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الوطنية،  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  حــددْت 
أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة 
مع  توافقًا  السادسة صباحًا،  الساعة  إلــى  مساًء 
زيادة ساعات النهار، وفي حني وافقت على دخول 
مـــادة (األوكــســجــني) مــن املــنــافــذ الــحــدوديــة كــافــة، 
الــيــه وزارة الصحة  وأقــــرت اســتــيــعــاب مــا تــحــتــاج 
من املالكات الطبية، عن طريق التعيني أو التعاقد، 

تــمــت املــوافــقــة عــلــى تهيئة الــتــخــصــيــصــات املــالــيــة 
الالزمة لــوزارة الصحة عن طريق املناقلة ملواجهة 
جائحة كــورونــا. يــأتــي ذلــك فــي وقــت أطلقت فيه 
منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع وزارة الصحة 
كوفيد19-  بجائحة  كبيرة  توعية  حملة  العراقية، 
العالية ومعدالت  الخطورة  ذات  املناطق  تستهدف 

اإلصابة املرتفعة في العاصمة بغداد.
الكاظمي،  الـــوزراء مصطفى  وقــال رئيس مجلس 
خالل ترؤسه، أمس االثنني، اجتماع اللجنة العليا 

لــلــصــحــة والــســالمــة الــوطــنــيــة: إن «الــتــحــدي الـــذي 
هو  كــورونــا  مواجهة جائحة  فــي  الــعــراق  يواجهه 
التي  اإلداريـــة  تحٍد غير مسبوق، كشف األخــطــاء 
تــراكــمــت عبر ســنــوات مــن ســوء اإلدارة، وهــو ما 
زاد من املصاعب واآلالم»، مؤكدًا أن «هذا التحدي 
جــعــلــنــا أمــــــام خـــيـــار واحـــــــد، هــــو الـــعـــمـــل الــــــدؤوب 
املواجهة وتسخير اإلمكانيات  واملتفاني من أجل 
انتشار  الحد من  للمصابني، وألجــل  كافة، خدمة 
املـــرض».  وكــان مدير الصحة العامة فــي الـــوزارة 

ــــب، فــــي تــصــريــح  ريـــــــاض عـــبـــد األمـــــيـــــر، قــــد طــــال
لـ“الصباح“، في حال عدم تطبيق الحظر الشامل، 
باتخاذ إجراءات أخرى داعمة للنظام الصحي من 
خالل زيــادة عدد الردهات واألســرة، بحيث تكون 
أنــه مــن املتوقع  كافية ألعـــداد اإلصــابــات، السيما 
أن تصل اإلصــابــات ألكثر من 5000 حالة مطلع 
األسبوع املقبل. وفي حني عزا الوكيل الفني لوزارة 
في  الــذي حصل  النقص  الجميلي  حــازم  الصحة 
مادة االوكسجني إلى سوء إدارة، فضال عن وجود 

تدخالت خارج إرادة املؤسسات الصحية، مؤكدًا 
توفرها حاليًا في املؤسسات الصحية، اعلن مدير 
زيــادة  الحجامي  بغداد، جاسب  في  الكرخ  صحة 
كورونا  بفيروس  املصابني  على  املتشافني  عــدد 

في دائرته لليوم الثاني على التوالي.
وكــانــت وزارة الــصــحــة، قــد اعــلــنــت خـــالل املــوقــف 
الوبائي اليومي الذي اصدرته أمس، ان عدد حاالت 
انحاء  بلغ 1852 حالة، موزعة بني جميع  الشفاء 

البالد. 

يحيي العراقيون اليوَم الثالثاء، الـ 30 من حزيران، 
ـــــورة الــعــشــريــن  ذكـــــرى مـــــرور 100 عــــام عــلــى ث
التحررية في سنة 1920، التي اندلعت في البداية 
بمحافظة  البطلة  الرميثة  مدينة  الــثــورة؛  بمعقل 
ــــفــــرات األوســـــط  ــتــعــم جــمــيــع مـــنـــاطـــق ال املـــثـــنـــى، ل

مسندة  األصــيــلــة،  العربية  بعشائرها  والــجــنــوب 
بــفــتــوى الــجــهــاد ضــد االحــتــالل االنــجــلــيــزي التي 
األشــرف،  النجف  في  الدينية  املرجعية  أصدرتها 
تاريخ  وســيــاســيــون  بــرملــانــيــون  يستذكر  وبينما 
ــــثــــورة؛ طـــالـــبـــوا الــحــكــومــة بـــاتـــخـــاذ يــــوم الـــثـــورة  ال
مناسبة وطنية، لتبقى نقطة مضيئة خالدة على 
مر األجيال.  رئيس لجنة التعايش السلمي عبود 
العيساوي، وحفيد الشيخ عبود آل عنيد، أحد قادة 
ثورة العشرين، قال لـ «الصباح»: إن «ذكرى ثورة 

العشرين تأتي لتخلد تاريخًا مهمًا من صفحات 
العراقي،  والعشائري  الشعبي  والتالحم  النضال 
العراقيني  انطلق وتكّون بشكل فطري لدى  الــذي 
لــرفــض االســتــعــمــار واالحـــتـــالل، وهـــي دلــيــل على 

الوحدة والحس الوطني لدى جميع العراقيني».
ــــحــــكــــومــــة والــــجــــهــــات  وطـــــالـــــب الـــــعـــــيـــــســـــاوي، «ال
واملــــؤســــســــات املـــعـــنـــيـــة بـــوضـــع بـــرنـــامـــج ســريــع 
يأخذ  املــئــويــة،  العشرين  ثــورة  بــذكــرى  لالحتفال 
بث  عبر  وذلــك  الصحية،  الظروف  االعتبار  بنظر 

االفالم الوثائقية عن تاريخ هذه امللحمة النضالية»، 
قــرار يعتبر  الى إصــدار  الثالث  «الرئاسات  داعيا 
ذكـــــرى هــــذه الـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــكــبــرى مــنــاســبــة 
ندى  املستقلة  النائب  قالت  جانبها،  من  وطنية». 
لـ «الصباح»: إن «انتفاضة عشائر  شاكر جودت 
الـــعـــراق فـــي ثـــــورة الــعــشــريــن، كـــانـــت دلـــيـــال على 
امتداد  وهــي  البلد،  أبناء  ووحــدة  الوطني  التالحم 
لتاريخ  يعيد نفسه في تحقيق  االنتصارات على 
أرض العراق وطرد االرهابيني واالنتصار عليهم».

بدوره، قال شاكر حمزة األعاجيبي (أحد أحفاد 
رجاالت الثورة)، والذي يحتفظ بعدد من اللقاءات 
مـــع مــعــاصــريــن لـــثـــورة الــعــشــريــن، فـــي حــديــث لـ 
«الصباح»: «لقد لعبت ثورة العشرين دورًا كبيرًا 
فـــي رســــم مــالمــح املــســتــقــبــل الــســيــاســي لــلــعــراق 
والدولة العراقية املعاصرة، التي توجت بتأسيس 

الحكم الوطني في العراق عام 1921».  

تفاصيل موسعة في الصفحات الداخلية

ـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  الــعــمــل وال دعــــْت وزارة 
الـــى االســـــراع بتطبيق  الــعــالقــة  الــجــهــات ذات 
في  إسهامًا  االعانات،  لرواتب  الجديد  السلم 

رفع الواقع املعيشي لألسر الفقيرة. 
وقــال وزيــر العمل عــادل الركابي في حديث 
لـ»الصباح»: ان السلم الجديد  ادلــى به  خاص 
لـــــرواتـــــب شــبــكــة الـــحـــمـــايـــة، وجـــــد لــتــحــســني 
منها،  املستفيدة  للشرائح  املعيشي  الوضع 
ــيــس لــديــهــا  ــفــقــيــرة الـــتـــي ل الســيــمــا االســـــر ال
 مـــوظـــف أو راتــــــب مــــن الــــدولــــة ســـــوى راتــــب

االعانات.
وذكر انه عقد اجتماعا موسعًا مع مسؤولي 
هــيــئــة الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة بـــــالـــــوزارة، من 
من  الــفــقــيــرة  الطبقة  إنــصــاف  مناقشة  أجـــل 
مــســتــفــيــدي الــحــمــايــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــاقــي 
عنى بها الــوزارة، بما 

ُ
الشرائح االخرى التي ت

يضمن تحقيق العدالة االجتماعية.
وطالب الركابي الجهات ذات العالقة، بضرورة 
املعيشي  الــوضــع  لتحسني  الــــوزارة  مساندة 

لــلــمــســتــفــيــديــن، وخــــاصــــة بـــعـــد املـــطـــالـــبـــات 
املــســتــمــرة بــرفــع ســقــف اإلعــانــة االجتماعية 
للحد االدنـــى، مــن خــالل تطبيق سلم سقف 
الحماية االجتماعية رقم  اإلعانة وفق قانون 
الحماية  رواتـــب  ان  مــؤكــدا   ،2014 لسنة   11
االجتماعية، بحسب السلم املعمول به حاليا، 
من  وهناك جهود حثيثة  الــعــام،  لهذا  مؤمنة 
اجــــل تـــوزيـــع الــــرواتــــب شــهــريــًا بــــدال مـــن كل 

شهرين. 
وبني انه تم التعاون مع رئيسة اللجنة العليا 
بـــغـــداد، القاضية  لــلــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة فــي 
افــراح فــاروق، لإلسراع في حسم قضية من 
هم مستحقون للرواتب، من اجل ابعاد غير 
املستحقني منهم، بما يضمن انصاف االسر 
الحماية  قــانــون  فــقــرات  عــادا بعض  الفقيرة، 
االجتماعية، ظاملة لكثير من االسر املستحقة 
لــراتــب االعــانــة، مــؤكــدا ان وزارتـــه تعمل على 
تعديلها لتحقيق العدالة االجتماعية، السيما 
انــه تــم رفــع عــدد مــن التعديالت الــى الجهات 
املعنية، التي دعاها الى االســراع في تعديلها 
مجلس  قبل  مــن  عليها  التصويت  اجــل  مــن 

النواب.

الوان من الشورجة ... تصوير نهاد العزاوي

املــائــيــة عــن مخاطبة  املــــوارد  أفــصــحــْت وزارة 
ــتــركــي مـــن اجــــل اجـــــراء مــحــادثــات  الــجــانــب ال
بــشــأن ضــمــان حــصــة الـــعـــراق املــائــيــة، بينما 
الجوفية  املياه  اعــداد دراســة الستثمار  اكــدت 

في املناطق الصحراوية.
وقال الوزير مهدي رشيد مهدي في تصريح 
ــــــوزارة طــلــبــت مــن الــجــانــب  لـــ»الــصــبــاح»: ان «ال

الــتــركــي اجــــراء مــحــادثــات بــشــأن ســد اليسو 
مــن دون  الــســد،  لتشغيل  لــالتــفــاق على خطة 
ــــعــــراق املـــائـــيـــة وضـــمـــان  االضــــــــرار بــحــصــة ال

حقوقنا من املياه».
تأثير سلبي  لــه  «الــســد سيكون  ان  واضـــاف 
كبير في نهر دجلة بعد اكتمال عملية امللء، 
اذ سيبدأ التأثير املباشر خالل املواسم املقبلة 
وليس له تأثير في الوقت الحالي لوجود خزين 

كبير من املياه».  

االعــــــمــــــار  وزارة  أكــــــمــــــلــــــْت 
العامة،  والــبــلــديــات  واالســكــان 
تصاميم االراضي التي تعتزم 
بغداد  مــواطــنــي  بــني  توزيعها 
مـــؤكـــدة رفعها  واملــحــافــظــات، 
الى مجلس الوزراء للمصادقة 

البلديات  مــديــر  وقـــال  عليها. 
العامة في الوزارة علي حسني 
االمــيــر بتصريح خــاص  عــبــد 
ادلى به لـ»الصباح»: إن مديريته 
اطلقت خــالل شهر  قــد  كانت 
كانون االول املاضي، استمارة 
الــكــتــرونــيــة لــلــتــقــديــم مــن أجــل 
الحصول على قطع االراضــي 

رقم  القرار  بموجب  السكنية، 
الــــخــــاص   2019 لـــســـنـــة   70
الفئات  بــني  االراضـــي  بتوزيع 
وفي  استثناء،  دون  مــن  كافة 
املــدن واالقضية  جميع مراكز 
والنواحي، مع تحديد املساحة 

والسعر لكل فئة.

}

لجنة العمل والشؤون  أقرْت 
االجتماعية والهجرة واملهجرين، 

بصعوبة غلق ملف النزوح خالل هذا 
العام، بينما انجز صندوق املناطق 

املتضررة من العمليات االرهابية 
دليال لدعم الوضع االنساني في تلك 

املناطق.
وافادت عضو اللجنة خالدة خليل 
في تصريح خصت به «الصباح»، 
بأنه «ال يزال هناك مليون ونصف 
مليون نازح في املخيمات، معربة 
عن املها بأن تهتم الحكومة بهذا 

امللف، واالسراع بعودة املواطنني الى 
ديارهم، السيما أهالي قضاء سنجار 
الذين مضى على نزوحهم 6 سنوات، 

بالرغم من االوضاع الصعبة التي 
يعانونها في املخيمات“.

واضافت: ”من الصعوبة غلق ملف 
 ان 

ً
النزوح خالل هذا العام“، مؤكدة

”هناك العديد من املعوقات التي تمنع 
غلق هذا امللف، منها اعادة اعمار 

املدن“.
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مخاطبة  عــن  املائية  املـــوارد  وزارة  أفصحت 
الــجــانــب الــتــركــي، مــن أجــل إجـــراء محادثات 
بــشــأن ضــمــان حصة الــعــراق املــائــيــة، بينما 
اكدت اعداد دراسة الستثمار املياه الجوفية 

في املناطق الصحراوية.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر مــــهــــدي رشــــيــــد مــــهــــدي فــي 
"الــــوزارة طلبت من  ان  لـــ"الــصــبــاح":  تصريح 
اجــراء محادثات بشأن سد  التركي  الجانب 
اليسو، لالتفاق على خطة لتشغيل السد من 
دون االضرار بحصة العراق املائية، وضمان 

حقوقنا من املياه".
تأثير سلبي  له  "السد سيكون  أن  واضــاف 
كــبــيــر عــلــى نــهــر دجــلــة بــعــد اكــتــمــال عملية 
امللء، اذ سيبدأ التأثير املباشر خالل املواسم 
الحالي  الوقت  له تأثير في  املقبلة،ولن يكون 
الى  املــيــاه"، مشيرا  لــوجــود خزين كبير مــن 
ان "هــدف الـــوزارة االســاس هو التوصل الى 

اتفاق ُمرٍض الطرفني".
وكشف مهدي عن "وجود بوادر ايجابية من 
توجد  إذ  املــلــف،  هــذا  بشأن  التركي  الجانب 
الجميع  تلزم  البلدين  بني  مشتركة  مصالح 
بالجلوس الى طاولة الحوار لغرض التوصل 

الى اتفاق".
في  الجوفية  املــيــاه  استثمار  يخص  وفيما 
املناطق الصحراوية والبادية الغربية، افصح 
وزيــــر املـــــوارد عــن دراســــة الســتــثــمــار املــيــاه 
الــجــوفــيــة املـــتـــجـــددة ذات الــنــوعــيــة الــعــالــيــة"، 
مــوضــحــا ان "اســتــثــمــارهــا ســيــكــون عــامــال 

مساعدا في احياء وتوسيع الرقعة الزراعية 
في املناطق الصحراوية". 

الـــوزارة الكبير على "استثمار  واكــد حــرص 
الخزين  في  التؤثر  التي  املتجددة  املياه  تلك 
ـــنـــوع في  الــســتــراتــيــجــي مـــن نــاحــيــة الــكــم وال
االستخدامات الكثيرة،والسيما في املجاالت 

الزراعية".
وبشأن خطط الوزارة النشاء سدود جديدة، 
افـــاد بـــأن "وزارتـــــه وضــعــت اولـــويـــات ضمن 
بعض  تنفيذ  مقدمتها  فــي  عملها،  مــنــهــاج 
الــســدود لــزيــادة الــطــاقــة الــخــزنــيــة مــن املــيــاه, 
الدين،  محافظة صــالح  فــي  مكحول  ومنها 

وهو مشروع يحظى باهتمام رئيس الوزراء 
اطــار  فــي  يدخل  لكونه  الكاظمي,  مصطفى 
الطاقة الخزنية من  ضروريات خطط زيــادة 

املياه". 
ونــوه بــأن "ســد مكحول سيعمل على خزن 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن املـــيـــاه بــطــاقــة قـــد تصل 
الى  الــى ثالثة مــلــيــارات متر مكعب, اضــافــة 
االســـتـــخـــدامـــات االخــــــرى فـــي مـــجـــال تــولــيــد 
الطاقة الكهربائية, وسيكون عامال مساعدا 
فــي حــمــايــة الــعــاصــمــة بــغــداد مــن تعرضها 
ملوجة الفيضانات التي تأتي من الزاب االعلى 

واالسفل وسد املوصل".

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
الصداقة  عــالقــات  تطوير  ضـــرورة 
مــع االتــحــاد األوروبـــــي، بما يسهم 
السالم  ترسيخ  جهود  تعزيز  فــي 

في املنطقة والعالم.
وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، 
أن رئيس الجمهورية استقبل أمس 
فــي قصر بــغــداد، ســفــراء عــدٍد من 
الدول األوروبية لدى العراق، وجرى 
خـــالل الــلــقــاء، بــحــث الــعــالقــات مع 

الــــدول األوروبـــيـــة وســبــل تعزيزها 
على  والتأكيد  املجاالت،  في جميع 
العراق  سيادة  على  الحفاظ  أهمية 
 
ً
وحــمــايــة أمــنــه واســتــقــراره، فضال
عـــن اســتــعــراض آخـــر املــســتــجــدات 

السياسية في العراق واملنطقة".
وأكــــــد صــــالــــح، بــحــســب الـــبـــيـــان، " 
أهــمــيــة تــطــويــر عـــالقـــات الــصــداقــة 
مــع االتــحــاد األوروبـــــي، بما يسهم 
السالم  ترسيخ  جهود  تعزيز  فــي 
"بدور  والعالم"، مشيدًا  املنطقة  في 

االتحاد في الحرب ضد اإلرهاب".
أن  إلــى  الجمهورية،  رئيس  وأشـــار 

"العراق ينظر باهتمام بالغ لتطوير 
مع  االقتصادية  والشراكة  التعاون 
 للمصالح 

ً
الـــدول األوروبـــيـــة، خــدمــة

"ضــرورة  على  مــشــددًا  املشتركة"، 
ملواجهة  املشترك  والعمل  التنسيق 
تــداعــيــات جائحة كــورونــا وآثــارهــا 

في األوضاع االقتصادية".
الـــســـفـــراء، دعمهم  بـــدورهـــم، جـــدد 
ــــــعــــــراق واســــــتــــــقــــــراره،  لــــســــيــــادة ال
اإلرهاب،  وااللتزام بجهود محاربة 
وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون ملـــواجـــهـــة وبـــاء 
 كـــــــورونـــــــا بــــمــــا يــــضــــمــــن ســـالمـــة 

الشعوب.

أكــمــلــت وزارة االعـــمـــار واالســــكــــان والــبــلــديــات 
العامة، تصاميم االراضي التي تعتزم توزيعها 
رفعها  واملحافظات، مؤكدة  بغداد  مواطني  بني 

الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وقـــال مــديــر الــبــلــديــات الــعــامــة فــي الـــــوزارة علي 
حــســني عــبــد االمــيــر بــتــصــريــح خـــاص ادلــــى به 
خالل  اطلقت  قد  كانت  مديريته  إن  لـ"الصباح" 
شهر كانون االول املاضي، استمارة الكترونية 
بموجب  السكنية،  االراضــي  قطع  للتقديم على 
بتوزيع  الــخــاص   ،2019 لسنة   70 رقـــم  ــقــرار  ال
االراضــي بني الفئات كافة بدون استثناء، وفي 
جميع مــراكــز املـــدن واالقــضــيــة والــنــواحــي، مع 

تحديد املساحة والسعر لكل فئة.
عــن  ــــي  االجــــمــــال املـــتـــقـــدمـــني  عــــــدد  أن  واردف 
طريق هــذه االســتــمــارة خــالل ثالثة اشــهــر، بلغ 
بغداد  بــني  مــوزعــني  و448،  الفًا  و148  مليونني 
واملحافظات، مفصحًا عن انجاز املديرية، ومن 
خالل فروعها باملحافظات، تصاميم االراضي، 
وسلمتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، 

وسيتم البت بها قريبا.
في السياق نفسه، ذكر عبد االمير ان مديريته 
ـــدوائـــر الــبــلــديــة  ـــى ال ســلــمــت اســـمـــاء املــتــقــدمــني ال
باملحافظات كافة، اذ تعكف االخيرة حاليا على 
تنفيذ االجراءات الفنية واالدارية لالعالن عن تلك 
االراضــي، ليجري بعدها فرزها وتخصيصها 
 بحسب محافظته، مؤكدا انجاز 

ّ
للمتقدمني كل

كامل ملف توزيع االراضي قريبا.
الى ذلك افاد مدير مديرية بلديات بغداد ياسر 
الــقــريــشــي فـــي حـــديـــث خــــاص لــــ"الـــصـــبـــاح"بـــأن 
ووزارة  بــغــداد  محافظة  بــني  مستمر  التنسيق 
االعمار إلنجاز توزيع االراضي، بموجب القرار 
رقم 70، مبينا ان عملية االعالن عن االراضي، 
بــاالســتــثــمــار،  الــتــنــفــيــذ  عــلــى  احــالــتــهــا  ستليها 
لتنفيذ  كافية  وجـــود تخصيصات  لــعــدم  نــظــرا 

الوحدات.
واضاف ان املستثمر لن يكلف الدولة اي مبالغ، 
كــمــا ان املــبــالــغ الــتــي ســتــســدد الــــى املــســتــثــمــر، 
ستكون من سعر شراء االرض الذي سيدفعه 
املواطن، وبالتالي لن تكون هناك اي زيادة بسعر 
االرض الذي حدده القانون، ومن خالل اتفاق مع 

املستثمرين بذلك.

أكــــد مــمــثــل صـــنـــدوق األمــــم املــتــحــدة لــلــســكــان فـــي الـــعـــراق، 
اوليريمي سوجنرو، دعم العراق في اجراء التعداد السكاني، 
مبينا ان التعداد القادم سينفذ الكترونيا في جميع مراحله 

باستخدام األجهزة اللوحية. 

وذكـــر ســوجــنــرو، أن "صــنــدوق االمـــم املــتــحــدة للسكان هو 
الــتــعــدادات  تنفيذ  فــي  الــــدول  بــدعــم  املعنية  الــدولــيــة  املنظمة 
وتــعــاون شامل  دعــم  برنامج  هناك  الــعــراق  ففي  السكانية، 
الصندوق  أن  الــى  مشيرا  التخطيط،  ووزارة  الصندوق  بني 
يقوم بموجبه بتقديم الخبرة الفنية ألوجه التعداد املختلفة، 
والــخــبــراء  املستشارين  مــن  عــدد  مــع  التعاقد  فــي  ال سيما 
فــــي مــــجــــاالت اعـــــــداد الـــخـــطـــة الـــشـــامـــلـــة لـــلـــتـــعـــداد، وتــطــويــر 

منهجيات العمل االلكتروني، اذ ان التعداد املقبل في العراق 
األجهزة  باستخدام  مراحله  جميع  فــي  الكترونيا  سينفذ 
املعلومات  منظومة  في  العمل  وتطوير  اللوحية(التابليت)، 

الجغرافية، وفي تناقل البيانات الكترونيا". 
واضـــــاف ان " الـــصـــنـــدوق يــقــوم بــمــوجــب مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
اجــهــزة ومــعــدات  تــوريــد  بــدعــم  التخطيط،  مــع وزارة  املوقعة 
لــنــظــم املــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة، ولــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات، 

ـــقـــدرات الــوطــنــيــة لــلــمــالكــات االحــصــائــيــة   كــجــزء مــن بــنــاء ال
العراقية".

 واوضـــح، ان "الــصــنــدوق نظم عـــددا مــن زيـــارات العمل الى 
الحديثة  املنهجيات  على  للوقوف  واالردن،  مصر  مــن  كــل 
املستخدمة في تنفيذ العد االلكتروني، وفي ضوء ذلك تمكن 
للتعداد،التي  الشاملة  الخطة  صياغة  مــن  املــركــزي  الجهاز 

صادق عليها مجلس الوزراء".

األهلية،  والكليات  الجامعات  االثنني،  أمــس  النيابية،  التعليم  لجنة  دعــت 
إلى تخفيض األجور الدراسية بما ال يقل عن 30 % . وقال عضو لجنة 
إنه ”بموجب  النيابية رياض املسعودي في تصريح صحفي:   التعليم 
القانون 25 لسنة 2016، فإن الجامعات والكليات األهلية مستقلة اداريا 
وماليا، وال سلطة لوزارة التعليم عليها بعد نفاذ هذا القانون“. وأضاف 
أن ”الكثير من الطلبة لم يسددوا ما بذمتهم من اجور دراسية بسبب 
االوضاع التي تمر بها البالد، مما دفع إدارات الجامعات والكليات األهلية 
الى االمتناع عن دفع املستحقات املالية لالساتذة“.واشار املسعودي الى 
انه ”ليس أمام الطلبة والجامعات األهلية سوى تطبيق مقترح تخفيض 
ما ال يقل عن 30 % من األجــور الدراسية، ومــا يتبقى يتم دفعه على 

شكل دفعتني، وبهذا يتم دفع رواتب التدريسيني“.

طالبت لجنة التربية النيابية، رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي بإعادة صالحيات وزارة التربية إلى املركز . 
التربية  "لجنة  أن  "الصباح"،  تلقته  للجنة  بيان  وذكر 
النيابية تجدد دعوتها بإعادة الصالحيات الى وزارة 
الــتــربــيــة، اشــــارة الـــى احــكــام املــــادة (12) مــن قــانــون 
التعديل الثالث لقانون املحافظات غير املنتظمة باقليم 
 (1) الفقرة  ألغت نص  التي  لسنة 2018،   (10) رقــم 
من البند (اوال) من املادة (45) من قانون املحافظات 

غير املنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 املعدل"، 
مبينة أنها "ألزمت وزير التربية تفويض الصالحيات 
يــصــدرهــا مجلس  تــصــدر بتعليمات  الــتــي  الـــالزمـــة، 
الوزراء" . واضاف البيان، أن "لجنة التربية تطالب بأن 
تكون إحدى ركائز االصالحات في حكومة رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، هي إعادة ارتباط دوائر 
الــتــربــيــة فــي املــحــافــظــات بــــوزارة الــتــربــيــة، وان يكون 
صــاحــب الــعــالقــة املــعــنــي هــو وزيـــر الــتــربــيــة، ملــا ثبت 
الى  الصالحيات  نقل  في ما سبق من فشل عملية 

املحافظات وتأثر العملية التربوية بهذا القرار".

الــداخــلــيــة أمــس  شــنــت مـــفـــارز اســتــخــبــارات وزارة 
االثنني، حملة ضد مستغلي جائحة كورونا، اسفرت 
عن إلقاء القبض على متهم باحتكار اجهزة منظم 
األوكــســجــني، وآخــــر بــبــيــع أســطــوانــات األوكــســجــني 

بأسعار مرتفعة وسط بغداد.
وذكرت وكالة االستخبارات، في بيان تلقت " الصباح 
من  استخباراتية  ملعلومات  "استنادا  منه:  نسخة   "
قــبــل املـــصـــادر، ألــقــت مـــفـــارز وكـــالـــة االســتــخــبــارات 
ببيع  املتهمني  أحــد  على  القبض  الداخلية  وزارة  في 

املستلزمات الطبية في شارع السعدون". واوضحت 
األوكسجني  منظم  جهاز  باحتكار  يقوم  "املتهم  أن 
لغرض بيعه بأسعار مضاعفة في األيام املقبلة، إذ 
تم ضبط 150 قطعة من الجهاز اعــاله، فضال عن 
إلقاء القبض على متهم آخر يقوم ببيع اسطوانات 
ديــنــار، مستغال  ألــف  بمبلغ خمسمئة  األوكــســجــني 
الــوضــع الصحي الـــذي يمر بــه الــبــلــد". وتــابــعــت، "تم 
املشهود،  بالجرم  مكتبه  داخــل  عليه  القبض  إلــقــاء 
وضــبــط 5 قــنــانــي اوكــســجــني مــحــتــكــرة، وتـــم ضبط 
املواد الطبية بمحضر ضبط اصولي وإحالة املتهمني 

على الجهات املختصة".

الكترونية  منصة  االجــتــمــاعــيــة،  والـــشـــؤون  الــعــمــل  وزارة  أعـــدت 
للقضاء على حاالت الفساد.

ــــــوزارة فـــي بــيــان تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، ان دائـــــرة الــتــقــاعــد  وقـــالـــت ال
إلكترونية  منصة  بــإعــداد  قامت  للعمال،  االجتماعي  والضمان 
للقضاء على حاالت  املقبلة،  القليلة  األيــام  في  تمهيدًا إلطالقها 
الــفــســاد، ومــنــع مراجعة املــواطــنــني فــي ظــل تفشي وبـــاء كــورونــا 
ايضا، داعية املشاريع والشركات املسجلة إلى تحديث بياناتها 
يومني،  ملــدة  التسجيل سيكون  أن  البيان  واوضـــح  الــرابــط.  عبر 
والبيانات  مـــدار 24 ســاعــة،  مــتــوفــرة على  االســتــمــارة  أن  مبينة 

املحدثة سيتم استعمالها للدخول إلى املنصة اإللكترونية.
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 النيابية االكثر عددا» تعبير دستوري ورد في املادة 76 من الدستور، 
ُ
«الكتلة

حيث جاء في الفقرة (اوال) من هذه املادة: «يكلف رئيس الجمهورية، مرشح 
الكتلة النيابية االكثر عددًا، بتشكيل مجلس الوزراء، خالل خمسة عشَر يومًا 

من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.»
وهذه الفقرة هي احدى ثغرات الدستور، النها تضع معيارا نسبيا وليس ثابتا 
لقياس هذه الكتلة. فهي اكثر عددا من غيرها من الكتل البرملانية، ال غير! فقد 
تكون الكتلة االكثر عددا مؤلفة من 50 نائبا مثال اذا لم يحصل غيرها من 

الكتل على هذا الرقم.
ــــوزراء، وهــو اهم  ال ولــيــس مــن السليم ان يعطى حــق ترشيح رئــيــس مجلس 
منصب تنفيذي في الدولة العراقية، حسب املادة 78 من الدستور،  الى كتلة 

نيابية لم يحدد الدستور هويتها بشكل دقيق.
كان من املفروض، بل مازال من املفروض، ان يحدد قياس حجم الكتلة االكبر 
صاحبة هذا الحق، بحصولها على االغلبية املطلقة لعدد اعضاء البرملان، اي 
النصف زائد واحد، كما هو الحال في الدستور البريطاني غير املكتوب. الن 

هذا هو الفوز الحقيقي في االنتخابات.
اما الفوز بحفنة قليلة من املقاعد النيابية ال تصل الى االغلبية املطلقة، فهذا 

ليس فوزا حقيقيا بل هي حالة عليلة في الحياة السياسية. 
الــفــوز باالغلبية املطلقة، حــني تــكــون هــي املــعــيــار الحدي  ولــعــالج حــالــة عــدم 
لتشخيص الكتلة االكبر، فهناك حالن او مخرجان: اما اعادة االنتخابات، او 
-وهــذا ما جرت العادة عليه- تشكيل حكومة ائتالفية من حزبني على االقل 
للوصول الى االغلبية البرملانية املطلقة. وفي الدول الديمقراطية السليمة، فانه 
من النادر ان تسفر االنتخابات النيابية عن هذه الحالة بسبب طبيعة النظام 
الحزبي املعمول به في هذه الديمقراطيات، والذي ينطوي على عدد قليل من 

االحزاب الرئيسة.
(حزبان في الواليات املتحدة، و 3 احزاب في بريطانيا).

اما في العراق، فلم يتوفر احساس بوجود هذه املشكلة سوى عند التصويت 
«االغلبية  الــى  الحكومة  تحتاج  فــســوف  االكــبــر.  الكتلة  مــرشــح  على حكومة 
املطلقة» لعدد اصوات النواب للحصول على الثقة. ولهذا، فان القائمة االنتخابية 
الطامعة بامتالك حق الترشيح، (ويجب ان تكون شيعية حسب نظام الطائفية 
السياسية املعمول به في العراق)، تقوم بتجميع نواب اخرين حولها، لتكوين 
تحالف برملاني شيعي كبير يتفق على ترشيح 
ان  التجارب  اثبتت  وقــد  الـــوزراء.  رئيس مجلس 
هــذا التحالف هــش، مــؤقــت، ســرعــان مــا ينفرط 
عقده بعد التصويت على الحكومة. وعبثا حاول 
زعماء هذا التحالف الوهمي تحويله الى مؤسسة 

سياسية دائمة ومستقرة.
وهــنــا نــأتــي الـــى بــيــت الــقــصــيــد. ملــــاذا لــم يتمكن 
زعـــمـــاء «الــكــتــلــة االكـــبـــر» مـــن تــحــويــل تحالفهم 

الوهمي الى مؤسسة سياسية دائمة؟
يجب ان اكتب الجواب بصراحة مطلقة. والجواب 
جدا  الضيقة  والفئوية  الشخصية  االطــمــاع  هــو 
لزعماء الكتلة االكبر. فقد اصبحت الكتلة االكبر 
عبارة عن اقطاعيات سياسية يعززها االنتخاب 
شاكلة  على  مدمن،  «زعيم»  ويقودها  بالقائمة، 
الــرئــيــس مــدى الــحــيــاة. وكـــان مــن العسير جمع 
كلمة هؤالء االقطاعيني السياسيني على مرشح 
واملرجعية.  الخارجية  الــقــوى  تــدخــل  لــوال  واحـــد 
واصــبــح مــن بـــاب املــتــفــق عليه الــقــول ان رئيس 
الوزراء العراقي ال تصنعه االنتخابات، وال الكتلة 
االكــثــر عــــددا، انــمــا تصنعه الــنــجــف وواشــنــطــن 

وطهران.
النيابية  الكتلة  فقدت  االخيرة،  االنتخابات  وفي 
االكثر عــددا وجودها وخسرت دورهــا، فتم االتفاق على ترشيح عــادل عبد 
تجاوزا  مــن زعمائها،  ثالثة  او  اثنني  بــني  اتــفــاق شخصي  على  بناء  املــهــدي 

ملفهوم الكتلة االكبر الدستوري على عالته.
وحني استقال عادل عبد املهدي، تحت ضغط املتظاهرين وسوء فهمه لخطاب 
ثالثة  ترشيح  وتــم  تماما  التغطية»  «خــارج  االكبر  الكتلة  اصبحت  املرجعية، 
الروسية،  الروليت  لعبة  طريقة  على  ـــوزارة،  ال لرئاسة  التتابع  على  اشخاص 

وكان من نصيب الثالث، وهو مصطفى الكاظمي، الفوز باملنصب.
االن يحاول زعماء الكتلة االكبر التنصل من  ترشيح الكاظمي، وهذا اعتراف 
ضمني بفشلهم وانتهاء دورهم السياسي، الذي قد يسدل الستار عليه في 
االنتخابات املقبلة في عام 2022، في حال لم تجَر انتخابات مبكرة قبل هذا 
التاريخ، وهو االمر الذي يرجحه بعض املراقبني واملتابعني. يستطيع هؤالء ان 
يشكلوا كتلة برملانية معارضة االن.  لكن حتى هذا الخيار يبدو ضعيفا لعدم 
قدرة هؤالء على االتفاق حتى على املعارضة، فسوف يختلفون على رئاستها 
والناطق باسمها الخ. لقد فشل هؤالء في ادارة انفسهم، واالخطر من ذلك انهم 
فشلوا في بناء دولة حضارية حديثة قادرة على خدمة املواطنني، االمر الذي 
برر  لكنه  الفشل،  بهذا  احدهم  اعترف  وقد  التكويني.  ثقة محيطهم  افقدهم 
الفشل باسباب او سبب سخيف ولم يعترف بالحقيقة؛  بينما الذ االخرون 

بالصمت. آن لهم ان يتواروا عن االنظار. فقد انتهت اللعبة!

