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بإشراف مباشر من القائد العام للقوات املسلحة 
الثالثاء  أمــس  فجر  انطلقت  الكاظمي،  مصطفى 
عمليات "أبطال العراق- نصر السيادة" بمشاركة 
السريع  والـــرد  االتــحــاديــة  الجيش والشرطة  قــوات 

تجفيف  إلى  العمليات  وتهدف  الشعبي،  والحشد 
مــنــابــع اإلرهــــــاب ومـــطـــاردة بــقــايــا فــلــول "داعــــش" 
اإلرهــابــيــة فــي مــنــاطــق جــنــوب كــركــوك واملــنــاطــق 

الفاصلة بني محافظتي صالح الدين وكركوك.
وأفــاد بيان ملكتب رئيس الــوزراء االعالمي، تلقته 
العمليات  على  أشـــرف  الكاظمي،  بــأن  "الــصــبــاح"، 
العسكرية، الهادفة الى مالحقة بقايا فلول "داعش" 
اإلرهابية في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود 

الفاصلة بني محافظتي صالح الدين وكركوك.

وأجرى الكاظمي، في وقت مبكر من أمس الثالثاء، 
في  املشتركة  للعمليات  املــتــقــدم  املــقــر  إلــى  زيـــارة 
كــركــوك، وأكـــد أن "الــقــوات األمــنــيــة ستستمر في 
وإلقاء  اإلرهابية  داعــش  عصابات  بقايا  مالحقة 
ـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــبـــؤر  الـــقـــبـــض عـــلـــى املـــطـــلـــوبـــني وال
اإلرهــابــيــة لــتــعــزيــز األمـــن واالســتــقــرار فــي عموم 

البالد".  
الــنــاطــق اإلعـــالمـــي لــلــقــائــد الــعــام لــلــقــوات املسلحة 
العميد يحيى رسول، نقل عن نائب قائد العمليات 

األمــيــر رشيد  الــركــن عبد  الــفــريــق ق خ  املشتركة 
يارالله قوله: "تشترك في العملية في محور الجيش 
ـــــواء الــقــوات  ــفــرقــة املـــدرعـــة الــتــاســعــة ول قــطــعــات ال
الجيش  أركــــان  رئــاســة  العمليات  دائــــرة  الــخــاصــة 
وفي محور قيادة قوات الشرطة االتحادية الفرقة 
الــخــامــســة/الــشــرطــة االتــحــاديــة ولــــواء املــهــمــات في 
وفــي محور  االتحادية،  الشرطة  قــوات  قيادة  مقر 
الــرد السريع  اللواء األول/فــرقــة  الــرد السريع  فرقة 
وقــطــعــات مــن الــلــواءيــن الــثــالــث والــرابــع/ فــرقــة الــرد 

السريع، وفي محور قيادة عمليات صالح الدين، 
والفوج  الدين  عمليات صــالح  قيادة  مغاوير  لــواء 
الــتــكــتــيــكــي وفـــــوج ســـــوات الــتــابــع ملــديــريــة شــرطــة 
صـــالح الـــديـــن، وفـــي مــحــور الــحــشــد الــشــعــبــي في 
الشعبي،  للحشد  الشمال  عمليات  قيادة  كركوك، 
بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران 
االستخبارية الــوكــاالت  وجميع  الــدولــي   التحالف 

 األمنية". 

{ }

الـــوزراء، خــالل جلسته االعتيادية  قــرر مجلس 
أمس برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
اعـــتـــمـــاد درجـــــة نــصــف الــســنــة درجـــــة نــهــائــيــة 
للنجاح في االمتحانات العامة للصف السادس 
االبتدائي للعام الدراسي الحالي، وبينما شهدت 
ملواجهة  الحكومية  الجهود  استعراض  الجلسة 
جائحة كورونا، قدم رئيس الــوزراء، ايجازا عن 
السيادة"  الــعــراق-نــصــر  "ابــطــال  "عمليات  سير 

التي انطلقت أمس.
وذكـــــــر بــــيــــان ملـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، تــلــقــتــه 

األولــيــة  النتائج  أن  أكــد  "الكاظمي  ان  "الــصــبــاح" 
ر 

ّ
تبش أمــس  انطلقت  التي  العسكرية  للعمليات 

تحقيق  عــلــى  الــحــكــومــة مصممة  وأن  بــالــخــيــر، 
األمن واالستقرار في عموم البالد".

وتــــحــــّدث رئـــيـــس خـــــالل الـــجـــلـــســـة، عــــن جــهــود 
كورونا،  جائحة  بمواجهة  واهتمامها  الحكومة 
مبينًا أن الحكومة تضع هذه الجائحة وتداعياتها 
على رأس أولويات اهتمامها، وشدد على أهمية 
اللجنة  أقرتها  التي  الوقائية  بالتدابير  االلــتــزام 

العليا للصحة والسالمة الوطنية.
 
ً
بـــــــدوره، قـــــّدم وزيـــــر الــصــحــة شـــرحـــًا مــفــصــال
عــــــن تـــــــطـــــــورات الــــــوضــــــع الــــصــــحــــي فــــــي ظــل 

والــوفــيــات، وجهود  اإلصــابــات  الجائحة، وعـــدد 
املــــؤســــســــات الـــصـــحـــيـــة فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الــطــبــيــة لــلــمــرضــى، واإلجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
 الــوزارة من أجل تطويق الوباء والحّد من زيادة 

اإلصابات.
كما قّدم وزير املالية تقريرا شامال عن الوضع 
املــــالــــي والـــــديـــــون وصـــــــــادرات الــــعــــراق الــنــفــطــيــة 
واإليــرادات املتاحة، والتحديات التي تواجه البلد 
ماليا، والحلول واإلجراءات الواجب اتخاذها من 

قبل الحكومة بشأن اإلنفاق. 
الــقــرارت  مــن  للبيان،عدد  وفقا  املجلس،  واتــخــذ 

املهمة، والتي بضمنها:

أوال/ اعتماد درجــة نصف السنة درجــة نهائية 
للنجاح في االمتحانات العامة للصف السادس 
االبتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، 
امتحانات  بـــأداء  الــراســبــني  للتالميذ  والــســمــاح 

الدور الثاني في جميع املواد التي رسبوا فيها،
ثــانــيــا/ املـــوافـــقـــة عــلــى تــعــديــل الــفــقــرة (2) من 
لسنة   (52) الـــرقـــم  الـــــــوزراء ذي  مــجــلــس  قــــرار 
االزدواج  تجنب  اتفاقية  مشروع  بشأن   ،2018
الــضــريــبــي، ومــنــع الــتــهــرب مـــن دفـــع الــضــرائــب 
املفروضة على الدخل، ورأس املال بني حكومة 

جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك.
ثالثا/ املوافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء، 

استيفاء  لسنة 2018)، بشأن  الرقم (260  ذي 
مبالغ  بشطب  وجــه  حيث  التأخيرية،  الغرامات 
الــغــرامــات الــتــأخــيــريــة املــتــرتــبــة لــصــالــح الشركة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ عــن الــعــوائــد واألجــــور املتعلقة 
بخزن مسقفات ملعب امليناء األوملبي في ميناء 

أم قصر، بشأن شحنة الهيكل الحديدي.
والــداخــلــيــة  الـــدفـــاع،   ) تــجــهــيــز وزارات  رابـــعـــا/   
بمادة  وتشكيالتها،  املائية)  واملــوارد  والصحة، 

البنزين باآلجل الى نهاية السنة الحالية.
وقــــــرر مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــقـــد جــلــســة خــاصــة 
ملناقشة األزمة املالية الراهنة واإلجراءات املطلوب 

اتخاذها.

{ }

الكاظمي يشرف على انطالق عمليات {ابطال العراق}

نـــاقـــش رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــرهـــم صـــالـــح، 
ومــجــلــس الــقــضــاء األعــلــى، فــائــق زيــــدان، أمــس 
ـــفـــســـاد ومــعــاقــبــة  ــــثــــالثــــاء، حـــســـم مـــلـــفـــات ال ال
املـــتـــجـــاوزيـــن عــلــى املـــــال الـــعـــام. وأفــــــاد بــيــانــان 
رئاسيان، تلقتهما "الصباح"، بأن صالح بحث، 
خالل استقباله رئيس مجلس القضاء األعلى 
العراقي  الــقــضــاء  الــقــاضــي فــائــق زيــــدان، "دور 
القانون من خالل  العدالة وتطبيق  في ترسيخ 
حــســم مــلــفــات الــفــســاد ومــعــاقــبــة املــتــجــاوزيــن 
التعاون  أهمية  على  والتأكيد  الــعــام،  املــال  على 
والتنسيق بني السلطات الثالث ملراجعة القوانني 

النافذة والعمل على إعداد القوانني والتشريعات 
التي تقتضيها املرحلة املقبلة". وأضاف البيان 
"كما تم التأكيد على مبدأ الفصل بني السلطات 
وبما  القضاء  الكامل الستقالل  الدعم  وتقديم 
يحقق العدالة االجتماعية". إلى ذلك، نفت رئاسة 
ثــان، ما ورد في برنامج  الجمهورية، في بيان 
تلفزيوني مؤخرًا بشأن وجود سلفة بذمة أحد 
 (4) بـــ تقدر  السابقني  الجمهورية  رئيس  نــواب 

مليارات دينار لم تتم تسويتها.
وأكدت رئاسة الجمهورية عدم صحة املعلومة 
اإلعــالم كافة على توخي  أعــاله، حاثة وسائل 
ــــحــــذر مــــن االنـــــجـــــرار إلـــــى املــــزايــــدات  الــــدقــــة وال
ــتــي لــهــا تــأثــيــرات ســلــبــيــة فـــي ما  الــســيــاســيــة ال

يواجهه البلد من تحديات صعبة.

بشكل  القانوني  الــجــدل  احــتــدم 
اوســــــع بــــني الـــحـــكـــومـــة الـــرامـــيـــة 
اجــــراء سلسلة اصــالحــات  الـــى 
مــالــيــة تــتــضــمــن خــفــض رواتـــب 
ــــدرجــــات الــوظــيــفــيــة الــخــاصــة  ال
ــــــــرواتــــــــب، وبــــني  ومـــــــزدوجـــــــي ال
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الــرافــضــة 
للمساس بمستحقات املوظفني، 
اجــراءات  اقترحت سلسلة  التي 

االزمة  بتجاوز  انها كفيلة  ترى 
العراق،  بها  يمر  الى  االقتصاية 
والـــنـــاجـــمـــة عـــن تـــراجـــع اســعــار 
البرملانية  املواقف  عامليا.  النفط 
الـــتـــي عــبــر عــنــهــا نـــائـــب رئــيــس 
الكعبي،  حسن  الــنــواب  مجلس 
ـــيـــة احــمــد  ومــــقــــرر الـــلـــجـــنـــة املـــال
الــصــفــار، جــــاءت عــقــب تــغــريــدة 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء، مــصــطــفــى 
الكاظمي أمس، والتي قال فيها 
ــــن نــســمــح بــــأن تـــكـــون حــلــول  "ل

األزمــــــــــة املــــالــــيــــة عــــلــــى حـــســـاب 
مــــــن ذوي  املـــــوظـــــفـــــني  حـــــقـــــوق 
ـــدخـــل املــــحــــدود واملــتــقــاعــديــن  ال
ومستحقي الرعاية االجتماعية. 
فـــقـــرارنـــا هــــو: خــفــض مــرتــبــات 
الخاصة  الــرئــاســات والـــدرجـــات 
ـــعـــلـــيـــا، وإيــــقــــاف  والـــــوظـــــائـــــف ال
مـــزدوجـــي الـــرواتـــب والــوهــمــيــني 
وتـــرشـــيـــد اإلنــــفــــاق الــحــكــومــي. 
االزمة  ومصممون على تجاوز 

3معًا". التفاصيل�
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بني وزير الصحة والبيئة، حسن 
التميمي، اننا اليوم نقف فخورين 
بما نراه أمامنا من دور للمالكات 

الصحية في خط الصد االول للوباء، 
مبينا ان "الالمباالة لدى البعض في 

املناطق الشعبية زادت من حجم 
االصابات بوباء كورونا".

واوضح التميمي، في تصريح 
خاص لـ " الصباح " ان "استنفار 

املالكات الصحية في حمالت املسح 
امليداني في جميع مناطق بغداد 

اسهمت بنجاح السيطرة على الوباء 
وتحقيق سالمة املواطنني".

ولفت التميمي الى تسجيل اعداد 
كبيرة من االصابات في محافظات 

السليمانية، وميسان، وواسط اذ 
قررت خلية االزمة بالتشديد على 

املنافذ الحدودية ومداخل املحافظات 
بسبب انتشاره بشكل سريع بني 

املواطنني،مرجحا زيادة الحاالت 
بني 600 – 800 اصابة يوميا، 

مشددا بالقول "مشكلتنا تكمن 
في قلة الوعي لدى بعض املواطنني، 
وان ارتفاع معدل اإلصابات يندرج 

في عدة مجاالت من بينها زيادة 
عمليات الفحص امليداني واجراء 

التحاليل".

2 التفاصيل�
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األربعاء  اليوم  التي ستعقد  الــنــواب،  أعمال جلسة مجلس  جــدول  خال 
من التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية (سبع وزارات)، بينما 
ـــوزراء استكمل اســمــاء املرشحني  ال افـــادت مــصــادر مطلعة بــان رئيس 

للوزارات الشاغرة، وان جلسة اكمال الكابينة ستنعقد االسبوع املقبل.
مستشار رئيس مجلس النواب والناطق الرسمي، شاكر حامد، افاد في 
تصريح خاص لـ"الصباح" بأن "رئاسة مجلس النواب، استبقت جلسة 
الــذي  الــى ان "االجــتــمــاع  الكتل" مشيرا  لــقــادة  الــيــوم االربــعــاء، باجتماع 
الكعبي،  حسن  االول  ونائبه  الحلبوسي  محمد  املجلس  رئيس  ترأسه 
أكد ضرورة استئناف عمل املجلس وعقد جلساته، ودعوة النواب كافة 
للحضور، وابداء الحرص الوطني العالي لغرض املباشرة باقرار القوانني 
التي تنسجم مع التحديات املالية واالقتصادية التي تواجهها البالد في 
املــالــي للبالد، وكــذلــك مــا سببته جائحة كــورونــا مــن تعطل  ظــل العجز 

للفعاليات االقتصادية".
ـــوزاريـــة، لــفــت حــامــد، الـــى انـــه "تــم  وفــيــمــا يتعلق بــاســتــكــمــال الــكــابــيــنــة ال
اشعار املجلس، بأن رئيس الوزراء، استكمل اسماء املرشحني للوزارات 
اليومني  السبع خالل  للحقائب  الذاتية  السير  وربما ستصل  الشاغرة، 
املقبل  االســبــوع  جلسة  تنعقد  "ان  نفسه  الــوقــت  فــي  مرجحا  املقبلني" 

الستكمال الكابينة".
2 التفاصيل�

ائتالف  رئيس  مع  الحلبوسي،  الــنــواب، محمد  رئيس مجلس  بحث 
السياسية واألمنية  األوضــاع  املالكي، تطورات  نــوري  القانون  دولــة 

والصحية في البالد.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لرئيس مجلس النواب، تلقته "الصباح" 
ان "الجانبني أكدا أهمية توحيد الجهود بني القوى السياسية داخل 
أن تسهَم في  التي مــن شأنها  التشريعات  الــنــواب، وإصـــدار  مجلس 

تجاوز األزمة االقتصادية والصحية وتوفير الخدمات للمواطن".
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ــــوزراء  وأفــــاد بــيــان للمكتب اإلعـــالمـــي لــرئــيــس ال
تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح»، بـــأن الــكــاظــمــي، أشــــرف على 
فلول  بقايا  الهادفة ملالحقة  العسكرية  العمليات 
ـــيـــة فـــي مــنــاطــق جـــنـــوب غــرب  «داعـــــــش» اإلرهـــاب
كركوك والحدود الفاصلة بني محافظتي صالح 
العمليات  الكاظمي على  وأطــلــق  الــديــن وكــركــوك، 

اسم (أبطال العراق- نصر السيادة).
وأجــــرى الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات املسلحة فــي وقــت 
املتقدم  املقر  إلــى  الثالثاء، زيــارة  أمــس  مبكر من 
لــلــعــمــلــيــات املــشــتــركــة فـــي كــــركــــوك، وعـــقـــد فــور 
العسكرية  القيادات  مع  اجتماعا  للمقر  وصوله 
العسكرية  العمليات  واألمنية لالطالع على سير 

هناك.
لعمليات  العسكرية  الــقــطــعــات  الــكــاظــمــي  ــد 

ّ
وتــفــق

(أبــطــال الــعــراق - نــصــر الــســيــادة)، وحــّيــا أبــطــال 
يالحقون  وهم  كافة،  بصنوفها  املسلحة  القوات 
عصابات «داعش» وتجفيف منابع اإلرهــاب، في 
ظل الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر 

بها البلد.
التاسعة  املــدّرعــة  الفرقة  قــيــادة  الكاظمي،  وتفقد 
واطلع على سير عمليات (أبطال العراق - نصر 
ــفــرقــة، كــمــا زار قــاطــع  الـــســـيـــادة) ضــمــن قــاطــع ال
في  املــشــارك  الشعبي  للحشد  الــشــمــال  عمليات 

العمليات العسكرية الجارية هناك.
األمنية ستستمر في  «القوات  أن  الكاظمي  وأكــد 
وإلقاء  اإلرهابية  داعش  بقايا عصابات  مالحقة 
ــبــؤر  ــقــبــض عــلــى املــطــلــوبــني والـــقـــضـــاء عــلــى ال ال
اإلرهــابــيــة لتعزيز األمـــن واالســتــقــرار فــي عموم 

البالد». 
األســر  إحــدى  املسلحة  للقوات  الــعــام  القائد  كما 
في  داقـــوق  بقضاء  السعيدي  قرية  تسكن  التي 
محافظة كركوك لالطمئنان على أحوالهم، ودعا 
القوات األمنية الى «حماية املواطنني وممتلكاتهم 

العامة والخاصة».

تفاصيل العمليات
لــلــقــوات املسلحة  الــعــام  للقائد  الــنــاطــق اإلعــالمــي 
العميد يحيى رسول، نقل عن نائب قائد العمليات 
األمــيــر رشيد  الــركــن عبد  الفريق ق خ  املشتركة 
ــلــه قـــولـــه: إنـــه «بــتــوجــيــه مـــن رئــيــس مجلس  يــارال
لــلــقــوات املسلحة مصطفى  الــعــام  الــقــائــد  الــــوزراء 
املشتركة،  العمليات  قــيــادة  وبــإشــراف  الكاظمي، 
من  الثاني  الثالثاء  فجر  الله،  بركة  على  انطلقت 
املرحلة  ــعــراق-  ال (أبــطــال  عمليات   ٢٠٢٠ حــزيــران 
كركوك  غــربــي  جــنــوب  مناطق  لتفتيش  الثانية) 
في الحدود الفاصلة مع محافظتي صالح الدين 

وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع».
وأضاف، «تشترك في العملية في محور الجيش 
قــطــعــات الــفــرقــة املـــدرعـــة الــتــاســعــة ولــــواء الــقــوات 
الجيش  أركـــان  رئــاســة  العمليات  دائـــرة  الخاصة 
وفي محور قيادة قوات الشرطة االتحادية الفرقة 
في  املهمات  ولـــواء  االتــحــاديــة  الخامسة/الشرطة 
مقر قيادة قوات الشرطة االتحادية، وفي محور 
السريع  الرد  األول/فرقة  اللواء  السريع  الرد  فرقة 
الرد  فرقة  والــرابــع/  الثالث  اللواءين  من  وقطعات 
السريع، وفي محور قيادة عمليات صالح الدين، 
الدين والفوج  لواء مغاوير قيادة عمليات صالح 

الــتــكــتــيــكــي وفــــوج ســــوات الــتــابــع ملــديــريــة شــرطــة 
الــديــن، وفــي مــحــور الحشد الشعبي في  صــالح 
كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي، 
بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران 
االستخبارية  الــوكــاالت  وجميع  الــدولــي  التحالف 

األمنية».
لــتــعــزيــز األمــن  تــأتــي  العملية  وأوضـــــح، إن «هـــذه 
واالستقرار في هذه املناطق ومالحقة بقايا فلول 

داعش اإلرهابية وإلقاء القبض على املطلوبني».
بدوره، قال قائد املقر املتقدم للعمليات املشتركة 
فـــي كـــركـــوك الـــفـــريـــق الـــركـــن ســعــد حـــربـــيـــة: إن 
«الــتــنــســيــق بـــني الـــقـــوات املـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات 
(أبــطــال الــعــراق) كــان عاليًا ودقــيــقــًا، مــا أدى الى 
أهــــداف مهمة  نــتــائــج إيــجــابــيــة وتــحــقــيــق  تحقيق 
الــوديــان واملناطق  وتــدمــيــر مــضــافــات للعدو فــي 

التي تم تطهيرها». 
العام للقوات املسلحة  القائد  الى أن «زيــارة  الفتًا 
أعــــطــــت دعــــمــــًا كـــبـــيـــرًا لـــلـــقـــطـــعـــات فـــــي كـــركـــوك 

وأقضيتها ونواحيها».

نتائج أولية
العمليات؛ أصــدرت  انــطــالق  وبــعــد ســاعــات على 
خلية اإلعالم األمني عدة بيانات توضح نتائجها 
األولى، وأفادت الخلية في بيان تلقته «الصباح»، 
بـــأنـــه «بـــعـــد أن انــطــلــقــت عــلــى بـــركـــة الـــلـــه صــبــاح 
السيادة)  العراق/ نصر  (أبطال  الثالثاء، عمليات 
بتوجيه ومتابعة ميدانية من قبل رئيس الوزراء، 
فقد تمكنت القوات املنفذة لهذه العمليات وحتى 
ســاعــة إعــــداد هـــذا الــبــيــان مــن الــعــثــور عــلــى وكــر 

هاون  قنبرة  و١٢  ناسفتني  وعبوتني  لالرهابيني 
و٩ عبوات ناسفة محلية الصنع وتفيش قريتني، 
الـــرد الــســريــع مــن تفكيك  وبــيــنــمــا تمكنت قـــوات 
قطعات  عثرت  سماكة،  قرية  في  مفخخة  عجلة 
الــجــيــش فـــي املـــحـــور الــثــالــث عــلــى ثــالثــة بــرامــيــل 
تحتوي على عتاد وأرزاق، كما عثرت على مدفع 
SBG9 وفجرت عبوتني ناسفتني ودمرت نفقني 

وعجلة مفخخة وعثرت على ناظور.
الــلــواء  الــحــشــد الشعبي فــقــد تمكن  وفـــي مــحــور 
22 في الحشد الشعبي من قتل إرهابيني إثنني 
ـــهـــروب تـــاركـــني دراجــاتــهــمــا  بــعــد مــحــاولــتــهــمــا ال
من  القريبة  املائية  باملستنقعات  للدخول  النارية 
مــحــور الــتــقــدم فــي قــريــة السهيل جــنــوب شرقي 
كركوك، كما دمروا ثالثة أوكار وعددا من اإلنفاق 
جنوب شرقي كركوك أيضًا، وعثروا على مواد 
لــوجــســتــيــة وطــبــيــة كــانــت تــســتــخــدمــهــا عناصر 
«داعـــــــش» االرهـــابـــيـــة فـــي وادي الـــشـــاي وجـــرى 
تفكيك عدد من العبوات الناسفة في املكان نفسه 
لفسح الطريق أمام القطعات للتقدم نحو تطهيره.
وأفــــاد الــبــيــان، بــأنــه وفـــي مــحــور نــتــائــج عمليات 
صــالح الــديــن فقد تــم تدمير عجلة ووكــريــن من 
قــبــل طــيــران الــجــيــش، فــي حــني تــم تفجير عبوة 
مزروعة  كانت  الهندسة  مــفــارز  قبل  مــن  ناسفة 
العمليات  زالــت  ومــا  القطعات،  تقدم  محور  على 

مستمرة. 
أفــاد بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته  الــى ذلــك، 
«الــصــبــاح»، بــأن «قـــوات الــلــواء 52 للحشد خالل 
السيادة) طهرت  / نصر  العراق  (أبطال  عمليات 
قرية الخشامنة بالكامل من فلول داعش»، الفتًا 

الى أن «قوات اللواء تواصل تقدمها وفق الخطط 
املرسومة لتحقيق كامل أهدافها وتأمني مناطق 

جنوب غرب صالح الدين».
تلقته  اإلرهــــاب  آخــر لجهاز مكافحة  بــيــان  وفــي 
«الـــصـــبـــاح»، افــــاد بــأنــه «وبــالــتــزامــن مـــع إنــطــالق 
عمليات (أبطال العراق- نصر السيادة) وباشراف 
تشكيالت  سلحة، شرعت 

ُ
امل للقوات  العام  القائد 

ـــتـــمـــثـــلـــة بــقــيــادتــي 
ُ
جـــهـــاز ُمـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب امل

ــثــانــيــة بــواجــبــات  الــعــمــلــيــات الــخــاصــة األولـــــى وال
تفتيش شملت مناطق (قضاء وصحراء الحضر 
- منطقة ُجرف النصر - مناطق جنوب وجنوب 
العراقي  بــغــداد) وبــإســنــاد طــيــران الجيش  غــرب 
ـــف الــــدولــــي، وقــــد أســـفـــرت عن 

ُ
وطــــيــــران الـــتـــحـــال

هوف وأنفاق واوكار ومقتل ما بداخلها 
ُ
تدمير ك

 

من اإلرهابيني».
الجهاز  البيان، «كما تمكنت تشكيالت  وأضــاف 
مــــن الــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى عــنــصــريــن إرهـــابـــيـــني 
مــطــلــوبــني وفـــق املــــادة (٤) إرهــــاب والــعــثــور على 
وأجهزة  ناسفة  وأحزمة  وقذائف  ناسفة  عبوات 

كاتمة للصوت».

