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ت�شري �إىل �ضرب االتفاقية ال�صينية والبديل "العقود الآجلة"

ت�سريبات اجلولة الثانية من احلوار ال�سرتاتيجي تت�ضمن
�إخراج الأمريكان مقابل �شروع �شركاتهم بالإعمار
 بغداد/املدى
�أف ��ادت �أو�س ��اط �سيا�سي ��ة
�أن رئي�س جمل� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي �سيجتمع بر�ؤ�ساء
بع� ��ض الكت ��ل الربملاني ��ة املح�سوبني
عل ��ى كتلة الفت ��ح (اجلن ��اح ال�سيا�سي
لف�صائ ��ل احل�ش ��د) خ�ل�ال اليوم�ي�ن
املقبل�ي�ن ملناق�شته ��م ب�أه ��داف زيارته
�إىل الواليات املتحدة االمريكية.

وتت�ص ��در ملف ��ات النف ��ط واال�ستثمار
واالقت�ص ��اد والطاق ��ة الكهربائي ��ة
وال�صح ��ة ج ��دول �أعم ��ال الزي ��ارة
املرتقب ��ة لرئي� ��س احلكوم ��ة �إىل
وا�شنط ��ن واملق ��رر له ��ا بح�س ��ب بيان
للبي ��ت الأبي�ض يف الع�شرين من �شهر
�آب اجلاري.
الزي ��ارة ت�أت ��ي ا�ستكم ��اال للح ��وار
ال�سرتاتيج ��ي ال ��ذي انطلق ��ت جولته
االوىل يف احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر

حزي ��ران املا�ض ��ي ب�ي�ن اجلانب�ي�ن
العراق ��ي والأمريك ��ي ع�ب�ر دائ ��رة
تلفزيوني ��ة مغلق ��ة ،حي ��ث �سرتك ��ز
ح ��وارات جولة الثاني ��ة بني الكاظمي
والوف ��د املرافق له مع نائ ��ب الرئي�س
ماي ��ك بن� ��س عل ��ى تواج ��د الق ��وات
الأمريكية على الأرا�ضي العراقية.
ويب ��دو �أن هن ��اك اتفاق ��ا مبدئي ��ا
ب�ي�ن بغ ��داد ووا�شنط ��ن عل ��ى اجراء
تعديالت جوهرية على اتفاقية االطار

ال�سرتاجت ��ي ب�ش ��كل كام ��ل ،بح�س ��ب
هذه االو�ساط ال�سيا�سي ��ة ،م�ؤكدة ان
التعدي�ل�ات �ستق�ت�رح و�ض ��ع �سقوف
زمنية الخراج الق ��وات االمريكية من
الأرا�ضي العراقية ت�ت�راوح بني �سنة
�إىل خم�س �سنوات.
مقابل هذه التعديالت �ستقوم االدارة
االمريكية ب�إدخ ��ال ع�شرات ال�شركات
االمريكي ��ة اال�ستثماري ��ة �إىل الع ��راق
لتنفيذ م�شاري ��ع متعددة تخ�ص البنى

التحتي ��ة بالدفع بالآج ��ل كما �ستحيل
م�شاريع الطاقة الكهربائية �إىل جرنال
اليكرتك.
وتو�ض ��ح االو�س ��اط ال�سيا�سي ��ة �أن
"الغاي ��ة م ��ن ه ��ذه االتفاقي ��ات التي
�سيوقعها العراق مع الواليات املتحدة
هي حماولة ل�ضرب االتفاقية ال�صينية
مع العراق التي وقعها عبد املهدي ومل
يكتب لها النجاح بعد".
 التفا�صيل �ص3

) بذكرى �صدورها

رئي�س اجلمهورية يهنئ (

�أر�س ��ل رئي�س اجلمهورية برهم �صالح باقة ورد مع بطاقة تهنئة ل�صحيفة (املدى)
بذكرى �صدورها جاء فيه ��ا :مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س �صحيفة (املدى)
ي�سرن ��ا ان نتق ��دم ب�أزك ��ى الته ��اين والتربيكات لأ�س ��رة التحري ��ر والعاملني فيها،
متمنني لكم املزيد من النجاح والت�ألق يف تر�سيخ الكلمة احلرة ال�صادقة.
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املنافذ تعلن �إخالء
حاويات بداخلها مواد
خطرة

فرا�س ناجي يكتب:
العراق بني االنتظار
العبثي وبناء جبهة
وطنية فاعلة

 بغداد  /املدى

اعلنت هيئة املنافذ احلدودية� ،أم�س االثنني،
�إخالء  9حاويات بداخلها مواد �شديدة اخلطورة
يف منفذ ميناء �أم ق�صر ال�شمايل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه ،ان "ذلك
جاء تنفي ًذا لتوجيهات رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
بت�شكيل جلنة عاجلة للك�شف عن املواد عالية اخلطورة
(كيمياوية ،مزدوجة اال�ستخدام ،نرتات االمونيا) يف
كافة املنافذ احلدودية (برية ،بحرية ،جوية) واتخاذ كافة
الإجراءات العملية واالحرتازية ب�إبعادها عن املناطق
والتجمعات ال�سكانية".
وا�ضاف البيان "قامت هيئة املنافذ احلدودية منفذ
ميناء �أم ق�صر ال�شمايل يف حمافظة الب�صرة باخالء 9
حاويات بداخلها مواد �شديدة اخلطورة ترافقها قوة
حماية من اجلي�ش العراقي عائديتها �إىل وزارة النفط
لنقلها �إىل �أماكن �آمنة ل�ضمان �سالمة املواطنني واملن�ش�آت
احلكومية".
وا�شار البيان اىل انه "مت �إجناز �إجراءاتها الكمركية وفق
ال�ضوابط والتعليمات النافذة ،وتنظيم حم�ضر اخالء
�أ�صويل من قبل مديرية منفذ �أم ق�صر ال�شمايل /هيئة
املنافذ احلدودية واجلهات الأمنية والدوائر العاملة يف
املنفذ احلدودي".

اعتماد
ملعب
خليفة
ملباريات
ال�شرطة
يف دوري
الأبطال
متظاهرون يف منطقة العالوي �أم�س (..عد�سة  :حممود ر�ؤوف )

اختناقات مرورية غري م�سبوقة يف العا�صمة لليوم الثاين على التوايل

حتييد قتلة �شهداء ت�شرين و"وعود التعيني" ت�شعل �ساحات االحتجاج جمد ًدا
 بغداد /املدى
تدفق ام�س الع�شرات من متظاهري
اجلن ��وب اىل بغ ��داد ق ��رب املنطقة
اخل�ضراء ،عقب حت�شيد بد�أ قبل ايام للمطالبة
مبحاكمة قتلة املحتجني .وجتمع املتظاهرون
الوافدون من خارج العا�صمة مع خريجني من
اخت�صا�ص ��ات خمتلفة ،يحتج ��ون منذ يومني
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يف و�سط بغداد للمطالبة بالتعيني.
و�شه ��دت بغ ��داد خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن،
اختناق ��ات مرورية غري م�سبوقة ،بعد تخفيف
اجراءات التقييد ملواجهة تف�شي وباء كورونا.
واغلقت القوات االمنية يف اعقاب التظاهرات
اجلدي ��دة ،و�سط بغداد وال�شوارع امل�ؤدية اىل
املنطق ��ة اخل�ضراء .ومنذ م�س ��اء االحد ،قامت
الق ��وات االمني ��ة ،بعد ت�صاع ��د االحتجاجات،

ق�صيدة جديدة لل�شاعر
ُ
ُ
املذياع دم ًا
وي�سيل
موفق حممد:

باغ�ل�اق ج�س ��ر ال�سنك وال�ش ��وارع القريبة من
وزارة اخلارجي ��ة .وب ��د�أت املوج ��ة الرابع ��ة
للتظاه ��رات يف بغ ��داد ومدن اجلن ��وب -بعد
موجت ��ي  1و 25ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي -يف
اي ��ار املا�ضي �ض ��د حكومة عادل عب ��د املهدي،
وثالث ��ة يف مت ��وز احتجاج ��ا عل ��ى املحافظني
وللمطالب ��ة مبحاكم ��ة قتل ��ة املتظاهري ��ن .كان
ق ��رار اغل ��ب تن�سيقي ��ات التظاه ��رات يف �آذار
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�أ�صبحت ظاهرة ...ن�ساء يعاجلن
كورونا بال�شعوذة!

احلكومة اللبنانية تقدم ا�ستقالتها ودياب يعلق
غا�ض ًبا" :اللي ا�ستحوا ماتوا"
 متابعة  /المدى
�أعلن رئي� ��س ال ��وزراء اللبناني ح�سان دي ��اب ا�ستقالة
حكومت ��ه ر�سميا ،قائال في بي ��ان اال�ستقالة �إن "فئة من
الطبقة ال�سيا�سية حاولت رمي كل موبقاتها على حكومته وتحميلها
م�س�ؤولي ��ة االنهي ��ار" ،م�ضيف ��ا "فع�ل�ا ،الل ��ي ا�ستح ��وا مات ��وا".
و�أو�ض ��ح دياب ،خالل تالوته بي ��ان اال�ستقالة في م�ؤتمر �صحفي،
وقد بدا عليه الغ�ضب �أن "منظومة الف�ساد متجذرة في كل مفا�صل
الدول ��ة ،لكنني اكت�شفت �أن منظومة الف�س ��اد �أكبر من الدولة ،و�أن
الدول ��ة مكبلة بهذه المنظومة وال ت�ستطيع مواجهتها �أو التخل�ص
منه ��ا" .و�أ�ضاف "اليوم نحن �أمام م�أ�ساة كبرى وكان يفتر�ض من
كل الم�صالح �أن تتعاون لتجاوز هذه المحنة ،لكن البع�ض ال يهمه
�سوى ت�سجيل النق ��اط ال�سيا�سية والخطابات ال�شعبوية وهدم ما
بقي من مظاهر الدولة" .وتابع "بعد �أ�سابيع على ت�شكيل الحكومة

املا�ض ��ي ،تعلي ��ق احتجاجات املوج ��ة الثانية
ب�سب ��ب تف�شي وب ��اء كورون ��ا ،واالكتفاء بعدد
حم ��دود ج ��دا م ��ن املتظاهري ��ن و�س ��ط �ساحة
التحرير .املوجة الثالثة �سرعان ما مت تعليقها
اي�ضا ،واعطاء فر�ص ��ة اىل احلكومة اجلديدة
الت ��ي كان ��ت ق ��د ت�شكل ��ت للت ��و -يف االيف ��اءبوعودها للمحتجني.
 التفا�صيل �ص2

حاول ��وا رمي موبقاتهم عليها وتحميله ��ا م�س�ؤولية االنهيار ،فعال
ل ��ي ا�ستحوا مات ��وا" .وعاد دي ��اب لي�شير �إل ��ى �أن حكومته حملت
مطلب اللبنانيين بالتغيير "لكن بيننا وبين التغيير جدارا �سميكا
جدا تحميه طبقة تقاوم بكل الأ�ساليب الو�سخة من �أجل االحتفاظ
بمكا�سبه ��ا ومواقعها وقدرتها على التحكم بالدولة" .و�أردف قائال
"قاتلن ��ا ب�شرا�س ��ة و�ش ��رف لكن ال تكاف�ؤ في ه ��ذه المعركة ..كنا
وحدنا وكان ��وا مجتمعين �ضدنا" .و�أبرز "الي ��وم و�صلنا �إلى هنا
�إل ��ى هذا الزل ��زال الذي �ضرب البلد م ��ع كل تداعياته ..همنا الأول
هو التعامل م ��ع هذه التداعيات بالتوازي مع تحقيق �سريع يحدد
الم�س�ؤولي ��ات" .م ��ن جهة اخرى يب ��دو �أن ق ��رار اال�ستقالة لم يكن
كافي ��ا لتهدئة ال�ش ��ارع اللبناني الغا�ضب ،حي ��ث رفع المتظاهرون
مطالبهم بمحاكم ��ة كل الم�س�ؤولين عن االنفجار الذي هز بيروت،
الثالث ��اء ،و�أ�سفر عن مقتل � 162شخ�صا ف�ض�ل�ا عن �إ�صابة الآالف
وت�شريد مئات الآالف.
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منظمة دولية 8615 :مغي ًبا يف العراق منذ 2017
 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�شفت منظمة فرانكفون ،الفرن�سية حلقوق
االن�س ��ان  AFHDع ��ن تغييب م ��ا يقارب
من � 8615شخ�صا يف العراق منذ عام  ،2017مع قيام
املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق االن�سان  -الع ��راق بالعمل
االن عل ��ى ك�شف م�صريهم  .ان�س �أك ��رم حممد ،ع�ضو
هيئ ��ة املفو�ض�ي�ن يف مفو�ضية الع ��راق العليا حلقوق
االن�س ��ان ،قال انه غالب ��ا ما يتم العثور عل ��ى ق�سم من
املغيب�ي�ن يف مراك ��ز االعتق ��ال وال�سج ��ون املتع ��ددة
يف عم ��وم البالد ،ولك ��ن ما تزال هناك ح ��االت كثرية
اخرى م ��ن املغيبني مل حتل بع ��د ومل يعرف �شيء عن
م�صريه ��م  .وا�ضاف حممد بقول ��ه "نحن نحاول بذل
اق�صى جهودنا لزي ��ادة الثقة والتعاون والتن�سيق مع

اجه ��زة امنية خمتلفة للح�صول عل ��ى معلومات حول
اي �شكوى تلقتها املفو�ضية العليا حلقوق االن�سان ".
تعر� ��ض الع ��راق ل�ضغوط حادة منذ الغ ��زو االمريكي
للب�ل�اد ع ��ام  2003وما اعق ��ب ذلك من �ص ��راع طائفي
خل ��ف دمارا يف البالد يف نواحي خمتلفة من جماالت
احلي ��اة مما دفع املواطنني للمطالبة بالتغيري  .تقارير
كث�ي�رة �أ�ش ��ارت اىل ان مدنيني ون�شط ��اء ومعار�ضني
م�سامل�ي�ن ق ��د مت اختطافه ��م وتغييبه ��م من قب ��ل قوات
امني ��ة او جماميع م�سلحة جمهول ��ة .ومت ايداعهم يف
مراك ��ز اعتق ��ال �سرية يف الب�ل�اد دون منحه ��م و�سيلة
ات�ص ��ال م ��ع عوائلهم �أو احل�صول عل ��ى حمامي .وان
عوائلهم لي�ست لديهم معلومات عن مكان تواجدهم او
ما حل بهم وما هو م�صريهم .
 التفا�صيل �ص2

العراق ي�سجل � 3484إ�صابة جديدة بكورونا ..وال�صحة
العاملية ت�شكو قلة التمويل
 بغداد  /المدى

�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم�س
االثنين ،ت�سجيل � 3484إ�صابة
جديدة بفايرو�س كورونا و 72حالة وفاة
في البالد.
وتوزعت الإ�صابات بالفايرو�س في بغداد
الر�صافة  ،349بغداد /الكرخ  ،226مدينة
الط ��ب  ،100النج ��ف ،192ال�سليماني ��ة
 ،198اربي ��ل  ،278ده ��وك  ،32كرب�ل�اء
 ،299كرك ��وك  ،161ديال ��ى  ،101وا�سط
 ،117الب�ص ��رة  ،449مي�س ��ان  ،132بابل
 ،142الديواني ��ة  ،114ذي ق ��ار ،118
االنب ��ار  ،53المثن ��ى  ،40نين ��وى ،320

�صالح الدين .63
�أم ��ا حاالت ال�شفاء فق ��د بلغت خالل الـ24
�ساع ��ة الما�ضية  2015حال ��ة متوزعة في
بغ ��داد  /الر�صاف ��ة  ،245بغ ��داد  /الكرخ
 ،405مدين ��ة الط ��ب  ،54النج ��ف،72
ال�سليمانية  ،42اربي ��ل  ،101دهوك ،23
كرب�ل�اء  ،268كرك ��وك  ،47ديال ��ى ،33
وا�س ��ط  ،55الب�ص ��رة  ،145مي�س ��ان ،82
باب ��ل  ،175الديواني ��ة  ،109ذي قار ،52
االنبار  ،56نينوى � ،36صالح الدين .15
فيم ��ا �سجل ��ت م�ست�شفي ��ات  72حالة وفاة
في بغ ��داد /الر�صافة  ،4بغداد /الكرخ ،2
مدين ��ة الطب  ،2النجف  ،6ال�سليمانية ،3
اربي ��ل ،13دهوك  ،1كربالء  ،8كركوك ،4

ديال ��ى ،1وا�س ��ط  ،3الب�ص ��رة  ،7بابل ،6
الديواني ��ة  ،6ذي قار  ،1نينوى � ،3صالح
الدين .2
وبه ��ذا يرتفع ع ��دد الإ�صاب ��ات بفايرو�س
كورون ��ا في عموم الع ��راق �إلى 153599
منه ��ا �شف ��اء  ،109790ووف ��اة 5464
�شخ�ص ��ا .ال ��ى ذل ��ك ،ق ��ال المدي ��ر الع ��ام
ً
لمنظم ��ة ال�صح ��ة العالمي ��ة تيدرو� ��س
�أدهان ��وم جيبري�سو� ��س� ،إن ثم ��ة فج ��وة
كبي ��رة بي ��ن الأم ��وال الالزم ��ة لمكافح ��ة
فايرو� ��س كورون ��ا الم�ستج ��د وما يجري
التعه ��د بتقديم ��ه ف ��ي ه ��ذا ال�ص ��دد عل ��ى
م�ستوى العالم.
وذك ��ر جيبري�سو� ��س ف ��ي �إف ��ادة �صحفية

مقت�ضب ��ة� ،إن ��ه "يرى براعم �أم ��ل ،وهناك
فر�صة دائما لعك�س اتجاه الجائحة".
في الأثناء ،اكدت منظمة ال�صحة العالمية
�أن فايرو� ��س كورون ��ا الم�ستج ��د ال ��ذي
يجتاح العالم لم تظهر له �أنماط مو�سمية،
و�سيع ��ود من جدي ��د �إذا تخل ��ت ال�سلطات
الطبية عن �ضغوطها لمقاومته.
وق ��ال الطبيب مارك راي ��ن رئي�س برنامج
الطوارئ بالمنظمة �إنه "يتعين على غرب
�أوروب ��ا ومناطق �أخ ��رى التعامل ب�سرعة
مع موجات التف�شي الجديدة".
الجدي ��ر بالذك ��ر �أن مجم ��وع الإ�صاب ��ات
بالفايرو� ��س الم�ستج ��د تج ��اوزت 20
مليو ًنا حول العالم.
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اختناقات مرورية غير م�سبوقة في العا�صمة لليوم الثاني على التوالي

حتييد قتلة �شهداء ت�شرين و"وعود التعيني" ت�شعل �ساحات االحتجاج جمد ًدا
 بغداد /املدى
تدف ��ق ام� ��س الع�ش ��رات م ��ن متظاهري
اجلن ��وب اىل بغ ��داد ق ��رب املنطق ��ة
اخل�ض ��راء ،عق ��ب حت�شيد ب ��د�أ قبل ايام
للمطالبة مبحاكمة قتلة املحتجني.
وجتمع املتظاهرون الوافدون من خارج
العا�صمة مع خريجني من اخت�صا�صات
خمتلفة ،يحتجون منذ يومني يف و�سط
بغداد للمطالبة بالتعيني.
و�شهدت بغداد خالل اليومني املا�ضيني،
اختناق ��ات مروري ��ة غ�ي�ر م�سبوقة ،بعد
تخفي ��ف اج ��راءات التقيي ��د ملواجه ��ة
تف�شي وباء كورونا.
واغلق ��ت الق ��وات االمني ��ة يف اعق ��اب
التظاه ��رات اجلدي ��دة ،و�س ��ط بغ ��داد
وال�ش ��وارع امل�ؤدي ��ة اىل املنطق ��ة
اخل�ضراء.
ومن ��ذ م�س ��اء االح ��د ،قام ��ت الق ��وات
االمني ��ة ،بع ��د ت�صاع ��د االحتجاج ��ات،
باغالق ج�سر ال�سنك وال�شوارع القريبة
من وزارة اخلارجية.
وب ��د�أت املوجة الرابع ��ة للتظاهرات يف
بغ ��داد وم ��دن اجلن ��وب -بع ��د موجتي
 1و 25ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي -يف
اي ��ار املا�ض ��ي �ض ��د حكوم ��ة ع ��ادل عبد
امله ��دي ،وثالثة يف متوز احتجاجا على
املحافظ�ي�ن وللمطالب ��ة مبحاكم ��ة قتل ��ة
املتظاهرين.
كان ق ��رار اغلب تن�سيقي ��ات التظاهرات
يف �آذار املا�ض ��ي ،تعلي ��ق احتجاج ��ات
املوج ��ة الثاني ��ة ب�سب ��ب تف�ش ��ي وب ��اء
كورون ��ا ،واالكتف ��اء بعدد حم ��دود جدا
من املتظاهرين و�سط �ساحة التحرير.
املوج ��ة الثالث ��ة �سرع ��ان م ��ا مت تعليقها
اي�ض ��ا ،واعط ��اء فر�ص ��ة اىل احلكوم ��ة
اجلدي ��دة -التي كانت ق ��د ت�شكلت للتو-
يف االيفاء بوعودها للمحتجني.
ووع ��د الكاظم ��ي بعي ��د ت�سلم ��ه من�صب
رئا�س ��ة ال ��وزراء ،بفت ��ح حتقي ��ق �شامل
مب ��ا ج ��رى خ�ل�ال احتجاج ��ات ت�شرين
(مل تك�ش ��ف نتائجه حتى االن) ،واطالق
�سراح املعتقلني.
لك ��ن �ص ��دور ق ��رار م ��ن وزارة الدف ��اع
باحالة م�س�ؤول خلية االزمة ال�سابق يف
ذي ق ��ار جمي ��ل ال�شم ��ري – املتهم بقمع
املحتج�ي�ن -ا�ستدعى ا�ستئن ��اف املوجة
الثالثة من التظاهرات يف متوز.
وانته ��ت املوج ��ة االخ�ي�رة بع ��د اع�ل�ان
احلكوم ��ة ،اعتق ��ال  3م�س�ؤول�ي�ن م ��ن
الق ��وات االمنية ،قاموا بقت ��ل اثنني من
املحتجني ،ببنادق �صيد.
واعل ��ن الكاظم ��ي ،ع�شية اع�ل�ان اعتقال
امل�س�ؤول�ي�ن ،ان ��ه ت�أكد من "ع ��دم وجود
�سجن ��اء" م ��ن املحتج�ي�ن او "معتقل ��ي
ر�أي" ،كما ج ��دد وعوده بك�شف حوادث

متظاهرون يف
منطقة العالوي
�أم�س  ..عد�سة :
حممود ر�ؤوف

قتل املتظاهرين.
تذكري احلكومة بوعودها
ويق ��ول عل ��ي ع ��دي ،وه ��و نا�ش ��ط م ��ن
باب ��ل لـ(امل ��دى)" :نح ��ن ندعم ق ��رارات
رئي� ��س ال ��وزراء ،ونتظاه ��ر لن�ضغ ��ط
ونذك ��ر احلكومة بان عليها تقدمي القتلة
اىل املحاك ��م" .ويرف� ��ض متظاه ��رون
اج ��راءات "ركن" ال�ضباط املتهمني دون
حما�سب ��ة ،معتربين ذل ��ك اال�سلوب بانه
حماولة لـ"ت�سويف" الق�ضية ،وللتغطية
على الفاعلني.
وذك ��ر ه�ش ��ام داوود ،م�ست�ش ��ار رئي� ��س
الوزراء م�صطفى الكاظمي ،نهاية متوز
املا�ضي� ،أن احلكومة تعد جميع �ضحايا
التظاه ��رات "�شه ��داء" ،م�ش�ي�رًا �إىل
ت�شكي ��ل جلن ��ة بعد عطلة عي ��د الأ�ضحى
(انته ��ى اال�سب ��وع املا�ض ��ي) لتق�ص ��ي
احلقائ ��ق ب�ش�أن �أح ��داث التظاهرات يف

الع ��راق ،والتي راح �ضحيته ��ا �أكرث من
"� 500شهيد".
ويق ��ول نا�شطون ان حكومة عبد املهدي
ال�سابق ��ة حولت اغل ��ب ال�ضب ��اط الذين
ُذك ��رت ا�سما�ؤه ��م يف التقري ��ر االول
والوحي ��د الذي اعلنت احلكومة نتائجه
حول احداث �ساح ��ة التحرير ،اىل �أمرة
وزارتي الدفاع والداخلية.
وكان ��ت نتائ ��ج حتقي ��ق اللجن ��ة الت ��ي
�شكلته ��ا حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي،
باحداث املوج ��ة االوىل من احتجاجات
ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي ،غط ��ت عل ��ى
"اوام ��ر" �ض ��رب املتظاهري ��ن و"هوية
القنا�صني".
واو�ص ��ت اللجنة يف حينها ،ب�إحالة عدد
كب�ي�ر من كب ��ار قادة اجلي� ��ش والأجهزة
الأمني ��ة اىل الق�ض ��اء عل ��ى خلفية مقتل
متظاهرين .وقال تقرير اللجنة �إن 149
مدني ��ا و 8من قوات الأمن ُقتلوا يف تلك

اال�ضطراب ��ات .وي�ضي ��ف النا�ش ��ط علي
عدي الذي و�صل م�ساء االحد اىل بغداد
للم�شارك ��ة يف التظاه ��رات" :الع ��راق
يف و�ضع �سي ��ئ ب�سبب بق ��اء الفا�سدين
والقتلة خ ��ارج ال�سج ��ون" ،م�شريا اىل
ان ��ه ج ��اء اىل العا�صم ��ة "بع ��د دع ��وات
القتح ��ام اخل�ضراء".وح�ش ��د نا�شطون
يف ال� �ـ� 72ساع ��ة املا�ضي ��ة لتظاه ��رات
اقتح ��ام املنطق ��ة احلكومي ��ة ،لإجب ��ار
احلكومة على تنفيذ املطالب.
ون�ش ��ر �ضرغ ��ام ماج ��د وه ��و نا�شط من
حمافظ ��ة باب ��ل ،م�س ��اء االح ��د ،فيدي ��و
عل ��ى �صفح ��ات التوا�ص ��ل االجتماعي،
دع ��ا اىل التجم ��ع يف بغ ��داد للتظاه ��رة
�ض ��د "الفا�سدي ��ن" و"حماكم ��ة قت ��ل
املحتج�ي�ن" .وي�سك ��ن ماج ��د يف منطقة
احلم ��زة الغرب ��ي جن ��وب مدين ��ة احللة
(مرك ��ز حمافظ ��ة باب ��ل) ،وكان ق ��د ظهر
يف حزي ��ران املا�ض ��ي ،يف مقطع فيديو

حت ��دث فيه ع ��ن مداهمة منزل ��ه ومنازل
متظاهرين �آخرين.
وق ��ال ماج ��د حينه ��ا ان ��ه مت االعت ��داء
عليه ��م بال�ضرب ،وتهديد عائالتهم لأنهم
"�شارك ��وا بالتظاه ��رات الت ��ي �أ�سقطت
حكومة عادل عبد املهدي".
ويف �صب ��اح ام� ��س ،اعل ��ن ماج ��د مكان
التجم ��ع يف منطقة العالوي قرب جامع
"اب ��ن بنية" .وبع ��د �ساعات من اعالن
مكان التجمع (ام�س) ،ن�شر ماجد فيديو
جديد يف مواق ��ع التوا�صل االجتماعي،
ي�ؤكد اعت ��زام املتظاهري ��ن القادمني من
بابل والديوانية وم ��دن اخرى ،اقتحام
املنطقة اخل�ضراء.
وهدد متظاه ��رون منذ اندالع تظاهرات
ت�شري ��ن قب ��ل اكرث م ��ن  10ا�شه ��ر ،عدة
م ��رات باقتحام اخل�ض ��راء ،رغم افتتاح
املنطق ��ة امام املدني�ي�ن يف منت�صف عام
 .2019ومل ي�سج ��ل حادث ��ة اقتح ��ام

للخ�ض ��راء� ،س ��وى مرتني فق ��ط يف عام
 ،2016ح�ي�ن متك ��ن اتباع زعي ��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�ص ��در ،من الو�صول
اىل مكات ��ب احلكوم ��ة والربمل ��ان يف
اعق ��اب تظاه ��رات غا�ضب ��ة دع ��ت اىل
"اال�صالح ال�سيا�سي".
ات�ساع تظاهرات اخلريجني
ويف امل�شه ��د الآخ ��ر م ��ن حرك ��ة
االحتجاج ��ات ،زادت اخت�صا�ص ��ات
اخلريجني الذين يتظاهرون بالقرب من
املنطقة اخل�ضراء مطالبني بالتعيني.
ودع ��ا جتم ��ع وط ��ن حلمل ��ة ال�شه ��ادات
العلي ��ا ،ام� ��س ،اىل امل�شارك ��ة يف
التظاه ��رات الت ��ي تنظ ��م ام ��ام بوابات
املنطقة احلكومية.
وق ��ال التجم ��ع ال ��ذي ي�سان ��د حمل ��ة
ال�شه ��ادات ،عل ��ى من�ص ��ات التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي" :الأخ ��وة م ��ن حمل ��ة

 30م�ؤ�س�سة تدعو لو�ضع حد للتغييب الق�سري

م��ن��ظ��م��ة دول���ي���ة 8615 :م��غ��ي � ًب��ا ف��ـ��ي ال���ع���راق م��ن��ذ 2017

 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�شفت منظمة فرانكفون ،الفرن�سية
لحقوق االن�سان  AFHDعن تغييب
ما يقارب من � 8615شخ�صا في العراق
منذ ع��ام  ،2017م��ع قيام المفو�ضية
ال�ع�ل�ي��ا ل �ح �ق��وق االن �� �س��ان  -ال �ع��راق
بالعمل االن على ك�شف م�صيرهم  .ان�س
�أك��رم محمد ،ع�ضو هيئة المفو�ضين
ف��ي مفو�ضية ال �ع��راق العليا لحقوق
االن�سان ،قال انه غالبا ما يتم العثور
ع�ل��ى ق���س��م م��ن المغيبين ف��ي م��راك��ز
االعتقال وال�سجون المتعددة في عموم
البالد ،ولكن ما تزال هناك حاالت كثيرة
اخ��رى من المغيبين لم تحل بعد ولم
يعرف �شيء عن م�صيرهم .
وا�ضاف محمد بقوله "نحن نحاول بذل
اق�صى جهودنا لزيادة الثقة والتعاون
والتن�سيق م��ع اج�ه��زة امنية مختلفة
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات ح ��ول اي
�شكوى تلقتها المفو�ضية العليا لحقوق
االن�سان".
ت�ع��ر���ض ال �ع��راق ل�ضغوط ح ��ادة منذ
ال �غ��زو االم �ي��رك��ي ل�ل�ب�لاد ع ��ام 2003
وما اعقب ذلك من �صراع طائفي خلف
دمارا في البالد في نواحي مختلفة من
م�ج��االت الحياة مما دف��ع المواطنين

للمطالبة بالتغيير .
تقارير كثيرة �أ��ش��ارت ال��ى ان مدنيين
ون�شطاء ومعار�ضين م�سالمين قد تم
اختطافهم وتغييبهم م��ن ق�ب��ل ق��وات
امنية او مجاميع م�سلحة مجهولة.
وت��م ايداعهم في مراكز اعتقال �سرية
في البالد دون منحهم و�سيلة ات�صال
مع عوائلهم �أو الح�صول على محامي.
وان عوائلهم لي�ست لديهم معلومات عن
مكان تواجدهم او ما حل بهم وما هو

م�صيرهم  .جا�سب حطاب الحليجي،
تحدث لمنظمة فرانكفون الفرن�سية عن
ابنه المفقود علي ،وق��ال الحليجي ان
ابنه علي وهو �أب لطفلين ويعمل في
المحاماة ف�ضال عن كونه نا�شطا مدنيا
في حقوق االن�سان قد تم اختطافه في
محافظة مي�سان م��ن قبل جهة �أمنية
في  8ت�شرين االول عام  .2019وكان
النا�شط علي قد �شارك في االحتجاجات
ال�شعبية �ضد الحكومة وممثال اي�ضا

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ع��ن المتظاهرين ال��ذي��ن ت��م اعتقالهم
اث� �ن ��اء االح��ت��ج��اج��ات  .ي��ق��ول وال ��د
الحليجي "لحد الآن ل��م اح�صل على
اي معلومة عن مكان تواجد �أبني� ،أنا
قلق جدا على م�صيره" .وقال انه يدعو
نقابة المحامين �أن تطالب ال�سلطات
بالك�شف عن تفا�صيل حول م�صير ابنه
 .النا�شط وال�صحفي� ،أ��س��ام��ة مثنى
عبا�س  22عاما ،اختفى في  3كانون
الثاني بعد عودته من �ساحة التحرير.

