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ـــــوزراء بتخفيض رواتـــب  ال وجـــه رئــيــس 
الـــدرجـــات الــعــلــيــا فــي مــؤســســات الــدولــة 
الالزمة وفق  املالية  وإجــراء اإلصالحات 

مبدأ تحقيق العدالة االجتماعية. 
وكانت لجنة االصالح املالي، قد ناقشت 

أمــس برئاسة رئيس  لها  اجتماع  خــالل 
تــداعــيــات  الــكــاظــمــي،  الــــــوزراء، مصطفى 

االزمة املالية التي يمر بها البلد.
الـــوزراء، تلقته  وذكــر بيان ملكتب رئيس 
”الــصــبــاح“ ان ”الــكــاظــمــي وجـــه باتخاذ 
جــمــلــة مـــن اإلجــــــــراءات ملــعــالــجــة االزمـــــة، 
العليا  الدرجات  ابرزها تخفيض رواتــب 

الــدولــة. كما وجــه ايضا،  فــي مؤسسات 
بــإجــراء اإلصــالحــات الــالزمــة وفــق مبدأ 
تحقيق الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، مــن خــالل 
والــــرواتــــب  الــــــرواتــــــب،  ازدواج  مــعــالــجــة 
من  وفــئــة  رفــحــاء،  ُملحتجزي  التقاعدية 
يتقاضون الذين  الــعــراق   املقيمني خــارج 

 رواتب اخرى.
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تسعى لجنة التربية النيابية لتقديم 
طلب الى وزارة التربية يتضمن 

عد هذه العام «سنة عبور» لجميع 
املراحل حتى املنتهية، باستثناء 

السادس االعدادي، بينما أكدت ان 
اجراء االمتحانات في ظل الوضع 

الحالي امر شبه مستحيل. 
وتأتي تلك الدعوة على مسافة يوم 

واحد من قرار وزارة التربية، القاضي 
باستحصال موافقة مجلس الوزراء 

على تعليق االمتحانات العامة 
للدراسة االبتدائية للعام الدراسي 

الحالي، واعتماد درجة نصف السنة 
كدرجة نجاح من املرحلة.

مقرر اللجنة طعمة اللهيبي بني 
لـ»الصباح» ان «لجنته مع عبور الطلبة 

وهو الحل االمثل من خالل اعتماد 
درجة الفصل االول او نصف السنة 

درجة نهائية، اما الطلبة الراسبون 
يمكن اجراء امتحان لهم كدور ثاٍن 

وفقا للموقف الوبائي لكورونا».
وقال اللهيبي، «ال يمكن اجراء 

االمتحانات وفق ما حددته وزارة 
التربية بسبب الوضع الصحي».

وفي ما يتعلق بالسادس االعدادي، 
أوضح اللهيبي «يمكن اعتماد 

االمتحان االلكتروني، مبينا ان لقاء 
سيجمعه مع وزير التربية ملناقشة 

هذا االمر».

تبني ستراتيجية وطنية  الحكومة  تعتزم 
االداء  ومــراجــعــة  الفساد  ملكافحة  جــاهــزة 

العام خالل الفترة السابقة.
االعلى  املجلس  املــراقــب في  العضو  وقــال 
لـ  موسى،  ياسني  الفساد سعيد  ملكافحة 

تعتمد  الستراتيجية  «هــذه  إن  «الصباح»: 
بــني  دقـــيـــق  بــشــكــل  االدوار  تــــوزيــــع  عـــلـــى 
الـــعـــالقـــة فـــي الــحــكــومــة  املـــؤســـســـات ذات 
والـــــبـــــرملـــــان ومـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء االعـــلـــى 
ومـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املـــــدنـــــي ووســــائــــل 
االعـــــالم»، مــشــيــرًا الـــى ان «مــهــمــة املجلس 
االعلى تكون تنسيقية بني الجهات الرقابية 
واالطراف التي لها عالقة بمكافحة الفساد 

كــالــقــضــاء واالدعـــــاء الــعــام، مــن اجـــل بناء 
وتقييم  مستمر  بشكل  عــامــة  ســيــاســات 
التي  الالزمة،  القرارات  العام واتخاذ  االداء 
تــعــزز الــنــزاهــة ومكافحة الــفــســاد واتــخــاذ 

السياسات الوقائية ضد الفساد».
واضاف، ان «الحكومة في جانب املساءلة 
واملحاسبة تقوم بتسهيل االجراءات ليلبي 
الــقــضــاء وهــيــئــة الـــنـــزاهـــة مــتــطــلــبــاتــهــمــا»، 

الــفــتــرة كنا نطالب  انــه «خـــالل هــذه  مبينًا 
ان تمتلك الحكومة ذراعا رقابية مباشرة، 
مكاتب  لديها  كــانــت  الحكومة  ان  بمعنى 
اي  للوزير  استشارية  املفتشني وظيفتها 
تــقــاريــرهــا قــد يــؤخــذ بها او ال مــع وجــود 
امــكــانــيــة وصــالحــيــة لــلــمــفــتــش فـــي احــالــة 
ـــــى هــيــئــة  ـــــك ال  املـــلـــف الــــــذي يـــســـتـــوجـــب ذل

النزاهة».

والعشرين  األربـــع  فــي  تصاعدت 
ســــــــــاعــــــــــة املـــــــــاضـــــــــيـــــــــة وتــــــــيــــــــرة 
االحتجاجات وأعمال الشغب التي 
تــشــهــدهــا عــــدة واليـــــات أمــيــركــيــة 
مقتل  أيـــام على خلفية  عــدة  منذ 
الرجل األسود جورج فلويد على 
يـــد الـــشـــرطـــة، حــيــث أعـــلـــن عــمــدة 
مينيسوتا  بــواليــة  مينيابوليس 
حظر التجوال الشامل واستدعى 
قــــــوات الــــحــــرس الـــوطـــنـــي لــفــرض 
الــنــظــام فــي املــديــنــة الــتــي احترقت 

واألمكنة  البنايات  عــشــرات  فيها 
الخدمة  قــرر جهاز  بينما  العامة، 
الـــســـريـــة إغــــــالق الـــبـــيـــت األبـــيـــض 
بــعــد وصــــول االحــتــجــاجــات إلــى 

العاصمة واشنطن.
وتوسعت دائرة االحتجاجات في 
أميركا لتطال واليات جديدة أمس 
استخدمت  داالس  ففي  الــســبــت، 
ـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع  الـــشـــرطـــة ال
لــتــفــريــق الــتــظــاهــرات، كــمــا وقعت 
أعـــــمـــــال عــــنــــف وشـــــغـــــب وحـــــرق 
رافقت  نهب  وعمليات  ممتلكات 
االحــــتــــجــــاجــــات فــــــي: نـــيـــويـــورك، 

أتـــالنـــتـــا، جـــورجـــيـــا، ألــبــوكــيــركــي، 
نــيــو مــكــســيــكــو، فـــونـــتـــانـــا، ســان 
وهيوسنت  كاليفورنيا،  خوسيه، 

وتكساس.
تــــجــــمــــع آالف  نـــــــيـــــــويـــــــورك،  فـــــــي 
املــحــتــجــني عــنــد مــركــز بــاركــلــيــز، 
ـــقـــبـــض عــلــى  وألـــــقـــــت الــــشــــرطــــة ال
التظاهرة  فــي  املحتجني  عــشــرات 
الــضــخــمــة الــتــي شــهــدتــهــا منطقة 

بروكلني.
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
الــعــدل  مـــن وزارة  أنــــه طــلــب  أكــــد 
اإلســـــــراع فـــي الــتــحــقــيــق الــخــاص 
البشرة  ذوي  مــن  املــواطــن  بمقتل 
الــــســــوداء، جـــــورج فـــلـــويـــد، وقــــال: 
"أود أن أعرب عن خالص تعازينا 
وأعـــمـــق تــعــاطــفــنــا ألســــرة جـــورج 
فــلــويــد. مـــا حــــدث هـــو أمــــر مـــروع 

للغاية".
ووصف ترامب في تغريدة مثيرة 
لــلــجــدل عــلــى "تــويــتــر" املــشــاركــني 
باالحتجاجات في مينياوبوليس 

بأنهم "مخربون".   

كـــشـــف رئـــيـــس خــلــيــة الــصــقــور 
مدير عام استخبارات ومكافحة 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــــي  االرهـــــــــاب 
أبــــو عــلــي الـــبـــصـــري عـــن إحــبــاط 
مــخــطــط إرهــــابــــي خــطــيــر كــانــت 
تــنــوي تنفيذه عــصــابــة «داعـــش» 
ـــبـــصـــرة وعــــدة  اإلرهــــابــــيــــة فــــي ال
محافظات أخرى، مبينًا أنه جرى 
كـــشـــف املـــخـــطـــط بـــعـــد االطــــاحــــة 
بخلية إرهابية نائمة في محافظة 
الــــبــــصــــرة واعـــــتـــــقـــــال ارهــــابــــيــــني 

املسؤولني  عناصرها  مــن  اثــنــني 
عـــن إعــــــادة االتــــصــــال والــتــحــرك 
املنقطعني  «داعـــــش»  بــقــايــا  عــلــى 
والهاربني من املحافظات املحررة.
وأكــــد الــبــصــري إن ”اإلرهــابــيــني 
الـــلـــذيـــن جــــرى الــقــبــض عــلــيــهــمــا، 
إرهابية  قضايا  ضدهما  سجل 
إرهابية  عمليات  فــي  واملــشــاركــة 
ضد القوات املسلحة والبيشمركة 
أيضًا  وكــذلــك  الشعبي،  والحشد 
نصب السيطرات وجمع االتاوات 

واعتقال وتعذيب املواطنني .

»
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قـــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســالمــة 
الوطنية، فرض حظر التجوال التام في بغداد 
واملحافظات كافة ملدة اسبوع ابتداء من اليوم 
االحــد وحتى الــســادس مــن حــزيــران املقبل، 
مــشــددة على اتــخــاذ اجـــراءات صــارمــة بحق 

املخالفني للحظر واالجراءات الوقائية.

جاء ذلك خالل اجتماع مشترك للجنة العليا 
مــع خــلــيــة األزمــــة الــبــرملــانــيــة، تــرأســه رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
الجهود  على  الـــــوزراء،  رئــيــس  اثــنــى  وبينما 
ــلــكــوادر الــصــحــيــة الــتــي تــقــف في  املــتــمــيــزة ل
جائحة  خطر  ملواجهة  األول  التصدي  خــط 
كورونا، وهم يقفون كاملحارب في مواجهة 
العاملية لجائحة  ان ”األزمـــة  الــى  الــعــدو؛ لفت 
الجميع يعاني  ثــالــثــة  كــورونــا حـــرب عــاملــيــة 

منها“. من جهته، قال وزير الصحة والبيئة 
انه تم  لـ ”الصباح“  التميمي  الدكتور حسن 
نقل مصابي الحبل الشوكي من مستشفى 
ابـــــن الـــقـــف الـــــى مــســتــشــفــى ســـعـــد الـــوتـــري 
البعادهم عن املصابني  بكورونا، موضحا 
القف  ابن  الطاقة االستيعابية ملستشفى  ان 
تــبــلــغ 120 ســـريـــرا، وهــــي ادنـــــى مـــن اعــــداد 

املصابني بالفيروس املستجد.
بـــــدوره، قـــال املــديــر الــعــام لــصــحــة الــرصــافــة 

الدكتور عبد الغني الساعدي لـ“الصباح“ ان 
حاالت الشفاء في العراق تخطت 3 آالف، وقد 
ارتفع العدد التراكمي للحاالت التي اكتسبت 
الشفاء في جانب الرصافة الى 506 حاالت 

مع وجود 1098 حالة قيد العالج.
املستشفيات  اسناد  على  الساعدي  وشــدد 
املصابني بمالكات طبية  لحجر  املخصصة 

وتمريضية ومختبرية.

في سياق  كبيرا،  وطنيا  رهانا  يظل  املسؤولية  أّن حديث  ال شك 
عــمــلــنــا االعــــالمــــي، أو ســـيـــاق تــعــاطــيــنــا مـــع االحـــــــداث الــســيــاســيــة 
واالقتصادية والصحية واالمنية، وهذا ما يجعل اهمية التفاعل بني 
مستوى  على  فاعلة،  اهمية  يكتسب  والخطاب  االعالمي  الخطاب 
أزمــة  مواجهة  وعــلــى مستوى  الصحي،  الــواقــع  تــداعــيــات  مواجهة 
الحكومي  الجهد  دعــم  وكــذلــك على مستوى  االقــتــصــادي،  الــواقــع 
ـــــوزاريـــــة، وفــــي تــعــزيــز املـــســـار الــديــمــقــراطــي  إلكـــمـــال الــكــابــيــنــة ال
ملقاربة  الحكومة،  الذي طرحته  املنهاج  مع  والتفاعل  واالصالحي، 

األزمات، وترسيم سياسات العمل املستقبلي.
لقد بات واضحا خطورة تعطيل االرادة السياسية، وممارسة وظيفة 
الفرجة إزاء االزمات، أو حتى ترك تغّول ظاهرة الفساد في واقعنا 
املالي واالداري، وحتى السياسي من دون متابعة ومحاسبة، وهو 
ما يعني أن يكون الخطاب االعالمي في صلب املواجهة، وباتجاه 
الحوار  مديات  وتوسيع  واملــدنــي،  البرملاني  الرقابي  الجهد  تفعيل 
والتفاعل والتشارك، من دون عقد، ومن دون مصّدات، وبما يرتقي 
حساسيات  عــن  بعيدا  واملكاشفة،  للمراجعة  الوطنية،  وحاجتنا 
 باملصالح 

ّ
املحاصصة، واملغالظة  والشك، وفتح ملفات ال  عالقة إال

واملغانم، والتي  ستكون باعثة على تشتيت الجهد، وتعويق فرص 
وضع االولويات على طاولة العمل الحكومي..

إن احتفاءنا بايام العيد، وبأيام الحظر الوقائي، وما تزامن خاللها 
مــن جــهــود كــبــيــرة، فــي ســيــاق تــصــاعــد الــجــهــد األمــنــي الجهزتنا 
الــوطــنــيــة بــقــتــل عـــدد مــن الـــرمـــوز االرهـــابـــيـــة، والـــقـــاء الــقــبــض على 
العملية  مسار  ولدعم  وللنجاح،  للفخر  مــداعــاة  وهــو  منها،  بعٍض 
السياسية- األمنية في التعاطي مع ملفاتها األخرى، والتي تحتاج 
بــالــضــرورة الـــى دعـــم واســنــاد بــرملــانــي وشــعــبــي، وبــاالتــجــاه الــذي 
الكبرى  اهــدافــهــا  لها  حقيقية،  وطنية  لحظة  أمـــام  الجميع  يجعل 
تحديات  مواجهة  وفــي  والقوية،  الناجحة  الوطنية  الــدولــة  بناء  في 
االعياء االقتصادي، وتحدي أزمــة وبــاء  كورونا الصحية، فضال 
عــن الــســعــي لــتــأكــيــد  اهــمــيــة الــتــعــزيــز الــســيــادي الســتــقــالل الــدولــة 
الخارجية،  السياسة  ملف  مع  املهني  التعاطي  عبر  وملؤسساتها، 
والتعاطي الواقعي مع بناء املؤسسات االمنية وحصر السالح بيد 
الحوكمة في  قواعد  ارســاء  املختصة، فضال عن  الدولة وجهاتها 
ادارة امللف املالي واالداري، ليس ملواجهة الفساد والفاسدين فقط، 
املجتمع،  داخــل  األهلي  والسلم  االجتماعية  العدالة  قيم  لتعزيز  بل 
الدولة  بنيات  في  والوظيفي  االجتماعي  الترهل  مشكلة  ومعالجة 

املعقدة.
الرهان  وهــي  القادمة،  أفــق مسؤولياتنا  هي  املستقبل  إذ صناعة 
 الجهود 

ِّ
على املواصلة، وعلى اعادة الثقة بالدولة والحكومة، وبكل

التي ينبغي أن تكون خيارا واسع املدى، ومسارا  ال رجعة فيه، على 
مستوى الدفاع عن هوية املجتمع العراقي املتنوع واملتعدد األطياف، 
ثقافيا  خطابا  بوصفه  الوطنية  خطاب  تأصيل  مستوى  على  أو 
وانسانيا، وخطابا يؤَسس على وفق متطلبات بناء الدولة الحديثة، 

دولة املؤسسات والقانون والعلم والحرية واالرادة.

ch.editor@alsabaah.iq
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كـــشـــف رئــــيــــس خـــلـــيـــة الــــصــــقــــور مــــديــــر عـــام 
اســـتـــخـــبـــارات ومــكــافــحــة االرهـــــــاب فـــي وزارة 
البصري عن إحباط مخطط  أبو علي  الداخلية 
إرهـــابـــي خــطــيــر كــانــت تــنــوي تــنــفــيــذه عصابة 
«داعش» اإلرهابية في البصرة وعدة محافظات 
أخـــــرى، مــبــيــنــًا انـــه جـــرى كــشــف املــخــطــط بعد 
االطـــاحـــة بــخــلــيــة إرهــابــيــة نــائــمــة فـــي محافظة 
البصرة واعتقال ارهابيني اثنني من عناصرها 
املــــســــؤولــــني عــــن إعــــــــادة االتـــــصـــــال والـــتـــحـــرك 
من  والــهــاربــني  املنقطعني  «داعــــش»  بقايا  على 

املحافظات املحررة.
وأكــــد الــبــصــري أن «اإلرهـــابـــيـــني الــلــذيــن جــرى 
القبض عليهما، سجل ضدهما قضايا إرهابية 
واملــشــاركــة فــي عمليات إرهــابــيــة ضــد الــقــوات 
املسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي، وكذلك 
أيضًا نصب السيطرات وجمع االتاوات واعتقال 
وتــــعــــذيــــب املــــواطــــنــــني خــــــالل ســـيـــطـــرة داعــــش 
باملناطق التي احتلتها العصابة عام 2014 في 
انه  الدين»، وأضــاف،  نينوى والرمادي وصالح 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  لتوجهات  «تنفيذًا 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومتابعة وزير 
الداخلية الفريق عثمان الغانمي؛ استطاعت خلية 
استخبارات  ومــديــريــة  االستخبارية  الــصــقــور 
ومكافحة االرهاب في وزارة الداخلية من القيام 
بعمليات سرية خاطفة أسفرت عن إحباط عدد 
من العمليات االرهابية مؤخرًا كانت تستهدف 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد واملـــحـــافـــظـــات كـــافـــة وإقــلــيــم 

كردستان».

قيادات داعشية
وبــــني الـــبـــصـــري، انــــه «جـــــرى قــتــل الـــعـــديـــد من 
اإلرهـــابـــيـــني وتــفــكــيــك عــــدد كــبــيــر مـــن الــخــاليــا 
وأكــداس  مضافات  تفجير  عن   

ً
فضال النائمة، 

من األسلحة»، مشيرًا الى «أهمية الدعم الكبير 
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــلــيــا والــتــنــســيــق مـــع األجــهــزة 
األمنية كافة ومع العمليات العسكرية املشتركة 
فـــي نـــجـــاح الــعــمــل االســـتـــخـــبـــاري االســتــبــاقــي 
األمــن  املنظمة لضمان  والــجــريــمــة  ضــد داعـــش 
املخططات  ومكافحة  االجتماعي  واالســتــقــرار 

الطائفية وزعزعة األمن واالقتصاد الوطني». 
وزارة  في  واالستخبارات  الصقور  خلية  قائد 
الداخلية، نبه على أن «قيادات داعش االرهابية 
اإلرهابي  املجرم  قتل  بعد  بــرزت  التي  الجديدة 
أبو بكر البغدادي في سوريا؛ عمدت الى إعادة 
االتصال بعناصرها من األهالي واملختبئني في 
املناطق التي كانت تحت سيطرتها عام 2014 

وحتى التحرير عام 2018، وذلك في محاوالت 
بائسة بالسعي املحموم من أجل إثبات وجود 
الــعــصــابــات اإلرهـــابـــيـــة فـــي املــــدن واملــحــافــظــات 
العراقية بعد انكسارها ومقتل قياداتها وتفرق 
عناصرها في خارج العراق»، موضحًا أن «داعش 
 صّعدت في األيام االخيرة من محاوالت القيام 

بعمليات ارهابية».  
ـــبـــصـــري، أن «خــلــيــة الــصــقــور  وأكـــــد الـــقـــائـــد ال
االســتــخــبــاريــة لــديــهــا قـــاعـــدة بـــيـــانـــات واســعــة 
ودقــيــقــة عــن االرهــابــيــني فــي عــصــابــات داعــش 
األخــرى وتحركاتها في  والعصابات  اإلرهابية 
الــى أن «الخلية  الــبــالد»، مشيرًا  داخـــل وخـــارج 
االجنبية في  الحكومات  تــزود  تــزال  زودت وال 
البلدان املستهدفة من قبل زمر داعش االرهابية 
بذلك  انقذنا  «لقد  وأضــاف  دقيقة»،  بمعلومات 
الــعــديــد مــن االبــريــاء واملـــدن مــن الــدمــار وسفك 
الدماء من خالل إحباط العشرات من العمليات 
االرهابية في مدن آسيوية وعربية وأوروبية». 

إفادة إرهابي
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفـــــاد اإلرهــــابــــي شــهــاب 
القبض  ألقت  الــذي  التميمي  اللطيف  عبد  رائــد 
محافظة  مــن سكنة  وهــو  الصقور  خلية  عليه 
اإلرهابي  «التقى  بأنه  الزبير)  (قضاء  البصرة 
الخصيب)  أبي  (يسكن قضاء  الخالدي  ياسر 
االرهابية  العصابات  أمــور  في  للتداول  مؤخرًا 
في البصرة»، مبينا أنه واإلرهابي ياسر انتميا 
لداعش االرهابية وأديا مبايعة االرهابي ابو بكر 
البغدادي بعد احتالل املوصل بفترة قصيرة».

وانتقلت أسرته  أنه «من مواليد 1995،  ويقول: 
مــن مسقط رأســه فــي قضاء الزبير فــي نهاية 
عام 2004 الى محافظة الرمادي لفترة قصيرة، 
ثم انتقل بعد ذلك للسكن في محافظة صالح 
الدين فترة قصيرة، ليستقر بهم الحال للسكن 
هو وأسرته في محافظة نينوى بمنطقة النبي 
يونس»، كاشفًا عن أن والده اإلرهابي رائد عبد 
القاعدة  لتنظيم  منتميًا  كــان  التميمي  اللطيف 

االرهابي في ما يسمى بوالية الجنوب، واعترف 
فترة طفولته وشقيقه  في  «استغله  والــده  بــأن 
خــــالل قــيــامــه بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات االرهـــابـــيـــة»، 
انــه «يتذكر كيف كــان والـــده يقوم بنقل  وقـــال: 
االســلــحــة واملــتــفــجــرات وتــوزيــعــهــا فــي مناطق 
أبناءه  يجلس  بينما  نينوى؛  محافظة  في  عــدة 
للتمويه  يستغلها  الــتــي  الــعــجــلــة  مــقــاعــد  عــلــى 
واستمالة عطف القوات األمنية في تلك املناطق 
التي احتلتها داعش الحقًا، وكذلك تكليفهم في 
مراقبة ورصد بعض األشخاص واالماكن التي 

يخططون الستهدافها بأعمال إرهابية».
وبــحــســب مــعــلــومــات خلية الــصــقــور، فـــإن والــد 
«أبــو سياف»  بـ  امللقب  التميمي  املجرم شهاب 
قد أعــدم في عام 2009 وذلــك النتمائه لتنظيم 
القاعدة االرهابي بعد مسؤوليته بتنفيذ أعمال 

الدين  نينوى وصـــالح  فــي محافظات  ارهــابــيــة 
تفجير  والــبــصــرة، بضمنها  واألنـــبـــار  وبــغــداد 
أكــاديــمــيــة الــشــرطــة فــي الــبــصــرة منتصف عام 
من  كبير  عــدد  استشهد خاللها  والتي   2004

األبرياء من الشرطة واملدنيني.
ويــــواصــــل اإلرهـــــابـــــي شـــهـــاب رائــــــد الــتــمــيــمــي 
انتمى وشقيقه  عــام 2014  «فــي  بــأنــه  حــديــثــه، 
مواليد  التميمي  رائـــد  الــلــطــيــف  عــبــد  االرهـــابـــي 
بــعــد  وذلــــــــك  داعــــــــــش،  إلــــــــى   ــــبــــصــــرة  ال  1965
تجنيده  «تــم  وإنــه  نينوى»،  ملحافظة  احتاللها  
على  للتدريب  نينوى  في  الغابات  في معسكر 
صنف مقاومة الــدروع وتخرج بعد عشرة أيام 
والتحق بمجموعة ارهابية تتمركز حول حدود 
املسلحة  الــقــوات  تقدم  ملواجهة  االداريـــة  نينوى 
ــتــحــريــر، وكـــذلـــك فـــي تــعــزيــز  خــــالل عــمــلــيــات ال
ــتــي تــنــفــذ داخـــل  الـــدعـــم لــلــعــمــلــيــات االرهـــابـــيـــة ال
العبادة  ايضا تفجير دور  املحتلة وكذلك   املدن 

واالضرحة املقدسة».
ويـــواصـــل حــديــثــه مــبــيــنــًا، إنـــه هـــرب مــع أســرتــه 
ـــى مــســقــط رأســــه فـــي الــبــصــرة بعد  وأطــفــالــه ال
في  املقام  به  ليستقر  نينوى،  محافظة  تحرير 
قــضــاء الــزبــيــر، وأشـــــار إلـــى أن أســــرة شقيقه 
االرهـــابـــي عــبــد الــلــطــيــف والـــــذي لـــم يــعــرف عن 
مــصــيــره شيئًا -عــلــى حــد زعــمــه- اســتــقــر بهم 

الحال في محافظة نينوى حتى اآلن.
وسننشر الحقًا، اللقاء الخاص باإلرهابي ياسر 
الخالدي، والكشف عن خفايا ومعلومات مثيرة 
عــن مــخــطــطــات عــصــابــات داعــــش ومــحــاولــتــهــا 
الــعــودة للظهور االعــالمــي وعـــن جــرائــمــهــا في 

مختلف املحافظات.

{                      }

فــاتــحــت مــؤســســة الـــشـــهـــداء الــجــهــات 
الحكومية ذات العالقة لتقديم الخدمات 
الــقــوات االمنية  الــى مصابي وجــرحــى 
املــــشــــمــــولــــني بـــتـــعـــويـــضـــات ضـــحـــايـــا 

االرهاب رقم 57 لسنة 2015.
واوضـــــــح مـــديـــر عـــــام دائـــــــرة ضــحــايــا 
االرهـــــــــــــاب والــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الشهداء  بمؤسسة  الحربية  واالخطاء 
طــارق املــنــدوالي في تصريح خص به 
«الصباح» ان املؤسسة تقدم خدماتها 
الـــى شــهــداء وجــرحــى الـــقـــوات االمــنــيــة 
الشعبي  والحشد  مــن جيش وشــرطــة 
 2015 لسنة   57 رقـــم  قــانــون  بحسب 
الخاص بتعويض متضرري العمليات 
الــعــســكــريــة واالخـــطـــاء الــحــربــيــة، الفتا 
الــــــى ان مـــلـــف املــــصــــابــــني والـــجـــرحـــى 
بـــحـــاجـــة الـــــى الــكــثــيــر مــــن االجــــــــراءات 
وااللـــيـــات الــتــي تــدعــم بــتــضــافــر جميع 
نسبة  مــنــهــم  الــكــثــيــر  ان  اذ  الـــجـــهـــود، 
ضـــــرره 100 بــاملــئــة وهــــو بـــال مــعــيــل، 
ألـــى جــانــب عـــدم وجـــود مــراكــز تاهيل 
حقيقية ومستشفيات تختص بتقديم 
والصحية  الطبية  والــعــنــايــة  الــخــدمــات 
 لــهــم وتــوفــيــر اطــــراف صناعية العـــادة 

دمجهم اجتماعيا. 
واكـــــد ضــــــرورة رصــــد مــبــالــغ خــاصــة 
ـــقـــوات االمــنــيــة ضمن  ملــلــف جــرحــى ال
ــبــالد لــلــعــام الــحــالــي 2020 ،  مـــوازنـــة ال
فضال عن تخصيص قطع اراض لهم 
كون القانون املذكور يؤكد ان املصاب 
بنسبة ضرر 30 باملئة فما فوق البد 
بيد  ارض،  قطعة  لــه  أن تخصص  مــن 
انــه ال يــوجــد تنسيق بــهــذا املــجــال بني 
ـــــوزارات  الــجــهــات ذات الــعــالقــة وهـــي ال
واملالية  االعــمــار  وتشمل  الــعــالقــة  ذات 

والزراعة.

اعـــــــــدت  املـــــــؤســـــــســـــــة  ان  واوضــــــــــــــــــح 
ســتــراتــيــجــيــات وخــطــطــا خــاصــة بهذا 
املــــلــــف لـــكـــن ال يـــمـــكـــن تـــنـــفـــيـــذهـــا مــن 
ذات  االخــــــرى  الـــــــــوزارات  تـــعـــاون  دون 
ـــبـــرملـــان ان تــكــون  ـــعـــالقـــة، ودعــــــت  ال ال
قــانــونــيــة تخصهم  هـــنـــاك تــشــريــعــات 
مــــن شـــانـــهـــا الـــنـــهـــوض بــــواقــــع جــمــيــع 
الــجــرحــى واملــصــابــني، الفــتــا الـــى انـــه ال 
تــوجــد حــتــى االن قــاعــدة مــوحــدة لكل 
جـــرحـــى ومــصــابــي هــــذه الــتــشــكــيــالت 
ـــجـــهـــات االمـــنـــيـــة ذات  لـــعـــدم تــــزويــــد ال
 الـــــعـــــالقـــــة بــــبــــيــــانــــات مــــــوحــــــدة عــنــهــم 

الى املؤسسة.
وأشار الى ان وجود مثل هذه القاعدة 
الستراتيجيات،  هــذه  دعــم  فــي  يسهم 
مفصحا عن وجود تنسيق مع وزارتي 
الدفاع والداخلية بهذا املجال السيما ان 
املوجودة  للتعويضات  الفرعية  اللجان 
بكل محافظة تضم ممثلني من هاتني 
الــــدائــــرتــــني، فــضــال عـــن ان املــؤســســة 
لــــديــــهــــا قــــســــم خــــــدمــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 لـــــزيـــــارتـــــهـــــم الــــــــى دورهـــــــــــم وتــــحــــديــــد 

احتياجاتهم.
وفــي السياق نفسه، اكــد املــنــدالوي ان 
اسكان  املؤسسة وضمن ستراتيجية 
توزيع  من  تمكنت  والجرحى  الشهداء 
اراض فـــي مــحــافــظــات واســـــط وبــابــل 
وكربالء املقدسة، بيد ان املشكلة تظهر 
واضــحــة بــبــغــداد لــعــدم وجــــود اراض، 
االمر الذي دعا املؤسسة الى التنسيق 
مع وزارتي الزراعة واملالية لتخصيص 
بــدل  او تفعيل  لــهــا  الــتــابــعــة  االراضـــــي 
تــتــراوح بني 50  التي  الــوحــدة السكنية 
أن  ، منبها على  الــى 80 مليون دينار 
التقاعد  مــع  التنسيق  بــصــدد  دائـــرتـــه 
الــوطــنــيــة لــتــزويــد املــصــابــني والــجــرحــى 
اجل  بالشهداء من  اســوة  تاييد  بكتب 

تسهيل انجاز املعامالت .

الــنــواب عدم  انتقد أعضاء في مجلس 
اســـتـــئـــنـــاف الــــبــــرملــــان لــعــقــد جــلــســاتــه 
ــيــة  بــســبــب الـــــظـــــروف الـــصـــحـــيـــة الــحــال
املتمثلة بتفشي فيروس كورونا، وعدم 
مشيرين  الحكومية،  الكابينة  اكتمال 
إلــــى أن تــعــطــيــل الـــبـــرملـــان يــمــثــل خلال 
 فــي عــمــل مــؤســســة تــقــع عــلــى عاتقها

مهام رقابية وتشريعية مهمة. 
الــنــواب، قد  وكــان نائبا رئيس مجلس 
طلبا  الــفــطــر،  عيد  عطلة  قبيل  تسلما 
موقعا من 145 نائبا الستئناف عقد 

الجلسات واللجان النيابية.
وقال النائب كاطع الركابي، في حديث 
لـ“الصباح“، إن هيئة رئاسة البرملان لم 
الــذي قدمه  الطلب  تــرد حتى اآلن على 
في  الجلسات  عقد  الستئناف  الــنــواب 
الحاجة  فيها  التي تمس  الظروف  هذه 

لتشريع القوانني الضرورية وممارسة 
ـــــــدور الــــرقــــابــــي عـــلـــى عـــمـــل الــســلــطــة  ال

التنفيذية.
واضــــاف الــركــابــي ان رئــاســة الــبــرملــان 
تــنــتــظــر طــلــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
التصويت على مرشحي  لعقد جلسة 
الــــــوزارات الــشــاغــرة بــعــد االنــتــهــاء من 
املعطيات  أن  إلـــى  املـــشـــاورات، مــشــيــرا 
املرشحني  ال تبشر على قرب تسمية 
فال يزال الخالف بشأن وزارتي النفط 

والخارجية.
قانون  مــشــروع  أن  إلــى  الركابي  ولفت 
املوازنة ما زال في عهدة الحكومة ولم 
تــرســلــه إلـــى الــبــرملــان بــعــد أن أجــريــت 
عــلــيــه تــغــيــيــرات تــنــســجــم مـــع الــوضــع 
االقـــتـــصـــادي والــصــحــي الــحــالــي بعد 
تفشي وبـــاء كــورونــا وانــهــيــار اسعار 

النفط.
وتـــابـــع الـــركـــابـــي ان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الفطر  عيد  قبل  بــه  لقائنا  أكـــد، خــالل 

املـــــبـــــارك، اكـــتـــمـــال أســــمــــاء مــرشــحــي 
ــــــوزارت الــشــاغــرة وســيــحــدد جلسة  ال
للتصويت  الــنــواب  رئــيــس مجلس  مــع 
عـــلـــيـــهـــم، لـــكـــن بـــســـبـــب عـــطـــلـــة الــعــيــد 
تـــأجـــل مـــوعـــد الـــجـــلـــس، الفـــتـــًا إلــــى أن 
فــيــه جلسة  الــحــالــي ستعقد  االســبــوع 
 مــنــح الــثــقــة لـــلـــوزارات املــتــبــقــيــة املكملة 

للكابينة الحكومية. 
وأكد الركابي ان الوزارات املتبقية كلها 
بينها وزارتـــان سياديتان  مهمة ومــن 
بشأن حصة  خــالفــات  عليهما  وليس 
ــــخــــالف حــــــول اســـم  أي كـــتـــلـــة إنــــمــــا ال
ــلــمــنــصــب، مــبــيــنــا ان نــــواب  املــــرشــــح ل
البصرة طالبوا بأن يكون وزير النفط 

من أبناء املحافظة.
اللهيبي  ــنــائــب طــعــمــة  ال بــــــدوره، شـــدد 
على ضرورة املضي في عقد جلسات 
البرملان لوضع التشريعات التي يمكن 

أن تنتشل البلد.
اغلبية  ان  لـــ“الــصــبــاح“:  اللهيبي،  وقــال 

اعــــضــــاء الـــبـــرملـــان وقـــعـــت عـــلـــى طــلــب 
ـــرئـــاســـة الــــبــــرملــــان بـــاســـتـــئـــنـــاف عــقــد  ل
الــجــلــســات، والــطــلــب لـــم ُيـــبـــت فــيــه وال 
تــوجــد بــــوادر لــعــقــد الــجــلــســات قــريــبــا، 
أن  يجب  ال  الصحي  الحظر  أن  مبينًا 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  يمنع 
مـــــن مــــمــــارســــة أعــــمــــالــــهــــا، فـــمـــن غــيــر 
 املـــنـــطـــقـــي االســــتــــمــــرار عـــلـــى الـــوضـــع 

الحالي.
ـــنـــائـــب عــن  ــــــك، أفــــــاد ال فــــي غـــضـــون ذل
ـــبـــرملـــانـــيـــة مــحــمــد  كـــتـــلـــة صـــــادقـــــون ال
صحفي،  تصريح  في  البلداوي،  كريم 
بــــان ”جــمــيــع الــجــهــود كــانــت منصبة 
عــــلــــى حــــســــم الــــكــــابــــيــــنــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
قــبــل عــطــلــة عــيــد الــفــطــر املــــبــــارك، لكن 
للصعوبات  نتيجة  تــأجــل  السيناريو 
ـــتـــي رافــــقــــت مــــراحــــل حـــســـم اســـمـــاء  ال
الــــــوزارات املــتــبــقــيــة“، مبينا  مــرشــحــي 
الــتــأجــيــل  ان ”مــــا نــتــمــنــاه أال يــســتــمــر 
ايــام  ابعد مــن اســبــوع او عشرة   لفترة 

كحد اقصى“.
بدورها، رأت النائب ندى شاكر جودت، 
فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي، ان «اخـــتـــيـــار 
ــــــــوزارات املــهــمــة كــالــخــارجــيــة  بــعــض ال
والــنــفــط يــجــب أال تخضع الـــى رغــبــات 
حــزبــيــة او جـــهـــات ســيــاســيــة لــكــونــهــا 
كبيرة  وطــنــيــة  مــســؤولــيــة  لــهــا  وزارات 

وفق الرغبات واملصالح».
واضـــافـــت جــــودت ان «عــمــلــيــة اخــتــيــار 
تكون  ان  يجب  النفط  لحقيبة  مــرشــح 
مـــتـــأنـــيـــة وبــــعــــيــــدة عـــــن الـــضـــغـــوطـــات 
السياسية ويجب ان تخضع ملواصفات 
الخبرة والكفاءة العالية خالل التفاوض 
الخارجي خاصة داخل منظمة أوبك»، 
مــبــيــنــة ان «املــــفــــاوض الــســابــق اخــفــق 
أوبــك األخيرة  كثيرا خالل مفاوضات 
بــشــان تــخــفــيــض اإلنـــتـــاج وقــــد سجل 
فـــشـــال ذريــــعــــا بـــحـــق الــــعــــراق خــاصــة 
 وانــــــــه يـــعـــانـــي مـــــن ازمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 

خانقة».
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رغــــــم عــــــدم وجـــــــود مـــقـــتـــرح حـــكـــومـــي بـــشـــأن 
تـــخـــفـــيـــض رواتـــــــــب ومـــخـــصـــصـــات املـــوظـــفـــني 
واملتقاعدين، إال أن عددا من النواب واملختصني 
أكدوا أن هذه الخطوة إذا ماتم تنفيذها ستشكل 
خطرًا على الوضع املستقر للحكومة في الوقت 
الراهن، خاصة إن لديها خيارات آنية يمكن أن 
تؤمن خاللها رواتب املوظفني لشهري حزيران 
ـــخـــيـــارات االقـــتـــراض  وتــــمــــوز، ومــــن بـــني تــلــك ال
املنافذ  إيـــرادات  على  السيطرة  وكذلك  الداخلي 
الــحــدوديــة ومــطــالــبــة شــركــات االتــصــال وكــذلــك 

إقليم كردستان بالديون املترتبة في ذمتهما.
مــقــرر الــلــجــنــة املــالــيــة الــنــيــابــيــة الــدكــتــور احــمــد 
الــصــفــار أكـــد فــي حــديــث خـــاص لـــ"الــصــبــاح":ان 
"املساس برواتب املوظفني في ظل الظروف التي 
يمر به العراق اليوم بمواجهة كورونا والكساد 
االقـــــتـــــصـــــادي؛ خـــطـــر جــــــدًا عـــلـــى االســــتــــقــــرار 
الــحــكــومــي، خــاصــة إن هـــذه األزمــــة لــن تتعدى 
في تصاعد  النفط  فأسعار  أكثر من شهرين، 
من  يستعيد حيويته  بـــدأ  الــعــاملــي  واالقــتــصــاد 
جــديــد".وأضــاف، إن "االقــتــراض من احتياطات 
السريعة  الحلول  مــن  لشهرين  املــركــزي  البنك 
الـــتـــي يــمــكــن تــعــويــضــهــا وإعــــادتــــهــــا بــســهــولــة 
وبفائدة منخفضة كونها قصيرة األجل"، الفتًا 
الى أن "االقتراض الداخلي أفضل من االقتراض 
ــــذي يــعــتــمــد عــلــى شــــروط وفــوائــد  الــخــارجــي ال
الحكومة في وقت  كبيرة جــدًا قد ترهق كاهل 

الحق".
الحكومة استبعاد  "عــلــى  بــأن  الــصــفــار،  ويــنــوه 
النفقات غير الضرورية واملتعلقة باملخصصات 
بالنثريات  املتعلقة  األخــــرى  واألمــــور  الــكــبــيــرة 
والــحــمــايــات والـــتـــي تــشــكــل أيــضــًا هــــدرًا للمال 
العام"، مشيرًا الى أن "الدولة لديها من 20 الى 30  
امليزانية بسبب  الى  اإليـــرادات التدخل  بندًا من 
والجمارك  الحدودية  املنافذ  من  ابــتــداًء  الفساد 
لــذا يجب إعـــادة النظام املالي  الــدولــة،  وعــقــارات 
بـ  والتعامل  النقدية  السياسات  عــن  واالبــتــعــاد 
االلكترونية  االتــمــتــة  على  واالعــتــمــاد  (الــكــاش) 
البايومتر  حتى  الــى  اللجوء  للدفع، فضًال عن 
ــة مــن عـــبء تــعــدد الـــرواتـــب، كما  تتخلص الــدول
نحتاج الى إعادة النظر في الرواتب ووضع سلم 

جديد لها". وحتى التتعرض الدولة الى مزيد من 
األزمات، أكد الصفار "إعادة هيكلة النظام املالي 
لاليرادات العامة، فضال عن التخلص من النظام 
الريعي الذي يعتمد على العائدات النفطية غير 
املستقرة واالعتماد على تنوع املوارد كالزراعة 
والصناعة والسياحة، وأن يكون العراق مصدرًا 

المستوردًا".

