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 بغداد/ نباأ م�صرق

ي�س����هد املجتمع العراقي زيادة وا�سحة 
يف اأع����داد املت�س����ولني املتواجدي����ن يف 
ويف  الرئي�س����ة،  والتقاطع����ات  الط����رق 
وق����ت توؤك����د وزارة الداخلي����ة اأن اأغلب 
هوؤلء وهم من الأطف����ال ينفذون اأوامر 
ت�س����در اإليه����م م����ن �س����بكات ومافي����ات، 
م�س����تمرة  حم����ات  اإىل  خ����راء  يدع����و 
بحقهم ي�سرتك فيها البحث الجتماعي؛ 
ه����ذه  تفاق����م  اأ�س����باب  عل����ى  للوق����وف 

الظاهرة.
ويق����ول عب����د احلاف����ظ اجلب����وري، ع����ن 
عاقات ال�سرطة املجتمعية، يف ت�سريح 
اإىل )امل����دى(، اإن "اأكرث من حملة توعية 
ح�س����لت ب�س����اأن املت�س����ولني واأو�ساعهم 

وكيفية مواجهة هذه الظاهرة".
"ا�س����تطاعًا  اأن  اجلب����وري،  وتاب����ع 

اأجرين����اه؛ للوق����وف على حاج����ة هوؤلء 
للم�س����اعدة، وهل هي حقيقية، اأما هناك 

ع�سابات ومافيات تقف وراءهم".
واأ�س����ار، اإىل ان "نتائج ما تو�سلنا اإليه 
اأظه����رت وج����ود �س����بكات تدي����ر ه����وؤلء 
املت�س����ولني، واأن اأجه����زة ق����وى الأم����ن 
الداخلي قد �سنت اأكرث من حملة بحقهم، 
لك����ن املواقف التابعة لن����ا ل تكفي لهم". 
ه����ذه  "معاجل����ة  اأن  اجلب����وري،  واأورد 
الظاهرة ل تقت�سر على وزارة الداخلية، 
بل املو�سوع مرتبط باأكرث من جهة، من 
اأج����ل حتديد من هو املحتاج اإىل رعاية، 
ومن الذي يت�سول تنفيذًا لأوامر ت�سدر 

من �سبكات ومافيات".
يف  جت����ري  "اأعم����ال  ع����ن  وحت����دث، 
�س����ورة  تاأخ����ذ  لكنه����ا  التقاطع����ات 
تك����ون  الأم����ور  وه����ذه  الت�س����ول، 
معاجلتها اأي�س����ًا من خ����ال تلك اجلهود 

العاق����ة". ذات  للجه����ات  امل�س����رتكة 
"امل�س����كلة  اأن  اإىل  وم�س����ى اجلب����وري، 
الت����ي تواجهنا هي الوع����ي الجتماعي، 
و�س����رورة اأن ل يكون املواطن اأداة من 
اأدوات الت�س����جيع على الت�سول ول يقع 
�س����حية ممار�س����اتهم يف احل�سول على 
العطف وباحلقيقة اأن هوؤلء املت�سولني 
جزء كب����ر منه����م ينتمي اإىل ع�س����ابات 

ومافيات".
م����ن جانب����ه، ذكر اخلب����ر الأمني �س����عد 
)امل����دى(،  اإىل  حدي����ث  يف  العبي����دي، 
اأك����رث  اأ�س����بحت  الت�س����ول  "ظاه����رة  اأن 
وهن����اك  احل����ايل،  الوق����ت  يف  تنظيم����ًا 
الأطف����ال يف  انت�س����ار  ع����ن  م�س����وؤولون 
ال�سوارع وتقاطعات الطرق الرئي�سة".

واأ�ساف العبيدي، اأن "ق�سمًا من هوؤلء 
ينت�س����رون  ال�س����ارع  يف  املتواجدي����ن 
ب�سكل عفوي ويقدمون خدمات ب�سيطة 

مث����ل تنظي����ف زج����اج ال�س����يارات، لك����ن 
الأغلبية يعملون بنحو منظم وجزء من 

�سبكات ومافيات".
ولف����ت، اإىل اأن "اخلط����ر ل يظه����ر فق����ط 
م����ن خ����ال تواج����د ه����وؤلء الأطفال يف 
ال�س����وارع، بل يتجلى عند ا�س����تخدامهم 

لتنفيذ جرائم البع�ض منها خطر".
"وزارة  اأن  عل����ى  العبي����دي،  و�س����دد 
متار�����ض  اأن  منه����ا  ينبغ����ي  الداخلي����ة 
دوره����ا جتاه ه����وؤلء املت�س����ولني الذين 
يتواج����دون بنحو علني يف ال�س����احات 
يف  ل�س����يما  املهم����ة،  والتقاطع����ات 

العا�سمة بغداد".
"مواجه����ة  اأن  اإىل  العبي����دي،  وانته����ى 
هذه الظاهرة ينبغي اأن ل تقت�س����ر على 
اجلان����ب الأمن����ي بل ينبغي اأن ي�س����رتك 
فيها البحث الجتماعي لتق�سي اأ�سباب 
تفاقمه����ا يف الع����راق على النح����و الذي 

و�سلنا اإليه حاليًا".
وكان����ت وزارة الداخلي����ة ق����د اأعلنت يف 
بي����ان تلقت����ه )امل����دى(، ع����ن اعتق����ال 46 
حماته����ا  �س����من  بغ����داد،  يف  مت�س����وًل 

ملكافحة اجلرمية.
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 بغداد/ تميم الح�صن

تدريجي����ا  النتخابي����ة  احلم����ات  تت�س����اعد 
الق����رتاع  قب����ل موع����د  الأخ����ر  ال�س����هر  يف 
املق����رر اإج����راوؤه يف ت�س����رين الأول املقب����ل، 
فيما تتزاي����د باملقابل حمات متزيق �س����ور 

املر�سحني.
ويخ�س����ر املر�س����ح الواحد مبع����دل 8 مليون 
دين����ار اإذا ق����رر �س����خ�ض واحد اإت����اف لفتة 
انتخابية، وهي عملية قد ل تتطلب اأكرث من 

ب�سع دقائق.
كذلك تقوم البلديات يف املدن باإزالة ال�سور 
املخالفة للتعليمات اخلا�س����ة بطريقة ن�س����ر 

وتوزيع اللوحات الإعانية للمر�سحني.
لك����ن حم����ات التمزي����ق ال�س����عبية والإزال����ة 
البلدي����ة لي�س����تا مت�س����اويتان، فهن����اك بع�ض 

ال�سخ�س���يات والق���وى ال�سيا�س���ية ل تتعر�ض 
يافطاتها للتدمر لعدة اأ�سباب.

تق���وم  الت���ي  اجلماع���ات  قناع���ات  وتدخ���ل 
مديري���ات  بع����ض  وانتم���اءات  بالتمزي���ق، 
البلديات لبع�ض الأحزاب، يف عملية املفا�سلة 

يف اإتاف ال�سور.
كما تخ�س���ى بع�ض احل���ركات ال�س���عبية، التي 
ب���داأت موؤخرا باإط���اق حمات متزيق �س���ور 
الرت�س���يح لأ�س���باب مقاطع���ة النتخابات، من 
امل�س���ا�ض مبر�س���حي الف�سائل امل�س���لحة خوفا 

من العقاب.
بحماي���ة  املخت�س���ة  اللجن���ة  حت���ذر  باملقاب���ل 
النتخابات من تلك الأفعال، وتفر�ض غرامات 

مبايني الدنانر على الفاعلني.
وعل���ى غ���رار جلن���ة مكافح���ة ال���دوام، الت���ي 
ت�س���كلت �س���عبيًا يف فرتة احتجاجات ت�سرين 

ب���ني عام���ي 2019 و2020، هناك فرق جديدة 
لتمزيق �سور املر�سحني.

يقول احمد �س���امي، وهو ا�س���م م�س���تعار لأحد 
املوؤيدي���ن جلماع���ة متزي���ق ال�س���ور: "نح���ن 
نرف����ض النتخاب���ات ب�س���بب الف�س���اد ووجود 
اجلماع���ات امل�س���لحة، واإت���اف ال�س���ور اح���د 

و�سائل املقاطعة".
وكان 11 تي���ارًا �سيا�س���يًا م���ن بينه���م التي���ار 
ال�سدري الذي عاد موؤخرا اإىل النتخابات، قد 
اأعلن يف متوز املا�سي، مقاطعته النتخابات.

وي�س���يف �س���امي وه���و اح���د النا�س���طني يف 
وا�س���ط والذي ف�س���ل عدم ذكر ا�سمه ال�سريح 
يف ات�س���ال مع )املدى(، اأن "املر�سحني اغلبهم 
معروف���ون لأه���ايل املدين���ة بالف�س���اد و�س���وء 
الإدارة، ول ميك���ن اأن نقب���ل اأن يك���ون ه���وؤلء 

ممثلني لنا يف الرملان".

وي�س����ارك يف النتخاب����ات اأكرث م����ن 3000 
مر�س����ح يتناف�س����ون على �س����غل 329 مقعدًا 

برملانيًا موزعة على 83 دائرة انتخابية.
وكان����ت دع����وات ق����د انطلقت على من�س����ات 
التوا�س����ل الجتماعي، لتنفيذ حملة متزيق 
باب����ل،  النا�س����رية،  يف  املر�س����حني  �س����ور 

وا�سط، الديوانية، والنجف.
"في�س����بوك"  واأم�����ض ن�س����رت �س����فحات يف 
�س����ورا اأظهرت م�س����رات �س����باب يف احللة 
)مركز حمافظ����ة بابل( يحتجون على ن�س����ر 

�سور املر�سحني.
هن����اك  ف����ان  �سيا�س����ية،  م�س����ادر  وبح�س����ب 
لوح����ات  يف  جت����ري  "تزوي����ر"  عملي����ات 
اأم����ام  منظ����ورة  دع����اوى  واأن  املر�س����حني، 

الق�ساء بهذا ال�ساأن.
  التفا�صيل �س3

بغداد/ فرا�س عدنان

تق���ول اللجن���ة املالي���ة يف جمل����ض الن���واب اإن جميع 
مّررات تغير �س���عر �س���رف الدولر مقارنة بالدينار 
العراقي مل تتحقق، نافية وجود انخفا�ض يف مبيعات 
البن���ك املرك���زي لغاي���ة الوقت احل���ايل، م�س���ددة على 

ا�ستمرار تدفق العملة ال�سعبة اإىل خارج العراق.
واأف���ادت اللجن���ة باأن النظ���ر يف القرار �س���ابق لأوانه 
و�س���يكون مع م�س���روع قان���ون املوازنة للع���ام املقبل 
ال���ذي ما زال يف عهدة احلكومة، وحتدثت عن امتاك 
جمل����ض الن���واب ال�س���احية يف التدخ���ل ومعاجل���ة 
م���ا خلف���ه م���ن اآث���ار اقت�س���ادية فادحة بح���ق املواطن 

الب�سيط، من خال اإعادة النظر فيه اأو تعديله.
ويقول ع�س���و اللجنة ناجي ال�س���عيدي، يف ت�س���ريح 
اإىل )املدى(، اإن "اقرتاح و�س���ع �س���عر �سرف الدولر 
�س���اأن حكومي وتنفيذي، قبل اأن يكون من اخت�سا�ض 

جمل�ض النواب".
واأ�س���اف ال�س���عيدي النائ���ب عن كتل���ة �س���ائرون، اأن 
"م���ادة يف قوانني املوازنة الت���ي تاأتي من احلكومة 
على �س���كل م�س���روع، يتم فيها و�س���ع �س���عر ال�سرف، 
وتت���م مناق�س���تها مع بقية بن���ود املوازن���ة يف جمل�ض 

النواب".
واأ�س���ار، اإىل ان "معرفة جممل الإي���رادات احلكومية 
تتم يف �س���وء حتديد �س���عر الدولر مقارن���ة بالدينار 
النف���ط،  العراق���ي، وو�س���ع �س���عر منا�س���ب لرمي���ل 
وهنا �ستت�س���ح لنا معامل املوازن���ة من حيث العائدات 

والنفقات ومقدار العجز املخطط".
جمل����ض  يف  املالي���ة  "اللجن���ة  اأن  ال�س���عيدي،  وب���ني 
الن���واب مل تتلق لغاية الوقت احلايل م�س���روع قانون 
املوازنة للعام املقبل، ول نعرف �سيئًا ر�سميًا عن �سعر 

الدولر".
  التفا�صيل �س2

منتمون اإلى اأحزاب يزيفون اللوحات ويطرحون اأنف�صهم كم�صتقلين

حمالت انتقائية لتمزيق �سور المر�سحين 
تتجنب بع�ض القوائم

المالية النيابية: مبررات رفع 
الدوالر لم تتحقق

 خا�س/ المدى

اللق���اح  الع���راق الرتي���ث يف احل�س���ول عل���ى  ق���ّرر 
الرو�سي )�سبوتنك v( امل�ساد لكورونا.

وذك���رت الأمان���ة العام���ة ملجل����ض ال���وزراء يف بيان 
تلقت���ه )املدى(، اإن "اللجن���ة العليا لل�سحة وال�سامة 
ق���ّد ق���ّررت يف اجتماعه���ا الأخ���ر يف اخلام����ض م���ن 
ال�س���هر احلايل الرتيث يف التعاقد على �سراء اللقاح 

الرو�سي امل�ساد لفايرو�ض كورونا".
واأ�س���اف البي���ان، اأن "الق���رار جاء ل�س���ببني، اأولهما 
وجود كمي���ة كافية من اللقاحات، والثاين عدم اإقرار 

اللقاح الرو�س���ي من قب���ل منظمة ال�س���حة العاملية".
م���ن جانب���ه، ذكر ع�س���و جلن���ة ال�س���حة والبيئة يف 
جمل����ض الن���واب ح�س���ن خاط���ي، يف ت�س���ريح اإىل 
يف  الإذن  مين���ح  مل  عندم���ا  "الع���راق  اأن  )امل���دى(، 
احل�س���ول على اللقاح الرو�س���ي فاأن ذلك له مرراته، 

وقد ا�ستند اإىل تقارير خراء ال�سحة".
واأ�س���اف خاطي، اأن "املوقف الوبائي يف حت�س���ن، 
ونح���ن ناأمل باخل���روج من املوج���ة الثالثة باأ�س���رع 
وق���ت، ولكن ه���ذا يعتمد عل���ى اللت���زام بالإجراءات 

الوقائية واحل�سول على اللقاح".
  التفا�صيل �س4

تريث في الح�سول على لقاح كورونا الرو�سي

 ترجمة: حامد اأحمد

اأكد تقرير اهتمام العراق بالنتقال اإىل م�سادر الطاقة 
البديل���ة الأنظف، لفتا اإىل اأن الغر�ض منها هو توليد 
الطاقة الكهربائية، م�سددًا على اأن العقود املوقعة يف 
هذا املجال �س���تقلل العتماد عل���ى الوقود الأحفوري، 
فيما حتدث عن اإهدار مليارات الدولرات ب�سبب عدم 
ال�ستفادة من الغاز الطبيعي، كا�سفا عن وجود خطة 
للق�ساء على هذا الهدر خال �سنتني اأو ثاث �سنوات.
وموق���ع  ا�سو�س���ييتدبر�ض  وكال���ة  تقري���ر  وذك���ر 
Climate News Network،  ترجمت���ه )امل���دى(، 
اأن "العراق ي�سع اهتمامه الآن بالنتقال اإىل م�سادر 
الطاق���ة البديل���ة الأنظف لتولي���د الطاق���ة الكهربائية 
بالعتم���اد على الطاقة ال�سم�س���ية املتوفرة، الإ�س���افة 

اإىل م�ساريع تطوير اإنتاج النفط".

واأ�س���اف التقري���ر، اأن "عق���دًا مت توقيع���ه موؤخرًا مع 
احدى �س���ركات الطاق���ة العاملية لا�س���تثمار يف ثاثة 
م�ساريع احدها اإن�س���اء حمطة �سم�سية لتوليد الطاقة 

الكهربائية".
واأ�سار، اإىل اأن "�سركة توتال الفرن�سية للطاقة وقعت 
الأحد املا�سي مع العراق عقدًا بقيمة 27 مليار دولر 
لا�س���تثمار يف جم���ال اإنت���اج النفط والغ���از والطاقة 
الكهربائية ال�سم�سية يف وقت تواجه فيه الباد اأزمة 

حادة يف اإنتاج الطاقة الكهربائية".
وينقل التقرير، عن "مدير �سركة توتال، باترك بويان 
الق���ول ب���اأن الطموح ه���و م�س���اعدة الع���راق يف بناء 
م�س���تقبل اأكرث ا�س���تقرارًا ودميومة من خال تطوير 
اإي�س���ال الطاقة الكهربائية عر ا�ستغال موارد البلد 

الطبيعية الأكرث ا�ستدامة".
  التفا�صيل �س2

العراق يبحث عن م�سادر بديلة لتوليد الكهرباء

 بغداد/ ح�صين حاتم

رجح���ت جلنة العم���ل النيابية ووزارة 
العمل الت�س���ويت على قانون ال�سمان 
الجتماع���ي والتقاع���د للعم���ال خ���ال 
نظ���را  احلالي���ة  الرملاني���ة  ال���دورة 

لأهميته.
واأجريت تعديات عديدة على القانون 
خ���ال القراءتني الأوىل والثانية، فيما 
لقى القانون ترحيبا من قبل ال�سرائح 

امل�س���مولة ب���ه، كونه �سين�س���ط القطاع 
اخلا����ض ويخف���ف العبء ع���ن القطاع 
احلكومي اأو يت�س���اوى معه يف بع�ض 

الأحيان.
ويقول ع�س���و جلنة العمل وال�س���وؤون 
الجتماعية والهجرة واملهجرين فا�سل 
جابر الفتاوي يف حديث اإىل )املدى(، 
الجتماع���ي  ال�س���مان  "قان���ون  اإن 
والتقاعد للعم���ال متت قراءته قراءتني 

وهو جاهز للت�سويت".

"القان���ون  اأن  الفت���اوي،  واأ�س���اف 
يعد م���ن القوان���ني املهمة والأ�سا�س���ية 
ل�س���مان حقوق العمال"، م�س���ددا على 
على  للت�س���ويت  "عق���د جل�س���ة طارئة 

القانون".
واأ�س���ار اإىل، اأن جلنت���ه "اأجرت العديد 
م���ع  مناق�س���ات  بع���د  التعدي���ات  م���ن 
منظمات املجتمع املدين ووزارة العمل 

والوزارات املعنية بهذا القانون".
  التفا�صيل �س3

دعوات للقيام بحمالت م�صتمرة بم�صاركة البحث الجتماعي

ازدياد ن�ساط المت�سولين واأغلبهم ينتمي اإلى مافيات
جهود لت�سريع مهم للعمال قبل حل البرلمان

ذ ي قار/ ح�صين العامل

تقدميهم���ا  ق���ار  ذي  يف  امل�س���وؤولني  م���ن  اثن���ان  اأعل���ن 
ا�س���تقالتيهما ب�س���بب �س���ورة انت�س���رت للمحاف���ظ اأحم���د 
اخلفاج���ي م���ع رئي�ض الوزراء ال�س���ابق ع���ادل عبد املهدي 
اأثناء ح�س���ورهما جمل�ض عزاء وفاة املرجع الديني حممد 

�سعيد احلكيم يف النجف.

وقال معاون املحافظ عبا�ض اخلزاعي يف من�س���ور تابعته 
)املدى(، اإنه ي�س���ع ا�س���تقالته حتت يد �س���حايا املحافظة، 

احتجاجًا على �سورة عبد املهدي واخلفاجي.
وكان م�ست�س���ار املحافظ ل�سوؤون ال�سهداء واجلرحى علي 
مه���دي عجي���ل، ق���د اأعلن ه���و الآخر ع���ن ا�س���تقالته لنف�ض 

ال�سبب.
  التفا�صيل اأخرى �س4

عبد المهدي يت�سبب با�ستقالة اثنين من م�سوؤولي ذي قار



 ترجمة: حامد �أحمد

�أك���د تقري���ر �هتم���ام �لع���ر�ق باالنتق���ال �إلى 
الفت���ا  �الأنظ���ف،  �لبديل���ة  �لطاق���ة  م�ص���ادر 
�إل���ى �أن �لغر����ض منه���ا ه���و تولي���د �لطاق���ة 
�لكهربائية، م�ص���ددً� على �أن �لعقود �لموقعة 
في هذ� �لمجال �صتقلل �العتماد على �لوقود 
�الأحفوري، فيما تحدث ع���ن �إهد�ر مليار�ت 
�لدوالر�ت ب�ص���بب عدم �ال�ص���تفادة من �لغاز 
�لطبيعي، كا�ص���فا ع���ن وجود خطة للق�ص���اء 
عل���ى ه���ذ� �له���در خ���ال �ص���نتين �أو ث���اث 

�صنو�ت.
وذكر تقرير وكالة ��صو�ص���ييتدبر�ض وموقع 
  ،Climate News Network
ي�ص���ع  "�لع���ر�ق  �أن  )�لم���دى(،  ترجمت���ه 
�هتمام���ه �الآن باالنتقال �إلى م�ص���ادر �لطاقة 
�لبديل���ة �الأنظ���ف لتوليد �لطاق���ة �لكهربائية 
باالعتم���اد على �لطاقة �ل�صم�ص���ية �لمتوفرة، 
�الإ�صافة �إلى م�صاريع تطوير �إنتاج �لنفط".

و�أ�ص���اف �لتقري���ر، �أن "عق���دً� ت���م توقيع���ه 
موؤخرً� مع �حدى �ص���ركات �لطاق���ة �لعالمية 
لا�ص���تثمار في ثاثة م�ص���اريع �حدها �إن�صاء 

محطة �صم�صية لتوليد �لطاقة �لكهربائية".
و�أ�ص���ار، �إل���ى �أن "�ص���ركة توتال �لفرن�ص���ية 
للطاقة وقعت �الأحد �لما�صي مع �لعر�ق عقدً� 
بقيمة 27 مليار دوالر لا�ص���تثمار في مجال 
�إنت���اج �لنف���ط و�لغ���از و�لطاق���ة �لكهربائية 
�ل�صم�ص���ية ف���ي وقت تو�جه في���ه �لباد �أزمة 

حادة في �إنتاج �لطاقة �لكهربائية".
وينق���ل �لتقري���ر، ع���ن "مدير �ص���ركة توتال، 
ه���و  �لطم���وح  ب���اأن  �لق���ول  بوي���ان  بات���رك 
م�ص���اعدة �لع���ر�ق ف���ي بن���اء م�ص���تقبل �أكثر 
��صتقر�رً� وديمومة من خال تطوير �إي�صال 
�لطاقة �لكهربائية عبر ��صتغال مو�رد �لبلد 

�لطبيعية �الأكثر ��صتد�مة".
كما نقل عن "وزير �لنفط �إح�ص���ان �إ�صماعيل 
�لق���ول خ���ال مر��ص���يم توقي���ع �لعق���د �لتي 
ح�صرها  رئي�ض �لوزر�ء م�صطفى �لكاظمي، 
�أن ه���ذ� �كبر ��ص���تثمار في �لع���ر�ق تقوم به 
�ص���ركة �أجنبية، و�نجاز هذه �لم�ص���اريع هو 

�لتحدي �لحالي".
ولفت �لتقرير، �إلى �ن "�لم�ص���اريع �لجديدة 

ال تخطط ال�صتك�ص���افات نفطي���ة جديدة رغم 
�لنف���ط  م���ن  �ل�ص���خمة  �لع���ر�ق  �حتياط���ات 
�لخام، وهو ما �عتادت عليه �ص���ركات �لنفط 
�لعالمي���ة"، مت�ص���دركًا "هن���اك توج���ه نح���و 
م�ص���ادر �أنظ���ف للطاقة في وق���ت يكافح فيه 
�لعال���م �رتفاع مع���دالت �النبعاث���ات �لغازية 
م���ن م�ص���ادر �لوق���ود �الأحف���وري �لمتمث���ل 
بالنف���ط و�لغ���از �لم�ص���بب �لرئي����ض للتغي���ر 

�لمناخي".
ونّوه، �إلى �أن "نائب رئي�ض �لوزر�ء ووزير 
�لمالي���ة عل���ي ع���اوي كان قد حث ف���ي مقال 
م�صترك له على �صحيفة �لغارديان �الأ�صبوع 
�لما�ص���ي بم�ص���اركة �لمدير �لتنفيذي لوكالة 
�لطاقة �لذرية فاتح بيرول، �لبلد�ن �لمنتجة 
للنفط ومنظمة �أوبك على �النتقال من توليد 
�لطاق���ة بالوق���ود �الحفوري �إلى ��ص���تخد�م 
�لطاقة �لمتجددة �ل�ص���ديقة للبيئة في توليد 

�لطاقة".
و�أو�ص���ح �لتقري���ر، �أن "ع���اوي ي���رى �أن���ه 
با�ص���تغال فر�ص���ة لتحجي���م �الآثار �ل�ص���يئة 
للتغي���ر �لمناخ���ي، فان���ه يتطل���ب م���ن بلد�ن 
�لعالم �إجر�ء تغيير ج���ذري في عملية �نتاج 

و��ص���تهاك �لطاقة و�لتقليل من حرق �لفحم 
و�لنفط و�لغاز �لطبيعي".