وافادت عضو اللجنة خالدة خليل في تصريح خصت 
بـــه «الـــصـــبـــاح»، بــانــه «اليـــــزال هــنــالــك مــلــيــون ونــصــف 
مليون نازح في املخيمات، معربة عن املها بان تهتم 
الحكومة بــهــذا املــلــف واالســــراع بــعــودة املــواطــنــني الى 
الــذيــن مضى  ديــارهــم، السيما اهــالــي قضاء سنجار 
التي  على نزوحهم 6 سنوات رغم االوضــاع الصعبة 

يعانونها في املخيمات».
النزوح خالل هذا  واضافت «من الصعوبة غلق ملف 
 ان «هنالك العديد من املعوقات التي تمنع 

ً
العام»، مؤكدة

التي تحررت  املــدن  غلق هــذا امللف منها اعــادة اعمار 
بسبب الحرب مع عصابات داعش االرهابية، في وقت 
الى  تحتاج  املنفلقة  والقنابل غير  االلغام  فيه  تــزال  ال 
جهود املؤسسات الحكومية واملنظمات الدولية لرفعها 

لضمان الحفاظ على ارواح املواطنني».
وتابعت ان «من ابرز املعوقات هي حماية تلك املناطق 
واعــادة  االرهابية،  للتنظيمات  الشرسة  الهجمات  من 
واملستشفيات  واملـــــدارس  والــخــدمــات  التحتية  الــبــنــى 
 انه «اضيف الى كل تلك املسببات الوضع 

ً
لها»، مؤكدة

االقتصادي والصحي السيئني».
وتــرى ان «العمل بــروح الفريق الــواحــد والــيــد الــواحــدة 
سيعجل بغلق امللف باسرع فرصة، اضافة الى الجهود 
الدولية التي يجب ان تبذل اضعاف ماكانت عليه في 

السابق العادة النازحني الى مناطقهم االصلية».
من جانبها، افــادت مستشارة التواصل في صندوق 
اعـــمـــار املـــنـــاطـــق املـــتـــضـــررة مـــاجـــدة ســلــمــان محمد 
الصندوق تضمن  اعده  الذي  «الدليل  بان  لـ»الصباح»، 
انواع البرامج كاملشاريع املدرة للدخل والصغيرة جدا 
النساء  مــثــل تجهيز  املــنــزل  فــي  الــعــمــل  عــلــى  وتعتمد 
بــمــكــائــن خــيــاطــة صــنــاعــيــة، وافــــــران خــبــز املــعــجــنــات 
والــحــلــويــات، ومــكــائــن تــريــكــو لــلــصــنــاعــات الــصــوفــيــة، 
اضـــافـــة الــــى الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة املــنــزلــيــة، وتــربــيــة 

الحيوانات مثل االبقار في املناطق الزراعية، 

املتوسطة  للدخل  اخـــرى  واضــافــت، «هــنــاك مــشــاريــع 
االلبان،  صناعة  ومعامل  التمور،  لتعليب  معمل  مثل 
صناعة  وورش  لــلــســجــاد،  الـــيـــدوي  الــنــســيــج  وورش 
التريكو،وورش خياطة، ومعاصر الزيتون والسمسم، 
اضافة الى مراكز التأهيل النفسي- االجتماعي نتيجة 
نينوى  مثل  بكاملها  محافظات  وبــقــاء  الــدائــر  العنف 
تــحــت وطــــأة داعــــش لــســنــوات طــويــلــة مــمــا تــســبــب في 

ظهور مشكالت نفسية لدى النساء واالطفال».
وتــابــعــت ان «الــــعــــراق شــهــد بــعــد احـــتـــالل عــصــابــات 
داعــــش االرهــابــيــة ملــحــافــظــات (صــــالح الـــديـــن، ديــالــى، 
االنــبــار، كــركــوك، نــيــنــوى، شــمــال بــابــل، حـــزام بــغــداد) 
املجتمع وما صاحبها  لها  استثنائية تعرض  ظروفًا 
املهددة لألمن  التحديات  والتي تعد أخطر  ازمــات  من 
فــقــد خلف  املــســتــدامــة،  الــبــشــريــة  اإلنــســانــي وللتنمية 
بينما كان  مــدمــرة  قــريــة ومــديــنــة  ذلــك وراءه (1619) 
فــوق حوالي  املتضررة بنسب ٪40 فما  املــنــازل  عــدد 

(147059) وحدة سكنية».
واضافت ان «تلك املناطق شهدت موجة نزوح جماعي 
العمليات  مــن  املــتــضــررة  املــنــاطــق  مــن  غــيــر مسبوقة 
اثــنــاء اجتياح عصابات  إلــى املناطق اآلمــنــة  االرهــابــيــة 
البنى  على  الضغط  في  تسبب  مما  االرهابية  داعــش 
العمل  فـــرص  وشـــح  االقــتــصــادي  والــتــزاحــم  التحتية 
في  املــحــلــي  الــوضــع  وتــدنــي  املضيفة  املجتمعات  فــي 
املدني  املجتمع  «منظمات  ان  الــنــزوح»،مــؤكــدة  مجتمع 
على  عملتا  الــدولــيــة  املنظمات  الــى  بــاإلضــافــة  املحلية 
تخفيف ازمة النزوح التي تزامنت مع عمليات التحرير، 
االجرامية  العصابات  تلك  الــحــرب ضــد  تسببت  وقــد 
 عن االضرار الكبيرة على 

ً
بخسائر في االرواح فضال

وبينت  والنفسي».  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  
االراضــي  االنتهاء من تحرير كامل  «بعد  انه  سلمان 
الدولي  العراقية والــذي تزامن مع عقد مؤتمر الكويت 
إلعـــادة إعــمــار الــعــراق واملــؤتــمــر املـــوازي لــدعــم الوضع 

االنساني الذي كان برعاية الهيئة الخيرية االسالمية 
الدولية تم تشكيل لجنة متابعة مخرجات ذلك».

وافادت مستشارة التواصل في الصندوق ان «الحاجة 
ظهرت الى وجود مشاريع صغيرة مدرة للدخل فردية 
للنساء االرامل والشباب العاطلني عن العمل، مع دورات 
تدريبية ومحو أمية الحاسوب،اضافة الى حاجتها الى 
االقــتــصــاديــة  البيئة  مــع  تتناسب  متوسطة  مــشــاريــع 
سواء في املراكز الحضرية واملدن أو املناطق الريفية، 
والحاجة الى مراكز التأهيل النفسي واالجتماعي بعد 
الصدمات العنيفة التي تلقاها االطفال والنساء نتيجة 

العنف الدائر في مناطق النزاع».
وكــشــفــت عـــن الــحــاجــة الــــى «اعــــــادة تــأهــيــل الــقــنــاطــر 
واآلبــار  الريفية،  املناطق  فــي  الــجــداول  على  الصغيرة 
الـــتـــي ردمـــــت أو فـــقـــدت مــضــخــات املـــيـــاه الـــتـــي تــقــوم 
عن  البعيدة  الــزراعــيــة  املناطق  مــن  فكثير  بتشغيلها. 
االنهار والجداول تستعني باآلبار في عملية  مجاري 
السقي، ونتيجة الحرب التي دارت اما ردمت هذه اآلبار 
أو ســرقــت أو دمـــرت املــضــخــات الــتــي تعمل على رفع 
املياه من البئر مما تسبب في توقف االنشطة الزراعية 
مع شح االمطار، كاشفت عن «ضــرورة بناء وترميم 
البيوت الثقافية في االقضية والنواحي. بسبب التدمير 
الـــذي لحق كــل الــقــطــاعــات فــي املــحــافــظــات املستهدفة 
وتوجه  الفيدرالية  املــوازنــة  من  الدعم  ضعف  ونتيجة 
الــجــهــد نــحــو الــخــدمــات االســاســيــة فــقــد شــهــد القطاع 
 على اعتبار أنه ليس أولوية 

ً
الرياضي والثقافي إهماال

املستهدفة  املناطق  شــبــاب  مــن  الطلبات  تــكــررت  وقــد 
بإعادة إعمار مراكز الشباب نظرًا لألهمية التي تسهم 
الفراغ  وقــت  والقضاء على  الشباب  احــتــواء  فــي  فيها 
وتوجيه طاقات الشباب نحو التجمع والقيام بأنشطة 
الــضــروري بمكان ان يتم على  لــذا اصبح مــن  مثمرة 
االقل في كل وحدة ادارية إعادة إعمار املركز الثقافي 

املوجود فيها».

حددْت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، 
أوقــــــات حــظــر الـــتـــجـــوال الـــجـــزئـــي مـــن الــســاعــة 
السادسة صباحًا،  الساعة  إلى  السابعة مساًء 
ــنــهــار، وفـــي حني  تــوافــقــًا مـــع زيـــــادة ســـاعـــات ال
وافـــقـــت عــلــى دخــــول مــــادة (األوكـــســـجـــني) من 
املــنــافــذ الــحــدوديــة كــافــة، وأقــــرت اســتــيــعــاب ما 
الطبية،  املـــالكـــات  مــن  الــصــحــة  وزارة  تــحــتــاجــه 
عــن طــريــق الــتــعــيــني او الــتــعــاقــد، تــمــت املــوافــقــة 
على تهيئة التخصيصات املالية الالزمة لوزارة 
الــصــحــة عـــن طــريــق املــنــاقــلــة ملــواجــهــة جائحة 

كورونا.
يأتي ذلــك في وقــت أطلقت فيه منظمة الصحة 
العراقية،  الصحة  وزارة  مــع  بالتعاون  العاملية 
حـــمـــلـــة تـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــجـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد19- 
ــيــة  ــعــال ال الــــخــــطــــورة  املـــنـــاطـــق ذات  تـــســـتـــهـــدف 
ومعدالت اإلصابة املرتفعة في العاصمة بغداد.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
خـــالل تـــرؤســـه، أمـــس االثـــنـــني، اجــتــمــاع اللجنة 
«التحدي  إن  الوطنية:  والسالمة  للصحة  العليا 
الذي يواجهه العراق في مواجهة جائحة كورونا 
هو تحٍد غير مسبوق، كشف األخطاء اإلدارية 
التي تراكمت عبر سنوات من سوء اإلدارة، وهو 

أن «هــذا  مــا زاد مــن املصاعب واآلالم»، مــؤكــدًا 
الــتــحــدي جعلنا أمـــام خــيــار واحـــد وهـــو العمل 
الــدؤوب، واملتفاني من أجل املواجهة وتسخير 
اإلمكانيات كافة، خدمة للمصابني، وألجل الحد 

من انتشار املرض». 
وبحسب بيان املكتب االعالمي لرئيس الوزراء، 
االجتماع.  تقرر، خــالل  فقد  ”الــصــبــاح“،  تلقته 
”املـــوافـــقـــة عــلــى تــهــيــئــة الــتــخــصــيــصــات املــالــيــة 
الـــالزمـــة لـــــوزارة الــصــحــة، عــبــر املــنــاقــالت على 
 6) االتــحــادي  املالية  اإلدارة  وفــق أحكام قانون 
وزارة  تحتاجه  ما  و»استيعاب   ،«(2019 لسنة 
الصحة من املالكات الطبية، عن طريق التعيني 
اجورهم  أو  رواتبهم  تؤّمن  أن  التعاقد، على  او 
عــن طــريــق املــنــاقــلــة، اســتــنــاًدا إلــى أحــكــام املــادة 
االتــحــاديــة (6  املــالــيــة  اإلدارة  قــانــون  (25) مــن 

لسنة 2019)».
القانونية في  الدائرة  أن ”تعد  وقــرر االجتماع  
الــــوزراء مــشــروع قانون  العامة ملجلس  األمــانــة 
الطبية  املــهــن  املــتــوفــني مــن ذوي  مــنــح  يتضمن 
كورونا)  (فــايــروس  مواجهة  نتيجة  والصحية 
راتبًا تقاعديًا مساويًا آلخر راتب ومخصصات 
تـــقـــاضـــوهـــا»، ووافــــــق عــلــى «الـــســـمـــاح لبعض 
املختبرات األهلية املعتمدة بإجراء الفحوصات 
الخاصة بالكشف عن (فايروس كورونا)، وبما 
يضمن فحص أكبر عدد ممكن من املواطنني، 

الصحة  وزارة  تضعها  مــشــددة  معايير  وفــق 
بالتنسيق مع هيئة املستشارين».

وأقــــر االجــتــمــاع ”تــأجــيــل اســتــيــفــاء مــبــالــغ بيع 
لحني  الصحة  وزارة  من  (األوكــســجــني)  قناني 
تحسن الوضع املالي للوزارة»، مطالبًا وزارتي. 
الــصــحــة والــخــارجــيــة بـــ“الــتــنــســيــق مــع املعنيني 
إلى  توصلها  احتمالية  أعلنت  الــتــي  الـــدول  فــي 
عالج (فايروس كورونا)، وكذلك التفاوض من 
أجل حصول العراق على األدوية واملستلزمات 
الــوفــيــات،  الــحــد مــن عــدد  الطبية، وبــمــا يضمن 
وفق السياقات املعتمدة من قبل وزارة الصحة». 
العامة  الشركات  أن ”تقّدم  إلى  ودعــا االجتماع 
الرابحة، والتشكيالت التي تعمل بنظام التمويل 
الذاتي الدعم الالزم لوزارة الصحة في جهودها 
ملــواجــهــة الــجــائــحــة، عــلــى أن تــســتــخــدم املــبــالــغ 
ــتــي ســتــقــدم مـــن الــجــهــات املـــذكـــورة مـــن قبل  ال
مديريات الصحة العامة العاملة في املحافظات 
لـــشـــراء األدويــــــة واملــســتــلــزمــات واملــــــواد الطبية 
التجوال  «أوقــات حظر  شــراًء مباشرًا»، محددًا 
الجزئي من الساعة السابعة مساًء إلى الساعة 
الــســادســة صــبــاحــًا، تــوافــقــًا مــع زيـــادة ساعات 
في  العمليات  قــيــادات  «تتولى  أن  على  النهار»، 
بغداد واملحافظات كافة تطبيق إجــراءات حظر 
القيادة  أفــراد  ويتحمل  دقيقًا،  تطبيقًا  التجوال 
أي  عــن  القانونية  املــســؤولــيــة  املعنية  الجهة  أو 

خروقات».
وتــمــت، خــالل االجــتــمــاع ”املــوافــقــة على دخــول 
مــــــادة (األوكــــســــجــــني) مــــن املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
كــافــة»، بــاالضــافــة إلــى «اســتــثــنــاء العاملني في 
الحيوية  املــضــادات  لصناعات  العربية  الشركة 
ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر 
اإلنــتــاج وتأمني  الــتــجــوال، لضمان اســتــمــراريــة 
حـــاجـــة الـــبـــلـــد مــــن مــســتــحــضــرات املــــضــــادات 

الحياتية وتجاوز أزمة شح الدواء».
ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ“قيام أمانة بغداد 
تعفير  بحمالت  العامة  املدني  الــدفــاع  ومديرية 
التي شهدت  املناطق  تشمل  بغداد  في  واسعة 

تسجيل نسبة عالية من اإلصابات».
الـــوزارة رياض  العامة في  وكــان مدير الصحة 
لـ“الصباح“،  عبد األمير، قد حدد، في تصريح 
قد طالب، في حال عدم تطبيق الحظر الشامل، 
باتخاذ إجــراءات أخرى داعمة للنظام الصحي 
من خالل زيادة عدد الردهات واألسرة، بحيث 
تكون كافية ألعــداد اإلصــابــات السيما أنــه من 
املــتــوقــع أن تصل اإلصــابــات ألكــثــر مــن 5000 

حالة مطلع األسبوع املقبل.
وأضاف عبد االمير أن لجنة عالجية فنية على 
العاملية  الــصــحــة  منظمة  مــع  مستمر  تــواصــل 
ودول العالم لتحديث برتوكوالت العالج بشكل 
مستمر وحسب املعطيات اليومية، داعيا جميع 

املؤسسات لتشديد اإلجــراءات وتوعية املواطن 
وضبط حركته من جهة، وإسناد وزارة الصحة 

في قدراتها العالجية من جهة أخرى.
وفـــي حــني عـــزا الــوكــيــل الــفــنــي لـــــوزارة الصحة 
الــذي حصل فــي مــادة  النقص  حــازم الجميلي 
االوكسجني إلى سوء إدارة، فضال عن وجود 
الــصــحــيــة،  املـــؤســـســـات  تـــدخـــالت خــــارج إرادة 
الصحية،  املؤسسات  فــي  تــوفــره حاليًا  مــؤكــدًا 
ــكــرخ فــي بـــغـــداد، جاسب  اعــلــن مــديــر صــحــة ال
الحجامي زيــادة عدد املتشافني على املصابني 
الثاني على  لليوم  بفيروس كورونا في دائرته 
التوالي، مبينًا أن اكثر من نصف عدد األسّرة 
املخصصة ملرضى كورونا شاغرة في دائرتنا.
إلى ذلك، أطلقت منظمة الصحة العاملية بالتعاون 
العراقية حملة توعية كبيرة  الصحة  مع وزارة 
بــجــائــحــة كـــوفـــيـــد19- تــســتــهــدف املــنــاطــق ذات 
الــخــطــورة الــعــالــيــة ومــعــدالت اإلصــابــة املرتفعة 
فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، مــبــيــنــة، فــي بــيــان تلقته 
املــقــرر أن تغطي الحملة  أنـــه ”مـــن  ”الــصــبــاح“، 
أسابيع   4 لفترة  بالسكان  مكتظة  مناطق   10
بتعبئة  وتـــقـــوم  تـــمـــوز)   28  - حــــزيــــران    29)
أكـــثـــر مـــن 250 مــتــطــوعــًا ومــتــطــوعــة لــضــمــان 
التثقيفية  والــرســائــل  املهمة،  املعلومات  تــوزيــع 
 بني نحو 6 ماليني شخص يعيشون في هذه 

املناطق“.

{ }
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الـ 30 من حزيران  الثالثاء  اليوَم  العراقيون  يحيي 
ذكــــــرى مــــــرور 100 عـــــام عـــلـــى ثــــــورة الــعــشــريــن 
التحررية في سنة 1920، والتي اندلعت في البداية 
بــمــعــقــل الـــثـــورة مــديــنــة الــرمــيــثــة الــبــطــلــة بمحافظة 
املثنى لتعم جميع مناطق الفرات األوسط والجنوب 
بعشائرها العربية األصيلة، مسندة بفتوى الجهاد 
ضد االحتالل االنجليزي التي أصدرتها املرجعية 
الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف األشــــــرف، وبــيــنــمــا يستذكر 
ــــثــــورة؛ طــالــبــوا  بـــرملـــانـــيـــون وســـيـــاســـيـــون تـــاريـــخ ال
الحكومة باتخاذ يوم الثورة مناسبة وطنية لتبقى 

نقطة مضيئة خالدة على مر األجيال. 
العيساوي  عــبــود  السلمي  التعايش  لجنة  رئــيــس 
وحــفــيــد الــشــيــخ عـــبـــود آل عــنــيــد أحــــد قـــــادة ثـــورة 
الـــعـــشـــريـــن، قـــــال لـــــ "الــــصــــبــــاح": إن "ذكـــــــرى ثــــورة 
العشرين تأتي لتخلد تاريخًا مهمًا من صفحات 
العراقي  والــعــشــائــري  الشعبي  والــتــالحــم  الــنــضــال 
العراقيني  لــدى  وتــكــون بشكل فطري  انطلق  الــذي 
لــرفــض االســتــعــمــار واالحــــتــــالل، وهـــي دلــيــل على 

الوحدة  والحس الوطني لدى كل العراقيني".
وطالب العيساوي، "الحكومة والجهات واملؤسسات 
املــعــنــيــة بــوضــع بــرنــامــج ســريــع لــالحــتــفــال بــثــورة 
الــظــروف  االعــتــبــار  يــأخــذ بنظر  املــئــويــة،  العشرين 
الصحية، وذلك عبر بث االفالم الوثائقية عن تاريخ 
الثالث  "الــرئــاســات  داعــيــا  النضالية"،  املرحلة  هــذه 
الى إصدار قرار يعتبر ذكرى هذه الثورة الشعبية 

الكبرى مناسبة وطنية".
وأشار الى أنه، "باالتفاق مع وزير الثقافة وجماعة 
خان الشيالن، اتقفنا على أن تعقد (اليوم الثالثاء) 
بها  يتحدث  مغلقة  تلفزيونية  دائـــرة  عبر  جلسة 
مــجــمــوعــة مـــن االســـاتـــذة عـــن تـــاريـــخ هـــذه امللحمة 
الكبيرة في العراق", مشددا على ضرورة أن "تعمد 
الــجــهــات واملــؤســســات املــعــنــيــة الـــى وضـــع بــرنــامــج 
سريع يأخذ بنظر االعتبار الظروف الصحية التي 
وبــاء  انــتــشــار  مخاطر  بسبب  الــبــالد  منها  تعاني 
(فــايــروس كــورونــا) واقــامــة احــتــفــاالت رمــزيــة من 
مــعــارض وبــرامــج إعــالمــيــة وفــعــالــيــات باستخدام 

االنترنت".
وطالب العيساوي "رئيس مجلس الوزراء باصدار 
أمـــر بــذلــك وتــكــلــيــف الــــــوزارات املــعــنــيــة بــوضــع هــذا 
الجامعات  من  فيه عدد  تشارك  السريع،  البرنامج 
واملــؤســســات االعــالمــيــة والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
بشكل يــتــالءم والــظــروف الــحــالــيــة"، داعــيــا "رئيس 
الى  الــنــواب  ومجلس  ـــوزراء  ال ومجلس  الجمهورية 
ــثــورة الشعبية  ال إصــــدار قـــرار يعتبر ذكـــرى هـــذه 
الكبرى، مناسبة وطنية أسوة باملناسبات واالعياد 
الوطنية، تكريما لشهداء الثورة ولزعمائها (خاصة 

ــبــوا نــــداء الــوطــن  مـــن الــعــشــائــر الــعــراقــيــة)  الـــذيـــن ل
وفـــتـــوى املــرجــعــيــة الــديــنــيــة وقــتــهــا، لــلــخــالص من 
الناجز  االســتــقــالل  وتحقيق  البريطاني  االحــتــالل 

وإقامة الدولة العراقية".  

أول ثورة شعبية
ثــورة شعبية  أول  العشرين تعتبر  "ثـــورة  ان  وبــني 
اشــتــركــت فيها كــل الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة وأولــهــا 
األوسط  الفرات  عشائر  وكانت  العراقية،  العشائر 
هي العمود الفقري للثورة وشاركت فيها عشائر 
مــن الجنوب والــوســط وبــغــداد وأبــو غريب وديالى 

وتلعفر".
ولــفــت الـــى أن "هــنــاك الــعــديــد مــن املــعــارك املــعــروفــة 
مــنــهــا (الـــســـويـــر والـــكـــوفـــة والـــعـــارضـــيـــات واملـــدفـــع 
والرارنجية وحصار أبو صخير)", مبينا ان "هذه 
الثورة أسست للحراك الشعبي الفطري الذي يؤمن 
بــالــكــرامــة وبــاالســتــقــالل، ودلــــت عــلــى أن املجتمع 
الــى وطنيته وأرضـــه،  الــعــشــائــري االصــيــل يستند 
وإن ذلك املجتمع على الرغم من بساطته، فقد كان 
يجنح الى قانون وبناء دولة، لذلك كانت نتائج الثورة 
والدة اململكة العراقية وكتابة الدستور سنة 1925".

املنتفضة  القبائل  "زعماء  إن  العيساوي،  وأضــاف 
الى (مدنيني  الدولة تحتاج  إدارة  أن  كانوا يدركون 

ـــك لــــم يـــحـــشـــروا أنــفــســهــم فــي  ـــذل وتــــكــــنــــوقــــراط) ل
املناصب بقدر ما فتحوا املجال ألصحاب الخبرة 
واالطــبــاء وغيرهم  واملهندسني  القانون  من رجــال 
الثورة لم يكن  من الكفاءات", مشيرا الى أن "قــادة 
لديهم نفس طائفي، والدليل أن الزعماء سجنوا في 
سجن الحلة املركزي وقسم آخر اتجه الى الحجاز 
واتفقوا   علي  بــن  الحسني  الــشــريــف  يقابل  وكـــان 
الشريف حسني ليحكم  ابن  أن يأتي فيصل  على 

العراق، وهو دليل على عدم وجود الطائفية".

تالحم وطني
نـــدى شاكر  الــنــائــب املستقلة  قــالــت  مــن جــانــبــهــا، 
جودت لـ "الصباح": إن "انتفاضة عشائر العراق في 
الوطني  التالحم  العشرين، كانت دليال على  ثــورة 
ووحدة أبناء البلد، وهي امتداد لتاريخ  يعيد نفسه 
في تحقيق  االنتصارات على أرض العراق وطرد 

االرهابيني واالنتصار عليهم".
وأكــــدت ان "وقــفــة الــعــشــائــر الــعــراقــيــة املــشــرفــة في 
ثـــورة الــعــشــريــن  تــجــســدت فــي مــواقــفــهــا الوطنية 
الــتــي قدمتها الحــقــًا، ففي  الــكــبــيــرة  والــتــضــحــيــات 
من  وقاتلت  العشائر  تلك  الحاضر تصدت  الزمن 
العراق،  العراقي في كل أرض  أجل وحــدة املجتمع 
ومساندتها للحكومة االتحادية والقوات االمنية في 
الشريفة  املرجعية  نــداء  وتلبية  والشرطة،  الجيش 

للدفاع عن الشرف والكرامة وتحرير االرض".
وأضافت، إن "العشائر العراقية لبت نداء املرجعية 
وللمرة  البريطاني  االحــتــالل  فــتــوى ضــد  أول  فــي 
االستعمار  الــعــشــريــن ضــد  ثـــورة  لتنطلق  األولــــى 
الثانية  البريطاني، ولبت نداء املرجعية في الفتوى 

ضد االرهاب وهو دليل على انتمائها وأصالتها".
بينما أشار النائب مضر الزيرجاوي الى  أن "ثورة 
تاريخ  في  ترفرف  رايــة  كانت وستبقى  العشرين 
ومستقبل العراق، وهي ليست كأي يوم من األيام؛ 
للعشائر  ووقــفــة مشرفة  تــاريــخ ومستقبل  وإنــمــا 
الــعــراق  لــلــدفــاع عــن  الــتــي وقــفــت وستقف  العراقية 
لـــ "الــصــبــاح"، إن "العشائر  والــعــراقــيــني". وأضــــاف 
العراقية أثبتت قدرتها على تحرير االرض وتلبية 
االستعمار  على  للقضاء  الرشيدة  املرجعية  نــداء 
ــبــريــطــانــي، واســتــطــاعــت أن تـــقـــارع االســتــعــمــار  ال
حني  فــي  لديها  متوفر  ســالح  بأبسط  البريطاني 
ولكن  آنـــذاك،  العالم  دول  أكبر  من  بريطانيا  كانت 
بــعــقــيــدة االنــتــمــاء الـــى االرض الــعــراقــيــة والــنــخــوة 
استطاعت العشائر املنتفضة أن تحرر االرض من 
الــدرع  "العشائر ستبقى  أن  الــى  ولفت  االحــتــالل". 
الدولة  الحصني للوطن بأصالتها وانتمائها ودعم 
العراق",  في تحقيق األمــن وبسطه في كل أرجــاء 

مشيرًا الى أن "العشائر انتفضت في ثورة مجيدة 
أسست  لكل االنتفاضات والحركات الشعبية في 
مــراحــل تــاريــخ الــعــراق الحديث، وأكـــدت على رفعة 
الــظــلــم  واملطالبة  لــرفــض  الــتــي تدفعهم  الــعــراقــيــني 

بالحقوق واإلصالح".

تزييف "املسألة الكبرى"
من جانب آخر، كتب األديب والقاص زيد الشهيد، 
وسيناريو  الرميثة  واقعة  بني  العشرين  ثــورة  عن 
ـــ "الــصــبــاح"  فيلم "املــســألــة الــكــبــرى" وبـــدأ حــديــثــه ل

بأهزوجة :
لَون شعالن يدري انباكت الثورة

جا فج التراب أوطلع من گبره
موش بخان ضاري.. بالرميثة املسألة الكبرى
الشاهد عدنه الشاهد.. كلنا أيتام من العشرين

هذي األهزوجة التي رددها الشاعر حداوي الظاملي 
(أبو عبد)، القادم من ثنيات العشائر العراقية لبني 
حجيم املرابطة تاريخيًا على رقعٍة ال ُيستهان بها 
"املسألة  فيلم  تراتبيات  ألغت  األوســـط  الــفــرات  مــن 
ِصد 

ُ
الكبرى"، وأطاحت بالتزييِف التاريخي الذي ق

ومنبَع  سخريٍة،   
َّ
محط الفيلُم  فاستحال  تكريسه، 

 ثــورِة 
ُ
 لــم َيـــرد ذكـــُر "الــرمــيــثــة" بـــؤرة

ْ
اســتــهــجــان،. إذ

الثورة  أبــطــال  يــؤت على  ولــم  الفيلم،  فــي  العشرين 

وقـــادتـــهـــا أمـــثـــال "غــثــيــث الـــحـــرجـــان وشـــعـــالن أبــو 
الــجــون وحسني آل صــنــدوح وســـوادي آل حسون 
وسلمان آل ناصر وخوام آل عبد العباس وسلطان 

آل شنابه وغيرهم".
َص؛ ولم يعِط للمدينِة 

َّ
ل
ّ
 الخ

َ
لم ينصف الفيلم الرجال

شرَف االحتفاء بها، وكان عدُم اإلنصاف هذا جاء 
املتعاقبة  الــحــكــومــاُت  ــتــه  الــتــي صــبَّ للحقد  امـــتـــدادًا 
منذ ثورة العشرين العام 1920 حتى التغيير عام 
حولها  الــتــي  والعشائر   

َ
الرميثة شِبعت 

ُ
فأ  ،2003

، وتهميشًا، وال مباالة، ومالحقات، 
ً
، وتجهيال

ً
اهماال

وإعدامات، وانتهاكات، وَمن زار الرميثة قبل التغيير 
فانه  لن يجد فيها شارعًا حديثًا منظمًا، وال بناية 
ناهضة تثير التفاؤل، وال اهتمامات صحية بائنة؛ 
 

ُ
همل

ُ
امل الــقــضــاُء  ــهــا  إنَّ ُمــرضــيــة،  وال خــدمــات بلدية 

 إصرار.
ِّ

، واملطعوُن بكل بجدٍّ

الرميثة الثورة والتاريخ
ر  تبلغ مــســاحــة الــرمــيــثــة كــقــضــاء 112كـــــم2، وُيــقــدَّ
 
ً
 تابعة

ً
عدُد سكانها 120 ألف نسمة، وكانت ناحية

لقضاء السماوة التابع هو اآلخر للواء الديوانية قبل 
الجمهوري  املرسوم  بموجب  قضاًء  ستحدث 

ُ
ت أْن 

املرقم (402 ) في 30 /3 /1969.
يمتاز القضاُء بالزراعة الصيفية والشتوية وأغلب 
ســكــانــه ريـــفـــيـــون يــمــيــلــون إلــــى االلــــتــــزام بــعــرفــهــم 
ـــى أعـــمـــاق غـــائـــرة فـــي الــتــاريــخ،  الــقــبــلــي املـــشـــدود إل
وبذكر الرميثة ينتفض اسم ثورة العشرين؛ مثلما 
ينتفض شعار "الطوب أصلب لو مكواري" كمقارنة 

تفضيلية بني املحلي الراسخ واألجنبي القادم.
ها عصية على الغرباء املتجبرين؛  ويعرف عنها أنَّ
وصــلــبــة قــاســيــة مــع األهــــل املــتــجــنــني، فــي حياتها 
الفتية حدثت عدة انتفاضات وعصيانات بدءًا من 
عام 1935 مرورًا باألعوام 1936، و1953، و1954، 

وآخرها في 2/7 / 1999.

ثورة العشرين .. الحيثيات والتفاصيل
يــقــولــون أن لــكــل ثـــورة ال بــد مــن شــــرارة تشعلها 
وأجـــــواء تــوقــدهــا، ولــكــن َمـــن يــطــلــق هـــذه الـــشـــرارة 
لــتــكــون الـــبـــادئـــة فـــي إشـــعـــال الــهــشــيــم؟ ومــــن هو 
الشجاع الذي يرفع العود ويضعه في فم الوقود كي 
القوات  النيران؟، في عام 1920 كان لوجود  تندلع 
تأثير  لها  العراق حساسية  أرض  على  اإلنكليزية 
خـــاص، أخـــذ الــجــانــب الــديــنــي منها مــأخــذًا مــؤثــرًا، 
إنقاذًا فعليًا من هيمنة  آنــذاك  ولم ينظر لوجودها 
العراق  تقدم  أخــّرت  التي  املقيتة  العثمانية  السلطة 
لقرون، وأطاحت بطموحات رجاالته في السير مع 

ركب الحضارة اإلنسانية.
وكان اْن حدثت الشرارة من "الرميثة"؛ ومن العمق 
أبو  "شــعــالن  اعتقال  اثــر  اندلعت  البسيط،  الريفي 
الــظــوالــم عندما سمع  أحــد شيوخ عشيرة  الــجــون" 
املــيــجــر ديــلــي الــحــاكــم الــعــســكــري لــنــاحــيــة الرميثة 
فـــي 25 مـــن شــهــر حــــزيــــران أن عــشــيــرة الــظــوالــم 
على  العصيان  أعلنت  بني حجيم  مــن  فــرع  وهــي 
الحكومة وأنها ستكون في حرب معها، ومن أجل 
كسر شوكة العشيرة اختلقت السلطة دعوى عدم 
بثمنمائة  تقدر  ديــونــًا  الــجــون  ابــو  تسديد شعالن 
روبية كما تشير املسز بيل في كتابها "فصول من 
ٍر العتقاِله، َفسيَق  تاريخ العراق القريب" عليه كمبرِّ
إلى مركز شرطة املدينة موقوفًا ليرسل في قطار 

الليل إلى مدينة الديوانية مركز اللواء ملحاكمته. 
وعــنــدهــا أخــبــر شــعــالن أحــد أتــبــاعــه أن يــذهــب إلى 
الظوالم،  حــرجــان" شيخ عشيرة  آل  "غثيث  الشيخ 
أن  ويبدو  تركية،  ليرات  عشر  له  ليجلب  وبسرعة 
هذه كانت شيفرة ما بني شعالن وغثيث، وكان أن 
 رجــاٍل أشــداء اقتحموا 

ُ
قــِدَم في نفس الليلة عشرة

املركز الذي يعتقل فيه شعالن، ولم يكن في املركز 
آنـــذاك ســوى أربــعــة مــن الــحــراس، قتل املهاجمون 
ِطـــلـــق ســـــراح شـــعـــالن، هــذا 

ُ
اثـــنـــني وفـــــرَّ االثـــنـــان فـــأ

اإلطـــالق الـــذي جــدح الــشــرارة الــتــي أتــت على ألوية 
 وعرضًا.