مقترحات آنية
في ظل عدم قبول السلطة التشريعية املساس 
برواتب املوظفني؛ تقترح عضو لجنة االستثمار 
واالقتصاد النيابية الدكتورة ندى شاكر جودت، 
مراقبة ومنع مزاد العملة في البنك املركزي التي 
لـ"الصباح" بمثابة  النائب خالل حديثها  عدتها 
الــعــراق،  خـــارج  الصعبة  للعملة  تهريب  "عملية 
الثالث  الــرئــاســات  فضًال عــن تخفيض رواتـــب 

لتجاوز األزمة".
قانون  الوزراء،"بتجميد  رئيس  جودت  وتطالب 
رفــحــاء فــــورًا، وإصـــــدار قــانــون بــذلــك وتــحــويــل 

االمـــــــوال الــــى قـــطـــاع املـــوظـــفـــني ملــجــابــهــة االزمــــة 
بــدال مــن استقطاع رواتــبــهــم الــتــي هــي حــق من 
للمنافذ  االلــكــتــرونــي  الــنــظــام  اعــتــمــاد  حقوقهم، 
الحدودية واملوانئ والتي تقدر مواردها بمقدار 
االيرادات النفطية والتي يمكن أن تغذي الرواتب 
بـــــدًال مـــن االقـــــتـــــراض، فـــالـــعـــراق لــيــس بــحــاجــة 
الـــى مايثقل كــاهــلــه مــالــيــًا وســيــاســيــًا فــي حالة 

االقتراض".

مخاطر حقيقة
ـــدكـــتـــور فــالــح  ويــــقــــول الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي ال
الـــزبـــيـــدي فـــي حـــديـــث خــــاص لــــ"الـــصـــبـــاح": إن 
تابعة  غير  الحدودية  املنافذ  من  العديد  "هناك 
للدولة والــتــي تذهب أغلب مــواردهــا فــي جيوب 
الفاسدين"، ويؤكد انه "بحسب املختصني فإن 
العراق يستورد 40 مليار دوالر سنويًا يمكن أن 
تفرض الدولة عليها ضرائب ورسوماجمركية 

وتوفر إيرادات وإن كانت بنسبة 10 باملئة".
ويبني الزبيدي، ان "على الدولة في هذا الوقت أن 

تكون حازمة في استرداد الديون من شركات 
االتصال (آسيا وزين وكورك) خاصة وان هناك 
محاباة وتأخيرا في تسديد الديون، كماأن على 
لم  التي  بديونه  كردستان  إقليم  مطالبة  الدولة 
اإلقليم  مبيعات  ان  خاصة  شيئًا،  منه  تسترد 
الــعــراق 250  الــف وحصة  تتجاوز 700  للنفط 

الف".
ويــؤكــد الــزبــيــديــأن "الــعــراق فــعــًال يمر بضائقة 
لذا  النفطية،  االيــــرادات  انــخــفــاض  نتيجة  مالية 
االجنبي  باالحتياط  تستعني  أن  للدولة  يمكن 
مخاطرة  فيها  أن  اال  الــعــراقــي،  املــركــزي  للبنك 
املـــركـــزي يستخدم  الــبــنــك  كــبــيــرة خــاصــة وإن 
هذه االحتياطات من أجل السيطرة على سعر 
صـــرف الـــــدوالر أمــــام الــديــنــار الـــعـــراقـــي، وعـــدم 
السيطرة سيزيد من معدالت التضخم وارتفاع 
االســــعــــار، كــمــا إن هـــنـــاك طــريــقــة أخـــــرى عبر 
إصدار نقدي جديد أي طبع العملة والتي يمكن 
مخاطر  فيها  أن  إال  الــحــكــومــة،  الــيــهــا  تلجأ  أن 
وتؤدي أيضا الى التضخم وتؤثر بشكل كبير 

أيضا  لــذا  واملــحــدود،  الثابت  الدخل  فيأصحاب 
تشكل خطرا، إال ان آثار االستدانة الداخلية أقل 
كاالقتراض  الخارجية  االســتــدانــة  مــن  خــطــورة 
مــن صــنــدوق البنك الــدولــي أو مــن الـــدول والتي 
الــعــراقــي بــســبــب الــشــروط  ستكبل االقــتــصــاد 
التي تتبع املوقف السياسي الذي ستعتمد عليه 

الدولة املانحة".
وأضاف، ان "أموال االقتراض من الدول االجنبية 
يجب أن تذهب لالستثمار ال لالستهالك، حتى 
املــشــاريــع  املــبــالــغ مــن  تــلــك  نستطيع أن نــســدد 
الى  األمـــوال  تلك  تذهب  أن  ولكن  االستثمارية، 
قطاعات استهالكية سيبقى العراق يسدد من 
بــدًال من استخدامها  املباعة  النفطية  االيـــرادات 

بما يفيد البلد".

القانون واالستقطاع
القانوني  الخبير  أكــد  القانونية  الناحية  ومــن 
لـ"الصباح"، ان  طارق حرب في تصريح خاص 
"قانون الرواتب نافذ منذ عام 2008 وال يمكن 
االستقطاع اال بإصدار قانون،أما املخصصات 
برئاسة  املرتبطة  الــدوائــر  لجميع  منحت  الــتــي 
الــوزراء فلم ترد في الجدول الخاص بالرواتب، 
ـــلـــحـــكـــومـــة  الـــصـــالحـــيـــة فـــــي الـــتـــصـــرف  لــــــذا ل

باملخصصات".
الرواتب اليشكل خمس  "استقطاع  بأن  منوها 
العامون في  املــدراء  يأخذها  التي  املخصصات 
مجلس الــوزراء وغيرهم، لذا نطالب باستقطاع 

أو تقليص تلك املخصصات للعدالة".

الــــــوزارء، تلقته  وذكـــر بــيــان ملكتب رئــيــس 
ترؤسه  اثنى خالل  الكاظمي  ان  "الصباح" 
اجتماعا مشتركا يوم أمس السبت للجنة 
وخلية  الوطنية،  والسالمة  للصحة  العليا 
األزمة النيابية، على الجهود املتميزة للكوادر 
الصحية التي تقف في خط التصدي األول 
ملواجهة خطر جائحة كورونا، وهم يقفون 
كـــاملـــحـــارب فـــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدو؛ فـــاألزمـــة 
ثالثة  العاملية لجائحة كورونا حرب عاملية 
الكاظمي  توّجه  .كما  منها  يعاني  الجميع 
بالشكر للقوات املسلحة واألجهزة األمنية 
تــأديــة واجبها ســواء في  فــي  تتفانى  التي 
تطبيق حظر التجوال، أم عبر مرافقة الفرق 
الصحية، مشيرا في الوقت نفسه بالتقدير 
حظر  بتطبيق  التزمت  التي  لألسر  العالي 
مبينا  الصحية،  الوقاية  وقــواعــد  الــتــجــوال، 
اتخاذ  إلى  الحكومية مضطرة  ان األجهزة 
تدابير معينة تحّد من حركة املواطنني؛ من 
أجل سالمتهم، ووقايتهم، على طريق عبور 
الـــوزراء،  هــذه املحنة. وبـــّني رئــيــس مجلس 
وتكاتف  املــســتــوى،  عــالــي  التنسيق  أهمية 
الحكومية  األجــهــزة  مختلف  بــني  الــجــهــود 
املواطنني  مــن جهة، وبــني شــرائــح  واألمنية 

كــافــة؛ ألجـــل إنــجــاح عملية الــتــصــدي، وأن 
املواطن هو الركن األساس في هذا النجاح، 
عماد  هو  والتزامه  جهوده  على  والتعويل 

األمل في تخطي هذا التحدي.
وخلص االجتماع الى االتفاق على القرارات 

اآلتية:
ــتــام فــي بــغــداد  1. فـــرض حــظــر الــتــجــوال ال
واملــحــافــظــات كــافــة ملـــدة اســبــوع ابــتــداء من 
تــأريــخ 31 أيـــار 2020 وحــتــى 6 حــزيــران 
تــنــفــيــذ  املــعــنــيــة  الـــجـــهـــات  وعـــلـــى    ،2020
العقوبات  وتطبيق  صـــارم  بشكل  الــقــرار 
املشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة 
والسالمة الوطنية رقم (40) لسنة 2020. 
القرار بحسب تطور  وتتم بعدها مراجعة 
املــــوقــــف الــــوبــــائــــي، عـــلـــى أن تـــقـــوم الـــفـــرق 
املشّكلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها 
الــتــجــوال للتحول إلى  خــالل أســبــوع حظر 

الحظر املناطقي.
2. تــشــديــد الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة إجـــراءاتـــهـــا 
داخـــــــل املــــنــــاطــــق الـــشـــعـــبـــيـــة ومــــنــــع جــمــيــع 
انتشار  التي تسهم في  التجمعات  أشكال 

الفيروس.
3. قـــيـــام شــبــكــة اإلعــــــالم وهــيــئــة اإلعــــالم 

بتوعية  املجتمعية  والشرطة  واالتــصــاالت 
إلى  والــدخــول  وإعالميا  ميدانيا  املواطنني 
األزقة واألسواق ومعالجة الظواهر السلبية 

بأسلوب حضاري.
4. إلزام جميع األشخاص بارتداء الكّمامة 
بالتنقل  لهم  السماح  املــنــازل وعــدم  خــارج 

من دونها.
املــــرور باحتجاز  مــفــارز شــرطــة  قــيــام   .5
أي ســيــارة تــحــمــل أكــثــر مــن الــعــدد املــقــرر 
الكمامات  ارتـــداء  %50 مــن سعتها وعــدم 
لـــألشـــخـــاص الــــذيــــن بـــداخـــلـــهـــا ومـــــن دون 

استثناء.
6. السماح ملحال األغذية والفواكه والخضر 
واألفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود 
أكــثــر مـــن خــمــســة أشـــخـــاص داخــــل املــحــل 
الــكــّمــامــة، وفــي حــالــة املخالفة يتم  وارتــــداء 

اغالقه .
خدمة  بنظام  بالعمل  للمطاعم  ُيسمح   .7
التوصيل املنزلي ، وفي حالة وجود زبائن 

داخل املطعم، يتم اغالق املطعم.
مــع  بـــالـــعـــمـــل  ـــيـــات  ـــلـــصـــيـــدل ل ُيــــســــمــــح   .8
العاملني  لجميع  الــكــّمــامــات  ارتــــداء  وجـــوب 

واملراجعني.

9. مـــنـــع الــــشــــرائــــح املـــســـتـــثـــنـــاة كــــافــــة مــن 
كسيارة  بها  للعمل  مركباتهم  استعمال 

اجرة، وُتحجز في حالة املخالفة.
كــافــة،  الحكومية  املــؤســســات  تعطيل   .10
األمنية  والجهات  الصحة  منها  ويستثنى 
والـــــدوائـــــر الــخــدمــيــة وتــشــمــل (الـــكـــهـــربـــاء، 
الــبــلــديــات، أمـــانـــة بـــغـــداد، الــــزراعــــة، املــــوارد 

املائية). 
11. تتابع الفرق الصحية في دوائر الصحة 
كــافــة األســـــواق واملــطــاعــم؛ لـــإلشـــراف على 
االلـــتـــزام بــالــشــروط الــصــحــيــة واإلجــــــراءات 
بالقرارات  االلــتــزام  على  والتأكيد  الوقائية، 

والتعليمات السابقة ذات الصلة.
ــــحــــجــــر الـــصـــحـــي  -12تــــــحــــــديــــــد مـــــوقـــــع ال
لــلــقــادمــني مــن خـــارج الــعــراق مــن العاملني 
الــدولــي  الــدولــيــة واالتــحــاد  اللجنة  فــي بعثة 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
والــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة لــلــصــلــيــب األحــمــر 
والــــهــــالل األحـــمـــر الــعــامــلــة فـــي جــمــهــوريــة 
العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب 
ــلــوائــح  األحـــمـــر مـــع مـــراعـــاة الــتــعــلــيــمــات وال
الــصــحــيــة املـــقـــّرة مـــن وزارة الــصــحــة بــهــذا 

الشأن.

اصعب التحديات التي يمكن ان يواجهها اي مجتمع في سبيل تطوره 
وتقدمه وامنه ورفاهيته هو الجهل ، لذا نجد ان الدول املتقدمة اليوم 
والجهود  االمــوال  الكثير من  انفقت  قد  تطورها  كانت في صيرورة 
نجاح،  اي  اســاس  ان  البداية  منذ  وادركـــت  والبحث،  العلم  فــي سبيل 
العلم واملعرفة  او املضي بمشروع، هو  ســواء في تجاوز مشكلة ما 
والبحث املستمر، وعلى هذا اصبحت التنشئة االجتماعية لتلك االمم 
تنعدم  بعضها  ففي  والبحث،  والــدراســة  املعرفة  على  قائمة  املتقدمة 
االمية، وكان الكتاب واليزال رفيق مواطنيها في وسائط النقل العام، 
الدولة ال تألو  الكتاب يفارق كبيرا لهم او صغيرا، لذا تجد  وال يكاد 

جهدا كبيرا في امضاء سياساتها العامة على مواطنيها. 
وبالفعل استجاب مواطنو معظم دول اوروبا لسياسات حكوماتهم 
والتزموا عن دراية  " حياتهم،  ليبرالية   " ملواجهة جائحة كورنا رغم 
ـــعـــامـــة الــتــي  وقـــنـــاعـــة فــــي الـــســـيـــاســـات ال
فرضتها الدولة عليهم، بل ان بعض تلك 
الدول كالسويد لم تفرض الحظر الشامل 
لتنقل مواطنيها بل اعتمدت على وعيهم 
الــوقــائــيــة للحد من  فــي تنفيذ اجــراءاتــهــا 
الــوبــاء، وبالفعل بــدأت اعــداد  انتشار هــذا 
املــصــابــني والــوفــيــات تــتــراجــع كــثــيــرا، نعم 
الــحــيــاة لــيــســت ورديـــــة وهـــنـــاك شــــواذ لـــ" 
قــاعــدة الــتــزام " املــواطــنــني، النــنــا فــي ازمــة 
ولسنا في حالة رخــاء، لكن النسق العام 
للمجتمع كان مستجيبا الجراءات دولته 
وهــذا مــرده بالشكل االســاس الــى الوعي 
التراكمي والثقافة املتواصلة بني االجيال، 
التي تساعد  الصحيحة  العامة  والتنشئة 
املجتمع على فهم دوره ازاء نفسه والدولة. 
باملقابل ولالسف عندنا من شكك حتى 
بالناس اسمه  اللحظة بوجود وباء يفتك 
وباء كورونا " كوفيد19-" وينّظر ان هذا املرض كذبة، تارة اميركية 
واخرى صينية، وشخصيا سمعت ممن يعدون انفسهم " نخبة" ذلك 
التشكيك متسائلني .. (هل يوجد في عشيرتك من اصيب او توفي 
بكورونا؟) وكأن من يصابون اليوم في العراق والعالم او املتوفني به 

جاؤوا من الفضاء.
مــا نشاهده هذه  انتج  وبــاء عاملي  مــع وجــود  بالتعامل  الجهل  وهــذا 
االيام من ارتفاع مستمر في عدد االصابات نتيجة عدم التزام الناس 
باجراءات الوقاية، فضال عن الحظر، ووصل االمر الى عودة حفالت 

االعراس في الشوارع. 
انتشار  التخفيف من سرعة  امكانية  في  املبادرة  افقدنا  الجهل  هذا 
بنا كوارث  املــرض وان استمر سيفقدنا كثيرا من االحبة، وستحل 
ال تتوقف فقط عند ازدياد حاالت االصابة وخروج االمر عن سيطرة 
الكوادرالصحية، بل ستعقبها ازمات مجتمعية واقتصادية مهلكة - 
الناس ِعظم  َعــِمــَل على تجهيل  الله - ولــن يــدرك عندها من  ال سمح 
خطيئته، النه مصر على ذلك وواقع في جهل مركب، جاهل، وجاهل 

بأنه جاهل. 
املجتمع طرفا  لم يكن  للحظر فلن تنجح ما  اجـــراءات  مهما ُفرضت 
في انجاحها وكل "تأريخ االوبئة واالمراض " لم تنجح اال باستجابة 
املجتمع  توعية  املــرة على  فلنتكافل هذه  املجتمع ملمكنات تجاوزها، 

بأنه صاحب املبادرة في سالمة ابنائه .
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افتتحــــــــت قيادة شــــــــرطة محافظــــــــة نينوى امس 
الســــــــبت، مركزيــــــــن للشــــــــرطة بعــــــــد تأهيلهمــــــــا 
والتــــــــي كانــــــــت عصابات "داعــــــــش" االرهابية قد 
فجرتهما جنوب املوصــــــــل، بينما اتلفت الرقابة 
الصحية نحو تســــــــعة اطنان مــــــــن املواد الغذائية 
منتهيــــــــة الصالحيــــــــة.  وقــــــــال الناطــــــــق باســــــــم 
قيــــــــادة شــــــــرطة نينوى العقيد علي حســــــــني في 
تصريح خاص ادلى بــــــــه لـ"الصباح" إن املالكات 
املهندســــــــية والفنية في القيــــــــادة وبالتعاون مع 
بلديــــــــات املحافظة، افتتحت مقر قيادة شــــــــرطة 
الحضــــــــر في قضاء الحضر بعــــــــد خروجه عن 
الخدمة بســــــــبب تفجيــــــــره على ايــــــــدي ارهابيي 
"داعش" خالل ســــــــطوتهم االثمة على املحافظة، 
كما افتتحــــــــت ايضا مقر قيادة شــــــــرطة ناحية 
الشــــــــورة جنوب مدينة املوصــــــــل والذي كان قد 
تعرض للتفجير ايضا. وفي شــــــــأن اخر، اتلفت 
الفــــــــرق الرقابية الصحية التابعــــــــة لدائرة صحة 
نينــــــــوى، نحو تســــــــعة اطنان من املــــــــواد الغذائية 
غير الصالحة لالســــــــتهالك البشــــــــري، بحسب 

مــــــــا ذكره مديرها الدكتور عمر صباح. واوضح 
في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" ان عملية 
االتالف تمت عقب حملة شــــــــنتها فرق املتابعة 
ضمن شعبة الرقابة الصحية في مديرية صحة 
نينوى ملتابعة املواد الغذائية النافذة صالحيتها 
بعموم اسواق وموالت ومحال الجملة في مدينة 

املوصل. واردف: ان املواد تحوي اللحوم الحمراء 
والدجاج وبيض املائدة واالجبان واملشــــــــروبات 
والعصائر ومعلبات بمختلف املناشئ، مشيرا 
انــــــــه تمتمصادرتهــــــــا واتالفهــــــــا بمحاضر  الى 
اتالف اصولية مــــــــن دائرة صحة نينوى حفاظا 

على صحة املواطنني بعموم املحافظة.
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وبــــــــني ان اغلب حاالت االصابة كانت في مدينة 
الصدر النها تعد اكبر كثافة سكانية في قاطع 
الرصافة، وبسبب تصاعد اعداد االصابات تم 

االيعاز بفتح "مركز البالزما النموذجي".
وشــــــــدد الســــــــاعدي على اســــــــناد املستشفيات 
بالفيــــــــروس  املصابــــــــني  لحجــــــــر  املخصصــــــــة 
بمالكات طبية وتمريضيــــــــة ومختبرية وبقية 
االختصاصــــــــات االخــــــــرى وتقديــــــــم الدعم لهم، 
واتخاذ اجراءات اكثر حزمــــــــا قبل فوات االوان 
بعــــــــد ارتفاع اعداد االصابــــــــات، قد يفوق الطاقة 
االستيعابية للمستشــــــــفيات، مؤكدا ان البدائل 
املتوفــــــــرة فــــــــي حــــــــال ازديــــــــاد أعــــــــداد املصابني 
الخاصــــــــة بالحجــــــــر،  وامتــــــــالء املستشــــــــفيات 
تكمن باالســــــــتعانة باملستشــــــــفيات الكرفانية 
دخلــــــــت الــــــــى الخدمــــــــة الصحيــــــــة، منها 

ُ
التــــــــي ا

املستشــــــــفى الكرفاني املجاور ملستشــــــــفى ابن 
الخطيب بسعة 90 سريرا، فضال عن امكانية 
االستفادة ايضا من أي دائرة أو مستشفى أو 
بناية، او عدد من الفنادق، وبناء املستشــــــــفيات 
امليدانية وتجهيزها بشــــــــكل كامل الســــــــتقبال 

الحاالت املتزايدة.
واشــــــــار إلى أن الوضع في املؤسسات الصحية 
مــــــــا زال تحت الســــــــيطرة، ونحن قــــــــادرون على 
تقديم الخدمات واســــــــتيعاب الحــــــــاالت، منوها 
في الوقت نفســــــــه بأن 50 باملئــــــــة من املصابني 
بكورونا ال يحملون اعراض املرض، لذا ينبغي 

االلتزام بارشادات الوقاية.

نقل املعاقني إلى مستشفى بديل
مــــــــن جهته، قال وزير الصحــــــــة والبيئة الدكتور 
حسن التميمي لـ "الصباح" : إنه تم نقل مصابي 
الحبل الشــــــــوكي من مستشــــــــفى ابن القف الى 
مستشــــــــفى ســــــــعد الوتــــــــري بســــــــبب ابعادهم 
عن االصابــــــــة بكورونــــــــا، موضحــــــــا ان الطاقة 
االســــــــتيعابية ملستشــــــــفى ابن القــــــــف هي 120 
ســــــــريرا، وعدد املصابــــــــني بكورونا املتواجدين 

كبير جدا، مبينا ان مستشــــــــفيي ابن الخطيب 
وابــــــــن زهــــــــر امتــــــــآل بحــــــــاالت االصابــــــــة، وتبلغ 
طاقتهما االســــــــتيعابية 250 مريضا، وبإمكان 
املستشــــــــفيني اســــــــتقبال حاالت اضافية حال 
ظهور نتائج املالمســــــــني والوافدين وخروجهم 

وتوزيع املصابني بني محافظاتهم. 
بدوره، قال وزير العمل والشــــــــؤون االجتماعية 
الدكتــــــــور عادل الركابي لـــــــــ" الصباح" ان الوزارة 
نسقت مع وزارة الصحة من اجل الحفاظ على 
سالمة االشخاص املعاقني املسجلني لدى هيئة 
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة السيما في 
ظل املناشــــــــدات التي وردت من خالل منظمات 
املجتمع املدني واهالي املعاقني بعد تخصيص 

مكان للحجر الصحي للمصابني بكورونا. 
واردف الركابــــــــي انــــــــه تــــــــم نقــــــــل املــــــــالك الطبي 
املتمرس على عالج املعاقني مع االجهزة الطبية 
وجميع املســــــــتلزمات الخاصة بهم لالستمرار 
باكمــــــــال العالج الخاص بهــــــــم الطبي والطبيعي 

في مستشفى سعد الوتري. 
وافاد بانه تــــــــم االطالع ميدانيــــــــا على الردهات 

الجديدة التي نقل اليها املعاقون.

تحذير من خرق التعليمات 
وفي كربــــــــالء، أفاد املحافــــــــظ املهندس نصيف 
جاسم الخطابي ملراســــــــل "الصباح" بأن زيادة 
فــــــــي اعــــــــداد املصابــــــــني بكورونــــــــا اســــــــتوجبت 
تشــــــــديد االجــــــــراءات الوقائيــــــــة منهــــــــا ان يكون 
اصحــــــــاب املحال مطبقني لإلجراءات بجعل كل 
اربعــــــــة امتار مربعة لشــــــــخص واحد مع توزيع 

الكمامات والكفوف للمتبضعني.
الــــــــى  وحــــــــذر الخطابــــــــي املواطنــــــــني القادمــــــــني 
املحافظــــــــة من االيــــــــداع بالتوقيف ثــــــــم احالتهم 
الى القضــــــــاء لخرقهم اجــــــــراءات حظر التجوال 
ولن تتم اعادتهــــــــم الى مدنهم كما كان يحصل 
في السابق، كاشــــــــفا عن وجود طرق نيسمية 
جديــــــــدة غير موجــــــــودة ســــــــابقا يتبعها بعض 

الوافدين وهو امر خطير يجهد القوات االمنية.
وذكر انه ستكون هناك عقوبات للموظف الذي 
يؤجل انجاز معاملــــــــة املواطنني، الن قرار دوام 

25 باملئة لم يزل ساري املفعول.

فحوصات كورونا
 اما فــــــــي كركوك، فقال معــــــــاون املحافظ  علي 
حمــــــــادي ملراســــــــلة "الصباح" نهضــــــــة علي، ان 
مختبــــــــر الصحة فــــــــي املحافظة باشــــــــر اجراء 
الفحــــــــص الخاص بالفيــــــــروس بجهاز pcr وقد 
فحــــــــص اكثر مــــــــن 350 نموذجا خالل اليومني 
االخيرين، مشــــــــيرا الى ان قيام املختبر باجراء 
الفحــــــــص للنمــــــــاذج وتحديدهــــــــا ومــــــــن ثم رفع 
نتائجهــــــــا الى مختبــــــــر بغداد لتثبيــــــــت املوقف 
ســــــــهل على املحافظة سرعة اكتشاف الحاالت 
املصابة التي تراجع وتظهر عليها االعراض او 

التي تحمل الفيروس من دون اعراض.

واضاف ان خليــــــــة االزمة في املحافظة ماضية 
في تشديد االجراءات الوقائية التي تحافظ على 

سالمة املواطنني.

غلق قضاءي بلد والدجيل
واتخذت خلية األزمــــــــة في كل من قضاءي بلد 
و الدجيــــــــل بمحافظــــــــة صالح الديــــــــن جملة من 

اإلجراءات بعد ظهور إصابتني.
وقــــــــال عضو خلية األزمة فــــــــي جنوب محافظة 
صــــــــالح الديــــــــن، قائممقــــــــام قضــــــــاء الدجيــــــــل 
الحقوقــــــــي عبد العزيز فزع ملراســــــــل "الصباح" 
ســــــــمير عادل، انه بعد ثبوت اصابتني بكورونا 
فــــــــي قضاءي الدجيل وبلد خرجت خلية األزمة 
بمقررات عــــــــدة منها حجر صحــــــــي احترازي 
لحيي الحســــــــني واالمام في قضــــــــاء بلد وغلق 
منافذ القضاءين بالكتل الكونكريتية وفحص 
املالمسني وغلق املحال التجارية غير املستثناة 
مــــــــن الحظر وفــــــــرض غرامات تصــــــــل الى 500 
الف دينــــــــار للمحال املخالفــــــــة و 50 الف دينار 

للشخص الذي اليرتدي الكمامات والكفوف.
وتابع ان فرق الدفاع املدني أخذت على عاتقها 
تطهيــــــــر وتعفيــــــــر بيــــــــوت املصابــــــــني واملناطق 
الســــــــكنية، بينما اجرت الفــــــــرق الصحية عملية 
فحص للمالمســــــــني و ســــــــحب املســــــــحات من 

اسرة املصابني للتأكد من سالمتهم.

حظر شامل 
وفــــــــي امللف نفســــــــه، قال املتحدث باســــــــم خلية 
االزمة في محافظة واســــــــط الدكتور ســــــــعدون 
محسن االمير ملراسل "الصباح" حسن شهيد 
العزاوي، ان عــــــــدد املصابني التراكمي بفيروس 
كورونــــــــا ارتفع الى 111 حالة، تم اكتســــــــاب 44 
حالة منها الشــــــــفاء التام، فضال عن وفاة اربع 
(63) العناية  حــــــــاالت، بينما تتلقى الحاالت الــــــــــ
الطبية الالزمة حســــــــب البروتوكوالت املعتمدة 

ضمن االٕجراءات الوقائية.

واوضــــــــح ان املحافظــــــــة باشــــــــرت منذ مســــــــاء 
الجمعــــــــة حظرا شــــــــامال للتجوال والى اشــــــــعار 
اخر، مبينا ان الحظر يشــــــــمل جميع النشاطات 
وحركــــــــة  التجاريــــــــة  عمــــــــال 

ٔ
واال االجتماعيــــــــة 

ســــــــواق بمــــــــا فيهــــــــا العيــــــــادات واملجمعــــــــات
ٔ
اال

 

املحــــــــال واملقاهــــــــي  الخاصــــــــة وغلــــــــق  الطبيــــــــة 
لعاب واملتنزهات واملســــــــابح، 

ٔ
واملطاعم ومدن اال

واالســــــــتمرار بغلــــــــق الجوامــــــــع والحســــــــينيات 
وإيقاف الشعائر واملناســــــــبات الدينية وصالة 
فراح، 

ٔ
الجماعة ومنع إقامة مجالــــــــس العزاء واال

مع اســــــــتثناء املالكات الصحية والقوات االمنية 
والدوائر الخدمية والصحفيني واالٕعالميني من 

إجراءات الحظر.
وشــــــــدد االميــــــــر على غلــــــــق مداخــــــــل ومخارج 
املحافظــــــــة ومنــــــــع حركــــــــة تنقــــــــل املواطنني بني 

قضية والنواحي  ومنع التجمعات البشرية.
ٔ
اال

واردف ان الفرق الطبية والصحية مستمرة في 
املســــــــح امليداني الصحي وإجــــــــراء الفحوصات 
ومتابعة املالمســــــــني، والقيــــــــام بعملية التعفير 
والتعقيــــــــم فــــــــي عمــــــــوم املحافظــــــــة وخصوصًا 

املناطق القريبة من االٕصابات الجديدة.

امتحانات الصفوف غير املنتهية
وفــــــــي املثنى، عقــــــــدت لجنة الصحة والســــــــالمة 
الوطنيــــــــة اجتماعها الدوري برئاســــــــة املحافظ 
أحمــــــــد منفي جودة، وناقشــــــــت الواقع الصحي 
في املحافظة وتقييم الوضع واتخذت عددا من 

القرارات. 
وقال مســــــــؤول اعالم املحافظة احمد املطوگي 
في حديثه ملراسل "الصباح" احمد الفرطوسي، 
إنــــــــه بالتزامــــــــن مع قيــــــــام مختبــــــــر الصحة في 
املحافظــــــــة باجراء الفحص الخاص بالكشــــــــف 
 عن كورونا، تقرر قيــــــــام دائرة الصحة باجراء
الفحــــــــص علــــــــى عينــــــــات مختــــــــارة  املســــــــح و 
وعشوائية من سكنة املناطق التي تم تشخيص 

اصابات فيها.
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فــــــــي  الطبيــــــــة  الكــــــــوادر  اجــــــــرت 
مستشفى ســــــــامراء العام التابع 
لدائــــــــرة صحــــــــة صـــــــــــالح الـــدين 
عملية فوق الكبــــــــرى لطفل كان 

يعاني من انسداد االمعاء.
املستشــــــــفى  مديــــــــر  وذكــــــــر 

الدكتــــــــور علــــــــي خلــــــــف علي في 
لـ"الصبــــــــاح":  خــــــــاص  حديــــــــث 
انــــــــه تــــــــم تشــــــــكيل فريــــــــق طبي 
الدكتور  برئاســــــــة  متخصــــــــص 
اختصاصي  رشيد  عبدالحميد 
والدكتــــــــور  العامــــــــة  الجراحــــــــة 
معــــــــن عبدالقــــــــادر اختصاصي 
والدكتور بشار  العامة  الجراحة 

الجراحة  اختصاصــــــــي  قحطان 
العامة والدكتور وســــــــام جاسم 
التخديــــــــر والعناية  اختصاصي 
للطفل  اجريــــــــت  املركــــــــزة، حيث 
التحاليل و االشــــــــعات الالزمة و 
تم تشــــــــخيص الحالــــــــة على انها 

انسداد األمعاء.
وبني ان إجــــــــراء عملية فتح بطن 
استكشــــــــافي للطفل ولوحظ ان 
السبب حالة مرضية نادرة وهي 
التــــــــواء االمعــــــــاء نتيجــــــــة التهاب 
 mickles ) (رتج ميكيل) والتواء
diverticulum)، وتم استئصال 
هــــــــذا الجــــــــزء و خياطــــــــة االمعاء 
حيث اســــــــتمرت العملية ســــــــاعة 
املريض  اخــــــــرج  بعدها  ونصف 
وهــــــــو بحالــــــــة جيدة، مؤكــــــــدا ان 
نسبة وجود هذا التشوه الخلقي 
باالمعاء هــــــــي اثنني باملئة، بينما 

تبلغ نسبة االلتواء اقل من ذلك.
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ووجـــهـــت الــســلــطــات فـــي مــديــنــة مــنــيــابــولــيــس 
األميركية تهمة القتل ألحد أفراد شرطة املدينة 
بعد أن ظهر في تسجيل مصور وهو يضغط 
بركبته على عنق رجل أسود أعزل مما تسبب 

في وفاته.
القبض  السلطات  ألقت  الواقعة،  من  يــوم  وبعد 
القتل  بتهمة  تــشــوفــني  ديــريــك  الــشــرطــي  عــلــى 
لتسببه  العمد  غير  والقتل  الثالثة  الــدرجــة  مــن 
في وفــاة جــورج فلويد (46 عاما) يــوم االثنني 
وثالثة  الشرطي  السلطات  أقالت  وقد  املاضي. 