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

ك��ان يغطي االح�ت�ج��اج��ات ه�ن��اك عقب
عودة ا�ستئنافها في العا�صمة بالتظاهر
�ضد الف�ساد وغ�ي��اب الخدمات العامة
وان �ت �� �ش��ار ال �ب �ط��ال��ة .وق��ال��ت عائلته
لمنظمة  AFDHانهم لم يعثروا على
ا�سمه في �أي �سجن او معتقل حكومي،
وان م�صيره ومكان تواجده ما يزال
مجهوال  .وف��ي اح��دث حركة احتجاج
جديدة ح�صلت في بغداد م�ؤخرا منذ
ت�سلم الكاظمي لل�سلطة �سقط فيها
قتيالن مع جرح عدة ا�شخا�ص �آخرين
حيث توعد رئي�س الوزراء بالك�شف عن
المتورطين با�ستخدام الر�صا�ص الحي
�ضد المتظاهرين ومحا�سبتهم.
وا�صدرت منظمة  AFDHالفرن�سية
في حينها بيانا قالت فيه "ال يمكن ان
يكون هناك تكرار لما ح�صل للمتظاهرين
من قمع خالل العام الما�ضي .نحن ندعو
القوات االمنية العراقية ال��ى التوقف
عن ا�ستخدام العنف �ضد المتظاهرين.
ا�ستخدام القوة المفرطة مع االعتقاالت
وح��االت االختطاف هو انتهاك �صارخ
لقوانين حقوق االن�سان الدولية ،ولهذا
يتوجب اتخاذ اج��راءات جدية ل�ضمان
اخ�ضاع المتورطين بهذه اال��س��اءات
للم�ساءلة  ".وقالت المنظمة انها مع
 30منظمة حقوق ان�سان دولية اخرى

قدمت التما�سا تدعو فيه الى و�ضع حد
للتغييب الق�سري ف��ي ال�ع��راق وتدعو
فيه ال�سلطات العراقية اي�ضا لك�شف
معلومات ع��ن اال�شخا�ص المفقودين
واط �ل�اق � �س��راح المعتقلين ال��ذي��ن ال
توجد تهمة �ضدهم .
ووج� ��ه ال �ك��اظ �م��ي م��ن ج��ان �ب��ه �أوام� ��ر
ل��وزارة الداخلية بك�شف تفا�صيل عن
اماكن وجود �آالف من المدنيين الذين
اختطفوا اث �ن��اء ال �ح��رب �ضد داع����ش،
ولكن م��ا ي��زال هناك الكثير ل��م يعرف
ع�ن�ه��م � �ش��يء  .وت �ق��ول ال�م�ن�ظ�م��ة ان��ه
ي�ت��وج��ب ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ان
ت�ضع ح��دا لم�س�ألة التغييب الق�سري،
وان تجري ال�سلطات العراقية تحقيقا
م�ستقال لجلب المتورطين بهذا الملف
للعدالة  .وكان رئي�س الوزراء الكاظمي
قد اجرى في  30تموز الما�ضي زيارة
ليلية تفقدية مفاجئة ل�سجن التحقيق
المركزي في موقع مطار المثنى و�سط
بغداد ،وجاء في ت�صريح اعالمي لمكتب
رئا�سة ال��وزراء �أن الكاظمي اطلع على
او� �ض��اع ال�سجناء وت ��أك��د بنف�سه من
ع��دم وج��ود �سجناء م��ن المتظاهرين
وا�صحاب الر�أي .
عن :موقع مدل اي�ست
مونيتر البريطاني

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

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

ال�شه ��ادات العلي ��ا التحق ��وا ب�إخوانك ��م
املعت�صم�ي�ن يف الع�ل�اوي ق ��رب مكت ��ب
رئي�س الوزراء".
وب ��د�أ ا�صح ��اب ال�شه ��ادات العلي ��ا ،يوم
االح ��د ،بتنظيم م�س�ي�رة احتجاجية من
�أم ��ام وزارة التعليم العايل نحو املنطقة
اخل�ضراء .ون�شرت وزارة الدفاع الأحد،
�أ�سم ��اء � 440شخ�ص ��ا م ��ن امل�شمول�ي�ن
بالتعيني ،م ��ن املعت�صم�ي�ن الذين التقى
بهم رئي�س الوزراء اال�سبوع املا�ضي.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إن ��ه تنفي� � ًذا
لتوجيه ��ات رئي� ��س ال ��وزراء "تن�ش ��ر
وزارة الدفاع �أ�سماء امل�شمولني بالتعيني
وح�س ��ب قوائم مكت ��ب رئي� ��س الوزراء
حتقي ًقا ملبد�أ ال�شفافية يف الإجراءات".
وزاد على ما يبدو قرار الكاظمي االخري،
فئ ��ات اخلريج�ي�ن الطاحم�ي�ن للتعيني،
واخل ��روج اىل ال�شوارع طلبا للعمل يف
الدوائر احلكومية.

�أوامر قب�ض
وا�ستقدام بحق
م�س�ؤولني يف بابل
 بغداد  /المدى
�أعلنت هيئ ��ة النزاهة االتحادي ��ة ،ام�س االثنين،
�ص ��دور �أوامر ا�ستق ��دام وقب� ��ض لم�س�ؤولين في
دائ ��رة �صح ��ة محافظة باب ��ل ،على خلفي ��ة �شراء
م�ستلزمات طبي ��ة .وقالت دائرة تحقيقات الهيئة
ف ��ي بي ��ان تلقت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� 10( ،آب
" :)2020ا�ص ��درت المحكم ��ة المخت�صة بالنظر
بق�ضاي ��ا النزاهة في محافظة باب ��ل �أمر ا�ستقدام
بح ��ق المدي ��ر الع ��ام لدائ ��رة �صح ��ة المحافظ ��ة
قب�ض بح ��ق رئي�س لجنة الم�شتريات فيها؛
و�أمر ٍ
ا�ستن ��ادًا �إل ��ى �أح ��كام الم ��ا َّدة ( )340م ��ن قانون
العقوبات".
و�أو�ضح ��ت �أن "الأمري ��ن �ص ��درا عل ��ى خلف َّي ��ة
�ات لم�ست�شفيات
�ات طبيّةٍ ومعقم � ٍ
�شراء م�ستلزم � ٍ
المحافظ ��ة" ،م�ؤكد ًة "وجود مغاالةٍ في الأ�سعار،
و�صرف تلك الم ��واد والم�ستلزمات بدون �إدخال
مخزن ��ي �أو لج ��ان ا�ستالم ،ف�ضلاً ع ��ن ت�شخي�ص
مخالفات في عمل َّية ال�شراء".
مكتب تحقيق بابل
ٍ
وكانت الهيئة �أعلنت في الخام�س من �آب الجاري
خروقات في �آلية عمل معمل
عن تمكنها من ك�شف
ٍ
�أوك�سجي ��ن الحل ��ة الطب � ِّ�ي التابع لدائ ��رة �صحة
محافظة بابل.
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سياسة

ت�سريبات اجلولة الثانية من احلوار ال�سرتاتيجي تت�ضمن
�إخراج الأمريكان مقابل �شروع �شركاتهم بالإعمار

 ال��وف��د ي�ضم ال��ك��اظ��م��ي ووزراء اخل��ارج��ي��ة وامل��ال��ي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط وق���ي���ادات ع�سكرية
ًل��ا ل�ل�ات���ف���اق���ي���ة ال�����س�ترات��ي��ج��ي��ة
ًل�ا ك�����ام� اً
 ال�����وف�����د ال����ع����راق����ي ���س��ي��ط��ل��ب ت����ع����دي� اً
 رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة ي�����س��ع��ى ل���ق���وان�ي�ن ح����ازم����ة حل�������ص���ر ال�������س�ل�اح ب���ي���د ال����دول����ة
 بغداد/المدى
�أف ��ادت �أو�س ��اط �سيا�س ��ية �أن رئي� ��س
مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي
�سيجتمع بر�ؤ�ساء بع�ض الكتل البرلمانية
المح�سوبي ��ن عل ��ى كتل ��ة الفت ��ح (الجناح
ال�سيا�سي لف�صائل الح�شد) خالل اليومين
المقبلين لمناق�ش ��تهم ب�أهداف زيارته �إلى
الواليات المتحدة االميركية.
وتت�ص ��در ملف ��ات النف ��ط واال�س ��تثمار
واالقت�ص ��اد والطاقة الكهربائية وال�صحة
ج ��دول �أعمال الزي ��ارة المرتقب ��ة لرئي�س
الحكوم ��ة �إل ��ى وا�ش ��نطن والمق ��رر له ��ا
بح�سب بيان للبيت الأبي�ض في الع�شرين
من �شهر �آب الجاري.
الزي ��ارة ت�أت ��ي ا�س ��تكماال للح ��وار
ال�س ��تراتيجي ال ��ذي انطلق ��ت جولت ��ه
االول ��ى ف ��ي الح ��ادي ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر
حزيران الما�ض ��ي بين الجانبين العراقي
والأمريكي عبر دائ ��رة تلفزيونية مغلقة،
حيث �س ��تركز حوارات جولة الثانية بين
الكاظم ��ي والوف ��د المراف ��ق له م ��ع نائب
الرئي� ��س مايك بن�س عل ��ى تواجد القوات
الأمريكية على الأرا�ضي العراقية.
ويب ��دو �أن هناك اتفاق ��ا مبدئيا بين بغداد
ووا�شنطن على اجراء تعديالت جوهرية
عل ��ى اتفاقية االطار ال�س ��تراتجي ب�ش ��كل
كامل ،بح�س ��ب هذه االو�س ��اط ال�سيا�سية
م�ؤك ��دة ان التعدي�ل�ات �س ��تقترح و�ض ��ع
�س ��قوف زمنية الخراج القوات االمريكية
من الأرا�ض ��ي العراقية تتراوح بين �س ��نة
�إلى خم�س �سنوات.
مقاب ��ل ه ��ذه التعدي�ل�ات �س ��تقوم االدارة
االمريكي ��ة ب�إدخ ��ال ع�ش ��رات ال�ش ��ركات
االمريكية اال�ستثمارية �إلى العراق لتنفيذ
م�ش ��اريع متع ��ددة تخ�ص البن ��ى التحتية
بالدف ��ع بالآج ��ل كم ��ا �س ��تحيل م�ش ��اريع
الطاقة الكهربائية �إلى جنرال اليكترك.
وتو�ضح االو�س ��اط ال�سيا�سية �أن "الغاية
من هذه االتفاقيات التي �سيوقعها العراق
مع الواليات المتحدة هي محاولة ل�ضرب
االتفاقية ال�صينية مع العراق التي وقعها
عبد المهدي ولم يكتب لها النجاح بعد".
و�أعلن مكت ��ب رئي�س الحكومة م�ص ��طفى
الكاظمي ،ال�سبت الما�ض ��ي ،عن تفا�صيل
الزي ��ارة المرتقبة �إل ��ى الواليات المتحدة
الأمريكي ��ة ،مبين ��ا ان "الزيارة �ست�ش ��مل
بح ��ث ملف ��ات العالق ��ات الثنائي ��ة بي ��ن
البلدي ��ن ،والق�ض ��ايا ذات االهتم ��ام
الم�شترك ،والتعاون الم�شترك في مجاالت
الأم ��ن والطاق ��ة وال�ص ��حة واالقت�ص ��اد
واال�س ��تثمار ،و�س ��بل تعزيزها ،بالإ�ضافة
�إل ��ى مل ��ف الت�ص ��دي لجائح ��ة كورون ��ا،
والتع ��اون الثنائ ��ي بم ��ا يخدم الم�ص ��الح
الم�شتركة للبلدين".
ويقول كاطع الركابي ،ع�ض ��و لجنة الأمن
والدفاع البرلمانية في ت�صريح لـ
(الم ��دى) �إن "زي ��ارة رئي� ��س مجل� ��س
الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي المرتقبة �إلى
وا�شنطن ،ت�أتي لتكملة الحوار الذي جرى
بين العراق والواليات المتحدة الأمريكية
في �ش ��هر حزيران الما�ضي الذي ركز على
بحث اتفاقية الإطار ال�ستراتيجي".
وفي �ش ��هر ني�سان الما�ض ��ي ك�شف رئي�س
حكومة ت�ص ��ريف الأعمال في حينها عادل
عب ��د المهدي ع ��ن فتح حوار �س ��تراتيجي

بين العراق والواليات المتحدة لمناق�ش ��ة
تواج ��د القوات الأمريكية على الأرا�ض ��ي
العراقية و�إمكانية ان�سحابها.
وعقد العراق والوالي ��ات المتحدة� ،أولى
جل�سات الحوار ال�ستراتيجي ،في الحادي
ع�شر من �ش ��هر حزيران الما�ضي ،وناق�شا
عددا من الق�ضايا الم�شتركة بين البلدين،
في مقدمتها وج ��ود القوات الأمريكية في
العراق ،خا�ص ��ة ف ��ي ظل التوت ��رات التي
�ش ��هدتها البالد ف ��ي الفترة الأخي ��رة على
خلفية مقتل قائد فيلق القد�س في الحر�س
الثوري الإيراني قا�س ��م �سليماني ،ونائب
رئي�س هيئة الح�ش ��د ابو مهدي المهند�س
ف ��ي غ ��ارة �أمريكي ��ة ف ��ي بغ ��داد في �ش ��هر
كانون الثاني الما�ضي .2020
وي�ض ��يف الركاب ��ي �أن "مح ��ور الح ��وار
المقبل الذي �س ��يكون بي ��ن رئي�س مجل�س
ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي ،ونائ ��ب
الرئي�س الأمريكي مايك بن�س �سيركز على
تواج ��د القوات الأمريكية على الأرا�ض ��ي
العراقي ��ة" ،م�ض ��يفا ان "الكاظم ��ي مل ��زم
ب�إخ ��راج الق ��وات الأمريكي ��ة بن ��اء عل ��ى
الق ��رار ال�ص ��ادر م ��ن مجل� ��س الن ��واب".
و�ص ��وت مجل�س النواب في �ش ��هر كانون
الثاني الما�ضي على �إنهاء تواجد القوات
الأجنبية في العراق ومنعها من ا�ستخدام
الأرا�ضي والمياه والأجواء العراقية لأي
�سبب كان ،و�ألزم القرار النيابي الحكومة
ب�إلغ ��اء طلب الم�س ��اعدة المق ��دم منها �إلى
التحالف الدول ��ي لمحاربة تنظيم داع�ش،
و�إنهاء العمليات الع�سكرية والحربية.
ويذك ��ر النائب عن ائت�ل�اف دولة القانون
�أن "الح ��وار �سيت�ض ��من اي�ض ��ا بح ��ث
مل ��ف الأم ��ن العراق ��ي الع ��ام ،والو�ض ��ع
االقت�ص ��ادي ،وملف ��ات الطاق ��ة والكهرباء
و�ش� ��ؤون النف ��ط واال�س ��تثمار" ،م�ض ��يفا
ان "م ��ا ن�أمل ��ه م ��ن الوفد الع ��راق التحلي

بالق ��وة �أثناء هذه الح ��وارات مع الإدارة
الأمريكية ،وفي يديه �أوراق قوية للتغلب
على بع�ض الأمور الأخرى".
ام ��ا ب�ش� ��أن عدي ��د الق ��وات الأمريكي ��ة
المتواج ��دة ف ��ي العراق يبي ��ن النائب عن
محافظ ��ة ذي ق ��ار �أن "الحكوم ��ة ال تعل ��م
ع ��دد الق ��وات الأمريكي ��ة المتواج ��دة في
العراق" ،م�ض ��يفا �أن "الق ��وات الأميركية
تتواجد في قواعد عين الأ�س ��د ،والقيارة،
وبلد ،وفي �إقليم كرد�س ��تان ،و�إعداد قليلة
في الحبانية ،ومطار بغداد ،والتاجي".
وي�ؤكد �أن "ان�س ��حاب الق ��وات الأميركية
من بع�ض المناطق جاء ب�س ��بب اعتقادهم
انه ��ا غير مهمة ،لك ��ن تركيزهم على قاعدة
عي ��ن الأ�س ��د وجعله ��ا نقطة �أ�سا�س ��ية في
تواجدهم بالمنطقة".
وبع ��د جول ��ة الح ��وار االول ��ى �أ�ص ��درت
حكومت ��ا الع ��راق والوالي ��ات المتح ��دة
الأمريكي ��ة بيان ��ا م�ش ��تركا قالت ��ا في ��ه:
"ا�ستنادا �إلى االتفاقية ال�ستراتيجية عقد
الحوار ال�س ��تراتيجي عبر دائرة فيديوية
ممثل ��ة بالوكيل الأقدم ل ��وزارة الخارجية
العراقي ��ة عب ��د الكري ��م ها�ش ��م ووف ��د
الحكوم ��ة الأمريكية بقي ��ادة وكيل وزارة
الخارجي ��ة لل�ش� ��ؤون ال�سيا�س ��ية ديفي ��د
هاي ��ل" .و�أ�ض ��اف البي ��ان ان الجانبي ��ن
اق ��را بـ"التحدي ��ات االقت�ص ��ادية الهائل ��ة
الت ��ي تواج ��ه الع ��راق ف ��ي �ض ��وء �أزمتي
وب ��اء كوفيد 19-وتراجع �أ�س ��عار النفط،
و�أ�ش ��ارتا �إلى �ض ��رورة قيام العراق ب�سن
�إ�صالحات اقت�صادية �أ�سا�سية".
وناق�شت الواليات المتحدة م�س�ألة توفير
م�ست�شارين اقت�صاديين للعمل مع حكومة
الع ��راق مبا�ش ��رة للم�س ��اعدة ف ��ي تعزي ��ز
الدعم الدولي لجهود الإ�ص�ل�اح العراقية،
بم ��ا ف ��ي ذل ��ك م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات المالي ��ة
الدولية ذات ال�ص ��لة بخطط حازمة ل�س ��ن

�إ�صالحات اقت�صادية �أ�سا�سية.
ب ��دوره ،طال ��ب فا�ض ��ل الفت�ل�اوي النائب
ع ��ن كتلة "ال�ص ��ادقون" ،رئي� ��س الوزراء
م�ص ��طفى الكاظمي بعقد اجتماع مو�س ��ع
لق ��ادة وزعم ��اء الكتل ال�سيا�س ��ية قبل بدء
زيارته لوا�ش ��نطن ،وذل ��ك لتحديد موقف
موح ��د �إزاء العالق ��ة الم�س ��تقبلية بي ��ن
وا�ش ��نطن وبغداد ،م�ؤكدا الزام الكاظمي
بفتح ملف ان�سحاب القوات االمريكية من
العراق.
وق ��ال الفت�ل�اوي ان "زي ��ارة الكاظم ��ي
الى وا�ش ��نطن خالل الأي ��ام المقبلة مهمة
ج ��دا خا�ص ��ة في ظ ��ل الظ ��روف التي تمر
بها المنطقة ،ف�ض�ل�ا على انه ��ا تعد مكملة
للح ��وار م ��ع االمري ��كان ب�ش� ��أن ترتي ��ب
ان�سحاب قواتهم من العراق بح�سب قرار
ممثلي ال�شعب الأخير" .
و�أ�ض ��اف "نح ��ن ال نريد الزي ��ارة محددة
بالملف ��ات من قب ��ل االمري ��كان فقط وانما
يج ��ب ان تح ��دد م ��ن قب ��ل الجانبي ��ن"،
مطالب ��ا "الكاظم ��ي بالجلو� ��س م ��ع ق ��ادة
وزعماء الكتل ال�سيا�س ��ية قبل بدء زيارته
لوا�ش ��نطن ،وذل ��ك لتحدي ��د موقف موحد
�إزاء العالق ��ة الم�س ��تقبلية بين وا�ش ��نطن
وبغداد"  .وتم �إب ��رام اتفاقية �إطار العمل
ال�ستراتيجي في كانون الأول عام 2008
بي ��ن �إدارة الرئي� ��س الأميرك ��ي ال�س ��ابق
جورج بو�ش ورئي� ��س الحكومة العراقية
في حينها رئي�س الوزراء الأ�س ��بق نوري
المالكي .
وكما تم في الوقت نف�س ��ه �إبرام االتفاقية
الأمنية �س ��وفا  SOFAالخا�صة بو�ضع
القوات الت ��ي تنظم موقف تواجد القوات
الأميركي ��ة ف ��ي العراق .ودع ��ت بموجبها
الق ��وات الأميركي ��ة �إل ��ى االن�س ��حاب م ��ن
الم ��دن العراقي ��ة في حزي ��ران عام 2009
واالن�س ��حاب م ��ن الع ��راق كلي ��ا بحل ��ول

كانون الأول .2011
م ��ن جانبه ��ا اعتب ��رت كتل ��ة الح ��زب
الديمقراط ��ي الكرد�س ��تاني النيابي ��ة �أن
الزي ��ارة المرتقب ��ة لرئي� ��س الحكومة �إلى
وا�ش ��نطن اال�س ��بوع المقب ��ل ب�أنه ��ا ت�أتي
لتطوي ��ر العالقات بي ��ن البلدي ��ن ،م�ؤكدة
على ان الزيارة �ضرورية لتعزيز التن�سيق
والتع ��اون الأمني في مواجه ��ة الإرهاب،
والتعاون ال�صحي في مواجهة كورونا.
وقال ��ت في ��ان �ص ��بري رئي�س ��ة الكتل ��ة �إن
"زيارة رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
�إل ��ى وا�ش ��نطن �ض ��رورية ف ��ي تو�س ��يع
عالق ��ات التع ��اون بين البلدين" ،م�ش ��يرة
�إلى �أنها "�إ�ش ��ارات تح�س ��ن ف ��ي العالقات
بين البلدين".
وا�ض ��افت �أن "ه ��ذه الزي ��ارة تعد �إ�ش ��ارة
�إل ��ى تح�س ��ن ف ��ي العالق ��ات بي ��ن العراق
والواليات المتحدة ،ال�سيما و�أن الكاظمي
�أكد في برنامجه الحكومي �أهمية العالقات
الخارجي ��ة م ��ع دول العالم" ،م�ش ��يرة �إلى
�أن "العالقات تقوم على �أ�س ��ا�س ال�س ��يادة
والتوازن والتعاون".
وتابع ��ت �أن "الزي ��ارة �ض ��رورية لبح ��ث
الملف ��ات الثنائي ��ة وتعزي ��ز التن�س ��يق
والتع ��اون الأمني في مواجه ��ة الإرهاب،
والتعاون ال�ص ��حي في مواجهة كورونا،
�إ�ض ��افة �إل ��ى التع ��اون االقت�ص ��ادي ف ��ي
مجاالت اال�ستثمار والطاقة".
وكان العراق قد �س ��مح للق ��وات الأجنبية
بالمج ��يء �إل ��ى الع ��راق للعمل م ��ن خالل
القواع ��د الع�س ��كرية العراقي ��ة بالتع ��اون
م ��ع الق ��وات الم�س ��لحة العراقية ل�ض ��رب
ومكافح ��ة الإره ��اب ،وتن�س ��يق العمليات
الع�س ��كرية ،وكذل ��ك التدري ��ب للق ��وات
والتعاون �أال�س ��تخباري ،وبن ��اء القدرات
والإ�سناد الجوي القريب والبعيد".
م ��ن جانبه ،بين رام ��ي ال�س ��كيني النائب