وتابع �لتقري���ر، �أن "ع���اوي ومدير �لطاقة 
بيرول ذهبا �إل���ى �أن �رتفاع معدالت درجات 
�لحر�رة �لتي ي�ص���هدها �لعال���م لي�ض بتهديد 
بعيد ع���ن بلد�ن �ل�ص���رق �الأو�ص���ط و�ص���مال 

�فريقيا، بل هي حقيقة و�قعة بالفعل".
و�ص���دد، عل���ى �أن "�رتف���اع مع���دالت درجات 
�لحر�رة يزيد من �أزمة �ص���حة �لمياه تفاقما، 
ويق���در �رتفاع درجات �لح���ر�رة في �لعر�ق 
بقدر �ص���بع مر�ت �أ�ص���رع من معدالت �رتفاع 

درجات �لحر�رة عالميًا".
ويو��صل �لتقرير، �أن "عاوي ومدير �لطاقة 
بي���رول كتبا في �لتحول �إل���ى �لطاقة �لبديلة 
�الأنظف، �أن قائمة خيار�ت بالن�ص���بة للعر�ق 
ي�ص���تطيع �تباعه���ا ف���ي ه���ذ� �لمج���ال �بتد�ء 
من �لتو�ص���ل لكبح ح���رق �لغاز �لم�ص���احب 
لل�صناعة �لنفطية �لتي ت�صكل ن�صبة 40% من 
�النبعاثات �لغازية، �إل���ى �لتحول و�النتقال 
�إلى و�ص���ائل �لطاقة �لمتج���ددة �الأكثر فعالية 
و�لتي توؤدي �لى فو�ئد �قت�ص���ادية �ص���خمة 
للبلد". ويج���د �لتقري���ر، �أن "توقيع �لعر�ق 

لهذ� �لعقد �ص���يقلل من �عتم���اده على �لوقود 
�الحف���وري". و�أف���اد، ب���اأن "�ص���ركة توت���ال 
�لفرن�ص���ية كانت قد وقعت عق���ود� مع وز�رة 
�لنف���ط لتطوي���ر حق���ل رط���اوي �لنفطي في 
جنوب���ي �لع���ر�ق و�إن�ص���اء محط���ة معالج���ة 
وجم���ع �لغ���از �لطبيعي م���ن خم�ص���ة حقول 

نفطية في �لجنوب".
و�أكدن �أن "�ل�ص���ركة �لفرن�ص���ية وقعت �أي�صًا 
على م�ص���روع �ص���روري �آخ���ر لمعالجة مياه 
�صط �لعرب و�صخه في م�صتودعات من �جل 

ديمومة معدالت �إنتاج �لنفط".
وتح���دث �لتقري���ر، ع���ن "م�ص���روع �آخ���ر تم 
توقيع���ه م���ع وز�رة �لكهرب���اء لبن���اء محطة 
طاقة �صم�صية لتوليد �لكهرباء بطاقة 1،000 
�ص���ركة توت���ال  ميغ���او�ط". ويق���ول مدي���ر 
�لفرن�ص���ية بويان، بح�صب �لتقرير، �إن "هذه 
�لم�صاريع تمثل طموح �ل�صركة لدعم �لبلد�ن 
�لمنتج���ة للنف���ط مث���ل �لع���ر�ق ف���ي تحقيق 
�النتقال في مجال �لطاقة بالجمع بين �إنتاج 
�لغ���از �لطبيع���ي و�لطاق���ة �ل�صم�ص���ية لتلبية 

�لطلب �لمتز�يد على �لكهرباء".
و�أردف �لتقري���ر، �أن "�لعر�ق بحاجة ما�ص���ة 

لتطوي���ر �نت���اج م���و�رده �لمحلية م���ن �لغاز 
�لطبيعي لتغطية زيادة �لطلبات على �لطاقة 
�لكهربائية، خ�صو�ص���ا خال �أ�ص���هر �ل�صيف 

عالية �لحر�رة".
وذك���ر، �أن "�لبل���د يعتمد �عتم���ادً� كبيرً� على 
�لغاز �الإير�ني وما ي�ص���تورده منها من طاقة 
كهربائي���ة و�ل���ذي تعر����ض لعر�قي���ل خ���ال 
�الأ�ص���هر �الأخي���رة الأ�ص���باب تتعل���ق بدي���ون 
معلق���ة غي���ر م�ص���ددة وزي���ادة �لطل���ب عل���ى 

�لكهرباء �أي�صا د�خل �إير�ن".
و�أو�صح، �أن "وزير �لنفط �ح�صان �إ�صماعيل 
كان ق���د ذك���ر في مقابلة له في �ص���هر حزير�ن 
باأن���ه ياأم���ل �أن يزيد طاقة �لع���ر�ق �الإنتاجية 
م���ن �لغاز �إلى 3 ملي���ار�ت قدم مكعب بحلول 

�لعام 2025".
محط���ة  "تطوي���ر  �أن  �إل���ى  �لتقري���ر،  ونب���ه 
معالج���ة �نتاج �لغاز قد تقرب �لعر�ق خطوة 
من ذلك �لهدف، حيث ي�ص���تورد �لعر�ق حاليا 
2 مليار قدم مكعب من �لغاز ل�صد �حتياجاته 

�لمحلية".
وذك���ر، �أن "�لعق���د ين�ض على �إن�ص���اء مجمع 
�لغ���از  ف�ص���ل ومعالج���ة  عل���ى  ق���ادر  للغ���از 
�لطبيعي �لم�صاحب من حقول نفط رطاوي 
وغ���رب �لقرن���ة 2 ومجن���ون وطوب���ا وحقل 

�للحي�ض �لنفطي".
 وي�صتر�صل �لتقرير، �أن "�لعر�ق يفتقر حاليا 
لو�ص���ائل تجميع هذ� �لغاز ويتم �إحر�قه في 

�لجو". 
ويحذر خبر�ء، وفق���ًا للتقرير، من �أنه "دون 
��ص���تغال هذ� �لغ���از �لطبيعي، ف���ان �لعر�ق 
يهدر مايين �ل���دوالر�ت من �لعو�ئد، وحال 
ما ي�ص���تطيع �لع���ر�ق معالجة �لغ���از وجمعه 
فانه �ص���يكون باإمكانه تغذي���ة محطات توليد 
�لطاق���ة و�ص���د �لحاج���ة �لمحلية م���ن �لطاقة 

�لكهربائية".
و�نته���ى �لتقري���ر، �إل���ى �أن �لع���ر�ق "يخطط 
لو�ص���ع حد الإح���ر�ق �لغ���از خال �ل�ص���نتين 
�و ث���اث �ص���نو�ت �لقادمة، فيم���ا يقدر �لبنك 
�لدول���ي كميات �لغ���از �لتي يحرقه���ا �لعر�ق 

يوميًا بحدود 16 مليار متر مكعب".
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تق�ل �للجنة �لمالية في مجل�س 
�لن��ب �إن جميع مبّرر�ت تغيير 

�سعر �سرف �لدوالر مقارنة 
بالدينار �لعر�قي لم تتحقق، نافية 

وج�د �نخفا�س في مبيعات �لبنك 
�لمركزي لغاية �ل�قت �لحالي، 

م�سددة على ��ستمر�ر تدفق �لعملة 
�ل�سعبة �إلى خارج �لعر�ق. و�أفادت 
�للجنة باأن �لنظر في �لقر�ر �سابق 
الأو�نه و�سيك�ن مع م�سروع قان�ن 

�لم��زنة للعام �لمقبل �لذي ما ز�ل 
في عهدة �لحك�مة، وتحدثت عن 
�متالك مجل�س �لن��ب �ل�سالحية 

في �لتدخل ومعالجة ما خلفه 
من �آثار �قت�سادية فادحة بحق 

�لم��طن �لب�سيط، من خالل �إعادة 
�لنظر فيه �أو تعديله.

ويق���ول ع�ص���و �للجن���ة ناج���ي �ل�ص���عيدي، في 
ت�ص���ريح �إلى )�لمدى(، �إن "�قتر�ح و�صع �صعر 
�صرف �لدوالر �صاأن حكومي وتنفيذي، قبل �أن 

يكون من �خت�صا�ض مجل�ض �لنو�ب".
و�أ�ص���اف �ل�ص���عيدي �لنائب عن كتلة �صائرون، 
�أن "م���ادة في قو�نين �لمو�زن���ة �لتي تاأتي من 
�لحكومة على �ص���كل م�ص���روع، يتم فيها و�ص���ع 
�ص���عر �ل�ص���رف، وتتم مناق�ص���تها مع بقية بنود 

�لمو�زنة في مجل�ض �لنو�ب".
"معرف���ة مجم���ل �الإي���ر�د�ت  �إل���ى �ن  و�أ�ص���ار، 
�لحكومية يتم في �ص���وء تحديد �ص���عر �لدوالر 
مقارنة بالدينار �لعر�قي، وو�صع �صعر منا�صب 
لن���ا معال���م  �لنف���ط، وهن���ا �صتت�ص���ح  لبرمي���ل 
�لمو�زنة من حيث �لعائد�ت و�لنفقات ومقد�ر 

�لعجز �لمخطط".
وبين �ل�صعيدي، �أن "�للجنة �لمالية في مجل�ض 
�لن���و�ب لم تتلق لغاية �لوقت �لحالي م�ص���روع 
قانون �لمو�زنة للعام �لمقبل، وال نعرف �ص���يئًا 

ر�صميًا عن �صعر �لدوالر".
وفيما ر�أى، �أن "�لحديث عن و�صع �صعر جديد 
�أو �الإبق���اء على ما هو عليه حاليًا ، ما ز�ل �أمرً� 
�ص���ابقًا الأو�نه"، رجح في �لوقت ذ�ته، "تاأجيل 
مناق�صة �لمو�زنة بنحو كامل �إلى �لعام �لمقبل 
ب�ص���بب ق���رب موع���د �النتخاب���ات �لمزم���ع �أن 

تجري في �لعا�صر من �ل�صهر �لمقبل".

ونف���ى �ل�ص���عيدي، �أن "يكون �ل�ص���بب �لرئي�ض 
و�لوحيد من ور�ء تغيير �صعر �ل�صرف لتغطية 
عج���ز �لمو�زن���ة كم���ا ي���روج عن���ه في و�ص���ائل 

�الإعام".
و�أو�صح ع�صو �للجنة �لمالية، �ن "�لهدف كان 
�أبع���د م���ن ذلك بكثير، وفي �ص���وء ذلك �ص���درت 
ما ت�ص���مى بالورقة �لبي�ص���اء �لمتعلقة باإ�صاح 

�لنظام �القت�صادي و�لمالي في �لعر�ق".
ويجد �ل�ص���عيدي، �أن "�أي من �أهد�ف رفع �صعر 
�ل�صرف لم يتحقق، �صو�ء على �ل�صعيد �لمالي 
�لمتعلق بالعجز، �أو �لنقدي �لمتعلق بتخفي�ض 

بي���ع �الحتياطات من �لعملة �ل�ص���عبة، �إ�ص���افة 
�إلى تحقيق �لتنمية"، م�ص���ددً� عل���ى �أن "جميع 
تل���ك �لمبّرر�ت ل���م نلم�ض له���ا �أثرً� عل���ى �أر�ض 

�لو�قع".
و�أردف، �أن "مجل����ض �لن���و�ب �ص���و�ء كان ف���ي 
�ل���دورة �لحالي���ة �أو �لاحق���ة، ل���ه �أن يمار����ض 
�ص���احياته �لد�ص���تورية ويعّدل �ص���عر �ص���رف 
�ل���دوالر و�إرجاع���ه لم���ا كان عليه في �ل�ص���ابق، 

ال�صيما مع �نتفاء مبرر�ته".
"�خت�صا�ص���ات  �أن  �إل���ى  �ل�ص���عيدي،  وم�ص���ى 
و��ص���حة  �لمو�زن���ة  ب�ص���اأن  �لن���و�ب  مجل����ض 

وه���ي  �لد�ص���تور،  م���ن   62 �لم���ادة  وحددته���ا 
بي���ن  �لمناقل���ة  �أو  �لمبال���غ  مجم���ل  تخفي����ض 
�الأبو�ب، وتغيير �ص���عر �ل�صرف �إذ� جاء �صمن 
هذين �الإطارين فيعد م�ص���روعًا �ص���و�ء بتعديل 
�لتوج���ه �لحكومي �أو �لع���ودة �إلى ما كان عليه 

في �ل�صابق".
وكان وزير �لمالي���ة علي عبد �الأمير عاوي قد 
ذك���ر في جل�ص���ة حو�رية �ل�ص���هر �لما�ص���ي، مع 
عدد م���ن �ل�ص���حفيين و�الإعاميين، ح�ص���رتها 
)�لم���دى(، �إن "�ص���عر �ص���رف �ل���دوالر مقاب���ل 
�لمو�زن���ة  ف���ي  يتغي���ر  ل���ن  �لعر�ق���ي  �لدين���ار 

�لمقبلة، كونه يعك�ض ق�ص���ايا عديدة ورفعه فيه 
فائدة لبع�ض �لقطاعات �القت�صادية".

�له���ادي  عب���د  �الآخ���ر  �للجن���ة  ع�ص���و  ويتف���ق 
�ل�صعد�وي مع �ل�ص���عيدي، في �أن "تغيير �صعر 
�ص���رف �لدوالر ل���م يحقق �أي م���ن �أهد�فه �لتي 

وعدت �لحكومة بها".
وتاب���ع �ل�ص���عد�وي، �لنائ���ب عن �ئت���اف دولة 
�أن  )�لم���دى(،  �إل���ى  ت�ص���ريح  ف���ي  �لقان���ون، 
"�لحكومة كانت قد وعدت باأنها �صوف ت�صجع 
عل���ى �لمنت���ج �لوطن���ي، وتوف���ر فر����ض عم���ل 

للعاطلين".
يت���م  ل���م  �لوع���ود  تل���ك  "جمي���ع  الأن  وياأ�ص���ف 
تنفيذه���ا، بل على �لعك�ض �أ�ص���هم �لقر�ر بزيادة 
�الأعباء على �لمو�طن ال�صيما �لطبقتين �لفقيرة 

و�لمتو�صطة".
ويج���د �ل�ص���عد�وي، �أن "�لحدي���ث ع���ن توفير 
مبالغ للحكومة جر�ء هذ� �لقر�ر، هو غير دقيق 
من �لناحية �لعلمية، كونه �أ�ص���هم في �لح�صول 

على مبالغ بنحو موؤقت ولي�ض د�ئميا".
ونّوه، �إلى �أن "ذلك ياأتي في وقت ي�صتمر �لبنك 
�لمرك���زي عب���ر ناف���ذة بي���ع �لعملة في ن�ص���اطه 
بطري���ق غير مدرو�ض و�أ�ص���هم ذل���ك في خروج 
كميات كبيرة من �لعملة �ل�صعبة �إلى �لخارج".

و�أردف �ل�ص���عد�وي منوها، �إل���ى "�أهمية �إعادة 
�لنظ���ر به���ذه �لقر�ر�ت ف���ي �لمو�زن���ة �لمقبلة، 
و�أن تكون ملبية لطموح �ل�ص���ارع �لعر�قي، وال 

ت�صهم في زيادة �الأعباء بحقه".
وتح���دث، ع���ن "ع���دم �إمكاني���ة �إكمال مناق�ص���ة 
�لمو�زن���ة خ���ال م���ا تبق���ى م���ن عم���ر مجل����ض 
�لنو�ب، و�ص���وف يتاأجل ت�ص���ريعها �إل���ى �لعام 

�لمقبل ب�صبب قرب موعد �النتخابات".
و�نته���ى �ل�ص���عد�وي، �إل���ى "�ص���رورة �للجوء 
�إلى م���و�رد �أخرى متاح���ة في تاأمي���ن �إير�د�ت 
مهمة للدولة بعيدً� عن �ل�ص���غط على �لمو�طن، 
وف���ي مقدمة تلك �الإير�د�ت هي عائد�ت �لمنافذ 

�لحدودية و�لكمارك و�لر�صوم".
وكانت �لمو�زنة للعام �لحالي قد رفعت �صرف 
�ل���دوالر �إلى 1450 دينار�، لكن هذ� �ل�ص���عر لم 
يبق ثابتًا بل ي�صهد تغييرً� في �ل�صوق بو�صوله 
�أحيانًا �إلى 1490 دينار� �و ما دون ذلك بقليل.

المالي��ة النيابية تدع��و لمراجعة �صعر ال�صرف: جميع مبّررات رف��ع الدوالر  لم تتحقق
�أكدت ��ستمر�ر تدفق �لعملة �ل�سعبة �إلى �لخارج

ال��ك��ه��رب��اء ل��ت��ول��ي��د  "نظيفة"  ب��دي��ل��ة  ط��اق��ة  م�����ص��ادر  ع��ن  يبحث  ال���ع���راق   �سائرون: ال تاأجيل 
لالنتخابات

�أك���دت كتل���ة �ص���ائرون، �أم����ض �لثاث���اء، �أن �النتخاب���ات 
�ص���تجري ف���ي موعده���ا، نافي���ة وج���ود نو�ي���ا جديدة في 

تاأجيلها.
وقال �لنائب عن �لكتلة ريا�ض �لم�ص���عودي، في ت�ص���ريح 
�إلى )�لمدى(، �إن "�النتخابات �لمبكرة �ص���وف تجري في 

موعدها �لمقرر �لعا�صر من �ل�صهر �لمقبل".
وتابع �لم�ص���عودي، �أن "�لحديث عن وجود نو�يا لتاأجيل 
�النتخاب���ات غي���ر �ص���حيح، و�ل���كل ما����ض نح���و تهيئ���ة 

�الأجو�ء �لمنا�صبة لها".
و�ص���دد، على "�ص���رورة �أن تكون هناك م�ص���اركة و��ص���عة 
من قب���ل �لمو�طنين بهدف تغيير �لو�ص���ع �لع���ام و�لنهج 
�لخاطئ �لذي ت�صبب بالم�صكات �لتي نعاني منها حاليًا".

 ��ستهد�ف منزل في ذي قار
�أعلن م�ص���در �أمني، �أم����ض �لثاثاء، عن ��ص���تهد�ف منزل 

مو�طن �صمالي ذي قار.
وقال �لم�ص���در في ت�ص���ريح �إلى )�لمدى(، �إن "مجهولين 
��ص���تهدفو� من���زاًل لمو�ط���ن ف���ي ق�ص���اء �لرفاعي �ص���مالي 

محافظة ذي قار بو��صطة رمانة يدوية".
و�أ�ص���اف، �أن "�لحادث وقع عند �صاعات �ل�صباح �الأولى، 

ولم يت�صبب بخ�صائر ب�صرية في �صكان �لمنزل".
و�أ�ص���ار �لم�ص���در، �إل���ى �أن "�لقو�ت �الأمني���ة طوقت مكان 
�لحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة �الأ�ص���باب �لتي تقف ور�ء 

�ال�صتهد�ف".

 �إغالق بلدية �لحلة
�أم����ض  �لغا�ص���بين،  �لمتظاهري���ن  م���ن  �لع�ص���ر�ت  �أغل���ق 
�لثاث���اء، مديرية بلدية �لحلة �حتجاجًا على عدم �ص���رف 

�لم�صتحقات �لمالية.
�أقدم���و�  �لنظاف���ة  "عم���ال  �إن  )�لم���دى(،  مر��ص���ل  وق���ال 
عل���ى �إغ���اق مديري���ة بلدية �لحل���ة، فيما طالبو� ب�ص���رف 

م�صتحقاتهم �لمالية وفق قر�ر 315".
و�أ�ص���اف �لمر��ص���ل، �أن "�لمتظاهري���ن �أك���دو� �أنه���م ل���ن 
ي�ص���محو� بفت���ح �لد�ئ���رة م���ا ل���م ت�ص���رف م�ص���تحقاتهم 

�لمالية".
و�أ�ص���ار، �إل���ى �أن "�لق���و�ت �الأمني���ة �نت�ص���رت ف���ي م���كان 

�لتظاهرة خ�صية وقوع �أي �حتكاك �أو خرق".

عدم ��ستغالل �لغاز �لطبيعي �أ�سهم يف هدر مليار�ت �لدوالر�تخـاص
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لكن حمالت �لتمزيق �ل�ش����عبية و�الإز�لة �لبلدية 
لي�شت����ا مت�شاويتان، فهناك بع�����ض �ل�شخ�شيات 
و�لقوى �ل�شيا�شية ال تتعر�ض يافطاتها للتدمير 

لعدة �أ�شباب.
تق����وم  �لت����ي  �لجماع����ات  قناع����ات  وتدخ����ل 
بالتمزيق، و�نتماء�ت بع�ض مديريات �لبلديات 
لبع�ض �الأحز�ب، في عملية �لمفا�شلة في �إتالف 
�ل�شور. كما تخ�ش����ى بع�ض �لحركات �ل�شعبية، 
�لتي بد�أت موؤخر� باإطالق حمالت تمزيق �شور 
�لتر�شي����ح الأ�شب����اب مقاطع����ة �النتخاب����ات، م����ن 
�لم�شا�����ض بمر�شح����ي �لف�شائ����ل �لم�شلحة خوفا 
من �لعق����اب. بالمقابل تحذر �للجن����ة �لمخت�شة 
بحماي����ة �النتخابات من تل����ك �الأفعال، وتفر�ض 

غر�مات بماليين �لدنانير على �لفاعلين.
وعل����ى غر�ر لجنة مكافحة �لدو�م، �لتي ت�شكلت 
�شعبيًا في فت����رة �حتجاجات ت�شرين بين عامي 
2019 و2020، هن����اك ف����رق جدي����دة لتمزي����ق 

�شور �لمر�شحين.

اأ�شاليب المقاطعة
يق����ول �حم����د �شامي، وه����و ��شم م�شتع����ار الأحد 
"نح����ن  �ل�ش����ور:  تمزي����ق  لجماع����ة  �لموؤيدي����ن 
نرف�����ض �النتخاب����ات ب�شب����ب �لف�ش����اد ووج����ود 

�لجماع����ات �لم�شلح����ة، و�إت����الف �ل�ش����ور �ح����د 
و�شائ����ل �لمقاطع����ة". وكان 11 تي����ارً� �شيا�شي����ًا 
م����ن بينه����م �لتي����ار �ل�ش����دري �لذي ع����اد موؤخر� 
�إل����ى �النتخابات، ق����د �أعلن في تم����وز �لما�شي، 

مقاطعته �النتخابات.
وي�شيف �شامي وهو �حد �لنا�شطين في و��شط 
و�لذي ف�شل عدم ذكر ��شمه �ل�شريح في �ت�شال 
مع )�لمدى(، �أن "�لمر�شحين �غلبهم معروفون 
الأهال����ي �لمدين����ة بالف�ش����اد و�ش����وء �الإد�رة، وال 
يمك����ن �أن نقب����ل �أن يكون ه����وؤالء ممثلين لنا في 
�لبرلم����ان". وي�ش����ارك في �النتخاب����ات �أكثر من 
3000 مر�شح يتناف�شون على �شغل 329 مقعدً� 

برلمانيًا موزعة على 83 د�ئرة �نتخابية.
من�ش����ات  عل����ى  �نطلق����ت  ق����د  دع����و�ت  وكان����ت 
�لتو��ش����ل �الجتماع����ي، لتنفي����ذ حمل����ة تمزي����ق 
�ش����ور �لمر�شحين في �لنا�شرية، بابل، و��شط، 

�لديو�نية، و�لنجف.
و�أم�����ض ن�شرت �شفحات ف����ي "في�شبوك" �شور� 
�أظه����رت م�شي����ر�ت �شب����اب ف����ي �لحل����ة )مرك����ز 
محافظ����ة باب����ل( يحتج����ون عل����ى ن�ش����ر �ش����ور 

�لمر�شحين.

لوحات مزيفة!
وبح�شب م�ش����ادر �شيا�شية، ف����ان هناك عمليات 

�لمر�شحين، و�أن  "تزوير" تج����ري في لوحات 
دعاوى منظورة �أمام �لق�شاء بهذ� �ل�شاأن.

�لم�شادر �كدت ل�)�لمدى( �ن "بع�ض �لمر�شحين 
يق����وم بعمليات ت�شليل للناخ����ب، حيث يكتبون 
على �للوح����ات باأنه����م مر�شح����ون م�شتقلون �أو 
فردي����ون، لكنه����م بالحقيق����ة ينزلون م����ع قو�ئم 
معروف����ة". ووف����ق �لم�شدر، �أن هن����اك "دعاوى 
مرفوع����ة �أم����ام �لهيئ����ة �لق�شائي����ة لالنتخاب����ات 
ف����ي محكم����ة �لتميي����ز �التحادية ح����ول عمليات 
قان����ون  و�شم����ح  �لناخ����ب".  و�إيه����ام  �لتزوي����ر 
�النتخاب����ات �لجدي����د �ل����ذي يقوم عل����ى �لدو�ئر 
ي�ش����ارك  �أن  �لف����ردي،  و�لتر�شي����ح  �لمتع����ددة 
�لمر�شح����ون ب�شكل م�شتقل بعي����د� عن �الأحز�ب 
و�لتحالف����ات. وبح�شب �لمفو�شي����ة هناك 789 
مر�شحا فرديا يخو�ش����ون �النتخابات من �أ�شل 
3249 مر�شح����ا. ويح����ق للمر�شحي����ن �لفرديين 
بعد ظهور �لنتائج بح�شب �لمادة 45 من قانون 
�النتخاب����ات �الأخي����ر، �أن يندمج����و� م����ع ق����وى 
و�ئتالف����ات بمجرد �أد�ء �ليمي����ن �لد�شتورية في 

�لبرلمان.

تكاليف ال�شور
ويق����در حجم �الإنف����اق على �لدعاي����ة �النتخابية 
�لخا�ش����ة بال�ش����ور فق����ط، بنح����و 500 ملي����ار 

دين����ار لكل �لمر�شحين. بالمقابل كانت �الأحز�ب 
قد �أنفق����ت على مجم����ل �لدعاي����ة �النتخابية في 
2018، نح����و 5 مليار�ت دوالر، م����ا يعادل �الآن 

�أكثر من 7 تريليون دينار.
وتتن����وع ط����رق �إت����الف �ل�ش����ور، م����ن تمزي����ق 
�ل�ش����ور، �أو �لكتاب����ة عليه����ا بعب����ار�ت �شاخرة، 
�أو ر�شه����ا باأل����و�ن. وبح�شب م�ش����ادر من د�خل 
�ن  �لمر�شحي����ن،  لبع�����ض  �نتخابي����ة  حم����الت 
�لمر�ش����ح �لو�ح����د ينفق ما يقارب م����ن 8 مليون 
دين����ار على تل����ك �ليافط����ات كحد �أدن����ى. ويقول 
بع�ض �لم�شوؤولي����ن عن تلك �لحمالت ل�)�لمدى( 
�إن "هن����اك جه����د� ووقت����ا طوي����ال لتوزي����ع هذه 
يم����زق  �أن  يمك����ن الأي �شخ�����ض  لك����ن  �ل�ش����ور، 
�ل�ش����ورة بدقائق". وكان �لمتحدث با�شم �الأمن 
�النتخاب����ي �لعمي����د غال����ب �لعطي����ة ذك����ر �نه تم 
فر�����ض غر�مة مالية قدرها 3 ماليين دينار بحق 

من يحاول تمزيق �شور مر�شحي �النتخابات.
وق����ال �لعطي����ة ف����ي حدي����ث متلف����ز، �إن "�للجنة 
�الأمنية �لعلي����ا �شتتعامل بحزم م����ع كل �شخ�ض 
�النتخاب����ات وهن����اك تحقي����ق  تعكي����ر  يح����اول 
يجري في محاولة �العتد�ء�ت على �لمر�شحين 

في ق�شاء �بو غريب".
وتابع "و�شلتنا �شكاوى من �النبار بخ�شو�ض 
�لتناف�����ض �النتخاب����ي و�شكلن����ا لجن����ة تحقيقية 

و�أ�شدرن����ا تعليم����ات بتبليغن����ا عن����د �إقام����ة �أي 
تجمع �نتخابي لتوفير �الأمن لهم".

�ل�ش����ور، كان بع�����ض �لمر�شحي����ن  وب����داًل ع����ن 
ق����د لج����اأو� �إل����ى مو�ق����ع �لتو��ش����ل �الجتماعي 
للترويج عن �لحم����الت �النتخابية، لمنع �لتلف 

وتقلي�ض �لنفقات.
�آالف  �لما�شيي����ن  �ل�شهري����ن  خ����الل  و�أن�شئ����ت 
�ل�شفحات على تل����ك �لمو�قع لدعم �لمر�شحين، 
كما تحولت عدة �شفحات وح�شابات �لكترونية 
�إل����ى �لتثقي����ف �النتخاب����ي، من بينه����ا �شفحات 

كانت خا�شة بو�شفات �لطبخ و�ل�شياحة.
كما تحولت بع�����ض �ل�شفحات �لمعروفة لنو�ب 
�إلى �شفحات با�شم "دعم �لمر�شح..." و"�أن�شار 
�لمر�ش����ح..." الإبع����اد �أي����ة عالق����ة للمر�شح بتلك 

�ل�شفحات.