من زمالئه شاركوا في الواقعة.
وفي لقطات مصورة التقطها أحد املارة بهاتفه 
نطاق  اإلنــتــرنــت على  وانــتــشــرت على  املحمول 
واسع، ظهر الشرطي وهو يضغط بركبته على 

رقبة فلويد الذي كان يحاول التنفس ويتأوه
ــــــــــــدا فــــــلــــــويــــــد بـــال  وبــــــــعــــــــد عــــــــــــدة دقـــــــــائـــــــــق ب
 حــــــــراك ثـــــم أعــــلــــنــــت وفـــــاتـــــه الحــــقــــا فـــــي أحــــد 

املستشفيات.
وأشـــعـــل املــقــطــع املـــصـــور فــتــيــل غــضــب يــقــول 
نــــاشــــطــــون فــــي مــــجــــال الــــحــــقــــوق املــــدنــــيــــة إنـــه 
يــســتــعــر مـــنـــذ وقـــــت طـــويـــل فــــي مــنــيــابــولــيــس 
ــــبــــالد بــســبــب  وعـــــــدد مــــن املـــــــدن فــــي أنــــحــــاء ال
الــعــدالــة  نــظــام  فــي  املستمر  الــعــنــصــري   التحيز 

الجنائية األميركي.
االتهامات  املــدعــون في مقاطعة هينبني  ووجــه 
لــلــشــرطــي بــعــد لــيــلــة ثــالــثــة مــن الــحــرق والــنــهــب 
والــتــخــريــب أضــــرم فــيــهــا املــحــتــجــون الــنــار في 
مــركــز لــلــشــرطــة مــمــا اســتــدعــى نــشــر الــحــرس 
أكبر  فــي  النظام  إعـــادة  فــي  للمساعدة  الوطني 

مدن والية مينيسوتا.
فرض  فــري  مينيابوليس جيكوب  وقــررعــمــدة 
حــظــر تــجــوال فــي املــديــنــة ويــنــص الـــقـــرار على 
تطبيق عقوبات تشمل الغرامة من 1000 دوالر 
أميركي وأكثر والسجن مدة 90 يوما وما يفوق 

بحق مخالفي الحظر.

توسع االحتجاجات
وتـــوســـعـــت دائــــــرة االحـــتـــجـــاجـــات فـــي أمــيــركــا 
لـــتـــطـــول واليـــــــات جــــديــــدة أمـــــس الـــســـبـــت، فــفــي 
املــســيــل  الــــغــــاز  الـــشـــرطـــة  اســـتـــخـــدمـــت  داالس 
أعمال  وقعت  كما  التظاهرات،  لتفريق  للدموع 
عـــنـــف وشـــغـــب وحــــــرق مــمــتــلــكــات وعــمــلــيــات 
نـــهـــب رافــــقــــت االحـــتـــجـــاجـــات فـــــي: نـــيـــويـــورك، 
مكسيكو،  نيو  ألبوكيركي،  جورجيا،  أتالنتا، 
 فونتانا، سان خوسيه، كاليفورنيا، وهيوسنت

وتكساس.
في نيويورك، تجمع آالف املحتجني عند مركز 
على عشرات  القبض  الشرطة  وألقت  باركليز، 
التي شهدتها  املحتجني في املظاهرة الضخمة 

منطقة بروكلني.
وشــــــارك نــحــو 1000 شــخــص فـــي احــتــجــاج 
بمدينة اتالنتنا، التي شهدت أعمال عنف، حيث 
ــنــيــران فـــي وســـط املــديــنــة قـــرب مقر  انــدلــعــت ال

شبكة سي.إن.إن اإلخبارية.
وفي مدينة ديترويت، انضم مئات املحتجني إلى 

«مــســيــرة ضــد وحــشــيــة الــشــرطــة» خـــارج مقر 
الــســالمــة الــعــامــة بــاملــديــنــة ورددوا «ال عــدالــة ال 

سالم».
كـــمـــا انـــدلـــعـــت احـــتـــجـــاجـــات مــمــاثــلــة فــــي مـــدن 
السريعة،  الطرق  احــدى  إغــالق  تم  دنفر، حيث 
وفي هيوسنت ولويزفيل بوالية كنتاكي، دارت 
اشتباكات في الوقت الذي كان عدد من السكان 
امــرأة  وهــي  تــايــلــور  لبريونا  بــالــعــدالــة  يطالبون 
ســوداء قتلتها الشرطة داخــل شقتها في آذار 

املاضي.
لــديــريــك  أول ظـــهـــور  يـــكـــون  أن  املـــتـــوقـــع  ومـــــن 
تشوفني وهو الضابط املتهم بقتل جورج فلويد 
أمام املحكمة في مينيابوليس بتهمة القتل (غدًا 
االثنني)، وهو واحد من بني أربعة رجال شرطة 

طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد.

حديث ترامب
طلب  انه  أكد  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
من وزارة العدل اإلســراع في التحقيق الخاص 
بمقتل املواطن من ذوي البشرة السوداء، جورد 
فلويد، وقال: «أود أن أعرب عن خالص تعازينا 
وأعمق تعاطفنا ألسرة جورج فلويد. ما حدث 

هو أمر مروع للغاية».
ووصـــــف تـــرامـــب فـــي تـــغـــريـــدة مــثــيــرة لــلــجــدل 
عــلــى «تــويــتــر» املــشــاركــني بــاالحــتــجــاجــات في 
بأن  وتــوعــد  «مــخــربــون»،  بأنهم  مينياوبوليس 
ــيــة ســتــأخــذ الـــوضـــع تحت  الــســلــطــات الــفــيــدرال
السيطرة، مــحــذرا مــن أنــه «عــنــدمــا تــبــدأ أعمال 

النهب يبدأ إطالق النار».
إلـــى ذلــــك، أصــــدرت قــــوات الــخــدمــة الــســريــة في 
الــواليــات املــتــحــدة قـــرارًا أمــس الــســبــت، بإغالق 
الــبــيــت األبـــيـــض بــســبــب االحـــتـــجـــاجـــات خـــارج 
البوابات على مقتل فلويد، وقالت وسائل إعالم 
أميركية إنه ومع وصول املتظاهرين إلى شارع 
البيت  إغـــالق  تــم  بــــارك،  - الفــايــيــت  بنسلفانيا 
األبيض، إضافة إلى قاعة املؤتمرات الصحفية 
ومـــكـــاتـــب الــصــحــفــيــني، وأضــــافــــت أن ضــبــاط 

الخدمة السرية لم يسمحوا ألحد بالخروج من 
البيت األبيض.

انتقادات بايدن وموسكو
الــســيــاق نــفــســه، قـــال املــرشــح الديمقراطي  فــي 
الــرئــاســة األمــيــركــيــة، جو  املحتمل النــتــخــابــات 
بايدن: إن «غضب األميركيني السود وإحباطهم 
وإنهاكهم ال ينكر»، مشيرا إلى أن البالد تحتاج 
املتعلق  املفتوح»  العميق  إلى مواجهة «جرحها 

بالعنصرية.
وتـــابـــع بــــايــــدن، فـــي إشــــــارة إلــــى تــــرامــــب: «هـــذا 
وقت  ليس  إنــه  امللتهبة.  الــتــغــريــدات  وقــت  ليس 
التشجيع عــلــى الــعــنــف»، وأضــــاف: «هـــذه أزمــة 
الوقت  فــي  قــيــادة حقيقية  إلــى  ونحتاج  وطنية 
الـــحـــاضـــر. قـــيـــادة تـــأتـــي بــالــجــمــيــع إلــــى املـــائـــدة 
ــيــكــون بــإمــكــانــنــا اتـــخـــاذ إجــــــــراءات الجــتــثــاث   ل

العنصرية املنظمة».
األميركية؛  األحـــداث  على  لها  تعليق  أول  وفــي 

التحقيق  إلــى  الــروســيــة  الخارجية  وزارة  دعــت 
في مقتل املواطن األميركي جورج فلويد، وجاء 
السلطات  الروسية: «ندعو  للخارجية  بيان  في 
األمــيــركــيــة التــخــاذ إجـــــراءات جــديــة لتصحيح 
الدولية  التزاماتها  تنفيذ  إلــى  والــعــودة  الــوضــع 
وتــكــيــيــف تــشــريــعــاتــهــا مــع املـــبـــادئ األســاســيــة 
ـــقـــوة واألســلــحــة  لـــألمـــم املـــتـــحـــدة الســـتـــخـــدام ال
النارية من قبل األجهزة األمنية والتحقيق في 

مقتل جورج فلويد».
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه الحادثة 
التعسف  مــظــاهــر  «سلسلة  فــي  األولــــى  ليست 
والعنف غير املبرر من قبل األجهزة األمنية في 

الواليات املتحدة».
وأضافت أن هناك «تراكما للمشكالت الهيكلية 
في مجال حقوق اإلنسان في الواليات املتحدة، 
والديني  واإلثني  العنصري  التمييز  بينها  من 
وتــعــســف الـــشـــرطـــة وتــحــيــز مــنــظــومــة الــعــدالــة 
النارية  األسلحة  واستخدام  السجون  وامــتــالء 

بال رقابة وغيرها».
باراك اوباما

واعتبر الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
ُتــعــتــبــر  مـــن جــهــتــه، أّن وفـــــاة فــلــويــد يــجــب أال 
ـــا» فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. وأضـــاف  «أمــــًرا عـــادّيً
أردنــا  «إذا  املتحدة  لــلــواليــات  أســود  أّول رئيس 
يــكــون على مستوى  بلد  فــي  أوالدنــــا  يكبر  أن 
 أعـــظـــم قــَيــمــه، بــإمــكــانــنــا ويـــجـــب عــلــيــنــا الــقــيــام 

بما هو أفضل».
«واشــنــطــن  نشرتها صحيفة  بــيــانــات  وتــظــهــر 
أّن 1014 شخصًا أســود، قتلوا على  بوست»، 
يد الشرطة في عام 2019. وتبّني عّدة دراسات 
يقعوا  أكثر عرضة ألن  الــســود،  األميركيني  أن 

ضحايا للشرطة مقارنة باألعراق األخرى.
 Mapping Police Violence منّظمة  وأعلنت 
السود  أّن  أجرتها،  دراســة  الحكومية، في  غير 
يقتلون على يد الشرطة، أكثر بثالث مرات من 

البيض.

{ }

كل  وقف  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  أعلَن 
عالقات الواليات املتحدة مع منظمة الصحة العاملية 

على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.
وقـــــال تـــرامـــب، فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي عـــقـــده أمــس 
األول الــجــمــعــة، إنـــه قـــرر ”قــطــع كـــل الــعــالقــات مع 
تنفيذ  رفضها  بسبب  الــعــاملــيــة“  الصحة  منظمة 

اإلصالحات التي طالب بها سابقا.
وذكر ترامب أنه أمر بتحويل األموال، التي كان من 
املخطط تخصيصها ملنظمة الصحة العاملية وتبلغ 
مؤسسات  إلــى  ســنــويــا،  دوالر  مليون   450 نحو 
أخــــرى تــعــمــل عــلــى تــلــبــيــة االحــتــيــاجــات الصحية 
العاجلة في العالم.   وسبق أن وجهت إدارة الرئيس 
العاملية  الصحة  ملنظمة  كثيرة  اتهامات  األميركي 
بـ“الفشل“ في تزويد الدول باملعلومات الضرورية 
حول تفشي فيروس كورونا املستجد واالنحياز 
إلـــى الــصــني، داعــيــة إلـــى مــحــاســبــة هـــذه املؤسسة 
الشيوخ  في مجلس  الصحة  لجنة  رئيس  الدولية. 
األميركي ألكسندر المار، قال إنه ”ال يوافق على 

قــــرار الــرئــيــس تـــرامـــب بــإنــهــاء عــضــويــة الـــواليـــات 
املتحدة في منظمة الصحة العاملية“، وأضاف: ”من 
املؤكد أن هناك حاجة إلى إلقاء نظرة جيدة ودقيقة 
الــتــي ربــمــا تــكــون منظمة الصحة  عــلــى األخـــطـــاء 
الــعــاملــيــة قــد ارتــكــبــتــهــا فــي مــا يتعلق بــالــفــيــروس 
التاجي، ولكن الوقت للقيام بذلك هو بعد التعامل 
مع األزمة، وليس في منتصفها». بدورها، صرحت 
املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
بـــأن الــقــرار األمــيــركــي قــطــع الــعــالقــات مــع منظمة 
الصحة العاملية يوجه ضربة إلى األسس القانونية 

الدولية للتعاون في هذا املجال.
وقالت زاخاروفا: ”في الوقت الذي يحتاج فيه العالم 
إلى توحيد الجهود ملحاربة الوباء، وجهت واشنطن 
للتعاون في  الدولية  القانونية  األســس  إلــى  ضربة 
يمكن  ”مــاذا  وتساءلت:  الصحية“،  الرعاية  مجال 

للواليات املتحدة أن تقدمه للعالم في املقابل؟».
الرعاية  ملنظومة  املــحــزنــة  ”الــصــورة  أن  وأضــافــت 
الوباء ال  أثناء  اكتشفت  التي   األميركية  الصحية 
تترك لواشنطن أي فرصة للحديث عن القيادة في 

هذا املجال».

مـــن جـــانـــب آخـــــر، رفـــضـــت املـــســـتـــشـــارة األملــانــيــة 
أنـــجـــيـــال مـــيـــركـــل دعـــــــوة تـــــرامـــــب لـــحـــضـــور قــمــة 
 مجموعة السبع الكبار شخصيا على خلفية أزمة 

فيروس كورونا.
وقـــال املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة األملــانــيــة شتيفن 
زايبرت في تصريح ملجلة ”بوليتيكو“ األميركية، 
ترامب  الرئيس  تشكر  االتحادية  ”املستشارة  إن 
على دعوته لحضور قمة G7 بواشنطن في أواخر 

حزيران».
قـــائـــال: إن ”مــيــركــل ال تستطيع  املــتــحــدث  وتـــابـــع 
املــوافــقــة عــلــى الــحــضــور شــخــصــيــا والــرحــلــة إلــى 
واشــنــطــن“، وأضــــاف أن املــســتــشــارة ”ســتــواصــل 

متابعة التطورات املتعلقة بالوباء».
وكـــانـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت األبـــيـــض كــايــلــي 
مــاكــيــنــانــي قـــد ذكـــــرت يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي أن 
الواليات املتحدة تأمل بعقد قمة السبع الكبار في 
أواخر حزيران املقبل بحضور الزعماء شخصيا.

وقـــال تــرامــب األســبــوع املــاضــي إن القمة ستعقد 
على األرجــح في البيت األبيض بدال من مقره في 

كامب ديفيد، كما كان من املقرر سابقا.
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انظروا الى العالم عماذا يبحث بعد أْن أربكت أقوى اقتصادات العالم 
أمام فيروس من الصغر ال يرى بالعني املجردة.

يبحث  فالعالم  الخيال،  مــن  ضربًا  أو  وهمًا  وليست  الحقيقة  إنها 
اليوم عن نظام اقتصادي جديد بديل عن العوملة التي مسخت قيم 
ة وظاملة بحق جميع  ة ملا تضمنته من أهداٍف قسريَّ ومبادئ اإلنسانيَّ
شعوب األرض، فانظروا الى أين أوصلتنا عوملتهم وسباقاتهم الال 

ة. إنسانيَّ
التوقعات لدى خبراء االقتصاد تشير الى أنَّ القوى املتصارعة على 
االستحواذ على مقدرات العالم والشعوب أمامها خيارات محدودة 

من أجل فرض النظام االقتصادي الجديد.
الثالثة  ــة  الــعــاملــيَّ الــحــرب  هــو  األول،  الــخــيــار 
النتيجة  املحتملة وتدمير كل شــيء، وهنا 
ة لهذه الحرب الدمار الشامل وعدم  املنطقيَّ

خروج منتصر فيها.
الــذي  العقالني  الحل  وهــو  الثاني  والخيار 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن االنـــهـــيـــارات 
ــة ومــحــاوالت إيــقــاف تدهورها  االقــتــصــاديَّ
املتنافسني  القطبني  باتفاق  وذلك  وآثارها، 
الصراع  نتائج  وتقاسم  العالم  قــيــادة  على 
"كــورونــا" كما وصفتها في  ونهاية حقبة 
عـــمـــوٍد ســـابـــق، ولــكــال الــخــيــاريــن مــســاوئ 
وعـــيـــوب أرحــمــهــمــا الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي وهــنــا 
ــــتــــركــــيــــز عــــــن شــكــل  يـــــجـــــري الــــبــــحــــث وال
ومـــضـــمـــون الـــنـــظـــام االقـــتـــصـــادي الــجــديــد 
في  يعتمُد  الــثــانــي  الــخــيــار  أنَّ  مــع فرضية 
 تــحــقــيــقــه عـــلـــى عــقــالنــيــة قــــيــــادات أقـــطـــاب

النزاع.
أمـــــا شـــكـــل الـــنـــظـــام االقــــتــــصــــادي الــجــديــد 
ــــــى أعـــــــــقـــــــــاب وآثــــــــــــار  فــــــســــــيــــــؤســــــس عــــــل
ــــا"  ــــه حــقــبــة "كــــورون ــــخــــراب الــــــذي أفــــرزت ال
ــــعــــالقــــات  حــــتــــمــــًا، ســــــــــــواًء فــــــي مـــــجـــــال ال
ـــة بـــني الــــــدول وســـيـــكـــون لكل  االقـــتـــصـــاديَّ
ــــصــــراع وســـائـــلـــهـــا وطـــرقـــهـــا فــــي بـــنـــاء أســـس  دولــــــة مــــن أقــــطــــاب ال
ــنــظــام   الـــنـــظـــام وتـــحـــديـــد عـــالقـــاتـــهـــا عـــلـــى وفـــــق مــتــطــلــبــات بـــنـــاء ال

الجديد.
ازاء هــــذا الــــواقــــع مـــا املـــطـــلـــوب مـــن الــــــدول املــتــفــرجــة عــلــى صـــراع 
 األقـــــطـــــاب أو بـــــاألحـــــرى الـــضـــحـــيـــة لـــــصـــــراع األقـــــطـــــاب فـــعـــلـــه مــن 

اآلن؟
الـــجـــواب تــجــده عــنــد عــقــالء الـــقـــوم، فــاملــرحــلــة املــقــبــلــة تــتــطــلــُب غلبة 
نــــوازع الــعــقــل والــتــعــقــل عــلــى نــــوازع التخلف والــشــر، واالنــتــبــاه الــى 
عــدم االعتماد على ثـــروات الــبــالد كالنفط وغــيــره، والــتــي قــد انتهى 
العراق  فــي  الجديد، وهــي  النظام  فــي  قــد ال تعتمد  مفعولها وربــمــا 
املرحلة  تتطلب  إنــمــا  صحيح،  بشكٍل  تــدر  ولــم  ومبعثرة  متناثرة 
مراقبة ومتابعة ما ستؤول إليه نتائج الخيارين آنفي الذكر وشكل 
 ومضمون النظام االقتصادي املرتقب، ويتطلب من الدول املتضررة 
ومنها العراق ترك الخالفات وتسليم زمام إدارة البالد الى أياٍد أمينة 
النظام  مسار  وفــق  اقتصادات  بناء  إلعــادة  والخبرة  العلم  رصينة 
ملا  املتواضعة  وقــراءتــي  رؤيتي  ببساطة  هــذه  الجديد..  االقتصادي 

ستؤول إليه األمور.

عضو فــريــق إعـــداد الــورقــة الــدكــتــور كاظم 
ــة  الــعــقــابــي قـــال إنَّ "الــتــوجــهــات اإلصــالحــيَّ
واملتخصص  األول  مفصلها  في  تضمنت 
املــالــيــة  وزارة  ــــزام  إل اإليـــــــرادات،  تعظيم  فــي 
ة بالعمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء  االتحاديَّ
بأتمتة  واملــبــاشــرة   2019 لسنة   301 رقـــم 
ة الذي سيمكن الجمارك  اإلجراءات الجمركيَّ
السيطرة على  ة من  الحدوديَّ املنافذ  وهيئة 
ة والحد من عمليات  جميع املنافذ الحدوديَّ
التهرب الجمركي والضريبي، وإلغاء جميع 
املمنوحة  فيها  بــمــا  ــة  الــجــمــركــيَّ اإلعـــفـــاءات 
أو هبات  تــبــرعــات  املــرســلــة بصفة  لــلــمــواد 
ملنع استغالل تلك اإلعفاءات من قبل بعض 

الجهات".
ــة ركــزت  ولــفــت الـــى أنَّ "الـــورقـــة اإلصــالحــيَّ
على ضــرورة إعــادة فتح املراكز الجمركية 
كــــركــــوك/ ســلــيــمــانــيــة، وكـــــركـــــوك/ أربـــيـــل، 
ونـــيـــنـــوى/ دهـــــــوك، وذلــــــك لـــضـــمـــان الــعــمــل 
بــالــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة املــــوحــــدة، وتــوحــيــد 
ـــة وحـــســـب مــــا جـــاء  اإلجــــــــــراءات الـــجـــمـــركـــيَّ
بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019، 
واعــتــبــار أي بضاعة داخــلــة مــن املــنــافــذ أو 
املـــعـــابـــر غــيــر الــرســمــيــة بــحــكــم الــبــضــاعــة 
املهربة، وتبقى املراكز الجمركية تعمل لحني 
فقرات  جميع  تطبيق  على  اإلقليم  موافقة 
ــــــوزراء ومــنــهــا الـــقـــرار رقــم  قــــرار مــجــلــس ال
بالنسب  النظر  يعاَد  وأْن   ،2019 لسنة   13
ة بأْن يجب أْن تزداد نسبها ألنها  الجمركيَّ

قليلة وال تمكن املنتج الوطني من املنافسة، 
للمواد  ة  الحقيقيَّ األســعــار  دراســـة  وكــذلــك 
النسبة  املستوردة وعلى أساسها ُتحسُب 
ة  االتحاديَّ ة  الداخليَّ ة، وإلزام وزارة  الجمركيَّ
كافة  الرسمية  غير  واملــعــابــر  املنافذ  بغلق 

وبضمنها معابر ومنافذ اإلقليم".

ة الرقابة التجاريَّ
قال العقابي: إنَّ "الورقة شددت على أهمية 
ــة  ــة بــالــرقــابــة الــتــجــاريَّ قــيــام األجـــهـــزة املــعــنــيَّ
ة والتجارة ومــن خالل  الداخليَّ في وزارتــي 
في  مستمرة  بــجــوالت  املــشــتــرك  التنسيق 
أســــواق الــجــمــلــة واملـــفـــرد للبحث عــن املـــواد 
املــمــنــوع اســتــيــرادهــا ومــصــادرتــهــا وتغريم 
الى  الــحــائــز عليها وتــحــدد عــقــوبــات تصل 
الــنــافــذة، ورفــد هيئة  القوانني  السجن وفــق 
املنافذ الحدودية واملراكز الجمركية العاملة 
وكفوءة  نزيهة  ة  بشريَّ بــمــوارد  املنافذ  فــي 
النقل مــن املؤسسات  بــاب  مــن خــالل فتح 
ـــتـــرهـــل فــــي مــــواردهــــا  الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن ال
البشرية، فضًال عن إلزام قيادات العمليات 
فــي املــحــافــظــات وقــيــادات الــشــرطــة بتوفير 
الحدودية وحماية  للمنافذ  الكافية  الحماية 

الطرق الرئيسة املؤدية لها".
ونــبــه الـــى "تــســويــة الــحــســابــات مــع اإلقــلــيــم 
وتسديد ما بذمة اإلقليم والبالغة ما يقارب 
التسديد  128 مليار دوالر وفي حال عدم 
يــتــم إلـــغـــاء نــســبــة اإلقــلــيــم مـــن املـــوازنـــة في 

الــعــام املــقــبــل، ومــنــع اإلقــلــيــم مــن الــبــيــع غير 
كمية  أي  قيمة  واستقطاع  للنفط  القانوني 
تباع بشكل غير قانوني من موازنة اإلقليم، 
وإصدار سندات مالية من خالل املصارف 
الى األفــراد بسعر فائدة سنوية  الحكومية 
10 % لنقل األموال من االكتناز غير املنتج 
للمواطنني وتوجه هذه  املربح  االدخـــار  الــى 
األموال الى املوازنة االستثمارية حصرًا أو 

تقديمها قروضًا للقطاع الخاص".

املنتجات املستوردة
وشـــدد الــعــقــابــي عــلــى "فـــرض حــمــايــة على 
جميع املنتجات التي تصنع محليًا وبنسبة 
ال تقل عــن 100 باملئة وفــق قــانــون حماية 
املنتج بغض النظر عن نسبة تغطية املنتج 
لــلــســوق، مــع إعــــادة الــنــظــر بــســرعــة إنــجــاز 
معامالت فرض الحماية، فضًال عن رسوٍم 
جمركية إضافية على املنتجات املستوردة 
بنسبة ال تقل عن 100 باملئة وفقًا لقانون 
الصناعيني  لتشجيع  الــجــمــركــيــة  الــتــعــرفــة 
ـــٍل  ــــة كـــبـــدي عــــلــــى إقــــــامــــــة صــــنــــاعــــة وطــــنــــيَّ
وكذلك  الــســوق،  حاجة  وتغطي  للمستورد 
تطبيق االستقطاع الضريبي على موظفي 
اإلقـــلـــيـــم أســــــوة بـــبـــاقـــي املـــوظـــفـــني ويــمــكــن 
تــنــفــيــذه بــاســتــقــطــاع ســـنـــوي مـــن املـــوازنـــة 
املخصصة لإلقليم، كما ال بدَّ من استقطاع 
الرسوم الجمركية والضرائب من الحواالت 
مسبقًا  ة  املستنديَّ واالعــتــمــادات  ة  املصرفيَّ

أمانات لدى وزارة املالية لحني التحاسب من 
أجل ضمان إيــرادات مهمة للموازنة ولحني 

ة". سيطرة الحكومة على املنافذ الحدوديَّ

أموال البلدية
وأكـــــد الــعــقــابــي عــلــى مـــا جــــاء فـــي الـــورقـــة 
الــــفــــوري لجميع  االســـتـــقـــطـــاع  واملــتــضــمــن 
مستحقات شركات الهاتف النقال املتلكئة 
للمستحقات  بــأول  أوًال  املباشرة  والجباية 
ة بعيدة عن االجتهاد  الالحقة وفق آلية مهنيَّ
النظيفة  الجباية  ملعالجة  والتوجه  البشري، 
وبـــاســـتـــخـــدام املــكــنــنــة لــلــضــرائــب وأمـــــوال 
والكهرباء وغيرها، وإعادة  واملــرور  البلدية 
النظر بأسلوب إدارة وكلف ومنهجية عمل 
شركات جوالت التراخيص النفطية باتجاه 
تقليصها، ما ينعكس على تخفيض كلفة 
استخراج برميل النفط، فضًال عن املعالجة 
الـــجـــادة لــلــمــوظــفــني الــفــضــائــيــني فــي جميع 
أنحاء العراق، والقضاء على تعددية الرواتب 
ليصبح لكل موظف أو متقاعد راتٌب واحٌد 
النظر  وإعـــادة  باالختيار،  املستفيد  يخير 
بــبــدالت اإليــجــار لجميع عــقــارات األوقـــاف 
ــة والــــديــــانــــات األخـــــرى،  ــة والــشــيــعــيَّ الــســنــيَّ
الــحــدوديــة كافة  املنافذ  إيــــرادات  تـــؤول  وأْن 
ـــة، واالســتــمــرار  ــة االتـــحـــاديَّ الـــى وزارة املــالــيَّ

 

ـــة تـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــقـــات  بــــاعــــتــــمــــاد مـــنـــهـــجـــيَّ
 وإلـــــغـــــاء املــــصــــاريــــف غـــيـــر املـــثـــمـــرة أيــنــمــا

وجدت".

 

رئــيــس غــرفــة تــجــارة بــغــداد فـــراس الــحــمــدانــي أكــد 
ـــى تــوجــهــات جــديــدة  أنَّ "الـــبـــالد بــأمــس الــحــاجــة ال
االستثمار  نافذة  الوطني عبر  باالقتصاد  تنهض 
التي تأتي بالتكنولوجيا املتطورة ورؤوس األموال 
وتنتشل االقتصاد من حالة اإلرباك التي يعيشها 

منذ عقود".
ــة  واضـــــاف إنَّ "الـــنـــدوة تــأتــي لــطــرح حـــلـــوٍل واقــعــيَّ
مــحــددات  وأهـــم  الــعــراق  يعانيها  الــتــي  للمشكالت 
ــة باتجاه  االســتــثــمــار، إذ تــقــودنــا دوافــعــنــا الــوطــنــيَّ
ـــعـــراقـــي وتــحــفــيــز مــفــاصــلــه  إحــــيــــاء االقـــتـــصـــاد ال
البلد، وتحفيف  ومــقــدرات  يتناسب  الــذي  بالشكل 

ة". تأثر البالد باألزمات الدوليَّ

اإلطار القانوني
املختص بالشأن املالي وهبي الخفاف بني أنَّ "أهم 
التحديات التي تجابه املستثمر العراقي تم الحديث 
بها في الكثير من املناسبات واملؤتمرات واملتمثلة 
والروتني  ة،  االستثماريَّ املشاريع  على  بالتجاوزات 
ة، واإلطار القانوني الذي  القاتل في الدوائر الحكوميَّ

يقف ضد املستثمر".
وأكــد أنَّ "الحل املتكامل الــذي تــود أْن تعمل به هو 
تــأســيــس لــجــنــة مــتــكــونــة مــن عــــدٍد مــن الــشــخــوص 
يــعــمــلــون بــمــســتــوى واحــــد عــلــى تــذلــيــل املــعــوقــات 
اللجنة من أشخاص  التي تجابه املستثمر تتكون 
مــخــتــصــني بــاالســتــثــمــار والـــتـــجـــارة واالقـــتـــصـــاد 
انتخابات  إجــراء  الــى  وأدعــو  والقانون،  والتخطيط 
لترشيح هذه اللجنة، أما من ناحية أهمية الشركات 
االســتــثــمــاريــة فــهــي بــحــاجــة الـــى ضــمــان لــألمــوال 
الــى ضمانة  الشركات بحاجة  هــذه  كــون  املدفوعة 

لألموال التي سوف تصرف للمشروع".
بشركة  تسمى  "تكون شركة  أْن  الخفاف  واقترح 
ضمان املشاريع املستثمرة تقوم هذه الشركة على 
تأمني األمـــوال املــصــروفــة على هــذه املــشــاريــع وانَّ 
ة  كل شركة تطمح للدخول في مشاريع استثماريَّ
تشارك بنسبة معينة تتيح لها الفرصة في الدخول 

تتكون  الشركة  هــذه  وانَّ  املشاريع  مناقصات  في 
ة وتوضع  من مجلس إدارة منتخب بصورة قانونيَّ
ــة، كذلك يوجد تأخر في  تــجــاريَّ ة  لــه أســٌس قانونيَّ
طرح املشاريع، لذلك يأتي دور االتحادات والغرف 
ة التي تدر  في العمل على تسويق املشاريع الخدميَّ
ة على املواطن  املنفعة املادية على املستثمر والخدميَّ

واملطورة للبلد".

إنجاز املشاريع
إنَّ  قــال:  زبــون  الغرفة محمد  إدارة  عضو مجلس 
والصناعية  منها  التجارية  االقتصادية  "القوانني 
واالستثمارية النافذة، تعد جواز املرور للمشاريع 
أْن  إما  فإننا  أهدافها وبذلك  بغية تحقيقها وبلوغ 
نكون مؤمنني بهذه القوانني وعلينا توجيه الرؤى 
واألفــــكــــار والـــحـــلـــول واملـــشـــاريـــع وفـــقـــًا لــنــصــوص 
الـــقـــانـــون وتــكــيــيــفــاتــهــا لــضــمــان إنـــجـــاز املــشــاريــع 
وتحقيقها وصوًال للحلول الناجعة، أو أال نرى في 
هنا حشد  علينا  فيتوجب  نفعًا  السارية  القوانني 
لتغييرها  والثقافي  والقانوني  االقتصادي  الجهد 
ــتــوجــه بــالــبــحــث عـــن الــحــلــول  كــــًال أو جـــــزءًا، أمــــا ال
للقانون، فهذا  املتفاقمة خالفًا  للخروج من األزمة 

لن يفضي الى شيء وسوف يعقد األزمة". 

ة الثقافة االستثماريَّ
املختص بالشأن االستثماري أحمد مكلف بني انه 
األجنبي  أو  املحلي  املستثمر  يــواجــه  ملــا  "بالنسبة 
فــهــنــاك عـــدة مــعــرقــالت، مــنــهــا عـــدم تــقــبــل الثقافة 
االستثمارية من قبل الكثير في املؤسسات العامة، 
توفير  والــعــمــل على  الـــرؤى  تتغير  أْن  وهــنــا يجب 
هو  مــا  املــهــم  الجانب  أنَّ  كما  للمستثمر،  الحماية 
وانخفاض  كورونا  جائحة  بعد  االستثمار  شكل 
األســــعــــار وتـــــــردي الــــتــــجــــارة، هـــنـــا ســـيـــكـــون دور 
املستثمر الناجح إعادة هيكلة الشركات املتضررة 
من الخسارات املتكررة وإعادة الحياة لها وتشغيل 
ة يتم تدريبها وفق حاجة الشركة  أياٍد عاملة عراقيَّ

ونوع معداتها". 
املختص بالشأن االقتصادي محمد بيك بني أنه "في 
ظل األزمة االقتصادية والصحية العاملية املوجودة 
حاليًا الكثير من التجار ورؤوس األمــوال توجهوا 
الى االستثمار في مجال الزراعة واألتراك أنموذٌج، 
إذ أخـــــذوا أصـــحـــاب املــعــامــل الــصــنــاعــيــة أراضــــي 
الحيوانية  الثروة  مشاريع  إلقامة  زراعية شاسعة 
وبناء  ة  أنموذجيَّ قرى  بتصميم  وقاموا  والزراعية 
بيوت جاهزة متكاملة للعاملني تعمل على الطاقة 

ة". الشمسيَّ

املنتوج الوطني
الــعــراق مــن شماله الى  الــى أنَّ "أراضـــي  ولفت بيك 
ــلــزراعــة وتــربــتــهــا خــصــبــة جـــدًا،  جــنــوبــه صــالــحــة ل

أْن  يجب  والحكومة  بثقل  للزراعة  نتجه  ال  فلماذا 
الوطني  املنتوج  لحماية  الــالزمــة  اإلجــــراءات  تتخذ 
وعدم  الصعبة  العملة  على  تحافظ  لكونها ســوف 
ذهــابــهــا الـــى دول الــجــوار مــن أجـــل الــثــوم أو النبك 

ة". وغيرها من الحاجات اليوميَّ
بغداد دريد  إدارة غرفة تجارة  أمــا عضو مجلس 
الغريري فقال: "من املفرح أْن نقرأ هكذا طروحات 
ــه   عــلــى شـــيء فــإنَّ

َّ
وأفـــكـــار ونــقــاشــات هـــذا إْن دل

يــــدل عــلــى أنَّ الـــعـــراق فــيــه الــكــثــيــر مـــن املــضــحــني 
الحالي  املــأزق  من  البلد  هــذا  النتشال  واملتطوعني 
الــتــجــار والصناعيني واملــزارعــني،  بــالــذكــر  وأخـــص 
ــنــدوة ال  ال ولــكــي نــخــرج بنتائج ملموسة مــن هـــذه 
الحلول  وطـــرح  معينة  نقطة  على  التركيز  مــن  بــدَّ 
الشراكة  أو عرض مشروع استثماري وطــرح  لها 
توقفه  الـــى  أدت  الــتــي  للمشكالت  وإيـــجـــاد حــل  لــه 
 حتى تكون هناك توصيات للندوة وتليها الندوات

املقبلة".

ة املواصفات الدوليَّ
الــبــاحــث املــالــي عقيل جبر املــحــمــداوي قـــال: "أتفق 
الوطنية  االستثمار  وخــارطــة  الــدراســات  أغلب  مــع 
الـــواقـــعـــيـــة ومـــســـح الــــفــــرص املـــتـــاحـــة واســـتـــغـــالل 
الحقيقي  البحث  واألهـــم  للتنفيذ،  القابلة  الــفــرص 

عـــن مــــورديــــن حــقــيــقــيــني وشــــركــــات مــــــوردة وفــق 
ة وبجودة عالية، وإدخالهم ضمن  املواصفات الدوليَّ
لــتــطــويــر وربـــط تجسير  الــتــجــارة  تصنيف غــرفــة 
التجارة الخارجية والداخلية والوقوف عند إمكانية 
تأسيس بنك تنمية لدعم مشاريع القطاع الخاص 
رجال  فيه  يشترك  بغداد  تجارة  غرفة  من  ينبثق 
األعــمــال والــتــجــار، تأسيس شــركــة تــأمــني خاصة 
العراقيني  للمستثمرين  األموال املستثمرة  لحماية 
تــأمــني عراقية  التنسيق مــع شــركــة إعـــادة  وكــذلــك 
عالية،  مالية  وبمالءة  عالية  ذات سمعة  أجنبية  أو 
ومساهمة  قابضة  شــركــات  تأسيس  عــن  فــضــًال 
كــبــيــرة مــن مجموعة مــن رؤوس األمــــوال ورجـــال 
ة  التنافسيَّ املــزايــا  األعــمــال والــتــجــار لغرض زيـــادة 
ة، وأتفق مع ما أشار إليه األستاذ  والحصة السوقيَّ

عبد الكريم الحميري في هذا الخصوص".
وبني أنَّ "األمر يتطلب إدامة التواصل مع املنسقني 
والخبرات في الخارج إلدامة التواصل والتعرف على 
في  االستثمار  في  ة  األجنبيَّ الشركات  اهتمامات 
ة للعمل بشكل مشروع  العراق هناك فرص حقيقيَّ
ومنها  واألجــنــبــي،  املحلي  املستثمر  بــني  مشترك 
حسب اهتمامي وتخصصي بالشأن االقتصادي 
الروسي هناك توجهات لالستثمار الدولي ومنها 
روسيا الستثمار الفوسفات العراقي وهم يبحثون 

عن شركاء محليني عراقيني".