ستراتيجية جديدة
العام  الــقــائــد  وفــي ســيــاق متصل، كشف مكتب 
في  الــجــديــدة  الستراتيجية  عــن  املسلحة  للقوات 
الــطــائــرات العراقية  مــحــاربــة اإلرهــــاب، مــؤكــدًا أن 
الــجــمــاعــات  املـــســـيـــرة تــلــعــب دورًا فـــي مــالحــقــة 

اإلرهابية.
وقال الناطق اإلعالمي للقائد العام للقوات املسلحة 
العميد يحيى رسول لوكالة األنباء العراقية (واع): 

إن «القوات األمنية حققت النصر على الجماعات 
اإلرهابية، لكن هناك مناطق صحراوية شاسعة 
وكــبــيــرة تمتد مــن غـــرب نــيــنــوى بــاتــجــاه األنــبــار 
وصالح الدين وكربالء والنجف والسماوة، ومن 
املــمــكــن أن تــكــون هــنــاك بــعــض الــخــاليــا الــتــي لم 
تستطع الهروب، لكن اتخذت املناطق الصحراوية 
مالذًا لها»، الفتًا إلى أن «القوات اآلمنية تركز على 
الصحراوية  املــنــاطــق  فــي  الــنــوعــي خــاصــة  العمل 

باتجاه الحدود مع سوريا».
وأضاف رسول، أن «ما يهم القوات األمنية اليوم 
هـــو تـــأمـــني الـــحـــدود وتــحــصــيــنــهــا بــشــكــل كبير 
اآلن»، مبينًا  األمنية  الــقــوات  تعمل عليه  مــا  وهــو 
أن «بقايا عصابات داعش اإلرهابية، ال يمكن أن 
تسيطر على منطقة ما، ولكن من املمكن أن تقوم 
أهــداف إعالمية ال  لتحقيق  أو هناك  بعملية هنا 
أكثر من خالل ابتزاز املواطنني في املناطق النائية 
مــن الــبــدو الــرحــل وتــســتــفــاد منهم فــي مــوضــوع 

الدعم اللوجستي».
«الــعــراق يمتلك تكنولوجيا  أن  الــى  ولفت رســول 
عــســكــريــة مــتــطــورة وهــنــاك جــهــد فــي مــا يتعلق 
في  طــائــرات مسيرة  ولــديــنــا  املــحــلــي،  بالتصنيع 
مجال االستخبارات استطاعت أن تحقق متابعة 
دقــيــقــة ملــالحــقــة الــجــمــاعــات االرهـــابـــيـــة، ونمتلك 
وتـــم   (  ch4 ) نـــــوع مـــســـيـــرة صــيــنــيــة  طــــائــــرات 
اســتــخــدامــهــا فــي الــحــرب عــلــى داعـــش وكـــذك في 
”العراق  أن  الصحراوية“، مضيفا  املناطق  مسح 
يمتلك كــامــيــرات حــراريــة واســتــطــالعــا جــويــا ما 
مكن القوات االمنية لتنفيذ عمليات استباقية من 

قوات محمولة“.
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املــســتــشــار فــي رئــاســة مجلس الـــنـــواب، شــاكــر حــامــد، افـــاد في 
لـ"الصباح" بأن "رئاسة مجلس النواب، استبقت  تصريح خاص 
ــقــادة الــكــتــل" مــشــيــرا الـــى ان  ــيــوم االربـــعـــاء، بــاجــتــمــاع ل جــلــســة ال
"االجتماع الذي ترأسه رئيس املجلس محمد الحلبوسي ونائبه 
االول حسن الكعبي، أكد ضرورة استئناف عمل املجلس وعقد 
النواب كافة للحضور، وابــداء الحرص الوطني  جلساته، ودعــوة 
العالي لغرض املباشرة باقرار القوانني التي تنسجم مع التحديات 
املالي  العجز  ظــل  فــي  الــبــالد  تواجهها  التي  واالقتصادية  املالية 
للفعاليات  تعطل  من  كــورونــا  جائحة  سببته  ما  وكذلك  للبالد، 
االقــتــصــاديــة". ولــفــت املــســتــشــار، الــى ان "رئــاســة املجلس اكــدت  
ضرورة ارسال رسائل تطمني الى الشعب والرأي العام، واتفقت 
مــع قـــادة الكتل على جـــدول اعــمــال جلسة الــيــوم االربــعــاء، الــذي 
سيتضمن مناقشة قانون االقتراض املحلي والخارجي لتمويل 

العجز املالي ملوازنة 2020 ومناقشة تقرير االزمة النيابية الخاص 
بجاحة كورونا، وتقرير اللجنة املالية ومقترحاتها، وكذلك متابعة 
تنفيذ املــنــحــة املــالــيــة املــقــدمــة لــألســر ذات الــدخــل املـــحـــدود، التي 
تضررت بسبب تكرار حظر التجوال". وفي ما يتعلق باستكمال 
الــوزاريــة، لفت حــامــد، الــى انــه "تــم اشــعــار املجلس، بان  الكابينة 
الشاغرة،  لــلــوزارات  املرشحني  اســمــاء  استكمل  الــــوزراء،  رئيس 
اليومني  خــالل  السبع  للحقائب  الــذاتــيــة  السير  ستصل  وربــمــا 
االســبــوع  جلسة  تنعقد  "ان  نفسه  الــوقــت  فــي  مرجحا  املقبلني" 
للبرملان،  اإلعالمية  الــدائــرة  وكــانــت  الكابينة".  الستكمال  املقبل 
ذكرت في بيان تلقته "الصباح"، أن رئاسة مجلس النواب، عقدت، 
الفقرات  لبحث  النيابية؛  واللجان  للكتل  اجتماعا  الثالثاء،  أمــس 
واستمرار  اليوم،  أعمال جلسة  جــدول  يتضمنها  أن  يجب  التي 
الحرص على  مع  النيابية،  اللجان  وتفعيل عمل  الجلسات،  عقد 

اتباع اإلجراءات واإلرشادات الصحية والوقائية كافة.
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن السلطة التشريعية يجب أن تأخذ 
دورها الفاعل في مجابهة الظروف املالية واالقتصادية واألمنية، 
العام، وأن  وإرســال رسائل اطمئنان واقعية إلى الشعب والــرأي 

غيابها في وسط كل ما يجري غير صحيح مطلقًا.
النواب مع  ويتضمن جدول األعمال الذي اتفقت رئاسة مجلس 
اليوم  عقدها  على  الحاضرين  النيابية  والــلــجــان  الكتل  رؤســـاء 
األربعاء في الساعة الواحدة ظهرا، على: "مشروع قانون االقتراض 
ومناقشة   ،2020 لعام  املالي  العجز  لتمويل  والخارجي  املحلي 
تقرير لجنة األزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، ومناقشة 
ومتابعة  املالية،  األزمــة  بشأن  ومقترحاتها  املالية  اللجنة  تقرير 
تنفيذ منحة األسر الفقيرة". وعن موعد حسم الوزارات الشاغرة، 
ان  لـ"الصباح"،  الــســودانــي،  محمد شياع  املستقل  النائب  أوضــح 
التشكيلة الوزارية ستكتمل قريبا، وبحسب االلية السابقة وفق 

توافق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. 
وأضاف السوداني ان الحكومة الحالية جاءت بعد مخاض معقد 
في فترة انتقالية لتهيئة انتخابات جديدة وحكومة تنسجم مع 
تطلعات الشارع العراقي، مبينًا ان امام مجلس النواب مهام مهمة 
كورونا  تحديات  ملواجهة  وتشريعات  بــقــرارات  الحكومة  لدعم 

واالزمة املالية وحسم قانون االنتخابات.
الحالية  الفترة  في  النواب  مهام مجلس  من  ان  السوداني  وتابع 
لعدم  االمـــر  تــعــذر  واذا  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة  قــانــون  حــســم 
الــنــواب  مجلس  ثلثي  تصويت  املــطــلــوب  الن  السياسي  الــتــوافــق 

املــادة 3 من قانون 30 لسنة 2005 لتعويض  الى  الذهاب  علينا 
العضو املشارك في نصاب املحكمة االتحادية العليا، مشيرا إلى 
املزمع  باالنتخابات  ومرتبط  مهم  االتحادية  املحكمة  قانون  أن 
اجراؤها الحقا. بدورها رجحت النائب ندى شاكر جودت تمرير 

الوزارات الشاغرة خالل جلسات األسبوع املقبل.
االربعاء  اليوم  جلسة  إن  لـ"الصباح"،  حديث  في  جــودت،  وقالت 
أن  إلــى  كــورونــا، مشيرة  وبــاء  وانتشار  املالية  االزمـــة  ستناقش 
استئناف جلساته  النواب  التحديات كانت تفرض على مجلس 
قبل هذا الوقت. في غضون ذلك، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي 
لحقيبة  حسني  فـــؤاد  بمرشحهم  الــكــرد  تمسك  اللهيبي  طعمة 
الــكــرد متمسكون  ان  لـــ"الــصــبــاح"،  اللهيبي،  الــخــارجــيــة. وأوضـــح 
الوقت نفسه"سيكون  بفؤاد حسني وزيرا للخارجية، مبينا في 

هناك بديل في حال االصرار على عدم تمريره".
إلى ذلك، يرى رئيس لجنة العالقات الخارجية النيابية عن االتحاد 
الوطني الكردستاني شيركو ميرويس أنه سيتم التصويت على 
الوزارات السبع الشاغرة داخل البرملان خالل األيام املقبلة، مشيرا 
االنتهاء  املعنية حــول  السياسية  الكتل  بــآراء  تقارب  الــى وجــود 
من تسمية املرشحني لها من دون ان يقتصر االمر على وزارة 
دون اخــرى. واضــاف ميرويس، في تصريح صحفي، ان وزارة 
والعدل  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  استحقاق  الخارجية 
العملية  جــديــا  ونــراجــع  الكابينة  تكملة  لــنــا  واملــهــم  استحقاقنا 
وتأثيرات  السياسية  املشكالت  ونحل  اهلنا  ونخدم  السياسية 

وباء كورونا. 

رئيس الوزراء يشرف على انطالق عمليات {ابطال العراق}



املواقــــــــف البرملانية التــــــــي عبر عنها نائب 
رئيس مجلــــــــس النواب حســــــــن الكعبي، 
ومقــــــــرر اللجنــــــــة املالية احمــــــــد الصفار، 
الــــــــوزراء،  رئيــــــــس  تغريــــــــدة  جاءتعقــــــــب 
مصطفى الكاظمي أمس، والتي قال فيها 
"لن نسمح بأن تكون حلول األزمة املالية 
على حســــــــاب حقــــــــوق املوظفني من ذوي 
واملتقاعدين ومستحقي  املحدود  الدخل 
الرعاية االجتماعية. فقرارنا هو: خفض 
مرتبــــــــات الرئاســــــــات والدرجات الخاصة 
والوظائــــــــف العليــــــــا، وإيقــــــــاف مزدوجي 
الرواتــــــــب والوهميــــــــني وترشــــــــيد اإلنفاق 
الحكومي . مصممون على تجاوز االزمة 

معًا".
وعلــــــــى الفــــــــور مــــــــن "تغريــــــــدة الرواتــــــــب" 
لرئيس الوزراء، دعا النائب االول لرئيس 
مجلــــــــس النواب، حســــــــن كريــــــــم الكعبي، 
مجلس الوزراء، الى عدم املساس برواتب 
املوظفــــــــني واملتقاعدين وشــــــــبكة الرعاية 
الشــــــــهداء والسجناء،  االجتماعية وذوي 
وبينما ابدى تأييده لالجراءات الحكومية 
املتعلقــــــــة بمعالجة االزمــــــــة املالية وهبوط 
اســــــــعار النفط، اشــــــــترط عدم املســــــــاس 
برواتــــــــب موظفــــــــي الدولــــــــة واملتقاعديــــــــن 
والرعايــــــــة االجتماعيــــــــة، فضال عن ذوي 

الشهداء والسجناء.
وذكر بيان ملكتب النائب االول االعالمي، 
وتلقتــــــــه "الصبــــــــاح" ان "الكعبــــــــي طالــــــــب 
رئيــــــــس الــــــــوزراء، مصطفــــــــى الكاظمــــــــي 
بالتحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي 
من شــــــــأنها معالجة االزمة املالية وتأمني 
الرواتب، بينها استرداد االموال املنهوبة 
لــــــــدى كبــــــــار الفاســــــــدين او املوجودة في 
دول الخارج، اضافة الى ترشــــــــيد االنفاق 
الحكومي وايجاد ســــــــبل لتعظيم املوارد 
غيــــــــر النفطية واحــــــــكام الســــــــيطرة على 
املنافــــــــذ الحدودية في جميع انحاء البالد 

وتحويل مواردها الى خزينة الدولة. 
كمــــــــا اوصــــــــى الكعبي، وفقــــــــا للبيان، الى 
التحرك العاجل الستيفاء الديون املترتبة 
على شــــــــركات الهاتف النقال، وتشــــــــكيل 

لجنة عليا لتدقيــــــــق بيانات املوظفني في 
كل دوائــــــــر الدولــــــــة في كل انحــــــــاء البالد، 
وتشــــــــكيل لجنة اخرى لتدقيــــــــق االموال 
املنقولــــــــة وغيــــــــر املنقولة لكل من اســــــــتلم 
منصــــــــب مدير عام وصعودا، اضافة الى 
تفعيــــــــل موضوع تخفيض الســــــــفارات و 
امللحقيــــــــات واعادة النظر في الســــــــفارات 
التــــــــي ال توجد فيهــــــــا اي جالية عراقية او 
تبادل تجاري مع الدولة االخرى، واعطاء 
اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل 
انتعاشه وتشجيع املستثمرين وتشغيل 

جميع املصانع املتوقفة.
ولــــــــم يبتعد كثيــــــــرا مقرر اللجنــــــــة املالية 
البرملانيــــــــة، احمــــــــد الصفــــــــار، عــــــــن الرأي 
الســــــــابق، حينمــــــــا أكــــــــد لـ"الصبــــــــاح" ان " 

املســــــــاس بالرواتب الوظيفيــــــــة ينبغي ان 
تكــــــــون اخر الحلول، وان اقتطاع جزء من 
رواتــــــــب الدراجات الخاصة والرئاســــــــات 
الثالث وغيرها لن يشــــــــكل شــــــــيئا كبيرا 

ولن يحل االزمة مطلقا".
ويرى الصفار، ان "اعادة النظر باالنفاق 
العــــــــام والاليرادات العامــــــــة، تنبغي ان تتم 
وفقا لنظرة شــــــــمولية، وان التغيير يجب 
ان يكــــــــون كليا غير متجــــــــزئ" مبينا في 
الوقــــــــت نفســــــــه، ان "العــــــــراق اليعاني من 
نقص فــــــــي االموال، انما ســــــــوء في ادارة 

االموال، فضال عن الفساد".
وشدد مقرر اللجنة املالية، على ضرورة 
"التركيز في الوقت الحاضر على ايقاف 
الهــــــــدر الهائل لاليــــــــرادات غيــــــــر النفطية، 

سواء كانت املنافذ الحدودية اوالضرائب 
او الجمــــــــارك اوبقيــــــــة االيــــــــرادات العامــــــــة 

وعقارات الدولة وغيرها".
ولفــــــــت الصفار، الى ان " مســــــــألة تحقيق 
العدالــــــــة االجتماعيــــــــة تفتــــــــرض ان تتــــــــم 
بشكل شــــــــمولي، عبر اعادة النظر بسلم 
الرواتب ابتــــــــداء، وليس قطــــــــع الرواتب او 
تخفيــــــــض رواتــــــــب بعض الفئــــــــات وترك 
الفئــــــــات االخــــــــرى وهذا مايتعلــــــــق بادارة 

االموال".
وبشــــــــأن امكانيــــــــة ايجاد حلــــــــول لالزمة 
االقتصاديــــــــة الحالية، يــــــــرى الصفار، انه 
وبغية تجاوز هذه االزمة "خالل الشهرين 
املقبلــــــــني" يجــــــــب اللجوء الــــــــى االقتراض، 
السيما وان اسعار النفط بدأت بالتعافي.
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وقــــــــال وزير الصحــــــــة والبيئــــــــة الدكتور 
حســــــــن التميمي في بيانه امس وتلقت 
"الصباح" نســــــــخة منه ، اننا نثمن التزام 
الكثير من املواطنني بالحظر واملكوث في 
بيوتهم ونٔامل ان يلتــــــــزم الجميع خالل 
االيام املقبلة لحراجة الوضع الوبائي مع 
اســــــــتمرار الفرق الصحية والخدمية في 
خطتها لزيارة املناطق املشمولة بالخطط 
الصحيــــــــة الجــــــــراء فحوصــــــــات املســــــــح 
امليداني للمواطنني في املناطق السكنية 
وتعفيرهــــــــا، فضال عــــــــن تثمينه للجهد 
االعالمــــــــي و التثقيفي من قبل وســــــــائل 
االعــــــــالم، ومواقع التواصــــــــل االجتماعي 
للتوعيــــــــة والتبصير بالوبــــــــاء واملخاطر 
الناتجــــــــة عن عدم االلتــــــــزام بالتوصيات 
والتعليمــــــــات الصــــــــادرة  عــــــــن الجهــــــــات 
املعنيــــــــة. منوها بتواصل الجهود النبيلة 
ملالكاتنا الطبية والصحية واالدارية التي 
تقــــــــدم الخدمات الصحيــــــــة املختلفة في 
ايام الحظر لتقديم الخدمات املختلفة في 
مٔوسســــــــاتنا كافة، عالوة على استمرار 
القــــــــوات االمنيــــــــة بجميــــــــع صنوفها في 
مواصلة جهودها الكبيرة لفرض حظر 
التجوال الشامل في بغداد واملحافظات، 

على الرغم من وجود خروقات متعددة 
كوجود تجمعات داخل املناطق السكنية 
والدراجــــــــات عند  العجــــــــالت  وازدحــــــــام 
الرئيســــــــة، مؤكدا ضرورة  الســــــــيطرات 
تعــــــــاون املواطنــــــــني لاللتــــــــزام بتعليمات 
الحظر الشــــــــامل لتجنب االثار الكارثية 

التي يمكن ان تنشٔا عن عدم تطبيقها.
واضــــــــاف التميمي ان اجــــــــراءات الحظر 
والعجالت،  االفــــــــراد،  لحركــــــــة  الشــــــــامل 
ومنع التجمعات هي ليست ٔامنية ؤانما 
لحمايتكم ومنع انتشــــــــار الوباء الخطير 
وخاصة بعد تزايد اعداد االصابات في 
اغلب محافظات العــــــــراق واملخاطر التي 
ســــــــتهدد حياة كبار الســــــــن واملصابني 
باالمــــــــراض املزمنة واالعتالالت املناعية 
وما ســــــــيتولد عنها من انتشاره للوباء، 
داعيــــــــا الى االلتــــــــزام التــــــــام واملكوث في 
املنــــــــازل والتعــــــــاون مع فرقنــــــــا الصحية 
وأالمنية والجهات الساندة الخدمية في 
جهودهــــــــا لتنفيذ الخطط الشــــــــاملة في 
تعفير املناطق والكشــــــــف عــــــــن الحاالت 
املشتبه بها ومتابعة البٔور الوبائية، مثل 
بعض املناطق فــــــــي جانبي بغداد الكرخ 
والرصافة والتي شهدت تسجيل اعداد 

متصاعدة من االصابات التي  تستدعي 
اتخاذ اجراءات وقائية سريعة وحاسمة 
لتطويق واحتواء انتشــــــــار الوباء فيها ، 
ونكرر نداءنا الى جميع االجهزة االمنية 
والقضائية للتعاون مع وزارتنا التخاذ 
كل االجراءات لفــــــــرض الحظر الصحي 
تنفيــــــــذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة 

العيا.
وعلى الصعيد نفسه بني وزير الصحة 
والبيئة في تصريح خاص لـ " الصباح " 
اننا اليوم نقف فخورين بما نراه أمامنا 
من دور للمــــــــالكات الصحية خط الصد 
االول للوبــــــــاء اذ يعملــــــــون ليــــــــال ونهــــــــار 
وحملوا على عاتقهــــــــم تقديم خدماتهم 
للمواطنني لينعمــــــــوا بحياة صحية آمنة 
غيــــــــر خائفني من الفيروس الذي نشــــــــر 
داءه فــــــــي جميع أنحــــــــاء العالم، موضحا 
استنفار املالكات الصحية في حمالت 
املســــــــح امليداني في جميع مناطق بغداد 
اسهمت في عملية نجاح السيطرة عليه 

وتحقيق سالمة املواطنني.
 وافاد التميمي بتســــــــجيل اعداد كبيرة 
من االصابات في محافظات السليمانية، 
وميســــــــان، وواســــــــط اذ قــــــــررت خليــــــــة 
االزمة بالتشــــــــديد على املنافذ الحدودية 
انتشــــــــاره  ومداخل املحافظات بســــــــبب 
بشــــــــكل ســــــــريع بني املواطنني ،مرجحا 
زيادة الحاالت بــــــــني 600 – 800 اصابة 
يوميا، ومشــــــــكلتنا تكمن في قلة الوعي 
لدى بعض املواطنني، مضيفا ان ارتفاع 
معدل اإلصابات يندرج في عدة مجاالت 
مــــــــن بينهــــــــا زيــــــــادة عمليــــــــات الفحص 
امليداني واجراء التحاليل في املختبرات 
للعينات ما يزيد فرص اكتشاف حاالت 
جديــــــــدة قبــــــــل ظهوراألعــــــــراض لديهــــــــم 

ومتابعة املالمسني لالصابات املؤكدة.
 واكد أن هذا الجانــــــــب ال يعني أن هناك 
حالــــــــة اســــــــتقرار وال يوجد خــــــــوف، بل 
علــــــــى العكس فان هذا األمــــــــر ينبغي أن 
يدفعنــــــــا باتخاذ اجــــــــراءات جديدة تحد 

من حجم اإلصابات قبل وقوعها وليس 
اكتشــــــــافها بعد وقوعها، مشيرا إلى أن 
وعي املواطنني هو السالح األساس في 
مواجهة كورونا، لكن لألســــــــف الشديد 
هنــــــــاك حالة من الالمبــــــــاالة لدى البعض 
مــــــــن املواطنــــــــني وخاصــــــــة فــــــــي املناطق 
الشــــــــعبية البســــــــيطة مــــــــا جعــــــــل حجم 
اإلصابات تســــــــجل ارقامــــــــا كبيرة جدا 
فيها، ووجــــــــود حالة تهــــــــاون ومجاملة 
واضحة تحصل هنا وهناك في تطبيق 
إجراءات الحظر ومنع التجمعات،منوها 
الــــــــى ان القادم افضل ان شــــــــاء الله بهمة 
املــــــــالكات الصحية  وشــــــــجاعة وعزيمة 
وان املعركة ضد الفيروس معركة عاملية 
سيكتبها التاريخ بوجود ابطال الجيش 
االبيض الذين سيحققون نصرا كبيرا 
في حربهم العاملية ضــــــــد كائن مخفي، 
مشــــــــددا على وعي املواطــــــــن من جانب 
وتطبيــــــــق التعليمات الصحيــــــــة الوقائية 
لخلية االزمة، وإرشــــــــادات وزارة الصحة 

املتعلقــــــــة بالتباعــــــــد االجتماعــــــــي ولبس 
الكمامات والكفوف من جانب اخر،فهي 
السبيل الوحيد لتجاوز األزمة وانحسار 

املرض.

افتتاح املختبر الثاني قريبا في 
صحة الرصافة

من جانبه اوضح مدير صحة الرصافة 
الدكتور عبد الغني الساعدي لـ " الصباح 
"  ان املئات من الفرق الصحية شــــــــاركت 
باملســــــــح امليدانــــــــي الذي شــــــــمل مناطق 
واملحالت  احيائهــــــــا  بجميــــــــع  مختلفــــــــة 
التابعــــــــة لهــــــــا، واجراء الفحص الســــــــريع 
للحاالت املشــــــــتبه باصابتها بالفيروس 
،منوها بأن املســــــــحات املختبرية بلغت 
2500 مســــــــحة يوميــــــــا ضمــــــــن املســــــــح 
الوبائــــــــي الفعــــــــال الهــــــــدف منهــــــــا رصد 
االصابات املخفية، والتي لم تظهر عليها 
أعــــــــراض، الفتا الــــــــى ان الوضع الصحي 
تحت الســــــــيطرة في ظل تســــــــجيل هذه 
األرقام اليومية، مؤكدا اســــــــتعداد الدائرة 
بافتتــــــــاح املختبــــــــر الثاني قريبــــــــا التابع 
الــــــــى صحــــــــة الرصافة لفحــــــــص نماذج 
املســــــــحات املختبرية للحاالت املشــــــــتبه 

بصابتها بالفيروس.
خطــــــــط  وجــــــــود  الســــــــاعدي  واضــــــــاف 
الوضع  لتطورات  تحســــــــبا  ستراتيجية 
الوبائي مــــــــن خالل بناء مستشــــــــفيات 
جديــــــــدة، وإخالء أخــــــــرى وتخصيصها 
ملعالجــــــــة املصابــــــــني بكورونا هــــــــذا من 
جانــــــــب، ومن جانــــــــب اخر تبــــــــدأ الخطة 
بمراحل املســــــــح الوبائي امليداني ضمن 
معــــــــدالت  الجغرافية،وزيــــــــادة  الرقعــــــــة 
االصابة،ومتابعة مستشــــــــفيات الحجر 
الحظر، مشــــــــيرا  الصحــــــــي، وخطــــــــوات 
الــــــــى ان املوقــــــــف الوبائي هــــــــو من يحدد 
طبيعة الخيارات في األسبوع املقبل بني 
تمديد الحظر الشامل أو العودة للجزئي 

والحجر املناطقي.

