أفلتت من العقاب".
وت�ضيف "لك ��ن قتل �شخ�ص في مكان ��ة الها�شمي
ي�شكل �ضربة كبيرة ف ��ي بلد ي�شجع الإفالتُ التام
م ��ن العقاب في ��ه بع� � َ�ض الجماعات عل ��ى ارتكاب
انتهاكات ج�سيمة ،فيتمكنون من قتل �أي �شخ�ص
من دون محا�سبة".
ويع ��رف عن الها�شم ��ي ،وهو من موالي ��د بغداد،
ظه ��وره المنتظ ��م عل ��ى القن ��وات التلفزيوني ��ة
المحلي ��ة والأجنبي ��ة لتحليل �أن�شط ��ة الجماعات
ً
و�سيطا
الجهادي ��ة وال�سيا�سة العراقية ،كم ��ا كان
بي ��ن �أطراف �سيا�سية عدة لقربه منها جميعها ،ما
كان ي�ضمن له م�ستوى من الحماية.
واتخذ الها�شم ��ي موق ًفا داعمًا ب�ش ��دة لالنتفا�ضة
ال�شعبي ��ة المطالب ��ة ب�إ�ص�ل�اح �شام ��ل للنظ ��ام
ال�سيا�س ��ي العراقي والمندّدة بم ��واالة الحكومة
ال�سابقة للمع�سكر الإيراني.
وخ�ل�ال موجة االحتجاجات الت ��ي ا�ستمرت �ستة
�أ�شه ��ر ،اغتيل ع�ش ��رات النا�شطين �أم ��ام منازلهم
ب�أي ��دي م�سلحي ��ن مجهولي ��ن غال ًب ��ا م ��ا كان ��وا
ي�ستقل ��ون دراجات نارية .ول ��م تتمكن ال�سلطات
من ك�شف الجناة.

وف ��ي �أيل ��ول  ،2019قب ��ل ب ��دء التظاه ��رات غير
الم�سبوقة ،ه� �دّدت جماعات موالي ��ة لإيران على
الإنترنت ،الها�شمي و� 13شخ�صية عراقية �أخرى،
بالقتل .وهوجم الها�شمي وا ّتهم مع �آخرين ب�أنهم
"عمالء" و"خونة الوطن" و"م�ؤيّدون لإ�سرائيل
والأميركيي ��ن" .ويق ��ول الباح ��ث العراقي عادل
بك ��وان الذي ع ��رف الها�شم ��ي "المعايير تغيرت
منذ ت�شرين الأول .ك�أن هناك �أ�سلوب عمل جديدا
وتح ��وال ف ��ي المواجه ��ة م ��ع الف�صائ ��ل الموالية
لإيران" .ويقول خبراء �آخرون �إن نقطة التحول
الحقيقي ��ة كانت ف ��ي كانون الثان ��ي  2020عندما
اغتال ��ت وا�شنط ��ن بغ ��ارة ف ��ي بغ ��داد الجن ��رال
الإيران ��ي قا�س ��م �سليمان ��ي ونائب رئي� ��س هيئة
الح�شد ال�شعبي �أبو مهدي المهند�س.
وتعهدت الف�صائل المت�شددة داخل الح�شد حينها،
ال �سيم ��ا منها الموالية لإيران ككتائب حزب الله،
باالنتق ��ام من الواليات المتح ��دة وحلفائها داخل
العراق ،مهما كانت التكلفة.
وك�شخ�صي ��ة له ��ا عالق ��ات وثيق ��ة م ��ع حكوم ��ات
غربي ��ة ،كان الها�شمي يعتبر هد ًف ��ا محتملاً  .وقد
غ ��ادر بغداد لب�ضعة �أيام في �أواخر كانون الثاني
 ،2020كما قال لفران�س بر�س حينها.
ويق ��ول الباح ��ث رين ��اد من�ص ��ور م ��ن "ت�شات ��ام
هاو� ��س" والذي عمل م ��ع الها�شمي ل�سنوات عدة
"كان ه�شام على علم ب�أن الأمور قد تغيرت".
وي�ضي ��ف "مقت ��ل �أب ��و مه ��دي �أطلق العن ��ان لكل
تل ��ك الجماعات التي كان يح ��اول ال�سيطرة عليها
وجعله ��ا خا�ضعة لق ��رار مركزي .وم ��ا زلنا حتى
اليوم تحت وط�أة ترددات ال�صدمة".
واتهم ��ت كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه رئي� ��س جه ��از
اال�ستخبارات حينها م�صطفى الكاظمي بالتورط
في عملي ��ة االغتيال ،وعار�ض ��ت ب�شرا�سة ت�س ّلمه
من�صب رئا�سة الوزراء في �أيار .2020
وق� �دّم الها�شم ��ي الم�ش ��ورة للكاظم ��ي ل�سن ��وات
طويلة .وو�ضعت هذه العالقة الباحث ال�سيا�سي
ف ��ي "خط ��ر" عندم ��ا �أ�صب ��ح رئي� ��س المخابرات
رئي�سا للوزراء ،كما يقول مقربون منه.
وبح�س ��ب بكوان ،ه ��ي "المرة الأول ��ى منذ العام
 2003الت ��ي يك ��ون فيه ��ا تحال ��ف مقد� ��س بي ��ن
الحكوم ��ة ومجموع ��ة م�ؤث ��رة م ��ن المثقفي ��ن.
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والآن ،يت ��م ا�ستهداف الأ�شخا�ص الذين هم رموز
لالحتجاجات والحكومة على حد �سواء".
وي�ضيف "قد يكون الها�شمي �أول �شخ�صية بارزة
ُتغتال ،لكنه لن يكون الأخير .هناك �أ�سماء �أخرى
في هذه القائمة ال�سوداء" .واثار االغتيال ا�ستياء
في ال�ش ��ارع فيما ا�شارت ا�صاب ��ع االتهام لكتائب
حزب الل ��ه .واتهم النائب عن تحالف الفتح حامد
المو�س ��وي (الجن ��اح ال�سيا�س ��ي لف�صائل الح�شد
ب ��م فيهم الكتائ ��ب) ،الثالثاء ،الوالي ��ات المتحدة
الأميركية باغتيال الباحث والخبير الأمني ه�شام
الها�شمي ،معلال ال�سبب بال�سعي لـ"�إحداث �شرخ"
بين الف�صائ ��ل والحكومة العراقي ��ة ،ليت�سنى لها
التدخل بال�ش�أن العراقي.
وق ��ال �إن جهات خارجية "معادي ��ة للعراق" تقف
وراء اغتي ��ال ه�ش ��ام الها�شم ��ي ،م�شي� � ًرا �إل ��ى �أن
ه ��ذه الجهات تح ��اول "زعزعة الأم ��ن" من خالل
ع ��ودة االغتي ��االت ،مبين ��ا �أن الديمقراطي ��ة التي
يعي�شها العراقيون "يج ��ب الحفاظ عليها بكل ما
�أوتين ��ا من ق ��وة" .وطالب المو�س ��وي ،الأجهزة
الأمني ��ة بالتحقي ��ق ف ��ي ق�ضي ��ة مقت ��ل الها�شمي،
معتق ��دا �أن ��ه يجب الخ ��روج من االتهام ��ات التي
"ال ت�ستند الى الواقعية" ،وت�صور الحادثة ب�أنها
"�صراع داخلي" .وتعهد الكاظمي بمحا�سبة قتلة
الها�شم ��ي .و�أقال على وجه ال�سرعة قائد ال�شرطة
في المنطقة التي اغتيل فيها الها�شمي.
لكن الأمل بالم�ساءل ��ة الحقيقية �ضئيل .فقبل �أقل
من �أ�سبوعين� ،أمر الكاظمي باعتقال مقاتلين من
كتائب حزب الله ب�شبهة تنفيذ هجمات �صاروخية
�ضد الأميركيين .لكن ت ّم الإفراج عنهم في غ�ضون
�أي ��ام لع ��دم كفاية الأدل ��ة ،بح�سب متح ��دث با�سم
الف�صيل الذي تعهد بمالحقة الكاظمي ق�ضائيًا.
وي ��رى ال�سيا�س ��ي العراق ��ي رائد فهم ��ي �إن مقتل
الها�شمي ي�شكل تحديا لحكومة الكاظمي.
وق ��ال في تغري ��دة على (تويتر) �إن ه ��ذا "اغتيال
�سيا�س ��ي يحم ��ل ر�سائ ��ل تحذي ��ر جدي ��ة لأكث ��ر
م ��ن جهة ويمث ��ل تكميم ��ا للكلمة الح ��رة وتحديا
للحكومة ورئي�سها ولمنهج الإ�صالح".
وق ��ال نا�شطون عراقيون �آخ ��رون لفران�س بر�س
�إنه ��م يخ�ش ��ون منذ فترة ا�ستهدافه ��م ب�سبب كالم
علني لهم �ضد جماعات مدعومة من �إيران.
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ويق ��ول الم�ؤرخ عم ��ر محمد الذي و ّث ��ق الفظائع
الت ��ي ارتكبها تنظي ��م داع�ش ف ��ي المو�صل "كان
م ��ن الممكن �أن يكون �أي �أح ��د منا .لقد تم �إخطار
�أ�صدقائنا بمغادرة البالد على الفور".
وي�ضي ��ف لفران� ��س بر� ��س "�إذا لم يق ��م الكاظمي
بخط ��وة قوي ��ة ،ف�إن الحي ��اة المدنية ف ��ي العراق
�ستختف ��ي .لكنن ��ي �أخ�شى �أنه لن يفع ��ل ذلك� .إنها
مهمة انتحارية".
ال ��ى ذل ��ك ،دان ��ت وزارة الخارجي ��ة الأميركي ��ة،
اغتي ��ال ال�صحف ��ي والكات ��ب ال�سيا�س ��ي العراقي
ه�شام الها�شمي في العراق.
و�أك ��دت الخارجي ��ة الأميركي ��ة �أن ��ه يج ��ب تقديم
"منفذي جريمة قتل الها�شمي المروعة للعدالة".
و�أ�ضاف ��ت "�شاهدنا تقارير من ميلي�شيات موالية
لإيران ت�شي ��د بقتل الها�شمي" .و�أ�ش ��ارت �إلى �أن
"�سلوك الميلي�شيات التي �أ�شادت بقتل الها�شمي
مهين للعراقيين".
وفي �سياق مت�صل ،انطلق المئات من المحتجين
الغا�ضبين ،و�سط العا�صمة بغداد ،ع�صر الثالثاء،
في ت�شييع رمزي ،للخبير الأمني وال�ستراتيجي،
الباحث ف ��ي �ش�ؤون الجماع ��ات الم�سلحة ،ه�شام
الها�شمي عقب اغتياله.
وحم ��ل المحتج ��ون ف ��ي �ساحة التحري ��ر ،و�سط
بغ ��داد ،نع�ش ��ا رمزي ��ا ملفوف ��ا بالعل ��م العراق ��ي،
و�صور الخبير البارز ه�شام الها�شمي.
واته ��م المحتج ��ون ف ��ي يافط ��ات كبي ��رة طبعت
عليها �ص ��ور الها�شمي "ب�شهيد الكلمة والحرية"،
الأح ��زاب الت ��ي و�صفوه ��ا بالفا�س ��دة والمجرمة
المتنف ��ذة ف ��ي مفا�ص ��ل الدول ��ة ،والميلي�شي ��ات،
باغتيال ��ه بعد تهدي ��ده بالت�صفية �إث ��ر من�شورات
وت�صريح ��ات له تح ��دث بها عن ف�س ��اد وعمليات
�أمني ��ة منه ��ا الت ��ي نفذته ��ا ق ��وات جه ��از مكافحة
الإره ��اب �أواخر حزي ��ران الما�ض ��ي� ،ضد كتائب
حزب الله .ورف ��ع المحتجون �أوراقا كتبوا فيها:
جرائ ��م االغتي ��ال ال�سيا�س ��ي طالت جمي ��ع فئات
المجتم ��ع م ��ن مثقفي ��ن وقانونيي ��ن و�إعالميي ��ن
ومدر�سي ��ن ومتظاهرين ونا�شطين طيلة ال�شهور
الما�ضية منذ مطلع الأول من ت�شرين الأول العام
الما�ضي ،تاريخ انطالق الثورة ال�شعبية ،وحتى
الآن.
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البلدين بالطرق الدبلوما�سية وعرب احلوار اجلاد
والتعاون امل�شرتك".
بدورهم عرب �سف ��راء الدول العربي ��ة عن "دعمهم
جله ��ود الع ��راق يف حماية �سيادت ��ه و�أرا�ضيه من
�أي تدخ�ل�ات خارجية" ،م�ؤكدين "حر�ص بلدانهم
عل ��ى توطي ��د العالق ��ات ،وتو�سيع �آف ��اق التعاون
والتن�سي ��ق حي ��ال العدي ��د م ��ن املوا�ضي ��ع ذات
االهتمام امل�شرتك".
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سياسة

خطوات م�شاركة البي�شمركة بت�أمني املناطق املتنازع
عليها جتري ببطء

 بغداد /المدى
تن ��وي الحكومة اجراء تغيي ��رات ع�سكرية
ف ��ي المناط ��ق الت ��ي تع ��رف ف ��ي الد�ست ��ور
بـ"المتن ��ازع عليه ��ا" ،بع ��د تحذي ��رات م ��ن
ا�ستغ�ل�ال داع� ��ش نق ��اط الف ��راغ ف ��ي تل ��ك
المواقع .لكن ه ��ذه الخطوات تجري ببطء
وحذر �شديدين ،ب�سب ��ب الخالفات القومية
والح�ساب ��ات ال�سيا�سي ��ة والمكا�س ��ب التي
تحققت هناك قبل � 3سنوات.
و�سيطرت القوات االتحادية اواخر ،2017
عل ��ى كل المناط ��ق التي كان ��ت تحت حماية
ق ��وات "البي�شمرك ��ة" ،واع ��ادت الق ��وات
الكردي ��ة ال ��ى الخ ��ط االزرق او ح ��دود عام
 ،2003وهو خط عر�ض .36
وبعد ان ��دالع انتفا�ض ��ة  ،1991ح ��دد قرار
مجل� ��س االم ��ن الدول ��ي رق ��م " 688الخ ��ط
االرزق" كمنطق ��ة �أمني ��ة ت�شم ��ل محافظات
دهوك و�أربي ��ل وال�سليمانية ،يمنع دخولها
من قبل الجي�ش ال�سابق.
بالمقاب ��ل يبلغ ط ��ول ال�شريط ال ��ذي يحدد
المناط ��ق المتنازع عليه ��ا بنحو  1000كم،
ويمت ��د م ��ن خانقين الى �س ��د المو�صل ،مما
يجع ��ل ق�ضية ت�أمين ��ه �صعب ��ة للغاية بدون
م�شارك ��ة "البي�شمرك ��ة" ،بح�س ��ب معنيي ��ن
ف ��ي ال�ش� ��أن االمن ��ي .وتقدم ��ت الق ��وات
الكردي ��ة عل ��ى الخ ��ط �أكث ��ر من م ��رة خالل
 14عام ��ا ،بع�ضه ��ا كان بطل ��ب م ��ن �أطراف
عراقي ��ة ودولي ��ة .وكانت بغداد ق ��د اتفقت،
في �إحدى الم ��رات على بقاء البي�شمركة في
مناطق ق ��رب المو�صل ف ��ي  ،2016بح�سب
م�س�ؤولي ��ن ك ��رد .وبع ��د ا�ستفت ��اء ا�ستقالل
كرد�ست ��ان ،ف ��ي ايل ��ول  ،2017طالب ��ت
الحكوم ��ة االتحادي ��ة ق ��وات البي�شمرك ��ة
بالع ��ودة ال ��ى ح ��دود م ��ا قب ��ل  10حزيران
 .2014لك ��ن بع ��د عملي ��ة االنت�ش ��ار ف ��ي
محافظ ��ة كركوك ،ع ��ادت الحكومة لتتحدث
عن �ضرورة العودة لحدود � 19آذار .2003
و�أبرم ��ت بغ ��داد و�أربيل اتفاق ��ا ،نهاية عام
 ،2016لتن�سي ��ق عملي ��ة تحري ��ر المو�ص ��ل
بين القوات االتحادية والبي�شمركة .وقاتل
الطرف ��ان لأول م ��رة من ��ذ بداي ��ة عملي ��ات
التحري ��ر جنبًا الى جنب ع ��ام  ،2016وقال
االمي ��ن الع ��ام ل ��وزارة البي�شمرك ��ة الفريق
جبار ي ��اور لـ(المدى)" :لم يكن هناك اتفاق
مكتوب �أو موقع من جهات ر�سمية حول ما
�سيجري بع ��د ا�ستعادة االرا�ض ��ي المحتلة
من داع� ��ش" .و�أ�ض ��اف ياور "كان ��ت هناك

قوة ع�سكرية يف
قرب كركوك ..
ار�شيف
خرائط فق ��ط ،وتن�سيق عن �أماك ��ن انت�شار
ق ��وات البي�شمرك ��ة والق ��وات العراقي ��ة".
وتاب ��ع "كم ��ا ال يوج ��د اتف ��اق �شف ��وي على
�أن تع ��ود المناط ��ق التي ُتحرر بع ��د مدينة
المو�صل الى ال�سلطة االتحادية".
وانت�ش ��رت الق ��وات االتحادي ��ة ف ��ي نهاي ��ة
ت�شري ��ن االول  2016ف ��ي كرك ��وك وديالى
و�ص�ل�اح الدي ��ن ونينوى على �ض ��وء اتفاق
الح ��ق� ،أب ��رم بي ��ن البي�شمرك ��ة والقي ��ادة
الع�سكرية االتحادية.
انت�شار الفو�ضى
وبع ��د ع ��ام م ��ن تل ��ك العملي ��ات ،تحول ��ت
المناط ��ق المتنازع عليه ��ا وخا�صة كركوك،
الى الفو�ضى التي تمثلت في ارتفاع معدالت
الجريمة وع ��ودة ال�سيطرات الوهمية لأول
مرة في العراق منذ الق�ضاء على "القاعدة"

والملي�شيات في .2008
ويقول �شوان ال ��داودي النائب ال�سابق عن
كرك ��وك لـ(المدى) ،انه ف ��ي العام االول من
عملية �إعادة االنت�شار "نزح � 30ألف كردي،
وتعر�ض �آخرون الى م�ضايقات من القوات
االمنية" .بع ��د �أقل من �شهري ��ن من انت�شار
الق ��وات االتحادي ��ة ف ��ي كرك ��وك ،ظه ��رت
مجموعة م�سلحة جديدة في مناطق جنوبي
المحافظ ��ة عرفت با�سم "�أ�صح ��اب الرايات
البي�ض ��اء" .ا�ستخدم ��ت تل ��ك المجموع ��ة
�أ�ساليب �شبيه ��ة ب�أ�ساليب "داع�ش" لكنها لم
تقم بعمليات تفجير �أو �إر�سال انتحاريين.
وزاد ظه ��ور تلك المجموع ��ة بذلك التوقيت
االو�ض ��اع ف ��ي كرك ��وك �س ��وءًا .و�ص ��ارت
الط ��رق ال�سريع ��ة �أ�سي ��رة بي ��د الم�سلحين
بع ��د غ ��روب ال�شم� ��س .كما قت ��ل واختطف
ع�شرات الم�سافرين على تلك الطرق ب�سبب

اخلارجية تدعو الأوروب ّيني
لالعرتا�ض على �إدراج العراق يف
الئحة الدول عالية املخاطر
 بغداد  /املدى
دع ��ا وزير اخلارجية ف�ؤاد ح�سني� ،أم�س الأربعاء،
نظ ��راءه االوروبي�ي�ن �إىل رف� ��ض ق ��رار مُفوّ �ضيّة
االحت ��اد الأوروب � ّ�ي �إدراج الع ��راق �ضم ��ن قائم ��ة
ال ��دول عالي ��ة املخاط ��ر ب�ش� ��أن غ�سي ��ل الأم ��وال
ومتويل الإرهاب.
وق ��ال وزي ��ر اخلارج ّي ��ة يف ر�سال ��ة بعثه ��ا له ��م:
"الع ��راق ح ّقق تق ُّدمًا كب�ي ً�را �أدّى يف عام 2019
�إىل �شطب ��ه م ��ن القائم ��ة العامل ّي ��ة لفرق ��ة العم ��ل
املعن ّي ��ة بالإج ��راءات املاليّة الدول ّي ��ة ()FATF
�سرتاتيجي
للبلدان التي ُتعاين م ��ن �أوجُ ه ُق ُ�صور
ّ
يف عمل ّي ��ات مكافح ��ة غ�سي ��ل الأم ��وال ،ومتوي ��ل
الإرهاب".
و�أعرب الوزي ��ر ،عن "خيبة �أمل العراق �إزاء قرار
مُفوّ �ض ّي ��ة االحت ��اد الأوروب � ّ�ي �إدراج الع ��راق يف
القائمة املُن ّقحة للدول عالية املخاطر ب�ش�أن غ�سيل
الأموال ،ومتويل الإرهاب".
و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن "العراق اتخذ عِ دّة تدابري لتعزيز
�إطاره القانو ّ
مم ��ا �أدّى �إىل زيادة التعاون مع
ين؛ ّ
نظرائ ��ه ،و� ّأن الع ��راق �شا َر َك ب�ش ��كل كامل ،وعمل
من كثب م ��ع اللجنة منذ اعتماده الالئحة ال�سابقة
أوروبي
املُفوَّ �ض ��ة م ��ن قب ��ل مُفوّ �ض ّي ��ة االحت ��اد ال
ّ
 2016/1675يف عام ."2016
واب ��دى وزي ��ر اخلارجي ��ة ،ا�ستغرابه "مل ��ا قدَّمته
اللجنة م ��ن تربير لقرارها ب�ش�أن العراق ،و�أف�صح
خت�صة لدينا كانت تعمل من
بالقول :ال�سلط ��ات املُ ّ
كثب على مدار العامني املا�ضيني لتوفري املعلومات
ال�ضرور ّي ��ة وذات ال�صل ��ة م ��ن خ�ل�ال القن ��وات
أوروبي
الر�سميّة ب�ش�أن تلبية مُتط ّلبات االحتاد ال
ّ
ملكافحة غ�سيل الأموال ،ومتويل الإرهاب".
و�أ ّكد الوزي ��ر �أنَّ "العراق ا�ستوف ��ى املعايري التي
و�ضعته ��ا جمموع ��ة العم ��ل امل ��ا ّ
يل (،)FATF
واملعاي�ي�ر املن�صو� ��ص عليها يف توجي ��ه االحتاد
الأوروب � ّ�ي ذي ال�صلة  ،2015/849وعالج جميع
�أوجُ ه ال ُق ُ�صور والثغرات التي �أبرزتها املُفوّ �ضيّة،
ومل يتل � َّ�ق �أيّ ر ّد �سلب � ّ�ي م ��ن الهيئة حت ��ى اعتماد
الالئحة املذكورة يف � 7أيار ".

وطالب الوزير املُفوّ �ض ّي ��ة "بال�شفافيّة ،و�ضرورة
اال�ستم ��اع �إىل ما �أبداه الع ��راق من التزام وا�ضح
باملعاي�ي�ر ذات ال�صل ��ة مبكافح ��ة غ�سي ��ل الأموال
ومتويل الإرهاب".
و�شدد على � ّأن "العراق ن ّفذ على م ّر ال�سنني قوانني
و�إجراءات مُه ّم ��ة؛ بهدف مكافحة غ�سيل الأموال،
ومتوي ��ل الإره ��اب ،وتخفي ��ف املخاط ��ر املرتبطة
بهم ��ا .وق ��د �أ�ش ��ار تقرير جمموع ��ة العم ��ل املا ّ
يل
(� )FATFإىل � ّأن الإج ��راءات الوقائ ّي ��ة ملكافحة
غ�سيل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب (AML
 )/ CFTيف العراق قويّة ورا�سخة".
وح ��ذر ،م ��ن � ّأن "ق ��رار املُفوّ �ض ّي ��ة �إذا مل يرف�ض ��ه
جمل� ��س االحت ��اد الأوروب � ّ�ي �سيك ��ون ل ��ه ت�أث�ي�ر
واجتماعي �ضا ّر على العراق ،و�س ُي�ؤ ّثر
اقت�صاديّ
ّ
يف التع ��اون م ��ع ال ��دول الأع�ض ��اء يف االحت ��اد
الأوروب � ّ�ي مبوجب اتفاق ّي ��ة ال�شراك ��ة والتعاون
أوروبي".
بني العراق واالحتاد ال
ّ
وخت ��م الر�سالة بـ"الدع ��وة لنظرائ ��ه الأوروبيّني
لالعرتا�ض على الالئحة املُفوَّ �ضة املُق َ
رتحة".
ومبوجب قوانني االحت ��اد الأوروبي ف�إن البنوك
وال�ش ��ركات املالية الأخ ��رى و�ش ��ركات ال�ضرائب
ملزم ��ة بتدقيق �أك�ث�ر ت�أنيًا يف زبائنه ��ا الذين لهم
تعامالت م ��ع الدول املدرج ��ة يف القائمة ،والدول
املدرج ��ة بالفع ��ل ه ��ي "�أفغان�ست ��ان ،والع ��راق،
وفانوات ��و ،وباك�ست ��ان  ،و�سوري ��ا ،واليم ��ن،
و�أوغن ��دا ،وترينيداد وتوباجو ،و�إيران ،وكوريا
ال�شمالي ��ة" ،وتعتزم �أوروبا الإبق ��اء على العراق
�ضمن القائمة املزعومة ،و�إدراج دول �أخرى فيها،
لكن العراق يطالب با�ستبعاده منها.
وتعه ��دت كل ه ��ذه ال ��دول ع ��دا كوري ��ا ال�شمالية،
بتغي�ي�ر قواعده ��ا م ��ن �أج ��ل الت�صدي عل ��ى نحو
�أف�ضل لغ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب.
وت�سع ��ى �أوروبا ح�سب ه ��ذه القائمة اىل جتفيف
م�ص ��ادر متوي ��ل الإره ��اب وفر�ض عقوب ��ات ،كما
وتدع ��و �إىل التع ��اون م ��ع ال�ش ��ركاء واحللف ��اء
الدوليني و�إ�شراك القطاع اخلا�ص من �أجل حتديد
اجلهات املانحة واملمول�ي�ن والو�سطاء املتورطني
يف دعم املنظمات الإرهابية.