ة املواصفات الدوليَّ
تابع على "سبيل املثال ال الحصر لدينا في العراق 
مصنع االسمدة الفوسفاتية في القائم معطل عن 
الــعــمــل وهـــو مـــورد طبيعي فــي الـــعـــراق، بــاإلمــكــان 
اســـتـــثـــمـــاره لـــســـنـــوات عــــديــــدة وهـــــو أحـــــد الـــبـــدائـــل 
الــخــام،  النفط  على  االعــتــمــاد  لتقليل  ــة  االقــتــصــاديَّ
ة األخرى واالستثمارات  فضًال عن املوارد الطبيعيَّ
املــتــاحــة واملــتــوقــعــة فــي الــزراعــة والــصــنــاعــة والنقل 

والسياحة وغيرها".
ونـــبـــه الـــــى أنَّ "هــــــذه الـــتـــوجـــهـــات تــتــطــلــب مـــواءمـــة 
متطلبات  مــع  الــعــراقــيــة  االســتــثــمــاريــة  التشريعات 
وشــــــروط الــبــيــئــة الـــدولـــيـــة لــالســتــثــمــار وتــأســيــس 
مــــؤســــســــات تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر املــــنــــاخ املـــالئـــم 
العمل  عــن  واملــحــلــي، فضال  االجــنــبــي  لالستثمار 
عــلــى تــشــريــع الـــقـــوانـــني الـــتـــي تــنــظــم عــمــل الــقــطــاع 
الخاص عن طريق توسيع االستثمار وتشجيعه. 
ــــســــؤال املـــــطـــــروح: أيـــــن هــــي مـــكـــامـــن الـــخـــلـــل فــي  ال
للحكومات ــة  االســتــثــمــاريَّ ــة  الــتــشــريــعــيَّ الــســيــاســة 

 

ة؟". العراقيَّ



07
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Sun. 31 . May. 2020 Issue No. 4833 2020 31

q
alsabahculture@gmail.com

- 1 -
: 

ً
 سأل ( ابن عباس ) – حبر األمة – قائال

ً
جاء في التاريخ : انَّ رجال

َمْن الذي ُيحاسب الناَس يوم القيامة ؟
فقال : يحاسبهم الله تعالى 

فقال الرجل :نجونا اذن وربِّ الكعبة ، ألّن الكريم ال ُيدقق في الحساب .
ان حســــــــن الظن بالله الكريم يضفي على النفس عنصر الطمأنينة ويشــــــــحنها بكل 

مقومات الصمود ازاء األحداث والطوارئ .
وال ينبغي الحد أْن يســــــــمح للشــــــــيطان أْن يمأل نفســــــــه بالوســــــــاوس واالفتراضات 
السلبية الرهيبة، ليزعزع ثقته بربه، ويسلبه كل ألوان السكون واالستقرار النفسي .
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وحكي : انه قيل العرابي في البصرة :

هل تحّدث نفسك بدخول الجّنة ؟
قال : والله ما شككُت في ذلك قط ،

واني سوف أخطو في رياضها ،
وأشرب من حياضها ،
واستظل باشجارها ،

 من ثمارها ،
ُ

وآكل
وأتفّيأ بظاللها ،

وارتشف من قاللها ،
وأعيش في غرفها وقصورها ،

ها ؟
َ
ت
ْ
ها أم بصالحٍة أسلف

َ
 َفِبَحَسَنٍة قّدمت

َ
قيل له :أ

قال : وايُّ حســــــــنٍة أعلى شــــــــرفًا وأعظُم أجرًا من إيماني بالله تعالى ، وجحودي لكل 
معبود سوى الله تبارك وتعالى .

قيل له : أ فال تخشى الذنوب ؟
قال : خلق الله املغفرة للذنوب ، والرحمة للخطأ ،

ب ُمحبيه في نار جهنم .
ّ
والعفو للجرم وهو أكرم ِمْن أْن يعذ

وكان الناس في مسجد البصرة يقولون :
 انجلت غمامة اليأس 

ّ
لقد حســــــــن ظــــــــن االعرابي بربه ، وكانوا ال يذكرون حديثــــــــه اال

عنهم ، وغلب سلطان الرجاء عليهم .
( نقلنا الخبر عما كتبه الخطيب الالمع السيد داخل السيد حسن حفظه الله تعالى )
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اّن فيروس (الكورونا) قد أنســــــــى الكثير من الناس أنهم في رعاية ربٍّ كريم رحيم ، 
 من االعتصام به ، واالنقطاع إليه 

ً
يتعهدهم بلطفه واحسانه َوِنَعِمِه املستمرة ، وبدال

، واالبتهاالت والدعوات الخالصة بانزال العون اليهم، بالغوا في اليأس والقنوط حتى 
أصبحوا ال يشعرون بلذة الحياة ..!!

- 4 -
انهم أخطؤوا حني نســــــــوا أو تناســــــــوا ما أغدقه الله عليهم من النعم والبركات طوال 

املدة السابقة على تفشي فيروس الكورونا 
يقول الشاعر :

كما أحسَن اللُه فيما مضى 
كذلَك ُيحسُن فيما بقي 

- 5 -
وهــــــــذا ال يعني إلقاَء الَحْبِل على الغارب، واالســــــــتهانة بالتوصيات والنصائح الطبّية 
املقــــــــررة للوقاية من ( الكورونــــــــا )، فالحفاظ على النفس واجــــــــب ، ورعاية املقررات 
الطبيــــــــة في هــــــــذا الخصوص الُبدَّ من االلتزام بها، درءًا للضــــــــرر وإبعادًا للنفس عن 

التهلكة ..
- 6 -

 
ً
 غبّية،  فضال

ٌ
اّن مخالطــــــــة الناس – بمن فيهم املصــــــــاب والحامل للفيروس – عملية

عن كونها مرجوجة شرعًا.
صحيح اّن مالزمة البيوت عملية صعبة ، ولكنها موقوتة ضمانًا للسالمة  والنجاة .

- 7 -
ان كاتب السطور الزَم بيته منذ أسابيع ولم يخرج الى خارج املنزل على االطالق .

انه كما يقال : واعظ متعظ ،التزم بما دعا اليه قبل أْن يدعو غيره..!! 
- 8 -

الطوارئ كلها ال تبقى والبد أْن تزول ..
نسأله تعالى أْن يدفع الوباء والبالء عن العراق الحبيب وعن شعبه العزيز انه سميع 

مجيب .

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

في تلــــــــك املرحلة، كانت بريطانيا تعيش 
صراعــــــــًا طبقيًا حــــــــادًا، و (حزب العمال 
االشــــــــتراكي) الــــــــذي انبثــــــــق مــــــــن رحم 
الحركــــــــة النقابية، بعــــــــد منتصف القرن 
التاســــــــع عشــــــــر، باتــــــــت لــــــــه جماهيرية 
واســــــــعة، ماجعــــــــل املراقبــــــــني يتوقعون 
قيام الثورة االشتراكية هناك وليس في 
روسيا القيصرية. اذ  كان العمال وبقية 
الشــــــــرائح املحرومة االخرى، يخوضون 
الحكــــــــم  نظــــــــام   مريــــــــرًا ضــــــــد 

ً
نضــــــــاال

(الليبرالي)، حينذاك، الذي بدا غير قادر 
على اقناع الناس بشــــــــرعيته. ومن يقرأ 
كتــــــــاب (تاريخ االشــــــــتراكية البريطانية) 
ملؤلفه م. بير، ســــــــيطلع علــــــــى االوضاع 
الكارثية بشــــــــكل مفصــــــــل،  فامام حالة 
السخط املســــــــتمرة، اضطرت السلطات 
الى اصدار مايعــــــــرف بـ (قوانني التكتل) 
التــــــــي قضــــــــت بالقــــــــاء القبــــــــض على اي 
تجمع، بعد قيام العمــــــــال بتدمير ادوات 
العمــــــــل في املعامل العائــــــــدة للصناعيني 
الجشــــــــعني، ممن يجنون االرباح الهائلة 

ويعاملون هؤالء البائسني كالعبيد. لقد 
كتب (بالتشــــــــفورد) كتابــــــــه او صيحته 
في تلك الظروف ليقول، ان الروح الوطنية 
غابــــــــت في البــــــــالد، الن بريطانيا لم تعد 
للبريطانيني، وان شــــــــعورًا عامًا تفشى 
بينهــــــــم يؤكد هــــــــذه الحقيقــــــــة ... لم ينته 
 بعد الحملة الكولونيالية 

ّ
هذا الشعور اال

مطلع القرن العشرين ونجاح بريطانيا 
بالســــــــيطرة على الكثير من دول الشرق 
مع فرنسا طبعًا، وتقاســــــــمهما الغنائم 
التــــــــي أّمنت لهما الســــــــيطرة على موارد 
طبيعية هائلة، واسواق ضخمة ستنعش 
الدولة البريطانية وســــــــيعود بعض منها 
للعمال الذين وجدوا انفســــــــهم بعد ذلك 
في حال مختلفة، وفرتها لهم املنهوبات 
الكبيرة من الشــــــــعوب االخــــــــرى! وهكذا 
استقر الحال هناك، ليغلي في شعوبنا 
التــــــــي اتاها (االســــــــتعمار) بمشــــــــروعه 
الذي لم يخــــــــل من ايجابيات كبيرة، كان 
مــــــــن ابرزها وعي الــــــــذات، بعد قرون من 
التغييــــــــب والظــــــــالم والتخلــــــــف، اعقبتها 

عقود مــــــــن التعليم اســــــــهمت في ظهور 
(انتلجسيا) نهضت بالبلدان واسهمت 
فــــــــي بنائهــــــــا. صرخــــــــة (بالتشــــــــفورد) 
ايــــــــام الحصــــــــار عندما  تلــــــــك، تذكرتها 
ســــــــاد شــــــــعور لدى الكثيرمن العراقيني 
بــــــــان العراق لــــــــم يعد لهم، كونهــــــــم باتوا 
محرومني من اســــــــباب الحياة املعقولة، 
وصــــــــاروا يفضلون الهجــــــــرة بحثا عن 
حياة اخرى، وقــــــــد تزامن هذا مع ظهور 
طبقــــــــة مــــــــن القطــــــــط الســــــــمان وتجــــــــار 
تالعبــــــــوا  ممــــــــن  واالزمــــــــات،  الحــــــــروب 
بمصائر الناس ولقمة عيشــــــــهم، وعلى 
الرغم مــــــــن ان الحصــــــــار كان مفروضا 
بارادة خارجية،  لكن تداعياته الداخلية 
املختلفة صارت درســــــــًا بليغا، علينا ان 
نعيد قراءته باستمرار، فالشعوب التي 
ال تتعلم من تجاربها ليست حّية. وعلى 
من بايديهم امور الناس اليوم ان يدركوا 
هذا جيدًا ويقــــــــرؤوا التاريخ بتمعن، الن 
لدى العراقيني قناعــــــــة تامة، بان خيرات 
البــــــــالد نهبــــــــت، وان طبقــــــــة مــــــــن القطط 

الســــــــمان الجديــــــــدة اســــــــتحوذت عليها، 
تاركة الســــــــواد االعظم من ابناء الشعب 
يعانون الفقر والحرمان، وتحت ضغط 
هذا االحساس غابت الكثير من ملسات 
الثقافــــــــة الوطنية املطلوبة. هذا الشــــــــعور 
اذكاه الحديــــــــث مؤخــــــــرا عن اســــــــتقطاع 
نسب من رواتب املوظفني واملتقاعدين، 
والتوجه لالقتراض الذي يزيد من حجم 
الديــــــــون، بينمــــــــا االموال تذهــــــــب لجيوب 
الفاسدين كالعادة، او هذا ماتراه الناس. 
العراقيون اليوم يريدون استعادة العراق، 
وشعار (نريد وطن) الذي مأل ساحات 
التظاهر هو ابرز تجليات هذا الشــــــــعور، 
 بنظام سياســــــــي 

ّ
وهــــــــذا ال يتحقــــــــق اال

يضــــــــع مصالــــــــح العــــــــراق وشــــــــعبه فوق 
العقائدية  الساسة وتوجهاتهم  مصالح 
املتناشــــــــزة التي جعلت من البالد ميدانا 
لصراعات، فتحت االبواب امام عواصف 
سياســــــــية واقتصادية وامنية،  متعددة 
 االشــــــــكال أتت علــــــــى كل شــــــــيء جميل

  فيها!

نتذكــــــــر، عند بداية ظهور وباء "كورونا" في العراق، قبل ثالثة اشــــــــهر من االن، 
كيف كان الناس يخشون ويخافون خوفًا شديدًا، فمكثوا في البيوت، وافرطوا 
في اســــــــتخدام املعقمــــــــات واملنظفات، وكانــــــــوا يتحركون بحذر شــــــــديد عندما 
يخرجون الى الشوارع، ألمر  ضروري، وهم يتلفتون ذات اليمني وذات الشمال، 

حذر االصطدام بفيروس  كورونا املستجد!!..
حتى اجراءات القوات االمنية، في تلكم االيام، كانت اكثر شدة، وصرامة، لدرجة 
ان دوريات الشرطة كانت تجوب املناطق واالحياء السكنية، وتعاقب وتمنع كل 

من يخالف التعليمات..
وُعــــــــّد العراق في حينها، من افضل البلدان، بعد  االجراءات الصارمة التي جرى 

اتخاذها، ملواجهة الوباء..
طبعــــــــا، رافقت تلك االجراءات حمالت توعوية واســــــــعة، عبر القنوات الفضائية، 
والصحف، ومواقع التواصل االجتماعي، اســــــــهمت بنحو كبير في اقناع الناس 
بفداحــــــــة الخطر املحــــــــدق، وضرورة تفاديه، من خالل البقــــــــاء في البيوت، وعدم 

 لالمور الضرورية جدا..
ّ

الخروج، اال
ولكن بمرور الزمن، وبعد رفع حظر التجوال، حدثت حالة تراخ شــــــــديدة، وكأن 
النــــــــاس ادركــــــــوا او اكتشــــــــفوا انه ال وجود لوباء اســــــــمه كورونــــــــا، فانطلقوا في 

االسواق وفي الشوارع، غير مبالني، وال مكترثني، بالخطر املحدق بهم، 
فغابــــــــت الكمامــــــــات والكفــــــــوف، اال مانــــــــدر، وحل التقــــــــارب، بديال عــــــــن التباعد 
ون بعضهم 

ّ
االجتماعي القســــــــري، وعاد الناس يتصافحون، ويتكاتفون، ويقبل

بعضــــــــا!!، في ما امتألت الســــــــاحات العامة باألطفال، وهم يمارســــــــون ألعابهم 
املفضلة، وسط تشجيع امهاتهم اللواتي كّن يفترشن أديم تلك الساحات!!، كما 
شهدت بعض املناطق اســــــــتئناف بطوالت كرة القدم وسط حضور جماهيري 

واسع النطاق!!
أما الحركة في شــــــــوارع العاصمة،  فقد أضحــــــــت صعبة جدا، نتيجة اكتظاظها 
باملتبضعــــــــني واملتونســــــــني!، فكان مــــــــن نتيجة ذلــــــــك كله، ان تصاعــــــــدت أعداد 
االصابات والوفيات، الســــــــيما في بغداد، بنحو الفت، وان كان احد أســــــــباب هذا 
االرتفاع يعزى إلى اتســــــــاع مســــــــاحة الفحص من قبل وزارة الصحة، ولكن في 
نهايــــــــة املطاف، فإن مؤشــــــــر الزيادة هــــــــذا ينذر بخطر كبيــــــــر، فالفيروس مازال 
نشــــــــطًا ويهاجم بشراســــــــة، بعد تالشــــــــي اآلمال بحرارة الصيف التي كان من 

املؤمل انها ستقضي عليه..
لذلك فإن الخشــــــــية، كل الخشية، من احتمال ان نكون امام مشهد اكثر تعقيدا، 
في قابل االيام، فيما لو استمرت، االمور على ما هي عليه اليوم، وهذا يستدعي، 
اعــــــــادة النظر باإلجراءات، ورفع مناســــــــيب التوعية من خالل وســــــــائل االعالم، 
لكــــــــي يدرك النــــــــاس، ان  وباء  كورونا، حقيقي، ومازال يتربص بنا الدوائر، وقد 
نصاب به في اي لحظة، ان لم نلتزم باإلرشادات والتعليمات املطلوبة.. احذروا! 

فـ "كورونا" مازال في الديار..
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 الديمقراطيــــــــة مفهــــــــوم زئبقــــــــي يختلف 
تفســــــــيره مــــــــن بلــــــــد آلخــــــــر، قــــــــد يتفــــــــق 
املفســــــــرون بأنهــــــــا حكم الشــــــــعب ولكن 
اي نــــــــوع من الحكم سيســــــــلط على رقاب 
الشــــــــعوب. الديمقراطية في العالم الغربي 
تختلــــــــف عــــــــن الديمقراطية في الشــــــــرق 
وفــــــــي العالــــــــم االســــــــالمي ومــــــــن يحــــــــدد 
التاريخية  العوامــــــــل  الديمقراطيــــــــة جملة 
والوجوديــــــــة واالقتصاديــــــــة واالجتماعية 
للمجتمعــــــــات وتنوع  البنيوية  والطبيعــــــــة 
االقليــــــــات والديانــــــــات وال تكــــــــون بمنأى 
عن مــــــــا يحيطهــــــــا مــــــــن بلــــــــدان مجاورة 
ومــــــــا يربط بينهــــــــا من تاريــــــــخ ومصالح 
سياسية و عالقات دبلوماسية منفتحة 
كانــــــــت أم حروبــــــــًا وأزمــــــــات. فــــــــي الغرب 
الرأسمالي من يحكم هناك هي الشركات 
االحتكاريــــــــة ورأس املــــــــال واملؤسســــــــات 
الدستورية والقانونية التي وجدت لخدمة 
 فائــــــــض القيمــــــــة واللوبيــــــــات السياســــــــية

 والصهيونية.
 اما في الشــــــــرق وعاملنا االســــــــالمي، فان 
الديمقراطيــــــــة صوريــــــــة وهــــــــي مصنعــــــــة 
وجاهزة في معامل الغرب ويتم إلباسها 
عنوة على جســــــــد هذه املجتمعات كالذي 
حصــــــــل فــــــــي العــــــــراق ومصــــــــر وتونس 

وليبيا ومحاولة فرضها على كل البلدان 
االســــــــالمية االخرى ســــــــواء بالقــــــــوة كما 
يحصل ومنذ ســــــــنني في سوريا واليمن 
او محاصــــــــرة ايــــــــران من اجــــــــل اركاعها 
وتمزيقها وفرض نظام سياســــــــي جديد 
عليها او بالطريق الســــــــلمي فــــــــي البلدان 
الباقية السائرة في ركب العالم الغربي التي 
تأتمر بأمره. اميركا والعالم الرأســــــــمالي 
وضعا خطوطا حمر امام بلدان الشــــــــرق 
االســــــــالمية يجب عليها ان ال تتجاوزها 
وان تبقى أبد اآلبديــــــــن مرتبطة بعجلتها 
الستراتيجية،  ومشاريعها  االستعمارية 
لقــــــــد قامــــــــت بتفكيــــــــك البنــــــــى الثقافيــــــــة 
والروحيــــــــة الفاعلــــــــة في صيــــــــرورة هذه 
املجتمعات وجعلت من الدين االسالمي، 
هوية هــــــــذه املجتمعــــــــات الحضارية، أداة 
لتخريبها بتســــــــليط تيــــــــارات وتنظيمات 
قامــــــــت هي بخلقهــــــــا كالقاعــــــــدة وداعش 
وغيرهمــــــــا مــــــــن اجــــــــل تفكيــــــــك الدين من 
الداخل وتأويل نصوصه وفق رؤى هؤالء 
الشــــــــواذ بما ال ينسجم مع حركة العصر 
وثورتــــــــه العلميــــــــة والتكنولوجية وبدل ان 
يكــــــــون الدين داعمــــــــا اخالقيــــــــا وروحيا 
للمجتمعــــــــات اصبــــــــح عصــــــــا مميتة في 
دوالب حركتها وتطورهــــــــا. الديمقراطية 

الفارغ  ال تعيش بالشــــــــعارات وبالــــــــكالم 
الذي ال اساس له من الواقع..الديمقراطية 
كائن حي تحتاج الى مؤسســــــــات علمية 
وقانونيــــــــة ومنظمــــــــات مجتمــــــــع مدنــــــــي 
السياســــــــي  بالنظام  وترتبــــــــط  واحــــــــزاب 
واالجتماعية،  االقتصادية  ومؤسســــــــاته 
وتتطــــــــور مــــــــن خاللها وتســــــــهم هي في 
وانظمتها  السياســــــــية  برامجها  ترصني 
الداخلية، ال ديمقراطية حقة دون صناعة 
متطــــــــورة ونظــــــــام زراعي كفيــــــــل بتوفير 
الغذاء للمجتمع، ال ديمقراطية دون حرية 
وعدالة اجتماعيــــــــة وقانون عادل يخضع 
له الجميع وتوزيع عادل للثروة لكل ابناء 
املجتمع. لقد أمات الغرب روح الديمقراطية 
من خالل فرض انظمة سياسية طائفية 
وعرقية وقيادات لهذه االنظمة ال تفقه في 
علم السياسة شــــــــيئا، همها اللصوصية 
وتنفيذ االجندات املرســــــــومة لها وتعمل 
علــــــــى ارجــــــــاع هــــــــذه البلدان الــــــــى عصور 
ســــــــقطت مفردة 

ُ
التخلــــــــف والجهــــــــل، لقد أ

الصناعة من قاموس هذه البلدان وبّورت 
االراضــــــــي الزراعية حتى مــــــــا تلبس وما 
تأكل يأتيها مــــــــن البلدان االخرى، تراجع 
التعليم وانتشرت االمية وشاعت االوهام 
والخرافات وكشرت العصبية القبلية عن 

انيابها بديال عن القانون والدولة واصبح 
اقتصاد البلدان ريعيــــــــا وحيد الجانب ال 
يكفل الحياة الكريمــــــــة للمواطنني وتردت 
الخدمــــــــات وانتشــــــــرت البطالة وشــــــــاعت 
الجريمــــــــة واالرهــــــــاب وكل فنــــــــون العنف 
امبراطوريــــــــات  الوجــــــــود  الــــــــى  وظهــــــــرت 
الحزاب اســــــــالمية وقومية شــــــــوفينية ال 
تؤمــــــــن بالديمقراطيــــــــة وتعتبرهــــــــا بدعة 
كافــــــــرة وتتنافــــــــى مع حكم الله وشــــــــرعه 
م يوصلها الى 

ّ
لكنها تعاملت معها كســــــــل

الســــــــلطة والتربع على مقدرات الشــــــــعوب 
مستغلة التجهيل وارهاب الناس، كونهم 
وكالء الله في االرض واعادوا الى الوجود 
كل تأريخ الدجل والشــــــــعوذة التي يزخر 
بهــــــــا ماضي هــــــــذه املجتمعــــــــات وخاصة 
في القــــــــرون املظلمــــــــة وتحكمت بحاضر 
ومســــــــتقبل املواطنــــــــني وبدأت تســــــــومهم 
القتل والترويع والجوع واالذالل وناصبت 
العــــــــداء للقــــــــوى املدنية التــــــــي ناضلت من 
اجــــــــل بنــــــــاء مجتمع ديمقراطــــــــي حقيقي 
والحقتها باملــــــــوت واالختطاف والتغييب 
في الســــــــجون. أليســــــــت هذه دكتاتوريات 
الدكتاتوريــــــــات  مــــــــن  أعتــــــــى  جديــــــــدة 
ديمقراطــــــــي باطــــــــار  ولكــــــــن   القديمــــــــة 

 مهلهل..؟ 

 التطورات التي يشــــــــهدها العالم 
ّ

رغــــــــم كل
من الطفــــــــرة التقنية والعلمية ودخول اآللة 
االلكترونيــــــــة وميتا الكتــــــــرون ان صحت 
التســــــــمية، إال ان هــــــــذا لــــــــم يجعــــــــل العقل 
البشري قابال ملا يمكن مالحقة التطورات 
العاملية واالكتشافات الهائلة في الجوانب 
العلمية والتســــــــارع الحثيث غير املتوقف 
فــــــــي تطوير كل مــــــــا يســــــــتحدث حتى ان 
التطور نفســــــــه ال يقبــــــــل الركون بل يكون 
مالحقــــــــا بما يســــــــمى (موديالت) جديدة 
قافزة على ما موجــــــــود.. ولهذا فان هناك 
هوة بــــــــني العلم والواقع والذي اســــــــفر عن 
حدوث طفــــــــرات وصنع هّوات بني االثنني، 
بــــــــني العلــــــــم الــــــــذي يعتمد علــــــــى نخبة من 
العلمــــــــاء والتجــــــــار واملصنعــــــــني وال يخلو 
األمر من جانب سياســــــــي في التســــــــابق 
نحو السيطرة على العالم  اقتصاديًا من 
خالل الطفــــــــرات العلمية. وبني الواقع الذي 
يجنح الى ان الفــــــــرد مهما تطور ال يمكن 
له مالحقــــــــة هــــــــذه التطورات التــــــــي تفوق 
املستوى العقلي، فكان االنتاج العلمي في 
خدمته ليكون مستخدما لها ومستهلكا 
اكثر منه مشــــــــاركا في أهمية االنتاج وما 
يالحقه ولنا في تسابق الناس على شراء 
املســــــــتحدث من اجهزة املوبايل والوقوف 
في طوابير كبيرة للحصول على النســــــــخ 
االولى مما يتم تطويره. إّن هذا االمر ربما 
يكون ايضا يعيش هــــــــوة الفرق بني العلم 

والروحانيــــــــات او الوجدانيــــــــات او الجنوح 
نحــــــــو الجانــــــــب الغيبــــــــي الذي يتســــــــم به 
االنسان والتي ربما يطلق عليها على انها 
الجانب الضعيف لدى االنسان، واالنسان 
هو املنطقة الضعيفة في املواجهة  العلمية 
ما بــــــــني النخبة الذيــــــــن هم باعــــــــداد قليلة 
مقابل االعــــــــداد الكبيرة املســــــــتهلكة ومن 
هذه النقطة يكون قبول االنســــــــان العادي 
الــــــــى ما هو ضــــــــد العلم، النه االســــــــرع في 
تقبله عقليا ومناقشــــــــته في حني يحتاج 
العلم الى تخصص ومناقشة هو في غنى 
عنها واقصد باإلنسان غير املتخصص 
الــــــــذي يكون التأثير االجتماعي عليه اكثر 
من التأثير العلمي ولهذا تعتمد الشــــــــائعة 
علــــــــى هــــــــذه الفئة مــــــــن خالل انتشــــــــارها 
والترويــــــــج لها ومــــــــن ثم تحقيــــــــق اهداف 
وغايات، ولهذا فان االمر الذي رافق ظهور 
فيروس كورونــــــــا وتحوله الى جائحة هو 
عدم قدرة االنســــــــان العــــــــادي او الطبيعي 
على فهم هذا الفيروس، لذا كانت املحطات 
التي وقف عندها التخيل الجمعي للتحول 
الــــــــى شــــــــائعات متتالية، بدءًا مــــــــن كونها 
مؤامــــــــرة اميركيــــــــة ثم خطأ متســــــــربًا من 
مختبر صيني الى مؤامرة على االســــــــالم 
واملســــــــلمني ومن ثم املخطط للهيمنة على 
العالم وأحد اســــــــباب الصراع على الطاقة 
وتحوالتهــــــــا، حتى لكأن شــــــــائعة  صارت 
هي البديل عن فهم حقيقة الفيروس الذي 

يختلــــــــف عــــــــن كل الوباءات االخــــــــرى التي 
ظهرت بالتاريخ، كونه ال ينتقل عن طريق 
الهــــــــواء او املــــــــاء او الطعام بــــــــل عن طريق 
املالمســــــــة التــــــــي ال بد مــــــــن حصولها بني 
الناس مهما كان هناك التزام بما اصطلح 
عليــــــــه التباعــــــــد االجتماعــــــــي. إّن زيــــــــادة 
االصابات في العراق خالل االيام املاضية 
كانــــــــت لها اســــــــباب كثيرة ومتناســــــــلة ال 
تخــــــــرج عن هــــــــذا الصــــــــراع او الهــــــــوة بني 
الواقعي  العلمي واالجتماعــــــــي  الجانبــــــــني 
الذي وقــــــــع تحت تأثيــــــــر العقائد واالفكار 
الصوتيــــــــة التي تفتقر الــــــــى الجهد العلمي 
وسرعة تصديق الشــــــــائعات التي تنطلق 
هنــــــــا وهنــــــــاك مع االخــــــــذ بنظــــــــر االعتبار 

الفوارق الثقافية بني منطقة واخرى
ومن هذه االسباب:

1 - عــــــــدم فهــــــــم املــــــــرض مــــــــن البدايــــــــة مع 
االســــــــتخفاف به من قبل الجهات املعنية 
ذاتها واملنظمات والتجمعات السياســــــــية 

والدينية.
2 - ضعــــــــف االجــــــــراءات الحكوميــــــــة فــــــــي 
تكملــــــــة الخطوات التي بدأتهــــــــا في معرفة 

احتياجات الناس.
3 - نــــــــزوع االنســــــــان الى  الغيبيــــــــات التي 
تعتقــــــــد بوجــــــــوب االيمــــــــان بــــــــكل شــــــــيء 
ومواجهته بطريقة التكيف وان كل شيء 

له خارج نطاق فهم االنسان.
4 -اســــــــتغالل الكثيــــــــر من الجهــــــــات هذه 

النقــــــــاط والســــــــعي الــــــــى بــــــــث فيديوهــــــــات 
متناقضة تؤكــــــــد  ان الفيروس عبارة عن 
مؤامرة او انه يموت بدرجة حرارة معينة 

 به.
ً
او ان مواجهته تعني قبوال

5 - بث شــــــــائعات تكذب وجود الفيروس 
أصــــــــال وخاصة مــــــــن جهات تســــــــتخدم 
املنابــــــــر العديــــــــدة ســــــــواء منهــــــــا املنصات 
اإللكترونيــــــــة او الدينيــــــــة مــــــــن اجل جعل 

االنسان في مواجهة الغيب واملصير
6 - ضعــــــــف اجــــــــراءات الوعي ســــــــواء من 
قبــــــــل االعالم او منظمــــــــات املجتمع املدني 

واالكتفاء بالتحذير.
7 - ضعــــــــف في تطبيق االجراءات املتخذة 

والتراخي واالكتفاء بالقول دون الفعل.
8 - التصديق بأي شــــــــيء يزيد من كمية 
الالمباالة واالقتراب من الحتمية والقدرية 

والعقوبات االلهية وغيرها.
9 - اإلطالــــــــة فــــــــي زمــــــــن الفيــــــــروس وعدم 
وجود ثقافة صحيــــــــة أصال في التركيبة 

االجتماعية.
10 - عــــــــدم ثقــــــــة املواطــــــــن بأيــــــــة إجراءات 
تتخذها الحكومة لوجود ثقافة الفســــــــاد 
في كل شــــــــيء مــــــــع وجود ثقافــــــــة االتهام  
بان كل شــــــــيء قابل للســــــــرقة واستغالل 
اي شــــــــيء مــــــــن اجل الحصــــــــول على املال 
وما ايــــــــد ذلك التصريحــــــــات التي تطلقها 
 هــــــــذه الجهــــــــة السياســــــــية ضــــــــد الجهــــــــة

 األخرى
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مواجهة صعبة
ويصعب التكهن بنتيجة هذه املواجهة 
غـــيـــر املــــعــــتــــادة بــــني رئـــيـــس الــــواليــــات 
االجتماعي  التواصل  وشبكة  املتحدة 
الــوقــت نفسه  الــتــي يــديــنــهــا لكنها فــي 
بــمــتــابــعــيــه  التـــصـــالـــه  الـــرئـــيـــســـة  األداة 
مليون  ثمانني  مــن  أكثر  عــددهــم  البالغ 

شخص.
الجمعة  املفتوحة  الحرب  هذه  وانتقلت 
ــة هــي املــواجــهــات  إلـــى قضية مــأســاويَّ
وفاة  بعد  مينيابوليس  تشهدها  التي 
رجل أسود يدعى جورج فلويد خالل 

اعتقاله بعنف.
ــــــة لـــلـــرئـــيـــس  وحـــــجـــــب تــــويــــتــــر رســــــال
الــــجــــمــــهــــوري مـــعـــتـــبـــرا أنــــهــــا تــنــتــهــك 
الــعــنــف. لكن ما  قــواعــده حــول تمجيد 
الضغط عــنــد  قــراءتــهــا  بــاإلمــكــان   زال 

عليها.
وكــــتــــب الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي "هــــــؤالء 
املخربون يلحقون العار بذكرى جورج 
فلويد ولن أدعهم يفعلون ذلك. تحدثت 
إلى الحاكم (في والية مينيسوتا) تيم 
والتز للتو وقلت له إنَّ الجيش يقف إلى 
"أعــمــال  أنَّ  بــالــكــامــل". وأضـــاف  جانبه 
النهب ستواَجه على الفور بالرصاص".
وبعد ســاعــات أوضــح تــرامــب أنَّ األمــر 
يتعلق بـ"واقع" وأنه ال يعني أنه "يرغب 

في أن يحدث ذلك".

مصلحة الجمهور
ة على صفحة  تظهر الرسائل الرئاسيَّ
ترامب في فيسبوك أيضا الذي يعفي 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة مـــن الــجــزء 
األســــاســــي مـــن مــكــافــحــتــه لــلــمــحــتــوى 
"مصلحة  بــاســم  التضليل  أو  الخطير 

الجمهور" في بناء رأيه بنفسه.
وقــال رئيس فيسبوك مــارك زاكربرغ: 
"شخصيًا، أشعر باالشمئزاز من هذا 

لالنقسام  املسببة  الخطابة  مــن  الــنــوع 
وإشعال النيران".

وأضــــاف مــبــررًا إبــقــاء الــرســالــة "قــرأنــا 
النهب) كتحذير  أعمال  (الرسالة حول 
مــن الــدولــة ونعتقد أنــه مــن حــق الناس 
مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت الــحــكــومــة تــنــوي 

اللجوء إلى القوة".
ـــر الخميس بــأنــه يــرى أن 

ّ
وكـــان قــد ذك

منصات التواصل االجتماعي يجب أال 
تنصب نفسها "حكمًا للحقيقة". وهذا 

ما كرره ترامب في وقت الحق.
وفــــي تــصــعــيــد بــــدا أقـــــرب إلــــى الــعــبــث، 
األبيض  للبيت  الرسمي  الحساب  قــام 
بـــخـــطـــوة أشـــبـــه بـــتـــحـــد، بــــإعــــادة نــشــر 

تغريدة ترامب حول مينيابوليس.
وأطـــلـــق تــويــتــر الـــعـــبـــارة نــفــســهــا "هـــذه 
الــتــغــريــدة تــخــالــف قــواعــد تــويــتــر حــول 
أنَّ  يعتبر  تويتر  لــكــنَّ  الــعــنــف.  تمجيد 
مصلحة  يخدم  التغريدة  على  اإلبــقــاء 

الجمهور".
وقـــال الــبــيــت األبـــيـــض: إنَّ "الــرئــيــس لم 

يمجد العنف بل دانه بشكل واضح".
املعلومات) في  "(مــدقــقــي  إن  واضـــاف 
الذين  توتير و(رئيسه) جاك دورســي 
يعملون بانحياز وبنية سيئة، كشفوا 
ولـــيـــس  مــــحــــرر  تـــويـــتـــر  أنَّ  بـــــوضـــــوح 

منصة".

الخميس مرسومًا  وقــع  تــرامــب  وكـــان 
"قــــانــــون  مـــــن  بـــالـــفـــصـــل 230  يـــمـــس 
يشكل حجر  ـــذي  ال االتـــصـــاالت"  آداب 
ة  األميركيَّ االنــتــرنــت  لشبكات  الــزاويــة 
ويــوتــيــوب  وتــويــتــر  لفيسبوك  ويــؤمــن 
 (غــــــــــوغــــــــــل) خــــــصــــــوصــــــًا حــــصــــانــــة 
مــــن أي مـــالحـــقـــة قـــضـــائـــيـــة مــرتــبــطــة 
آخـــرون،  أطــــراف  ينشرها  بمحتويات 
ويمنحها حرية التدخل على منصاتها 

كما تشاء.

"هراء"
ـــــى تــغــيــيــر مــجــال  يـــهـــدف املـــــرســـــوم إل
القانون الذي صدر في 1996،  تطبيق 
ويؤكد أن الحصانة ال يمكن أن تشمل 
الـــذيـــن يــمــارســون "رقـــابـــة عــلــى بعض 

وجهات النظر".
ويــــــرى خــــبــــراء أنـــــه مــــن الـــصـــعـــب جـــدا 

قانونيا تطبيق املرسوم.
وقالت أستاذة الحقوق دانيال سيترون 
إلـــهـــاء وطــريــقــة لتخويف  إنــــه "مـــجـــرد 
املنصات (أشــجــع جــاك دورســـي الــذي 
لم يأبه لترهيبه) وإجبارها على الطاعة 
(التصريحات املشينة ملارك زاكربرغ)".
التعبئة في  ترامب، كانت  في معسكر 

أوجها الجمعة. 
فــقــد دعـــا الــســنــاتــور الــجــمــهــوري تيد 

في  التحقيق  إلـــى  الــعــدل  وزارة  كـــروز 
الــشــبــكــة الــتــي أنــشــأهــا جـــاك دورســـي 
لــعــدم امــتــثــالــهــا لــلــعــقــوبــات املــفــروضــة 
عـــلـــى إيــــــــران بـــســـبـــب رفـــضـــهـــا حــظــر 
ــثــورة اإلســالمــيــة آية  حــســاب مــرشــد ال

الله علي خامنئي. 
من جهته، دعا أجيت باي رئيس الهيئة 
االتــــحــــاديــــة لــتــنــظــيــم االتـــــصـــــاالت إلـــى 

تطبيق املرسوم. 
وسأل تويتر ما إذا كانت رسائل علي 
خامنئي، الـــذي يــدعــو إلــى الــجــهــاد في 
فلسطني خصوصًا "ال تخالف قواعد" 

تويتر حول تمجيد العنف.
وقــبــل خــمــســة أشــهــر مــن االنــتــخــابــات 
الرئاسية، يسمح هذا الجدل في الوقت 
الذي  الجمهوري  للملياردير  الحاضر 
حرم من املهرجانات االنتخابية بسبب 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، 
إدانته  عبر  االنتخابية  قاعدته  بحشد 

ما يعتبره ظلما.
ووصــــــــل األمــــــــر بــــأحــــد مـــســـتـــشـــاري 
الــذي  دان سكافينو  املــقــربــني  الــرئــيــس 
على  بستراتيجيته  خــصــوصــا  يهتم 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، إلــى 
تجاوز حدود ضراوة هجمات الرئيس.