أكدت وزارة الصحة ان املستشفيات 
تعمــــــــل بكامــــــــل طاقتهــــــــا الســــــــتقبال 
الحــــــــاالت الطارئــــــــة واجــــــــراء العمليات 
الجراحيــــــــة، اضافة الــــــــى جهودها في 

مواجهة جائحة كورونا.
وقــــــــال مدير عــــــــام صحــــــــة الرصافة 
الســــــــاعدي  الغنــــــــي  عبــــــــد  الدكتــــــــور 
لـ"الصبــــــــاح": انــــــــه تــــــــم في بدايــــــــة ازمة 
كورونــــــــا تخصيص مستشــــــــفى ابن 
الخطيب الســــــــتقبال الحاالت املوجبة 
املشخصة مختبريا، منوها بأنه بعد 
زيادة عدد الحاالت تم فتح مستشفى 
ابن الزهــــــــر وبعدها مستشــــــــفى ابن 
القــــــــف لتكــــــــون ثالثــــــــة مستشــــــــفيات 
متخصصــــــــة باســــــــتقبال ومعالجــــــــة 
حاالت االصابة بفيروس كورونا من 
بني ثالثة وعشــــــــرين مستشــــــــفى في 

قاطع الرصافة.
عشــــــــرين  وجــــــــود  ان  الــــــــى  واشــــــــار 
مستشــــــــفى اخــــــــر مــــــــازال يعمل على 
تقديم الخدمــــــــات الى املواطــــــــن، منها 
الــــــــذي  العلويــــــــة  مستشــــــــفى اطفــــــــال 
لــــــــم يتوقف وابــــــــن البلدي للنســــــــائية 
واالطفال الذي مازال يستقبل حاالت 
الــــــــوالدة وايضــــــــا مستشــــــــفى فاطمة 
الزهــــــــراء، فضــــــــال عن مستشــــــــفيات 
التخصــــــــص التــــــــي مازالت تســــــــتقبل 
حــــــــاالت الطــــــــوارئ مثــــــــل ابــــــــن الهيثم 
للعيــــــــون، ابــــــــن النفيــــــــس املتخصصة 
القلب،الواســــــــطي،كمال  بامــــــــراض 
العصبية،  والجملة  السامرائي،العلوم 
الصدر،املدائن،الزعفرانيــــــــة،  الشــــــــهيد 

اضافة الى مستشفى الكندي.
ولفت الســــــــاعدي الى ان هناك ردهات 
عزل فــــــــي بعض هذه املستشــــــــفيات، 
لذا عندما يراجع املريض الذي تظهر 
عليــــــــه اعــــــــراض مشــــــــابهة لفيــــــــروس 
كورونــــــــا يتــــــــم عزله في غرفــــــــة العزل 
واخذ مســــــــحات وعندما تثبت بانها 
موجبة يتــــــــم نقله الى املستشــــــــفيات 
الثالثــــــــة املخصصة لعــــــــالج مصابي 
كورونا،منبهــــــــا على ان املؤسســــــــات 
الصحية للوالدة والعمليات الجراحية 
الطارئة مســــــــتمرة وعمليــــــــات الجملة 
العصبية ايضا واالستشارية مازالت 
مفتوحــــــــة امــــــــام املواطنني فــــــــي جميع 
املستشــــــــفيات التابعــــــــة الــــــــى صحــــــــة 
الرصافة، كما يوجد انعاش القلب في 
جميع املستشفيات وعالج االمراض 

القلبية وعمليات القسطرة.
واختتــــــــم حديثــــــــه بالقــــــــول ان قاطــــــــع 
الرصافــــــــة الذي ســــــــجل اعلى حاالت 
اصابــــــــة بالفيــــــــروس مــــــــا زال يعاني 
من وجود شــــــــح في املــــــــالكات الطبية 
قياســــــــا بالكثافة السكانية، وباملقابل 
هنــــــــاك خطــــــــة لدعم املؤسســــــــات التي 
تعمــــــــل بهذا املجــــــــال وتوجيــــــــه اطباء 
الباطنيــــــــة والتخصصــــــــي والتخديــــــــر 
في املستشــــــــفيات التــــــــي تتعامل مع 
مرضــــــــى كورونــــــــا، مؤكــــــــدا  الجهود 
الكبيرة التــــــــي تبذلها املالكات الطبية، 
ومعظمهم يرفــــــــض التمتع باالجازات 

الستكمال عملهم.
من جانبــــــــه بني الناطق باســــــــم وزارة 
الصحة والبيئة الدكتور ســــــــيف البدر 
في تصريح خــــــــاص لـ"الصبــــــــاح"، ان 
مؤسسات وزارة الصحة املخصصة 
للعزل قادرة على اســــــــتيعاب االعداد 
املكتشفة في االيام االخيرة والوضع 
الى هذه اللحظة تحت السيطرة، منبها 
علــــــــى ضــــــــرورة االلتــــــــزام بتوجيهات 
االصابــــــــات  هــــــــذه  لتقليــــــــل  الــــــــوزارة 

واحتوائها.
ولفت الى وجود ســــــــبعة مستشفيات 
واملحافظات مســــــــتحدثة  بغــــــــداد  في 
الســــــــتقبال مصابــــــــي كورونــــــــا، وتم 
الــــــــى  ســــــــريرا   64 اضافــــــــة  مؤخــــــــرا 
ابــــــــن الخطيــــــــب الرئيس  مستشــــــــفى 
للتعامل مع االمراض الوقائية وقبلها 
كان في مستشفيي الفرات و كربالء، 
موضحا ان الوزارة خصصت بعض 
لعزل  مؤقت  بشــــــــكل  املستشــــــــفيات 
مرضى كورونا منها الفرات الذي تم 
تحويله بشكل مؤقت من مستشفى 
الســــــــتقبال  مستشــــــــفى  الــــــــى  عــــــــام 
مصابــــــــي فيــــــــروس كورونا، بســــــــبب 
قربــــــــه من مطــــــــار بغداد، الســــــــيما ان 
التركيز ومنــــــــذ بداية االزمة كان على 

الحاالت الوافدة من خارج العراق.
واكــــــــد البــــــــدر ان املوازنــــــــة لــــــــم تقــــــــر، 
والتخصيصــــــــات بشــــــــكل عــــــــام دون 
املستوى املطلوب، منوها بأن الوزارة 
تعمــــــــل باالمكانيــــــــات املتوفــــــــرة مــــــــن 
موازنــــــــة 1\12 وتــــــــم بموجبها توفير 
االحتياجات االساســــــــية للمؤسسات 
الصحيــــــــة فــــــــي بغــــــــداد واملحافظــــــــات 
وايضــــــــا توفير العــــــــالج، مضيفا كان 
لوزارة الصناعة دور في مســــــــاعدتنا 
من خالل انتاج مســــــــتلزمات الوقاية 

وتجهيز وزارة الصحة والبيئة بها.
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وقال ترامب عقب تصاعد وتيرة االحتجاجات 
بــعــد أســبــوع مــن مــقــتــل جــــورج فــلــويــد، املــواطــن 
األميركي من أصل إفريقي، من قبل رجل شرطة 
أبيض:»هذه ليست أعمال احتجاج سلمية، إنها 
أعــمــال إرهـــاب داخــلــي، إن قتل األبــريــاء جريمة 

ضد اإلنسانية وضد الرب».
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن الرئيس األميركي 
إشارته أيضا إلى أن السلطات اإلقليمية واملحلية 
الذين  املجرمني  املدنيني من  «لم تستطع حماية 

يثيرون االضطرابات في البالد».
ورأى ترامب أن الواليات املتحدة في األيام األخيرة 
وجدت نفسها في قبضة «فوضويني محترفني، 
وغـــوغـــاء عــنــيــفــني، وحـــــرق مــتــعــمــد، ولــصــوص 
ومجرمني ومتمردين آخرين»، مشيرا كذلك إلى 
أن عددا من الواليات والحكومات املحلية لم تتخذ 

اإلجراءات الالزمة لحماية املناطق السكنية.
وتــــابــــع مــــشــــددًا عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة االتـــحـــاديـــة 

املدنية  مــواردهــا  جميع  تعبئة  تعتزم  األميركية 
والعسكرية لوضع حد لالضطرابات في البالد، 
وكشف ترامب أنه أوصى بأن ينشر كل حاكم 
والية في البالد عددا كافيا من الحرس الوطني 
«إذا رفــضــت مدينة  بــأنــه  مــتــوعــدا  فــي منطقته، 
أو واليــة اتخاذ اإلجــراءات الالزمة لحماية أرواح 
وممتلكات سكانها، فسوف أقوم بنشر القوات 
بدال  بسرعة  املشكلة  وحــل  األميركية  املسلحة 

منهم».
التقارير  إزاء  فعله  ردة  على  يــدل  مشهد  وفــي 
التي تحدثت عن اختبائه في ملجأ تحت األرض؛ 
خرج الرئيس األميركي من البيت األبيض راجال، 
وغادر ترامب البيت األبيض ومشى متجها إلى 
كنيسة سانت جون في واشنطن التي سبق أن 

تعرضت العتداء الليلة املاضية. 
وحــمــل الــرئــيــس األمــيــركــي «الــكــتــاب املــقــدس – 
األسقفية  الكنيسة  أمــام  وقــف  بينما  اإلنــجــيــل» 

للحصول على  بعد جولة  األبــيــض،  البيت  قبالة 
فرصة اللتقاط الصور إلى جانب وزيري الدفاع 

والعدل.

إطالق نار وانتشار قوات
إلــى ذلـــك، أفـــادت وســائــل إعـــالم أميركية بــأن 5 
صــيــبــوا بطلقات 

ُ
أ الــقــل،  أفـــراد مــن الشرطة على 

عدد  تشهدها  التي  االحتجاجات  خــالل  نــاريــة، 
من املدن على خلفية مقتل الشاب جورج فلويد.
وقالت وسائل إعالم أميركية نقال عن مصادر 
صــيــب 

ُ
فـــي الـــشـــرطـــة إن أحــــد أفــــــراد الـــشـــرطـــة أ

بطلق نــاري في رأســه خالل االحتجاجات التي 
تشهدها مدينة الس فيغاس، وفي مدينة سانت 
أفـــادت إدارة الشرطة  لــويــس بــواليــة مــيــســوري، 
املحلية على «تويتر» بأن 4 من ضباط الشرطة 
أصيبوا بطلقات نارية خالل االحتجاجات التي 

تشهدها املدينة.
في السياق نفسه، أرسلت وزارة الدفاع األميركية 
ـــبـــنـــتـــاغـــون» وحـــــــدات مــــن الـــــقـــــوات املــســلــحــة  «ال
إلـــى منطقة الــعــاصــمــة واشــنــطــن ومـــدن أخـــرى، 
استعدادًا للتدخل لردع االحتجاجات املستمرة. 

عن مسؤول عسكري  «رويــتــرز»  وكالة  ونقلت 
ـــه إنـــــه تــــم نـــقـــل مــجــمــوعــة  رفـــيـــع املـــســـتـــوى قـــول
ـــــقـــــوات املــســلــحــة  عـــســـكـــريـــني يــــخــــدمــــون فـــــي ال
األمــيــركــيــة إلـــى منطقة الــعــاصــمــة واشــنــطــن، إال 
أنها لم تدخل بعد إلى املدينة ذاتها، بينما أوضح 
املــصــدر أن هــذه الــوحــدات تــم وضعها فــي حالة 

التأهب قصوى.
وأكـــد املــســؤول أنـــه ال تــوجــد حــالــيــا أي وحـــدات 
الــقــوات املسلحة داخــل حــرم البيت األبيض  مــن 
لضمان األمن في ظل االحتجاجات التي تجري 

أمام املقر الرئاسي.
وأفـــــاد املـــصـــدر بـــإشـــراك كـــامـــل قـــــوات الــحــرس 
الــوطــنــي فـــي دائـــــرة كــولــومــبــيــا، الــتــي تحتضن 
عناصر  استنفار  تــم  كما  واشــنــطــن،  العاصمة 
الشرطة العسكرية ووحدات الهندسة في املنطقة 

وهم في انتظار األوامر باالنتشار.
وذكــــر أنـــه تـــم إرســـــال عــنــاصــر لـــقـــوات الــحــرس 
الــوطــنــي مـــن 5 واليـــــات إلــــى واشــنــطــن لتعزيز 
وحداته التي تم انتشارها في املدينة حتى اآلن.  
وقـــال املـــســـؤول إن وزيـــر الـــدفـــاع، مـــارك إســبــر، 
ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة األركــــــــــان املـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــوات 
الــعــام،  مـــارك ميلي، واملــدعــي  الــجــنــرال  املسلحة، 
 يـــلـــيـــام بــــــار، ســيــتــابــعــون الــــتــــطــــورات مــــن مــقــر 

وزارة العدل.
وفي غضون ذلك أفادت قناة «CNN“، استنادا 
إلـــى 3 مــصــادر فــي الــبــنــتــاغــون، بــأنــه نــقــل 250 
بكارولينا  فــورت-بــريــغــي  قــاعــدة  مــن  عسكريا 

الشمالية إلى واشنطن.
وقالت إن هذه القوات يتوقع وصولها إلى املدينة 
أن مهامها تكمن في  بعد عــدة ســاعــات، مبينة 
ضمان األمن في شوارع العاصمة لكن من دون 
مــســاعــدة الــشــرطــة فــي احــتــجــاز املــشــاركــني في 

االحتجاجات.

مواقف دولية
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، جــــابــــت تــــظــــاهــــرات شــــارك 

وبـــــاريـــــس  أمــــــســــــتــــــردام  مـــــــدن  اآلالف،  فـــيـــهـــا 
ـــيـــة، تــنــديــدًا  ـــنـــدن واملــــــدن الــكــنــديــة واالســـتـــرال ول
 بـــالـــعـــنـــصـــريـــة وتــــضــــامــــنــــًا مــــــع احـــتـــجـــاجـــات

 الشعب األميركي.
وفــي املــواقــف الــدولــيــة؛ حــث األمـــني الــعــام ملنظمة 
األميركيني  غوتيريش،  أنطونيو  املتحدة  األمـــم 
على االحتجاج بشكل سلمي، كما دعا الزعماء 
والتحلي  لهم  لإلنصات  والسلطات  األميركيني 

بضبط النفس.
األمــم  باسم  املتحدث  وقــال ستيفان دوجــاريــك 
املـــتـــحـــدة، لــلــصــحــفــيــني، ”يـــجـــب اإلنــــصــــات إلــى 
بطرق سلمية  التعبير عنها  يتعني  لكن  املظالم، 
ويجب على السلطات أن تتحلى بضبط النفس 

في الرد على التظاهرات“.
وأضــاف: ”فــي الــواليــات املتحدة، كما هو الحال 
في أي بلد آخر، التنوع ثراء وليس تهديدا، لكن 
يتطلب  دولــة  أي  فــي  املتنوعة  املجتمعات  نجاح 

استثمارا هائال في الترابط االجتماعي“.
وبــخــصــوص اتــهــام الــشــرطــة بــاســتــخــدام الــقــوة 
املفرطة في مواجهة املحتجني، صرح دوجاريك 

بأنه يتعني التحقيق في جميع الوقائع.
الشرطة  قـــوات  إن  ”نــقــول دومـــا  قــائــال:  وأردف 
الــعــالــم بــحــاجــة لتلقي تــدريــب  فــي جميع أنــحــاء 
كــــاف عــلــى مــــراعــــاة حـــقـــوق اإلنــــســــان، كــمــا أن 
هناك ضرورة لالستثمار في الدعم االجتماعي 
أداء عملها  والنفسي للشرطة حتى تتمكن من 

كما ينبغي“.
ـــروســـيـــة مـــاريـــا  املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة ال
األميركية  االحتجاجات  على  علقت  زخــاروفــا، 
بالقول: ”ابــتــداء من أواخــر أيــار وأوائــل حزيران 
2020 تفقد الواليات املتحدة أي حق في توجيه 
أي مالحظات إلى أحد في الكرة األرضية بشأن 

قضايا حقوق اإلنسان“.
وأضـــــافـــــت زاخـــــــاروفـــــــا، تــعــلــيــقــا عـــلـــى تــعــامــل 
املشاركني  املتظاهرين  مع  األميركية  السلطات 
فــــي االحــــتــــجــــاجــــات ضــــد الـــعـــنـــصـــريـــة وعــنــف 
الشرطة في الواليات املتحدة: ”انتهى!، بدءا من 

هذه اللحظة ال يوجد لديهم هذا الحق“.
الصينية،  الخارجية  وزارة  بــاســم  املتحدث  أمــا 
تشاو لي جيان، فقال: ”نحن نتابع تطور الوضع 
األميركيني  ولـــدى  فلويد،  جـــورج  بــوفــاة  املتعلق 
من أصل إفريقي حق في الحياة ويجب حماية 
حقوقهم   . والتمييز العنصري لألقليات القومية 
هــو مـــرض مــزمــن فــي املجتمع األمــيــركــي، وقــد 
كــشــف الـــوضـــع الـــحـــالـــي مــــرة أخـــــرى عـــن شــدة 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري ووحـــشـــيـــة رجــــــال إنـــفـــاذ 
الــقــانــون، وضـــرورة حــل هــذه املسائل بالطريقة 

السلمية“.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت رئــيــســة وزراء نــيــوزيــلــنــدا، 
جاسيندا أرديــرن، إنها شعرت ”بالذعر“ لوفاة 
باحتجاجات  ورحبت  فلويد،  جــورج  األميركي 
التضامن معه في البالد، إال انها حذرت من عدم 

االستهانة بالتباعد االجتماعي.
ولــفــتــت أرديـــــرن إلـــى أن تــعــامــل بــالدهــا مــع هــذا 
ـــهـــجـــوم أوضـــــــح أن شـــعـــب نـــيـــوزيـــلـــنـــدا يــنــبــذ  ال
العنصرية والكراهية، مضيفة أنها تتفهم شعور 

املحتجني.

2020

لــلــتــغــيــر اآلن، فــفــي االســـبـــوع املــاضــي  آيــــل  إال أن هــــذا كــلــه 
أعــلــن الــرئــيــس تــرامــب ان الــواليــات املــتــحــدة لــن تعامل هونغ 
كــونــغ والــصــني بــمــعــزل عــن بعضهما بــعــد االن فــي شــؤون 
أســاســيــة عـــديـــدة مـــن أبـــرزهـــا الــتــجــارة وتــســلــيــم املــجــرمــني، 
 وفـــــي هـــــذا الــــغــــاء لـــلـــوضـــع الــــخــــاص الــــــذي كـــانـــت تــتــمــتــع بــه 

هونغ كونغ.
سبق ذلك بأيام إعالن وزير الخارجية ”مايك بومبيو“ أمام 
اعضاء الكونغرس األميركي بأن هونغ كونغ لم يعد باالمكان 
عــدهــا مستقلة عـــن الـــصـــني. جـــاء هـــذا اإلعـــــالن فـــي اعــقــاب 
تصريحات من بكني أفادت بأنها تخطط لفرض قانون االمن 
القومي الشامل، الذي تجرم بموجبه اي نشاطات انفصالية 
او تخريبية، عــلــى هــونــغ كــونــغ ويــعــد هـــذا أكــبــر الــتــجــاوزات 

جسامة على الحريات املدنية هناك حتى االن.

في شهر تموز 1997 وقعت بريطانيا والصني اتفاقًا يمنح 
األقــل، وقد  ملــدة 50 عامًا على   نسبيًا 

ً
هونغ كونغ استقالال

جــاء هــذا تتويجًا ملنافسة بني لندن وبكني على هــذه املدينة 
دامــــت اكــثــر مــن قــــرن. مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة كــانــت بريطانيا 
ان  الــعــام 1898، ولــو  قــد اســتــأجــرت معظم هونغ كونغ منذ 
التاريخ، ولكن الصني  الى ابعد من ذلك  تواجدها فيها يمتد 
ت 

ّ
بقيت تعد هونغ كونغ جزءًا ال يتجزأ من اراضيها وبذا حل

الــرؤيــتــني. هــكــذا تابعت  اتفاقية 1997 كــأرضــيــة وســط بــني 
املدينة ازدهارها كمركز مالي عاملي وبقيت تدير الكثير من 
شؤونها، في حني تولت الصني السيطرة على جانبي الدفاع 
والــعــالقــات الــخــارجــيــة، بيد ان تــدخــالت الــصــني  فــي شــؤون 

هونغ كونغ تواصلت وأخذت بالتزايد.
في العام 2014 اكتسبت الحركة املؤيدة للديمقراطية زخمًا 

وابدى الناشطون مقاومة لخطط الصني للتأثير في اختيار 
املسؤولني، وفي نهاية املطاف اجتذبت االحتجاجات اكثر من 
الحراك  الى شــوارع هونغ كونغ وسّمي ذلك  مليون شخص 

”حركة املظلة“.
 ولكنه عاد فتجدد في السنة املاضية 

ً
لم يدم هذا الحراك طويال

االشخاص  بترحيل  قانون يسمح  تمرير مشروع  قلقًا من 
الى الصني، إذ خشي املعارضون من ان يستغل القانون ضد 
الناشطني املعارضني لبكني. استمرت التظاهرات أشهرًا ولم 
تخل من اعمال عنف احيانًا وحدثت صدامات بني املحتجني 

وقوات الشرطة. 
في شهر ايلول املاضي استجابت رئيسة السلطة التنفيذية 
في هونغ كونغ وسحبت مشروع القانون، ولكن االحتجاجات 
ديمقراطية  تركز على مطالب  الى حركة  استمرت وتحولت 

أوسع وتواصلت عملية الكر والفر بني الجانبني.
خـــالل الــشــهــر املـــاضـــي، وفـــي تصعيد مــهــم جــديــد، سيطر 
مــشــرعــون مـــوالـــون لــبــكــني عــلــى الــهــيــئــة املتحكمة بــاالجــنــدة 
ضد  خطط  وضــع  على  نيتهم  وأعــلــنــوا  للمدينة  التشريعية 
االنــفــصــال. فــي حــديــث لــه امــــام الــكــونــغــرس األمــيــركــي يــوم 
تمثل  أنها  التحركات  تلك  بومبيو معلقًا على  قــال  االربــعــاء 
من وجهة نظره احدث حلقة في سلسلة االفعال الهادفة الى 
قد  التصريح  هــذا  وحريتها.  كونغ  هونغ  استقالل  تقويض 
تكون له اصــداء بعيدة األثــر على التجارة في قطب األعمال 
الـــعـــاملـــي هــــذا ألن وضــــع االســـتـــقـــالل الــنــســبــي كــــان يسمح 
باستثناء هونغ كونغ من التعرفات الجمركية التي تفرضها 

الواليات املتحدة على الصني.

في األيام األخيرة عاد املتظاهرون الى الشوارع وانتشر آالف 
من عناصر شرطة مكافحة الشغب عندما حاول املشرعون 
املـــؤيـــدون لبكني تــمــريــر قــانــون يــجــرم عـــدم احــتــرام النشيد 
مئات  على  القبض  والقي  كونغ،  هونغ  في  الصيني  الوطني 

املحتجني.
بيد أن هونغ كونغ ال تزال تتمتع رغم هذا كله بحق التظاهر 
املــرخــص مــن السلطة، ولــكــن االســتــاذة ”اليــنــيــت أونــــغ“، من 
انها ال تتوقع خروج تظاهرات كبيرة  جامعة تورنتو، تقول 

كسابقاتها. 
لقد نجحت هونغ كونغ على ما يبدو في احتواء موجة وباء 
كورونا، ولكن السلطات مددت فرض الحظر على التجمعات 
لثمانية اشخاص او اكثر، وهذا القرار سيحول ألول مرة دون 
احــيــاء ذكــرى ضحايا احـــداث ساحة تيانان مــني فــي 1989 
التي كانت تعد من شواهد استمرار العمل بمبدأ ”النظامني“. 
تقول االســتــاذة أونــغ أنها ال تــرى مخرجًا لهونغ كونغ رغم 
حــالن:  هــنــاك  النظرية  الناحية  فمن  والــغــضــب.  السخط  كــل 
القانون  مــشــروع  كونغ  فــي هونغ  املشرعون  يرفض  أن  أمــا 
املثير لسخط الشارع، أو أن تتدخل الواليات املتحدة. وملا كان 
املتحدة  الــصــني، والــواليــات  الــى جانب  املــشــرعــون منحازين 
منشغلة بأزمتها مع فايروس كورونا، فلن يكون من الواقعي 

انتظار تحقق أي منهما.  

1997
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اجمعت الورقة االصالحية التي تقدم بها 
املعهد العراقي لالصالح االقتصادي على 
االقتصاد  تقديم حلول شاملة ملشكالت 
الوطني، اذ وقفت عند مفصل مهم يمثل 
حــجــر الــــزاويــــة فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الــتــي 
تــنــشــدهــا الـــبـــالد وكــــان الصــــالح الــقــطــاع 
ــــعــــام واملـــخـــتـــلـــط والــــخــــاص  الـــصـــنـــاعـــي ال

حضور فاعل ضمن هذه الورقة. 
ـــشـــأن االقــــتــــصــــادي عــامــر  املـــخـــتـــص بـــال
تعاني  العراقية  «املصانع  ان  بــني  عيسى 
مــن الــتــوقــف او كــونــهــا مــصــانــع خــاســرة، 
الســـــبـــــاب عـــــديـــــدة مـــنـــهـــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــقــديــمــة املــســتــخــدمــة، واالعــــــداد الــكــبــيــرة 
للموظفني في القطاع العام، وضعف الدعم 
وخصوصا  الصناعي  للقطاع  الحكومي 
بكميات  مايتعلق  ومنها  الخاص  القطاع 
واســـــعـــــار املـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــطـــيـــة وتـــعـــرفـــة 
التجهيز،  واستمرارية  الكهربائية  الطاقة 
ـــى مــتــطــلــبــات االقــــــراض، فضال  اضـــافـــة ال
الــقــوانــني ومنها  فــي تطبيق  الضعف  عــن 
قانون حماية املنتج الوطني، وعدم تفعيل 
قانوني حماية املستهلك وحماية املنافسة 

ومنع االحتكار».

املنتج املحلي
واضـــــــاف ان «الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة تــعــانــي 
املستوردة على  للبضائع  الكبير  االغــراق 
حساب املنتج املحلي وباسعار ونوعيات 
الصناعية  الشركات  وتقييد  منخفضة، 
الــحــكــومــيــة بــالــقــوانــني والــتــعــلــيــمــات الــتــي 
ــتــي تــعــطــل العمل  تــصــدرهــا الــحــكــومــة وال
بــقــانــون الــشــركــات الــعــامــة رقــم 22 لسنة 
وطــنــيــة  مــنــتــجــات  وجــــــود  وعــــــدم   ،1997

واسعة التنوع».  
الورقة االصالحية  ان  الى  واشــار عيسى 
االقــتــصــادي  لــالصــالح  الــعــراقــي  للمعهد 
ركزت على الضعف الكبير وعدم التنفيذ 
الــفــعــلــي لـــخـــطـــوات دعــــم الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بــجــمــيــع نـــشـــاطـــاتـــه وخــــاصــــة االنــتــاجــيــة 
والــخــدمــيــة والــســيــاحــة الــداخــلــيــة، وطالبت 
التنسيق الصناعي  بتفعيل عمل مجلس 
الــصــنــاعــيــة لتنسيق  الــســتــراتــيــجــيــة  وفـــق 
املختلفة  الــقــطــاعــات  بــني  الــتــكــامــل  عملية 
الــطــاقــة) بما  قــطــاع  الصناعي،  (الـــزراعـــي، 
يتضمنه من إدارة املوارد املتاحة وتبادل 
املـــــواد األولـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة بـــني الــجــهــات 
والــخــاص  الــعــام  الــقــطــاع  مــن  التصنيعية 
ـــتـــزام بــهــذه اآللـــيـــة ومــعــالــجــة  ومــتــابــعــة االل

املعوقات لتحقيق االهداف املطلوبة».

الرسوم الجمركية
ولفت الى «التركيز على إعفاء الصناعيني 
األولية  املــواد  على  الجمركية  الرسوم  من 
الــتــي يستخدمونها فــي اإلنــتــاج وملـــدة ال 
للبدء  لتشجيعهم  10ســـنـــوات  عـــن  تــقــل 
بتشغيل املعامل املتوقفة منذ عام 2003، 
تــأســيــس وتسجيل  إجـــــــراءات  وتــبــســيــط 
املــصــنــع ابــــتــــداًء مـــن تــخــصــيــص األرض 
وحتى آلية دفع الرسوم والتي يفترض ان 
تتم  من خــالل املــصــارف، وكذلك تطبيق 

بـــرنـــامـــج الـــكـــتـــرونـــي وفـــــق مـــبـــدأ الـــنـــافـــذة 
ـــــزام  ــــواحــــدة ومـــرتـــبـــط مـــع الـــــــــوزارات وال ال
جميع الــوزارات بمنح املوافقات الكترونيا 
وفــــق الـــبـــرنـــامـــج ضــمــانــا لــســرعــة انــجــاز 
معاملة التأسيس من قبل املديرية العامة 
للتنمية الصناعية على ان ال تتجاوز مدة 
الحصول على االجــازة سبعة أيــام  كحد 

اعلى».
بالكميات  الصناعيني  «دعــم  وحــض على 
املدعومة  وبــاألســعــار  الــوقــود  مــن  الكافية 
وبــنــســبــة 50بــاملــئــة مــن الــســعــر مــع زيـــادة 
نسبة الدعم في حال اشتغال املصنع 24 
ســاعــة عــمــل فــي الــيــوم وتــقــديــر حاجتهم 
من خالل التنمية الصناعية كذلك دعمهم 
في تقليل سعر تعرفة الطاقة الكهربائية 
واســتــمــراريــة الــتــجــهــيــز، وتــمــكــني الــقــطــاع 
الصناعي الخاص من ادارة املدن الصناعية 
من  قبل املستثمرين املحليني في ضوء 
كل  وتسهيل  والعاملية  العربية  الــتــجــارب 
ما يتعلق بهذا الجانب على ان يتم البحث 
عــن وســيــلــة لــتــمــويــل إكــمــال تنفيذ املــدن 
فضال  والجديدة،  التنفيذ  قيد  الصناعية 
عن تقديم التسهيالت للمنتجني املحليني 
لالفادة  املنتجات  تصدير  من  لتمكينهم 
من دعم التصدير والقروض التي يقدمها 
صـــنـــدوق الــتــصــديــر، وتــشــكــيــل  مجلس 
إحـــالل الــــــواردات يــضــم الــــــوزارات املعنية 
والساندة لتحديد املستوردات التي يمكن 
الــطــاقــات  تــوفــيــرهــا ضــمــن  أو  تصنيعها 
القطاع  فــي مصانع  املتوفرة  واإلمــكــانــات 
العام والخاص واملختلط  وتوسيعها من 
خالل اقامة مصانع جديدة ووضع خطة 
االســتــيــرادي  املــنــهــاج  مــن  لحذفها  زمنية 

والذي يعد من قبل وزارة التجارة».

املشاريع الستراتيجية
و نبه الــى ان الورقة شــددت على السماح 
للصناعيني باستغالل املساحات الفائضة 
إلقامة مشاريع صناعية او تجارية مدرة 
دون  التخصص  عــن  النظر  بغض  للربح 
التأثير على املصنع األساس وبما يضمن 
عمل جميع املــشــاريــع وفــق آلــيــة وأهـــداف 
وتــتــولــى وزارة  املــعــنــيــة،  الــشــركــة  تضعها 
الستراتيجية  املــشــاريــع  تنفيذ  الصناعة 
اآلتــيــة وفـــق بــرنــامــج زمــنــي صـــارم ودعــم 
الــــوزراء وتشكيل  مطلق مــن قبل رئــاســة 
لــكــل  صـــــالحـــــيـــــات  ذات  مـــهـــنـــيـــة  هـــيـــئـــة 
البتروكيمياويات  اهمها  والــتــي  مــشــروع 
الشراكة  إمكانية  مع  البصرة  في  الجديد 
وتسويق  والتشغيل  والتنفيذ  بالتمويل 
الرصينة  الدولية  الشركات  مــع  املنتجات 
ضــمــن ذلــــك مـــن خــــالل االتـــفـــاق الــعــراقــي 
الصيني، والبــد من االســراع والنجاح في 
والصلب  للحديد  العامة  الشركة   تشغيل 
في خور الزبير بأي شكل وأســرع وقت، 
والــتــشــغــيــل بــالــطــاقــات الــقــصــوى ملصانع 
اســـمـــدة خـــور الــزبــيــر وتــوجــيــه جـــزء من 
انــتــاجــه لــلــتــصــديــر، وكـــذلـــك الــتــحــالــف مع 
شــــركــــات دولــــيــــة إلنــــشــــاء الـــخـــط الــثــانــي 
خور  في  (الــيــوريــا)  الكيمياوية  لألسمدة 

الزبير ألغراض التصدير».  