ً
العراق طوال
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دور أبناء املثنى
وجهتنا األولى كانت مع  د . غانم نجيب عباس، 
التدريسي في جامعة املثنى، الذي كانت له العديد 
ــتــي تــخــص ثــــورة الــعــشــريــن، إذ  مـــن املــؤلــفــات ال
حدثنا عن دور أبناء املثنى في تلك الثورة، بقوله: 
املوضوعية  العوامل  من  مجموعة  أسهمت  "لقد 
فــــي انــــــــدالع ثـــــــورة الـــعـــشـــريـــن ضــــد الــســيــطــرة 
الديني  الــعــامــل  مقدمتها  فــي  كـــان  الــبــريــطــانــيــة، 
الجماهير  وحشد  الثورة  مستلزمات  هيأ  الــذي 
 عن عوامل أخرى مثل 

ً
باتجاه القيام بها، فضال

العامل االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، وعــدم تنفيذ 
للعراقيني  قطعوها  التي  لوعودهم  البريطانيني 
لهم  وطني  حكم  وتشكيل  االستقالل  بمنحهم 
يــتــمــاشــى مـــع رغــبــتــهــم وتــطــلــعــاتــهــم املــشــروعــة، 
شأنهم في ذلك شأن الشعوب التي خرجت من 
هيمنة الدولة العثمانية التي استمرت نحو أربعة 
 الجهل والتخلف في 

ّ
قرون لم يستفيدوا منها إال

املجاالت كافة".
ويمضي عباس بالقول: "توقع ويلسون، الحاكم 
انتفاضة  تقع  أن  وكالة،  العام  امللكي  البريطاني 
فــي الــســمــاوة الــتــي كــانــت تــابــعــة لــلــواء الــديــوانــيــة 
فــي غــضــون شــهــريــن، بــســبــب أســالــيــب حكامه 
ونائبه  ديلي  الكابنت  والسيما  منها،  السياسية 
هيات(HAYATT)، فقد كانا من أسوأ الضباط 

البريطانيني في منطقة الفرات االوسط".
وتــابــع: أن "رســالــة املــرجــع الــشــيــرازي التحذيرية 
ــبــدء  ــــى املــيــجــر ديـــلـــي، كـــانـــت تــعــنــي إشــــــارة ال ال
الدين  بالثورة املسلحة، وفــور ذلــك أرســل رجــل 
رحـــوم الــظــاملــي إلــى الرميثة مـــزودًا بــرســالــة من 
ــــى الــشــيــخــني غــثــيــث آل حــرجــان  ـــشـــيـــرازي إل ال
وشــعــالن أبـــو الــجــون، جـــاء فــيــهــا: (شــيــخ رحــوم 
ينوب عني، فاعملوابما يأمركم به)، وبذلك بدأت 
أحداث الثورة في منطقة الفرات األوسط تتفاعل، 

والسيما في منطقة الرميثة".
وبــعــد أن اتــضــح لــديــلــي أعــمــال شــيــخ رحـــوم في 
ــرمــيــثــة، وذهـــــاب الـــحـــاج ســـعـــدون الـــرســـن الــى  ال
الزعماء والرؤساء فيها واجتماعه معهم،واتفاق 
الرميثة على توكيل مندوبي النجف،  الكلمة في 
حـــــاول الـــكـــابـــنت ديـــلـــي أن يــمــنــع قــبــيــلــة الــظــوالــم 
مــن الــقــيــام بــالــثــورة، والــســعــي التــخــاذ إجــــراءات 
استباقية من أجل منع تحركهم، والقضاء عليه 
وهو في مهده، فأصدر أوامره إلى مساعده في 
الرميثة املالزم (هيات) لكي يستدعي الشيخني 
غــثــيــث آل حـــرجـــان وشـــعـــالن أبــــو الـــجـــون الــى 
ووجود  الضرائب  من  تهربهما  بحجة  السراي، 
كانت  الحقيقة  أن  إال  بذمتهما،  زراعــيــة  سلفة 
محاولة من السلطة البريطانية ملنع عشيرتيهما 
البريطانيني ومـــا قد  ــثــوري ضــد  ال الــتــحــرك  مــن 
يجره ذلــك مــن امــتــداد الــثــورة الــى مناطق اخــرى 

من العراق.
الرميثة، أرســل  إلــى حاكم  األمــر  وعندما وصــل 
يــطــلــب حــضــورهــمــا، وكــــان الــبــعــض مــنــهــم عند 
غثيث الحرجان بمناسبة بناء مضيفه كما هي 
العادة عند العشائر، وملا وصلتهم الرسالة عرفوا 
ديلي  املستر  الــى  إرسالهما  وهــي  الحاكم،  غاية 
اشتركا  قــد  أنهما  سمع  أن  بعد  منهما  لينتقم 
ــبــة بـــاالســـتـــقـــالل، فـــقـــال شـــعـــالن أبــو  فـــي املــطــال
الجون:"أرى أن يذهب أحدنا فقط، حتى إذا تأكد 
إنــقــاذه  مــن  الــقــوم سيئة سيتمكن  نية  أن  لدينا 
اآلخــــرون"، فــوافــق الجميع ووقـــع االخــتــيــار على 

قبل  لهم  وقــال  نفسه،  الشيخ شعالن  يذهب  أن 
أن يذهب إنه "إذا أحس أن االنكليز يضمرون له 
سوءًا فسيخبرهم بأنه يحتاج إلى عشر ليرات، 
لــي عــشــرة رجــال  وعليكم عند ذاك أن تــرســلــوا 
إخـــراجـــي من  مــن خــيــرة رجــالــكــم يستطيعون 

السجن".
املــــوافــــق 13 شــــــوال 1338  الــجــمــعــة  يـــــوم  وفـــــي 
واملوافق 30 حزيران 1920، سار الشيخ شعالن، 
وهـــو الــبــطــل املــغــوار إلـــى الــرمــيــثــة،وعــنــد وصــولــه 
والتوبيخ،  بالعنف  استقبله  "هــيــات"  الحاكم  الــى 
وأســمــعــه كـــالمـــًا مــــرًا ال يــمــكــن لــزعــيــم الــظــوالــم 
فقابله  ســيــئــة،  الــعــاقــبــة  كــانــت  مهما  يسمعه  أن 
إذ  أشــد من صالبته،  املرحوم شعالن بصالبة 
قال له: (إن هذه السياسة التي تسير عليها أنت 
عاقبة  إلى  البريطانية  الدولة  ستجّر  وحكومتك 
النيران بني  سيئة، السيما أن العراقيني تتغلغل 
قلوبهم وتنبه عواطفهم، فاعلم أنك في العراق ال 

في هندستان، وأن العراقيني غير الهنود".
أمـــا الــحــاكــم فــلــم يــكــن لــديــه االســـتـــعـــداد لسماع 
تسويقه  ثم  ومــن  بتوقيفه  فأمر  النصائح،  هــذه 
إلى الديوانية مخفورًا بالقطار الذي سيأتي من 
الــبــصــرة اســتــجــابــة ألمـــر املــيــجــر ديــلــي، فَسجن 
الرميثة، أما املرحوم شعالن،  الزعيم في سجن 
فقد بعث بحسب االتفاق بالوصية املتفق عليها 
مع مشعل الحاجم الى املرحوم غثيث الحرجان، 
بقيادة  الظوالم  (10) من رجــال  األخير  فاختار 
حبشان الكاطع إلنقاذ الشيخ، كما أرسل (60) 
القطار، ملساندة  الى محطة  الظوالم  مسلحًا من 
املجموعة األولى عند الحاجة، وبوصول حبشان 
إلى سجن الرميثة في 30 حزيران 1920 أطلق 
الـــنـــار عــلــى الـــحـــارس فــقــتــلــه، وأخـــرجـــوا الشيخ 
الــثــورة في الرميثة،  شعالن، وقــد عــّد ذلــك بداية 
البريطانيني  تواجد  أماكن  على  النار  أطلقت  إذ 
في البلدة وبضمنها القوة املتواجدة قرب املحطة، 
الوضع،  على  السيطرة  "هــيــات"  الحاكم  وحـــاول 
فأخذ مسدسني وتسلل الى سطح السراي، لكنه 
يشجع  مــن  وبضمنهم  السكان  بتجمع  فوجئ 
الــســراي، فاتصل بديلي  الــثــورة، ومهاجمة  على 
لطلب النجدة والتنسيق مع القوة العسكرية في 

السماوة.
العراقية  للثورة  األولـــى  الــشــرارة  انطلقت  وبــذلــك 
بذلك  متوجة  التحررية،  العشرين  ثورة  الكبرى، 
سبعني يومًا، ابتدأت بتأسيس الحكومة العربية 
في سوريا، يوم 25 نيسان عــام1920، برئاسة 
رمزية  وبمشاركة  الحسني،  بــن  فيصل  االمــيــر 
لــلــضــبــاط الـــعـــراقـــيـــني، و30 حـــزيـــران مـــن الــعــام 

نفسه، وهو يوم واقعة سراي الرميثة.
بالقول:  حديثه  عــبــاس  نجيب  غــانــم   . د  ويختم 
"هــذا قانون الــثــورات؛إذ تجري ضمن إطــار عام 

ومـــحـــدد، فــلــقــد كــــان االنـــفـــجـــار الــعــســكــري في 
العام  والقرار  العامة  الخطة  الرميثة؛ولكن ضمن 

بضرورة البدء بالحركة املسلحة".

حفيد الثائرين
وجهتنا الثانية كانت مع شاكر حمزة االعاجيبي 
(أحد أحفاد رجاالت الثورة) الذي يحتفظ بعدد 
من اللقاءات مع معاصرين لثورة العشرين،وقال 
لـ "الصباح": "لقد لعبت ثورة العشرين دورًا كبيرًا 
للعراق  الــســيــاســي  املستقبل  مــالمــح  رســـم  فــي 
والدولة العراقية املعاصرة، التي توجت بتأسيس 

الحكم الوطني في العراق عام 1921".
ونــمــضــي بــالــحــديــث مـــع األعـــاجـــيـــبـــي، وبـــمـــا أن 
املــثــنــى، والــرمــيــثــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، هي 
معقل الثورة وفتيل شرارتها األولى، فقد احتفظ 
ورجاالتها  للثورة  تؤرشف  وأحــاديــث،  بلقاءات 
وتــاريــخــهــا املــجــيــد الــــذي أســهــم فـــي بــنــاء دولـــة 
عــصــريــة، حــصــلــت عــلــى اســتــقــاللــهــا فـــي وقــت 
مبكر من القرن املاضي، على خالف بقية دول 
املنطقة، مــن خــالل إجـــراء حـــوارات مــع عــدد من 
الثوار واملعاصرين واألحفاد، وتدوين أحاديثهم 
ورواياتهم، كما هي وبعيدًا عن تأويل املؤرخني 

وتحريف األحداث.

الريل ..وتهيئة العشيرة
يقول االعاجيبي، انه التقى املعمر طعيمة كاظم 
آل حريجة، مواليد (1907)، وهو أحد املعاصرين 
ـــــذي قــــال:"لــــم يــكــن عــمــري  لـــثـــورة الــعــشــريــن، وال
(الريل)  معركة  في  باملشاركة  آنــذاك  لي  يسمح 
زالــت  ومــا  أحــداثــهــا  لكني عشت  يسميها،  كما 
الــذاكــرة تحتفظ ببعض األحــداث منها"، ويــروي 
أي  الــريــل،  فــي معركة  استشهاد عمه  لنا قصة 
قبل  إخبارنا من  تّم  بالقول:"لقد  (العارضيات)، 
احتالل  بوجود  آنــذاك  وقادتها  العشيرة  شيوخ 
انكليزي يروم النيل من بلدنا، وأنهم، أي االنكليز، 
قادمون من الديوانية إلى الرميثة مرورًا بمنطقة 
ـــقـــوة املـــتـــمـــركـــزة في  الـــعـــارضـــيـــات، إلســـعـــاف ال
الرميثة، التي كانت ناحية آنذاك، وقد لعب هؤالء 
الــشــيــوخ دورًا فــي هـــذا الــجــانــب، إذ عــمــلــوا على 
تهيئة الرأي العام من خالل حث أبناء العشيرة، 
والدين،  والــعــرض  األرض  عن  للدفاع  وتعبئتهم 
مستعينني بــفــتــاوى عــلــمــاء الــديــن، إضــافــة إلــى 
الذين  العشائر  أبناء  الحماسة لدى  إشعال روح 
والشهامة  والشجاعة  النخوة  بصفات  يتحلون 
الــتــي يتحلى بــهــا أبــنــاء الــعــشــائــر"، مــنــوهــًا على 
وتخلف  بأنه"في حــال حــدوث معركة  استحياء 
ذلــك يعتبر عارًا  فإنه  العشيرة،  أبناء  أحــد  عنها 
كبيرًا عليه يلحق به وبأسرته طيلة حياتهم، أي 
ما يسبب نفورًا من الناس عن إعطائه زوجة أو 

أخذ امرأة من أسرته للزواج".
وكان املعمر آل حريجة –والحديث لألعاجيبي- 
ــتــي شـــاركـــت، ولــهــا  يــعــدد لـــي بــعــض األســـمـــاء ال
دور كــبــيــر فــي الـــثـــورة، فــي حــني يــتــغــاضــى عن 
ــفــوا عــن املــعــركــة، وكلما 

ّ
األشــخــاص الــذيــن تــخــل

ـــســـؤال عــــن األشــــخــــاص الـــذيـــن  تـــوجـــهـــت لــــه بـــال
(خلهم  يــقــول:  قلتهم؛  على  املعركة  عــن  فوا 

ّ
تخل

ويضيف"بعد  وربهم)،  همه  بيهم..  عالقة  مالنه 
أن تّمت تهيئة العشيرة بالكامل نفسيًا للمعركة، 
العشيرة  تــوجــهــت  فــيــهــم،  الــحــمــاســة  وبـــث روح 
بقيادة الشيخ حسني آل صندوح شيخ عشائر 
األعــاجــيــب، وأحـــد كــبــار زعــمــاء ثـــورة العشرين 
 وقــادتــهــا، والــــذي تـــّم نفيه بــعــد ذلـــك إلـــى معتقل 

الحويجة".
بالقول:"حينما وصلنا  الحديث  املعمر  ويواصل 
الــعــارضــيــات، وحــــال وصــــول خبر  إلـــى منطقة 
اإلمــــــــدادات الــعــســكــريــة مـــن لـــــواء الـــديـــوانـــيـــة إلــى 
الوحيدين  نكن  لم  الثورة،  الرميثة، معقل  ناحية 
فـــي املـــعـــركـــة، بـــل كـــانـــت مــعــنــا عــشــائــر الــظــوالــم 
والــبــوحــســان وبــنــي زريـــج وبــنــي عــــارض، حيث 
كــانــت عــشــائــر بــنــي زريــــج وبــنــي عــــارض على 
الــجــهــة الــشــرقــيــة مــن ســكــة الــقــطــار، أمـــا عشيرة 
األعاجيب فكانت إلى الجهة الغربية من السكة، 
الــســكــة، ونقل  الــجــنــوب مــن  إلــى  العشائر  وبقية 
من  املقاتلني،  (الحربية)،يعني  عــدد  أن  عمي  لي 

األعاجيب يصل إلى 2000 ثائر".

الطوب أصلب لو مكواري
له:"عندما  قــال  والـــده  أن  األعاجيبي،  يــروي  كما 
وصــلــنــا عــلــى مــقــربــة مــن الــقــطــار، وبــالــرغــم من 
التقليدي  الــســالح  ســـوى  يمتلك  ال  معظمنا  أن 
آنــذاك، مثل (الفالة واملــكــوار)، وعــدد من البنادق 
ورشاشات  أسلحة  العدو  يمتلك  بينما  القليلة، 
وأطــواب (مدافع) حديثة آنــذاك، وبعد أن نصبنا 
كــل من  تقدم  القطار،  مــن  لــه كمينًا على مقربة 
حسني آل صــنــدوح وأحــد قــادة ثــوار األعاجيب 
أمـــام (حربية)  الــقــطــار  بــاتــجــاه  ولـــع،  آل  سلطان 
الشجعان  الــثــوار  أحــد  أطــلــق  العشيرة، وعــنــدهــا 
واسمه (عبد عيسى)، وهو نجل الشيخ حسني 
آل صندوح، األهزوجة املشهورة: (الطوب أصلب 
لــو مـــكـــواري)، فــصــال رجـــال األعــاجــيــب صولة 
(السيخ  بـ الــذي كــان محمال  القطار  واحــدة على 
حتى  الكثير،  منهم  فقتلوا  واإلنــكــلــيــز)  الــهــنــود 
وصل املهوال إلى الجندي الذي كان يرمي على 
استشهد  بينما  قتيال،  فــــأرداه  بــالــطــوب،  الــثــوار 
(55) شهيدًا، إضافة  الـــ من ثوار العشيرة قرابة 
إلــى عــدد مــن الــجــرحــى"، ويــزيــد األعــاجــيــبــي في 
وأعمامي صالوا  "والــدي  أن  "الصباح"،  لـ  حديثه 
 
ّ
على مجموعة من الجنود اإلنكليز فقتلوهم إال

واحدًا منهم يعتقد بأنه ضابط انكليزي، فعندما 
وصلوا على مقربة منه انتحر ببندقيته، بعد أن 

قتل عمي حويدر".
املعمر خليوي خلخال آل عذار، وهو من مواليد 
الــعــارضــيــات، يــقــول لـــ "الــصــبــاح": "لــقــد كنت في 
ذاك الزمان شابًا يافعًا، قادرًا على حمل السالح 
وأجيد استخدامه؛ إذ كان لدخول اإلنكليز للعراق 
صدًى كبير، كما لم يكن هناك قانون قوي يحكم 
البالد آنذاك، بل كانت العادات والتقاليد واألعراف 
الــعــشــائــريــة هــي الــســائــدة، وقــائــمــة عــلــى الــغــيــرة 
والــعــصــبــيــة والــنــخــوة، كــمــا أن الــعــشــائــر تمتثل 

الثائر  الــعــلــمــاء بشكل كــبــيــر"، ويــمــضــي  ألوامــــر 
النجف، وهو  بالقول:"جاءنا رســول من  خليوي 
رجل دين، والتقى زعماء الرميثة، وقال لهم:(إن 
املــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي الــنــجــف األشــــرف، أعلنت 
الجهاد ضد القوات املحتلة)، وعندها خطط سادة 
لتنظيم  الرميثة،  فــي  خاصة  العشائر،  وشــيــوخ 
عشائرهم وتعبئتها، وحال وصول اإلنكليز إلى 
قبل  من  شديدة  بمقاومة  جوبهوا  العارضيات 
عــشــائــر الــبــوحــســان واألعــاجــيــب وبــنــي عــارض 
الذين اشتركوا  الظوالم  إلى  وبني زريــج، إضافة 
في املعركة، إذ أتذكر أن مضيف الشيخ ضيدان 
الجادة  مــن  قريب  بوحسان  آل  ناصر شيخ  آل 
(الــســكــة)، وهـــو مــن الــســاخــطــني عــلــى اإلنــكــلــيــز، 
فسارعوا إلى إحراق مضيفه، فهب آل بوحسان 
للثأر لشيخهم من اإلنكليز، وقد كانت األرضية 
 مـــهـــيـــأة مــــن فــــتــــاوى الـــعـــلـــمـــاء وتـــوجـــيـــه شــيــوخ 

العشائر".
ويــضــيــف: "كــنــت مــن الــذيــن هــّبــوا إلـــى املــعــركــة، 
وكـــان مــعــي ثــالثــة مــن أعــمــامــي وخــالــي، إذ كنا 
نـــحـــن الـــخـــمـــســـة فــــي صـــنـــكـــر واحــــد(مــــوضــــع) 
وعــنــدمــا احــتــدمــت املــعــركــة، اســتــشــهــد أعــمــامــي 
الــثــالثــة وخــالــي مــعــا فــي مــوضــع واحــــد، عندما 
حــمــلــت عــلــيــنــا مــجــمــوعــة مــــن اإلنـــكـــلـــيـــز الـــذيـــن 
(فركون القطار)، أي العربة، وأصبت  يحتمون بـ
فانسحبت  إلينا-  بها  أشــار  -التي  أنــا بساعدي 
من املعركة، وجلبت جثث أعمامي الثالثة، واحدًا 
تلَو اآلخــر إلى أهلي، ومن ثم رجعت إلى خالي، 
وأخـــذت جثته إلــى أهــلــه الــذيــن يقعون فــي قرية 
تــبــعــد عـــن أهــلــي بــمــســافــة، حــيــث كــانــت الــجــادة 
آنــذاك تمر أمــام بــاب أهلي، فذهبت به بعيدًا عن 
 أهــلــي، لكي ال تــراه أمــي، وتــكــون املصيبة عليها 

كبيرة".

إبادة أرتال الجيوش
وتابع املعمر الحديث: "كان لعشيرتنا التي تقطن 
اإلنكليز  مــقــاومــة  فــي  دور  الــرمــيــثــة  فــي محيط 
كبيرة  أعـــدادًا  منهم  قتلنا  إذ  بالهدنة،  وقبولهم 
تقدر باملئات، وبقيت املقاومة الشديدة مستمرة 
لعدة أيام، حتى بعد أن دخل اإلنكليز إلى الرميثة، 
ما أجبرهم على عقد هدنة مع (12) من زعماء 
وشيوخ بني حجيم، بعد أن تّم قتل املئات منهم 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــيــوش الــتــي كــانــت تــأتــي 
ــــواء الـــديـــوانـــيـــة، بــرفــقــتــهــم عــجــالت مــــزودة  مـــن ل
برشاشات، إضافة إلى األطواب (املدافع) املزودة 
(الدان)، أي إطالقات املدفع التي يستهدفون بها  بـ

الثوار".
أبــادوا  "الثوار  للمعمر خلخال:أن  والكالم  أتذكر، 
ثــالثــة أرتـــال مــن الجيوش الــتــي تــم ارســالــهــا من 
لواء الديوانية، لتعزيز وجود القوات التي تحاول 
الــتــمــركــز فـــي الــرمــيــثــة، وبــســط الــســيــطــرة على 
الــعــشــائــر، وال أنــســى أن الــبــعــض مــن اإلمــــدادات 
العسكرية تقهقرت إلى مقر اللواء في الديوانية".
ويــــحــــدثــــنــــا الــــشــــيــــخ نـــــاجـــــح كـــــامـــــل غـــثـــيـــث آل 
غثيث  الشيخ  حفيد  وبــاحــث)،  حــرجــان،(كــاتــب 
الحرجان، أحد قادة الثورة وشيخ عشيرة الظوالم 
فــي مــديــنــة الــرمــيــثــة، عــن الـــشـــرارة األولــــى لــثــورة 
الــعــشــريــن، قــائــال:"كــان امليجر ديــلــي حــاكــم لــواء 
الديوانية السياسي من أشد الحكام البريطانيني 
 وبطشًا على األهالي، وكان رؤساء عشائر 

ً
وطأة

زريــج،  وبني  بوحسان  وآل  واألعــاجــيــب  الظوالم 
الرميثة،  بمنطقة  املحيطة  العشائر  إلــى  إضــافــة 
أقطاب التحالف الذي تّم في كربالء في 15 شعبان 
"الصباح":  لـــ  الحديث   

ً
مــواصــال عــام 1920"،  مــن 

النجف  عــن  معلومات  ديــلــي  امليجر  تلقى   
ّ
"وملـــا

واملشخاب وما يعقد فيها من اجتماعات سرية، 
وقصائد  حماسية  خــطــب  مــن  فيها  يلقى  ومـــا 
شعرية مهيجة للرأي العام، قّرر البطش برؤساء 
القبائل في الديوانية، والرميثة، والسماوة، وعفك، 
والــــدغــــارة، قــبــل أن يــفــاجــئــوا الــســلــطــة بــعــدائــهــم 
بــروايــة رسالة  ناجح  الشيخ  ويمضي  الــســافــر"، 
"الـــشـــفـــرة" الـــتـــي بــعــث بــهــا الــشــيــخ شـــعـــالن أبــو 
 الـــجـــون مـــن مــقــر احـــتـــجـــازه، والـــتـــي مـــر ذكــرهــا 

مسبقًا.
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فــي الــوقــت الــــذي تــحــدثــت فــيــه تــقــاريــر عــن أنَّ 
الــحــكــومــة تــــدرس خــفــض قــيــمــة الــديــنــار أمـــام 
ة، كتدابير ملواجهة األزمة املالية  العمالت األجنبيَّ
وتــداعــيــات  النفط  أســعــار  تــراجــع  الناجمة عــن 
(كـــــورونـــــا)، أكـــــدت مــجــمــوعــة مـــن املــخــتــصــني 
بالشأن االقتصادي أنَّ تخفيض سعر الدينار 
ة  أمــام الـــدوالر ال يستند الــى أســٍس موضوعيَّ
وال يمكن اعتماده ملا يترتب عليه من أضرار 
للمواطن  ة  الشرائيَّ والقوة  العراقي  باالقتصاد 
وقوة السندات العراقية في الخارج والتصنيف 

االئتماني للبلد.
وأفاد االقتصادي د. فاضل محمد جواد بأنَّ 
باملوضوع،  مباشرة  عالقة  له  املــركــزي  "البنك 
املالي والنقدي للحكومة،  كونه يعدُّ املستشار 

ة". وبالتالي ال يمكن استبعاده من العمليَّ
وأضاف أنَّ "مجلس االعمال العراقي - األردني 
(صــــاحــــب مـــقـــتـــرح تــخــفــيــض قــيــمــة الـــديـــنـــار 
الــعــراقــي) - بحسب جـــواد - ســوف لــن يتأثر 
باالنخفاض كما يتأثر به املواطن الذي يعيش 
داخل العراق، فهو يتحمل النتائج أكثر من الذي 
والعمالت  بــالــدوالر  ويتعامل  خــارجــه  يعيش 

األجنبية وليس بالدينار العراقي".
ودعــــا جــــواد "الــبــنــك املـــركـــزي واالقــتــصــاديــني 
العراقيني في داخل البلد الى أْن يوضحوا رأيهم 
بشأن هذه املسألة الحساسة التي تهم الوطن 

واملواطن".
من جانبه قال املستشار االقتصادي لرئيس 
الــشــمــاع إنَّ "دعــــاة  الـــنـــواب د. هـــمـــام  مــجــلــس 
تخفيض سعر صرف الدينار ليسوا بغافلني 
ذلك  عــن  ومــا سينجم  ة،  التضخميَّ آثـــاره  عــن 
توزيع  ســوء  ستعمق  اجتماعية  تــوتــرات  مــن 
الــــدخــــل"، مــضــيــفــًا "لــكــونــهــم لـــم يــتــمــكــنــوا من 
على  التخفيض  تأثير  بــعــدم  الجمهور  إقــنــاع 
ــهــم يــحــاولــون إقــنــاع  مــســتــويــات األســـعـــار، فــإنَّ
الــحــكــومــة وإغــــراءهــــا بــــازديــــاد إيـــراداتـــهـــا من 
بــيــع الــعــمــالت األجــنــبــيــة عــنــد تــخــفــيــض سعر 

الصرف".
وأكد الشماع "أنهم يعدون الحكومة بزيادة 60 
مليار دينار إضافية وبما مجموعه 18 ترليون 
أنهم  إال  املقترح،  تنفيذ  في حال  دينارسنويًا 
إنــشــاء شبكة رصــيــنــة وقــويــة  أن كلفة  نــســوا 
عراقي  مــاليــني  لخمسة  االجتماعية  للحماية 
من  باملئة   73 وتعويض  الفقر،  خــط  دون  مــن 

ة  الشهريَّ مــدخــوالتــهــم  تقل  الــذيــن  املتقاعدبن 
عن 500 ألف دينار، وتعويض مليون ونصف 
عن  ة  الشهريَّ مدخوالتهم  تقل  موظف  املليون 
500 ألـــف ديـــنـــار، ســيــولــد أعـــــدادًا هــائــلــة ممن 
الــدعــم بسبب هــذا اإلجــــراء والـــذي قد  يتلقون 
تصل قيمته الى ما يساوي قيمة املبالغ املودعة 

بسبب التخفيض".
ــــى أنَّ "شــبــكــة الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة  ونـــــوه ال
ستكون حالة مستمرة كما في برنامج البطاقة 
التموينية، التي مضى عليها 32 عامًا وال أحد 

يجرؤ على إلغائها حتى اآلن".
الــتــخــفــيــض نــســوا  الـــشـــمـــاع أنَّ "دعـــــــاة  ذكـــــر 
لعملة  وتحويلها  الـــورق  طبع  عمليات  تجربة 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي وكــيــف كــان 
الطبقة  من  ة  الشرائيَّ القوة  الطبع يضعف  هذا 
املتوسطة التي تحولت الى معدمة لوال اعتماد 
ة في حينه"، الفتًا الى  برنامج البطاقة التموينيَّ
الدينار هو عملية  "تخفيض سعر صــرف  أنَّ 
الــنــقــديــة، فهي  لــطــبــع األوراق  تــمــامــًا  مــشــابــهــة 
جــزٍء  بإضاعة  الحكومة  قــيــام  تعني  بالنهاية 
الثابت وهي  الــدخــل  لــذوي  ة  الــقــوة الشرائيَّ مــن 

من  جــزٍء  الستقطاع  مبتكرة  طريقة  بالنهاية 
رواتب املوظفني بواقع 60 مليار دينار يوميًا، 
بدايًة، إذ ما تلبث العالقات السعرية أْن توِجد 

تضخمًا متصاعدًا يقع على عاتق الفقراء".
هـــم من  الــتــخــفــيــض  "دعـــــاة  أنَّ  الــشــمــاع  ورأى 
سواء  املحلية  منتجاتهم  لترويج  املستفيدين 
زراعــيــة أو صناعية وهــذا أمــٌر مشروع ونحن 
ــة لــلــحــد من  ــــــة وكــمــركــيَّ نــدعــو إلجــــــراءات إداريَّ
مـــنـــافـــســـة املـــنـــتـــج املـــحـــلـــي ولــــيــــس مــــن خـــالل 

تخفيض سعر الصرف للدينار".
وأشار الى أنَّ "السياسة النقدية التي يرسمها 
الــعــراق أو  وينفذها البنك املــركــزي، ســواء فــي 
فــي أي دولـــة فــي الــعــالــم هــي سياسة مستقلة 
ة، من دون أْن يعني  عن إرادة السلطة التنفيذيَّ
ذلـــك غــيــاب الــتــنــســيــق بــني الــســيــاســتــني املــالــيــة 

والنقدية".
وبني أنَّ "سياسة الصرف ونظامه تعدُّ أحد أهم 
القول  فــإنَّ  وبالتالي  النقدية،  السياسة  أركـــان 
بأنَّ املركزي ال عالقة له بنظام الصرف ينم عن 
عدم إدراك الحقائق االقتصادية، كما أنَّ القول 
بأنَّ األموال هي أموال الحكومة هو مغالطة ألنَّ 

التشريعة  النقدية والسلطة  الحكومة والسلطة 
والــقــضــائــيــة هــي مــكــونــات الــدولــة الــتــي ركنها 

األساس هو الشعب".
أحمد  د.  االقــتــصــادي  الباحث  رأى  مــن جهته 
إجــراء  اآلن  املناسب  "ليس من  بأنه  الحسيني 
بهذا  التفكير  أنَّ  خصوصًا  العملة،  تخفيض 
االقتصادي  الــركــود  مــع حالة  يتزامن  اإلجـــراء 

العاملي والركود في االقتصاد املحلي".
وأوضــــــح أنَّ "تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة بــهــدف 
تمويل العجز املالي في املوازنة ستترتب عليه 
خصوصًا  عقباها،  تحمد  ال  اقتصادية  آثــار 
الــعــام لألسعار بسبب  املستوى  فــي  االرتــفــاع 
زيـــــــادة مــــعــــدالت الـــتـــضـــخـــم"، مـــشـــيـــرًا الـــــى أنَّ 
اآلثـــار،  "االقــتــصــاد حاليًا ال يحتمل مثل هــذه 
فــضــًال عــن آثـــار اإلغـــراق االقــتــصــادي للسوق 
بسلع قد تكون ذات نوعية رديئة لعدم وجود 
ذلــــك"،  تــحــقــق  يــحــول دون  قـــد  رادٍع جــمــركــي 
مؤكدًا "ال يجب أْن يكون تخفيض قيمة العملة 
هـــو خـــط الــصــد األول ملــواجــهــة األزمـــــة املــالــيــة 
وتــداعــيــات  النفط  أســعــار  تــراجــع  الناجمة عــن 

(كورونا)".

يفتقر املنتج املحلي في بلدنا الى أهم العوامل املؤثرة في الترويج وهو توظيف 
وسائل اإلعالم في تشجيع وتعريف املواطنني بمزاياه وأهمية دعمه عن طريق 
ة، وما يشكله ذلك من دعم لالقتصاد  شرائه وتفضيله على املنتجات األجنبيَّ
الوطني بشكٍل عام بآثار إيجابية كبيرة على زيادة معدالت النمو االقتصادي 
املتحصل بفعل زيادة الناتج املحلي اإلجمالي والذي تشكل الصناعة الوطنية 
ة  التقليديَّ اإلعــالم  توظيف جميع وسائل  فيه.ويمكن  رئيسًا وحاسمًا  عامًال 
الوطني  املهم جــدًا لدعم االقتصاد  الوطني  املــشــروع  منها والــجــديــدة فــي هــذا 
بواسطة تشجيع ودعم املنتج املحلي بني جميع فئات وأفــراد املجتمع.فيمكن 
تــوظــيــف املــطــبــوعــات والــصــحــافــة االلــكــتــرونــيــة واملــحــطــات اإلذاعـــيـــة والــقــنــوات 
ــة، فــضــًال عــن توظيف صفحات مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ذات  الــفــضــائــيَّ
ــيــة مـــن مــشــتــركــيــهــا، الــــى جــانــب  الــكــثــافــة الــعــال
االنترنت  الكثيرة في شبكة  االلكترونية  املواقع 
وبالشكل الذي يحدث دفقًا هائًال في زيادة وعي 
الجمهور بأهمية دعم املنتج املحلي، ليتحول الى 
في  التي تسهم  بالصورة  يــؤدى  واجــب وطني 
دعم االقتصاد الوطني وتقويته وزيادة موارده 
وتمتني قواعده وبنيته ويحقق ازدهار الصناعة 
زيــادة  بفعل  الوطني  الخدمات  والــزراعــة وقطاع 
اإلقبال عليها، ما ينعكس إجماًال في املستقبل 
املعاشية ألفراد  املستويات  زيــادة تحسن  على 
الذي  االقتصادي  النمو  انتعاش  بفعل  املجتمع 
ــــرخــــاء املــعــيــشــي.ويــفــتــرض  يــضــمــن تــحــقــق ال
بــجــمــيــع الـــــــــوزارات والـــشـــركـــات اإلنـــتـــاجـــيـــة في 
الحمالت  هــذه  وتنظيم  رعاية  على  العمل  بلدنا 
اإلعــالمــيــة وتــشــجــيــع اســتــهــالك املــنــتــج املحلي 
وتكثيف الجهود الهادفة الى بث الوعي بأهمية 
استهالكه  على  املــواطــنــني  وحــث  املحلي  املنتج 
وبيان األوجه اإليجابية ومزايا هذا املنتج مقارنة 
لنتائج  املنافسة في األسواق.ويمكن  باملنتجات 
الــحــمــالت اإلعــالمــيــة اإليــجــابــيــة أْن تــعــمــل على 
املنتج  جــودة  بشأن  املستهلكني  تقييمات  نقل 
الشركات  الى  له ونقلها  السلبية  األوجــه  وبيان 
نوعيته  على تحسني  العمل  أجــل  مــن  املصنعة 
يدعم  وبــمــا  مستقبًال  السلبيات  هــذه  وتــالفــي 
عالية  جـــودة  ذات  ويجعلها  الوطنية  الصناعة 
إيجابًا  وتنعكس  ة  األجنبيَّ املنتجات  تضاهي 
الوطني  للمنتج  التنافسية  القابلية  زيــادة  على 
مـــقـــارنـــة بــاملــنــتــج األجـــنـــبـــي املــســتــورد.تــنــظــيــم 
الــحــمــالت اإلعــالمــيــة لــدعــم املــنــتــج الــوطــنــي يعدُّ 
الترويج للمنتج املحلي وتكوين شعور جمعي  أحد الستراتيجيات املهمة في 
وطني يدعم الصناعة املحلية ويشجعها عن طريق تفضيلها على املنتجات 
الوطني بشكل عام،  ة املنافسة من أجل املساهمة في دعم االقتصاد  األجنبيَّ
في  ملنتجاتها  للترويج  العالم  دول  مختلف  فــي  الشركات  مــن  الكثير  وتلجأ 
الحمالت اإلعالمية سواء على صعيد محلي أو دولي، فهي تسهم في تعريف 
في  الـــذي يسهم  األمـــر  املنتجات،  هــذه  اقتناء  املستهلكني على  وجـــذب وحــث 
زيادة ربحيتها والترويج ملا تنتجه. فكيف إذا كان ذلك يخص منتجات وطنية 
لصناعة ناشئة تحتاج الى الكثير من الدعم والتشجيع واالهتمام وبما ينعكس 
على مستوى جودتها وبالشكل الذي يحقق لها النجاح والتطور واألرباح التي 

ة الى حٍد كبير. تضمن استمراريتها، وهو ما تسهم به الحمالت اإلعالميَّ

عـــــــــادة، يــــكــــون مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــي زيـــــــــادة الـــتـــعـــرض 
من  مبكر  وقت  في  الدورية  والشركات  للقطاعات 
في  بالتعافي  التمتع  أجــل  من  االقتصادية  الـــدورة 
المستقبل، ومع ذلك قد ال تنطبق القواعد القديمة 
في عصر االضطراب وقد تجلب حتى خيبة األمل.
 
ً
ــمــرة، قــد يــكــون المستثمرون أفــضــل حــاال ال هـــذه 
بــجــعــل األمــــــــوال تــتــبــع اإلجــــــــــراءات الـــتـــي تــطــبــقــهــا 
يساعد  ال  وقــد  اقتصاداتهم.  إلنــعــاش  الحكومات 
التركيز على هذه السياسات في تحديد الفائزين 
المحتملين فحسب ولكن أيًضا الخاسرين، بالنظر 
ـــى الــطــبــيــعــة الـــضـــارة لــبــعــض اإلجـــــــراءات الــمــالــيــة  إل

الصارمة التي شهدتها األشهر األربعة الماضية.
عــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا فــريــدة ومـــحـــددة لــكــل بلد 
تتم  الــتــي  السياسية  الــتــحــركــات  أن  إال  منطقة،  أو 
العالم لها قــدر غير  أنــحــاء كثيرة مــن  رؤيتها فــي 
عادي من القواسم المشتركة مع دعم كبير يتكرر 
حـــول مــوضــوعــيــن عــريــضــيــن: الــتــعــافــي األخــضــر 
والرقمي، هذا تغيير ذو مغزى من التوجه التقليدي 
السابقة  الــركــود  فــتــرات  للتعافي مــن  رأيــنــه  الـــذي 

والخاص بتعزيز البنية التحتية.