الكاظمي خالل لقائه ال�سفري االمريكي ..ار�شيف
عن تحالف �س ��ائرون �أن "زيارة الكاظمي
لوا�ش ��نطن تع� � ّد م ��ن الزي ��ارات المهم ��ة
ف ��ي الجان ��ب الدول ��ي لتحقي ��ق ن ��وع من
الت ��وازن ف ��ي الأداء ،ودع ��م الم�ص ��لحة
العراقية وتعزيزها" ،مبين ��ا �أن "الزيارة
�ستتناول الكثير من المحاور االقت�صادية
وال�سيا�س ��ية والأبع ��اد الأمنية التي يمكن
�أن تتحقق على ال�ساحة العراقية".
و�أ�ش ��ار ال�س ��كيني �إل ��ى �أن "�أداء رئي� ��س
ال ��وزراء يج ��ب �أن يك ��ون مختل ًف ��ا ،وهذا
ال يتحق ��ق �إلاّ بوج ��ود ت ��وازن ف ��ي �أداء
الحكوم ��ة العراقية ،وع ��دم الميل لمحور
دون �آخ ��ر" ،الف ًت ��ا �إلى �أن "هن ��اك محاور
دولي ��ة تنعك� ��س عل ��ى ال�س ��احة العراقية،
لذلك من ال�ضرورة حدوث توازن وهدوء
في ال�ساحة داخليًا وخارجيًا".
م ��ن جانبه ،ي�ؤك ��د رحيم العبودي ع�ض ��و
الهيئ ��ة العامة لتي ��ار الحكم ��ة ان "رئي�س
الحكوم ��ة منفتح على الجمي ��ع ،وال يريد
�أن يفتت الإ�س ��ناد ال�سيا�س ��ي الذي ح�صل
علي ��ه" ،مو�ض ��حا ان "االخت�ل�اف ف ��ي
وجه ��ات النظر قليل لكن الر�ؤية �س ��تكون
وا�ض ��حة اثن ��اء الح ��وارات م ��ع الجهات
والكت ��ل ال�سيا�س ��ية التي �س ��تنطلق خالل
اليومين المقبلين".
ويتاب ��ع العبودي حديثه م ��ع (المدى) ان
"االجتماع مع رئي�س الحكومة �س ��يكون
بح�ض ��ور الرئا�س ��ات الث�ل�اث ور�ؤ�س ��اء
الكتل ال�سيا�سية لمناق�ش موا�ضيع زيارة
الكاظمي �إلى وا�شنطن" ،مبينا ان "الكتل
ال�سيا�سية التي ت�ساند توجهاتها توجهات
رئي� ��س الحكوم ��ة �س ��تكون حواراته ��ا
مقت�صرة مع الكاظمي عبر االت�صاالت".
ويو�ضح �أن "الكاظمي �سيجري حوارات
مبا�ش ��رة �س ��تكون م ��ع الكتل المعتر�ض ��ة
(الجه ��ات المح�س ��وبة عل ��ى الح�ش ��د
ال�ش ��عبي)" .ويبي ��ن �أن "الوف ��د العراقي

ن��ا���ش��ط��ون� :إج����راء االن��ت��خ��اب��ات امل��ب��ك��رة يحتاج �إىل �إج�����راءات م�ساندة
 متابعة  /المدى
يعي� ��ش العراق منذ ت�ش ��رين الأول الما�ض ��ي
حالة من التخبط وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
وغلي ��ان بال�ش ��ارع .وه ��و م ��ا دف ��ع رئي� ��س
الحكومة م�ص ��طفى الكاظمي �إلى الإعالن عن
انتخابات مبكرة.
وي ��رى مراقب ��ون �أن تلك الدع ��وة هي نتيجة
ل�ص ��راع �سيا�س ��ي بين البرلم ��ان والحكومة
وت�ؤكد ه ��ذا الأمر دع ��وة محمد الحلبو�س ��ي
رئي� ��س البرلم ��ان والتي تطال ��ب بانتخابات
"�أبكر" لقطع الطريق على ما تم ت�سريبه عن
طل ��ب الكاظمي من رئي� ��س الجمهورية برهم
�صالح ا�ستخدام �سلطاته وحل البرلمان.
وقال النا�ش ��ط علي عزيز" ،نحن �ض ��د �إعالن
الكاظم ��ي �إج ��راء انتخاب ��ات ف ��ي حزي ��ران
 ،2021وه ��ذا ال يعن ��ي �أننا معار�ض ��ون لأي
عملية ديمقراطية ،لكن يجب �أن تكون العملية

مكتمل ��ة الأركان ،ب�أن تك ��ون البالد خالية من
الملي�شيات ومن ال�سالح المنفلت".
و�أ�ض ��اف عزي ��ز "كما يج ��ب �أن تك ��ون هناك
مفو�ض ��ية انتخاب ��ات وا�ض ��حة ومعلوم ��ة
و�ص ��ريحة ونزيهة وغير فا�سدة �أو متحزبة،
كم ��ا يج ��ب �أن تك ��ون المحكم ��ة االتحادي ��ة
مكتمل ��ة الأع�ض ��اء ،و�أن يك ��ون �أع�ض ��ا�ؤها
موثوق ��ا به ��م كي تتم الم�ص ��ادقة عل ��ى نتائج
االنتخابات فيما بعد".
وتابع ع�ض ��و اللجنة المنظمة "نحن ثوار"،
لكننا ن�ؤمن بالعمل ال�سيا�سي والديمقراطي،
�ش ��رط �أن يكون مكتمل الأركان التي ت�س ��تند
اليه ��ا �أي عملي ��ة انتخابي ��ة لك ��ي تتكل ��ل
بالنج ��اح ،وقد ر�أين ��ا المزاي ��دات بعد �إعالن
الكاظم ��ي ع ��ن الموع ��د ،حي ��ث ق ��ال رئي� ��س
البرلم ��ان نري ��د االنتخابات ف ��ي موعد مبكر
عن هذا ،في الوقت ذاته �أرادت كتل �سيا�س ��ية
لديه ��ا ملي�ش ��يات �أن تك ��ون االنتخاب ��ات في

موعد �أقرب ،لأن تل ��ك العملية االنتخابية اذا
جرت في تلك الظروف �س ��وف ت�ض ��من عودة
الفا�س ��دين �إل ��ى البرلم ��ان و�إلى �س ��دة الحكم
وك�أن �شيئا لم يكن.
و�أك ��د عزي ��ز عل ��ى "اال�س ��تمرار ف ��ي الثورة
و�أن ��ه ال �أم ��ل الآن ف ��ي �إ�ص�ل�اح الح ��ال ،و�أن
ا�س ��تمرار الث ��ورة حت ��ى تحق ��ق �أهدافها هو
الحل الوحيد ،وبعد انت�ص ��ار الثورة �س ��وف
نقوم بو�ض ��ع الأ�س�س ال�صحيحة لإقامة دولة
الم�ؤ�س�سات والمواطنة".
و�أعل ��ن رئي�س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
�إجراء انتخابات عامة مبكرة ،وذلك في �إطار
الوفاء بالوعود التي قدمها عندما و�ص ��ل �إلى
ال�سلطة.
وتول ��ى الكاظمي الحكم في �أيار ،بعد �أ�ش ��هر
من االحتجاج ��ات التي �أجبرت �س ��لفه ،عادل
عبد المهدي ،على اال�ستقالة.
واندلع ��ت االحتجاج ��ات ف ��ي ت�ش ��رين الأول

الما�ضي ،وا�س ��تمرت لعدة �أ�شهر ،مع خروج
الآالف �إلى ال�شوارع في العا�صمة بغداد وفي
�أنحاء الجنوب.
�شخ�ص ��ا
وقال ��ت حكوم ��ة الكاظم ��ي �إن 560
ً
قتلوا ف ��ي االحتجاجات منذ ت�ش ��رين الأول،
وقتل جمي ��ع ه�ؤالء تقريبا عل ��ى �أيدي قوات
الأمن ،وفقا لم�ست�شار لرئي�س الوزراء.
وا�ش ��تكى المتظاهرون من ا�ست�شراء الف�ساد
و�ص ��عوبة الأو�ض ��اع المعي�ش ��ية ،مطالبي ��ن
بتغيير النظام ال�سيا�سي.
و�شهدت �أحدث االنتخابات ،التي �أجريت في
عام � ،2018أقل ن�س ��بة �إقبال بلغت  44.5في
المئة ،وفقا لبيانات ر�سمية ،ويعتقد مراقبون
�أن الإقبال الحقيقي كان �أقل بكثير.
و�إلى جانب الأزمة ال�سيا�س ��ية التي ا�ستمرت
عدة �أ�ش ��هر ،يعاني العراق �أي�ضا من انكما�ش
اقت�ص ��ادي كبي ��ر ب�س ��بب ت�أثي ��ر جائح ��ة
كورونا.

�س ��يكون عالي الم�س ��توى برئا�سة رئي�س
مجل� ��س ال ��وزراء وع�ض ��وية ووزراء
الخارجي ��ة والمالي ��ة والتخطيط وبع�ض
ال ��وزراء الآخري ��ن وقي ��ادات �أمني ��ة
وع�س ��كرية" ،م�ش ��يرا �إل ��ى �أن "الوف ��د
العراقي �سيطالب بتعديل كامل لالتفاقية
ال�س ��تراتيجية الموقع ��ة ف ��ي العام 2008
بي ��ن الع ��راق والوالي ��ات المتح ��دة
الأمريكية".
وي�ض ��يف ع�ض ��و الهيئ ��ة العام ��ة التي ��ار
الحكم ��ة �أن ��ه "م ��ن �ض ��من ه ��ذا التعدي ��ل
�س ��تكون هن ��اك �آلي ��ة لإخ ��راج الق ��وات
الأمريكي ��ة بو�ض ��ع جدول و�س ��قف زمني
م ��ع وجود فق ��رة لمراجع ��ة �أداء الطرفين
وتقييم له للمجاالت الأمنية واالقت�صادية
وال�ص ��حية من اج ��ل خلق مناخ منا�س ��ب
لأداء االنتخاب ��ات البرلماني ��ة المبك ��رة"،
م�ؤكدا ان "االتفاقية �س ��تكون ذات �س ��قف
زمني يمتد بين �س ��نة �إلى خم�س �سنوات،
و�ستخ�ضع للتقييم ب�شكل دوري".
ويتاب ��ع العب ��ودي �أن "مقاب ��ل ه ��ذه
التعدي�ل�ات المرتقب ��ة عل ��ى االتفاقي ��ة
�س ��تدخل �أكثر من ع�شر �ش ��ركات �أمريكية
كب ��رى في مجال اال�س ��تثمار" ،كا�ش ��فا �أن
"الحوارات التي �س ��تنطلق في الع�شرين
من �آب المقبل �سيح�ض ��رها رئي�س �ش ��ركة
جن ��رال �إلكتري ��ك المتخ�ص�ص ��ة بالطاق ��ة
لتحديد مواعيد و�سقوف زمنية للنهو�ض
بواقع الطاقة في العراق".
�أما بخ�ص ��و�ص توفير الحماية لل�ش ��ركات
اال�س ��تثمارية الأميركي ��ة الت ��ي �س ��تدخل
الع ��راق بع ��د تعدي ��ل االتفاقي ��ة يو�ض ��ح
العب ��ودي �أن "هن ��اك �س ��عيا م ��ن رئي� ��س
الحكوم ��ة ال ��ى م�س ��ك المل ��ف الأمن ��ي من
خالل ت�شريع عدة قوانين حازمة و�صارمة
في الأيام المقبلة لح�ص ��ر ال�سالح" ،مبينا
�أن "ه ��ذه الإج ��راءات �س ��تكون عام�ل�ا
مطمئنا لجلب اال�ستثمارات الأجنبية الى
الع ��راق" .وي�ض ��يف �أن "ه ��ذه ال�ش ��ركات
وب�س ��بب ما متفق عليه �س ��تنفذ م�ش ��اريع
للدول ��ة العراقي ��ة بالعقود الآجل ��ة والتي
تخت� ��ص بالبن ��ى التحتية" ،الفت ��ا �إلى �أن
"هذه "العقود واالتفاقيات التي �ستوقع
بي ��ن الجانبي ��ن العراق ��ي واالمريك ��ي
تتماهى م ��ع االتفاقية العراقية ال�ص ��ينية
وتحاول �ضربها".
يلف ��ت �إل ��ى �أن "الزيارة مح ��ددة بيومين
�أو ثالث ��ة �أيام �س ��يلتقي خالله ��ا الكاظمي
بالرئي� ��س االميركي دونال ��د ترامب وبعد
ذلك �سينطلق الحوار ال�ستراتيجي ب�ش�أن
تعدي ��ل االتفاقية منها جدولة االن�س ��حاب
الع�سكري ،واال�ستثمار وجائحة كورونا،
والبنى التحتية والتكنولوجيا".
وي�شير �إلى �أن "الرئي�س االمريكي �سيركز
على نقطة �سحب قواته من العراق الن ذلك
�سيخدمه كثيرا في االنتخابات االمريكية
المقبلة" ،كا�ش ��فا �أن "جدولة االن�س ��حاب
للقوات الأمريكية �ستتراوح بين �سنة �إلى
خم�س �سنوات تقريبا".
ويتح ��دث العب ��ودي ع ��ن ع ��دد الق ��وات
االمريكي ��ة ف ��ي الع ��راق بالق ��ول ان
"التقدي ��رات ت�ش ��ير �إلى وج ��ود  30الف
جن ��دي" ،مو�ض ��حا ان "ع ��دد الق ��وات
االمريكية تزايد بعد التهديدات االيرانية،
حي ��ث دخلت ق ��وات من الخليج و�س ��وريا
�إلى قاعدة عين اال�سد".
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�أ�صبحت ظاه��رة م�ؤرقة ...ن�س��اء يعاجلن كورون��ا بال�شعوذة!
 بغداد /عديلة �شاهني

الب�شر! .

يف الت�أثري �سلب ًا على �صحتهم.

متيل جمتمعاتنا دوم ًا اىل ت�صديق الغيبيات
مهم ��ا ت�ضمن ��ت من خراف ��ات ! و بينما يجّ د
العلماء حول الع ��امل و يف �سباق مع الزمن
�اف م ��ن
م ��ن �أج ��ل التو�ص ��ل اىل لق ��اح �ش � ٍ
فايرو� ��س كورونا كوفي ��د ،-19جند هناك
عنا�ص ��ر ذهبت بعيد ًا يف الرتويج لعالجات
وهمية ع�ب�ر مواقع التوا�ص ��ل االفرتا�ضي
و التوا�ص ��ل الواقعي يف حم�ل�ات العطارة
و بي ��وت ال�سح ��رة و فتاح�ي�ن الف ��ال  ،و قد
تفاقم ��ت ظاه ��رة ال�سح ��ر و ال�شع ��وذة يف
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة و تع ��ددت مقا�ص ��د من
يلج� ��ؤون لل�شع ��وذة بني الرغب ��ة يف تغيري
الواقع �أو الطمع يف احل�صول على من�صب
�أو ال�ث�راء و معرف ��ة الغي ��ب و الع�ل�اج م ��ن
الأمرا� ��ض امل�ستع�صي ��ة ،و من املالحظ �إن
فئة الن�ساء و الفتيات ّ
هن الأكرث �إقبا ًال على
ه ��ذه الأعمال �إ�ضاف� � ًة اىل �إنفاقه � َّ�ن الكثري
من الأموال على ه�ؤالء الدجّ الني و الأُميني
مع غي ��اب الرقابة من قبل ذويهم و اجلهات
احلكومية.
و يف ظل تف�شي وباء كورونا �إ�ستغل بع�ض
ال�سحرة و امل�شعوذين الأ�شخا�ص امل�صابني
بالي�أ� ��س م ��ن ال�شفاء و تعلقه ��م ب�أية دعوى
ح ��ول �إمكانية العالج و تق ��دمي ما ي�سمونه
بالو�صف ��ات الناجع ��ة ملعاجل ��ة الفايرو� ��س
و ذل ��ك ب�إع ��داد خلطات من �أع�ش ��اب و مواد
جمهولة لتقدميها كدواء مقابل مبالغ مالية
بع ��د تق ��دمي �ص ��ورة املري� ��ض و معلوماته
ال�شخ�صي ��ة اىل �صفح ��ات خمت�ص ��ة بعل ��م
الروحانيات و الفلك �أو عند زيارة املري�ض
ملحل �إقامة امل�شعوذ �أو ال�ساحر.
و تعقيب ًا علی ذل ��ك  ،ح ّذرت منظمة ال�صحة
العاملية من انت�شار الإدعاءات الزائفة حول
ع�ل�اج فايرو� ��س كورون ��ا عل ��ى الأنرتنت ،
حي ��ث ح� � ّذرت هيئ ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة من
جمموع ��ة �أ�شي ��اء قال ��ت �إنه ��ا غ�ي�ر �صاحلة

تعويذة بالرقية ال�شرعية!
و يف جول ��ة للم ��دى على حم�ل�ات العطارة
توقفن ��ا عند حمل �أح ��د العطارين و طلبنا
منه ع�ل�اج ع�شب ��ي ملري�ض كورون ��ا �إ�ضافة
اىل تعوي ��ذة �شف ��اء  ،و مل ي�ت�ردد يف عم ��ل
تركيبت ��ه العجيب ��ة مقاب ��ل مبل ��غ � ٢٠٠ألف
دين ��ار عراقي  ،و بعد ك�شف هويتنا �أكد �أنه
يعال ��ج مر�ض ��اه نف�سي ًا و ق ��د يكون اجلانب
النف�س ��ي وحده �أق ��وى من الع�ل�اج العادي
ال ��ذي ي�أخذه املري�ض من حيث الت�أثري على
�سرعة حت�س ��ن احلالة م�ضيف� � ًا ":ال نتعامل
بال�سح ��ر و ال ال�شع ��وذة و �إمن ��ا بالرقي ��ة
ال�شرعية"!!!

�آثار نف�سية مدمرة
�إن انت�ش ��ار ثقافة الوهم حتت م�سمى الطب
البدي ��ل دفعت الكث�ي�ر م ��ن الأ�شخا�ص اىل
التوج ��ه ملح ��ال العطاري ��ن و التعامل معهم
عل ��ى �أنهم �أطب ��اء  ،بل يتوق ��ف البع�ض عن
الع�ل�اج ال ��ذي و�صف ��ه الأطب ��اء و االعتماد
عل ��ى و�صفات العطار .هذا ما قالته الباحثة
االجتماعي ��ة فاطم ��ة عبد احل�س ��ن مو�ضح ًة
للم ��دی � :إنه ��ا �أج ��رت بحث� � ًا ح ��ول �أ�ضرار
اللج ��وء اىل الوه ��م يف ع�ل�اج الأمرا�ض و
خا�ص ��ة يف ظل جائحة كورونا  ،و �أ�ضافت
 :جن ��د �أن الكث�ي�ر م ��ن الأف ��راد ي�ب�ررون
الأمرا�ض الت ��ي يتعر�ضون لها ب�أنها نتيجة
الإ�صابة بالعني و احل�س ��د  ،فه�ؤالء الأفراد
كلما ت�ضخم �إح�سا�سه ��م بالعجز كلما كانوا
�أكرث ارتباط ًا بالوهم و ابتعاد ًا عن التعامل
ب�ش ��كل واقع ��ي م ��ع الأح ��داث فيقوم ��ون
بت�صدي ��ق اخلراف ��ات و املعتقدات اخلاطئة
على الرغم من انت�شار التعليم و �إ�ضمحالل
اال ّمي ��ة  ،و �أ�صب ��ح الت ��داوي بالأع�ش ��اب و
ال�سح ��ر للتخفيف م ��ن �آالم كورونا جتارة
مربح ��ة ت�شغ ��ل ع ��دد ًا كب�ي� ً
را م ��ن الأُ�سر و
اللجوء اىل م�ستلزمات ال�سحر كاحليوانات
املحنط ��ة و �أع�ضائه ��ا و البخ ��ور و بيعه ��ا
ب�أثمان باهظة الأمر الذي جعل امل�ستفيدين
م ��ن ه ��ذه التج ��ارة يحول ��ون دون غيابه ��ا
م�ستغلني حاجة املر�ضى لل�شفاء .
م�ؤك ��د ًة  :يرتت ��ب عل ��ی اللج ��وء لل�سح ��رة
و امل�شعوذي ��ن �آث ��ا ٌر نف�سي ��ة كفيل ��ة بتدمري
وظائ ��ف الإن�س ��ان الت ��ي ق ��د ت� ��ؤدي ایل
انتكا�س ��ة امل�ص ��اب و ي ��ری عل ��م النف�س �أن
ال�شعوذة ه ��ي عملية توجيه خاطئة حتتاج
مه ��ارات عالي ��ة لأنها تعتمد عل ��ی العمليات
االدراكي ��ة و الإدراك التلقائي و �إن ت�صديق
ذلك مرتب ��ط بالثقافة الدينية والفكرية لدی
الأ�شخا�ص .

للحماي ��ة م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا و انتقال
الع ��دوى و ه ��ي ت�شم ��ل جمفف ��ات الي ��د و
م�صابي ��ح الأ�شعة فوق البنف�سجية و الثوم
و زيت ال�سم�س ��م و ر�ش الكحول علی كامل
اجل�سم و اللقاحات الإلتهابية و رذاذ الأنف
امللحي و غ�سول الفم.
بيع الوهم ملر�ضى كورونا
ن�شئ ��ت العدي ��د من ال�صفح ��ات على موقع
ُا ِ
في�س ب ��وك حتمل ا�سم ��اء خمتلف ��ة كالعامل
الروح ��اين لأعمال ال�سحر ال ��ذي يدعي �أن
ل ��ه عالق ��ة بالع ��امل ال�سفل ��ي  ،و يتوا�ص ��ل
م ��ع ه ��ذه ال�صفح ��ات الكثري م ��ن ال�سيدات
حلل م�شاكله � ّ�ن الزوجية �أو ع�ل�اج العقم و

تزوي ��ج العان�س مقابل مبال ��غ �ضخمة � ،أما لطبيب �أخ�صائي بالأمرا�ض التنف�سية تبني
ال�سم ��ة الدارج ��ة له ��ذه ال�صفح ��ات م�ؤخر ًا �إ�صابته ��ا بتليف الرئة ج ��راء الفايرو�س و
ه ��ي معاجل ��ة فايرو� ��س كورون ��ا بخلطات انخفا�ض م�ست ��وى التنف�س اىل  ٪٥٠و هو
عجيبة يت ��م الرتويج لها ع�ب�ر االنرتنت �أو ما زال يخ�ضع للحجر ال�صحي و العالج .
يف حم�ل�ات العطارة  ،تق ��ول ال�سيدة رجاء و يف �سي ��اق مت�ص ��ل �أك ��دت ال�سي ��دة ن ��ور
علي � :إنه ��ا ا�ستخدمت و�صف ��ة حلالة ابنها حممد للم ��دى � :إنها �أُ�صيبت بوعكة �صحية
امل�صاب بفايرو�س كورونا بعد �أن توا�صلت ت�شب ��ه اىل ح ��د كب�ي�ر الإ�صاب ��ة بفايرو�س
مع م ��ا ي�سمى بالعامل الروح ��اين الذي قدم كورون ��ا ف�أر�شدته ��ا �صديقته ��ا اىل الذهاب
لها و�صفة ملعاجلة الفايرو�س عرب االنرتنت اىل �أح ��د العطاري ��ن ال ��ذي ي�ص ��ف نف�س ��ه
مقاب ��ل مبلغ ًا مالي ًا و كان ��ت الو�صفة مكونة بال�سي ��د و �أ ّك ��د ع ��دم �إ�صابته ��ا بفايرو� ��س
م ��ن ع�سل طبيع ��ي م ��ع بع� ��ض الأع�شاب و كورونا ب ��ل مت ا�ستهدافه ��ا و بدافع الغرية
الزجنبيل  ،لكنها �أكدت للمدى �أن حالة ابنها م ��ن قب ��ل �إح ��دى �صديقاته ��ا بال�سح ��ر ،و
ازدادت �س ��وء ًا بعد اتباع و�صفة امل�شعوذ و العمل مت دفنه يف مكان جمهول! و ن�صحها
بدون �أي نتائ ��ج �إيجابية و عند مراجعتها با�ستخ ��دام الزي ��وت الت ��ي ي�صفه ��ا العطار

مرفق� � ًا به ��ا ورقة حتتوي عل ��ى طال�سم غري
مفهومة ليخربها �أن ��ه يتوجب عليها �شراء
خ ��امت من الف�ض ��ة مق ��روء ًا علي ��ه  ،و كانت
تكلف ��ة هذه امل ��واد � ٤٠٠أل ��ف دينار عراقي
كان ��ت م ��ن �ضم ��ن خ�سائرها لع ��دم حت�سن
حالته ��ا  ،و بع ��د �إج ��راء الفح�ص املختربي
ت�أك ��دت م ��ن �أ�صابته ��ا بالفايرو�س فاجتهت
ایل امل�ست�شفی و مت عالجها .
م�ضيف ��ة �:أعرتف للم ��دى �إنني �صدقت هذه
اخلراف ��ة يف ب ��ادئ الأم ��ر لأن امل�شعوذ كان
ميتل ��ك ق ��درة عجيب ��ة يف �ش ��رح معلومات
واقعي ��ة ع ��ن حياتي لك�سب ثقت ��ي  ،و يبدو
�أن الأم ��ر تط ��ور ليح ��دث (بيزن� ��س) جديد
و مربح للغاية عن طري ��ق املتاجرة ب�صحة

طالبوا بت�سليم الفريق ال�شمري للق�ضاء

متظاهرو النا�صرية يحذرون الحكومة من مغبة تجاهل مطالبهم
 ذي قار  /ح�سني العامل
ح� � ّذر متظاه ��رو النا�صري ��ة والأق�ضي ��ة
والنواحي �أم� ��س االثنني (  10اب ) 2020
احلكومة من مغب ��ة جتاهل مطالبهم بت�سليم
الفريق ال�شمري للق�ض ��اء الذي �أ�صدر مذكرة
قب� ��ض بحقه وع ��دد م ��ن ال�ضب ��اط لتورطهم
بارت ��كاب جمزرة ج�س ��ر الزيت ��ون التي راح
�ضحيته ��ا �أك�ث�ر م ��ن � 145شهي ��د ًا وجريح ًا
م ��ن املتظاهرين خ�ل�ال يومني فق ��ط  ،وفيما
�صع ��دوا م ��ن تظاهراته ��م على م ��دى ع�شرة
�أي ��ام ومب�شارك ��ة الآالف من الأه ��ايل و�أ�سر
ال�شه ��داء للمطالب ��ة بالق�صا� ��ص م ��ن قتل ��ة
املتظاهري ��ن  ،قام ��ت جمموع ��ة تتب ��ع التيار
ال�صدري مبهاجمة عدد من خيام املتظاهرين
بالتواث ��ي وال�سكاك�ي�ن يف �ساح ��ة للحبوبي
غري �أن املتظاهرين �سرع ��ان ما متكنوا منهم
وقاموا بطردهم وت�سليم �أحدهم لل�شرطة.
ويف حدي ��ث لـ(امل ��دى) ق ��ال النا�ش ��ط املدين
�أحمد علي التميمي خالل م�شاركته بالتظاهرة
التي احت�شدت يف ميدان التظاهرات ب�ساحة
احلبوب ��ي �إن "�آالف املتظاهري ��ن م ��ن �أهايل
النا�صري ��ة والأق�ضي ��ة والنواح ��ي ف�ض ًال عن
�أ�سر ال�شه ��داء يوا�صل ��ون تظاهراتهم لليوم
العا�ش ��ر على الت ��وايل للمطالب ��ة بالق�صا�ص
م ��ن املتورطني بقم ��ع املتظاهري ��ن ال�سلميني
ورف ��ع احل�صانة احلكومية ع ��ن املتهمني من
كبار امل�س�ؤولني وال�ضب ��اط وال�سيما الفريق
جمي ��ل ال�شم ��ري �صاح ��ب جم ��زرة ج�س ��ر

الزيتون " ،و�أ�ضاف �أن " املتظاهرين حذروا
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي
م ��ن مغبة جتاهل مطالب املتظاهرين الداعية
اىل ت�سلي ��م ال�شمري وعدد م ��ن ال�ضباط اىل
الق�ضاء".
و�أك ��د التميمي الذي فق ��د الع�شرات من رفاقه
املتظاهري ��ن ومن بينهم عدد من �أقاربه خالل
عملي ��ات قم ��ع التظاه ��رات �أن ��ه " مل نلم� ��س
م ��ن احلكوم ��ة �س ��وى الت�سوي ��ف واملماطلة
والتن�ص ��ل م ��ن م�س�ؤولياته ��ا بتق ��دمي القتلة
للمحاك ��م املخت�ص ��ة الت ��ي �أ�ص ��درت مذكرات

قب�ض بحقهم" ،منوه� � ًا اىل �أن " ت�سعة �أ�شهر
م ��رت على ارت ��كاب جم ��زرة ج�س ��ر الزيتون
بح ��ق املتظاهري ��ن ال�سلميني وم ��ازال القتلة
ي�سرح ��ون وميرح ��ون و�إن البع� ��ض منه ��م
ح�صل عل ��ى ترفيع لرتبة �أعل ��ى يف حني كان
م ��ن امل�س�ؤولي ��ة الإخالقي ��ة لرئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء �سح ��ب يده ��م وتوقيفه ��م و�إ�صدار
التوجيه ��ات مبثولهم �أم ��ام املحاكم املخت�صة
لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
وتابع النا�شط املدين �أن " التمادي يف جتاهل
مطالب املتظاهرين �سي�ضطر املتظاهرين اىل

ت�صعي ��د �أكرب و�إعالن الع�صيان املدين وقطع
الط ��رق احليوي ��ة والطري ��ق ال ��دويل وحتى
الزحف اىل املنطقة اخل�ضراء وتنفيذ عقوبة
اجلماه�ي�ر بالقتلة ميداني ًا و�ساعتها �سي�شمل
العق ��اب كل من تواط�أ م ��ع القتلة على ح�ساب
دماء ال�ضحايا الأبرياء".
و�شهدت حمافظ ��ة ذي قار ومنذ اليوم الأول
لعي ��د الأ�ضح ��ى انط�ل�اق تظاه ��رات حا�شدة
للمطالب ��ة بالق�صا� ��ص م ��ن القتل ��ة وحماكمة
املتورط�ي�ن بقمع التظاهرات م ��ن امل�س�ؤولني
والقيادات الأمنية وعنا�صر امللي�شيات و�أتباع
الأحزاب � .إذ جدد �آالف من املتظاهرين و�أ�سر
�شه ��داء التظاهرات يف حمافظ ��ة ذي قار يف
�أول �أي ��ام عي ��د اال�ضح ��ى ي ��وم اجلمعة (31
متوز  ) 2020تظاهراتهم ال�ستذكار �شهداء
جم ��زرة ج�سر الزيت ��ون الت ��ي راح �ضحيتها
� 145شهي ��د ًا وجريح� � ًا خ�ل�ال يومي (28
و )29ت�شرين الثاين  ،2019وفيما طالبوا
الكاظم ��ي برف ��ع احل�صان ��ة احلكومي ��ة ع ��ن
املتهم�ي�ن بقتل وقم ��ع املتظاهري ��ن من الذين
�ص ��درت بحقه ��م مذك ��رات قب� ��ض ق�ضائي ��ة،
�ش ��ددوا على الق�صا�ص من قتل ��ة املتظاهرين
ال�سلميني .
وم ��ن جه ��ة �أخرى قام ��ت جمموع ��ة م�سلحة
مبهاجمة عدد من خيام املتظاهرين بالتواثي
وال�سكاك�ي�ن يف �ساح ��ة للحبوبي ما �أدى اىل
�إ�صاب ��ة ثالثة من املتظاهري ��ن بجروح  ،غري
�أن املتظاهري ��ن �سرع ��ان م ��ا متكن ��وا منه ��م
وقاموا مبالحقتهم وطردهم وت�سليم �أحدهم
للقوات الأمنية .
وقال �أحد املتظاهري ��ن للمدى �إن " جمموعة
م�سلح ��ة بالتواثي والقام ��ات قامت بالهجوم
عل ��ى املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة احلبوبي على
مدى يومي اخلمي�س واجلمعة " ،م�شري ًا اىل
�أن " ثالث ��ة من متظاه ��ري ال�ساحة تعر�ضوا
لإ�صاب ��ات خمتلف ��ة نقل ��وا عل ��ى �أثره ��ا اىل
امل�ست�شفى ".
و�أ�ضاف ابو الكرار �أن " املتظاهرين �سرعان
م ��ا �سيط ��روا عل ��ى تل ��ك املجموع ��ة وقام ��وا
مبالحقتهم بعد �أن فروا من ال�ساحة " ،مبين ًا
�أن " �أحد �أف ��راد املجموعة �ألقي القب�ض عليه
م ��ن قب ��ل املتظاهري ��ن وقام ��وا بت�سليمه اىل
القوات الأمنية".
وعل ��ى �إث ��ر الهج ��وم احت�ش ��د املتظاه ��رون
ورددوا �شع ��ارات العديد م ��ن الهتافات التي
تدين القتلة والقامع�ي�ن للتظاهرات ال�سلمية
م ��ن بينها ( حمد ي�س ��اوي وي ال�شهيد بدمه ،
حك ��ه جنيبه مربع هو وام ��ه  ،راحت زمل ذي
ق ��ار  ،وبركابنه دم �أح ��رار ،و (�إقمعوا بينه،
�إقمعوا بين ��ه� ،إ�شما �إقمعتوا بينه نزيد ،هاي
ث ��ورة وبع ��د ث ��ورة ،واحنه واحدن ��ه حديد)
و(خ ��اف كـالولك على الث ��ورة انتهت ،ثابتني
وغرين ��ه اللي تيه ��ت ،ل ��و ردت ت�س� ��أل عليه،
هاي هاي النا�صرية ،ماحله وبيها ال�سوالف
ما فهت) .