حماية املنافسة
ـــــى «ضـــــــــرورة تــشــكــيــل مــجــلــس  ولـــفـــت ال
حماية املستهلك ومجلس حماية املنافسة 
الــقــانــون  مــهــامــهــمــا وفـــق  والـــبـــدء بتنفيذ 
لتقييم  الـــجـــوالـــة  ـــفـــرق  ال والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
املــنــتــجــات املــتــداولــة فــي االســــواق واتــخــاذ 
االجراءات وفق القانون، وإقامة مختبرات 

فــحــص عــنــد املــنــافــذ الـــحـــدوديـــة لــضــمــان 
املــســتــوردات وعــدم اعتماد  فحص جميع 
من  والتأكد  التفتيش  عند  كبديل  القوائم 
قوانني  ملنفذي  حماية  وتوفير  البضائع، 
وحماية  املستهلك  وحماية  املنتج  حماية 
ــقــانــون ضد  املــنــافــســة واســـتـــخـــدام قـــوة ال
اي تـــدخـــل فــــي عـــمـــل مـــســـؤولـــي املــنــافــذ 
الصناعات  تفعيل  عن  الــحــدوديــة، فضال 
االســتــخــراجــيــة الــتــي تتوفر مــواردهــا في 
بديال  التحويلية  الصناعات  العراق ودعم 
عن املــوارد النفطية، اذ ان وفق الدراسات 
الــعــراق اكثر من 100 مــادة يمكن  يمتلك 
تحقق  مــنــهــا  مـــــادة  و30  اســـتـــخـــراجـــهـــا، 

موارد سريعة».

املشاريع الصغيرة
وقـــــال ان «االصــــالحــــات الـــتـــي تـــقـــدم بها 
املـــعـــهـــد تــضــمــنــت دعـــــم وتـــمـــكـــني جــمــيــع 
شـــركـــات الـــقـــطـــاع املــخــتــلــط لــتــتــمــكــن من 
االنـــتـــاج والــتــســويــق بــطــاقــاتــهــا الــقــصــوى 
بــاعــتــبــارهــا  منتجاتها  وزيـــــادة  ولــتــنــويــع 
االنـــمـــوذج املــســتــهــدف بــتــحــول الــشــركــات 
الــــعــــامــــة الــــــى مـــســـاهـــمـــة والـــــشـــــراكـــــة بــني 
ـــقـــطـــاعـــني الــــعــــام والــــــخــــــاص، واعـــتـــمـــاد  ال
مــبــدأ املــنــافــســة بــني الــشــركــات واملــصــانــع 
بالعمل  املتمثلة  إنجازاتها  في  الحكومية 
بطاقاتها القصوى لتكون رابحة، وتبديل 
االدارات الفاشلة، مع مراعاة امليزة النسبية 
جميع  مــع  التنسيق  يتم  مــحــافــظــة،و  لكل 
االستثمار  لتنشيط  املصلحة  اصــحــاب 
في املشاريع الصغيرة واملتوسطة وحتى 
البصرة  فــي  الـــورق  معامل  مثل  الكبيرة 
الحرفية وبالتناغم  وميسان بما في ذلك 

مع القطاع السياحي».

تــتــطــلــع غـــرفـــة تـــجـــارة بـــغـــداد الــى 
العالقة  ذات  الجهات  مــع  الــتــعــاون 
لتحقيق تعدد حقيقي في املوارد 
من خالل استثمار فعلي للثروات 
الطبيعية املوزعة في اغلب مناطق 
الـــبـــالد.  وذكــــر بــيــان صــحــفــي ان 
رئــيــس الــغــرفــة فــــراس الــحــمــدانــي 
الى  الى وضع خطة تهدف  يتطلع 
الستثمار  املناسبة  اآلليات  وضع 
مع  بــالــتــعــاون  الطبيعية  ـــثـــروات  ال
املتخصصني  االقــتــصــاد  خـــبـــراء 
لــتــبــنــي  الـــعـــالقـــة،  ذات  والـــجـــهـــات 
افــضــل ســبــل اســتــثــمــار الـــثـــروات 
وجعلها ساندا حقيقيا لتوجهات 
تعدد املوارد التي ينشدها العراق.

تنمية مستدامة
وذكـــــر الــبــيــان ان الــحــمــدانــي اكــد 
ــــثــــروات في  «امـــكـــانـــيـــة تــوظــيــف ال
تحقيق تنمية مستدامة، الفتا الى 
امــكــانــيــة جــعــل الـــثـــروات عــالجــات 
ــــالمــــراض االقـــتـــصـــاديـــة  نـــاجـــعـــة ل
ونقص  البطالة  ملشكالت  وحلوال 

االنتاج املحلي». 
وقال ان ”املتتبع لواقع الثروات يجد 
ان الفوسفات يتركز في محافظة 
االنـــبـــار غــــرب الـــبـــالد بــاحــتــيــاطــي 
يـــالمـــس 10  مـــلـــيـــارات طــــن، في 
حــــني تـــجـــد الـــكـــبـــريـــت مــــــوزع بــني 

واالنبار  الدين  صــالح  محافظتي 
مليون  يزيد عن 600  باحتياطي 
طن، فضال عن وجــود الرصاص 
في محافظتي السليمانية ودهول 
يقدر  وباحتياطي  العراق  شمالي 

بـ 50 مليون طن ”. 

الثروة النفطية
واشـــار الــى ان «الــعــراق لديه ثــروة 
مــعــدنــيــة هــائــلــة الـــى جــانــب الــثــروة 
 ٪  80 مــــن  اكـــثـــر  ان  اال  الــنــفــطــيــة 
كما  مستثمرة،  غير  املــعــادن  مــن 

ــفــلــســبــار تــتــركــز في  ال ان رمـــــال 
مـــحـــافـــظـــة الــــنــــجــــف بـــاحـــتـــيـــاطـــي 
طن،  مليون   2.3 يــالمــس  اجمالي 
وصـــوال الــى الــحــديــد الـــذي يتركز 
وجوده في محافظة االنبار غربي 
الـــبـــالد وتـــأتـــي الــتــقــديــرات االولــيــة 
لالحتياطي بارقام تصل الى نحو 

60 مليون طن . 

كبريتات الصوديوم
ونــقــل الــبــيــان عــن الــحــمــدانــي قوله 
ان «الثروات ال تقف عند هذا الحد 

بــــل نـــجـــد كـــبـــريـــتـــات الـــصـــوديـــوم 
الى 22 مليون  وباحتياطي يصل 
طــن تــتــركــز فــي مــحــافــظــة صــالح 
الدين ، وكذلك النحاس الذي اختار 
باحتياطي  السليمانية  محافظة 
الثروات  ان استثمار  كبير». واكد 
وفـــق خــطــط ســتــراتــيــجــيــة ينهض 
العراق سوقا  باالقتصاد ويجعل 
عاملية وهذا امر ممكن حني تتوفر 
الذي  الهدف  لبلوغ  الوطنية  االرادة 
يحقق طموحات املجتمع ويضمن 

حقوق االجيال القادمة.

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط امــس 
الــثــالثــاء، مــع تــرقــب املتعاملني 
لـــيـــروا مـــا إذا كــــان مــنــتــجــون 
تمديد  عــلــى  سيتفقون  كــبــار 
تخفيضاتهم الضخمة لإلنتاج 
لـــدعـــم األســــعــــار فــــي اجــتــمــاع 
ـــعـــقـــد فـــــي وقـــت  افــــتــــراضــــي ُي
الحـــق مـــن األســـبـــوع الـــجـــاري.

لخام  اآلجلة  العقود  وصعدت 
برنت 0.94 باملئة أو ما يعادل 
دوالر   38.68 إلـــى  ســنــتــا   36
للبرميل بحلول الساعة 0630 

بتوقيت غرينتش.
لــخــام  اآلجـــلـــة  الــعــقــود  وزادت 

ــــوســــيــــط  غـــــــــرب تـــــكـــــســـــاس ال
ما  أو  بــاملــئــة   0.73 األمــيــركــي 
 35.70 إلـــى  سنتا   26 يــعــادل 

دوالر للبرميل.
إلــى مثليه على  وارتــفــع برنت 
الفائتة  الستة  األســابــيــع  مــدى 
البلدان  بفضل خفض منظمة 
ـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــك)  املـــــصـــــدرة ل
وحــلــفــاء مـــن بــيــنــهــم روســـيـــا، 
املـــجـــمـــوعـــة املــــعــــروفــــة بـــاســـم 

أوبك+، لإلمدادات.
ـــــكـــــن بــــــرنــــــت وخــــــــــــام غـــــرب  ل
الــــوســــيــــط مـــــا زاال  تـــكـــســـاس 
باملئة   40 بــنــحــو  منخفضني 

منذ بداية العام الجاري.
وقال فيفيك دهار محلل السلع 
األولـــيـــة لـــدى بــنــك الــكــومــنــولــث 

”الـــقـــصـــة بــأكــمــلــهــا تــتــمــحــور 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر حــــــول خــفــض 

اإلمدادات وتعافي الطلب».
ويــدرس منتجو أوبــك+ تمديد 
خــفــض إنــتــاجــهــم بـــواقـــع 9.7 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــا، أي 
اإلنتاج  من  باملئة  نحو عشرة 
الــعــاملــي، إلـــى يــولــيــو/ تــمــوز أو 
اجــتــمــاع  فــــي  آب،  أغـــســـطـــس/ 

ُيعقد عبر االنترنت.
رئــيــس  مــــويــــا  إدوارد  وقـــــــال 
أبــــحــــاث الـــســـلـــع األولـــــيـــــة لـــدى 
ســيــتــي “مــــن املـــرجـــح بــشــدة، 
أوبـــــــك+  تـــــمـــــدد  أن  احـــــتـــــمـــــال 
أول  اإلنــتــاج حتى  تخفيضات 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول، مــع اإلعــــداد 
الحني  ذلــك  قبل  اجتماع  لعقد 
الخطوات  قــرار بشأن  التــخــاذ 

التالية.
وبــمــوجــب خــطــة أوبـــــك+ الــتــي 
جرى االتفاق عليها في أبريل /

نيسان، فإن الخفض القياسي 
من املقرر أن يستمر في مايو/ 
أيار ويونيو /حزيران، على أن 
يــجــري تــقــلــيــصــه إلــــى خفض 
بواقع 7.7 مليون برميل يوميا 
تموز حتى  يوليو  من  اعتبارا 

ديسمبر/ كانون األول. 
ــبــنــك  وقـــــــال مـــحـــلـــلـــون لــــــدى ال
”روسيا  آي.إن.جـــي  الهولندي 
في  الــرئــيــســة  العقبة  ســتــكــون 
أن  املستبعد  تــمــديــد، ومــن  أي 
توافق على أي تمديد يتجاوز 

شهرين“.

ال شــــك ان االحــــــــداث املـــتـــســـارعـــة الــــيــــوم تــلــقــي بــظــاللــهــا 
بــشــكــل او بـــآخـــر عـــلـــى مــجــمــل الـــفـــعـــالـــيـــات واالنـــشـــطـــة 
 االقتصادية، فتحرك القوات االميركية في منطقة الخليج 
والـــشـــرق االوســـــط عــمــومــا، واالحــــــداث فـــي دول الـــجـــوار، 
قادت  والعسكرية  الجيوسياسية  املتغيرات  من  وغيرها 
ــعــراق،  الـــى الــتــأثــيــر فــي ســيــر الــنــشــاط االقــتــصــادي فــي ال
خــصــوصــا ان الــعــراق بــعــد 2017 والــقــضــاء عــلــى داعــش 
اعمار  واعــادة  الخدمات  بواقع  للنهوض  االرهابي يخطط 

املناطق املحررة.
وهذان القطاعان تحديدا لو نظرنا اليهما قطاع الخدمات، 
وقطاع البناء والتشييد يعدان من القطاعات الجاذبة للعمل، 
ويفترض اذا ما خطط لهما ان يعمال على امتصاص اعداد 
ليست بالقليلة من االيدي العاملة العاطلة عن العمل، ولكن  
 الــتــســاؤل، هــل تخطط الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــعــال لتحقيق 
هــذا      الهدف؟ ومن خالل استقرائنا للواقع وملجريات 

االحداث.
ومن خالل القاء نظرة متعمقة في املؤشرات االقتصادية 
لعامي 2017 , 2018 نستشف ان السياسات االقتصادية 
ــــم تــتــغــيــر كـــثـــيـــرا عــن  فــــي الـــــعـــــراق ل
ســابــقــاتــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
فــــاملــــوازنــــة املـــالـــيـــة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا 
ال تـــــزال بـــدائـــيـــة مــــوازنــــة بـــنـــود، وال 
تــزال حتى فــي 2019 مــوازنــة مثقلة 
بالديون والعجز املالي، وال تزال فقرة 
تنمية االقاليم، فقيرة بتخصيصاتها 
املـــالـــيـــة، نــاهــيــك عـــن الــتــخــصــيــصــات 
ــــــيــــــة الـــــخـــــجـــــولـــــة لــــلــــقــــطــــاعــــات   املــــــال
الــجــاذبــة للعمل (زراعــــة , صــنــاعــة , 
تجارة .....)، وال تزال بيئة االستثمار 
رؤوس  الجــــــــتــــــــذاب  مـــــهـــــيـــــأة   غـــــيـــــر 
امـــــوال حــقــيــقــيــة بــالــرغــم مـــن جميع 
الــتــي قــامــت بها حكومتا  املــحــاوالت 
الــــســــيــــد الـــــعـــــبـــــادي والــــســــيــــد عـــــادل 
عـــبـــد املــــهــــدي خـــصـــوصـــا مــــع دول 
ـــــجـــــوار االقــــلــــيــــمــــي، وحــــســــب اخـــر  ال
 تــــقــــريــــر ملــــــؤشــــــرات بـــيـــئـــة االعــــمــــال 

(doing Business)
ـــعـــراق فـــي املــرتــبــة (165)  ال ال يــــزال 
دوليا، والسبب في ذلك يعود الى اآلفة 
التقليدية وهي الفساد املالي واالداري 
 املـــضـــطـــرد، واالربـــــــــاك الـــســـيـــاســـي , 
فــهــذه االســبــاب وغــيــرهــا شكلت وال 
الــنــهــوض بــالــواقــع االســتــثــمــاري  تـــزال تشكل عقبة امـــام 
 في الــعــراق، اضــف الــى ذلــك ان االقتصاد العراقي ال يزال 
 يــعــتــمــد وبــنــســبــة 87 بـــاملـــئـــة مــــن إيــــــراداتــــــه عـــلـــى انـــتـــاج 
 وتــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام ، فــهــو اقــتــصــاد ريـــعـــي احــــادي 
باملئة   45 نسبته  مــا  النفطي  الــقــطــاع  يشكل  اذ   الــجــانــب، 
 مـــن اجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي الـــعـــراقـــي وهـــــذا يـــؤشـــر الــى 
 اســـتـــمـــرار وجــــــود خـــلـــل بـــنـــيـــوي فــــي هــيــكــل االقـــتـــصـــاد 

العراقي.
وهناك الكثير من املؤشرات التي ال يسع ذكرها هنا، فهل 
املؤثرات الخارجية والداخلية املحيطة باالقتصاد العراقي 
اي  االقتصادي  الواقع  على  بظاللها  تلقي  من  الهش هي 
بمعنى اخر هل املتغيرات الخارجية هي املؤثرة ؟ او ان سوء 
واالداري  املالي  الفساد  نسب  وارتفاع  والتخطيط  االدارة 
التي  الحكومات  جميع  تتحملها  التي  املاضي  وتراكمات 
جاءت بعد 2003 هي من جعلت االقتصاد العراقي مولدًا 

لالزمات.
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ال يوجد وقت الستعادة االسئلة االولى أفضل من االزمات التي تهدد الوجود وتدفع 
الــــــــى إجراءات تدمر االيقاع اليومي للحياة الذي نكتشــــــــف فجــــــــأة جماله بعدما كان 
الجميع يفكر في كســــــــره، أزمة عامة مثــــــــل وباء كورونا يمكنها ان تعرض لنا كيف 
تجاهل البشــــــــر عبر التاريخ االخطار التي تحولت الــــــــى كوارث أطاحت بالحضارات 
وأبــــــــادت األمم، يظهر لنا هذه االيــــــــام ان كثيرا من البشــــــــر ال يمانعون من املخاطرة 
بوجودهم مقابل اســــــــتمرار ايقاع حياتهــــــــم اليومية او حريتهم عبر رفض النصائح 

الطبية.
لقــــــــد عظمت اآلداب والفنون والفلســــــــفة شــــــــأن الحرية حتى اذا اقتربــــــــت من التمرد 
املزاجي ولذلك ليس من الســــــــهل توجيه نقد رصني يتجاوز التخويف املباشــــــــر ملن 
يتمرد على النصائح الطبية فقد تمرد البشر في الغرب مثال خالل ستينيات القرن 

املاضي على قيم املجتمع ووصايا االباء حتى في ما يتعلق بالنظافة الشخصية.
لنتذكــــــــر هنــــــــا إن االقامة االلزامية في مكان محدد وتحديــــــــد الحركة هي في االصل 
عقوبة إن لم تكن بقرار شخصي لدوافع ذاتية وهو سلوك نادر يعيشه افراد قالئل 
وهــــــــم اما زهاد او اثرياء اتخذوا قرار العزلة بحرية، املتمردون 
إذن يحتفظون بهذا االصل بمخاطرة كبيرة ويصعب عليهم 

تقبل الحقيقة التي تهدد هذا االصل.
نقــــــــد املتمرديــــــــن على النصائــــــــح الطبية ومهاجمتهم ســــــــهلة 
ومريحــــــــة ملــــــــن يريد البحــــــــث عمن يحملــــــــه مســــــــؤولية تزايد 
االصابات، لكن تفكيك سلوك التمرد وفهمه هو املهمة الشاقة 
ليس بســــــــبب الصعوبــــــــات العلمية وانما خوفــــــــا من الحقائق 
وبالتالي من املسؤولية عن وجود فئة ال تهتم باملرض واملوت 

وال تثق بالتوجيهات الطبية والحكومية واالعالمية.
الرافضــــــــون لاللتــــــــزام بحظــــــــر التجــــــــوال ونصائــــــــح التباعــــــــد 
االجتماعــــــــي كانــــــــوا بيننا دائمــــــــا وهم ال يلتزمــــــــون بالقوانني 
والنصائح في الســــــــكن والعمل ويتدبــــــــرون حياتهم بالتمرد 
الذي لشــــــــيوعه صار مستقرا ومصانا اجتماعيا نظرا لعجز 
الســــــــلطة عن ايجاد البدائل القانونية لتســــــــيير معيشة هؤالء 
املواطنني، هذا الوضع او نمط العالقة بني املواطنني والســــــــلطة 

يهدد موقع الحقيقة بكل أشكالها في املجتمع.
ينظــــــــر من يتمرد للبقاء على قيد الحياة الى كل ســــــــلطة بعني 
الريبة وهو غالبا ال يحترم املختصني حتى لو قدموا أنفسهم 
كأنبيــــــــاء معاصرين يعدون بالفــــــــردوس ويهددون بالجحيم 
بحســــــــب االلتــــــــزام بتعاليمهــــــــم ونصائحهــــــــم التــــــــي يريدون 
تكريســــــــها كشــــــــريعة ثابتة للبشر، املختصون هؤالء ليســــــــوا علماء وانما مهنيون 

يقدمهم االعالم في وجباته على مدار الساعة الى حد االستهالك.
االنســــــــان الذي يعيش بســــــــبب تمرده ينظر الى املختصني بوصفهم ســــــــبب بؤسه 
فيتجاهــــــــل حقائقهــــــــم، ألنه يفتــــــــرض انهم يشــــــــاركون فــــــــي ادارة االقتصاد واالمن 
والتعليــــــــم والخدمــــــــات واالعالم وغيرها مــــــــن القطاعات، واملتمرد يجــــــــد ان كل هذه 
القطاعــــــــات تتجاهلــــــــه او تعمل ضــــــــده او ال تفي بوعودها له، فلمــــــــاذا يخضع لها؟!.
الشــــــــك بالسلطة (سياســــــــية او صحية او اقتصادية) تدفع باملتمرد الى تجاهل كل 
الحقائق التي تصدرها عنها، ووصل الشــــــــك فــــــــي بعض املجتمعات الغربية الى حد 
ظهور جماعات ترفض اللقاحات مثال، انعدام الثقة هذا نتاج عقود من السياســــــــات 
الخاضعــــــــة للربحيــــــــة االقتصاديــــــــة واالنتخابيــــــــة التي اســــــــتهلكت فيها الشــــــــركات 
واالحــــــــزاب كل رصيد الثقــــــــة لدى املواطن الذي قد يرى في اجــــــــراءات مواجهة الوباء 
تمرينا سياسيا للحد من حريته مستقبال وإلدارة املجتمع بالحد االدنى من البشر 

فإذا انتهى الوباء لم يجد له مكانا في العالم.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

لهذا  الــدعــوة  اتخذته  الــذي  املــســار  وألهمية 
الـــحـــوار ، فـــان مــن الـــضـــروري االشـــــارة ملا 
تحمله مــن دالالت وآثـــار على الــحــوار ذاتــه 
البحث  االعتبار خالل  البد من اخذها في 
فـــي الــقــضــايــا املـــطـــروحـــة . انــبــثــقــت فــكــرة 
الــــحــــوار الــســتــراتــيــجــي هـــــذه بـــعـــد حــدثــني 
كــبــيــريــن أمــنــيــني مــهــمــني، اولــهــمــا تــطــويــق 
مجموعة مسلحة املدخل الرئيس للسفارة 
االمــيــركــيــة فــي املــنــطــقــة الــخــضــراء بــبــغــداد 
ثـــم الـــقـــيـــام بــــاضــــرام الـــنـــار فـــي واجــهــتــهــا 
 ، ذلــك  بعد  واالنسحاب  الرئيسة  وبوابتها 
الــذي راح ضحيته  املطار  وثانيهما حــادث 
الــجــنــرال االيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي وابـــو 
الحشد  هيئة  رئيس  نائب  املهندس  مهدي 
الثاني املاضي  الثالث من كانون  وذلــك في 
اي بــعــد ثــالثــة ايــــام مــن حــادثــة الــســفــارة . 
وبسبب ذلك وجهت دعوة الى البرملان لعقد 
 في الخامس من 

ً
جلسة طارئة وعقدت فعال

الشهر ذاته أي بعد يومني من حادثة املطار 
، وكانت الجلسة موضع جدل، اذ قاطعتها 
الكتل الرئيسة للكيانات السياسية الكردية 
ذلك  رغــم   ، اتــخــذت  الجلسة  لكن  والسنية 
، قــــرارًا – ولــيــس تــشــريــع قــانــون – يدعو 
حكومة تصريف االعمال املستقيلة للطلب 
من واشنطن سحب قواتها العسكرية من 
الــعــراق . وفــي الــيــوم الثاني مــن اتــخــاذ هذا 
الــقــرار اي فــي الــســادس مــن الشهر نفسه 
السفير  املستقيل  الحكومة  رئــيــس  ابــلــغ   ،
االمــــيــــركــــي لـــــدى الـــــعـــــراق (مـــاثـــيـــو تـــولـــر) 
ضرورة انسحاب القوات االجنبية ، و اشار 
وتداعياتها  الحالية  االوضـــاع  خــطــورة  الــى 
املحتملة ، وذلك كما جاء في البيان الصادر 
عن مكتب رئيس الحكومة املستقيل . وفي 
الــيــوم ذاتــه هــدد الرئيس االمــيــركــي دونالد 
ترامب العراق (بفرض عقوبات على العراق 
اذا طالب برحيل القوات االميركية بطريقة 
غير ودية ) .ومع تصاعد التوتر والتجاذب 
بني بغداد وواشنطن ، طالب رئيس الحكومة 
 ، الثاني  كانون  من  الثامن  في   ، املستقيل 
وزير الخارجية االميركية بومبيو (بارسال 
آليات تطبيق قرار  الــعــراق لوضع  الــى  وفــد 

القوات  النسحاب  الداعي  العراقي  البرملان 
الــعــراق  مــن   ، االمــيــركــيــة  ، ومنها  االجنبية 
كــمــا جـــاء فـــي الــبــيــان الـــصـــادر عـــن مكتب 
رئيس الحكومة املستقيل . ولم يتأخر رد 
واشنطن على هذا الطلب كثيرًا ،اذ وجهت 
الـــى الــحــكــومــة املــســتــقــيــلــة بــعــد يــومــني من 
الثاني  العاشر مــن كــانــون  ، اي فــي  طلبها 
مذكرة عبرت فيها عن (رفضها مناقشة 
هــــذه الــقــضــيــة ، اي انــســحــاب قــواتــهــا من 
العراق ) . ولتأكيد مضمون املذكرة بشكل 
اوضـــــح قـــالـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
بيان  في  اورتيغوس)  (مورغان  االميركية 
رسمي (ان اي وفد نتوجه به الى بغداد في 
هذه املرحلة سيكون مكلفًا فقط بمناقشة 
افـــضـــل وســيــلــة العــــــادة تــأكــيــد شــراكــتــنــا 
الــســتــراتــيــجــيــة ولــيــس مــنــاقــشــة انــســحــاب 
قــواتــنــا ) .وهــكــذا ، وفـــي ظــل وســيــاق هــذه 
الــتــطــورات لـــالحـــداث وتــأثــيــراتــهــا ، وكــذلــك 
 ، التجاذبات بني واشنطن وبــغــداد  في ظل 
وبني واشنطن وطهران وانعكاساتها على 
االوضــــاع فــي الــعــراق ... ســيــجــري الــحــوار 
الــســتــراتــيــجــي املــنــتــظــر مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــجــاري . وفــي ضــوء الحرص الــذي تبديه 
واشنطن والترحيب الذي عبرت عنه بغداد 
الــدعــوة للحوار ، فــان مــن املتوقع ان  بــهــذه 
بني  الشراكة  لعالقات  معمق  بحث  يجري 
ابـــريـــل 2003  ــبــلــديــن مــنــذ 9 نــيــســان –  ال
وخاصة ما بعد انسحاب القوات االميركية 
تــنــفــيــذًا   2011/  12/  31 فـــي  الــــعــــراق  مـــن 
في  البلدين  بــني  املبرمة  االمنية  لالتفاقية 
تشرين الثاني – نوفمبر 2008 ، والسيما 
مـــا بــعــد احـــتـــالل داعــــش فـــي 10 حــزيــران 
الــســتــراتــيــجــي  ـــحـــوار  ال أنَّ  شـــك  .ال   2014
الـــذي سينطلق ابـــتـــداًء، مــن الــرغــبــة الــجــادة 
عبرا  الــتــي  واالمــيــركــي  الــعــراقــي  للجانبني 
في  والتصريحات  املواقف  بمختلف  عنها 
للحوار  املطروحة  القضايا  وحــل  مناقشة 
منهما  لكل  الخاصة  املصالح  مــن  انطالقًا 
بينهما، بعيدًا عن  املشتركة  ومن املصالح 
االنفعالية  واملـــواقـــف  والــشــعــارات  التشنج 
ــبــلــديــن املــتــفــاوضــني  ، ســيــتــوصــل وفـــــدا ال