محاذير اإتالف اليافطات
لكن عمليات �إت����الف �شور ولوحات �لمر�شحين 
لي�ش����ت مت�شاوي����ة، حي����ث بع�����ض �ليافط����ات لم 
تتعر�����ض للتمزي����ق الأ�شب����اب �شيا�شي����ة و�أخرى 
تتعل����ق بانتماء بع�����ض �لم�شوؤولي����ن �لمحليين 
�لقائمي����ن عل����ى مر�قب����ة �أماك����ن ن�ش����ر �للوحات 
ف����ي  �لبلدي����ة  دو�ئ����ر  وقام����ت  �النتخابي����ة.. 
بع�ض �لم����دن بحم����الت �إز�لة �للوح����ات ب�شبب 

�لتجاوز، لكن وبح�ش����ب بع�ض منظمي حمالت 
�لمر�شحي����ن: "ل����م تك����ن �الإز�ل����ة عادل����ة النتماء 
بع�����ض �لم�شوؤولين في تل����ك �لدو�ئر �إلى بع�ض 

�لمر�شحين و�لتيار�ت �ل�شيا�شية".
�لثالث����اء  �النتخاب����ات،  مفو�شي����ة  وح����ددت 
�النتخابي����ة  �لحمل����ة  �شو�ب����ط  �لما�ش����ي، 
للمر�شحي����ن، بع����دة نق����اط �أبرزها: ع����دم ل�شق 
�أي �إع����الن �نتخاب����ي عل����ى �لجدر�ن ف����ي عموم 

�لعا�شمة بغد�د با�شتخد�م �ل�شمغ �أو �لغر�ء.
�النتخابي����ة  �لدعاي����ة  لوح����ات  تثبي����ت  ع����دم   
للمر�شحي����ن و�الأح����ز�ب �ل�شيا�شي����ة عل����ى قطع 

�لداللة �لمرورية للطرق �لعامة.
ع����دم تثبي����ت لوح����ات �لدعاي����ة �النتخابي����ة في 
�لحد�ئق �لعامة و�لجزر�ت �لو�شطية لل�شو�رع 

و�الأر�شفة با�شتخد�م مادة �ال�شمنت.
�لدو�ئ����ر  ومبان����ي  ج����در�ن  ��شتخ����د�م  ع����دم   
�لحكومي����ة و�لمد�ر�ض و�لجامع����ات و�لجو�مع 
و�لح�شيني����ات و�الأماك����ن �لمقد�ش����ة و�لج�شور 
و�لن�ش����ب  و�الأثري����ة  �لتر�ثي����ة  و�الأماك����ن 
و�لتماثيل لن�شر �إعالنات �الأحز�ب و�لمر�شحين 

�شمن �لحملة �النتخابية.
وقال����ت �لمفو�شية في بيان �نه "في حالة و�شع 
و�شائ����ل �لدعاي����ة �النتخابية ب�ش����كل مخالف لما 
ورد �أع����اله يتم توثي����ق �لمخالفة من قبل كو�در 

�لدو�ئر �لبلدية وتتم �إز�لتها فور�".
كما �أك����دت على فر�����ض �لغر�م����ات �لمالية بحق 
�لمر�شحي����ن و�الأحز�ب �ل�شيا�شي����ة و�لتحالفات 
�لمخالف����ة وفق����ا الأح����كام �لق����ر�ر�ت و�لقو�نين 
�لبلدي����ة. وكان����ت حمل����ة �ح����د �لمر�شحي����ن عن 
بغد�د، قالت �إن بع�ض �للوحات في �لعا�شمة قد 

تعر�شت للتلف دون �الأخريات.
و�أكدت حملة �لمر�شح محمد �لدليمي عن تحالف 
"عندما  �لخنجر:  خمي�ض  يق����وده  "عزم" �لذي 
تعلق �شور �لمر�شحين و�لدعاية �النتخابية في 
�ل�شارع و�شمن �الأماكن �لمخ�ش�شة ينبغي على 
�لمر�شحين �حت����ر�م بع�شهم �لبع�ض و�لتناف�ض 

باأخالٍق و�شرف"..
و�أ�شاف����ت ف����ي بي����ان: "لكن م����ا �شهدن����اه ال يدل 
عل����ى �أي����ة مناف�ش����ة وال �ش����رف، فق����د ت����م �لتعمد 
برم����ي �لطالء ��ش����ود �للون على �ش����ور دعايتنا 
�النتخابية في �الأماك����ن �لتي و�شعت فيها دونًا 

عن �لجميع".
و�أ�ش����ارت، �إلى "تمزيق بع�����ض �ل�شور بطريقة 
من �لو��ش����ح و�لجلّي �أنها متعم����دة ومق�شودة 
وال ت�ش����در �إال م����ن جه����ات خا�ش����رة يائ�ش����ة من 
�لف����وز". كذلك كانت بع�ض �الأطر�ف في كركوك 
ق����د �أ�شارت في ت�شريحات، �لى �أن �شور �لقوى 
�ل�شيا�شية �لكردي����ة قد تعر�شت للتمزيق، بينما 
للتي����ار�ت  و�لتابع����ة  منه����ا  �لقريب����ة  �للوح����ات 

�لعربية لم تتعر�ض للتلف.
ويق����ول منظم����و حم����الت �ح����د �لمر�شحين في 
�لجنوب ل�)�لمدى( �ن "بع�ض حمالت �لت�شويه 
�لف�شائ����ل  لمر�شح����ي  تتعر�����ض  ال  و�لتمزي����ق 
�لم�شلح����ة خوف����ا م����ن �نتق����ام ذل����ك �لف�شيل من 

�لفاعلين".

 حمالت انتقائية لتمزيق �شور املر�شحني تتجنب 
بع�ض القوى ال�شيا�شية

منتمون اإىل اأحزاب يزيفون 
اللوحات ويطرحون اأنف�شهم 
كم�شتقلني

تت�شاعد الحمالت النتخابية 
تدريجيا في ال�شهر الأخير 

قبل موعد القتراع المقرر 
اإجراوؤه في ت�شرين الأول 

المقبل، فيما تتزايد 
بالمقابل حمالت تمزيق �شور 

المر�شحين.
ويخ�شر المر�شح الواحد 

بمعدل 8 مليون دينار اإذا قرر 
�شخ�ص واحد اإتالف لفتة 

انتخابية، وهي عملية قد ل 
تتطلب اأكثر من ب�شع دقائق.

كذلك تقوم البلديات في 
المدن باإزالة ال�شور المخالفة 

للتعليمات الخا�شة بطريقة 
ن�شر وتوزيع اللوحات 

الإعالنية للمر�شحين.

 بغداد/ ح�شين حاتم

رجحت لجنة �لعمل �لنيابية ووز�رة �لعمل 
�لت�شوي���ت على قانون �ل�شمان �الجتماعي 
و�لتقاع���د للعمال خالل �ل���دورة �لبرلمانية 

�لحالية نظر� الأهميته.
و�أجري���ت تعدي���الت عدي���دة عل���ى �لقانون 
خالل �لقر�ءتين �الأولى و�لثانية، فيما القى 
�لقانون ترحيبا من قبل �ل�شر�ئح �لم�شمولة 
به، كونه �شين�شط �لقطاع �لخا�ض ويخفف 
�لعبء ع���ن �لقطاع �لحكوم���ي �أو يت�شاوى 

معه في بع�ض �الأحيان.
وت�شريع �لقانون �لجديد للتقاعد و�ل�شمان 
�الجتماع���ي، �شي�شم���ن تح�شي���ن �أو�ش���اع 
�لعاملي���ن ف���ي جمي���ع �لم�شاري���ع �لتجارية 
و�ل�شناعي���ة و�لترفيهي���ة �لخا�ش���ة للم���رة 
�الأول���ى من���ذ عق���ود، ويجعله���م يح�شل���ون 
عل���ى تقاع���د ف���ي نهاي���ة خدمته���م، م�شابهًا 
لما ه���و معمول به في �لقط���اع �لعام، �لذي 
ي�شه���د �إقب���ااًل كبي���رً� م���ن جان���ب �ل�شب���اب 
�لعر�قي لهذه �لمي���زة.  ويقول ع�شو لجنة 
�لعم���ل و�ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة و�لهج���رة 
و�لمهجري���ن فا�ش���ل جاب���ر �لفت���الوي ف���ي 
حديث �إل���ى )�لمدى(، �إن "قان���ون �ل�شمان 
�الجتماع���ي و�لتقاعد للعمال تم���ت قر�ءته 

قر�ءتين وهو جاهز للت�شويت".
يع���د  "�لقان���ون  �أن  �لفت���الوي،  وي�شي���ف 
م���ن �لقو�نين �لمهم���ة و�الأ�شا�شي���ة ل�شمان 
حقوق �لعم���ال"، م�شدد� عل���ى "عقد جل�شة 

طارئة للت�شويت على �لقانون".
وي�شير ع�شو �لعمل �لنيابية �إلى، �أن لجنته 
"�أجرت �لعديد من �لتعديالت بعد مناق�شات 
�لمدن���ي ووز�رة  م���ع منظم���ات �لمجتم���ع 

�لعمل و�لوز�ر�ت �لمعنية بهذ� �لقانون".
ويلفت �لفتالوي، �إل���ى �أن "�لقانون �شيحد 
م���ن حج���م �لعمال���ة �الأجنبي���ة ف���ي �لعر�ق 

وتوفير فر�ض �لعمل للعاطلين".
ويبي���ن، �أن "لجن���ة �لعم���ل �لنيابي���ة عقدت 
�لكثي���ر من �لجل�ش���ات و�قام���ت �لعديد من 
�لور����ض من �ج���ل در��ش���ة �لقان���ون ب�شكل 
ي�شم���ن حق���وق �لعم���ال قبي���ل �لت�شوي���ت 
عليه". وياأمل �لفتالوي �أن "يتم �لت�شويت 
عل���ى �لقان���ون خ���الل �ل���دورة �لبرلماني���ة 
�لحالي���ة الأهميته تجاه �شريح���ة كبيرة من 
�لمجتم���ع". بدوره، يق���ول �لمتحدث با�شم 
وز�رة �لعم���ل نجم �لعقاب���ي في حديث �إلى 

)�لمدى(، �إن "�لتغيير�ت و�لتعديالت �لتي 
�أجري���ت على قان���ون �ل�شم���ان �الجتماعي 

و�لتقاعد للعمال كبيرة وجوهرية".
وي�شي���ف �لعقابي، �أن "�لقان���ون �لقديم لم 

يجر �أي تعديل عليه منذ 50 عاما".
و�أو�شح، �أن "�لتعديالت �لتي �أجريت على 
�لقان���ون �أ�شاف���ت �متياز�ت عدي���دة تتعلق 

بالعاملين في �لقطاع �لخا�ض".
�لعم���ل،  وز�رة  با�ش���م  �لمتح���دث  ويلف���ت 
�ل���ى �نه "بمج���رد �لت�شويت عل���ى �لقانون 
عل���ى  ثقيل���ة  �أعب���اء  م���ن  �شيخف���ف  فاإن���ه 
�لقط���اع �لحكوم���ي". ويبين �لعقاب���ي، �أن 
في  �لموظفين  بي���ن  �شي�ش���اوي  "�لقان���ون 

�لقط���اع �لحكومي و�لموظفي���ن في �لقطاع 
�لخا�ض". وطالب، مجل����ض �لنو�ب ب�"عقد 
جل�ش���ات مكثف���ة من �ج���ل �لت�شوي���ت على 

�لقانون".
من جانبه �كد رئي�ض لجنة �لعمل و�ل�شوؤون 
�الجتماعي���ة و�لهجرة و�لمهجرين �لنيابية 
رعد �لدهلك���ي، �أن قانون �لتقاعد و�ل�شمان 
�الجتماع���ي �لجدي���د يفت���ح �آفاق���ًا لل�شب���اب 
ف���ي �لقط���اع �لخا����ض و�شي�شه���م بتطوي���ر 

�ل�شناعة في �لبالد.
ويبي���ن �لدهلك���ي ل�)�لم���دى(، �أن "�لقانون 
يعط���ي فر�ش���ة لل�شباب بالعمل ف���ي �لقطاع 
�لخا����ض م���ع �شم���ان �لر�ت���ب �لتقاع���دي، 

و�شيك���ون له���م ت�شمين���ًا ف���ي �لعم���ل، وهو 
يعم���ل على حفظ م�شتقبلهم؛ الأنهم يتجهون 
للعمل ف���ي �لوظائف �لحكومي���ة في �لدولة 

كونها موؤمنة وفيها ر�تب تقاعدي".
وي�شي���ف، �أن "ه���ذ� �لقان���ون م���ن �شاأنه �أن 
يط���ور �ل�شناعة في �لبالد ويطور �لطاقات 
�ل�شبابي���ة �لت���ي كان���ت ت�شي���ع �لوق���ت في 
�لبح���ث عن فر�ش���ة �لعم���ل ف���ي موؤ�ش�شات 
�لدول���ة"، مبينًا �أنه "في حال �إقر�ر �لقانون 
�شتك���ون عل���ى �لدولة مهم���ة كبي���رة، وهي 
توفي���ر فر����ض �لعمل على �لقط���اع �لخا�ض 
ودعم���ه". بدوره���ا قالت مدير ع���ام �لتقاعد 
و�ل�شم���ان �الجتماع���ي ف���ي وز�رة �لعم���ل 
و�ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة خل���ود حي���ر�ن �إن 
" قان���ون �لتقاع���د و�ل�شم���ان �الجتماع���ي 
للعم���ال �شينف���ع �لعم���ال من خ���الل �لر�تب 
�لتقاعدي �ل���ذي �شيتح�شن ويكون م�شاويا 
لر�ت���ب �لمتقاعد �لحكومي"، الفت���ة �إلى �أن 
"ه���ذ� �لقانون ي�شجع �ل�شباب للتوجه �لى 

�لقطاع �لخا�ض".
و�أ�شاف���ت حي���ر�ن �أن "�لقان���ون �شيت�شمن 
مكاف���اأة نهاي���ة �لخدمة للعام���ل �لذي تنتهي 
خدمته من دون �أن يكمل �ل�شن �لقانونية"، 
مبين���ة �ن "�لقان���ون يت�شم���ن �لعدي���د م���ن 
�لفق���ر�ت �لت���ي ت�ش���ب ف���ي �شال���ح �لعمال 

ومنها �ل�شمان �ل�شحي".
 �أو�شح���ت، �أن "د�ئ���رة �لتقاع���د و�ل�شمان 
قان���ون  م�ش���ودة  �أول  تبن���ت  �الجتماع���ي 
قدم���ت �لعام 2014 كانت ف���ي دور �الإعد�د، 
وت���م �النتهاء م���ن �لم�شودة �لع���ام 2016، 
وم���ن ثم �أر�ش���ل �إلى مجل����ض �لدولة و�لذي 
�رت���اأى تاأخي���ره ب�شبب وجود قان���ون �آخر 
هو قان���ون �لتاأمين���ات �الجتماع���ي و�لذي 

يت�شم���ن عيوب���ا مجحفة بح���ق �لعامل وتم 
تاأخي���ر قان���ون �ل�شم���ان �الجتماعي لحين 

�الختيار �لمنا�شب من �لقانونين".
�لتقاع���د  "د�ئ���رة  �أن  حي���ر�ن  وتابع���ت 
بع����ض  �أج���رت  �الجتماع���ي  و�ل�شم���ان 
�لتعدي���الت عل���ى �لقان���ون م���ا بي���ن 2016 
�إل���ى 2020 وذل���ك الخت���الف ف���ي ميز�ني���ة 
�ل�شنين وعمل �لد�ئرة مع �شركاء مثل نقابة 
�لعم���ال وممثلي���ن ع���ن �لعم���ال و�ل�ش���ركاء 
�الجتماعيي���ن وقانونية �ل���وز�رة باإ�شر�ف 
�لوزير و�للجنة �لنيابية للعمل"، مبينة �ن 
"�لقانون �أتاح لوزير �لعمل تعديل �لقانون 
بعد �إقر�ره في ح���ال وجد �لعمال �ن بع�ض 

فقر�ت �لقانون ال تعطيهم حقوقهم".
عل���ي جمعة �شاحب مطعم يقول ل�)�لمدى(، 
�إن "هن���اك �شعف���ا ف���ي تطبي���ق �لقانون في 
بع����ض �لمه���ن لع���دم ثب���ات �لعام���ل �أحيانا 
ف���ي موقع �لعم���ل خا�شة �أن بع����ض �لعمال 
يترك���ون �لعمل باإر�دته���م وي�شطر �شاحب 
�لعم���ل �إلى ت�شغيل �آخ���ر". وتابع، �أن "هذ� 
�الأم���ر يتك���رر ب�ش���كل م�شتم���ر ولي����ض م���ن 
�لم�ش���روع  �أن يتحم���ل �شاح���ب  �لمعق���ول 
م�شوؤولية تعدد �لعمال وعدم وجود �شيغة 
قانونية تنظم �لعمل لدى �لقطاع �لخا�ض".

وي�شي���ف جمعة، �أن "تطبيق ه���ذ� �لقانون 
يمك���ن �ن يتحق���ق ف���ي �ل�ش���ركات �لخا�شة 
�لكبيرة وفي �لمعامل لكنه ي�شعب �لتطبيق 
في بع�ض �لمهن". ولف���ت، �إلى �أن "ظروف 
�لعم���ل ق���د تجعل �لعام���ل بعيد� ع���ن �لنظر 

ومتابعة �لقو�نين".
 وتحدث جمعة، عن  "تباين في �آلية ت�شديد 
�ال�شتقطاع���ات ومن �لم�شوؤول عنها هل هو 

�شاحب �لعمل �م �لعامل نف�شه".

وطال���ب، ب���اأن "يت�شم���ن �لقان���ون �لجديد 
�شيغة و��شحة ب���كل تلك �لجو�نب"، د�عيًا 
�إلى "حملة توعية وتثقيف لت�شجيع �لعمال 

على �النخر�ط في �لقطاع �لخا�ض".
�لعامل ع���الء  د�وود )34 عام���ا( وهو و�لد 
الأربع���ة �أطفال وكان ق���د تعر�ض �إلى �إ�شابة 
�أثناء عمله في �أعم���ال �لبناء يقول: "عندما 
م���ن  كان  �لمج���ال  ه���ذ�  ف���ي  �لعم���ل  �أردت 
�ل�شع���ب �أن �طل���ب م���ن �شاح���ب �لعمل �أن 
يق���وم بت�شجيل���ي ر�شمي���ا في �التح���اد الأنه 
�شيرف����ض ذلك وال يقب���ل �أن ��شتغل لديه في 

وقت ال يمكن �أن نعثر على عمل".
و�أف���اد ب���اأن "تعر�ش���ي �إل���ى �ل�شق���وط م���ن 
�لطاب���ق �لثال���ث جعلني �خ�ش���ر كل ما �ملك  

مع �شحتي �لتي هي �الأهم".
وي�شيف د�وود ل�)�لمدى(، "يجب �أن تكون 
هن���اك �إج���ر�ء�ت ر�دع���ة الأ�شح���اب �لمه���ن 
لحثه���م على �شم���ان حقوق �لعم���ال ويمنع 
ت�شريحه���م ح�ش���ب �الأمزج���ة و�ن ي�شم���ن 
حقوقه���م ف���ي ح���ال تعر�شهم لح���ادث �أثناء 

تعر�شهم لالإ�شابات �أثناء �لعمل".
و�أ�شار، �إلى �أن "�غلب حقوق �لعمال �لذين 
يتعر�ش���ون لالإ�شاب���ات �أثناء �لعم���ل تاأتي 
لالأ�ش���ف لي�ض من �لقانون، و�إنما عن طريق 
�لخي���ار �لع�شائ���ري �ل���ذي ب���ات ه���و �لحل 

�لوحيد ل�شمان �لحقوق".
و�أكد رئي�ض �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي، في 
�الأول م���ن �أيار �لما�شي، �أن �لحكومة تعمل 

على تطوير قانون �ل�شمان �الجتماعي.
و�ل�ش���وؤون  �لعم���ل  وزي���ر  ��ش���ار  فيم���ا 
�الجتماعي���ة عادل �لركابي �إل���ى �أن �حتر�م 
ح���ق �لعم���ال يك���ون عب���ر ت�شري���ع قان���ون 

�لتقاعد و�ل�شمان �الجتماعي.

ج���ه���ود ل��ت�����ش��ري��ع ق���ان���ون ت��ق��اع��د و����ش���م���ان ال���ع���م���ال ق��ب��ل ح���ل ال��ب��رل��م��ان
امتيازات عديدة ت�شهم بت�شغيل العاطلني وتن�شيط القطاع اخلا�ص  
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 ذي قار / ح�سني العامل

اأعلن علي مهدي عجيل 
م�ست�سار حمافظ ذي قار 

ل�س�ؤون ال�سهداء واجلرحى 
اأم�س الثالثاء، عن ا�ستقالته 

من من�سبه، معرباً عن 
احتجاجه اإزاء لقاء املحافظ 

احمد غني اخلفاجي مع 
رئي�س جمل�س ال�زراء ال�سابق 

عادل عبد املهدي.
من جانبهم، عّد نا�سط�ن 

يف تظاهرات النا�سرية 
اللقاء ا�ستهانة بدماء �سهداء 

انتفا�سة ت�سرين، خ�س��سًا 
واأن مدينتهم اأعطت عدداً 
كبرياً من ال�سحايا يف ظل 

حك�مة عبد املهدي.

وتاأت���ي ��ش���تقالة م�شت�ش���ار �ملحافظ بعد 
�الجتماع���ي  �لتو��ش���ل  مو�ق���ع  ت���د�ول 
�ش���ورة فوتوغر�فية جتم���ع حمافظ ذي 
ق���ار وعادل عب���د �ملهدي �أثناء ع���ز�ء �أقيم 
يف �لنج���ف بوفاة �ملرج���ع �لديني حممد 

�شعيد �حلكيم.

�ملوجه���ة  �ال�شتقال���ة  وثيق���ة  يف  وج���اء 
ملحاف���ظ ذي ق���ار و�لت���ي �طلع���ت عليه���ا 
)�ملدى( �ن���ه "�أعلن و�أق���دم ��شتقالتي من 
عملي )م�شت�شار حمافظ ذي قار( ل�شوؤون 
�ل�شه���د�ء و�جلرحى �عرت��شًا على �للقاء 
و�لتعام���ل م���ع من قت���ل و��ش���رتك بدماء 

�شبابنا".
و�أ�شاف عجي���ل، "الأنني �أحمل يف عنقي 

�مان���ة دم���اء �ل�شه���د�ء و�جلرح���ى �لت���ي 
�شالت يف �لع���ر�ق و�لنا�شري���ة �أقدم لكم 

��شتقالتي و�لتي �أمتنى قبولها".
وحاول���ت )�مل���دى( �الت�ش���ال بالنا�ش���ط 
عل���ي  �لنا�شري���ة  بتظاه���ر�ت  �ل�شاب���ق 
مهدي عجيل و�لذي ج���رى تعيينه الحقا 
مبن�ش���ب �مل�شت�ش���ار ع���دة م���ر�ت �إال �أنه 

�أغلق هاتفه.

ويبل���غ �إجمايل �شحايا تظاهر�ت ذي قار 
من���ذ �الأول من ت�شري���ن �الأول عام 2019 
لغاي���ة �لوقت �حلايل، نح���و 134 �شهيدً� 
و�أك���ر م���ن ثالث���ة �آالف جري���ح، �إ�شافة 
�إىل حم���الت �عتق���ال طال���ت �ملئ���ات م���ن 
�ملتظاهرين، وما يزيد على 1200 دعوى 

ق�شائية ما ز�لت قائمة �شد �ملتظاهرين.
وكانت حمالت �الإد�نة �لتي �أعقبت جمزرة 

ج�شر �لزيتون يف �لنا�شرية �لتي حدثت 
خ���الل يوم���ي 28 و29 ت�شري���ن �لث���اين 
2019 و�أ�شف���رت عن ��شت�شه���اد �أكر من 
50 متظاه���رً� و�إ�شابة نحو 500 �آخرين 
بج���روح خمتلف���ة معظمه���ا بالر�شا����ص 
�حلي، قد �أرغمت رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
ع���ادل عب���د �مله���دي عل���ى �ال�شتقال���ة م���ن 

من�شبه مع عدد من �مل�شوؤولني �ملحليني.

وم���ن جانبه���م 
�ش���ن نا�شط���ون يف تظاه���ر�ت �لنا�شرية 
حمل���ة �إعالمي���ة لالحتج���اج عل���ى �للق���اء 
مطالبني �ملحافظ باال�شتقالة من من�شبه.

وكت���ب �لنا�ش���ط �ملع���روف عدن���ان عزيز 
�لر�شمي���ة  مدونت���ه  عل���ى  �ل�شع���د�وي 
قتلة  �أن جتامل  �ملن�ش���ب  ي�شتحق  "ه���ل 

�ملتظاهرين؟".
كان  �ملحاف���ظ  �ن  �ل�شع���د�وي،  وي���رى 

�ح���رت�م  ب���ه  �الأج���در 
��شم���ه  رف���ع  م���ن 
للمن�ش���ب، يف �إ�ش���ارة 
�حم���د  تعي���ني  �ن  �إىل 
�خلفاج���ي  غن���ي 
ذي  حماف���ظ  مبن�ش���ب 
عل���ى  بن���اء  ج���اء  ق���ار 
متظاه���ري  م���ن  طل���ب 
يف  �حلبوب���ي  �شاح���ة 

�لنا�شرية..
ق���ار  ذي  حماف���ظ  وكان 
 18( �الح���د  يف  �عل���ن 
ني�شان 2021( عن تعيني  
وم�شت�ش���ارً�  معاون���ًا   15
ملحاف���ظ ذي قار يف جميع 
�الد�رية و�لفنية  �ملجاالت 

و�لعلمية.
جمل����ص  رئي����ص  وكان 
�لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي 
قرر يوم �لثالثاء )6 ني�شان 
2021( تكلي���ف �حم���د غني 
من�ش���ب  ب�شغ���ل  �خلفاج���ي 
خلف���ا  ق���ار  ذي  حماف���ظ 
�لفري���ق  �ملكل���ف  للمحاف���ظ 
�لرك���ن عبد �لغن���ي �ال�شدي، 
وبتعيني �حمد غني �خلفاجي 
تك���ون حمافظة ذي قار ق���د �شهدت تغيري 
وت�شمي���ة خم�ش���ة حمافظ���ني يف غ�شون 
�شن���ة ون�شف �ل�شن���ة وذلك من���ذ �إنطالق 
كل  وه���م   ،2019 ع���ام  يف  �لتظاه���ر�ت 
م���ن عادل �لدخيل���ي، �أب���ا ذر �لعمر، ناظم 
�لو�ئل���ي، �لفري���ق عب���د �لغن���ي �ال�شدي، 

�حمد غني �خلفاجي.

لق��اء مع عب��د املهدي يدفع م�ست�س��ار حماف��ظ ذي قار اإىل اال�س��تقالة

 خا�س/ املدى

ق����ّرر �لعر�ق �لرتي����ث يف �حل�شول عل����ى �للقاح 
�لرو�ش����ي )�شبوتنك v( �مل�ش����اد لكورونا، وعز� 
ذل����ك �إىل عدم �عتم����اده من قبل منظم����ة �ل�شحة 
�لعاملي����ة، فيما �شجل����ت خمترب�ته نح����و 6 �آالف 
�إ�شابة، ذكرت جلنة �ل�شحة و�لبيئة �لنيابية �أن 
�خلروج من �ملوجة �حلالية يتطلب �تخاذ �ملزيد 

من �الإجر�ء�ت �لوقائية.
وذك����رت �الأمان����ة �لعام����ة ملجل�����ص �ل����وزر�ء يف 
بي����ان تلقته )�ملدى(، �إن "�للجن����ة �لعليا لل�شحة 
و�ل�شالم����ة ق����ّد ق����ّررت يف �جتماعه����ا �الأخري يف 
�خلام�ص من �ل�شهر �حل����ايل �لرتيث يف �لتعاقد 
عل����ى �ش����ر�ء �للق����اح �لرو�شي �مل�ش����اد لفايرو�ص 

كورونا".