الأع�شاب ووفيات كورونا
و م ��ن جهته ب�ي�ن ال�صي ��دالين �أحمد ح�سن
للمدى خطورة االعتم ��اد على الأع�شاب يف
ع�ل�اج كورون ��ا م�ؤكد ًا � :إن معظ ��م الوفيات
بفايرو�س كورونا مل تلت ��زم بالربوتوكول
العالج ��ي و اقت�صاره ��ا عل ��ى الع�ل�اج يف
املنزل و جترب ��ة و�صفات ملروجي التداوي
بالأع�ش ��اب م ��ا �أنزل الله بها م ��ن �سلطان و
تك ��ون معظمها عالية ال�سُ م ّي ��ة و ت�ستخرج
منه ��ا كمي ��ات ب�سيط ��ة يف التح�ض�ي�رات
الكيميائية الداخلة يف ال�صناعات الدوائية
و �إذا م ��ا مت الإف ��راط يف ا�ستخ ��دام ه ��ذه
املواد رمبا تزيد م ��ن خطورة املر�ض و من
ه ��ذه املواد الزي ��وت العطري ��ة التي ي�سبب
ا�ستخدامها تك ��ون جزيئات  Aerosolو
ميكن �أن تهيج العين�ي�ن و اجلهاز التنف�سي
و ال توج ��د �أدل ��ة م�ؤك ��دة ح ��ول ت�أثرياته ��ا
امل�ضادة للفايرو�سات و الفطريات.
و �أو�ض ��ح  :ق ��د يك ��ون للمر�ض ��ى م�شكالت
�صحي ��ة �أخرى غري فايرو� ��س كورونا دون
درايته ��م بذل ��ك مم ��ا ق ��د يت�سب ��ب تناولهم
للخلط ��ات التي ال تخ�ض ��ع للرقابة ال�صحية

الب�صرة تواجه "كابو�س ًا جرثومي ًا" �..أنهار
متوت والرثوة ال�سمكية تختفي

 متابعة املدى
ع ��ادت �أزم ��ة تل ��وث املي ��اه يف الب�ص ��رة �إىل الواجهة،
و�س ��ط حتذيرات من ت�أثريها على �صحة ال�سكان ف�ض ًال
ع ��ن تهديده ��ا ل�ث�روات الب�ل�اد ،يف ظل معلوم ��ات عن
وجود "ملوثات جرثومية خطرية".
ويته ��م خمت�ص ��ون احلكوم ��ات املتعاقب ��ة بالف�ش ��ل يف
�إنق ��اذ نهر الع�ش ��ار من ملوثات ال�ص ��رف ال�صحي التي
�أف�سدته ،وحولته من واجهة تاريخية للمدينة �إىل مكب
للنفايات ،عل ��ى الرغم من �إنفاق ماليني الدوالرات على
"م�شاريع جتميلية".
ويق ��ول �أ�ست ��اذ البيئ ��ة والتل ��وث يف جامع ��ة الب�صرة
الدكت ��ور �شك ��ري احل�س ��ن يف ت�صري ��ح� ،إن "م�ش ��روع
جتمي ��ل النهر وت�أهي ��ل �ضفافه ال فائدة من ��ه ،لأن النهر
ميت �سريري� � ًا ،ومن يقف الآن على �ضف ��ة النهر ليت�أمل
منظ ��ره فه ��و كم ��ن يق ��ف �أم ��ام جث ��ة جممل ��ة مبكي ��اج
�صارخ" .وي�ضي ��ف� ،أن "امل�شروع الآخ ��ر الذي يق�ضي
بو�ضع م�ضخات عند مدخل النهر لرفع من�سوب املياه،
لكنه �أبقى خملفات املجاري يف النهر" ،مبين ًا �أن "كمية
الأوك�سج�ي�ن الذائ ��ب يف مياه النهر ت�ت�راوح ما بني 0
�إىل  2مليغ ��رام ل ��كل ل�ت�ر ،وهي كمي ٌة ال تدع ��م احلياة،
ف�ض�ل ً�ا عن وجود تلوث جرثوم ��ي خطري نتيجة وجود
 1350منف ��ذ ًا وقناة ت�صب املجاري والقاذورات يف
النهر".
من جانبه ،يق ��ول مدير مديرية حماية وحت�سني البيئة
يف اجلنوب ولي ��د املو�سوي� ،إن "نهر الع�شار والأنهار
ال�ست ��ة الأخ ��رى الت ��ي تتفرع م ��ن �شط الع ��رب باجتاه
مدين ��ة الب�ص ��رة ،حتولت من �أيقون ��ة جمالية �إىل نقمة

على الب�صرة" ،م�ضي ًف ��ا يف ت�صريح �أن "�ضفافها ت�شهد
امللوثة ملياهها ،وتخلي�ص هذه
وجود مئات الن�شاطات ِ
الأنهار من املياه الآ�سنة لي�س �صعب ًا جد ًا ،ورمبا �أ�سرع
احللول هو مد �أنابيب بقطر مرت مبحاذاة �ضفافها لنقل
مي ��اه املجاري �إىل حمط ��ات املعاجلة بدل ت�صريفها يف
النهر".
يف ذات ال�سياق ،حتدثت تقارير �صحافية عن تهديدات
باالنقرا� ��ض تواج ��ه  26نوع ًا من الأ�سم ��اك العراقية،
ب�سب ��ب االحتبا�س احلراري وامللوث ��ات التي تلقى يف
مياه �شط العرب.
وت�ش�ي�ر املعلوم ��ات� ،إىل �أن "الأر�ص ��دة ال�سمكية للنهر
قليل ��ة العدد و�صغ�ي�رة احلجم" ،فيما يلق ��ي العديد من
ال�صيادين الب�صريني باللوم على احلكومة ب�سبب عدم
تنظيف الطبقة ال�سفلية العميقة ل�شط العرب ،مما مينع
العديد من �أنواع الأ�سماك من دخول النهر.
ويق ��ول اخلب�ي�ر املائي ع�ل�اء الب ��دران يف ت�صريح� ،إن
"امللوح ��ة والتلوث هما �أ�سا�س تدهور �صيد الأ�سماك
يف �ش ��ط الع ��رب ،بالإ�ضاف ��ة �إىل النف ��ط املت�سرب عرب
النهر ،الأمر الذي جعل التنوع البيولوجي املائي �أكرث
ه�شا�شة".
ويو�ض ��ح� ،أن "ارتفاع درجة احل ��رارة يف �شط العرب
�إىل  52درج ��ة مئوي ��ة �إىل جان ��ب املنتجات وخملفات
امل�صان ��ع ،عوام ��ل �أدت �إىل ت�ض ��ا�ؤل عم ��ق النه ��ر ،مما
ال ي�ت�رك جم ��ا ًال للأ�سم ��اك للذه ��اب �إلي ��ه خ�ل�ال مو�سم
ال�صيف" ،مبي ًنا �أن "ع�شرات الأنواع من الأ�سماك ،مبا
يف ذلك ال�شاد والكارب ال�شائع والباربو�س ،اختفت من
النه ��ر ،مما دفع النا�س �إىل �ش ��راء الأ�سماك امل�ستوردة،
التي �أغرقت الأ�سواق املحلية يف الب�صرة"

جمهورية العراق  /مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الكاظمية
العدد 6176 :
التاريخ2020/7/27 :

�إعـــالن فقـــدان

بتاريخ  2006/9/ 15فقد املدعو (سعد لفته خضير) في منطقة (طريق ابي غريب) .ولم يعثر عليه حلد
اآلن  .ولم يصل منه أي خبر يفيد ببقائه حيا ً أو ميتاً .وبتاريخ  2020/2/9قدم املدعو (راشد لفته خضير)
طلبا ً يطلب فيه نصبه قيما ً على املفقود شقيقه (سعد لفته خضير) وعلى أوالده القاصرين كل من
 .............وذلك إلدارة شؤونه واحملافظة على أمواله استنادا ً ألحكام املادة  87من قانون رعاية القاصرين رقم
 78لسنة  1980املعدل عليه قررت احملكمة اإلعالن عن حالة الفقدان في صحيفتني محليتني وعلى كل
من لديه معلومات عن املفقود أعاله احلضور إلى هذه احملكمة وخالل ثالثة أيام من تاريخ النشر لإلدالء
بتلك املعلومات.
القاضي  /محمد هاتو جوني
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اعتماد ملعب خليفة لمباريات ال�شرطة في دوري الأبطال
 ث�����ل����اث (ب������������روف������������ات) ل����ك����ت����ي����ب����ة ������ش�����ه�����د ف��������ي م����ع���������س����ك����ر م�������ص���ر
 بغداد  /حيدر مدلول

م�ص�ي�ر فريقه الطامح بنيل �إحدى بطاقتي
الت�أهل اىل الدور ثمن النهائي حيث تعوّ ل
اجلماهري الريا�ضي ��ة على فريق (القيثارة
اخل�ض ��راء) �أن ي�ستعي ��د �صورت ��ه ويدافع
بق ��وة ع ��ن �سمعة الك ��رة العراقي ��ة يف هذا
املحف ��ل الق ��اري ،ويك ��ون مناف�س� � ًا �شر�س ًا
ميحو ب ��ه �آث ��ار النتيج ��ة املتوا�ضعة التي
ح ّققه ��ا يف اجلولت�ي�ن الأوىل والثاني ��ة
الت ��ي �شهدهما ملع ��ب فران�سو حريري يف
حمافظة �أربيل ب�إقليم كرد�ستان ما و�ضعاه
يف املرك ��ز الراب ��ع والأخ�ي�ر بر�صيد نقطة
واحدة فقط.

�سيك ��ون ملع ��ب خليفة ال ��دويل بالعا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة م�سرحً ��ا للمواجه ��ات
الأرب ��ع الت ��ي تنتظر فري ��ق ال�شرطة حامل
لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از يف اجل ��والت
املتبقية من الدور الأول حل�ساب املجموعة
الأوىل مبنطقة غرب القارة �ضمن الن�سخة
احلالية م ��ن دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم
التي �ستقام هن ��اك خالل الفرتة من الرابع
ع�شر ولغاي ��ة الرابع والع�شري ��ن من �شهر
�أيلول املقبل بنظ ��ام جتمّع الآلية اجلديدة
الت ��ي مت اعتمادها من قبل جلنة امل�سابقات
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم للح ّد
م ��ن انت�ش ��ار فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستجد
(كوفي ��د )-19الذي �ضرب ع ��دد ًا كبري ًا من
الدول يف القارة ال�صفراء منذ �شهر �شباط
املا�ضي.

الك�شف الطبي

ويف تطوّ ر الحق ا�شرتط االحتاد الآ�سيوي

لك ��رة الق ��دم على الفرق ملنطق ��ة الغرب 16

جدول املباريات

ومبوج ��ب ج ��دول املباري ��ات الت ��ي مت
اعتم ��اده للمجموع ��ات الأرب ��ع يف منطقة
غ ��رب �آ�سي ��ا �سيلع ��ب فريق ال�شرط ��ة لكرة وخ�ضر علي وعلي فائز وعالء علي مهاوي مع املحرتفني الذين و�صلت املفاو�ضات
القدم رابع الرتتي ��ب بر�صيد نقطة واحدة وك ��رار حمم ��د و�سعد ناط ��ق واحمد جالل م�ع�ه��م اىل امل ��راح ��ل الأخ��ي��رة وخ��ا��ص��ة
يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء ي ��وم الرابع ومازن فيا�ض وحمم ��د قا�سم ماجد و�سعد امل �ه��اج��م ال�ت��ون���س��ي ي��ا� �س�ين ال���ش�م��اخ��ي
ق�ب��ل � �ش � ّد ال��رح��ال ي��وم
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل (ديرب ��ي) عبد الأمري وحمم ��د جبار �شوكان وح�سام
الع�شرين من �شهر
خليج ��ي مث�ي�ر م ��ع �شقيق ��ه فري ��ق الأهلي ج ��اد الل ��ه وجا�س ��م حمم ��د عكل ��ة وحممد
�آب اجل� ��اري اىل
ال�سع ��ودي املت�ص ��در بر�صي ��د �أرب ��ع نقاط مزه ��ر ومروان ح�سني وح�سن عبد الكرمي
م� ��� �ص ��ر لإق� ��ام� ��ة
عل ��ى ملع ��ب خليف ��ة ال ��دويل بالعا�صم ��ة و�ص ��ادق زامل وعلي جا�س ��م وعلي مهدي
مع�سكر تدريبي
القطرية الدوحة �ضم ��ن مناف�سات اجلولة وم ��راد حمم ��د وح�س ��ن عا�ش ��ور وح�س ��ام
خ� ��ارج� ��ي ه �ن��اك
الثالث ��ة والأخ�ي�رة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب كاظ ��م بعد ح�ص ��ول جمل� ��س �إدارة النادي
ي� ��� �س� �ت� �م ��ر مل� ��دة
حل�ساب املجموعة الأوىل على �أن يتواجه عل ��ى املوافق ��ات الر�سمية من قب ��ل اللجنة
خ� �م� ��� �س ��ة
الفريقان مرة ثاني ��ة �ضمن اجلولة الأوىل العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة يف
من مرحل ��ة الإي ��اب يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة جمل�س الوزراء وفق الربوتوكول ال�صحي
م ��ن م�ساء ي ��وم ال�سابع ع�شر عل ��ى امللعب ال�شام ��ل امل�ستن ��د عل ��ى �أخ ��ذ امل�سوح ��ات
ذات ��ه ويلتق ��ي مع نظ�ي�ره فري ��ق ا�ستقالل الطبية اخلا�ص ��ة بجائحة كورون ��ا للت�أكد
طه ��ران الإيراين يف ال�ساع ��ة التا�سعة من من عدم الإ�صابة به م ��ن املالك التدريبي
م�ساء يوم الع�شرين �ضمن اجلولة الثانية والإداري اىل جان ��ب الالعب�ي�ن وال�سكن
م ��ن املرحلة نف�سه ��ا على �أن يك ��ون الثالث يف فندق (�أوروك) الذي مت اتخاذه مق ّر ًا
والع�شرين من ال�شه ��ر نف�سه م�سك اخلتام لهم طوال �أي ��ام املع�سكر الت ��ي �ست�ستمر
�ضمن ال ��دور الأول حيث �سيخو�ض فريق لغاية التا�س ��ع ع�شر من �شهر �آب اجلاري
ال�شرط ��ة يف ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�سا ًء قمة بعيد ًا ع ��ن االخت�ل�اط بالآخرين وتوفري
خليجية �ساخنة م ��ع �شقيقه فريق الوحدة با�ص ��ات خا�ص ��ة تنقله ��م مبجموع ��ات
الإماراتي لكرة القدم �ضمن اجلولة الثالثة �صغ�ي�رة تنقله ��م م ��ن الفن ��دق اىل امللعب
والأخرية من جولة الإياب.
ذهاب� � ًا و�إياب� � ًا م ��ن �أج ��ل املحافظ ��ة على
وحدات (ال�شعب الثاين)
�سالمته ��م حيث ي�سعى امل�ل�اك التدريبي
وتوا�ص ��ل كتيبة امل ��درب عب ��د الغني �شهد اىل زي ��ادة معدل درج ��ة اللياقة البدنية
وحداته ��ا التدريبي ��ة عل ��ى ملع ��ب ال�شعب ال ��ذي مت و�ضع ��ه م ��ن قب ��ل الإ�سب ��اين
الثاين يف العا�صم ��ة بغداد �ضمن املع�سكر غونزال ��و مدرب اللياق ��ة البدنية الذي
التدريب ��ي الداخل ��ي ال ��ذي �أنطل ��ق ي ��وم مت التعاق ��د مع ��ه م�ؤخ ��ر ًا ب� �دلاً م ��ن
الثالث�ي�ن من �شهر مت ��وز املا�ضي بعد فرتة �س ��ردار حمم ��د الذي غ ��ادر اىل دولة
توق ��ف دام لأكرث م ��ن �أربع ��ة �أ�شهر ب�سبب الإمارات العربية املتحدة لالن�ضمام
�إلغ ��اء مناف�س ��ات دوري الك ��رة املمت ��از اىل امل�ل�اك التدريبي لفريق عجمان
للمو�سم املن�صرم من قبل الهيئة التطبيعية �أحد �أندي ��ة دوري اخللي ��ج العربي
يف احت ��اد الك ��رة حي ��ث �أنتظم في ��ه جميع الإماراتي لكرة القدم.
مفاو�ضة ال�شماخي
الالعب�ي�ن املحليني الذي ��ن مت التعاقد معهم
للمو�س ��م ( -2021 2020حمم ��د حمي ��د وت � ��أم� ��ل �إدارة ن�� ��ادي ال �� �ش��رط��ة
و�أحم ��د با�س ��ل وع�ل�اء خليل وك ��رار عامر الريا�ضي االنتهاء من ملف التعاقد

ع �� �ش��رة ي��وم�� ًا ي�ت�خ� ّل�ل��ه ث�ل�اث م �ب��اري��ات
جتريبية مع عدد من الأندية التي تلعب يف
الدوري امل�صري املمتاز لكرة القدم حيث
�سيكون هذا املع�سكر البديل عن مع�سكر
ا�سطنبول الذي مت �إلغائه نتيجة �صدور
قرار من ال�سلطات الرتكية ب�إيقاف رحالت
الطريان مع العراق حتى يوم الأول من
�شهر �أيلول املقبل بنا ًء على ق��رار ر�سمي
من قبل وزارة ال�صحة الرتكية �إثر تزايد
معدل اال�صابات يف العراق التي و�صلت
اىل 150115
�شخ�صا حيث �سيتم جتريب
ً
�أك�بر عدد من الالعبني يف تلك املباريات
وخ��ا��ص��ة ا ُ
جل ��دد م��ن �أج��ل ال��وق��وف على
م�ستوياتهم احلقيقية وزيادة االن�سجام
ومعرفة نقاط اخللل وال�ضعف من
�أجل تالفيها ب�صورة �سريعة.
جتريبيات مغلقة

و�سيغادر وفد فريق ال�شرطة
لكرة القدم بعد ختام مع�سكر
م�صر مبا�ش ��رة اىل العا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة م ��ن �أج ��ل
�إقام ��ة مع�سكر تدريب ��ي خارجي هناك
�سيكون الأخري قبل الدخول يف مناف�سات
اجلوالت الأرب ��ع الأخرية من الدور الأول
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل التي ت�ضم اىل
جانب ��ه فرق الأهل ��ي ال�سع ��ودي والوحدة
الإمارات ��ي وا�ستق�ل�ال طه ��ران الإي ��راين
حي ��ث م ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن يخو� ��ض خالله ��ا
ع ��ددًا من املباري ��ات التجريبي ��ة مع الفرق
القطري ��ة التي �ستكون مُغلق ��ة وبعيدة عن
الإع�ل�ام بنا ًء على طلب امل ��درب عبد الغني
�شه ��د من �أج ��ل ع ��دم ك�ش ��ف �أوراق ��ه �أمام
مدربي الف ��رق املناف�سة الأخ ��رى وخا�صة
ال�صرب ��ي ف�ل�ادان ميلويفيت� ��ش بحك ��م �أن
املواجهت�ي�ن اللت�ي�ن �ستجم ��ع الفريق�ي�ن
�ضمن اجلولتني الثالث ��ة والرابعة �ستحدّد

امل�شارك ��ة يف نظ ��ام التج ّم ��ع ال�ستئن ��اف
دوري ابطال �آ�سيا لكرة القدم  2020الذي
�سيج ��ري يف العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة
تق ��دمي ك�ش ��ف طب ��ي �ص ��ادر م ��ن اجله ��ات
ال�صحية الر�سمية يف كل دولة ي�ضم جميع
�أع�ض ��اء الوفد من العبني وم�ل�اك تدريبي
ومالك �إداري ي�ؤك ��د ظهور امل�سحة الطبية
بنتيجة �سلبية من وباء كورونا قبل ال�سفر
بـ � 24ساعة.
ج ��اء ذل ��ك يف كتاب ر�سم ��ي مت �أر�ساله اىل
�إدارات ف ��رق ال�شرط ��ة  ،و(الأهلي والهالل
والن�ص ��ر والتع ��اون) م ��ن ال�سعودي ��ة،
و(الوح ��دة والع�ي�ن و�شب ��اب الأهلي دبي
وال�شارق ��ة) م ��ن الإم ��ارات ،و(ا�ستق�ل�ال
طه ��ران وبريبولي� ��س و�سابه ��ان ا�صفهان
و�شاه ��ر خ ��ودرو) م ��ن �إي ��ران ،و(ال�س ��د
والدحي ��ل) م ��ن قط ��ر وباختاك ��ور م ��ن
�أوزبك�ست ��ان امل�شارك ��ة يف التج ّم ��ع الذي
�سيقام يف العا�صمة القطرية الدوحة خالل
الف�ت�رة م ��ن الرابع ع�ش ��ر من �شه ��ر �أيلول
املقب ��ل ولغاي ��ة الثال ��ث م ��ن �شه ��ر ت�شرين
الأول املقبل�ي�ن ب�أنه �ستك ��ون هناك م�سحة
�أخ ��رى بع ��د الو�ص ��ول اىل الدوح ��ة حيث
�ستت ��وىل اللجن ��ة الطبي ��ة التابعة لالحتاد
الآ�سيوي لكرة الق ��دم م�س�ؤولية اال�شراف
عل ��ى الفح�ص الث ��اين وف ًق ��ا للربوتوكول
ال�صحي ال�شام ��ل الذي مت اعتماده م�ؤخر ًا
ّ
بنا ًء على تو�صي ��ة من قبل االحتاد الدويل
لكرة القدم.
وينتظر �أن حتت�ضن مالعب خليفة الدويل
واجلنوب وملع ��ب جا�سم بن حمد وملعب
املدين ��ة التعليمي ��ة مباري ��ات املجموع ��ات
الأربع �ضمن منطقة غرب القارة للجوالت
املتبقي ��ة م ��ن ال ��دور الأول ا�ضاف ��ة اىل
مباريات �أدوار ثمن النهائي وربع النهائي
ون�ص ��ف النهائي التي �ستجري من مرحلة
واح ��دة فقط ح�سب قرار جلن ��ة امل�سابقات
يف االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم على �أن
جت ��ري املب ��اراة النهائي ��ة ي ��وم اخلام� ��س
م ��ن �شهر كان ��ون الأول املقبل يف دولة من
الغرب �سيتم حتديدها يف وقت الحق.