البلدين  ملصلحة  ايــجــابــيــة  مــخــرجــات  الـــى 
واالميركي.  العراقي  شعبيهما  ومصلحة 
وبــالــطــبــع فـــان مـــراعـــاة كـــل طـــرف ملصالح 
ــــحــــوار بــشــأنــهــا بـــروح  وهـــمـــوم شــعــبــه وال
الشراكة الودية، ستوفر كل عوامل النجاح 
للحوار والتفاوض التي من شأنها ان تبدد 
املـــواقـــف الـــحـــذرة والــســلــبــيــة الــتــي يتخذها 
الــســتــراتــيــجــيــة بني  الـــعـــالقـــة  ازاء  ــبــعــض  ال
الحوار  سيؤطر  ما  إنَّ  واهميتها.  البلدين 
ويـــحـــدد مـــســـاره مــنــذ الـــبـــدء هـــو (اتــفــاقــيــة 
االطار الستراتيجي (صوفا) ) املوقعة بني 
البلدين في 17/ 11 / 2008 واالنطالق من 
الحادي عشر  للقسم  الختامية/  (االحــكــام 
مــنــهــا الــــذي تــنــص فــقــرتــه الــثــانــيــة عــلــى أنَّ 
لم  ما  املفعول  (تظل سارية  االتفاقية  هــذه 
يقدم اي من الطرفني اخطارًا خطيًا للطرف 
االتفاقية)  بهذه  العمل  انــهــاء  بنيته  الثاني 
الثالثة  الفقرة  تنص  كما  لــم يحصل  وهــذا 
من هذا القسم على ان (يجوز تعديل هذه 
االتــفــاقــيــة بــمــوافــقــة الــطــرفــني خطيًا ووفــق 
االجــراءات الدستورية النافذة في البلدين). 
بالنقاش والحوار  للجانبني  وهذا ما سمح 
وبنودها  االتفاقية  هذه  بشأن  املستفيض 
كافة لتعديلها وتطويرها تبعًا للمستجدات 
التي حصلت خالل االثني عشر عامًا التي 
مرت على توقيعها .وبطبيعة الحال ستكون 
الــعــشــرة االخــــرى لــهــذه االتفاقية  االقــســام 
هي موضع حوار وجدل لتعديلها او الغاء 
الثالث  القسم  وباستثناء  فقراتها  بعض 
من االتفاقية الذي وضع له عنوان (التعاون 
الدفاعي واالمني) الذي سيدور حوله حوار 
معمق يشمل الحوار حول مستقبل تواجد 
الــقــوات االمــيــركــيــة ، فــان االقــســام التسعة 
االخــــرى لــيــس فيها مــا يــدعــو املــتــحــاوريــن 
، وهــي  لــالســتــطــراد كــثــيــرًا فــي مناقشتها 
اذ تـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــديـــن وفـــي 
يرغب  الــتــي  الحقيقية  الــشــراكــة  مصلحة 
الــبــلــدان فــي تــعــزيــزهــا، يمكن املــغــامــرة في 
الـــقـــول ان مــعــظــم تــلــك االقـــســـام وبــنــودهــا 
للجانب  اكثر من هي  العراق  هي ملصلحة 
.ان نظرة فاحصة ومتأنية لهذه  االميركي 

االقـــســـام تــظــهــر اهــمــيــة لــيــس فــقــط تمسك 
العراق االبقاء عليها بل السعي لتطويرها 
االقسام  تلك  امــا  اآلن،  عليه  هــي  مما  اكثر 
 ( التعاون  (مــبــادئ  على  عناوينها  فتنص 
ــتــي تــرســم الــعــالقــة بـــني الــبــلــديــن وتــنــص  ال
تــلــك االقـــســـام عــلــى (الـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي) و(الـــدفـــاعـــي واالمــــنــــي) و 
(الثقافي) و (في مجال االقتصاد والطاقة) 
ــــصــــحــــي والــــبــــيــــئــــي) وفــــــي (مــــجــــاالت  و(ال
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات واالتــــــصــــــاالت) 
و(مــجــاالت الــقــانــون والــقــضــاء) وبتشكيل 
(لجان مشتركة) لتطوير مختلف االوضاع 
العراقية  الحكومات  كانت  واذا  العراق.  في 
واالميركية املتعاقبة منذ التوقيع على هذه 
تفعيلها  وتجاهلت  قــصــرت  قــد  االتــفــاقــيــة 
، فــمــن املــتــوقــع ان يــضــع املـــتـــحـــاورون اذا 
مـــا تــمــت املـــصـــادقـــة عــلــى االتـــفـــاقـــيـــة مــرة 
لتفعيل تطبيقها  واآللــيــات  األســس  اخــرى 
ومراقبة ذلك في املراحل املقبلة، اما الحوار 
االميركية،  الــقــوات  وجـــود  مستقبل  حــول 
الحوار  في  املهمة  الثانية  املسألة  فسيمثل 
الــســتــراتــيــجــي ، وســـيـــنـــاقـــش املــــحــــاور او 
املفاوض العراقي هذه املرة في ظل حكومة 
جديدة تتفهم جيدًا اهمية الحوار املسؤول 
ومــــن مــنــطــلــق املــصــالــح الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
لهذه املسألة . ولعل من املفيد التذكير هنا 
عددها  في  (االسبوعية)  مجلة  كتبته  بما 
194 الصادر في تشرين االول/ اكتوبر اي 
الــقــوات االمــيــركــيــة والتي  انــســحــاب  عشية 
كان يشغل ادارتها ورئاسة التحرير فيها 
السيد الكاظمي نفسه حيث جاء في الخبر 
( العراق بال اميركيني – ساعة الحقيقة) : 
( هل يستطيع العراق ان يحقق امنه الذاتي 
يــوظــف خصوصيته  ، وان  الــذاتــيــة  بــقــواتــه 
مرحلة  ان  ام   . مـــوحـــدة  ارادة  صــيــغــة  فـــي 
مــــا بـــعـــد االمـــيـــركـــيـــني مــحــكــومــة بــالــتــعــثــر 
االحتماالت  يفتح  مــا  الفشل،  مــن  وبمزيد 
على حالة مرتبكة ومربكة في آن واحــد).. 
لــقــد صــحــت هـــذه الـــرؤيـــة، فــهــل سيأخذها 
 املحاورون باسم الكاظمي وحكومته بعني 

االعتبار؟

ماذا يعني أْن يكون رئيس الوزراء صحفيًا، وتحديدًا 
في بلد يصنف من البلدان الخطرة أو على أقل تقدير 
غير اآلمنة للعمل الصحفي؟.السؤال املطروح يستدعي 
إلــى أجوبة، وفي  طــرح أسئلة أخــرى أكثر مما يحتاج 

مقدمتها وأبرزها، سؤاالن:
األول: ما الذي سيقدمه السيد الصحفي رئيس الوزراء 

الكاظمي لخلق بيئة آمنة وصالحة للعمل الصحفي؟.
ــرابــعــة وهــو  والـــثـــانـــي: كــيــف ســيــتــعــامــل مـــع الــســلــطــة ال

األدرى بأهميتها وتأثيرها في الجمهور؟.
لإلجابة عن السؤال األول، فإنَّ أبرز وأهم ما يحتاجه 
الــصــحــفــي الــعــراقــي هــو الــبــيــئــة اآلمــنــة ملـــزاولـــة مهنته، 
ــة  اإلرهــابــيَّ التنظيمات  لدينا  لــهــا،  حصر  ال  فاملخاطر 
لم  بــدَّ من تصفيته ما  التي تنظر للصحفي كعدٍو ال 
ذكر  في غنى عن  وأظننا  إلــى جانبها وصفها،  يكن 
ذبحًا  تصفيتهم  تمت  الذين  واإلعالميني  الصحفيني 
وقنصًا وتفجيرًا منذ العام 2003 ولغاية اآلن على يد 
ة التي  ة، وكذلك املؤسسات الصحفيَّ الجماعات اإلرهابيَّ

تم استهدافها بالقصف والتفجير.
وبالرغم من طوفان الدم واملــوت والخراب الذي جاءت 
أقــل خطرًا  اآلن  باتت  أنها  إال  ة  اإلرهابيَّ التنظيمات  به 
وعصابات  املسلحة  الجماعات  مــن  الصحفيني  على 
النظر  أعــدنــا  ولــو  الــفــســاد،  املنظمة ومــافــيــات  الجريمة 
أنَّ جميع الصحفيني  لــوجــدنــا  الــســنــوات األخــيــرة  فــي 
وأمــن أسرهم  الذين فقدوا حياتهم تهددت سالمتهم 
كانوا ضحايا لنقل الحقيقة وكشف ملفات فساد أو 
تشخيص مكامن الخلل السياسي أو سلطوا الضوء 

ة. على التدخالت الخارجيَّ
ـــة  ــــقــــوات األمـــنـــيَّ ثــــم يـــأتـــي بـــعـــد ذلـــــك املــنــفــلــتــون مــــن ال
ة والضغط الحزبي، وهؤالء وإْن  والحمايات الشخصيَّ
كان خطرهم ال يصل إلى مرحلة التصفية والقتل إال أنَّ 
االعتداءات الجسدية واالعتقال والتغييب ليست أمورًا 
هامشية وسطحية بل لها تأثير خطير في الصحفيني 

وحريتهم. وال تقتصر العقبات التي تواجه الصحفيني 
عــلــى الــخــطــر األمــنــي فــقــط بــل أنــهــا تــمــتــد إلـــى تسلط 
واإلعالمية  الصحفية  املؤسسات  أصحاب  ومزاجية 
غير الحكومية، أي القطاع الخاص الصحفي، وهذا في 
هو  فكما  الصحفيني  على  أشــد ضغطًا  هــو  الحقيقة 
معروف في العراق لدينا فقط شبكة اإلعالم العراقي 
مؤسسة تابعة للدولة وكل ما سواها هي مؤسسات 
األعمال ودول مجاورة، وهي  تابعة لألحزاب ورجــال 
ة  الصحفيَّ املــؤســســات  مــجــمــوع  مــن   % 99.9 تشكل 
العاملون  واإللكترونية.  واملــقــروءة  واملسموعة  املرئية 
قانونية  حقوق  أي  بال  الصحفي  الخاص  القطاع  في 
مصائرهم  إنسانية،  حتى  أو  نقابية  أو  دستورية  أو 
معلقة بمزاج صاحب املؤسسة فمتى ما شاء أغلقها 
فيها من  العاملني  األكبر من  القسم  أنهى خدمات  أو 
أو في أحسن األحــوال  أو تعويض،  إنــذار  دون سابق 
وأحيانًا  تدريجيًا  األجـــور  تخفيض  غلقها  مــن   

ً
بـــدال

إلـــى الــنــصــف دفــعــة واحــــــدة، وهــــذا األمــــر تــقــف أمــامــه 
املتفرج. وبعد هذا  العراقيني موقف  نقابة الصحفيني 
الدولة  الدور السلبي ملؤسسات  الواقع املأساوي يأتي 
املعلومة حتى  إلــى  الــوصــول  التي ال تحترم مبدأ حق 
أو  االقــتــصــاد  أو  األمـــن  كــانــت معلومات ال تمس  وإْن 
أمنيًا،  خطرة  هكذه  بيئة  في  العمل  بسوء.  السياسة 
وفي ظل معلومات محجوبة من دون مبرر، وممارسة 
األمــن  للصحفي  يوفر  قانوني  غطاء  دون  مــن  املهنة 
ويضمن حقوقه، هو أشبه بالسير في حقل ألغام وأنت 
حينها  اآلمــنــة  البيئة  تــوفــرت  وإذا  العينني.  معصوب 
ستكون لدينا حقًا سلطة رابعة تراقب وتقوم السلطات 
ما  وهـــذا  والــقــضــائــيــة،  والتشريعية  التنفيذية  الــثــالث 
مــا سيذكره  وهـــذا  األمــــام،  إلــى  للسير  البلد  يحتاجه 
الــتــاريــخ للسيد الــكــاظــمــي. أمـــا فــي مــا يتعلق بــجــواب 
َبر 

َ
خ وهــو صحفي  الكاظمي  فالسيد  الثاني،  السؤال 

العراقي وكيف  الشارع  في  واإلعــالم  الصحافة  تأثير 

والصحفية  اإلعــالمــيــة  املــؤســســات  بعض  استطاعت 
العراقية أْن تجيش الشارع في عدة مناسبات بل أنها 
الدولة  األحيان شكلت خطرًا حقيقيًا على  في بعض 
العراقية وليس على الحكومات أو األحــزاب، ولألسف 
تمرر  كــانــت  بــل  البلد  لصالح  تعمل  منها  أٌي  تكن  لــم 
حلبة  في  وخاضت  الثمن،  مدفوعة  خارجية  أجندات 
الصراع الحزبي وكان الضحية العاملون فيها. فإذا ما 
الــوزراء نحو تصحيح  توجه زميلنا الصحفي رئيس 
الوضع الكارثي الذي تغرق فيه مهنة املتاعب والعاملون 
الــذي  الحكومي  برنامجه  مــن  جـــزءًا  فيها، وخــصــص 
خــال مــن أي خطة عمل إلصـــالح واقـــع الصحافة في 
الــعــراق، ســوى إشـــارة عــابــرة فــي الفقرة خامسًا منه 
اإلداري،  واإلصـــالح  املــالــي  الفساد  بمكافحة  املتعلقة 
إلى "تمكني الصحافة االستقصائية وحرية  إذ أشــار 
تداول املعلومات التي تحتاجها وسائل اإلعالم لتكون 
الــفــســاد"،  الــدولــة فــي متابعة ملفات  رافـــدًا ملــؤســســات 
البرنامج إشـــارة أخــرى تكشف عن  لكن هــل تضمن 
اهتمام السيد الكاظمي بالسلطة الرابعة؟، لألسف كال. 
الــــوزراء على املؤسسات  السيد رئــيــس  إذا مــا فــرض 
حقوق  بضمان  تلزمها  قوانني  ة  واإلعالميَّ ة  الصحفيَّ
الــعــامــلــني فــيــهــا، وطــالــب نــقــابــة الصحفيني الــعــراقــيــني 
تــدافــع عــن كــل مــن يعملون  ة  بــأْن تكون نقابة حقيقيَّ
النقابة،  في هذه املهنة وليس فقط من يحملون هوية 
وحتى هؤالء النقابيون تعرض الكثير منهم العتداءات 
إذا ما  النقابة ســاكــنــًا.  تــحــرك  ولــم  متنوعة ومــتــكــررة 
نجح السيد الكاظمي بتأمني هذه األساسيات املعمول 
ــــدول الــتــي تــحــتــرم الــســلــطــة الــرابــعــة،  بــهــا فــي جــمــيــع ال
ة وفاعلة وضاغطة  حينها ستكون لديه سلطة حقيقيَّ
باتجاه طريق اإلصالح تشكل سندًا وظهرًا للحكومة 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات، وإيـــصـــال الــفــكــرة والــصــورة 
الصحيحة عن عمل الحكومة ولفت انتباه املواطن الى 

ة. الجوانب اإليجابيَّ

الــرجــل االســـود جـــورج فلويد تــذكــرت كتابات   وانـــا اشــاهــد فيديو قتل 
امتلئ حزنا  وانــا  الواقعية جدا.وتساءلت  رايــت  ريشارد  االســود  الكاتب 
على ذلك الرجل امللقى على االرض كم تغير الزمن الن كل ما كتبه رايت 
عــلــى الــرغــم مــن صــدقــه لــم يفجر احــتــجــاجــا لــه قـــوة مــا صنعته كاميرا 
الرجل  ذلك  بعدها  نقل  باغماءة  انتهت  قاسية جدا  لحظة  بتوثيق  قامت 
االسود الى املستشفى ليموت هناك. وما ان تداول مدونون الفيديو الذي 
استمر لدقائق حتى عم الغضب ونزل املحتجون الى الشوارع في واليات 
مــن حظر  الــرغــم  االحتجاجات مستمرة على  زالــت  عــديــدة.ومــا  اميركية 
تعاني  باالعتقال.هل  للمحتجني  االميركيني  املسؤولني  وتهديد  التجوال 
اميركا من مرض العنصرية الذي تظهر اعراضه بني فترة واخرى حني 
واعمال  احتجاجات  تحدث  ثم  الشرطة  ايــدي  على  اســود  يقتل شخص 
حرق ونهب تستمر اياما وتتوقف.بال شك نتذكر جميعا حوادث االعوام 
املاضية التي قتل فيها مواطنون اميركيون من اصول افريقية.ويبدو ان 
البيض والسود كان  الفضائيات بني  الــذي شاهدناه على  التضامن  ذلك 
رســالــة قــويــة عــن كــرامــة االنــســان الــتــي ال يمكن الحــد ان يهينها.الطرح 
تعاني  اخــالقــيــة  مشكلة  العنصرية  اخــر:هــل  تــســاؤال 
منها اميركا، كما تعاني مجتمعات اخرى من الطائفية 

او االرهاب او النزاعات الدينية.
 في الواقع ما قرأته واطلعت عليه في وسائل التواصل 
االجتماعي يشير الى ان الكثيرين ينظرون الى الواليات 
ان  الــشــك,ويــعــتــقــدون  الكثير مــن  نــظــرة فيها  املــتــحــدة 
امــيــركــا بــلــد كــبــيــر، لــكــنــه مــصــاب بــمــرض العنصرية 
هذا  من  ينفرون  آخرين  املواطنني.ولعل  بني  والتمييز 
هي  وانما  مرضا  ليست  العنصرية  ان  الرأي,ويظنون 
كبيرة  بنسبة  تعميمها  يمكن  وال  عــامــة  ليست  حــالــة 

على املجتمع.
 لــــو نـــظـــرنـــا الـــــى قــضــيــة مــقــتــل جــــــورج فـــلـــويـــد الــــذي 
فــجــر بـــركـــان مــوتــه املــجــتــمــع االمـــيـــركـــي، فــانــا اظـــن ان 
الــعــنــصــريــة هـــي طــريــقــة تــفــكــيــر مــخــيــفــة .وغـــالـــبـــا ما 
يـــرتـــبـــط تــفــكــيــر االنــــســــان بـــاالنـــفـــعـــال.هـــذا االرتــــبــــاط 
 هــــــو مــــــا يـــجـــعـــل مـــقـــتـــل اي اســـــــــود مــــســــألــــة عــــاديــــة 

جدا.
امللونون  بها  يقوم  وبعض مخالفات  الزنجي  واملـــوروث  واملــالمــح  اللون   
السود كل هذا ينحفر في رأس الشرطي االبيض او املواطن ذي البشرة 
الشخص  هــذا  فــي جمجمة  مــحــددة  فــكــرة  الــى  الزنجي  البيضاء.يتحول 
الدماغ. تالفيف  في  موجودة  مقتولة  فكرة  ادق  بمعنى  ذاك.السميها  او 
فــلــويــد اال شخصا هامشيا الن فكرته  يــكــون جـــورج  لــن  الــخــارج  وفـــي 
الــزنــجــيــة فــي رأس الــشــرطــي االبــيــض املتعصب انــمــا هــي فــكــرة مقتولة 
لفهم مرض  االن هو مجرد تحليل شخصي  اقوله  ما  ان  اظــن  او ميتة. 
بالقوة في كل  يتميز  الــذي صــار عالمة غير محببة ملجتمع  العنصرية 
الــهــشــاشــة قــد تكون  شـــيء. لنقل ان املجتمع االمــيــركــي هــش ومــظــاهــر 
قبل  العدالة  بتحقيق  املطالبة  القوية  االحتجاجات  هذه  في  واضحة جدا 
كل شيء.لكن كم هي نسبة مرض العنصرية في الواليات املتحدة.؟وهل 
هـــو مـــرض مــعــد تــلــعــب بــعــض الــعــوامــل دورا فـــي زيـــادتـــه مــثــل ارتــكــاب 
ويتعصب  يكرههم  من  عــدد  فيزداد  السود  يرتكبها  وجرائم   مخالفات 

ضدهم. 
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في مدينة سان فرانسيسكو الليبرالية، 
قد تعتقد أن األصابع الدبقة في املكتبة 
بــــاراك أوبــامــا  الــعــامــة ستسحب كــتــاب 

(جرأة األمل) من على الرفوف.
(والتي  فقد 

ُ
ت ما  غالًبا  التي  الكتب  كــال! 

مكتبة سان  من  ُسرقت)  أنها  ُيفترض 
ــعــامــة، مــؤلــفــة مـــن قبل  فــرانــســيــســكــو ال
مذيع محافظ كان من بني أوائل الكتاب 
الذين أّيدوا دونالد ترامب في انتخابات 

عام 2016.
الــنــاطــقــة باسم  بــاتــرســون،  كتبت كــيــت 
اإللكتروني:  بالبريد  رسالة  في  املكتبة 
"املؤلف الوحيد الذي يقع على رأس قوائم 
وجودها  من  التحقق  يجب  التي  الكتب 
كتبه  من  وشــراء نسخ جديدة  بانتظام 
ملــكــتــبــتــنــا، هـــو مــايــكــل ســــافــــاج". "نــحــن 
نتحقق مرة واحدة في السنة ملعرفة ما 
إذا كانت جميع النسخ قد اختفت ونعيد 
اإللكترونية  النسخ  إلــى  تحولنا  طلبها. 
وجــود  نضمن  لــكــي  ملعظمها  بالنسبة 
النسخ في املكتبة. الكتاب الرئيسي الذي 
يختفي بسرعة هو (الليبرالية اضطراٌب 

عقلّي).
صدر كتاب (الليبرالية اضطراٌب عقلّي) 
عــام 2005 وتصدر  أبريل  نيسان/  في 
صحيفة  فــي  مبيًعا  الكتب  أكــثــر  قائمة 
"نيويورك تايمز" ملدة ثالثة أسابيع ألنه 
"يهاجم الجنون وتفاهة الفكر اليساري 
املـــــتـــــطـــــرف". لـــــم تــــتــــحــــرَّ مـــكـــتـــبـــة ســــان 
فرانسيسكو العامة عدد الكتب املفقودة 
لكن  ســافــاج،  كتب  جميع  أو  بالضبط، 
فقد أكثر 

ُ
"وجدنا أن عناوينه السياسية ت

من مرة"، على حد قول باترسون. تكلفة 
غير  املكتبة  من  املسروقة  كتب سافاج 
معروفة، ألن النظام املكتبي يجمع فقط 
األعــداد العامة للعناوين املفقودة. بلغت 
للمكتبة  املــجــمــوعــة اإلجــمــالــيــة  مــيــزانــيــة 
املالية األخيرة 15.87 مليون  السنة  في 
الكتب،  اســتــبــدال  تكلفة  وكــانــت  دوالر، 
التالفة مــن روايــات  النسخ  بما فــي ذلــك 

البالغني والشعر، نحو 79.350 دوالًرا.

من بني فروعها البالغ عددها 28 فرًعا، 
 2.75 فرانسيسكو  ســان  مكتبة  ــر 

ّ
تــوف

مــلــيــون عـــنـــوان عــلــى رفـــوفـــهـــا، متيحة 
االطــالع عليها. وبشكل عام،  للجمهور 
ــفــقــد هي 

ُ
ــًبــا مـــا ت ــتــي غــال فـــإن األنــــــواع ال

كتب "الـــخـــوارق" و "نــظــريــات املــؤامــرة". 
مـــكـــتـــبـــة ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو لــيــســت 
التي تعاني من ذلــك. في كتاب  وحدها 
سوزان أورليان الجديد (كتاب املكتبة)، 
تــم الــكــشــف عــن عــنــاويــن أخــــرى لكتب 
سرق كذلك من مكتبة 

ُ
املؤامرة ت نظرية 

لـــوس أنــجــلــوس الــعــامــة. لــقــد تــم تلقيب 
املؤامرة"  "نظرية  ر 

ّ
بمنظ نفسه  سافاج 

من قبل صحف مثل الواشنطن بوست 
والغارديان.

ـــــذي يــبــث بــرنــامــجــه  فـــوجـــئ ســــافــــاج، ال
الـــيـــومـــي مــــن بـــيـــت بــــحــــرّي مـــطـــل عــلــى 
خليج سان فرانسيسكو، بالخبر، وقال 

ضاحكًا: "يا له من شرف!".
نـــشـــأ ســــافــــاج مــــع والــــديــــه املــهــاجــريــن 
الروسيني الليبراليني في حي برونكس 
بـــــنـــــيـــــويـــــورك، وحـــــصـــــل عــــلــــى درجــــــة 
في  كاليفورنيا  جامعة  مــن  الــدكــتــوراه 
ا 

ً
بــركــلــي، وواصــــل إلـــى أن أصــبــح معلق

ــا ومــقــّدمــًا لــبــرنــامــج 
ً
ســيــاســًيــا مــحــافــظ

"األّمـــــة املــتــوحــشــة"، الـــذي يــجــتــذب أكثر 
معتقداته  إلـــى  مستمع  مــلــيــون   11 مــن 
القومية، بما في ذلك موقفه القوي ضد 
الهجرة. ُمنع سافاج من زيــارة االتحاد 

تعليقاته  بسبب   2009 عــام  األوروبــــي 
عن الهجرة واإلسالم.

مـــن ضمنها  كـــتـــاًبـــا،  ألــــف ســـافـــاج 28 
و(أوقفوا  السياسية)  الحيوان  (حديقة 
الــهــســتــيــريــا الـــجـــمـــاعـــيـــة)، وقـــــد شــعــر 
بالحيرة بشأن شعبية كتابه (الليبرالية 
الكتب،  لــدى لصوص  اضــطــراب عقلي) 
له  االستفزازي  العنوان  أن  يعتقد  لكنه 

عالقة باملوضوع.
"مــن الـــذي يــقــوم بــســرقــتــهــا؟"، يتساءل 
ــــفــــقــــراء الـــذيـــن  مـــنـــدهـــشـــًا. "هــــــل هـــــم ال
يـــوافـــقـــونـــنـــي الـــــــــرأي ويــــريــــدونــــهــــا، أم 
األشخاص الذين يأخذونها ليرموا بها 

خارجًا؟".
على الرغم من أن سافاج ال يؤيد سرقة 
أنـــه يتمنى لو   

ّ
الــكــتــب مــن املــكــتــبــات، إال

أن ســكــان خــلــيــج ســـان فــرانــســيــســكــو، 
الليبرالية سيقرؤون  إلى  يميلون  الذين 

كتاباته.
إلى  بحاجة  أنهم  "أعتقد  يقول ســافــاج: 
وجــهــة نــظــر بــديــلــة ألن وســائــل اإلعـــالم 
إنها  واحـــد،  اتــجــاه  نحو  تميل  بأكملها 
دولة ذات الحزب الواحد، دولة ذات إعالم 
ليبرالي عقالني  أي  أن  أعتقد  واحــد. ال 
يريد أن يعيش في ظل حكم استبدادي. 
نــحــن نــعــرف مـــا يــفــكــر بـــه الــيــســار في 
ما  لكن هل نعرف  فرانسيسكو.  سان 

يفكر فيه اليمني العقالني املثقف؟".
SFGATE عن

ــة  قــصــيــدتــه اإلشـــراقـــيـــة رهــــــاٌن عــلــى عــاملــيَّ
ه في املتعة، 

ّ
الشعر، فهو يكتب ليمارس حق

وفي الرؤيا، وفي التفكير بعيدًا عن أخطاء 
العالم، تجذبه اللغة الى استعاراتها الكبرى، 
لـــكـــي يـــغـــور فــــي "جـــوانـــيـــاتـــهـــا" بــحــثــًا عــن 
النسق املتوهج، وليس املضمر، وعن جمال 
التواصل  وليس جمال  الغامض  االنــدهــاش 
بوضوحه وسهولته، وهذا ما جعله يلتمس 
طـــريـــقـــًا ســـحـــريـــًا مـــشـــوبـــًا بـــاســـتـــكـــنـــاه مــا 
أو  معاٍن،  من  القصيدة،  كتابة  إليه  فضي 

ُ
ت

أسرار، أو طالسم تتعالق فيها روح الشرق، 
فارِقة، فكان 

ُ
وتمثيالت القصيدة الجديدة امل

ورينيه  بونفوا  وايــف  ماالرميه  الــى  ينحاز 
ابــن  الـــى  العميق  انــحــيــازه  شـــار، مثلما هــو 
والى  الرومي،  الدين  عربي والحالج وجالل 

كشوفات االستشراق العميقة.
 شيء، من الحياة، 

ِّ
كان ستيتية قريبًا من كل

ومن  والــرســم،  والشعر  والحب  والسياسة، 
وهذا  الشرق،  فكرة  ومن  والجريدة،  املقهى 
جعلها  متدفقًا،  زخمًا  قصيدته  أكسب  ما 
أكــثــر تــأثــيــرًا فــي طــاقــة الشعر الــجــديــدة في 
العالم، وفي العراق بشكٍل خاص، ال سيما 
وجــدوا  إذ  والثمانييات،  السبعينيات  جيل 
في قصيدة ستيتية مالمح الشاعر الشرقي 
الفرانكفونية،  الروح  الذي اشتبك بوعي مع 
أعــطــاهــا تــوهــج الــتــصــوف، وشــغــف الــحــالــم، 
وعرفانية الخالص، وهذا ما يجعل الحديث 
عــن مـــوت الــشــاعــر صـــالح ستيتية وكــأنــه 
حديث عــن إغــالق مرحلة مهمة مــن ذاكــرة 
التحّول الشعري، ومن يوميات الزمن الذي 
عرف فيه الشعراء العرب، أن القصيدة تملك 
وحـــدهـــا ســـر الــعــبــور الــــى اآلخـــــر، بــوصــفــه 
الــتــمــثــيــلــي، والــــنــــقــــدي واالنــــســــانــــي، حــيــث 
تــمــارس مــعــه، وعــبــره نــوعــًا مــن التجريف 
الــلــغــوي الــــذي يــســحــب الــتــاريــخ والــتــصــوف 
 والــحــلــول الــى اآلخـــر دون عقد أو اكــراهــات 

قاتلة.