حواج ��ز �أمني ��ة وهمي ��ة .وف�شل ��ت الق ��وات
االمنية بعدة حمالت ع�سكرية في ال�سيطرة
عل ��ى الو�ض ��ع ،وقال ��ت �أط ��راف �شيعية في
كركوك �إن الحكومة في بغداد ارتكبت خط�أ
كبيرا حين �أبع ��دت الملف االمني عن الكرد
وجاءت بقوات غريبة عن المنطقة.
وكان هن ��اك اتف ��اق ق ��د �أب ��رم بي ��ن ه ��ادي
العام ��ري رئي� ��س تحال ��ف البن ��اء الآن،
والجن ��رال االيران ��ي قا�س ��م �سليماني (قتل
مطلع العام الحالي ف ��ي غارة اميركية قرب
مطار بغداد) ،بح�سب م�س�ؤولين �شيعة ،على
ان يعود الك ��رد للم�شاركة ف ��ي حكم كركوك
بع ��د عملي ��ة االنت�ش ��ار ،وه ��و ما ل ��م يحدث
حتى الآن .وظلت عملي ��ات الخطف والقتل
م�ستم ��رة في محي ��ط كركوك ،حت ��ى �إطالق
حملة "ث�أر ال�شهداء" في تموز  ،2018التي
كانت رد فعل على �إعدام "داع�ش"  6عراقيين

كان ق ��د اختطفه ��م ف ��ي الطري ��ق ال�سري ��ع
الراب ��ط بي ��ن بغ ��داد وكرك ��وك .و ُق�سم ��ت
�أطراف كركوك ال ��ى قطعات وتراجعت الى
ح ��د كبي ��ر عمليات القت ��ل ،لك ��ن التفجيرات
ف ��ي داخ ��ل المدين ��ة كان ��ت م�ستم ��رة ،وفي
كل م ��رة ُت�ش � ُّ�ن حم�ل�ات مداهمة �ض ��د الكرد
بح�س ��ب الم�س�ؤولين هن ��اك .بالمقابل تمدد
العرب ف ��ي كركوك على ال�سلط ��ات الإدارية
والوظائف كما يقول نج ��اة ح�سين الع�ضو
التركماني في المدينة لـ(المدى) ،م�ستغلين
وج ��ود المحافظ بالوكال ��ة والنائب الحالي
راكان �سعي ��د الجب ��وري ،وه ��و عرب ��ي من
الحويج ��ة .وتكررت ال�سرق ��ات في كركوك
في و�ضح النه ��ار ،فيما يُتهم المحافظ الذي
يق ��وم بتخ�صي� ��ص المبال ��غ المالي ��ة ب�شكل
فردي ب�سبب غياب مجل�س المحافظة (حلت
المجال� ��س بقرار من البرلم ��ان) ،باالهتمام

بالمناط ��ق العربية عل ��ى ح�س ��اب المناطق
التي يعي�ش فيها الكرد والتركمان.
داع�ش يت�سلل �إلى الثغرات
في ال�شهرين الما�ضيين� ،شن تنظيم داع�ش
نح ��و  250هجوم ��ا -اغلبه ��ا ف ��ي المناطق
المتن ��ازع عليه ��ا -ف ��ي اعنف هجم ��ات منذ
اع�ل�ان بغ ��داد تحري ��ر الب�ل�اد م ��ن التنظيم
قبل اكثر من عامي ��ن .م�ؤخرا ،حذر التقرير
ال�سنوي ل ��وزارة الخارجي ��ة الأميركية عن
الأو�ض ��اع الأمنية بالع ��راق ،ومن المخاطر
الت ��ي يمثله ��ا تنظي ��م داع� ��ش ف ��ي المناطق
المتنازع عليها بين بغداد و�أربيل.
و�أك ��د التقري ��ر ان "تنظيم داع� ��ش يوا�صل
ا�ستغالل غياب التن�سيق الأمني بين القوات
الأمنية االتحادية ،وقوات البي�شمركة" ،في
تنفي ��ذ هجمات في مناط ��ق �شمالي محافظة

ديالى و"جبال قرجوغ".
وحاول ��ت بريطاني ��ا والوالي ��ات المتح ��دة
خ�ل�ال العامي ��ن الما�ضيي ��ن ،اع ��ادة احي ��اء
الغرف ��ة االمني ��ة الم�شترك ��ة بي ��ن الق ��وات
االتحادي ��ة و"البي�شمرك ��ة" لل�سيط ��رة على
االو�ضاع في تلك المناطق.
ويقول �شوان ال ��داودي النائب ال�سابق عن
كركوك "هن ��اك اتفاق �ساب ��ق بين الواليات
المتح ��دة والحكوم ��ة العراقي ��ة قبل 2014
يق�ض ��ي ب�إن�ش ��اء �إدارة �أمني ��ة م�شتركة بين
الجي� ��ش وق ��وات التحال ��ف والبي�شمرك ��ة،
تدعم وا�شنطن فكرة �إحيائه مجددا".
وف ��ي بداي ��ة اال�سب ��وع الحالي ،ث ��ار غ�ضب
التركم ��ان والع ��رب في كرك ��وك وفي المدن
االخرى �ضمن "المتنازع عليها" ،بعد انباء
ع ��ن اعادة انت�ش ��ار "البي�شمركة" ،رغم نفي
الحكومة االتحادية ذلك.
وق ��ال م�ص ��در امن ��ي قري ��ب م ��ن العمليات
الم�شتركة لـ(المدى) ان ��ه "ب�سبب الهجمات
المتكررة عل ��ى تلك المناطق ،ب ��د�أ الطرفان
يح ��اوالن اج ��راء تغيي ��رات ف ��ي ا�سالي ��ب
العم ��ل الع�سك ��ري" .واك ��د الم�ص ��در ان
"الطرف ��ان (االتحادي ��ة والبي�شمرك ��ة)
�سيقوم ��ان بعملي ��ات ع�سكري ��ة م�شتركة في
المناطق المتن ��ازع عليها" .م ��ن جهته ،قال
م�س� ��ؤول مرك ��ز تنظيمات كرك ��وك لالتحاد
الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي محم ��د عثم ��ان ،ان
هن ��اك اجتماعات قريبة بي ��ن بغداد واربيل
الن�شاء "مركزين رئي�سين للعمليات واربعة
مراك ��ز عملي ��ات تن�سيق ف ��ي كل من كركوك
والمو�ص ��ل ومخمور وخانقي ��ن" .وا�ضاف
عثم ��ان ف ��ي ت�صريحات �صحفي ��ة�" ،سيعمل
في تل ��ك المراك ��ز � 15ضابط ��ا كرديا ،حيث
يكون واحدا من تلك المراكز في قاعدة (كي
وان) الع�سكرية في كركوك للعمل على ملء
الفراغ االمني الموجود بين الطرفين".
و�أعلنت قيادة العملي ��ات الم�شتركة ،عن ان
المفاو�ض ��ات بينها وبين وزارة البي�شمركة
ناق�ش ��ت "الق�ضاي ��ا الميداني ��ة التي تخ�ص
مناط ��ق الح ��دود الفا�ص ��ل ،بي ��ن حر� ��س
االقلي ��م والق ��وات االتحادي ��ة عل ��ى ط ��ول
الخ ��ط الفا�صل ،وكذلك الثغرات والفراغات
االمني ��ة التي ا�ستغل ��ت من قب ��ل المجاميع
االرهابي ��ة" .وا�ضاف ��ت القي ��ادة ف ��ي بيان
ي ��وم االثنين الما�ضي� ،أنه "لم تجر مناق�شة
�أي مو�ض ��وع يخ�ص ع ��ودة البي�شمركة �إلى
كرك ��وك �أو مناط ��ق �أخ ��رى كم ��ا روجت لها
�إحدى الجهات ال�سيا�سية".

القيادة المركزية االميركية :العراقيون يريدون بقاءنا

املرحلة الثانية من احلوار ال�سرتاتيجي :وا�شنطن تركز على هجمات
الف�صائل ..وبغداد تفكر ب�أزمتها االقت�صادية
 ترجمة  /حامد �أحمد
بعد اك�ث�ر من �ستة �أ�شهر عل ��ى ال�ضربة اجلوية
االمريكي ��ة يف بغ ��داد الت ��ي اغ�ضب ��ت برملانيني
عراقي�ي�ن وا�شعل ��ت فتي ��ل املطالب ��ة باخ ��راج
القوات االمريكية واالجنبية من البالد ،يتحدث
قائد القوات امل�سلح ��ة االمريكية ملنطقة ال�شرق
االو�س ��ط بتفا�ؤل االن ع ��ن امكانية االبقاء على
تواج ��د ع�سكري دائمي يف الع ��راق ولكن بعدد
�أق ��ل  .بعد لقائه برئي� ��س وزراء العراق اجلديد
م�صطف ��ى الكاظمي ،الثالثاء ،ق ��ال قائد القيادة
املركزي ��ة للجي� ��ش االمريك ��ي اجل�ن�رال فران ��ك
ماكين ��زي ،انه يعتق ��د بان العراقي�ي�ن يرحبون
بالقوات االمريكية وقوات التحالف ،خ�صو�صا
يف املعرك ��ة امل�ستم ��رة ملنع م�سلح ��ي داع�ش من
تهديد البلد مرة �أخرى .
وقال اجلرنال ماكينزي يف ت�صريحات �صحفية
ع�ب�ر الهاتف بع ��د �ساعات من مغادرت ��ه العراق
"اعتقد انه بتحركنا اىل �أمام ،فانهم �سيطلبون
من ��ا ان نبقى معهم .ال �أ�شعر بان هناك رغبة يف
الوق ��ت احل ��ايل بالن�سبة لن ��ا الن نغ ��ادر ب�شكل
متهور .و�أنا مقتنع جدا بذلك ".
وت�صاع ��دت يف كان ��ون الث ��اين توت ��رات ب�ي�ن
الوالي ��ات املتح ��دة والعراق بع ��د �ضربة جوية
من طائ ��رة م�س�ي�رة امريكية قرب مط ��ار بغداد
ت�سببت مبقتل اجلرنال االيراين قا�سم �سليماين
ونائب قائد قوات احل�ش ��د ابو مهدي املهند�س.
برملاني ��ون عراقيون غا�ضبون من كتل �سيا�سية
�شيعي ��ة �صوت ��وا على ق ��رار غري مل ��زم باخراج
الق ��وات االمريكية وقوات التحال ��ف من البالد
 .ويف رده ��ا على مقتل �سليماين ،اطلقت ايران
يف  8كان ��ون الث ��اين هجوما عنيف ��ا ب�صواريخ
بال�ستي ��ة عل ��ى قاع ��دة ع�ي�ن اال�س ��د اجلوية يف
الع ��راق والتي ت�سببت بج ��روح ارجتاجية يف
الدم ��اغ الك�ث�ر م ��ن  100جندي امريك ��ي كانوا
متواجدي ��ن هناك .بع ��د مرور �شهري ��ن ق�صفت
طائ ��رات مقاتلة امريكية خم�سة مواقع ردا على
الهج ��وم م�ستهدف ��ة مقاتل�ي�ن لف�صائ ��ل م�سلحة
تتهمه ��م ب�ضلوعه ��م يف الهج ��وم ال�صاروخ ��ي
الذي حدث يف كانون الثاين .

وكان الرئي�س االمريكي دونالد ترامب قد تعهد
باع ��ادة القوات االمريكية اىل الوطن وينهي ما
ي�سمي ��ه حروب امريكا الالمنتهي ��ة .ولكنه حذر
�إي ��ران اي�ضا م ��ن رد �أمريكي ق ��وي �إذا ما قامت
ف�صائل مدعومة من اي ��ران مبهاجمة �أمريكيني
يف الع ��راق  .الق ��وات االمريكي ��ة بع ��د غزوه ��ا
للعراق ع ��ام  ،2003غ ��ادرت البل ��د يف .2011
ع ��ادت الق ��وات االمريكي ��ة للعراق ع ��ام 2014
بع ��د اجتي ��اح تنظيم داع� ��ش مل�ساح ��ات وا�سعة
من البل ��د � .آخر زي ��ارة للج�ن�رال ماكينزي اىل
الع ��راق كان ��ت يف م�سته ��ل �شهر �شب ��اط ،حيث
ت�سل ��ل اىل الب�ل�اد ل�ساع ��ات قليل ��ة بقاع ��دة يف
وق ��ت كان النف�س املعادي لالم�ي�ركان يف �أوجه
م ��ع احتجاج ��ات عنيف ��ة وهجم ��ات �صاروخية
متكررة على ال�سفارة االمريكية .
م ��ع ذلك فق ��د حت�سن ��ت العالق ��ات اك�ث�ر منذ ان
ت�سل ��م الكاظمي رئا�س ��ة وزراء الب�ل�اد .وبينما
ت�ستم ��ر بع�ض الكتل الربملاني ��ة مثل كتلة الفتح
مبطالبتها بان�سحاب القوات االمريكية ،انطلق
م ��ن جانب �آخر حوار �سرتاتيجي بني الواليات
املتح ��دة والع ��راق ملناق�شة العالق ��ة امل�ستقبلية

ب�ي�ن البلدي ��ن .وق ��ال ماكين ��زي ان الوالي ��ات
املتح ��دة تدرك بان الكاظمي مير مبوقف �صعب
وه ��و يحاول التعامل مع جميع االطراف �ضمن
احلكوم ��ة للمحافظة على عالق ��ات متوازنة بني
الواليات املتحدة وايران .
وكان ��ت الوالي ��ات املتح ��دة قد انتق ��دت حكومة
الع ��راق لعدم قدرتها على كب ��ح ف�صائل م�سلحة
مدعومة من ايران يعتقد بانها تخطط الهجمات
ال�صاروخي ��ة .وتعه ��د الكاظم ��ي بحماي ��ة
الق ��وات واملن�ش� ��آت الدبلوما�سية االمريكية من
الهجمات .وا�ضاف اجل�ن�رال ماكينزي متحدثا
ع ��ن الكاظم ��ي "اعتق ��د ان م ��ا مير ب ��ه االن كما
ل ��و ان ��ه يعال ��ج لغم ��ا ار�ضي ��ا .اعتقد ان ��ه علينا
م�ساعدته� .إنه يف موقف �صعب جدا ".
وق ��ال انه ي�أمل للق ��اء القادم املزم ��ع اقامته بني
الواليات املتحدة والعراق هذا ال�شهر ان يكون
وجها لوجه ولكن االحرتاز من وباء كورونا قد
ي�ؤثر على ذلك .من املتوقع ان تغطي املباحثات
م ��دى وا�سع ��ا م ��ن العالق ��ات الثنائي ��ة ،حي ��ث
�سرتك ��ز وا�شنطن يف اولوياته ��ا على املعدالت
امل�ستقبلية حلجم قواتها يف العراق والهجمات

امل�ستم ��رة للف�صائل امل�سلح ��ة ،يف حني �سرتكز
بغداد اكرث على ازمتها االقت�صادية املروعة .
قال اجلرنال ماكينزي "بالت�أكيد نحتاج لبع�ض
التواجد االجنبي يف العراق .وال اعتقد ان ذلك
يتطلب نف�س حجم القوات احلالية ،النه بالنهاية
�سيك ��ون ذل ��ك ق ��رارا �سيا�سيا ولي� ��س ع�سكريا.
ولكنن ��ي اعتق ��د ان العراقي�ي�ن االن يدرك ��ون
ويرحبون ويقيمون ما نفعله الجلهم".
هناك م ��ا يق ��ارب م ��ن  5000اىل  6000جندي
امريك ��ي يف الع ��راق  .ومل يتط ��رق اجل�ن�رال
االمريك ��ي عن حج ��م القوات التي ق ��د تبقى يف
الع ��راق .ولكنه ق ��ال ان قوات تقليدي ��ة عراقية
تق ��وم االن بتنفيذ عملي ��ات بنف�سها .وان قوات
امريكي ��ة واخ ��رى تابع ��ة للتحال ��ف م�ستم ��رة
بتنفيذ مه ��ام تدريب وعملي ��ات مكافحة ارهاب
مب�شاركة ق ��وات كومان ��دوز عراقي ��ة .وقال ان
�أي قرارات نهائية �ستكون من�سقة مع احلكومة
العراقي ��ة  .وق ��ال اجل�ن�رال ان ��ه كلم ��ا ازدادت
الق ��وات العراقي ��ة كف ��اءة ،كلما كان ��ت احلاجة
لقوات التحالف �أقل .
 عن� :أ�سو�شييتدبر�س
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�أكدوا �أن �أعداد الم�صابين بين ال�سكان المحليين يفوق بكثير الأرقام ُ

�أهالي ذي قار يحذرون من كارثة وبائية بعد ارتفاع معدالت وفيات الم�صابين بالكورونا
 ذي قار  /ح�سني العامل
ح� � ّذر �أهايل حمافظة ذي ق ��ار وعدد من
النا�شط�ي�ن �أم� ��س الأول الثالث ��اء ( 7
مت ��وز  ) 2020من كارثة وبائية  ،وذلك
بع ��د ارتفاع مع ��دالت وفي ��ات امل�صابني
بالكورون ��ا خ�ل�ال الأ�سب ��وع الأول من
مت ��وز احل ��ايل  ،وفيما انتق ��دوا طريقة
تعاط ��ي وزارة ال�صح ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا
ال�صحية م ��ع جائحة كورون ��ا � ،شددوا
على �ضرورة رف ��د امل�ؤ�س�سات ال�صحية
باملزي ��د م ��ن املخت�ب�رات والأجه ��زة
احلديثة و�إعداد برامج لتطوير مهارات
الكوادر الطبية والتمري�ضية.
وق ��ال املراق ��ب الإعالم ��ي و�س ��ام
ال�سي ��د طاه ��ر للم ��دى �إن " الإج ��راءات
احلالي ��ة الت ��ي تتبناه ��ا وزارة ال�صحة
وم�ؤ�س�ساته ��ا ال�صحي ��ة �أخ ��ذت ت�سه ��م
بانت�ش ��ار الكورون ��ا  ،فت�أخ ��ر نتائ ��ج
الفح�ص املخت�ب�ري للم�شتبه ب�إ�صابتهم
باملر�ض لنح ��و �أ�سبوع ومن دون حجز
امل�شتبه به ��م يجعل امل�صاب�ي�ن يتنقلون
على راحتهم ويالم�سون من ي�شا�ؤون"،
مبين� � ًا �أن " ما يفاق ��م امل�شكلة هو وجود
حاالت م�شتب ��ه ب�إ�صابتها م ��ن منت�سبي
الق ��وات الأمني ��ة وامل�ؤ�س�سات ال�صحية
وغريه ��ا م ��ن الدوائر التي تك ��ون على
متا�س مع املواطنني ".
و�أ�شار طاهر اىل �أن " ت�أخر �إعالن نتائج
الفح�ص املختربي للحاالت امل�شتبه بها
�أ�سه ��م ب�صورة كب�ي�رة بانتقال العدوى
وتف�شي املر�ض " ،منوه ًا اىل �أن " نتائج
الفحو� ��ص املختربي ��ة للأي ��ام الأخرية
�أظهرت �أن ن�صف �أعداد احلاالت امل�شتبه
بها م�صابة بالفايرو�س".
و�أ�ضاف املراقب االعالمي " هذا ناهيك
عن احلاالت الت ��ي مازالت قيد الفح�ص
والت ��ي ت�ش ��كل �أ�ضعاف� � ًا م�ضاعف ��ة م ��ن
احل ��االت املفحو�ص ��ة " ،مبين� � ًا �أن "
النم ��اذج املفحو�ص ��ة على �سبي ��ل املثال
يف حمافظة ذي قار ليوم  6متوز بلغت
( )251منوذج� � ًا يف ح�ي�ن النماذج التي

مازالت قيد الفح�ص تبلغ  1000منوذج
".
و�أردف طاهر " فيما بلغ عدد الإ�صابات
يف ذل ��ك الي ��وم  183م�صاب ًا م ��ن �أ�صل
 251منوذج� � ًا مت فح�صه ��ا  ،يف ح�ي�ن
بلغت �أع ��داد الوفي ��ات  17حال ��ة وعدد
ح ��االت ال�شف ��اء  225حال ��ة يف الي ��وم
املذك ��ور " ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " احل ��االت
امل�شتب ��ه با�صابته ��ا ومل تظه ��ر نتائجها
ت�شكل م�صدر ًا خطري ًا لن�شر الوباء ".
و�أو�ض ��ح املراق ��ب الإعالم ��ي �أن "
كل م�ص ��اب مل يت ��م حج ��ره ميك ��ن �أن
يت�سب ��ب ب�إ�صابة نحو � 10أ�شخا�ص من
املالم�سني بح�س ��ب التقديرات ال�صحية
" ،منوه� � ًا اىل �أن " املخت�ب�رات يف
امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة يف حمافظ ��ة ذي
ق ��ار التي ت�ضم �أكرث م ��ن مليوين ن�سمة
ال تتنا�سب مع �أعداد ال�سكان وال تغطي
احلاجة الفعلية للمحافظة ".
و�أ�ش ��ار طاه ��ر اىل �أن " مع ��دالت وف ��اة
امل�صاب�ي�ن بكورون ��ا امل�سجل ��ة خ�ل�ال
الأ�سب ��وع الأول م ��ن �شه ��ر مت ��وز يف
حمافظ ��ة ذي قار باتت تف ��وق املعدالت
العاملية املعتمدة بنحو � 5أ�ضعاف وهي
تقرتب من  10باملئ ��ة من عدد امل�صابني
" ،مبين ًا �أن " املعايري الدولية ملعدالت
الوفاة بفايرو�س الكورونا هي  2باملئة
تقريب ًا".
و�أو�ض ��ح املراقب االعالم ��ي �أن " �أعداد
املتوف�ي�ن خالل الأ�سب ��وع املذكور كانت
بواقع  94حالة وفاة مقابل  1165حالة
�إ�صاب ��ة بح�سب بيانات دائرة �صحة ذي
قار للأيام من (  6 – 1متوز ) " ،م�ؤكد ًا
�أن " ه ��ذه الأعداد باتت مقلق ��ة لل�سكان
املحليني ".
و�أ�ض ��اف املراق ��ب الإعالم ��ي �أن "
واق ��ع امل�ست�شفي ��ات واملراك ��ز اخلا�صة
مبعاجل ��ة امل�صاب�ي�ن بالكورون ��ا بات ��ت
ت�ش ��كل خط ��ر ًا عل ��ى حي ��اة املراجع�ي�ن
نتيج ��ة الزح ��ام و�ضع ��ف االهتم ��ام
وع ��دم ال�سيط ��رة على حرك ��ة وتواجد
مرافقي امل�صاب�ي�ن الراقدين يف ردهات

المختصر

حقوق الإن�سان :لن يتم
الك�شف عن قتلة الها�شمي
� أفاد ع�ضو مفو�ضية حقوق االن�سان علي
البيات���ي يف لقاء متلفز ،ب�أنه لن يتم الك�شف
ع���ن قتلة اخلب�ي�ر الأمني ه�ش���ام الها�شمي،
الذي اغتيل م�س���اء الإثنني املن�صرم بالقرب
من منزله يف منطقة زيونة ببغداد.
البيات���ي يف معر����ض حديث���ه �أو�ض���ح �أن
مفو�ضي���ة حق���وق االن�س���ان المتل���ك ح���ق
التحقيق مع املجرمني ،فيما بني �أنها معنية
مبراقب���ة العم���ل احلكوم���ي جت���اه حق���وق
االن�سان.
هذا و�أكد على عدم ا�ستطاعتهم ب�أن يكونوا
بدي ًال ل���وزارة الداخلي���ة �أو الأمن الوطني،
مبين��� ًا ارتباطه���م بالربمل���ان وامل�ؤ�س�س���ات
العاملي���ة النظ�ي�رة ،ولفت �إىل �أن���ه الميكنهم
التدخل بق�ضايا االغتياالت ب�شكل مبا�شر.
واع�ت�رف البياتي بوج���ود تق�صري يف عمل
امل�ؤ�س�سات الأمنية.
وح���ول مالب�س���ات ك�ش���ف جرمي���ة اغتي���ال
الها�شمي قال البياتي �أن "الت�أثري ال�سيا�سي
�سيك���ون موج���ود ًا عل���ى عم���ل اجله���ات
الأمني���ة" ،جازم ًا ب�أنه "لن يت���م الك�شف عن
اجلن���اة الذين قتلوا الها�شم���ي ،فعمل جلنة
ك�ش���ف مقتل���ه لن يختل���ف عن عم���ل اللجان
ال�سابقة.