و�أ�شاف �لبيان، �أن "�لقر�ر جاء ل�شببني، �أولهما 
وجود كمي����ة كافية من �للقاح����ات، و�لثاين عدم 
�إق����ر�ر �للق����اح �لرو�شي من قب����ل منظمة �ل�شحة 

�لعاملية".
�إىل ذل����ك، ذك����رت وز�رة �ل�شحة يف بي����ان تلقته 
)�مل����دى(، �أن "خمت����رب�ت �ل����وز�رة �أج����رت يوم 
�أم�����ص 37789 فح�شًا خمتربي����ًا ب�شاأن فايرو�ص 

كورونا".
و�أ�ش����اف �لبي����ان، �أن "تل����ك �لفحو�����ص �أظه����رت 
ت�شجي����ل 5899 �إ�شاب����ة جدي����دة بالفايرو�����ص، 
كان����ت ن�شبته����ا �الأك����رب يف بغد�د �شم����ن جانبي 

�لكرخ و�لر�شافة".
ولف����ت، �إىل �أن "�الح�ش����اء�ت �أظه����رت ت�شجيل 
58 حال����ة وفاة �أغلبها يف حمافظتي دهوك وذي 

قار".

و�ش����دد �لبي����ان، عل����ى �أن "�ملوؤ�ش�ش����ات �ل�شحية 
�شه����دت متاث����ل 7517 م�شاب����ًا لل�شف����اء، مبعدل 

�إجمايل بلغ %92.6".
و�نتهى �لبيان، �إىل �أن "�لوز�رة �شجلت ح�شول 
139555 �شخ�ش����ًا على �للقاح، لي�شبح جمموع 
�لذي����ن تلق����و� �للق����اح �شم����ن �جلرعت����ني �الأوىل 

و�لثانية 3830417 �شخ�شًا".
م����ن جانبه، ذك����ر ع�شو جلن����ة �ل�شح����ة و�لبيئة 
يف جمل�ص �لنو�ب ح�ش����ن خالطي، يف ت�شريح 
�إىل )�مل����دى(، �أن "�لعر�ق عندم����ا مل مينح �الإذن 
يف �حل�ش����ول عل����ى �للق����اح �لرو�ش����ي ف����اأن ذلك 
ل����ه مربر�ت����ه، وق����د ��شتن����د �إىل تقاري����ر خ����رب�ء 

�ل�شحة".
يف  �لوبائ����ي  "�ملوق����ف  �أن  خالط����ي،  و�أ�ش����اف 
حت�ش����ن، ونح����ن ناأم����ل باخل����روج م����ن �ملوج����ة 

�لثالث����ة باأ�ش����رع وق����ت، ولك����ن هذ� يعتم����د على 
�اللت����ز�م باالإج����ر�ء�ت �لوقائية و�حل�شول على 

�للقاح".
و�ش����دد، عل����ى �أن "�لع����ر�ق تعاق����د عل����ى كمي����ات 
كبرية م����ن �للقاحات، وهو �لي����وم ي�شتلم بنحو 

دوري جرعات �أغلبها من �شركة فايزر".
و�نتهى خالط����ي، �إىل �أن "�لو�شول �ىل �لن�شبة 
�لتي حدده����ا خرب�ء �ل�شحة و�لت����ي هي �ملناعة 
�ملجتمعي����ة تتطل����ب ت�شافر جمي����ع �جلهود على 

�شعيد �لثقافة و�لتوعية و�إي�شال �للقاحات".
وكان����ت وز�رة �ل�شحة قد �أعلنت خروج �لعر�ق 
من موج����ة �ل����ذروة �لوبائية �لثالث����ة لفايرو�ص 
�إمكاني����ة �لو�ش����ول �إىل  �إىل  كورون����ا، م�ش����رية 
�لن�شب����ة �ملحددة للمناع����ة �ملجتمعية خالل �لعام 

�حلايل.

العراق يقّرر الرتيث يف احل�سول على اللقاح الرو�سي امل�ساد لكورونا

+ 964 7809144160  
+ 964 7709992499  
+ 964 7708080800  
+ 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

اإع������������ان������������ات

يس��ر )وزارة النفط / الش��ركة العامة لتعبئة وخدمات الغ��از( بدعوة املؤهلني 
وذوي اخلبرة لتقدمي العطاءات ل� )انش��اء مخزن في قس��م تصنيع األسطوانات 
ف��ي الكوت ع��دد /1( وبكلف��ة تخميني��ة قدره��ا )111.519.000( مائة واحدى 
عش��ر مليون وخمسمائة وتسعة عش��ر ألف دينار من املوازنة الرأسمالية مع 

مالحظة ما يأتي: 
1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية 
االتصال )الش��ركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز( عن طريق البريد االلكتروني 

pd.taji@gfc.oil.gov.iq جميع أيام األسبوع. 
2- متطلب��ات التأهي��ل املطلوب��ة: مطابق ملا موج��ود في الوثيقة القياس��ية 

)قانونية، فنية، مالية(. 
3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري 
صادر من الش��ركة مع نسخة مصورة من هوية تصنيف مقاولني درجة عاشرة 
نافذة وتخويل باس��م اخمل��ول باملراجعة مع نس��خة من هوية األح��وال املدنية 
للمخ��ول ال��ى العنوان احملدد ف��ي ورقة بيان��ات العطاء وبعد دف��ع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )100.000( مائة ألف دينار عراقي فقط نقداً او على شكل صك 

مصدق صادر من مصرف الرافدين حصراً غير قابلة للرد.
4- تقدمي تأمينات أولية البالغة 3% من مبلغ الكلفة التخمينية باسم الشركة 
او مديرها املفوض او احد املس��اهمني في الش��ركة مبوجب عقد ش��راكة مببلغ 
)3.345.570( ثالثة ماليني وثالثمائة وخمسة واربعون ألف وخمسمائة وسبعون 
دين��ار عراقي فقط ال غير على ش��كل صك مصدق او خط��اب ضمان صادر من 
مصرف عراقي معتمد من البنك املركزي وحسب نشرة البنك املركزية ومعتمد 

من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذة بعد 28 يوم من نفاذ العطاء. 
5- يت��م تس��ليم العطاءات الى العنوان االتي )بغ��داد / التاجي / مقابل مديرية 
شرطة التاجي( الس��اعة الواحدة ليوم الغلق )2021/10/3(، العطاءات املتأخرة 
س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الش��ركة( في الزمان في اليوم التالي 

للغلق )2021/10/4( وال يس��مح بتقدمي العطاءات الكترونياً ويتم تقدمي العطاء 
بالدينار العراقي. 

6- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يك��ون موعد الغلق يوم الدوام 
الرسمي الذي يلي يوم العطلة.

7- يعق��د مؤمتر فني لإلجابة على االستفس��ارات الفنية قبل س��بعة أيام من 
ي��وم الغل��ق أعاله في مقر الش��ركة العامة لتعبئة وخدمات الغ��از / التاجي / 
بغداد واعالمنا في حال حضوركم املؤمتر الفني ليتسنى لنا اعداد كادر متقدم 
م��ن مهندس��ني مختصني ف��ي املواصف��ة الفني��ة للمناقص��ة لإلجابة على 

االستفسارات الفنية.
8- للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل اإلحالة 
وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني 

في املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
9- مدة نفاذية العطاء 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة. 

10- يت��م اس��تبعاد العطاء ف��ي حالة عدم التزام الش��ركة مب��ا منصوص في 
الوثيقة القياسية بكافة أقسامها. 

11- يتم ملئ القس��م الرابع وفي حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوب في 
الوثيقة القياسية سيتم استبعاد العطاء. 

12- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
13- باإلمكان االطالع على وثائق القياس��ية للمناقص��ة عن طريق موقع وزارة 
النف��ط )www.oil.gov.iq( وموق��ع الش��ركة العام��ة لتعبئة وخدم��ات الغاز 

 .)www.gfc.gov.iq(
14- عل��ى مقدمي العط��اءات ابداء املوافقة على كافة الش��روط املذكورة في 

الوثائق القياسية وتثبيت ذلك في عطاءاتهم املتقدمة. 

عبد اهلل احمد كاظم 
وكيل املدير العام

20 L / 2021   م/ اإعالن املناق�سة املرقمة
ان�ساء خمزن يف ق�سم ت�سنيع الأ�سط�انات يف الك�ت عدد /1 

اإعالن للمرة الأوىل

اإعــــالن
ق��دم املدعي )ضياء عبد احلس��ني جنكي��ر( طلباً ي��روم فيه تبديل 
)لقبه( من )املدفعي( إلى )احليدري( فمن لديه اعتراض على الدعوى 
مراجع��ة ه��ذه املديرية خ��الل مدة أقصاها )خمس��ة عش��ر يوم( 
وبعكس��ه س��وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
الل�اء ريا�س جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

ال�سحة النيابية: ال��س�ل للمناعة املجتمعية بحاجة ملزيد من ال�قاية 
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 اإياد ال�صالحي

خط����وة تب�ّش����ر بعه����د اأوملب����ي جدي����د يف الدورة 
الثالث����ة م����ن رئا�ش����ة الكابنت رعد حم����ودي الذي 
نك����نُّ ل����ه كل التقدير ل�شخ�ش����ه وتاريخ����ه بعدما 
متاه����ى ب�ش����رعة الفتة م����ع تقري����ر ا�شتق�ش����ائي 
ن�ش����رته )امل����دى( يف الثالث����ن م����ن اآب 2021 
لُيب����ّن حر�ش����ه على اإظهار احلقيق����ة التي يبحث 
عنه����ا التقري����ر يف ُجملة من الت�ش����اوؤالت التي مل 
ت�ش����تهدف هّز كر�ش����ّيه اأو ثلم �شخ�شيته املُتزنة، 
بالرغم م����ن املطّبات االإدارية الت����ي واجهته منذ 
عام 2009 حتى اليوم �ش����واء من �شنيعة غريه 
مّمن اأواله الثقة العمياء حتى واإن بلغت حافات 
خط����رة بتوت����ر عالق����ة موؤ�ّش�ش����ته م����ع احلكومة 
القانوني����ة  املنازع����ات  �ش����فح  اىل  وانحداره����ا 
املحلية والدولية ال�شتعادة �شرعيتها اأم ب�شنيعة 
نف�شه التي يِئ�شت ا�شالح ق�شايا م�شريية كانت 
تتطّلب منه اأكرث �ش����رًا وج����راأة ملواجهتها وفقًا 
ل�ش����الحيته يف القانون ب����داًل من تركها ُعر�ش����ة 
للم�ش����اومة يف العالقات من ه����ذا الطرف اأو ذاك 
على ح�ش����اب م�ش����لحة الريا�ش����ة و�ش����ط حريته 
بعدم التوّرط يف اأزمة جتّر م�ش����اكل ال نهاية لها، 

َبْت جميعها براأ�شه! وبالنتيجة ُع�شِ

انتقادات مو�صوعية
اإثنا ع�ش����ر عامًا من توّل الكابنت حمودي قيادة 
االأوملبية، مل يرد على �ش����حفي اأ�ش����ار له ُمل�شًا 
بانتق����ادات مو�ش����وعية اىل عمل����ه حينم����ا يوؤثر 
خط����اأه على مف�ش����ٍل ما، ومل ُيحّرك �ش����اكنًا جتاه 
تقرير ُيراد منه تكري�س جهود املوؤ�ّش�شة النت�شال 
احت����اد ُم�ش����تبه بتوّرط����ه باملن�ّش����طات وت�ش����ّرر 
عديد الريا�ش����ين نتيجة اإهم����ال مراقبتهم، ومل 
ينتف�����س كاالأ�ش����د يوم حَم����ى عرين االأ�ش����ود يف 
�ش����بعينيات وثمانينيات القرن املا�ش����ي لُي�شِقط 
����ت يف �ش����ناديقها اأوراق  موؤامرات اإنتخابية ُد�شَّ
تاأيي����د لدخالء انتهزوا فر�ش����ًا ثمين����ة للعبث يف 
األعاب جتهل اأي �ش����رية لهم، وظل الرئي�س مثقاًل 
بهم����وم امليزانيات املنفقة على مكاتب ال�ش����ياحة 
حلج����ز تذاك����ر موفدي����ن اأغلبهم ع����ادوا بخيبات 
اأمل البطوالت واملوؤمت����رات، واعرتف اأن 70 % 
م����ن امليزاني����ة كان����ت تذه����ب اىل املوظف����ن ومل 
ي�ش����تفد منها البطل االأوملبي، كم����ا مل ُيباِل لعديد 
ال�شحف والرامج التلفازية وهي تظهر وثائق 
ُم�ش����ّربة تدين �شخ�ش����يات عامل����ة يف االحتادات 
واالأوملبية ب�شبهات الف�شاد اأو تنقل عن �شهادات 
زمالئهم حكاي����ات تكّر�س االن�ش����قاق وهدر املال 
وُظل����م الكف����اءات واالإ�ش����اءة ل�ش����معة البل����د يف 
مهّمات خارجية كان يفرت�س اأن يبا�شر التحقيق 
الف����وري بها لفر�س وج����وده كم�ش����وؤول عن اأي 
خ����رق يجري �ش����من حمي����ط جلنته وم����ا يتعّلق 
بارتباط����ات ومكاتبات ُيبدي راأي����ه فيها ولياأخذ 

الق�شاء وهيئة النزاهة دورهما الحقًا.

تبيان الحقيقة
االأوملبي����ة  اللجن����ة  تاري����خ  يف  االأوىل  للم����رة   

الوطني����ة بعه����دة الكاب����نت رعد حمودي ُي�ش����ارع 
لتجهيز تعقي����ب مطّول مل يخرج ع����ن ُعرف الرد 
املُلت����زم بح����دود امل�ش����احة فق����ط، ب����ل كان م����ادة 
ُم�ش����اعة جلميع و�شائل االإعالم ولي�شت ح�شرية 
باملدى �ش����احبة تقري����ر الت�ش����اوؤالت، اأنتقى فيه 
كاتبه بع�����س املفردات التهّكمية التي ت�ش����بق اأو 
تخت����م كل نقطة تو�ش����يح مب����ا ال يلي����ق بالعالقة 
املحرتم����ة بن موؤ�ّش�ش����ة االأوملبية واأي �ش����حفي 
ي����روم تبي����ان احلقيق����ة م����ن راأ�س هرمه����ا اأو من 
معاونيه لين�ش����رها ويغلق اأفواه تظّل ترثثر بها 
لي�����س ُحّبًا مب�ش����لحة الريا�ش����ة، ب����ل ُكرهًا لفالن 

وعاّلن.

انفعاالت
وزاد كاتب التعقي���ب االأوملبي من انفعاالته غري 
املُ���ّررة لتتبّن���ى ميلت���ه فر�ش���ية احل�ّشا�ش���ية 
جتاه عا�ش���مة اإقليم كرد�ش���تان ملجّرد الت�ش���اوؤل 
ع���ن ا�ش���باب اإقام���ة املوؤمت���ر فيها، وال�ش���حيح 
ال���ذي مل يتب���َن واقعيت���ه بتعّمد اأنن���ا ذكرنا يف 
�شياق هذا املحور عدم معرفة اأع�شاء يف املكتب 
التنفي���ذي عن حيثيات )نقل املوؤمتر اىل اأربيل( 
وه���و تعب���ري دقي���ق واإن اأ�ش���ار بي���ان االأوملبية 
ع���ن ق���رار اأختي���ار امل���كان مبا�ش���رة الأن جمي���ع 
املوؤمترات اخلا�ش���ة باجلمعي���ة العامة منذ عام 
2003 حتى احلادي ع�ش���ر من اأيلول 2021 
النظ���ام  ح�ش���ب  بغ���داد  العا�ش���مة  يف  اأقيم���ت 
الداخلي با�ش���تثناء موؤمت���ر اأنتخاب اأول رئي�س 

جلن���ة اأوملبي���ة برئا�ش���ة اأحمد احلجية �ش���ّيفته 
اإحدى �ش���االت م�شيف �شد دوكان ال�شياحي يف 
حمافظة ال�ش���ليمانية يف التا�شع والع�شرين من 

كانون الثاين عام 2004.

اجتماع الممثليات
ثم ما عالق���ة اجتماع الكابنت حمودي مبمثليات 
االأوملبي���ة يف مدين���ة كرب���الء املقّد�ش���ة  للتقارب 
ب���ن احلالت���ن، ه���ذا املوؤمت���ر بالتحدي���د عّل���ق 
علي���ه النائ���ب الثالث لرئي����س اللجن���ة االأوملبية 
اأحمد حنون ببيان ن�ش���رته و�شائل االإعالم يوم 
اخلام����س ع�ش���ر م���ن حزي���ران 2021 ، اأعل���ن 
في���ه عن ع���دم اع���رتاف غالبي���ة اأع�ش���اء املكتب 
م���ن  االجتم���اع مبجموع���ة  بنتائ���ج  التنفي���ذي 
روؤ�ش���اء املمثليات املنتهية واليتهم، وا�شفًا اأّياه 
باأن���ه عمل انف���رادي مل ي���اأِت بناًء عل���ى قرارات 
التنفي���ذي، مطالب���ًا حم���ودي االلت���زام بالنظام 
الداخل���ي، ولّوَح باأن اأع�ش���اء اجلمعي���ة العامة 
للجنة االأوملبية "�ش���تكون لهم الكلمة الف�شل يف 
اجتماعه���م اال�ش���تثنائي القادم للوق���وف بحزم 
يف وج���ه القرارات الفردية واملخالفات املتكّررة 

للنظام"!

معاودة الم�صدر
ه���ذا املوقف ال���ذي اأب���داه الع�ش���و القيادي يف 
االأوملبية وما تبعه من ت�ش���ريح مل�شدر م�شوؤول 
يف املكت���ب التنفي���ذي ه���و م���ن دعان���ا لل�ش���وؤال 

عن موؤمت���ر اأربي���ل واأجندته، بل و�ش���ل احلال 
ملع���اودة امل�ش���در ذاته االت�ش���ال بنا للت�ش���ريح 
ب���اأن اأغل���ب اأع�ش���اء املكت���ب التنفي���ذي تفاعلوا 
م���ع حر����س )امل���دى( يف ت�ش���اوؤالت تقريره���ا، 
واأن النّية تّتجه الإبقاء املوؤمتر اال�ش���تثنائي يف 
بغداد، فكان موقفنا وا�ش���حًا اأن يبادر املتحّدث 
لالعالن عن ا�ش���مه باالإنابة عن ع���دد من زمالئه 
يف املكتب لتو�ش���يح حيثيات موقفهم، وال مانع 
من ت�ش���ريحه الأية و�ش���يلة اأخرى فاالأمر �شّيان 
بالن�ش���بة لن���ا وال يّه���م ح�ش���رية اخل���ر، بق���در 
االإعالن عن تفا�ش���يله اإن كان يرى يف املو�شوع 

م�ش���لحة ما كون���ه ُمنتخب وزمالئه م���ن الهيئة 
العام���ة! فهل يكفي هذا الدليل الإزالة ال�ش���بابية 

عن كاتب تعقيب االأوملبية؟  

ُخذالن بغداد
وبعيدًا عن احت�شان اأربيل بطوالت االحتادات 
املختلفة ال�ش���باب ت�ش���امنية واأخ���رى تنظيمية 
جل���ودة املن�ش���اآت والفن���ادق فيه���ا، اأال يع���د ذلك 
ُخذالن���ًا للعا�ش���مة بغ���داد وه���ي ترتق���ب عودة 
االن�شطة العربية لها مثلما �شّيف احتاد القو�س 
وال�ش���هم بطول���ة الع���رب وُمقب���ل عل���ى تنظي���م 

مناف�ش���ات قارية وعاملي���ة، ملاذا ال يوؤخذ ُح�ش���ن 
الني���ة يف الت�ش���اوؤل م���ن زاوية دع���وة االأوملبية 
لتفنيد ُمّررات الُعزلة واملخاوف من احت�ش���ان 
االجتماعات وممار�ش���ة امل�ش���ابقات الدولية يف 

قاعات ومالعب دار ال�شالم؟

قائمة الح�صاب
وتوظي���ف  مهات���رات  يف  ننزل���ق  ل���ن  حقيق���ة، 
كلم���ات تخرجنا ع���ن اللعب النظيف يف �ش���احة 
االإع���الم، فل�ش���نا نتب���ادل الهجم���ات لهّز �ُش���معة 
العب���اد يف  ع���ن و�ش���ايا رب  اأو نخ���رج  اأح���د، 
ََزٍة( بل  حمكم كتاب���ه الكرمي )َوْي���ٌل لُِّكلِّ ُهَم���َزٍة ملُّ
ننتقي العبارات بدوافع اال�ش���تفهام ال االنتقام، 
وغر�ش���نا اأن ت�ش���ري اأوملبي���ة الكاب���نت حم���ودي 
يف ماأمٍن م���ن تهديد الُفَرقاء باإع���ادة طرح الثقة 
مبكتبها التنفيذي اإذا ما وا�شلت االأ�شلوب ذاته 
بحج���ب حقائ���ق مهّمة عن ال�ش���ارع ال���ذي يريد 
معرفة اأ�شباب عدم الظفر مبيدالية واحدة برغم 
امليزانيات ال�ش���خمة �ش���ابقًا؟! ثم اأي اأوملبية يف 
العامل جتيب �شائلها من �شحفيي دولتها )اأذهب 
اىل �شفارتنا يف طوكيو وُخذ بيانات االنفاق(!! 
الت�ش���اوؤل  ت�ش���تثَمروا  اأن  بك���م  االأج���دى  كان 
وُت�ش���ِهروا قائم���ة احِل�ش���اب واإن كان���ت مبئ���ة 
دوالر فل���م يخّونك���م اأحد فتلك اأم���وال احلكومة 
ْف �ش���وؤون االأوملبية "غري امل�شتقّلة"  التي ُت�ش���رِّ

مبيزانيتها!

حرية مكفولة
اأخريًا.. �ش���نبقى منار�س دورنا الرقابي ك�شلطة 
رابع���ة كفل���ت الدول���ة حّريته���ا يف التعب���ري عن 
بالنظ���ام  الو�ش���ائل مب���ا ال يخ���ل  ب���كل  ال���راأي 
الع���ام واالآداب وفق���ًا للمادة 38 من الد�ش���تور، 
وتقريرن���ا ال���ذي اأّكد كاتب تعقي���ب االأوملبية يف 
م�ش���تهّله باأنه ياأتي )رّدًا على ت�ش���اوؤالت الزميل 
اإي���اد ال�ش���احلي( كان يبغ���ي االإي�ش���اح ح���ول 
نق���اط مو�ش���وعية مل يكن تعقيبكم عن بع�ش���ها 
�ش���ّفافًا ومتوافقًا م���ع قانون االأوملبي���ة رقم 29 
ل�ش���نة 2019 �ش���يما فقرة اجلمعي���ة العمومية 
امل���ادة )6( ثالث���ًا )ج( اإق���رار موازن���ة اللجن���ة، 
فمن���ذ اآذار 2021 مل جتتم���ع العمومي���ة الإقرار 
تفا�ش���يل �ش���رفها، فهل اأن عمليات ال�شرف منذ 
ال�ش���هر املذكور اىل االآن قانونية؟ وهل مت تنفيذ 

الفقرات )ه� ، ز، ح( من املادة نف�شها؟

اأزمة ثقة
م���ا �شي�ش���هده موؤمت���ر اأربيل يف احلادي ع�ش���ر 
م���ن اأيلول اجل���اري، من عدم مناق�ش���ة ت�ش���مية 
مر�ش���حي جلنتي الت�ش���وية واالخالقي���ات )كما 
علمنا( يوؤّكد �ش���واب ما ذهبن���ا اليه يف تقريرنا 
ال�ش���ابق وتعقيبن���ا ه���ذا بوج���ود اأزم���ة ثقة يف 
املكتب التنفيذي، اأما التلويح بالق�شاء العراقي 
اأمام���ه  املح���رتم، فنح���ن م�ش���تعّدون للوق���وف 
ملعرفتنا باأنه عادل ومن�ش���ف يف هكذا ق�ش���ايا، 
ونعي جّيدًا احلّد الفا�ش���ل بن الت�شهري وحرية 

الراأي وملتزمون بحدود القانون.

تعقيب على تعقيب اللجنة االأولمبية الوطنية

ت�صاوؤالتنا م�صفوعة بالدليل ولم ت�صتهدف هّز كر�صي حمودي �أو ثلم �صخ�صيته!

 بغداد - المدى

لك���رة  االأوملب���ي  منتخبن���ا  خ�ش���َر 
الق���دم مباراته الودي���ة الثانية اأمام 
منتخب االإم���ارات االأوملبي بهدفن 
مقابل هدف واحد يف املباراة التي 
اأقيمت م�شاء اأول اأم�س االإثنن على 
ملعب الفجرية �ش���من حت�ش���ريات 
املنتخب ال�ش���تحقاق امل�ش���اركة يف 
اآ�ش���يا والت�ش���فيات  بطول���ة غ���رب 
املوؤهل���ة لنهائيات اآ�ش���يا حتت 23 

عامًا.
ودخ�����������ل م���ن���ت���خ���ب���ن���ا 

االأوملبي – بح�شب 
املن�ّشق  ر���ش��ال��ة 
االإع����������الم����������ي 
علي  للمنتخب 
اإ�����ش����م����اع����ي����ل 
م��������ب��������اراة   -

االإمارات الثانية 
موؤّلفة  بت�شكيلة 

م��ن ح�����ش��ن اأح��م��د 
)ع����م����اد ع��ي�����ش��ى( 
حل��را���ش��ة امل��رم��ى، 

وزي������������د حت�������ش���ن 
كرمي  الباقر  وحممد 
وح�����ش��ن رائ���د خلط 
الدفاع، ومنتظر عبد 
وم�شطفى  االأم�����ري 
ول�����ي�����د )ع����ب����ا�����س 
ي����ا�����س( وم��ن��ت��ظ��ر 

)���ش��ادق  ج��ر  حممد 
زامل( خلط الو�شط، 
واأح�����م�����د ���ش��رت��ي��ب 
الكرمي(،  عبد  )ح�شن 

واإقبال زيدان )هريان 
احمد( ووكاع رم�شان 

خلط الهجوم.
وت�������ق�������ّدم م��ن��ت��خ��ب 

طريق  عن  اأواًل  االأوملبي  االإم��ارات 
ال����الع����ب خ��ال��د 

بالدقيقة  ج��زاء  ركلة  من  البلو�شي 
النتيجة  يعادل  اأن  قبل  العا�شرة، 
اأح��م��د  االأومل���ب���ي  منتخبنا  الع���ب 
ركلة  م��ن   22 ب��ال��دق��ي��ق��ة  ���ش��رت��ي��ب 
جزاء اأي�شًا، ثم تلقى الالعب وكاع 
بالدقيقة  ح��م��راء  بطاقة  رم�����ش��ان 
ال��ك��ارت  على  ح�شوله  بعد   ،38
بعدها  لي�شّجل  ال��ث��اين،  االأ���ش��ف��ر 
الثاين  ال��ه��دف  االإم����ارات  منتخب 
االأول عن طريق  ال�شوط  نهاية  يف 
بالدقيقة  النقبي  عبدالله  ال��الع��ب 

.44
وبرغ���م النق����س الع���ددي ملنتخبنا 
، اإال اأن���ه ه���ّدد مرم���ى املنتخب 

االإمارات���ي يف اأك���رث م���ن حماول���ة 
لتعديل النتيجة عن طريق الالعبن 
اأحمد �شرتيب ور�شا فا�شل، قبل اأن 
ُيلغي حك���م املباراة ه���دف التعديل 
ملنتخبن���ا بداع���ي الت�ش���لل، لتبق���ى 
النتيجة عل���ى حالها بفوز االإمارات 
بهدفن مقابل هدف واحد ملنتخبنا.