ستيتية وروح الصورة
يقال إنَّ صالح ستيتية قد ترك أثرًا كبيرًا 
لـــوحـــة ومــنــحــوتــة ومــخــطــوطــة  يــضــم 250 

وصــــورًا كــانــت مــعــروضــة فــي متحف بــول 
فاليري، وهذا بطبيعة الحال مدعاة لكشف 
عالقته بتلك االشياء التي يحبها، والتي لم 
يشأ االفصاح عنها، أو التعبير عنها باللغة، 
ومنها  والحجر،  والخطوط  لأللوان  فتركها 
ما تركه من دون أْن ينجزه، إذ أدرك ستيتية 
أنَّ الــشــاعــر هــو الــالعــب األكــثــر مــكــرًا، وأنَّ 
قدرته في أْن يمارَس وظيفة "الخيميائي" ال 
تقل شأنًا عن وظيفة الشاعر والدبلوماسي 
 
ً
واملؤرخ والرسام، والتي تجعله أكثر تمثيال
لــلــحــيــاة، وأفــصــح تعبيرًا عــن قــوتــهــا، وعــن 
تاريخ  بــالــتــاريــخ، ال سيما  خــطــورة عالقته 
الــكــتــابــة الـــتـــي تـــجـــاوزت زمــنــهــا، أو أثــــارت 
زوبعة في زمنها، مثلما هو حال بن عربي 

والحالج، وأظن أنَّ هذا ما جعله يكتب كتابه 
"حــمــلــة الـــنـــار" عـــام 1972، حــيــث اســتــعــادة 
اســــطــــورة بــرومــثــيــوس بـــروحـــه الــشــرقــيــة، 
صورة  من  تجعل  التي  السحرية  وبطاقته 
لصورة  متعاليًا  أنموذجًا  املعرفة"  "ســارق 
كـــاشـــف الـــســـر كــمــا يــســمــيــه الــعــرفــانــيــون، 
والـــــــذي جـــعـــل مـــنـــه ســتــيــتــيــة يــحــمــل صــفــة 
"سارق الكلمات" انطالقًا من فكرة ماالرميه 

بأنَّ الشعر هو الكلمات..
ال تجذب الصورة ستيتية للحديث عن ثبات 
الزمن  عند  للوقوف  وال  والــوجــوه،  األفــكــار 
املــيــت، وال عــنــد الــغــمــوض الــــذي يــجــّره الــى 
فضاء تلك االفكار، والى حسيتها امللتبسة 
بالشهوة والشغف، بقدر ما تجعله ُيخضع 

الــفــكــرة والـــزمـــن الـــى مــا يــشــبــه االســتــغــراق 
ــــــك الــحــســي  ــــصــــوفــــي، حـــيـــث يـــخـــتـــلـــط ذل ال
نسقها  فــي  اللغة  تبدو  وحيث  بالعرفاني، 
 لتوليد استشعارات نفسية، 

ً
الشعري مجاال

يـــتـــجـــاوز الـــشـــاعـــر فــيــهــا مـــا هـــو تــاريــخــي 
الـــى مــا هــو إنــســانــي، ومـــا هــو عــمــومــي الــى 
بالحدس  الــرؤيــا  إذ تساكنه  ذاتــــي،  هــو  مــا 
الــلــون واالســتــعــارة،   والكشف عبر شــفــرات 

والحركة..
لغة  رغــم  بالعربية-  ر 

ّ
ُيفك صــالح ستيتية- 

الفرنسية، وهــذا ما جعل مترجميه  كتابته 
ـــثـــر يـــنـــحـــازون الــــى ســــّر ذلــــك الــتــفــكــيــر 

ُ
الـــك

ــشــبــع بــالــصــوفــيــة والــســحــر والــبــحــث عن 
ُ
امل

مــعــنــى الـــوجـــود، بــوصــف الــقــصــيــدة جـــزءًا 
مـــن حــريــتــه فـــي الــبــحــث عـــن ذلــــك املــعــنــى، 
والتأملية،  الحسية  استغراقاته  من  وجــزءًا 
ــر 

ّ
حــيــث تــحــضــر األنــــا الــتــي تــحــدس وتــفــك

بــوصــفــهــا آخـــــرًا، وحـــيـــث تـــكـــون الــقــصــيــدة 
 فـــي لــعــبــة الــكــشــف، وهـــو مـــا قــالــه 

ً
تـــواصـــال

ستيتية: "أعتقد أننا ال نستطيع أْن نكشف 
 عبر اآلخـــر. اآلخــر كشفي وأنــا 

ّ
أنفسنا إال

 

كشفه". 
يمكن  ال  الشعر،  فــي  الفائقة  الكشف  لعبة 
الـــزمـــن  فــــي  الــــتــــرحــــال  عـــبـــر   

ّ
إال تـــكـــون  أْن 

وفـــي الــلــغــة، عــلــى مــســتــوى تــقــويــض املــكــان 
املــركــزي الــقــديــم، أو الــطــارئ، أو املــعــادي، أو 
عــلــى مــســتــوى إبـــقـــاء الــشــاعــر تــحــت نــوبــة 
الهيمنة،  عقدة  لتجاوز  التحفيز،  من  دائمة 
ــكــتــابــة بـــعـــدا بــنــائــيــا مــوســومــا  والعــــطــــاء ال
بــالــجــمــال، ودافـــعـــا الــــى االنـــغـــمـــار فـــي فعل 
بعيدين عن  والجمال بوصفهما غير  اللذة 
الكشف والتمثيل، وهو ما قاله أدونيس في 
"الــوجــود  لــتــرجــمــة كــتــاب ستيتية  مــقــدمــتــه 
"شعره   :1983 بــيــروت  اآلداب/  دار  الــدمــيــة/ 
يصدر عن حدس يرى أن اللغة بَدئية، كأنما 
 هي قبل األشياء، أعني أنها ال تعمل وإنما

تسمي. 
هــكــذا نــصــفــه بــأنــه شــعــر ـ هــنــدســة: شكل 
جميل بــذاتــه ولـــذاتـــه. والــقــصــيــدة هــنــا بنية 
 - نـــســـق. إنـــهـــا الــعــلــم بــالــجــمــال، إنـــهـــا علم 

الجمال".
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(1)
ُحبنا العميق لوطِن الجمال

 باالنسانية
ٌ

موصول

(2)
واء

َ
 بال سراٍج خ

ُ
الحياة

 إطفاُء العقل
ٌ

باطل
بأفواه الوصاية

(3)
ــرضــُع حليَب 

َ
روحــي التي ت

الفجر
نوُء بحزٍن ثقيل

َ
ت

بجناِح   
ً
أدفــُع صخرة كيف 

طير؟
(4)
 البراءة

ُ
صرخة

تستغيُث من الوحشية
ذعــــرهــــا يــحــفــر فــــي قــلــبــي 

أخاديَد األلم

(5)
فـــي خــيــالــي يـــتـــوّهـــج حـــزُن 

العالم
ال فراغ في حّيز قلبي

قصائدي
دموُع الطيور الحبيسة

 من ناي 
ُ
 الحالوة

ُ
هل تسيل

املرارة؟

(6)
في عالِم الحرية

زَدِهر جّنة األرض
َ
ت

ـــضـــيُء 
ُ
بــالــحــب والـــجـــمـــال ت

الحياة

(7)
ــه على 

َ
كــي ال يــفــقــَد ُســلــطــت

الحياة
َهنة

َ
 الك

ُ
ليل

 الُحْمر 
َ
يضع الخطوط

اماَم يقظة الفجر 
فاقٌد للبصيرة

من َيغلق نوافذ العقل

(8)
نافذتي تأبى االنغالق

 الفجر
ُ
زهرة

عّمق صلتي باملعنى
ُ
ت

ضوُء الجمال
َيلمُّ َشتات الروح

(9)
في ماراثون الحياة

يكاد الَوهن
أن يقطع ساقيَّ

ال مــهــرَب لــي مــن الــخــوض 
في طني التعب 

(10)
حدائُق راسي

 بأنني األشجار 
ٌ
ة
ّ
ظ

َ
ُمكت

ابني
ّ
حصاُر الحط

ُينِذُر بالفجائع

الــكــبــيــر في  أثـــرهـــا  لــلــثــقــافــة  أنَّ  ال شـــك 
تــحــديــد خــصــوصــيــة وهـــويـــة الــشــعــوب، 
 عــن دراســـة واســتــعــراض مراحل 

ً
فضال

ـــفـــكـــري واملــــعــــرفــــي، تــرتــبــط  تـــطـــورهـــا ال
الثقافة بالعادات والتقاليد والبيئة والفكر 
ـــلـــغـــة، فــالــثــقــافــة  واملـــعـــتـــقـــد واألديـــــــــان وال
الــوعــاء  أو  املــكــان  الــشــامــل هــي  بمعناها 
الفكري املتطور واملتجدد الذي يعد جوهر 
اإلبـــــداع فـــي الــفــكــر اإلنــســانــي بمختلف 
 مكوناته املعرفية من فنون وادي وعلوم 

وغيرها.
انـــه زمـــن إبــداعــي عــالــق بــفــكــرة اإلنــســان 
منذ أقــدم الــعــصــور، وال سيما فــي بالد 
التي تجعل من زمنها  الــرافــديــن، واألمــة 
الفائقة  بــقــدرتــهــا  تتمتع  إبــداعــيــًا،  فــكــرًا 
ومــهــاراتــهــا الــخــالقــة فـــي مـــيـــدان الــعــلــوم 
الــثــقــافــة  روح  وهـــــي  واآلداب  ـــفـــنـــون  وال
األصــيــلــة، وتــعــد أمـــة حــضــاريــة بــكــل ما 
ة  الحقيقيَّ الــثــقــافــة  مــكــونــات  مــن  تــحــمــل 
االنتقائية  هــي  قوامها  أســاس  يعد  التي 

واملوضوعية والواقعية. 
تــكــون لــلــبــيــئــة بــتــحــوالتــهــا ومــفــاهــيــمــهــا 
الفكر  التأويل ال سيما في  املختلفة في 
اإلنساني أثرها الكبير في تحول وتطور 
على  تعتمد  بمعاصرة  ونموها  الثقافة 
ــة فــي انــتــقــاء املــفــردة الحضارية  األصــال
والرافدينية  العراقية  الخصوصية  ذات 
بــتــســمــيــة أخــــــرى فــــي املـــنـــجـــز الــثــقــافــي 
اإلبــداعــي. فــالــعــراق املعاصر هــو امــتــداد 
ثــقــافــي مــتــأصــل ومــتــجــذر فـــي الــتــأكــيــد 
على الثقافات اإلنسانية املختلفة ومنها 
ثقافة احــتــرام حقوق املــرأة ومــا لها وما 
 
ً
عــلــيــهــا مــــن حـــقـــوق وواجـــــبـــــات فــضــال

عـــن دورهـــــا الــكــبــيــر فـــي تــطــور املجتمع 
بشتى مجاالت الحياة اليومية بوصفها 
 الـــجـــزء املـــهـــم الـــــذي يــحــقــق الــتــكــامــل مع 

الرجل.
كما ارتبطت اآللهة املقدسة باملرأة كرمز 
ــتــي تــمــثــل آلــهــة الخير  لــآللــهــة عــشــتــار ال
 
ً
والعطاء في الفكر العراقي القديم فضال

عــن كــونــهــا تــمــثــل جــمــال املــــرأة ومــفــاتــن 
جسمها وجمالها ورقتها.

وقـــد أســهــمــت مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 

العراقي في بيان أهمية املرأة في الحياة 
والحياة  عــام  بشكل  الــعــراقــي  واملجتمع 
الــثــقــافــيــة بــشــكــل خــــاص. مــن هــنــا تأتي 
الــثــقــافــة إحــدى  لــدعــم  الــعــراقــيــة  الجمعية 
منظمات املجتمع املدني العراقي الناشطة 
اإلنــســان وال  الثقافة وحقوق  ميدان  في 
ــتــي تــأســســت فـــي تــمــوز  ســيــمــا املـــــرأة، ال
مــن عــام 2005 بعد أن اجتمع عــدد من 
املــثــقــفــني واملـــهـــتـــمـــني بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي 
الجمعية  هــذه  لتكون  اإلنــســان  وحــقــوق 
نواة لبناء ثقافة مجتمعية عراقية واعدة 
ال تؤمن بالتبعية والتسلط واملحاصصة 
وإســنــاد  التسامح  ثقافة  ونــشــر  املقيتة 
ــــواعــــد الــــــذي يــبــحــث  ـــعـــراقـــي ال املـــثـــقـــف ال
عــــــن داعــــــــــم إلبـــــــداعـــــــه ونـــــشـــــر نـــتـــاجـــه 
 الــثــقــافــي بــمــخــتــلــف أهــــدافــــه ومــكــونــاتــه 

وتخصصاته.
تأسيسية  هيئة  الجمعية  لتلك  وكــانــت 
حــــرصــــت عـــلـــى بــــنــــاء مــــشــــروع ثــقــافــي 
مـــتـــكـــامـــل تـــتـــألـــف مــــن األســـــتـــــاذ مــفــيــد 
والروائية  آنــذاك،  الثقافة  الجزائري وزيــر 
الـــكـــبـــيـــرة لــطــفــيــة الـــدلـــيـــمـــي واملـــهـــنـــدس 
واملعماري  املدفعي،  هشام  االستشاري 
واالكاديمي  الحيدري  مؤيد  واإلعــالمــي 
الـــدكـــتـــور عــقــيــل مــهــدي يــوســف الــفــنــان 
املــســرحــي املـــعـــروف، فــضــال عــن الفنان 
الـــكـــبـــيـــر الـــــراحـــــل مــحــمــد غـــنـــي حــكــمــت 
والناقد نزار الراوي والدكتور ضياء نافع 
الــذي صمم  الــراحــل مؤيد نعمة  والفنان 
يرمز  والــذي  بالجمعية  الخاص  الشعار 
الــعــراقــيــة تتوسطها  الــزقــورة  إلــى شكل 
العني التي تدعو إلى سبر أغــوار املعرفة 

بشتى نواحيها.
املتـنوعة  الجمعية عبر أنشطتها  تسعى 
إلى فتح آفاق رحبة أمام الثقافة العراقية، 
واإلســهــام فــي إعـــادة الــعــراق إلــى موقعه 
كــــصــــرح لـــلـــثـــقـــافـــة املــــســــتــــنــــيــــرة، وبـــمـــا 
يــتــنــاســب مــع تــراثــه الــثــقــافــي ومــنــجــزات 
الجهود  تلك  ومــن  املــعــاصــريــن.  مثقفيه 
العراقية  املـــرأة  بـــدور  لالحتفاء  الكبيرة 
املثقفة، احتفت الجمعية بمنجز الروائية 
قدمته  الرائدة سافرة جميل حافظ وما 
مـــن مــنــجــز ثــقــافــي كــبــيــر واســـتـــعـــراض 

لتاريخها النضالي والفكري واإلنساني.
في  فاعل  بشكل  الجمعية  أسهمت  كما 
إعداد حفل لتوقيع كتاب (املعارك األدبية 
العراقي  الشعر  فــي  املـــرأة  تحرير  حــول 
محمد  الراحل  الشاعر  ملؤلفه  املعاصر) 
جواد الغبان، إذ استضافته الجمعية مع 
عدد من األديبات والناشطات في ميدان 
اآلراء  ملناقشة  الــعــراقــي  املــدنــي  املجتمع 
املــذكــور ومناقشة  الكتاب  الــصــادرة فــي 
املؤلف في ما قدمه عن املرأة ودورها في 

الشعر العراقي املعاصر.
ــنــاشــطــة  كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت الــجــمــعــيــة ال
الراحلة  العراقية  اآلثـــار  وأســتــاذة  املدنية 
الدكتورة ملياء الكيالني إللقاء محاضرة 
العراقي  (املــتــحــف  بــعــنــوان  ومهمة  قيمة 
فــي مبنى  عــقــدت  الــتــي   (2013 -  2003
املــتــحــف بــبــغــداد، إذ تــطــرقــت الـــى عملية 
نــهــب املــتــحــف واآلثــــــار الــعــراقــيــة املــهــمــة 
من  الخطيرة  السابقة  هــذه  سببته  ومــا 
أضــرار كبيرة في مــوروث وخصوصية 
العراق الحضارية والثقافية، كما احتفت 
الجمعية بإصدار كتاب (مدينة الحكايا) 
الدكتورة  واالكاديمية  املعمارية  ملؤلفته 
غــادة موسى ارزوقــي، الــذي يتحدث عن 
إلى  القديمة  العصور  منذ  بغداد  عمارة 

منتصف القرن املاضي.
ومــن األمــور املهمة التي حرصت عليها 
مــيــدان حقوق  فــي  الــجــمــعــيــة، وال سيما 
أْن  الثقافي هــو  قــيــادة املشهد  املـــرأة فــي 
الجمعية  قيادة  في  دورهــا  للمرأة  يكون 
الهيئة  فــي  الـــبـــارزة  عضويتها  وضــمــن 
العامة والهيئة اإلدارية للجمعية، وخالل 
الجمعية  عقدتها  انتخابية  دورات  أربــع 
لــلــمــرأة  كـــان  اإلداريــــــة  النــتــخــاب هيئتها 
 عن دورها 

ً
منصب نائب للرئيس، فضال

االنتخابية  هيئتها  تشكيل  فــي  الفاعل 
مـــن أجــــل تــعــزيــز دورهــــــا ومــشــاركــتــهــا 
الفاعلة في بناء الثقافة العراقية األصيلة 
الـــبـــعـــيـــدة عـــــن الـــتـــهـــمـــيـــش واإلقــــــصــــــاء، 
أهـــداف منظمات املجتمع  وهــي مــن أهــم 
املنظمات  تلك  سيما  وال  العراقي  املدني 
ــثــقــافــة وحــقــوق  ــنــاشــطــة فـــي مـــيـــدان ال  ال

اإلنسان.



موضوعة الحرب
الذهن، مفاده: كيف  الى  ثمة ســؤال يتبادر 
تنجح لغة السينما، كإحدى ادوات املقاومة 
الـــفـــنـــيـــة، فــــي قــــــــراءة مـــوضـــوعـــة الــــحــــرب؟ 
ــتــغــطــي وتـــســـتـــوعـــب مـــســـاحـــة الــقــصــص  ل
الــتــي واجــه  والــكــبــيــرة،  العظيمة  واملــشــاهــد 
بــهــا الــعــراقــيــون حــجــم مــوضــوعــة الــحــروب 
وآفــــة االرهـــــــاب، إذ قـــدمـــوا خــاللــهــا صـــورا 
واالستبسال،  املــقــاومــة  فــي  ومــآثــر عظيمة 
االرهـــــاب،  اســتــئــصــال شــأفــة  مـــن  مكنتهم 
كبيرة،  بتضحيات  منتصرين  ليخرجوا 
ســتــنــدثــر ويـــطـــوي الــتــاريــخ صــفــحــاتــهــا لو 
اجناس  عبر  بتدوين صورها  االكتفاء  تم 
السرديات االدبية، ما لم يتم استثمارها في 
األكثر قدرة  املرئية،  الجماليات  وادوات  لغة 

ومن  باملتلقي،  والــتــأثــيــر  االنــتــشــار  على 
تتمكن  التي  السينمائية،  الدراما  أبرزها 
عــنــاصــرهــا ومــؤثــراتــهــا الــبــصــريــة، من 
الــنــمــوذج االمــثــل واالقـــوى تأثيرا  تقديم 
الواسعة لحكايات  املساحة  اختزال  في 
ومـــآثـــر الــتــضــحــيــات والـــبـــطـــوالت، الــتــي 
سطر فيها رجال العراق وشعبه أروع 

صور املقاومة والصمود .
و"جاري االتصال" من االفالم الروائية 
القصيرة التي يمكن تصنيفها ضمن 
مــحــور سينما "املــقــاومــة"، الــتــي بــدأت 
من  سلسلة  بــإنــتــاج  تتضح  معاملها 
االفــــالم، صنعت بــجــهــود فــرديــة من 
فيها  تناولوا  الشباب،  السينمائيني 
واشتغلوا على  (الحرب)،  موضوعة 
قراءة نتائج انعكاساتها املجتمعية، 
وتــــوقــــفــــوا عـــنـــد قـــيـــم الــتــضــحــيــات 
الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــهــا ابــنــاء الــعــراق 
بكل صنوفهم في ساحات املعارك، 
تسوق  أن  قصصهم  فاستحقت 
بلغة سينمائية مؤثرة، وبهذا نجح 
أن  في  الكاظمي  بهاء  املخرج  فلم 
يكون أنموذجا ناجحا من بينها. 
اعتماد الفيلم على قصة حقيقية، 
ملــقــاتــل يــســجــل بــهــاتــفــه قــبــل أن 
ينال شرف االستشهاد، رسالة 
صورية وهو في ساحة املنازلة، 

اذ يبعث بها ألمه قبل ان يواجه مصيره 
املــحــتــوم، لتبقى هــذه الــرســالــة هــي الــرابــط 
ابنها من  املتبقي، ألمل انتظار االم لعودة 
التواصل  بحلم  والتشبث  القتال  جبهات 

معه، رغم وجود يافطة استشهاده املعلقة 
فــي واجــهــة الــــدار، فــي اشــــارة ذكــيــة الـــى ان 
الشهداء ال يموتون، بل هم احياء يرزقون 
في قلوب وضمير ذويــهــم، وقــد ينهضون 

ويعودون من جديد..
القصير،  بزمنه  االتــصــال"  "جـــاري  وحمل 
الذي ال يتجاوز 15 دقيقة، بسبعة مشاهد 

رئيسة، رسائل ومحتوى وجدانيا كبيرين، 
ــهــا املـــخـــرج واملــمــثــلــون وكـــــادره  قــــدم خــالل
مبدأ  الـــى  اســتــنــدت  لــغــة سينمائية  الــفــنــي، 
فكرة  لتجسيد  الــصــورة  وتكثيف  االيــجــاز 
اسيرة  كاميرته  املــخــرج  فيها  وتــرك  الفلم، 
ـــم يــدعــهــا تــنــبــهــر في  رؤيـــتـــه املــكــثــفــة، اذ ل
اطــالــة زمـــن الــلــقــطــات والـــبـــذخ الـــزائـــد فيها، 
ليتمكن من احتواء وتكثيف حزمة مشاعر 
وجدانية، فجرت بوجه ما خلفته الحرب من 
مــآٍس استدعت تقديم تضحيات جسيمة، 
وصــور  الصبر  جبال  كــل  فيها  استثمرت 
الــصــمــود ملــنــع الــهــزيــمــة املــيــدانــيــة واملعنوية 

فيها.
وحـــتـــى ال يـــتـــرك فــلــمــه يــقــع اســـيـــر الــجــزع 
منتبها  الكاظمي  كــان  املفرط،  امليلودرامي 

الــى تــرك رســالــة فلمه األخــيــرة، تستشرف 
الشهادة، جسدها في مشهد  قيمة وثمرة 
أخير، بعث خالله على لسان بطله الشهيد 
الحاضر، رسالة اطمئنان لراحة واستقرار 
االبــــطــــال، حــيــث اســتــقــرت  الـــشـــهـــداء  أرواح 
السكينة  لينزل  الــخــلــد،  جــنــان  ملكوت  فــي 
ـــراحـــة ويــطــبــع وســــام الـــعـــزة عــلــى قــلــوب  وال

االمهات املفجوعات بفقد األحبة. 

املؤشرات الفنية
تم  لــه،  املتوفرة  اإلمكانات  قلة  بسبب  الفلم 
انــتــاجــه بــأســلــوب افــــالم الــســكــريــن، ولــهــذا 
الــســبــب كــــاد أن يــكــون أقــــرب الــــى اســلــوب 
السينما،  لغة  الــى  منه  التلفزيونية  الــدرامــا 
لوال حرفية وفطنة املخرج واملونتير الناجح 
ــلــذيــن أســهــمــت جــهــودهــمــا  يــاســر ســعــد، ال
بتخليص الــفــلــم مــن رتــابــة ونــمــط االيــقــاع 
تشذيب  على  املقص  وحــافــظ  التلفزيوني، 
الــلــقــطــات مــن االطـــالـــة، وعـــدم تـــرك مشاهد 
ــفــلــم الــقــصــيــرة تــســتــغــرق زمـــنـــا طــويــال،  ال

لتنمية تسلسل احداثه بال افراط.. 
بــجــانــب نـــجـــاح مـــديـــر الــتــصــويــر (حــســني 

كـــولـــي) بـــاخـــتـــيـــاره مــنــطــقــة (نــــظــــران) في 
للفلم  وفــرت  التي  القديمة،  البصرة  مدينة 
بــيــئــة ونــســقــا مــكــانــيــا مــالئــمــني ألحـــداثـــه، 
ونــجــحــت اضـــــاءة مــحــمــد الــعــلــي فـــي رســم 
اذ سهلت  ملــشــاهــده،  مالئمة  زمنية  اجـــواء 
سلسة  سينمائية  لغة  تقديم  املــخــرج  على 
قــــاومــــت تــصــحــر االمــــكــــانــــات وضــعــفــهــا، 

وقـــدمـــت مــــادة ســيــنــمــائــيــة ســهــلــة ممتنعة 
حققت نجاحا جماليا باعتماد لغة االيجاز 
الرغم  وعــلــى  اســـراف،  دون  مــن  والتكثيف 
من تعدد االنتقاالت التي كانت تحتاج الى 
 (Black fade) التخلص من تكرار طريقة
واســتــبــدالــهــا بــانــســيــابــيــة الـــربـــط املــبــاشــر، 
التي  االحــــداث،  نمو  تــدفــق  على  للمحافظة 
كانت في بعض نهايات مشاهدها تحتاج 
الــــى ان تـــتـــرك مـــؤثـــرات (مــحــمــد الـــرســـام) 
مــســاحــة الــصــمــت تــأخــذ مــكــانــهــا، لتنجح 
فــــي احـــــــداث قـــــوة شــحــن 
انــفــعــالــي اقـــــوى اثـــــرا من 
اقــــحــــام اصـــــــوات اآلهـــــات 

املتكررة.