جلنة الرتبية :الوزير
وافق على قرار حول
امتحانات املراحل املنتهية
� أعلن���ت جلن���ة الرتبي���ة النيابية�،أم����س
الأربع���اء ،ع���ن موافق���ة وزارة الرتبية على
اج���راء االمتحان���ات النهائي���ة للمراح���ل
املنتهية ح�سب املنطقة اجلغرافية.
وذك���ر ع�ض���و اللجن���ة عبا����س الزامل���ي يف
بي���ان تلق���ت امل���دى ن�سخة من���ه �أن "وزير
الرتبي���ة واف���ق عل���ى اج���راء االمتحان���ات
النهائي���ة للمراح���ل املنتهية ح�س���ب املنطقة
اجلغرافي���ة �أي طالب الأق�ضي���ة والنواحي
�ستج���رى امتحاناتهم يف مدار�س �أق�ضيتهم
ونواحيهم ملا تقت�ضيه املرحلة ومتا�شي ًا مع
�إجراءات وزارة ال�صحة".

حمافظ بغداد يخاطب
الأجهزة الأمنية ب�ش�أن
املولدات الأهلية

 خاط���ب حماف���ظ بغ���داد حمم���د جاب���ر
العطا�،أم����س االربع���اء ،الأجه���زة الأمني���ة
ملتابعة املخالفني من �أ�صحاب املولدات.

امل�ست�شف ��ى" ،و�أردف " ه ��ذا ناهيك عن
الأزم ��ات املتالحقة والنق� ��ص احلا�صل
يف الأوك�سج�ي�ن الطب ��ي والأدوي ��ة
وم�ستلزمات الفح�ص املختربية ".
و�أ�شار طاهر اىل �أن " االهايل وال�سيما
امل�صاب ��ون بالكورونا �أخ ��ذوا يعزفون
ع ��ن الرق ��ود يف امل�ست�شفي ��ات واملراكز
املذك ��ورة ويف�ضل ��ون احلج ��ر املن ��زيل
وه ��ذا م ��ا �أ�سه ��م ه ��و الآخ ��ر بانت�ش ��ار
الإ�صاب ��ات ب�ي�ن �أف ��راد �أ�س ��رة املري�ض
واملقرب�ي�ن من ��ه" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "
امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية بات ��ت عاجزة عن
حتدي ��د حجم امل�شكل ��ة والعدد احلقيقي
للم�صاب�ي�ن نتيجة جل ��وء امل�صابني اىل
احلجر املنزيل والع ��زوف عن مراجعة

وقال اعالم املحافظة يف بيان� ،إن "املحافظ
خاطب قيادة عمليات بغداد وقيادة ال�شرطة
االحتادي���ة ،وجه���از الأمن الوطن���ي وقيادة
�شرط���ة حمافظ���ة بغ���داد ومديري���ة جن���دة
بغ���داد ب�أهمي���ة التع���اون والتن�سي���ق م���ع
ر�ؤ�س���اء الوحدات الإداري���ة وح�سب الرقعة
اجلغرافية ملتابعة التزام �أ�صحاب املولدات
وحما�سب���ة املخالف�ي�ن منه���م ،خا�ص���ة بع���د
من���ح ال�سيد املحاف���ظ �صالحية حتديد �سعر
االمبري للقائممقام ومدير الناحية".
و�أ�ش���ار العط���ا اىل �أن "الوح���دات االدارية
التابع���ة لها م�ستم���رة يف متابعة وحما�سبة
املخالف�ي�ن م���ن �أ�صح���اب املول���دات و�أخ���ذ
تعه���دات خطية بااللت���زام وفر�ض عقوبات
وفق ًا لل�سياقات القانونية".
و�أك���د العط���ا �أن "ع���دم حت�س���ن الكهرب���اء
(الوطنية) والتذب���ذب احلا�صل يف �ساعات
التجهي���ز ،ول���د �ضغوط���ات كب�ي�رة عل���ى
املحافظة ووحداتها الإدارية يف �إدارة ملف
املولدات بالرغم م���ن دورها ال�ساند لوزارة
الكهرباء ولي����س الأ�سا�س���ي" ،داعيا وزارة
الكهرب���اء اىل "حتمل م�س�ؤولياتها لتخفيف
ال�ضغط احلا�صل على املحافظة".

ت�صعد لهجتها
الكهرباء
ّ
بعد تهديدات من
املحافظني :املحطات
للدولة
� أك���دت وزارة الكهرباء�،أم����س الأربعاء،
جت���اوز بع����ض املحافظات عل���ى احل�ص�ص
املق���ررة له���ا ،فيما �أ�ش���ارت اىل �أنه���ا متتلك
ملفات دفاعية �ضد �شكاوى املحافظني.
وقال املتحدث با�س���م الوزارة �أحمد مو�سى
�إن "رئي����س ال���وزراء اجتم���ع م���ع الهيئ���ة
التن�سيقي���ة العليا ل�ش����ؤون املحافظات  ،مت
من خالله حتديد ح�ص�ص املحافظات".
و�أ�ض���اف �أن "بع����ض املحافظ���ات تتج���اوز
عل���ى احل�ص���ة املقررة له���ا و بالت���ايل ت�ؤثر
�سلب��� ًا عل���ى ح�ص�ص املحافظ���ات الأخرى"،
م�شري ًا اىل �أن "هناك العديد من املحافظات
ال تلت���زم بح�ص�صه���ا ،لأنه���ا متتلك حمطات
توليدية وتعتربها من حقها".
وب�ي�ن �أن "املحط���ات الكهربائي���ة ه���ي بنى
حتتي���ة للحكوم���ة املركزي���ة ولي�س���ت تابعة
للحكومات املحلية" ،الفت ًا اىل �أن "الوزارة
متتل���ك ملف���ات دفاعية �ستقن���ع املحكمة �ضد
املحافظني امل�شتكني".
ي�ش���ار اىل �أن بع����ض احلكوم���ات املحلي���ة
ه���ددت برف���ع دع���اوى ق�ضائية �ض���د وزارة
الكهرب���اء لع���دم التزامه���ا بتزوي���د الطاق���ة
�ضمن احل�ص�ص املقررة ح�سب قولهم.

امل�ؤ�س�سات ال�صحية".
و�أو�ضح املراق ��ب الإعالمي �أن " وزارة
ال�صحة وم�ؤ�س�ساته ��ا ال�صحية تتعامل
م ��ع امل�شكل ��ة ب�أ�سالي ��ب وط ��رق بدائية
تع ��ود اىل �سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي
" ،داعي� � ًا " وزارة ال�صحة اىل حتديث
قدراته ��ا وتطوي ��ر كوادره ��ا الطبي ��ة
والتمري�ضي ��ة مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع حجم
امل�شكلة ".
ون ��وّ ه طاه ��ر اىل �أن " ع ��دد امل�صاب�ي�ن
بفايرو� ��س كورون ��ا م ��ن منت�سب ��ي
امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة يف ذي ق ��ار بل ��غ
�أك�ث�ر م ��ن  200منت�سب ُي�ش ��كل الأطباء
واملمر�ض�ي�ن �أك�ث�ر م ��ن  60باملئ ��ة منهم
وه ��ذا ي�ؤك ��د وج ��ود خل ��ل كب�ي�ر ك ��ون

امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة �أخ ��ذت تفق ��د
حماربيها يف ذروة املواجهة مع الوباء
".
و�أع ��رب طاه ��ر ع ��ن قلق ��ه م ��ن ت ��ردي
الأو�ض ��اع ال�صحي ��ة يف ذي ق ��ار قائ�ل ً�ا
�أن " حمافظة ذي ق ��ار مقبلة على كارثة
�إن ظ ��ل �أداء امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة على
م ��ا ه ��و علي ��ه " ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �ضرورة
رف ��د امل�ؤ�س�سات ال�صحي ��ة يف املحافظة
باملزي ��د م ��ن املخت�ب�رات والأجه ��زة
احلديثة و�أعداد برامج لتطوير مهارات
الكوادر الطبية والتمري�ضية".
و�أ�شار املراقب الإعالمي �أن " امل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة مازال ��ت حت ��ى الآن ت�ستخدم
الطريق ��ة الدفاعي ��ة يف مواجه ��ة وب ��اء

الكورون ��ا حي ��ث تعتم ��د عل ��ى مراجعة
املري� ��ض للم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة وق ��د
ف�شل ��ت يف ذل ��ك " ،مبين� � ًا �أن " مواجهة
جائح ��ة كورون ��ا تتطل ��ب ن�ش ��ر ف ��رق
ميدانية يف الأحياء ال�سكنية وب�صورة
وا�سع ��ة لغر�ض فح�ص املواطنني ف�ض ًال
عن تهيئة �أماك ��ن مالئمة حلجز امل�شتبه
ب�إ�صابتهم وحجر امل�صابني".
وك�شف طاه ��ر �أن " �أعداد امل�صابني بني
ال�س ��كان املحليني يفوق بكث�ي�ر الأرقام
املعلن عنه ��ا كون امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية
مل ُتفعل تواجدها امليداين يف التعاطي
م ��ع امل�شكل ��ة ومل تب ��ادر اىل �إح�ص ��اء
امل�صاب�ي�ن يف املنازل لتع ��رف �أعدادهم
احلقيقي ��ة  ،وبالت ��ايل و�ض ��ع احلل ��ول

الناجع ��ة للم�شكل ��ة" ،داعي� � ًا " وزارة
ال�صح ��ة اىل مالم�س ��ة الواقع والتعامل
مع الوب ��اء ب�صورة جدي ��ة تتنا�سب مع
املخاط ��ر احلقيقي ��ة ولي�س كم ��ا تتعامل
مع االنفلونزا".
وكان الأه ��ايل يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
والنا�شط ��ون عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي قد �أعربوا م�ؤخر ًا عن قلقهم
ال�شدي ��د م ��ن تفاق ��م جائح ��ة كورون ��ا ،
م�شريي ��ن اىل �أن �صفحاتهم على مواقع
التوا�صل االجتماعي باتت كاملقربة من
كرثة ما ين�شر فيه ��ا من ا�سماء وحاالت
الوفاة ونعي املتوفني.
ويف حدي ��ث للم ��دى ي ��رى مدي ��ر ع ��ام
�صحة ذي قار الدكتور ح�سني الكنزاوي
�أن " معدالت الوف ��اة امل�سجلة حالي ًا يف
حمافظ ��ة ذي قار تبل ��غ  1,3باملئة وهي
�أقل من املعايري املعتمدة دولي ًا واملحددة
بـ  2باملئة " ،مبينا �أن " حمافظة ذي قار
�شهدت خ�ل�ال �شه ��ر حزي ��ران املن�صرم
ال ��ذروة االوىل م ��ن الإ�صابة بفايرو�س
كورون ��ا وبلغ ��ت خالل الأي ��ام الأخرية
قمة الذروة ".
ورج ��ح الكن ��زاوي �أن " ت�شه ��د الأي ��ام
القادم ��ة هبوط� � ًا تدريجي� � ًا يف ع ��دد
الإ�صاب ��ات " ،حم ��ذر ًا يف الوق ��ت
نف�س ��ه م ��ن ذروة �أخ ��رى �سي�شهده ��ا
الع ��امل اجمع خ�ل�ال �شهر ايل ��ول املقبل
و�ست�شه ��د ارتفاع ًا �أكرب بعدد الإ�صابات
والوفيات".
وك�ش ��ف مدير ع ��ام �صحة ذي ق ��ار �أن "
حمافظة ذي ق ��ار متر بو�ضع ا�ستثنائي
يتطل ��ب ا�ستجابة طارئة م ��ن احلكومة
املركزية ملواجهة الوب ��اء"  ،م�شري ًا اىل
�أن ��ه " ومن ��ذ ت�سل ��م مه ��ام من�صب ��ه قبل
نح ��و �أ�سبوع�ي�ن با�شر وبالتع ��اون مع
الأهايل بفتح مراكز ا�ستقبال للم�صابني
بفايرو� ��س كورونا يف جميع الوحدات
الإدارية يف املحافظة لغر�ض معاجلتهم
وحجرهم عند ال�ضرورة قرب مناطقهم
ال�سكنية وكذلك لتخفي ��ف ال�ضغط على
امل�ست�شفى الرئي�س حلجر امل�صابني".

منظمة دولية :قرابة  5ماليين عراقي تحت خط الفقر جراء كورونا

خلية الأزمة تدعو �إلى "اال�ستنفار" :دخلنا مرحلة
جديدة من المعركة �ضد الفايرو�س القاتل!
 متابعة املدى

�أكدت خلية الأزمة
النيابية�،أم�س الأربعاء،
الدخول يف مرحلة تف�شي وباء
كورونا ،فيما �أ�شارت �إىل �أن هذه
املرحلة تتطلب ا�ستعدادات
جديدة.
وقال ع�ضو خلية الأزمة
النيابية ح�سن خالطي �إن
"العراق دخل يف مرحلة
جديدة وهي مرحلة تف�شي
وباء فايرو�س كورونا ،على
الرغم من اتخاذ جميع
الإجراءات الالزمة" ،م�شرياً
�إىل �أن "هذه املرحلة تتطلب
ا�ستعدادات جديدة".

و�أ�ض ��اف �أن "وزارة ال�صح ��ة اتخ ��ذت
خطة جيدة بتو�سيع عدد الأ�سرة ،ف�ض ًال
عن اتخاذه ��ا �أماكن لدع ��م امل�ست�شفيات
".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "اخلط ��ط املتبعة جيدة
مع �ضرورة �إعداد وجتهيز امل�ست�شفيات
ال�سيم ��ا نح ��ن الآن �أم ��ام واق ��ع جدي ��د
يتطلب اتخاذ خطوات �سريعة".
وب�ّي�نّ �أن "ق�ضاي ��ا امل�ستلزم ��ات الطبية
يج ��ب �أن ت�ؤخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار ،و�أن
يح�س ��ب ح�سابها ويت ��م توفرها ب�أعداد
ا�ضافي ��ة وكب�ي�رة حت�سب� � ًا للح ��االت
املقبلة".
وب�ي�ن �أن "ا�ستنف ��ار جه ��ود ال ��وزارات
الأخرى يج ��ب �أن تكون حا�ضرة �ضمن
�إج ��راءات وزارة ال�صحة" ،الفت ًا �إىل �أن
"وزارات ال�صناعة والداخلية والدفاع
والكهرباء والنفط ميكن �أن تدعم وزارة
ال�صحة بق�ضايا لوج�ستية حتتاجها يف
خطتها املقبلة".

و�أك ��د خالط ��ي� ،أن "�إجراء ع ��دم فر�ض
احلظ ��ر ال�شامل ،واقع ��ي ويتنا�سب مع
احلالة املوج ��ودة" ،مبين� � ًا �أن "املعركة
م ��ع الفايرو� ��س طويل ��ة ويج ��ب �أن
يبق ��ى الأ�سا� ��س ه ��و اتب ��اع الإجراءات
الوقائية".
من جهته ��ا حددت وزارة ال�صحة�،أم�س
الأربع ��اء� ،ضوابط ا�شرتط ��ت االلتزام
به ��ا �أثن ��اء �سف ��ر املواطن�ي�ن م ��ن و�إىل
العراق.
وت�ضمن ��ت ال�ضواب ��ط ،وف ��ق وثيق ��ة
اطلع ��ت عليه ��ا امل ��دى فح� ��ص جمي ��ع
الوافدي ��ن �سريري� � ًا ،وب�ش ��كل �سري ��ع،
ويف حال ��ة عدم وجود �أعرا�ض ونتيجة
الفح� ��ص �سالب ��ة فيت ��م اج ��راء احلج ��ر
املن ��زيل� ،أو الإحالة �إىل امل�ست�شفى ،يف
حال ظهور �أعرا�ض املر�ض.
فيما قالت منظمة الطفولة "اليون�سيف"
التابعة للأمم املتحدة �أم�س االربعاء �إن
قرابة  5ماليني عراقيني ا�صبحوا حتت
خط الفقراء جراء تف�شي ظهور جائحة
كورونا.
وقال ��ت املنظم ��ة يف تقرير له ��ا �أن زهاء
 4.5ملي ��ون عراق ��ي ( )%11.7دفع ��وا
�إىل م ��ا دون خط الفق ��ر نتيجة جلائحة
كورون ��ا وم ��ا جن ��م عنه ��ا م ��ن �آث ��ار
اجتماعية واقت�صادية.
كم ��ا ت�سبب ��ت يف اخل�سائ ��ر الكبرية يف
الأعمال والوظائف ،وارتفاع الأ�سعار،
يف ارتفاع معدل الفقر الوطني من %20
يف � 2018إىل  ،%31.7ح�سب املنظمة.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل �أن ��ه م ��ع الن�سب ��ة
الإ�ضافي ��ة ممن وقع ��وا حتت خط الفقر
والبالغة  ،%15.8ف�إن الأطفال هم الأكرث
ت�أثر ًا بالأزمة .بينما كان طفل واحد من
كل خم�س ��ة �أطفال يعاين م ��ن الفقر قبل
الأزمة ،ف�إن الن�سبة قد ت�ضاعفت تقريب ًا
�إىل طفل�ي�ن من �أ�صل خم�س ��ة �أطفال �أي
( )%37.9مع بداية الأزمة.
وتاب ��ع التقري ��ر �أن  %42م ��ن ال�س ��كان
ي�صنف ��ون على �أنهم م ��ن الفئات اله�شة،
�إذ يواجه ��ون خماط ��ر �أعل ��ى كونه ��م
يعان ��ون من احلرمان م ��ن حيث العديد
من الأبع ��اد ،ولي�س من ُبع ��د واحد مما

يل ��ي :التعلي ��م ،وال�صح ��ة ،والظ ��روف
املعي�شية ،والأمن املايل.
ون ��وّ ه التقرير اىل ان انقطاع اخلدمات
وتبن ��ي �سرتاتيجيات التكي ��ف ال�سلبي
م ��ن قب ��ل الأ�سر الفق�ي�رة ،م ��ن �ش�أنه �أن
يزي ��د احلرم ��ان م ��ن �سب ��ل الرفاهي ��ة،
وزيادة التفاوت وال �سيما بني الأطفال
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ح� � ّذرت �شخ�صي ��ات
�سيا�سي ��ة وحكومية �أم� ��س  ،من كارثة
�صحي ��ة يف حمافظ ��ة نين ��وى (�شمال)،
بالتزام ��ن مع ت�صاعد مع ��دالت الإ�صابة
بفايرو� ��س كورون ��ا يف املحافظ ��ة،
م�ؤكدي ��ن �أن ا�ست�ش ��راء الف�س ��اد داخ ��ل
املنظوم ��ة ال�صحي ��ة ونف ��وذ ملي�شي ��ات
وجهات �سيا�سي ��ة يحوالن دون و�صول
الأدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات ال�صحي ��ة �إىل
املراكز وامل�ست�شفيات.
وانطلق ��ت حم�ل�ات نظمته ��ا م�ساج ��د
وحم�ل�ات �شبابية على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،يف مدين ��ة املو�ص ��ل،
لتوف�ي�ر م�ستلزم ��ات طارئ ��ة للمر�ضى،
و�إن�ش ��اء م�ست�شف ��ى مي ��داين لع�ل�اج
امل�صاب�ي�ن بالفايرو�س ،و�ش ��راء �أجهزة
الأوك�سجني.
وق ��ال م�س� ��ؤول يف دي ��وان حمافظ ��ة
نين ��وى� ،إن "القط ��اع ال�صحي يحت�ضر
ب�سبب الف�س ��اد" ،وك�شف �أن "امل�صابني
بفايرو� ��س كورون ��ا �ص ��اروا يف�ضلون
البق ��اء يف البي ��وت عل ��ى الذه ��اب �إىل
امل�ست�شفي ��ات� .ضغ ��وط امللي�شي ��ات
وجه ��ات �سيا�سي ��ة مقرب ��ة م ��ن احل�شد
ال�شعب ��ي حال ��ت دون جن ��اح حماف ��ظ
نين ��وى ،جنم اجلبوري ،يف �إقالة مدير
�صح ��ة املحافظ ��ة ف�ل�اح الطائ ��ي ،رغ ��م
وجود ملفات ف�ساد بحقه".
وو�ص ��ف حماف ��ظ نين ��وى الأ�سب ��ق
�أثيل النجيف ��ي امل�شكلة ال�صحي ��ة ب�أنها
"كبرية جد ًا" ،م�ضيف� � ًا � ،أن املواطنني
مل يع ��ودوا يعتم ��دون عل ��ى امل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة احلكومي ��ة ،بل عل ��ى القطاع
اخلا� ��ص ،وبع�ض املواطن�ي�ن يعتمدون
على التربع ��ات يف تلبي ��ة االحتياجات
ال�صحي ��ة ملواجه ��ة وب ��اء كورون ��ا،
وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة عاج ��زة متام ًا عن
تقدمي �أي �ش ��يء ب�سبب تقا�سم امل�صالح

بني اجله ��ات وال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية
املتنف ��ذة وامللي�شي ��ات املوج ��ودة يف
املحافظة ،والت ��ي تفر�ض �سلطتها بقوة
ال�سالح.
و�أ�ض ��اف النجيف ��ي �أن "�سوء اخلدمات
ال�صحي ��ة يف نين ��وى ال يقت�ص ��ر عل ��ى
الف�س ��اد و�سيط ��رة اجلماع ��ات امل�سلحة
عل ��ى الق ��رار ،ب ��ل ميت ��د �إىل اختي ��ار
�شخ�صي ��ات بعينه ��ا لأنه ��ا مدعومة من
قبل جهة ،وهذا ما �سبب �أ�ضرار ًا كبرية
يف القط ��اع ال�صح ��ي ،وعل ��ى احلكومة
التدخ ��ل �سريع� � ًا ملن ��ع انهي ��ار النظ ��ام
ال�صح ��ي ب�ش ��كل كام ��ل ،ومن ��ع وق ��وع
كوارث �إن�سانية و�صحية".
وقالت النائبة عن حمافظة نينوى نورة
البج ��اري� ، ،إنه "من ��ذ حترير املحافظة
م ��ن �سيطرة تنظي ��م داع� ��ش ،كان هناك
�إهم ��ال حكومي كبري للواق ��ع ال�صحي،
ورغ ��م الدعم الدويل لإع ��ادة ت�أهيل هذا
القط ��اع ،لكن مل تعرف املو�صل م�ساعي
حكومي ��ة حقيقية ،ب ��ل �إن بع�ض �أموال
امل�ساع ��دات الدولي ��ة واملحلي ��ة كان ��ت
تذه ��ب �إىل جي ��وب جه ��ات وجماع ��ات
متنفذة".
وبين ��ت البج ��اري �أن "نين ��وى تعي� ��ش
الي ��وم واقع� � ًا �صحي� � ًا �شبه منه ��ار ،مع
وج ��ود الف�س ��اد وال�سالح خ ��ارج �سلطة
الدول ��ة ،وم ��ع ع ��دم وج ��ود �أي حت ��رك
حكوم ��ي لإنقاذها من كارث ��ة �صحية قد
يدف ��ع ثمنه ��ا كثري من املواطن�ي�ن ،لعدم
وج ��ود نظام �صحي ق ��ادر على مواجهة
الأزم ��ة .ن ��واب نين ��وى �سيك ��ون له ��م
موق ��ف لإنق ��اذ الواقع ال�صح ��ي ،ومنع
ح�صول ك ��وارث �إن�ساني ��ة ب�سبب وباء
كورون ��ا ،وهذا احل ��راك �سيك ��ون على
�صعي ��د احلكوم ��ة املحلي ��ة ،واحلكومة
املركزية يف بغداد".
وق ��ال �أحم ��د عبا� ��س احلم ��داين ،الذي
�أ�صي ��ب بفايرو� ��س كورون ��ا قب ��ل �أيام
يف �إح ��دى �ضواح ��ي املو�ص ��ل �إنه ترك
امل�ست�شف ��ى �إىل منزل ��ه ،وحج ��ر نف�سه،
وب ��د�أ ب�أخ ��ذ ع�ل�اج و�صف ��ه �صديق ��ه
الطبيب ،مبين ��ا �أن كثريين مثله ،ولذلك
فمن الطبيعي �أن تك ��ون ن�سبة الوفيات
عالية يف العراق.
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ب�شار ر�سن يوا�صل م�سل�سل عرو�ضه المتم ّيزة مع بير�سبولي�س

كلمة صدق
 حممد حمدي

 ال���ف���ي���زا حت���ك���م ان�������ض���م���ام �أجم������د وع���ل��اء ل��ك��ت��ي��ب��ة ب���ط���ل ال��������دوري ال��ك��وي��ت��ي