خطة انعاش اقتصادي
في 15 أيار الماضي اقترحت المستشارة األلمانية 
ــفــرنــســي إيــمــانــويــل  أنــجــيــال مــيــركــل والـــرئـــيـــس ال
ماكرون خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار 
ا 

ً
التعافي مختلف يــورو، وأشــارا بوضوح: سيكون 

 للبيئة.
ً
وصديقا

حــتــى الــصــيــن، الــتــي اعــتــمــدت عــلــى حــمــلــة البنية 
التحتية لدعم النمو خالل العقدين الماضيين، قالت 
وقـــد صممت  اآلالت،  عــلــى  يعتمد  لــن  الــتــعــافــي  إن 
حزمة  التصدير،  على  المعتمدة  الجنوبية  كــوريــا 
تحفيز تركز على الرقمنة وتقليص العولمة، والتي 

تحمي أيًضا الصحة العامة والبيئة.
والبطاريات  السيارات  تبدو  الخلفية،  هذه  ظل  في 
 
ً
الكهربائية وكذلك أجهزة الطاقة الشمسية مرشحا

 لإلفادة من الدعم واإلنفاق الحكومي.
ً
رئيسا

ويـــحـــدث هــــذا أيـــًضـــا فـــي وقــــت أدى فــيــه الــتــقــدم 
البدائل  هــذه  تحويل  إلــى  التكنولوجية  والتكاليف 
إلى خيارات مستساغة بشكل متزايد،  الخضراء 
وليس فقط رفاهية الدول الغنية بالوعي البيئي أو 
الشمسية.عالوة  بالطاقة  تهتم  التي  الــدول  امتياز 
الحكومات  أن تزيد  أيًضا  المحتمل  على ذلــك، من 
التلوث،  والعادات شديدة  العمليات  على  الضرائب 
حيث تحرص على أن تصبح صديقة للبيئة، ومن 
المحتمل أيًضا أن تزيد الحكومات الضرائب على 
العمليات والعادات شديدة التلوث، اذ تحرص على 

أن تصبح صديقة للبيئة.

تغيرات هيكلية
والسلوكية  الهيكلية  التغييرات  مــن  العديد  هناك 

الــتــي مـــن الــمــحــتــمــل أن تــنــبــثــق مـــن وبــــاء كـــورونـــا، 
ولكن سيتم تعزيز ذلك أكثر بالجهود المستهدفة 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات لـــدعـــم قــــــدرة اقــتــصــاداتــهــا 
عــلــى المنافسة فــي عــالــم رقــمــي مــتــزايــد فــي بناء 
 "6 فــاي  و"واي   "5G" "حــول  التحتية  للبنية  جديد 
ومــقــدمــي الــخــدمــات الــســحــابــيــة ومـــراكـــز الــبــيــانــات 
والمدن  الضخمة  والبيانات  االصطناعي   والــذكــاء 

الذكية.
من بين أمور أخرى، من المتوقع أْن يؤدي هذا إلى 
زيادة الطلب على أشباه الموصالت - على سبيل 
المثال، االنتقال من شبكة "4G" إلى شبكة الجيل 
الموصالت بنسبة 200  الخامس يزيد من أشباه 
إلى300 بالمئة، وإضافة إلى البنية التحتية الرقمية، 
يتم تحفيز الشركات اقتصادًيا وسياسًيا إلعادة 

بعض اإلنتاج إلى الوطن.
ولـــكـــن لــجــعــل هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي إعــــــادة الــتــوطــيــن 
تستحق الــجــهــد، ســتــحــتــاج الــشــركــات إلـــى زيـــادة 
ـــــي لــعــمــلــيــاتــهــا فـــي مـــحـــاولـــة لخفض   الـــتـــحـــول اآلل

التكاليف.

التحول اآللي
 مـــن أهــم 

ً
ـــــي واحـــــــدا ــــواقــــع، كــــان الـــتـــحـــول اآلل فـــي ال

األولـــويـــات الــتــي ذكــرهــا عـــدد كبير مــن مسؤولي 
موسم  بعد  الهاتفية  المؤتمرات  خــالل  الــشــركــات 

نتائج أعمال الربع األول.
من المتوقع أن يقفز الطلب على الروبوتات بشكل 
القادمة، حيث تتكشف هذه  السنوات  حــاد خــالل 
الــروبــوتــات  تلعب  أن  المحتمل  ومـــن  االتــجــاهــات، 
والتحول اآللي للعمليات المدعومة بالبنية التحتية 
الــجــديــدة دوًرا كــبــيــًرا مــع تــبــاطــؤ تكامل  الــرقــمــيــة 

االقتصاد العالمي.
ــيــقــيــن بـــشـــأن االتـــجـــاهـــات  وفـــــي حـــيـــن أن عـــــدم ال
يزال  ال  للوباء  التالي  الوشيك  والتعافي  المتزامنة 
االنــتــعــاش سيكون  أن   

ً
يقينا هــنــاك  فــإن  مرتفعا، 

.
ً
 رقميا

ً
 ومدفوعا

ً
أكثر نظافة بيئيا

 استقرار العامل السياسي يؤمن 
ّ

لعل
الصناعي  باالستثمار  الواقع  تعزيز 
المؤسسات  فــاســتــقــرار  ـــزراعـــي،  وال
ـــســـيـــاســـيـــة وهـــيـــاكـــلـــهـــا اإلداريــــــــــة  ال
 عـــن الــتــنــظــيــم الــبــيــروقــراطــي، 

ً
بــعــيــدا

السياسات  ينتج  اإلداري  والــتــرهــل 
الــبــيــروقــراطــيــة   - تــلــك  الحكيمة  غــيــر 
الــتــي تعيق  الــمــتــورمــة –  الــمــنــتــفــخــة 
التطور االقتصادي، فالشفافية تعزز 
إرادة تطبيق القانون، واإلنفاذ العادل 
واالتــفــاقــيــات،  االقــتــصــاديــة،  للعقود 
ـــمـــعـــاهـــدات الــثــنــائــيــة بــيــن  وإبــــــــرام ال
الدول، أو الشركات، وتلك من األمور 
األساسية لتعزيز األداء االقتصادي.
وثمة ســؤال جــوهــري. هــل تنقصنا 
ــــــمــــــوارد لـــكـــي نـــســـتـــمـــر مـــــن أزمـــــة  ال
ـــى أزمــــة بــقــطــاعــات ((الــصــنــاعــة –  إل
البطالة   – التحتية  البنية   – الكهرباء 
وغــــــيــــــرهــــــا)) أشـــــرنـــــاهـــــا بـــمـــقـــاالت 
 :

ً
اقــتــصــاديــة ســابــقــة.. الـــجـــواب حـــاال

العراق يعدُّ الخزان للثروات، ما تحت 
األرض وفوقها من ثروات وإمكانيات 
وطاقات وقدرات، إذن ما الذي يجعل 
الفاقة تزداد وتتعطل وسائل اإلنتاج 

ونعتمد على االستيراد؟.
لــلــعــامــل التنظيمي  الــــدور  هــنــا يــأتــي 
ـــــمـــــوارد واســـتـــثـــمـــارهـــا،  بـــتـــرشـــيـــد ال
ـــــخـــــطـــــط اآلنــــــــيــــــــة، والــــخــــمــــســــيــــة،  وال
والــســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة الـــمـــدى، إذا 
أحـــســـنـــا الــتــخــطــيــط الــســتــراتــيــجــي 
الــالئــق تــحــل كل  ووظــفــنــاه بالشكل 
أزمـــاتـــنـــا وتـــــــؤدي لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
بــاألمــوال  فــالــهــدر  لــذلــك  االجتماعية، 
 
ً
وســـــرقـــــتـــــهـــــا يــــســــبــــبــــان أضـــــــــــــرارا

اقــتــصــاديــة بــالــغــة وبــالــتــالــي تصعب 
الثقة  اهــتــزاز  عــن   

ً
معالجتها، فضال

عند تفشي الرشا بالجوانب اإلدارية، 
ومعالجة تلك المساوئ بحزم يكفل 

عدم االستئثار وضياع األموال.
في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، 
كان العراق باستمرار في أدنى نطاق 
 من 

ً
من البلدان التي لديها أكثر فسادا

أصل درجة مثالية محتملة تبلغ 10 
الــعــراق بين 1.5  (ال فــســاد)، صنف 
إلى 1.8 بين عامي 2007 و 2019. 

في العام 2007، حصل العراق على 
أســـوأ درجـــة فــي الــعــالــم على مؤشر 
إلــى  طــفــيــف  بــشــكــل  ارتـــفـــع  إذ   ،TI
المرتبة 168 من أصل 180 دولة في 
السلبي  المؤشر  وهــذا   .2019 العام 
لــه تــأثــيــراتــه فــي الــواقــع االقــتــصــادي 

برمته.
لذلك أمام الحكومة الحالية العمل بجد 
المالي  الفساد  بؤر  وتطويق  ونزاهة 
بعد انخفاض أسعار النفط التي أثرت 
 في السيولة لرواتب الموظفين 

ً
سلبا

والمتقاعدين، كذلك نناشد كالسابق 
تقليل رواتـــب الــرئــاســات والــدرجــات 
الهدر  متابعة  مــع  للنصف  الخاصة 
الـــمـــالـــي بـــالـــســـفـــارات، والــتــعــيــيــنــات 
ـــــــألقـــــــارب كــــمــــوظــــفــــيــــن بـــالـــمـــئـــات  ل
ــبــرلــمــان أو غـــيـــرهـــا، مـــع تــشــريــع  بــال
قـــانـــون إلـــغـــاء مــجــالــس الــمــحــافــظــات 
التي أنهكت المدن وكانت عالة عليها 
بالفشل الذريع الذي أدى للهياج العام 
بالتظاهرات، وسقوط مئات الشهداء 

والجرحى.
إنَّ الخطوات الوطنية الجريئة بضبط 
ــــمــــرافــــئ الـــبـــحـــريـــة  ـــــحـــــدود وكــــــل ال ال
الوطنية،  الــمــوارد  تعزيز  إلــى  يـــؤدي 
وعـــلـــى حــكــومــة اإلقـــلـــيـــم االنــصــيــاع 
لــلــحــكــومــة الــمــركــزيــة وعــــدم الــتــمــرد 
على التشريعات الوطنية التي تخدم 
محاربة  لجنوبه.  مــن شماله  الــعــراق 
الفساد اإلداري والهدر المالي ينبغي 
على الجميع االنصياع له ال إصالح 
وال تطور وال سهولة بتوفير الرواتب 

للموظفين والمتقاعدين.
بالتخطيط  األمــثــل  الــحــل  أنَّ  نعتقد 
ـــعـــراق يــتــضــمــن 3  االقــــتــــصــــادي بـــال
مــحــاور؛ األول إعـــادة إنــشــاء مجلس 
اإلعـــــمـــــار الـــمـــســـتـــقـــل عــــن األحـــــــزاب 
يكون المسؤول عن تصميم وتنفيذ 
المدن  بكل  الستراتيجية  المشاريع 

العراقية حسب الحاجة.
من  ثابتة  نسبة  تخصيص  والثاني 
عائدات النفط لمجلس إعادة اإلعمار 
بالبالد،  الستراتيجية  البنى  لتطوير 
واالخــيــر يتمثل بــإعــادة ما نهب من 
الــعــراقــيــة ومحاكمة  ــــار  الـــثـــروة، واآلث
فــي ملفات  اإلدانــــة  ثبتت عليهم  مــن 

النزاهة، فبتلك األمول يبنى العراق.
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أهــم األحـــداث فــي تاريخنا املعاصر  ثــورة العشرين تعدُّ مــن 
وانطالقة واضحة في التغيير لحياة عراقية سياسيا وفكريا؛ 
ألنها منعطف تاريخي كبير لبداية تأسيس دولة عراقية، إذ 
خلقت أفكارا جديدة منها التخلص من السيطرة االستعمارية 
من أجل إقامة دولة عراقية مستقلة والوصول الى االستقالل 
والــتــمــتــع بــالــحــريــة والـــســـيـــادة. وكـــذلـــك خــلــقــت فــكــرة توحيد 
والــريــف، رغم  املدينة  أهــل  الطبقات من  املطاليب من مختلف 
القوى  اإلشــكــاالت بني االثنني من عــادات وتقاليد وال ننسى 
مــن االستقالل  الفكرة  بــذات  تــوحــدت  التي  والــكــرديــة  العربية 

والحرية.
ومن املصادفات الجميلة ايضا في هذه الثورة ظهور شيوخ 
أن  الــذي استطاع  الجهادي  النشاط  فــي  املهم  الــديــن ودورهـــم 
يؤثر في شيوخ العشائر وتوحيد كلمتهم ألن غالبية سكان 
الـــريـــف لــهــا طــاعــة عــمــيــاء لــشــيــوخ الــعــشــائــر املــتــحــالــفــني مع 
من  تنطلق  او  تتبلور  لــم  الجهاد  مسألة  الدينية،  املؤسسات 
كربالء أو النجف بل إنها امتدت في جميع مدن العراق ذات 
الدين  الروحي والعقائدي بني رجال  للترابط  الشيعي  النفس 

والعلماء وطلبتهم وشهدت النجف وكربالء والكاظمية الكثير 
مــن الــبــطــوالت املــيــدانــيــة وبــث روح الــحــمــاس الــفــكــري الــثــوري 
ضــد اإلنــكــلــيــز بــيــد عــلــمــاء الــديــن وطــلــبــتــهــم، وأخـــص بالذكر 
علماء الدين في الحوزة العلمية الشريفة في النجف إذ أخذوا 
يعطون للوعي السياسي تجسيدا آخر يخدم املجتمع ملحاربة 

االستبداد ويعزز روح االحتجاج ملقاومة االحتالل.
ولعبت الصحافة دورا مهما في توسيع أهداف الثورة خاصة 
تواجه  التي  املشكالت  الــفــرات واالســتــقــالل) وبينت  (جــريــدة 
البريطانيني االستعمارية  العراقي، إذ فضحتا نوايا  املجتمع 
ومخططهم بني االدعاء بتحرير العراق من الهيمنة العثمانية 

وبني سقوط العراق تحت احتالل جديد (بريطاني).
ومن خاللها توحد الشيعة والسنة في هدف دحر املستعمر 
الــعــراقــي  الــشــعــب  ــــدالالت أن  ال وتــلــك نقطة أعــطــت الكثير مــن 
التعصب  يتوحد إن كــان مصير بلده يتحتم ذلــك بعيدا عن 
الــديــنــي او املــذهــبــي، وأســـهـــم تــوحــدهــم فـــي تــوســيــع مــيــاديــن 

الثورات، وتأجيج الروح الحماسية في نفوس املناضلني.
وتـــوحـــدت كــذلــك روح الــكــلــمــة مــن خـــالل الــشــعــراء والــخــطــبــاء 

واملفكرين واألدباء من أمثال الرصافي والزهاوي والداغستاني 
البصير  الــجــادرجــي ومحمد مهدي  باشا ورفــعــت  وشــوكــت 
وغيرهم الكثير من الشخصيات املهمة في تاريخ العراق الذين 
توزعت أدوارهم في بث الروح الوطنية لكل فئات الشعب، رغم 
أنها تأثرت بالطابع الديني والعشائري إال أنها زرعت الوعي 
الثوري بني فئات الشعب العراقي بكل أطيافه ووضـع جـمـيـع 
أن  للـمـواجـهـة، وعـلـى رغـم من  الـثـقـافـيـة ومنابرها  الـمـحـافـل 
الـثـورة أعطت نصرا متواضعا إال أنـهـا اسـتـطاعـت أن تـمـهـد 

الـطـريـق لـوعـي قوي لألجيال املقبلة.
 لـــو أن ثــــورة الــعــشــريــن لـــم يــغــب عــنــهــا الــعــمــل الــحــقــيــقــي من 
ســتــراتــيــجــيــة جــامــعــة وســـيـــاســـة مـــوحـــدة بــتــنــظــيــم حقيقي 
تأسيس  فــي  املــطــلــب  او  الــهــدف  تحقيق  مــن  ثـــوارهـــا  لتمكن 
دولـــــة مــســتــقــلــة فـــي وقــتــهــا، لــكــنــنــا وجـــدنـــا ضــعــف التنظيم 
بـــنـــاء دولـــــة كــمــا اآلن، اذ تسعى  مـــن خــــالل غـــيـــاب مــفــاهــيــم 
واملواطنة  والحريات  الديمقراطية  مفاهيم  إبــراز  الى  الشعوب 
 واملــــســــاوة والـــتـــعـــايـــش بــعــيــدا عـــن قــــوة الــحــكــم ال عــلــى قــوة 

املؤسسات.

تقــــــــاس مواقف الشــــــــعوب ومقادير وطنيتهــــــــا من مواقف تتخذها فــــــــي التعامل مع 
االحتــــــــالل األجنبي ألراضيها، والعراقيون الذين وقفوا عشــــــــائَر وأفرادًا بالضد من 
الحكــــــــم العثماني لفترات طويلــــــــة من الزمن، وعارضوا وجــــــــوده على أرضهم ملئات 
الســــــــنني، رغم تبرير هذا الوجود بالخالفة اإلســــــــالمية، ووقفوا كذلك وبشكل أقوى 
بالضــــــــد من االحتالل البريطاني خالل ســــــــنوات الحرب العامليــــــــة األولى، ولم يقبلوه 
 عن االحتالل العثماني، وكانت لهم مواقف مسجلة بالضد منذ نزول 

ً
 بديال

ً
احتالال

أول جنــــــــدي بريطاني على أرض بالدهم، واســــــــتمروا كذلك حتى نضجت مواقفهم 
واتفــــــــق كبار قومهم من رؤســــــــاء العشــــــــائر واملراجع الدينية والوجهــــــــاء في توحيد 
كلمتهــــــــم والوقوف بالضد من االحتالل عمليًا في العام ١٩٢٠ التي أعلنوا فيها ثورة 
اســــــــتمدت االســــــــم من املعارك التي بدأت ربانها ســــــــنة مقدســــــــة في التاريخ العراقي 
الحديث. وكانت الشرارة األولى قد انطلقت من عشائر الفرات 
األوســــــــط، وبدأت املعركة من هناك لتتســــــــع الى عموم البالد، 
وهي معركــــــــة أو مجموعة معارك وعلى الرغم من التفوق في 
ميزان القوى بــــــــني العراقيني املقاتلني وبني الجيش البريطاني 
الــــــــذي كان لصالــــــــح البريطانيــــــــني من حيث التســــــــليح الذي ال 
يقــــــــارن ببنادق فــــــــي غالبها تركيــــــــة عند العراقيــــــــني، وبنادق 
أحدث ورشاشات ومدفعية عند البريطانيني وتدريب وتعبئة 
تعد حديثة في وقتها وقوة جوية وآليات عســــــــكرية بعضها 
مدرعة، ومع هذا التفوق شــــــــبه الســــــــاحق لصالح البريطانيني 
لكن العراقيني قاتلوا واســــــــتمروا بالقتال لفترة أثبتوا خاللها 
شجاعة فائقة وفرت لهم تفوقًا ميدانيًا في عديد من املعارك، 
قارنــــــــوا خاللها بني ســــــــالحهم الســــــــائد (مگــــــــوار) ومدفعية 
الخصــــــــم بأهزوجتهم التــــــــي بقيت ماثلة في عقــــــــول األجيال 

(الطوب أحسن لو مگياري).
إن املعركــــــــة التــــــــي دارت وإن لــــــــم تحســــــــم نتائجهــــــــا امليدانية 
لصالــــــــح الثــــــــوار بســــــــبب التفــــــــوق العســــــــكري، لكــــــــن اإلرادة 
الوطنيــــــــة والشــــــــجاعة انتصــــــــرت وأجبــــــــرت البريطانيني على 
تغييــــــــر الكثير من خططهم واالســــــــتعجال في تكوين الحكم 
الوطنــــــــي والتعامــــــــل معــــــــه بجدية عــــــــززت من وجــــــــود العراق 
دولــــــــة حديثة بــــــــني دول شــــــــرعت وإياها على خطــــــــوط بداية 
متساوية، لو لم تحرف في الخمسني سنة املاضية مسيرتها 
لكــــــــن ذاك الوجــــــــود املمتــــــــد زخمه من تلــــــــك الثورة الشــــــــعبية 
وجــــــــودًا لدولة تضاهــــــــي بل تتفــــــــوق على عموم الــــــــدول التي 
ــــــدأت معهــــــــا علــــــــى خط شــــــــروع واحــــــــد رســــــــمته نتائــــــــج الحــــــــرب العامليــــــــة األولى   بــ
ومعاهداتها.إنهــــــــا الثــــــــورة التــــــــي تمــــــــر ذكراها في هــــــــذه األيام، ولكي نســــــــتفيد من 
دروس تركتهــــــــا وخلفهــــــــا األجــــــــداد رجــــــــاالت الثــــــــورة ال بــــــــد وأن نعود الــــــــى دوافع 
أولئــــــــك األجداد ورغبتهم فــــــــي إقامة حكم وطنــــــــي بعيدا عن تدخــــــــل األجنبي، والى 
 مقــــــــدار تعاونهم عراقيــــــــني من جميع العشــــــــائر األصيلة واملذاهــــــــب واألديان إلدامة

 الثورة.
لقــــــــد أثبت األجداد بثورتهم وطنية عالية لو اســــــــتلهمت من أحفادهم املوجودين في 
هذا الزمن ألمكن تعديل املســــــــار وإعادة بناء الدولــــــــة، دولة مدنية، متحضرة تتالءم 
 والعصر يتمتع فيها الجميع باملساواة في الحقوق والواجبات، كما أرادها وحلم بها 

األجداد.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

اعتقال  بحادثة  العشرين  ثورة  اندلعت  عندما 
الرميثة  قضاء  في  الجون  أبــو  الشيخ شعالن 
آنذاك لم يكن القادة االنكليز وقتها في العراق 
يــتــخــيــلــون بــــأن حـــادثـــة بــســيــطــة كـــهـــذه يمكن 
نتائجها  قــوضــت  قــد  ثـــورة شعبية  تفجر  أن 
وبــشــكــل فــعــلــي جــمــيــع املــشــاريــع الــبــريــطــانــيــة 
الــعــراق والــتــي كــات أخطرها  االستعمارية فــي 
إلـــحـــاق الــــعــــراق بــحــكــومــة الــهــنــد الــبــريــطــانــيــة 
بــقــاءه  يعني  كـــان  مــمــا  لسلطتها،  وإخــضــاعــه 
نهاية  أحــد  أي  يعلم  لن  بريطانية  كمستعمرة 

مدتها.
جاءت الثورة التي انخرطت فيها مختلف القوى 
والشرائح السياسية والعشائرية واالجتماعية 
فـــي الـــعـــراق لــتــؤكــد ضــــــرورة إنـــهـــاء االنـــتـــداب 
الــبــريــطــانــي عــلــى الـــعـــراق والـــشـــروع بتأسيس 
حكم وطني وإقامة برملان منتخب يضع أسس 
العراق ضمن  في  الديمقراطية  النيابية  الحياة 
إطــــار دســـتـــوري مــكــتــوب تــحــدد فــيــه الــحــقــوق 
والواجبات لجميع املواطنني العراقيني، إذ كانت 
هذه املطالب تسبق عصرها بكثير، خصوصا 
اذا مـــا قـــورنـــت بــالــظــرف الــزمــنــي الــــذي شهد 
لقيادات  الوطني  الحس  علو  ولتؤكد  والدتــهــا 
الــتــي كــانــت تتمسك بوحدة  الــثــورة ورمــوزهــا 

العراق واستقالله الوطني.
تلك  البريطاني خــالل  االحتالل  قــوات  واجهت 
الثورة الكثير من املصاعب والهزائم في معارك 
ملحمية تحدى فيها املقاتلون من أبناء املناطق 

الثائرة في الفرات األوسط أسلحة قوات الجيش 
االمــبــراطــوري الــبــريــطــانــي الــتــي كــانــت تتسلح 
بأحدث املعدات واألسلحة وتمتلك تفوقا نوعيا 
في مختلف االمكانيات التي كانت تحظى بها 

والتقليدية،  البسيطة  الــثــوار  بأسلحة  مقارنة 
مدوية  انتصارات  حققوا  البواسل  الثوار  لكن 
اعترفت  التي  البريطانية  االحتالل  قــوات  على 
وقتها  البريطانية  الصحف  ودفعت  بهزائمها 
الى القول بأن شجاعة العراقيني وبسالتهم قد 
بــدأت بتقليم أنياب األســد البريطاني في بالد 

الرافدين كما نشر في وقتها.
كــــان ملـــحـــدوديـــة الـــقـــوى واالمـــكـــانـــيـــات، فضال 
عــن الــخــســائــر الــبــشــريــة الــتــي تحملتها قــوات 
الثورة، ووصول املزيد من االمدادات الى القوات 
فــي مصر  القواعد  الــعــراق مــن  فــي  البريطانية 
الــثــورة تتراجع،  وايـــران والهند األثــر في جعل 
على  البريطانيني  أجبر  مما  تتوقف  لم  لكنها 
طلب التفاوض والهدنة مع قوات الثورة وهو ما 

حصل فعال في النهاية. 
 حــقــقــت الـــثـــورة الــكــثــيــر مـــن املــطــالــب الــوطــنــيــة 
أجلها، ودفعت  الثورة من  قامت  التي  العراقية 
مراجعة  الى  وقتها  البريطانية  االحتالل  ادارة 
سياساتها والتي كان من ضمنها إلغاء فكرة 
(تهنيد العراق)، والقبول بمطلب تأسيس حكم 
العراقيون،  ينتخبه  عربي  ملك  يــرأســه  وطني 
فضال عن تأسيس مجلس نيابي يتولى كتابة 
تشريعية  نيابية  انتخابات  وإقــامــة  الــدســتــور 
يجعل الحكم نيابيا مقيدا بسلطات امللك الذي 
يــكــون رقــيــبــا عــلــى الــدســتــور ومــجــلــس الــنــواب 
وراعـــيـــا ملــصــالــح الــشــعــب. هــــذه املــطــالــب الــتــي 
كانت تمثل قمة الرقي السياسي وعلو الوعي 

السياسي املتميز الذي كانت تحظى به قيادات 
التي  السياسية  الوطنية  القوى  وجميع  الثورة 
أســهــمــت فــي انــــدالع الـــثـــورة واالحــتــجــاج على 
سلطة االحتالل البريطاني، إذ كانت هذه القوى 
املطالب  هــذه  بتنفيذ  وتتمسك  تصر  الوطنية 
وهـــي مـــن أجـــبـــرت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة في 
تنفيذها  على  والعمل  بها  القبول  على  العراق 

بخطوات متباعدة والحقة. 
ـــكـــثـــيـــر مــن  كــــتــــب املـــــــؤرخـــــــون عـــــن الــــــثــــــورة ال
البطولة  بصور  تزدحم  كانت  التي  الصفحات 
والــتــضــحــيــة الــتــي قــدمــهــا الــــثــــوار، حـــني كــانــوا 
يــتــصــدون بــأجــســادهــم لــرصــاصــات االنكليز 
مــن أجـــل أن يــفــســحــوا الــطــريــق أمـــام املقاتلني 
البريطاني  الــجــيــش  اآلخــريــن القــتــحــام مــواقــع 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى جــــنــــوده وتـــدمـــيـــر أســلــحــتــه 
الثقيلة منها، ونجاحهم ذات مرة  وخصوصا 
في السيطرة على احــد املــدافــع وإغـــراق إحدى 
بالكامل,  الــفــرات  نهر  في  البريطانية  البواخر 
فــضــال عــن عـــدم هــروبــهــم مــن مــيــدان املعركة 
واإلصــــــــرار عــلــى الـــثـــبـــات فـــي مــواقــعــهــم على 
العكس من القوات البريطانية التي كانت تهرب 
مواقعها،  مــع  للتماس  الــثــوار  تحقيق  بمجرد 
وبطوالتهم  الثوار  هــؤالء  تضحيات  فأسهمت 
في  واألول  الحديث  الوطني  الحكم  بتأسيس 
العراق واملنطقة، فضال عن إفشال كل الخطط 
االستعمارية التي كانت تريد أن ترهن مصير 

العراق بيدها وليس بيد أبنائه.
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املــذاهــب السنية والــشــيــعــيــة، تــرابــه الطاهر  فــيــه تــأســســت 
يضم أئمة هــذه املــذاهــب، وفــي مــدارســه تعلم رجــال الدين 
العرذب  العراق ديوان شعر  الشرعية.  النصوص  صياغة 
ومـــن لــم يــتــخــرج مــن مــدارســه الــديــنــيــة واالدبـــيـــة لــن يمنح 
شــهــادة اإلبــــــداع؛ ألنـــه لــم يــشــرب مــن مـــاء دجــلــتــه وفــراتــه 
ــقــول  ــه بــجــمــال ال ــــم يــتــشــبــع خــيــال ــــم يــتــنــفــس هــــــواءه ول ول
أرض  هو  الحديثة..  واآلراء  األفكار  بسديد  وعقله  والكلم 
ثورة  ومنها  الثورات  تــأِت  لم  الكبرى،  واملنازعات  الثورات 
التعسفية  الــتــراكــمــات  بــل هــي نتيجة  فـــراغ  العشرين مــن 
الــتــي مــارســتــهــا االمــبــراطــوريــتــان الــعــثــمــانــيــة والــفــارســيــة 
وحكام املماليك واحتالالت األقوام الغازية من القره قويلو 
واآلقويلو، وهما دولتا الخروف االسود واالبيض، وغيرها 
مــن االمــــارات والــعــصــابــات املجنونة الــتــي كــانــت تجد في 
هذا البلد ما يريدون وعــدوه قلب هذا الشرق املهم. ما ان 
الــعــام 1917  الــعــراق  العثمانية مــن  خرجت االمــبــراطــوريــة 
عــلــى يــد االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي حــتــى ابــتــدأ زمـــن جــديــد، 
والسياسية  االقتصادية  االصالحات  من  عدد  ُعمل  فقد 
واالجــتــمــاعــيــة رافــقــهــا حــصــول تغيير فــي خــارطــة العالم 
االشتراكية في روسيا  اكتوبر  ثــورة  السياسية وحــدوث 
الـــعـــام 1917 وشـــيـــوع األفـــكـــار االشــتــراكــيــة والــشــيــوعــيــة 
ومفاهيم الوطنية والثورية والعدالة والحرية والديمقراطية 
األحــداث  اطلع على  التي أشاعها شباب عراقي متحمس 
الــثــوريــة الــجــاريــة فــي الــعــالــم، وحــاولــوا ان ينقلوا أفكارهم 
وقــنــاعــاتــهــم الــجــديــدة الـــى داخــــل املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي. كــان 
العالم قد خرج من الحرب العاملية االولــى وبــدأت املصالح 

االســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة واالمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة في 
بــلــدان الــشــرق وتــم ربــط مصائر هــذه الــشــعــوب وتقسيم 
ــيــة جــائــرة كسايكس  مــعــاهــدات دول مــن خـــالل  غنائمها 
ـــكـــرام بل  بــيــكــو. لـــم تــكــن هــــذه الــســيــاســات تــمــر مــــرور ال
قد  األعــني  ألن  لألجنبي  التبعية  بخطر  العراقيون  شعر 
التعليم  كــان  أن  بعد  التعليمية  املـــدارس  وظــهــرت  تفتحت 
والحلقات  والجمعيات  الصحف  وأنشئت  دينيا،  محرما 
قد شكل عهدا  العشرين  القرن  كان  الجديدة.  السياسية 
الـــى بلدهم،  بــاالنــتــبــاه  الــعــراقــيــون  جــديــدا للشعوب حــفــز 
العثماني  االحــتــالل  بطرد  والرغبة  الوطني  الحس  وابــتــدأ 
وتصدى الشعب له ودارت معارك طاحنة معه. وما ان تم 
احتالل العراق من قبل االنكليز العام 1917 حتى تعرض 
العراقيون للمحتلني الجدد في كل املناطق العراقية وكانت 
ثورة النجف والتي عرفت بثورة (نجم البقال) العام 1918 
هذا  ثــمــرات  مــن  ثمرة  البريطاني  العسكري  القائد  وقتل 
النضال وهي من أسهمت فيما بعد بإشعال فتيل ثورة 
العشرين في مناطق الفرات االوسط نتيجة الجور والفقر 
والحرمان التي تعرض لها الفالح واملواطن على يد قوات 
العشائر  مــن بعض شيوخ  وأذنــابــه  البريطاني  االحــتــالل 
القوات  قــالع  الثوار  ثــورة عارمة هاجم  فكانت  املأجورين 
القطارات  اليها وتم تسليب  االنكليزية وقطعوا االمــدادات 
وقــوافــل املــؤن واالســلــحــة، وكــان شعار الــثــورة هــو مكوار 
الفالح الذي ُيعمل رأس العصا من القير بمواجهة املدافع 
لو  أحسن  (الطوب  الشعبية  االهزوجة  وكانت  البريطانية 
مكواري) نشيدا للثوار، كبدوا االنكليز الخسائر الفادحة 

لكن التآمر الذي حصل على الثورة من قبل بعض ضعاف 
ان يكونوا  ارتــضــوا  الــذيــن  الشيوخ واالفــــراد  النفوس مــن 
االثمان  وبأبخس  البريطانية  للقيادات  جواسيس وعبيدا 
النهاية وحصل ما  الــثــورة وأفشلها فــي  الــذي حــرف  هــو 
من  البعض  ومعاقبة  الفقير  باملواطن  تنكيل  من  حصل 
شيوخ العشائر الوطنيني، وتم إعدام البعض منهم ونفي 
الــبــعــض اآلخــــر الـــى جــزيــرة بــمــنــغــهــام فــي وســـط املحيط 
السياسي  الــوعــي  بــدايــة  العشرين شكلت  ثــورة  الــهــنــدي.. 
الوعي  بــل  فقط  الفقر  يفجرها  ال  ثـــورة  أي  ألن  الــعــراقــي 
االجتماعية  الشرعية  ويمنحها  يديمها  مــن  هــو  بالفقر 
زمن  في  انتفاضات  الدهر. حصلت  أبد  خالدة  ويجعلها 
عليهم  ثار  العثماني، حني  القائد  عاكف  دكة  العثمانيني، 
العراقيون ودمر االتراك املدن العراقية، لكن التاريخ سجل 
وبداية  الوطنية  التحررية  للصحوة  بداية  العشرين  ثــورة 
الــنــظــر الـــى كــل االمــــور بــعــني الــعــقــل وفــتــحــت صــفــحــة من 
العهد العراقي الجديد تمثل بتأسيس الدولة العراقية العام 
لــلــوزراء وهــو عبد  1921 وتــم تكليف اول عراقي رئيسا 
الرحمن النقيب، وما تال هذا التاريخ من تغيير وتظاهرات 
واحــتــجــاجــات والــتــي تــوجــت أخــيــرا بقيام ثـــورة 14 تموز 
للعراق..  البريطاني  االحتالل  من  والتخلص   1958 العام 
وان  العشرين  بثورة  عــام  العراقيون كل  ان يحتفل  يجب 
املــســارح وشــاشــات  التعليم وعــلــى  تبقى حــّيــة فــي كــتــب 
السينما والتلفزيون وفي اللوحات الفنية وضمائر الناس 
ألنها مثلت الروح العراقية التاريخية الوثابة التي ال ترضى 

بالظلم والجور والتواقة الى املدنية والحرية دائما.

الــوثــائــق التاريخية" يشير  فــي كتابه "ثـــورة 1920 قـــراءة جــديــدة فــي ضــوء 
معطيات  الــى  االميركية  هوبكنز  جامعة  في  التاريخ  أستاذ  كاظم،  د.عباس 
جديدة يستند فيها الى وثائق بريطانية تؤكد بما اليقبل اللبس نشوء وانبثاق 
الدولة العراقية قبل إعالن اململكة العراقية على يد البريطانيني وتتويج فيصل 
تقول  التي  التقليدية  للفكرة  مناهضة  فكرة  وهــي  الــعــراق.  على  ملكا  األول 
بالتأسيس خالف ذلك. هذا االمر في الواقع، يلفت انتباهتنا الى أهمية القراءة 
الشعوب واألمــم وفق رؤيــة دراسة  التاريخية في حياة  للمنعطفات  العميقة 
االحتماالت التي تهتم بالبراهني أكثر من املعلومة املتواترة بطريقة شفاهية 
التاريخية.  الحقيقة  اجــتــراح  على  قــدرة  ذات  وغير  مخادعة  تكون  ما  غالبا 
وقد تلعب العاطفة او املزاج الشعبي العام دورهما في ترسيخ هذه الحقائق 
فتصبح قاّرة واليمكن إزاحتها بسهولة ويسر. وقد نحتاج الى جدل وانفعال 
العراق  تاريخ  في  ومتعددة  كثيرة  تاريخية  مسارات  تصحيح  في  كبيرين 
املعاصر على ضوء هذه الرؤية. مناسبة استدعاء فكرة 
التاريخية تجعلنا  للوقائع  عباس كاظم وطريقة دراسته 
في مواجهة صاخبة للسعي الحقيقي في قــراءة التاريخ 
املنتصرون  او  األقــويــاء  يكتبه  "التاريخ  نظرية  عن  بعيدا 
من دون تقديم البدائل في قراءة الوقائع" وهي نظرية باتت 
غير نافعة بعد انفتاح مناهج البحث على اكثر املفاصل 
قــراءة  الــى  التاريخ، مستندين في ذلــك  تعقيدا في تدوين 
الوثائق واستنطاق الشهود بطريقة علمية يحدوها املزاج 
الثقافي ال املزاج الشعبي في الوصول الى نتائج حقيقية – 
او أنها أقرب للحقيقة – حتى وإن كانت صادمة وجديدة 
ومهملة وغير سائدة في الفهم العام واملعرفة التاريخية..