وكــتــب فــي تــغــريــدة "تــويــتــر ال يخبرنا 
سوى بالهراء".

إجراءات صارمة
مــــن جـــانـــبـــه خــبــيــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي كريس ستوكل- واكر قال 
إّن تويتر أخطأ حني اعتقد أّن اقتصار 
رّد الفعل على االنتخابات، يعد خطوة 

أولى حذرة.
وأضاف: "بمجّرد التعليق على الشؤون 
السياسية، تخاطر بإبعاد 50 في املئة 
من جمهورك - ونظرًا لألوقات الصعبة 
التي نعيشها على املستوى السياسي، 

هناك خطر أكثر من أي وقت مضى".
وبعد اتخاذ هذه الخطوة األولى ورؤية 
الــذي هــّدد بالذهاب إلى  غضب ترامب 
حــد بعيد وإغـــالق املنصة، كــان يمكن 
لكّنها   .

ً
قــلــيــال تــهــدأ  أن  "تــويــتــر"  إلدارة 

اختارت التصعيد.
ففي ســاعــات الصباح األولـــى مــن يوم 
الجمعة، وفي تغريدة حول احتجاجات 
فلويد،  إزاء مقتل جــورج  مينيابوليس 
:" حــني يــبــدأ النهب، 

ً
ر تــرامــب قــائــال

ّ
حـــذ

يبدأ إطالق النار".
وتــــحــــّرك فـــريـــق اإلشــــــــراف فــــي مــوقــع 
التنفيذي  املدير  استشارة  بعد  تويتر 
جـــــاك دورثـــــــي وحـــجـــب الـــتـــغـــريـــدة مــع 
تــرك رســالــة تقول إنــه تــّم خــرق قواعد 

الترويج ألعمال العنف.
ــــــة أي مــن  وأصــــبــــح مــــن الـــصـــعـــب رؤي

الطرفني يتراجع اآلن.
البحث في  البيت األبيض في  وينهمك 
أخــرى  لزعماء دول  نــمــاذج  تويتر عــن 
سبق ومّجدوا العنف دون أن يتخذ أي 

إجراء بحقهم.
تــغــريــدات ترامب  ويبحث آخـــرون عــن 
التي ربما خرقت القواعد مثل تلك التي 
نــشــرت مــعــلــومــات خــاطــئــة عــن الــعــالج 

من فيروس كورونا.
ويــجــد جـــاك دورثـــــي نــفــســه اآلن أمـــام 
خيار غير جــذاب عبر اتخاذ اجــراءات 
صـــارمـــة بــحــق قــــادة ســيــاســيــني على 

نطاق واسع.
وبــحــســب ســـتـــوكـــل-واكـــر : "هـــــذه هي 
األشـــيـــاء الـــتـــي يــســتــمــتــع بــهــا تـــرامـــب، 
فهو نجح اآلن في وضع زوكربرغ في 

مواجهة دورثي".
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن غــــضــــب تــــرامــــب 
لحّرية  تهديدا  يعتبره  ما  العارم حول 
تــويــتــر شركة  أن  الــعــلــم  مــع   - التعبير 
املــوقــع  أنـــه سيغلق  يــبــدو  خــاصــة - ال 
 الذي أصبح منصته الرئيسة إليصال 

رسائله.
يحتاج  املتخاصمني،  كــالــزوجــني  هما 
أحــدهــمــا اآلخـــر. ولــو أن البعض يشك 
ـــــى طـــرد  فــــي أن دورثــــــــي قــــد يــمــيــل إل

الرئيس وتغيير األقفال.

من وفاة رجل أسود في مينيابوليس إلى حادث عنصري 
ــســتــخــدم كــامــيــرات الــهــواتــف بشكل 

ُ
فــي ســنــتــرال بــــارك، ت

متزايد كسالح ضد العنصرية حتى وإن لم تواكبها األنظمة 
القضائية دوما.

ة هواتف ذكيَّ
بــهــواتــف ذكــيــة من  تــم تصويرهما  فــيــديــو  انــتــشــر مقطعا 
وسائل التواصل االجتماعي إلى وسائل اإلعالم األساسية 
األسبوع الفائت ليسلطا الضوء على الكيفية التي يقوم بها 
املارة اليوم بالتقاط ما يجري حولهم من أحداث ربما لم يكن 

يالحظها أحد في املاضي.
لقد كان أحد املارة هو من صّور جورج فلويد وهو يختنق 
بينما استمر شرطي مينيابوليس األبيض يضغط بركبته 

على عنقه لخمس دقائق على األقل يوم االثنني.
توقف فلويد عن الحركة وأعلنت وفاته في وقت الحق في 
ما  لكنهم  السلك  مــن  أربــعــة شرطيني  ــصــل 

ُ
وف املستشفى. 

ليلتني مــن االحتجاجات  املدينة  أحــــراًرا وقــد شــهــدت  زالـــوا 
الغاضبة العنيفة.

وتـــســـاءل مـــديـــر مـــركـــز أبـــحـــاث مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة في 
الجامعة األميركية في مقابلة موقع "الديموقراطية اآلن"، "لو 

لم يكن لدينا الفيديو، فهل كان الشرطيون سيفصلون 
بــهــذه الــســرعــة؟ هــل كــانــوا سيصدقون 

كل هــؤالء الشهود الذين 
كـــــــــــانـــــــــــوا 

يــشــاهــدون مــا يــحــدث ورأوا الــشــرطــيــني الــذيــن كـــان ينبغي 
وقفهم؟".

عن  الشرطة  زورًا  بيضاء  امــرأة  أبلغت  الثانية،  الحادثة  في 
أن  الطيور بعد  كــان يحب مشاهدة  الــذي  كريستيان كوبر 
طلب منها أن تربط كلبها بدال من تركه طليقًا في منطقة 

مغطاة باألشجار في سنترال بارك في نيويورك.
وقالت لكوبر وهو يصّورها وهي تطلب رقم الطوارئ 911 
شوهد  وقــد  حياتي".  يهدد  أســود  أميركًيا  أن  "سأخبرهم 

الفيديو أكثر من 43 مليون مرة على تويتر.

رودني كينغ
في شباط، قتل رجالن من البيض بالرصاص أحمد أربيري 
أثــنــاء ممارسته   - أفريقي  أميركي مــن أصــل  - وهــو أيضًا 

رياضة الجري في حيهما في جورجيا.
ــا فــي قضية مقتل أربــيــري، 

ً
ــهــم الحــق

ُ
وصــور رجــل ثــالــث، ات

جريمة القتل. وأثار الفيديو املصور بهاتف محمول الغضب 
لدى تسريبه ونشره على وسائل التواصل االجتماعي في 

وقت سابق من هذا الشهر.

العنيفة ليس جــديــدًا. فمنذ  الــحــوادث  إنَّ تصوير مثل هــذه 
تـــعـــرض رودنــــــي كــيــنــغ لــلــضــرب عــلــى أيـــــدي شـــرطـــة لــوس 
أنجليس في العام 1991، والــذي التقطه مصور هــاٍو، توثق 
العنصرية في جميع  أعمال  الفيديو بشكل متكرر  مقاطع 

أنحاء الواليات املتحدة.
ولـــكـــن فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، أصـــبـــح تــصــويــر مــثــل هــذه 
الحوادث منهجيًا أكثر، إذ تنتشر بعد ذلك على نطاٍق واسع 

عبر اإلنترنت ثم يتم بثها عبر شبكات األخبار الرئيسة.
السناتورة  تويتر  على  كتبت  املــحــزنــة"،  الحقيقة  هــي  "هــذه 
كاماال هاريس، التي كانت تطمح بترشيح الحزب الديمقراطي 

لالنتخابات الرئاسية.
ـــجـــورج فــلــويــد وأحـــمـــد أربـــيـــري  وأضــــافــــت أنَّ "مــــا حــــدث ل
وكريستيان كوبر استمر بالنسبة لألميركيني السود على 

امتداد أجيال. الهواتف املحمولة تجعله مرئيًا".
بـــراون، مديرة مركز دراســة األعــراق  وقالت كاثرين راســل 
والعالقات بني األعــراق بجامعة فلوريدا: إنَّ مقاطع الفيديو 
هناك  ملونون،  أشخاٌص  هناك  يكون  "حيثما  بأنه  تذكرنا 

ضعف".

لــوكــالــة فــرانــس بــرس "مــن الصعب التفكير في  وصــرحــت 
قضايا تتعلق بالبيض والتي تظهر النوع نفسه من حاالت 
األذى واالعتداء خاصة اذا كنا نتحدث عن تطبيق القانون". 
وقـــد زاد اســتــخــدام ضــبــاط الــشــرطــة كــامــيــرات تثبت على 
الجسم أثناء الخدمة في العقد املاضي، اآلمال في أن يتراجع 

استخدام القوة ضد األميركيني من أصل إفريقي.
ـــدراســـات األولـــيـــة نــتــائــج مشجعة،  ولــكــن بــعــد أْن أظــهــرت ال
ــا أن "الــكــامــيــرات ال تــــؤدي إلــى 

ً
وجــــدت تــقــاريــر أكــثــر تــعــمــق

ــا لباحث معهد 
ً
الــتــراجــع املــتــوقــع فــي اســتــخــدام الــقــوة"، وفــق

"أوربان انستيتيوت" دانييل لورانس.
وتــســمــح الــعــديــد مــن أجــهــزة الــشــرطــة لــلــشــرطــيــني بــإيــقــاف 
ــهــم بعضهم 

ُ
ات بينما  يــشــاؤون  وقــتــمــا  الــكــامــيــرات  تشغيل 

بتعديل الصور قبل نشرها.

تدمير حياة
في حادثة قتل إريك غارنر خنقًا على يد شرطي نيويوركي 
في عام 2014 والتي كانت وراء نشوء حركة "حياة السود 
مهمة" على الصعيد الوطني، فإن الشهود هم الذين صوروا 

الحادث وليس الشرطة، مثلما جرى لدى وفاة فلويد.
التي  هــذه  الفيديو  مقاطع  "إنَّ  بـــراون:  راســـل  كاثرين  قــالــت 
ا إلى نوع من الخلل في 

ً
نشر على منصات عامة تشير حق

ُ
ت

نظامنا القانوني الجنائي". 
وأضــافــت: "إنــه نــوع من اإليــحــاء بأننا بحاجة إلــى مواطنني 
ـــني أو  عــــاديــــني لــــضــــرورة مـــراقـــبـــة الـــشـــرطـــيـــني أو املـــســـؤول
األشخاص في األماكن العامة لتحقيق العدالة أو على األقل 

دق أجراس اإلنذار بشأن ضرورة تحقيق العدالة".
والحظت راسل براون أيًضا أن وجود الكاميرا غالًبا ما ال 

يمنع ارتكاب الفعل في األساس.
ويمكن أْن يكون للتصوير أيًضا تداعيات كبيرة، إذ يحذر 
املتخصصون من مخاطر التسرع في الحكم على الشبكات 

االجتماعية.
في غضون يوم واحد من حادثة سنترال بارك، فقدت إيمي 
كوبر وظيفتها كنائبة لرئيس شركة إلدارة الثروة عدا عن 

فضح هويتها وسط عاصفة إعالمية.
وقال كريستيان كوبر الذي ال يمت بصلة إلى إيمي: "أنا ال 
 تدمير 

ً
أبرر العنصرية. لكنني ال أعرف إن كان ينبغي فعال

حياتها".
ويقول الخبراء إنه على الرغم من قوة مقاطع الفيديو فإنها 

ال تعني سوى القليل، إذا لم يأخذ القانون مجراه.
املتورطني في  إلــى الشرطيني  بـــراون مشيرة  وقــالــت راســل 
وفاة فلويد "لقد تم فصلهم. هل هذا يكفي؟ ال. لدينا قتيل. 
أن  عليه  يجب  بما  القضائي  النظام  يقوم  أن  اآلن  نريد  لــذا 

يفعله".
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وحدة
بوجــــــــه  هاشــــــــم  ام  الســــــــبعينية  جلســــــــت 
حزيــــــــن ومتكدر، ففي مثل هــــــــذا الوقت من 
كل عام وقبيــــــــل عيد الفطــــــــر املبارك كانت 
صالــــــــة املنزل ممتلئــــــــة باوالدها واحفادها، 
واصــــــــوات ضحكاتهم تمأل املكان، تقول ام 
هاشــــــــم: الحزن يعتصر قلبي كلما تخيلت 
قدوم العيد من دون أن يطرق بابي أحفادي 
الصغــــــــار، لكن اجــــــــراءات الحظــــــــر والحجر 
الصحي املفروضة هي بالتأكيد لســــــــالمة 
الجميــــــــع، لذلك انــــــــا مضطرة لتقبــــــــل الواقع 
والتعايــــــــش مع املوضوع، فــــــــال بّد أن ينتهي 

يومًا ما.

 صالة العيد
 أبو هاشم ال يقل حزنًا عن شريكة حياته، 
ولكن االمر مضاعــــــــف لحرمانه من صالة 
العيد التي يلتقي فيها االصدقاء واالقارب، 
اذ يقول ابو هاشــــــــم: كل عام وفي ليلة العيد 
اتهيأ للصالة  واســــــــتعد للقــــــــاء االصدقاء 
ومــــــــن ثم نتبــــــــادل التهانــــــــي، وبعدها نذهب 
لزيــــــــارة االهل واالقــــــــارب الذين يســــــــكنون 
بالقرب من منزلنا لكن هذا العيد سنضطر 
الى ارســــــــال التهاني عبر وسائل االتصال 
املتعددة، بانتظار انتهاء هذه االزمة والعودة 

الى مجريات الحياة الطبيعية".

تضاد
الباحث بالشــــــــؤون االجتماعية واالكاديمي 

ولــــــــي الخفاجــــــــي اشــــــــار الــــــــى أن التباعــــــــد 
االجتماعي فــــــــي عرف علــــــــم االجتماع هو 
بالضد مــــــــن التواصل، خصوصــــــــًا ان هذا 
العلــــــــم ينــــــــادي بالتواصــــــــل االجتماعي وان 
االنســــــــان ال يمكن ان يعيش بمفرده، وكل 
االدبيــــــــات واالديــــــــان الســــــــماوية تدعو الى 
أن يكون االنســــــــان مع املجتمــــــــع دائما وان 
يشــــــــاع التعــــــــاون بني االفــــــــراد جميعا، ومن 
املعــــــــروف ان الفــــــــرد يميــــــــل الــــــــى االختالط 
املجتمعــــــــي، وهو بطبيعتــــــــه يرفض الوحدة 
والعزلــــــــة ولكــــــــن ظهــــــــور الوباء فــــــــي اآلونة 
 االخيــــــــرة فــــــــرض هــــــــذا البعــــــــد بــــــــني الناس

، حماية لهم. 
واضاف: الظــــــــروف الحالية فرضت التباعد 
القســــــــري ما حرم الكثيرين من نعمة اللقاء 
مــــــــع احبائهــــــــم واصدقائهــــــــم، علــــــــى الرغم 
مــــــــن وجود العديــــــــد من العــــــــادات والتقاليد 
التي تربى عليها الكثيــــــــرون كصلة الرحم 
والتقــــــــارب بني االهــــــــل واالصدقــــــــاء، وتعد 
هذه العادات مــــــــن الثوابت االجتماعية، لكن 
تغيرات الظروف واالوضــــــــاع فرضت على 
املجتمعات وافرادها أن يتعايشوا مع كل ما 
هو طارئ في محيطهم ويتخلوا عن ثوابتهم 
 ولو لفتــــــــرة من الزمن لحني عــــــــودة الوضع

 الطبيعي.

تقليل االصابات
يؤكــــــــد الخبراء أن التباعــــــــد االجتماعي هو 
الحل األســــــــرع الحتواء وبــــــــاء  (كوفيد19-) 
عبــــــــر التقليــــــــل مــــــــن عــــــــدد اإلصابــــــــات، ما 
دفــــــــع معظــــــــم حكومــــــــات العالــــــــم لفــــــــرض 
إجــــــــراءات متعــــــــددة وبدرجــــــــات متفاوتــــــــة، 
وفــــــــي دراســــــــة أجريــــــــت بجامعــــــــة إمبريال 
كوليــــــــدج فــــــــي لنــــــــدن، قــــــــال الباحثــــــــون إن 
للحكومات  والصــــــــارم  املبكــــــــر  التصــــــــرف 
 يمكنه أن يقلص الوفيات بالفيروس بنحو

 95 باملئة.
ويتطلــــــــب التباعد االجتماعــــــــي بقاء الناس 
فــــــــي منازلهــــــــم وإيقــــــــاف جميع األنشــــــــطة 
والتجمعات، ما يعني إجبارهم على العمل 
من املنازل والدراسة عن بعد وركزت دراسة 
تحليلية لألكاديميــــــــة امللكية في لندن على 
دور التدابير املطبقــــــــة ببريطانيا في إبطاء 
انتشار الفيروس، وأكدت أنها ستؤدي إلى 
تقليــــــــل الطلب على نظــــــــام الرعاية الصحية 

بنسبة الثلثني، كما بّني الباحثون أن تقليل 
التواصل بني عموم الســــــــكان بنسبة 40%، 
وبني كبار الســــــــن والضعفاء بنسبة 60%، 
قد يؤدي إلى خفض عدد املصابني بمقدار 

النصف تقريبا.

نسبة
الدراســــــــة تخفيــــــــف اإلجراءات  واقترحــــــــت 
عندمــــــــا يكون عــــــــدد الحاالت التــــــــي تحّول 
للرعايــــــــة املركزة أقــــــــل مــــــــن 100 حالة في 
األســــــــبوع، وعندما يقترب من 100 يتجدد 
تشــــــــديد إجــــــــراءات التباعــــــــد االجتماعــــــــي 
واإلغالق، وقد تستمر الحاجة إلى التباعد 
أشــــــــهرا عديدة حتى يتوفر اللقاح الشافي 
وفقا للباحثني، وتؤكد التقارير والدراسات  
ان الهدف من االبتعاد هو تخفيض احتمالية 

االتصال بني أشــــــــخاص مصابني بالعدوى 
وبــــــــني آخرين ســــــــليمني، لتخفيض نســــــــبة 
 انتقــــــــال العدوى و الوفيات ايضا في  نهاية

 املطاف.

خارج النطاق
 مركز الســــــــيطرة على األمــــــــراض والوقاية 
(CDC) عــــــــرف االبتعاد بأنه مجموعة من 
"طــــــــرق تقليل التواتــــــــر والتقارب واالتصال 
بــــــــني الناس مــــــــن أجل تقليل خطــــــــر انتقال 
املرض". خالل الوباء الفيروسي وان يبقى 
خارج نطاق التجمعات البشــــــــرية، وتجنب 
التجمعات الجماعية، والحفاظ على املسافة 
(نحو ســــــــتة أقدام أو مترين) عن اآلخرين 

عند اإلمكان". 
وخــــــــالل جائحــــــــة االنفلونــــــــزا عــــــــام 2009، 
عرفت منظمة الصحة العاملية االبتعاد بأنه 
"الحفاظ على مسافة بعيدة على األقل من 
الذراع عن اآلخرين، وتقليل التجمعات"، كما 
ركزت على االهتمام بمــــــــا يعرف بالنظافة 
التنفســــــــية الجيدة وغســــــــل اليدين، ويعتبر 
 الطريقــــــــة األكثر جدوى لتقليــــــــل أو تأخير

 الوباء.

ة ثقافة صحيَّ
الباحثة بالشــــــــؤون االجتماعية والنفســــــــية 
الدكتــــــــورة نــــــــدى العابــــــــدي تــــــــرى ضرورة 
التحلي بالثقافة والوعي الصحي الكاملني، 
ومحاولــــــــة التخلــــــــي عــــــــن بعــــــــض العــــــــادات 
والتقاليــــــــد املتعــــــــارف عليها كثيــــــــرا ومنها 
التــــــــزاور املســــــــتمر فــــــــي ظل هــــــــذه الظروف 
الحرجــــــــة، ومن املهــــــــم االلتــــــــزام باالجراءات 
وزارة  فرضتهــــــــا  التــــــــي  والتعليمــــــــات 
الصحــــــــة وذلــــــــك من اجــــــــل احتــــــــواء املرض 
والخــــــــالص منــــــــه بشــــــــكل نهائــــــــي، وبذلك 
ســــــــيتمكن الناس من لقاء االهل واالحباب 
 مــــــــرة اخــــــــرى وفــــــــي ظــــــــروف اكثــــــــر امانــــــــًا

 وسالمة.

 وسائل
"لــــــــكل دولة في العالــــــــم وخصوصا العربية 
عادات وطقوس يقوم بهــــــــا افرادها عندما 
يقتــــــــرب العيــــــــد، ومنهــــــــا اعــــــــداد الحلويات 
وزيــــــــارة احبائهــــــــم املتوفني، لكــــــــن اجراءات 
الحجــــــــر الصحــــــــي التي فرضت هــــــــذا العام  
حرمتهــــــــم من ممارســــــــة عاداتهــــــــم ، تقول 
الســــــــيدة ميس (ربة بيت): "قبل عيد الفطر 
املبــــــــارك نقوم بالتحضيــــــــرات والتجهيزات 
الالزمة، ونشــــــــتري املالبس للصغار ونعد 
الحلويــــــــات،  ثــــــــم نســــــــتعد لزيــــــــارة احبائنا 

الذيــــــــن غادرونــــــــا ونزورهــــــــم فــــــــي قبورهم 
، وبعــــــــد ذلــــــــك نكمل زيــــــــارات العيــــــــد لالهل 
واالصدقــــــــاء واالقــــــــارب ونتبــــــــادل التهاني 
، لكــــــــن  هذا العام مختلف وحزين بســــــــبب 
ظهور هذا الوباء القاتل و اســــــــتعضنا عن 
كل تلــــــــك العــــــــادات، بالتواصل عبــــــــر مواقع 
 التواصــــــــل االجتماعي والوســــــــائل االخرى

 املتنوعة".

ضغط
مهندس الحاســــــــبات يوسف سامي اشار 
الى ان  شــــــــبكات االنترنــــــــت واالتصال في 
اآلونة االخيــــــــرة القت رواجــــــــا كبيرا، وذلك 
بسبب عدم قدرة االهل على اللقاء املباشر 
خصوصــــــــا اولئــــــــك الذيــــــــن تفصــــــــل بينهم 
محافظــــــــات ودول، اذ اعتــــــــادوا علــــــــى لقاء 
بعضهــــــــم البعض فــــــــي مثل هــــــــذه االوقات، 
وبســــــــبب جائحة كورونا منعوا من السفر 
بــــــــل وصــــــــل االمــــــــر الــــــــى اســــــــتعداد العديد 
مــــــــن الــــــــدول لفــــــــرض اجــــــــراءات وتعليمات 
اكثر صرامــــــــة في االشــــــــهر املقبلة خاصة 
االوروبيــــــــة، لذلــــــــك ســــــــيكون مــــــــن الصعب 
الســــــــفر والتنقــــــــل بني تلــــــــك الــــــــدول، ولكن 
التكنولوجيا الحديثة والتطور الذي حصل 
في العالم منح الناس فرصة اللقاء والتجمع 
الكترونيــــــــا وهكــــــــذا يكونــــــــون قــــــــد ضمنوا 
التواصــــــــل مع احبائهــــــــم .مبينا ان الضعف 
الحاصل في شــــــــبكات االنترنت وحســــــــب 
تصريحات وزارة االتصاالت االخيرة كان 
بسبب االستخدام املضاعف للشبكة، والن 
البنى التحتية لالنترنت تتعرض بني الحني 
واالخــــــــر الــــــــى هجمات مســــــــلحة لذلك فهي 

تعاني من الضعف.
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قوات االمن العراقية تمارس فرض حظر التجوال في بغداد... (أ ف ب)

شغف االطفال بالعيد يصطدم بفيروس كورونا... (أ ف ب) 

اسرة عراقية في الحجر املنزلي.... (أ ف ب)



فــــي الــحــقــيــقــة كـــنـــت خـــــالل هـــــذه األيـــــام 
مستغرقًا، بجانب من وقتي، بالبحث في 
كــل مــا مــن شــأنــه املــســاعــدة فــي الــوقــوف 
عــلــى مــوضــع األدب والـــفـــن، عــبــر الــعــالــم، 
ومـــــدى مــشــاركــتــهــمــا فـــي الــتــعــبــيــر عن 
 حــيــاة الــنــاس فــي ظــرف استثنائي نــادر 

ومؤثر.
ال يــــقــــّدم هـــــذا املــــوقــــع انـــطـــولـــوجـــيـــا عــن 
الــشــعــر والـــحـــب، وال يــطــمــح لــضــّم شعر 
الــشــعــراء فــي ثناياه،  الــحــب مــن مختلف 
وبــعــد ذلـــك فــهــو لــيــس مــوقــعــا ملــخــتــارات 
من هذا الشعر، وال يريد أن يكون نافذة 
يبعث  مما  بالحب  املعني  الشعر  لنشر 
بــه الــشــعــراء، هناك الــعــشــرات مــن املواقع 
اإللكترونية التي تقوم بكل هذا لكن ليس 

من بينها هذا املوقع. 
هذا موقع ُوجــد فقط من أجل رجل حي 
التي  للمثل  إنـــه مــوقــع  مــتــوفــاة،  وســيــدة 
توفيت عام 2016. ابنتهما آنا جوردون، 
وهـــــي كـــاتـــبـــة، بـــــــادرت فـــأنـــشـــأت املـــوقـــع 
اإللكتروني ليضم تجربة نادرة في الحب 
والشعر، تم العمل طويال من أجل اختيار 
النصوص، وتسجيل بعضها بفيديوات 
ملـــمـــثـــلـــني ومــــمــــثــــالت مـــــن زمــــــــالء بــيــتــر 
والــيــســون، لكن املــوقــع لــم ينطلق إال بعد 

الوباء وفي غمرة أيام الحجر واالغالق.
إنها تجربة تبدو قادمة من رومانسيات 
عصور قديمة، لكن الحب هو الحب، دائمًا 
هو حي وحاضر ودائمًا يبتكر وسائله 
لنيل الخلود. في هذا املوقع قصائد وأبيات 
هي من نتاج عصرنا، وهي لرجل ليس 

بالشاعر (املحترف)، ذلك هو املمثل بيتر 
جوردون.

لقد بدأ األمر هكذا؛ في عام 1971 التقى 
أليسون  باملمثلة  جــــوردون  بيتر  املمثل 
كينغ في عمل مسرحي ضمهما، ارتبطا 

عاطفيًا وبعد عامني تزوجا. 
في واحــد من الصباحات، قبل 25 عامًا 
اســتــيــقــظ بــيــتــر وقـــبـــل أن يـــغـــادر املــنــزل 
وجد نفسه يكتب شيئًا من الشعر على 
ورقــــة، مــا أن فـــرغ مــن ذلـــك حــتــى دسها 

تــحــت وســــــادة زوجــــتــــه، كــان 

التعبير  ورغبة  املزحة  من  مزيجا  األمــر 
عــن الــحــب، وهــكــذا استمر األمــر كتقليد 
يومي. في كل نهار تجد السيدة أليسون 
تحت وسادتها قصيدة، يلتقيان فتقرأ له 
القصيدة وتعطيه الورقة ليعيد هو قراءة 
القصيدة بصوته لها ثم تحفظ القصيدة 
بـــصـــنـــدوق خــشــبــي وضــــعــــاه فــــي ركـــن 
مناسب من أركان حديقة املنزل، فكانت 
من  بأكثر  الصندوق  يمتلئ  أن  النتيجة 
الحب  فــي  شعري  وبيت  قصيدة   8500

الذي لم يطفئه حتى املوت.
لــكــن كتابة  ألــيــســون عـــام 2016  تــوفــيــت 
الشعر لم تمت معها، لم يمت الحب، فقد 
للسيد  بالنسبة  اليومي  التقليد  استمر 
يــوم قصيدة لحبيبة  جــــوردون، فــي كــل 

توفيت.
ــــــــادرة فــــي الــحــب  كــــانــــت هــــــذه تـــجـــربـــة ن
والحياة. لم يعمد جــوردون طيلة كتابته 
لقصائد الحب أن ينشر شيئا مما يكتب. 
الكتابة بالنسبة له وسيلة شخصية لحب 

شخصي نحو زوجته.
الــقــصــائــد واألبــــيــــات الــتــي خــلــفــتــهــا هــذه 
التجربة هي تعبير عن عاطفة في سياق 
يقول  لحبيبني.  الجامعة  اليومية  الحياة 
جــوردون بتصريح لبي بي ســي:" "كنت 
 عن العمل في بعض األحيان، وقد 

ً
عاطال

لذلك  املــالبــس،  تبديل  في غرفة  أتمشى 
مــنــاســبــًا، حيث  لــي  بالنسبة  األمــــر  كـــان 

حبي  عــن  التعبير  فــي  برغبتي  شــعــرت 
بعمق".

تقدم القصيدة التي اخترتها هنا من بني 
القصائد التي كتبت ما بعد وفاة أليسون 
تــعــبــيــرًا شــعــريــًا عـــن تـــواصـــل الــحــب في 
وفاة  مع  لــجــوردون حتى  اليومية  الحياة 

الزوجة.
في لحظة ما عادت بي هذه التجربة إلى 
ديـــوان الــشــاعــر الــراحــل يــوســف الصايغ 
(سيدة التفاحات األربع)، وهو ديوان غّير 
في أسلوب وتقنيات الشاعر في الكتابة 

الشعرية.
االشتغال  جــرى  الــذي  اإللكتروني  املوقع 
طويال من أجل إخراجه كان مسعى من 
بنتهما لتخليد ذكرى هذا الحب، ولحفظ 
الشعر يجد جـــوردون نفسه  تجربة في 
(مــع  اآلن  الــوقــت  أن  لــغــارديــان  بتصريح 
ظروف االغالق والحجر والوباء) مناسب 
تمامًا إلطالق املوقع." "أريد أن أكرم الحب 
الذي كان بيننا، وأعتقد أن األمر يستحق 
إعالم الناس به، أعتقد أنه شيء مناسب، 

خاصة في هذه األوقات الصعبة".

القصيدة املضاعة

ه ملن الرائع أن تنطلق مع َمن تحب عند  إنَّ
الغسق.

الــســمــاء مــا زالـــت مضيئة بــرغــم تــهــادي 
ة السحب األرجوانيَّ

ونحن نشعر بانتعاش لتألق روحينا 
 ما تبقى لنا من حزننا.

ّ
هذا كل

 على ذراعي، أو نمضي يدًا بيد
ً
متكئة

ونحن نتحادث – كما يجب، إذ هي تغمر 
وقتي،

(العثور  نــحــاول  أو  أغــانــي  نبتكر  ونــحــن 
على) قافية

ونـــضـــحـــك أحــــيــــاًنــــا عـــنـــدمـــا ال تــضــبــط 
الكلمات.

حسًنا، نصل إلى املكان ونشتري ما كنا 
قد أتينا من أجله

ثم نعود - وعندما أنسى أحيانًا
أّنها معي فإّني أشعر بالخجل والندم .

لكنها تــقــول: يــا حــبــيــبــي، لــم تــرتــكــب ما 
ينبغي أن تالم عليه،

ال يمكن إنكار أّنه حتى أعز الناس،
قد ُينسى بني حني وآخر، 

لقد مرَّ عاٌم على وفاتي.
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على خط األفــق، كانت هناك مدينة اسمها القديم 
هو ارانجا أو كركوك، تتوسط جغرافية العراق في 
تنوع طوائفها وقومياتها. قيل عنها مدينة تشرب 
الــضــوء مــن األفـــق مــبــاشــرة. لــم َيـــَر الــقــاص محمد 
عــلــوان جــبــر مــديــنــة تــشــبــهــهــا، تختلف عــن املــدن 
من  إّنها شربت  االساطير  قالت  األحمر.  بترابها 
صفاء أرواح القديسني الذين مــروا، وهم يحملون 
تاريخ قرون سحيقة فصار ترابها أحمر، وتلّون 
حــصــاهــا بــألــوانــهــم، ومـــهـــدوا الــطــرق لــألنــهــار كي 
تمر وتتجمع في نهر ال قرار لصفائه اسمه "نهر 
الــخــاصــة"، يــشــرب مــيــاهــه مــن الـــزابـــات الصغيرة 

والكبيرة. هذه صورة أرانجا. 
خــطــتــهــا ريــشــة رجـــل يــعــشــقــهــا، وجـــد أن لوحته 
ه يدرك عظمة 

ّ
قاصرة غير مكتملة، فكتب الشعر عل

كركوك،  الــقــدم..  منذ  هناك  الواقفة  املدينة  وجمال 
التشبه، مدينة أخرى، هناك في تلك املدينة أبصر 
النهر  ولــم يجد غير  وفــتــح عينيه   .. الــنــور  محمد 
الفتى كبر  أن  وأبـــًا، صحيح  أمــًا  واملــديــنــة  صديقًا 
وربما شــاخ، لكن صــورة املدينة املعلقة على خط 
األفــق لــم تــفــارقــه.. قــادتــه أقــدامــه نحو مــدن اخــرى، 
لكن مدينة الغرين األحمر ظلت تالزمه اينما حل... 
ـ  حياته في اربــع محطات. االولــى محلة "بكلر" أو 
العرصة ـ  وسط كركوك، والدته 1954. بيت طيني 
فيه ثماني غرف، أسرته في غرفة منها، األب رجل 
ريفي غــادر الــعــمــارة، الــى الــبــصــرة.. وهــنــاك تــزوج 
وتطوع في الجيش، نقل الى كركوك. وأخذ أسرته 

معه.
املحطة الثانية مدرسة العزة االبتدائية للبنني، كان 
متفوقًا في الدراسة وعاشقًا للسينما، تعرف على 
سينما العلمني التي يشاهد فيها االفالم .. فعشق 
ـ كيرك دوغالس ـ  وبرت النكستر ـ واودي مورفي 

ـ  واالن الند..  في الستني كتب قصة "السينما".
أثناء  ـ  في البصرة أكمل االبتدائية  الثالثة  املحطة 
سجن االب وانتقلت األسرة الى بغداد فيها تخّيل 
نفسه رساما أو نحاتا. وعندما تقدم لالختبار في 
معهد الفنون، فشل في االختبار، لكنه بدأ يجسد 
كالتشكيلي  الصــدقــائــه،  الــقــصــص  عــبــر  تماثيله 
عـــبـــاس بـــانـــي - والــتــشــكــيــلــي قـــاســـم الـــســـاعـــدي، 

والتشكيلي كاظم خليفة.
التقى  ـ  ـ املعقدين  ـ مقهى ابراهيم  الرابعة   املحطة 
فيها بالكثير من االدباء، بدءا من فاضل العزاوي 
ـــراوي  وحــســني عــجــة وشــريــف الــربــيــعــي ومــؤيــد ال

وحــســني حــســن والـــشـــاعـــر ولــيــد جــمــعــة وجــمــعــة 
ثــــّم درس فـــي معهد  الـــصـــائـــغ.  الـــالمـــي وصــــــادق 
املخازن. وعمل موظفا في مصلحة  االدارة قسم 
املبايعات الحكومية كأمني مخزن. واخيرا معاون 
الى  الرشيد قبل أن ُيحال  مدير بنك في مصرف 
املحاكم  في  بعدها عمل خبيرا قضائيا  التقاعد. 

والضرائب.
قصة  وقـــرأ  اللبنانية"  "اآلداب  مجلة  عــلــى  تــعــرف 
بها  فتعلق  خضير،  محمد  للقاص  "االرجـــوحـــة" 
 أن يكتب 

ً
وقــرأهــا غير مــرة، وبــدأ بجنون مــحــاوال

شــيــئــًا مــشــابــهــًا لـــهـــا وفــــشــــل.. فـــكـــر أن يــكــتــبــهــا 
فــــي دفـــتـــر مــــدرســــي، وفـــعـــل وبــــــدا كــــأّنــــه يـــحـــاول 
ـ  الجندي  ـ  (الطفلة  نفسها  الشخصيات   محاورة 
-الجسر).  الغائب  الحاضر  األب  ـ  ـ االرجوحة  األم 
من يومها بدأ يبحث عن الطريق املؤدي الى كتابة 

قصة ـ تشبه ـ  
االرجوحة  او تتفوق عليها.. فتواصل االمر حتى 
اللحظة التي قادته الظروف الى بيروت في مقتبل 
كبار  فيها  يــشــاركــه  فــي صحيفة  ويعمل  الــعــمــر، 
اليسارّية  االجنحة  من  املنفيني  العراقيني  الكتاب 
الرواي  الراحلني مؤيد  العرب كالشاعرين  وبعض 
وشريف الربيعي. وهناك وجد نفسه وجها لوجه 
 قصائده. هو محمد 

ّ
مع شاعر يعشقه ويحفظ جل

املـــاغـــوط ووجـــــد نــفــســه امـــــام ادونـــيـــس ومــحــمــود 
درويش ونزار قباني. كان صبيا صغيرا يجلس 
مع هؤالء العمالقة بصفته ـ صحفي تحت التدريب 
م ـ ألف باء الصحافة املحترفةـ. وكتابة 

ّ
ـ، وهناك تعل

الــقــصــص الــتــي كــــان يــحــلــم أن يــقــتــرب فــيــهــا من 
أرجوحة محمد خضير .. حتى وبنفس الغموض 
والــظــروف وجــد نفسه عائدا الــى بغداد ..  فكانت 
الــشــعــب والفكر  الــوطــنــيــة.. وكــانــت طــريــق  الجبهة 
انغمر  الثقافة.  ومجلة  الــجــديــدة  والثقافة  الجديد 
يكتب التحقيقات الصحفية، ألّنها أقرب االشكال 
التحقيقات،  عشرات  فقدم  القصة  الــى  الصحفية 

التي نشرت في طريق الشعب والفكر الجديد. 
ولم ينته االمر حتى انهارت الجبهة ووجد نفسه 
مرة اخرى مطاردًا اليعرف أين يمكن أن يمضي، 

وماذا يفعل. 
فبقي متخفيا متنقال بني بيوت اصدقاء واقرباء 
حتى اللحظة التي قرر فيها أن يمضي الى قدره، 
فعاد الى البيت، وبقي بانتظار من سيطرق الباب، 
لــكــن الــبــاب لــم يــطــرق مــن أحـــد حــتــى اللحظة التي 
طرقت فيها بوابات الوطن أطول حرب في التاريخ 
.. حــرب ســرقــت احـــالم جيله واالجــيــال الالحقة. 
فسيق اليها مجندًا وخائفًا ومذعورًا، وعاشها بكل 
مافيها ثمانية اعــوام بالتمام والكمال، خرج منها 
أن  بــذاكــرة مشوشة وعــقــل اليــعــرف كيف يمكنه 
يبتعد عن ذكريات الحرب. فكتب عنها مجموعته 
االولــــى الــتــي سببت لــه اشــكــاالت كــثــيــرة بـــدءا من 
عنوانها الصادم "تماثيل تمضي .. تماثيل تعود" 
االعــالم بصعوبة على طبعها.  وزارة  وافقت  التي 
أعقبها بمجموعة اخرى "تفاحة سقراط" ومن ثم 
"شرق بعيد" وروايته "تراتيل العكاز االخير"، التي 
"مــاالــذي فعلته  أن تجيب عــن ســؤال  كانت تطمح 
 الـــحـــرب بـــنـــا"؟  او "مـــــاذا يــمــكــن ان تــفــعــلــه الــحــرب 

بالبشرية".
وهذا االمر دفعه النجاز روايته التي يعدها بصمته 
الحقيقية "ملاذا تكرهني ريمارك؟" عائدا الى الجذر 
الذي عشقه ذات يوم وهويقرأ "للحب وقت .. وللموت 
وقت"  لالملاني "اريك ماريا ريمارك، الذي استطاع أن 
يحفر اهميته كأفضل من كتب عن الحب والحرب، 
عبر هذه الثنائية "ثنائية الحب والحرب". كتب "ملاذا 
فيها سيرة وطــن عبر  ريــمــارك" متناوال  تكرهني 
اللقطات  هــذه بعض  ثــريــا".  "بــاجــي  سيدة عراقية 
التي سجلتها تضاريس ذاكرتي عن حياة الروائي 
الــلــه يرحمه وهــي فصل من  محمد عــلــوان جــبــر، 
 كتابي بورتريه لذاكرة بيضاء ج2 الذي سيصدر 

قريبا.