 بغداد  /حيدر مدلول
تتجه الأنظار يف ال�ساعة ال�ساد�سة وخم�سة
و�أربع�ي�ن دقيق ��ة م�س ��اء غ ��د اجلمع ��ة اىل
ملع ��ب (جو�س ��تاري�ش ف ��والذ) ملدينة تربيز
حي ��ث حتت�ض ��ن ق ّم ��ة كروي ��ة ناري ��ة بدون
جمهور جتمع فريق بري�س ��بولي�س مت�صدّر
الرتتيب بر�صيد  50نقطة مع م�ضيّفه فريق
ما�ش�ي�ن �س ��ازي تربي ��ز الرابع بر�ص ��يد 40
نقطة يف افتتاح مناف�س ��ات اجلولة الرابعة
والع�ش ��رين م ��ن ال ��دوري الإي ��راين املمتاز
الذي عاود االنطالق يوم الرابع والع�شرين
من �ش ��هر حزيران املا�ض ��ي بعد فرتة توقف
ا�س ��تم ّرت ملدة �أربعة �أ�ش ��هر ب�س ��بب ّ
تف�ش ��ي
فايرو� ��س كورون ��ا امل�س ��تجد يف العا�ص ��مة
طهران واملحافظات .
ويتط ّل ��ع �ص ��انع �ألع ��اب املنتخ ��ب الوطن ��ي
لكرة القدم ب�ش ��ار ر�س ��ن بنيان املحرتف يف
�ص ��فوف فريق بري�س ��بولي�س الإيراين منذ
ي ��وم � 11آب  2017وزم�ل�ا�ؤه اىل حتقي ��ق
فوز ثالث على التوايل منذ يوم  28حزيران
املا�ضي من �أجل املحافظة على ال�صدارة يف
�إطار رحلته للدفاع ع ��ن اللقب للم ّرة الثالثة
على التوايل يف ّ
ظل الروح املعنوية العالية
الت ��ي يتم ّتع ��ون بها خ�ل�ال الف�ت�رة احلالية
التي �ستكون البوابة نحو اال�ستعداد ب�شكل
�أمثل للجوالت الأربع املتبقية بالدور الأول
يف منطقة الغرب بدوري �أبطال �آ�س ��يا لكرة
القدم  2020حل�ساب املجموعة الثالثة التي
ّ
يحتل فيه ��ا املركز الرابع والأخري بر�ص ��يد
ً
ّ
نقطة واحدة متخلفا بفارق خم�س نقاط عن
فريق التعاون ال�سعودي املت�صدّر ونقطتني
فقط عن الو�صيف الدحيل القطري وبفارق
الأه ��داف عن ال�ش ��ارقة الإماراتي �ص ��احب
املركز الثالث .
ووا�ص ��ل النجم ب�شار ر�س ��ن بنيان م�سل�سل
عرو�ض ��ه املتميّزة من ��ذ بداية امل�س ��ابقة يف
املو�سم احلايل مع فريق بري�سبولي�س حامل
اللقب بحكم �أنه من �أبرز الأوراق املهمّة التي
ي�ستخدمها املدرب يحيى املحمدي �سواء يف
زجه ا�سا�سي ًا منذ البداية �أو �إ�شراكه كالعب
بدي ��ل ناج ��ح يف ال�ش ��وط الث ��اين ،وهذا ما
ح ��دث يف املباراتني املا�ض ��يتني �أمام فريقي
بايكان و�ش ��اهني بو�ش ��هر حيث ا�سهم ب�شار
يف �ص ��ناعة �س ��ت نق ��اط غالية �أ�س ��همت يف
زيادة ر�ص ��يده اىل  50نقطة ويعترب �أف�ضل
العب حمرتف يف نظر ال�صحافة الريا�ضية
الإيراني ��ة من ��ذ مو�س ��م  2018-2017برغم
حقوق ��ه املالي ��ة املرت ّتب ��ة ل ��ه بذ ّم ��ة جمل� ��س
�إدارة النادي ،حيث يتم ّنى �أن يخطف فريقه

اللق ��ب املحلي للم ��رة الثالثة الذي �س ��يكون
خت ��ام رحلت ��ه يف الدوري الإي ��راين املمتاز
يف ظ � ّ�ل الرغبة اجلاحمة له بخو�ض جتربة
االح�ت�راف يف الق ��ارة الأوروبية باملو�س ��م
. 2021-2020
و�أرتدى �صانع �ألعاب املنتخب الوطني لكرة
القدم فانيلة حتمل �صورتي املرحومني �أحمد
را�ض ��ي وعلي هادي اللذي ��ن توفيا مت�أثرين
بجائح ��ة كورونا قب ��ل مباراة باي ��كان يوم
الثامن والع�شرين من �شهر حزيران املا�ضي
التي حظيت مب�س ��اندة م ��ن بقية زمالئه يف
الفريق ا�س ��تذكار ًا ووفا ًء للخدمات اجلليلة
الت ��ي قدّمها ه� ��ؤالء جنمي الك ��رة العراقية
ال�س ��ابقني �س ��واء كانا العبني �أم مدربني �أم
�إداري�ي�ن اىل جانب م�ش ��اركته �أن�ص ��اره من
اجلماه�ي�ر لأحزانه ��ا الت ��ي تعي�ش ��ها خالل
الفرتة احلالي ��ة ،وكذلك �أنه يعتربهما قدوة

له يف م�شواره الكروي باعتباره �أحد �أبناء
الالعب ال�سابق ر�سن بنيان .
وعم ��ل ب�ش ��ار ر�س ��ن خ�ل�ال ف�ت�رة تواجده
بالعا�ص ��مة بغ ��داد منذ منت�ص ��ف �ش ��هر �آذار
املا�ض ��ي عل ��ى �إر�س ��ال ر�س ��ائل توعي ��ة اىل
�أبناء ال�شعب العراقي طالبهم فيها ب�ضرورة
الإلتزام التام بالتعليمات ال�ص ��ادرة من قبل
اللجن ��ة العليا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة الوطنية
مبجل� ��س ال ��وزراء واللج ��وء اىل احلظ ��ر
ال�ص ��حي املن ��زيل م ��ن �أج ��ل احلف ��اظ على
�س�ل�امتهم يف ظل ّ
تف�شي هذا املر�ض العاملي
اخلط�ي�ر الت ��ي يتوا�ص ��ل ع ��دد الإ�ص ��ابات
والوفي ��ات فيه اىل جانب م�ش ��اركته �ض ��من
حمل ��ة (حافظ عل ��ى ن�ش ��اطك) الت ��ي �أطلقها
االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم بهدف حتفيز
اجلماه�ي�ر للمحافظة على لياقته ��م البدنية
والت�ش ��ديد عل ��ى �أهمي ��ة الن�ش ��اط الب ��دين

وال�ص ��حة النف�س ��ية وم�س ��اعدة املجتمعات
عل ��ى مواجه ��ة �إج ��راءات احلج ��ر بق ��وة
و�صالبة.
ويحر� ��ص امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخ ��ب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم بقي ��ادة ال�س ��لوفيني
�سريت�شكو كاتانيت�ش على متابعة املباريات
الت ��ي يخو�ض ��ها ب�ش ��ار ر�س ��ن يف ال ��دوري
الإيراين املمت ��از وبقية الالعبني املحرتفني
يف الدوري ��ات الأوروبي ��ة التي ا�س ��تكملت
ن�ش ��اطها الك ��روي والدوري ��ات العربي ��ة
والأمريكي ��ة التي �س ��تعاود االنطالق خالل
الفرتة املقبلة نظر ًا لأنهم ي�ش� � ّكلون الأعمدة
الرئي�س ��ة يف املواجه ��ات الثالث امل�ص�ي�رية
�أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ كون ��غ وكمبودي ��ا
و�إي ��ران �أي ��ام  13ت�ش ��رين الأول و 12و17
ت�ش ��رين الث ��اين املقبل�ي�ن �ض ��من اجل ��والت
الثامنة والتا�سعة والعا�شرة بالدور الثاين
من مناف�سات الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة
لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل لكرة الق ��دم 2022
ونهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�س ��يا لكرة الق ��دم 2023
حل�س ��اب املجموعة الثالثة التي يت�ص� �دّرها
الع ��راق بر�ص ��يد  11نقط ��ة متفوّ ق� � ًا بفارق
نقطت�ي�ن ع ��ن البحري ��ن وخم� ��س نق ��اط عن
�إيران �ص ��احب املركز الثالث بختام اجلولة
الثالثة .
عودة الى الكويت

ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه يرت ّق ��ب جنم ��ا املنتخ ��ب
الوطن ��ي لكرة الق ��دم �أجمد عط ��وان وعالء
عبا� ��س املتواجدي ��ن حالي� � ًا يف العا�ص ��مة
بغداد ح�ص ��ولهما على ت�أ�شرية الدخول اىل
الأرا�ض ��ي الكويتي ��ة م ��ن �أجل ترتي ��ب �أمر

دخولهم ��ا ب� � ّر ًا عرب من ��ذ �س ��فوان احلدودي
لالن�ض ��مام اىل �ص ��فوف فري ��ق الكوي ��ت
مت�ص� �دّر الرتتيب وخ�ض ��وعهما اىل فح�ص
طبّي جلائحة كورونا التي �ستحدّد نتائجها
�أم ��ر ان�ض ��مامهما اىل الوح ��دات التدريبية
الت ��ي يجريه ��ا على ملعب ��ه ت�أهب� � ًا للجوالت
املتبقي ��ة ال�س ��ت م ��ن ال ��دوري الكويت ��ي
للمحرتف�ي�ن الت ��ي �س ��تعاود اال�س ��تكمال
اعتبار ًا من منت�صف �شهر �آب املقبل من دون
جمهور وفق ًا للإجراءات والتدابري ال�صحية
املفرو�ضة .
وطالبت هيئ ��ة الريا�ض ��ة الكويتية بخطاب
ر�س ��مي الأندي ��ة امل�ش ��اركة يف ال ��دوري
الكويت ��ي للمحرتف�ي�ن م ��ن �أج ��ل تزويده ��ا
ب�أ�س ��ماء الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن واملد ّرب�ي�ن
الأجان ��ب الذين حتتاج عودتهم اىل الكويت
خ�ل�ال الف�ت�رة املقبل ��ة وذل ��ك للتن�س ��يق مع
وزارة الداخلية الكويتية ال�ستخراج �سمات
الدخول اخلا�ص ��ة بهم على �أن يتم تزويدها
اخلا�ص ��ة بالراغبني
بن�س ��خ من اجل ��وازات
ّ
بالعودة ا�س ��تناد ًا اىل قرار جمل�س الوزراء
الكويتي ال�ص ��ادر يوم  15حزيران املا�ضي
والقا�ضي بعودة الن�ش ��اط الريا�ضي ح�سب
اال�شرتاطات ال�صحية .
و�س� �يُكمل املهاجم عالء عبا�س م�ش ��واره مع
فريق الكويت مت�ص� �دّر الرتتيب بر�صيد 30
نقط ��ة حت ��ى نهاية املو�س ��م احلايل مبوجب
العقد الذي �أبرمه م ��ع جمل�س الإدارة خالل
ف�ت�رة االنتق ��االت ال�ش ��توية ،فيم ��ا ي�س ��تمر
زميله �ص ��انع �ألعاب �أجمد عطوان كاظم يف
م�ش ��واره باملو�س ��م اجلدي ��د 2021-2020
حي ��ث �س ��يكون متواج ��د ًا يف اجل ��والت
املتبقي ��ة م ��ن ال ��دور الأول مبنطق ��ة الغرب
يف بطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�س ��يوي لكرة
القدم �ض ��من املجموع ��ة الثانية التي ت�ض ��م
اىل جانبه فرق الفي�ص ��لي الأردين والوثبة
ال�س ��وري واالن�ص ��ار اللبناين الذي تقدّمت
�إدارت ��ه بطلب ر�س ��مي اىل جلنة امل�س ��ابقات
يف االحت ��اد الآ�س ��يوي لكرة القدم ل�ض ��يافة
املباريات التي �ستنطلق اعتبار ًا من يوم 23
ت�شرين الأول املقبل بنظام التجمّع.
وح ّقق الالعبان �أجمد عطوان وعالء عبا�س
لقب بطولة ك�أ� ��س ويل العهد الكويتي لكرة
القدم للمرة الثامنة يف تاريخ نادي الكويت
بع ��د ف ��وزه عل ��ى غرمي ��ه التقلي ��دي فري ��ق
العربي ب ��ركالت الرتجي ��ح ( )2-3على �إثر
�إنتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل
ال�س ��لبي يف املب ��اراة النهائي ��ة عل ��ى ملعب
جابر الأحمد الدويل يوم ال�س ��ابع من �ش ��هر
كانون الثاين . 2020

كورونا ي�صيب �أمين �سر لجنة م�سابقات تطبيعية الكرة
 بغداد  /املدى
�أ�صبح �أمني �سر جلنة امل�سابقات يف الهيئة
التطبيعية الحتاد كرة القدم �ضياء ح�سني
�أحدث �ضحية ريا�ضية عراقية ت�صاب
بفايرو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19 -
بعد الفحو�صات الطبية التي خ�ضع لها من
خالل جهاز املفرا�س على �أثر ظهور �أعرا�ضها
منذ �أ�سبوع ممّا تط ّلب خ�ضوعه اىل احلجر
املنزيل ال�صحّ ي من �أجل �أخذ الدوام الالزم
مبوجب التعليمات وال�ضوابط ال�صادرة

من قبل وزارة ال�صحة الكت�ساب ال�شفاء
التام بعون من الله تعاىل .
وقال �ضياء ح�سني يف تغريدة على ح�سابه
الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك) �:أخواين و�أ�صدقائي من داخل
الو�سط الريا�ضي وخارجه� ،أجريت �أ�شعّة
املفرا�س فتبينّ �إ�صابتي بفايرو�س كورونا،
اخليرّ ون من حويل ُكرث� ،س�أحجر نف�سي
�صحي ًا يف منزيل ،بانتظار ما يمُ كن �أن
يحدث من تطوّ رات �أمتكن خاللها من
جتاوز هذا املر�ض اللعني .

وتابع يف كالمه �:أحتاج لدعواتكم الكرمية
لتجاوز هذه الأزمة ،وكلي �إميان وثقة
بق�ضاء الله فاملوت �آت وال �سلطان عليه .
وبات الزميل �ضياء ح�سني ثالث �شخ�صية
تعمل يف الهيئة التطبيعية باحتاد كرة
القدم ت�صاب بالفايرو�س ال�صيني بعد
رئي�س الهيئة �إياد بنيان ومدير الدائرة
الإعالمية يو�سف فعل وكذلك ثاين �صحفي
ريا�ضي ي�سقط �ضحية خالل يومني فقط
بعد الزميل جمعة الثامر مدير املركز
الإعالمي يف نادي النفط الريا�ضي .

ميالن ي�ستعيد �أمجاده برباعية
يوفنتو�س في  5دقائق!

 بغداد  /املدى
مت ّك ��ن فريق ميالن لك ��رة القدم من قلب
ت� ّأخره �أمام �ضيفه فريق يوفنتو�س اىل
ف ��وز ثم�ي�ن بنتيج ��ة ( )2-4يف ديرب ��ي
الك ��رة الإيطالي ��ة الذي جمعهم ��ا بدون
جمه ��ور عل ��ى ملع ��ب �س ��ان �س�ي�رو يف
اجلولة احلادية والثالثني من م�س ��ابقة
املو�س ��م احلايل ال ��ذي ع ��اود االنطالق
بع ��د ف�ت�رة ت�أجي ��ل ا�س ��تم ّر مل ��دة ثالث ��ة
�أ�شهر متتالية ب�سبب تداعيات فايرو�س
كورونا امل�ستجد .

و�س ��جّ ل ادري ��ان رابي ��و ه ��دف التق� �دّم
لفري ��ق يوفنتو�س لكرة الق ��دم بالدقيقة
 47وع ّززه زميله الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو به ��دف ثاين بعد  5دقائق فقط
ليف�س ��ح املج ��ال �أمام ال�س ��ويدي زالتان
ابراهيموفيت�ش من تقلي�ص الفارق اىل
هدف بعد �إحرازه اله ��دف الأول لفريق
مي�ل�ان من ركل ��ة جزاء بالدقيق ��ة  62ثم
�س ��جل فرانك كي�س ��ي هدف التعادل يف
الدقيق ��ة  66و�أ�ض ��اف اله ��دف الثال ��ث
مليالن رافايل لي ��از بالدقيقة  67و�أطاح
انتي ريبيت�ش ب�أحالم ال�س ��يدة العجوز

عندم ��ا جنح يف �إح ��راز اله ��دف الرابع
يف الدقيق ��ة  80لتنتهي القم ��ة الكروية
مل�ص ��لحة فريق ��ه ب�أربعة �أه ��داف مقابل
هدفني .
وحاف ��ظ فريق يوفنتو�س على �ص ��دارة
الرتتي ��ب بر�ص ��يد  75نقط ��ة م ��ن 31
مب ��اراة لعبه ��ا مت ّك ��ن من الف ��وز يف 24
وتع ��ادل يف  3وخ�س ��ر يف  ،4فيما رفع
ميالن ر�ص ��يده من النقاط  49نقطة يف
املرك ��ز اخلام� ��س م�ؤقت ًا م ��ن  31مباراة
انت�ص ��ر يف  14مب ��اراة وتع ��ادل يف 7
وخ�سر يف  10مباريات فقط .

�إعالميون في محنة!
ال يخفى على �أحد� ،إننا اليوم نعي�ش ذروة �أزمة ّ
تف�شي وباء
فايرو�س كورونا امل�ستج ّد يف العراق بدليل الأرقام الكبرية التي
ُتعلن يومي ًا من خلية الأزمة ،ومع هذه الزيادة غري املح�سوبة
يزداد ال�ضغط كثري ًا على امل�ست�شفيات ومراكز العزل واحلجر
ال�صحي التي تتط ّلب رعاية خا�صة وتوفري معدّات و�أدوية معاجلة
الفايرو�س ،ومن ال�صعوبة مبكان توفري �سرير جمهّز ملري�ض يف
هذه الظروف ال�صعبة ،والحظنا ّ
تدخل امل�س�ؤولني على م�ستوى
وزير لدى وزارة ال�صحّ ة ومديرياتها من �أجل هذا الغر�ض مع
الأخذ بنظر االعتبار �أن عدد امل�صابني من الريا�ضيني ال ي�ستهان به
وهي مالحظة جديرة بالدرا�سة واالهتمام ملعرفة ا�سبابها.
تع ّر�ض رجال الإعالم �إىل البالء �أي�ض ًا وت�ضاعفت عدد اال�صابات
لديهم ،ومنهم العاملون يف ال�صحافة والإعالم الريا�ضي ،ولكن
للأ�سف ف�إن ه�ؤالء يعانون الأم ّرين دومنا متابعة �أي م�س�ؤول
ملحنتهم حتى و�إن ّ
متت الإ�شارة اىل ذلك عرب و�سائل الإعالم ،لذلك
نتم ّنى على امل�ؤ�س�سة املهنية واالحتاد العراقي لل�صحافة الريا�ضية
�أن يُتابع حالة ال�صحفيني امل�صابني ،وت�سهيل �أمر ح�صولهم
على العالج ،وهم �أقدر على هذه املهمّة الإن�سانية النبيلةّ ،
وجل
االحرتام والتقدير لعدد من الزمالء الذين نذروا �أنف�سهم كجنود
لأداء خدمات كبرية ،ومنها احل�صول على بالزما الدم للم�صابني.
مطبّات تطبيعية
يتوقع �أغلب جنوم الكرة املعتزلني �أن الفر�صة التي تتيحها
االنتخابات املقبلة الحتاد الكرة �ستكون ح ّد ًا فا�ص ًال للعودة اىل
امل�سار ال�صحيح ،ومن بعدها العمل على جتاوز �أدران املا�ضي،
امل�شكلة �أن الأحاديث الإعالمية لرجال هذا الو�سط الريا�ضي
تكون �شكلية �أكرث منها فعلية يف زمن االنتخابات ،وتبدو �أحاديث
الكرة العراقية والأندية واملنتخبات واجلماهري "ا�ستهالكية"
يُغلفها احلر�ص �شك ًال ال م�ضمون ًا وقناعة تامة ،فبوادر ال�صراع
االنفجاري من املمكن حدوثه مع تقادم الوقت و�صدور �إ�شارات
من الهيئة التطبيعية على �آلية االنتخاب .
ً
رئي�س التطبيعية �إياد بنيان �ص ّرح مرارا �أن �أولويات عملنا هي
كتابة النظام الأ�سا�س وت�سيري �ش�ؤون الكرة العراقية ،و�إجراء
انتخابات االحتادات الفرعية والروابط ،ف�ض ًال عن �إجراء
االنتخابات القادمة ،حمدّدات تط ّرق اليها ومل ّ
يتدخل يف �أروقتها
ودهاليزها ،ف�إذا كان اله ّم الأول هو �إجراء االنتخابات ب�سال�سة
نكون قد عملنا بطريقة �شكلية اىل �أبعد احلدود دون مراجعة
أح�س بها االحتاد الدويل وو�ضع
العُقد وامل�شاكل املرتاكمة التي � ّ
لها �إطار ًا ا�ستباقي ًا للعمل كانت مالحمه تت�ضمّن عمل الهيئة امل�ؤقتة
ل�ستة �أ�شهر قابلة للزيادة ،على �أن جتري خاللها الهيئة التطبيعية
�أكرث من  23م�ؤمتر ًا انتخابي ًا لالحتادات الفرعية والروابط،
ويجب �أن نقيمها قبل انتخابات املكتب التنفيذي ،وعاد فيفا ليكون
�أكرث مرونة مع االح�سا�س ب�أن جائحة كورونا قد ف َع َلتْ فِعلتِها
ال�ضبابية ،و�صار من غري املمكن التعامل مبا هو قبل كورونا وما
بعدها و�إن كانت مل تبتّ ب�أي طلب للتمديد ،ولكنها على الأرجح
�ستعطي ال�ضوء الأخ�ضر اىل بنيان يف هذا االجتاه .
�إن ا�شارات التطبيعية التي تتع ّلق بتم�شية �أمور االحتاد اليومية
وهي كثرية يقف على ر�أ�سها �إعداد املنتخب الوطني لكرة القدم
لال�ستحقاقات املقبلة� ،إ�شارات معقولة ومفهومة من الو�سطني
الريا�ضي والإعالمي ،ولكن مع ذلك ف�إن تواجد اخلرباء
وامل�ست�شارين ا ُ
جلدد واحلديث عن حتديث النظام اال�سا�س
وفق ر�ؤيتي حداثة منظور فيفا واال�ستعانة بالتجارب اجلاهزة
لبلدان ناجحة ال يلغيان �أبد ًا ما �سيتع ّر�ضان له من هجمة م�ضادة
محُ تملة ،وعليه ف�إن ال�شفافية هي احلل وا�ستيعاب االعرتا�ضات
وال�صدامات مب ّكر ًا �أف�ضل من املفاج�أة املت�أخرة التي قد ال تكون
يف احل�سبان ال�سيما و�أن االحتادات الفرعية ومن املق ّربني منها
يف بغداد لي�سوا مكتويف الأيدي �أو معدومي الو�سيلة كما يت�صوّ ر
البع�ض ،لذلك ك ّله ف�إن نظرة �أخرى يف �سيناريو الإخراج مب ّكر ًا قد
تفي الغر�ض وتجُ ّنب تطبيعية بنيان ما ال يوده.
�صرح
رئي�س التطبيعية �إياد بنيان ّ
مراراً �أن �أولويات عملنا هي كتابة
النظام الأ�سا�س وت�سيير �ش�ؤون الكرة
العراقية ،و�إجراء انتخابات االتحادات
ً
ف�ضال عن �إجراء
الفرعية والروابط،
االنتخابات القادمة

حم�صنة �ضد �أي فايرو�س
مريلو :مبادئ ال�صحفيني الريا�ضيني ّ
 متابعة  /املدى
�أع ��رب الإيط ��ايل جي ��اين مريل ��و رئي� ��س
االحتاد الدويل لل�ص ��حافة الريا�ض ��ية عن
قلق ��ه مبواجه ��ة ال�ص ��حفيني الريا�ض ��يني
�أ�سو�أ �سيناريو ميكن ت�صوّ ره عن مهنتهم،
ويتوجّ ��ب �أن تك ��ون لديه ��م ر�ؤي ��ة جديدة
للم�س ��تقبل ملوا�ص ��لة طري ��ق التحدي ��ث
والدف ��اع ع ��ن عملهم ال ��ذي بد�أه �أ�س�ل�افهم
وهذا الأمر لي�س �س ��ه ًال و�أ�صبح لزام ًا على
اجلميع درا�سة احللول اجلديدة.
و�أك ��د مريل ��و يف كلم ��ة ملنا�س ��بة افتت ��اح
امل�ؤمت ��ر الإلك�ت�روين العامل ��ي الأول
مب�شاركة �صحفيني ينتمون لأكرث من 130
حم�ص ��نة �ضد �أي فايرو�س،
دولة "مبادئنا ّ
و�شخ�ص ��ي ًا مررتُ بتجربة احلجر املنزيل
اح�ت�راز ًا م ��ن كورون ��ا يف منطقة �ص� � ّنفت
باحلم ��راء ل�ش� �دّة خطره ��ا ،وكن ��ت �أرى
ال�ش ��وارع املهج ��ورة وال�ص ��مت الذي كان
يقطعه �صوت �صفارات �سيارات الإ�سعاف
يف كل حني باعث ًة لنا ر�سالة خوف".
و�أو�ض ��ح ":م ��ن خ�ل�ال متابعت ��ي الأخبار
يف و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماعي� ،أُب ِلغتُ
�أن �أ�ص ��دقاء يل يف عمر ال�ش ��باب قد ُقتلوا
ب�س ��بب ه ��ذا الفايرو� ��س امللع ��ون ،حت ��ى
�أ�س ��رهم مل ت َرهم منذ دخولهم امل�ست�ش ��فى،
كما مت حظر اجلن ��ازات ،وعدد القتلى كان
يتزايد يوم ًا بعد يوم ،حالنا كان �أ�سو�أ من