قــد يختلف كــثــيــرون مــع "كـــاظـــم" فــي نــتــائــج تــلــك الــثــورة 
العظيمة الــتــي اعــــادت لــلــعــراق مــوقــعــه املــهــم فــي الــوجــود 
الطائفي  التمايز  في  الصادمة  رؤيته  من خــالل  األمــمــي، 
الـــذي أســس لــتــاريــخ الــثــورة بالتزوير وســعــى الــى تثبيت 
ــثــورة او أســمــاء  جـــذور ركــائــزهــا عــلــى مــســتــوى أمــاكــن ال
بحسب  التلفيق  عــلــى  وقــائــمــة  مــركــبــة  بعملية  زعــمــائــهــا 
ـــثـــورة كــانــت  الـــبـــاحـــث، لــكــنــنــا جــمــيــعــا ســنــتــفــق ان هــــذه ال
مباغتة وغير متوقعة في األدبيات السياسية للبريطانيني 
الــذيــن يــعــرفــون جــيــدا خلو األفــــراد والــجــمــاعــات العراقية 
مـــن أيــــة قــــدرة عــســكــريــة تــؤهــلــهــم لــلــصــمــود بــوجــه اآللـــة 
الــجــيــوش  الــتــي تمتلكها  املــتــطــورة والــهــائــلــة   الــعــســكــريــة 

االنكليزية.
السؤال التاريخي الذي ينبثق في مناسبة استحضار التاريخ الشاسع والالمع 
الدقيقة  التاريخية  الــقــراءة  على  الــقــدرة  مــدى  فــي  العشرين، سيكمن  لــثــورة 
لتاريخ ملتبس مثل التاريخ العراقي الذي سيحتاج الى قراءات ثقافية توازي 
نضالها  ومجتهدي  رموزها  إلنصاف  الوقائع  على  االشتغال  أهميتها  في 
الــطــويــل.. هــل بــمــقــدور مــدونــي الــتــاريــخ الــعــراقــي ان يجعلوا مــن الخصومة 
التاريخ وفــق معطيات  أو االثنية – إن وجــدت - سببا في دراســة  الهوياتية 
الحقيقية  املجردة  بالحقائق  اهتمامها  قدر  اهتماما  الشائع  تولي  ال  جديدة 
باالستناد الى الوثائق والشهود كما فعل عباس كاظم في كتابه املهم هذا؟ 

ـــقـــد كــــانــــت ثـــــــورة 1920 واحــــــــدة مــــن مـــنـــعـــطـــفـــات الــــتــــاريــــخ األكــــثــــر قـــوة  ل
ــــــثــــــورة فــــقــــط عــلــى  ــــعــــراقــــيــــة ولــــيــــس ال ــــحــــيــــاة ال فـــــي تـــصـــحـــيـــح بــــوصــــلــــة ال
ـــــتـــــي تــعــصــف   أوضــــــــــــاع قــــــد تـــنـــتـــعـــش او تــــــتــــــردى بــــحــــســــب األهــــــــــــــوال ال

باألمم.
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مقاطعة اإلعالنات
وأصبحــــــــت ســــــــتاربكس أحدث شــــــــركة 
تعلن وقوفها إلــــــــى جانب حملة مقاطعة 
لتلحــــــــق  فيســــــــبوك،  علــــــــى  اإلعالنــــــــات 
 (Verizon) بعدد من الشــــــــركات، مثــــــــل
و   (Patagonia) و   (North Face) و 

.(Unilever) و (Honda)
وقالــــــــت الشــــــــركة: "ســــــــنوقف اإلعالنات 
بشــــــــكل مؤقــــــــت علــــــــى جميــــــــع منصات 
التواصــــــــل االجتماعــــــــي بينمــــــــا نواصل 
شــــــــركائنا  مــــــــع  داخليــــــــا  املناقشــــــــات 
الحقــــــــوق  منظمــــــــات  ومــــــــع  اإلعالميــــــــني 
املدنية في محاولة لوقف انتشار خطاب 

الكراهية".
وذكــــــــرت وكالة بلومبــــــــرغ أنَّ املقاطعة قد 

كلفت الشركة 7.2 مليار دوالر.
وازدادت مشــــــــكالت زوكربيرغ بشــــــــكل 
أكبر مع نشر صحيفة الواشنطن بوست 
لتقرير أوضح بالتفصيل كيف أن مارك 
زوكربيــــــــرغ خرق سياســــــــات فيســــــــبوك 
منذ العام 2015 الســــــــتيعاب تصريحات 

ترامب املثيرة للجدل.
ونشــــــــر ترامــــــــب عندمــــــــا كان مرشــــــــحا 
للرئاســــــــية األميركية مقطــــــــع فيديو في 
شــــــــهر كانــــــــون االول 2015 يدعــــــــو إلــــــــى 
حظــــــــر دخــــــــول املســــــــلمني إلــــــــى الواليات 
املتحدة، وانتشــــــــر الفيديو بشــــــــكل كبير 
على فيســــــــبوك، وكان مؤشرًا على نبرة 

ترشيحه.
وأدى الفيديو إلى حدوث حالة غضب بني 
املوظفني على مســــــــتوى الشــــــــركة، حيث 
شــــــــجب املوظفون الفيديو ووصفوه بأنه 
خطاب يحض على الكراهية، في انتهاك 

لسياسات الشركة.

وقال ثالثة موظفني ســــــــابقني للصحيفة 
في اجتماعات حول القضية: إن الغالبية 
العظمــــــــى مــــــــن املســــــــؤولني في الشــــــــركة 
وخبراء السياســــــــة قالوا: إنهم شعروا أن 
الفيديــــــــو كان يمثل خطابا للكراهية، وإن 
زوكربيرغ نفســــــــه شعر باالشمئزاز منه 

شخصيا وأراد إزالته.

وثيقة للتعامل
وفي أحد االجتماعات، صاغت (مونيكا 
بيكرت) Monika Bickert، نائبة رئيس 
فيسبوك للسياســــــــة، وثيقة للتعامل مع 
الفيديو وشــــــــاركتها مع املديرة التنفيذية 
 Sheryl ســــــــاندبرج)  للعمليات (شيريل 

فيســــــــبوك  رئيــــــــس  ونائــــــــب   Sandberg
 Joel (جويل كابالن) للسياســــــــة العاملية

.Kaplan
وتضمنــــــــت الوثيقة أربعة خيــــــــارات، هي 
إزالة املشــــــــاركة بســــــــبب انتهــــــــاك خطاب 
الكراهيــــــــة، وإجراء اســــــــتثناء ملرة واحدة، 
للخطــــــــاب  واســــــــع  اســــــــتثناء  وتصميــــــــم 
السياسي، وإضعاف إرشادات مجتمع 
الشــــــــركة للجميع والســــــــماح بتعليقات، 

مثل "ال يسمح بالسود".
وأوضحــــــــت الوثيقة مخاطــــــــر العالقات 
العامة املحتملة لكل خيار، إذ من شــــــــأن 
خفــــــــض املعايير بشــــــــكل عــــــــام أن يثير 
أســــــــئلة يصعــــــــب اإلجابة عنهــــــــا، وقالت 
بيكرت: إن إطالق العنان الكامل يعطي 
فرصة لفتــــــــح أبــــــــواب الفيضانات ملزيد 
من التعليقات األكثــــــــر كراهية، وتحدث 
زوكربيــــــــرغ في النهاية عــــــــن رغبته في 

إزالة املنشور.
وبــــــــدال مــــــــن ذلــــــــك، امتنــــــــع املســــــــؤولون 
التنفيذيون في فيســــــــبوك عن إزالته، ما 

أثار استثناء للخطاب السياسي، وصمم 
املسؤولون التنفيذيون استثناء للخطاب 
السياســــــــي الجدير باالهتمام يؤخذ في 
االعتبــــــــار عند اتخاذ قــــــــرارات حول كون 

املشاركات تنتهك إرشادات املجتمع.
وقالت بيكرت: إن الشركة دعت في نهاية 
املطاف للحفاظ على فيديو ترامب املتعلق 
التنفيذيني  بحظر املسلمني ألن املديرين 
فســــــــروا تعليق ترامب علــــــــى أنه يعني أن 
املرشــــــــح في ذلك الوقت لــــــــم يكن يتحدث 
عن جميع املســــــــلمني، بــــــــل دعا إلى اتخاذ 
موقف سياسي بشأن الهجرة كجزء من 

نقاش سياسي يستحق النشر.
ومــــــــع وصول ترامب إلــــــــى البيت األبيض، 
دفــــــــع الخــــــــوف من غضبه فيســــــــبوك إلى 
ســــــــلوك أكثر احتراما تجاه العدد املتزايد 
من املســــــــتخدمني ذوي امليــــــــول اليمينية، 
مــــــــا أدى إلى خلل في توازن األخبار التي 
يراها النــــــــاس على الشــــــــبكة، وذلك وفقا 

للموظفني الحاليني والسابقني.
وبدأ نقاش داخلــــــــي مماثل في ربيع عام 
2016، عندما بدأ ترامب حملة قوية لدعم 
سياسته لبناء جدار حدودي بني الواليات 
املتحــــــــدة واملكســــــــيك، وأراد زوكربيــــــــرغ 
كتابة تدوينة تدين ترامــــــــب، لكنه تراجع 
بعدمــــــــا تحدث مــــــــع املستشــــــــارين، الذين 
قالوا: إنه سيبدو كما لو أنه كان متحيزا 

قبل انتخابات تشرين الثاني.
ومهــــــــد هذا األمر الطريــــــــق لكيفية تعامل 
الشــــــــركة مع ترامــــــــب، إلى جانــــــــب القادة 
الشــــــــعبويني في جميع أنحاء العالم الذين 
نشــــــــروا محتوى مماثال، مثل رودريغو 
دوتيرتي في الفلبني وجايير بولسونارو 

في البرازيل وناريندرا مودي في الهند.

معلومات مضللة
وأصبح من الواضح بعد انتخابات 2016 
أن روسيا استخدمت منصات التواصل 
االجتماعــــــــي لــــــــزرع املعلومــــــــات املضللة، 
وتحولت فيســــــــبوك بعد فترة وجيزة إلى 
هــــــــدف متكرر لغضب الرئيس، الذي قال: 
إن فيســــــــبوك تناهض ترامــــــــب وتحاول 

تقويض انتصاره.
وتحولــــــــت مســــــــألة اســــــــتئصال األخبار 
املزيفة التي نشرها الروس إلى واحدة من 
أهم أولويات الليبراليني، وقدم مهندســــــــو 
فيسبوك في شهر ديسمبر 2016 نتائج 
تحقيق داخلي واســــــــع إلى القيادة العليا 

حول كيفية انتشــــــــار التقارير اإلخبارية 
الكاذبــــــــة واملضللــــــــة بشــــــــكل كبير خالل 

االنتخابات.
وعندما ســــــــلط فريق فيســــــــبوك الضوء 
على عشرات الصفحات التي بثت تقارير 
إخبارية كاذبــــــــة، عارض كبار القادة، من 
ضمنهم كابــــــــالن، إغالقها علــــــــى الفور، 
بحجــــــــة أن القيام بذلك ســــــــيؤثر بشــــــــكل 
غير متناســــــــب في املحافظــــــــني. وأغلقت 
فيسبوك في النهاية عددا أقل بكثير من 
الصفحات التي تم اقتراحها في األصل، 
بينما بدأت في تطوير سياســــــــة للتعامل 

مع هذه املشكالت.
وعندما فكرت فيســــــــبوك بعــــــــد عام في 
إصــــــــالح خوارزميــــــــة األخبــــــــار للتركيز 
بشكل أكبر على مشــــــــاركات األصدقاء 
والعائلة في ســــــــبيل الحــــــــد من املعلومات 
الخطأ، سأل كابالن في اجتماعات حول 
التغيير هل التغيير ســــــــيضر الناشرين 

ذوي امليول اليمنى أكثر من اآلخرين.
وقال املوظفــــــــون: عندما أظهرت البيانات 
أن التغييــــــــر ســــــــيضر بمنافــــــــذ األخبــــــــار 
املحافظة، حيث وجدت الشــــــــركة أن هذه 
املنافذ تنشــــــــر املزيد مــــــــن املحتوى الذي 
ينتهــــــــك سياســــــــاتها، فإن كابــــــــالن نجح 
فــــــــي الضغط من أجل جعــــــــل الخوارزمية 

الجديدة أكثر توازنا في تأثيرها.
وأعلن (نيك كليج) Nick Clegg، الرئيس 
واالتصاالت  العامليــــــــة  للشــــــــؤون  الجديد 
فــــــــي فيســــــــبوك ونائــــــــب رئيس الــــــــوزراء 
البريطانــــــــي الســــــــابق، فــــــــي شــــــــهر أيلول 
2019 أن فيسبوك ستسمح للسياسيني 
بالتعبيــــــــر عــــــــن أنفســــــــهم دون رادع على 
منصة التواصل االجتماعي، ما لم يحثوا 

على العنف.
وقــــــــال كليــــــــج: إن شــــــــبكة فيســــــــبوك من 
التي تم  مدققــــــــي الحقائــــــــق املســــــــتقلني، 
تأسيســــــــها كجزء أساسي من استجابة 
الشــــــــركة للتضليــــــــل اإلعالمــــــــي، لن تقيم 
مزاعمهم ولن تنطبق إرشــــــــادات املجتمع 

إلى حد كبير على السياسيني.
يذكر أن تنازالت فيسبوك لترامب مهدت 
الطريق لقائمة متزايدة من السياســــــــيني 
لنشــــــــر املعلومات الخطأ مــــــــرارا وتكرارا 
ملليــــــــارات الناس، وقد أدى ذلك إلى تعقيد 
فهم الجمهــــــــور لألحداث الرئيســــــــة، مثل 
الوباء وحركــــــــة االحتجاجات، فضال عن 

أنها أسهمت في االستقطاب.

{ }

يشتد ســــــــباق الفضاء الحديث ويدرك االتحاد األوروبي أنه 
بحاجة إلــــــــى مواكبة ذلك، وقال املفوض األوروبي للســــــــوق 
الداخلية (تيــــــــري بريتون) Thierry Breton، الذي يتضمن 
عمله قطاع الفضاء،: الفضاء هو أحد نقاط القوة في أوروبا، 

ونحن نعطي أنفسنا الوسائل لإلسراع".
وأوضح املفــــــــوض األوروبي أن االتحاد األوروبي ســــــــيضخ 
املزيد مــــــــن األموال إلطــــــــالق الصواريــــــــخ، واالتصاالت عبر 
األقمــــــــار الصناعية، واستكشــــــــاف الفضــــــــاء للحفاظ على 
نجاحاتــــــــه غيــــــــر املعروفــــــــة غالبــــــــا فــــــــي الفضــــــــاء ومواكبة 

الطموحات األميركية والصينية.
وسعى االتحاد األوروبي على مدى العقود املاضية إلى بناء 
وصول مســــــــتقل إلى الفضاء بعيدًا عــــــــن الرواد األميركيني 
والروس ملســــــــاعدة صناعتها، وحققت بعــــــــض النجاحات، 
مثل صواريــــــــخ (أريان) Ariane أو املنافس األوروبي لنظام 

.Galileo (جاليليو) األمريكي املسمى (GPS)

لكن الظهور الحالــــــــي للمنافس األميركي (ســــــــبيس إكس) 
SpaceX وصواريخه القابلة إلعادة االســــــــتخدام باإلضافة 
إلى التقدم الســــــــريع الذي حققته الصــــــــني، من ضمنها أول 
هبوط على الجانب اآلخر من القمر في العام املاضي، يعطي 
أولويــــــــة جديدة لطموحــــــــات أوروبا. وقال بريتــــــــون، الرئيس 
الفرنسي الســــــــابق لشــــــــركة تكنولوجيا املعلومات (أتوس) 
Atos: ســــــــيتم اســــــــتخدام ميزانية االتحــــــــاد األوروبي للمرة 
األولــــــــى لدعم التكنولوجيا الجديــــــــدة إلطالق الصواريخ، من 
ضمنها الصواريخ التي يمكن إعادة استخدامها. وسيوقع 
االتحاد األوروبي للمرة األولى اتفاقية بقيمة مليار يورو مع 
شركة (Arianespace) مع أوامر مضمونة إلعطائها املزيد 
مــــــــن الرؤية، في مقابل املزيد من االبتكار. وأشــــــــار املفوض 
األوروبي إلى أن شــــــــركة ســــــــبيس إكــــــــس األميركية أعادت 
 Ariane) تحديــــــــد معايير منصات اإلطــــــــالق، وبالتالي، فإن
6) أصبحت خطوة ضرورية، لكنها ليست الهدف النهائي، 
إذ يجــــــــب على االتحاد األوروبي أن يبدأ في التفكير اآلن في 

.(Ariane 7)
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رحلة اللقاح
في شهر ايار املنصرم اعلنت القنوات 
التلفازية واملواقع االلكترونية عن قرب 
والدة لقــــــــاح قــــــــد يكون هــــــــو االول من 
نوعه للقضــــــــاء على وباء كورونا، فقد 
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أسترا 
زينيــــــــكا» باســــــــكال ســــــــوريوت بــــــــان 
بريطانيا ستكون لها األولوية لتوريد 
«كوفيد19-»،  لوبــــــــاء  املحتمــــــــل  اللقاح 
وأكد علــــــــى أنه ســــــــيتم توزيــــــــع اللقاح 
بســــــــعر التكلفــــــــة خالل فترة تفشــــــــي 
الوبــــــــاء، وقال رئيس صناعــــــــة األدوية 
إن العلمــــــــاء ســــــــيعرفون بحلول يونيو 
أو يوليــــــــو مــــــــا إذا كان اللقــــــــاح املضاد 
لفيــــــــروس كورونا املســــــــتجد الذي يتم 
تطويره في جامعة أكسفورد، سيعمل 
بشــــــــكل فعلــــــــي. وأوضح : ســــــــوريوت 
في تصريح لشــــــــبكة «ســــــــكاي نيوز» 
البريطانيــــــــة، أن إنتــــــــاج اللقــــــــاح يجري 
بالفعل أثناء إجراء التجارب البشرية، 
مضيفــــــــا ان املجموعــــــــة البحثيــــــــة في 
أكسفورد هي واحدة من أفضل الفرق 
في العالم، وهم يعملون بسرعة كبيرة 
ومــــــــن املتوقــــــــع ان تتوفر في االشــــــــهر 
املقبلــــــــة معلومــــــــات اكثــــــــر عــــــــن فعالية 

وسالمة هذا اللقاح.

تجربة البرازيل
بعــــــــد ان غزا كورونا البرازيل بشــــــــكل 
مخيــــــــف، مخلفــــــــًا آالف الضحايا بني 
مصابــــــــني ومتوفــــــــني قــــــــررت الجهات 
لقــــــــاح  البرازيليــــــــة تجربــــــــة  الصحيــــــــة 
اكســــــــفورد، وبينت التقارير االعالمية 
ان التجــــــــارب ســــــــتعتمد علــــــــى ألفــــــــي 
عامــــــــل صحة متطوع في ســــــــاو باولو 
وألف شــــــــخص في ريــــــــو دي جانيرو، 
وســــــــتجريها جامعــــــــة «ســــــــاو باولو» 
ومستشفى «ريدي دور» على التوالي، 
حســــــــب مــــــــا نقلتــــــــه وكالــــــــة «رويترز» 

لألنباء.
ووافقــــــــت «هيئة الرقابــــــــة على الصحة 
البرازيليــــــــة (أنفيــــــــزا)» علــــــــى التجارب 
السريرية على البشر للمصل املحتمل 
الذي طورته جامعة أكسفورد وترعاه 
«أســــــــترا زينيكا»، في وقت سابق من 
شــــــــهر حزيران الحالي، والبرازيل التي 
ما زال املرض متفشــــــــيًا فيها، هي أول 
دولة بعد بريطانيا تبدأ التجارب على 
املصل الذي طورته جامعة أكسفورد، 
ويتوقــــــــع الباحثــــــــون طــــــــرح املصل في 
نهاية العام وتوقعت مجموعة «أسترا 
زينيــــــــكا» الصيدالنيــــــــة البريطانية في 
وقت ســــــــابق، صــــــــدور النتائج بشــــــــأن 
فاعلية لقــــــــاح تعمل عليه مــــــــع جامعة 
أكســــــــفورد ضد فيــــــــروس «كورونا»، 

خالل شهر أيلول املقبل.

مستحضر أميركي
لــــــــم تقتصــــــــر الجهــــــــود علــــــــى جامعة 
اللقاح  البريطانية النتــــــــاج  اكســــــــفورد 
الــــــــذي قــــــــد ينهي عمــــــــر الجائحــــــــة ، بل 
قدم مدير املعهد الوطني للحساســــــــية 
واألمــــــــراض املعديــــــــة الدكتــــــــور أنتوني 
للكونغرس  إيجازا  مؤخرا  فاوتشــــــــي 
األميركــــــــي حول مســــــــتجدات فيروس 
كورونــــــــا واللقاح املضاد له، وفق وكالة 

أسوشيتد برس.
وقال مستشار البيت األبيض إن لقاح 
فيروس كورونا يمكن أن يجهز بحلول 
نهاية العــــــــام الحالــــــــي أو مطلع 2021، 
وبشــــــــكل متواصــــــــل يقدم فاوتشــــــــي 
توضيحــــــــات حــــــــول اخر املســــــــتجدات 
املتعلقة بفيروس كورونــــــــا أمام لجنة 
بمجلــــــــس النواب، حيث يشــــــــارك فيها 
أيضا رئيس مركز مكافحة األمراض 
والوقايــــــــة منهــــــــا، ومديــــــــر إدارة الغذاء 
والــــــــدواء األميركيــــــــة، ومســــــــؤول رفيع 
املستوى في وزارة الصحة والخدمات.

رسالة اطمئنان
 الوكاالت االخبارية تناقلت تصريحات 
عن تجمع علمي يعرف باسم (تحالف 
االســــــــتعداد لألوبئة واالبتكار) ومقره 
في مدينة اوسلو عاصمة النرويج ، اذ 

بعث رسائل لبث الطمأنينة في نفوس 
النــــــــاس و حــــــــدد مصانع أدويــــــــة لديها 
القــــــــدرة على إنتاج 4 مليــــــــارات جرعة 
لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا 

سنويا.
وهــــــــو  روبنســــــــون،  وأعلــــــــن جيمــــــــس 
مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية 
منذ فتــــــــرة طويلــــــــة وأكبــــــــر خبير في 
التحالــــــــف، أنه يعتزم اختيار مصنعني 

أو ثالثة لتصنيع كل لقاح.
وقــــــــال روبنســــــــون فــــــــي تصريحــــــــات 
حصرية لوكالة «رويترز»: «في الوقت 
الحالي، نعرف أنــــــــه في مقدورنا إنتاج 
ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد 
األدنى ملا نستهدفه»، وقال إن التحالف 
يعتــــــــزم أن يكون لديه ما بني 8 إلى 10 
مواقع توزيــــــــع إقليمية «كي ال نضطر 

إلى عمل كل شيء مركزيا ثم محاولة 
شحنه حول العالم».

ورغم عــــــــدم حصــــــــول أي لقــــــــاح على 
املوافقة بعد، فإن لدى التحالف بالفعل 
قائمــــــــة طلبــــــــات لسلســــــــلة التصنيــــــــع 
واإلمــــــــداد لضمــــــــان توزيــــــــع اللقاحات 
ضد فيروس كورونا بالتســــــــاوي في 
أنحــــــــاء العالم، ومــــــــن الجدير بالذكر ان 

هــــــــذا التحالف العلمــــــــي يلقى دعما من 
14 دولــــــــة، فضال عن مؤسســــــــات بيل 
وميليندا وغيتس ومجموعة شركات 

ويلكوم البريطانية.
ويشــــــــار الى ان هذا التجمع العلمي قد 
اســــــــتثمر 829 مليــــــــون دوالر إلى اآلن 
لألبحاث علــــــــى لقاح لفيروس كورونا، 
من خالل اتفاقيات شراكة مع مطورين 

على أمل أن ينجح بعضها، ونقال عن 
تصريحــــــــه قــــــــال روبنســــــــون: «معظم 
النــــــــاس ال يصدقــــــــون أن 4 مليــــــــارات 
جرعة أمر ممكن، وأنا أرى أنه ممكن»، 
وأضــــــــاف مستشــــــــار التصنيــــــــع لدى 
التحالف الــــــــذي عمل لدى بعض كبرى 
الشركات العاملية املنتجة للقاحات، أنه 
قد تم وضع خطة التصنيع اســــــــتنادا 
إلى قــــــــدرات املصنعــــــــني واالحتياجات 

املحددة من اللقاحات املختلفة.

تجارب في االمارات
الجهــــــــات الصحية في دولــــــــة اإلمارات 
اعلنت مؤخرا عــــــــن بدء املرحلة األولى 
للتجــــــــارب الســــــــريرية الثالثــــــــة للقــــــــاح 
محتمــــــــل لفيروس كورونا املســــــــتجد 
، وبينــــــــت التقاريــــــــر االعالميــــــــة ان هذا 
االعــــــــالن جاء عقب اجتمــــــــاع عقد عبر 
تقنيــــــــة االتصــــــــال املرئي بــــــــني ممثلني 
عــــــــن الهيئــــــــات الصحية فــــــــي اإلمارات 
والصني تــــــــم على اثره توقيــــــــع اتفاقية 
تعاون بني «تشــــــــاينا ناشونال بيوتك 
كروب» الصينية ومجموعة «جي 42» 
الرائدة في مجــــــــال الذكاء االصطناعي 
والحوسبة الســــــــحابية، التي تتخذ من 
أبــــــــو ظبــــــــي مقرا لهــــــــا، والتي ســــــــتقود 
العمليات اإلكلينيكيــــــــة للقاح في دولة 
اإلمارات تحت اشــــــــراف دائرة الصحة 

في أبوظبي.
وتنقســــــــم عملية التجارب الســــــــريرية 
في العادة إلى ثــــــــالث مراحل تتضمن 
املرحلــــــــة األولــــــــى بصــــــــورة أساســــــــية 
ســــــــالمة اللقاح، في حني تعنى املرحلة 
الثانيــــــــة بتقييم توليــــــــد املناعة وتبحث 
في عملية التطعيــــــــم لعدد محدود من 
األفــــــــراد، في ما تشــــــــمل املرحلة الثالثة 
ســــــــالمة وفعالية اللقاح وسط شريحة 

أكبر من الناس.
وفي حال ثبت سالمة هذا املستحضر 
الطبــــــــي في التجــــــــارب الســــــــريرية، يتم 
االنتقــــــــال الــــــــى مرحلــــــــة التصنيع على 
نطاق واســــــــع، و قــــــــد نجــــــــح اللقاح في 
اجتيــــــــاز املرحلتني األولى و الثانية من 
التجارب دون أن يتســــــــبب في أي آثار 
ضارة، حيث وصلت نسبة املتطوعني 
الذيــــــــن تمكنــــــــوا مــــــــن توليد أجســــــــام 
مضــــــــادة بعد يومني مــــــــن الجرعة إلى 
مئــــــــة باملئة، وفق ما نقلت تلك التقارير 

على املواقع االلكترونية.

ة «سانوفي» الفرنسيَّ
 شــــــــركة األدوية الفرنسية «سانوفي» 
اعلنــــــــت في وقت ســــــــابق أنهــــــــا تتوقع 
الحصــــــــول علــــــــى املوافقــــــــة علــــــــى لقاح 

لفيــــــــروس كورونا  محتمــــــــل مضــــــــاد 
مــــــــع  تطويــــــــره  يجــــــــري   املســــــــتجد 
شــــــــركة «غالكســــــــو ســــــــميث كالين» 
البريطانيــــــــة، فــــــــي النصــــــــف األول من 
 العام املقبــــــــل، ويحمل التوقع بشــــــــرى 
 ســــــــارة فــــــــي مــــــــا يتعلــــــــق بالتوقيــــــــت، 
حيــــــــث رجحت الشــــــــركتان فــــــــي وقت 
متاحــــــــا  اللقــــــــاح  يكــــــــون  أن   ســــــــابق، 
 فــــــــي النصــــــــف الثانــــــــي، ال األول مــــــــن

.2021
وقالــــــــت «ســــــــانوفي» إن لديهــــــــا القدرة 
على إنتاج مــــــــا يصل إلى مليار جرعة 
سنويا من لقاحها املذكور، وسيكون 
بإمكانهــــــــا توريد ما يصــــــــل إلى 360 
مليون جرعة منه ســــــــنويا، وبينت انه 
ال توجــــــــد حاليــــــــا أي لقاحــــــــات للوقاية 
من الفيــــــــروس الذي أصــــــــاب أكثر من 
9 ماليني شــــــــخص وقتل مئات اآلالف 
على مســــــــتوى العالم، ويعتمد األطباء 
فقط علــــــــى بعض األدويــــــــة التي أثبتت 
فائــــــــدة في مســــــــاعدة مرضى «كوفيد 

19» على التعافي.
وفــــــــي ظــــــــل ســــــــباق عاملــــــــي محمــــــــوم 
للوصول إلــــــــى لقاح آمــــــــن وفعال، قال 
التنفيــــــــذي  الرئيــــــــس  بــــــــول هدســــــــون 
لـ»سانوفي» إن «أحدا لم يتأكد بعد من 
تحقيق النصر وتطوير املصل»، وقال 
عن هــــــــذه املنافســــــــة: «هناك شــــــــركات 
تتحرك بشــــــــكل أســــــــرع، لكــــــــن دعونا 
نكون واضحني: السرعة لها سلبيات 
ومنها تجربة اللقاحات على مصابني 
مثــــــــل «ســــــــارس»،  أخــــــــرى  بأمــــــــراض 
واحتماليــــــــة أال يكــــــــون اللقــــــــاح فعــــــــاال، 
فضــــــــال عن أن الكميــــــــات املتاحة قد ال 

تكون كافية للجميع.
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فهذه الثورة التي انطلقت مع شهر آيار 
واســتــمــرت لــبــضــعــة شــهــور فـــي أغــلــب 
املـــدن الــعــراقــيــة، مــا الـــذي بــقــي مــن هــذه 
الــثــورة وآثــارهــا الــيــوم؟ وكــيــف يمكننا 
قــراءتــهــا فــي ظــل الــثــورات الــتــي مــّر بها 
ــتــي طــــرأت على  ـــعـــراق، والـــتـــحـــّوالت ال ال
الــســيــاســة الــعــراقــيــة، ابـــتـــداًء مــن امللكية 
الـــتـــي تـــرّســـخـــت فـــي الــــعــــراق بــعــد عــام 
مــن هــذه الــثــورة، وحتى الــعــراق بشكله 

الحالي:

ة والية هنديَّ
يرى الدكتور عبد الحميد الكعبي أنه مع 
حلول الذكرى املئوية لثورة العشرين ال 
بّد من القول إنها جــاءت امتدادًا لثورة 
1914 وتشكل حزب حرس االستقالل 
إدارة  1919، واستقالة أعضاء مجلس 
وبلدية الشامية والنجف من مناصبهم 
أوضـــحـــوا  الــــذيــــن   ،1920 شـــبـــاط  فــــي 
بـــجـــالء أنـــهـــم يــــريــــدون قـــــــرارًا نــهــائــيــًا 
ــــعــــراق، وقــــد تـــرافـــق هــذا  بــاســتــقــالل ال
املوقف مع استقالة أخرى قدمها بعض 
الــزعــمــاء الــقــومــيــني مــن مــجــلــس بــغــداد 
آيار  ذاتــهــا.. لكن اجتماع 26  لألسباب 
العراقية  املــدن  لعدد من ممثلي  ببغداد 
تحت غطاء مولد نبوي الــذي أعلن فيه 
تشكيل  وخالصتها:  الوطنيني  مطالب 
جمعية وطنية عراقية ينتخبها الشعب 
تــألــيــف حكومة  ملــهــمــة  بــبــغــداد  تجتمع 
يرأسها  أجنبي،  نفوذ  أي  من  مستقلة 
مـــلـــك عــــربــــي مـــســـلـــم، ضــــمــــان حـــريـــة 
بتحقيق  املطالبة  واألحـــزاب،  الصحافة 
االســـتـــقـــالل املــطــلــق لـــلـــعـــراق، وهــــو ما 
أّدى النطالق هذه الثورة التي دعت أما 
 االنسحاب التام من العراق، أو السيطرة 

التامة.
الرغم  الثورة على  الكعبي: هذه  ويكمل 
من هزيمتها العسكرية، فإنها نجحت 
البريطانية،  السياسة  على  التأثير  في 
الكيان  احترام  اإلنكليز  على  وفرضت 

العراقي، وعّجلت بظهور مواقف جديدة 
فاستبدلت  البريطانية،  السياسة  فــي 
الخطط السابقة الرامية إلى ضم العراق 
إلى الواليات الهندية، أو إدارته مباشرة 
من قبل وزارة املستعمرات البريطانية.. 
وانتهت تلك السياسة إلى تأسيس دولة 
حكم  وهيكلية  بنظام  حقيقية  عراقية 
تماثل تماما النظام البريطاني، أي هناك 
منتخب  وبــرملــان  وزراء  ومجلس  ملك 
ومــــجــــلــــس أعـــــيـــــان وحـــــريـــــة صـــحـــافـــة 

وأحزاب وجيش قوي مستقل.

كشف الحقيقة
وُيــبــّني الــدكــتــور عــالء كــاظــم الــوائــلــي أن 
ثــورة العشرين تعّد مــن أبــرز األحــداث 
ـــعـــراق املـــعـــاصـــر، ويــمــكــن  فـــي تـــاريـــخ ال
القول إن أحداثها تشكل مرحلة قائمة 
ل انطالقة 

ّ
بذاتها إلى حدٍّ كبير، كما تمث

من  قته 
ّ
مــا حق جــديــدة السّيما  ملرحلة 

نــتــائــج كــــان لــهــا أثــــر كــبــيــر فـــي تــاريــخ 
العراق السياسي. 