2015

اب 
ّ
نــودع واحــدا من أحبتنا خصوصا كت صرنا في كل حني 

القصة والــروايــة مــن وفـــاة سعد محمد رحــيــم وأســعــد الالمي 
وصــوال إلــى محمد عــلــوان جبر الــذي رحــل فجأة وبــال سابق 
علوان  بــه، محمد  يقنعنا  ان  يمكنه  وبــال سبب  وداع  او  إنـــذار 
جبر آخر ماكنت أفكر به هو أنني سأرثيه ذات يوم، كنت أقول 
في نفسي البأس ان مت فهناك أصدقاء كثيرون سيذكرونني 
بخير ويحزنون لرحيلي وسيكتبون املراثي ويقيمون حفالت 
الـــتـــأبـــني، إذن كــنــت مــرتــاحــا وأنــــا أفــكــر فـــي هــــذه الــتــوجــســات 
الذين سيقومون  واملخاوف مطمئنا بوجود محمد وأصدقائه 
ابــو دنيا هكذا وبــال كلمة  يــغــادر  بمأتمي خير قــيــام، ولكن أن 
كما لو انه ينسل من حفلة صاخبة لم تعجبه، هذا الكائن الذي 
ال أعداء له سوى رموز النظام السابق والدكتاتور وأتباعه، فهو 
والوجدان  الحس  ومرهف  الليل  كنسيم  ورقيق  ومسالم  حالم 
ونقي الضمير بوجه ناصع البياض اليحمل ضغينة وال يعرف 
املضيئة  ابتسامته  الناس  إلــى  رسالته  والكراهية،  الحقد  طعم 
التي تعطي لآلخر درسا في القبول والحب 
الوطن، ماذا  الــذات وشريكها في  واحترام 
القسري الــغــيــاب  هــذا  فــي  نفعل  أن   علينا 

ألحبتنا؟ 
البكاء غير مجد وهو حالة ربما يصفها 
الــبــعــض بــالــســلــبــّيــة، غــيــابــه كــبــيــر كغياب 
تــرك مكانا شاغرا  الــذي  الخياط  ابــراهــيــم 
في القلوب، صار محمد هو اآلخر يشغل 
األفــكــار واألفـــئـــدة ويــبــكــي الــعــيــون ويــقــرح 
الــجــفــون، أشــعــر بــالــيــتــم والــعــزلــة وكــأنــنــي 
عـــلـــى شـــفـــا رحـــيـــل آخــــــر، ثــــم أقــــــول هـــذه 
أيــضــا ســلــبــيــة، ألن مــحــمــدا يــحــب الــحــيــاة 
انني  ولو  واالبتسامة،  والجمال  والسعادة 
فــعــال أقــيــم ملــكــانــتــه وزنـــا فــي قلبي فعلّي 
أذكــره  وان  الحياة  وأحــب  طريقه  أكمل  ان 
ألوانه وتنوعاته،  الجمال بكل  حني أشاهد 
وكــــيــــف ال وقـــــد صـــاحـــبـــنـــي فــــي ســفــري 
وتــــرحــــاالت جـــمـــال وصــحــبــة واخــــــوة قل 
والقاهرة  بيروت  في  وهناك  هنا  نظيرها 
ــبــصــرة والـــكـــوت،  وتـــونـــس واربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة ومــيــســان وال
الــروح التنتهي حتى لو انتهى مشوار حياتنا، هكذا  ترحاالت 
هو محمد علوان جبر نسمة عابرة ومقيمة، لغة األنا واآلخر، 
رسالة حزن وفرح، عنوان سرد وابداع كبير، بهجة عيد وعريف 
حفل ومقدم يقف على منصة الثقافة يرثي اآلخر قبل نفسه، 
يحب الناس ويقضي الحاجات املستعجلة لالصدقاء والغرباء 
في الوقت ذاته، سعيٌد بصحبتنا، يقرأ نصوصنا وال يجامل، 
يصّحح األخطاء، ويضع النقاط على الحروف فتكتمل الجملة 
املفيدة في حياتنا معه، يغادر في بهمة ليل غريب ووحيد بال 
صحبة سفر، هذه املرة سفره سيكون طويال وخاصا، فقيامته 
بــدأت وعليه ان يشد حيازيمه، ولطاملا شــد أحــزمــة األمــان  قــد 
 هذه 

َّ
في ارتحاالته وسفره، ولهذا كله طار محمد كعصفور مل

 من 
َّ

األرض املسكونة بــالــوبــاء والــغــربــة والــخــوف والــفــســاد، مــل
الفاسدين والكاذبني واالدعياء، لهذا قرر الرحيل املفاجئ تاركا 
لنا دمعة يتيمة في غربة ليل موحش وطويل، فسالم عليك يا 
صديقي يوم ولــدت ويــوم عشت وكتبت ويــوم مت ويــوم تبعث 

حيا في القلوب والعقول واألفئدة.

صدرت حديثًا عن دار الشؤون الثقافية 
الــعــامــة ثــالثــّيــة "عــيــون أخــبــار األعــيــان" 
مـــمـــن مـــضـــى فـــــي ســــالــــف الـــعـــصـــور 
واألزمان، وتروي تاريخ الغرابي ضمن 
الثالثة  الكتب  وسلسلة  التراث،  خزانة 
الدكتور السيد أسامة  تحقيق كل من 
الحسيني،  النقشبندي  ناصر  السيد 
النجم،  الحسني  عبد  مهدي  واألســتــاذ 
ـــدكـــتـــور الـــســـيـــد عـــلـــي الـــســـيـــد طــالــب  ال
هو  كتبها  ومــن  الحسيني،  العريضي 
الــبــغــدادي الغرابي  الــلــه  أحــمــد بــن عبد 

الذي توفي في العام الهجري 1102. 
وقــســم الــكــتــاب بــحــســب املــقــدمــة على 
مقالتني األولــى في أنباء من كــان قبل 
مبعث الرسول وجاءت في أربع فصول 
وهـــــم: (فــــي أحــــــوال الـــرســـل واألنـــبـــيـــاء 
عليهم الــســالم، فــي ملوك الــفــرس، في 
مــلــوك مصر والــيــونــان، فــي ذكــر دول 
اإلســـــــالم عـــلـــى ســبــيــل االخـــتـــصـــار)، 
فقد تضمن فصلني  الثاني  املقال  أمــا 
وهما في أحوال الرسول ونسبه، بيان 
مــا كــان بعد الــهــجــرة، ثــم فــي مختلف 

العصور". 
ويشير املحققون في مقدمة االفتتاحية 
إلــى أن (أهــمــيــة هــذا الــكــتــاب تكمن في 
تـــدويـــن األحـــــداث فـــي فـــتـــرات مــتــأخــرة 

تقترب إلى عصر املؤلف وهي فترة لم 
ت 

ّ
تنل نصيبها الكافي في التدوين، قل

أخــبــارهــا وعــظــمــت أحــداثــهــا، بعضها 
سبقه  ممن  املــؤلــف  نقلها  أو  سمعها 
وبـــعـــضـــهـــا مــــشــــاهــــداتــــه، وكـــثـــيـــر مــن 
الفترة  لــرجــال تلك  األخــبــار، وتــرجــمــة 
فـــجـــاءت مـــن هــــذا الــجــانــب أهــمــيــة هــذا 
املتقدمة  العصور  أمــا  الجليل.  السفر 
فــقــد اعــتــمــد فــي مــعــلــومــاتــه عــلــى كتب 
الــكــثــيــر من  املـــعـــروفـــة، إال أن  الــتــاريــخ 
نقلها  كتابه  تضمنها  التي  املعلومات 
ـــفـــداء، ولــكــنــه لم  مـــن تـــاريـــخ إبـــن أبـــي ال
يــتــدخــل فـــي الــــروايــــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
ينقلها ولم يحلل أو يرجح ما ينقله). 

األول: (مــطــلــب  الـــجـــزء  عــنــاويــن  ومــــن 
الزكّية  النفس  فــي ذكــر خــروج محمد 
ابـــن عــبــد الــلــه ابـــن الــحــســن، مطلب في 
ذكــر وفــاة جعفر الــصــادق، مطلب في 
الكاظم بن جعفر  وفــاة االمــام موسى 
الصادق، مطلب في ذكر نكبة البراكمة، 
مــطــلــب فـــي ذكــــر االمــــــام عــلــي الــرضــا 
في  الكتاب  للعهد". وجــاء  وليا  وجعله 

"408" صفحات من القطع الكبير.
ومن عناوين الجزء الثاني من سلسلة 
الكتاب: (صفحات من املخطوط، مطلب 
فــي ذكــر إبــن طــولــون، مطلب فــي ذكر 
أبو العباس املعتضد وحركة القرامطة، 
مــطــلــب فــي ذكـــر دخــــول داعــــي املــهــدي 
الـــقـــيـــروان، مــطــلــب فــي ذكـــر اسماعيل 
ــــســــامــــانــــي، مـــطـــلـــب فـــــي ذكــــــر عــلــي  ال
املكتفي). وجاء هذا الجزء في 
القطع  (320) صفحة من 

الكبير. 
الثالث  الكتاب  عناوين  أمــا 
فــــقــــد تــــضــــمــــنــــت: (مـــطـــلـــب 
ظــهــور الـــتـــتـــار، مــطــلــب مــوت 
املـــــلـــــك املــــعــــظــــم عــــيــــســــى بــن 
ـــــعـــــادل ايــــــــوب، مــطــلــب  املــــلــــك ال
مـــــحـــــي الـــــــديـــــــن بـــــــن الـــــعـــــربـــــي، 
تــــــــــوران شـــــــــاه، مـــطـــلـــب مــحــمــد 
الــبــيــضــاوي، الــســلــطــان اورخــــان، 
ابتداء  مطلب  تيمور،  والدة  مطلب 
وجاء  بغداد).  في  االيلكانية  الدولة 
 الكتاب في "312" صفحة من القطع 

الكبير.

الـــقـــيـــروانـرة
ــــســــامــــان ال
امل

ف
ظـ
املـــــل

املــــلــــك
مـــــحـــــي
تــــــــــوران
الــبــيــضــا
وال مطلب 

االيلك الدولة 
" ف الكتا



ـــعـــادة أن تــطــول ســهــام الــنــقــد بعض  درجـــــِت ال
املــــدربــــني الـــذيـــن تــتــم تــســمــيــتــهــم لـــتـــدريـــب أحــد 
املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة مـــن قــبــل إحـــــدى الــلــجــان 
الفنية العاملة في اتحاد الكرة  أو أن يتم انتقاد 
املــتــبــعــة  لــلــعــشــوائــيــة  الــعــراقــيــة  األنــــديــــة  إدارات 
ــتــعــاقــد مـــع الـــطـــواقـــم الــفــنــيــة فـــي دوريـــنـــا  فـــي ال
الـــكـــروي ملـــواســـم طــــــوال، وقــــد اشــتــكــى الــعــديــد 
الظلم واملــحــابــاة وتجاهل  مــن زمــالء املهنة مــن 
ــكــفــاءات املــجــتــهــدة الــتــي تــعــمــل بــصــمــت، على  ال
الـــرغـــم مـــن نــتــائــجــهــا املــمــيــزة خــــالل املــســابــقــة 
معيارية  آلية  أي  وجــود  لعدم  املحلية،  الــكــرويــة 
خطواتهم  وتثمن  الجهود  تلك  تنصف  حديثة، 
ان  بل  املوضوعة،  التنافسية  الضوابط  وتراعي 
التسميات السابقة كانت تدور في فلك املعرفة 
والعالقات وضغط اإلعالم الرياضي او الشارع 
املوافقة  أو  التصويت  بنظام  وتــجــرى  الــكــروي 
عــلــى رفـــع األيــــدي الخــتــيــار األســمــاء املــرشــحــة، 
وتلك  املشتركة  اآلراء  وتبادل  التشاور  بعد  أي 
 مــنــهــجــيــة قـــديـــمـــة بـــالـــيـــة غـــادرتـــهـــا االتــــحــــادات 
األخـــــــرى مـــنـــذ عـــقـــود . مــــن خـــــالل نــقــاشــاتــنــا 
وغيرها  والفنية  املنتخبات  لجنتي  مع  املتعددة 
االتحاد  فــي  املــدربــني  املعنية بشأن  اللجان  مــن 
السابق أدركنا وبمرارة شديدة انهم ال يطبقون 
االتــحــادات  بقية  أســـوة  للتقييم  آلــيــة حديثة  أي 
بــرامــج خاصة  تعتمد  التي  والعاملية  االوروبــيــة 
 Technical Evaluation for لتصنيف املدربني

coaches and Trainers
الــــذي يحسم  ــلــمــدربــني“  ل الــفــنــي  اي ”الــتــقــيــيــم 
األمر بطريقة علمية وواقعية قبل اتخاذ القرار، 

واالعــتــمــاد بــاألســاس على قــاعــدة الــبــيــانــات، اذ 
يــتــم حـــســـاب تــصــنــيــفــات املــــدربــــني مـــن خــالل 
اخضاعهم ملعادلة علمية شاملة ملعايير خاصة 
بـــاملـــدربـــني و بـــــــأوزان مــخــتــلــفــة حــســب أهــمــيــة 

املعيار.
معادلة حساب التصنيف:

تصّنف هذه املعايير إلى صنفني: نوعي وكمي 
ضمن املعادلة التالية:

تصنيف املدرب= املعيار الكمي X 70 + املعيار 
X 30 النوعي

-1 املــعــيــار الــكــمــي: هــو الــنــتــاج الــرقــمــي للمدرب 
و يـــكـــون عـــبـــارة عـــن رقــــم مـــحـــدد مـــأخـــوذ من 
معتمدة  فيها  التالعب  يمكن  ال  ثابتة  حقائق 
على حصاد املدرب وأرقامه في املباريات التي 

اشـــرف عليها فــي الــســنــوات الــخــمــس االخــيــرة  
على غرار :

ـــــــى فــي  -عــــــدد مــــــرات الــــوصــــول لـــلـــمـــراكـــز األول
البطوالت املحلية والقارية

- عدد مرات الفوز في مباريات الدوري
عــــدد األهــــــداف وعــــدد املــــــرات، الــتــي قــلــب فيها 
النتيجة ومـــا إلـــى ذلـــك مــن أرقــــام كــثــيــرة جــدا، 
ــتــالــي يــعــطــيــنــا الـــجـــانـــب الــكــمــي  مــجــمــوعــهــا بــال
لـــلـــمـــدرب الـــــذي نـــريـــد أن نــفــاضــلــه عـــن أقـــرانـــه 

اآلخرين، إضافة إلى معايير أخرى.
التي تدخل فيها  النافذة  النوعي: هي  -2املعيار 
وجهات النظر الشخصية ألعضاء اللجنة الفنية 
الحكم  الــقــرار في االختيار من خــالل  صاحبة 
عــلــى املــعــايــيــر (املــهــنــيــة، الــتــدريــبــيــة األكــاديــمــيــة، 

املشاركة واإلنجازات، القيادة املهارية) وغيرها 
من املعايير االخرى التي يطبقها املدرب خالل 
لجميع  التقييمات  تلك  تجمع  وعليه  مسيرته 
الجانب  عــن  يعبر  رقــم  لدينا  ليكون  االعــضــاء 
ــنــوعــي لـــلـــمـــدرب، بــعــبــارة أخــــرى ان املــعــايــيــر  ال
 50 بــني  تــتــراوح  بتفاصيلها  والــنــوعــيــة  الكمية 
الى 70 معيارا مدّونة في إطار جاهز للتطبيق 
املــبــاشــر مــن قــبــل الــلــجــان الــفــنــيــة فــي مــا لــو تم 
على  ونــحــن  التطبيعية  الهيئة  قبل  مــن  تبنيها 

اســتــعــداد تـــام ملــســاعــدتــهــم فـــي هــذه 
وتطبيق  اتباع  عبر  التقييمات 

قـــاعـــدة بـــيـــانـــات بــاالعــتــمــاد 
 على األرقام واإلحصائيات 

الكمية.

مالحظات مهمة في التصنيف
-فــــي املــعــايــيــر أعـــــاله يـــراعـــى فــيــهــا مـــبـــدأ تــســاوي 
الــفــرص بــني املـــدربـــني املــخــضــرمــني والــعــامــلــني في 
الــذيــن  الــشــبــاب  األنــديــة بشكل مستمر واملـــدربـــني 
مازالوا يبحثون عن فرصة إلثبات الذات وهنا تتم 
املخضرم  لــلــمــدرب  التدريبي  العمر  بــني  املفاضلة 
وبني  واخفاقات  نجاحات  تخللته  بالتأكيد  والــذي 
والتي  الــتــدريــب  التي شهدها عالم  الــتــطــورات  آخــر 
حديثا  الــداخــل  الــشــاب  لــلــمــدرب  بالتأكيد  يحملها 

عالم التدريب.  
 - في املعايير أعاله تختلف أهمية املعايير وأوزانها 
عــلــى حــســب الــفــئــة الــعــمــريــة لــلــفــريــق، مــثــال كلما 
األول نحو األشــبــال،  الــفــريــق  مــن  بالعمر  تــدرجــنــا 
وزادت  للمدرب  التدريبي  العمر  أهمية  قلت  كلما 
 أهمية املستوى العلمي والطرق الحديثة في القيادة 
لــلــمــدرب.- بعد وضــع هــذه املعايير بدقة ووضــوح 
شـــديـــديـــن لــلــجــمــيــع يــصــبــح املــــــدرب املــعــنــي قــــادرا 
تقييم نفسه وتعضيد مكامن قوته وتطوير  على 

امكانياته في مناطق ضعفه.
الــتــســويــق في  للجنة  اآلفــــاق  اآللــيــة  هـــذه  - ستفتح 
الــتــعــاقــد مــع شــركــات اإلحــصــاء الــعــاملــيــة وتسويق 
ممنهج  علمي  اطــار  وفــق  العالم  دول  الــى  مدربينا 
وبيانات واضحة عن كل مدرب وبالتالي ستكون 
املوارد البشرية مصدرا من مصادر االستثمار في 

العراق . 
-- سيدفع هذا العمل املدربني الى السعي وطلب العلم 
باستمرار ألنهم وبكل دورة علمية يدخلونها 
فأنها  بــاخــر  او  بشكل  بالتدريب  تتعلق 
ســتــرفــع مـــن رصــيــدهــم الــكــمــي اثــنــاء 
 املفاضلة وتزيد من فرص حصولهم 

على العمل.

دائــــمــــًا مــــا يــصــنــف عـــلـــى أنـــــه واحــــــد مــــن أقــــوى 
الدوريات املحلية في أوروبا وفي العالم، إذ قدم 
الدوري اإليطالي بعض األسماء األكثر نجومية 

في لعبة كرة القدم.
ولكن إلى جانب نجوم أمثال مالديني ومارادونا، 
ظهر العديد من الالعبني اآلسيويني املميزين من 

جميع أنحاء القارة مع األندية اإليطالية.
ألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر في إيطاليا 
جــمــيــعــهــا شـــهـــدت فــــوز العـــبـــني آســيــويــني بــهــا، 
والذين أصبحوا اآلن العبني رئيسني في السباق 

على لقب السكوديتو ألكثر من ربع قرن.
الــريــاضــي على مــوعــد مع  وســيــكــون جمهورنا 
عدنان  علي  الوطني  منتخبنا  لنجم  التصويت 
عــبــر الـــرابـــط الـــــذي اعــتــمــده االتـــحـــاد اآلســـيـــوي 

وسيستمر حتى الرابع من الشهر املقبل.

علي عدنان 
2015-2019

األندية: أودينيزي، أتاالنتا
املباريات: 68

األهداف: 1
وصل عدنان إلى أودينيزي، كأول عراقي يلعب 
تألقه في  بعد عامني من  اإليطالي،  الـــدوري  في 
كأس العالم تحت 20 عامًا، وسرعان ما أصبح 

العبًا أساسيًا.
كــــان دانــيــلــو املــخــضــرم فـــي أوديـــنـــيـــزي املــدافــع 
الـــوحـــيـــد األفـــضـــل مـــن عـــدنـــان فـــي 31 مـــبـــاراة 
خاضها في جميع املسابقات في 2015-2016، 
ومن ركلة حرة ضد جنوى جعلت عدنان هّداف 
الــعــراق في دوري الــدرجــة األولــى اإليطالي، لكن 
بــدايــتــه املــشــرقــة فــي إيــطــالــيــا ستثبت أنـــه عمل 

صعب.
التاليتني  النسختني  الـــدوري في  مــبــاراة في   37

لـــلـــدوري، وفـــتـــرة إعـــــارة شــهــدت خــوضــه ثــالث 
مـــبـــاريـــات مـــع أتـــاالنـــتـــا، ســبــقــت االنـــتـــقـــال إلــى 
الــدوري  فــي  اآلن  يلعب  حيث  الشمالية،  أميركا 
ــلــمــحــتــرفــني مــــع فـــريـــق فــانــكــوفــر   األمــــيــــركــــي ل

وايت كابس.
ــــى جـــانـــب عــلــي عـــدنـــان الــيــابــانــي  ويــتــنــافــس إل
هــــيــــديــــتــــوشــــي نــــاكــــاتــــا الـــــــــذي خـــــــاض ســبــعــة 
مــــواســــم نـــاجـــحـــة مــــع أنــــديــــة بـــيـــروجـــيـــا، رومـــــا، 
بـــــارمـــــا، بـــولـــونـــيـــا، فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، لـــعـــب خــاللــهــا 
بلقبي  وتـــــوج  هـــدفـــا،   24 وأحـــــرز  مـــبـــاراة   182 

الكالتشيو والكأس.
ويدخل اإليراني رحمان رضائي قائمة األفضل 
بيروجيا،  أندية  مع  مواسم قضاها  بعد سبعة 
مــيــســيــنــا، لــيــفــورنــو، ولــعــب فــيــهــا 129 مـــبـــاراة، 

سجل خاللها ستة أهداف.
ناغاتوموالذي  يوتو  الياباني  إغــفــال  يمكن  وال 
اســتــمــر لــثــمــانــي ســـنـــوات مــــع  تــشــيــزيــنــا، إنــتــر 

ميالن لعب فيها 186 مباراة سجل خاللها 
تسعة أهداف وتوج بلقب كأس ايطاليا.

ويبرز في القائمة أيضا االسترالي مارك 
الواسعة  التجربة  صاحب  بريشيانو 
ـــى تــســعــة مـــواســـم مع  الــتــي امـــتـــدت ال
فيها  لعب  التسيو  باليرمو،  بــارمــا، 

250 مباراة سجل خاللها 31 هدفا
ــيــابــانــي كــيــســوكــي هــونــدا  ويـــعـــد ال
صــاحــب بصمة مــؤثــرة مــع ميالن 
فـــي املـــواســـم الــثــالثــة الــتــي قضاها 
ولعب فيها 81 مباراة، أحرز خاللها 

تسعة أهداف وتوج بلقب السوبر.
ــقــائــمــة الــــكــــوري الــجــنــوبــي  وتـــضـــم ال
اهن جونغ هوان والياباني تاكايوكي 
مــــوريــــمــــوتــــو واالســــــتــــــرالــــــي فــيــنــس 
ـــــيـــــابـــــانـــــي شـــونـــســـوكـــي   غـــــريـــــال وال

ناكامورا. 

12 A L S A B A H  N E W S P A P E R
Sun. 31 . May. 2020 Issue No. 4833 2020 31

ٔاكــــــد مــــــدرب مــنــتــخــب الــنــاشــئــني، 
الـــتـــدريـــبـــات  ٔان  مـــحـــمـــد،  عــــمــــاد 
ُبعد مستمرة  واالجــتــمــاعــات عــن 
لـــالعـــبـــي املــنــتــخــب مـــنـــذ انــتــشــار 

جائحة كورونا وحتى آالن. 
وقال محمد: ”عملنا مع الجهاز الفني 
عــلــى جــمــع الــتــدريــبــات املــتــواصــلــة مــنــذ ثالثة 
ٔاشـــهـــر عـــلـــى“ٔاقـــراص مــدمــجــة“ ســتــقــدم ٕالـــى 
اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خالل االجتماع 

املقبل».
يـــومـــيـــا،  مـــســـتـــمـــرة  الــــتــــدريــــبــــات  ”ان  ــــــــّني:  وب

وكـــــذلـــــك املـــــحـــــاضـــــرات الـــفـــنـــيـــة والـــتـــوعـــويـــة 
 مــــــع الـــــالعـــــبـــــني بــــحــــضــــور الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 

املساعد عن ُبعد“.
واشار محمد ٕالى: ”ٔان جميع الالعبني يطبقون 
بحذافيرها  منازلهم  فــي  اليومية  الــتــدريــبــات 
ــتــزام بــقــرارات  تحت ٕاشــــراف املــدربــني، مــع االل
خلية أالزمة الطبية بعدم التواجد في أالماكن 

واملالعب املكتظة».
وفـــي نــهــايــة حــديــثــه، قـــال عــمــاد مــحــمــد: ”إن 
الـــتـــدريـــبـــات عــنــوانــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى الــلــيــاقــة 
قــدر االمــكــان عن  البدنية لالعبني، وابــعــادهــم 
حال  فــي  تامة  بجاهزية  ليكونوا  التجمعات، 

عودة التدريبات الجماعية».

وقـــــال درجــــــال ان الـــــــوزارة لــديــهــا 
رؤية مستقبلية من خالل تشريع 
قــــانــــون الـــريـــاضـــة املــــوحــــد، الــــذي 
يــضــم فــي فــقــراتــه قــوانــني االنــديــة 
الرياضية،  واالتحادات  الرياضية، 
ـــلـــجـــنـــة  ــــلــــجــــنــــة االوملــــــبــــــيــــــة، وال وال
الباراملبية، فضال عن تعديل قانون 
وزارة الشباب والرياضة، مبينا ان 
لديها رؤيــة هي االخرى  الحكومة 
والشبابي  الرياضي  العمل  بشأن 
ــــرواد، وارجـــو مــن نــواب  وقــانــون ال

الشعب املساعدة بشأن 
قــــانــــون االســـتـــثـــمـــار 

السيما  الرياضي، 
ـــــــــــــعـــــــــــــراق  ال ان 
يـــــــمـــــــر بـــــــظـــــــروف 

اقــــتــــصــــاديــــة صـــعـــبـــة، ويــــجــــب ان 
يتحول القطاع الرياضي الى قطاع 
مختلط فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة ومــن 
ثـــم يــتــحــول الــــى الــقــطــاع الــخــاص، 
ويــتــزامــن ذلــك مــع انــشــاء املحكمة 
 الــريــاضــيــة كــواحــدة مــن املــشــاريــع 
املــســتــقــبــلــيــة. واضـــــاف الـــوزيـــر ان 
شريحة الشباب في العراق تشكل 
الــســكــان  مــن  بــاملــئــة   65 مانسبته 
الى 30 مليون  وتترواح مابني 25 
اعـــــادة بنائهم  شــخــص ويــتــوجــب 
وتـــأهـــيـــلـــهـــم، ومـــســـؤولـــيـــتـــنـــا 
كبير   لــوجــود خطر  كبيرة 
يهدد هذه الشريحة، وعلى 
بالقطاع  االهــتــمــام  الــدولــة 
ـــــي والــــعــــمــــلــــيــــة  ـــــشـــــبـــــاب ال

الـــتـــربـــويـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والــــصــــحــــيــــة وبــــقــــيــــة الـــــخـــــدمـــــات، 
لبناء  مــهــمــة  الــقــطــاعــات  هـــذه  وان 
والبرامج،  الخطط  واعــداد  االنسان 
الـــوزراء في  وسأطلب من مجلس 
جــلــســتــه املــقــبــلــة اعـــــداد خــطــط مع 
بــاالعــتــبــار خصوصية كل  االخـــذ 
محافظة، واللجنة املقترحة تتألف 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة،  وزارات  مــــن 
الــــعــــالــــي، والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة، 
والــثــقــافــة، والــصــحــة والــبــيــئــة، وكل 
وزارة تضع برامجها وتنفذها من 
وبــاشــراف وزارة  خــالل مالكاتها 
العمل  ليكون  والــريــاضــة،  الشباب 
مــتــكــامــًال واملــخــرجــات تسهم في 

دفع عجلة التقدم الى االمام.     
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بناية صغيرة في شارع حيفا جمعت نخبة من مختلف االعمار لبحث 
اصــدار صحيفة جديدة في نيسان من العام 2003 واملفرح ان معظم 
الزمالء والزميالت الذين عملت معهم في مجلة الف باء التي رأت النور 
اول مرة في الثاني والعشرين من ايار عام 1968 منذ بداية التسعينيات 
حتى نيسان 2003 يشكلون العمود الفقري لالصدار املزمع انطالقه 
العاني وفــالح املشعل  انـــذاك ومــن بــني تلك االســمــاء املستشار حسن 
اللطيف وفــالح  عــبــد  واكــثــم  البيضاني ومــاهــر فيصل  الــســتــار  وعــبــد 
الخطاط وغانم حسن وتركي كاظم جودة واسراء وهديل غانم وسعد 
والراحل  الهاللي  الزهرة  الراحل عبد  هادي وحسن صاحب واملصور 

سيف الدين كاطع واخرون .
فــي مقر  ايضا  تــواجــدوا  اخــرى  فــي مطبوعات  العاملني  مجموعة مــن 
الــتــي اختير لها اســم ”الــصــبــاح“ بعد مــشــورة وتـــداول بني  الصحيفة 
الــرعــيــل االول بــقــيــادة رئــيــس تــحــريــرهــا وصـــاحـــب االمــتــيــاز الــزمــيــل 
اسماعيل زاير وضم الى جانب ما ذكرت اكرم علي حسني نائب رئيس 
من  والبقية  جليل  وخليل  العتابي  وعـــادل  الــلــه  عبد  وعـــادل  التحرير 
العاملني في اقسام عديدة مثل الترجمة والتحرير 

والفني والتصوير واالدارة واملطبعة .
اول قــســم ريـــاضـــي عــمــل فــــي“ الـــصـــبـــاح“ بـــدءا 
العام 2003 ضم  ايــار في  السابع عشر من  من 
كاتب هذه السطور والعتابي عادل وخليل جليل 
وحـــســـن صـــاحـــب وراقـــــــي هـــاشـــم ولـــــم نــخــتــص 
بــاملــوضــوعــات الــريــاضــيــة فــقــط فـــي بـــدايـــة االمـــر 
الــوزارات،  فقد كلفنا بمتابعات محلية في اروقــة 
فضال عن االنشطة االخرى ومع افراد صفحتني 
في  بطولة  اول  واقمنا  اليومي  الحصاد  تنوع  لنا 
العراق بعد مرحلة التغيير بكرة السلة بمشاركة 
انــديــة متقدمة فــي قــاعــة نـــادي االعــظــمــيــة ورعــت 
” الــــصــــبــــاح“ مـــنـــافـــســـات بـــاملـــصـــارعـــة لــلــفــئــات 
الــعــمــريــة عــلــى بـــســـاط نـــــادي الــصــلــيــخ ووزعـــنـــا 
ـــيـــة لـــلـــفـــائـــزيـــن واســـتـــضـــفـــنـــا شــيــخ  جــــوائــــز مـــال
املبدعني  الــراحــل عموبابا مــع نخبة مــن   املــدربــني 

في مقر الصحيفة .
اول مؤتمر رياضي بعد نيسان 2003 تكفلت صحيفتنا بتنظيمه في 
نادي العلوية بحضور وزارة الشباب واللجنة االوملبية واالعالم الرياضي 
ورؤساء االندية وخرج بتوصيات تدعم مسار العمل الرياضي وشهدت 
اروقــــة ( الــصــبــاح ) حـــــوارات ولـــقـــاءات ونـــــدوات واحـــتـــفـــاءات بــاالبــطــال 
بكرة  االوملــبــي  املنتخب  تكريم  اخــرهــا  تأسيسها  منذ  والشخصيات 

القدم املتأهل الوملبياد ريودي جانيرو في العام 2016 .
التــســتــوعــب هــــذه املــســاحــة ملـــســـات االحـــتـــضـــان والـــرعـــايـــة لــلــمــســيــرة 
البهي وسعيها  عبر مرصد صباحنا  بلدنا  في  والشبابية  الرياضية 
التي  رحلتها  طــوال  واملعنيني  الرياضي  الشارع  ثقة  وكسبها  للجديد 
بلغت عامها السابع عشر بجدارة وامامها الكثير من الحصاد املشرع 
لقطاف اخر يحظى بالتقدير واود ان اطبع على جبني اسرتها قبلة ثناء 

ومحبة وهم يتصدون ملهمة ليست سهلة أليس كذلك؟ 

2003

{

الال مباراة سجل خاللها 1
بلقب كأس ايطاليا.

ضا االسترالي مارك 
الواسعة  التجربة 
ســعــة مـــواســـم مع 
فيها  لعب  سيو 

الالخاللها 31 هدفا
ســوكــي هــونــدا 
الالثــرة مــع ميالن 
ة الــتــي قضاها 
ة، أحرز خاللها 

ي
الال

بلقب السوبر.
كــــوري الــجــنــوبــي 
ياباني تاكايوكي 
ــــتــــــرالــــــي فــيــنــس 
ي شـــونـــســـوكـــي 

على  ونــحــن  التطبيعية  يئة 
عــدتــهــم فـــي هــذه 

وتطبيق  ع 
العــتــمــاد 
صائيات 

نيني سيدفع هذا العمل املدربني الى السعي وطلب العلم
باستمرار ألنهم وبكل دورة علمية يدخلونها

يي

فأنها بــاخــر  او  بشكل  بالتدريب تتعلق
ســتــرفــع مـــن رصــيــدهــم الــكــمــي اثــنــاء
املفاضلة وتزيد من فرص حصولهم

على العمل.
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حذر املــــــــدرب كيكي ســــــــيتيني من الضــــــــرر الذي 
ســــــــيلحق بفريقــــــــه برشــــــــلونة، جــــــــراء رفــــــــع عدد 
التبديالت املســــــــموح بها في املباراة من ثالثة الى 
خمسة، مع استئناف منافسات الدوري اإلسباني 

لكرة القدم الشهر املقبل.
وأجاز االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس 
”إيفاب“ املعني بقوانني اللعبة، للمســــــــابقات التي 
تعاود نشاطها بعد فترة التوقف بسبب فيروس 
كورونــــــــا املســــــــتجد، الســــــــماح للفــــــــرق برفع عدد 

التبديــــــــالت خالل املباراة، ســــــــعيا لتفادي إصابة 
الالعبــــــــني بدنيــــــــا بعــــــــد توقفهم عن اللعــــــــب لفترة 

طويلة.
وســــــــتعود منافســــــــات الليغا اإلســــــــبانية في 11 
حزيران املقبل، بعــــــــد تعليقها منذ منتصف آذار 

بسبب تفشي وباء ”كوفيد- 19».
وقال ســــــــيتيني في حوار عبر االتصال املرئي مع 
مدربني متدربني ”التبديالت الخمســــــــة ســــــــتضر 
بنا، ألننا نصنع فارقا كبيرا في الدقائق األخيرة. 
اآلن، ســــــــيكون في تشــــــــكيلة خصومنا عدد أكبر 

من الالعبني املرتاحني بدنيا».
وســــــــتنطلق منافســــــــات الليغا بمباراة إشــــــــبيلية 

وريــــــــال بيتيــــــــس األربعــــــــاء 11 حزيــــــــران، على ان 
تقام في نهاية األســــــــبوع مباريات املرحلة الثامنة 

والعشرين (من أصل 38). 
وتأمل رابطة الدوري في انهاء املوســــــــم في نهاية 
أســــــــبوع 19-18 تمــــــــوز ، ما ســــــــيؤدي الى تكثيف 
ضغط املباريات على الفرق العشــــــــرين. وبحسب 
التقارير، ستقام مباريات بشكل يومي بني موعد 
االســــــــتئناف وحتى نهاية موســــــــم 2019-2020، 
علــــــــى ان يلعب كل فريق بمعــــــــدل مباراة كل ثالثة 

أو أربعة أيام.
ورأى سيتيني ان هذا الضغط سيزيد من مخاوف 

تعرض الالعبني لإلصابات.