�أيام احلرب .وبعد �شهرين  ،كانت �أخبارنا
ال�س ��ا ّرة هي عب ��ارة عن خ�ب�ر "بالأم�س مل
يكن هناك �سوى  100قتيل" ...هذا فظيع.
نح ��ن الآن ن ��رى نهاي ��ة النف ��ق ،ون�أمل �أن
ن�صل له ،ولكن امل�ستقبل لي�س م�ؤكد ًا".
وي ��رى مريل ��و ":الآن نواج ��ه م�ش ��كلة

ك�ب�رى يف الو�ص ��ول �إىل امل�ص ��ادر ،لق ��د
غ�ّي�رّ (كوفي ��د )19 -ظروف العمل ب�ش ��كل
كب�ي�ر ،وجعلن ��ا الفايرو� ��س جنث ��و عل ��ى
ركبن ��ا ،وفقد العديد من الزمالء وظائفهم،
و�ش ��هد �آخ ��رون تخفي� ��ض �أجوره ��م �إىل
الن�ص ��ف ،ومت �إغ�ل�اق ال�ص ��حف واملواقع

الإلكرتوني ��ة ،كان ت�أث�ي�ر ه ��ذا الفريو� ��س
مُدمّر ًا علينا".
ولف ��ت �إىل �أنه ":لدينا اليوم يقظة خجولة
يف �أوروب ��ا ،لكن الوالدة من جديد ال تزال
بعيدة ،ال تزال الريا�ض ��ة حم ��دودة ،وهذا
يعن ��ي �أن عملن ��ا املبا�ش ��ر حم ��دود �أي�ض� � ًا،
ال�ص ��حف
خ�ل�ال ف�ت�رة الإغ�ل�اق ،جُ ّه ��زت ُ
واملواق ��ع الإلكرتوني ��ة و�أجه ��زة الرادي ��و
والتلفزيونات لإعادة النظر يف الق�ص ���ص
والأح ��داث ،وقام ��وا بعم ��ل ممت ��از وذي
ج ��ودة عالية ،ولكن الآن يجب �أن ن�س ��تمر
يف احلفاظ على هذه اجلودة وللقيام بذلك
نحتاج �إىل �أن نكون قادرين على الو�صول
�إىل امل�ص ��ادر ،الأم ��ر الذي جعل مو�ض ��وع
الإغالق �أكرث �صعوبة".
واختتم رئي�س االحتاد الدويل لل�ص ��حافة
الريا�ض ��ية ":الو�ص ��ول ال�ص ��حيح �إىل
امل�ص ��ادر ه ��و ال�س ��بيل الوحي ��د ملكافح ��ة
الف�س ��اد والتالع ��ب بنتائ ��ج املباري ��ات
وتعاط ��ي ّ
املن�ش ��طات ،يجب علين ��ا جميع ًا
العم ��ل على بن ��اء م�س ��تقبل جدي ��د ،لرمبا
�س ��يكون الواقع الريا�ض ��ي خمتل ًف ��ا قلي ًال
مقارنة مبا �شهدناه يف املا�ضي ،لكنه ميثل
الواقع اجلديد الذي يجب �أن نتكيّف عليه،
كما حدث مع كل عملية تطوّ ر يف التاريخ.
ال�ش ��يء امله ��م ه ��و �أن املب ��ادئ الأ�سا�س ��ية
للريا�ض ��ة مثل ال�ش ��فافية وامل�صداقية هي
حم�صنة �ضد �أي فايرو�س".
نف�سها ،لأنها ّ

آراء وأفكار
ابت�سامتك الوديعة باقية..
ُ
و�ستورق!..
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َمن يرو�ض الوح�ش..؟

� سالم حربة
 د  .فار�س كمال نظمي

يف حلظة اخرتاق الر�صا�ص ��ات
التافه ��ة لدماغ ��ك امل�ص ��نوع من
إرث حققت ��ه احل�ض ��ارة
�أ�س ��مى � ٍ
والطبيعة مع ًا ،تكون قد انتقلتَ
�أخري ًا م ��ن قلق الوج ��ود املرير
�إىل ا�س�ت�راحة اخلل ��ود الآمنة.
وه ��و انتق ��ا ٌل مل تكن خائف� � ًا �أو
متوج�س� � ًا من حدوث ��ه� ،إذ لطاملا
كن ��تَ ت ��رى القتل ��ة – الذي ��ن
تعرفه ��م وتتوقعه ��م جي ��د ًا-
كائنات فائ�ض ��ة ال يجوز الرتدد
ٍ
�أمامهم �أو االكرتاث لوح�شيتهم
ووقتيتهم.
ولذل ��ك احتوي ��تَ اغتيال ��ك
�س ��لف ًا – �س ��واء ح ��دث �أم مل
يحدث -بح�صانةٍ �صوفيةٍ ظلت
ترافقك عرب ابت�سامتك الوديعة
الثابتة .هذه االبت�س ��امة �ستظل
تن�ي�ر دروب �أطفال ��ك ومتنحهم
طاقة الأمل يف ن�ض ��جهم القادم
حينما �سيلتحقون بجيل الثوار
الوطني�ي�ن ال�ص ��اعد ،وتنه ��زم
قطع ��ان التافه�ي�ن وال�س ��فلة
واملقتات�ي�ن عل ��ى �أرد�أ ف�ض�ل�ات
احل�ضارة والطبيعة.
هو لي�س اغتيا ًال للفكر والثقافة
وحري ��ة التعبري وح ��ق احلياة
فح�سب ،بل هو اغتيال �سيا�سي
يف جوه ��ره متثلت فيه �ض ��من ًا
عنا�ص� � ُر الفك ��ر والثقاف ��ة وحق
التعب�ي�ر واحلي ��اة  ،ولذلك فهو
أ�س�س تراكمي ًا
ٌ
موت غاد ٌر �سيتم� ُ
وعميق� � ًا – كم ��ا يف اغتي ��االت

كث�ي�رة �س ��ابقة والحق ��ة -يف
ن�س ��يج الذاك ��رة ال�سيا�س ��ية
اجلماعي ��ة ،حيث يغل ��ي الزمن
االجتماع ��ي الهادر ب�ص ��راعاته
الت�أ�سي�س ��ية لبال ٍد �آمنةٍ �س ��تولد
م ��ن دمك ودماءِ �آالف ال�ض ��حايا
الذي ��ن �س ��قطوا وه ��م واع ��ون
متام� � ًا بفك ��رة ال ��والدة اجلدلية
ه ��ذه ،وخمت ��ارون له ��ا �إيث ��ار ًا
وبطول ًة.
ال يوجد اغتيال �سيا�س ��ي بدون
قات ��ل �سيا�س ��ي� ،أو حمر� ��ض
�سيا�س ��ي� ،أو مت�س�ت�ر �سيا�سي،
�أو متغافل �سيا�سي� ،أو متهاون
�سيا�سي� ،أو مرتدد �سيا�سي� ،أو
جبان �سيا�سي� ،أو جميع ه�ؤالء
م�شرتكون ت�ضامني ًا حتت خيمة
النظام ال�سيا�س ��ي وروا�ض ��يعه
الكثريون .االغتيال ال�سيا�س ��ي
ال يقرتف ��ه �أف ��راد ،ب ��ل متار�س ��ه
بنية قت ��ل مم�أ�س�س ��ة ،مار�س ��ت
وظيفته ��ا "االعتيادي ��ة" مع ��ك
تركت و�س ��ترتك
لت�ت�ركك – كما
ْ
ً
غ�ي�رك -وحي ��دا ت�ص� � ّد ب�أفكارك
ومفاهيم ��ك وكلمات ��ك امل�س ��املة
ر�صا�ص ��اتهم التافه ��ة الغادرة ،
لكنك ل�س ��ت وحي ��د ًا �إال باملعنى
املج ��ازي فق ��ط ،فالأف ��كار
حت ��رث التاري ��خ االجتماع ��ي
بب ��طءٍ وتري � ٍ�ث حتى تن�ض ��جه،
لي�صري رو�ضة �س ��ما ُدها القتلى
كابت�س ��امتك
املبت�س ��مون،
اخلالدة!...

الإن�سان حامل المتناق�ضات
فهو يحمل الخير وال�شر،
العلم والجهل ،القبح
والجمال ،الإيجاب وال�سلب،
الذكورة والأنوثة ،الإن�سانية
والتوح�ش وووو..لكن يبقى
ال�س�ؤال من يُغ ّلب �صفة على
ولم لم يكن
�أخرى في الإن�سان َ
االن�سان دائم ًا خيراً �أو عنواناً
لل�شر..؟

ه ��ذا ال�س� ��ؤال ُيحي ��ل اىل طبيع ��ة
املجتمع ��ات التي يعي� ��ش فيها ،ف�إن كان
املجتم ��ع �س ��ليم ًا ونظام ��ه ال�سيا�س ��ي
يقوم عل ��ى العدال ��ة االجتماعية وبناه
االقت�ص ��ادية راك ��زة وم�ؤ�س�س ��اته
الدميقراطية ر�ص ��ينة و�ش ��فافة وقواه
الروحي ��ة والتاريخي ��ة موغل ��ة يف
الأ�ص ��الة والنا� ��س تعي� ��ش جميع� � ًا،
ب�ل�ا ا�س ��تثناء ،حت ��ت طائل ��ة القان ��ون
و�سيا�سيوه وطنيون حمبون ل�شعبهم،
حري�ص ��ون عل ��ى كل طابوق ��ة تبن ��ى
�أو دين ��ار ي�ص ��رف ،يبن ��ون احلا�ض ��ر
وعيونه ��م عل ��ى م�س ��تقبل �آم ��ن يعي�ش
في ��ه الأبناء والأحفاد ب�س ��عادة ونعيم،
حتم ًا �س ��يكون املواطن فاع ًال وايجابي ًا
و�إن�س ��اني ًا متح�ض ��ر ًا ،طبع ��ا ه ��ذا ال
يلغ ��ي �أن حت�ص ��ل خروق ��ات و�أخط ��اء
هن ��ا وهناك لكنها تبقى فردية ولي�س ��ت
عامة وقابلة لال�ص�ل�اح بوجود الإرادة
الوطني ��ة .التكام ��ل غالب� � ًا م ��ا يك ��ون
نادر ًا وم�س ��تحي ًال هذه االيام..ما يجب
التوق ��ف عن ��ده هو مالحظ ��ة ما يجري
يف البل ��دان امل�ص ��نفة ب�أنه ��ا الأرق ��ى
والأعظ ��م يف �س ��لم التط ��ور والرائ ��دة
يف الث ��ورة العلمي ��ة التكنولوجي ��ة
والنم ��اذج هي امري ��كا وبل ��دان العامل
الغرب ��ي وم ��ا يح�ص ��ل فيه ��ا ،بني حني
و�آخ ��ر ،م ��ن مظاه ��رات وانتفا�ض ��ات
جماهريي ��ة نتيج ��ة خللل �سيا�س ��ي �أو
اقت�ص ��ادي وق ��د جت ��اوزت مراح ��ل ما
بع ��د احلداث ��ة يف العم ��ارة واالخرتاع
التكنولوج ��ي واالكت�ش ��افات العلمي ��ة
الباه ��رة ونف ��اذ علمه ��ا يف جماهي ��ل
الكون وما بعد الثقوب ال�س ��وداء وهذا
مل يت ��م بالغيبيات بل بالأجهزة العلمية
والقوان�ي�ن الريا�ض ��ياتية واملختربات
املتط ��ورة ما يجعل الكون كله بقب�ض ��ة
العلم ��اء حا�ض ��ر ًا وم�س ��تقب ًال . .يف

املنطق العلمي يجب �أن يكون مواطنها
غاي ��ة يف ال�س ��لوك الراق ��ي املتم ��دن
حت ��ى ح�ي�ن يطال ��ب بحقوق ��ه ،لك ��ن ما
ينقل ��ه الواقع عرب �شا�ش ��ات التلفزيون
والأخب ��ار يثبت عك�س ذل ��ك� .إن الكثري
م ��ن املواطن�ي�ن �أبن ��اء هذه احل�ض ��ارة
وامل ��دن العجيب ��ة وتقليعاتها املعمارية
ينزع ��ون �أقنعته ��م ليب ��دو متوح�ش�ي�ن
اعدا ًء للإن�س ��انية ،خمربني ،ل�صو�ص،
قتلة يف �س ��لوكهم ،ولوال ق ��وة القانون
و�س ��لطته ،ملا ت�أخروا ع ��ن �إحراق البلد
كل ��ه مقاب ��ل �إ�ش ��باع غري ��زة االنتق ��ام
والعن�ص ��رية والكراهية والعنف التي
تنه�ش نفو�سهم وهذا ما ح�صل ويح�صل
يف امريكا وبع� ��ض البلدان الأوروبية
بحي ��ث �أن املُ�ش ��اهد لأفع ��ال ه� ��ؤالء
الغوغ ��اء يجده ��ا تتناف ��ى م ��ع مظاهر
احل�ض ��ارة الغربية ومواطنها اخلارق
التي يت�ش ��دق بها الفال�س ��فة واملفكرون
وب�أنه ��ا نهاية التاري ��خ وخامتته وهي
الفرادي�س واجلنان التي تنعم بال�سالم
وال�سكينة والرخاء و�سيكون االن�سان
اجلدي ��د ه ��و املطل ��ق ال ��ذي ب�ش ��رت به
الفل�س ��فات املثالية والأديان الو�ض ��عية
وال�س ��ماوية وب ��دل �أن تكون اجلنة يف
طبقات ال�س ��ماء ف�أنها �س ��تكون ار�ضية
ويف الغ ��رب حتدي ��دا ويعي�ش اجلميع
يف �أبديتها..تاريخ النظام الر�أ�سمايل،
ومن ��ذ تطور الآلة عرب قرون ،ع�ص ��ابي
متوح�ش م ��ادي ب�ل�ا روح ال معنى فيه
�سوى لفائ�ض القيمة و�سيادة االحتكار
واال�س ��تغالل و�إ�ش ��باع غرائز الإن�سان
احل�س ��ية و�إ�س ��قاط ل ��كل ما ه ��و فكري
وروح ��ي .الإن�س ��ان يف الر�أ�س ��مالية
�سلعة تباع وت�شرتى و�صامولة �صدئة
يف ماكنة امل�ؤ�س�س ��ات االحتكارية ،هذا
النظ ��ام بن ��ى لالن�س ��ان مدن ��ا خرافي ��ة
وف ��رت ل ��ه ممكن ��ات العي� ��ش املعق ��ول

والرعاي ��ة ال�ص ��حية ودور العج ��زة
التي يدف ��ن بها �ش ��يخوخته ،لكنه ج ّرد
الإن�سان من قواه الفكرية ،من ت�أمالته،
ر�صيده الفل�سفي ،من تاريخه الن�ضايل
ت�ض ��حياته وم�آ�س ��يه ع�ب�ر التاريخ .ما
يعانيه الإن�س ��ان يف الغرب �أزمة فكرية
حادة وفراغ روحي مرعب ،امل�س�ؤولون
�إجاباتهم هناك جاهزة ،العلم بديل عن
الفكر والفل�س ��فة وهو الذي يجيب عن
كل الت�س ��ا�ؤالت ،لق ��د كُن�س ��ت من حياة
الإن�س ��ان تاري ��خ الفل�س ��فات وجدله ��ا،
تاري ��خ ال ��روح� ،ص ��راع الطبق ��ات
و�أفكاره ��ا وحتى الأديان ب�أ�س ��اطريها
و�س ��ردياتها القيمية .لذا حني يح�ص ��ل
الإع�ص ��ار ال�سيا�س ��ي والعن�ص ��ري
ويلتف حبل امل�شنقة االقت�صادية حول
رقب ��ة النظ ��ام �أو م ��ن كائن غ�ي�ر مرئي
كفايرو� ��س كورون ��ا ،يته ��دد م�ص�ي�ر
املواط ��ن ووج ��وده حينه ��ا ينطل ��ق
امل ��ارد الراب� ��ض يف داخ ��ل الإن�س ��ان
امل�س ��حوق ،ه ��ذا الوح� ��ش مل ترو�ض ��ه
الأف ��كار واملعتقدات والقيم الإن�س ��انية
�رب عليه ��ا ،فه ��و ُم�س ��ته َلك
لأن ��ه مل ي�ت َ
ودمية بيد الر�أ�س ��مايل املُ�ستغِ ل ،يعمل
لي�ل ً�ا ونهار ًا م ��ن اجل ت�أم�ي�ن حاجياته
اليومي ��ة و�إ�ش ��باع غرائزه احل�س ��ية ..
ال ميك ��ن مقارنة ما يح�ص ��ل �أحيان ًا يف
ه ��ذه البل ��دان املتط ��ورة ح�ض ��اري ًا مع
بل ��دان كث�ي�رة يف الع ��امل الثالث ومنها
الع ��راق .االحتجاج ��ات واملظاه ��رات
واالنتفا�ض ��ات م�س ��تمرة يف الع ��راق
منذ �أكرث من ع�ش ��رة �س ��نني �ضرب فيها
العراقي الثائر مثا ًال �أخالقي ًا و�س ��لوك ًا
ح�ضاري ًا مميز ًا وخا�صة يف انتفا�ضته
االخ�ي�رة يف  1ت�ش ��رين ع ��ام 2019
والت ��ي م ��ا زال ��ت جمرتها متق ��دة حتى
يومنا هذا ،عل ��ى الرغم من �أن املواطن
العراق ��ي يعي� ��ش يف م ��دن خمرب ��ة ال

خدم ��ات فيه ��ا ويع ��اين م ��ن البطال ��ة
والفقر و�ش ��ظف العي�ش ويف ظل نظام
�سيا�س ��ي قائم على املحا�ص�ص ��ة� ،سرق
�أموال ال�شعب وزرع الفتنة والكراهية
وت�س ��بب يف ظه ��ور القاع ��دة وداع�ش
الت ��ي قتلت وعوقت مالي�ي�ن العراقيني
ب�ل�ا رحم ��ة .العراقي ح�ي�ن احتج على
ه ��ذا النظ ��ام مل ي�س ��رق متج ��ر ًا ومل
يح ��رق م�ؤ�س�س ��ة حكومي ��ة ومل يعك�س
�س ��لوكه انحراف� � ًا �أخالقي� � ًا �أو �أب�س ��ط
خرق اجتماعي م�شني رغم الت�ضحيات
التي و�صلت يف هذه االنتفا�ضة والتي
بلغ ��ت ما يق ��رب من ال�س ��بعمئة �ش ��هيد
وقراب ��ة اخلم�س ��ة والع�ش ��رين �ألف من
املعوق�ي�ن واجلرح ��ى وه ��ذا ال ينف ��ي
ح�صول بع�ض مظاهر العنف و�سقوط
ال�ض ��حايا و�إ�ش ��عال احلرائ ��ق من قبل
املند�س�ي�ن م ��ن �أج ��ل حرف االنتفا�ض ��ة
ع ��ن �أهدافه ��ا ال�س ��امية النبيل ��ة ،لك ��ن
العراق ��ي اثب ��ت ب� ��أن وعيه ال�سيا�س ��ي
متق ��دم و�إرادت ��ه الوطني ��ة عالية وهذا
مت� ٍأت من عدم وقوعه �ض ��حية لل�صراع
الطبق ��ي فه ��ذا ال�ص ��راع مل تت�ض ��ح
مالحمه االقت�ص ��ادية بعد ويفتقر البلد
اىل ال�ش ��ركات االحتكاري ��ة الك�ب�رى،
ومن خ�صاله ت�سلحه بالأفكار والعقائد
الإن�س ��انية الت ��ي تبنتها ال�شخ�ص ��يات
ال�سيا�س ��ية والأح ��زاب الوطني ��ة
واحل ��ركات الي�س ��ارية ،ع�ب�ر تاريخها
الن�ض ��ايل ،وتر ّب ��ت عليه ��ا �أجي ��ال من
ال�ش ��عب كذل ��ك ر�س ��وخ وثب ��ات القي ��م
الروحي ��ة الت ��ي بني ��ت يف املجتمع من
�إرث ��ه التاريخ ��ي احل�ض ��اري والديني
والع�ش ��ائري املوغلة يف الق ��دم  ..حق ًا
الإن�س ��ان ابن الواقع وجيناته تر�سمها
الروح التاريخية الأ�صيلة التي ت�سري
يف �أول خلية ن�شوء للوطن وحتى �آخر
حلظة زمن يف حياة مواطنها.

هل يت�سبب جنوح المناخ العالمي ب�إغراق الب�صرة ،وما هي الحلول المقترحة؟

*

تعد منطقة الحو�ض الأدنى لوادي الرافدين ،الب�صرة تحديداً ،من
المناطق التي يتوقع �أن تت�أثر بارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،وذلك
ب�سبب �أرا�ضيها ال�سهلية المنب�سطة التي تميزها عن غيرها من مناطق
الجنوب ببيئة نهرية وبحرية .كما �أنها تت�سم بكثرة الم�سطحات
المائية من �أهوار و�أنهار ونهيرات �صغيرة.

وتق ��ع الب�ص ��رة والأرا�ض ��ي املج ��اورة
له ��ا يف �أق�ص ��ى اجلنوب ال�ش ��رقي وهي
يف �أخف� ��ض ج ��زء م ��ن الع ��راق؛ تتدرج
الأر�ض باالنخفا�ض من مناطق �ض ��فاف
�شط العرب يف �شمايل وو�سط و�شرقي
املحافظ ��ة نحو ال�س ��باخ ال�س ��احلية يف
جه ��ة الغرب نح ��و اخللي ��ج العربي يف
�أق�ص ��ى اجلن ��وب ،حتي ��ط امل�س ��طحات
املائي ��ة ب�أغل ��ب مناطقها اال�س ��تيطانية.
ميتد اجلزء اجلنوبي من ال�س ��احل بني
مدخل �شط العرب ومدخل خور الزبري،
وي�صل ارتفاع م�س ��طحاته بني (ال�صفر
  0.5مرت) فوق م�ستوى �سطح البحر.
وه ��ي بالت ��ايل منطق ��ة معر�ض ��ة خلطر
الإغ ��راق ب�س ��بب ارتف ��اع م�س ��توى
�س ��طح البحر الن ��اجت عن تغ�ي�ر املناخ ،
فعن ��د و�ض ��ع توقعات الرتفاع من�س ��وب
البح ��ر و ت�أث�ي�ره عل ��ى امل�س ��تقرات
الريفي ��ة واحل�ض ��رية يف الب�ص ��رة عرب
�س ��يناريوهات افرتا�ض ��ية ،يظه ��ر �أن
ارتفاع م�س ��توى �س ��طح البحر � 30س ��م
(وه ��ذا االحتم ��ال املتوق ��ع حدوث ��ه مع
نهاية القرن احل ��ايل) ،ف�أن �أجزاء قريبة
من �ش ��ط العرب (ال�س ��يبة) �سوف تكون
مه ��ددة بالإغ ��راق� ،إ�ض ��افة اىل اجلهات
املنخف�ض ��ة م ��ن ال�س ��احل العراقي على
خ ��ور عبدالله وبع�ض الأج ��زاء القريبة
م ��ن امل�س ��احات املائية لأهوار الب�ص ��رة
(هور احل ّمار ال�شرقي).
ويف حال ارتفع م�س ��توى �س ��طح البحر
� 50سم (وهذا احتمال افرتا�ضي لبع�ض
الدرا�س ��ات العلمي ��ة الأق ��ل انت�ش ��ار ًا)،

�س ��تغمر مي ��اه البح ��ر� ،إ�ض ��افة املناطق
املذك ��ورة ،اجل ��زء ال�س ��احلي اق�ص ��ى
ر�أ�س البي�ش ��ة ،وبع�ض الأجزاء القريبة
م ��ن �ش ��ط الع ��رب يف ناحي ��ة ال�س ��يبة،
وحواف الأه ��وار والق ��رى القريبة من
نهر كرم ��ة علي� .أما اذا ارتفع م�س ��توى
�س ��طح البحر م�ت�ر ًا واحد ًا (وه ��ذا امر
افرتا�ض ��ي م�س ��تبعد) فان جهات �أخرى
�ست�ض ��اف لالحتمال�ي�ن �أع�ل�اه تتمث ��ل
بغمر معظم اجلزء ال�شرقي من ال�ساحل
العراقي املحيط بر�أ�س البي�شة ،ومعظم
�أجزاء جزيرة بوبيان املقابلة لل�س ��احل
العراق ��ي  ،واحلاف ��ات النهري ��ة ل�ش ��ط
العرب يف اجلز�أين الأو�سط واجلنوبي
م ��ن جم ��راه ،كم ��ا �س ��تت�أثر الأرا�ض ��ي
املحيطة ب�أهوار �ش ��رق احل ّمار بارتفاع
املنا�سيب.
لق ��د تكيف ��ت جمتمعات جنوب ��ي العراق
منذ الق ��دم مع وفرة املي ��اه كواقع بيئي
تعاي�شت معه �س ��واء باحلرف �أو مبواد
البن ��اء الطبيعي ��ة داخ ��ل امل�س ��طحات
املائية� ،أو �صناعة ما تعرف (باجلبا�شة)
وه ��ي م�س ��تقرات ب�ش ��رية عائم ��ة داخل
م�س ��تنقعات الأه ��وار العميق ��ة .وق ��د
�أ�ص ��بحت (اجلبا�ش ��ة) من �أهم مميزات
اال�ستيطان داخل الأهوار يف حمافظات
مي�س ��ان وذي ق ��ار والب�ص ��رة .ولع ��ل
التاريخ القدمي حلو�ض وادي الرافدين
يروي لن ��ا ارتباط اجلماعات الب�ش ��رية
باحل�ضارة والكتابة والفن املعماري يف
املعابد الطيني ��ة والزقورات .وازدهرت
امل ��دن كمدين ��ة �أوروك و�أور و�إري ��دو
يف ذات البيئ ��ة املائي ��ة ناهي ��ك بتط ��ور