الكثير  كــانــت هــنــاك  املنطلق  هـــذا  ومـــن 
مــن الـــدوافـــع الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
العراق  أبناء  جعلت  التي  واالقتصادية 
فـــــي كـــــل مـــنـــاطـــقـــهـــم يـــــشـــــاركـــــون فــي 
الــتــصــدي لــالحــتــالل الــبــريــطــانــي، وذلــك 
املقاومة  مــن  بالكثير  القيام  مــن خــالل 
كثيرة،  عبر صــور  والــثــورة  والتصدي 
إلـــــى إضـــعـــاف  بــالــنــتــيــجــة  أّدت  والــــتــــي 

الوجود البريطاني في العراق.
ثـــّمـــة حــقــيــقــة تـــاريـــخـــيـــة، هـــي أن ثـــورة 
الـــعـــشـــريـــن لــــم تـــكـــن حـــدثـــًا عــــابــــرًا فــي 
تاريخ العراق السياسي، بل فتحت في 
نــتــائــجــهــا آفـــاقـــًا جـــديـــدة فـــي مستقبل 
البريطاني  الحكم  إدارة  ونقلت  الــعــراق 
عـــرف  مــــا  إلـــــى  املـــبـــاشـــرة  اإلدارة  مــــن 
القيام  عبر  الــوطــنــي)  (الحكم  بتسمية 
كان  التي   1920 العام  الوطنية  بالثورة 
ألبناء العراق إسهام واضح ودور مميز 
خاللها، في حني كشفت الثورة حقيقة 

مــن اصــطــف إلـــى جــانــبــهــا ومـــن ساند 
واستكان لالستعمار؟

ة الثورة مشروعيَّ
وبحسب ما يرى الكاتب قاسم حنون 
فإّن الجدل مازال قائما بشأن أهميتها 
النضال  في  ومكانتها  الفاعلة  وقواها 
البحث  أسئلة  ولعل  لشعبنا،  التحرري 
في  والتأّمل  النظر  تستحث  واملراجعة 
الوقائع، فالتاريخ بتعبير أحد املؤّرخني 
اآلن  حتى  وسنجد  نهاية،  بــال  سجال 
من يسعى لنزع املشروعية عن الثورة 
الفرنسية تموز 1789 والثورة الروسية 
أكتوبر 1917 برغم كونهما انعطافتني 
يثار  ومــا  العاملي،  التاريخ  في  مهمتني 
مـــــن تـــشـــويـــش وإثـــــــــــارة فـــــي كـــتـــابـــات 
عــراقــيــة عــلــى مــشــروعــيــة ثــــورة 1958 
الـــتـــي دّشـــنـــت االســـتـــقـــالل الــســيــاســي 
ــــــعــــــراق بــالــحــقــبــة  ــــــبــــــاط ال وأنـــــهـــــت ارت
من  عــدد  على  فعل  كــرد  االستعمارية 
املــتــعــاقــبــة  الــحــكــومــات  وأداء  وقــائــعــهــا 
ــل 

ّ
ـــجـــمـــهـــوري.. لـــهـــذا تــمــث فـــي الــعــهــد ال

وميادينها  بحوادثها  العشرين  ثـــورة 
مــنــطــلــقــًا تــأســيــســيــًا لــلــكــفــاح الــوطــنــي 
وانـــبـــعـــاثـــًا لــلــوطــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة بــرفــض 
ــع إلقــامــة 

ّ
االحـــتـــالل الــبــريــطــانــي والــتــطــل

مكّونات  تمايز  وبرغم  مستقل،  كيان 
الثورة من أبناء العشائر ورجال الدين 

 
ّ

إال الفتية  االنتلجنسيا  ممثلي  وبعض 
ــرات والعوامل 

ّ
املــؤث إنــكــار  أّنـــه ال يمكن 

التي عصفت بركود البنية االجتماعية 
في  العثمانية  الــدولــة  ومنها  والثقافية، 
الفتاة  التنظيمات ودستور تركيا  طور 
الــعــربــيــة في  الــــثــــورة  1908 وحـــــــوادث 
الحجاز واملآل الذي وجد فيه ممثلوها 
بعد تحالفهم مع البريطانيني، وتأثيرات 
مــا كــان يــجــري فــي إيـــران على خلفية 
التوتر بني املشروطة واملستبدة وأحداث 
الــــثــــورة الـــروســـيـــة ووعــــــود حــكــومــتــهــا 
إلى  وندائها  رسائلها  فــي  االشتراكية 
شـــعـــوب الـــشـــرق وفــضــحــهــا التــفــاقــيــة 

سايكس بيكو 1916.

مزاج نافر
فــي حــني يــنــظــر الــدكــتــور صــالــح زامــل 
لثورة العشرين من زاوية نظر مختلفة 
يتعلق  مــمــن  الــكــثــيــر  عليها  يــوافــقــه  ال 
الثورة  : كانت 

ً
أوال الثورات،  برومانسية 

تحشيدًا أكــثــر منه ثـــورة، وثــانــيــًا: أريــد 
 بــدولــة 

ً
ــه أال يــســتــبــدل اإلســــالم مــمــثــال ل

واحتالل  الــكــفــار،  باحتالل  العثمانيني 
اإلسالم أهون عندهم. لكن األمور كانت 
تــســيــر بــغــيــر وجـــهـــة، دخــــل االحـــتـــالل 
نتيجة  هي  التي  الحديثة  الدولة  وكانت 
طبيعية لكل االحتالالت البريطانية في 
الــهــنــد ومــصــر، كـــان بــالــثــورة وبــدونــهــا 

ــــة،  ــبــريــطــانــي دول يـــؤســـس االحــــتــــالل ال
ثورة  أرادتها  التي  الدولة  لهذه  والناظر 
تؤّسس  أن  تستطع  لــم  ــهــا  أنَّ العشرين 
بــــــإرادة وطــنــيــة خــالــصــة عــنــدمــا وقــف 
زعــمــاؤهــا مـــن الــشــيــوخ عــاجــزيــن عن 
فكل  لها،  ملكًا  العراقيني  أحــد  اختيار 
منهم يطمع فيها، وملا تساوت الرؤوس 
اســتــوجــبــت اســتــدعــاء مــلــك مــن خــارج 
الـــحـــدود، لــقــد بــدلــت الــعــشــائــر إســالمــًا 
عثمانيًا بإسالم عربي، وبحكم تحالف 
البريطانيني خلق  مــع  اإلســـالم األخــيــر 
انفتاحًا،  أكثر  الــدولــة كانت  هــذه  دولـــة، 
وتصّدى إلدارتها شمال وغرب ووسط 
الـــعـــراق فــي الــبــنــاء والــتــعــلــيــم فــيــمــا ظل 
الجنوب عازفًا عنها، وذلــك واضــح في 
إحصائيات التعليم والصحة والعمران 
الــدولــة واألحـــزاب السياسية  وفــي بناء 
التي تصّدت للوزارة، هناك بون شاسع 
ـــد تـــدّنـــي فـــي األعــــــداد أو غــيــاب ال 

ّ
يـــؤك

الجنوب،  في  انية 
ّ
السك الكثافة  يــوازي 

الــخــاص  لوضعها  الــبــصــرة  باستثناء 
كونها مدينة شبه متروبولية، ولم يكن 
هذا الحال إال امتداد إلهمال العثمانيني 
ــلــجــنــوب مـــادة  لـــلـــعـــراق بــشــكــل عــــام ول
أن  الثورة بشكل خــاص، فليس غريبًا 
الــصــورة، إذ ال  الواقعة بهذه  تجد هــذه 
يبتعد الـــوزراء واملـــدراء فــي هــذه الدولة 
من بيئات الشمال إلى الفرات األوسط 

أقــصــى حــد، لقد كــان هــذا واقـــع الحال 
الــذي أدامــه الشيوخ ومــراجــع الدين في 
موقفهم املرتبك من الدولة الحديثة كل 
التي غلبت في املحصلة  من مرجعيته 
الحديثة  الــدولــة  بنيت  لقد  مصالحها، 
وكـــــان لــهــا أن تــســتــكــمــل بـــنـــاء الـــدولـــة 
النظر  بــغــض  أمــهــلــت زمــنــًا طبيعيًا  لــو 
ــام، فــاملــزاج العراقي 

ّ
عــن مــســاوئ الــحــك

الثوري راح يستبدل مستبّدًا بمستبد، 
ــيــوم عــن الــبــارحــة لــيــس ببعيد وهــو  وال
ــتــهــا 

ّ
ـــــة أو يــشــت الـــــدول يـــمـــنـــع تـــأســـيـــس 

 بـــالـــوالءات الــخــارجــيــة أو املــــزاج الــنــافــر
منها.

صور مكّررة
ويرى الدكتور محمد عطوان أن معظم 
الـــدراســـات الــتــاريــخــيــة الــتــي نفخت في 
روح ثــورة العشرين كــان يقف وراءهــا 
هــدف تكوين مخيال ســردي عن دولة 
مــة العراقية.. وكان يتم لها ذلك عبر 

ٔ
اال

تــجــمــيــع نـــتـــف وشـــظـــايـــا مــتــفــرقــة عــن 
حدث  ولعل  العراقية.  والوطنية  الــوطــن 
ثـــورة الــعــشــريــن واحـــد مــن هـــذه النتف 
والــشــظــايــا الـــتـــي أســهــمــت فـــي تــكــويــن 
يمكن  فال  الدولة،  الشعبي عن  املخيال 
دون  من  التاريخ  هــذا  يتناول  أن  ملتابع 
املـــــرور بــمــثــل هــــذا الــــحــــدث... ولــكــن ما 
جــرى فــي حينها لــم يكن فــي حقيقته 
سوى تدافع داخلي بني أطــراف محلية 
متعارضة مذهبيًا، لم يكن همها سوى 
ــنــفــوذ.. وإن  الــصــراع عــلــى االمــتــيــاز وال
الجدل الدائر بينها حول تحديد املوقف 
مــن جـــالء املــحــتــل لــم يــكــن ســـوى جــدل 
زائـــــف.. والــتــضــاغــن الـــصـــادر عــنــهــا لم 
خذ طابعًا 

ٔ
يكن سوى تضاغن داخلي ا

له  و(مقاطعًا)  تــارة  للمحتل  (مقاومًا) 
التي  واملــقــاومــة  فالوطنية  خــــرى، 

ٔ
ا تـــارة 

يـــصـــدرهـــا كـــل فـــريـــق ســيــاســي كــانــت 
ى على قّوة حضور الضد النوعي 

ّ
تتغذ

الداخلي لها.. وإن القوات البريطانية في 
راضي 

ٔ
الواقع لم تكن قد خرجت من اال

برغم  الــثــورة  تلك  مــن  بتأثير  العراقية 
نــــبــــائــــهــــا ووقـــائـــعـــهـــا، 

ٔ
مـــــا بـــلـــغـــنـــا مـــــن ا

ســبــاب 
ٔ
إّنـــمـــا خــرجــت [تــلــك الــــقــــّوات] ال

كــانــت تــخــص ضــعــف مــيــزانــيــة وزارة 
عباُء 

ٔ
ا كاهلها  أثقلت  التي  املستعمرات 

الـــحـــرب الـــعـــظـــمـــى... لـــذلـــك فـــــإن صـــورة 
املقاومة  وشعاراتها  العراقية  الوطنية 
في املاضي خيُر مصداٍق ملا هي عليه 
القوى السياسية اليوم بما تحاول رفعه 
حتل بصيغ 

ُ
من الشعارات عن جالء امل

وطنية شتى.
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الى... باسم حسن

قطعت التذاكر
للعديد من مدن العالم

خلخلت مزاجي
تغييرات الوقت

وخفقات األطلسي
واملتوسط والهادي وسواها.. 

أما القطارات
فال أتذكر

أنني كنت مستقبال لها.. 
بل وجها لقفا
دموع تهنأ بي

 وزعيق
يتواطأ ضد العصافير.. 

***
في محطات السفر

يفوتني الكثير
حتى الرهانات

التي كانت تنتهي

بشجار صاحب الصالة 
في العطفة املجاورة

مع نفسه
أو مع غرباء غامضني

يتأسفون
لفداحة مصير البشر

ويعتذرون
عن جريمة لم يقترفوها

أبدا.. 
هكذا

تتوارد
لدّي

مشاهد االنثيال
عابرة

مطّبات العقل الباطني
ولذة الطيران املرجأ

بينما كنت مستغرقا
بسماع أغاني داخل حسن

بسحرها
العابر لألزمنة والقارات.

فــــي الــــوقــــت الــــــذي نــحــتــفــي فـــيـــه بـــمـــرور 
الــذكــرى املــئــويــة األولــــى لــثــورة العشرين 
التي تصادف الثالثني من شهر حزيران 
2020، صــــدر كــتــاب جــديــد عـــن (ثــــورة 
العشرين.. دراسة في األحزاب السياسية 
 .(1920 - االجتماعية 1908  والشبكات 
العام  األولـــى  الكتاب بطبعته  وقــد صــدر 
ومكتبة  ودار  ــرافــديــن  ال دار  عــن   2020

عدنان، في بيروت وبغداد .
وتفسيرا  إضافة  بكونه  الكتاب  ويتميز 
لــلــقــوى الــفــاعــلــة فــي ثـــورة الــعــشــريــن من 
لتاريخ  الياباني  االســتــعــراب  نظر  وجهة 
الــــعــــراق الـــحـــديـــث واملــــعــــاصــــر، إذ يــمــثــل 
الـــكـــتـــاب تـــرجـــمـــة لـــرســـالـــة املــاجــســتــيــر 
جامعة  من  ساكاي  كيكو  للبروفسورة 
إشــراف  املــتــحــدة، تحت  اململكة  فــي  درم 
سالغليت،  بيتر  البريطاني  املستشرق 
العام 1994. وقــام بترجمة  التي قدمتها 
القيسي، أستاذ  الدكتور محمود  الكتاب 
التاريخ الوسيط في كلية اآلداب - جامعة 
بــغــداد. والــدكــتــورة ســاكــاي متخصصة 
وهي  الحديثة،  العراق وسياسته  بتاريخ 
عــمــيــدة مــركــز "دراســــــات الــعــالقــات عن 
األزمات الدولية" ولها العديد من األعمال 
درست  املعاصر.  العراق  عن  األكاديمية 
ســاكــاي فــي جــامــعــات عــاملــيــة فحصلت 
عــلــى الــبــكــالــوريــوس مــن جــامــعــة طوكيو 
الــعــريــقــة واملــاجــســتــيــر مـــن جــامــعــة درم 
البريطانية والدكتوراه من جامعة كيوتو.
 وتـــعـــد ســـاكـــاي مـــن الــجــيــل الـــثـــالـــث من 
الــــبــــاحــــثــــني الــــيــــابــــانــــيــــني املــتــخــصــصــني 
بــالــدراســات الــعــربــيــة والــشــرق أوســطــيــة، 
تخصصت  يــابــانــيــة  بــاحــثــة  أول  وهــــي 
من  العديد  العراقي وخصصت  بالشأن 
املــؤلــفــات واملـــقـــاالت عــن الــعــراق باللغات 
الــيــابــانــيــة والــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة. وهــي 
اليابانية  وهــي   اللغات  العديد من  تجيد 
والــلــهــجــة  عـــامـــة  والـــعـــربـــيـــة  األم،  لــغــتــهــا 
العراقية بشكل خاص، الى جانب اللغتني 
اإلنكليزية والروسية. حصلت على جوائز 
عديدة بما قدمته من مؤلفات عن العراق 

والشرق األوسط، وعملت في مؤسسات 
مــثــل معهد  مــرمــوقــة  وأكــاديــمــيــة  بحثية 
طوكيو  وجــامــعــة  النامية  االقــتــصــاديــات 
ـــلـــدراســـات األجــنــبــيــة وجـــامـــعـــة تشيبا  ل
االقتصاد  عــمــادة كلية  تــولــت فيها  الــتــي 
والــســيــاســة والـــقـــانـــون ثـــم عـــمـــادة مــركــز 
"دراســات العالقات عن األزمات الدولية"، 
واشـــتـــركـــت بــمــشــاريــع بــحــثــيــة مــرمــوقــة 
الى  العربي،  والعالم  األوســط  الشرق  عن 
جانب عملها باحثة في السفارة اليابانية 

في بغداد في الثمانينات.
وفصول الكتاب تقدم للقارئ أو الباحث 
الـــعـــراقـــي والـــعـــربـــي، جـــهـــدًا مــخــتــلــفــًا في 
املــنــهــجــيــة واملـــقـــاربـــة. فــــإذا أطــلــعــنــا على 
لــتــطــور  مـــوجـــز  (تــــاريــــخ  األول  الـــفـــصـــل 
 (1920  -  1908 الــســيــاســيــة  األحـــــــزاب 
ســـوف نــالحــظ أنـــه يــركــز عــلــى األحــــزاب 
التي كانت  العراق  املبكرة في  السياسية 
العام  الــفــتــاة  تركيا  بــثــورة  الــتــأثــر  نتيجة 
1908، وكــيــف أثـــرت إصــالحــات مدحت 
 (1871 - التعليمي (1869  للنظام  باشا 
فــــي إضــــعــــاف رجــــــال الــــديــــن واملــجــتــمــع 
نقيب  بــإنــشــاء  رده  كـــان  الـــذي  التقليدي 
الكيالني جمعية  األشــراف عبد الرحمن 
املـــشـــورة، وكــيــف أثـــر الــنــمــط الــحــداثــوي 
السلطوي  الهرم  على خلخة  التعليم  في 
البحث  الــى  أدى  مما  التقليدية  لألنظمة 

عن وجه آخر للهوية التقليدية متمثال 
ـــنـــا تــحــول  ل بــــني  بــــــاألحــــــزاب، إذ 

وكيفية  الــحــزبــيــة  الــنــشــاطــات 
أثــــــــر االنـــــتـــــمـــــاء املــــذهــــبــــي 

ــــديــــنــــي واملـــنـــاطـــقـــي  وال
عـــــلـــــى االنـــــضـــــمـــــام 

ــــــــــــــــألحــــــــــــــــزاب  ل
الــســيــاســيــة 

ومـــــــســـــــار 
تـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك 

األحـــــــــــــــــزاب 
وأولوياتها.  

ســاكــاي  تنتقل  ثــم 
ــــذي  إلـــــى الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي ال

كـــان عــنــوانــه (الــشــبــكــات األســاســيــة 
التقليدية  الــشــبــكــات  الــعــراقــي:  للمجتمع 
عامة  ملحة  على  احتوى  فقد  والحديثة). 

للمجتمع القبلي وتكوينه الهرمي ونظام 
السلطة وامتدادهم الجغرافي والتاريخي 
وهويتهم الدينية واتجاهاتهم السياسية 
الفصل  الوقت، كما احتوى هذا  في ذلك 
على املواقف السياسية للمجتمع القبلي 
في العراق، وكيف يتفق أحيانا ويتنافر 
الــســيــاســيــة  األدوار  مــــع  أخـــــر  أحـــيـــانـــا 
لالسالم في العراق -1908 1920، وكيف 
التقليدية بني تلك الشبكات  الحواجز  أن 
بالتدريج  تنهار  راحــت  والدينية  القبلية 

بالتزامن مع ظهور الشبكات الحديثة .
أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
(أثـــر مــزيــج الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة على 
الـــنـــشـــاطـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة)، فـــقـــد طـــرح 
املختلفة  الشبكات  تأثير  بحرفية كيفية 
عــلــى الــنــشــاطــات الــســيــاســيــة مـــن خــالل 
ـــب الــنــقــيــب  ـــة الـــســـيـــد طـــال مــنــاقــشــة حـــال
العراقية وجمعية حرس  العهد  وجمعية 
فــي هذا  الكتاب  لنا  إذ يبني  االســتــقــالل، 
الفصل خطني تناميا على نحو متوازن، 

األول  باتجاه الـــــــــخـــــــــط  تميز  الــذي 
ــــــــــقــــــــــومــــــــــي  ال

الـــعـــروبـــي 

ورؤيـــتـــه لــالمــتــداد الــقــومــي لــلــعــراق، في 
حـــني مــثــل الــخــط الــثــانــي جــمــعــيــة حــرس 
االستقالل ذات التوجه الوطني العراقوي 
الذي دعا ورسخ ملفهوم الهوية والوطنية 

العراقية .
يتناول الفصل الرابع "الوطنية وتأسيس 
الدولة في العراق، ويبني أن إنشاء الدولة 
العام  الــعــام 1963 وحــتــى  الــعــراقــيــة منذ 
الــقــومــيــون  عــلــيــهــا  هــيــمــن  قــــد   ،"2003
العرب، وطرح سؤاال مفاده هل تتناقض 
وقد  العراقية؟  والوطنية  العربية  القومية 
حـــاول الــكــتــاب اإلجــابــة عــن هـــذا الــســؤال 
معتمدة   1991 انتفاضة  وقائع  بتحليل 

على املقارنة مع ثورة العشرين .
ـــهـــذا الـــكـــتـــاب أنـــــه ال  خـــالصـــة قـــراءتـــنـــا ل
يقدم ســردا تاريخيا بحتا، فهو يتناول 
موضوع ثورة العشرين بوصفها تغييرا 
ذلك  وراء  من  ويهدف  نوعيا،  اجتماعيا 
ـــة وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا ظـــاهـــرة  ـــــى مـــحـــاول إل
اجتماعية ممكن تكرارها، بصرف النظر 
عــن مــكــان وقــوعــهــا، أو زمـــان حــدوثــهــا. 
فالكتاب حاول مناقشة ثورات متفرقة أو 
سياسية  اجتماعية  حــركــات 
مــــتــــشــــابــــهــــة فــي 
فــــتــــرات زمــنــيــة 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 
(ثـــــــــــــــــــــــــــــــــورة 
الــــعــــشــــريــــن) 
(انــــــــتــــــــفــــــــاضــــــــة 
بــــهــــدف   (1991
اكتشاف النمط الفريد 
أو الــخــصــائــص الــفــريــدة 
انـــتـــفـــاضـــة،  أو  ثـــــــورة  لـــكـــل 
وبـــــهـــــدف اكــــتــــشــــاف الـــنـــمـــط 
الـــثـــورات جميعا،  بــني  املــشــتــرك 
الثورة،  تلك  فهم حيثيات  ليتسنى 
وإلعطاء دروس مستفادة عن املجتمع 
الـــعـــراقـــي وتـــاريـــخـــه، رغـــــم  إن الــتــاريــخ 
ال يــعــيــد نــفــســه أبـــــدا، حــســب قـــول بــول 
أننا نجد أن االستناد للوقائع  فيني، أال 
هذا  التاريخية وطريقة عرض محتوى 
الــكــتــاب يــمــكــن أن يــؤســس لــفــرضــيــات 
 عــلــمــيــة تــصــلــح نــظــريــة فـــي املــســتــقــبــل 

القريب .

إشــراف  ت 
سالغليت، 
م بترجمة 
ي، أستاذ 
ب - جامعة 

ي

تخصصة 
وهي يثة، 
القــات عن 
ن األعمال 
درست  ر. 
 فحصلت 
عــة طوكيو 
امــعــة درم 
عة كيوتو.
ـثـــالـــث من 
ــــصــصـنينيـني 
 أوســطــيــة، 
خصصت 
من  لعديد 
ق باللغات 
زيــة. وهــي 
اليابانية    
والــلــهــجــة 
نينيب اللغتني
على جوائز 
عن العراق 

العام الــفــتــاة  تركيا  بــثــورة  الــتــأثــر  نتيجة 
ــ، وكــيــف أثـــرت إصــالحــات مدحت  1908
 (1871 - التعليمي (1869  للنظام  باشا 
فــــي إضــــعــــاف رجــــــال الــــديــــن واملــجــتــمــع 
نقيب  بــإنــشــاء  رده  كـــان  الـــذي  التقليدي 
الكيالني جمعية  األشــراف عبد الرحمن 
املـــشـــورة، وكــيــف أثـــر الــنــمــط الــحــداثــوي

يي

السلطوي الهرم  على خلخة  التعليم  في 
البحث  الــى  أدى  مما  التقليدية  لألنظمة 
ي يي

عن وجه آخر للهوية التقليدية متمثال 
ـــنـــا تــحــول  ل ــــني  بــ ــبــــــاألحــــــزاب، إذ 

وكيفية  الــحــزبــيــة  الــنــشــاطــات 
أثــــــــر االنـــــتـــــمـــــاء املــــذهــــبــــي 

يــي والــــديــــنــــي واملـــنـــاطـــقـ
عـــــلـــــى االنـــــضـــــمـــــام

ألألـــــــألحــــــــــــــــزاب  ـــ ــــــــ ــل
الــســيــاســيــة 

ومـــــــســـــــار 
تـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك 

األحـــــــــــــــــزاب 
وأولوياتها.  

ســاكــاي  تنتقل  ثــم 
ــــذي  إلـــــى الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي ال

كـــان عــنــوانــه (الــشــبــكــات األســاســيــة 
يي ي

التقليدية  الــشــبــكــات  الــعــراقــي:  للمجتمع 
عامة  ملحة  على  احتوى  فقد  والحديثة). 

يي

فــي هذا  الكتاب  لنا  إذ يبني  نينيل،  ـالـالاالســتــقــال
نينيالفصل خطني تناميا على نحو متوازن، 

األول باتجاه الـــــــــخـــــــــط  تميز  الــذي
الــــــــــقــــــــــومــــــــــي 

يــي الـــعـــروبـ

ـــة وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا ظـــا ـــــى مـــحـــاول إل
اجتماعية ممكن تكرارها، بصرف ا
عــن مــكــان وقــوعــهــا، أو زمـــان حــدو
فالكتاب حاول مناقشة ثورات متفر
سيا اجتماعية  حــركــات 
مــــتــــشــــابــــهــــة
فــــتــــرات زم
مــــــخــــــتــــــل
(ثـــــــــــــــــــــــــــ
الــــعــــشــــر

(انــــــــتــــــــفــــــــاض
بــــه  (1991

اكتشاف النمط الف
أو الــخــصــائــص الــفــ

انـــتـــفـــاض أو  ثـــــــورة  لـــكـــل 
وبـــــهـــــدف اكــــتــــشــــاف الـــن
الـــثـــورات جم ــاملــشــتــرك بـنينيـني 
الث تلك  فهم حيثيات  ليتسنى 
وإلعطاء دروس مستفادة عن املج
الـــعـــراقـــي وتـــاريـــخـــه، رغـــــم  إن الــتــا
ال يــعــيــد نــفــســه أبـــــدا، حــســب قـــول

ي

أننا نجد أن االستناد للو نينيفيني، أال 
التاريخية وطريقة عرض محتوى
الــكــتــاب يــمــكــن أن يــؤســس لــفــرض
عــلــمــيــة تــصــلــح نــظــريــة فـــي املــســت

القريب .



 وزيُر الشــــــــباب والرياضة عدنــــــــان درجال مع 
َ

تواصــــــــل
امينــــــــة بغــــــــداد ذكرى علــــــــوش من اجل تفعيــــــــل املادة 
الرابعة من قانون منــــــــح الرياضيني األبطال والرواد 
والخاصــــــــة بقطع األراضي البطال ورواد الرياضة 
الســــــــتحصال  الالزمــــــــة  اإلجــــــــراءات  وتســــــــهيل 
اســــــــتحقاقهم  لضمــــــــان  األصوليــــــــة  املوافقــــــــات 
القانوني، بعد اجتماعه بمجموعة من الرياضيني 
األبطــــــــال والــــــــرواد واالســــــــتماع للمــــــــواد القانونية 

املتوقف تنفيذها في قانونهم.
ووجه الوزير دائرة التربية البدنية والرياضة إلتمام 

القوائم الخاصة باســــــــماء الرواد واألبطال وارسالها 
 عن امانة بغداد 

ً
الى وزارة البلديات واملحافظات فضال

للغرض ذاته.
علــــــــى صعيــــــــد متصــــــــل أكــــــــد مدير عــــــــام دائــــــــرة التربية 

البدنية والرياضة احمد عــــــــودة زامل، ان الرواد واألبطال 
ســــــــيحصلون علــــــــى اســــــــتحقاقاتهم ايضًا بمــــــــا يتعلق 
بالضمان الصحي ووفق ما جاء في املادة الخامسة من 
القانون، إذ وجه الوزير، مدير عام دائرة الطب الرياضي 
والعــــــــالج الطبيعي الدكتور حيدر وهــــــــاب ممثل وزارة 
الشــــــــباب والرياضة في اللجنة املشــــــــتركة مع ممثلي 
مستشــــــــفى الكفيل لتنفيــــــــذ بنود مذكــــــــرة التعاون 
الثنائية، كما وجه بضــــــــرورة الحصول على بطاقة 
الضمــــــــان الصحــــــــي املجانــــــــي للــــــــرواد واألبطال مع 
خصم كبير لنفقــــــــات العمليــــــــات الجراحية الكبرى 

والصغرى.
وبني زامل ان الوزير سيعقد اجتماعًا قريبًا مع وزير 
الصحــــــــة والبيئة حســــــــن التميمي لبحث آليــــــــة معالجة 
املصابني واملرضى املشــــــــمولني ببنود هــــــــذا القانون في 
املستشــــــــفيات الحكوميــــــــة او خــــــــارج البلــــــــد أن اقتضت 

الضرورة كما جاء في نص القانون.

لم يفوْت نجم منتخبنا الوطني ونادي بيرسبوليس اإليراني بشار رسن فرصة استئناف 
مزاولة كرة القدم مجددا  من دون ان يســــــــتذكر فقيــــــــدي الكرة العراقية علي هادي وأحمد 

راضي اللذين وافتهما املنية اثر اصابتهما بفايروس كورونا.
واشــــــــترك رسن في ثلث الســــــــاعة األخير من مباراة فريقه بيرســــــــبوليس ضمن مسابقة 
هداف فريقه بعد دقائــــــــق قليلة من نزوله إلى 

ّ
الــــــــدوري اإليراني، وتمكــــــــن من صناعة أحد أ

أرض امللعــــــــب ليرفع قميصه الخاص ويبرز صورة للراحلني هــــــــادي وراضي كتب عليها 
"ســــــــتبقون في قلوبنا". وأكد رســــــــن في اتصال هاتفي من العاصمــــــــة اإليرانية طهران مع 
"الصبــــــــاح الرياضي" ان اســــــــتذكاره يأتي من باب الوفاء واالنصــــــــاف للجهودالكبيرة التي 
قدمت من قبل الراحلني في مختلف امليادين سواء عندما كانا العبني أو حني زاوال العملني 

اإلداري والفني بعد ذلك.

 فايروس كورونا ارتباطــــــــه الوثيق مع ابناء الوســــــــط الرياضي 
َ

واصــــــــل
من خالل تعرض أســــــــماء جديدة لإلصابة واالشــــــــتباه باصابة أسماء 
أخــــــــرى بانتظار ظهور نتائــــــــج التحاليل النهائيــــــــة. وأثبتت الفحوصات 
الطبية اصابة العب املنتخب الوطني الســــــــابق لكرة السلة ونادي دهوك 
حاليــــــــا أحمد عبيد علوش بفايروس كورونا، كما هو الحال مع الزميل 

اإلعالمي داود إســــــــحاق، بينما كتب الالعب الدولي الســــــــابق املقيم في 
الســــــــويد علي رؤوف على صفحته الشــــــــخصية في موقــــــــع التواصل 

االجتماعي "فيس بوك" ان هناك شكوكا حول اصابة شقيقه الالعب 
الدولــــــــي الســــــــابق بســــــــام رؤوف ووالده بالفايــــــــروس اللعني. وعلى 
الطــــــــرف اآلخر برزت أمس أخبار ســــــــارة تتعلق بقرب اكتســــــــاب 
مدير اعالم الهيئة التطبيعية التحاد الكرة الزميل يوســــــــف فعل 

الشفاء التام بعد التحسن امللحوظ في حالته الصحية.

أعلنْت السلطات املحلية أن نادي فيردر بريمن 
سيســــــــتضيف مباراة ذهاب الــــــــدور الفاصل 
لتفــــــــادي الهبــــــــوط إلــــــــى الدرجــــــــة الثانية ضد 
هايدنهايــــــــم بعد غد الخميــــــــس على ملعبه في 
بريمن على رغم تجمعات جماهيره في خرق 
لتعليمات محاربة فيروس كورونا املستجد. 

ورأى الوزير اإلقليمي لبريمن أولريخ ماورير 
أنه "ســــــــيكون من غير املتناسب إلغاء املباراة 
بســــــــبب هــــــــؤالء املشــــــــجعني الذيــــــــن تصرفوا 
كما لو أن فيروس كورونــــــــا لم يعد موجودا". 
وأضاف لحســــــــن الحــــــــظ أن اآلالف من أنصار 
النادي احتفلوا بالفوز في بيوتهم" في إشارة 
إلى الفــــــــوز الكبير لبريمن علــــــــى ضيفه كولن 
6 - 1 وانتزاعــــــــه بطاقة خــــــــوض ملحق البقاء 

مــــــــع ثالث الدرجة الثانيــــــــة هايدنهايم، متفاديا 
بذلك الهبوط املباشر الى الدرجة الثانية. ودعا 

الوزير جميع املشــــــــجعني إلى البقاء 
في منازلهم.

وفــــــــي أيــــــــار املاضي، كانــــــــت بريمن 
املنطقة األملانية الوحيدة التي أعلنت 
اســــــــتئناف منافسات  أنها تعارض 
البوندســــــــليغا فــــــــي 16 أيــــــــار ، عادة 
 أن الظروف لــــــــم تكن مواتيــــــــة للقيام 

بذلك.
وقال ماورير وقتهــــــــا :"نعتقد أن األمر يتعلق 
بقرار خاطئ"، بيد البوندســــــــليغا اســــــــتأنفت 
منافســــــــاتها وخاضت املراحل التسع املتبقية 
(81 مباراة باإلضافة إلى مباراة مؤجلة)  من 
دون أن تتســــــــبب أي عدوى في انســــــــحاب أي 

فريق.

الــى وقــف نزيف  فــي سعيه  اخــتــبــارا مصيريا   برشلونة 
ُ

يــخــوض  
النقاط عندما يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم الثالثاء في افتتاح 

املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
املنافسات  أربع نقاط منذ استئناف  الكاتالوني  النادي  وخسر 
الــتــي تــوقــفــت ألكــثــر مــن ثــالثــة أشــهــر بسبب فــيــروس كــورونــا 
خلف  نقطتني  بفارق  الثاني  املركز  في  نفسه  فوجد  املستجد، 
ذاتــه.  بالفارق  األخير  كــان متقدما على  بعدما  مــدريــد،  ريــال  التقليدي  غريمه 
ويدرك برشلونة أن إهدار أي نقطة في مواجهة اليوم سيضعف بشكل كبير 
النادي  أن  الــتــوالــي، خصوصا  الثالث على  للعام  لقبه  عــن  الــدفــاع  فــي  حظوظه 
امللكي يخوض اختبارا سهال نسبيا أمام خيتافي. وقال سواريز في معرض 
الــقــواعــد (تــعــادالن مع  الــنــادي الكاتالوني خـــارج  رده عــن ســـؤال حــول معاناة 
إشبيلية صفر-صفر وسلتا فيغو) ":على املدربني تحليل هذه املواقف. لدينا 
انطباع بفقدان نقاط مهمة بعيدا عن قواعدنا ولم نكن معتادين على خسارتها 
في املواسم السابقة". من جهته قال سيتيني :"قبل 11 مرحلة، كنا في الصدارة 
بفارق نقطتني، واليوم أصبحنا نتخلف بفارق نقطتني، سيكون لدينا 
هامش صغير للخطأ. يجب أن نقول في أنفسنا أنه يتعني علينا الفوز 
بجميع  الفوز  أيضا  يمكنه  خصمك  ألن  املتبقية،  املباريات  بجميع 

مبارياته املتبقية". 