وأوضح ”هذا عدد كبير من املباريات خالل فترة 
قصيــــــــرة. الحرارة (املرتفعة) ســــــــتؤثر على األداء 
واإلصابــــــــات. نأمل في ان يتســــــــبب األمر بضرر 

أقل مما نخشاه».
وتابع ”يمكن ان تسجل العديد من اإلصابات كما 
يحصــــــــل في أملانيا، ألننا أمضينا نحو شــــــــهرين 
جالســــــــني على الكنبــــــــة من دون اللعــــــــب. الحرارة، 
وخوض مباريات كل ثالثة أو أربعة أيام يمكن ان 

يؤثر على الالعبني».
وســــــــتكون الليغا ثاني بطولة كبــــــــرى في أوروبا 
تســــــــتأنف منافســــــــاتها بعد فترة التوقف بسبب 
كورونا، اذ ســــــــبقتها أملانيا الى ذلــــــــك اعتبارا من 

16 أيار. كما تعتزم إنكلترا وإيطاليا إعادة إطالق 
موسم الدوري املحلي، وذلك في موعدين مبدئيني 

هما 17 و20 حزيران تواليا.
ورأى ســــــــيتيني ان كرة القدم فــــــــي زمن ”كوفيد- 
19“، بما يتطلبه ذلك من إقامة املباريات من دون 
جمهور، والقيــــــــود املفروضة على طريقة احتفال 
الالعبني أو جلوســــــــهم الى مقاعد البدالء، ”غريبة 

بعض الشيء».
ويتصدر برشــــــــلونة حامل اللقب في املوســــــــمني 
املاضيــــــــني، ترتيــــــــب الــــــــدوري اإلســــــــباني بعد 27 
مرحلــــــــة، بفارق نقطتــــــــني فقط عــــــــن غريمه ريال 

مدريد.

طرح مفوض رابطة دوري كرة الســــــــلة األميركي 
للمحترفني آدم ســــــــيلفر على األندية، تاريخ 31 
تموز املقبل موعدا الستئناف املنافسات املعلقة 
منذ آذار بســــــــبب فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد، 

بحسب تقارير صحافية.
وأوردت صحيفــــــــة ”لــــــــوس انجليــــــــس تايمز“ ان 
ســــــــيلفر طرح هذا املوعد خالل اتصال جماعي 
مع مالكــــــــي األندية .وعلقت منافســــــــات الدوري 
منذ 11 آذار بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير 
العــــــــب فريق يوتــــــــا جــــــــاز بـ“كوفيــــــــد- 19“. وال 
تزال الرابطة تعمل على ســــــــيناريوهات مختلفة 
ملحاولــــــــة العودة.وبحســــــــب التقاريــــــــر املتداولــــــــة، 

عرضت الرابطة اســــــــتكمال منافســــــــات املوسم 
املنتظم (خاضت معظم األندية قبل التعليق نحو 
65 مباراة من أصل 82)، واالنتقال بعد ذلك الى 
األدوار االقصائيــــــــة ”بالي أوف“ التي تشــــــــارك 

فيها 16 من األندية الـ30 في الدوري.
ونقلت“لــــــــوس أنجليس تايمــــــــز“ عن مصادر لم 
تســــــــمها، ان األنديــــــــة التي فقــــــــدت فرصة التأهل 
الى الـ“بالي أوف“ (أي لن تتمكن حســــــــابيا من 
احتالل أي من املراكز الثمانية األولى في كل من 
املنطقتني الشرقية والغربية)، ال تحبذ استكمال 
املوســــــــم، وتعد ان ذلك ســــــــيكون بــــــــال طائل من 
وجهــــــــة نظرها.وأوردت الصحيفة ان هذه األندية 

”قطعا ال تريد العودة الى اللعب».
في حني ان االقتراحات األخرى، تشــــــــمل تعديل 
صيغة ما تبقى من الدوري. وعلى سبيل املثال، 

يتم التداول باقتراح خوض 20 فريقا منافســــــــة 
وفق نظام نهائيــــــــات كأس العالم، على ان يكون 
الدور األول منهــــــــا بمثابة الــــــــدور األول للـ“بالي 
أوف“. ويقــــــــوم طــــــــرح آخر على عــــــــودة ما يصل 
الى 22 فريقــــــــا (أي الفرق التــــــــي ضمنت التأهل 
الــــــــى الـ“بالي أوف“ وأخرى ال تزال لديها فرصة 
حجــــــــز مقعدهــــــــا)، من أجــــــــل خــــــــوض مباريات 
تحســــــــم بموجبها املراكز الثمانية األولى في كل 
منطقة، على ان يتم بعد ذلك خوض منافســــــــات 
اســــــــتطلعت  التقارير،  أوف».وبحســــــــب  الـ“بالي 
الرابطــــــــة آراء مدربي الفرق، ووجدت ان 53 باملئة 
يحبذون عودة الدوري بمشاركة 16 فريقا فقط 
(أي تلــــــــك التي تحتل املراكــــــــز املؤهلة الى األدوار 
االقصائيــــــــة)، واعتبار املوســــــــم املنتظم منتهيا 

وخوض الـ“بالي أوف“ فقط.

اقتــــــــرب ناديــــــــا إنتــــــــر ميــــــــالن اإليطالي 
الفرنســــــــي،  وباريــــــــس ســــــــان جرمان 
من االتفاق على بــــــــدل مالي مخّفض 

تقدر قيمته االجمالية بـ57 مليون 
يورو، لبقاء مهاجم األول 

ماورو  األرجنتيني 
مــــــــع  إيــــــــكاردي 
الثاني  الفريــــــــق 
يدافــــــــع  الــــــــذي 
عــــــــن ألوانه على 

ســــــــبيل اإلعــــــــارة، 
تقاريــــــــر  بحســــــــب 

صحفية.
إيــــــــكاردي (27 عامــــــــا)  وانتقــــــــل 

الــــــــى نــــــــادي العاصمة الفرنســــــــية في 
أيلول 2019 على ســــــــبيل اإلعارة، بعد 

أشــــــــهر من عالقــــــــة متوترة مــــــــع النادي 
اللومباردي، وتراجع دوره في التشكيلة 
في عهد املدرب الجديد أنطونيو كونتي، 
بيــــــــد ان األرجنتيني ثّبــــــــت حضوره في 
ســــــــان جرمان، وسجل 21 هدفا في 30 
مباراة في مختلف املسابقات مع النادي 
الفرنســــــــي، قبل تعليق منافســــــــات كرة 
القــــــــدم منتصف آذار املاضي بســــــــبب 
وتتويج  املســــــــتجد،  كورونــــــــا  فيروس 

الفريق بطال للدوري.
وأشــــــــارت تقارير صحفية في اآلونة 
األخيــــــــرة الى ان ســــــــان جرمان، وفي 
ظــــــــل التبعات املاليــــــــة لـ“كوفيد - 19“ 

على أنديــــــــة كرة القــــــــدم، وتأثيرها على القيمة الســــــــوقية 
لالعبني، ســــــــعى الى خفض كلفــــــــة التعاقد الدائم مع 

إيكاردي، والتي كانت تقدر بـ70 مليون يورو.
وكشــــــــفت شــــــــبكة ”ســــــــكاي إيطاليــــــــا“، ان 
الفريقني باتا على وشــــــــك إعالن اتفاق 
تعاقــــــــد ثابت إليكاردي مع ســــــــان 
األخير  لقاءه  يدفع  جرمان، 
مبلــــــــغ 50 مليون يورو 
انتقــــــــال،  كبــــــــدل 
إليهــــــــا  تضــــــــاف 
من  ماليني  سبعة 
الحوافز واملكافآت.

الشــــــــبكة  وأشــــــــارت 
ان ســــــــان  الــــــــى  اإليطاليــــــــة 
جرمان، ســــــــعى الى حســــــــم مسألة 
إيكاردي ســــــــريعا، الســــــــيما وان املدة 
الزمنية لتفعيل خيار شراء عقده من 

إنتر تنتهي اليوم األحد.
من جهتها، أوردت صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنســــــــية، ان مباحثــــــــات الفريقــــــــني 
بشــــــــأن الالعب ”تتقدم بشكل جيد، 

وقد تحسم في الساعات املقبلة».
وأشارت الى ان بدل االنتقال االجمالي 
ســــــــيكون ”ما دون 60 مليون يورو، 

بما يشمل الحوافز واملكافآت».
ورأت الصحيفــــــــة ان احتفاظ ســــــــان 
الخطوة  وهــــــــي  بإيــــــــكاردي،  جرمان 
التــــــــي كانت متوقعة إلــــــــى حد كبير، 
يعنــــــــي عمليــــــــا نهايــــــــة مســــــــتقبل 
املهاجم األوروغوياني إدينســــــــون 

كافاني مع الفريق.

صّنفت مجلة فوربس األميركية 
السويســــــــري روجيــــــــه فيــــــــدرر 
الرياضــــــــي األعلــــــــى دخــــــــال في 
العالم، مع إيرادات ســــــــنوية تبلغ 
106,3 ماليــــــــني دوالر أميركي، 
ليصبح أول العب كرة مضرب 
يحتل صدارة هذه الالئحة منذ 

اطالقها عام 1990.
وتقــــــــدم السويســــــــري البالغ من 
العمر 38 عامــــــــا، وحامل الرقم 
القياسي في عدد ألقاب الغراند 
سالم (20)، من املركز الخامس 
”فوربــــــــس“  تصنيــــــــف  فــــــــي 
الــــــــى الصدارة في  للعام 2019، 
املجلة  الحالي.وأشــــــــارت  العــــــــام 
األميركية الى ان إيرادات فيدرر 
قبــــــــل اقتطاع الضرائــــــــب، بلغت 
6,3 ماليــــــــني دوالر من الجوائز 
املالية من الدورات، و100 مليون 

من عقود الرعاية والتسويق.

وبات فيدرر، بحســــــــب فوربس، 
ثاني رياضي ال يزال ناشــــــــطا، 
يجمــــــــع 100 مليــــــــون دوالر من 
عقــــــــود الرعاية في عــــــــام واحد، 
بعد أسطورة الغولف األميركي 

تايغر وودز.
أســــــــتاذ  عــــــــن  املجلــــــــة  ونقلــــــــت 
اقتصــــــــاد الرياضــــــــة في جامعة 
كاليفورنيــــــــا ديفيد كارتر قوله، 
ان العالمــــــــة التجاريــــــــة لفيــــــــدرر 
”أصلية، ولهــــــــذا يقوم القادرون 
علــــــــى تحمل كلفــــــــة االرتباط به 

(تسويقيا)، باملفاخرة بذلك».
وتقــــــــدم فيدرر فــــــــي التصنيف 
الجديــــــــد على النجــــــــم البرتغالي 
كريســــــــتيانو رونالــــــــدو، العــــــــب 
يوفنتــــــــوس اإليطالي، والذي بلغ 
مجمــــــــوع إيراداتــــــــه 105 ماليني 
دوالر.لكن علــــــــى عكس فيدرر، 
يحصــــــــل رونالدو علــــــــى غالبية 
مدخوله مــــــــن العقد الذي يربطه 
بناديــــــــه، والــــــــذي قدرته فوربس 

بنحو 60 مليون دوالر.
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الالـــالن اإليطالي  ـــ ـــ ــتــــــــر ميـــ
الفرنســــــــي،  جرمان 

مخفض ضضــــــدل مالي ّ
ــبـ57 مليون  بالية 

م األول 
و

يــــــــر

(27 عامــــــــا)  ي
صمة الفرنســــــــية في 

ســــــــبيل اإلعارة، بعد 
ي

ة متوترة مــــــــع النادي 
جع دوره في التشكيلة 
جديد أنطونيو كونتي، 

ي

ــــني ثبــــــــت حضوره في ّ

سجل 21 هدفا في 30 
ف املسابقات مع النادي 
عليق منافســــــــات كرة 
ذار املاضي بســــــــبب 
وتتويج  املســــــــتجد،   

ري.
صحفية في اآلونة 

ي

ســــــــان جرمان، وفي 
ي

ــلـ“كوفيد - 19“  لــــــة 

م
لالعبني، ســــــــعى الى خفض كلف
ددإيكاردي، والتي كانت تقدر
وكشــــــــفت شــــــــبكة ”س
الفريقني باتا على
تعاقــــــــد ثابت
جرمان
مب

و
اإليطا

جرمان، ســــــــعى
إيكاردي ســــــــريع

الزمنية لتفعيل خ
إنتر تنتهي اليوم
من جهتها، أورد

ي

الفرنســــــــية، ان م
بشــــــــأن الالعب
وقد تحسم في
وأشارت الى ان ب
ي

ســــــــيكون ”ما د
بما يشمل الحو
ورأت الصحيفــــ
بإيــــــــكا جرمان 

التــــــــي كانت متو
يعنــــــــي عمليــــــ
املهاجم األور

ي

كافاني مع ال
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برنامجان عامليان
نـــحـــو 150 مــشــروعــًا  ورغــــــم وجــــــود 
لــتــطــويــر لــقــاحــات حــــول الـــعـــالـــم، تمت 
املـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــجـــني األملـــانـــي 
والــبــريــطــانــي مـــن بـــني خــمــس تــجــارب 
ســـــريـــــريـــــة فــــقــــط عــــلــــى الـــــبـــــشـــــر. فــي 
بــريــطــانــيــا، مــن املــقــرر أن تــتــم تجربة 
يعتمد  محتمل  لــقــاح  مــن  جــرعــة  أول 
الشمبانزي  فيروس موجود في  على 
أكسفورد  جامعة  فــي  متطوعني  على 
ذلــك، منح معهد  الخميس.في غضون 
التنظيمية  الهيئة  األملــانــي،  إيــرلــخ  بــول 
األخضر  الضوء  البالد،  في  املختصة 
األربــــعــــاء الجــــــراء تـــجـــارب اولـــــى على 
مــتــطــوعــني بـــاســـتـــخـــدام لـــقـــاح شــركــة 
"بــيــونــتــيــك" الـــتـــي مــقــرهــا فـــي مــايــنــز 
واملــرتــبــطــة بمختبر فــايــزر األمــيــركــي.
وســتــشــمــل تــجــربــة أكـــســـفـــورد، الــتــي 
متطوعني   510 جينر،  معهد  يديرها 
أعمارهم بني 18و55 عاما في  تــراوح 
املرحلة األولــى.وقــّدرت مديرة األبحاث 
ســارة غيلبرت أن لديها فرصة نجاح 

بنسبة 80 باملئة.
ــــى تــطــويــر مــلــيــون  ويــســعــى املــعــهــد إل
جرعة من اللقاح بحلول أيلول لتوزيعه 

في أسرع وقت بعد املوافقة عليه.
جــزًءا  أكسفورد  جامعة  تجربة  وتعد 
مــــن جـــهـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــدولــــة فــي 
فريق  الجمعة  مــنــذ   يــقــوده  بريطانيا، 

عمل حكومي.

"تجربة بيونتيك"
فــي أملــانــيــا، قـــال معهد بـــول إيــرلــخ إّن 
تمثل  بيونتيك  تــجــربــة  عــلــى  مــوافــقــتــه 
"خطوة مهمة" في جعل اللقاح "متاحا 

في أقرب وقت".
واوضــح انــه في املرحلة األولــى، سيتم 
تـــــراوح  مـــتـــطـــوع ســلــيــم  تــلــقــيــح "200 
بينما  ســـنـــة"،  و55   18 بـــني  أعــمــارهــم 
الـــثـــانـــيـــة  املــــرحــــلــــة  تـــشـــهـــد  يـــمـــكـــن أن 
مــــشــــاركــــة مـــتـــطـــوعـــني يـــنـــتـــمـــون إلـــى 

مجموعات عالية املخاطر.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
بــيــونــتــيــك أوغـــــور شــاهــني فـــي مؤتمر 
"في  ستبدأ  االخــتــبــارات  إن  صحافي 
نهاية نيسان". وتوقع أن تجمع الشركة 
البيانات األولى بحلول "نهاية حزيران 

أو بداية تموز".

واعربت بيونتيك ان تحصل مع فايزر 
قريبا  التنظيمية  الجهات  موافقة  على 
ــلــقــاح نــفــســه فـــي الـــواليـــات  الخــتــبــار ال

املتحدة.

الحياة الطبيعية
لقاحات معتمدة  أي  ليس هناك حاليا 
أودى  ـــــذي  ال  ،(19  – (كـــوفـــيـــد  ملــــرض 
بــأكــثــر مـــن 170 ألــــف شــخــص حــول 

العالم وأصاب أكثر من مليونني.
جديد  لقاح  تطوير  أن  الخبراء  ويقدر 
سيستغرق مــا ال يقل عــن 12إلـــى 18 
شــهــرا.واألســبــوع املــاضــي، قــال األمــني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
إن تــوافــر الــلــقــاح هــو الــشــرط الــوحــيــد  

إلعادة "الحياة الطبيعية" إلى العالم.
بيونتيك  تجارب  عن  النظر  وبصرف 
املــوافــقــة على ثالث  وأكــســفــورد، تمت 
تجارب سريرية أخرى على البشر في 
جميع أنحاء العالم منذ منتصف آذار، 
مــع أولـــى الــخــطــوات مــن قــبــل مطورين 
صــيــنــيــني وأمـــيـــركـــيـــني. وافــــقــــت بــكــني 
من  تطويره  تــم  لقاح  تجربة  أول  على 
قبل أكاديمية العلوم الطبية العسكرية 
املــــــدعــــــومــــــة مـــــــن الـــــجـــــيـــــش وشـــــركـــــة 
كونغ  هونغ  في  الحيوية  التكنولوجيا 
آذار.بـــدورهـــا،  فــي 16  بــايــو  كانسينو 
األميركية  األدويــة  قالت شركة تطوير 
مــودرنــا إنــهــا بـــدأت اخــتــبــارات بشرية 
مع املعاهد الوطنية األميركية للصحة.
انوفيو  آخــر،  أميركي  بــدأ مختبر  كما 
لألدوية، ومقره في مدينة سان ييغو، 
البشرية  الــتــجــارب  مــن  األولـــى  املرحلة 

في 6 نيسان.
ورغم أشادة شركة بيونتيك بما سمته 
"برنامج التطوير العاملي" األربعاء، فإن 
البحث عن لقاح كان أيًضا سبًبا الثارة 

حساسية بني الدول.
والشهر املاضي، ذكر تقرير صحافي 
أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة حـــاولـــت شـــراء 
حقوق حصرية لألبحاث على لقاحات 

تقوم بها شركة أملانية هي كيورفاك.
ورغـــــــم نـــفـــي كــــيــــورفــــاك ومـــســـؤولـــني 
أمــيــركــيــني هـــذا االمـــــر، تــســّبــب تقرير 
الــصــحــيــفــة بــغــضــب فـــي بـــرلـــني، ودفـــع 
ـــتـــمـــايـــر  وزيــــــــــر االقــــــتــــــصــــــاد بــــيــــتــــر أل
ـــــى الـــتـــصـــريـــح بـــــأن "أملــــانــــيــــا لــيــســت  إل

 للبيع".

أمل طموح
البريطانية  أكــســفــورد  جامعة  وبـــدأت 
الخميس املاضي تجارب سريرية على 
للتحصني  تجريبي  لقاح  على  البشر 
معربة  املستجد،  كورونا  فيروس  من 
عــن أمـــل طــمــوح لــلــغــايــة فــي أن تجعله 
على  الستخدامه  الخريف  فــي  متاحًا 
املتحدة  األمم  تعّد  واسع.وبينما  نطاق 
اللقاح الطريقة الوحيدة املمكنة للعودة 
إلـــى "الــوضــع الــطــبــيــعــي"، هــنــاك سبعة 
أبـــحـــاث مـــن بـــني نــحــو مــئــة فـــي الــوقــت 
السريرية  التجارب  الحالي في مرحلة 
على البشر، وفق جامعة لندن سكول 
مديسني.  تروبيكال  أنــد  هايجني  أوف 
تـــحـــظـــى أبــــحــــاث جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 
أعلن  وقد  البريطانية  الحكومة  بتأييد 
وزير الصحة مات هانكوك أن التجارب 

على متطوعني بشر بدأت الخميس.
وقـــبـــل اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــعـــمـــوم عــن 
بأنه  بما وصفه  أشــاد  الفيديو،  طريق 
"تـــطـــور واعـــــــد"، مـــشـــددا عــلــى أنــــه في 
األوقات العادية يحتاج األمر "سنوات" 
قبل الوصول إلى مثل هذه املرحلة من 
الــبــحــث.شــمــلــت الــتــجــربــة الــتــي أجــراهــا 
مــعــهــد جــيــنــر فـــي جــامــعــة أكــســفــورد، 
لتقييم  املصممة  األولــى  مرحلتها  في 
ســـالمـــة الـــلـــقـــاح وفــعــالــيــتــه، مـــا يصل 
منهم   551 تلقى  متطوعًا   1112 إلــى 
التجريبي، والنصف  اللقاح  جرعة من 
عشرة  سيتلقى  وهميًا.  لقاحًا  اآلخــر 
مـــــشـــــاركـــــني جــــرعــــتــــني مــــــن الــــلــــقــــاح 

التجريبي بفاصل أربعة أسابيع.
يــــقــــدر فــــريــــق الــــبــــروفــــيــــســــورة ســــارة 
النجاح بنسبة 80 %  جيلبرت فرص 
إنتاج  على  البحث  بــمــوازاة  وسيعمل 
مــلــيــون جـــرعـــة مــنــه ســتــكــون مــتــاحــة 
بــحــلــول أيـــلـــول، لــتــوزيــعــهــا عــلــى نطاق 
واســـــع فـــي الــخــريــف فـــي حـــالـــة نــجــاح 
التجربة.لكن الِفرق التي تجري األبحاث 
تقول على املوقع املخصص لها إن هذه 
الخطة "طموحة جدًا" ويمكن أن تتغير.
ـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  وقـــــــــال مـــــديـــــر ال
احتمال  إن  ويــتــي  كــريــس  البريطانية 
أو عــالج فعال "في  لقاح  إلــى  التوصل 
أعتقد  تمامًا...  الحالية ضعيف  السنة 
في  واقعيني  نكون  أن  علينا  أنــه يجب 
هذا الصدد - سيتعني علينا االعتماد 

والتي  أخـــرى،  اجتماعية  تــدابــيــر  على 
من  الــكــثــيــر  ستسبب  الــحــال  بطبيعة 

اإلرباكات".

ة مجازفة ماليَّ
وقالت نيكوال ستونهاوس أستاذة علم 
الفيروسات الجزيئية في جامعة ليدز 
انتظار  عـــدم  ستراتيجية  اخــتــيــار  إن 
اإلنتاج  األولــى قبل بدء  املرحلة  انتهاء 
هي "رهان" غير مضمون من املنظور 
فرانس  لوكالة  أوضحت  لكنها  املــالــي. 
برس أن الرهان ضروري "في الوضع 

الحالي".
يـــعـــتـــمـــد الــــلــــقــــاح الـــــــذي أعـــــــده بــاحــثــو 
أكــســفــورد عــلــى فــيــروس غـــدي مــعــّدل 
يصيب قردة الشمبانزي. وهو يسمح 
"بتوليد استجابة مناعية قوية بجرعة 

واحــــدة ولــيــس فــيــروســًا قــــادرًا على 
الـــتـــكـــاثـــر.. ومــــن ثـــم ال يــمــكــن أن 

يــســبــب عـــــدوى مــســتــمــرة لــدى 
الفرد امللقح". 

وهــــــذا يــجــعــلــه "أكــــثــــر أمـــاًنـــا 
لألطفال واملسنني" واملرضى 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمـــراض 

كامنة مثل داء السكري.
بــعــد تــعــرضــهــا لــالنــتــقــادات 

بسبب إدارتها لألزمة، شكلت 
نهاية  البريطانية في  الحكومة 

األســـبـــوع املــاضــي "فــرقــة عمل" 
لتنسيق جــهــود األبــحــاث والــقــدرة 

عــلــى إنـــتـــاج لـــقـــاح عــلــى نـــطـــاق واســـع 
بمجرد توفره، أنى كان مصدره.

الــذي تجريه  البحث  أيضًا  وهــي تدعم 
ويأمل  لندن  كوليدج  إمبريال  جامعة 
القائمون عليه ببدء التجارب السريرية 
لقاح  البحث على  في حــزيــران. ويقوم 

يعمل بطريقة مختلفة.
قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش األسبوع املاضي إن إيجاد 
لقاح هو السبيل الوحيد املمكن لعودة 
العالم إلى "الحياة الطبيعية"، داعيًا إلى 

تسريع مشاريع األبحاث الجارية.

أفضل السيناريوهات
مــن جــانــبــهــا أعــلــنــت الــوكــالــة الصحية 
التابعة لالتحاد األوروبي أن لقاحا ضد 
(كوفيد – 19) سيكون جاهزا خالل 
سنة "في أفضل السيناريوهات"، وذلك 

حاليا  املتوافرة  املعطيات  الــى  استنادا 
عــن األبـــحـــاث الـــجـــاريـــة.وقـــال مــســؤول 
ــبــيــولــوجــيــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــحـــة ال
واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري 
في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "نرى 
لــقــاح جاهز  يــكــون هــنــاك  إمكانية ألن 
للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى 

كل شيء كما هو مخطط له".

خطى حثيثة في روسيا
يقوم علماء روس في معهد أبحاث في 
أولي  أنفسهم بنموذج  موسكو بحقن 
املستجد،  كورونا  فيروس  للقاح ضّد 
متبعني نهجًا غير اعتيادي ولكّنه ينم 

ــــــلــــــتــــــقــــــدم عــــن طــمــوح  ل

العاملي إليجاد عالج ضد  السباق  في 
الجائحة.

البحثي  غماليا  معهد  مدير  يــتــردد  ال 
اإلفصاح  في  غوينتسبورغ  ألكسندر 
عــــن أنـــــه حـــقـــن نــفــســه بـــلـــقـــاح يــحــمــلــه 
يـــنـــطـــوي  مــــــعــــــٍد. وال  غــــيــــر  فــــــيــــــروس 
املخالفة  الطريقة،  استخدامه مثل هذه 
لــلــبــروتــوكــوالت املـــعـــتـــادة، ســـوى على 
الرغبة في تسريع العملية العلمية قدر 
اإلمــكــان مــن أجـــل إكــمــال االخــتــبــارات 

اإلكلينيكية على البشر في الصيف.
فـــقـــد عــــبــــرت روســـــيـــــا بـــــوضـــــوح عــن 
رغــبــتــهــا فـــي أن تـــكـــون مـــن بـــني أولـــى 
الــــدول، إن لــم تكن األولــــى، فــي تطوير 
الذي أودى بحياة  الفيروس  لقاح ضد 

مــا ال يــقــل عــن 360 ألـــف شــخــص في 
جميع أنحاء العالم.

وبرنامج معهد غماليا هو مجرد واحد 
من مشاريع عدة ُعرضت على الرئيس 
ـــنـــفـــذ الـــبـــرامـــج 

ُ
فـــالديـــمـــيـــر بــــوتــــني. وت

األخرى ضمن شراكات بني القطاعني 
العام والخاص أو تشرف عليها وزارة 

الدفاع. 
وقـــد ذهـــب الــعــديــد مــن املــســؤولــني إلــى 
إنتاج  يمكن  بــأنــه  لبوتني  التأكيد  حــد 
متجاوزين  الصيف،  نهاية  قبل  لــقــاح 
فــي وعـــودهـــم مــا تــطــمــح إلــيــه عــشــرات 
ـــجـــاري الــعــمــل عــلــيــهــا في  املـــشـــاريـــع ال
الصني والواليات املتحدة وأوروبا. ومع 
ذلك، تعبر بعض األصوات عن تخوفها 

من الخلط بني السرعة والتسرع.
وفي هذا اإلطار، نددت الجمعية الوطنية 
ملـــــؤســـــســـــات الــــبــــحــــث اإلكـــلـــيـــنـــكـــي 
بتجارب معهد غماليا باعتبارها 
ا ألسس البحث 

ً
ا صارخ

ً
"انتهاك

اإلكلينيكي والقانون الروسي 
واملعايير الدولية" بضغط من 

السلطات الروسية.

سباق "مقلق"
ـــي زفــــيــــريــــف،  وقــــــــال فـــيـــتـــال
ـــني فــــي مــعــهــد  أحـــــد املـــســـؤول
للقاحات  الــعــام  ميتشنيكوف 
بالقلق  أشعر  "إنني  واألمــصــال 
لــقــاح بحلول  بــإنــتــاج  الــوعــود  إزاء 
أنــا ال  أيــلــول... إنــه يذكرني بالسباق، 

أحبذ ذلك".
االقـــتـــصـــاديـــة  الــــرهــــانــــات  أن  شــــك  وال 
كــبــيــرة جـــدًا ســــواء بــالــنــســبــة لــروســيــا 
تسببت  أن  بعد  العالم  دول  لسائر  أو 
الــجــائــحــة تــقــريــبــًا بــشــل االقــتــصــادات 
العاملية من جراء اإلغالق الذي استمر 
أشهرًا الحتواء الوباء.ويرى العديد من 
املسؤولني أن التوصل إلى لقاح وحده 
سيفتح الطريق أمام العودة إلى الحياة 

الطبيعية.
إذ  بهيبة روسيا.  األمــر كذلك  ويتعلق 
عهد  في  العلمي  البحث  قطاع  هر 

ُ
اشت

االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــأنــه واحــــد من 
الـــعـــالـــم وال ســيــمــا عبر  األفـــضـــل فـــي 
تــمــكــنــه مـــن إنـــتـــاج 1,5 مــلــيــار جــرعــة 
لــقــاح ســاهــمــت عــلــى وجـــه الخصوص 
فــي الــقــضــاء على الــجــدري فــي العالم. 
لــكــن الــبــحــوث الــطــبــيــة الـــروســـيـــة، مثل 
العديد من القطاعات األخــرى، شهدت 
انهياًرا تاًما في التسعينيات.وكان من 
بني أشهر معاهد البحث مركز فكتور 
بالريادة  للفوز  اليوم  الذي يطمح  العام 
فــي الــتــوصــل إلـــى لــقــاح ضــد فــيــروس 
كــورونــا وهــو يــقــوم لــذلــك بتنفيذ عدة 
مــشــاريــع بما فــي ذلــك بــاالشــتــراك مع 

شركات خاصة. 
ـــــقـــــول  ولــــــــكــــــــن املـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة، كـــــــمـــــــا ي
ألــكــســنــدر لــوكــاتــشــيــف، مـــديـــر معهد 
الطبية،  للطفيليات  مارتسينوفسكي 
الــروســي يكافح  الــبــحــث  أن  فــي  تكمن 
مـــن أجــــل االنـــتـــقـــال مـــن املــخــتــبــر إلــى 
الرغم من جودة  الحقيقي، على  العالم 
األبـــحـــاث األســـاســـيـــة الــعــالــيــة وكـــفـــاءة 
: "ال أعرف لقاًحا 

ً
العلماء.ويشرح قائال

واحًدا (جديًدا) أنتجته روسيا بكميات 
كبيرة واستخدمت منه أكثر من مليون 
جرعة، في حني أننا يمكننا عند مثل 
(فعالية)  تقييم  فقط  املستويات  هــذه 

اللقاح" على املدى الطويل.
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 * سننطلق مــن ســــؤال عـــام هـــو: هــل املــعــرفــة 
شيء يمكن تجديده باستمرار؟

 - أمــيــل إلـــى اســتــعــمــال كلمة ”اكــتــســاب“ حني 
نـــتـــحـــدث عــــن املـــــعـــــارف، بــيــنــمــا اخــــتــــار كــلــمــة 
”تــــجــــديــــد“ حـــــني نــــكــــون بــــصــــدد تــشــخــيــص 
”الــــوعــــي“ املـــواكـــب الكــتــســاب املــــعــــارف، وفــي 
كثيرة،  أشــيــاًء  نــجــدد  أْن  نتوخى  العمر  رحــلــة 
بدءًا بنشاطنا اليومي، وانتهاًء بلحظة شبابنا، 
نسمي ذلــك الطموح دومــًا ”تــجــديــدًا“، هــل هو 

كذلك في العمق؟
 من 

ً
ال أتــصــور ذلــــك، فــنــحــن قــد نــطــيــل فــصــال

فترة  ونــؤجــل  النشاط،  طاقة  فــي  ونمد  العمر، 
االستقالة من عمٍل مــا، وفــي كل هــذه األفعال 
أي  بعد“،  ”املــا  لوقت  وندخرها  طاقتنا،  نوفر 
حني تضحى عصية ونــادرة، والشيء الوحيد 
التعريفات  لــهــذا مــن  الـــذي يتجدد هــو وعــيــنــا، 
الدقيقة لـ: ”التجديد“، ذلك الذي يقرن تجلياته 
أي  واملجتمع،  والفضاء  والتاريخ  الزمن  بوعي 

ة ما. شروط اللحظة ضمن حاضنة اجتماعيَّ

 * هل ما زلت تكتب بشغف البدايات ذاته؟ 

 - أعتقد أنني تصالحت مع إيقاع الكتابة، بعد 
اللغة واملعارف واملفاهيم،  سنوات من معاركة 
وأعني بالتصالح، هنا، القدرة على االنصراف 
ثابت،  برنامٍج  وفــق  الكتابة، وزمنها،  إلــى فعل 
تـــمـــّحـــل أســـبـــاب  أو  تـــلـــكـــؤ،  أو  دونــــمــــا رهــــبــــة، 
للتأجيل، أو سعي لتعمق ال يفضي في النهاية 
إلـــى نتيجة، الــكــتــابــة عــمــل بـــ“الــيــد“ و“الــذهــن“ 
معًا، وهو ال يقبل املماطلة أو توخي االكتمال، 
 بــمــراجــعــة دائــمــة وتصحيح 

ٌ
 مــتــصــل

ٌ
إنـــه فــعــل

متكرران،  صياغة  وإعـــادة  ومــحــو  مسترسل 
ة ضــرورة إلنجاز  واالنتهاء إلى حصيلة يوميَّ
 فال مجال لتحقيق املواظبة. فقرتان 

ّ
تراكم، وإال

أو حتى بضعة أسطر، عبر مسار من القراءات 
ـــــة، المـــتـــالك أنــويــة  ـــة، عــمــلــيــة ضـــــروريَّ الـــيـــومـــيَّ
التركيب  إعـــادة  فــي  تفيَد  أْن  يمكن  ة،  تحليليَّ
والصوغ، لكْن ال مناص منها، هي التي تشكل 
بانتظامها ما يمكن نعته بالشغف، هنا يحلو 
لي أْن أجيَب بأنَّ شغفي الكتابي هو اليوم أكبر 
وأنضج من لحظة البداية، ال سيما حني يكون 
شغف الكتابة مقصودًا به أيضًا شغب البحث 
الــرؤيــة واكتساب مــزيــٍد من  والــقــراءة وتطوير 

املعارف.

 * تنوع في كتاباتك بني حقول السرد والفكر 
ــفــن املــعــاصــر، ملــــاذا هــذا  والـــصـــورة واألدب وال

التنويع الكبير والتداخل في االختصاصات؟

اليوم  النقدي  التحليل  ممارسة  أنَّ  أعتقد  ال   - 
تفترُض ذلك الصفاء التام في الحقل املرجعي، 
املعاصر،  النقدي  النظر  إنجازات  أهم   من 

َّ
لعل

ة  والتحليليَّ ــة  الــنــظــريَّ للمحصالت  اســتــثــمــاره 
ــــة في  املــتــحــقــقــة فـــي حــقــول الــــدراســــات األدبــــيَّ

مقاربة عدٍد كبيٍر من النصوص والخطابات، 
مـــــــن الـــــحـــــقـــــل الـــــديـــــنـــــي إلـــــى 

حــقــول الــســيــاســة 
ــــــــــتــــــــــواصــــــــــل،  وال
واإلشــــــــــــــــهــــــــــــــــار، 
والـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
ـــــــتـــــــشـــــــكـــــــيـــــــل  وال

ـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا،  وال
فــنــحــن فـــي الــنــهــايــة 

أنظمة  على  نشتغل 
حقول  وعلى  خطاب، 
ــــة، لــهــا تــجــلــيــات  رمــــزيَّ

مـــتـــعـــددة، لـــكـــْن دعــنــي 
أبـــّســـط األمــــر أكــثــر في 

مـــا يــتــعــلــق بــعــمــلــي، فقد 
انــطــلــقــت فـــي الــبــدايــة من 

ــة ســعــت لكي  رؤيـــة بــالغــيَّ
أفــٍق  إلــى  تدريجيًا  تتحول 

بــجــوهــٍر منسجٍم  جــمــالــي، 
ـــــٍد، كــــــــان ولـــعـــي  ومـــــتـــــســـــان
التصوير  أنظمة  بكل  القديم 

ة،  وأجناسه ووسائله التعبيريَّ
والخطابات املقترنة به، حافزًا 

إلصـــــدار عـــــدٍد مـــن الـــدراســـات 
املـــراوحـــة بــني حـــدود الــرمــزيــات 

ة وتجليات املعنى األدبي والفني، قبل أْن  السرديَّ
أنحاَز تدريجيًا لنوٍع من الدراسة املقارنة، التي 
تسعى لفهم الرواية من خالل الفن، والسينما 
مــن خــالل الـــروايـــة، والــفــن املــعــاصــر مــن خالل 
املفاهيم  من  عــدٍد  مراجعة  أي  الكتابة،  مفهوم 
ــة في  التي باتت ثابتة عن معنى األدب واألدبــيَّ
صــالتــهــمــا بــالــبــصــري، بــمــا هـــو تــعــبــيــر فــنــي، 
بــــاألدب  املـــعـــاصـــر  إنَّ وعــيــنــا  يــــوم  قــلــت ذات 
ــة يقتضي إدراكـــــًا جــديــدًا  الــبــصــريَّ وبــالــفــنــون 
االستعمال  هــذا  فــي  فالكتابة  الكتابة؛  بمعنى 
للمعنى،  ابتكاري  وضــع  واالستعاري،  املنزاح 
خارج نطاق الخطاب األحــادي، ونقل للمواقف 
اللغة دائمًا في  التي ال تفي بها  واألحاسيس، 

التعبير األدبي.