الن�ص ��و�ص امل�س ��مارية واالقت�ص ��اد
واملعتق ��دات الديني ��ة اخلا�ص ��ة .وي�ؤكد
بع�ض خ�ب�راء اجليولوجي ��ا �أن حو�ض
وادي الرافدي ��ن �ش ��هد تقدم� � ًا وتراجع ًا
للبحر خالل  14000الف �سنة املا�ضية،
وا�ستقر خالل الألفية اخلام�سة والثالثة
قبل امليالد .
�إن املخاط ��ر املتوقعة الرتفاع م�س ��توى
�س ��طح البحر لأكرث من مرت واحد ت�ؤدي
اىل غمر �أجزاء من الأرا�ضي املنخف�ضة
كالأري ��اف والق ��رى املطل ��ة عل ��ى �ش ��ط
الع ��رب والأه ��وار ،الأم ��ر الذي ي�س ��بب
حركة نزوح ك�ب�رى من القرى اىل املدن
ومن �ش�أنها ان تهدد الن�سيج االجتماعي
والعمراين .ومن �ش� ��أن نزوح ال�س ��كان
م ��ن مناطق �س ��كناهم �ش ��ما ًال� ،أن ي�ؤدي
اىل ظه ��ور م�ش ��كالت دميوغرافي ��ة
وا�س ��تيطانية ،ترب ��ك اال�س ��تقرار
االجتماعي والتخطيط احل�ض ��ري .وقد
ح�ص ��ل �ش ��يء من هذا القبيل بعد حركة
الن ��زوح الك�ب�رى خ�ل�ال الت�س ��عينيات،
�إب ��ان جتفي ��ف الأه ��وار ونتج ��ت عنه ��ا
م�ش ��كالت اجتماعي ��ة واقت�ص ��ادية
وثقافي ��ة� ،إ�ض ��افة اىل �إرب ��اك خلقته يف
التخطي ��ط العمراين وال�س ��كاين داخل
امل ��دن .ويه ��دد ارتفاع م�س ��توى �س ��طح
البح ��ر االكتف ��اء الغذائي الذات ��ي الذي
توف ��ره امل ��زارع الواقع ��ة على �ض ��فاف
�أنهار الب�صرة والأهوار ذات اخل�صوبة
العالي ��ة .وق ��د ت�ض ��ررت م ��زارع مهم ��ة
وتلف ��ت حما�ص ��يلها يف ناحية ال�س ��يبة
جن ��وب الب�ص ��رة بعدم ��ا غمرته ��ا مي ��اه
�ش ��ط العرب خالل في�ضان ربيع ،2019

ناهي ��ك بتغلغ ��ل املي ��اه ال�س ��طحية ذي
امللوح ��ة ال�ش ��ديدة يف امل ��زارع املحيطة
بالأنه ��ار� .أم ��ا الت�أثري الأكرب ف�س ��يكون
على امل�ش ��اريع العمرانية وال�سكنية يف
املناط ��ق املت�أث ��رة ،ذاك ان ��ه ي� ��ؤدي اىل
تخريب البنى التحية و�أنظمة ال�ص ��رف
ال�صحي.
ه ��ذا وقد بل ��غ مع ��دل ارتفاع م�س ��توى
�س ��طح البح ��ر خ�ل�ال الق ��رن الع�ش ��رين
ح ��وايل � 20س ��م ومن املتوقع ان ي�ص ��ل
هذا املعدل نحو � 30س ��م يف نهاية القرن
احلادي والع�شرين ح�سب تقرير الفريق
ال ��دويل احلكوم ��ي املعن ��ي مبراقب ��ة
التغ�ي�ر املناخ ��ي العامل ��ي التاب ��ع للأمم
املتح ��دة  ،وت�س ��ارعت خ�ل�ال العقدي ��ن
الأخريي ��ن مع ��دالت فق ��دان اجللي ��د يف
جزي ��رة اجلرينالن ��د والق ��ارة القطبي ��ة
اجلنوبية،حي ��ث ازداد مع ��دل فق ��دان
اجللي ��د يف جزي ��رة جرينالن ��د من 34
تريليون طن� /س ��نة بني عامي -1992
� 2001إىل  215تريليون طن � /سنة بني
 ،2011-2002ب�س ��بب ذوب ��ان اجلليد
ال�س ��طحي مع ازدياد معدالت ت�صاريفها
والتي �ساهمت بتعزيز ت�صاريف الأنهار
اجلليدية.
وكان هن ��اك تزاي ��د مماث ��ل يف مع ��دل
فق ��دان اجلليد لقارة القطبية اجلنوبية،
بل ��غ م ��ن  30تريلي ��ون طن � /س ��نة بني
عام ��ي � 2001-1992إىل  147تريليون
ط ��ن � /س ��نة ب�ي�ن عام ��ي 2011-2002
 ،كان معظ ��م ه ��ذا الفق ��دان م ��ن غ ��رب
الق ��ارة القطبي ��ة اجلنوبي ��ة يف بح ��ر
�أموند�س ��ن و�ش ��به اجلزي ��رة القطبي ��ة

 د.ح�سن خليل ح�سن

**

اجلنوبي ��ة ،ب�س ��بب ت�س ��ارع ت�ص ��اريف
الأنه ��ار اجلليدية �أي�ض ��ا ،ذوبان اجلليد
مبقدار  100تريليون طن � /سنة تقريب ًا
�سي�س ��بب ارتفاع ��ا يف م�س ��توى البح ��ر
العاملي مبقدار  0.280ملم � /سنة .
م ��ن �أ�س ��باب االحرتار العاملي �أي�ض� � ًا
ظاه ��رة النين ��و الت ��ي ت�س ��بب ثب ��ات
الأنظمة اجلوية يف الن�ص ��ف ال�ش ��مايل
م ��ن الأر�ض ،مما ي� ��ؤدي �إىل زيادة حدة
التط� � ّرف احل ��راري يف مناط ��ق متفرقة
م ��ن الع ��امل  ،يف �أح ��دث تقري ��ر �ص ��در
عن الوكال ��ة الوطني ��ة الأمريكية لإدارة
املحيطات والغالف اجلوي (,)NOAA
�أو�ضح ب�أن ظاهرة النينو وارتفاع ن�سب
انبعاثات غ ��ازات االحتبا� ��س احلراري
ت�س ��ببت يف ارتفاع درجة حرارة �سطح
الأر�ض العاملية فوق املعدل العام للفرتة
 ، 2010-1981مبق ��دار 0.46 - 0.42
درج ��ة مئوية ،بينم ��ا ارتفعت يف عام
 ، 2015مبق ��دار  0.39 0.33-درج ��ة
مئوي ��ة .وهي الأقوى من كل �س ��ابقاتها
التي �س ��جلت يف عام ��ي .1998-1997
اذ ازدادت درج ��ة حرارة �س ��طح املحيط
اله ��ادئ ع ��ن معدالته ��ا �إىل  2.8درج ��ة
مئوي ��ة يف  4نوفم�ب�ر  ،و  3.1درج ��ة
مئوي ��ة ي ��وم  18نوفمرب  ،وه ��ي �أعلى
درجات حرارة �سجلت على الإطالق يف
هذه املنطقة .ومن �ض ��من ما ت�سببت به
أمطار غزيرة يف مناطق متفرقة
ت�ساقط � ٍ
من العامل.
�إن ال�س ��يناريوهات امل�س ��تقبلية ح ��ول
ارتفاع م�ستوى �س ��طح البحر والتهديد
ال ��ذي ي�ش ��كله عل ��ى �أق�ص ��ى جنوب ��ي

العراق ،تقت�ضي ابتكار حلول م�ستدامة
وم�س ��تندة اىل الطبيع ��ة م ��ن جان ��ب
وحل ��ول �أخ ��رى تعتم ��د التكنولوجي ��ا
احلديث ��ة من جان ��ب �آخر .كما تقت�ض ��ي
تهيئة املجتمع ��ات للت�أقلم مع املتغريات
و�إعالمه ��ا مب ��ا �س ��يحدث يف امل�س ��تقبل
بغية ا�ش ��راكها يف و�ض ��ع احللول التي
ميكن تلخي�صها:
 رف ��ع من�س ��وب قاع ��دة الأبني ��ة املطلةعلى ال�ساحل العراقي ،وتلك القريبة من
�ض ��فاف االنه ��ار مبعدل  1م�ت�ر  ،لتاليف
خماط ��ر ارتفاع من�س ��وب �س ��طح البحر
م�ستقب ًال.
 ا�س ��تخدام مواد بناء مالئمة لتحوالتاملن ��اخ الع ��ام واملحل ��ي يف امل�س ��تقبل،
لالن�شاءات املحيطة بامل�سطحات املائية.
 ك ��ري وتعمي ��ق الأنه ��ار وامل�س ��طحاتاملائية يف الب�ص ��رة بني الفاو وال�س ��يبة،
الأنه ��ر اخلارج ��ة م ��ن االه ��وار  ،.ورفع
الغوارق املتكد�سة يف جوف �شط العرب،
بعدما �أ�ص ��بحت م�صيدة للرت�سبات التي
ترتاكم حولها.
 تنظيف الأنهر الآ�س ��نة وقطع ات�صالهاب�ش ��ط العرب ،منع ًا الختالط القاذورات
مبياه ال�شط يف حال ارتفاع املنا�سيب.
 تقوي ��ة ال�س ��داد الرتابي ��ة املحيط ��ةباملناط ��ق املت�أثرة ،ميكن اال�س ��تفادة من
الرت�سبات املرفوعة من القاع النهري يف
هذا الأمر� ،إجراء عمليات ت�سوية وحدل *هذا املو�ضوع مت �إعداده بالتعاون مع
 FPUو CLINGENDAEL
للرتب ��ة ال�ض ��عيفة �أو الرخ ��وة وتعزي ��ز
INSTITUTE
الدرا�سات امل�س ��حية للمناطق املنخف�ضة
املطل ��ة على امل�س ��طحات املائية والقريبة
منها ،االن�ض ��مام اىل فرق مراقبة تذبذب ** �أكادميي وباحث بيئي ،العراق
منا�سيب �سطح البحر العاملية .
 �إدارة م�ش�ت�ركة يف و�ض ��ع اخلط ��طمب�ش ��اركة ال ��دول ال�س ��احلية املج ��اورة
�إي ��ران والكويت ،تنفيذ �س ��دود مطاطية
تعم ��ل كج ��دران حماي ��ة ،قابلة للإن�ش ��اء
والرفع بح�س ��ب احلاجة ملواجهة دخول
املياه البحرية.
 ان�ش ��اء خزانات �أر�ض ��ية (م�ستودعاتمائية) يف مناطق حمددة داخل الأهوار،
حل�صاد مياه الفي�ضانات ،بالأخ�ص خالل
في�ض ��انات الربيعية يف بع�ض ال�سنوات
الرطبة جد ًا ،اال�س ��تفادة من تدفق �سيول
مائي ��ة م ��ن جه ��ة اجلب ��ال الإيرانية نحو
حمافظتي وا�سط ومي�سان� ،أنهار الطيب
ودويريج ،حيث امتلأ هور احلويزة يف
اجلان ��ب االي ��راين وبعدها طغ ��ت املياه
على اجلانب العراقي.
 العمل على خف� ��ض امللوثات والغازاتالدفيئة التي ت�ساهم يف تعميق االحرتار
املناخي (املحلي) ،والتوجه نحو الطاقة
املتج ��ددة والتخطي ��ط امل�س ��تقبلي وفق� � ًا
للتخميني ��ات العلمي ��ة ملنا�س ��يب �س ��طح
البح ��ر ،و و�ض ��ع برنام ��ج تنب� ��ؤي وفق
مدخ�ل�ات عاملي ��ة لك�ش ��ف التذب ��ذب يف
من�سوب �سطح البحر العاملي.
 تدري ��ب ك ��وادر مهنية من ف ��رق الدفاعاملدين لإدارة حاالت الغرق املتوقع.
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ثقافة

ل���م ي��ع��د ي��ن��ق�����ص��ن��ا ����س���وى الأغ��ب��ي��اء

كالكيت

 عالء املفرجي

موريكوين الذي �أ�سمعنا االفالم

مروان يا�سني الدليمي

�أعيد ن�شر ما كتبته عن المو�سيقار
االيطالي موريكوني ..بمنا�سبة وفاته:

في ما لو تم تطبيق قرار دونالد
ترامب"المهارة قبل ال�شهادة في
التوظيف" في العراق ؟ ،ماذا �سيكون
م�صير الع�شرات من �أ�صحاب البدالت
والأربطة،ممن يحملون �شهادات
عليا،ماج�ستير ودكتوراه ،خا�صة في
كليات الفنون الجميلة ،فهناك العديد
�س فن التمثيل و�أ�س�س
ُدر ُ
منهم ي ِّ
الإخراج الم�سرحي،بينما م�سيرته
خالية من �أي م�شاركة في عرو�ض
م�سرحية�،أي �إنه يفتقد المهارة
والخبرة المتراكة نتيجة اال�ستمرار
في العمل،

وم ��ن الطبيع ��ي �سيفتق ��د الق ��درة والإمكانية التي
ت�ؤهل ��ه للوقوف عل ��ى خ�شبة امل�س ��رح ،ومثلهم يف
ق�س ��م ال�سينم ��ا �أي�ض ًا،حيث الجت ��د يف �أر�شيفه �أي
وج ��د ،ف�ل�ا ي�ستح ��ق �أن
عم ��ل �سينمائ ��ي،و�إذا م ��ا ِ
ي�ص َّن ��ف �ضمن خانة الفيلم.وهك ��ذا احلال مع بقية
االخت�صا�صات.
�أنا �شخ�صي� � ًا �أعرف مناذج من ه� ��ؤالء ،مل يكن لهم
�أي م�شارك ��ة وح�ض ��ور يف النتاج ��ات امل�سرحي ��ة
وال�سينمائية طيلة فرتة درا�ستهم يف الكلية،لكنهم
الي ��وم يحمل ��ون �شه ��ادات علي ��ا ويتخ ��رج مئ ��ات
الطلب ��ة م ��ن حت ��ت �أيديهم.فالغرابة �إذا م ��ا و�صل

حال الإنت ��اج الدرامي يف العراقي اىل ما هو عليه
من �ضعف .
كي ��ف لأ�ست ��اذ �أكادمي ��ي �أن يقف يف قاع ��ة الدر�س
ويلق ��ي حما�ض ��رة عل ��ى طلب ��ة يدر�س ��ون الفن من
غري �أن يكون له خزين م ��ن التجارب العملية التي
خا�ضها بنف�س ��ه  ،وخرج منه ��ا با�ستنتاجات ذاتية
ل ��ن يعرث عليها الطلبة يف �أي كت ��اب  ،لأنها،خا�صة
به وم ��ن وحي خربت ��ه التي ت�شكل ��ت عرب خما�ض
تالقح ��ت فيه الفك ��رة النظرية م ��ع الفعل،والميكن
ب� ��أي حال م ��ن الأح ��وال مقارنتها م ��ع �أي معلومة
ق ��د يح�صل عليها ال�شخ�ص م ��ن كتاب �أو مقال وقع
حت ��ت يديه،فالع�ب�رة دائم� � ًا يف التالح ��م املبا�ش ��ر
مع احلي ��اة  ،فكيف �إذا كان ه ��ذا االلتحام �سي�شكل
جوه ��ر ال�شخ�صية الإكادميية ؟ من امل�ؤكد �ستكون
الفرادة يف احل�ض ��ور والفاعلية هي النتيجة التي
�ستتمخ�ض عنها .
يف منت�صف ثمانينيات القرن املا�ضي ك ّنا نقف اىل
جانب اال�ستاذ "جعفر عل ��ي" رئي�س ق�سم ال�سينما
يف كلي ��ة الفن ��ون اجلميلة ،ف�إذا بواح ��د من �أولئك
الطلب ��ة بعد �أن تخرج ونال �شه ��ادة البكالوريو�س
وكان معروف� � ًا عن ��ه مع �شقيقت ��ه باعتبارهما �أ�شهر

ثنائ ��ي غنائي يف تلفزيون العراق يقدمان الأغاين
التي تروج ل�سيا�س ��ات النظام �آنذاك،ومازلت �أذكر
جي ��د ًا �أن قبول ه ��ذا الطالب يف ق�س ��م ال�سينما يف
مرحل ��ة البكالوريو�س مل يكن بناء على رغبة قوية
يف داخله هي التي دفعته لدرا�سة الفن ال�سينمائي
�إمن ��ا النه مل ي�أت مبع ��دل يف امتحانات البكالوريا
ي�ؤهل ��ه لدخ ��ول �أي كلية،فج ��اء قبول ��ه بق ��رار من
�ص ��دام ح�س�ي�ن �شخ�صي ًا،مث ��ل �آخري ��ن مت قبولهم
ولنف�س ال�سب ��ب يف كليات �أخ ��رى لي�سوا م�ؤهلني
للدرا�سة فيها.فتخرجوا منها و�أ�صبحوا يف مراكز
وظيفية،وبع�ضهم �أ�صبح معيد ًا يف نف�س الكلية .
وبع ��د �أن �ألق ��ى التحي ��ة علينا،توج ��ه بحديثه اىل
الأ�ست ��اذ جعف ��ر م�ستف�س ��ر ًا ع ��ن �إمكاني ��ة اكم ��ال

درا�ست ��ه العلي ��ا يف ق�س ��م ال�سينما،عنده ��ا ابت�سم
ا�ستاذن ��ا رحم ��ه الله،ومب ��ا عُرف عنه م ��ن �أ�سلوب
�ساخ ��ر يف التعليق على الأح ��داث،ر َّد عليه قائال":
مل يعد ينق�ص ق�سم ال�سينما �سوى الأغبياء " .
م� � ّرت الأي ��ام وال�سنوات،ف� ��إذا باملط ��رب ال�ش ��اب
و�شقيقت ��ه بع ��د الع ��ام  2003يظه ��ران يف برنامج
تلفزيوين لإحدى القن ��وات العراقية،ب�ضيافة �أحد
ا�شه ��ر املحاورين،ويف �أ�سف ��ل ال�شا�شة قر�أت cg
التعريف بهما ،فوجدته ي�شري اىل �أنه يحمل �شهادة
دكتوراه يف الإخ ��راج ال�سينمائي�.ساعتها تذكرت
تلك االبت�سامة ال�ساخرة التي ارت�سمت على مالمح
الأ�ستاذ جعفر علي،وعبارته التي مازلت �أذكرها "
مل يعد ينق�ص ق�سم ال�سينما �سوى الأغبياء " .

اختاره مهرجان َكولدن َ
ناكيت�س من بين  500فيلم" ..و�صمة عار" يتحدث عن �ضحايا الحرب
متابعة املدى
مت اختي ��ار فيلم ��ي "�ستي َكم ��ا" "و�صم ��ة
عار" للمخ ��رج العراقي املقي ��م يف لندن،يف
مهرج ��ان َكول ��دن نا َكيت� ��س العامل ��ي يف
بريطاني ��ا وه ��ذا ثال ��ث مهرج ��ان بريطاين

يختار ه ��ذا العمل العراق ��ي الوثائقي املهم.
و�ساه ��م يف جناح هذا الفيل ��م :جاز وينهام
 ،يا�س�ي�ن ماهود � ،أحم ��د �شمة وكل ال�ضحايا
املوجودي ��ن يف العم ��ل الذي ��ن وب ��كل جر�أة
تكلموا عن معاناتهم �أمام الكامرية .عن هذا
لفيلم يحدثنا املخرج مراد:
مو�ضوع ��ه �ضحايا حرب اخللي ��ج� ..ستيكما
�أو بالعرب ��ي “و�صمة ع ��ار" � ....أناق�ش فيه

الظلم الكبري الذي وقع على جمموعة كبرية
م ��ن ال�شب ��اب العراق ��ي ،وال ��ذي كان �ضحية
حرب اخللي ��ج عام � ،1991أحبب ��ت �أن �أركز
على مدينة واحدة والتي �ضمت العدد الأكرب
من ه� ��ؤالء ال�ضحاي ��ا وهي مدين ��ة الب�صرة
والتي �ضمت � 500ضحية من ال�شباب.
كن ��ت �أبح ��ث ع ��ن مو�ض ��وع مه ��م ك ��ي �أقوم
بكتابته و�إخراجه كعمل وثائقي ،وب�صراحة
مل �أجد عم ًال مي�س م�شاعري مثل هذا العمل.
املوا�ضي ��ع العراقية كث�ي�رة وميكن توثيقها
وكن ��ت حمظوظ� � ًا بعثوري على ه ��ذا العمل
املهم والذي �سيكون نقلة يف م�سريتي الفنية
ب�سبب �أهمية املو�ضوع وامل�شاعر الإن�سانية
املوجودة فيه وطريقة تناويل لها.
وعن �أجواء الت�صوير يقول مراد:
الت�صوير كان �صعب� � ًا جد ًا ملا يحتويه العمل
م ��ن �أ�س ��رار له� ��ؤالء ال�ضحاي ��ا ،مل ي ��ودوا
مناق�شته ��ا يف البداي ��ة ،لكنن ��ي �أقنعته ��م
ليتحدثوا �أم ��ام الكامرية عن ه ��ذه الأ�سرار
والظل ��م الكب�ي�ر ال ��ذي وق ��ع عليه ��م وعملية
�إقناعه ��م كانت بحد ذاته ��ا خطوة كبرية يف
مراحل الت�صوير لنوثق كل املعلومات التي
ح�صلنا عليها من ه�ؤالء ال�ضحايا حيث �أخذ

الت�صوير مدة طويلة جد ًا ليكتمل لأن اجلزء
الكب�ي�ر كان يف الب�صرة واجل ��زء الآخر هنا
يف بريطاني ��ا ،زرت الع ��راق �أك�ث�ر م ��ن مرة
لتهيئ ��ة �أف�ض ��ل �أر�ضي ��ة للت�صوي ��ر واعدن ��ا
الت�صوي ��ر �أك�ث�ر من م ّرة كي نخ ��رج ب�أف�ضل
�صورة ممكنة ،وهنا يجب �أن �أ�شكر �صديقي
الفن ��ان رع ��د اب ��و ا�ش�ت�ر عل ��ى م�ساعدته يل
لإكم ��ال ت�صوي ��ر م�شاه ��د الب�ص ��رة ،وكان
يتمن ��ى �أن ي�شاه ��د العمل ولك ��ن القدر حال
دون حتقي ��ق �أمنيت ��ه لأنه انتق ��ل اىل رحمة
الل ��ه يف بداي ��ة هذا الع ��ام ،و�أن ��ا �أهدي هذا
العمل لروحه و�أدعو له بالرحمة.
وا�شار اىل اجلهة املنتجة عن الفيلم بقوله:

مرايا ال�شتات� ،أو الفنانون ال�سبعة
عدي مانع

الكتابة ع ��ن الأفالم عمل لي�س �سه�ل� ًا ،و لكن البوح
اجلمال جما ُل .فبع� ��ض اجلمال ال يحتمل
يف ح ��رم
ِ
ال�صم ��ت ،و العا�شق لل�سينما ال يقوى على ال�صمت
يف ح�ضرة �سينما قا�سم عب ��د  ..ففي مرايا ال�شتات
كان ��ت كام�ي�رة قا�س ��م عب ��د كفر�ش ��اة ر�س ��م جريحة
باحلن�ي�ن �أي�ض� � ًا تر�س ��م ب�أل ��وان الأمل و اللوع ��ة
لوح ��ة �سينمائية يف غاية اجلم ��ال ،تنقلت بنا على
دراج ��ة هوائية من �أزمن ��ة و �أمكنة خمتلفة ،تتبعت
خريط ��ة ظ�ل�ال راكبيه ��ا عل ��ى �ش ��وارع �إ�سفلتية ال
ت�شعر باحلنني �إال ملزي ��د من فاقدي الأوطان ،مرايا
ال�شتات لوحة �سينمائية �شاعرية بقوايف �سماوات
ب�ل�اد الغربة اجلميلة فقد تخطت �سماء الوطن التي
حتولت اىل معر�ض ب�شع �شوهته لوحات اجلالدين
و ال�سفاحني امل�ؤطرة باحلرمان و الدم ..قا�سم عبد
مل يبتع ��د عن الذاتية يف الطرح و الأ�سلوب ،ي�سرد
قا�س و
ب ��دفء ق�ص�ص �سبع ��ة فنانني ف ّرقهم وط ��ن ٍ
جمعتهم غرب ��ة حنينة ،الإح�سا�س كان ناب�ض ًا كقلب
ي�ض ��خ الفن كم ��ا الدماء يف ع ��روق لقط ��ات الفيلم،
لي�ص ��ور لن ��ا �سبع جنوم م ��ن عامل الف ��ن الت�شكيلي
العراق ��ي كل واحد منهم يحل ��ق بنا يف عامل روحي
مغاير ،يجعل املتلقي ي�شعر برع�شة الغربة اجلميلة
يف حلظ ��ات اال�شتي ��اق اىل الوط ��ن الأول ،الوط ��ن
الذي خذلهم جميع ًا.
اللقط ��ات التي �صوّ رت قبل ربع ق ��رن و ك�أنها كانت
تر�س ��م بداي ��ة مالمح الغربة من الغ ��رف و الأزقة و
ال�ش ��وارع و حمطات الرتح ��ال ،دون �أن ن�شعر �أنها
لقط ��ات �ص ��ورت قدمي� � ًا �أو ار�شيفية ،فق ��د حتولت