األداء التمثيلي
 جــســد الــفــيــلــم مـــن خــالل 
ممثليه،  أدوار  اداء  نــجــاح 
ـــتـــي تــــقــــول: لــيــس  املـــقـــولـــة ال
ودور  كـــبـــيـــر  دور  هـــــنـــــاك 
صـــغـــيـــر، بـــــل هــــنــــاك مــمــثــل 
كبير واخر صغير، فاملمثلة 
الـــقـــديـــرة عـــواطـــف الــســلــمــان 
بــكــبــريــاء  كـــانـــت  االم  بــــــدور 
ادائــهــا وروعــتــه قــد تــجــاوزت 
إذ  الفني،  التقييم  معايير  كل 
تألقت الى الحد الذي استحقت 
قــمــة  عــــلــــى  تــــتــــربــــع  ان  فــــيــــه 
العراقية،  االم  انموذج  تجسيد 
بـــكـــل مــــا تــحــمــلــه مــــن صــفــات 
واحاسيس االيثار والصبر، إذ 
استفرغت فيه كل طاقة التحمل 
الــبــشــري ملـــأســـاة فــقــد االمــهــات 
ألبنائهن، وجسدته في اروع اداء 
االطـــالق،  على  الفني  بتاريخها 
اتصال  تلقيها  بمشهد  وقــدمــت 
مــن ابــنــهــا اداًء احــتــرافــيــا اخــتــزل 
وجــع مــاليــني االمــهــات، استحقت 
الذي تشترطه  النبيل  به نيل شهادة االداء 
ممثلة  وسيخلدها  تعريفاتها،  في  الدراما 
اداء  قباله  تـــوازن  التقدير.  تستحق  كبيرة 
مجموعة ممثلني شباب، كشف عن قدرات 
محترفني،  أكــاديــمــيــني  ممثلني  وامــكــانــات 
هم: منهل عباس، وحيدر حميد، وشمس 
خالد، وهاني القريشي، ومؤيد عبد سالم، 
عمار  مــســاعــدة  ادوار  فــي  معهم  وتــواجــد 

مشتاق، وعمار امني، وأمجد كاظم.

 املوسيقيُّ الــبــارز عبد األمــيــر الــصــراف، عن 
ُ

غــادرنــا قبل أيــام املــؤلــف
العام 1933،  املــولــود في كربالء في  الــصــراف  الـــ 87 عاما،  عمر ناهز 
بلغارية  اكــاديــمــيــة  مــن  موسيقي  تأليف  ماجستير  على  والــحــاصــل 
1971، يعد اول من ألف الباليه في العراق، من خالل رائعته " االجنحة 
السحرية " املستوحاة من ألف ليلة وليلة، التي قدمتها فرقة املوسيقى 
والباليه على مسرح الشعب 1974، وألف سمفونية بعنوان " التأميم " 
فضال عن العديد من سيناريوهات املوسيقى للفرقة القومية للفنون 
الشعبية، أبرزها: " حمورابي"، و" عنتر وعبلة"، و "من حياة الريف " و 
"ليلة غجرية"، موظفا دراسته للفلكلور البلغاري سنة كاملة في العام 

. 1972
ويعد الصراف من موهوبني قلة تفرغوا لتأليف املوسيقى التصويرية 
فيلما  اذ وضع موسيقى ألكثر من ثالثني  انتاجا،  وأغزرهم  لألفالم 
وثائقيا وروائيا، في وقت كانت فيه موسيقى األفالم لم تنضج بعد، على 
الرغم من اسهامات موسيقيني في هذا الضرب من االبداع، على شاكلة: 
صالح الكويتي، وناظم نعيم، وسلمان شكر، وجميل بشير، وصلحي 
الـــوادي وغــيــرهــم، منها: " بــيــوت فــي ذلــك الــزقــاق" (1977) مــن اخــراج 
لــفــؤاد التهامي، و"االســـــوار"(1979)  قاسم حــول، و"الــتــجــربــة"(1978) 
للمخرج محمد شكري جميل، و" الباحثون"(1979) من اخراج محمد 
 (1988) الــقــوة"  من  و" شــيء   ،() البندول"   " وفيلما  الجنابي،  يوسف 
للمخرج   (1987) املنفذون"   " و   (1988)" "البيت  و  هارتيون،  لكارلو 
هادي الراوي، و"ستة على ستة"(1988)، و"بديعة"(1989) لعبد الهادي 
الفدعم، وغيرها  نزار شهيد  للمخرج  العملية911"(1993)  و"  مبارك، 
كــثــيــر، فــضــال عــن أفــــالم أخــــرى وثــائــقــيــة مــنــهــا عــلــى ســبــيــل املــثــال ال 
الحصر: " االهوار" (1976) لقاسم حول، 
محمد  للمخرج   (1973) املــر"  الشتاء  و" 
اخــراج  الشريان" من  ، و"  شكري جميل 
عبد الرزاق العزاوي، و" من سعف النخيل 

الى خيوط الصوف" لطارق عبد الكريم.
وظـــــــف الــــــصــــــراف خــــبــــرتــــه املـــوســـيـــقـــيـــة 
االكـــاديـــمـــيـــة فــــي تــكــيــيــف األوركــــســــتــــرا 
وذلــك  الــعــراقــي،  التعبير  مــع  السمفونية 
بـــإدخـــال الــهــارمــونــي وعــلــم "الــبــولــوفــنــي" 
الــى املوسيقى  والــتــوزيــع األوركــســتــرالــي 
الــعــراقــيــة مــن اجـــل تــطــويــرهــا، ودعـــم ذلــك 
بإطار نظري فكتب " الساللم املوسيقية 
و"   ،(1973) املـــقـــلـــم"  وســــاللــــم  الـــعـــربـــيـــة 
كتيب  مع   ،(1993)  " الهارموني  التوافق 
صادر من دار الفنون املوسيقية بعنوان 
 ،(2006)  " الـــهـــارمـــونـــي  عــلــم  تــبــســيــط   "
أنه  املذكورة، إال  الرغم من جهوده  وعلى 
املــادي  الصعيد  ينل ما يستحق على  لم 
واملــعــنــوي، اذ كـــان يعمل مــســتــشــارا في 
دائرة السينما واملسرح، ولم يتقاض أجرا 
فانكفأ  القلمية،  املوسيقية  مؤلفاته  عــن 
الــجــمــيــع، وبعدها  عــن  ذاتـــه مبتعدا  عــلــى 
ارتحل الى تركيا حتى وفاته قبل أيام من 

دون ان توثق اعماله أو تحفظ.
سألت املخرج القدير قاسم حول، باتصال هاتفي، عن طريقة اشتغال 
الــزقــاق"، فأجاب:  مؤلف موسيقى فيلمي ”االهـــوار"، و"بيوت في ذلــك 
الــصــراف، كــان مؤلفا موسيقيا عارفا وفطنا،  الله عبد األمير  ”رحــم 
ومن خالل املناقشات والجلسات التي سبقت وضع املوسيقى للفيلم 
أجــري دراســات ومسوحات عن بيئة املسطحات  "االهـــوار"،  الوثائقي 
املائية، واقترحت عليه ان تكون الثيمة الرئيسة للموسيقى مقتبسة من 
كثيرا،  الفكرة  فأعجبته  العمارتلي،  ملسعود  اشلهاني"  ”ســودة  اغنية 
ونفذها بجمال وعذوبة، اذ كانت مؤثرة ومنسجمة مع احداث الفيلم، 
حتى انها فازت بجائزة افضل موسيقى تصويرية ضمن ست جوائز 
أخرى خطفها الفيلم في مهرجان السينما العراقية 1976 "، والطريف 
ان الــصــراف كــان يؤلف االنــغــام بفمه، بحسب ما يــروي حــول: " كنت 
انظر في الغرفة التي يعمل فيها عبد األمير الصراف، فلم أجد بيانو 
انهمك الصراف بالدندنة إلنجاز  العمل  أو عــودا، وحينما شرعنا في 

موسيقاه ".

« »

اميتاب يتوسط عرفان خان والنجمة الهندية ديبيكا بادوكان 

« »

يــــعــــدُّ فـــيـــلـــم بــــولــــيــــوود "بــــيــــكــــو" أحــــــد األفــــــالم 
املــفــضــلــة لـــدى أســرتــي الـــذي عـــرض فــي الــعــام 
2015، نشاهده في كل عيد من أعياد الشكر 
مــن بطولة  فيه، وهــو  نكتة  كــل  ونضحك على 
أميتاب باتشان في دور أرمــل بنغالي، والري 
ديــفــيــد املــهــذب، ديبيكا بــادكــون ابــنــتــه املــدلــلــة، 
عرفان خان كمالك لشركة سيارات أجرة يجد 

نفسه منجذبًا إلى مدار األسرة.
املشهورين  الفنانني  من  اثنني  أول  يكونان  قد 
ـــيـــس فــقــط  جـــــــدًا، حـــتـــى أنـــهـــمـــا مــــشــــهــــوران ل

ملوهبتهما ومكانتهما، ولكن ملظهرهما، عرفان 
خــان مع ذلــك، نــوع مختلف عنهما، ويمكن أن 
املصطلح  اليـــد، الســتــعــارة  جــولــي  عليه  يطلق 
ـــذي يــعــنــي، بشكل فــعــال، "جميل  ال الــفــرنــســي 
عالم  فــي  أهمية خاصة  يحمل  والـــذي   ،" قبيح 

السينما.
الــذي  يلعب خــان دور رنــا شـــودري، املهندس 
فقد وظيفته في السعودية، لذلك عاد إلى منزله 
لتولي املنصب في شركة والده املتوفى ليعيش 
مع أمه التي تفرض نظامًا صارمًا فيه، وألنه ال 
بوليوود  بها  تبهرنا  التي  الوسامة  تلك  يحمل 
دائــمــا ألبــطــال أفالمها، فقد شكل ظــهــوره في 
ملعايير  العامة  القاعدة  انحرافًا عن  الفيلم  هذا 

الجمال املتجانسة، لقد غّير " فكرة ما يجب أن 
يبدو عليه املمثل في صناعة ليس فيها الفكرة 

التقليدية من الوسامة كما هو معروف. ”
الكاتب عاصم   حديثًا نقل عن 

ً
أن مقاال يذكر 

ـــــذي كــتــب ســـيـــرة ذاتـــيـــة عـــن خــان  تـــشـــابـــرا، ال
املمثل الذي توفي هذا األسبوع عن عمر ناهز 
أن وفـــاتـــه نتيجة  يـــبـــدو  مـــا  عـــامـــًا، وعـــلـــى   53
له  الصماء، خــان  الــغــدد  مضاعفات اضــطــراب 
شهرة كبيرة في هوليوود أيضًا، وقد اضطلع 
ببطولة عــدد ال يستهان به من األفــالم هناك، 
أو جان بيلموندو،  الشريف،  حاله كحال عمر 
من  مستفيدين  مــاســتــرويــانــي،  مــارســيــلــو  أو 
مالمحه القاسية كما قالت عنه املخرجة ميرا 
ناير في نيويورك تايمز وهي تتحدث عن دوره 

األول في فيلمها " سالم بومباي: ” 
" رجــل وصــل إلــى أفــالم لم يكن من املفترض 
أن يشارك فيها ، ولم يكن مناسبًا لها ، رجل 
ال يحمل وسامة املمثلني املعروفني، ولكن لديه 
جاذبية كبيرة ، فهو هادئ وذكــي، استثنائي، 
طويل جدًا ولديه وجه صعب وعينان ثاقبتان 
، ينطق بــروح شاعرية ، فــي هــذا املــزيــج ، يعد 
خــان فــريــدًا بــني نــجــوم الــصــف األول ، لــم تكن 
مسيرته سلسة وهو يخطو إلى القمة ، كتبت 
ناير في التايمز عن عدم قدرته على تصويره 
شــخــصــيــة أكــثــر مــركــزيــة فـــي فيلمها "ســـالم 
بومباي " عام 1988 ، عندما كان مهووسًا في 
التمثيل وهو في عمر 18 عامًا ، فتراجعت عنه 
األدوار السينمائية لعدة سنوات ، وفي النهاية 
وجد طريقه في التلفزيون ، لكن خان لم يكن 
راضــيــا، ففي مقابلة عــام 2012 مــع صحيفة 
وول ســتــريــت جـــورنـــال الــبــريــطــانــيــة ، تــحــدث 

كــان في  ، عندما  الجديدة  األلفية  بــدايــة  فــي 
 تلفزيونيًا حيث قال :

ً
األساس ممثال

" كــنــت أشــعــر بــاملــلــل مـــن الــتــمــثــيــل هــنــاك ، 
لقد فقدت شغفي   ، املهنة  هــذه  تــرك  أردت 
البريطاني آسف  املــخــرج  ثــم جــاء فيلم   ،  "
 ، كاباديا الخيالي " املــحــارب " عــام 2001 
فجأة جاء كل شيء في صالحه على حد 
تعبيره " لقد اكتشفت شغفي ، كنت أتوق 
للعمل في السينما أكثر من التلفزيون" ، 
يقول كاباديا أنه عرف اللحظة التي التقوا 
فيها " لقد كان لدينا رجل " ، كما أخبر 
الغارديان البريطانية مؤخرًا " كان لخان 
حضور حقيقي وكنت أعرف أنه يمكنه 
، على  الالئق  املستوى  إلــى  الفيلم  حمل 
لــم يــكــن يمتلك املظهر  أنـــه "  الــرغــم مــن 

الوسيم للسينما التجارية " .
ـــــذي أحــبــبــنــاه  ــــى فــيــلــمــه ال ـــعـــودة إل وبـــال
كثيرا " بيكو " نستطيع أن نقول، إنه 
تقمص بذكاء وخبث عميق دوره فيه، 
وكل حركة من حركاته على الشاشة 
مــحــســوبــة بــــدقــــة، عـــنـــد هـــــذه الــنــقــطــة 
شاهدت عائلتي املشهد ما يقرب من 
ست مرات كل عام، وكأننا نشاهده 
بطريقة  يمضغ  وبينما  جــديــد،  مــن 
ـــبـــقـــرة، وهــــو يــتــقــمــص دور رجــل  ال
عـــجـــوز، يــســحــر فـــي الـــوقـــت نفسه 
امـــرأة شــابــة قــويــة، خــان يــقــوم بكل 
هـــذا الــعــمــل ونــحــن نــراقــب حركاته 
أبــهــرتــنــا فــوقــعــنــا جميعًا في  الــتــي 

حبه.
عن / مجلة نيويورك تايمز

مشهد من الفيلم

مشهد من الفيلم

بوستر الفلم
املمثلة عواطف السلمان بدور األم التي ال تصدق 

استشهاد ابنها
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قبل تفشــــــــي فيروس كورونــــــــا، كان املاليني منا 
يقضي ثلث وقته فــــــــي مكاتب العمل. ولكْن، منذ 
أْن دخــــــــل اإلغالق العام حيــــــــز التنفيذ في اململكة 
املتحــــــــدة، يقول نحــــــــو نصف القــــــــوى العاملة في 
اململكــــــــة إنهــــــــم يعملون في منازلهــــــــم. كما أملحت 
بعض الشــــــــركات إلى أنَّ ذلك قد يصبح أســــــــلوبًا 

.
ً
معتمدًا للعمل مستقبال

وقال رئيس «بنك باركليز» إن «فكرة زّج ســــــــبعة 
آالف موظف في مبنى واحد قد تصبح في طيات 
املاضــــــــي «، فــــــــي حني قال رئيس بنــــــــك «مورغان 
ستانلي» إنه ســــــــيكون لدى البنك نسبة عقارات 

أقل بكثير.
وقال رجل األعمال الســــــــير مارتن ســــــــوريل، إنه 
يفضــــــــل اســــــــتثمار 35 مليون جنيه إســــــــترليني 
 من 

ً
في توظيــــــــف الناس وتطويــــــــر مهاراتهم بدال

االســــــــتثمار فــــــــي مبانــــــــي املكاتــــــــب وتجهيزاتها 
املكلفة. ويرى بروس ديزلي، مؤلف كتاب «بهجة 

ى.
ّ
العمل»، إن زمن العمل في املكاتب قد ول

شيء من املاضي
وقــــــــال في حوار مع بي بي ســــــــي: «لألســــــــف، قد 
نشــــــــعر ببعض الغموض حيال ذلك، لكني أعتقد 
على األرجح أن املكاتب لن تعود كما كانت عليه، 
وســــــــيصبح الشــــــــكل الذي كانت عليه، شيئًا من 

املاضي».
«كنــــــــت أدردش مع شــــــــخص يعمل في وســــــــيلة 
إعالم رئيسة األسبوع املاضي، وقال: كان لديهم 
1400 موظف يأتون إلى هذا املبنى يوميًا، أما في 
األسابيع الثمانية املاضية، فانخفض عددهم إلى 
ثالثني شــــــــخصًا فقط، ولم يؤثر ذلك في إنتاجية 
العمل». وأضاف: «إنه من الســــــــذاجة أن يعتقد أي 
شخص بأن األمور ستعود إلى سابق عهدها».

ويقول البروفســــــــور أندريه سبايســــــــر ، من كلية 
«كاس» إلدارة األعمــــــــال بجامعة ســــــــيتي بلندن، 
إنَّ نهايــــــــة مرحلة العمل في املكاتب غير واضحة 
بعد. ويتوقع «انخفاضًا جذريًا» في مقدار الوقت 
الذي يقضيه األشــــــــخاص في املكتب، لكنه يقول 

إنَّ العمل في املكتب لن ينتهي إلى األبد.

قلق
ويعتقد أن أحد األســــــــباب، هو أنــــــــه قد ال يحظى 
العاملون في املنازل بترقية وظيفية وقد ُيهملون 
بســــــــرعة. لذلك، ومع طرق الركود لباب املستقبل، 
قد يرغب الناس في أن يكونوا ظاهرين للعيان .

ويضيف: «سيبدأ الناس بالتفكير بشكل خاص 
في أوقات األزمات االقتصادية - أريد أن أكون في 

مكان العمل، ويجب أن يراني املدير».
ويلمح سبايســــــــر أيضًا إلى أنَّ املكاتب ســــــــتبقى 
مقرات لكبار املديرين في حني يسافر املوظفون 
مرة واحدة أو مرتني في األسبوع للقاء رؤسائهم.
ويبــــــــدو أنَّ هذا يشــــــــبه خطــــــــة تويتر، ما يســــــــمح 
للموظفني بالعمل من املنزل إلى األبد، رغم إبقاء 
أبواب املكاتــــــــب مفتوحة أمام مــــــــن يرغب القدوم 
إليهــــــــا. إنَّ العمــــــــل في املنــــــــزل ليــــــــس بجديد، لقد 
كان اعتمــــــــاده في تصاعد في العقــــــــود األخيرة، 
وقد حاولت العديد من الشــــــــركات بالفعل توفير 
املــــــــال املدفوع إليجار املكاتــــــــب من خالل توظيف 

مساحات عمل مشتركة.

ويقول البروفيسور سبايسر: «أعتقد أنَّ التكلفة 
محرك كبير، فالكثير من الشركات ستقول إننا 
ننفق كل هــــــــذه األموال على اإليجارات لذا دعونا 
ننتقل إلى توظيف املزيد مــــــــن العمال للعمل في 

املنزل وهذا فعليًا ما يحدث اآلن».

أكثر إنتاجية وسعادة
اكتشــــــــف الكثيرون منا بالفعل بعض امتيازات 
ومشــــــــكالت العمل من املنــــــــزل. بعضها واضحة 
مثل عدم االضطرار إلى رحلة التنقل اليومية إلى 
العمــــــــل وفرص أقل لالختالط مــــــــع زمالء العمل، 

لكن آخرين ذهبوا إلى صميم املشكلة.
تقول لوســــــــي كيالواي، التي ألفــــــــت كتبًا خيالية 
وواقعية عــــــــن املكاتب: «أعتقد أننا يجب أن نبكي 
على ما ســــــــنفقده، إن أهم شيء في وجودنا في 
املكتب هــــــــو أنه يعطــــــــي قيمة ملا نقوم بــــــــه. دعنا 
نقولهــــــــا صراحة، فمعظم ما نقوم به على أجهزة 

الكمبيوتر املحمولة ال معنى له إلى حٍد كبير».
«إنَّ أفضــــــــل طريقة للتفكير هــــــــي أن هناك نقطة 
ما تتمثل في وجود أشخاص آخرين يجلسون 
من حولك ويفعلون نفس الشيء الذي تقوم به».

وتضيــــــــف، أن املكاتــــــــب تبقينا ســــــــليمني عقليًا 
وتمنحنا روتينًا يوميًا، فبمجرد وصولنا إلى 

مكاتبنا، نتحول إلى أشخاص مختلفني».
«ال أعرف ماذا عنك.. ولكنني أشــــــــعر 

بالضجــــــــر وامللــــــــل مــــــــن أن أكــــــــون 
الشــــــــخص ذاته طــــــــوال اليوم وأنا 

أتجول فــــــــي املنزل. فأنــــــــا أريد 
أرتــــــــدي مالبــــــــس مختلفة  أن 
وأذهــــــــب إلــــــــى مكتــــــــب العمل 
مختلفني  أشــــــــخاصا  وأرى 
الذيــــــــن أصبحــــــــوا أصدقائي 
ويضحكــــــــون مــــــــن الصميم 

عندما أكون هناك «.
ويقول البروفسور سبايسر 

أن  تظهــــــــر  الدراســــــــات  إن 
األشــــــــخاص الذين يعملون من 

إنتاجية وســــــــعادة،  أكثــــــــر  املنزل 
خاصة بدون تنقــــــــل، الذي يعد أحد 

العوامــــــــل الرئيســــــــية في جعــــــــل الناس 
غير سعداء. ويستشهد سبايسر بدراسة 

: «من ضمن ســــــــلبيات العمل في املنزل، هو 
ً
قائال

أن العاملني في املنازل يشعرون أنهم «في املنفى» 
وبالتالي يصبحون «بحاجة إلى رؤسائهم».

«تصبح وظيفتهم الرئيسة لفت انتباه رئيسهم. 
إنها الرغبة في أن ُيشــــــــاهدوا وهم يقومون بأداء 
املهام، وعندما ال يظهر الشخص بالصورة التي 
يريدها، ينتابه شعور مقلق ومربك. وهذا جانب 
سلبي للموظفني وأرباب العمل على حٍد سواء».

ال مساواة
وثمة عيــــــــب آخر يتمثل في خطــــــــر من أن يؤدي 
العمل في املنزل إلى «تفاقم عدم املســــــــاواة» ، كما 
يقول سبايســــــــر. فعلى ســــــــبيل املثال ســــــــيكون 
هناك فرق بني أولئك الذين لديهم مســــــــاحة أكبر 
في املنــــــــزل وبني اآلخريــــــــن الذي ليســــــــت لديهم، 
وبني الرجال والنســــــــاء. «في القطــــــــاع الذي أعمل 
به، الوســــــــط األكاديمــــــــي، ثمة أثر كبيــــــــر وهو أن 
تقديم الطلبات قد انخفض بشكل كبير من قبل 
النساء. والســــــــبب الواضح لذلك هو أن النساء ال 

يزالن يقمن بمعظم أعمال رعاية األطفال واملهام 
املنزلية».

املوظفــــــــون  ســــــــيفتقد  نفســــــــه،  الوقــــــــت  وفــــــــي 
األصغــــــــر ســــــــنًا فرصــــــــة التعلــــــــم مــــــــن زمالئهم 
األكثــــــــر خبــــــــرة، وســــــــتزول تلك املحادثــــــــات غير 
 الرســــــــمية التــــــــي تــــــــؤدي إلى أفــــــــكار بنــــــــاءة، كما 

يضيف دايسلي.
«لســــــــوء الحــــــــظ أعتقد أنــــــــه إذا لم نكــــــــن حذرين، 
ستخســــــــر الكثير من الشــــــــركات تلك األشــــــــياء 
السحرية التي تجعل العمل أكثر إبداعًا وإنتاجًا».
وفي الوقــــــــت الحالي، يؤدي العديــــــــد من العاملني 
أعمالهــــــــم فــــــــي منازلهــــــــم، وعندما يعــــــــودون إلى 
مكاتبهم، توصي حكومة اململكة املتحدة بتغيير 
في جدول دوامهم واستخدام مسارات ذات اتجاه 
واحد، وتقديم وجبات الغداء مغلفة واإلبقاء على 
مسافة مترين بينهم. ولكن سواء كان العمل في 
املنزل مؤقتًا أو دائمًا، فالبعض ســــــــيتوق للحياة 

املكتبية باستمرار.
تقــــــــول كيالواي: «االجتماعات مضرة جدًا، لكني 
اآلن، أحــــــــب أن أجلــــــــس حــــــــول طاولــــــــة اجتماعات 
حقيقيــــــــة مــــــــع بعــــــــض األشــــــــخاص الحقيقيــــــــني 
من  حقيقي  وطبــــــــق 

البسكويت «.

إبحث عن مساحة للمحادثة
فــــــــي العــــــــام 2015 قرر املــــــــدراء في شــــــــركة بافر 
املبتدئة لوســــــــائل التواصل االجتماعي في سان 
فرانسيســــــــكو إغالق مكتبهم الذي كان إيجاره 
7000 دوالر شــــــــهريًا، عندما أدركــــــــوا أن معظم 

موظفيهم يعملون من املنزل.
فريق الشــــــــركة املكون من 90 شــــــــخصًا منتشر 

حاليًا حول العالم.
كان أحد موظفيها يعمل يوميا أثناء سفره حول 
العالــــــــم، في حــــــــني قام آخر بوظيفتــــــــه أثناء قيامه 
برحلة بحرية رغم أن شــــــــبكة االنترنت الضعيفة 

لم تمكنه من تحقيق نتائج مثالية في عمله.
يقول آندي (أحد موظفي الشــــــــركة): «نحن نقوم 
بدور العقل املدبر»، وهذا يساعدنا جزئيًا. «فهم 
يعينــــــــون شــــــــريكًا لك فــــــــي العمل، وتتشــــــــاركون 
املحادثات في ما بينكم كل أســــــــبوع أو أسبوعني. 
ولدينــــــــا قناة تســــــــمى» مبرد املياه « ملناقشــــــــة أي 
فكرة أو أمر عشوائي قد يخطر ببالنا من خالل 

هذه القناة».
مــــــــن جانبها تقــــــــول كارولــــــــني: «يجــــــــب االهتمام 
بشكل خالق بتلك األشــــــــياء التي يتم اكتشافها 
عــــــــادة بالصدفة أثناء محادثتك مع شــــــــخص ما 
في فتــــــــرة الغداء أو في غرفة االســــــــتراحة، والتي 
تســــــــتغرق وقتــــــــًا وجهــــــــدًا. فعلى ســــــــبيل املثال، 
تقــــــــوم إحدى زميالتنا فــــــــي الفريق تدعى نيكول 
بتجميع موجز أســــــــبوعي حول «أشــــــــياء لم تكن 
تعلم عنها أي شــــــــيء ســــــــابقًا›› ، وتقوم بمســــــــٍح 
جميع اتصاالت الشركة وتكشف عن أشياء حقًا 

مثيرة لالهتمام.
«هــــــــذا يتطلــــــــب الكثير مــــــــن العمل، لكــــــــن هذا هو 
املطلوب للعمل في شــــــــركة تتكون من هكذا عدد 

كبير من املوظفني املنتشرين في مواقع مختلفة 
وال يمكنهم الذهاب لتناول الغداء معًا».

كمــــــــا يتــــــــم أيضــــــــًا تســــــــجيل محادثــــــــات الفيديو 
الجماعيــــــــة ثــــــــم مشــــــــاركتها مــــــــع الزمــــــــالء الذين 
يعيشــــــــون في مناطق زمنية مختلفة حول العالم 

ولم يتمكنوا من االنضمام إليها.