وكان منتخبن���ا االأوملب���ي قد خ�ش���ر 
مباراته الودية االأوىل اأمام منتخب 
االإمارات االوملبي ال�ش���بت املا�ش���ي 
باأربع���ة اأه���داف مقاب���ل ه���دف، يف 
املب���اراة الت���ي �ش���هدت حالتي طرد 
لالعب���ي منتخبن���ا االأوملبي، ف�ش���اًل 
عن اإ�شراك املالك التدريبي، بقيادة 

مريو�ش���الف  الت�ش���يكي  امل���درب 
�شوكوب، جميع املحرتفن ال�شبعة 

املدعوين لقائمتي املباراة.
و�ش���ّخ�َس املالك التدريبي ملنتخبنا 
يف  ح�ش���لت  الت���ي  االأخط���اء 
املباراتن، من خ���الل تدوين بع�س 
املالحظات الفنية وعر�شها لالعبن 
املع�ش���كر  خت���ام  حما�ش���رة  يف 
االمارات���ي، وكيفي���ة معاجلتها، مع 
املطالب���ة بتق���دمي م�ش���توى اأف�ش���ل 
اال�ش���تحقاق  يف  جي���دة  ونتائ���ج 

الر�شمي.
ويف ال�ش���ياق ذاته، �شّجلت )املدى( 
انطباع املدرب امل�شاعد �شعد حافظ، 
حول اأداء الالعب���ن يف املباراتن، 
الع���ام  الفن���ي  امل�ش���توى  قائ���اًل:اإن 
�شهد تفاوتًا بن العب واآخر، مع اإن 
الفريق كّل���ه اأّدى وحداته التدريبية 

بحيوية ون�شاط.
واأ�شاف :�شيبا�شر املدرب �شوكوب 
غربلة العنا�شر املن�شوية للمنتخب 
بع���د  املقبل���ة  االأي���ام  يف  االأوملب���ي 
التدريب���ي،  امل���الك  م���ع  جمال�ش���ة 
وم���دى  الع���ب  كل  اأداء  ملناق�ش���ة 
حاجت���ه الي���ه يف املرك���ز املطل���وب، 
وقدرته على تق���دمي العطاء املتمّيز 

يف البطوالت القادمة.
وجّدد حاف���ظ �ش���كره وتقديره لكل 
مع�ش���كري  تاأم���ن  يف  اأ�ش���هم  م���ن 
تركيا واالإمارات يف هذه الظروف، 
الوطن���ي  االندف���اع  ثّم���ن  وكذل���ك 
الع���ال لالعب���ن املغرتب���ن الذي���ن 
كانوا مب�شتوى الثقة يف الوحدات 
التدريبي���ة وخ���الل اللع���ب ال���وّدي 
مع االإمارات، ويبق���ى القرار الفني 
االأخري ل���دى املدرب، اأماًل اأن يعطي 
كل الع���ب ا�ش���تحقاقه بع���د اأن ب���ذل 
اجلمي���ع جه���ودًا طيب���ة م���ن اأج���ل 

ت�شريف الكرة العراقية.

�صباك �الأولمبي ت�صتقبل 6 كر�ت �إمار�تية و�صوكوب يبا�صر بالغربلة!

متابعة - المدى

ع�����اد خ������وان الب�����ورت�����ا رئ��ي�����س 
ب���ر����ش���ل���ون���ة االإ�����ش����ب����اين، 

ل��ل��ح��دي��ث ع���ن اأ���ش��ب��اب 
واأ�شطورة  قائد  رحيل 
مي�شي  ليونيل  فريقه 
االن�������ت�������ق�������االت  يف 
ال�����ش��ي��ف��ي��ة امل��ا���ش��ي��ة، 
لباري�س �شان جريمان.

وف�����ش��ل ب��ر���ش��ل��ون��ة يف 
جت������دي������د ع���ق���د 

مي�شي 

االإ���ش��ب��اين بو�شع  ال���دوري  ق��واع��د راب��ط��ة  ب�شبب 
ما  وهي  االأندية،  كافة  يف  الالعبن  لرواتب  �شقف 
ليو  ترك  على  ليجر  الكتالوين،  النادي  جتاوزها 

يرحل.
�شان  لباري�س  ُحر  انتقال  �شفقة  يف  مي�شي  وغ��ادر 
الفريق  مع  تعاقده  يجّدد  مل  اأن��ه  خا�شة  جريمان، 

الكتالوين يف االأيام االأخرية من املريكاتو.
االإ�شبانية  الثالثة  للقناة  حواره  يف  البورتا  وقال 
مع  تف�شريات  "قدمنا  مي�شي:  رحيل  اأ�شباب  ب�شاأن 
معطيات رقمية ب�شاأن ذلك، لقد تعّر�شنا ل�شغوطات 
من اأجل التوقيع على عقد ال�CVC اأو �شيتم منعنا 

من التجديد ب�شبب قانون اللعب النظيف".
مع  اأول��ي��ًا  اتفاقًا  امتلكنا  "لقد  واأ���ش��اف: 
رابطة  لكن  طويلة،  فرتة  منذ  مي�شي 

الدوري مل توافق على ذلك".
لي�شت  "هي  ب��ق��ول��ه:  ووا����ش���ل 
النهاية التي فكر فيها مي�شي مع 
كرئي�س،  اأنا  ومعي  بر�شلونة، 
لكن نحن �شيكون لدينا امتنان 
اأبدي له، مي�شي �شيكون دائمًا 

بر�شلوين".
واأو�����ش����ح ب�����ش��اأن ���ش��ع��وره 
ع�����ن ظ����ه����ور م���ي�������ش���ي م��ع 
ب��اري�����س ���ش��ان ج��ريم��ان: 
غ��ري��ب��ًا  ����ش���ع���ورًا  "كان 
بقمي�س  ن���راه  اأن  ج���دًا 
مل  اأن��ه  تعرف  اأن  اآخ���ر، 
يعد م��وج��ودًا واأن��ن��ا قد 
يعجبني  مل  ن���ت���واج���ه، 

ذلك".
بقوله:  الو�شول وت��اب��ع  يف  اأحد  يرغب  "مل 

للغاية،  حم��زن  االأم���ر  ك��ان  اإل��ي��ه،  و�شلنا  م��ا  اإىل 
ولكنني مل اأحتّدث مع مي�شي منذ رحيله".

اأثناء  مي�شي  مع  توتر  اأي  هناك  يكن  "مل  وختم: 
جتديد  مفاو�شات  جم��ّرد  االأم��ر  ك��ان  املفاو�شات، 

عادية".

رئي�س بر�صلونة : لم يعجبني ظهور 
مي�صي بقمي�س �آخر!



ت�شكلت اأغلب الدول الوطنية 
مب�ش�عدة خ�رجية ومل تن�ش�أ 

لغر�ض)تلطيف(النزاع�ت 
الطبقية،ب�أرتب�ط ظهوره� بتطور 

م�ش�لح الدول الراأ�شم�لية املرتابطة 
وفتح اأ�شواق جديدة يف البلدان 

امل�شتهدفة بهدف ت�شدير منتج�ته� 
ال�شن�عية والهيمنة على ثرواته� 

الوطنية.

وتع���زز  اال�ش���راكي  املع�ش���كر  ظه���ور   -
مواقعه يف ال�شيا�ش���ة الدولية �شاعد على 
ا�ش���تقالل الدول الوطنية و�شيطرتها على 

ثرواتها الوطنية.
اىل  نعم���د  ال���روؤى  تل���ك  اىل  -ا�ش���تنادا 
متابع���ة مراح���ل تط���ور ال���دول الوطنية 
والتي ميكن حتديده���ا مبراحل تاريخية 

تتمثل ب:
ال���دول  وظه���ور  الكولونيالي���ة  اأوال- 

الوطنية.
ثانيا – املع�شكر اال�شراكي وبناء الدول 

الوطنية.
ثالث���ا -- العومل���ة الراأ�ش���مالية وتهمي����ش 

الدول الوطنية.
التاريخي���ة  املراح���ل  تل���ك  اىل  ا�ش���تنادا 
نتن���اول م�شامينه���ا بهدف تفكي���ك بنيتها 

ال�شيا�شية – االقت�شادية.

اأوال- الكولوني�لي��ة وظه��ور الدول��ة 
الوطنية.

ال���دول  ظه���ور  ان  اىل  ن�ش���ر  -بداي���ة 
الراأ�شمالي���ة  ودخ���ول  ت���الزم  الوطني���ة 
مرحل���ة املناف�ش���ة الدولي���ة وم���ا نتج عن 
ال���دول  ذل���ك م���ن تراب���ط ب���ن م�شاع���ي 
الكولونيالي���ة الهادف���ة اىل بن���اء ال���دول 
)الوطني���ة( وت�شييجه���ا ب�شي���ادة �شكلية 
لغر�ش منع القوى الكولونيالية املناف�شة 

من الهيمنة عليها.
مب�شاع���دة  الوطني���ة  الدول���ة  ظه���ور   -
خارجية ميكن تلم�ش���ه يف �شيا�شة الدول 
الكولونيالية الرامية اىل بناء موؤ�ش�شات 
اأجهزته���ا  وبن���اء  امل�شتعم���رة  ال���دول 
به���دف  عليه���ا  واال�ش���راف  الع�شكري���ة 
ك�ش���ر االنتفا�ش���ات ال�شعبي���ة وحتجي���م 
ال�شراع���ات االجتماعية ف�شال عن احاطة 

الدول اجلديدة بحماية اأجنبية.
- بناء الدول الوطنية مب�شاعدة خارجية 
عك�ش اغرابها عن ت�شكيلتها االجتماعية 
حيث بينت ن�شاأته���ا اخلارجية ا�شتحالت 
ت�شكلها نتيجة لتناق�شات بنيتها الطبقية، 
الدول)الوطني���ة( ظه���ور  بالعك����ش  ب���ل 
بن���اء  يف  �شاه���م  خارجي���ة  مب�شاع���دة 
قواه���ا الطبقي���ة املرتك���زة عل���ى طبقت���ي 
الفرعي���ة  الطبقي���ة  وال�شرائ���ح  االقط���اع 

الكمبورادورية والربجوازية املالية.
خال�شة القول ان ظهور الدولة )الوطنية( 
مب�شاع���دة خارجية �شكل خط���وة نوعية 
ت�شكيلته���ا  وتط���ور  بنائه���ا  ل�شال���ح 
االجتماعي���ة وت�شييجها ب�شيادة)وطنية( 
وهمي���ة �شاهم���ت يف اإن�ش���اج نزاعاته���ا 
للموؤ�ش�شةالع�شكري���ة  ووف���رت  الطبقي���ة 
ظروف���ا اجتماعية -�شيا�شي���ة الن ت�شبح 
ممث���ال وطني���ا الإعادة بن���اء الدول���ة على 

اأ�شا�ش اال�شتقالل وال�شيادة الوطنية.
- بهذاال�شياق �شكلت املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

رغ���م ن�شاأتها برعاي���ة اجنبية قوة وطنية 
ا�شتثمارالنزاعات االجتماعية  قادرةعلى 
احلا�شل���ة يف ت�شكيل���ة الدول���ة الوطني���ة 
عرب االنقالبات الع�شكري���ة الثورية التي 
نقل���ت الدول���ة الوطني���ة م���ن كونه���ا اأداة 
الكولوني���ايل اىل  بي���د اخل���ارج  طبقي���ة 
دولة وطني���ة م�شتقلة تعرب عن م�شاحلها 

الوطنية.

ث�ني��� – املع�شكر اال�شرتاكي والدولة 
الوطنية.

ل�شلط���ة  الع�شكري���ة  املوؤ�ش�ش���ة  قي���ادة   -
الدول���ة الوطنية اأف�ش���ى اىل فك الرابط 
بن الهيمنة االأجنبية وامل�شالح الوطنية 
وم���ا انتج���ه ذل���ك م���ن اتخ���اذ اإج���راءات 
اقت�شادي���ة – اجتماعية مب�شاعدة الدول 
اال�شراكي���ة الت���ي �شكلت مث���ال عامليًا يف 

االنت�شار على النازية االأملانية.
- تاأث���ر ال���دول اال�شراكية عل���ى تطور 
ال���دول الوطني���ة رغ���م اعتمده���ا طريق���ًا 
الق���وى  م���ع  تعامله���ا  يف  ا�شتبدادي���ًا 
كب���رًا حي���ث  كان  الوطني���ة  واالأح���زاب 

�شاه���م بتطوي���ر العالق���ات االقت�شادي���ة 
مع الدول الوطني���ة اجلديدة رغم عدائها 

للدميقراطية.
بتاأثره���ا  تكت���ف  مل  الوطني���ة  ال���دول   -
عل���ى  اال�شراكي���ة  الدول���ة  بهيمن���ة 
اقت�شاده���ا الوطني،ب���ل تاأث���رت بنظمها 
الواح���د  احل���زب  وقي���ادة  ال�شيا�شي���ة 

ملنظومتها ال�شيا�شية.
- ترابط���ًا مع ذلك متيزت الدولة الوطنية 
بنظمه���ا ال�شيا�شي���ة الدكتاتورية ومنعها 
لعم���ل االأح���زاب الوطنية، عامل���ت بذات 
ال�شي���ادة  مب���داأ  تطوي���ر  عل���ى  الوق���ت 
الوطنية واحلفاظ على الرثوات الوطنية 
االأ�شا�شي���ة  القطاع���ات  عل���ى  بهيمنته���ا 

لالإنتاج الوطني.
عل���ى  الوطني���ة  الدول���ة  هيمن���ة  ان   -
اقت�شادها الوطني جعلها مالكا راأ�شماليا 
يتحك���م برثوات بالدها الوطنية وما نتج 
ع���ن ذلك من من���و �شرائح طبقي���ة متنفذة 
معتم���دة عل���ى حيازاتها العام���ة لو�شائل 
االنت���اج وقدراته���ا على اتخ���اذ القرارات 

ال�شيا�شية املهمة.

- منو الطبقات الفرعية و�شيادتها على 
ال���رثوات الوطني���ة اف�ش���ى اىل تراجع 
حتجي���م  اىل  واأدى  الوطن���ي  االنت���اج 
الكفاح الوطني–الدميقراطي املناه�ش 

للديكتاتورية والهيمنة اخلارجية.
- الق���وى احلاكم���ة يف ال���دول الوطنية 
امل�شتقلة انتهج���ت �شيا�شة متوازنة بن 
املع�شكرين املتناحرين واأدت اىلحتول 
بال���رثوات  املا�شك���ة  الطبقي���ة  قواه���ا 
الوطني���ة اىل ق���وى متحالف���ة والع���امل 
الحق���ا  مه���د  ال���ذي  االم���ر  الراأ�شم���ايل 
االجتماعي���ة  الق���وى  مواق���ع  لتوطي���د 
الفرعي���ة واعتماده���ا �شيا�ش���ة داخلي���ة 
�شعبه���ا  ق���وى  لتطلع���ات  مناه�ش���ة 

االأ�شا�شية.
- �شيا�ش���ة الطبقات الفرعي���ة االرهابية 
وحتكمه���ا بال���رثوة الوطني���ة ع���زز من 
طموحها يف التم���دد اىل اأ�شواق الدولة 
التدخ���الت  ط���رق  �شالك���ة  املج���اورة 
الع�شكرية واحلروب االإقليمية فا�شحت 
الطريق امام التدخالت الدولية الهادفة 
اىل تفكي���ك الدولة الوطنية التي مل تعد 

ق���ادرة عل���ى اإدارة م�شاحلها - الوطنية 
والدولية.

ث�لث� - العومل��ة الراأ�شم�لية وتهمي�ض 
الدولة الوطنية

تتعر����ش الدول���ة الوطني���ة يف املرحل���ة 
اجلدي���دة م���ن التو�ش���ع الراأ�شم���ايل اىل 
التهمي����ش واالحلاق بالتكت���الت الدولية 
الت���ي  الهيمن���ة  روح  اىل  ذل���ك  ويع���ود 
ي�شع���ى را�ش املال املع���ومل اىل اعتمادها 
يف العالق���ات الدولية وما ي�شكله ذلك من 
تناق����ش م���ع املرحل���ة الكولونيالية التي 
�شاهم���ت يف بناء ال���دول الوطنية وبهذا 
ال�شياق نح���اول مقارنة �شمات املرحلتن 
م���ن التو�ش���ع الراأ�شم���ايل ع���رب ال���داالت 

التالية –
1- املرحل���ة الكولونيالي���ة اأدت اىل بن���اء 
دول )وطني���ة( بينما ت�شع���ى الراأ�شمالية 
الدول���ة  وتهمي����ش  تفكي���ك  اىل  املعومل���ة 

الوطنية.
الكولونياليةعل���ى  املرحل���ة  2-�شاع���دت 
بناء طبق���ات اجتماعية تتنازع م�شاحلها 
يف ت�شكيل���ة اجتماعي���ة وطني���ة حممي���ة 
م���ن الدول���ة الكولونيالية. بينم���ا ت�شعى 
الراأ�شمالية املعومل���ة اىل تفكيك الت�شكيلة 

االجتماعية وقواها الطبقية.
3- بناء املوؤ�ش�ش���ة الع�شكرية يف املرحلة 
االنقالب���ات  اىل  اف�ش���ى  الكولونيالي���ة 
الثورية ومناه�شة اخلارج الكولونيايل 
اىل  املعومل���ة  الراأ�شمالي���ة  تعم���ل  بينم���ا 
تفكي���ك اجليو����ش الوطني���ة وا�شتبدالها 

مبلي�شيات م�شلحة.
الت�شكي���الت  يف  املنتج���ة  الطبق���ات   �  4  
الوطني���ة ناه�شت التحال���ف مع اخلارج 
الطبق���ات  ت�شع���ى  بينم���ا  الكولوني���ايل 
الفرعي���ة يف مرحل���ة العومل���ة الراأ�شمالية 

اىل االإرهاب واثارة احلروب االهلية.

املرحلت���ن  ب���ن  االختالف���ات  ان 
اإزاء  الكولونيالية والراأ�شمالي���ة املعوملة 
الدولة الوطنية ناجتة عن اختالف طبيعة 
القوان���ن الناظم���ة للتو�ش���ع الراأ�شمايل 
فبينم���ا جندها يف املرحل���ة الكولونيالية 
ته���دف اىل بن���اء دول)وطني���ة( ب�شي���ادة 
الراأ�شمالي���ة  العومل���ة  �شكلي���ة نراه���ا يف 

تعمل على التهمي�ش واالحلاق.
التط���ور  مرحلت���ي  ب���ن  االختالف���ات   -
تتطل���ب  واملعل���وم-  الكولوني���ايل–   –
الدميقراطي���ة  الوطني���ة  الق���وى  م���ن 
تطويرمهامه���ا الكفاحي���ة متمثلة يف بناء 
دول وطني���ة م�شتقل���ة تعتم���د التحالفات 
الطبقيةفيت�شكيلة  ال�شيا�شية والتقاربات 

البالد االجتماعية.
دميقراطي���ة  وطني���ة  دول  بن���اء  ان   --

م�شتقلة يرتكز كما اأرى على-
اواًل-- بن���اء حتالف���ات �شيا�شي���ة وطنية 
تعمل على ت�شكيل دول وطنية دميقراطية 
االجتماعي���ة  طبقاته���ا  م�شال���ح  ترع���ى 

الفاعلة.
ثاني���ًا- ن�ش���وء دول وطني���ة دميقراطي���ة 
يتطل���ب مكافحة نه���وج الطبقات الفرعية 
ال�شاعي���ة اىل التحال���ف م���ع االحتكارات 

الدولية.
ثالث���ًا– ت�شكل قوى الي�ش���ار الدميقراطي 
الق���وى االجتماعية الق���ادرة على �شيانة 

الدولة الوطنية من التبعية والتهمي�ش.
رابع���ًا ����� اقام���ة عالق���ات دولي���ة متوازنة 
امل�شالح هادفة اىل تطوير بنية العالقات  
التبعي���ة  رف����ش  اىل  الهادف���ة  الدولي���ة 

والو�شاية االأجنبية.
ان الكفاح الوطني- الدميقراطي الهادف 
اىل بن���اء دول وطني���ة دميقراطي���ة كفيل 
والتهمي����ش  التبعي���ة  قوان���ن  بتحجي���م 
املتالزم���ة و�شيا�شية العومل���ة الراأ�شمالية 

يف العالقات الدولية.
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قناطر

   في معنى فقد الحياة

 د. احمد عبد الرزاق �شك�رة

 ط�لب عبد العزيز

العدد )5019( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - االربعاء )8( ايلول 2021

 لطفي ح�مت

العا�ش���ر  يف  تاأت���ي  "املبك���رة"  الربملاني���ة  االنتخاب���ات 
ينتظ���ره  دميقراطي���ا  اأ�شتحقاق���ا   2021 اوكتوب���ر  م���ن 
العراقيون)بكل �شغف او رمبا المباالة اإعتمادا على طبيعة 
الظرف ال�شيا�شي( كل اربع �شنوات يتم من خاللها اإنتخاب 
رئا�ش���ة وجمل����ش جديد للنواب ع���ربه يتم اإختي���ار رئا�شة 
للهيئة التنفيذي���ة: رئي�ش للجمهورية بدوره ي�شمي رئي�شا 
ملجل����ش الوزراء– قائ���دا عاما للقوات امل�شلح���ة. علما باإن 
املرحل���ة االنتقالية التي يت�شيدها ال�شيد م�شطفى الكاظمي 
االنتخاب���ات  مطل���ب  اإجن���از  يف  تكم���ن  لل���وزراء  رئي�ش���ا 
العام���ة. عملية �شيا�شي���ة "دميقراطية" يفر����ش اأن تت�شم 
باملو�شوعي���ة، احلي���دة، النزاه���ة، ال�شفافي���ة ومواجهةكل 
مزمن���ة،  اأزم���ات  التياأنتج���ت  والتداعي���ات  التحدي���ات 
وبالت���ايل تظ���ل الدول���ة العراقي���ة بحاجة ل�"حك���م ر�شيد - 
Good Governance - "اأمنوذج���ا عراقي���ا" يف منطقة 
جيو�شيا�شي���ة – اقت�شادي���ة حيوي���ة ت�شوده���ا متغ���رات 
مت�شارع���ة وغر متيق���ن منها. من هناالبد م���ن التعمق يف 

تو�شيح املعطيات واالثارال�شراتيجية وفقا ملايلي: 
اأوال: طبيعة املزاج االنتخاب���ي و�شكل اخلارطة ال�شيا�شية 

- االنتخابية:
مو�شوع يتاثر بجملة من املعطيات والظروف املو�شوعية 
باال�شا����ش،  "املتعك���ر  �شف���وه  عك���رت  ملحي���ط  املتداخل���ة 
وامل�شح���ون بهواج�ش وخم���اوف وحماذير ج���راء اإنفالت 
ال�ش���الح وتغ���ول امللي�شي���ات عل���ى الدول���ة، حي���ث ت�شه���د 
بغ���داد بن الفين���ة واالخ���رى اإ�شتعرا�شا للع�ش���الت تقوم 
ب���ه املجامي���ع امل�شلح���ة الإب���راز قوته���ا، كجزء م���ن احلراك 
وجوده���ا  الأخ���ذ  االخري���ن  اإىل  وكر�شائ���ل  االنتخاب���ي، 
باالعتب���ار كواقع ملمو����ش". �شمن هذا املنظ���ور، تتداخل 
عوام���ل الق���وة مب�شامينه���ا املتنوع���ة �شيا�شي���ا – اأمنيا – 
ع�شكريا - اقت�شاديا - اجتماعيا. اإن هيمنة املال ال�شيا�شي 
يف ظ���ل تناف�ش حمموم من قبل مراك���ز القوى على النفوذ 
ال�شيا�ش���ي اآخ���ذة يف الت�شاعد م�شببة ح���االت من التطرف 
والعن���ف يف ظل م�شار م���ن ال�شراع���ات ال�شيا�شية البينية 
واال�شتقطاب���ات الداخلية التي التخلو ا�ش���ال من تاأثرات 
اقليمي���ة ودولية �شلبت وت�شلب الع���راق جزءا من حيويته 

وفاعليته بل ومن �شيادته الوطنية الناجزة. 
اإن عراقا �شعيفا اإ�شراتيجيا يوفر بيئة مواتية للتدخالت 
االقليمي���ة والدولي���ة �شواءا من ق���وى الدول���ة او الالدولة 
الت���ي تاأخ���ذ ا�ش���كاال متنوع���ة معق���دة ت�شب���ب اإحراج���ات 
وا�شحة ل�شناع الق���رار يف املحيطن الداخلي واخلارجي 
. مقاب���ل ذلك فاإن مناخ "الث���ورة الت�شرينية"ي�شكل عن�شرا 
�شاغط���ا عل���ى قوى النظ���ام ال�شيا�ش���ي الراهن���ة من خالل 
واح���د  وط���ن  اإىل  االنتم���اء  تاآ�شي���ل  ب�ش���رورة  املن���اداة 
حر، موح���د م�شتق���ر، اآمن ومزده���ر تعلو هيكل���ه عنوانن 
راأ�شهاتوف���ر  الرا�شدة–العادلة"عل���ى  وم�شامن"الدول���ة 
وحريات���ه  االن�ش���ان  حلق���وق  وتنمي���ة  – حماي���ة  رعاي���ة 
اال�شا�شية. مناداة اإنطلقت �شيحاتها املدوية – الدامية منذ 
2019 من �شاحات التظاهر على اإت�شاعها من بغداد )�شاحة 
التحري���ر( م���رورا بذي ق���ار – الب�شرة والف���رات االو�شط 
مطالبة باإجناز اإ�شتحقاقات التغير االيجابي "�شيا�شيا – 
اإقت�شاديا – اإجتماعيا –ثقافيا وا�شراتيجيا ". تظاهرات 
قدمت قرابن من ال�شحايا ال�شهداء )ما يقارب اأو ينيف عن 

600 – 700 �شهيد و20000 جريح(. 
من الت�شاوؤالت املبكرة امل�شروعة التي البد من تو�شيحها: 
– االجتماع���ي الت�شريني اثر  • ه���ل للح���راك ال�شيا�ش���ي 
ال�شيا�شي���ة  اخلارط���ة  تغي���ر  عل���ى  وحقيق���ي  ملمو����ش 

النتخابات اوكتوبر 2021،
• اأم اأن احل���راك لي����ش بالق���وة الكافي���ة الإح���داث النقل���ة 
النوعي���ة يف العملية ال�شيا�شي���ة – الدميقراطية؟ وبالتايل 