امل�ساف ��ة الزمنية بني اللقطات اىل م�سافات �شاعرية
�أنيقة منحت ال�سرد ال�صوري قوة و �أ�صالة ،و اثبتت
لن ��ا �أن الفنان العراقي احلقيقي ال يتغري و ال يحيد
ع ��ن موقفه ال�سيا�س ��ي و رهافة ح�س ��ه و �إن�سانيته،
حتى �شعرنا �إنهم �شخ�صيات ر�سمت بذات الفر�شاة
و الأل ��وان يف لوح ��ة فنية واحدة ،ذال ��ك التجان�س
العذب الذي مزج بني الفن و الفنان و بني املتلقي و
املر�سل ،و الزمن الواقعي و الفيلمي.
�شخ�صي ��ات �شاعرية هادئة طموح ت�شب ��ه �أدوات و
مف ��ردات فنها ،فه ��ي �صلبة �صالب ��ة الربونز ،و رقة
ك�أ� ��س النبي ��ذ ،و دفء �أل ��وان لوح ��ة الأ ّم و ق�س ��وة
كر�س ��ي الإعدام ،تنقل الفيلم بني العوامل و امل�شاعر
املختلف ��ة منح ��ه قوة ق ��ل نظريها يف فيل ��م يتناول
�سبع �شخ�صيات مهمة يف تاريخ العراق املعا�صر..
(عفيفة لعيبي ،جرب علوان ،ر�سمي اخلفاجي،علي
ع�س ��اف ،ف�ؤاد عل ��ي عزيز ،كاظ ��م الداخ ��ل ،بالدين
�أحمد)
�سب ��ع �شخ�صي ��ات �أو �سبع ��ة حمارب�ي�ن لي�س ��وا
�سام ��وراي ،و لكنهم ال يقل ��ون �صالبة عن حماربي
"كور�س ��اوا" املبارزي ��ن يف ال�سام ��وراي ال�سبعة،
فمحارب ��و قا�سم عبد فنانون مرهفو احل�س واعون
ب�سبب حملهم مبادئهم و ع�شقهم لوطنهم دون �شرط
�أو ثم ��ن ملا مينح ��ون مما ميلكون لأج ��ل وطنهم �أو
ذكرياته ��م ،فف ��ي �أعماله ��م ح�ض ��ور دائ ��م للعراق و
الإن�سان و احلب و اجلمال.
ال توجد يف الفيلم م�ساحات مق�سمة ل�سرد ق�صة كل
فنان م ��ن الفنان�ي�ن ال�سبعة ،فالق�ص ��ة كانت واحدة
�سردت على ل�س ��ان الفنانني -ال�شخو�ص رغم تنوع
اخللفي ��ات الت ��ي ينتم ��ي له ��ا الفنان ��ون ،يف عد�سة
قا�سم عبد توحّ ��دت اخللفيات و �ضبط ب�ؤرتها على
الفن ��ان العراق ��ي .ف�إب ��ن اجلنوب و اب ��ن ال�شمال و
ال�ش ��رق و الغرب كانوا مت�شابهني ج ��د ًا ،مثل الظل

وعن اجله ��ة املنتجة�“ :شرك ��ة (هارمونيكا
فيلم) انتج ��ت الفيلم وهي مملوكة ل�صديقي
املو�سيق ��ار االجنلي ��زي ج ��از وينه ��ام،
و�أ�سهمت �أن ��ا �أي�ض ًا ب�إنت ��اج العمل ،و�أ�شكر
ا�صدقائ ��ي الفنان�ي�ن يا�سني ماه ��ود و�أحمد
�شمة على م�شاركتهم يف ه ��ذا العمل� ،أتوقع
لهذا الفيل ��م م�شاركات كثرية يف املهرجانات
العاملي ��ة وامتن ��ى �أن ينج ��ح مل ��ا يحمل ��ه من
مو�ضوع مهم مل يناق�ش من قبل ،كي ي�شاهد
العامل واح ��دة من امل�أ�سي الت ��ي وقعت على
جمموعة كبرية من ال�شباب العراقي والذي
م ��ا زال يع ��اين منه ��ا اىل يومنا ه ��ذا .ثالثة
مهرجان ��ات بريطانية اختارت الفيلم ليكون
يف امل�سابق ��ة الر�سمية لها و�سعيد جد ًا بفوز
الفيلم يف مهرحان بارنز الربيطاين كاف�ضل
فيلم وثائقي عاملي يف املهرجان.
واختتم حديثه عن املهرجانات قائ ًال:
املهرجان ��ات يف معظم الوالي ��ات االمريكية
خا�ص ��ة يف هولي ��ود و�س ��ان فران�سي�سك ��و،
و�أي�ض� � ًا يف ع ��دد من دول �أم�ي�ركا اجلنوبية
ويف معظ ��م ال ��دول الأوروبي ��ة� ،إ�ضاف ��ة
اىل مهرجان ��ات عربي ��ة يف م�ص ��ر واملغ ��رب
والعراق.

�أغلب مو�سيقى الأفالم لم تتطور �أبعد من �أيام ال�سينما ال�صامتة فهي
ت�ستخدم الم�ؤثرات الجوية �أو كح�شو لخلفية الفيلم �إذ �أن بودفيكين
وازن�شتاي ��ن �أ�ص� � ّرا على �أن المو�سيقى يجب �أن ت� ��ؤدي دور المرافق
مطلق� � ًا .لقد �شع ��را ب�أن عل ��ى المو�سيقي �أن تحتف ��ظ بخطها الخا�ص
ونزاهتها الخا�صة.
وكان ��ت المو�سيق ��ى الفيلمية �أحد هموم ازن�شتاي ��ن النظرية � ،إذ بين
ازن�شتاين ف ��ي فلمه �ألك�سندر نيف�سكي كيف ولماذا كانت ل�سلة معينة
في لقط ��ات معينة وذات طول معين متعلق ��ة بطريقة نوعية �أكثر من
�أي نوعي ��ة في قطعة معينة م ��ن المو�سيقى ،فقد تع ��اون مع الم�ؤلف
بروفيكيي ��ف عل ��ى و�ضع ن ��وع من الت�ألي ��ف النوع ��ي الب�صري حيث
يقاب ��ل كل �سط ��ر مو�سيقي حرك ��ة ال�صور التي ت ��م و�ضعها في �صف
تقطيع عم ��ودي� ،أي توحي ��د كال ال�شريطين المو�سيق ��ي وال�صوري
ر�أ�سي� � ًا وتوليف كل عب ��ارة مو�سيقية مع كل عب ��ارة مت�صلة متوازية
من �أفالم ال�صورة.
والمو�سيقى التي كتبها (ادموند مايزل) لفيلم ( المدرعة بوتوميكين)
اليزن�شتاين ق ��د بلغت حد ًا كبير ًا من الت�أثير لدرجة �أن بع�ض البلدان
الأوروبية �صرحت بعر�ض الفيلم ولكنها منعت عزف المو�سيقى.
وقد برز العديد م ��ن �صناع مو�سيقى الأفالم المتميزين ،لعل �أبرزهم
المو�سيقار الإيطالي �إينو موريكوني الذي قام بت�أليف وتلحين �أكثر
م ��ن �أربعمائ ��ة فيلم ومن بي ��ن �أ�شهر �أعمال ��ه تلك الألح ��ان والمقاطع
المو�سيقية التي تميزت بها �أفالم المخرج الإيطالي �سيرجيو ليوني،
فيما عرف ب�أفالم� ،سباغيتي وي�سترن وقب�ضة مليئة بالدوالرات ،من
�أج ��ل حفنة من ال ��دوالرات ،الطيب والخبي ��ث وال�شرير وحدث ذات
م ��رة ف ��ى �أميركا .وق ��ام �أي�ض ًا بت�ألي ��ف المو�سيق ��ى الت�صويرية لعدد
م ��ن الأف�ل�ام الم�شهورة مثل المهم ��ة ،المنبوذون� ،سينم ��ا برادي�سو،
لوليتا ،ومالينا .فالمو�سيقار الإيطالي� ،إنيو موريكوني ،ح�صل على
الأو�س ��كار �أخير ًا ،بعد  5تر�شيحات �سابق ��ة ،لت�أليفه �أف�ضل مو�سيقى
ت�صويري ��ة ع ��ن فيل ��م (الحاق ��دون الثماني ��ة) م ��ن �إخ ��راج كوينت ��ن
تارانتين ��و .ويعتب ��ر تر�شيحه ع ��ام  ،2016بعد تر�شح ��ه عن �أفالم،
�سينم ��ا برادي�س ��و ،والمهمة،والمح�صن ��ون ،وبوك�س ��اي ،ومالين ��ا.
ا�ضافة ل�صنعه مو�سيقى العديد من االفالم مثل :المنبوذون ،لوليتا.
وال ��ذي تاب ��ع فيل ��م «الطي ��ب وال�شر�س والقبي ��ح» للمخ ��رج �سرجيو
لي ��ون ،ي ��درك ق ��وة المو�سيق ��ى الت�صويري ��ة و�إنه ��ا تع ��ادل ن�ص ��ف
ال�ص ��ورة ال�سينمائي ��ة ،حيث نكت�ش ��ف عبقرية المو�سيق ��ار الإيطالي
اني ��و موريكون ��ي ،الذي تحولت مو�سيقاه في ه ��ذا الفيلم �إلى عالمة
فارق ��ة في �أفالم الغ ��رب الأمريكي ،والتي �أهلت ��ه للتر�شيح للأو�سكار
ع ��ام  .1966فق ��د ا�ستخدم �أني ��و موريكوني في مو�سيق ��اه عنا�صر
غي ��ر تقليدية ،ك�صفير الب�شر وعويل الذئاب ،ليك�سب مقطوعته رهبة
عالية ،بحيث تتنا�سب مع اللقطات الوا�سعة لل�صحراء والجبال التي
وردت في الفيلم.
فالمو�سيق ��ار العظي ��م الذي تمك ��ن على مدى �سبعة عق ��ود من �سيرته
المهني ��ة ،من �إنتاج نح ��و  500مقطوعة مو�سيقية ،م ��ازال �شاخ�ص ًا
ف ��ي ذاك ��رة النا� ��س خا�ص ��ة تل ��ك المو�سيقى الت ��ي قدمها ف ��ي �أواخر
الخم�سينيات و�أوائل ال�ستينيات ،بفيلم «حفنة دوالرات» والذي مثل
�أول تعاون بين ��ه وبين �سيرجيو ليوني ،وا�ستم ��ر ل�سنوات� ،شهدت
�إنتاج ما عرف با�سم «ثالثية الدوالرات» التي ت�شكلت من �أفالم «حفنة
دوالرات» و«لب�ض ��ع دوالرات �أكثر» ،و«الطي ��ب وال�شر�س والقبيح»،
لت�شكل تلك الثالثية قاعدته لل�صعود عالمي ًا ،فقد كانت مقطوعاته في
ه ��ذه الأفالم تحف ًا فنية� ،صنعت ل ��ه ا�سم ًا المع ًا ،و�ساعدته في متابعة
م�شاريعه ال�سينمائية الأخرى.
المو�سيقى التي كتبها (ادموند مايزل)
لفيلم ( المدرعة بوتوميكين)
اليزن�شتاين قد بلغت حداً كبيراً
من الت�أثير لدرجة �أن بع�ض البلدان
الأوروبية �صرحت بعر�ض الفيلم ولكنها
منعت عزف المو�سيقى.

�إينو موريكوني ..عبقرية فذة في تاريخ المو�سيقى الت�صويرية
ال ��ذي ينعك�س عل ��ى �إ�سفلت �ش ��وارع الغربة بالكاد
�أن نع ��رف �صاحب ��ة ،و هذا ه ��و املوتي ��ف �أو الدالة
يف ت�صوي ��ر الظ ��ل ،الت ��ي ا�ستخدمه ��ا قا�س ��م عب ��د
كان ��ت كافية لت�ؤك ��د الت�شاب ��ه و التوحّ ��د و التجرد
حت ��ت �شم�س �سماوات �أوط ��ان الغربة ،من ال�سويد
اىل هولن ��دا اىل �إيطاليا ،ك�أنه يعي ��د تذكرينا ب�إنهم
ج ��اءوا م ��ن مناط ��ق خمتلفة م ��ن �أر� ��ض الوطن و
جمعته ��م مناطق خمتلفة م ��ن �أر�ض الغربة و لكنهم
ا�ستمروا عراقيني و ا�ستمروا �أنقياء ،و كل كفاحهم
فن و عطاء.
خيب ��ات و خ ��ذالن الوطن الذي زاد م ��ن �أمل و وجع
الغربة بعد انتظار �سنوات ل�سقوط حكم دكتاتوري
دم ��وي ،ت�أتي ال�صدم ��ات على �أبط ��ال الفيلم فتزيد
جرحه ��م �أمل� � ًا بت�سلط نظ ��ام حما�ص�صات ��ي طائفي،
ال يق ��ل همجي ��ة و عنف� � ًا ع ��ن نظ ��ام الدكتاتور ،يف
تل ��ك اللحظة ن�شع ��ر بت�شظي املراي ��ا و ته�شم احللم
بالع ��ودة لأر�ض الوطن ..و كيف حتكم الغربة على
فنانيها كوطن بديل.
مراي ��ا ال�شتات ه ��و اللوحة التي ر�سمه ��ا قا�سم عبد
م�ص ��ور ًا �أحا�سي� ��س و م�شاع ��ر جيا�ش ��ة ملحاربي ��ه
ال�سبع ��ة الذين ظلوا ل�سنوات يحاربون الربابرة و
الهم ��ج الذين �أرادوا ال�سوء بوطن تربوا و �صنعوا
ذكرياتهم االوىل فيه ..ف�سقط الدكتاتور و �أحرقت
�ص ��وره و هدمت متاثيل ��ه بينما بقي ��ت لوحاتهم و
متاثيله ��م �شاهدة اىل قوة و �شجاع ��ة انت�صارهم و
�إن مل يتوج بالعودة ،و لأن قا�سم عبد يغلق كامريته
عل ��ى �ص ��وت �أح ��د حماربي ��ه ال�سبعة و ه ��و يدعو
الفنانني ملواجهة خراب برابرة الف�ساد و الإرهاب،
فهذه �إ�ش ��ارة ال�ستمرار الفنان�ي�ن ال�سبعة بن�ضالهم
الفني من �أجل وطنهم و �شعبهم و ذكرياتهم.
ف�شكر ًا للغربة التي �صنعت كل هذا اجلمال العراقي
و �شكر ًا لأ�ستاذي قا�سم عبد على كل هذا اجلمال.

ترجمة  :عدوية الهاليل

توفي فجر االثنين الفائت م�ؤلف
مو�سيقى مئات الأفالم ال�سينمائية
والماي�سترو الإيطالي ال�شهير انيو
موريكوني عن عمر يناهز الحادية
والت�سعين في العا�صمة االيطالية روما
حيث تم نقله الى الم�ست�شفى بعد
�سقوطه الذي ت�سبب بك�سر في فخذه ..

حاز موريك ��وين على جائزة �أو�سكار كما ا�شتهر
بت�أليف املو�سيقى الت�صويرية لأفالم الوي�سرتن
�سباغيت ��ي ( وهي �أفالم تدور �أحداثها يف الغرب
الأمريك ��ي خالل �ستينيات القرن الع�شرين  ،ومت
�إخراجه ��ا من قبل خمرج�ي�ن �إيطاليني بالتعاون
مع �شريك ا�سباين يف الغالب )
�أل ��ف موريكوين �أكرث م ��ن  500قطعة مو�سيقية
لل�سينم ��ا ب�أحل ��ان �أ�سطورية منها فيل ��م ( الطيب
وال�شري ��ر والقبي ��ح ) ع ��ام  ، 1966ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
م�ؤلفات ��ه املو�سيقي ��ة الت ��ي �ستبق ��ى ملت�صق ��ة
بالذاك ��رة ومنه ��ا تل ��ك االنغ ��ام امل�ؤث ��رة عل ��ى
الهورموني ��كا يف فيل ��م ( الغ ��رب ) لت�شارل ��ز
برون�س ��ون يف ع ��ام .. 1968يف وداعه قال عنه
املحام ��ي و�صدي ��ق العائل ��ة جيورجي ��و ا�سوما
�إنه ظل �صافي ًا وحمتفظ� � ًا بكرامته حتى اللحظة

الأخ�ي�رة  ،كم ��ا �أث ��ار م ��وت �أحد ا�شه ��ر املبدعني
الإيطالي�ي�ن يف الع ��امل ردود فع ��ل عدي ��دة منه ��ا
ماقاله رئي�س الوزراء االيطايل جوزيبي كونتي
 " :لقد جعلنا موريكوين نحلم  ،وا�ستفز تفكرينا
 ،وه ��و يكتب مقطوع ��ات �ستبق ��ى �شاخ�صة اىل
الأبد يف تاريخ املو�سيقى وال�سينما "  ،كما كتب
العديد من معجبيه م ��ن الفنانني � ":سنتذكر اىل
الأبد  ،وبامتنان النهائي  ،العبقرية الفنية الفذة
للماي�س�ت�رو اني ��و موريك ��وين " ..وعل ��ق وزير
ال�صحة االيطايل روبرت ��و �سبريانز على تويرت
قائ ًال  ":وداع ًا �أيها املاي�سرتو  ،و�شكر ًا للم�شاعر
الت ��ي قدمتها لنا "  ،واقرتح �أح ��د نواب الربملان
االيطايل �إطالق ا�سمه على �شارع يف روما ..
بالن�سبة لهذا املو�سيقار املتطلب  ،كانت احلفالت
املو�سيقي ��ة مهمة �أي�ض ًا لتقدير م�ؤلفاته لأنه " يف
ال�سينما الميكنك اال�ستماع اىل املو�سيقى بعناية
فهنال ��ك احل ��وارات وال�ضو�ض ��اء  ،وامل�ؤث ��رات
ال�صوتي ��ة اخلا�ص ��ة  ،وكل ماي�ص ��رف انتب ��اه
اجلمه ��ور ع ��ن املو�سيق ��ى ..وم ��ع ذل ��ك  ،يج ��ب

اال�ستم ��اع اىل املو�سيق ��ى يف احلف�ل�ات لأنه ��ا
ت�سم ��ح للجمه ��ور باال�ستم ��اع اىل مو�سيق ��اي..
فق ��ط مو�سيقاي " على حد ت�صريحه علم 2017
لأح ��دى ال ��وكاالت يف اال�ستديو ال ��ذي �أقامه يف
�شقته الرومانية الكبرية ..
ومن ��ذ �أن كان يف ال�ساد�س ��ة م ��ن عم ��ره  ،ب ��د�أ
اني ��و موريك ��وين املول ��ود يف العا�ش ��ر م ��ن
ت�شري ��ن الثاين ع ��ام  ، 1928يف روما  ،الت�أليف
املو�سيق ��ي  ،ويف العا�ش ��رة م ��ن عم ��ره  ،التحق
ب ��دورة البوق للأكادميي ��ة الوطنية املرموقة يف
�سان ��ت �سي�سيلي ��ا يف روما  ،كما در� ��س الت�أليف
 ،الأورك�س�ت�را  ،الأرغ ��ن  ،ونظ ��ام االثن ��ي ع�شر
�صوت� � ًا �أو املو�سيق ��ى الت�سل�سلية – وهي طريقة
خا�صة يف التلحني .. -
وبع ��د �أن ب ��د�أ م�ش ��واره مبو�سيق ��ى ( ج ��ادة ) ،
حت ��ول اىل ال�سينم ��ا يف ع ��ام  1961ع ��ن عم ��ر
 33عام ًا م ��ع فريق ( املهمة ال�سري ��ة ) للو�سيانو
�سالت�ش ��ي ..ثم حقق ال�شهرة م ��ع فيلم " من �أجل
حفن ��ة م ��ن ال ��دوالرات" ع ��ام  1964ل�سريجي ��و
لي ��ون  ،وجلب ل ��ه تعاونه م ��ع �سي ��د الوي�سرتن
�سباغيت ��ي �سمع ��ة عاملي ��ة ،لك ��ن موريك ��وين مل
يقت�صر على �أفالم الوي�سرتن  ،بل �ألف جمموعة
مبتك ��رة لأفالم ع�صره مث ��ل ( � )1900أو ( فاتال
)  ،و�أف�ل�ام كوميدي ��ة مث ��ل ( قف� ��ص املجانني ) ،
كم ��ا و�ضع مو�سيقى لأف�ل�ام ملتزمة مثل ( �ساكو
وفانزيت ��ي ) و( الطبقة العاملة تذهب اىل اجلنة
) �أو ( معركة اجلزائر )...
اخت�ص ��ر و�صفة جناحه بهذه العب ��ارة  ":عندما
ت�صنع مو�سيقى لفيلم � ،ستطرق املو�سيقى الباب
 ،وعلي ��ك �ساعته ��ا �أن تعد امل�شاه ��د ل�سماعها  ،ثم
تغادر عل ��ى �أطراف �أ�صابع ��ك  ،ودون �أن ت�صفق
الب ��اب وراءك " ..
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اقــــرأ
ن�صف �شم�س �صفراء

مل يك ��ن من قبي ��ل ال�صدف ��ة �أن ت�صف �صحيف ��ة "وا�شنطن
بو�س ��ت" رواية الكاتب ��ة النيجريي ��ة ت�شيماماندا جنوزي
�أديت�ش ��ي "ن�صف �شم�س �صف ��راء" والتي �صدرت ترجمتها
العربي ��ة م�ؤخرا عن دار (امل ��دى) ب�أنها رواية �أبدعتها ابنة
ت�شين ��وا �أت�شيب ��ي املنتمية �إىل القرن الواح ��د والع�شرين،
حي ��ث تعي ��د �إب ��داع حلظة حبل ��ى بالأح ��داث م ��ن التاريخ
الإفريق ��ي احلدي ��ث ،ه ��ي احل ��رب الأهلي ��ة النيجريي ��ة
وم ��ا واكبه ��ا من عن ��ف هائ ��ل .ويف ه ��ذه الرواي ��ة تقوم
�أديت�ش ��ي بن�س ��ج حياة ث�ل�اث �شخ�صي ��ات يت ��م اكت�شافها
يف اال�ضطراب ��ات الهائل ��ة ملرحل ��ة ال�ستيني ��ات من القرن
الع�شرين.
ح

ول العا

لم

مديرة عام دار الأزياء العراقية تدعم حملة #نحن_معكم

كيف ت�سببت ت�صرفات الب�شر يف ظهور وتف�شي الأوبئة؟
ع �ل��ى م� ��دى ال �� �س �ن��وات الأرب� �ع�ي�ن
املا�ضية� ،أ�صبح تف�شي الأم��را���ض
ب�ين الب�شر �أك�ثر ت��وات � ًرا .وغالبية
ه � ��ذه الأم�� ��را��� ��ض ه� ��ي �أم� ��را�� ��ض
“حيوانية املن�ش�أ” ،مثل الإيبوال،
وف �ي�رو�� ��س غ� ��رب ال��ن��ي��ل ،ورمب ��ا
فريو�س “كورونا امل�ستجد”.
وح�سب موقع "فوك�س" الأمريكي،
ف��إن ال�سبب يف زي��ادة ن�سبة تف�شي
الأمرا�ض "حيوانية املن�ش�أ" م�ؤخ ًرا
ب�شكل ملحوظ ،هو الإن�سان.
وتقول ال�صحافية العلمية �سونيا الأم��را���ض بطريقتني � .اً
أول ،عندما الأم��ر له عواقب خطرية ،حيث �إن
�شاه ،م�ؤلفة كتاب "احلمى والوباء" ينتقل الب�شر �إىل �أماكن كان ي�سكنها هذه احليوانات هي مبثابة "جدار
ال��ذي �صدر ع��ام �" 2017إن تو�سع احليوانات فقط يف املا�ضي ،ينتهي ناري" ب�ي�ن م���س�ب�ب��ات الأم ��را� ��ض
ال �ب �� �ش��ر يف امل��زي��د
ب �ه��م الأم � ��ر �إىل ال �ع �ي ����ش ب��ال�ق��رب وبيننا ،والتخل�ص منها لي�س يف
م� ��ن �أرا� � �ض� ��ي
م��ن ح �ي��وان��ات ح��ام �ل��ة مل�سببات �صاحلنا".
اً
ال � �ك� ��وك� ��ب
�أم ��را� ��ض خ �ط�ي�رة .ث��ان � ًي��ا ،قد و�أع�ط��ت �شاه مثال لذلك بفريو�س
زاد م��ن
ي�ق��وم الب�شر ب�ت��دم�ير �أم��اك��ن �إي� �ب ��وال ،ح �ي��ث ي�ع�ت�ق��د ال�ب��اح�ث��ون
احتمال
عي�ش احليوانات ويقتلونها �أن �أول ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة باملر�ض يف
تف�شي
�أحيا ًنا ليحلوا حملها ،وهذا ال�ع��امل كانت لطفل يف الثانية من

ع�م��ره ي��دع��ى �إم �ي��ل �أوام ��ون ��و ك��ان
ي�ع�ي����ش يف ق��ري��ة م �ي �ل �ي��ان��دو ،يف
غينيا ،والتي يقال �إنها كانت غابة
مليئة باخلفافي�ش قبل �أن ي�سكنها
الإن�سان.
ويعتقد الباحثون من معهد "روبرت
كوخ" �أن �إميل �أُ�صيب بالفريو�س
بينما كان يلعب بالقرب من �شجرة
ك��ان��ت مت �ل ��ؤه��ا "اخلفافي�ش ح��رة
الذيل" الناقلة للمر�ض.
وبعد �إ�صابته ،نقل الطفل الفريو�س
�إىل ��ش�ق�ي�ق�ت��ه ووال� ��دت� ��ه وج��دت��ه
وال�ل��وات��ي نقلن امل��ر���ض �إىل باقي
القرية ومنها �إىل القرى الأخرى.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ف� ��إن ان�ت�ق��ال
الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ل �ل �ع �ي ����ش يف امل���دن
امل��زدح �م��ة ي�ل�ع��ب دو ًرا ك �ب�يرًا يف
خ�صو�صا �إذا كانت
انت�شار الأوبئة،
ً
هذه املدن منفتحة ب�شكل كبري على
املدن الأخرى يف العامل.