وجهًا لوجه
يقول آندي: «نقوم بعطل للترفيه وإعادة النشاط 
كل عــــــــام، ثم نجــــــــري مؤتمــــــــرات صغيرة ضمن 
الفرق التي تركز على العمل بشــــــــكل أكبر». لكن 
لســــــــوء الحظ، ألغيت تلك النشاطات هذا العام في 
اليونــــــــان لجميع موظفي شــــــــركة «بافر» بســــــــبب 

تفشي فيروس كورونا.
وســــــــيجتمع املوظفون في نفس البلــــــــد أو البلدان 
املجاورة أيضًا، وسيسافر شخص واحد ملقابلة 

املوظفني الجدد شخصيًا.

الحرية املعقولة
تقول كارولــــــــني: «الشــــــــيء الوحيد الــــــــذي فعلناه 
والــــــــذي كانــــــــت نتائجــــــــه كارثية حقًا، هــــــــو العمل 
بتجربة الهيكل التنظيمي املسطح» (أي عدد أقل 

من املدراء أو حتى انعدام املدراء).
«اعتمدنا هذا املفهوم الذي يعتمد على مبدأ أنه إذا 
منح األفراد الحرية، فسيبذلون قصارى جهدهم. 
لكننــــــــا تعلمنا من تجربتنــــــــا أن املدراء يضيفون 
حقًا الكثيــــــــر من القيمــــــــة والتنظيــــــــم للعمل. أراد 
 أن يكونهناك شخص يخضعون 

ً
املوظفون فعال

للمســــــــاءلة مــــــــن قبله، شــــــــخص يتحدثــــــــون إليه 
 ملواجهة التحديات».

ً
بانتظام ويفتح لهم مجاال

«عندما تخلصنا مــــــــن مفهوم املدراء وكنا نعمل 
بعيــــــــدًا من مواقع عشــــــــوائية، واجهنا كارثة، فقد 

انهارت االتصاالت بيننا».

بعَد مضي أكثر من شــــــــهر على تخفيف إجــــــــراءات الحظر، تأتي إحصاءات 
االصابات بفيروس كورونا لتؤكد الحاجة للحظر من جديد.

مد بسبب عدم توفر اللقاحات والعالجات 
ُ
الحظر إجراء وقائي اضطراري اعت

الالزمة ملواجهة الوباء. في دول العالم كانت ظروف الحظر مقترنة بحمالت 
فحص عشوائي ومنتظم، تختلف من دولة ألخرى بحسب االمكانات، وهذا 
ما لم يحصل عندنا في فترة الحظر السابقة إال بحدود ضيقة جدًا. الحظر 
الذي عشــــــــناه لم يكن حظرًا باملعنى الدقيق، واقعًا لم يجر االلتزام بما يكفي 
 منه، لم يلتزم املواطنون، ولم تكن الســــــــلطات 

ً
ليــــــــؤدي الحظر ما كان مأموال

بالقــــــــادرة فعال على فرض االلتزام والتقّيد في الســــــــلوك اليومي بما يراعي 
ظرف الوباء.  هذه األيام ارتفعت وتيرة أرقام االصابات. الســــــــلطات الصحية 
تعزو االرتفاع إلى عدم تقيد املواطنني في الفترة التي جرى التســــــــاهل فيها 
بإجراءات الحظر، لكن من دون التطرق لتأخر السلطات في استغالل الحظر 

السابق في إجراءات الفحص العشوائي واملنتظم للمواطنني.
ارتفاع وتيرة األرقام هو ما حدا بالسلطات الصحية قبل عيد الفطر بيومني 
العتمــــــــاد تطبيق الحظر الجزئــــــــي على بعض 
املناطــــــــق، بينمــــــــا أعلنت الســــــــلطات الحظر في 
جميع أنحاء العراق خــــــــالل أيام العيد، مع هذا 
فــــــــإن تطبيقه بقي بحدود مــــــــا يمنع التنقل ما 
بني األحيــــــــاء، واإلبقاء على الحركة حرة تمامًا 
في داخل كل حي، وهذا ينســــــــف فكرة الحظر 
بمواجهة الوباء الذي يقتضي االلتزام والتقيد 
الصارم بالبقاء داخل املنازل، ما دمنا لم نتقيد 
بضوابط التباعد. قد ال تقوى الســــــــلطات على 
فرض الحجر املنزلي العــــــــام (تجربة الصني)، 
وربما ال تريد االندفــــــــاع نحو ذلك ملا يمكن أن 

تترتب عليه من مشكالت متوقعة. 
لكن مقابل هذا فإن االعتماد على الوعي العام 
لتطبيق إجراءات التباعد، وعلى حماية األفراد 
ألنفســــــــهم وللمجتمع (تجربة الســــــــويد)، يظل 
 يحتمل الكثير. إنها مشــــــــكلة معقدة ما 

ً
خطــــــــأ

لم تتضافر لها جهود مختلفة من املؤسسات 
والفعاليات الدينية واملجتمعيــــــــة والثقافية املؤثرة.  مقابل كل هذا ينبغي أن 
يســــــــعى االعالم ألداء دور أكبــــــــر في املراقبة، وفي تقديــــــــم املعلومات املوثقة 

وعدم االكتفاء بدور النصح واإلرشاد. 
ينبغي للسلطات الصحية أن تساعد اإلعالم في ذلك.  في العالم كان اإلعالم 
رائــــــــدًا بمواجهة الوباء ونشــــــــر الوعي والبيانات واملعلومــــــــات الصحية، وهذا 
ما ســــــــاعد في تقليص الخســــــــائر التي كان يمكن أن تتطور من دون الدور 

املسؤول للميديا املعاصرة.
مــــــــن املفتــــــــرض أن نشــــــــكل فــــــــي كل مؤسســــــــة إعالميــــــــة أساســــــــية إدارة 
عمل صحفــــــــي اســــــــتثنائي، تضّم صحفيــــــــني ماهرين، وترفدهــــــــم خبرات 
استشــــــــارية طبية مســــــــتقلة، من بينها الطب النفسي، للمســــــــاعدة في دور 
عملي منتج لإلعالم. في هافبوســــــــت (النســــــــخة الكنديــــــــة)، طالعت األربعاء 
املاضــــــــي تقريرًا عن نّية كنــــــــدا تجاوز فترة إغالق ألشــــــــهر ثالثة والخروج 
 بكيفية تطمني الناس وعدم 

ً
منها للحيــــــــاة الطبيعية، كان التقرير منشــــــــغال

 امتناعهــــــــم عن ذلــــــــك، إذ يتوقــــــــع التقرير تــــــــردد الناس في مغــــــــادرة املنازل 
خشية اإلصابة.

فقد أصبح اإلنســــــــان يعمــــــــل أكثر مما يســــــــتمتع بثمار 
عمله، وذلك بســــــــبب التســــــــارع على مختلــــــــف األصعدة 
 عن طموح الكثير من 

ً
ورغبة األفراد في مواكبته. فضال

الجيل الشــــــــاب في متابعة تحصيلهــــــــم العلمي في الدول 
 آمنًا 

ً
املتطورة، التــــــــي بإمكانها أن تحقق لهم مســــــــتقبال

وتفتح لهم فرص عمل بظروف جيدة.
كل ذلــــــــك أدى إلــــــــى حــــــــزم الكثيرين لحقائبهــــــــم واختيار 
بلــــــــد ما والســــــــفر إليــــــــه، األمر الــــــــذي يعنــــــــي بعدهم عن 
أهلهــــــــم وأحبتهم وأصدقائهم، ولــــــــم يقتصر هذا الخيار 
علــــــــى البعــــــــد املكانــــــــي والجغرافــــــــي، بــــــــل تمثل فــــــــي بعد 
عاطفي بــــــــني أشــــــــخاص ربطتهــــــــم عالقــــــــات اجتماعية 
وعاطفيــــــــة لوقــــــــت طويــــــــل، األمر الــــــــذي كانت لــــــــه تبعاته 
املختلفــــــــة التــــــــي ترتبت عليــــــــه، من جفــــــــاء أحيانًا وبرود 
 في العالقة حينــــــــًا آخر، وانقطاع ألواصــــــــر كثيرة كانت 

تجمع بني الناس.
ما أشــــــــبه حالنا اليوم بحال أولئك الذين كانت مشيئتهم 

ذات يــــــــوم أن يهاجروا أو يســــــــافروا، أو ربما النأي بعيدًا 
عن محيطهم االجتماعي، فما فرض على العالم بســــــــبب 
انتشــــــــار وبــــــــاء كورونــــــــا ال يختلف كثيرًا عــــــــن حال من 
تحدثت عنهم فــــــــي بداية هذا املقال؛ الباحثني عن فرصة 
جديدة، بفارق أن قــــــــرار التباعد االجتماعي اليوم فرض 
رغمــــــــًا عــــــــن الكثيريــــــــن بصرف النظــــــــر عــــــــن قبولهم أو 

رفضهم.
أيًا كانت األســــــــباب التي أدت إلى البعد، فإن آثارها تكاد 
تكون واحدة أو متشــــــــابهة إلى حــــــــٍد كبير، فقد ضعفت 
وتراجعــــــــت العالقات االجتماعية، وتقلصت املناســــــــبات 
ت الشمل، وباتت املجامالت سيدة 

ّ
الجماعية التي لطاملا مل

املوقف، واقتصرت على اتصاالت هاتفية بني األشخاص 
األكثر قربًا.

إنَّ التباعــــــــد العاطفي أرخى بظالله علــــــــى أكثر العالقات 
التــــــــي اعتبرت حميمية حتى وقت قريب، فالشــــــــاب الذي 
غادر حبيبته بحثًا عن فرصة عمل أو دراســــــــة، نراه بعد 

وقــــــــت يبحث عمن يمــــــــأل الفراغ العاطفي الذي يعيشــــــــه، 
فانتهــــــــت قصص حب عاصفة، وانفرطت عقود وعهود، 
وتفككت أسر وتشرد أوالد، ومات آباء وأمهات وحيدين 

 من روائح أوالدهم.
ّ
في بيوت مهجورة إال

وبطبيعة الحال ال يمكن تعميم ذلك على الجميع، بل بقي 
الكثيرون محافظني على الوعد والعهد، ولم يقطعوا حبال 
الــــــــود مع أهاليهم وأقربائهم وأحبائهم، لكن ال يمكننا إال 
االعتــــــــراف بأن ثمة تغيرا ما ســــــــيطرأ علــــــــى الحياة حني 

غّير فيها شيئا ما، فما بالك باملسافات البعيدة.
ُ
ت

اســــــــتطاع التطــــــــور التكنولوجــــــــي اليــــــــوم التخفيــــــــف من 
وطــــــــأة البعــــــــد وتقريب املســــــــافات بشــــــــكل أو بآخر بني 
األفــــــــراد، لكّنــــــــه يبقى منقوصًا ال ســــــــيما لدى شــــــــعوب 
 اعتادت التعبير عن مشــــــــاعرها وأشــــــــواقها باملعانقات 

والقبالت واالحتضان.
إننا مدعــــــــوون اليوم إلــــــــى أن نعتاد ممارســــــــات جديدة، 

 للتباعد العاطفي بأْن يتمدد.
ً
بحيث ال تدع مجاال
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أنجــــــــز النحــــــــات الشــــــــاب أحمد 
حسن خالل أيام حظر التجوال 
كورونــــــــا  فيــــــــروس  بســــــــبب 
عمالقني  صرحني  املســــــــتجد، 
ملكــــــــني  أشــــــــهر  يجســــــــدان 
ســــــــومريني العائــــــــد تاريخهما 
إلى أكثر من 2000 ســــــــنة قبل 

امليالد.
على  أحمــــــــد حســــــــن،  ونشــــــــر 
صفحته على موقع "فيسبوك" 
بلغ  اللذين  للتمثالــــــــني  صــــــــورًا 
أمتــــــــار   3 منهــــــــا   

ٌ
كل ارتفــــــــاع 

ونصف املتر.
يعمــــــــل النحــــــــات حســــــــن على 
وضع اللمســــــــات األخيرة على 
امللك كوديا أشهر ملك سومري 
التــــــــي حكمت  لســــــــاللة لكــــــــش 
جنــــــــوب بــــــــالد وادي الرافدين، 

وامللك أور- نمو مؤسس ساللة 
ة في  أور، وأول شــــــــريعة قانونيَّ
املتحف  بوابة  ليزينــــــــا  التاريخ، 
الحضاري في مركز محافظة 
ة الشــــــــهيرة  ذي قــــــــار التاريخيَّ
ــــــــة، في جنوب  األثريَّ بمواقعها 

العراق.
وقال مديــــــــر متحف الناصرية 
الحضــــــــاري في مركز ذي قار، 
عامر عبد الــــــــرزاق: إنَّ "تمثالي 
كوديــــــــا، وأور- نمو وهما اثنان 
من أشهر ملوك العراق القديم، 
ســــــــيتم نصبهمــــــــا مــــــــن قبــــــــل 
النحات أحمد حســــــــن في بوابة 

ة". متحف الناصريَّ
وكشــــــــف عبــــــــد الرزاق عــــــــن أنَّ 
الواحد أكثر  التمثــــــــال  "تكلفــــــــة 
من 20 مليون دينــــــــار عراقي، 

وقــــــــد عملهما النحــــــــات مجانًا 
علــــــــى نفقته الخاصــــــــة، ملتحف 

ة". الناصريَّ
يشــــــــار إلــــــــى أنَّ امللــــــــك أور نمو، 
الذي حكم فــــــــي الفترة 2030 - 
2047 قبل امليالد، هو مؤسس 
ســــــــاللة أور الثالثــــــــة فــــــــي بالد 
الرافديــــــــن، ويعدُّ مؤســــــــس أول 
ة فــــــــي التاريخ  شــــــــريعة قانونيَّ
التــــــــي ســــــــبقت شــــــــريعة امللــــــــك 
البابلي حمورابي بثالثة قرون.

أما امللك كوديا، فيعدُّ من أشهر 
ملوك السومريني لساللة لكش 
التي كانــــــــت تحكم جنوب بالد 
امللــــــــك  وهــــــــو  الرافديــــــــن،  وادي 
الثانــــــــي عشــــــــر لســــــــاللة لكش 
وحكم من سنة 2124 - 2144 

قبل امليالد.

ويحكــــــــى يا ولــــــــدي أّن الوالي غضب مرة على رجل أشــــــــد الغضب، 
والوالة ال يحتاجون الى ســــــــبب للغضب، فقرر ان ينزل فيه عقوبة 
ال عهد للوالية بها، ولذلك جلس الى مجلســــــــه ودعا اعوانه ومقربيه 
وذوي املشــــــــورة منهم، ثم افضى اليهم بقصده ومراده وقد، تقنن 
املقربــــــــون وابتدعوا وابتكــــــــروا من انواع العقوبات مــــــــا اذهل الوالي 
نفسه.. وهكذا قر قراره على حفر حفرة يدفن فيها الرجل املعاقب 

حتى وسطه ثم امر الناس ان يرجموه بما احبوا وشاؤوا!!
دخل الرجل حفرته مشــــــــدود اليدين وراح الناس يمرون من امامه 
واحــــــــدًا واحدًا، هذا يضربه بالعصــــــــا وذاك يلطمه على وجهه وهذا 
يرميه بالحجارة وذاك يصفعه على جسده، وهذا يعطف عليه فال 
يؤذيه فــــــــي الضرب وذاك يلح عليه ضربًا حتــــــــى يؤمله اكرامًا لعني 
الوالــــــــي وتقربًا منه، والرجــــــــل في هذا وعلى هذا كله صابر ال يبدي 

حركة وال تصدر عنه آهة..
اســــــــتمرت الحال على ما هي عليه والوالي يتلذذ باملشــــــــهد والرجل 
يحتمل البلوى مســــــــتعينًا بما أوتي 
من جلــــــــد واحتمال عازمــــــــًا على أْن 
يظهــــــــر بمظهــــــــر الرجال ولــــــــو كانت 
حياته هــــــــي الثمن.. وبينما هم كذلك 
يا ولدي فاذا بصديق الرجل املعاقب 
وأقرب مقربيه وقد وصل الدور إليه، 
وصار لزامًا عليه أْن ينفذ أمر الوالي 

ويرجم صديقه.. 
توقــــــــف الخلــــــــق مبهوتــــــــني وتقطعت 
األنفاس وخفقت القلوب وشخصت 
األبصــــــــار، وكل واحد منهم يســــــــأل 
الصديــــــــق وكيــــــــف  مــــــــاذا ســــــــيفعل 
سيضربه وماذا اختار لرجمه وماذا 
سيقول الرجل املعاقب وكيف وبأية 

طريقة يعاتب صديقه؟ 
تقــــــــدم الصديق هادئًا فرحًا مطمئنًا 
وهــــــــو يحمــــــــل بــــــــني أصابعــــــــه زهرة 
قرنفــــــــل بيضاء، فلما صــــــــار وجهًا 
لوجه من صاحبه رمى الزهرة على 
جســــــــده بكل ما قدر لــــــــه أْن يرميها 

ة إليه...  خفة ولينًا وِرقة حتى لكأنه يقدمها هديَّ
في تلك اللحظة فقط بكى الرجل املعاقب وهو الذي لم يتأوه على ما 
رأى مــــــــن أذى، ثم رفع الى صاحبه عينًا بللها الدمع وخاطبه بنبرة 
الفجيع وصوت الحزين (ما كنت أحســــــــبك ترجمني كما رجمني 
اآلخــــــــرون يا أخا الزاد وامللح والطريق، والله لو كنت مكاني لفضلت 
أْن يأمر الوالي بدفني الى قربك على أْن ترتفع لي يد بالســــــــوء إليك 

حتى لو ارتفعت بالقرنفل أو ورد الرمان).. وظل يبكي..
تلك هــــــــي الحكاية يــــــــا ولدي فال تعجب من فســــــــاد الدنيــــــــا وتغّير 
األحوال، وال يزعجك إْن رأيت نفســــــــك مطعونــــــــًا من مقربيك فذلك 
أحب الى نفس أبيك من أْن تكون طاعنًا ألصدقائك ومقربيك حتى 
وإْن جاءت الطعنة سهوًا أو غفلة أو عن غير قصد، أو كانت بزهرة 
قرنفل، فكل جرح يندمل، وكل أذى ُينسى، إال طعنة الصديق، فإنَّ 
جرحهــــــــا ال يندمل، ووجعها يرافق الــــــــروح... اللهم هل بلغت.. اللهم 

فاشهد!!

قــــــــّررت تونــــــــس إلغــــــــاء دورة 2020 مــــــــن 
أن  علــــــــى  الدولــــــــي،  قرطــــــــاج  مهرجــــــــان 
ستأنف النشــــــــاطات الثقافّية في البالد 

ُ
ت

فها بسبب فيروس كورونا 
ّ
تدريجّيًا بعد توق

املستجّد.
وأوضحت وزارة الشــــــــؤون الثقافّية التونسّية 
على فيســــــــبوك األحد، أّنه في ضوء "تداعيات 
هذه األزمة (جائحة كوفيــــــــد - 19)، تّم تأجيل 
مهرجــــــــان قرطــــــــاج الدولي واملهرجــــــــان الدولي 

 إلى 
ً
بالحمامــــــــات إلى العــــــــام 2021"، مشــــــــيرة

"عودة مختلف األنشــــــــطة بالنسبة للجمعّيات 
الثقافّيــــــــة ومتعّهــــــــدي الحفــــــــالت والفضــــــــاءات 

الثقافّية العمومّية والخاّصة بالتدّرج".
ودأبت تونس على تنظيم مهرجان قرطاج بني 
 ســــــــنة، منذ نشأته 

ّ
شــــــــهري تّموز وآب من كل

قبل 56 عامًا.
ودأب املســــــــرح الرومانــــــــي األثري فــــــــي قرطاج، 
في الضاحية الشمالّية للعاصمة تونس، على 
احتضــــــــان نشــــــــاطات املهرجان التي تشــــــــمل 
عروضًا تونســــــــّية وعربّية وأجنبّية وإفريقّية 
ســــــــع 

ّ
متنّوعــــــــة تتضّمــــــــن غنــــــــاًء ورقصًا. ويت
املسرح األثري لنحو تسعة آالف متفّرج.

ع أن تستأنف النشاطات في الفضاءات 
ّ
وُيتوق

الثقافّية املغلقة "اعتبارًا من 15 حزيران، على 
أال يتجاوز عدد الحضور 30 شــــــــخصًا كحّد 
برى واملهرجانات في 

ُ
أقصى" و"التظاهرات الك

الفضــــــــاءات املفتوحة بداية من منتصف تموز 
بطاقة استيعاب ال تتجاوز األلف شخص".

ــــــــد وزارة الثقافــــــــة أّن القــــــــرارات تخضــــــــع 
ّ
وتؤك

لتطــــــــّور الوضع الصّحي فــــــــي البالد التي بدأت 
مطلــــــــع أّيــــــــار بالتخفيف التدريجــــــــّي إلجراءات 

اإلغالق التاّم السارية منذ آذار املاضي.

يبــــــــدو أنَّ "قريــــــــة أشــــــــباح" مــــــــن القــــــــرون 
الوســــــــطى غمرتها املياه فــــــــي قاع بحيرة 
في أربعينيات القرن املاضي، على وشك 

الظهور مجددًا.
 Fabbriche وتأسســــــــت القرية اإليطالية
مجموعــــــــة  قبــــــــل  مــــــــن   di Careggine
مــــــــن الحدادين فــــــــي القرن الثالث عشــــــــر 

وأصبحت مشهورة بإنتاج الحديد.
ولكــــــــن فــــــــي العــــــــام 1947 تــــــــم بناء ســــــــد 
Va-  ههرومائي وُنقل الســــــــكان إلى بلدة
gli di Sotto القريبــــــــة. ثــــــــم "فقدت القرية 
الجميلة إلى األبد" عندمــــــــا غمرت باملياه 

إلنشاء بحيرة Vagli االصطناعية.
وال تــــــــزال املباني الحجرية للقرية، مقبرة، 
وجسر وكنيســــــــة باقية تحت املاء. ومنذ 
إنشــــــــاء الســــــــد، تم تفريغ البحيــــــــرة أربع 

مرات فقط ألعمــــــــال الصيانة: في 1958، 
و1974، و1983، و1994. وفــــــــي كل مرة، 
مع تصريــــــــف املياه، يبــــــــدأ مخطط القرية 

املخيف بالظهور ببطء.

وآخــــــــر مــــــــرة ارتفعــــــــت فيهــــــــا القرية من 
األعماق كانــــــــت في العــــــــام 1994 وتوافد 
 Fabbriche di اآلالف مــــــــن الناس علــــــــى
Careggine للمشي على طول شوارعها.

في واحدة من أغرب حفالت توقيع الكتب وقع 
الكاتب تيسير ســــــــعيد األسدي كتابًا جديدًا 
من مؤلفات والده األديب الراحل ســــــــعيد بهاء 
ة واالجتماعية  والذي يوثق األحداث السياسيَّ
التي شــــــــهدتها محافظة كربــــــــالء للفترة من 
1956 لغايــــــــة 1982، إذ حقق الكتاب الباحث 

محمود الشيخ عبد الرضا الصافي.
وقال األســــــــدي لـ"الصباح": إنَّ "حفالت توقيع 
الكتــــــــب عــــــــادة ما تتم فــــــــي أروقــــــــة االتحادات 
واملنظمات والصالونــــــــات األدبية لكنَّ جائحة 
كورونا أوقفــــــــت جميع النشــــــــاطات الثقافية 
وغير الثقافيــــــــة ليس في العراق بل في العالم 

أجمع".
واضــــــــاف إنَّ "قيامه بحفل توقيع الكتاب عند 
قبر والده ليس فقط وفاًء له بل إلعطاء معنى 
أنَّ الثقافة هي املؤثرة في ديمومة اإلبداع الذي 

ال يتوقف". 
وأشار الى أنَّ "الكتاب هو عبارة عن مخطوطة 
كتبها الراحل منذ العام 1991 وتمت طباعته 
وتحقيقه من قبل الباحث األســــــــتاذ محمود 
الشــــــــيخ عبد الرضا الصافــــــــي وحمل عنوان 
(سعيد بهاء األسدي تراث وحكايات) ويقع 

بنحو 225 صفحة من القطع املتوسط".
 متعــــــــددة، منها توثيٌق 

ً
يضم الكتاب فصوال

ة في كربالء  ة واالجتماعيَّ لألحداث السياسيَّ
ة  منذ العــــــــام ١٩٥٦، كما يوثــــــــق تراثيات محليَّ
كمناغاة األم لطفلهــــــــا في كربالء "الدلوليات" 
أو أغانــــــــي ترقيص األطفــــــــال، وأيضًا تضمن 
تراجم لشــــــــخصيات من كربالء كالشــــــــاعر 
املرحــــــــوم عبــــــــد املنعــــــــم الجابــــــــري واملرحوم 
الشــــــــاعر عباس ابو الطوس واملرحوم األديب 

محمد حسن الكليدار آل طعمة".

تســــــــتعد املمثلة منة شــــــــلبي، لتصوير مشاهدها في 
فيلــــــــم "النمس واإلنــــــــس" بعد أســــــــبوعني، مع النجم 
املصري محمــــــــد هنيدي، في الديكــــــــورات الخاصة 
بالعمل بأحــــــــد االســــــــتوديوهات، إذ يواصل مخرج 
العمــــــــل شــــــــريف عرفة معاينــــــــة الديكــــــــورات للبدء في 
التصوير، خاصــــــــة أنه انتهى من ترشــــــــيح وتعاقدات 
باقــــــــي األبطــــــــال الذين يشــــــــاركون في بطولــــــــة الفيلم، 
ويشــــــــاركهم في بطولــــــــة العمل كل مــــــــن الفنان عمرو 

عبدالجليل وصابرين وضيف الشرف شيكو.
وكانت منة شلبي، قد شاركت مؤخرًا، في بطولة فيلم 
"خيال مآتة" أمام النجوم أحمد حلمي، خالد الصاوي، 
بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن 
أبوزهــــــــرة وغيرهم مــــــــن النجوم، وهو من ســــــــيناريو 

وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى.
ويعــــــــود محمد هنيدي بفيلم "النمــــــــس واألنس" إلى 
الســــــــينما بعد غياب عامــــــــني، حيث قدم آخر 
أعمالــــــــه فيلم "عنتــــــــر ابن شــــــــداد" عام 

2017
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تســــــــتعد املمثلة منة شــــــــلبي، لتصوير مشاهدها في 
فيلــــــــم "النمس واإلنــــــــس" بعد أســــــــبوعني، مع النجم
ي يي

املصري محمــــــــد هنيدي، في الديكــــــــورات الخاصة 
بالعمل بأحــــــــد االســــــــتوديوهات، إذ يواصل مخرج 

ي ي يي ي ي

العمــــــــل شــــــــريف عرفة معاينــــــــة الديكــــــــورات للبدء في 
التصوير، خاصــــــــة أنه انتهى من ترشــــــــيح وتعاقدات 
ي

باقــــــــي األبطــــــــال الذين يشــــــــاركون في بطولــــــــة الفيلم، 
ويشــــــــاركهم في بطولــــــــة العمل كل مــــــــن الفنان عمرو 

عبدالجليل وصابرين وضيف الشرف شيكو.
وكانت منة شلبي، قد شاركت مؤخرًا، في بطولة فيلم 
"خيال مآتة" أمام النجوم أحمد حلمي، خالد الصاوي، 

ي يي

لبيب، عبدالرحمن  بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي
أبوزهــــــــرة وغيرهم مــــــــن النجوم، وهو من ســــــــيناريو 

ي ي يي

وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى.
ويعــــــــود محمد هنيدي بفيلم "النمــــــــس واألنس" إلى 
نينيـــني، حيث قدم آخر  ـــ ــالســــــــينما بعد غياب عامــــ
أعمالــــــــه فيلم "عنتــــــــر ابن شــــــــداد" عام 

2017