ماه���ي؟؟. ولك���ن  تنا�ش���ره  اأخ���رى  اأدوارالق���وى  ينتظ���ر 
ت�شاوؤالت كهذه ت�شيف تعقيدات متيقن او غر متيقن منها 
لنتائ���ج االنتخابات القادم���ة. علما باإن االجاب���ة اال�شا�شية 
ج���اءت من زعيم التيار ال�شدري "حتالف �شائرون" ال�شيد 
مقت���دى ال�شدرالذي تراج���ع يف نهاية اغ�شط�ش 2021 عن 
موق���ف �شاب���ق معار�ش ب�ش���دة النتخاب���ات برملانية مبكرة 
متجه���ا لطل���ب تايي���د ملي���وين م���ن ان�ش���اره لالنتخاب���ات 
اأوكتوبر. علما باأن املوقف ال�شدري ال�شابق من املعار�شة 
املبدئية لالنتخابات القادمة �شجع قوى اأخرى مثل احلزب 
ال�شيوع���ي والقائمة الوطنية للدكت���ور اياد عالوي وجبهة 
احلوار الوطني للدكتور �شالح املطلك وغرها من تيارات 
مدني���ة – علماني���ة عل���ى تبني خي���ار املقاطع���ة اإنطالقا من 
روؤي���ة مفادها اأن �شرعية النظ���ام ال�شيا�شي عقب اإنتخابات 

اوكتوبر لي�شت واردة بل العك�ش هو ال�شحيح. 
قوى اأخرى تقليدي���ة تنتمي للطائفت���ن ال�شيعية وال�شنية 
اإتخ���ذت ومن���ذ البداي���ة مواق���ف غ���ر م���رددة م���ن اإجراء 
االنتخاب���ات بدءا من مواق���ف وا�شحة لل�شيد عمار احلكيم 
)تي���ار احلكمة( وللدكتور حي���در العبادي )اإئتالف الن�شر( 
حتث مريديها على اأجرائها يف موعدها املبكر. اكرث من ذلك 
رمب���ا �شتتهيئ الفر�شة املنا�شبة ل���كال التكتلن ال�شيا�شين 
لت�شكي���ل اإطار حتالف م�شرك اإىل جانب قوى غر تقليدية 
)م���ن نت���اج الث���ورة ال�شبابي���ة الت�شريني���ة(. االم���ر ال���ذي 
�شي�شه���م بتدحرج كرة اجللي���د الإج���راء انتخابات حت�شى 
بقوة جماهرية "وا�شع���ة ن�شبيا" تنتمي يف �شياقها العام 
للثورة الت�شرينية الراغبة باإحداث تغير اإ�شالحي حقيقي 
للنظام ال�شيا�شي.علما باأن التغير االيجابي االخر للتيار 
ال�ش���دري قد يقلب الطاول���ة ال�شيا�شية عل���ى عقبها خا�شة 
اإذا مت ا�شتقط���اب جزءا الي�شته���ان به من مريديه ومن تيار 
الث���ورة الت�شرينية يف حتال���ف م�شرك. جدي���ر بالذكر ان 
موق���ف ال�شدر االخ���ر االيجابي من عق���د االنتخابات يف 
موعدها قد جاء ا�شتجابة الأمرين اأولها: دعوة م�شتمرة من 
رئي����ش احلكوم���ة ال�شيد م�شطفى الكاظم���ي ومن رئا�شتي 
اجلمهوري���ة والربملان تدعو ال�ش���در االقالع عن معار�شته 
لالنتخاب���ات وثاني���ا ما ا�ش���ار اليه ال�ش���در يف ر�شالة تربر 
عودت���ه لالنتخاب���ات مليوني���ة �شتغي���ر وال�ش���ك االو�شاع 
باأجتاه ت�شن���م ال�شدرين �شدة احلك���م واإجناز بنود ورقة 
اال�شالح ال�شيا�شي – االقت�شادي.من منظور مكمل م�شاد 
يربز تكتال اأخر من التيارال�شيا�شي ال�شيعي ينادي وب�شدة 
الأنعق���اد االنتخاب���ات الربملانية به���دف تاأ�شي����ش ما يعرف 
بحك���م االغلبي���ة عل���ى راأ�ش���ه قائم���ة دولة القان���ون وحزب 
الدع���وة حت���ت رئا�شة ن���وري املالكي حي���ث ي�شعى االأخر 
ال�شتع���ادة دور غيب عن���ه منذ ال� 8 �شن���وات املا�شية للمرة 
الثالث���ة. �شم���ن ه���ذا املنظور ق���د ن�شهد تعاون���ا او تن�شيقا 
او حال���ة ت�شاركي���ة اأخرى بن تكتل �شائ���رون مع التحالف 
االق���وى يف انتخاب���ات 2018 )تكتل الفت���ح( الذي يتزعمه 

ه���ادي العام���ري اإ�شافة لق���وة رئي�شة من احل�ش���د ال�شعبي 
وكيان���ات حزبي���ة – موؤدجل���ة اخ���رى اأندجم���ت يف ظ���ل 
الكيان ال�شيا�شي العراقي منها )بدر وع�شائب اأهل احلق( 
واخرى الزالت خارج اأطاره الد�شتوري )حزب الله(. قوى 
تتمتع باإحتكار لقوة ال�شالح اإىل جانب النفوذ ال�شيا�شي - 
االقت�شادي – االجتماعي. ظرف كهذا حرج، �شعب ومعقد 
الميك���ن التنبوؤ بنتائج���ه خا�شة مع ع���دم اإمكانية التحديد 
الدقي���ق للق���وة االجمالي���ة للتي���ار ال�ش���دري ولتيارالثورة 
الت�شريني���ة التي �شت�شه���م بع�ش ف�شائله���ا يف االنتخابات 
القادم���ة. �شتبقى ال�شورة العام���ة تت�شم بال�شبابية خا�شة 
م���ع ع���دم معرف���ة كيف �شتك���ون علي���ه مواق���ف واجتاهات 
التكت���الت الرئي�ش���ة من الطائف���ة ال�شني���ة )"حتالف تقدم" 
بزعام���ة حممد اجللبو�شي،"حتالف ع���زم" بزعامة خمي�ش 
اإ�شام���ة  بزعام���ة  االنق���اذ"  جبه���ة  و"م�ش���روع  اخلنج���ر 
النجيفي( من الت�شارك ال�شيا�شي مع اقطاب الكتل ال�شيعية 
والكردي���ة املتناف�شة. اإن الف�ش���ل يف اأمكانية ح�شم النتيجة 
النهائي���ة ل�شالح قوة �شيا�شية واحدة م���ن الطائفة ال�شنية 
او م���ن الطائفة ال�شيعية �شتعني ت�ش���كل اإئتالفات متناف�شة 
تتقاطع ورمبا تتكام���ل يف براجمها ال�شيا�شية عقب انتهاء 
االنتخاب. حتالفات تنم ع���ن �شمة التناف�ش وال�شراع على 
ال�شلط���ة واملوارد من خالل قوة النفوذ ال�شيا�شي املكت�شب 
من حال���ة الهيمنة عل���ى دوائر �شناعة الق���رار او من خالل 
ني���ل دع���م جهات خارجي���ة �شيا�شيا – مالي���ا بعيدا عن دور 
فاعل ن�شبيا ملفو�شية االنتخاب���ات. ترتيبا على ذلك �شنجد 
ال���والءات  ال���دور ال�شيا�ش���ي للتحالف���ات مبن���ي عل���ى  ان 
ال�شخ�شي���ة اك���رث منه تعزي���زا للموؤ�ش�ش���ات الد�شتورية – 
ال�شيا�شية – الدميقراطية رمبا �شيكون الفي�شل يف تقدير 
كيفي���ة اإدارة الب���الد واالزمات. اإنطالقا م���ن كل ذلك �شنجد 
املزاج االنتخاب���ي �شخ�شي متغر وغر متيقن منه �شواءا 
للناخبن اوللمر�شحن الذين �شي�شلون ملواقع امل�شوؤولية. 
بعب���ارة ب�شيط���ةاإن االنق�ش���ام والت�شظ���ي ال�شيا�شي املقبل 
مرتب���ط بال�شخ�شيات وامل�شالح اخلا�ش���ة اكرث منه بالقيم 
الدميقراطي���ة –املوؤ�ش�شية. هذا ويج���ب ان النن�شى اأهمية 
تواف���ر بع���د اآخ���ر يجعل م���ن ال�شعوب���ة مب���كان التنباأ مبا 
�شت���وؤول اليه االمور يرتب���ط بح�شاب اإمكاني���ة تقدير قوة 
التي���ار ال�شيا�شي للكرد �شواءا يف اإطار احلزبن التقليدين 
)االحت���اد الوطن���ي واالحت���اد الدميقراط���ي الكرد�شتاين( 
وم���دى احتمالي���ة خروجهم���ا مبوق���ف موح���د او تاأ�شي�ش 
موق���ف ت�شارك���ي او ت�شادمي مع اأحزاب اأخ���رى للكرد من 
اجلي���ل اجلديد اوم���ن احل���ركات اال�شالمي���ة اوغرها من 
االقلي���ات العرقي���ة – الديني���ة )تركم���ان، يزيدي���ن، �شب���ك 

وم�شيحين وغرهم(.
اإذن عل���ى �شوء كل مايتم معرفته من معلومات جديدة ذات 
م�شداقية �شيتم قيا�ش اأف�شل ملدى اأهمية القوة االنتخابية 
الكلي���ة وتاأثراته���ا املتوقعة عل���ى عملية بل���ورة و�شياغة 

النظ���ام ال�شيا�شي اجلديد. االمر ال���ذي ياأخذنا اإىل املحور 
الثاين حول ابرز التحديات والتداعيات املتوقعة. 

ثانيا: التحديات والتداعيات الواجب جت�شرها
اب���رز التحدي���ات يتمثل باإج���راء انتخاب���ات برملانية حرة، 
اآمن���ة ونزيهة يف ظل ا�شراف ورقاب���ة دولية لالمم املتحدة 
ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين االمر ال���ذي اأك���دت عليهمرارا 
حكوم���ة ال�شي���د م�شطفى الكاظمي )مل ير�ش���ح لالنتخابات 
الربملانية القادمة( واالمم املتحدة. اإن جناح حكومة ال�شيد 
الكاظم���ي يف تلبي���ة املعاي���ر اال�شا�شية النتخاب���ات حرة، 
اآمنة ونزيه���ة �شي�شاعف من ن�شب���ة امل�شوتن "الناخبن" 
يوم االقراع يف العا�شر من اوكتوبر القادم ولكن يف حالة 
االخفاق فاإن الن�شبة قد تقارب الن�شبة ال�شابقة )20 باملائة( 
او تتجاوزه���ا قلي���ال. اإذن م���ن االهمي���ة مب���كان اأن يك���ون 
التح���دي املقبل يرتبط بال�شعي امل�شتم���ر الإ�شفاء ال�شرعية 
االنتخابي���ة – ال�شيا�شية. حت���دي اإن مت جت�شره �شينجح 
الع���راق يف اإعط���اء �ش���ورة وطني���ة م�شرقة ن�شبي���ا بعيدة 
ع���ن التاث���رات ال�شيا�شي���ة للتدخ���ل اخلارج���ي "اقليميا" 
م���ن قبل دول اجل���وار خا�ش���ة اي���ران وتركي���ا ودوليا من 
قب���ل الوالي���ات املتح���دة االمريكية. ه���ذا ولعل م���ن اأهم ما 
ميك���ن ت�شوره لنج���اح النظام ال�شيا�ش���ي العراقي احتواء 
خماط���ر ال�ش���الح املنفلت او اخلارج عن احل���دود ال�شرعية 
للدول���ة التي جت�شدها �شلطات الدولة الع�شكرية – االمنية 
ب�شمنه���ا قوة احل�شد ال�شعبي الت���ي ا�شحت قانونيا جزءا 

ا�شا�شيا من �شمن القوة الر�شمية للدولة. 
�شم���ن االط���ار ال�شيا�ش���ي- االمن���ي – ال�شراتيجي تربز 
االهمي���ة املت�شاع���دة للتعجي���ل يف التق���دمي للعدالة كل من 
يثبت ق�شائي���ا – قانونيا تورطه بقتل نف�ش عراقية عزيزة 
واح���دة فما بالك وق���د خ�شر العراقيون ما يق���ارب او رمبا 
يتج���اوز ال� 600 متظاهرا م�شامل م���ع 20000 جريحا. اما 
التح���دي االخ���ر الذي يج���ب مواجهته بكل اقت���دار فيتمثل 
بتقلي�ش م�شاحات الف�شاد االداري – ال�شيا�شي "احلزبي" 
– االقت�شادي – املايل. اإن الف�شل يف اإدارة امللفات االمنية 
 – – الثقافي���ة  واالجتماعي���ة  – املالي���ة  – االقت�شادي���ة 
التقني���ة – البيئية – ال�شحي���ة �شيوؤدي اإىل تداعيات توؤثر 
ب�شكل خط���ر على وحدة وقوة متا�ش���ك اجل�شد املجتمعي 
– االقت�ش���ادي للدول���ة العراقية. ال�شك من  – ال�شيا�ش���ي 

املوؤ�شرات التي يتظرها �شعبنا مايلي:
اأ�شكاله  ب���كل  الف�شاد  • جه���د حثيث الإجن���اح احلرب �شد 
وم�شامين���ه وم�شتويات���ه متام���ا كاحل���رب �ش���د االره���اب 
الداع�ش���ي وغره م���ن خالل ا�شتخ���دام اال�شالي���ب التقنية 

احلديثة.
اأنتاجي���ة  لتا�شي����ش م�شروع���ات  الق�ش���وى  • ال�ش���رورة 
مثم���رة �ش���واءا م���ن خ���الل م�ش���اركات اقليمي���ة او دولي���ة 
يف اإط���ار خط���ط ا�شتثماري���ة تنموية م�شتدام���ة من خالل 
ا�شتقطاب الرا�شمال الوطن���ي او الدويل الذي يعتمد على 
تفعي���ل دور القط���اع اخلا����ش يف م�شروع���ات تنموي���ة – 
مبتك���رة ما يوؤدي لرفع م�شتوى ونوعية املعي�شة للمواطن 
العراقي. االمر الذي �شيقل�ش بال�شرورة من ن�شب الفقر، 
اجلرمية )مبختلف ا�شكالها وم�شامينها( والبطالة العالية 

خا�شة بن ال�شباب املنتف�ش على واقعه املاآ�شاوي. 
• اإن النج����اح يف مواجه����ة املحا�ش�ش����ة املقيتة دينيا – 
مذهبي����ا – قومي����ا – عرقيا وجهويا م�شاأل����ة حيوية لبناء 
ع����راق دولة ااملواطن����ة " الدول����ة املدني����ة" ال�شامدة امام 
اال�ش����كاالت والتحدي����ات اجل�شيمة والتي تنح����و باأجتاه 
خل����ق تنمي����ة اإن�شاني����ة م�شتدام����ة �شامل����ة ت�شتجي����ب لكل 
مطال����ب حق����وق االن�شان وحريات����ه اال�شا�شي����ة بعيدا عن 
فك����رة "مب����داأ املكون����ات" الذي كر�ش����ه الد�شت����ور العراقي 

للعام 2005. 

     كن���ُت �شاأكت���ُب كتابًا ع���ن اال�شرعة، اإال اأنَّ ماكن���ة الزيت اأف�شدت 
الفك���رَة عل���ّي، فال حاج���ة يل بعد الي���وم برفع ا�شبع���ي، والتكهن 
بحرك���ة الريح غربًا اأو جنوبًا، وما ع���دت انظر اىل النجوم اإذا ما 
اإنحرَف �ش���ُر مركبي ال�شغر، فال خ�شية م���ن ارتطامه بال�شخر، 
لق���د �شّجع���ت الهوات���ف الذكي���ة وخرائ���ط ال���� G.B.S  احلديث���ة 
البحارَة على ال�شخرية مّني، والتندر مبعرفتي، التي مل تعد تعني 
الأحده���م �شيئ���ًا، لذا، �شاأتركه���م يبحرون حيث �ش���اوؤوا، و�شاهبط 
البحر، باحثًا عن جزي���رة خالية، مل ي�شاهدها اأحٌد من الطالب يف 
اطل����ش املدر�ش���ة، و�شاأ�شعُد بق�شاء اأيامي االخ���رة هناك، �شحبَة 
االحرا����ش، وال�شالح���ف، والقواق���ع الت���ي �شتت�شل���ل باللي���ل اىل 
فرا�شي، و�شاطعمها ما تبقى يف �شّرة متاعي من اخلبز والتمر.  

  عند املقطع ال�شغرهذا، يف القرطا�ش، الذي عرثُت عليه م�شادفًة، 
كان البّح���ار قد توقف عن الكتابة، لعله ان�شغل ببناء بيته اجلديد، 
بعي���دًا عن البحر لياًل، يف احتج���اج وا�شح، ورمبا يكون قد ذهب 
الإطعام خملوقات جزيرته وافر�شه احدها، مما ا�شطره اىل ترك 
الكتاب���ة، اأو انه كتب �شيئًا اأخر يف قرطا�ش ثان، متحدثًا عن اآالمه 
اجلدي���دة، يف مغربه، الذي اختاره هناك، ومل نعرث عليه، ورمبا 
يكون قد عانى من �شمور يف ع�شالت يديه، اللتن اعتادتا �شحب 
احلب���ال، ون�شب اال�شرع���ة، وانت�شال ال�شال�ش���ل الثقيلة من املاء، 
فلم يعد قادرًا على الكتابة. مبثل هكذا بدايات ميكننا اإن�شاء ق�شة، 
وتاأثي���ث مادتها مب���ا نتخيله، واالتي���ان بحياة غريب���ة، ومفاِرقة، 
لبطلن���ا البّحار، فكل التوقعات ممكن���ة، ولي�ش الأحد احلق بفر�ش 
علينا تفا�شيل حلياته، لكننا، بالتاأكيد، �شنبحث عن نهاية مالئمة.

  لكنَّ اأي نهاية �شعيدة �شتبدو �شخيفة جدًا هنا، اإْذ ما معنى عودته 
عل���ى ظهر �شفينة، اأ�شُطر بّحارُته���ا اىل التوقف يف جزيرته هذه، 
وانه���م ارادوا دفن بّحار عزي���ز عليهم، مات ب�شربة �شم�ش، او حزَّ 
حبُل احلنن رقبته فمات يف نوبته الليلية على ظهر املركب، واأنهم، 
فجاة ع���رثوا على قرطا�ش �شغ���ر، عليه اأ�ش���داف اأ�شماك بحرية 
عمالق���ة، وتزكم االنوف رائحة موت قري���ب.. واأنهم انت�شروا يف 
احرا�ش اجلزيرة بحثًا عنه.. ال، ال اأبدًا، مثل هكذا نهايات ال تبدو 
م�شجعة، واأنها ت�شبه ما نطالعه يف كتب البحارة الفايكنج، او يف 
ق�ش�ش ومذكرات قرا�شن���ة �شبه اجلزيرة االيربية، ال، م�شتحيل، 
فالق�ش���ة اىل االن ت�شر على وف���ق م�شيئة الكاتب الّبحار، الذي مل 

يرك لنا نهاية بعينها هو اأي�شًا.
  يف جانب من حياتنا نرى باأنَّ ق�شة حياتنا ت�شبه اىل حدٍّ ما ق�شة 
الّبحار الت���ي مل نعرث على نهاية لها بعد، حياته ببدايتها املفتوحة 
واملعلن���ة، لك���ن بنهايته���ا املغلقة. ه���و مل يقل لنا بان���ه اأُ�شُطهد من 
نظ���ام �شيا�ش���ّي، اأو ع���اين من ت�ش���ّدد ح���زٍب ديني، او م���ن انهيار 
اأ�شع���ار العقار .. وال من �شيء اآخر، اإمنا عانى من حياة فقد معنى 

وجوده فيها. !!!

ال��ع��ول��م��ة ال��راأ���س��م��ال��ي��ة وف��ع��ال��ي��ة ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة

االنتخابات البرلمانية العراقية المبكرة بين التحديات واال�ستحقاقات
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 حيدر املح�سن

�أمير من �أور
كاأّن احلّظ اأدار ظهره لل�شاعر، فهو من اأول �شفحة يف ديوانه االأول، 
وحت���ى االأخ���ر، مل يكّف ع���ن ترديد عب���ارات تخ�ّس الياأ����س، اأ�شاف 
اإليه���ا م���ن روح الّلغ���ة املحكّية �شيئا �ش���ارت به واقعّي���ة اأكرث، وهذه 
اإرادة ح�ش���ن عبد اللطيف يف توكيد �شرح بوؤ����س بلده، وقد اأدار اإله 

احلّظ له وجهه: 
“اجله���ود، كلها، باطلة، تقريب���ا | وابنة الندم”، “واإن ما عرفته للتّو 
\ ه���و عن ما عرفته اأم�س \ اأو ما �شاأعرف���ه غدا”، “ال ي�شعف الوقت 
\ ودائم���ا ال ت�شن���ح الفر����س”، “اإن اأ�ش���اي �شيط���ول كحب���ل ال نهاية 
ل���ه”، “لي���د االنتظار \ اأ�شلمتنا ي���د االنتظ���ار” ... واإىل غر ذلك من 

ال�ّشواهد. 
تكّد����س ح���زن ال�ّشاع���ر وت�شاعف م���ّراٍت ياأ�ُشه يف جمموع���ة �شعرّية 
كتبه���ا ع���ن رحيل اأخ����سّ اأ�شدقائ���ه، الفن���ان اأحمد اجلا�ش���م، و�شّمى 
الدي���وان با�شمه: “اأمر من اأور”. ويرتف���ع القنوط لدى القارئ اإىل 

اأعلى مكان يف �شماء ال�ّشعر عندما ي�شاهد هذه الّلوحة:
“القم���ر -عن اللي���ل-: حياة جامدة \ مقلة بي�شاء \ من اجل�ّس اأو 

اجلر املنطفئ \ مل�شيح \ بال بوؤبوؤ وال اأهداب”. 
الق�شيدة مر�شوم���ة، وال�شفحة عبارة عن قما�شة كانفا�س، والكلمات 
خط���وط واأل���وان، كم���ا اأن ال�شاع���ر ال يق���دم لن���ا ت�شجي���ال ت�شويريا 
للواقع، واإمنا ي�ش���ف جتربة فنية كان حا�شرا عند اأدائها. اإنه يتاأمل 
اللوح���ة بعناية، ون�شمع �شوت���ه قائال: “�شاكلة لوحت���ك”، اأي اأن ما 
ت عن امل�شيح من فرط  ر�شمته يوازي حزين يا اأيها الغائب، قد ابي�شّ
حزنه���ا، ومن �شّدة الياأ����س. الّتف�شيل يف الق�شي���دة، وخيار الّت�شبيه 
ب���ن اجل�ّس واجل���ر املنطفئ يداّلن على ّراح���ة ال�ّشاعر وا�شرتخائه 
وه���و يكتب ال�ّشعر، وهذا مف�ش���ل مهّم يف هيكل الق�شيدة: فهو يقول 
كالم���ا عاديا للغاي���ة، وميتلك يف نف����س الوقت ال�شّر ال���ذي ي�شر به 
ال���رّتاب ت���را، ويتاأكد لدينا ه���ذا الك�شف يف اأكرث م���ن مكان يف هذه 

املجموعة، واإال كيف ت�شر اأ�شماء االأعالم �شعرا قاّرا: 
“وداع���ا باري����س، روما، فيني�شي���ا، الفاتيكان \ النوت���ردام، مكتبة 
�شك�شبر، اللوك�شمبورغ \ املوالن روج \ املومنارت \ وداعا مرو \ 
بيكا�ش���و \ براك \ ليجيه... \ اليزابيت وحيدة، هناك \ كاظم جهاد، 

وثاب، فا�شل...” 
 اليزابي���ت هي �شديق���ة ال�شاعر االأملانية اجلن�شي���ة، ومن ثّم زوجته، 
وذكرها هنا يخت�شر �شفح���ات من �شرة الراحل، فاالأماكن املذكورة 

و�شك�شبر وبيكا�شو وكاظم جهاد هم عائلة الفنان االأمر، كذلك:
“جم���ال، نعي���م، عقيل علي، حيدر، حمم���د، رملة، \ حم�شن اطيم�س 

 ”– ت�شل  مل  – الر�شالة 
يكت�شف القارئ وظيفة اأخرى لل�شعر: التوا�شل مع االأموات، حم�شن 
اطيم����س ناق���د واأكادمي���ّي واأب روح���ّي الأدب���اء وفنانن ج���اوؤوا من 
مدينت���ه النا�شري���ة قا�شدين العا�شم���ة، ونفهم من الن����سّ اأنه اأر�شل 
م���ن دار االآخ���رة ر�شال���ة اإىل االأم���ر بالكّف ع���ن الكحول ال���ذي ياأكل 
كب���ده، كذلك: “اخلفاج���ي، الباقري، الزيدي، العا�ش���ي، احللي اأمر 
\ ملتم���ون كاأ�شابع اليد، حمت�ش���دون كالظالل \ عند منعطف الفرات 
\ يغن���ون الأم���ر اأور: )اأحبابنا يا عن( \ ع���زاء يليق باأحد اخلاّلقن 

حقا”.
ما ميّيز ق�شائد الّرثاء يف ال�ّشعر العربي، وحتى احلديث منه، بع�س 
املبالغ���ات واخل�شونة العاطفي���ة التي ال ت�شت�شيغه���ا جميع االأذواق، 
وبلغ���ت رق���ة الّنغم���ة التي يع���زف �شاعرن���ا به���ا �شجون���ه اأن اأ�شماء 
االأع���الم �شارت موج���ودات �شعري���ة، الغائبون منه���م واحلا�شرون 
على ال�شواء. ال يوجد يف الق�شيدة �شور �شعرية جريئة، وال انزياح 
لغوّي، وال تفّكٌر وج���ودّي اأو �شويّف اأو مادّي، هنالك اأ�شلوب خا�ّس 
يف الّرثاء ونظ���رة خا�شة، هنالك لغة عادية واإيقاع حمموم يت�شاعد 
مبهارة، وين�شجم، ويندمج، ويتم���ازج... االإح�شا�س الفائق بالكلمة 
جع���ل اأ�شماء االأعالم تتح���ول اإىل اأ�شياء اأو �شف���ات اأو اأفعال: هنالك 
طاقة تتدّفق حتّول الفقدان اإىل لقاء، واملوت اإىل حياة؛ اإنه االإح�شا�س 

بالوجود الب�شرّي املوّزع بن الوجود والفناء باأملع معانيه...

الق�سيدة مر�سومة، وال�سفحة عبارة 
عن قما�سة كانفا�س، والكلمات 

خطوط واألوان، كما اأن ال�ساعر ال 
يقدم لنا ت�سجيال ت�سويريا للواقع، 

واإنما ي�سف تجربة فنية كان حا�سرا 
عند اأدائها.