تبدو الفرصة مواتية امام يوفنتوس لتعزيز صدارته 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى جـــنـــوى الـــيـــوم الــثــالثــاء 
بطولة  مــن  والعشرين  التاسعة  املرحلة  افتتاح  فــي 
ايطاليا لكرة القدم. واستعاد يوفنتوس توازنه عقب 
خسارته املباراة النهائية ملسابقة الكأس املحلية على 
يــد نابولي فــي 18 حــزيــران الــحــالــي، وحــقــق فوزين 
الظفر بلقبه  إلــى  الــذي يسعى  الـــدوري  متتاليني في 
كــان برباعية  آخــرهــمــا  الــتــوالــي،  الــتــاســع على  للعام 

نظيفة على ضيفه ليتشي.
وبات يوفنتوس يبتعد بفارق أربع نقاط عن مطارده 
املباشر التسيو الذي خسر أمام أتاالنتا 2 - 3 قبل 
يوفنتوس  1. ويملك   - فيورنتينا 2  يتغلب على  ان 

األســلــحــة الـــالزمـــة لتعميق جــــراح جــنــوى الــســادس 
عـــشـــر ومـــواصـــلـــة زحـــفـــه نـــحـــو الـــلـــقـــب خــصــوصــا 
البرتغالي  الثنائي  بقيادة  الضاربة  الهجومية  قوته 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو واألرجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــاال 
اللذين سجل كل منهما هدفني من أصل ستة لحامل 
استئناف  عقب  لعبهما  اللتني  املــبــاراتــني  فــي  اللقب 
املنافسات. وأكد مدربه ماوريتسيو ساري أنه يبحث 
عــن طريقة لتحقيق أقــصــى اســتــفــادة مــن رونــالــدو 
مـــن خــــالل تــحــســني إدارتـــــــه وخـــوضـــه لــلــمــبــاريــات. 
:"فــي  الكبير على ليتشي  الــفــوز  وقــال ســاري عقب 
املــســتــقــبــل، ســنــجــد وســـيـــلـــة لـــوقـــايـــة كــريــســتــيــانــو 
رونالدو. يمكنه اآلن اللعب بمستوى جيد من اللياقة 
البدنية. يحتاج إلى التحسن بعد فترة توقف البطولة 

ويلعب مباراة تلو األخرى. 
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نتمنــــــــى أْن تنقضي صفحــــــــة آالم وذكريات األمــــــــس املحزنة 
وكانت غالفا كبيــــــــرا حول منظومتنا الكروية املتهالكة وعلى 
وجه التحديد املتعلق منها بانتخابات اتحاد الكرة الذي يتوقع 
أن تســــــــتلم مهمة قيادتــــــــه نخبة جديدة - قديمــــــــة من الرجال 
الذين وبغض النظر عن تباين مستويات خبراتهم وكفاءتهم 
ومــــــــدى جدارتهم في احتالل مواقعهم اال أن الواجب يقتضي 
منا احترام مشــــــــيئة ورغبة الهيئة العامة فــــــــي اختيارهم أوال 
كما علينا تعبيد الطريق أمامهم بالكلمة املشــــــــجعة واملشاعر 
الوطنيــــــــة املخلصة كي يتمكنــــــــوا من تأدية املهمة الجســــــــيمة 
امللقــــــــاة على عاتقهم وهي مهمة شــــــــاقة وصعبــــــــة بكل تأكيد 

ثانيا.
وممــــــــا الشــــــــك فيه أن التشــــــــكيلة املقبلــــــــة التحاد الكــــــــرة وفقا 
ملنطق االســــــــتقراء الواقعي لألمور وبعــــــــد أن تقر االنتخابات 
وتتحقق فعليا هي تشــــــــكيلة بحكم املطلع الوافي على جميع 
تفاصيل العملية الكروية فنيا واداريا كما هي تعلم سواء من 
خالل ســــــــنوات العمل في ظل االتحاد الســــــــابق أو تحت جناح 
املعارضة لــــــــه متى يجــــــــب أن تبدأ عمليــــــــة التغيير واالصالح 
وهي العملية األساسية والجوهرية والتي من دونها لن يكتب 
لهذه التشــــــــكيلة النجاح والتوفيق في مهامها 
الكثيرة واملعقدة طاملــــــــا أن االخرين وتحديدا 
من خسروا االنتخابات  ســــــــيكونون بمثابة 
جهة معارضــــــــة ورقيبة وحســــــــيبة لهم بكل 
السبل طاملا أن الشــــــــفافية املتوقع حضورها 
االنتخابــــــــات  بموجبهــــــــا  ســــــــتجري  والتــــــــي 
واالصــــــــرار على مغادرة الحقبة املاضية بكل 
ماحفلت به من أخطــــــــاء وخطايا توجب على 
القيادة الحالية لالتحاد برغم تكليفها املؤقت 
التعامل بمنطــــــــق االيجابية وبمفهوم التفاعل 
الخالق مــــــــع االخرين حتــــــــى وأن صنفوا في 
خانــــــــة املعارضة كما أن هــــــــذه املرحلة تتطلب 
االصغــــــــاء والتعاطــــــــي االيجابــــــــي واالنفتــــــــاح 
الصريح على االخرين ليس من أجل ضمان 
عدم تكرار أخطاء وسلبيات األمس بل وألجل 
التوقف عند محطات الســــــــلب ومواطن الخلل 
واستكشــــــــاف الطريق ووصف العالج الالزم 
ليــــــــس لتطويق هــــــــذه األزمــــــــات أو معالجتها 
بطريقــــــــة االمتصــــــــاص وأمصــــــــال التخديــــــــر 
كما كان يحدث ســــــــابقا بل وبطريقة الحوار 
املباشــــــــر والصريح على طاولــــــــة املوضوعية 
املســــــــتديرة مع ضرورة االيمان والقناعة في 
االستعانة بمن لديهم الخبرات والكفاءات في 
امكانية التطوير واالرتقاء بعمل اتحاد الكرة 
من خالل زجهم في اللجان األساســــــــية التي 
تتفرع عن االتحاد والتي ليس من الضروري 
أن يرأس كال منها أي من أعضاء االتحاد كما فشلت تجارب 
املاضي فــــــــي هذا التقليد الــــــــذي يؤدي الى مصــــــــادرة قرارات 
وتوصيات اللجــــــــان واحكام القبضة عليها من دون أن تؤدي 
واجباتها بشــــــــكل صحيــــــــح أو تذهب توصياتهــــــــا ووجهات 
نظرها أدراج الرياح طاملا هي التتوافق مع سياسة وطموحات 

وافاق هذا أو ذاك في اتحاد الكرة .
ان والية األربعة أعوام التي ســــــــيدخل عدهــــــــا التنازلي األخوة 
فــــــــي اتحاد الكرة بمجرد غلق صندوق االقتراع توجب عليهم 
ليس فقط التعاطي االيجابي مع طروحات األخرين حتى وأن 
وضعوا في خانــــــــة األعداء أو املعارضني بــــــــل والتغاضي عن 
كل ما يعرقل مســــــــيرة العمل من مطبات قد يضعها البعض, 
وهذا لن يتحقق اال بســــــــلوك طريق الخطوات الواثقة في العمل 
التي تستشــــــــرف املســــــــتقبل بعيون الحاضر بعــــــــد أن تضع 
 أخطاء األمس تحــــــــت مجهر املراجعة لضمان عدم نســــــــخها 

مرة أخرى.

.

الباراملبيــــــــة  االتحــــــــادات  اقامــــــــْت 
ورش عمــــــــل مختلفة ملنتســــــــبيها 
الستغالل فترة التوقف االجباري 
التي طرأت على الساحة الرياضية 
واإلفــــــــادة من االطــــــــالع على أحدث 
القوانني واألنظمة املعتمدة من قبل 

االتحادات القارية والدولية.

كرة السلة 
نظم االتحاد املركزي بكرة الســــــــلة 
املتحركة ورشــــــــة  الكراســــــــي  على 
ومفردات  بقانــــــــون  عمل خاصــــــــة 

اللعبة عبر منصة االنترنيت.
وقال نائب رئيس اللجنة الباراملبية 
ورئيــــــــس اتحــــــــاد كرة الســــــــلة على 
(الصباح  الكراســــــــي خالد رشــــــــك لـ
التنســــــــيق  الرياضــــــــي): لقد جرى 
مــــــــع املحاضــــــــر املصــــــــري محمود 
عبــــــــد العزيز بصفته رئيس اللجنة 
الفنية واملسابقات في قارة افريقيا 
علــــــــى اقامــــــــة ورش عمل يشــــــــارك 
فيها الحكام واملدربون والالعبون 
لغــــــــرض االطالع على قوانني اللعبة 
فضال عن تبــــــــادل االراء واالفكار، 
بقانون  الثقافــــــــة  مؤكدا ضــــــــرورة 
اللعبة اجــــــــل االبتعاد عــــــــن الوقوع 

باخطــــــــاء قــــــــد تؤثــــــــر فــــــــي حرمان 
العبينا من املباريات الســــــــيما انه 
تنتظرنا العديد من االستحقاقات 
انتهــــــــاء جائحة  بعــــــــد  الخارجيــــــــة 

كورونا.
واثنى رشــــــــك على الجهود املبذولة 
من قبل مدربــــــــي والعبي املنتخب 
من  والرديف  والشــــــــباب  الوطنــــــــي 
خــــــــالل التواصــــــــل مابــــــــني املدربني 
والالعبني عبر املنصة االلكترونية 
للتحضيــــــــر وممارســــــــة التدريبات 
اللياقة  علــــــــى  لالعــــــــداد والحفــــــــاظ 
البدنية خالل فترة الحظر بســــــــبب 

جائحة كورونا.

العاب قوى
أقــــــــام االتحــــــــاد املركــــــــزي أللعــــــــاب 
القوى ورشــــــــة عمــــــــل متخصصة 
والوظيفــــــــي  الطبــــــــي  بالتصنيــــــــف 
لرياضيــــــــي االعاقة عبــــــــر ( تطبيق 
اســــــــتمرت   ( األلكترونــــــــي  زوم 
لســــــــاعتني ونصف وحاضر فيها 
الدولــــــــي الســــــــعودي محمــــــــد باقر 
املوســــــــى وحضرهــــــــا عــــــــدد كبير 
من املختصــــــــني برياضة اصحاب 
االعاقــــــــة يتقدمهــــــــم الدكتور عقيل 
حميــــــــد رئيــــــــس اللجنــــــــة الباراملبية 
الوطنيــــــــة فضــــــــال عــــــــن عــــــــدد من 

املهتمني العرب برياضة الباراملبية 
واكاديميني ورياضيني واداريني.

وقال مدير الورشــــــــة رئيس اتحاد 
العــــــــاب القــــــــوى مهدي باقــــــــر:  لقد 
حققت الورشــــــــة نجاحا ملموســــــــا 
من قبل الحاضرين واملتابعني بعد 
ان بــــــــذل املحاضر محمد املوســــــــى 
جهودا كبيرا مــــــــن ناحيتي اإلبقاء 
واملعلومــــــــات الحديثــــــــة والتاريخية 
التي تطــــــــرق اليهــــــــا والتي حصلت 
على استحسان جميع من حضر 
الورشة وشاركوا في طرح األسئلة 
املحاضر، مشيدا  مع  ومناقشتها 
بحرص االتحاد وجهود امني السر 
فراس سلمان واالمني املالي حسن 
علي على نجاح هــــــــذه التجربة من 
خالل التواصل مع اصحاب الشأن 

ودعوتهم للمشاركة.

جودو املكفوفني
املركــــــــزي لجودو  االتحاد  اختتــــــــم 
تثقيفية  عمــــــــل  املكفوفني ورشــــــــة 
والتطــــــــورات  القوانــــــــني  بشــــــــأن 
الخاصــــــــة باللعبــــــــة عبــــــــر منصــــــــة 
زووم االلكترونية والتي اســــــــتمرت 
اربعة ايــــــــام وتضمنت محاضرات 
تحكيميــــــــة وتدريبية حاضر فيها 

حكام ومدربون دوليون.
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محاربة الشيخوخة
مــــعــــظــــم الـــــــرجـــــــال الــــــذيــــــن تــــــجــــــاوزوا 
عـــمـــر االربـــــعـــــني ســـنـــة يـــرغـــبـــون بــهــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات، النــــهــــم يـــــبـــــدؤون بـــدخـــول 
مــرحــلــة الــشــيــخــوخــة، وظــهــور عــالمــات 
ومـــن عمليات تجميل  بــالــســن،  الــتــقــدم 
الطبيب  افـــاد  مــا  الشباب حسب  اعـــادة 
«وهو  بالليزر)  (العالج  عيسى جعفر، 
اســتــخــدام اشــعــة ضــوئــيــة مــركــزة على 
هــيــئــة نـــبـــضـــات، لــتــحــســني الــتــجــاعــيــد 
والــخــطــوط والــتــغــيــيــر فــي لـــون الــبــشــرة 
مــثــل، الــنــمــش والــكــلــف، وتــجــديــد سطح 

البشرة بالليزر».
التقنية  لــهــذه  نــوعــان  «هــنــاك  ويضيف: 
 Fractional CO2 هما: (الليزر املقشر
الـــنـــدبـــات  لـــعـــالج  ويـــســـتـــخـــدم   (Laser
الهاالت  لعالج  يستخدم  كما  الجلدية، 
املصاحبة  الجلد  وتصبغات  الــســوداء 
املقشر  غير  والليزر  العمر،  في  للتقدم 
 ،(Non-Ablative Fractional Laser)
الطبقة  وهو ال يؤثر بشكل رئيس في 
ــبــشــرة،  الـــخـــارجـــيـــة مـــن الــجــلــد وهــــي ال
بــل عــلــى طبقة االدمــــة الــداخــلــيــة، والــتــي 
تحتوي على مادة الكوالجني ما يؤدي 

الى تحفيز هذه املادة املهمة“.
ويــتــابــع: ”امـــا (حــقــن الــبــوتــكــس)، فيعد 
من اكثر االجــراءات التجميلية شيوًعا، 
اذ انــــه اجــــــراء تــجــمــيــلــي غــيــر جــراحــي 
للتخلص من  للوجه، ويــعــد حــال جــيــدا 

التجاعيد وعالمات الشيخوخة“.
اخـــرى وهــي (حقن  تقنية  الــى  ويشير 
الــفــيــلــر)، وهـــو اجـــــراء غــيــر جـــراحـــي ال 

يحتاج لتخدير، ويستغرق ما بني ربع 
الفراغات  الى نصف ساعة مللء  ساعة 
التجاعيد  تسببها  الــتــي  الــجــلــد  تــحــت 
وعـــالمـــات الــتــقــدم فــي الــســن، مــا يعيد 
للوجه مظهرا شبابيا ممتلئا و جميال، 
مــواد  عــدة  التقنية  تلك  فــي  وتستخدم 
مــنــهــا الــطــبــيــعــي كــالــخــاليــا الــدهــنــيــة او 
كحمض  الصناعية  ومنها  الكوالجني، 

الهيالورنيك، او البوملير الصناعي“.
امـــا عـــن اســـبـــاب اخــتــيــار حــقــن الفيلر 
بالعمر  التقدم  يعتبر  جعفر:“  يوضح 
اي  اكثر ما يقلق  التاريخ من  بــدء  منذ 
رجل او امرأة، ملا يصاحبه من تجاعيد 
وعـــالمـــات مــزعــجــة عــلــى الــجــســم عامة 
وعلى الوجه بشكل خاص، ما جعلهما 
يـــبـــحـــثـــان بـــاســـتـــمـــرار عــــن مــــا يــحــفــظ 

الشباب الدائم للوجه“.
وعن خطوات اجراء حقن الفيلر، يؤكد: 
”هــــو اجــــــراء غــيــر جـــراحـــي ال يــحــتــاج 
الـــى تــخــديــر كــلــي وال مــوضــعــي، ولكن 
فيستخدم  الحقن  آالم  البعض يخشى 
ملء  ويتم  املوضعي،  التخدير  الطبيب 
والكمية  بــاملــادة  للحقن  ابــر مخصصة 
املناسبة للمريض يحددها الطبيب اثناء 
الــفــحــص، ثـــم يــتــم الــحــقــن فـــي االمــاكــن 
املرغوبة، من املميزات الرائعة في حقن 
الفيلر ان اجــراءه ال يستغرق اكثر من 
نصف ساعة، ويمكن مشاهدة النتائج 

فورا“.
واضـــــــــاف: ”هــــنــــاك نــــوعــــان مــــن حــقــن 
الفيلر، االول، وهو الحقن املؤقت والذي 
يــدوم ما بني ستة اشهر وعامني ويعد 

االقــــل خــطــورة واعـــراضـــا جــانــبــيــة، امــا 
النوع االخر، فهو دائم ولكن له مخاطر 
وال يــفــضــل اســتــخــدامــه فــي كــثــيــٍر من 
ــه مــن آثــــار سلبية يمكن  االحـــيـــان ملــا ل

ظهورها بعد فترة“.

تسويق
التجميل  مستحضرات  اعالنات  تلعب 
للتغيير  الشباب  فــي جــذب  بـــارزا  دورا 
االعــالنــات  تلك  وتجتاح  مظهرهم،  مــن 
الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة واملــحــلــيــة، ومنها 
ما يعرض بشكل ملصقات كبيرة في 
شــــوارع املــــدن، او فــي مــواقــع الــتــواصــل 
توصيل  خدمة  واسهمت  االجتماعي، 
املنتجات الى املنازل في تسهيل مهمة 

ترويجها وزيادة الطلب عليها.
تقول نور وسام (30)عاما: «انَّ السعي 
خلف هذه العمليات يدل على السطحية 
الــرجــل ليس  بالنقص، الن  والــشــعــور 
بمظهره الخارجي بل في شخصيته 

وحسن سلوكه».
واقباال  انفتاحا  اكثر  الرجل  «اصبح 
عـــلـــى مــــراكــــز الـــتـــجـــمـــيـــل فــــي الــــــدول 
الــعــربــيــة الـــتـــي شـــهـــدت فـــي الــســنــوات 

املــراكــز،  لتلك  انتشارا واســعــا  االخــيــرة 
وارتفاع تكاليفها، اذ يؤثر مظهر الرجل 

فـــي حــيــاتــه االجــتــمــاعــيــة والــعــمــلــيــة» 
وفقا للثالثيني عمر جالل.

«الـــرجـــل يــنــافــس املـــرأة 
فــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــدد 

عــــمــــلــــيــــات 

التجميل» حسب ما تقول الشابة انسام 
براق، مضيفة:»تطور تلك العمليات دفع 
للتغيير في شكل اجسامهم،  بالرجال 

ومالمح وجوههم».
 

عمليات متنوعة
تــقــلــيــد املــشــاهــيــر هـــو ســبــب اخــــر دفــع 
جراحية  عمليات  الجـــراء  كثر  بــرجــال 
تــجــمــيــلــيــة، مـــن خـــالل مــتــابــعــة حــفــالت 
الفنانني واعمالهم ومشاهدة الرياضيني، 
هي:»تعريض  املتنوعة  العمليات  ومــن 
وابـــرازه  الجسم  الــفــك»،و»تــحــديــد شكل 
بواسطة تقنية النحت»،و»شفط الدهون 
الرأس  شعر  والحقن»،و»زراعة  بالليزر 
والــــــــــذقــــــــــن» والـــــتـــــي 
ـــــــــعـــــــــد اكـــــــثـــــــر  ت

شيوعا،و«تجميل االنف»، و«البوتوكس 
وعالج التجاعيد».

ويـــــرى الـــشـــاب احـــمـــد احـــســـان (طــالــب 
جامعي) «انها نوع من الرفاهية».

مــرتــضــى ماجد  زمــيــلــه  يــخــالــفــه  بينما 
العيوب  لعالج  قــال:»هــي  اذ  (25) عاما، 
واملــــشــــكــــالت الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــــحــــوادث 
فهي  الخلقية  التشوهات  او  كالحروق، 

بحاجة الى اجراء التحسينات».

نتائج خاطئة
وعــــن نــتــائــج عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل يــقــول 
الــطــبــيــب مــحــمــد خــالــد :«يــعــتــمــد نــجــاح 
العملية التجميلية على مهارات وخبرة 
الطبيب، وقد تحمل نتائج خاطئة بسبب 

عدم تأهله الجراء هكذا عمليات».
وتابع: «هناك عدة امور على الشخص 
ــــذي يــرغــب بــعــمــلــيــة تــجــمــيــل االلـــتـــزام  ال
الـــتـــعـــرض للشمس  بـــهـــا، ومــنــهــا عــــدم 
وتــجــنــبــهــا قـــدر املــســتــطــاع، واســتــخــدام 
ـــــــتـــــــزام  مــــســــتــــحــــضــــرات واقـــــــيـــــــة، واالل
بــــارشــــادات الــطــبــيــب، وتـــنـــاول االدويـــــة 

بصورة صحيحة».
عـــامـــا،   (35) رزاق  حـــســـني  وتــــحــــدث 
لتجميل  مــؤلــم:»اجــريــت عملية  بــصــوت 
انفي، لكن فشلت العملية، وانا بانتظار 
االحمرار  الختفاء  املحددة  املــدة  انتهاء 

والورم، الجراء عملية اخرى».
ارى وجهي  «عــنــدمــا  واســـتـــدرك: 

في املــرآة، واملــح شكل انفي 
الـــجـــديـــد اتـــمـــنـــى لــو 

لــــم اقــــــم بــتــلــك 
الـــعـــمـــلـــيـــة 

والــبــقــاء 
عــــــــلــــــــى 

شـــــكـــــلـــــه 
الــــــــــســــــــــابــــــــــق، 

الـــتـــهـــور قـــادنـــي 
لنتائج وخيمة».

وقـــــــــال الــــــشــــــاب مـــنـــاف 
ــــــوع مــن  ـــتـــمـــيـــمـــي: «هــــــي ن ال

التقليد االعمى لحياة الغرب، 
الــخــضــوع الي عملية  ارفـــض 

خلقنا  ــلــه  ال الن  تــجــمــيــل 
في احسن تقويم».

تكاليف وهموم
يؤكد  التجميل،  عمليات  تكاليف  وبــشــان 
الطبيب علي عادل:» انها تختلف باختالف 
نوعها، اذ تبلغ تكلفة عملية حقن الدهون 
الطبي  املركز  حسب  دوالر   1800 حوالي 
وحــداثــة مــعــداتــه وكــــــادره»، واضــــاف: «امــا 
احــيــانــا 7000  فتبلغ  الــوجــه  عمليات شــد 
دوالر».   8000 مــن  الكــثــر  وتــصــل  دوالر، 
يقول امير وائل، صاحب صالون تجميل:»لم 
يعد مجال التجميل مقتصرا على النساء 
الرجال  معظم  بني  رائجا  اصبح  بل  فقط، 
انيق ووجــه خــال من  للحفاظ على مظهر 
البثور والشوائب، وعلى غرار ما يشاهده 
الشاب في مواقع التواصل االجتماعي من 
ما  والـــريـــاضـــة،  السينما  لــنــجــوم  اطــــالالت 
واالقــتــداء بمظهرهم».  هــؤالء  لتقليد  دفعه 
احــدث  على  الــصــالــون  «يحتوي  ويضيف: 
املعدات من ادوات تنظيف البشرة والعناية 
والجسم».  الوجه  وحمامات  والتدليك  بها، 
ويــــوضــــح الــــشــــاب عـــزيـــز رعــــــد، صــاحــب 
صــــالــــون تــجــمــيــل: «احـــــــرص عـــلـــى تــلــبــيــة 
الزبائن، واخر صيحات املوضة  متطلبات 
انــواع  ومختلف  الــبــشــرة،  ومستحضرات 
وغيرها».  واملاسك  كالكيرياتني،  التجميل 
وتعتقد الشابة هبة حسن، (طالبة في كلية 
الهندسة) «ان االهتمام باملظهر يعد جزءا 
من مكمالت الرجل وشخصيته، بالنسبة 
لــــي اطـــمـــح فــــي الــــــــزواج مــــن شــــاب، 
يحرص على االعتناء 
وان  بـــــبـــــشـــــرتـــــه، 
يــســايــر املــوضــة 
الــــــعــــــاملــــــيــــــة مـــع 
على  الـــحـــرص 
ــتــشــبــه  عــــــدم ال

بالنساء».

بــعــد الــغــاء مــواعــيــد لــعــب االطـــفـــال مــعــا وتــحــول 
املدارس الى افتراضية، يعاني االطفال الوحيدون 
مــن الــعــزلــة وهـــم فــي دور الــتــكــويــن، لــكــن كيفية 
شخصيتهم.  على  تعتمد  االمـــور  مــع  تعاملهم 
االطفال  فان  تقولب،  السلبية  بان  نؤمن  كنا  ان 
الوحيدين هم انعزاليون وغير متوافقني بالفطرة، 
نؤمن  كنا  وان 

بالعلم، فعلميا، ال توجد اختالفات في النمو بني 
اعتادوا  الذين  االطفال  وبني  الوحيدين  االطفال 
الـــصـــراخ مـــع اشــقــائــهــم. لــكــن عــنــد تــعــلــق االمـــر 
بــطــريــقــة تـــجـــاوزهـــم لــلــعــزل االجــتــمــاعــي خــالل 
جائحة كوفيد19-، فمن الصعب معرفة ما يجب 

االعتقاد به.
ذاتيا،  املكتفون  الــوحــيــدون  االطــفــال  يقدر  فهل 
ـــتـــقـــوقـــع مــــع مــن  بـــشـــكـــل غـــيـــر عــــــــادي، عـــلـــى ال
الــغــاء مــواعــيــد لعب  بصحبتهم الشــهــر، او، مــع 
االطفال معًا وتوقف املدارس، هل اصبح الوحيد 
هــو االكــثــر وحــدة بالفعل؟ تتوقف االجــابــة عن 
هذا السؤال على الشخصية الفريدة لكل طفل، 
تــقــول الــكــاتــبــة مــيــغــان لـــني، بــانــه، حــتــى االن، لم 
تــشــكــل الــعــزلــة 

اعــــوام):   9) ســيــمــون  البنتها  بالنسبة  مشكلة 
الــخــارج، فهي ذات الطفلة  الــى االمــر من  بالنظر 
السعيدة التي كانت قبل االغالق، لم تذكر شيئا 

عن الوحدة حتى اللحظة».

مرونة وتكيف
اما اوليفر، (12 عاما) يعيش في بروكلني، فقد 
اظهر اتزانا وهدوءا خالل فترة الحجر الصحي، 
الغاء  بــه  الــذي تسبب  الــحــزن  بالرغم مــن بعض 
لكن،  ميالدهم،  اعياد  لحفالت  اصدقائه  جميع 
مـــن جــهــة اخــــــرى، فــقــد اســتــغــل اوقــــــات فــراغــه 
باعمال التصوير، يعترف اوليفر بالقول: «يبدو 
امرا صعبا بعض الشيء ان تكون طفال وحيدا 
اثناء االغالق، الني ال املك سوى نفسي المضي 
مــعــهــا»، مضيفا  وقــتــي 
«لـــكـــنـــه قــــد يـــكـــون امــــرا 
جيدا، كوننا نسكن في 
نيويورك،  بمدينة  شقة 
وان كــان يوجد شخص 
اخـــــــر، ســـتـــكـــون الــشــقــة 

ضيقة للغاية».
وفــقــا لــلــدكــتــورة هــنــري-
لـــــــي ســـــــتـــــــاك، مـــخـــتـــصـــة 
بــعــلــم الــنــفــس الــســريــري 
لالطفال، فان والدي الطفل 
الوحيد ليسوا بحاجة الى 
الـــقـــلـــق كـــثـــيـــرا عــــن االثـــــار 
الطويلة االمد لطفولة العزل 
املرحلة  بــهــذه  االجــتــمــاعــي 
الكثير  ان  «نتوقع  بقولها: 
مـــن االطــــفــــال ســيــتــمــكــنــون 
مــــن تــــجــــاوز هــــــذا االغــــــالق 
وهــــــم يـــتـــمـــتـــعـــون بـــاملـــرونـــة 
ـــتـــكـــيـــف»، ويــنــطــبــق هـــذا  وال
االمر، بشكل خاص، ان كان 

اباء الطفل الوحيد «يقدمون انموذجا عن الهدوء 
ويـــوفـــرون االتـــســـاق والــبــنــيــة املــتــمــاســكــة للطفل 
طوال ايام الحجر» من خالل التواصل الجيد مع 
كافية  فعاليات  لتوفير  والسعي  الوحيد  طفلهم 
لـــه، عــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة ان يــكــون الـــوالـــدان  
الصديقني الوحيدين للطفل ورفيقيه في اللعب، 
خاصة ان كان يتوجب عليهما العمل من املنزل 

واملسؤوليات البيتية ومخاوفهما الخاصة.
تقول ســارة غيلولي، تعمل وسيط عقارات وام 
االكــبــر  الــتــحــدي  «ان  اعـــــوام):   5) الــيــنــا،  للطفلة، 
لــنــا كــابــاء الطــفــال وحــيــديــن هــو عــامــل الترفيه 
والــتــســلــيــة، اذ عــــادة مـــا يــكــون لــديــهــم فـــي دور 
الــحــضــانــة اطــفــال مثلهم يــلــعــبــون مــعــهــم، او ان 
اطــفــال صغار»  لديهم  لنا  اصــدقــاء  مــع  نجتمع 
مضيفة «االن، كل ذلك لم يعد موجودا، انه امر 
ســيــئ لــلــغــايــة، فــنــقــول حــســنــا، ســنــلــعــب بدمية 
بعد ثالث ساعات من  لكن  «ليغو»،  او  «باربي» 

اللعب، سيكون قد قضي امرك، أليس كذلك؟».

سلوكيات جديدة
بــامــكــان االطـــفـــال الــوحــيــديــن االكــبــر ســنــا، مثل 
سيمون واوليفر، ابقاء انفسهم مشغولني، تقول 
مــيــغــان: «رأيــــت ســيــمــون وهـــي تــحــول علبة من 
الورق املقوى الى شكل البومة، استمر املشروع 
على مدى ساعتني وانجزته بمفردها، بينما كنت 
اقوم باعمال املنزل». لكن هذا ال يعني ان االطفال 
اقصر  او  اســهــل  وقــتــا  االكــبــر سنا سيقضون 
فــي ذلــــك، فــفــي حقيقة االمــــر، والـــكـــالم لــســتــاك، 
ان االطــفــال فــي ســن مــا قبل املراهقة ومــا فــوق، 
التي  العمرية  املرحلة  هي  تلك  تكون  ان  «يمكن 
يصعب عليهم االبتعاد عن اصدقائهم فيها، اذ 
يلعب االصدقاء دورا كبيرا في حياتهم في تلك 
املرحلة، التي يبدؤون فيها بادراك شخصياتهم 
كافراد بعيدا عن اسرهم». ولكون املحافظة على 
الصداقة عامال مهما جدا لالطفال االكبر سنا، 

تعمل ستاك على تشجيع االباء لدعم اي وسيلة 
للتكيف االجتماعي ينجذب اليها اطفالهم.

ترى ستاك انه بالرغم من ان االطفال يتمتعون، 
العقلية  الــصــحــة  ان  اال  بـــاملـــرونـــة،  عــــام،  بــشــكــل 
السلوكية يمكن ان تستفحل بسبب  والقضايا 
الــضــغــط الــنــفــســي والـــغـــرابـــة والــــركــــود بسبب 
الجائحة. تقول ستاك: «ان كان طفلك يميل الى 
فمن  اقــرانــه،  بني  اكثر  اجتماعيا  قلقا  يظهر  ان 
املتوقع ان يزداد قلقه سوءا مع قلة تواصله مع 
امــا بعض االطــفــال، فقد تتطور لديهم  اقــرانــه». 
الوباء،  بسبب  االحتماء  اثناء  سلوكيات جديدة 
الينا، التي كانت  ، ان ابنتها  فقد الحظت ســارة 
ـــــدوام، قــد اصــبــحــت قلقة بعض  ســعــيــدة عــلــى ال
الشيء، تقول: «كنت اغادر الغرفة دون ان تعير 
بالذعر»  اليوم صارت تشعر  اما  لذلك،  اهتماما 
ووفــقــا لستاك، فانه امــر طبيعي لــدى اطــفــال لم 
سلوكية  بمشكالت  يتعلق  تــاريــخ  لــديــهــم  يــكــن 
للتعبير عن قلق او غضب او حزن غير مسبوق 

كرد فعل عن ضغط االغالق.
لكن، تعبر ستاك عن تفاؤلها بقولها ان بامكان 
االطفال التعافي من هذه املشاعر خالل بضعة 
اشهر من استئنافهم لنمطهم االجتماعي املعتاد. 
طويلة  ثقافية  تغيرات  بمواجهة  كنا  «ان  تقول: 
كبير  اجتماعي  تفاعل  خلق  يمكننا  وال  االمــد، 
ذلــك بحدوث صعوبات  يتسبب  قد  نرغب،  كما 
للطفل بــمــرحــلــة تـــطـــوره، فــقــد يــبــدو وكــأنــه اقــل 
الــفــردي، وقــد يشعر ربما  التفاعل  تركيزا على 

بارتياح اكبر مع التفاعل االفتراضي». 
وفــي حــال كــان لديهم اشــقــاء ام ال، فــان اطفال 
والــغــرابــة  النفسي  الضغط  مــع  يتعاملون   الــيــوم 
والـــــعـــــزل خــــــالل مـــرحـــلـــة تـــكـــويـــنـــهـــم، يــــومــــا مــا 
سيخبروننا عن نوع التأثير الذي تركته الجائحة 

في حياتهم.

ة * صحيفة الغارديان البريطانيَّ

ـل خــطــورة واعـــراضـــا جــانــبــيــة، امــا 
ع االخر، فهو دائم ولكن له مخاطر 
ٍيــفــضــل اســتــخــدامــه فــي كــثــيــر من 
ــه مــن آثــــار سلبية يمكن  حـــيـــان ملــا ل

ٍ ٍيي

ورها بعد فترة“.

تسويق
التجميل  مستحضرات  اعالنات  الالب 
للتغيير  الشباب  فــي جــذب  بـــارزا  ا 
االعـالالالنــات  تلك  وتجتاح  مظهرهم،  الالالالــالال 
ضــائــيــات الــعــربــيــة واملــحــلــيــة، ومنها 
يعرض بشكل ملصقات كبيرة في 
مــواقــع الــتــواصــل  وارع املــــدن، او فــي
توصيل  خدمة  واسهمت  جتماعي، 
جات الى املنازل في تسهيل مهمة 

يجها وزيادة الطلب عليها.
َّ)عاما: «انَّ السعي  ل نور وسام (30
ف هذه العمليات يدل على السطحية
الــرجــل ليس  بالنقص، الن  شــعــور 
ظهره الخارجي بل في شخصيته 

سن سلوكه».
واقباال  انفتاحا  اكثر  الرجل  صبح 
ى مــــراكــــز الـــتـــجـــمـــيـــل فــــي الــــــدول 
ربــيــة الـــتـــي شـــهـــدت فـــي الــســنــوات 

املــراكــز،  لتلك  انتشارا واســعــا  خــيــرة 
تفاع تكاليفها، اذ يؤثر مظهر الرجل 

حــيــاتــه االجــتــمــاعــيــة والــعــمــلــيــة» 
الالثيني عمر جالل. الالا للثال

رجـــل يــنــافــس املـــرأة 
ي

ـــــــــي عـــــــــــــــدد 
ـــلــــيــــات 

التجميل» حسب ما تقول الشابة انسام 
براق، مضيفة:»تطور تلك العمليات دفع

للتغيير في شكل اجسامهم،  بالرجال 
الالومالمح وجوههم».

عمليات متنوعة
تــقــلــيــد املــشــاهــيــر هـــو ســبــب اخــــر دفــع 
جراحية  عمليات  الجـــراء  كثر  بــرجــال 
مــتــابــعــة حــفـالالالت الالالالــالالـالل ـــ ــتــجــمــيــلــيــة، مـــن خـ
نيني واعمالهم ومشاهدة الرياضيني، نينيالفنانني

هي:»تعريض  املتنوعة  العمليات  ومــن 
وابـــرازه  الجسم  الــفــك»،و»تــحــديــد شكل 
بواسطة تقنية النحت»،و»شفط الدهون 
الرأس  شعر  والحقن»،و»زراعة  بالليزر 
والــــــــــذقــــــــــن» والـــــتـــــي 
تـــــــــعـــــــــد اكـــــــثـــــــر 

والورم، الجراء عملية اخرى».
يجهي ارى و «عــنــدمــا  واســـتـــدرك: 

ينفي في املــرآة، واملــح شكل ا
الـــجـــديـــد اتـــمـــنـــى لــو

لــــم اقــــــم بــتــلــك 
الـــعـــمـــلـــيـــة 

والــبــقــاء 
عــــــــلــــــــى 

شـــــكـــــلـــــه 
الــــــــــســــــــــابــــــــــق، 

الـــتـــهـــور قـــادنـــي 
لنتائج وخيمة».

وقـــــــــال الــــــشــــــاب مـــنـــاف 
ــــــوع مــن  الـــتـــمـــيـــمـــي: «هــــــي ن

التقليد االعمى لحياة الغرب، 
الــخــضــوع الي عملية ارفـــض 

خلقنا ــلــه  ال الن  تــجــمــيــل 
في احسن تقويم».

لـــيـي اطـــمـــح فــــي الــــــــزواج مــــن شــــاب،
يحرص على االعتناء
وان بـــــبـــــشـــــرتـــــه، 
يــســايــر املــوضــة
الــــــعــــــاملــــــيــــــة مـــع
على الـــحـــرص 
عــــــدم الــتــشــبــه

بالنساء».
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إعادة البناء
 صـــرح وزيــــر الــثــقــافــة الــدكــتــور حسن 
إنَّ  نـــاشـــيـــونـــال":  "ذا  لـــــصــحــيــفــة  نـــاظـــم 
ة  "أفضل رٍد على تلك األعمال اإلرهابيَّ
املــروعــة هــو إعـــادة الــبــنــاء"، مضيفًا أنَّ 
ٍة  "وتــــيــــرة الــعــمــل تــســيــر بــخــطــى جـــــادَّ
ودؤوبـــــٍة إلعـــــادِة بــنــاِء مسجد الــنــوري 
واملــــنــــارة الـــحـــدبـــاء وكــنــيــســة الــطــاهــرة 
وكنيسة الساعة التي سنتابع إنجازها 

مع حكومة اإلمارات".
وتــعــهــدت دولـــة اإلمــــارات بتقديم 50.4 
درهــــم  مـــلـــيـــون   185) دوالر  مـــلـــيـــون 
إماراتي) لترميم جامع النوري واملئذنة 
 عـــن تــوفــيــر الــخــبــرة 

ً
الـــحـــدبـــاء، فـــضـــال

والدعم لتنسيق إعادة اإلعمار.
ــــــــة اإلمـــــــــــــارات قـــــد ذكـــــرت  وكـــــانـــــت دول

املــــاضــــي  األول  تــــشــــريــــن  شــــهــــر  فـــــي 
بـــنـــاء كنيستني  إعــــــادة  أنـــهـــا ســتــمــول 
كنيسة  وهــمــا  مــجــاورتــني،  تاريخيتني 

الساعة وكنيسة الطاهرة.
الدكتور  الثقافة  وزيــر  السيد  واضـــاف 
حــســن نـــاظـــم، أنَّ "الــعــمــل يــجــري على 
قــدم وســاق إلعـــادة بناء جامع النوري 
ومـــنـــارتـــه الـــحـــدبـــاء وكــنــيــســة الــطــاهــرة 
والــــذي سنكمله مع  الــســاعــة  وكــنــيــســة 
دة". حكومة اإلمارات وفق املواعيد املحدَّ

التاريخ لن ُيعيد نفسه
الحدباء  املئذنة  أنَّ  بالذكر  الجدير  ومن 
يبلغ ارتفاعها 45 مترًا وقد شّيدْت منذ 
840 سنة. وكانت قبل تدميرها معروفة 
اسمها  اكتسبت  ومــنــُه  املــائــل  بشكلها 
الــحــدبــاء الـــذي شـــاع بــني الــنــاس وحتى 
املـــوصـــل نــفــســهــا ُســمــيــت بــالــحــدبــاء. 
قد  اإلجرامية  داعــش  وكانت عصابات 
أقدمت على تدمير املئذنة الشهيرة في 
21 حزيران/ يونيو  2017، مثلما عاثت 

في معظم املدينة التاريخية خرابًا.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
ـــعـــاشـــر مــن  الـــكـــاظـــمـــي قــــد زار فـــــي  ال
وجامع  املوصل  مدينة  الحالي  حزيرن 
الـــــنـــــوري، وتـــعـــهـــد خـــــالل زيــــارتــــه بــــأنَّ 
عصابات داعش االرهابية لن تستعيد 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــــوقــــع مـــــرة أخـــــرى، 
ُيــعــيــد نفسه  "لــــن  الـــتـــاريـــخ  أن   مـــؤكـــدًا 

أبدًا".