(النور) يحت�ضن قمة �أوروبية بني بر�شلونة والبايرن
 بغداد  /املدى
تتجه االنظار يف ال�ساعة العا�شرة
م ��ن م�س ��اء ي ��وم اجلمع ��ة املقب ��ل
املواف ��ق الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر
�آب اجل ��اري اىل ملع ��ب (الن ��ور)
يف العا�صم ��ة الربتغالي ��ة ل�شبونة
حي ��ث يحت�ض ��ن قم ��ة �أوروبي ��ة
ناري ��ة م ��ن دون جمه ��ور جتم ��ع

فري ��ق بر�شلون ��ة الإ�سب ��اين لكرة
القدم وغرميه اللدود فريق بايرن
ميونيخ الأملاين �ضم ��ن مناف�سات
ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن دوري
�أبط ��ال �أوروبا لك ��رة القدم 2020
الذي عاودت مبارياته يوم اجلمعة
املا�ضي ��ة بع ��د توق ��ف دام �أربع ��ة
�أ�شه ��ر ون�ص ��ف ب�سب ��ب تداعي ��ات
فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستجد الذي

�ض ��رب الق ��ارة العجوز من ��ذ �شهر يف العا�صم ��ة الربتغالي ��ة ل�شبونة
�شباط املا�ضي.
�ضم ��ن ال ��دور ن�ص ��ف النهائي من
و�سيلتقي الفائز من مباراة فريقي دوري �أبط ��ال �أوروبا لك ��رة القدم
بر�شلون ��ة وباي ��رن ميوني ��خ م ��ع حي ��ث �سيت�أه ��ل الفري ��ق املنت�صر
الفائز من مباراة فريقي مان�ش�سرت اىل املباراة النهائية التي �ستجري
�سيتي الإنكليزي وليون الفرن�سي يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�س ��اء يوم
يف ال�ساعة العا�شرة من م�ساء يوم الث ��اين والع�شرين من ال�شهر ذاته
التا�س ��ع ع�شر من �شهر �آب اجلاري على ملعب (النور).
عل ��ى ملع ��ب (خو�سي ��ه الف ��االدي) و�أع�ت�رف املدي ��ر الفن ��ي لفري ��ق

�آ�سيوي اليد ي� ّؤجل بطوالته
الى عام 2021
 بغداد  /املدى
قرر املكتب التنفي ��ذي لالحتاد الآ�سيوي لكرة
الق ��دم ت�أجيل بطوالته اىل عام  2021بدلاً من
املوعد املق ّرر لها �أن جتري خالل العام احلايل
نظر ًا ملا مي ّر به العامل ب�سبب فايرو�س كورونا
امل�ستجد ( كوفيد .)-19
وقال الناطق الإعالمي الحتاد كرة اليد ح�سام
عب ��د الر�ض ��ا يف ت�صري ��ح خ� ��ص ب ��ه (املدى)
�إن احت ��اده ت�س ّل ��م �إ�شعار ًا ر�سمي� � ًا من نظريه
الآ�سي ��وي لك ��رة القدم يفيد بت�أجي ��ل البطولة
الآ�سيوي ��ة ال�سابعة ع�شر لل�شباب اىل الن�صف
الأول م ��ن �شه ��ر �آذار  2021الت ��ي �ستق ��ام
يف مدين ��ة �ش�ي�راز الإيراني ��ة ،وكذل ��ك ت�أجيل
مناف�سات البطولة الآ�سيوية ال�شاطئية الثانية
للنا�شئ�ي�ن والنا�شئ ��ات لتج ��ري يف الن�ص ��ف
الث ��اين م ��ن �شه ��ر �شب ��اط املقب ��ل بالعا�صم ��ة
التايالندية بانكوك.
و�أ�ض ��اف �إن مدين ��ة �أملات ��ي الكازاخ�ستاني ��ة

�ست�ض ّي ��ف مناف�س ��ات البطول ��ة الآ�سيوي ��ة
التا�سعة للنا�شئني يف الن�صف الثاين من �شهر
�آذار  2021والبطول ��ة الآ�سيوي ��ة اخلام�س ��ة
للأندية بال�سيدات يف الن�صف الأول من �شهر
ني�سان من العام ذاته يف حني �ستقام الن�سخة
الثالث ��ة والع�شري ��ن م ��ن البطول ��ة الآ�سيوية
للأندي ��ة يف الن�صف الثاين م ��ن �شهر �آيار يف
مدينة جدة ال�سعودية.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن دول ��ة الكوي ��ت �ض ّيف ��ت
الن�سخة التا�سعة ع�شرة من البطولة الآ�سيوية
باليد خالل الفرتة م ��ن ال�ساد�س ع�شر ولغاية
ال�ساب ��ع والع�شري ��ن م ��ن �شهر كان ��ون الثاين
املا�ضي امل� ّؤهلة اىل بطولة ك�أ�س العامل املقبلة
حي ��ث ت ��وّ ج املنتخب القط ��ري باللق ��ب للم ّرة
الرابع ��ة على التوايل بعد فوزه على املنتخب
الك ��وري اجلنوب ��ي بنتيج ��ة ( )21-33هدف ًا
يف املب ��اراة النهائي ��ة حيث �ض َمن ��ا اىل جانب
منتخب ��ي الياب ��ان والبحري ��ن متثي ��ل القارة
ال�صفراء يف املونديال املقبل بكرة اليد.

بالمرصاد
متابعة � :إياد ال�صاحلي
تبق ��ى املواق ��ف الإن�سانية حم ��ط اعتزاز
الإن�س ��ان مهم ��ا تغ�ّيترّ ت �أح ��وال الدني ��ا،
ي�ستذك ��ر الظ ��روف القاه ��رة املحيطة به
حلظة اتخاذ املوقف ،وما ميثله من در�س
بلي ��غ للأجي ��ال الالحقة مثلم ��ا ك�شف عن
بع�ضها طه كرمي ال�سراجي رئي�س ممثلية
اللجن ��ة الأوملبي ��ة يف الب�ص ��رة (1990
 )-1992والرئي� ��س ال�ساب ��ق للجن ��ة
اال�ستئن ��اف يف االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة
الق ��دم ع ��ام  ،2017يف معر� ��ض حديث ��ي
معه عن �شجون الريا�ضة وما واجهه منذ
�أن خدمها ع ��ام  1970العب ًا لكرتي القدم
والي ��د قبل �أن يُ�سه ��م يف ت�أ�سي�س النادي
البح ��ري الريا�ض ��ي بع ��د �س ��ت �سنوات،
فق ��ال( :مواقفي كثرية مل �أك�شفها للإعالم
�سيء،
�ساب ًقا حَ ��ذ ًرا من �أن تف�سّ ��ر ب�شكل ّ
لكن ��ي �أفتخ ��ر ب ��دوري ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
ب�إنق ��اذ ع�ش ��رات �أو مئ ��ات الريا�ضي�ي�ن
�أثن ��اء احل ��روب و�سحبهم م ��ن اخلطوط
الأمامي ��ة و�إعادته ��م للن ��ادي البحري �أو

بر�شلون ��ة الإ�سب ��اين لك ��رة القدم
كيك ��ي �سيت�ي�ن بقوة فري ��ق بايرن
ميوني ��خ الأمل ��اين مناف�سه اجلديد
يف ال ��دور ربع النهائ ��ي واملباراة
مع ��ه �ستك ��ون �صعب ��ة ج ��د ًا لكلينا
نظ ��ر ًا لروعة الفريقني م ��ن ناحية
تواجد �أف�ض ��ل الالعبني يف العامل
ب�صفوفهم ��ا خ�ل�ال املو�سم احلايل
يتط ّلعون اىل نيل اللقب.

و�أ�ضاف �إن باي ��رن ميونيخ فريق
عظيم وق ��وي للغاية حيث �سيلعب
معن ��ا مع ّز ًزا بالثالثي ��ة املحلية من
الألق ��اب الت ��ي ناله ��ا ه ��ذا املو�سم
وه ��و ّ
مر�ش ��ح ب ��ارز للق ��ب حال ��ه
حال الفرق ال�سبع ��ة الأخرى التي
ت�أهل ��ت اىل دور الثماني ��ة م ��ن
البطول ��ة التي ت�ضيفه ��ا العا�صمة
الربتغالية ل�شبونة.

بعبارة أخرى
 علي رياح

حالل لالحتاد  ..حرام
للأوملبية؟!
ال يكف ��ي �أن تكون ال َعـ� �دّاء الوحيد يف ال�سباق وجتري لوحدك
يف امليدان وتنال املركز الأول  ،لتقول �إنك الأف�ضل والأحق يف
ارتقاء من�صة التتويج بطال لل�سباق!
القيمة احلقيقية املفقودة هنا هي املناف�سة  ..من دونها ال ميكن
�أن ي�ستقي ��م حال �أي �سباق يف الريا�ض ��ة �أو غري الريا�ضة  ..ما
فائ ��دة �أن ي�شق ��ى املنظمون يف �إقامة �سب ��اق ال يخو�ضه �إال فرد
واح ��د بينما يغيب خ�صوم مفرت�ض ��ون  ..الغياب يعني �سحب
مف ��ردة املناف�س ��ة وجدواها وقيمته ��ا من هذا ال�سب ��اق  ،بعد �أن
ج ��رت تخلي ��ة ال�ساحة ملن يراد ل ��ه �أن يكون امل�ش ��ارك الوحيد ،
والبطل الأوحد!
نح ��ن الآن يف ف�ت�رة التح�ضري اجلدّي النتخاب ��ات �أهم مرفقني
يف الريا�ض ��ة العراقي ��ة  ،انتخاب ��ات اللجنة الأوملبي ��ة العراقية
 ،ث ��م انتخابات االحت ��اد العراقي لك ��رة الق ��دم  ..و�إذا �أردنا �أن
جنعلها انتخاب ��ات حقيقية ت�ستويف ال�ش ��روط املتعارف عليها
يف كل مكان من العامل  ،ف�إن املطلوب هو �إف�ساح املجال �أمام كل
�شخ�صي ��ة �أو كفاءة جتد يف نف�سه ��ا القدرة على العمل والقيادة
 ،وال يتقاط ��ع وجوده ��ا يف املخا� ��ض االنتخابي م ��ع �أية قاعدة
قانونية..
وله ��ذا ف� ��إن وج ��ود �أك�ث�ر م ��ن ا�س ��م عل ��ى الئح ��ة االنتخاب ��ات
وخ�صو�ص� � ًا يف موقع الرئا�سة لن ي�ض�ي�ر الرئي�س احلايل رعد
حم ��ودي ال ��ذي �سيُكم ��ل قريب� � ًا �إحدى ع�ش ��رة �سنة م ��ن رئا�سة
البي ��ت الأوملب ��ي العراقي  ..ب ��ل على العك� ��س � ،سيكون وجود
املناف�سني على �أ�سا�س الكفاءة والقدرة والرغبة والقبول حتت
�شرعي ��ة قانونية �صريحة  ،قوة لالنتخابات ومتتين ًا للممار�سة
 ،وتكري�س ًا للفوز الذي �سيحققه رعد حمودي �أو �أي مر�شح �آخر
ليكون رئي�سا خالل احلقبة الأوملبية املقبلة!
�أرى �أن وج ��ود �أك�ث�ر م ��ن مر�ش ��ح برغب ��ة وجاهزي ��ة وقب ��ول
� ،سيحق ��ق هدف� � ًا مهم� � ًا للممار�س ��ة االنتخابي ��ة وه ��و و�ص ��ول
الأف�ض ��ل �أو على الأقل من جتد في ��ه اجلمعية العمومية اخليار
املنا�سب ال ��ذي �ستتحمل اجلمعية تبعات ��ه ونتائجه يف ال�سلب
والإيجاب!
له ��ذا �أج� �دّد الدع ��وة �إىل فت ��ح الب ��اب �أم ��ام ممار�س ��ة انتخابية
حقيقية على كل مواقع املكتب التنفيذي اجلديد للجنة الأوملبية
العراقي ��ة  ،و�أال يك ��ون �أم ��ر الرت�شي ��ح واالنتخاب حك ��ر ًا على
�أ�سم ��اء �أو �شخو�ص حمددة  ،بع�ضها كان ن�صيبه الف�شل الذريع
يف العم ��ل وبع�ضها الآخر حقق قدر ًا من النج ��اح  ،ف�أمر البقاء
�أو الرحيل مرهون بثقة �أو توافقات االحتادات الريا�ضية التي
�ستحتكم �إىل ال�صندوق االنتخابي لتكون م�س�ؤولة عن الو�ضع
اجلديد الذي �سيكون عليه املكتب التنفيذي للجنة!
ولأن املبد�أ الدميقراطي ال يُجتز�أ �أو يتجز�أ  ،ف�إن ما ينطبق على
انتخاب ��ات اللجنة الأوملبية العراقي ��ة  ،يجب �أن ين�سحب متام ًا
على انتخابات احتاد الكرة العراقي ابتدا ًء من مواقع الع�ضوية
و�صو ًال �إىل موقع الرئي�س مع ا�ستبعاد من ال يحق لهم قانوني ًا ،
وهنا فقط �ست�ستحق (االنتخابات) هذا التو�صيف �أو الت�سمية
 ،و�ستكون النتائج مدخ ًال �إىل اخلال�ص من �أ�سر الأم�س!
فم ��ا فائدة الإ�صالح ال ��ذي حتقق بجهود كب�ي�رة وطويلة بذلت
من �أ�شخا�ص حمددين يت�صدرهم الكابنت عدنان درجال � ،إذا مل
ن�صل اىل التغيري الذي يو�صلنا اىل القناعة ب�أن البيت الكروي
العراق ��ي عل ��ى عتب ��ة العم ��ل ال�صحيح املبن ��ي عل ��ى الو�ضوح
واحلر� ��ص على و�ضع اللعب ��ة �أكرث من احلر� ��ص على امل�صالح
ال�شخ�صية ال�ضيّقة!
ه ��ذا املنطل ��ق يجعلن ��ا ندع ��و �إىل م�س ��اواة انتخاب ��ات اللجنة
الأوملبي ��ة بانتخاب ��ات احت ��اد الك ��رة � ..أي �أن يك ��ون هنال ��ك
مر�شح ��ون ال غب ��ار قانوني� � ًا عليهم م ��ن �أجل �أن يك ��ون ال�سباق
حقيقي ��ا قائما عل ��ى ال�سعي لتام�ي�ن فر�ص امل�شارك ��ة واملناف�سة
 ،وعنده ��ا فق ��ط �سيك ��ون جمل� ��س �إدارة احتاد الك ��رة العراقي
اجلدي ��د ابتدا ًء من الرئي�س وحتى مواق ��ع الع�ضوية  ،اختيار ًا
انتخابي ًا ال ت�س ��ري عليه �صورة ال�سباق الذي يخ�ضوه مناف�س
واحد مهما كان �ش�أنه �أو مكانته �أو قيمته التي ال خالف عليها!
�أن يك ��ون حرام ًا �إجراء انتخابات اللجن ��ة الأوملبية مبر�شح �أو
مر�شح�ي�ن حمددي ��ن  ،ال يج ��ب �أن يكون حال ًال الحت ��اد الكرة ..
فقاعدة امل�ساواة والعدالة واجل ��و االنتخابي املفتوح يجب �أن
ت�سري على اجلميع  ،وينال ثمارها اجلميع!
لهذا � ّ
أجدد الدعوة �إلى فتح الباب �أمام
ممار�سة انتخابية حقيقية على كل مواقع
المكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية
العراقية  ،و�أال يكون �أمر التر�شيح واالنتخاب
حكراً على �أ�سماء �أو �شخو�ص محددة  ،بع�ضها
كان ن�صيبه الف�شل الذريع في العمل وبع�ضها
الآخر حقق قدراً من النجاح

ّ
التدثر بمعاطف االنتخابات وحلم المملكة في زمن االنفالت!
�أحذار
م�ؤ�سّ �ست ��ه القيادي ��ة و�أنقذناهم من موت
حم ّق ��ق ،وكثري منهم ي�ستذكر هذا املوقف
وي�شكرنا عليه) و�أ�ضاف (هذا در�س لقادة
الريا�ضة اليوم كي ي�ستغلوا �صالحياتهم
وقدراته ��م على حماي ��ة الريا�ضيني لأنهم
ث ��روة وطنية ،بينما جن ��د بع�ض �إدارات
الأندي ��ة ترم ��ي الريا�ض ��ي يف ن ��ار حرب
املعي�ش ��ة عندم ��ا تقط ��ع ن�سبة م ��ن راتبه
وحترم ��ه من م�ص ��در رزق ��ه)! وي�ستدرك
(هن ��اك در� ��س �آخ ��ر تع ّلمت ��ه م ��ن وزي ��ر
الريا�ض ��ة الأ�سب ��ق ك ��رمي حمم ��ود امل�ل�ا �أنته ��ى در�س ط ��ه ك ��رمي الق ّي ��م ومل تنته
عندما ت� ّأخرت يف لقا ِئه ب�سبب �سكرتريه ،درو�س احلياة و�أَحْ ذارها التي مل ي�ستفد
نادى علي ��ه وقال "الريا�ض ��ي الذي ي�أتي منها عدي ��د امل�س�ؤول�ي�ن الريا�ضيني ممن
من الب�ص ��رة �أو املو�صل يج ��ب �أن يدخل ت�ص� �دّوا للمواق ��ع بدواف ��ع ال عالق ��ة له ��ا
مكتب ��ي ب�ش ��كل مبا�ش ��ر حت ��ى ل ��و كن ��ت مب�صلح ��ة العمل وال �أفراده ،كل همّهم �أن
م�شغ� �ولاً يف اجتم ��اع ،لأنن ��ا نعم ��ل يف يتدث ��روا مبعاطف االنتخاب ��ات كل �أربع
الريا�ضة ولي� ��س يف مديرية �أمن ،وثاني ًا �سن ��وات دون �أن يعرف ��وا ما ح ّل مب�صري
الرج ��ل قطع مئ ��ات الكيلوم�ت�رات لي�صل ه ��ذا امل ��درب �أو ذاك الالع ��ب �أو الإداري
لن ��ا كي ��ف تطالبه باالنتظ ��ار؟" هذا در�س املعطاء �أو رواد ت ��رك الإهمال حُ فر القهر
بالتوا�ض ��ع واح�ت�رام الريا�ض ��ي وعامل على وجوههم املتعبة!
الوق ��ت وامل�ساف ��ة وقيم ��ة الق�ضي ��ة التي ث ��م كيف ير�ض ��خ البع�ض جل�ش ��ع النف�س
يواجه بها امل�س�ؤول).
ويقتط ��ع ن�سبة م ��ن رات ��ب �أو عقد العب

يف الن ��ادي ميث ��ل ا�ستحقاق ��ه القان ��وين
امل�ضم ��ون يف وثيقة املفاو�ض ��ة؟ امل�شكلة
الت ��ي �أ�ش ��ار اليه ��ا ط ��ه يب ��دو مل ت ��زل
م�ستع�صي ��ة نتيج ��ة غي ��اب �آلي ��ة ر�سمية
متن ��ح دفع ��ات العق ��ود يف ظ ��ل التط ��وّ ر
التكنولوج ��ي لعموم قطاع ��ات العمل يف
العامل ،وعل ��ى وزارة ال�شباب والريا�ضة
امل�س�ؤول ��ة الأوىل ع ��ن الأندي ��ة ّ
التدخ ��ل
املبا�ش ��ر للطل ��ب م ��ن �إدارات الأندية فتح
ح�سابات م�صرفية لكل فرد يتقا�ضى راتبه
جار
من الن ��ادي املفرت� ��ض لديه ح�س ��اب ٍ
ي�ست ��ودع في ��ه ميزانيته واملُن ��ح الواردة

�إلي ��ه وعوائ ��د الأن�شط ��ة والبطوالت من
جوائ ��ز مالي ��ة وحق ��وق النق ��ل التلفازي
للألعاب وعقود الرعاية وغريها.
وم ��ا نقل ��ه ط ��ه ع ��ن توا�ض ��ع امل�س� ��ؤول
الريا�ضي يف زمن ع�صي ��ب وم�ستبد هي
ر�سال ��ة مل ��ن �أعمت ��ه عنجهيت ��ه ع ��ن ر�ؤية
النا� ��س دون م�ست ��وى مقام ��ه الريا�ض ��ي
يف زم ��ن احلري ��ة واالنف�ل�ات ،فذلك �ش�أن
الكيفي ��ة الت ��ي جاء به ��ا لت�س ّن ��م املن�صب
وحماولت ��ه فر� ��ض �شخ�صيت ��ه بالق ��وة
م ��ن خ�ل�ال تهمي� ��ش الأ�ص ��وات املنادي ��ة
للإ�صالح ب�سلوك مثري لالزدراء ،متنا�سي ًا
�أن الريا�ض ��ة �صديقة ال�س�ل�ام ،و�أن الثقة
التي � ّأهلته بني ع�شرات ّ
املر�شحني ليكون
خي ��ار اجلمعي ��ة العمومي ��ة الأول ينبغي
�أن ي�صونه ��ا كرب �أ�سرة ملختلف الألعاب،
�أم ��ا �أن ّ
يتوه ��م بامتالك ��ه املوق ��ع عن ��وة
والتالع ��ب مب�ص�ي�ره م ��ا ي�ش ��اء وي�شغل
الإع�ل�ام بقناعات ��ه ال�شخ�صي ��ة ف�صندوق
االق�ت�راع كفي ��ل ب�إغ�ل�اق فم ��ه و�إنه ��اء
حل ��م مملكت ��ه واخلل ��ود خل ��ف ق�ضب ��ان
اال�ستهجان!
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العراق بين االنتظار العبثي وبناء جبهة وطنية فاعلة
�إذا كان "�إحت�ضار القديم وا�ستع�صاء
الجديد" (عبارة مقتب�سة من د .فار�س
ً
ا�ستلهاما من غرام�شي) هو الواقع
نظمي
ال�سيا�سي الحالي لعراق ما بعد ثورة
ت�شرين  ، 2019ف�إنه حالة �إنتقالية
تحدث في الكثير من الحركات
الإحتجاجية الم�شابهة للحالة
العراقية في كونها �إحتجاجات �شبابية
وعفوية بدون تخطيط م�سبق مع
�ضعف و�إنق�سام في القوى ال�سيا�سية
المعار�ضة للنظام .وعلى الرغم من
�أهمية الدور المحوري الذي ي�ضطلع
به رئي�س الوزراء الحالي م�صطفى
الكاظمي في الت�أثير على م�سيرة عملية
التغيير ال�سيا�سي المن�شودة� ،إال �أن هناك
عوامل �أخرى ال تقل �أهمية في الت�أثير
على هذه الم�سيرة ،مثل �إدامة ال�ضغط
ال�شعبي لإتمام الإطار الت�شريعي
للإنتخابات القادمة والتح�ضير
لإجرائها ب�صورة عادلة و نزيهة ،ومن
ثم الدخول الى هذه الإنتخابات بجبهة
وطنية وا�سعة ذات �أجندة �إ�صالحية
ناتجة عن تفاعل القوى ال�ساندة
للحركة الإحتجاجية ال�شبابية.

دور م�ؤقت و�إنتقالي

يف الوقت الذي يرى البع�ض �أن الكاظمي هو رجل
املرحل ��ة لإعادة لهيب ثورة ت�ش ��رين ،ي ��راه �آخرون
خ�ش ��بة النجاة لنظ ��ام ما بع ��د  2003املتهاوي� .إال
�أن ��ه واقعي ًا هو املُ ْن َت ��جُ الثانوي حلرك ��ة الإحتجاج
ال�ش ��بابية ك�أول رئي� ��س وزراء م ��ن خ ��ارج �أحزاب
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي منذ ب ��د�أ النظ ��ام الربملاين يف
 .2005وحي ��ث �أن دور الكاظم ��ي حم ��د ٌد لإدارة
مرحل ��ة �إنتقالي ��ة هدفها الأول هو حت�ض�ي�ر وت�أمني
كل م�س ��تلزمات �إجراء االنتخابات املقبلة ب�ص ��ورة

 فرا�س ناجي

عادلة ونزيه ��ة ،لذلك ال يتوقع منه �إجنازات جذرية
يف امللف ��ات املعق ��دة للأزم ��ة الت ��ي مير به ��ا العراق
مثل اخلدمات وال�س ��يولة النقدية وجائحة كورونا
والن ��زاع اخلارجي وح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدولة،
بالإ�ضافة اىل مطالب احلركة الإحتجاجية.
�إن الت�ص ��دي له ��ذه امللف ��ات و�إيج ��اد احلل ��ول له ��ا
يتطلب ر�ؤية و�أجندة �سيا�سية ت�ستند اىل تفوي�ض
�شعبي �صريح نتيجة �إنتخابات �شرعية ذات متثيل
جمتمعي حقيقي تتجاوز حاجز �أزمة الثقة احلالية
ب�ي�ن النظ ��ام ال�سيا�س ��ي وعام ��ة ال�ش ��عب العراقي.
وه ��ذا ه ��و الف ��رق الرئي� ��س ب�ي�ن عملي ��ة التغي�ي�ر
ال�سيا�س ��ي منذ ت�أ�س ��ي�س اجلمهوري ��ة العراقية يف
 1958وحتى  2003والتي �إ�س ��تندت على ال�شرعية
"الثورية" لنخب كانت تعترب نف�س ��ها و�صية على
ال�ش ��عب العراق ��ي ،وب�ي�ن عملية التغيري املن�ش ��ودة
لثورة ت�ش ��رين والتي تتبنى م�س ��ار �إ�صالح النظام
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي ع�ب�ر ال�س ��ياقات الد�س ��تورية
ال�شرعية.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن الف�ت�رة الق�ص�ي�رة للكاظمي يف
احلكم ،يبدو �أن �سرتاتيجيته احلالية التي تتمحور
ح ��ول تقلي�ص نفوذ الأح ��زاب يف الأجهزة الأمنية،
وحماول ��ة �إحت ��كار �إختي ��ار ق ��ادة ه ��ذه الأجه ��زة،
والتعام ��ل م ��ع املل ��ف الأمني ب�ص ��ورة �أك�ث�ر حزم ًا
و�ش ��فافية من �س ��ابقيه ،قد يحالفها النجاح يف ردع
بع�ض مراكز القوى التي اعتادت على خرق �س ��يادة
الدولة والتغوّ ل على م�ؤ�س�س ��اتها لت�أمني م�صاحلها
ال�ضيقة.
وميكن الإ�ش ��ارة اىل عدد من اخلط ��وات التي بادر
�إليها الكاظمي يف هذا الإجتاه ،مثل �إعتقال متهمني
ب�ش ��ن هج ��وم �ص ��اروخي عل ��ى �أه ��داف �أمريكي ��ة،

وحماي ��ة وت�أمني املناف ��ذ احلدودية ،والك�ش ��ف عن
املتهم�ي�ن بقت ��ل املتظاهري ��ن يف الأح ��داث الأخرية
يف �س ��احة التحري ��ر و�إحالتهم اىل الق�ض ��اء .وعلى
الرغ ��م م ��ن تف ��اوت جن ��اح احلكومة يف م�س ��اعيها
هذه ،اال �أنه ي َُ�س ��جَّ ُل للكاظمي مبادراته هذه ،والتي
م ��ن املحتمل يف حال �إ�س ��تمرارها وتطورها نوعي ًا
وكمي� � ًا� ،أن ت� ��ؤدي اىل نتائج تراكمية فارقة ع�ش ��ية
االنتخابات القادمة باجتاه حت�سني الو�ضع الأمني
وردع الع�صابات وامليلي�شيات من التجاوز الفا�ضح
على �سيادة الدولة و تطبيق قوانينها.
جبهة موحدة للقوى الوطنية

وبغ�ض النظر فيم ��ا �إذا جنح الكاظمي �أو مل ينجح
يف م�س ��اعيه لإعادة هيبة الدولة وب�س ��ط �س ��يادتها
على مراف ��ق م�ؤ�س�س ��اتها ،ف�إنه بنيوي ًا ال ي�س ��تطيع
ال�ض ��غط على �أح ��زاب الربملان لإكمال الت�ش ��ريعات
الالزمة لإجراء �إنتخابات قادمة نزيهة وعادلة لعدم
وج ��ود كتل ��ة �أغلبي ��ة وا�ض ��حة تدعم ��ه يف الربملان
احل ��ايل .كم ��ا �إن الف�ت�رة الإنتقالي ��ة احلالية تعترب
مرحل ��ة حرج ��ة ميك ��ن لق ��وى الث ��ورة امل�ض ��ادة �أن
ت�س ��تغلها حلرف عملية التغيري ال�سيا�س ��ي و�إعادة
�إنت ��اج نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة ال�س ��ابق كما ح�ص ��ل يف
�أغلب احل ��ركات الإحتجاجية للربيع العربي ،حيث
�إنته ��ت حالتها الإنتقالية اىل �س ��يطرة قوى الثورة
امل�ضادة ب�سبب �إنق�س ��ام القوى ال�سيا�سية امل�ساندة
للحركات الإحتجاجية وف�شل هذه القوى يف �إدارة
الف�ت�رة الإنتقالية و حتقيق املنج ��زات التي تطالب
بها حركة الإحتجاج.
لك ��ن يف املقاب ��ل ،هن ��اك جت ��ارب �أخ ��رى حل ��ركات
احتج ��اج نزعت نح ��و التحول التدريجي لل�س ��لطة

 د .جا�سم ال�صفار

وع ��دم دراي ��ة م ��ن �إدارة املرف� ��أ ،خا�ص ��ة و�إن
هنال ��ك معلومات عن �أعمال �ص ��يانة ا�س ��تخدم
فيه ��ا اللحام ق ��رب املخازن الت ��ي حتتوي على
امل ��واد املتفج ��رة� ،أم �أن وراء التفج�ي�ر �أي ��ا ٍد
خبيثة وعمل تخريبي خمطط له ،فالبع�ض من
�سكان العا�صمة بريوت الحظ ن�شاط ًا للطريان
اال�س ��رائيلي يف �س ��ماء املدين ��ة قب ��ل ح�ص ��ول
االنفج ��ار ،وق ��د �أكد ه ��ذا اخلرب نائ ��ب رئي�س
جمل�س النواب اللبناين.
ومع ذلك ،ف�إن كل هذا ال ينفي الإهمال ال�صارخ
وعدم امل�س� ��ؤولية من �أولئك الأ�شخا�ص الذين
�س ��محوا باحتمال وق ��وع مثل ه ��ذا االنفجار،
ومل يج ��دوا و�س ��يلة للتخل� ��ص م ��ن الب�ض ��ائع
اخلطرة خالل � 6.5سنة.
جدي ��ر بالذك ��ر ت�ص ��ريح الرئي� ��س االمريك ��ي
ترام ��ب ،ال ��ذي عرب في ��ه ع ��ن اعتقاده ب� ��أن ما
ح�ص ��ل يف مرف� ��أ ب�ي�روت كان نتيج ��ة انفجار
قنبلة يف هجوم خمطط له على املرف�أ .م�ض ��يف ًا
�أن اعتقاده مبني على ر�أي جرناالت البنتاغون
الذين مل يك�شف عن �أ�سمائهم ،والذين ،بح�سب
ترامب ،ال يعتربون االنفجار حدث ًا عر�ضي ًا.
بح�س ��ب تقديرات خمتلف ��ة ،كان يعي�ش ما بني
 200و � 250ألف �شخ�ص يف املنطقة املت�ضررة
م ��ن االنفجار .لذا فقد كان من املتوقع �أن يكون
عدد ال�ضحايا كبري جد ًا ،هذا عدا الدمار الهائل
ال ��ذي حلق بالعا�ص ��مة اللبنانية بريوت .ومن
ر�أف ��ة الأق ��دار� ،أن خم ��زن احلب ��وب املدمر يف
مرف�أ بريوت �أنقذ الكثري من الأرواح ،ممت�ص� � ًا
ج ��زء ًا من قوة االنفجار ،ولوال �أنه �ش ��كل عقبة
امام عا�ص ��فة التفجري لكان هناك عدد �أكرب من
ال�ضحايا جنوب مركز االنفجار.
البد من الإ�شارة اىل �أن لبنان ،الذي مير ب�أزمة
اقت�ص ��ادية� ،سيجد �ص ��عوبة بالغة يف التعايف