 * يــمــضــي اإلنـــســـان فـــي طــريــقــه الــتــراجــيــدي 
إلــى خــســارة إمكانية الــحــوار مــع اآلخـــر، حتى 
فـــي عــاملــنــا االفـــتـــراضـــي، الـــــذي يــحــتــوي على 
الكاذبة  والتلفيقات  واألكــاذيــب  األقنعة  ماليني 
والـــــخـــــادعـــــة، هــــل انـــفـــلـــتـــت حــــبــــال الـــتـــواصـــل، 

وانقطعت إمكانية الحوار؟

 بني 
ً
تــقــابــال نــفــتــرض  أْن  أنـــه ينبغي  أظـــن   - ال 

الــحــوار من جهة واألكــاذيــب واألقنعة والخداع 
ثــانــيــة، فــهــي مــالمــح ملتبسة ببنية  مــن جــهــة 
ـــم تــكــن مـــن ضــمــن قــــواعــــده؛ ال  ــــحــــوار، إْن ل ال
يــمــكــن افـــتـــراض الــــبــــراءة والـــصـــدق دومـــــًا في 
األفــراد  بــني  املمكنة  أو  القائمة،  الــحــوارات  نظم 
املحاوالت  األمــر منذ  والجماعات، وإال النتهى 
 في 

َ
أْن نمثل ة، يمكن  إلــى قطائع حتميَّ األولــى 

ة الحديثة للحوار بني الدول،  هذا السياق باآلليَّ
ة،  الديبلوماسيَّ البالغة  وهي 

لخلق  فــي عمقها خــطــاٌب يسعى دومـــًا  فــهــي 
ـــلـــدول مـــع أصـــدقـــائـــهـــا ومــع  عـــالقـــات مــتــزنــة ل
الحوار مستمرًا  ثم جعل  أيضًا، ومن  أعدائها 
حتى في أحلك لحظات الصراع أو الحرب، حتى 

يمكن االنتهاء لحلول. 
ة هي لغة ال تقول الحقائق فقط  لغة الديبلوماسيَّ
وإنما تنهض على األكاذيب واملزاعم والخياالت 
كل خطاب  عمق  في  لكن  املنقوضة،  والعهود 
ديبلوماسي ثمة حقيقة ال يمكن الحياد عنها 
تغليف  يتم  لهذا  البلد وسيادته،  هي مصلحة 
لتبدو  األقنعة  بشتى  املصالح  تلك  عن  الــدفــاع 
الحوار  في مفردات مستساغة ولينة وجذابة، 
بني األفراد والجماعات ال يخلو من هذا الصراع 
ـــة،  ـــــذي تــتــحــكــم فــيــه مــصــالــح ورغــــائــــب ذاتـــيَّ ال
صادمة  غير  مهذبة،  بلغة  لتحقيقها  نتوسل 
ة، من هنا فإنَّ الحوار قد يبدو مرادفًا  وال عدائيَّ
للخداع لكنَّ هذا االستنتاج ال يسيء في النهاية 
الحوار  إلــى مضمونه، ما دام  إلــى وظيفته وال 

نافذًا ومتحققًا ومنتهيًا إلى محصالت.

 * في اعتقادك، في ظل الوضع الراهن النتشار 
يطغى  رافقه من سلوكات جديدة  وما  الوباء، 
نــعــيــش لحظة  االنـــغـــالق والـــخـــوف، هــل  عليها 

نهاية االنفتاح؟

 - يــمــكــن أْن نــتــحــدث عــن كــونــنــا نــعــيــش زمنًا 
(الفوبيا)،  ة  الرهابيَّ السلوكيات  إلنتاج  مثاليًا 
املــنــاقــضــة لـــالنـــفـــتـــاح، الـــتـــي ســتــنــعــكــس على 
ــفــردي  املــعــرفــة واإلبـــــــداع، وكــــذا عــلــى الـــوعـــي ال

املحدود بالعام وباملحيط واملجتمع. 
ففي الخطاب التحذيري من الوباء املنجم اليوم 

ة  والبصريَّ املكتوبة  الــنــصــوص  عــشــرات  عبر 
تحتاج  بما هو صفة مجردة،  الخوف  يتجلى 
السلوك  إلــى  لتنتقل  ة،  العمليَّ تجلياتها  لبيان 
”الــحــذر“، و“الـــحـــاذق“ و“الــحــكــيــم“، وســرعــان 
إلى  الــوبــاء  من  التحذيري  الخطاب  يخلص  ما 
صــيــاغــة مـــعـــادالت تـــتـــواءم والــتــمــثــل الـــفـــردي 
ــة، فــيــوجــد الــفــرد فــي مقابل  لــلــغــريــزة الــفــطــريَّ
الجماعة، والبيت والداخل في مقابل الخارج، ثم 
النزوع االجتماعي، والحدود  العزلة في مقابل 
فـــي مــقــابــل االخــــتــــالط، مـــع إعــــــادة الــنــظــر في 
إنسانية  دومــًا سجية  اعتبر  الــذي  ”االنفتاح“ 
التطور، بحيث يضحى  صائبة وأساسية في 
الــــداخــــل املــــعــــزول واملـــنـــغـــلـــق لـــلـــفـــرد املــحــتــرم 
املنفتح  الجماعي  الــخــارج   لــلــحــدود، أســلــم مــن 

واملتساند. 
قبل سنوات وتحديدًا سنة 2010، ألقى املفكر 
الفرنسي ريجيس دوبري محاضرة في البيت 
الفرنسي- الياباني في طوكيو، نشرت بعد ذلك 
في كتيب صغير صدر عن مؤسسة (تيريي) 
تناول  الــحــدود“،  مديح  ”فــي  بعنوان  بباريس، 
فيها بتفصيٍل شديد جدوى استمرار التشبث 
بـــالـــحـــواجـــز املــــوروثــــة بـــني األقــــطــــار والـــبـــلـــدان 
والجغرافيات والتي اتخذت مظاهر شتى، من 
األسوار إلى األسالك الشائكة والكثبان الرملية 
مــعــتــبــرًا أنـــه ال يــوجــد الـــيـــوم مـــن ”فـــكـــرة تفنت 
والوصول  الــحــدود  نفي  من  غباًء  أكثر  الغرب 
 إلـــــى عـــالـــم ال داخــــــل وال خــــــارج مــــنــــه“، حــيــث 
معادلة  للديمقراطية  األخــيــرة  الصيغة  تشكل 

لهذا العام الفاقد للحصانة. 
فــي هـــذا الــكــتــاب تــحــديــدًا سنعثر عــلــى معنى 
”الخوف على األسلوب“ وتبجيل االنغالق لكي 
الواحد  الــصــوت  إلــى صياغة  العالم  ينتهي  ال 

والصيغة الواحدة.

* نبقى في نطاق زمن الوباء، يالحظ أنَّ األدب 
أصبح ثانويًا قياسًا إلى املوسيقى والتلفزيون 
باملعنى  األدب  تــأثــيــر  مـــن  بــقــي  كـــم  ــفــيــلــم،  وال
املأثور، وإلى أي مدى يستطيع أْن يصمد بوجه 

الخطاب املرئي واملسموع؟

 - مـــا قـــد يــنــطــبــق عــلــى األدب هــنــا قـــد ينطبق 
مأخوذة  اللحظة  باتت  حيث  الــفــن،  على  حتى 
بــالــخــطــابــات املــنــتــجــعــة واملــحــتــضــنــة مـــن قبل 
الوسائط  تلك  االجتماعية،  التواصل  وســائــط 
ذاتــهــا الــتــي تحفل بــاملــواد ذات الــجــوهــر الهش 
الشهرة،  وتأميم  لالنتشار  والساعي  واملثير، 
ـــة إلـــى  بـــإخـــراجـــهـــا مــــن خــاصــيــتــهــا الـــنـــخـــبـــويَّ
العموم، هنا يمكن أْن نتحدث أساسًا عن نزعة 
ة،  الكالسيكيَّ للجماليات  مناهضة  ة  استهالكيَّ
ة،  ة أو فنيَّ ومناهضة للقواعد، سواء كانت أدبيَّ
من  نــمــٍط  إلــى  مكتوبة،  أو  ة  مرئيَّ أو  مسموعة 
التعبير مــنــزاح عــن األنــســاق املــتــواتــرة خــارج 
تمييزًا  أضــع  دعني  لكن  االفتراضي،  الفضاء 
مــن نـــوٍع آخـــر هــنــا، إذ مــن املــمــكــن أْن نتحدث 
داخـــــل الــفــضــاء االفـــتـــراضـــي عـــن اســتــرســاٍل 
نـــخـــبـــوي ضـــيـــق لـــتـــعـــبـــيـــرات مــــا قـــبـــل املــيــديــا 
تداول 

ُ
ة، إذ ت ة، في الوسائط االجتماعيَّ التفاعليَّ

ة  ة والفلسفيَّ الروايات والدواوين والكتب النقديَّ
ــة  الــعــلــوم اإلنــســانــيَّ والــتــصــانــيــف املختلفة فــي 
ة، في صيغة ”بي. دي. إف“، وهي  واالجتماعيَّ
ة املقرصنة - في  بطبيعة الحال، الصيغة الرقميَّ
الغالب - للكتب املطبوعة، التي نتداولها ورقيًا 
خارج الشبكة، كما نجد عددًا ال حصر له من 
ة التي  األفالم واملسرحيات واألعمال املوسيقيَّ
على  أو غير مشروع  تــتــداول بشكٍل مشروع 
الشبكة، لكن باملوازاة معها نجد ما ال حصر له 
ة واألعمال  ة وروائيَّ من الكتابات املسماة شعريَّ
ترتجلها مئات  ة،  ة وموسيقيَّ املسماة تشكيليَّ
ــة أو املــزيــفــة، في  الــحــقــيــقــيَّ الــبــروفــايــالت  آالف 
و“الــروائــي“  ”الشاعر“  صفات:  لتأميم  سعٍي 
و“الــــــفــــــنــــــان“ و“الــــســــيــــنــــمــــائــــي“ و“الـــــنـــــاقـــــد“ 
و“الفيلسوف“، ما يفقد األشياء رمزيتها في 
النهاية، ويوهم بأننا على مشارف نهاية أخرى 
من النهايات املتزاحمة على أبواب العالم اليوم.

 * صـــــدر لــــك قـــبـــل شـــهـــريـــن كـــتـــاب ”الــــرســــام 
والـــروائـــي: الـــصـــورة وإنـــتـــاج األثـــــر“، هــل تعده 
إصــــــدارًا غــيــر مــحــظــوظ لــتــزامــن تــوزيــعــه مع 
املعارض  وتــوقــف  الصحي؟  الحجر  إجــــراءات 

ة؟ والندوات الثقافيَّ

 - أعتقد أنَّ حظوظ الكتب ال تتصل بسياقات 
تنطوي  بما  وإنما  أساسًا،  وتوزيعها  نشرها 
عليه من مقومات االنتشار والتأثير واستثارة 
القراء، وكتابي األخير لم يكن سيئ الحظ في 
تقديري، فقد صدر في شهر شباط من السنة 
البيضاء  الـــدار  مــعــرض  مــع  بــالــتــزامــن  الحالية 
أودعته  إذ  قياسي،  زمــن  في  والنشر،  للكتاب 
لـــدى الــنــاشــر فــي أواخــــر شــهــر تــشــريــن األول 
املــاضــي، وفــي هــذا السياق أنــا ممنت للصديق 
الثقافي للكتاب  الكردي صاحب املركز  بسام 
على املجهود الذي بذله ليكون الكتاب متوفرًا 
في معرض البيضاء، وقد كتبت عنه في األيام 
الــقــلــيــلــة املــاضــيــة مـــقـــاالت عــــدة، وخــصــص له 
املغربية،  التلفزية  القنوات  إحــدى  في  برنامج 
القصد أنه ليس كتابًا مظلومًا وال سيئ الطالع، 
بل أعتقد أنه سيكتب له عمران، ما قبل الحظر، 
وما بعده، إذ أجلت نــدوات كانت ستلتئم عنه 
ة إلى وضعها  إلى ما بعد عودة األنشطة الثقافيَّ

الطبيعي.

 * ســــؤال أخــيــر: هــل هــنــاك كــتــٌب تــرجــع إليها 
؟ وما هي العناوين التي رافقتك في عزلة 

ً
عادة

الحجر الصحي؟

الــعــادة إال إذا كنت   - ال أعيد قـــراءة الكتب فــي 
املمتدة  القراءة  أتحدث هنا عن  سأكتب عنها، 
أعيد  الــنــهــايــة، لكني  إلــى  األولـــى  الصفحة  مــن 
ة من  قراءة مقاطع أو فصول لضرورات بحثيَّ
مراجع بعينها، أعود إليها كلما استحضرتها 
فــي ســيــاقــات التحضير ملــا أكــتــبــه مــن بحوث 
ومقاالت، في هذا السياق يمكن أْن أذكر كتاب: 
”الــكــلــمــات واألشـــيـــاء“ مليشيل فــوكــو، وكــتــاب: 
”املـــرئـــي والـــالمـــرئـــي“ ملــيــرلــو بــونــتــي، وكــتــاب: 
”الــنــظــرة واالعــتــقــاد“ لــرونــي ريــلــش، و“حــيــاة 
الصورة وموتها“ لريجيس دوبــري، فهي 
أكثر الكتب التي أعود ملراجعة 
بـــعـــض فـــقـــراتـــهـــا 
ـــهـــا،  وفـــصـــول
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مــــــوضــــــوعــــــة 
دومـــــــــــــــًا عـــلـــى 
مــــكــــتــــبــــي، أمـــــا 
ــــــكــــــتــــــب الـــــتـــــي  ال
طــالــعــتــهــا كــامــلــة 
خـــــــــــــالل شـــــهـــــري 
الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
فــــــــــهــــــــــي: ”قـــــــافـــــــلـــــــة 
اإلعــــــــــــــــدام“ لــــبــــهــــروز 
قــــمــــري، وهــــــي ســيــرة 
ــــاإلعــــدام في  مــحــكــوم ب
ســــجــــون طـــــهـــــران غـــــداة 
ـــة، وروايـــة  الــثــورة اإليـــرانـــيَّ
”املتحف الضائع“ لستيف 
بـــــــيـــــــّري (بــــالــــفــــرنــــســــيــــة)، 
و“مـــذكـــرات جـــورج حــبــش“، 
دوكـــــيـــــروس:  اودي  وكـــــتـــــاب 
ــــفــــن املـــعـــاصـــر“  ”مـــخـــاتـــلـــة ال

ة). (بالفرنسيَّ

 

باتك بني حقول السرد والفكر 
ــفــن املــعــاصــر، ملــــاذا هــذا  دب وال

والتداخل في االختصاصات؟

اليوم  النقدي  التحليل  ممارسة 
الحقل املرجعي،  اصفاء التام في
املعاصر،  النقدي النظر  جازات 
ي ي

ة والتحليليَّ ةةــة  َّ الــنــظــريَّ ــــت  َّ الالحصال
ــــة في  ــــحــقــول الــــدراســــات األدبــــيَّ َّ

يٍر من النصوص والخطابات، 
ـــــديـــــنـــــي إلـــــى ل

ٍ

ســة 
ل،
ر،

ـــا 
ــل

يـــا، 
هــايــة 

نظمة 
حقول 
جــلــيــات 

دعــنــي 
كــثــر في 
ي

مــلــي، فقد 
بــدايــة من 
ســعــت لكي
أفــٍق إلــى  يًا 
ي

منسجٍم
ٍ

ٍهــٍر
كــــــــان ولـــعـــي 

ٍ ٍ

التصوير  ظمة
ي

ة،  ةةائله التعبيريَّ َّ
ترنة به، حافزًا 

مـــن الـــدراســـات 
حـــدود الــرمــزيــات 

ـــي مـالالـالمــح ملتبسة ببنية  فــهـ ثــانــيــة،  ـيـيمــن جــهــة 
ـــم تــكــن مـــن ضــمــن قــــواعــــده؛ ال  ل ــــحــــوار، إْن ْال

يــمــكــن افـــتـــراض الــــبــــراءة والـــصـــدق دومـــــًا في 
م إ

األفــراد   
ي

بــني ـنيـنياملمكنة  أو  القائمة،  الــحــوارات  نظم 
املحاوالت  األمــر منذ  والجماعات، وإال النتهى 
في 

َ
أن نمثل ْة، يمكن  إلــى قطائع حتميَّ ةةاألولــى  َّ

ة الحديثة للحوار بني الدول،  السياق باآلليَّ ةةهذا َّ
ة، الديبلوماسيَّ ةةغة  َّ الالالبال وهي

نــتــحــدث عــن كــونــنــا نــعــيــش زمنًا  ْ- يــمــكــن أن

(الفوبيا)،  ة  ةةالرهابيَّ َّ السلوكيات  إلنتاج  مثاليًا 
ـــــــة لــــالنـــفـــتـــاح، الـــتـــي ســتــنــعــكــس على  ــاملــنــاقــضـ
املــعــرفــة واإلبـــــــداع، وكــــذا عــلــى الـــوعـــي الــفــردي 

املحدود بالعام وباملحيط واملجتمع. 
ففي الخطاب التحذيري من الوباء املنجم اليوم 

مــعــتــبــرًا أنـــه ال يــوجــد الـــيـــوم مـــن ”فـــكـــرة تفنت 
والوصول  الــحــدود  نفي  من  غباًء أكثر  ًالغرب 
 إلـــــى عـــالـــم ال داخــــــل وال خــــــارج مــــنــــه“، حــيــث 
معادلة  للديمقراطية  األخــيــرة  الصيغة  تشكل 

لهذا العام الفاقد للحصانة. 
فــي هـــذا الــكــتــاب تــحــديــدًا سنعثر عــلــى معنى 

م

الالاالنغالق لكي  ”الخوف على األسلوب“ وتبجيل 
ي

ا
الواحد  الــصــوت  إلــى صياغة  العالم  ينتهي  ال 

الــع - ال أعيد قـــراءة الكتب فــي 
أتحدث هنا عن سأكتب عنها، 

ي

الــنــه إلــى  األولـــى  الصفحة  مــن 
أو فصول لضرو قراءة مقاطع
مراجع بعينها، أعود إليها كلم
فــي ســيــاقــات التحضير ملــا أك

ومقاالت، في هذا السياق يمكن
ي

”الــكــلــمــات واألشـــيـــاء“ مليشيل
يي

ـــــــــــي والــــالمـــرئـــي“ ملــيــرلــو ب ــــ”املـــرئ
”الــنــظــرة واالعــتــقــاد“ لــرونــي ر
الصورة وموتها“ لريجيس
أكثر الكتب التي
بـــع

ا
ط
خــ
الــــح
فــــــــــه
اإلعـــــــــ

قــــمــــري
مــحــكــو
ســــجــــون
الــثــورة اإل

”املتحف الض
ييبـــــــيـــــــّري (بـــ
و“مـــذكـــرات

اودي وكـــــتـــــاب 
”مـــخـــاتـــلـــة الــــف
ة). ةة(بالفرنسيَّ َّ
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ـــبـــصـــراوي  وعـــــن ذلـــــك قـــــال ال
ـــــصـــــبـــــاح، "الــــكــــثــــيــــر مــن  ــــــ "ال ل
الـــنـــاس يــحــبــون االبـــقـــاء على 
حيواناتهم األليفة بعد موتها 
لتحنيطها وبذلك  إلّي  فيأتون 
منازلهم  فــي  بــهــا  يحتفظون 
 كــــمــــنــــظــــر جــــمــــيــــل وذكــــــــــرى

 أجمل".
حّنط البصراوي قرابة الثالثة 
آالف حيوان طيلة هذه السنني 
وصار يعرضها للبيع بعدما 
التمس إعجاب الكثيرين بهذه 
الـــفـــكـــرة، فــمــحــنــطــاتــه تــالقــي 
الحيوانات  مقتني  بني  رواجــًا 

ومحبيها.
وأضاف البصراوي "استغرق 

بني الثالثة الى الستة ايام في 
عــمــل الــطــيــور حــســب نــوعــهــا 
فالخطوة االولى هي نزع جلد 
الطير والذي يكون رقيقا جدًا 
ــتــعــامــل مــعــه بــحــذر  ويـــجـــب ال
ومــــــن بـــعـــدهـــا تــــأتــــي مــرحــلــة 
بــمــادتــي"الــبــوركــس  التجفيف 
ـــــم صـــنـــاعـــة  ـــــني"، ث ـــــفـــــرمـــــال وال
قياسات  أســاس  على  الهيكل 
والقطن،  مــن"االســالك  الطائر 
امـــــــــا تــــحــــنــــيــــط الـــــحـــــيـــــوانـــــات 
الـــــــــصـــــــــغـــــــــيـــــــــرة فــــــيــــــحــــــتــــــاج 
ــــــى االربــــعــــة  بــــــني  الــــيــــومــــني ال

 ايام".
مع  الــبــصــراوي  مهدي  تعامل 
العديد من الطيور والحيوانات 

اال ان أغلى نوع قام بتحنيطه 
هــو طــائــر مــن الــكــويــت والـــذي 
تبلغ قيمته مايقارب السبعني 
مليون ديــنــار عــراقــي، فضال 
عــــــن أغــــــــــرب االنــــــــــــــواع مــنــهــا 
الطيور"االسترالية واالفريقية" 
الــنــوادر جدًا  والتي تعتبر من 

بحسب قوله.

ـــــا ال  وأوضــــــح الـــبـــصـــراوي "ان
أتـــعـــامـــل مــــع الـــصـــيـــد الــجــائــر 
للحيوانات، فهذا فعل إجرامي 
أحـــنـــط  انـــــنـــــي  إال  ومـــــــحـــــــّرم، 
وعلى  امليتة  الــحــيــوانــات  فقط 
حــســب طــلــب الــزبــائــن، فضال 
عــن تــعــاونــي الــدائــم مــع بعض 
تــجــار الــطــيــور الــذيــن يقدمون 

العراق والبصرة ألحصل  الى 
في  منها  نفق  مــا  على  منهم 

الطريق".
ــــنــــاس بـــشـــكـــل كــبــيــر  يـــقـــبـــل ال
عــلــى مــهــدي الـــبـــصـــراوي من 
داخل وخارج العراق ايضًا ملا 
للتحنيط من اثارة وتميز على 

حد تعبيره.

العامة  الفنون  دائـــرة  اختتمت 
الثقافة  وزارة  تشكيالت  أحد 
والــســيــاحــة واآلثــــار األســبــوع 
املــاضــي دورتــهــا لتعليم فن 
النحت بالتعاون مع الدكتور 
برنامج  احــمــد عبر  ايــهــاب 

 . zoom
املـــحـــاضـــرة  تــضــمــنــت  اذ 
تــــعــــلــــيــــم طـــــريـــــقـــــة نـــحـــت 
بمشاركة  الوجه  مالمح 
وبــواقــع  238 شــخــصــًا 
ثـــــــــــالث مــــــحــــــاضــــــرات 
خــــــــــــــــالل االســــــــــبــــــــــوع 
 ملــــــدة  ســـاعـــة واحـــــدة

 للمحاضرة.
املـــديـــر الـــعـــام لــدائــرة 
ــــعــــامــــة  الــــــفــــــنــــــون ال
الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــلـــي 
ان  قــــــــــــال:  عــــــويــــــد 

ــــــــدائــــــــرة وبــــســــبــــب فـــــايـــــروس  "ال
كــــــورونــــــا اعــــتــــمــــدت الــــتــــواصــــل 
افتتاح  عبر  الجمهور  مــع  الفني 
بشكل  النحت  فــن  لتعليم  دورة 
الكتروني بواقع ثالث محاضرات 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــدكـــتـــور ايــهــاب 
احمد عبد الرضا والكادر الفني 
وهـــــم " د.هـــيـــثـــم صــــبــــاح، ودانـــــا 
 مــــروان مـــبـــارك، وحــســني ايــهــاب

 احمد".
ــــــى ان هـــذه  إل تــــجــــدر االشـــــــــــارة 
تعلم  مجال  فــي  االولـــى  التجربة 
فــــن الـــنـــحـــت بــشــكــل الــكــتــرونــي 

للدائرة. 
وقـــــــــد القـــــــــت تــــرحــــيــــبــــًا كـــبـــيـــرًا 
الـــــعـــــالـــــم  دول  مــــخــــتــــلــــف  مــــــــن 
ولــــــــكــــــــل االعـــــــــــمـــــــــــار وحــــقــــقــــت 
 فــــائــــدة كـــبـــيـــرة لــلــمــبــتــدئــني بــفــن

 النحت.

  

العراقي فريدة محمد علي  املقام  انتهت مطربة 
مـــن تــســجــيــل أغــنــيــتــني االولـــــى بــعــنــوان "ســـالم 

ـــقـــلـــب"، كـــلـــمـــات وألـــحـــان  ال
سالم الشامي والثانية 

"مــا انــســاك" كلمات 
وألـــــــحـــــــان صـــفـــاء 

الشرقي.
ومـــــــــــــــــــــــن جــــــهــــــة 
أخــــــــرى تــســتــعــد 
ـــلـــعـــودة  فــــــريــــــدة ل
الــى الــعــراق لتكون 

احـــــــــــــــد مــــــــدرســــــــي 
املــــــــــقــــــــــام الـــــــعـــــــراقـــــــي 

فــــــي مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات 
املــوســيــقــيــة، بــعــد غــيــاب دام اكــثــر مــن 20 عاما 
ـــعـــديـــد مــــن بـــلـــدان  تـــجـــولـــت مــــن خـــاللـــهـــا فــــي ال

 العالم.

3000
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دراســــــات 

أعــمــق وأكــثــر حيوية  للمشهد  املــعــايــشــة تمنحني رؤيـــة  أن  أعــتــقــد  ألنــنــي 
التي تقتصر على املعلومة والــقــراءة وحدها،  الــواقــع، مــن تلك  إلــى  وأقـــرب 
امــيــركــا، خاصة  فــي  اآلن  مــا يجري  لفهم  بأحد األصــدقــاء  فقد استعنُت 
متفّرغ  املتحدة منذ سنوات طويلة،  الــواليــات  في  الصديق مقيم  هــذا  وأن 
للعمل الفكري والنشاط املعرفي، غزير في الكتابة كثير الظهور في وسائل 
اإلعالم.ما أثار استغرابي في تداعيات مقتل الشاب األسود جورج فلويد 
املــتــاجــر وتخريب  العنف االجــتــمــاعــي ونــهــب  أعــمــال  أيـــام، ليس فقط  قبل 
تل الشاب األسود، بل تكّرر 

ُ
املنشآت، الذي ساد مدينة مينيا بوليس حيث ق

السيناريو نفسه، على نحو ممل وثقيل بحرفيته، وبالخطوات ذاتها دون 
أثار حيرتي وسؤالي، ودفعني ملحاورة أكثر من صديق  تغيير، وهذا ما 

يعيش في اميركا، أو قريب من واقعها الحياتي والثقافي.
والتخريب  العنف  أعمال  أن  وجــدُت  الخاص،  ألرشيفي  بسيطة  بمراجعة 
اعتداء  بفعل  1992م، حصلت  عــام  انجليس  لــوس  اجتاحت  التي  والنهب 
الشرطة على املواطن األسود رودني كينج، حتى اشتهرت انتفاضة لوس 
ُسّرب  أن  بعد  كينج،  رودنــي  بحوادث  االحتجاجية،  االجتماعية  انجليس 

الشريط املصّور الذي أظهر قساوة اعتداء الشرطة على رودني!
 ذلك ما حصل تمامًا في لويزيانا عام 2014م بقتل الشرطة للمواطن 

ُ
مثل

األســــود ألــتــون ستيرلينغ، واألهـــــّم مــن ذلـــك كــيــف تـــطـــّورت واقــعــة إطــالق 
الـــشـــرطـــة الـــنـــار عــلــى املــــواطــــن األســــود 
أعــمــال احتجاجية  إلـــى  بـــــراون،  مــايــكــل 
فــــي فـــيـــرغـــســـون مــــيــــســــوري، تــرافــقــت 
كــســابــقــاتــهــا مـــع أعـــمـــال عــنــف وســطــو 
اشتعلت  نفسها  بالخطوات  وتــخــريــب. 
االضطرابات في ميسوري عام 2015م، 
املراهق  الشاب  الشرطة  اعتقلت  أن  بعد 
األسود فريدي جراي، وإصابته بعموده 
الــفــقــري عــلــى نــحــو قــاتــل أودى بحياته 
بعد أسبوع من االعتقال. وهو ما حصل 
تــمــامــًا دون انــقــطــاع قــبــل ذلــــك وبـــعـــده، 
بلوغًا إلى مقتل املواطن األســود جورج 
فلويد خنقًا وبقسوة تحت ضغط ركبة 
الــشــرطــّي األبــيــض، واشــتــعــال انتفاضة 
تداعياتها  زالـــت  مــا  الــتــي  بوليس  مينيا 
مـــســـتـــمـــّرة. بــاخــتــصــار شـــديـــد يــتــكــّرر 
الــســيــنــاريــو نــفــســه وبــالــحــلــقــات ذاتــهــا؛ 
الشرطة  تقتل مواطنًا أسود على نحو فجيع وقاٍس، غالبًا بذريعة املطاردة 
تحت تهمة املخدرات أو السرقة، يصّور الفعل املشني، ثّم ينتشر، ليتحّرك 
العام وينفجر في نطاق ثالثية العنف والتخريب والسطو! نتحّدث  الرأي 
هنا عن الحوادث املشهورة، وإال فإن أي مراجعة مهما كانت بسيطة، فهي 
 على أن تأريخ اميركا لم يتحّرر قط من هذه املمارسات، حتى أذهلني 

ّ
تدل

أحد الدارسني األميركان للظاهرة، بمعلومة أفاد فيها أن الحياة في القارة 
االميركية تشهد يوميًا مقتل ثالثة مواطنني سود بفعل تجاوزات الشرطة 
وحوادث التمييز العنصري، لتكون الحصيلة أكثر من ألف ضحية خالل 
أن  ذلــك يحصل وســط مفارقات عجيبة، منها  أن  الــواحــدة!املــحــّيــر  السنة 
نسبة الشرطة السود تبلغ اآلن 40 ٪ من الشرطة في اميركا، وأن قيادات 
سياسية سوداء وصلت مواقع مهمة في اإلدارة االميركية كما حصل مع 
كولن باول وكوندا ليزا رايس، قبل أن يتّوج ذلك بالرئيس الرابع واألربعني 
الميركا باراك أوباما! ملاذا يحصل ذلك إذن ويتكّرر بالسيناريو نفسه؛ هل 
هو الغباء في دولة مراكز الفكر، أو العناد في دولة املؤّسسات، أم هي األزمة 
القيمية  فلسفتها  في  والخلل  االميركية،  للدولة  السياسي  األنــمــوذج  في 
واألخالقية وفي السياسة واالجتماع؟ بعد نقاش مع صديقي الكاتب املقيم 
، انتهى للقول نصًا: اميركا بئر عميقة من 

ً
في اميركا، طاف يمينًا وشماال

الصعب بلوغ قعرها!

توفي املمثل املصري حسن حسني في أحد مستشفيات القاهرة فجر 
أمس السبت عن عمر يناهز 89 سنة.وبحسب تقارير، فإنَّ الوفاة جاءت 
إثر أزمة قلبية تعرض لها الفنان الراحل.وولد حسني في القاهرة عام 

1931، وظهرت ميوله الفنية مبكرًا في املرحلة األولى من 
الفنية  حياته  املعروف  املمثل  األســاســي.وبــدأ  التعليم 

كانت  الجمهور  تعرفه على  بداية  لكن  املسرح،  في 
"أبنائي األعــزاء  التلفزيون من خالل مسلسل  في 
شكرًا" بطولة عبد املنعم مدبولي. وخالل مسيرته 
الــســيــنــمــائــيــة، عــمــل حــســنــي مع 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــنـــجـــوم، 
الشريف  نـــور  أبـــرزهـــم 
"الــكــرنــك"  فيلمي  فــي 
األتوبيس"،  و"ســواق 
وأحــــــمــــــد زكــــــــي فــي 
فـــــيـــــلـــــم "الـــــــــهـــــــــروب" 
و"زوجة رجل مهم".
كـــمـــا عـــمـــل مــــع عـــدد 
من  املخرجني،  أكبر  من 
وعاطف  خـــان،  محمد  بينهم 
الــــطــــيــــب، ورضــــــــــــوان الــــــكــــــاشــــــف.وكــــــان عــقــد 

انطالق  نقطة  العشرين  القرن  من  التسعينيات 
حسني إلى النجومية في عالم السينما واالنتشار 

املكثف ليتحول إلى عامل مشترك بني العديد من األفالم. 
إذ برع أيضا  الكوميديا،  ولم تقتصر موهبة حسني على 

ـــهـــروب"،  فــي أدوار كــبــار املــســؤولــني فــي أفـــالم "الـــبـــريء"، و"ال
و"زوجة رجل مهم"، عالوة على مجموعة من أدوار الشر.

 " "
.

وفــــــــاة  عــــــــن  بريطانيــــــــا،  فــــــــي  أعلــــــــن 
بحســــــــب  للبشــــــــرية  عميــــــــد  أحــــــــدث 
لألرقــــــــام  غينيــــــــس  موســــــــوعة 
 القياســــــــية، بعد صــــــــراع مع مرض

 السرطان.
ووفقا ألســــــــرته، توفي بوب وينت 
البالــــــــغ مــــــــن العمــــــــر 112 عامــــــــا 
شــــــــباط  في  والذي حاز 
أكبــــــــر  لقــــــــب   2020
رجل في العالم ســــــــنا، 
"بهدوء" أثناء نومه في 
 منزله صبــــــــاح الخميس
أســــــــرة،  املاضي. وقالت   
الســــــــابق  املــــــــدرس  وينت 
مقاطعة  مــــــــن  واملهندس 
هامبشــــــــاير في وســــــــط 
إنجلترا، "بأسف شديد، 
تعلن أســــــــرة ويتون وفاة 
حبيبنــــــــا بوب ويــــــــنت. لقد 
كان قــــــــدوة لنــــــــا. كان لديه 
وكان  الصداقات  من  العديد 
مرتبطــــــــة  مواضيــــــــع  يكتــــــــب 

بالسياسة والالهوت والبيئة وميادين أخرى حتى 
وفاته، كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة.

ولــــــــد وينت في يوركشــــــــير فــــــــي شــــــــمالي إنجلترا 
فــــــــي 29 اذار 1908، وهــــــــو واحــــــــد مــــــــن 7 أطفال، 
أبنــــــــاء مــــــــن  و25  أحفــــــــاد  و10  أوالد   3  ولديــــــــه 
 األحفاد.وحصــــــــل ويــــــــنت علــــــــى لقب أكبــــــــر رجل 
في العالم ســــــــنا بعدمــــــــا قام استشــــــــاري أمراض 
الشــــــــيخوخة فــــــــي موســــــــوعة "غينيــــــــس" لألرقام 

القياســــــــية روبرت يونغ، بالتأكد من وثائق والدته 
بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو 

واتانابي في وقت سابق من هذا العام.
وحاز ويــــــــنت على اللقب على الرغم من أن الجنوب 
أفريقي فريــــــــدي بلوم قال إنه احتفل بعيد ميالده 
السادس عشر بعد املئة هذا الشهر، غير أنه لم يتّم 
 التحقق من عمره بعد من لجنة "غينيس" لألرقام

 القياسية.

 قــــــــال متحــــــــف اللوفــــــــر فــــــــي باريس إنــــــــه يعتــــــــزم إعادة 
فتــــــــح أبوابــــــــه في الســــــــادس مــــــــن تمــــــــوز بعــــــــد الخطوات 
التــــــــي أعلنهــــــــا رئيــــــــس الــــــــوزراء إدوار فيليــــــــب لتخفيف 
فيــــــــروس بســــــــبب  املفــــــــروض  العــــــــام  العــــــــزل   قيــــــــود 
 كورونا.وقــــــــال املتحــــــــف الــــــــذي يــــــــزوره أكبــــــــر عــــــــدد من 
الجمهور في فرنســــــــا في بيان إّنه يتعــــــــّني على الزائرين 
حجــــــــز تذاكر قبل الســــــــماح لهــــــــم بالدخــــــــول وأن يتبعوا 
الفتات إرشــــــــادية في الداخل كما طلب منهم اســــــــتعمال 
الكمامات وتطبيــــــــق قواعد التباعــــــــد االجتماعي تحقيقا 
 "للحــــــــد األقصى من األوضاع األمنيــــــــة" عندما يأتون إلى

 مبانيه.

ان  قــــــــــــال:  العالم. النحت.عــــــويــــــد 

ي أحد مستشفيات القاهرة فجر
َّبحسب تقارير، فإنَّ الوفاة جاءت 

معام القاهرة  ل.وولد حسني في
ن من املرحلة األولى ي
ي ي

الفنية  حياته  ف 
ي

كانت  جمهور 
نائي األعــزاء 
الل مسيرته 

ي

حــســنــي مع 
ن الـــنـــجـــوم،

الشريف  ر 
"الــكــرنــك"  ي 
ألتوبيس"، 

ي

زكــــــــي فــي 
ـــــــهـــــــــروب" 
جل مهم".
مــــع عـــدد
من  جني، 
وعاطف 
عــقــد  ـان

انطالق  طة 
ما واالنتشار 

 العديد من األفالم. 
إذ برع أيضا  ميديا، 

ـــهـــروب"،   "الـــبـــريء"، و"ال
وعة من أدوار الشر.

يي

.

بريطانيـــــــ فــــــــي  أعلــــــــن 
للبش عميــــــــد  أحــــــــدث 

ي

غينيــــــــس موســــــــوعة 
القياســــــــية، بعد صـ

 السرطان.
ت ووفقا ألســــــــرته،
بالبالــــــــغ مــــــــن العم
والذي ح
2020

رجل في
"بهدوء"

ي

منزله ص
املاضي.  

املــــــــد وينت 
واملهندس
هامبشـــــــ
إنجلترا،
تعلن أســـ
حبيبنــــــــا ب
كان قــــــــدوة
ال من  العديد 
مواض يكتــــــــب 
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