ق��ام��ت � �س �ك��رت�يرة راب �ط��ة امل� ��ر�أة
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ال�����س��ي��دة � �ش �م�يران
م ��روك ��ل اودي�����ش��و ب ��زي ��ارة دار
االزي� ��اء ال�ع��راق�ي��ة واج� ��راء لقاء
ت �� �ش��اوري م��ع ال��دك �ت��ورة ابتهال
خ��اج�ي��ك ت �ك�لان م��دي��رة ع ��ام دار
االزي��اء العراقية �صباح االربعاء
 1مت��وز  ،2020ج��رت يف اللقاء
مناق�شة بع�ض املوا�ضيع املهمة
ح��ول و�ضع �آل�ي��ات للتن�سيق بني
م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ودار
االزي� ��اء ومنها ال��راب�ط��ة يف ظل
ازمة جائحة كورونا والبحث يف
�سبل التعاون امل�شرتك للم�ساهمة
يف ت��وف�ير ب�ع����ض االح �ت �ي��اج��ات
ال��وق��ائ �ي��ة ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن خم��اط��ر
فايرو�س كورونا .يذكر ان الدار
تعمل وم��ن خ�ل�ال ق�سم االن �ت��اج
على خياطة الكمامات التي تعترب
�ضمن م�ب��ادرات املنتوج الوطني
يف ظ��ل االزم� ��ة ،ب��دوره��ا قدمت

متجرا للأحذية
�سارا جي�سيكا تفتتح
ً

جنمات تعر�ضن للخيانة

بعد ق�ضائها فرتة طويلة من احلظر املنزيل
الذاتي مع عائلتها يف منزلها املوجود يف
هامبتون جتنبا للإ�صابة بفايرو�س كورونا
ق��ررت النجمة العاملية �سارا جي�سيكا باركر
�أن ت�ست�أنف ن�شاطها وتفتتح متجرا لبيع
الأحذية .افتتحت �سارا جي�سيكا باركر �أحدث
متجر يف مدينة نيويورك ،وكانت املمثلة
البالغة من العمر ( 55عاما) ترتدي مالب�س
طويلة وف�ضفا�ضة ،كما �أنها قررت �أن تغطي
وجهها بـ"و�شاح" بدال من القناع الطبي  .وما

لفت الأن �ظ��ار �أن جنمة هوليوود ال�شهرية
ظهرت بعدد من ال�صور وهي ت�ساعد بع�ض
الزبائن يف قيا�س الأحذية وهو بالت�أكيد �أمر
غريب لتقوم به جنمة مهمة يف عامل هوليوود
بحجم �سارا جي�سيكا باركر .
يذكر �أن �سارا جي�سيكا باركر هي واحدة من
�أه��م و �أ�شهر جنمات هوليوود ،حيث قدمت
عددا كبريا من الأعمال الفنية الناجحة ،وهو
م��ا �أهلها حل�صد العديد م��ن اجل��وائ��ز ،ومن
�أبرزها الغولدن غلوب.

ق����ل����ب ت���������ش����ارل����ي����ز ث�����ي����رون ح���زي���ن
ك�شف م��وق��ع دي�ل��ي ميل ع��ن ت�صريحات
النجمة العاملية ت�شارليز ث�يرون والتي
قالت فيها �إنه مت ا�ستبعادها من �سل�سلة
Mad Maxو�إن �صناع ال�سل�سلة
�سيقومون با�ستبدالها مبمثلة �أخرى
�أ��ص�غ��ر �سنا ح�ي��ث تبلغ ث�ي�رون 44
عاما .وقالت ثريون �إنها حزينة وال
ت�ستطيع تقبل الأمر ب�سهولة خا�صة
و�أنها كانت �سعيدة بامل�شاركة يف
ال�سل�سلة موجهة ال�شكر ملخرج

عقد املعهد الهولندي للعالقات الدولية،
مق ��ره اله ��اي ،ن ��دوة ع�ب�ر الإنرتني ��ت
ملجموع ��ة م ��ن اخل�ب�راء وال�صحفي�ي�ن
العراقي�ي�ن والأجان ��ب ي ��وم الثامن من
�شهر متوز بعن ��وان( :العراق ..املناخ،
املياه وال�صراع يف .)٢٠٢٠
وق ��دم توبيا� ��س ف ��ون لو�س ��ون زمي ��ل
باح ��ث يف املعه ��د الهولن ��دي للعالق ��ات
اخلارجية ومدير مبادرة الأمن الكوين،
�آخر ما يتعل ��ق بحالة الأمن املناخي يف
العراق وخط ��ط املعهد للقي ��ام ب�أن�شطة
يف جنوبي الع ��راق .وحتدث ال�صحفي
خال ��د �سليمان ،عن كتابه ال�صادر حدي ًثا
ع ��ن دار املدى بعن ��وان (حرا�س املياه..
اجلفاف والتغ�ي�ر املناخي يف العراق)،
فيم ��ا ناق�ش ��ت مه ��ا يا�س�ي�ن ،م�س�ؤول ��ة
التوعية يف مب ��ادرة الأمن الكوين دور
ال�شب ��اب يف االحتجاج ��ات العراقي ��ة
وارتباط مطالب املحتجني بنق�ص املياه
واخلدم ��ات العام ��ة� .أم ��ا مدي ��ر منظمة
طبيع ��ة الع ��راق ع ��زام علو� ��ش ،ف�سلط
ال�ض ��وء عل ��ى الأولوي ��ات الت ��ي ميك ��ن
للحكومات اجلديدة معاجلتها واحللول
املقرتحة لأزمة املياه يف العراق.
واحت ��ل عن ��وان كت ��اب (حرا� ��س املياه)

م�ساح ��ة مهمة يف الندوة الت ��ي ر�أ�ستها
وح ��دة االحت ��اد الأوروب ��ي وال�ش� ��ؤون
العاملي ��ة ومن�سق ��ة البح ��وث حول تغري
املن ��اخ واال�ستدامة يف املعه ��د املذكور.
وحت ��دث الكاتب خالد �سليم ��ان يف هذا
ال�سي ��اق ع ��ن دور الإع�ل�ام يف توعي ��ة
املجتمعات املحلي ��ة فيما خ�ص اجلفاف
والتغ�ي�ر املناخ ��ي وجعله ��ا ج ��زءًا م ��ن
احلل ��ول و�سب ��ل حتويل �أنظ ��ار الإعالم
للم�ش ��كالت املناخي ��ة كعن ��وان يوم ��ي
ودائ ��م وذل ��ك من �أج ��ل خل ��ق �سجاالت
عام ��ة من �ش�أنها االرتق ��اء بالوعي العام
بني النا� ��س حول التغري املناخي و�سبل
التقليل من �أ�ضراره.

ال�ف�ي�ل��م .يف �أي��ار/م��اي��و امل��ا��ض��ي ك�شفت
النجمة ت�شارليز ث�ي�رون �أث �ن��اء حديثها
ملجلة التاميز عن كوالي�س اخلالف ال�شهري
ال��ذى جمعها بالنجم ت��وم ه ��اردي �أث�ن��اء
م�شاركتهما معًا يف فيلم "ماد ماك�س"،
والذى توج بجائزة الأو�سكار عام ،2015
ون��ال ا� �ش��ادات ق�ط��اع كبري م��ن اجلمهور
والنقاد �آنذاك.
ت�شارليز ثريون �أكدت �أن هذا اخلالف كان
نابعا من حجم ال�ضغوطات اجلمة التي

في زمن الكورونا

خالد �سليمان يف ندوة عن كتابه العراق..
املناخ ،املياه وال�صراع

�سكرترية الرابطة نبذة تعريفية
عن الرابطة وخططها ال�سنوية،
كما تطرقت باحلديث ع��ن حملة
#نحن_معكم امل �خ �� �ص �� �ص��ة
ل��دع��م ج �ه��ود ال� �ك ��وادر ال�صحية
وال �ت �م��ري �� �ض �ي��ة وه� ��م ي �ق��دم��ون
�أق�صى اجلهود ويت�صدون خلطر
الفايرو�س من اجل خدمة املر�ضى
وامل�صابني ،وم��اه��ي االمكانيات
املتاحة للتن�سيق مع الدار من اجل

دع��م احل�م�ل��ة .م��ن جانبها عربت
ال��دك �ت��ورة اب�ت�ه��ال ع��ن �سعادتها
بالعمل والتن�سيق مع رابطة املر�أة
العراقية و�أكدت دعمها ال�شخ�صي
ل�ل�ح�م�ل��ة ب��اال� �ض��اف��ة اىل ت �ع��اون
دار االزي ��اء يف ان�ت��اج الكمامات
وت��وف�ي�ره��ا ل �� �س��د االح �ت �ي��اج��ات
وت� �ق���دمي امل� ��� �س ��اع ��دة وب �ج �ه��ود
وطنية ،كما قامت بالتربع للحملة
بكمامات كدفعة �أوىل.

�ألقت على كاهل كل امل�شاركني يف العمل،
وعلى ر�أ�سهم توم هاردي حيث كان يقوم
بدور �سبق وقام به النجم ميل جيب�سون،
وبالتايل رف��ع من حد ال�ضغوطات عليه،
نظ ًرا حلجم املقارنات التي متت معه قبل
طرح الفيلم وكم االنتقادات التي نالها قبل
طرح الفيلم حتى ب�أنه لن يقدم الدور ب�أي
حال من الأح��وال ب�صورة ت�ضاهي جناح
ميل جيب�سون ال��ذي حقق �آن ��ذاك �شهرة
كبرية من بوابة "ماد ماك�س".

كثريات نَُّ
يظن �أن اجلمال مينع الرجل من
اخليانة ،ولكن تعر�ض �أ�شهر النجمات
للخيانة يحطم ه��ذه النظرية ،حتى
�أن بع�ض ه� ��ؤالء النجمات يرين
�أن اخليانة طبع يف كل الرجال،
فما هي التجارب التي م��ررن بها
لي�صلن �إىل هذا االعتقاد؟ �أو�ضحت
�أ�صالة من قبل �أنها تعر�ضت لكل
�أن� ��واع اخل �ي��ان��ة ،وحت��دث��ت ع��ن كم
الأمل الذي حتدثه هذه اخليانات� .أما
"دينا ال�شربيني" فقد �أو�ضحت يف لقاء
ق� � �ب � ��ل
تليفزيوين �سابق �أن�ه��ا تعر�ضت للخيانة من
�شخ�ص ارتبطت به ،وكان حجم اخليانة م�ضاع ًفا؛ لأن هذا ال�شخ�ص خانها مع
�صديقة لها ،وقد كانت ال تتخيل �أن تقوم هذه ال�صديقة بهذا الفعل .وتعر�ضت
"عال غامن" للخيانة وقد �صرحت بهذا الأمر ،وهذه التجربة جعلتها مقتنعة
�أن على الأقل  ٪٨٠من الرجال يخونون ،بع�ضهم يف �شكل نزوة ،والآخرون
يظلون على هذا احلال حتى نهاية حياتهمً � .
أي�ضا "�أنغام" ترى �أن اخليانة
�شيء ي�ستمتع به الرجال ،كما �صرحت ب�أنها قد متت خيانتها وا�ستغفالهَا،
ولكنها مل ت�صرح مَن ِمن بني �أزواجها ال�سابقني قام بهذا ،و�أكدت �أن جيلها من
الن�ساء �سمع عن الرجال اجليدين ولكنه مل يرهم .من النجمات الالئي تعر�ضن
للخيانة � ً
أي�ضا هي "نوال الزغبي" ،وقد حكت عن �أمل هذه التجربة ،ويبدو �أن
هذا هو ال�سبب الذي جعلها تكافح  ١٢عامًا من �أجل الطالق .الرحيل هو رد
فعل "رانيا يو�سف" عندما يتم خيانتها ،وحني �سئلت :هل حدث هذا الأمر
من قبل� ،أكدت �أنه حدث بالفعل� .أما "غادة عبد الرازق" فقد �صرحت ب�أنها قد
اكت�شفت خيانة زوجها ال�سابق ال�صحفي "حممد فودة" ،و�سخرت من الأمر
�أن الرجال لديهم "طفا�سة" هي ما يجعلهم يخونون.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الربيعي..
قاهر الفريو�سات
كنت �أعتقد حتى يوم �أم�س �أن الباب
�أ�سدل على زمن الكتابة ال�ساخرة يف
العراق ،بعد �أن حتولت حياتنا �إىل
"هم وغم" ونحن ن�شاهد " املتلون
" جناح حممد علي وهو يتمنى
�أن ي�ستيقظ �صباحً ا فال يجد على
اخلارطة بل ًدا ا�سمه العراق ،كما
�أن غياب خما�سي �أ�ضواء ال�سيا�سة
العراقية عن امل�شهد ،بعد اختفاء
عبا�س البياتي وقف�شاته والببغاء
حممود احل�سن ،واخلبرية احلربية
عتاب الدوري ،وعامل اللغويات
�إبراهيم اجلعفري واملونولوج�ست
�صالح املطلك ،طب ًعا ي�ضاف لهم
�صف من الكوميديني الذين عادوا
�إىل �أوطانهم الأ�صلية بعد �أن
ح�صلوا على التقاعد واالمتيازات
والعموالت  ،جعل كتاب االعمدة
من عينة جنابي يعانون من �شحة
يف املو�ضوعات  ،كما كتب يل احد
القراء وهو يعرت�ض على ما كتبته
عن الزعيمة �سابقا وامل�ست�شارة
حاليا حنان الفتالوي .
ولأن البع�ض يريد لنا �أن نعي�ش
معه ع�صرًا جدي ًدا من الكوميديا،
فقرر �أن يعيد لنا موفق الربيعي
بعلبة جديدة مكتوب عليها "قاهر
الفريو�سات" ،فقد قررت اللجنة
العليا لل�صحة وال�سالمة تعيني
اجلرنال موفق الربيعي �سكرتريًا
للجنة ليتابع �ش�ؤون فايرو�س
كورونا ،و�أنت تقر�أ هذا اخلرب ماذا
يدور يف ذهنك؟ ،بالت�أكيد ميكنك �أن
تطلق على هذه الفقرة الكوميدية
"عجائب وغرائب" ،فالقائمون على
�ش�ؤون البالد فاتهم �أن هذه البالد
عانت من �أ�سو�أ خراب �أمني عندما
كان ال�سيد الربيعي م�ست�شارًا للأمن
الوطني.
يف مرات كثرية كتبت عن الربيعي
وقلت� ،إن هذا رجل مولع بلقطات
الأك�شن ،ويف كل ت�صريح جند
ذلك الإ�صرار يف البحث عن لقطة
مثرية ي�ستد ّر من خاللها �آهات
الإعجاب ،طلبًا ملج ٍد �شخ�صي زائف،
وتتذكرون عرو�ض "ال�شو" املثرية
التي يقدمها بني احلني والآخر
ابتدا ًء بحبل �صدام ،ولي�س انتها ًء
بالدعوى الق�ضائية التي �أراد
�أن يرفعها �ضد بو�ش ،لأنه احت ّل
العراق ،وهو الذي كان ال يذهب
�إىل النوم قبل تقبيل وجن َتي امل�سرت
برمير.
هذا املكان كتبت لكم عن ال�سيدة
"�شن وي" التي ا�ستعانت بها ال�صني
يف احلرب �ضد فايرو�س كورونا.
ال�سيدة �شن تعمل برتبة جرنال فى
اجلي�ش ال�صيني وتلقب مبدمرة
الفايرو�سات ،فقد ا�ستطاعت من قبل
قهر وباء �إيبوال ومن بعده �سار�س.
هذه املر�أة العجيبة التي تبلغ من
العمر  54عامًا عا�شت �أكرث من
ربع قرن من حياتها تعمل ب�صمت
 ،وقدمت للعامل در�سً ا يف املثابرة
ال مكان فيه جلمل و�شعارات
عن غرغرة الربيعي  ،وال مكان
للمزايدات ال�سيا�سية التي جتعل
من �شخ�ص ب�أهمية الدكتور جعفر
�صادق عالوي ،خارج اخلدمة،
وموفق الربيعي داخل اخلدمة بعد
ان �أخربنا قبل ايام �أن "كورونا" ال
تقرتب من امل�ؤمنني وهي حرب �ضد
الكفار ح�صرًا.
العامل يعي�ش هاج�س اخلوف
من وباء "كورونا" ،بينما نحن
نعي�ش مع وباء �أخطر وا�شد فت ًكا
وهو اعادة بث الروح يف الف�شل
واخلراب .

�شارع املتنبي ..الكتاب يعي�ش حالة �صعبة ب�سبب الوباء

زيد �سامل
من ��ذ �أربع ��ة �أ�شه ��ر تقري ًب ��ا ،يعي� ��ش �ش ��ارع
املتنب ��ي يف بغ ��داد �أ�س ��و�أ حاالت ��ه ،ب�سب ��ب
قطع الطرق وحظر التج ��وال الذي متار�سه
احلكومة العراقية �ضم ��ن �إجراءات الوقاية
م ��ن فايرو� ��س "كورون ��ا" ،وال �سيم ��ا �أن
ال�ش ��ارع يع ��د �أب ��رز �شرايني بي ��ع الكتب يف
الع ��راق ،وه ��و امل ��وزع الرئي� ��س لغالبي ��ة
املكتب ��ات يف البالد ،كم ��ا كان ي�شهد كل يوم
جمع ��ة ،قب ��ل اجلائح ��ة� ،أك�ب�ر الكرنف ��االت
الثقافي ��ة ،لكن بيع الكت ��ب مل يتوقف بعد �أن
حتوّ ل ع�ب�ر �صفحات "في�سبوك" ومن خالل
مواقع التوا�صل ،ليعي�ش العراقيون فرتات
احلظر ال�صحي ب�صحبة الكتب.
تراجع ��ت �أع ��داد رواد �شارع املتنب ��ي� ،أكرب
الأ�سواق الثقافية يف العراق ،ب�سبب تف�شي
فايرو� ��س "كورون ��ا"� ،إال �أن دور الن�ش ��ر
ال ت ��زال توا�ص ��ل �أعماله ��ا من حي ��ث طباعة
ون�ش ��ر الكت ��ب� ،إ�ضاف ��ة �إىل ت�صدير اجلديد
م ��ن املطبوع ��ات �إىل املحافظ ��ات العراقي ��ة
ع�ب�ر خدم ��ات التو�صيل الت ��ي ا�ستثنيت من

الطقس

قرارات ال�سلطات العراقية وحظر التجوال.
يقول بائع الكتب يف ال�شارع علي �سمري� ،إن
"�أ�صح ��اب املكتب ��ات ال يزال ��ون يوا�صلون
�أعماله ��م الت ��ي تراجع ��ت كث�ي ً�را نظ� �رًا لقلة
الوافدين �إىل ال�سوق ب�سبب تف�شي فريو�س
"كورونا" ،ولكن هذا ال يعني �أن العراقيني
هج ��روا الكتب وترك ��وا الثقاف ��ة واملطالعة

ومتابع ��ة كل جديد من املطبوع ��ات" ،مبي ًنا
�أن "الأ�سابي ��ع الأوىل م ��ن حظ ��ر التج ��وال
كانت �صعب ��ة على �أ�صح ��اب املكتبات ،حيث
تعر� ��ض �أكرثه ��م �إىل خ�س ��ارات فادحة ،وال
�سيما �أن مو�سم طباعة الكتب يبد�أ مع مو�سم
ال�صي ��ف ،ولكن بع ��د ذلك توج ��ه �أغلبهم �إىل
اال�ستعانة بتطبيقات البيع الإلكرتوين".

ولف ��ت �إىل �أن "العراقي�ي�ن ب�سب ��ب حظ ��ر
التج ��وال توجه ��وا �إىل الق ��راءة ،ولذل ��ك
ف� ��إن ع ��دد الكت ��ب املباع ��ة حال ًي ��ا م ��ن خالل
ال�ش ��راء عرب مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
�أق ��ل بقلي ��ل مم ��ا كان يف ال�ساب ��ق ،ولكنه ��ا
خ�صو�صا
كمي ��ات ال ميك ��ن اال�ستهانة به ��ا،
ً
م ��ع الت�سهيالت التي ح�صل ��ت عليها �شركات
تو�صيل الب�ضائع من قبل ال�سلطات الأمنية،
�إذ بات من ال�سه ��ل تو�صيل الكتب من بغداد
�إىل �أي حمافظ ��ة"� .أما ح�س ��ن توفيق ،وهو
�صاحب مكتبة يف �شارع املتنبي ،فقد قال �إن
"حظر التجوال وبالرغم من اخل�سائر الذي
تعر�ضن ��ا له ��ا ب�سبب ��ه �إال �أنه دفعن ��ا �إىل بيع
وعر�ض الكت ��ب القدمية الت ��ي كانت مهملة،
وترتيب خمازنن ��ا ،لأن الفرتات التي �سبقت
جائح ��ة كورون ��ا كان ��ت مزدحم ��ة وال وقت
لدين ��ا لأي ترتي ��ب" ،مو�ضحً ��ا �أن "املكتبات
ودور الن�ش ��ر ا�ستغلت فرتة احلظر واحلجر
ال�صح ��ي ،و�صارت تت�ساب ��ق على العرو�ض
املغرية للقراء وتخفي� ��ض الأ�سعار ،وهو ما
�أدى �إىل تن�شي ��ط حركة بي ��ع الكتاب ،كما �أن

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احلرارة �ستحاف ��ظ على معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
م�شم�سا.
اجلو �سيكون
ً

بع� ��ض دور الن�شر الكب�ي�رة يف بغداد عملت
عل ��ى �إقام ��ة مناف�س ��ات وبرام ��ج ثقافية عن
طري ��ق خدم ��ة الب ��ث املبا�شر ع�ب�ر في�سبوك
و�إن�ستغ ��رام" .م ��ن جهته� ،أ�ش ��ار �أكرم �سامل
�إىل �أن "الأ�سابي ��ع والوق ��ت الطوي ��ل ال ��ذي
ق�ضيت ��ه يف البيت ب�سبب �إج ��راءات الوقاية
م ��ن كورونا دفعاين �إىل ق ��راء غالبية الكتب
الت ��ي كنت قد �أجلت قراءته ��ا ب�سبب م�شاغل
احلي ��اة ،كما �أنن ��ي تابعت �آخ ��ر الإ�صدارات
التي ن�شرتها الدور العراقية ،بعد �أن كنت قد
ان�شغل ��ت بالتظاه ��رات يف الأ�شهر املا�ضية،
وق ��د تب�ضع ��ت �أك�ث�ر م ��ن كت ��اب م ��ن خ�ل�ال
ال�شراء الإلك�ت�روين"� .إىل جانب ذلك ،نَّ
يبي
الباحث عب ��د ال�سالم العي�سى� ،أن "الظروف
الت ��ي مي ��ر به ��ا �ش ��ارع املتنب ��ي مل ي�شهده ��ا
ال�ش ��ارع من ��ذ ت�أ�سي�سه� ،إذ مل مت ��ر وال حقبة
م ��ن دون �أن ي�ستم ��ر بن�ش ��ر العل ��م واملعرفة
والثقاف ��ة و�إقامة الأ�صبوح ��ات والأم�سيات
الأدبي ��ة وال�شعري ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل الفعاليات
الثقافية وخ�صو�ص ��ا فعاليات بيت املدى كل
يوم جمعة".
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