�أجندة وطنية �إ�صالحية م�شتركة

من ال�ص ��عب تخيل عدم �إدراك الأحزاب ال�سيا�س ��ية
العراقي ��ة �أو املهتم�ي�ن بال�ش� ��أن الوطن ��ي باحلال ��ة
الكارثي ��ة الت ��ي و�ص ��ل �إليه ��ا الع ��راق �أو بخطورة
الو�ض ��ع احلايل .ف�أي ت�أخري يف موعد االنتخابات
�أو �أي �ش ��كوك ت�ص ��احب عملي ��ة �إكم ��ال ت�ش ��ريعها
وتنظيمه ��ا وم�ص ��داقية نتائجه ��ا ،تعن ��ي يف ظ ��ل
الو�ضع املايل وال�صحي واخلدماتي ال�سيئ احلايل
�إنفج ��ار ال�ش ��ارع براديكالية م�ض ��اعفة ملا جرى يف
ثورة ت�ش ��رين مع �أرجحية �إحتم ��ال �إنهيار العملية
ال�سيا�سية برمتها.
لذلك على القوى ال�سيا�س ��ية وامل�س ��تقلني واملثقفني
ونا�ش ��طي املجتم ��ع امل ��دين م ��ن امل�س ��اندين لثورة
ت�ش ��رين التفاع ��ل م ��ع ممثل ��ي حرك ��ة االحتج ��اج
ال�ش ��بابية للعمل معا والت�س ��ابق مع الزمن من �أجل
ت�ش ��كيل جبهة وطنية وا�س ��عة  ،تعم ��ل هذه اجلبهة
�أو ًال على ال�ضغط على جمل�س النواب لإكمال قانون
االنتخاب ��ات القادم ��ة ،م ��ع الإبق ��اء على الرت�ش ��يح
الفردي وتعدد الدوائر االنتخابية واحت�ساب الفائز
ب�أغلبي ��ة الأ�ص ��وات ،م ��ع �إكم ��ال امللحق ��ات الالزمة
لتنفي ��ذه ،وكذل ��ك ت�ش ��ريع تعدي ��ل قان ��ون املحكمة
االحتادية الذي بدونه ال ميكن الطعن �أو امل�ص ��ادقة
عل ��ى نتائج االنتخابات ،ثم ال�ض ��غط على احلكومة
من �أج ��ل اتخاذ خطوات ملمو�س ��ة وحا�س ��مة لردع
املجامي ��ع امل�س ��لحة وحماية الناخبني واملر�ش ��حني
على جممل الأر�ض العراقية ،وتفعيل الق�ضاء لأداء
دوره يف تنفيذ �سلطة الدولة و�أحكام القوانني على
جميع املدانني بالتهم.
كذل ��ك على هذه اجلبهة الوطنية العمل لبناء �أجندة
�سيا�س ��ية وطنية حمددة ووا�ض ��حة تختلف جذري ًا
ع ��ن الربام ��ج االنتخابي ��ة العمومية الت ��ي اعتادت
الأح ��زاب ال�سيا�س ��ية فيه ��ا عل ��ى مداعب ��ة م�ش ��اعر
الناخبني وق ��ت االنتخابات ،والت ��ي ال تختلف بني
ح ��زب و�آخر �إال بالألفاظ وتراتبية مواد الربنامج .
وعلى هذه الأجندة معاجلة الق�ض ��ايا ال�شائكة التي

ماهو م�ستقبل منظمة �أوبك ؟

بريوت عا�صمة منكوبة
الي ��وم ،وبعد �أيام م ��ن امل�أ�ساة الت ��ي تعر�ضت
له ��ا العا�صمة اللبنانية ب�ي�روت بد�أت ال�صورة
تت�ض ��ح اىل حد ما ،كا�ش ��فة الأ�سباب احلقيقية
لالنفج ��ار الذي وقع يف الرابع من هذا ال�ش ��هر
يف مرف� ��أ ب�ي�روت ،و�س� ��أحاول تلخي�ص ��ها
هن ��ا اعتم ��اد ًا على ما ن�ش ��رته و�س ��ائل الإعالم
الأجنبية واللبنانية.
كان �س ��بب االنفجار املهول يف قوته وم�ساحة
ت�أث�ي�ره وحج ��م الدم ��ار ال ��ذي خلف ��ه ،وفق� � ًا
ملعلومات �أكدها رئي� ��س الوزراء اللبناين ،هو
م ��واد متفج ��رة جورجي ��ة الأ�ص ��ل م ��ن نرتات
الأموني ��وم ،مت تخزينها يف ميناء بريوت منذ
نهاية ع ��ام  .2013حينها احتجزت ال�س ��لطات
اللبناني ��ة باخرة حتم ��ل  2750طن ًا من نرتات
االموني ��وم ،كانت مر�س ��لة من مين ��اء باتومي
على البحر الأ�سود �إىل موزمبيق يف � 23أيلول
 . 2013و�إث ��ر تزوده ��ا بحمول ��ة �إ�ض ��افية من
احلديد يف ميناء بريوت ،تعر�ض ��ت لعطل فني
ا�س ��توجب �إ�ص�ل�احها يف املرف�أ قبل موا�صلتها
رحلتها.
ونتيج ��ة لإ�ش ��كاالت مالي ��ة ،منه ��ا م�س ��تحقات
قدمية للمرف�أ عن ر�س ��و �س ��ابق لنف�س ال�سفينة
�إ�ض ��افة اىل م�ص ��اريف الإ�ص�ل�اح التي مل يكن
مبقدور طاقم ال�سفينة دفعها ،ح�صل ما مل يكن
متوقع� � ًا ،فق ��د هرب �أغل ��ب طاقم ال�س ��فينة ومل
يب ��ذل املالك �أي جه ��د لدفع امل�س ��تحقات املالية
وا�س ��تعادة ال�س ��فينة .عل ��ى �إثر ذلك ا�ض ��طرت
�إدارة املرف� ��أ اىل احلجز على ال�س ��فينة يف 15
ت�ش ��رين الأول  2013ونقل ��ت ال�ش ��حنة الت ��ي
عل ��ى ظهره ��ا اىل م�س ��تودعات مرف� ��أ بريوت.
وقد �أ�ش ��ارت �س ��لطات مرف�أ ب�ي�روت يف وثائق
امل�ص ��ادرة اىل نوعي ��ة ال�ش ��حنة ،وه ��ي م ��واد
قابلة لالنفجار.
من ��ذ ع ��ام  ، 2014حاولت اجله ��ات احلكومية
اللبنانية نقل الب�ض ��اعة اخلط ��رة �إىل اجلي�ش
اللبناين ،كما عر�ض ��تها على م�ص ��نعي الألعاب
الناري ��ة  ،ولك ��ن جميع اجلهات التي عر�ض ��ت
عليها الب�ضاعة امل�ص ��ادرة رف�ضوا التعامل مع
نرتات الأمونيوم لأ�سباب خمتلفة  .يف الوقت
نف�سه ،تلقت ال�سلطات اللبنانية حتذيرات (مبا
يف ذل ��ك م ��ن رئي�س مكت ��ب اجلم ��ارك يف مرف�أ
ب�ي�روت) ب�أن هذه ال�ش ��حنة خط ��رة وال يجوز
خزنه ��ا يف مرف� ��أ ب�ي�روت � ،إال �أن ال�س ��لطات
اللبناني ��ة ،من ��ذ ذلك احلني� ،أي من ��ذ بداية عام
 ،2014جتاهل ��ت تلك التحذي ��رات ومل تتعامل
مب�س� ��ؤولية مع حجم التهديد الذي ي�شكله بقاء
ال�ش ��حنة يف خمازن املرف�أ .ونتيجة لذلك كانت
القنبلة املوقوتة يف ميناء العا�ص ��مة �سببا يف
تدمريه يف � 4آب� ،إىل جانب جزء من العا�صمة
اللبنانية.
ويبق ��ى قي ��د التحقي ��ق ال�س ��بب وراء التفجري
يف ذل ��ك الي ��وم بال ��ذات� .أه ��و ب�س ��بب �إهم ��ال

من �س ��يطرة النظام القدمي اىل نظام �سيا�سي جديد
بر�ؤية �سيا�س ��ية وعق ��د �إجتماعي مغاي ��ر �أقرب اىل
مطال ��ب احلركة الإحتجاجي ��ة عرب م�أ�س�س ��ة حركة
الإحتج ��اج كم ��ا ح ��دث يف كوري ��ا اجلنوبي ��ة يف
� ،1987إذ تو�ص ��لت قوى التغيري – التي �إن�ض ��وت
يف جبهة عري�ضة �ضمت حركة الإحتجاج ال�شبابية
و�أح ��زاب املعار�ض ��ة وقوى املجتم ��ع املدين – اىل
حال ��ة من الت�س ��وية م ��ع النظ ��ام تت�ض ��من الرجوع
اىل االنتخاب ��ات م ��ع العفو ال�سيا�س ��ي و�إ�س ��تعادة
احلق ��وق املدنية مقاب ��ل �إلتزام املحتج�ي�ن بالنظام
ال�سيا�س ��ي املعدّل وع ��دم �إجتثاث النخب ��ة احلاكمة
باملطل ��ق .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن م�أ�س�س ��ة حرك ��ة
الإحتج ��اج الكورية هذه مل تنت ��ج تغيري ًا كبري ًا يف
ال�س ��لطة يف �إنتخابات  1988ب�س ��بب ان املعار�ضة
ال�سيا�س ��ية كانت منق�سمة بني مر�شحني �إثنني ،لكن
النظام قد تغري من ديكتاتوري ع�س ��كري اىل نيابي
د�ستوري بعد  ،1988كما دفع جرناالت احلكم ثمن
قمعهم لل�شعب عند حماكمتهم يف  1995بعد تركهم
لل�سلطة ومت احلكم عليهم بال�سجن ملدد طويلة.
كذل ��ك تاريخن ��ا العراق ��ي املعا�ص ��ر ال يخل ��و م ��ن
التجارب ذات ال�صلة حني �إتفقت �أحزاب الإ�ستقالل
(العروب ��ي) و الوطن ��ي الدميقراطي (الليربايل) و
ال�ش ��يوعي (املارك�س ��ي) �أن تتعاون فيم ��ا بينها يف
االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية يف حزي ��ران � 1954ض ��د
النخبة احلاكمة يف العهد امللكي حتت �إ�س ��م اجلبهة
الوطنية رغ ��م تنافرهم الأيديولوجي .وعلى الرغم
م ��ن حمدودي ��ة جناحه ��م يف ه ��ذه الإنتخابات غري
�أن النخب ��ة احلاكمة بقيادة نوري ال�س ��عيد قمعتهم
و�ص ��ادرت احلياة ال�سيا�س ��ية بعدها ،م ��ا دفع بهذه
الأح ��زاب �أن ت�ؤ�س ���س جبه ��ة االحت ��اد الوطني يف
 1957بعد �إن�ض ��مام حزب البعث اليها .وقادت هذه
اجلبه ��ة بنج ��اح عملية التح�ش ��يد ال�ش ��عبي لتغيري
النظ ��ام امللك ��ي العراق ��ي ،وتعاون ��ت مع ال�ض ��باط
الأح ��رار يف عملي ��ة التغي�ي�ر ،و�س ��اندت احلك ��م
اجلمه ��وري من ��ذ حلظة �إنطالق ��ه .غري �أن انق�س ��ام
ه ��ذه اجلبه ��ة وت�ص ��ارع الأح ��زاب املن�ض ��وية فيها
فيما بينهم بعد الإنت�ص ��ار على احلكم امللكي يف 14
متوز � 1958أدّى اىل تعاقب الأنظمة الإ�س ��تبدادية
التي �ص ��ادرت النظام الد�ستوري واحلياة احلزبية
ال�سيا�سية يف العراق ،وبالتايل �أدّت اىل ما و�صلنا
الي ��ه من حالة كارثية فيم ��ا بعد الغزو الأمريكي يف
.2003
امله ��م هن ��ا �إن ه ��ذا التع ��اون اجلبه ��وي العاب ��ر
للآيديولوجي ��ات ال�سيا�س ��ية كان ق ��د جنح يف بناء
�أجن ��دة �سيا�س ��ية متحورت حول �إ�س ��تقالل العراق

ع ��ن التبعي ��ة للق ��وى اخلارجية ،وحتقي ��ق العدالة
الإجتماعية ،وكذلك ال�شراكة يف الوطن بني العرب
والك ��رد و بقية القوميات املت�آخي ��ة يف العراق .لقد
هيمنت ه ��ذه الأجندة ثقافي ًا على الف�ض ��اء الوطني
العراق ��ي مل ��دة تزيد عل ��ى عقدي ��ن من الزم ��ان على
الرغم من �إختطاف الع�س ��كر والإ�ستبداد ال�سيا�سي
له ��ذه الأجن ��دة الوطني ��ة وتفريغه ��ا م ��ن حمتواها
عرب املزاي ��دات ال�سيا�س ��ية والقمع وال�س ��عي وراء
امل�صالح ال�ضيقة.

متث ��ل الأ�س ��باب الأ�سا�س ��ية للو�ض ��ع الكارثي الذي
مي ��ر به الع ��راق و�إيجاد حل ��ول واقعية وبخطوات
ملمو�س ��ة غ�ي�ر مواربة يت ��م االلت ��زام بتنفي ��ذ هذه
اخلط ��وات عن ��د الف ��وز باالنتخاب ��ات ،وتكون هي
الفي�صل بني برنامج اجلبهة الوطنية وبرامج بقية
الأحزاب والتكتالت ال�سيا�سية.
فعل ��ى �س ��بيل املث ��ال ملعاجل ��ة املل ��ف االقت�ص ��ادي،
يت ��م االلت ��زام بخط ��وات حم ��ددة لرت�ش ��يق اجلهاز
احلكوم ��ي املت�ض ��خم ،م ��ع التعه ��د بتوف�ي�ر �أع ��داد
وظائف جدي ��دة يف القطاع اخلا� ��ص ،مع التدريب
املنا�س ��ب لإ�ستيعاب الفائ�ض من اجلهاز احلكومي.
وكذلك يتم االلتزام بب�سط �سلطة الدولة على جميع
املنافذ احلدودية وب�ض ��منها منافذ �إقليم كرد�س ��تان
لتعظيم م ��وارد الدولة وحماية املنتوج املحلي� .أما
بالن�سبة مللف النفط  ،فيمكن التعهد ب�إمتام م�شاريع
�سرتاتيجية حمددة لتكرير النفط وا�ستثمار الغاز.
كم ��ا ميكن معاجل ��ة ملفات ح�سا�س ��ة بط ��رق خالقة
وااللت ��زام بخط ��وات يف ه ��ذا االجتاه مث ��ل تعديل
الد�س ��تور لتفعي ��ل م�س� ��ؤولية اجله ��از التنفي ��ذي،
وحتدي ��د �س ��لطة الأحزاب ملن ��ع تغوله ��ا يف �أجهزة
الدولة ،وحتويل احل�ش ��د ال�ش ��عبي من جهاز �أمني
مناف�س للأجهزة الأمني ��ة الأخرى للدولة اىل جهاز
احتياط ��ي يتم تطوي ��ره للركون �إلي ��ه عند احلاجة
 ،و كذل ��ك ح ��ل امل�ش ��اكل االقت�ص ��ادية والإداري ��ة
والأمنية مع �إقليم كرد�س ��تان على �أ�س ���س فيدرالية
�س ��ليمة ب�ض ��منها حتويل املناطق املحاذي ��ة للإقليم
أرا�ض م�ش�ت�ركة
أرا�ض متن ��ازع عليه ��ا" اىل � ٍ
م ��ن "� ٍ
يت ��م فيه ��ا �ض ��مان تن ��وع ن�س ��يج املجتم ��ع العراقي
ع�ب�ر ال�ش ��راكة احلقيقي ��ة يف الوط ��ن ولي� ��س ع�ب�ر
التحا�ص ���ص املكوناتي .هذه �أمثلة حمدودة جلملة
امل�شاكل التي على اجلبهة الوطنية اخلو�ض فيها و
بد�أ احل ��وار فيما بني فرقائها من �أجل ترك حقبة ما
بع ��د ال  2003الكارثي ��ة و الولوج اىل حقبة "نريد
وط ��ن" لبناء عراق جدي ��د يليق ب�أبنائ ��ه و تاريخه
وموقعه اجليو�سيا�سي الفريد.
اخلال�ص ��ة �إن الع ��راق مي ��ر الي ��وم يف مفرتق طرق
مف�ص ��لي ب�ي�ن االنتظ ��ار العبث ��ي للواق ��ع اجلدي ��د
(�أ�س ��ميه هنا �إنتظار غودو ا�س ��تيحا ًء من م�سرحية
�ص ��امويل بيكي ��ت) وم ��ا بني العم ��ل على م�أ�س�س ��ة
احل ��راك ال�ش ��بابي ع�ب�ر ت�ش ��كيل اجلبه ��ة الوطنية
الوا�سعة لدعم ثورة ت�ش ��رين والتغيري الد�ستوري
نحو الإ�ص�ل�اح .ويبقى هناك خيار ال�ص ��دام بدون
حل م�ش ��اكل العراق امل�ستع�ص ��ية ،وال ��ذي قد ينتج
عن ��ه تغي�ي�ر الوجوه والع ��ودة اىل دوام ��ة احللول
الإق�صائية حتى �إ�شعار �آخر.

م ��ن هذه ال�ض ��ربة دون م�س ��اعدة دولية جادة.
خا�صة و�أن لبنان يخ�ضع لعقوبات �أمريكية.
و�أخري ًا ما هو موقفنا نحن يف العراق من نكبة
بريوت ،لقد �أظهرت م�أ�ساة بريوت مرة �أخرى
�أن هناك �أنا�س� � ًا ،و�أن هناك خملوقات وح�شية
تنع�شها �آالم الإن�س ��ان وتطلق مواهبها .كعادة
الل ��ه  -وهي �ش� ��أن من �ش� ��ؤونه الت ��ي لي�س من
حقن ��ا الغ ��ور يف مغزاه ��ا� ،إن ��ه يخل ��ق من كل
�شيء نقي�ض ��ه ،كما خلق �إبلي�س نقي�ضا للمالك
احلار�س الرحيم.
من امل�س ��تحيل م�شاهدة اللقطات التي عر�ضتها
وكاالت االنب ��اء بعد نكبة ب�ي�روت بدون دموع
ورعب وغ�ضب .فخالل ثوان معدودة �أ�صبحت
املدينة و�س ��كانها يعي�شون بني حياتني الأوىل
�سبقت االنفجار والثانية بعد االنفجار.
�أنا� ��س ملق ��اة جثثه ��م عل ��ى الأر� ��ض ،دم ��اء
تلط ��خ احلج ��ارة و�أ�ص ��وات ا�س ��تغاثة من بني
االنقا�ض .عمال الطوارئ يرتاك�ضون بعجالة
بحث ًا عن بقية �أحياء يحتاجون للم�ساعدة قبل
�أن تغ ��ادر الأرواح �أج�س ��ادهم ،تاركني ورائهم
ن�س ��اء تبكي وتول ��ول و�أطفال ي�ص ��رخون من
الأمل واخلوف.
بع� ��ض اللبنانيون �ش ��بهوا ما ح�ص ��ل بانفجار
هريو�ش ��يما وناكا زاك ��ي .ومع قناعت ��ي ب�أنهم
مل ي�ش ��اهدوا هذين االنفجارين �إال يف ال�صور
والأف�ل�ام الوثائقي ��ة � ،إال �أنه ��ا نف� ��س الوقائ ��ع
تتكرر ،هرب من جحيم ورعب ال يطاق ودموع
تنهمر من االعني بغزارة.
يف البداي ��ة �س ��اورين يق�ي�ن بان ��ه ل ��ن يج ��ر�ؤ
�أح ��د يف الع ��راق على ا�س ��تثمار هذه امل�أ�س ��اة
لأغرا� ��ض �سيا�س ��ية رخي�ص ��ة .لكنن ��ي كن ��ت
خمطئ ��ا .فقد ات�ض ��ح ،عند مطالعت ��ي ملا يكتب
يف مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي� ،أن هن ��اك
الكث�ي�ر م ��ن "املحلل�ي�ن" الذي ��ن �ش ��مروا ع ��ن
�س ��واعدهم ليخطوا من�ش ��ورات بائ�سة عن �أن
االنفج ��ار وقع يف "خمازن ح ��زب الله" املليئة
بالأ�س ��لحة واملتفجرات والتي مل جتر�ؤ الدولة
اللبناني ��ة على االقرتاب منه ��ا � ،أو �أنها نتيجة
حتمي ��ة لوجود نه ��ج مقاوم يف لبن ��ان ،لذا من
الأ�س ��لم لن ��ا ا�س ��تدعاء احلماي ��ة الأمريكية كما
�أنه من الأف�ضل للبنانيني العودة اىل االنتداب
الفرن�سي.
وعندم ��ا ج ��اءت الأنباء ع ��ن �أن العراق �س ��اهم
يف �إر�س ��ال م�س ��اعدات اىل لبن ��ان للم�س ��اهمة
يف �إزال ��ة تداعي ��ات االنفج ��ار .ف ��اذا به� ��ؤالء
"املحللني" الذين بد�أوا من�ش ��وراتهم بالرتحم
عل ��ى "�أ�ش ��قائهم" اللبناني�ي�ن و�ص ��بوا ج ��ام
غ�ض ��بهم عل ��ى �أح ��زاب لبناني ��ة دون غريه ��ا،
�إذا به ��م يعي ��دون ترتي ��ب ع�ض�ل�ات وجوهه ��م
ويرمون �س ��هامهم على حكومته ��م "البطرانة"
الت ��ي ال تهت ��م بحاج ��ات مواطنيه ��ا وت ��وزع
خريات البلد على "الآخرين".

بع ��د �أن ط ��ال �أم ��د االجتي ��اح الك ��وروين
للع ��امل ،ومنذ �أكرث من �س ��تة �أ�ش ��هر ،ت�ش�ي�ر
�آخر التقارير االقت�ص ��ادية اىل �إننا �سنواجه
ركود ًا اقت�صادي ًا ً
هائال خالل الفرتة القادمة.
وبالأخ�ص يف الوالي ��ات املتحدة االمريكية
�أك�ب�ر اقت�ص ��اد عامل ��ي .وقب ��ل الدخ ��ول اىل
حتليل الو�ض ��ع االقت�صادي العاملي ال بد من
حتديد امل�صطلحات االقت�صادية هنا .
ما معنى ركود اقت�صادي ؟.

الركود االقت�صادي م�صطلح يعرب عن هبوط
النم ��و االقت�ص ��ادي .مبعن ��ى �آخر �إن ��ه نتاج
انخفا�ض الطل ��ب العام مما ي�ؤدي اىل ركود
يف الب�ض ��ائع ،ويقا� ��س الركود ع ��ادة بفرتة
زمنية متو�س ��طة ن�سبي ًا �أي �ستة �أ�شهر .ومن
�أج ��ل جت ��اوز الركود يقرتح االقت�ص ��اديون
زيادة االنفاق احلكومي اال�ستهالكي وخف�ض
�أ�س ��عار الفائدة  .فانخفا�ض �أ�س ��عار الفائدة
�سي�ش ��جع الأف ��راد عل ��ى زي ��ادة ا�س ��تهالكهم
بدل الإدخار الذي ي�ص ��بح غ�ي�ر جم ٍد نتيجة
النخفا�ض �أ�س ��عار الفائدة ،ومن جهة �أخرى
ف�إن انخفا�ض �أ�سعار الفائدة يجعل من كلف
االقرتا�ض منخف�ض ��ة ،مما ي�شجع ال�شركات
وامل�ؤ�س�س ��ات عل ��ى االقرتا� ��ض لأن املخاطر
ت�صبح منخف�ضة.
وم ��ن �إف ��رازات الرك ��ود تف�ش ��ي البطالة مما
ي�ض ��عف الطلب العام ،وكذلك ف�ش ��ل الأعمال
التجاري ��ة والت ��ي ت� ��ؤدي اىل زي ��ادة ن�س ��ب
البطال ��ة ،و انهي ��ارات يف البن ��وك التي هي
الو�س ��يط البالغ الأهمية بني الفرد كم�ستهلك
والأعمال التجارية كم�ستثمر .وهذا قد يقود
اىل اال�ضرابات و �أعمال العنف.
ما هي �صورة االقت�صاد العالمي لحد
يومنا الحالي ؟

ا�س ��تناد ًا اىل تقارير �ص ��ندوق النقد الدويل
لع ��ام  2019ف ��ان موق ��ع ال ��دول وح�س ��ب
الناجت املحلي االجم ��ايل لها مقيم ًا بالدوالر
الأمريكي هي كما يلي .
-1الوالي ��ات املتح ��دة الHمريكي ��ة
� 87,265,226ألف مليون دوالر
-2ال�صني � 14,439,453ألف مليون دوالر
 -3اليابان
�-4أملانيا
-5الهند
-6اململكة املتحدة
�-7إيطاليا
-8فرن�سا
 -9الربازيل
-10كندا
-11رو�سيا
-12كوريا اجلنوبية
�أما دول ال�ش ��رق الأو�سط فتحتل ال�سعودية
املوقع  18والإمارات املوقع  30و �إ�سرائيل

باري� ��س للمن ��اخ  .فعق ��د اتفاقي ��ة م ��ع كندا،
اجلارة ال�ش ��مالية  ،على �إن�ش ��اء خط انابيب
"ك�س ��تون زل" الذي م ّكن الواليات املتحدة
من �أن ت�صبح الدولة الأوىل عاملي ًا يف �إنتاج
وت�صنيع النفط  ،ال بل ت�صدر �أحيان ًا لبع�ض
الدول يف �أمريكا اجلنوبية ب�أ�س ��عار تناف�س
�أ�سعار نفط االوبك.
كورونــــــــــا وما بعدهـــــــــا

� أثري حداد
املوق ��ع  31وم�ص ��ر املوقع  ،40من ت�سل�س ��ل
حجم الناجت املحلي االجمايل للدول.
م ��ا ه ��ي العمل ��ة النقدي ��ة املهيمن ��ة عل ��ى
االحتياطيات والتجارة والقرو�ض العاملية؟
ميثل الدوالر  %61م ��ن �إجمايل احتياطيات
البن ��وك املركزي ��ة م ��ن النقد االجنب ��ي ،مما
يجعله العملة الأكرث �شعبية و قوة يف العامل
 .كما و�إن الدوالر يهيمن على �س ��وق تداول
العمالت الأجنبية حيث ت�ص ��ل م�شاركته اىل
 %90من �إجمايل تداول التجارة العاملية.
وح�س ��ب فورك�س ،وهو �أكرب �س ��وق عمالت
عاملية حيث يتم عربها تداول  5.09ترليون
دوالر يومي ًا وهذا �أكرب من حجم االقت�ص ��اد
الياب ��اين ،ف�إن ��ه يعر�ض ن�س ��ب العمالت من
االحتياط ��ي النق ��دي الأجنبي ل ��دى البنوك
املركزية بال�شكل التايل :
 -1الدوالر االمريكي %61
 -2اليورو %20
 -3الني الياباين %5
 _4اال�سرتليني %5
 -5اليوان ال�صيني %2
كم ��ا و�إن  %40من ديون العامل هي بالدوالر
االمريكي.
تبق ��ى مالحظ ��ة واح ��دة بت�ص ��وري بالغ ��ة
الأهمي ��ة عل ��ى م�س ��تقبل التعام ��ل بال ��دوالر
وهي �إن ال�صني متتلك �أكرب احتياطي نقدي
�أجنبي بالدوالر يف العامل ثم تليها اليابان.
وك ��ي ال ت�ص ��بح ه ��ذه املقالة جافة ال�س ��اعية
للحيادي ��ة العلمي ��ة ومطول ��ة  ،تعال ��وا معي
ندخل اىل املو�ض ��وع الأكرث جاذبية اال وهو
النفط.
النفط �سلعة �سرتاتيجية حلد يومنا احلايل،
يتميز الطلب عليه ب�أنه طلب م�ش ��تق مبعنى
ان املخب ��ز يطل ��ب الوق ��ود م ��ن �أج ��ل انتاج
اخلبز ،فان ارتفع الطل ��ب على اخلبز ارتفع
الطلب على النفط.
لغاي ��ة الع�ش ��ر �س ��نوات املا�ض ��ية كان النفط
ينت ��ج وي�ص ��در من ال ��دول �ض ��عيفة التطور
االقت�ص ��ادي ،هذه الدول وقعت فيما �سميته
يف مقاالتي "وه ��م العائد النفطي"  ،مبعنى