كالمٌ عاديٌّ جدًا

اأّواًل: قوانين روائية
ق���د يطيب للبع����س الق���ول: اأّن االإبداع على 
اختالف اأ�شكاله وحقول���ه املعرفية اإمنا هو 
اندفاع���ة تتحّرك بتحفيز م���ن وم�شٍة فكرية 
اآنية. �شيء اأقرب اإىل )يوريكا( التي اأنطقت 
اأرخميد����س وه���و يف مغط����س حمام���ه ! قد 
يك���ون االب���داع - يف كّل تلوينات���ه - حال���ة 
عقلي���ة ع�شية عل���ى االخ�ش���اع للتو�شيفات 
الدقيق���ة والتعليم���ات ال�شبيه���ة بو�شف���ات 
�شائب���ة  لي�ش���ت  االم���ور  لك���ّن  ؛  الطع���ام 
النهاي���ات ؛ فكّل فعل اإبداع���ي البّد اأن يكون 
ح�شيلة تدريب طوي���ل و�شاق يتيُح للجهاز 
الفك���ري الب�ش���ري اأن يبل���غ اآفاق���ًا مل يبلغها 
من قبُل. الميك���ن اأن نتوّقع حلظة )يوريكا( 
اأرخميد�شي���ة تخت���اُر اأحدًا من غ���ر تدريب 
�ش���اق م�شبق ؛ فاالإب���داع يف نهاي���ة املطاف 
لي����س منح���ة جماني���ة ت�شبغه���ا االآله���ة على 

اأنا�ٍس متبّطلن. 
رمبا �شيك���ون كالم���ا مع���ادًا اأن نتحّدث عن 
قوان���ن للرواية. الرواي���ة لي�شت فيزياء اأو 
كيمي���اء اأو ريا�شي���ات، والقوانن يف نهاية 
االأم���ر م�شاأل���ة تخت�س بها املباح���ث العلمية 
كم���ا هو مع���روف يف موا�شعاتن���ا الثقافية 
العاّم���ة. لق���د قراأن���ا الكث���ر ع���ن القوان���ن 
الت���ي اأراد له���ا بع����سُ الروائي���ن اأن ت�شيع 
لتك���ون مبثاب���ة تعليم���ات �شامل���ة للكتاب���ة 
الروائية )هاروكي موراكامي، األيف �شافاك 
واآخ���رون( ؛ لك���ّن ه���ذه القوان���ن املقرتحة 
ال�شامل���ة  القوان���ن  مرتب���ة  اإىل  الترق���ى 
فه���ي تختلف اإختالف���ًا بّينًا م���ن كاتب الآخر 
، وبالت���ايل فه���ي تفتق���د ل�شف���ة العمومي���ة 
ال�شامل���ة، ث���ّم اأنه���ا مهم���ا بالغ���ت يف اإدعاء 
�شموليته���ا املزعوم���ة فه���ي لي�ش���ت �ش���وى 
اإختي���ارات فني���ة �شخ�شية متث���ل مقاربات 
حم���ّددة يف اآلية الكتاب���ة ال�شردية يرّوُج لها 
اأ�شحابها ويرون فيها م�شالك اآمنة يف غابة 
ال�ش���رد الروائي، وتبق���ى الفردانية املفرطة 
ال�شمة املميزة ملثل هذه ال���روؤى ال�شخ�شية 
حت���ى ل���و حّقق���ت يف موا�شع حم���دودة – 
م���ع قليل م���ن ال�شنعة الروائي���ة- جناحات 

الميكن نكرانها اأو االإلتفاف عليها. 
قادتن���ي مهنتي الروائية اإىل اعتماد قوانن 
حم���ّددة يف �شناع���ة ال�شخ�شي���ة الروائية، 
وه���ذه اأق���رُب اإىل موّجه���ات واأدل���ة عام���ة 
ه���ذه  اأّن  �ش���رى  الروائي���ة.  الكتاب���ة  يف 
القوان���ن اأق���رب اإىل بديهي���ات ق���د الننتب���ه 
اإليه���ا يف حياتنا اليومي���ة ال�شاخبة، وهي 
بديهي���ات م�شتمّدة من عل���م النف�س املعريف 
وفل�شف���ة العق���ل ولي�ش���ت اأف���كارًا نابعة من 
ال�شب���ب  )وله���ذا  ذات���ه  ال�ش���ردي  الف�ش���اء 
مبيتافيزيق���ا  ت�شميته���ا  ي�ش���حُّ  بالتحدي���د 
الكتابة الروائي���ة لكونها تتماثُل مع قوانن 
النظ���م ال�شكلي���ة Formal Systems الأنها 
غ���ر ُم�شّبب���ة فنح���ن نقبله���ا قب���واًل نا�شئ���ًا 
ع���ن قناعتن���ا به���ا مثلم���ا يح�شل م���ع النظم 
االإعتقادية Belief Systems(. اأريد القول 
اأّن الفعالي���ة الروائية من�ش���ط فكري اأو�شع 
بكث���ر من نط���اق الدرا�ش���ات الروائية ؛ بل 
تتجاوزها اإىل دوائ���ر معرفية كثرة جتعل 
معرفي���ًا  حق���اًل  بعام���ة(  )وال�شردي���ة  منه���ا 

ي�شتبك مع حقل الدرا�شات املعرفية. 
اإذا كان اأم���ر اختي���ار مايو�ش���ُف بقوان���ن 
للرواي���ة حتى الي���وم )كما فعل���ت نخبٌة من 
ب�شري���ًا  جه���دًا  والروائي���ن(  الروائي���ات 

مت�شفًا بالفرداني���ة املفرطة، ومقت�شرًا على 
اآلي���ات الكتاب���ة الروائي���ة ومو�شوعاته���ا ؛ 
فما اجل���دوى اإذن من حماولت���ي ت�شخي�س 
قوانن للرواية؟ اأقوُل اأّن حماولتي تختلف 
اإختالفًا كاماًل عن املح���اوالت ال�شابقة التي 
م���ن عاملن���ا:  قدمه���ا روائي���ون وروائي���ات 
مااأ�شعى اإلي���ه يف القوانن التالية هو ر�شُم 
خارط���ة مفاهيمي���ة لقوان���ن حم���ّددة ل���كّل 
فاعلية روائية )ولي�س قوانن حاكمة الآليات 
الكتاب���ة الروائي���ة اأو مو�شوعاته���ا اأو اأي���ة 
تف�شيل���ة اأخرى تقع داخ���ل الهيكل ال�شردي 
للرواي���ة( ؛ وبالت���ايل ميك���ن تو�شيُف هذه 
اخلارطة باأنها اأقرُب اإىل املخّطط املفاهيمي 
ال���ذي تعّر عن���ه القوانن الثالث���ة للفيزياء 
النيوتني���ة. ل���ن يخف���ى عل���ى الق���ارئ �شفة 
العمومية يف هذه القوانن والتي ينقاُد لها 
كّل عم���ل روائي، و�شيك���ون االأمر اأقرب اإىل 
لعب���ة ذهنيةم�شّوق���ة عندما نح���اوُل تطبيق 
هذه القوان���ن على االأعم���ال الروائية التي 

عرفناها )اأو �شنعرفها(م�شتقباًل.
للرواي���ة  املقرتح���ة  هناالقوان���ن  �شاأح���ّدُد 
بعب���ارات قليل���ة خمت�ش���رة، م���ع مالحظ���ة 
اأّن ال�ش���رد هن���ا يعمُل مبثاب���ة ج�شم معريف 
مع���ادل للرواية رغ���م اأّن الفاعلي���ة ال�شردية 

اأو�شع نطاقًا من الفاعلية الروائية: 
القان���ون االول )قانون االمكانية(: وهو اأن 
كّل ماميك���ن تخيله ميكُن ت�شمينه يف �شياق 

فعالية �شردية 
يح�ش���رين يف ه���ذا املقام اهتم���ام موؤ�ش�شة 
نا�شا الف�شائية لتوظيف روائين معروفن 
)لي�شوا بال�شرورة من ُكّتاب رواية اخليال 
العلم���ي( وكذل���ك املخرج���ن ال�شينمائي���ن 
الف�شائي���ة  املركب���ات  ت�شمي���م  جه���ود  يف 
الت���ي تعّد للهبوط عل���ى كواكب بعيدة )مثل 
املريخ(؟ كيف ح�ش���ل هذا؟ يعرف م�شوؤولو 
نا�ش���ا بالتاأكي���د، وعر تاأري���خ فكري طويل 
م���ن اخل���رات، اأّن العق���ل الروائ���ي اأو ذلك 
ال�شينمائ���ي الذي يوّظ���ف اجلهود الروائية 
يف اأعم���ال مرئي���ة هما ب���ن اأف�ش���ل العقول 
التي ميكنها تقدمي حلول منا�شبة ملع�شالت 
تقني���ة كب���رة ؛ فالفاعلي���ة الروائية )وهي 
نت���اج خي���ال خ���الق( وه���ي حت���ّوُل اخليال 
اإىل منتج���ات روائي���ة فاإنها غالب���ًا ماتختاُر 
مقارب���ات ممكن���ة يف اإطار اجله���د الب�شري 
حتى لو كانت هذه االإمكانية غر متاحة يف 
وقتن���ا الراهن. هذا ه���و بالتحديد ماح�شل 
يف الرواي���ات العظيم���ة )�ش���واء يف حق���ل 

اخليال العلمي اأو �شواه(.
القانون الثاين: )قانون العوامل املتوازية( 
ومف���اده اأّن اخليال الب�ش���ري �شيء اأكر من 
املرئ���ي واملح�شو����س، واأّن مانكت���ب عنه قد 
اليح�ش���ل يف عاملنا الواقع���ي بل يف عوامل 

متوازية 

يتماث���ُل ه���ذا القان���ون م���ع فك���رة الع���وامل 
والتمث���ُل  الك���م،  ميكاني���ك  يف  املتوازي���ة 
احل���دث  اأّن  ه���و  الفك���رة  له���ذه  الروائ���ي 
الروائ���ي ميك���ُن اأن يح�ش���ل يف ع���امل مواٍز 
لعاملن���ا ب�شرف النظ���ر عن م���دى معقوليته 
لن���ا اأو اإ�شتع�شائه على اإمكانية التحقق يف 
عاملن���ا املادي ب�شب���ب نق�س الق���درة التقنية 
اأو لغرائبيته بالن�شب���ة لكينونتنا الب�شرية. 
وا�ش���ٌح اأّن مفهوم الع���وامل املتوازية ميثُل 
عن�شر �شحٍن فائ���ق يف قدرته على االإرتقاء 
املح���ّددات  كّل  لتج���اوز  الب�ش���ري  بخيالن���ا 
الواقعي���ة الت���ي ن�شعه���ا اأم���ام اإمكانياتن���ا 
الب�شري���ة وتو�شيع اآف���اق تعاملنا املادي يف 
نط���اق وجودنا امل���ادي املحك���وم مبحّددات 

طبيعية اأو متخيلة.
االحتم���االت  )قان���ون  الثال���ث:  القان���ون 
الت�شخي����س  اأّن  ومف���اده  املتناق�ش���ة( 
الروائي يقّلل من االحتماالت املمكنة ملاآالت 

ال�شخ�شيات الروائية 
هنا تكون الرواية عند خ���ّط ال�شروع اأ�شبه 
بولوجن���ا عاملًا �شبكيًا Networked كثيف 
التعقيد، مثل ع���امل غوغل مثاًل. يف اللحظة 
الت���ي ننق���ر فيها على البح���ث يف مو�شوعة 
حمّددة نكون ق���د غادرنا الف�ش���اء الغوغلي 
امل�شتب���ك نحو ف�شاء حم���ّدد تكون الروابط 
الرقمي���ة في���ه – بالتبعي���ة – اأق���ّل تعقي���دًا 
وا�شتباكًا م���ن الف�شاء الغوغل���ي العام عند 
نقط���ة ال�شروع، وعندما نق�ش���ُر البحث عن 
تفا�شيل حمّددة من تلك املو�شوعة املختارة 
اإمن���ا نكون ق���د قّل�شنا حج���م ودرجة تعقيد 
االإ�شتب���اكات الثانوي���ة. تفيد ه���ذه املقاربة 
الغوغلية يف تو�شي���ف مايح�شُل عند ر�شم 
ال�شخ�شي���ات الروائي���ة، ويكم���ن ج���زء من 
الراع���ة الروائي���ة يف انتخ���اب �شخ�شيات 
يتف���ق املتبّق���ي م���ن روابطه���ا الب�شري���ة مع 
�ش���كل وطبيعة الت�شكيل���ة العقلية والنف�شية 
التي يريدها الروائي لتخدم عمله وتعّززه.
)قان���ون اخل���رة و/اأو  الراب���ع:  القان���ون 
االخالقيات(، ومفاده اأّن الرواية تعمُل على 
تعزي���ز من�شوب اخل���رة الب�شرية لدينا و/ 

اأو من�شوب االأخالقيات الب�شرية
ماال���ذي ترج���وه كّل رواي���ة؟ اإنه���ا تبتغ���ي 
االإرتق���اء باخل���رة الب�شري���ة و/اأو تعزي���ز 
اأخالقياتنا الب�شري���ة يف التعامل مع النا�س 
والطبيع���ة. اخل���رة الب�شري���ة هن���ا تعن���ي 
حتدي���دًا كّل معرف���ة جتعل الب�ش���ر يعي�شون 
حياة طيب���ة )طبق���ًا للموا�شف���ات الفل�شفية 
املعروفة( وبكيفية �شعت كثر من الفل�شفات 
القدمية واجلديدة لتعزيزها، اأو اأّن اخلرة 
الب�شري���ة تعن���ي حل���واًل اأف�ش���ل ملع�ش���الت 
اإن�شانية وتقنية. والبد هنا من االإ�شارة اإىل 
اأّن االأخالقي���ات Ethics �ش���يء يتماي���ز عن 
االأخ���الق Morals: االأخالقي���ات هي اأقرب 

اإىل اأعراف متفق عليها اأو مدّونات �شلوكية 
ترتقي بنوعية احلياة االن�شانية. 

الباأ����س من االإ�شارة اأي�ش���ًا اإىل اأّن عن�شَري 
املتع���ة واالبت���كار اخلي���ايل للرواي���ة اإمن���ا 
يع���ّدان يف نهاي���ة االأم���ر �شربًا م���ن امل�شعى 
اخلال�شي الذي تتوّفر عليه كل رواية حتى 
ل���و تقّنع ه���ذا امل�شع���ى يف �شيغ���ة م�شمرة 
اأو يف ثيم���ة �شغرة بداًل م���ن املو�شوعات 
االإن�شانية الوجودية الكرى ؛ وعليه ميكن 
القول، وطبقًا ملوا�شعات املنطق االأر�شطي، 
اأّن عن�ش���َري املتع���ة واخلي���ال يف الرواي���ة 
يع���ّززان اإمكاني���ة االإرتق���اء بنوعية احلياة 
الب�شرية، وبالتايل فاإنهما ي�شاهمان يف �شّد 

اأزر االأخالقيات الب�شرية. 
االأنرتوبي���ا  )قان���ون  اخلام����س:  القان���ون 
الروائي���ة(، وهو قان���ون مت�ش���ل بالقانون 
ومف���اده  مفاعيل���ه،  ع���ن  ون���اجت  الراب���ع 
تناق����س  يف  ي�شاه���ُم  الروائ���ي  العم���ل  اأّن 

االأنرتوبيا املجتمعية
باالأنرتوبي���ا  املق�ش���ود  اأواًل  ���ح  الأو�شّ
االأنرتوبي���ا  الفيزيائي���ة:   Entropy
يف  الت�شت���ت  اأو  الفو�ش���ى  اأو  )ال�شوا����س 
املكافئ العرب���ي للمفردة( هي اإحدى املعامل 
الدينامي���كا  يف  الث���اين  للقان���ون  املمي���زة 
احلراري���ة الذي لع���ب دورًا عظي���م االأهمية 
يف تاأري���خ العل���م، ومف���اده اأّن املنظوم���ات 
الطبيعي���ة متي���ُل اإىل زي���ادة الفو�ش���ى ل���و 

ُتِركت حلالها من غر موؤثر خارجي. 
الرواية، والأنها تعم���ُل على تعزيز من�شوب 
االخالقي���ات  اأو  و/  الب�شري���ة  اخل���رة 
تخفي����س  يف  ت�شاه���ُم  فاإنه���ا  الب�شري���ة، 
واملتاه���ات  والت�شت���ت  احل���رة  منا�شي���ب 
الفكري���ة غ���ر املنتجة، وبالت���ايل هي تعمل 
على تقلي���ل من�شوب االأنرتوبي���ا املجتمعية 
الكلي���ة وجعله���ا ق���ادرة عل���ى العم���ل اجلاد 
واملنّظ���م واملوّجه نحو اأهداف كبرة، وهو 
االأم���ر الذي تفتقده – لالأ�شف – املجتمعات 
الغائ�ش���ة يف م�شتنقع���ات التناحر الداخلي 

وال�شراع املجتمعي. 
اخلال�ش���ة م���ن ه���ذه القوان���ن الروائي���ة: 
املنج���زات  اأح���د  ميث���ُل  منت���ٌج  الرواي���ة 
احل�شاري���ة الرائع���ة لالإن�شان، ول���و تفّكرنا 
يف طبيع���ة القوانن احلاكمة ل���كّل االأعمال 
الروائي���ة فيمكننا حينئ���ذ توظيف االعمال 
الروائي���ة احلقيقي���ة يف االإرتق���اء بنوعي���ة 
احلي���اة الب�شري���ة وتعزي���ز ممكن���ات الفعل 
الفردي واملجتمع���ي وجلم بع�س منّغ�شات 

احلياة.

ثانيًا: �سناعة ال�سخ�سية الروائية
تعّززت قناعتي م���ع �شنوات عملي الروائي 
دورة  �شه���دت  الروائي���ة  ال�شخ�شي���ة  ب���اأّن 
ثالثي���ة �شبيه���ة باملنحى التط���وري للحرفة 

الروائي���ة ذاته���ا، وميك���ن ت�شخي����س ه���ذه 
املتتابع���ة الثالثي���ة يف ت�شكيلة )الواقعي – 

التاأريخي – امليتافيزيقي(.
تتخذ احلرفة الروائية عادة منطًا مّما ميكن 
ت�شميته بالتاأري���خ الفكري للكتابة الروائية 
)على من���ط التاأريخ الطبيع���ي للموجودات 
الروائ���ي  يب���داأ  الطبيعي���ة(:  اأو  الب�شري���ة 
يف الع���ادة حرفت���ه م�شتعين���ًا بواح���د م���ن 
ال�شواخ�س الواقعية املاثل���ة اأمامه، وغالبًا 
ميتل���ك  اإن�شان���ا  ال�شاخ����س  ه���ذا  مايك���ون 
الروائي خ���رة يومية مع���ه )الروائي ذاته 
وعالقات���ه اليومي���ة املرتابط���ة عل���ى �شبيل 
املث���ال(. تب���دو ه���ذه ال�شرتاتيجي���ة مقاربة 
اآمنة مل���ن يوّد جتريب الكتاب���ة الروائية يف 
بدايات���ه ؛ فالكاتب يخ�شى امل���اآالت الالحقة 
ل�شخ�شيات���ه الروائي���ة وماق���د ينج���م عنها 
م���ن تعقي���دات غ���ر حم�شوب���ة العواق���ب ؛ 
ل���ذا فالتوّج���ه االآمن له ه���و اإعتم���اُد �شل�شلة 
خمت���رة من الت�شابكات اليومية )تكون يف 
الغالب ُنَتف���ًا من �شرة ذاتي���ة اأو م�شهديات 
حتتفظ به���ا الذاك���رة الب�شري���ة للروائي(. 
الروائ���ي يف هذا الطور م���ن حرفته يخ�شى 
االنغالقات غر املح�شوبة، وتكون الرواية 
لدي���ه اأقرب اإىل طبخة يري���د �شبط مذاقاتها 
ح�ش���ب الو�شف���ات املكتوب���ة. الروائ���ي يف 
ه���ذا الطور كائن ه�س رجراج مييُل العتماد 
�شيا�شة )كل �شخ�شية روائية هي مثال مواِز 
ل�شخ�شي���ة واقعية(، وتل���ك �شيا�شة التقابل 
الواقع���ي الت���ي خره���ا جمي���ع الروائي���ن 
- كم���ا اأظ���ّن -. تن���درُج االعم���ال الروائي���ة 
الريادي���ة امل�شم���اة )الواقعي���ة الطبيعية اأو 
الت�شويرية( حتت ه���ذه الطائفة ؛ بل حتى 
اأّن �شخ�شياته���ا الروائي���ة �شارت اأقرب اإىل 
اأمثلة عاملية عن البوؤ�س االن�شاين اأو التنّمر 

الب�شري )روايات ت�شارل�س ديكنز مثاًل( .
يلج���اأ الروائ���ي يف ط���ور ث���اٍن م���ن حرفت���ه 
الروائية اإىل اعتم���اد ال�شرديات التاأريخية 
تاأريخ���ي،  تخيي���ل  �ش���كل  يف  وتوظيفه���ا 
ووا�شٌح اأّن هذه املقاربة تتيُح له التفّلت من 
اأ�ش���ر العالقات االإن�شاني���ة ال�شارمة املتاحة 
ل���ه يف م�شهديات يومية. هن���ا يبداأ الروائي 
وحماول���ة  الروائي���ة  املق���درة  تفعي���ل  يف 
تخليق �شخ�شيات روائية متجاوزة لواقعه 

املرئي.
الروائ���ي  التط���ور  يف  الثالث���ة  املرحل���ة 
امليتافيزيقي���ة،  ال�شخ�شي���ات  ه���ي تخلي���ق 
وبالتاأكي���د ُتعدُّ ه���ذه املرحلة اأك���رث املراحل 
م�شقة على الروائي الأنه���ا بب�شاطة حماولة 
احلف���ر الروائ���ي يف اأر����س روائي���ة غ���ر 
ممّه���دة، اأو لنق���ل ه���ي حماول���ة ا�شطن���اع 
م���واٍز بعالق���ات ب�شري���ة م�شتج���دة.  ع���امل 
عل���ى  الروائي���ة  الكتاب���ات  معظ���م  اأّن  اأرى 
ال�شعي���د العامل���ي �ش���ارت جت���ارب ب�شري���ة 
غ���ر خمت���رة م�شبق���ًا جت���ري وقائعها يف 
ع���وامل ميتافيزيقية، وم�شوغ ه���ذا التوجه 
ه���و انفت���اح االآف���اق املتوّقع���ة للب�شرية يف 
اأمن���اط  عل���ى  القادم���ة  القليل���ة  ال�شن���وات 
موؤث���رات  بفع���ل  بالكام���ل  جدي���دة  عي����س 
الث���ورة التقني���ة الرابع���ة ومفاعي���ل الذكاء 
اال�شطناع���ي املتعاظم���ة. الرواية يف نهاية 
�ش���وى جم����ّس اختب���اري  لي�ش���ت  املط���اف 
والعالق���ات  الب�ش���ري  الو�ش���ع  لتو�شي���ف 
احلاكمة ب���ن الب�شر واملوجودات الطبيعية 
واملرتتب���ة  ال�شائ���دة  االخالقي���ات  و�ش���كل 
عل���ى اأمن���اط التعامل ه���ذه ؛ ومن هن���ا فاإّن 
ال�شخ�شي���ات الروائي���ة امليتافيزيقية تبدو 

طبيعية للغاية يف هذا الف�شاء الروائي. 

 عّلمني ِمن علِمَك �شيئًا!

كّذابًا كاَن ِمن الّنوِع الّذهبّي،
بل ِمن الّنوِع الأ�سطورّي،
بل ِمن نوٍع مل ُيَر ِمن قبل
ومل ُيْعَرْف اأبدًا ِمن قبل!

حّتى اأنَّ ال�ّسيطان راآه
وبكى بنَي يديه

وقاَل لُه: اأرجوك،
عّلمني ِمن علِمَك �سيئًا!

 َهّجاء

حنَي بلَغ ِمن الُعمِر ِعِتّيا
َتِعَب ِمن �ستِم الّنا�ِس وهجائهم،

فاأخَذ يهجو َنْف�َسه.

ُثمَّ تذّكَر اأنَّ احُلَطيئة
قد �سبَقُه اإىل هذا املجد الأ�سطورّي

فهجا احُلَطيئة
وحاَء احُلَطيئة

وطاَء احُلَطيئة. 
ُثمَّ زاَد وزاَد وزاد

فهجا كَلّ َمن ذكَر احُلَطيئة
ّرا حّتى لو كاَن الأمُر �سِ

ر! ّ اأو ما ي�سبُه ال�سِ

 �شاعر ُكحويّل

ماَت ال�ّساعُر الُكحويلُّ اأخريًا،
ماَت �سعيدًا ُمبتهجًا 

مثل يتيٍم اأُْعِطَي حذاًء جديدًا.
نعم،

ْكِر والّن�سوة ماَت وهو يف اأق�سى حالِت ال�سُّ
حّتى اأّنه كاَن ي�سحُك ويتمايُل ويقهقه

وهو يطرُي ُمغادرًا الأر�س
ومل ي�سُح من ن�سوتِه الكربى

اإّل على اأبواِب جهّنم! 

 �شفدع با�شو

كتَب با�سو اليابايّن ق�سيدته الوام�سة
فدِع الذي قفَز اإىل الربكِة الهادئة. عن ال�سّ

فجاَء من بعدِه اآلُف ال�ّسعراء
ليكتبوا ق�سائدهم الوام�سَة كما فعَل با�سو.