روح املوصل
ومن جانبه صرح هشام داود مستشار 
ــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي لــصــحــيــفــة   رئــــيــــس ال
الــــوزراء زار  أنَّ رئيس  نــاشــيــونــال"،  "ذا 
 املـــوصـــل فـــي ذكــــرى ســقــوطــهــا املــؤملــة؛ 
وال يمكن زيارة نينوى من دون التوقف 
في املكان الذي يرمز إلى روح املوصل 

في إشارة إلى مسجد النوري.

الــعــراقــيــة  "الــحــكــومــة  أنَّ  داود  وأضــــاف 
وأصــــدقــــاَءهــــا مــلــتــزمــون بـــإعـــادة بــنــاء 
وأن  الشهيرة،  ومئذنته  الــنــوري  جامع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء شـــديـــد الـــحـــرص على 
املهم  االتاريخي  علم 

َ
امل هــذا  بناء  إكمال 

ــة  وبــنــاء مــديــنــة املـــوصـــل.. ونــشــكــر دول
ــنــا هــــذا الــدعــم  اإلمـــــــارات الـــتـــي قـــدمـــت ل

الحيوي".
الــذي تولى  الدكتور حسن ناظم  وكــان 
مــنــصــبــه فـــي 6 حــــزيــــران/ يـــونـــيـــو، قد 
ــثــقــافــة والــتــنــمــيــة  تـــحـــدث إلــــى وزيــــــرة ال
ـــــة نـــــــورا الــكــعــبــي  واملــــعــــرفــــة اإلمـــــاراتـــــيَّ
واتفقا على  هاتفيًا،  املــاضــي  األســبــوع 
ة الرد على هذه الهجمات اإلرهابية  كيفيَّ
مــن خـــالل إعــــادة الــبــنــاء ضــمــن اإلطـــار 

الزمني املناسب.

ة نتاج تاريخي لإلنسانيَّ
"ذا  الــكــعــبــي لصحيفة  الــســيــدة  وقــالــت 
نــاشــيــونــال": إنَّ "جميع املــشــاركــني في 
ــعــلــم الــتــاريــخــي في 

َ
إعـــــادة بــنــاء هـــذا امل

العراق كانوا "يركزون تماما" في عملية 
إعادة البناء".

 وذكــــــــــــرت الـــــســـــيـــــدة الــــكــــعــــبــــي "نـــحـــن 
ال نــرى الــنــوري مجرد مسجد؛ بل هو 

 عن 
ً
ــة، فــضــال نــتــاج تــاريــخــي لــإلنــســانــيَّ

الكنيستني املتاخمتني له".
كما أوضحت الكعبي أن "التزام حكومة 
ـــــي عــهــد  ــــــة اإلمــــــــــارات وتــــحــــديــــدًا ول دول
ــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات  أبــوظــبــي ونـــائـــب ال
املــســلــحــة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد هو 
عـــالمـــة عــلــى رفــضــنــا الـــتـــام ملـــا حــدث 
ملدينة الحدباء في الذكرى املظلمة التي 
لـــن تــتــكــرر"، وأضـــافـــت الــكــعــبــي قــائــلــة: 
استخدام  إســـاءة  مــن  بالخجل  "نشعر 
ديننا بهذه الطريقة؛ ونسعى إلى إعادة 
بناء هذه املعالم اآلثارية ليس فقط من 
بــل مــن منظور روحــي  مـــادي،  منظور 
نتيجة  إلــى  ُيفضي  شمولي  منظور  و 

أفضل لجميع املعنيني".
ويــشــارك عــدد من املنظمات في إعــادة 
بــنــاء جــامــع الــنــوري ومــنــارتــه الــحــدبــاء، 
بما في ذلك الوقف السني واليونسكو 
هي الشريك املنفذ في املشروع. عالوة 
عــلــى ذلــــك تــعــاقــب ثــالثــة وزراء ثــقــافــة 
عراقيني منذ إعــالن عام 2018 إلعادة 

بناء الجامع.

على املسار الصحيح
ـــــرغـــــم مــن  ـــــت الــــكــــعــــبــــي: "عــــلــــى ال وقـــــال

تمامًا  نركز  جميًعا  فإننا  التغييرات، 
في عملنا بهدف تقديم هذا املشروع". 
وأشارت الى أنَّ الظروف الحالية بالنظر 
إلـــى تفشي مـــرض (كــوفــيــد 19-) هي 
ظـــروٌف مــعــقــدة، لــكــنَّ املــشــروع ال يــزال 

"على املسار الصحيح"".
وكانت منظمة اليونسكو قد أطلقت في 
فــي ُسبل  النظر  الــبــدايــة عملية إلعـــادة 
في  بما  واملئذنة،  الجامع  وبناء  ترميم 
ـــى شكلها  ـــك أفـــكـــار إعـــــادة الــبــنــاء إل ذل
تحديث  آخــرون  اقترح  بينما  األصلي، 
ـــذي  هــنــدســتــهــا املـــعـــمـــاريـــة. بـــالـــوقـــت ال
النطاق من سكان  واســع  دعًما  نلمس 
مــديــنــة املـــوصـــل إلبـــقـــاء املــســجــد على 

شكله األصلي.
الثقافة حسن  وزيـــر  ــفــَق 

َّ
ات مــن جانبه 

نــاظــم خـــالل لــقــائــه مــع وزيــــرة الثقافة 
اإلمـــاراتـــيـــة األســـبـــوع املــاضــي عــلــى أْن 
إعــادة اإلعمار بالشكل األصلي  تكون 
ومن دون تعديالت حتى يبقى راسخًا 
في ذاكرة األجيال القادمة بما كان عليه 
قبل استباحة املدينة من قبل عصابات 
 داعــــــش اإلجــــرامــــيــــة، وســـتـــعـــاد مــعــالــم 
إلــى زهوها وألقها في  املدينة وآثــارهــا 

املستقبل القريب. 

يــــواجــــه الـــســـكـــان األصــــلــــيــــون فــــي أمـــيـــركـــا 
وبــاء  لتشفي  نتيجة  الــهــالك  خطر  الالتينية 
(كوفيد – 19) بسبب ضعف أجهزة املناعة 
منذ  املجتمعات  لــهــذه  الــدولــة  وإهــمــال  لديهم 

قرون.
وتـــــم تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد الــــذي 
الــســكــان األصــلــيــني بعد  تــواجــهــه مجتمعات 
وفاة الزعيم البرازيلي باولينيو باياكان، وهو 
مدافع بارز عن غابات األمازون املطيرة التي 

تضم 420 مجتمعا أصليا.
وكـــانـــت وفـــــاة بـــايـــاكـــان فـــي مــســتــشــفــى في 
شمال البرازيل واحدة من أكثر من 300 حالة 
حــصــلــت فــي 100 مــن مــجــتــمــعــات الــســكــان 
األصــلــيــني فــي الــبــالد وفــقــا لــرابــطــة السكان 
هذا  ويعادل  (أبــيــب).  البرازيل  في  األصليني 
الــعــدد خمس مـــرات عــدد الــوفــيــات فــي العام 

2019 بكامله.
ــهــم "أبـــيـــب" حــكــومــة الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 

ّ
وتــت

بـ"عدم  بولسونارو  جايير  املتطرف  اليميني 
الـــقـــيـــام بــــأي شـــــيء" ملــنــع انـــتـــشـــار فــيــروس 
فيها 750  يعيش  التي  املناطق  فــي  كــورونــا 
ألـــف شــخــص مـــن الــســكــان األصــلــيــني. وقــد 

أصيب حتى اآلن أكثر من 5300 منهم.
والبرازيل هي ثاني أكثر البلدان تضررا في 
مليون  من  أكثر  مع  كوفيد19-  بوباء  العالم 

إصابة وأكثر من 50 ألف وفاة.
وقالت سونيا غواخاخارا، منسقة في "أبيب" 
لبودكاست لصالح املعهد االجتماعي البيئي 
غــيــر الــحــكــومــي "إيـــســـا"، "لـــو اتــخــذ إجــــراءات 
وقائية منذ البداية، كنا تجنبنا هذا العدد من 

الوفيات".
وادعى زعيم مجتمع كايابو األصلي راوني 
الوباء  "يستغل"  بولسونارو  أن  ميتوكتيري 
األمـــازون يمكن  املشاريع في  املزيد من  في 
 أن تــعــرض مــجــتــمــعــات الــســكــان األصــلــيــني

للخطر.
إلى  أميريكان هيلث"  "بــان  وأشـــارت منظمة 
أن ما ال يقل عن 20 ألف شخص يعيشون 
في حوض األمازون الذي يمر عبر البرازيل 
وبـــيـــرو وكــولــومــبــيــا وبــولــيــفــيــا واإلكـــــــوادور 
وفــنــزويــال وغــويــانــا وســـوريـــنـــام، مــصــابــون 

بالفيروس.
وعلى الحدود بني البرازيل وفنزويال، يحتل 
ـــى 20 ألـــفـــا من  مــنــطــقــة يــانــومــامــيــس حـــوال
لشركة  وفقا  القانونيني،  غير  املناجم  عمال 

"سورفايفل إنترناشونال".
وفـــي بــعــض األحـــيـــان، يحمل عــمــال املناجم 
الفيروس  القانونيني  غير  األشــجــار  ــاع 

ّ
وقــط

لخطر  األصليني  السكان  يعرض  مــا  معهم 
العدوى.

وقد توقعت دراســة أجرتها جامعة ميناس 
من  ألفا   14 أن  و"إيــســا"  الفدرالية  جيرايس 
يــانــومــامــيــس قـــد يــصــابــون بـــالـــوبـــاء إذا لم 

تتحرك السلطات لحمايتهم.

الخوف على حكمة األجداد
عــّبــر ريــمــبــيــرتــو كـــاهـــوامـــاري عــن قــلــقــه من 
أن فــقــدان "األجــــــداد" بــكــوفــيــد19- سيسلب 
من  الكولومبي  القسم  فــي  تيكونا  مجتمع 

األمازون من حكمهم.
الذين لن يعرفوا  الشباب  وقال "سنبقى مع 
في املستقبل أي شيء عن ثقافاتنا وعاداتنا. 

هذا ما يخيفنا".
يـــراقـــب رجـــل يــغــطــي وجــهــه بــقــنــاع ويحمل 
عصا فــي يــده مــدخــل قــريــة إل بروغريسو 
الــوصــول إليها إال مــن خالل  الــتــي ال يمكن 
توكوشيرا وهي واحد من أكثر من ألف رافد 

لألمازون.

الجزء الفقير واملهجور
وشـــهـــد هــــذا الـــجـــزء الــفــقــيــر واملـــهـــجـــور من 
لكل  بــالــوبــاء  إصــابــة   320 كولومبيا  جنوب 
لــكــل مليون،  وفـــاة  نــســمــة، و954  ألـــف   100
مــقــارنــة بــمــتــوســط عــــدد وفـــيـــات كــولــومــبــيــا 
للسكان  الوطنية  للمنظمة  ووفقا   .33 البالغ 
ثلثي سكان  فــإن  كولومبيا،  فــي  األصــلــيــني 
الــقــريــة مــن الــســكــان األصــلــيــني و"يــواجــهــون 

خطر االنقراض".
وال يوجد أي طريق يربط هذه املنطقة ببقية 
ـــبـــالد، كــمــا أن املــســتــشــفــى الـــعـــام الــوحــيــد  ال
املوجود فيها ال يضم وحدة للعناية املركزة.

وأوضــح أرمــانــدو ووريــو العامل في منظمة 
لــوكــالــة فــرانــس  لــلــســكــان األصــلــيــني  محلية 
برس "عندما وصل الوباء لم نكن محصنني 

جيدا".
وقال إن بعض املجتمعات انتقلت إلى مواقع 

نائية أو أغلقت طرق الوصول إليها وتحولت 
إلى الطب التقليدي ملكافحة الفيروس.

فــي لــوريــتــو فــي الــغــابــات الــبــيــروفــيــة، أصــاب 
الفيروس املجتمعات املتضررة أصال بحمى 
الـــضـــنـــك واإلنـــفـــلـــونـــزا والـــحـــصـــبـــة األملـــانـــيـــة 

والجدري.
ولفتت منظمة الشعوب األصلية في الشرق 
إلى أن بعض املناطق ال يمكن الوصول إليها 
إال عــن طــريــق الـــقـــوارب وأقــــرب مــرفــق طبي 
يبعد "بني ست وثماني ساعات، وما يصل 

إلى ثالثة أيام أو أكثر".
وتابعت أن 60 % من القرى تفتقر إما إلى 

مركز طبي أو ملعدات أو أدوية.
ـــبـــلـــدان األمـــيـــركـــيـــة لــحــقــوق  وقــــالــــت لــجــنــة ال
اإلنسان إن سكان يوكي في وسط بوليفيا 
"فــي خطر كبير" بعد إصــابــة 16 مــن أصل 

30 منهم بالفيروس.

جائحة من نوع آخر
ويـــزيـــد الــفــقــر مـــن تــفــاقــم الـــوضـــع ويــعــتــمــد 
حـــوالـــى خــمــســة آالف شــخــص مـــن مجتمع 
قــم الــذيــن يعيشون فــي تــشــاكــو فــي شمال 
األرجنتني على الدعم االجتماعي ألن قواعد 
الحجر الصحي منعتهم من بيع منتجاتهم 

اليدوية.
ويــضــيــف ســـوء الــتــغــذيــة إلـــى املــشــكــلــة، وقــد 

حدثت 16 وفاة في أقل من شهر.
األرجنتيني  االجتماعية  التنمية  وزير  وقال 
دانـــيـــيـــل أرويـــــــو "هــــــذه أحــــيــــاء هـــشـــة يــعــيــش 
الحصول  دون  سيئة  ظـــروف  فــي  سكانها 
الجارية  املياه  الخدمات األساسية مثل  على 

ما يجعل الفيروس ينتشر بشكل أسرع".
وحــدة  لجنة  منسق  باسكوال  دانييل  وقــال 
الـــفـــالحـــني فــــي غـــواتـــيـــمـــاال لـــوكـــالـــة فـــرانـــس 
 بـــــرس "هــــنــــاك جـــائـــحـــة تـــخـــل عــــن الــســكــان 

األصليني". 

 
شــارك نجوم من أبــرزهــم فرقة 
"كــــولــــدبــــالي" واملـــغـــنـــيـــة مــايــلــي 
ســـــايـــــروس واملــــمــــثــــالن دوايـــــن 
وجنيفر  جــونــســون  روك"  "ذي 
هــــدســــون، رئـــيـــســـة املــفــوضــيــة 
األوروبــــيــــة أورســــــوال فـــون ديــر 
اليـــني فــي جــمــع أمــــوال لتطوير 
لــقــاح ضــد (كــوفــيــد – 19) من 

خالل حفلة افتراضية.
وانـــــضـــــم نــــجــــوم عــــاملــــيــــون فــي 
والرياضة  والسينما  املوسيقى 
موسيقية  حفلة  إلـــى  واملــوضــة 
عــلــى اإلنــتــرنــت لــتــمــويــل البحث 
مـــن أجــــل ابـــتـــكـــار لـــقـــاح لــلــوبــاء 
وتـــوفـــيـــره لــلــســكــان األضـــعـــف 
واألكثر فقرا في أنحاء الكوكب.
وقـــامـــت املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة 
ــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة "غــلــوبــل  بــال
الواليات  سيتيزن" ومقرها في 
املـــتـــحـــدة، بـــرعـــايـــة هــــذا الــحــدث 
ـــــذي يـــهـــدف إلــى  االفـــتـــراضـــي ال

جمع مساهمات مالية.
وفـــي املــجــمــوع، وفــقــا لــالتــحــاد 
األوروبـــي، أسهمت 40 حكومة 
لــهــذه الحفلة  الــتــحــضــيــرات  فــي 
اليني  ديــر  فــون  افتتحتها  التي 
بــإعــالنــهــا أنـــهـــا حــصــلــت على 

يــــورو، بــمــا في  6,15 مــلــيــارات 
ذلك 4,9 مليارات يورو من بنك 
بالشراكة  األوروبــي  االستثمار 

مع املفوضية.
وفـــــي الـــــرابـــــع مــــن أيــــــــار، خـــالل 
لجمع  نظمت  التي  األولــى  القمة 
األموال، تعهد االتحاد األوروبي 
والحكومات واألثرياء املساهمة 
بــنــحــو عــشــرة مـــلـــيـــارات يــــورو، 
وهذا يجعل املبلغ اإلجمالي 16 

مليار يورو.
ـــــت فـــــــون ديـــــــر اليـــــــني فــي  وقـــــال
االفتراضي:  الحدث  هذا  افتتاح 
"لن ننتهي من هذا الوباء حتى 
يــنــتــهــي فــــي كــــل مــــكــــان. وهــــذا 
يعني مشاركة كل شخص لديه 
إمكان الوصول إلى االختبارات 

والعالجات واللقاحات...".
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، نــظــم دوايــــن 
جـــونـــســـون حـــفـــلـــة افـــتـــراضـــيـــة 
الـــســـبـــت بـــثـــت عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت 
شــــاركــــت فــيــهــا ســلــمــى حــايــك 
وتــشــارلــيــز ثـــيـــرون وفـــورســـت 

ويتكر وأنجيليك كيدجو.
كــمــا شـــاركـــت فـــي هــــذا الــحــدث 
مــيــلــيــنــدا غــيــتــس واملـــديـــر الــعــام 
ملنظمة الصحة العاملية تيدروس 

أدهانوم غيبرييسوس.
النجوم العامليون في املوسيقى، 

واملوضة  والــريــاضــة،  والسينما 
املوسيقية  الحفلة  إلــى  انضموا 
عــلــى اإلنــتــرنــت لــتــمــويــل البحث 
مـــن أجــــل ابــتــكــار لــقــاح لــلــوبــاء، 
وتـــوفـــيـــره لــلــســكــان األضـــعـــف 
واألكثر فقرًا في أنحاء الكوكب، 
فــــي حـــــدث نــظــمــتــه املــفــوضــيــة 
منظمة  مع  بالتعاون  األوروبــيــة 
"غـــلـــوبـــل ســـيـــتـــيـــزن" الــخــيــريــة، 
تحت عنوان "متحدون من أجل 

مستقبلنا".
وفــــي بـــث عــلــى اإلنـــتـــرنـــت قبل 
الــحــفــل، قــالــت نــجــمــة موسيقى 
ــــبــــوب مـــايـــلـــي ســـــايـــــرس: "إن  ال
الــفــقــراء واملــهــمــشــني هــم األشــد 
تـــضـــررًا مـــن الــجــائــحــة. وحــثــت 
ــــــذيــــــن يـــتـــبـــرعـــون  املـــــانـــــحـــــني ال
بـــاملـــال لــلــفــحــوص والـــعـــالجـــات 
ــــــلــــــقــــــاحــــــات عـــــلـــــى ضــــمــــان  وال
تطويرها بطرق تجعلها متاحة 

للجميع في كل مكان".
"الحفل  إن  شاكيرا  قــالــت  فيما 
سينقل صوت املواطنني بجميع 
أنحاء العالم الذين يطالبون قادة 
العالم باملساعدة في وضع حد 
لكورونا، من خالل حثهم على 
ــــتــــزام بـــمـــلـــيـــارات الـــــــدوالرات  االل
الــــالزمــــة لــتــقــديــم االخــــتــــبــــارات 
للجميع  واللقاحات  والعالجات 
فــــــي كــــــل مــــــكــــــان". وأضــــــافــــــت: 
أنــه فقط مــن خالل  "نحن نعلم 
ــم الـــذي  ــعــال االتـــحـــاد مـــن أجــــل ال
نريده، يمكننا إعادة البناء نحو 

مستقبل أكثر صحة للجميع".
الـــفـــنـــانـــني  عـــــشـــــرات  أن  ُيـــــذكـــــر 
الــعــاملــيــني شـــاركـــوا فــي نيسان 
موسيقي  حــفــل  إحــيــاء   ،2020
يوتيوب،  موقع  على  افتراضي 
م واحد: جميعًا 

َ
تحت عنوان "عال

 
ً
ــــبــــيــــت"، تـــضـــمـــن أعــــمــــاال فـــــي ال

وعــروضــًا  وغــنــائــيــة  موسيقية 
واستمر  وشخصية،  كوميدية 

ثماني ساعات. 
ــــك الــحــفــل بــتــنــظــيــم من  جــــاء ذل
منظمة الصحة العاملية و"غلوبال 
بهدف  الربحية،  غير  سيتيزن" 
ـــنـــاس حــــول الــعــالــم  "تــشــجــيــع ال
عــــلــــى الــــبــــقــــاء فــــــي مـــنـــازلـــهـــم؛ 
 لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 

كورونا".
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للمشــــــــاركة  "أســــــــتعد  قتيبــــــــة:  قــــــــال 
املوســــــــيقى  (أيــــــــام  مهرجــــــــان  فــــــــي 
العربيــــــــة) الذي يقام يــــــــوم الخميس 
الســــــــابع عشــــــــر من أيلــــــــول املقبل، 
في برلــــــــني، ومشــــــــاركتي فيه يوم 
السبت التاســــــــع عشر منه"، وأكد 
"يشرفني أنه تم اختياري لتمثيل 
بلــــــــدي العزيــــــــز العــــــــراق وبلداننا 
الدولي  ة، في هذا املهرجان  العربيَّ
املهــــــــم بدورتــــــــه الرابعة، بإشــــــــراف 

املوسيقار العاملي نصير شمه".
اســــــــتفاض "فكــــــــرة املهرجــــــــان لهذه 
العرب،  للمؤلفني املعاصرين  الســــــــنة 
وسأقدم ثالثة مؤلفات، هي (سؤال) 
قطعــــــــة الكمــــــــان صولــــــــو، وثالثــــــــي 
والكمــــــــان  للكالرنيــــــــت  (أور) 
 جديٌد عن 

ٌ
والبيانــــــــو، وعمــــــــل

التقــــــــاء الحضــــــــارات". والى 
ذلــــــــك أضــــــــاف "ســــــــيقدم 
مع  األوبرالي  الكــــــــورال 
العمل  األوركســــــــترا 
من  لغــــــــات  بســــــــت 
ة". ضمنها العربيَّ

تابــــــــع قتيبــــــــة النعيمــــــــي الحديث عن 
مؤلفه املوسيقي "التقاء الحضارات"، 
مشــــــــيرًا الى أنه "يتحــــــــدث عن النقاط 
بــــــــني  مــــــــا  تجمــــــــع  التــــــــي  املشــــــــتركة 
الحضــــــــارات، واملشــــــــاركون هــــــــم من 

ة". فناني دور األوبرا العامليَّ
نصــــــــدر  أْن  هــــــــو  "هدفــــــــي  أوضــــــــح 
أي  العكــــــــس،  وليــــــــس  موســــــــيقانا 
األوروبيــــــــني  املوســــــــيقيني  نجعــــــــل 
يعزفــــــــون مؤلفاتنا ال أْن يكتفوا فقط 
باالســــــــتماع لهــــــــا"، مبينــــــــًا "الجمهور 
األملانــــــــي واألوروبــــــــي بصــــــــورة عامة 
ســــــــيحضر املهرجــــــــان، كمــــــــا نأمــــــــل 
بتواجد الجاليتني العربية والعراقية"، 
ولفــــــــت الــــــــى أنَّ "آليــــــــة إحيــــــــاء الحفل 
ستكون مباشــــــــرة أمام الجمهور؛ إذ 
مبدئيًا أوعزت أملانيــــــــا بإعادة افتتاح 
املســــــــارح تدريجيًا، ونأمــــــــل أْن تعود 
الحياة الى ســــــــابق عهدهــــــــا، وتنتهي 
هذه األزمة ليعم السالم على الجميع".

أعتقد أنَّ مرور مئة عام على ثورة العشرين، مّدة كافية إلثارة األسئلة 
على نحٍو صريح ومباشر، بخاصة بعد أْن استنفدت الواقعة نصيبها 
الكامل من التوثيق التاريخي، ولم تعد بحاجة للغة الشعار أو التبجيل.

الحقيقة ليست ثورة العشرين وحدها بل هي الثورات جميعًا، تخضع 
ملنطق منسجم أشبه ما يكون بقانون يتوّحد الثورات، من أبعاده: ماذا 
بعد الثــــــــورة؟ أو ما هو األثر الذي تركته الثــــــــورة في إعادة بناء املجال 
السياســــــــي، ال سّيما على مستوى الدولة واألمة، ومن ثّم وبالتبع لهما 

على مستوى االقتصاد والتنمية والحريات والتعليم؟
بالعــــــــودة إلى تاريخ الثورات في العالم، نجــــــــد هذا الترابط الوثيق بينها 
وبــــــــني إعادة بناء أو ترتيب املجال السياســــــــي، حصــــــــل ذلك مع الثورة 
اإلنكليزيــــــــة عــــــــام 1688م، واألميركّية التي انطلقــــــــت عام 1775م وكان 
 عام 

ً
اســــــــتقالل أميركا من نتائجها، والثورة الفرنسية التي بدأت فعال

1789م، والثورة البلشــــــــفية في روسيا عام 1917م، والثورة الجزائرية 
التي انطلقت عام 1954م، والثورة اإليرانية التي انتصرت عام 1979م، 
 أو شبه شامل 

ً
 واحدة من هذه الثورات، شهدنا تغّيرًا شامال

ّ
فبعد كل

في تكوين األمة وبناء الدولة، فهل ترافقت ثورة العشــــــــرين في العراق 
بمشروع كهذا؟

 الجواب، بأنَّ دولــــــــة 1921م العراقية هي 
ً
قد ُيبادر البعض مســــــــتعجال

النتيجة السياســــــــية لثورة العشرين، وأن مســــــــاعيها في تكوين األمة 
وبناء الوطنية العراقية هو الثمرة املباشرة لها. لكن يؤسفني أنَّ التاريخ 
بل وقائع الثورة نفســــــــها، تقــــــــول غير ذلك، فثورة العشــــــــرين انطلقت 
كفعل جهادّي مقاوم ضّد اإلنكليز، واألغرب من ذلك أنها كانت تحمل 
في أحشــــــــائها تفكيــــــــرًا مناهضًا للدولة، 
مــــــــن خالل اتجاه عدٍد كبيٍر من قياداتها 
الدينية املؤثــــــــرة، إلى مقاطعة االنتخابات 
البرملانية ودستور عام 1925م، وتجريم 
املشاركة في وظائف الدولة عبر الفتاوى 
املباشــــــــرة، أو من خالل تكوين مزاج عام 
رًا في ســــــــلوك 

ّ
بهــــــــذا االتجاه، جــــــــاء مؤث

األغلبية.
أما عــــــــن الوطنية املرتكــــــــزة على مفهوم 
األمة العراقية، فينبغي أال نخشى القول 
ونحــــــــن نراجــــــــع ونقّيم من مســــــــافة مئة 
ســــــــنة، بأنَّ مفهــــــــوم األمــــــــة العراقية كان 
أبعد ما يكون عــــــــن وعي الثورة وتفكير 
قياداتها يومــــــــذاك، حيث العقل مشــــــــّبع 
بمفهوم األمة اإلسالمية، وإذا الح شيء 
مغاير في األفق فقد كان املفهوم القومي 
ل 

ّ
لألمة هو مــــــــا يلوح من بعيد، ويتســــــــل

بخشــــــــية وحذر، وهو ينثر مفهوم األمة العربية والتركية والفارســــــــية؛ 
أقصد مفهوم األمة على أساس قومي وليس وطنّيًا.

هكــــــــذا نجــــــــد أنَّ ثورة العشــــــــرين بقيت برغــــــــم رياديتها، ثــــــــورة جهاد 
ومقاومة وتضحية وفداء، من دون مشــــــــروع فــــــــي الدولة واألمة، وهذا 
مقــــــــدار وعيها وقتئذ وال نســــــــتطيع أْن نحّملها ما لم تفكر به، ومن ثّم 
فإنَّ مشــــــــروع والدة دولة 1921م، ما كان هو الثمرة السياسية للثورة، 
بقدر ما جــــــــاء تجاوبًا مع مجموعة من املتغّيــــــــرات الدولية واإلقليمية، 
ممكن أْن تكون ثورة العشــــــــرين في عداد مقّدماته، لكنها ليست العلة 

الكاملة أو التامة فيه.
زاد في املشكلة القيادة امللكية املستوردة للدولة العراقية الجديدة، هذه 
ة، لكن  ة العراقيَّ الدولة التي إْن استطاعت أْن تبذر شيئًا من معالم الوطنيَّ
ق نجاحًا كافيــــــــًا، العتمادها مفهوم دولة املكّونات 

ّ
هذه البذور لم تحق

 من مرتكز األمة العراقية، وقد زاد من إخفاقها بذور متوارية من 
ً
بدال

الطائفية واإلقصاء تقارنت مع تأسيسها.
هنا بالضبط تكمن عيوب التأســــــــيس في الدولة العراقية الحديثة، التي 
لــــــــم تنجح في معالجتها انقالبات الضباط والتحّول إلى نســــــــق الحكم 
الجمهوري، بــــــــل تفاقمت األزمة أكثر بالعســــــــكرة والدكتاتورية، حتى 
ــــــــت لحظــــــــة التغيير عــــــــام 2003م، لتتيح فرصة ال تــــــــزال قائمة وإْن 

ّ
حل

تضاءلت، لتصحيح املجال السياســــــــي على أساس بناء الدولة الوطنية 
وتكوين األمة العراقية، وهذا بالضبط هو درس ثورة العشرين.

التجول  وبينما يبســــــــط حظــــــــر 
ســــــــطوته علــــــــى العــــــــراق والعالم؛ 
تالفيًا للجائحة، يقدمون لألدب 
التي  النتاجــــــــات  والفــــــــن أجمــــــــل 
ستخلد مرحلة "كورونا"، داعني 

الى التباعد االجتماعي.
"منحتني  الركابي:  الدكتور  قال 
عطلــــــــة الحظــــــــر فرصــــــــة ملتابعة 
(فوق  الثامــــــــن  ديواني  صــــــــدور 
درجــــــــة الهذيان) وكتابي النقدي 

اللذين  العشــــــــرين)  (بعد  الثاني 
(أمــــــــل  دار  عــــــــن  ســــــــيصدران 
الجديدة) في دمشــــــــق"، متوجهًا 
الــــــــى املواطنني: "أتمنــــــــى االلتزام 
بالتباعد االجتماعي؛ كي نؤطر 
الفيروس ونحد من انتشــــــــاره".

بينمــــــــا كتــــــــب الشــــــــاعر عبدون: 
"ولــــــــدي ال يلعب النــــــــرد.. إال بعد 
 مع 

ً
أْن ينزل إليه القمر"، متفاعال

ظروف الحظــــــــر املفروض للحد 
مــــــــن انتشــــــــار جائحــــــــة كورونا، 
مؤكدًا: "هدوء وفراغ املكوث في 
البيت، جعلنا نحس أنَّ اإلنسان 

الــــــــى تــــــــالٍش.. أعماله هي  ذاهب 
الخالدة".

الجميع  "أتمنــــــــى على  ويواصل: 
األزمة،  االلتزام بتوصيات خلية 
من حيــــــــث التباعــــــــد االجتماعي 
الوقايــــــــة  وارتــــــــداء مســــــــتلزمات 

ة". الطبيَّ
أضاف الفنان وهيب: "استثمرت 
خــــــــالل جائحة  التجــــــــول،  حظر 
"كورونا" بالتحرك بني االستديو 
النحتي واملكتب الشخصي، في 
بيتنا، منجزًا ســــــــبعًا وعشرين 
منحوتة جديدة علي شــــــــخصيًا 

وعلى الفن العراقي بمضومنها 
وإيحائها إْن شــــــــاء اللــــــــه"، مفيدًا 
بالتباعــــــــد  الحــــــــذر  "فلنتــــــــوخ 
تنتفــــــــي  ريثمــــــــا  االجتماعــــــــي، 

األزمة".
القــــــــاص عبد  وشــــــــهدت تجربة 
: "وجدت 

ً
املجــــــــر، تحــــــــوال األمير 

متعة في الكتابة لألطفال، كتبت 
خــــــــالل األيــــــــام القليلــــــــة املاضية 
ثالث قصــــــــص طويلة نســــــــبيًا، 
ربمــــــــا أكمــــــــل مجموعــــــــة قريبًا"، 
اجتماعيًا  "تباعــــــــدوا  موصيــــــــًا: 

تنجوا من االزمة".

تعرض مســــــــرحية "الطريق" في معهد الفنون 
الجميلة وفق نظام "أون الين" يوم غٍد األربعاء، 
تتحدث املســــــــرحية عن مجموعة من الشباب 
يتحــــــــدون فيروس كورونا مــــــــن أجل الوصول 
الى تحقيق  أحالمهم. وهي من إعداد وإخراج 
الدكتور كريم خنجر، ويجســــــــد شــــــــخصيات 

العرض الفنانان نور حميد وماري مسلم.

أســــــــس املطــــــــرب رضــــــــا الخياط، 
ة  األســــــــبوع املاضي، رابطة غنائيَّ
حملــــــــت  جديــــــــدة  ة  وموســــــــيقيَّ
اســــــــم "رابطــــــــة الغنــــــــاء األصيل"، 
تضم عــــــــددًا كبيرًا مــــــــن مطربي 
الســــــــبعينيات  وموســــــــيقيي 
الرابطة  وســــــــتقدم  والثمانينيات، 
خالل األيام املقبلة حفلتها األولى 

وفق نظام "األون الين".

بيعت لوحة بعنوان "ال بيروغ" للمؤلف 
البلجيكــــــــي أندريه فرانكان (ســــــــبيرو) 
مقابل 337 ألفا و600 يورو في باريس 
وهــــــــو "رقم قياســــــــي عاملــــــــي" لكنه أقل 
ممــــــــا كان مقــــــــدرا، وفق مــــــــا أعلنت دار 

"آركوريال".
وأنجــــــــز هذا الرســــــــم الذي كان ســــــــعره 
مقــــــــدرا بني 350 ألف يــــــــورو و450 ألفا، 
بالحبــــــــر الصينــــــــي لغالف النســــــــخة الـ 
49 ملجلــــــــة "جورنــــــــال دو ســــــــبيرو" في 

نيسان1954.
وكانت هذه اللوحة التي "ســــــــجلت رقما 
قياســــــــيا عامليا جديدا في األعمال التي 
أنجزها فرانــــــــكان" أبرز قطعة في املزاد 
الذي أقيم على أعمال ألسماء بارزة في 
القصــــــــص املصورة مــــــــع أكثر من 300 

قطعة.
ومن بــــــــني القطع املعروضــــــــة، لوحة من 
خيــــــــال فرانــــــــكان وغوتليــــــــب أنجزهــــــــا 
البلجيكــــــــي مأخــــــــوذة من الجــــــــزء األول 

من "إيدي نوار" ألبوم الفكاهة الســــــــوداء 
والســــــــخرية االجتماعية (1981) بيعت 

مقابل 117 ألف يورو.
كما بيــــــــع رســــــــم إليرجيه مــــــــن األلبوم 
الثامــــــــن ملغامرات "تان تان" مقابل 306 
آالف و600 يــــــــورو كان مقدرا بني 250 
ألــــــــف يورو و350 ألفا. كذلك بيع رســــــــم 
آخــــــــر إليرجيه بعنوان "ليــــــــل نوار" بـ39 
ألف يورو أي أقل من الســــــــعر الذي كان 

مقدرا بـ39 مرة.

{ }

ة  أكدت مغنية البوب األميركيَّ
ليدي غاغا تأجيل جولة الدعاية 
أللبومها الجديد "كروماتيكا" 
حتى صيف 2021 بانتظار 
انحسار فيروس كورونا.

ومن املقرر أْن تبدأ الجولة في 
شهر تموز 2021 من باريس، 
ثم لندن، لتعود الى أميركا 
وتحديدًا مدينة بوسطن 
في آب، ومن ثم الى مدينة 
تورونتو الكندية، لتنتقل 
الى والية نيوجيرزي 
األميركية، وتختتم 
جولتها أواخر اب 
في شيكاغو.
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