�إنه ��ا ح�ص ��لت و�س ��عت م ��ن �أجل احل�ص ��ول
على �إي ��رادات نفطية عالية فوجدت نف�س ��ها
�أمام ق�ض ��ية وهي� :أين ت�ض ��ع تلك الأموال،
؟ فامل�ص ��ارف يف ه ��ذه البل ��دان غ�ي�ر م�ؤهلة
ال�س ��تقبال الأحج ��ام الكب�ي�رة م ��ن العوائد،
فو�ضعت يف م�صارف البلدان املتطورة مثل
بريطانيا و �سوي�سرا .ق�سم من هذه الودائع
ذهب ��ت كقرو�ض لتطوي ��ر تكنولوجيا انتاج
الطاقة ،وهذا حديث �آخر يطول.
منذ ثمانينيات القرن املا�ضي جتلى وا�ضح ًا
عدم مقدرة الأوبك ال�س ��يطرة على الأ�س ��عار
العاملي ��ة ،نتيجة لأ�س ��باب تع ��ود الختالفات
جوهري ��ة ب�ي�ن �أع�ض ��اء الأوب ��ك م ��ن ناحية
الكثاف ��ة واملخ ��زون االحتياط ��ي  .فعل ��ى
�س ��بيل املث ��ال ولي� ��س احل�ص ��ر يق ��در انتاج
برمي ��ل النف ��ط العراق ��ي م ��ن حق ��ل جمنون
ب واح ��د دوالر /برمي ��ل� .إال �أن كلفت ��ه يف
موانئ الت�ص ��دير ت�صل �إحيان ًا اىل ما يقارب
 20دوالر ًا .بينم ��ا تق ��در كلفة انت ��اج النفط
ال�س ��عودي ب  10دوالرات � ،إال �أن وج ��ود
موان ��ئ لديها ي�ض ��ع كلفته يف مناف�س ��ة كلف
النفط العراقي.
وهن ��اك العدي ��د من الأم ��ور الأخ ��رى تطيل
املو�ض ��وع� ،إال �أنن ��ي �أج ��د �أن ماذك ��ر هن ��ا
للقارئ العام يكفي .فدعونا ندخل يف الزمن
احلايل.
�أدى االرتف ��اع غ�ي�ر املدرو� ��س يف �أ�س ��عار
النف ��ط اىل جعل االنت ��اج يف الآبار املرتفعة
الكلف جمدي ًا ،وهذا انتج
 -1دخول منتجني للنف ��ط من خارج الأوبك
مثل رو�سيا
�-2أ�ص ��بح �إنت ��اج النف ��ط من م ��ا يطلق عليه
النفط ال�صخري �أو الرملي مربح ًا.
كان ��ت الأوب ��ك كاملتفائ ��ل ال�س ��اذج .فعندم ��ا
ق ��در �أن كلف انتاج برميل النفط ال�ص ��خري
والرمل ��ي ب�ي�ن  75-45دوالر ًا/برمي ��ل
ذه ��ب قادة ه ��ذه الدول للنوم  ،بينما �س ��عت
ال�ش ��ركات النفطية اىل تطوي ��ر تكنولوجيا
ا�ستخراج النفط ال�صخري والرملي  .ومما
�س ��اعدها يف ذلك خروج ترام ��ب من اتفاقية

م ��ا �إن اجتاح ��ت كورون ��ا الع ��امل حتى ظهر
�ض ��عف االوب ��ك كمنظمة احتكاري ��ة حاولت
م�س ��ك الع�ص ��ى م ��ن طرفيه ��ا ولي� ��س طرف� � ًا
واح ��د ًا ،فح�س ��ب نظرية االحت ��كار ال ميكن
ال�س ��يطرة عل ��ى الكمي ��ة وال�س ��عر من طرف
االحتكار بل الإم�س ��اك �إما بال�سعر �أو الكمية
 .فته ��اوت الأ�س ��عار  ،وغرق ��ت اال�س ��واق
بفائ� ��ض الكمي ��ات املعرو�ض ��ة .فحاول ��ت
الأوب ��ك ،بقي ��ادة ال�س ��عودية ،التع ��اون م ��ع
منتجني من خارج الأوبك  ،رو�سيا حتديد ًا،
وه ��ذا ما اطل ��ق عليه �أوبك بل� ��ص .وال يزال
ه ��ذا االرتف ��اق غ�ي�ر فاع ��ل بدرج ��ة كب�ي�رة
فم ��ا ت ��زال الأ�س ��عار تت�أرج ��ح مثل امل�ص ��اب
باالنفلون ��زا قبل �أن يعط� ��س وبعدها .و �إذا
ما �أ�ض ��فنا �أن هناك �إجماع ًا على �أن الو�ض ��ع
االقت�ص ��ادي العاملي ل ��ن ينتع�ش قبل نهايات
� ، 2021إذن فلن ن�ش ��اهد ارتفاع ًا يف �أ�سعار
النفط �إال �إذا حدثت معجزة ،ونحن ل�سنا يف
زمن املعجزات.
بقيـــــــــة التوقعـــــــــات.

يف مقدم ��ة مق ��ايل عر�ض ��ت مو�ض ��وعني �أو
�إح�ص ��ائيات ع ��ن ق�ض ��يتني مهمت�ي�ن الأوىل
ع ��ن مواقع الدول عاملي� � ًا والثانية عن موقع
ال ��دوالر يف الع ��امل .ق ��د يتقل� ��ص ال ��دور
ال�سيا�س ��ي والع�س ��كري للوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكي ��ة عاملي ًا ،لكنه لن يتنحى عن موقعه
الأول فالف ��ارق بين ��ه وبني الثاين ،ال�ص�ي�ن،
كبري جد ًا� .أما عن الدوالر ،وكي ال �أطيل يف
احلدي ��ث يف التحلي ��ل �ألخ �أل ��خ  ،فقط تعال
مع ��ي وكن واقعي� � ًا  :ه ��ل تعتقد �أن ال�ص�ي�ن
ترغب يف �أن ي�ص ��بح �س ��عر �ص ��رف الدوالر
االمريكي ب�سعر الرتاب ؟ وهي لديها �أ�ضخم
احتياطي دوالري.
ولتقري ��ب ال�ص ��ورة �أك�ث�ر هل تعتق ��د �أن �أي
�ش ��خ�ص لديه ح�س ��ابات م�ص ��رفية بالدوالر
�س ��يقبل �أن ي�ص ��بح �س ��عر �ص ��رف ال ��دوالر
كالرتاب .
نع ��م �إن النظام العاملي احل ��ايل بد�أ بالت�آكل،
ولك ��ن ل ��ن ينه ��ار يف الأف ��ق املنظ ��ور عل ��ى
الأقل.
�أم ��ا ع ��ن �أوب ��ك ف�إنه ��ا قريب ��ة جد ًا م ��ن حالة
جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة كل ما تق ��وم به هو
�إ�ص ��دار بيان ��ات ن�ش ��جب ون�س ��تنكر� ،إنه ��ا
�أوبك ،عجوز اقرتبت من اخلرف.
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كواليس

� سامي عبد احلميد

عن م�سرحيات ال�سرية �أي�ض ًا
4-4

يف ه ��ذا اجل ��زء الث ��اين م ��ن هذه
املقال ��ة نتعر� ��ض �إىل م�سرحي ��ات
متث ��ل جمم ��وع امل�سرحي ��ات
اخلا�ص ��ة بالدرام ��ا الربيطاني ��ة
وامل�سرح الربيطاين والتي �سميت
(م�سرحي ��ات �سرية) ح ��ول فنانني
م�شهوري ��ن و�ستت ��م مناق�شة موقع
كل م�سرحية من الناحية التاريخية
ومن الناحية الروائية ومن ناحية
امل�صداقي ��ة  ،واجل ��زء الرئي�س يف
كل حتلي ��ل يتعامل مع كيفية ت�أثري
الن�صو�ص عل ��ى ا�ستجابة املتفرج
العاطفي ��ة ومعاجلته ��ا و�صهره ��ا
مع الأح ��داث وال�شخ�صي ��ات على

امل�س ��رح  ،املنبه ��ات الت ��ي تدع ��و
للعر� ��ض امل�سرحي واملوجودة يف
الن� ��ص هي نقاط االنطالق يف تلك
التحلي�ل�ات وتعتمد ه ��ذه املقاربة
عل ��ى التفريق بني امل�ؤث ��ر والتلقي
كم ��ا اقرتحه (ج ��وب) الذي يعرف
(املت�أثر) كما كيّفه الن�ص و(التلقي)
يتكيّف داخل القارئ (12 / 1977
–  . )13ولتحلي ��ل ه ��ذا العن�ص ��ر
الن�ص ��ي امل�ضم ��ر للت�أث�ي�ر ال بد من
الأخذ بنظر االعتبار خطوة �أولية
�ضرورية ل�شرح م�س�ألة �أكرث تعقيد ًا
لال�ستجاب ��ة امل�سرحي ��ة  .وميك ��ن
تعري ��ف املتلق�ي�ن كم ��ا ل ��و كان ��وا
متلق�ي�ن �ضمنني ي�ش�ي�ر (بفي�سرت)

اىل املتلق�ي�ن املثالي�ي�ن مبعن ��ى
�أنه ��م ق ��ادرون على تف�س�ي�ر جميع
ال�شف ��رات الت ��ي يحتويه ��ا الن�ص
( ) 66 ، 1977و�أحدى جمموعات
ال�شف ��رات التي ميك ��ن للمتلقي �أن
يحله ��ا هي تل ��ك تتعل ��ق بنواب�ض
اال�ستجاب ��ة العاطفي ��ة والتطاب ��ق
العاطفي مع ال�شخ�صيات .
ويب�ي�ن (لفين�سون) ب� ��أن "م�شكلة
�ش ��رح عالقاتن ��ا النف�سي ��ة م ��ع
ال�شخ�صي ��ات املتخ ّيل ��ة وبطريق ��ة
مر�ض ّي ��ة ق ��د �شغل ��ت الفال�سفة يف
وق ��تمت�أخ ��ر".
يكفي هنا �أن نربز ب�أن اال�ستجابة
اىل الرواية وامل�سرح هي عاطفية

اىل ح ��د بعي ��د �أكرث م ��ن �أن تكون
ا�ستجاب ��ة فكري ��ة �أو ح�سي ��ة .
ت�ش�ي�ر ال�شروح ��ات النظري ��ة �أن
اال�ستغ ��راق العاطف ��ي با�ستم ��رار
�إىل عملي ��ة املح ��اكاة �أو عملي ��ة
التطاب ��ق يف الهوي ��ة �أو التعاطف
ويفرت�ض بالقراء املتفرجني خالل
عملي ��ة امل�شاه ��دة  /الق ��راءة �أن
يبتعدوا من حمددات (الأنا) لديهم
وهك ��ذا ي�صبح ��ون قادري ��ن عل ��ى
ممار�س ��ة عواط ��ف ال�شخ�صي ��ات
املتخ ّيل ��ة كم ��ا لو كان ��ت عواطفهم
 .وقد ط ��وّ ر (ج ��وب) تفريق ًا يقود
الكت�ش ��اف �صي ��غ �أخ ��رى ممكن ��ة
لأدبي ��ات التطاب ��ق يف الهوي ��ة .

وكانت نقط ��ة انطالقة هي تطابق
الهوي ��ة م ��ع البط ��ل  ،وق ��د اقرتح
�صيغ� � ًا ت�شاركي ��ة و�إعجابي ��ة
وتعاطفي ��ة وتهكمي ��ة وتطهريية.
وبالن�سبة لنا ف�أن الأربعة الأخرية
ه ��ي الأك�ث�ر �أهمي ��ة ،فالتطاب ��ق
بالأعج ��اب ه ��و موق ��ف جم ��ايل
يت�ش ��كل من وجهة نظ ��ر ا�ستكمال
م ��ا هو مث ��ايل  .وهو جت ��اوز لأي
تفريق بني الزخ ��م الرتاجيدي �أو
الكوميدي  ،لأن الأعجاب بالبطل،
القدي� ��س �أو احلكي ��م ال ينت ��ج
ع ��ادة املوق ��ف الرتاجي ��دي �أو من
التنفي� ��س الكومي ��دي  ،بل يتطلب
الأعج ��اب هدف� � ًا جمالي� � ًا وذل ��ك

با�ستكمال ��ه م ��ع توق ��ع الو�ص ��ول
�إىل املث ��ال  .يف ��رق (ج ��وب) ب�ي�ن
الأعج ��اب الأ�صل ��ي احلقيق ��ي كما
ل ��و كان جه ��د ًا حقيقي� � ًا يق ��ود �إىل
الأعج ��اب اجلم ��ايل واملح ��اكاة ،
املجردة ن�شاط يح ��اول ا�ستن�ساخ
الأ�صلي وعن طريق املالحظة عن
ق ��رب .ميك ��ن للبطل املث ��ايل الذي
يث�ي�ر الإعج ��اب  ،ووفق� � ًا جلوب ،
�أن يتحول اىل مثال بعيد املنال �أو
ميك ��ن �أن يُنتق�ص ل�صب ��ح مادة �أو
حمرك ًا لأحالم اليقظة .
يق�صر التطاب ��ق العاطفي امل�سافة
ّ
ب�ي�ن املتلق ��ي والبط ��ل مو�ض ��ع
الأعجاب  ،يتح ��رك املتلقي معاناة

البط ��ل ويق ��ود ذل ��ك �إىل التعاطف
مع ��ه وم�ساندت ��ه  ،التطاب ��ق
التطهريي هو موقف جمايل �أي�ض ًا
وقد و�صفه (�أر�سطو) �سابق ًا وذلك
ب�أنتقال املتفرجني من االهتمامات
احلقيقية �إىل التعقيدات العاطفية
لعاملهم احليات ��ي اىل عامل املعاناة
�أو ع ��امل البط ��ل امله ��دد ث ��م الت�أثر
باملوقف الرتاجي ��دي �أو التنفي�س
الكومي ��دي  .التطاب ��ق التهكم ��ي
ه ��و ذل ��ك امل�ست ��وى م ��ن التلق ��ي
اجلم ��ايل وال ��ذي يتط ��ور في ��ه
التطاب ��ق الظاه ��ري �إىل م ��ا يدعو
�إىل ال�سخري ��ة  .ويق ��ود ذل ��ك �إىل
التطابق التطهريي .

ال�شروحات النظرية
�أن اال�ستغراق العاطفي
با�ستمرار �إلى عملية
المحاكاة �أو عملية
التطابق في الهوية �أو
التعاطف ويفتر�ض
بالقراء المتفرجين
خالل عملية الم�شاهدة
 /القراءة �أن يبتعدوا
من محددات (الأنا)
لديهم وهكذا ي�صبحون
قادرين على ممار�سة
عواطف ال�شخ�صيات
المتخ ّيلة كما لو كانت
عواطفهم .

وي���������س����ي� ُ
���ل ال������م������ذي� ُ
�����اع دم������ ًا
موفق حممد

ُ
مل نكنْ
نعرف امللك  ،ومل نر ُه
ُ
نعي�ش يف �أزقةٍ �ضيقةٍ  ،وبيوت �أ�ضيق منها
ك ّنا
فرحني مبا �آتانا الل ُه من الرزق احلالل
ً
النهر اىل بيتنا راق�صا بعباءة �أمي ..
كان ال�سمك ي�أتي من ِ
وك ّنا ن�صل اىل املدر�سة راق�صني على �أنغام الكمنجة ..
وما �أدراك ما الكمنجة التي يعزف عليها املعل ُم
ونحن نتح ّل ُق حول ُه بقيادة نار ونريان ونوري
ونهتف � :إحنه �صف الأول �أح�سن ال�صفوف
واملي�صدك بينه خل يجي وي�شوف ..
ُ
ي�شوف ..؟
وماذا
�صبية يرجتفون من الربد
ودهن امل�شك يتلألأُ يف �أيديهم
�سعدا ُء ك ّنا قانعني  ..مل نذق طعم احلالوة
وحني مدحه و�أعني طع َم احلالوة ال الرئي�س
�صبي من زقاقنا ..
ٌ
�س�ألنا ومتى ذقت احلالوة ..؟
أجاب � ،أنا مل �أذقها  ،ولكنَّ �إبن بنت عمي
� َ
م�ص كاغدها ..
التي ت�سكن بغداد قد ّ
كاغد وجا�سه املاي كلبي
ُ
هكذا �صاحت �أمي وهي تئن وتلوب وتبكي
�أخي الذي جاءها بعد �سبع بنات ،
وال تعرف �أين هو الآنَ ..؟
والله ميّه من جان �إبطني �أنزل اىل ال�شط
و�أغ�سل له و�أ�سمعه يكرك ُر..
ميّه لقد �أخذه احلكم اجلمهوري
طكوه �إجتاف و�صعدوه بالبيك �أب
وحتاوروا معه بفوهات بنادقهم
مر ًة �س�ألنا املعل ُم  :ما فائدة الأظافر؟
ف�أجبناه جميع ًا� :إنك�صع بيها كمل
في�ضحك كثري ًا.
وقتها ْمل نعرف �سبب �ضحكه  ،فبكينا كثرياً
************
ْمل نكنْ نعرف ُ
امللك النبيل  ،و ْمل نر ُه !!..
ّ
ك ّنا يف املدر�سة ال�شرقية التي تقع على �شط احللة
منْ كان يختار �أماكنها التي ال تن�سى �أبد ًا ..
�سياج املدر�سة
كان النهر يع ُ
رب َ
وي�صع ُد اىل منت�صف النخلة
ُ
جر�س املدر�سة املعلق
حيث ُ
لينق َرعليه ب�أ�صابعه املائية الذهبية
فتنق ُر من �أمواجه اىل ال�ساحة
طائرين ب�أكواب احلليب ودهن ال�سمك
وقدري قا َد بقرنا ..
رب �سياج املدر�سة
ونرك�ض وراء النهر الذي يع ُ
عائد ًا اىل �ضفتيه بعد �أَن َّ
دق جر�سنا ونغني له :
�أيّها النه ُر ال ت�س ْر
وانتظرين لأتبعك
�أنا �أخربت والدي ..
ذاهب معك
�إنني ٌ
فانتظرين لأتبعك .
*************
مل ْ نكنْ نعرف َ
امللك الها�شمي
الأ�صيل  ،و ْمل نره !!
ً
ك ّنا يف ال�صف الثاين  ،وكان قريبا من الإدارة
و�أذك ُر مديرها  ،ال ب َّد يل �أّنْ �أذكر ُه
فقد ك ّنا نراه يهبط علينا وال ندري من �أي �سماء يهبط ..
�أنيق ًا مبت�سم ًا وبيده مفاتيحُ امل�ستقبل
حم�سن يا�سني �أبو �سعد

ُ
ونحن نكتب الواجب البيتي
لقد كان يقف على ر�ؤو�سنا
ً
داخل بيوتنا التي يت�سل ُل املط ُر زائرا من �سقوفها ..
بعد ع�شرين عام ًا �ألتقيتُ به يف كازينو النعمان يف
الأعظمية
فعرفني على الفور ..
�س�ألت ُه منْ �أي �سماء كنت ُ
تهبط ..؟
قال يل  :كنت �آتيكم م�شي ًا من البيت اىل املدر�سة  ...يا
�إلهي .
وقد وزعت علينا �إدارة املدر�سة بدالت �أنيقة
اخل�شبي
لب�سناها على الفور  ،وطاردنا البا�ص
ُّ
ُ
اىل م�ست�شفى مرجان التي �سي�أتي امللك الو�سي ُم لأفتتاحها
،
هكذا قالوا لنا قبل �أنْ ن�صل
يعني �إحنه راح ن�شوف ملك
وكان يكربنا ب�شمرة ع�ص ًا من ال�سنني
ال �أن�سى يده التي كان يلوحُ بها للجماهري الغفرية .
ري براحتيها
وكانت �شفيفة يبت�س ُم اخل ُ
ُ
وابت�سامته التي ما تزا ُل ترفرف يف �سماء امل�ست�شفى
حمامة بي�ضاء يبكي هالل العيد يف �أجنحتها وتنعدم
ر�ؤيت ُه ،
فلقد قتلنا احلمامة والهالل بطلقةٍ
بعد �أَنْ دكولنه ف�شك وجي�شونا يف رفعة العلم
ْ
علو
ع�ش هكذا يف ٍ
هكذا ق�شمرونا  ،وهم مي�سحون به م�ؤخراتهم وقت
احلاجة
**************
مليكنا مليكنا نفديك بالأرواح
وك ّنا كاذبني
فالعراقيون ْمل ولنْ يفدوا �أحداً
ب ْل كانوا ي�ستدرجون الطيبني الطاهرين لقتلهم
فقلوبهم معك و�سيوفهم مع كل �شيطان مكني
وقد ح ّذروا جدك ..
�أ ْمل ن�سحل نوري ال�سعيد وعبد الأله يف ال�شوارع
وكان حلمهم يتناث ُر فوق الأ�سفلت الفوّ ار
وعظامهم تتك�س ُر وعلقناهم على �أعمدة الكهرباء
وقطعنا ما تبقى من �أج�سادهم تقطيع ًا
(عبد الأله ولي�س عاب ًا �أنْ �أرى
عظم املقام مطو ًال ف�أطيال
يا �إبن الذين تنزلت ببيوتهم
�سور الكتاب ورتلت ترتيال)
هكذا كان ميدح ُه اجلواهري العظيم ،
وقد كان �شاهد ًا على �سحلهِ ومل ينب�س ببنت �شفة ،
فال عاب ًا وال هم يحزنون ..
ف�ضباط الأنقالبات بحاجة اىل ق�صائد ترفعهم
اىل م�صاف الآلهة  ،وهم يكرعون دماء املكاريد ،
وقد َّ
مت لهم ذلك  ،ور�أيناهم جميع ًا �ساجدين
يف قمر ال�سماء ُّ
حتف بهم املالئكة
ري ب�ساطيلهم
وملن ال يرى وبعد �أن �أكلت م�سام ُ
حلم ر�ؤو�سنا نخجل من ر�ؤية �صورهم يف �صناديق

القمامة
نف�س توبي قب َل �أال ت�ستطيعي �أنْ تتوبي
يا ُ
َ
وتخل�صي من كل ما يعمي الب�صرية من ذنوبي
الهبوب
�إنَّ البنادق بالر�صا�ص عليك دائم ُة
ِ
***************
�أيّها الفتى الها�شمي النبيل
ها �أنذا �أجل�س ل�صق قربك غريب ًا يف بلد الغرباء
�أو �أعني املقربة امللكية التي ْمل يزر موتاها �أح ٌد
من ال�سا�سة اجلبابرة العظام
و�أرى دجل َة �أحدب مي�شي يتوك�أ على �أمواجهِ املتك�سرة
ويخج ُل �أنْ يرى قربك فيغم�ض عينيه
أجل�س ل�صق قربك � ،أقر�أُ الفاحتة
� ُ
و�أرى كتاب الله الذي و�ضعته على ر�أ�سك يتوهجُ دماً
أتلم�س الطينة الها�شمية البي�ضاء
� ُ
فيظهر منها �سرب مالئكة يلث ُغ البيا�ض يف اجنحتها
و�أراك تبكي ومن عينيك ين�سكب نور الله
ويبكي الله  ..يبكي الله  ..يبكي الله
فال فجر يف العراق بعد م�صرعك
ال�شم�س طوفانٌ من الر�صا�ص الدام�س
وت�سوّ ُد يف م�شرقها ..
وال ّليل يتنكب الظلمة ويطلق دومنا رحمة
قذائف من جماره العاب�س وال ّالب�س معطفاً
ثقي ًال من الدم املتخرث ..
�أدهم كان ويوزعنا بع�صاه عرا ًة يف الأر�ض احلرام .
وبيهم كرثو الطك
وميّه البارود من ا�شتمه ريحه هيل
والبحر عط�شان منك �شرب مي
هكذا تغريت الأكاذيب الوطنية
مل ي�ضمنوا لك مرت ًا �آمن ًا يحميك �أنت وعائلتك ..
كانوا يت�صارعون ويب�شرون النا�س باخلراب
الذي ال قيامة بعده  ..وي�سيل املذياعُ دم ًا ،
لقد فتحوا مب�سد�ساتهم �أبواب جه ّنم

وتركوا العراق والعراقيني نهب �أعا�صريها ..
�إطمئن �أيّها النبيل ..
يا �أبن العالية الطيبة الزاهدة ال�صادقة امل�ؤمنة الأمينة
طبيب م�سلم
وكانت ك ُّل �أمنيتها �أنْ متوت على يد ٍ
وتدعو �صغار اجلريان وتطعمهم معك
وك�أنهم ي�أكلون يف بيوتهم
أحب �أن �أخربك ب�أنَّ ّ
كل الذين قتلوك
� ُ
والذين قتلوهم بال قبور
هكذا �ستدور نواعري العامل ال�سفلي
بجثثهم اىل يوم يبعثون
و�أنت يا فتى الفتيان ،
ْمل تق ْل �ساعة حا�صرتك الطغمة الفاجر ُة
ب�أنُّ الهزمية ثلثا املراجل  ..مل تت�شبث بالكر�سي ،
لقد كنت معلم ًا حتى يف موتك �أيها ال�شجاع
ولكن من ُ
يتعظ بعدك ..
من يتعظ ..؟
منْ ........؟
و�ضعت القر�آن على ر�أ�سك ورفعت الراية البي�ضاء
وخرجت لهم بخطى واثقة وقلب رحيم ،
ْمل ترجتف عيناك �أو يداك ..
لقد كنت �صادق ًا يف حبك للعراقيني
مت�س�س �أحد ًا ب�سوء ..
و ْمل
ْ
وقفت مبت�سم ًا لهم ّ ،
فك�شروا عن م�سد�ساتهم
وا�ست�أ�سدوا ..
يا �إلهي �إ ّنهم يطلقون الر�صا�ص على ال�سماء
وهم ْمل ي�ستحوا و ْمل يخافوا من �أحد ،
ْمل ي�ستحوا من البلد
ووالدٍ وما ول ْد
ُ
مغارب قتل لي�ست لهنّ
م�شارق
لهم
ُ
لقد قتلوك ونقلوك على �سكة من الر�صا�ص
من املهدِ اىل ال ّلحدِ
الرعب املطبق �أفواج ًا
كهوف
ودخلنا يف
ِ
ِ
ً
ويقتل بع�ضنا بع�ضا ونفدي ب�أرواحنا
من ي�أكل حلم �شعبه حي ًا ..
وقد �ضيعنا قرن ًا كام ًال بالرتهات وبالثوريات
وبالعنرتيات
والنا�س و�صلت للكمر و�إحنه و�صلنا يل خره ،
دول جماورة كانت حتلم �أنْ ت�صل ربع ما و�صلناه
يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،
ف�أين همو الآن � ..أين همو ،
و�أين نحن الآن ..
فما زلنا يف ماكنة اللحم الب�شري التي يدير رحاها
الأنقالبيون املولعون بهر�س اللحم الب�شري و�أكله
بال�شوكة وال�سكني وتنانري م�سجور ُة
وتفور من يوم مقتلك وحتى هذه ال�ساعة
لقد تخرجنا من املركز الوطني العراقي للرعب
بدرجة امتياز  ،فمن كرثة ما خوفونا
ْمل نع ْد نخاف �أحد ًا  ..رئي�س ًا كان �أم ل�ص ًا
فكالهما مت�شابهان ومت�ساويان ك�أ�سنان الذئب

فاخلوف مثل النفط �شل ٌل دائم
ُ�سح ُل قتي ًال
وال فرق بني من ي َ
�أو ن�شري ًا من القرب ..
"وعربت ال�شط على مودك
خليتك على را�سي
كل غطة واح�س باملوت
كوه �أ�شهك �أنفا�سي"
***************

�أيّها امللك القتيل
وال �أمل يف �أن تبعث من جديد ،
فال ع�شتار وال متوز وال �أر�شكيجال
فلقد ذابو هم وخلفتهم يف تيزاب احلزب القائد
بعد �أنْ دح�سوا الأوتاد يف م�ؤخراتهم غ�س ًال للعار
�إنَّ الطلقة التي قتلتك  ،ما زالت حيّة
وتئ ُّز يف �صدور العراقيني ..
يومها كنت �صغري ًا �أ�ضع كتبي املدر�سية
و�أطل�س العراق فوقها يف رازونة قريبا من املذياع
وكانت ماركته فلب�س �أبو اللمبة
وله ع ٌ
ني �سحرية يتج�س�س بها على العراقيني ،
ويرى ن�سوانهم ..
�شاخ يف العهد اجلمهوري من كرثة الأنقالبات
فلم يعد يحمي ويظل �ساكت ًا فعرفنا دواءه
"قندرة قندرتني" على �أم ر�أ�سه
وينطلق مهلهال بالبيانات الع�سكرية ،
وكانت �أمي ال تعرف من التاريخ �شيّئا
وال تقر�أ وال تكتب ..
ميّه �أريدكم جتيبون بكالوريو�س
هاي خو�ش بنيه �أبوكم املرحوم و�صاين ،
ُ
تطحن عظامها من �أجلنا
وكانت
مر ًة �ضاعت يف ال�صوب ال�صغري
وحني �س�ألوها من �أين �أنت ..؟
�أجابت بعربية ف�صيحة
(�آي �آم من العُراق)
ظن ًا منها انها قد �ضاعت يف بلد �أجنبي
كانت تلطم وهي ت�سمع مقتلك من املذياع
وكيف تلطم ..؟
ّ
ادك �أعل امللك دكه حالليه
�أدك على البطن و�أمرد جالويه ،
ميّه موفق ..
العراق �ضاع يف قتلة هذا ال�سيد واىل الأبد
عيني املالئكة وهي حتمله
ولقد ر�أيت ب�أم ّ
نازف ًا اىل ال�سماء بعده ال وطن لكم وال بيت ..
ال�سجون  ،الزنازين  ،اجلبهات  ،الأر�ض احلرام ،
�أحوا�ض التيزاب  ،املنايف  ،املقابر اجلماعية والزوجية
والفردية  ،الكهوف  ،خي ُم النازحني  ،واملع�سكرات �سكنهم
الدائم ،
فطوبى لكم  ،فهل كان نبوءة ما قالته �أمي !!..
ل�ستُ �أدري ..
كنتُ �أبكي وال �أعرف ملاذا
ور�أيت �أطل�س العراق والدم يتدفق غزير ًا منه
ناز ًال من �شماله اىل جنوبه و�صاعد ًا من جنوبه
اىل �شماله ..
ور�أيتُ �شط احللة
�أحمر يجري
�أ�سود يجري
وقد عاله ال�صد�أ
و�آلآف من الر�ؤو�س املقطوعة
تنوح على �ضفتيه
و�أنا
�أخ�ضرتُ مركبي
هو يا نه ُر من ورق
� ُ
أدن يا نه ُر �إنني
ل�ستُ �أخ�شى من الغرق
فانتظرين لأتبعك .
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اقــــرأ

�أطفئت الأنوار يف بالد العجائب
�ص ��درت عن دار املدى رواية "اطفئت االن ��وار يف بالد العجائب"
الرواية الت ��ي و�صفتها �صحيف ��ة الغارديان بانها "�ص ��وتٌ
�سردي
ٌّ
ُ�ضحك ب�صورة مُع ّقدة" فيما و�صفت فاينان�شل
حي ��ويّ  ،مُنط ِلق وم ِ
ُنع� ��ش ...ومُق ِنع ح ًقا" الرواية
تامي ��ز الروائي دي� .سي .بانه "م ِ
تتناول حي ��اة غابرييل �سويفت الذي جت ��اوز الع�شرين من العمر
والنا�ش ��ط املُناهِ �ض للر�أ�سماليّة ،حيث يبد�أ بجني الأرباح ،تكون
ِ
تل ��ك هي ّ
الق�شة الأخ�ي�رة .وت�سا�ؤالته الفل�سف ّي ��ة عن و�ضع العامل
– بدءًا مببادلة االئتمان االفرتا�ضيّة وانتها ًء مبُجمعات الت�س ُوّق
املُج� � ّردة من الروح – ُت�شري ك ّله ��ا �إىل اتجّ ٍاه واحد .ولكن قبل � ْأن
ُقر ُر غابريي ��ل � ْأن يقوم برحلة �أخرية ،ت�أخذه من
ُيغ ��ادر احلياة ،ي ِ ّ
لندن �إىل طوكيو و�إىل برلني – و�أخريًا �إىل �أر�ض العجائب.

ح

ول العا

لم

�أنطونيو بانديرا�س يعلن �إ�صابته بكورونا

ال�صحة العاملية :كورونا �سيهاجمنا جمددًا
قالت منظمة ال�صحة العاملية،
ام ����س االث� �ن�ي�ن� ،إن ف��اي��رو���س
ك��ورون��ا امل�ستجد ال��ذي يجتاح
ال � �ع� ��امل مل ت �ظ �ه��ر ل� ��ه �أمن � ��اط
مو�سمية و��س�ي�ع��ود م��ن جديد
�إذا تخلت ال�سلطات الطبية عن
�ضغوطها ملقاومته.
وقال الطبيب مارك راين ،رئي�س
ب��رن��ام��ج ال� �ط ��وارئ باملنظمة،
�إن ��ه يتعني ع�ل��ى غ��رب �أوروب���ا
ومناطق �أخرى التعامل ب�سرعة
مع موجات التف�شي اجلديدة.
وتفيد �إح�صاءات "رويرتز" ب�أن
�أكرث من  19.92مليون �شخ�ص
على م�ستوى ال �ع��امل �أ�صيبوا
باملر�ض الذي �أودى بحياة نحو
� 729,883شخ�صا.
ي ��أت��ي ذل ��ك ف�ي�م��ا ت��وق��ع رئي�س
منظمة ال�صحة العاملية ارتفاع
ح �� �ص �ي �ل��ة � �ض �ح��اي��ا ف��اي��رو���س

كورونا امل�ستجد هذا الأ�سبوع
�إىل  20مليون �إ��ص��اب��ة ونحو
� 750ألف حالة وفاة.
و�أق� ��ر ت�ي��درو���س
�أده� � � ��ان� � � ��وم

غ �ي�ب�ري �� �س��و���س ،يف امل� ��ؤمت ��ر
ال �� �ص �ح��ايف ،ب � ��أن "وراء ه��ذه
الإح�صائيات ق��درا كبريا من
الأمل واملعاناة" ،لكنه
ق��ال �إن��ه ال ت��زال هناك
"براعم خ�����ض��راء

ع�ث�ر م��وظ �ف��ون مب�ك�ت��ب امل� � ��زادات يف
بري�ستول يف بريطانيا على نظارة
الزعيم الهندي مهامتا غاندي ،داخل
ظرف بريدي .وقال خبري مزادات
يف بريطانيا� ،إنه �سيتم عر�ض
ن�ظ��ارة للبيع ،بعدما بقيت
عالقة يف ��ص�ن��دوق بريد
مكتبه طيلة نهاية العطلة
الأ��س�ب��وع�ي��ة ،ح�سبما
ذك��رت هيئة الإذاع ��ة
ال�ب�ري��ط��ان��ي��ة (ب��ي
ب��ي � �س��ي) .وو�ضع
� �ش �خ ����ص جم �ه��ول
النظارة يف �صندوق

�أعلنت النجمة اللبنانية �إلي�سا،
�أن� � ��ه م� ��ن ال � �ي� ��وم � �س �ي �ك��ون
ان �ت �م��ا�ؤه��ا لأر�� ��ض لبنان
و� �ش �ع �ب �ه��ا ف� �ق ��ط ،م �ق��دم��ة
اعتذارها عن ت�أييدها �سابقا
لبع�ض ال�شخ�صيات والأح��زاب
ال�سيا�سية يف بلدها ،م�شرية
�إىل �أن "الكل خ��ذل��وا �شعب
لبنان ،لكننا منتلك اجلر�أة على
االعرتاف باخلط�أ وغرينا ٌم ِ�صر
على غ�ض النظر على الغلط"،
وكتبت �إل�ي���س��ا ،ع�بر ح�سابها
على تويرت" :بعتذر عن ت�أييدي
�أيا حدا ب�أيا يوم من الإي��ام حزبيا
�أو �سيا�سيا �أو حتى برئا�سة اجلمهورية،
كلن خذلونا ،والفرق �إنو نحنا عنا اجلر�أة
نعرتف بوقت غرينا م�ص ّر يغ ّم�ض عيونه
ع الغلط� ،أنا اليوم بعلن انتمائي لأر�ضي
و��ش�ع�ب��ي وب�س".وكان حم�ي��ط جمل�س
النواب اللبناين �شهد ا�شتباكات عنيفة بني
قوات مكافحة ال�شغب وحمتجني حاولوا
الو�صول �إىل حميط مبنى الربملان و�سط
العا�صمة اللبنانية بريوت ،بعد �أيام من
وق��وع التفجريات التي ه��زت لبنان يف
قلب العا�صمة وراح �ضحيتها الع�شرات
�إىل جانب �إ�صابة الآالف من اللبنانيني.

الربيد اجلمعة املا�ضي ،وبقيت عالقة
يف ال���ص�ن��دوق ح�ت��ى ع�ثر عليها �أح��د
امل��وظ�ف�ين وه��و ي��دخ��ل املكتب �صباح

�أن �صاحب القطعة كاد �أن ي�صاب ب�أزمة
قلبية عندما علم بقيمتها املالية؛ حيث
يتوقع �أن حت�صد ال�ن�ظ��ارة م��ا يقرب
من � 15ألف جنيه �إ�سرتليني .وا�شتهر
الزعيم الهندي ال�شهري بنظارته ذات
الإط��ار ال��دائ��ري التي ظهر بها يف كل
ال �� �ص��ور والأف �ل��ام الت�سجيلية التي
ر�صدت رحلته ال�سيا�سية داخل وخارج
ب �ل�اده .وق ��ال � �س �ت��وي�" :إن امل��وظ��ف
�أع �ط��اين ال�ن�ظ��ارة ،م���ش�يرًا �إىل ورق��ة
مرفقة تقول �إنها نظارة غاندي ،وبعد
اليوم .و�أعلن اخلبري الربيطاين �أندرو البحث كدت �أن �أقع من الده�شة� .إنها
��س�ت��وي� ،إن ال�ن�ظ��ارة ه��ي �أه ��م قطعة ح ًقا النظارة الدائرية املطلية بالذهب
ح�صل عليها املكتب يف تاريخه ،م�ضي ًفا للزعيم الهندي".

�����س����ي����ل��ي�ن دي������������ون ت����ت���������ض����ام����ن م�������ع ل���ب���ن���ان
�إع �ل�ان ب�ي�روت "مدينة منكوبة" ب�ع��د تدمري عن حزنها و�أمل�ه��ا العميقني �إث��ر احل��ادث الأليم
انفجار مرف�أ بريوت ن�صف العا�صمة اللبنانية الذي �أ�صاب العا�صمة اللبنانية بريوت وطالت
بريوت ع�صر الثالثاء املا�ضي �أدمى قلوب ماليني �آث��اره الكارثية لبنان كله ،وف ًقا لو�سائل �إعالم
الب�شر الذين يع�شقون لبنان وزاروه وا�ستمتعوا خمتلفة .وعلقت �سيلني يف ح�سابها الر�سمي
بجماله الطبيعي ال �ن��ادر وال �� �س��اح��ر ،وك��ان��ت على موقع التوا�صل االجتماعي "�إن�ستغرام"
النجمة الهندية بريانكا �شوبرا� ،أول فنانة عاملية ببيان ن�شرته باللغتني الفرن�سية والإنكليزية:
تت�ضامن م��ع لبنان ومل تكن الأخ�ي�رة ،حيث "�أنا مفطورة ال�ف��ؤاد ب�سبب الكارثة الرهيبة
تبعها عدد كبري من جنوم العامل يف ذلك ،ومن يف ب�يروت� ،أف�ك��اري و�صلواتي مع ال�ضحايا،
بينهم  :املغنية العاملية �سيلني دي��ون .حيث وعائالتهم وال�شعب اللبناين الرائع� ،أن��ا �أفكر
عبرّ ت النجمة الكندية العاملية �سيلني ديون بكم و�أمتنى لكم احلب وال�سالم".

في زمن الكورونا

نادية هناوي :العامل بعد كورونا �سيكون بنظام معتل وخمتل ماد ًيا و�أخالقيًا

 حم�سن فرحان
امللح ��ن واملو�س ��يقي الكبري ن�ش ��ر عدد
م ��ن ا�صدقائه ن ��داء اىل وزارة الثقافة
ونقاب ��ة الفنان�ي�ن للت�ضام ��ن مع ��ه يف
حمنة املر�ض التي مير بها ..وقد كتب
ع ��دد م ��ن املو�سيقيني عل ��ى �صفحاتهم
يف موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي "
في�سب ��وك" :امللح ��ن الكب�ي�ر حم�س ��ن
فرح ��ان مي ��ر بو�ض ��ع �صح ��ي م�ت�رد،
يع ��اين وحي ��دا يف منزل ��ه ،ن�سع ��ى
لت�ضامن �سريع".

 عبد الر�ضا علي
الناق ��د واالكادمي ��ي ترجم ل ��ه م�ؤخرا

كبريا من الأف�ل�ام ،التي ن�ستعر�ض
يف التقرير �أبرزها .قدم بانديرا�س
�أول فيلم له منذ �أكرث من ثالثة عقود
يف عام " 1982متاهة العاطفة" ثم
"ماتادور"  ،1986و"ن�ساء على
و��ش��ك االن�ه�ي��ار الع�صبي" ،1988
و"اجللد ال��ذي �أعي�ش فيه" 2011
و"�أنا متحم�س جدا" .2013

ورغم تر�شحه للأو�سكار هذا العام،
لكنه يف مهرجان ك��ان ال�سينمائي
ف��از بجائزة �أف�ضل ممثل ،وناف�س
بعد ذلك على الفوز بجولدن جلوب،
كما متكن من اكت�ساب جوائز النقاد،
وفاز بجوائز يف نيويورك ولو�س
�أجنلو�س واجلمعية الوطنية لنقاد
ال�سينما.

نظ��ارة غان��دي يف امل��زاد بع��د العث��ور عليه��ا ب�ص��ندوق بري��د

�إلي�سا :الكل خذلنا ..ومن
اليوم انتمائي لأر�ضي
و�شعبي وب�س

 هاين حميي الدين
الفن ��ان الت�شكيل ��ي اقام ��ت ل ��ه دائ ��رة
الفن ��ون معر�ض ��ا العمال ��ه الفنية عرب
موقعه ��ا االلك�ت�روين وق ��د احت ��وى
املعر� ��ض عل ��ى ( )٢٤عم� اًًل� فن ًي ��ا ق ��دم
الفن ��ان فيه ��ا خال�ص ًة لتجربت ��ه الفنية
الغزي ��رة ،جم�سدا فيه ��ا ر�ؤيته الفنية،
و�أفكاره.

للأمل" بغ�ض النظر عن مرحلة
تف�شي املر�ض يف بلد �أو منطقة.
ومل ي�ع��ر���ض غيربي�سو�س �أي
�سرتاتيجيات ج��دي��دة ملكافحة
الفايرو�س ،لكنه قال مرة �أخرى
�إن "على ال�ق��ادة التقدم التخاذ
الإج � � ��راءات وع �ل��ى امل��واط�ن�ين
تبني �إجراءات جديدة" ،م�شريًا
�إىل نيوزيلندا كمثال يحتذى به
للعامل.
وق��ال تيدرو�س �إن الإج ��راءات
التي مت تبنيها م�ؤخ ًرا يف دول
م��ن بينها بريطانيا وفرن�سا،
وال�ت��ي فر�ضت عمليات �إغ�لاق
م �� �س �ت �ه��دف��ة و� �س�ترات �ي �ج �ي��ات
الرت���داء الأق�ن�ع��ة يف الأ��س�ب��وع
املا�ضي ،كانت مثالاً جيدًا على
ال�سرتاتيجيات املحددة الالزمة
ل �ل �ح��د م ��ن زي� � ��ادة ج ��دي ��دة يف
احلاالت.

�أع �ل��ن امل�م�ث��ل الإ� �س �ب��اين ال�شهري،
وامل� � �خ � ��رج وامل� �ن� �ت ��ج �أن��ط��ون��ي��و
ب��ان��دي��را���س �إ� �ص��اب �ت��ه ب�ف��اي��رو���س
ك��ورون��ا ،وق��ال�" :أنا بحالة جيدة
ن�سبيا ول�ك�ن�ن��ي م�ت�ع��ب ق�ل�ي�لا عن
املعتاد ،ولكني �س�أ�ضطر لالحتفال
ب�ع�ي��د م��ي�ل�ادي ال� � �ـ 60يف امل �ن��زل،
لأنني فى احلجر ال�صحي" ،ح�سبما
قالت �صحيفة "كوبي" الإ�سبانية.
و� �ص��ادف ي ��وم ام ����س � 10آب عيد
م �ي�ل�اد ب��ان��دي��را���س� ،أو خ��و��س�ي��ه
�أنطونيو دومينجيز بانديرا�س،
ال�ستني ،والذي ولد يف عام .1960
وولد بانديرا�س  -الذي ر�شح �أخريا
للفوز بجائزة الأو�سكار لعام 2020
عن فيلم ""Pain and Glory
 يف �إ�سبانيا وب ��د�أ التمثيل يفعامه التا�سع ع�شر ،وحظي ب�شهرة
ك� �ب�ي�رة يف ه� ��ول � �ي� ��وود ث� ��م ع�ل��ى
م�ستوى ال �ع��امل ،بعدما ق��دم ع��ددا

عندما قر�أت اخلرب الذي يقول �إن
جلنة جائزة كتار للرواية والتي
مقرها قطر قررت هذا العام �أن
حتتفي بالروائي العراقي الكبري
غائب طعمة فرمان وتعتربه
�شخ�صية العام ،قلت لأحد الزمالء
ال يقدِّر الكبار �سوى الذين
يحبون �أوطانهم� ..أتذكر �أنني
كتبت قبل �أعوام عن بيت غائب
طعمة فرمان الذي حتول �إىل
مكب للنفايات ،يف الوقت الذي
نفذت فيه م�صر م�شروع "عا�ش
هنا" ،حيث و�ضعت الفتات رقمية
لتوثيق املباين التي �سكنها
يو�سف �إدري�س و�إح�سان عبد
القدو�س وزكي جنيب حممود
ومئات غريهم ..فتجد املواطن
امل�صري يعرف �أين يقع منزل
ال�شاعر حافظ �إبراهيم ،ويف �أي
زقاق �سكن ال�شاعر �أمل دنقل،
هذا �إىل جانب متاحف با�سماء
طه ح�سني والعقاد و�أحمد
�شوقي وجنيب حمفوظ وتوفيق
احلكيم ،ولو �س�ألت عراقيًا،
�أين يقع منزل غائب طعمة
فرمان؟ و�أين يقع منزل عبد
الوهاب البياتي؟ و�أين كان
يجل�س علي الوردي؟ ،لهز يده
بطرا وت�صورك جمنو ًنا ..فهل
يعقل �أن بالدًا ت�ضم كوكبة من
القادة "امل�ؤمنني" تتنازل وتتذكر
�أدباء وفنانني؟ مثل اجلواهري
وال�سياب والأثري وجواد علي
وم�صطفى جواد الذين لفهم
ال�صمت والن�سيان مثلما فعل
بابن بغداد وراوي حكاياتها
غائب طعمة فرمان � ،صاحب
النخلة واجلريان وخم�سة
�أ�صوات والقربان واملخا�ض
و�آالم ال�سيد معروف والكثري
من ق�ص�ص وروايات كانت وال
تزال ال�سجل احلقيقي لنفو�س
�أهايل بغداد ،تقر�أ فيها �أفراحهم
وم�سراتهم� ،أوجاعهم و�أحالمهم.
ثالثون عامًا مرت على غياب
الروائي الكبري وهو ينتظر
من بغداد �أن تتذكره ،ينظر
�إىل بغداد ،وهي تنكره  ،وهو
الذي ظل طوال حياته �أن يكون
�صحيحً ا ،و�أن يقول �صحيحً ا،
و�أن يكتب �صحيحً ا ،و�أن يج�سد
�صورة مثقف ال�شعب الذي يدافع
عن املبادئ النقية ويظل نقيًا
يقاتل يف معركة احلرية من دون
�أن يكرتث للربح واخل�سارة.
حمل غائب �سنواته التي
تعدت ال�ستني ورحل بعيدًا،
لكن الذاكرة ظلت جتول يف
�شوارع بغداد ت�صطاد حكايات
العراقيني يف الأربعينيات
و�أحالمهم يف اخلم�سينيات
وقلقهم يف ال�ستينيات و�ضياعهم
يف ال�سبعينيات وب�ؤ�سهم يف
الثمانينيات وت�شردهم يف
الت�سعينيات ونرى بغداد كلما
ت�صفحنا �إحدى رواياته ،ن�شم
عبقها و�أريجها ونح�س نب�ضها
يف مالمح �أبطاله  ،فن�شعر
�أننا �إزاء �شخ�صية حملت يف
جوانحها كل �أفراح و�أو جاع
و�أحزان العراقيني .ينظر غائب
اليوم �إىل بغداد فريى نف�سه
غريبًا يف مدينة يريد لها ا�صحاب
ال�سلطة �أن تعي�ش زمن القرون
الو�سطى ..ونلمح مالمح وجهه
املحبب �إىل النف�س فنقر�أ فيه
احلزن على �أيام م�ضت و�أحالمًا
ممتزجة ب�آمال العراقيني ،ينظر
غائب يف حزن ،وهو يرى عاملًا
�أ�صبح فيه نكران اجلميل هو
اللغة ال�سائدة  ،مت�سائلاً �أين
الوطن؟�..أين الذين يتذكرون
�أن يف هذه املدينة عا�ش و�أحب
وكتب رجل ا�سمه غائب طعمة
فرمان كان جري ًئا و�شجاعً ا .

ما�س القي�سي

كتاب ��ه املعن ��ون "مو�سيق ��ى ال�شع ��ر
العرب ��ي قدمي� � ِه وحدي ِث� � ِه /درا�س ��ة
وتطبيق يف �شع � ِ�ر ال�شطرين وال�شعر
احل� � ِّر" اىل اللغ ��ة الفار�سي ��ة وق ��ام
بالرتجم ��ة الدكت ��ور ح�س�ي�ن يو�سف،
يذك ��ر ان الدكتور عبد الر�ضا علي يعد
واحدا من ابرز نقاد االدب يف العراق،
ا�ص ��در العديد من امل�ؤلفات عن �شعراء
احلداث ��ة يف الع ��راق ،ال�سياب ونازك
املالئك ��ة والبياتي ،كم ��ا اهتم بدرا�سة
�شعر حممد مهدي اجلواهري.

له ��ا �صيغ ��ة تعاط ��ي خمتلفة م ��ع �أزم ��ة كورونا،
وجمري ��ات حي ��اة يومي ��ة �أك�ث�ر فائ ��دة يف فرتة
احلظر واحلجر املن ��زيل ،تطلعنا عليها بنف�سها،
االكادميي ��ة والناق ��دة نادي ��ة هن ��اوي ،اذ �أجرت
"املدى" معها احلوار التايل:
■ ماذا تعلمنا �أزمة كورونا؟
 الت�أقلم مع احلي ��اة االلكرتونية ال�سربانية هو�أهم در�س تعلمه �إن�سان القرن احلادي والع�شرين
م ��ن كورونا الت ��ي دلتنا عل ��ى � ّأن حياتنا الراهنة
والقادمة لن تعود كما كانت عليه من قبل.
■ ماهي الربامج التي تتابعينها خالل احلظر؟
 ق�س ��م م ��ن وقت ��ي �أخ�ص�صه للق ��راءة والبحث،والق�سم الآخر لطالب الدرا�سات الأولية والعليا
�إ�شراف ��ا وتدري�س ��ا ع ��ن بع ��د ،و�إذا اتي ��ح يل �أن
�أ�شاهد برناجما ف�إنه عادة ما يكون ثقافيًا.

الطقس

■ كيف تق�ضني يومك؟
 جدويل اليومي مت�أقلم مع احلجر املنزيل وهومتوزع بني القراءة والكتابة ومتابعة ال�صفحات
الثقافي ��ة للجرائ ��د اليومية العراقي ��ة والعربية،
ف�ض�ل�ا عن حما�ضراتي الثقافية الأ�سبوعية التي
�أبثه ��ا كل ي ��وم جمعة مبا�ش ��رة من(من�ب�ر املر�أة
الثقايف).
■ ماذا تقر�أين خالل احلظر؟
مل يختل ��ف برنام ��ج قراءات ��ي االلكرتوني ��ة
والورقية بعد احلظر عنه قبل احلظر؛ يف الأدب
عامة والنقد خا�صة وكذلك الفل�سفة.
■ هل ي�ساعدنا احلظر يف تخطي كورونا؟
 بالت�أكي ��د احلظ ��ر عام ��ل مهم م ��ن عوامل احلدم ��ن الأ�صاب ��ة بالفايرو�س لكن احلظ ��ر اجلزئي
مفيد �أك�ث�ر من احلظر الكلي كون ��ه يقلل خماطر
التقارب االجتماعي م ��ن جانب ،ويجعل احلجر
ً
و�ضغطا عل ��ى كاهل الفرد من
املن ��زيل �أقل وط�أة
جانب �آخر.

■ الكت ��اب والتلفزي ��ون ومواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي �أيهم كان الأقرب �إليك؟
 الكت ��اب �أق ��رب م ��ن كل قري ��ب ،وبع ��ده ي�أت ��يالفي�سب ��وك؛ �أم ��ا مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
الأخ ��رى فلم �أع ��ود نف�سي عليه ��ا ،ال قبل احلظر
وال بعده.
■ م ��اذا تتمن�ي�ن عل ��ى احلكوم ��ة ملواجه ��ة

الفايرو�س؟
 تهيئ ��ة امل�ستلزم ��ات املطلوب ��ة لت�ضيي ��ق نطاقالع ��دوى م ��ن قبي ��ل توفري �أجه ��زة ك�ش ��ف مبكر
عن املر�ض وايج ��اد العالجات املنا�سبة وتوزيع
متطلب ��ات الوقاية ال�شخ�صية ب�شكل جماين على
املواطنني.
■ هل متار�سني الريا�ضة؟
 �أع� � ُّد الق ��راءة والكتاب ��ة والبح ��ث واملطالع ��ةريا�ضة روحية وبدنية معًا.
■ ن�صيحتك ملواجهة الفايرو�س؟
 الثق ��ة بالل ��ه وبالنف� ��س يك�سبان الف ��رد املناعةالالزمة.
■ �آخر كتاب قر�أته و�آخر فلم �شاهدته؟
 انتهي ��ت م�ؤخ� �رًا م ��ن ق ��راءة رواي ��ة اجلب ��لال�سح ��ري لتوما�س م ��ان .وع ��دد �صفحاتها �ألف
�إال خم�سً ��ا ،ومو�ضوعه ��ا مر� ��ض قات ��ل ،وتدور
�أحداثه ��ا يف م�صح لال�ست�شف ��اء عرفته �أملانيا يف
مرحلة ما من تاريخها احلديث.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احلرارة �ستنخف� ��ض قليال عن معدالته ��ا ليوم ام�س،
م�شم�سا.
و�أن اجلو �سيكون
ً

■ �إىل متى �سي�ستمر احلظر اجلزئي؟
 ذل ��ك رهن بوعي املواط ��ن و�شعوره االخالقيبامل�س�ؤولي ��ة اخلا�ص ��ة والعام ��ة يف مواجه ��ة
الوباء.
■ كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
 �سيك ��ون عاملً ��ا بنظ ��ام معت ��ل وخمت ��ل ماد ًي ��او�أخالقيًا.
■ هل ي�سبب احلظر تذمرا لك؟
 ال �أب� �دًا ..ويقي ًن ��ا لي�س مث ��ل العراقي من يقدرعل ��ى الت�أقل ��م؛ وه ��و ال ��ذي واجه �أزم ��ات �شتى،
�أثبت يف جميعها �أنه �سيد الت�أقلم.
■ هل حاولت خرق احلجر؟
 ال ..ب ��ل �أن ��ا �أح ��اول ا�ستثم ��اره يف م�سائ ��لنافعة.
■ اكرث �صديق �أو �صديقة توا�صلت معهما؟
 اتوا�ص ��ل م ��ع املقرب�ي�ن م ��ن الأ�سات ��ذة وكذلكط�ل�اب البحث الذي ��ن هم يف توا�ص ��ل دائم معي
واتفقد �أحيانا �أحوال بع�ض الأ�صدقاء.
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