اأَما كاَن الأجدُر بهم
اأن يقفزوا اإىل الربكة

فدع؟ ليكت�سفوا وم�سَة احلياِة كما فعَل ال�سّ

عل����ى الرغ����م م����ن املح����اوالت العلمي����ة يف 
)م����ا  الت�ش����اوؤل  ع����ن  التجريدي����ة  االإجاب����ة 
االأدب( ؟ غ����ر اأن����ك ت�شّم رائح����ة ن�شقية يف 
االإجاب����ات الفل�شفي����ة واملعرفي����ة والثقافية 
والنقدية.. تغًلف املفهوم لت�شّذب الدال من 
التجريد املطل����ق اأو اأنها حتاول اأن تنت�شر 
لتخل����ق قانوًن����ا  ع����ر امل�شطل����ح  لروؤيته����ا 
يتحكم بال�شياغة االأدبية من دون �شمانات 
نظري����ة ملدى �شالحي����ة اال�شتغال القانوين 
يف العمل االإجرائي.. �شوؤال �شاحب العقل 
النق����دي يف كل مراحل����ه الفكري����ة.. ولع����ل 
ا�شكالية االإجابة عنه ت�شبه ا�شكالية البحث 
عن اأ�شل االأدب ون�شوئه؛ وقد تقرتب هامة 
الت�شاوؤل االأدبي من هامة الت�شاوؤل اللغوي 

عن اأ�شل اللغة
وم����ا قبل ال�شوؤال عن االأدب هل يحق لنا اأن 
نحدد امل�شوؤول عن طرح الت�شاوؤل واملخّول 
باالإجاب����ة ؟ فَمْن ي�شاأل ؟ وَمْن يجيب ؟ وهل 
تن����وع جم����االت االأدب واجتاهات����ه وتنوع 
النظري����ات والفل�شف����ات املتناول����ة ملفهومه 
ه����ل  وخ�شائ�ش����ه..  وطبيعت����ه  وماهيت����ه 
اقت�شم����ت ووزع����ت الت�ش����اوؤالت واإجاباتها 
ب����ن روؤاه����ا املتع����ددة ؟ وه����ل كل فرقة تعّد 
نف�شها الناجية باالأدب ؟ ويف نظرة فاح�شة 
لتاأري����خ اأدبن����ا ونق����ده ال����ذي ت�ش����كل عل����ى 
وف����ق ت�ش����ّورات خمتلف����ة: ذوقي����ة وعلمية 
ومنطقي����ة... جند تع����دد ال����روؤى املجتهدة 

يف حتدي����د ماهي����ة االأدب ؛ فالفكر املنطقي 
يح����دده باأط����ر لغوي����ة مادي����ة وبت�شورات 
ا�شتقرائي����ة تق����وم على املهيم����ن االأ�شلوبي 
مب����ا يخ����دم التناظ����ر اللغ����وي م����ع الن�����س 
املقد�س املتج����رد عن تلك املحددات اللغوية 
للت�شرب����ات  نف����ي  دون  م����ن  واالأ�شلوبي����ة 
الروحية بن الن�شن ولك����ن هذه الطاقات 
الروحي����ة ال �ش����اأن له����ا بالتحدي����د العلم����ي 
وال تتدخ����ل يف تاأط����ر الن����وع ؛ وقد يكون 
ا ما دامت غر خا�شعة ل�شلطة  االأمر منطقيًّ
العق����ل.. وهل يخ�ش����ع االأدب _ اأ�شاًل _ 

ل�شلطته ؟ 
ولعل اأول ت�ش����اوؤل اأثارته النظرية النقدية 
ا  احلديث����ة: ما الذي يجعل م����ن ن�ّس ما ن�شًّ
اأدبًي����ا ؟ وم����ن ث����م ج����اءت )االأدبي����ة( لتقوم 
عل����ى درا�ش����ة العنا�ش����ر الت����ي جتع����ل م����ن 
االأدب اأدًبا ومن هنا فاإنها قامت على اأ�ش�س 
علمي����ة ذات مرجعي����ات فل�شفي����ة.. فاالأدبية 
)اإيخنب����اوم(  يرّده����ا  بو�شفه����ا م�شطلًح����ا 
اإىل )ياكوب�ش����ن( باعتب����اره اأول م����ن نطق 
ب����ه ودعا اإلي����ه.. فكانت خطاطت����ه ال�شهرة 
املعرفي����ة  ت�شورات����ه  اأب����رز  م����ن  واح����دة 
واللغوي����ة ح����ول مفه����وم االأدب وماهيته.. 
ويرى النقاد اأن اأهم مدر�شتن ان�شغلتا يف 
ه����ذا املفهوم هما: ) اأ�شحاب النقد اجلديد( 
و )ال�شكالني����ون الرو�س( والف����رق بينهما 
ه����و اأن املدر�ش����ة النقدي����ة اجلدي����دة قامت 

على معاير مطلقة وعامة تخ�س امل�شطلح 
االأدب����ي وظواه����ره عل����ى امل�شت����وى الكلي 
بينم����ا توج����ه ال�شكالني����ون اإىل الن�شبي����ة 
حماول����ن االإم�شاك بجوه����ر النظرية ومن 
ه����ذا املنطل����ق ن����ادى ياكوب�ش����ن مبقولت����ه 
ال�شه����رة: اإن مو�ش����وع الدرا�ش����ة االأدبي����ة 
لي�����س االأدب ككل ولك����ن خ�شائ�شه االأدبية 
مبعن����ى ما ه����ي ال�شمات الت����ي اإذا توافرت 
يف عم����ل ما اأ�شبح اأدبا ؟ وعليه اأخذ مفهوم 
الوج����ود امل�شتقل للغة االأدبي����ة يهيمن على 
املناه����ج النقدية الن�شية حت����ى �شعر العقل 
النق����دي باختناق املفهوم االأدبي بالقوانن 
اللغوي����ة واملنطقي����ة املتج����ردة التي �شبت 
اجلم����ايل  ونب�ش����ه  حركت����ه  لتنظ����م  علي����ه 
وحماولة قيا�شها باالآليات املنطقية فجاءت 
الدرا�ش����ات الثقافي����ة لي�����س فق����ط للك�ش����ف 
ع����ن خفايا الن�����س الن�شقية ب����ل لتنقذه من 
االختناق اللغوي والهيمن����ة العقلية.. وما 
دام االأدب منبث����ق من املوهبة فاإن الت�شاوؤل 
غر املح����دد يف االإجابة يبقى يطارد االأدب 
م����ن وادي عبق����ر اإىل مرتفع����ات الفل�شف����ة 
كان  واإذا  العقلي����ة..  املفاهي����م  وناطح����ات 
_ ح�ش����ب ت�شور �شوبنه����اور _ )الوعظ 
االأخالق����ي اأ�شه����ل من تاأ�شي�����س االأخالق(.. 
فاإن االن�شغ����ال النقدي يف تف�شر الظواهر 
االأدبي����ة ووع����ظ االأدب����اء اأ�شه����ل بكثر من 

اكت�شاف )حقيقة االأدب (

في فل�صفة �لرو�ية.. روؤية �صخ�صية

 اأحمد الزبيدي
�ـــصـــعـــر�ء �صـــر�ب �لأ�صـئــلـة

�سعر: اأديب كمال الدين



يف موق���ع اأور الق���دمي بب���اد م���ا بني 
النهرين، يتوىل ع���امل الفلك العراقي 
اله���اوي حممد م�س���لم عقي���ل تركيب 
تل�سكوب���ه بحر����ص، قب���ل ليل���ة م���ن 

مراقبة �سماء جنوبي العراق.
ومي�س���ي عقي���ل، ع�س���و م���ا ي�سم���ى 
عم���وم  يف  الفل���ك"  ق���وات  "فري���ق 
الع���راق، وه���و فري���ق ه���واة، يوم���ه 
حيث يعمل يف قط���اع النفط والغاز، 
يتاب���ع  وه���و  اللي���ل  مي�س���ي  بينم���ا 

الكواكب وحركة النجوم.
وتاأ�س�ص ه���ذا الفريق يف 2020 على 
الإنرتن���ت، عندم���ا بداأ ه���واة فلك يف 
الع���راق من خلفي���ات مهني���ة خمتلفة 
الف�س���اء  ع���ر  التجم���ع  يف  متام���ًا 
املعلوم���ات  وتب���ادل  الإلك���رتوين، 
واملعرف���ة بخ�سو����ص اأف�س���ل ط���رق 

م�ساهدة النجوم.
وقال عقي���ل، وهو موظ���ف يف قطاع 
النف���ط والغ���از بالب�س���رة، لتلفزيون 
"روي���رتز": "التجم���ع بداأ من خال 

في�س���بوك، واأ�س���بحت لدينا فرق يف 
كل املحافظ���ات مم���ن يتبن���ون ه���ذه 
الهواي���ة. وم���ن بعده���ا انطلقن���ا اإىل 

الواقع على الأر�ص".

واجتمع بع�ص اأع�س���اء ه���ذا الفريق 
ي���وم اجلمع���ة )3 �س���بتمر/ اأيل���ول( 
يف موق���ع اأور القدمي، حي���ث اأقاموا 
خميم���ًا قرب زق���ورة اأور املقامة على 

طراز هرم باد ما بني النهرين.
وكان علماء الفل���ك البابليون القدماء 
يف ب���اد م���ا ب���ني النهري���ن القدمي���ة 
متقدمني على ع�س���رهم، ي�ستخدمون 
تقنيات هند�سية متطورة تعتر حتى 
الآن اإجنازا بالن�س���بة لعلماء اأوروبا 

يف الع�سور الو�سطى.
وعن ذلك، قال ع�س���و الفريق ح�س���ني 
باجلامع���ة،  اأ�س���تاذ  وه���و  �س���نديح، 
"اأجدادنا القدماء هم من اأ�س�سوا هذا 
الإرث، وم�سوؤوليتنا نحن اأن نحافظ 

عليه ونعّرف الأجيال الاحقة به".
هواي���ة  النج���وم  م�س���اهدة  ومتث���ل 

من���ذ ال�س���غر حلي���در حمم���د، وه���و 
بائ���ع مع���دات خا�س���ة بتكنولوجي���ا 
املعلوم���ات يف بغداد. ويو�س���ح ذلك 
قائ���ًا اإن���ه يف مطل���ع الت�س���عينيات، 
عندم���ا كان �س���غريًا واأثن���اء فر����ص 
تك���ن  مل  الع���راق،  عل���ى  عقوب���ات 
اأُ�س���رته  فكان���ت  الكهرب���اء منتظم���ة، 
لي���ًا  البي���ت  �س���طح  عل���ى  جتتم���ع 
ومت�س���ي الوق���ت يف معرفة اأ�س���ماء 
الأب���راج والكواك���ب، ومن هنا ن�س���اأ 

حبه للفلك.
وتابع وهو يو�س���ح لأع�ساء اآخرين 
مث���ل  اختي���ار  �س���بب  الفري���ق  يف 
ه���ذا امل���كان ملخيمه���م "اخرتن���ا هذه 
املواقع الأثري���ة بالتحديد لأنها كانت 
ت�س���تخدم اإب���ان جمم���ل احل�س���ارات 
الأج���رام  القدمي���ة لر�س���د  العراقي���ة 

ال�سماوية".
وعم���ا يتعل���ق باأك���ر م���ا ير�س���دونه 
يف الفل���ك، ق���ال حي���در حمم���د "اأكر 
الأم���ور اأو اأك���ر الأجرام ال�س���ماوية 
التي ر�س���دناها هي ذراع جمرة درب 
التبان���ة، حي���ث ل ميكن ر�س���دها من 
داخ���ل امل���دن اأو قريب���ًا منه���ا، وكذلك 
زخات ال�س���هب مبا يقارب 60 اإىل 80 

زخة �سهب يف ال�ساعة".
وع���ن اإح�سا�س���ها اأو انطباعه���ا بع���د 
م�س���اهدة ظواهر فلكية لأول مرة يف 
حياتها، قالت �س���كران ح�سون، وهي 
فلكية هاوية وطالبة عمرها 16 عامًا، 
"�س���عرت بالده�س���ة، وهذه اأول مرة 
اأرى ال�سماء بهذا ال�سكل. هي جتربة 
جتعل الإن�سان ي�سعر بعظمة الكون، 

وتدفعه للتعمق والبحث اأكر".

متابعة املدى 

عم���ر  ع���ن  الثن���ني  م�س���اء  ت���ويف 
ج���ان  الفرن�س���ي  املمث���ل  عام���ا،   88
ب���ول بلمون���دو ال���ذي احت���ل واجهة 
يف  الفرن�س���ية  ال�س���ينما  جنومي���ة 
ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرت 
املا�س���ي. وكان ندًا ومناف�س���ًا لزميله 
يف املهنة و�س���ديقه األن ديلون، قبل 
اأن يتقا�س���ما بطول���ة بع����ص الأف���ام 

امل�سرتكة.
اأح���ب يف �س���بابه الريا�س���ة واختار 
والتح���ق  تركه���ا  لكن���ه  املاكم���ة، 
�س���غرية  اأدوارًا  موؤدي���ا  بالتمثي���ل 
اإدارة  حت���ت  نف�س���ه  وج���د  اأن  اإىل 
خم���رج جماع���ة ال�س���ينما اجلدي���دة 
ج���ان - ل���وك غ���ودار يف فيل���م "اآخر 

الفيل���م  ذل���ك  نف����ص" )1960(. بع���د 
وحتى اآخر ظهور �س���ينمائي له �سنة 
2008 )بفيل���م عنوانه رج���ل وكلبه( 
ظه���ر يف نح���و 84 فيلم���ًا. وم���ع اأنه 
حق���ق ثاث���ة اأف���ام اأخ���رى للمخرج 
اأدوار  دوم���ًا  ف�س���ل  فاإن���ه  غ���ودار، 
ب���ني الكوميدي���ا  م���ا  اخلف���ة متنق���ًا 
والبولي�س���ي   بي�س���اء"  "الوقاح���ة 
"من���ادي الليل" واملغام���رات واأفام 
الغانغ�س���رت واملغام���رات. يف الع���ام 
1970 التق���ى للمرة الأوىل مناف�س���ه 
ديل���ون.  األن  النجومي���ة  يف  الأول 
وكان "بور�س���الينو"  اجلام���ع ب���ني 
الكوميدي���ا واأفام الع�س���ابات اللقاء 

الأول بني اأعمال متكررة.
مل يكن، باعرتافه، ممثًا و�سيمًا. كان 
يب���دو كم���ا ل���و كان ذلك الرج���ل الذي 
ي�س���تطيع بيع���ك �س���يارة قدمي���ة 
ب�سعر مرتفع واأنت ت�سحك. لكن 
اجلمه���ور اأحبه كما ه���و. واأكر 
ما اأحب يف م�سريته تلك الأدوار 

الت���ي باع���دت بين���ه وب���ني الآخرين 
الذين ف�س���لوا �سخ�س���يات مركبة اأو 
مميزة بثقافتها اأو باأ�س���اليب حياتها 
املرفه���ة. اأحبه اجلمه���ور يف الأدوار 
التي مال بلموندو اإليها يف الأ�سا�ص، 
وكان يعرف ذل���ك، ومل يرد اأن يخيب 
معجبي���ه. يف مقابلة م���ع "نيويورك 
تاميز" قبل �س���نوات قال ب�س���راحة: 
اأفام  اأدوار املغامرات على  "اأف�س���ل 

املثقفني".
يف �س���نة 2001 تعر����ص لأزمة قلبية 
ح���ادة، وتوق���ف ع���ن العم���ل لثماين 
"رج���ل  يف  الع���ودة  قب���ل  �س���نوات 
ورق���ة  ت�س���قط  برحيل���ه  وكلب���ه". 
خريفية اأخرى من �س���جرة ال�س���ينما 

الفرن�سية الوارفة.
وق���د اعلنت فرن�س���ا انها �س���تقيم يف 
التا�س���ع م���ن اأيل���ول تكرمي���ا وطني���ا 

للممثل الراح���ل جان-بول بلموندو 
يف جمم���ع "ليزانفاليد" يف باري�ص، 
وفق ما ك�سف ق�س���ر الإليزيه لوكالة 

فران�ص بر�ص.
قّدمه���ا  كث���رية  اأعم���ال  ت���زال  ول 
بلموندو حمف���ورة يف ذاكرة حمّبي 
دوره  بينه���ا  الفرن�س���ية،  ال�س���ينما 
ك�س���اب و�س���يم يف "اأبو دو �سوفل"، 
اأو م�س���اهده يف فيل���م "لو غينيولو" 

التي ظه���ر فيها معلق���ا بطوافة كانت 
حتل���ق فوق اأج���واء مدين���ة البندقية 

الإيطالية.
وو�سف الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل 
ماك���رون ع���ر "توي���رت" جان-ب���ول 
بلمون���دو باأن���ه "كنز وطن���ي"، قائا 
اإنه "�س���يبقى اإىل الأبد "لو مانيفيك" 
)الرائ���ع(، وه���و ا�س���م اأح���د اأفام���ه 
الرئي����ص  واأ�س���اد  ال�س���بعينيات.  يف 
رائ���ع  "بط���ل  بذك���رى  الفرن�س���ي 
و�سخ�س���ية ماألوف���ة"، قائ���ا عنه اإنه 
كان ب���دون من���ازع الأق���رب اإىل قلب 

اجلمهور "من بني ممّثلينا الكبار".
وكان ماك���رون منح بلموندو و�س���ام 
جوق���ة ال�س���رف برتبة �س���ابط كبري 
خال مرا�سيم اأقيمت يف الإليزيه يف 

ت�سرين الثاين 2019.
الرئي����ص  كّرم���ه   ،2017 اأي���ار  ويف 
خ���ال  هولن���د  فرن�س���وا  ال�س���ابق 
الأ�س���بوع الأخري من وليته بو�س���ام 

ال�ستحقاق الوطني.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدرت عن دار املدى رواية  الكاتبة المريكية �سيغريد 
نوني���ز "ال�س���ديق" والت���ي ف���ازت ع���ام 2018 بجائزة 
الكت���اب الوطن���ي للرواي���ة. وق���د و�س���عتها �س���حيفة  
نيويورك تامي���ز بقائمة الكتب الأك���ر مبيعا. الرواية 
ترجمها اىل العربية م�س���طفى نا�س���ر و�س���هيل جنم.. 
الرواية جتيب على �س���وؤال وهو �سوؤال تطرحه جميع 
الفل�س���فات: هل ت�س���تحق احلي���اة ان نعي�س���ها فعا؟.. 
الرواي���ة تتح���دث ع���ن ال�س���داقة املفق���ودة والعث���ور 
عليها، واإمكانية العثور على الأ�سدقاء يف اأماكن غري 

متوقعة، واأحياًنا بني الكاب.

عرفت ال�سينما عر تاريخها 
الذي جتاوز القرن ب�سنوات، 

الكثري من النجوم  الذين ماأوا 
ال�سا�سة �سحرًا واأناقة واأفكارًا، 

من العبقري �ساريل �سابلن 
اإىل �سبين�سر تري�سي يقدم لنا 

عجوز همنغواي ي�سارع البحر 
با�سمًا راف�سًا ال�ست�سام اإىل 

الياأ�ص، اإىل كريك دوغا�ص يف 
و�سبارتاكو�ص كواحد من اأبرز 

اأبطال الثورات الطبقية، مرورًا 
بريت�سارد برتون يعلن احتجاجه 

على املا�سي، ولن نن�سى عراب 
ال�سينما مارلون براندو والو�سيم 
اآلن ديلون ديلون، وا�سماء كثرية 
ماأت حياتنا بالبهجة ، وكان منهم 
جان بول بلموندو الذي رحل عن 

عاملنا قبل يومني لتقرر فرن�سا 
اأنها �ستقيم تكرميًا وطنيًا لنجمها 
املحبوب ، والذي و�سفه الرئي�ص 

الفرن�سي بالكنز الوطني .
�سيقول البع�ص يالك من كاتب 

رعديد تن�سى اأننا يف بلد 
تتحّول حمافظاته كل يوم 

بقدرة وكفاءة م�سوؤوليها اإىل 
حمافظات"فا�سلة"، م�سموح 

فيها �سرقة املال العام، وتف�سي 
الر�سوة واملح�سوبية ومعها 

املخدرات "ال�سديقة"، وممنوع 
فيها �سوت الحتجاج لأنه رج�ص 

من عمل ال�سيطان!. واأمتنى 
عليكم اأن تعذروين فقد كنت 
اأنوي الكتابة عن الت�سحية 

والإيثار الذي قدمه ال�سيد عادل 
عبد املهدي وهو يواجه املوؤامرة 
عدد  اأخرنا  "الإمريالية" مثلما 

من النواب يف اأحاديث بع�سها 
م�سحك ومعظمها يدعو اإىل 

الرثاء، فالرجل اليوم غارق يف 
البحث عن املتاآمرين، فيما غالبية 

النا�ص ل تزال ت�سرب اأخما�سًا يف 
اأ�سدا�ص ومل تعد تعرف من قتل 

اأكر من 700 متظاهر؟.
ملاذا ندعو النا�ص اإىل النتخاب؟ 

هل من اأجل املفا�سلة بني عبد 
احل�سني عبطان واخلبري الأمني 
حممد الكربويل؟! ماذا حدث بعد 

ت�سعة ع�سر عامًا من ممار�سة 
الدميقراطية يف باد الرافدين؟ 

حدث اأّن الع�سائر قررت اأن تفر�ص 
�سلطتها بالقاذفات!  

ل اأدري اأمل تتعب اأحزابنا 
"املوّقرة" من ال�سعارات والكلمات 
املتقاطعة مثل الإ�ساح والتغيري؟ 

اأيها ال�سادة ا�سمحوا يل اأن 
اقرتح عليكم اقرتاحًا �ساذجًا 

ل تعقيد فيه ول �سعارات، ملاذا 
ل تن�سوا م�سطلحات ال�سفافية 

والدميقراطية وال�ستحقاق 
�ص لدولة  النتخابي، لنوؤ�سِّ

ل مكان فيها لأحزاب طائفية 
وموؤ�س�سات فا�سلة .

يا�سادة الق�سية ل حتتاج اإىل 
بيانات و�سعارات ومزايدات فقط 

لو ترتكون اإدارة الباد لأنا�ص 
اأكفاء ي�ستطيعون اأن ير�سموا 

الب�سمة والثقة على وجوه النا�ص. 
ول اإىل تهديد ووعيد. يحتاج 

فقط اإىل �سدق يف مواجهة النف�ص 
ويف العرتاف بالف�سل.

لذلك، اأنا حزين لغياب جان 
بول بلموندو اأكر من حزين 

على اإ�سرار البع�ص على 
حرمان ال�سعب العراقي من 

عبقرية اأحمد اجلبوري "اأبو 
مازن"  لأنني يف احلالة الأوىل 

افتقدت ممثًا اأّخاذًا ، كان عامة 
من عامات بغداد ، حني كنا 

ن�سطف مل�ساهدة �سوره معلقة 
على جدران �سينما غرناطة ، 

التي حتولت بف�سل " ال�سفافية 
وال�ساح " اىل مكب للنفايات 

، اأما يف احلالة الثانية فاإن 
منوذج ابو مازن يثري الأ�سى 

وال�سحك .

بلموندو وابو مازن 
وم�صائب اأخرى

ال�صديق

 علي ح�صني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)الأربع���اء( اأن درجات احلرارة تنخف�ص قليا عن معدلتها ليوم اأم�ص، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق الباد.
C°  29 -C°  43  / النجف      C°  27 -    C° 38   /اأربيل

C°  28 -C°  45  / الب�صرة      C°  27 -    C° 43  /بغداد

C°   27 -C°  42  / الرمادي      C°  28 -    C° 39   /املو�صل

حول العالم

النج��وم مل�ص��اهدة  "اأور"  ف���ي  يخيم��ون  ه��واة  فلكي��ون 

الفيتنامي���ة  ال�س���لطات  حكم���ت 
عل���ى مواط���ن بال�س���جن مل���دة 5 
�س���نوات خلرقه قواعد احلجر 
ال�س���حي ال�س���ارمة اخلا�س���ة 
امل�س���تجد  بفايرو����ص كورونا 
وت�س���ببه يف ن�س���ر الفايرو����ص 

ونقله لاآخرين.
الأنب���اء  وكال���ة  وذك���رت 
احلكومي���ة  الفيتنامي���ة 
ال���ذي  املواط���ن  اأن 
ف���ان  ل���و  يدع���ى 
ت���ري )28 عاما( 
ب�"ن�س���ر  اأدي���ن 
����ص  ا مر اأ
ي���ة  معد

خطرية" يف حماكمة ا�س���تمرت 
ليوم واحد يف حمكمة ال�س���عب 
يف مقاطع���ة كا م���او اجلنوبية. 
وقال���ت وكال���ة الأنب���اء اإن "فان 

ت���ري ع���اد اإىل كا م���او قادما من 
مدينة هو ت�سي مينه، اأكر مدن 
فيتن���ام، وخرق لوائ���ح احلجر 
ال�س���حي التي تق�سي ب�سرورة 

الع���زل الذاتي مل���دة 21 يوما". 
اأ�س���اب  "الرج���ل  اأن  واأ�س���افت 
ثمانية اأ�س���خا�ص تويف اأحدهم 
ب�س���بب الفايرو����ص بع���د �س���هر 
م���ن الع���اج". وكان���ت فيتن���ام 
واح���دة م���ن اأجن���ح دول العامل 
يف مكافحة فايرو����ص كورونا، 
وذلك بف�سل اإجرائها اختبارات 
النط���اق،  وا�س���عة  جماعي���ة 
خمالط���ي  بتتب���ع  وقيامه���ا 
امل�س���ابني والأ�س���خا�ص الذي���ن 
توا�س���لوا معه���م ب�س���كل دقيق، 
وفر�س���ها قي���ودا م�س���ددة عل���ى 
لقواع���د  وتطبيقه���ا  حدوده���ا، 

حجر �سحي �سارمة.

�صجن فيتنامي 5 �صنوات لن�صره فايرو�س كورونا
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رح��ي��ل جن���م ال�����ص��ي��ن��م��ا ال��ف��رن�����ص��ي��ة ج����ان ب����ول ب��ل��م��ون��دو
ماكرون ي�صفه باأنه "كنز وطني"

زعم كاتب بريطاين مثري للجدل، اأن املمثلة الأمريكية 
الرئي����ص  لأن  اغتيل���ت  مون���رو،  مارل���ني  الراحل���ة، 
الأمريكي ال�سابق، جون كينيدي، اأطلعها على اأ�سرار 
متعلق���ة بالأج�س���ام الطائ���رة املجهول���ة اأو م���ا يعرف 

ب�"الأطباق الطائرة".
وق���ال الكات���ب الريط���اين املهتم مبو�س���وع الأطباق 
الطائ���رة، ني���ك ريدف���رين، اإن مارل���ني مون���رو ج���رى 
اعتباره���ا مبثاب���ة تهديد لاأمن القوم���ي، نظرا اإىل ما 

كانت مطلعة عليه.
وتوفي���ت مون���رو �س���نة 1962، داخ���ل بيته���ا بولية 
كاليفورنيا، ثم ك�س���فت التحقيقات فيما بعد اأنها لقيت 
حتفها من جراء ت�سمم، لكن عدة فر�سيات ظلت حتوم 

حول رحي���ل النجم���ة. ورجحت بع����ص الروايات اأن 
تكون النجمة قد انتحرت لأنها عانت م�س���اكل نف�سية، 
يف �س���نوات العم���ر الأخ���رية، لك���ن كثريي���ن رجحوا 

تعر�سها ملوؤامرة.
واأورد الكات���ب الريطاين الذي حتق���ق كتبه مبيعات 
كب���رية، اأن مون���رو كان���ت على عاقة بج���ون كينيدي 
واأخيه روبرت، وهذا الأمر هو الذي اأدى بها للموت.
واأل���ف ني���ك، كتابا حول الق�س���ية، ف���اأورد "اإذا نظرت 
بعمق يف هذه الق�س���ة، يبدو كما لو اأنها )اأي مونرو( 
قد تعر�س���ت للقتل ب�سكل �س���ريح، اأو اأنها ُدفعت دفعا 
اإىل حالة من الكتئاب والقلق والتعب، حتى و�س���لت 

اإىل درجة اأقدمت فيها على النتحار".

رونالدو �صيمنع والدته من 
م�صاهدة مباريات كرة القدم 

تقرير يوؤكد.. مارلني مونرو اغتيلت ب�صبب 
الطائرة" "الأطباق 

 عمر ال�صراي 
ر�س���الة  مناق�س���ة  تم���ت  ال�س���اعر 
ال�س���عرية  تجربت���ه  ع���ن  ماج�س���تير 
تقدم بها الطالب عبد البا�سط �سكور 
بعن���وان "النزي���اح ف���ي �س���عر عمر 
ال�س���راي" ويعد ال�س���راي م���ن ابرز 
ال�سماء في الجيل ال�سعري العراقي 

الجديد.

 محي الدين زنكنة 
الكاتب الم�سرحي والروائي الراحل 
اطلق ا�س���مه عل���ى ال���دورة الجديدة 
لمهرجان   م�سرح البانتومايم الأول 
التي �ستنطلق في مدينة ال�سليمانية 
للفت���رة م���ن 22 لغاي���ة 25 من �س���هر 
ت�س���رين الول المقبل، وتحت �سعار 
الخي���ال  يعم���ق  ال�س���امت  "الب���وح 
ويق���رب الم�س���افات وينق���ي النف�ص 

الب�سرية".  
عرو�س���ًا  �سيت�س���من  المهرج���ان 
م�س���رحية ون���دوة فكرية ح���ول دور 
التقني���ات التكنولوجي���ة ف���ي تطور 

وتن���وع ا�س���اليب الداء في عرو�ص 
البانتومايم.

 اأكرم ال�صيخ مقلد 
الكات���ب والباح���ث �س���در ل���ه كت���اب 
بعنوان "ال�سيخ مهدي مقلد.. �سيرة 
ودي���وان" الكت���اب ي�س���م مجموع���ة 
كتاب���ات لل�س���يخ مه���دي مقل���د وعدد 
تمي���زت  الت���ي  م���ن ق�س���ائده  كبي���ر 
بالوطنية والدفاع عن ال�س���عوب في 
تحقيق ا�ستقالها، كما ي�سم ذكريات 
ال�سخ�س���يات  بع����ص  ع���ن  الراح���ل 

الدبية والفكرية.

 ك�سف النجم الرتغايل كري�ستيانو رونالدو �سبب منع والدته، 
ماريا دولوري�ص، من احل�سور للمدرجات مل�ساهدته.

 حيث قالت �سحيفة "مريور" الريطانية، اإن قرار رونالدو جاء 
اأزمات  عدة  من  موؤخرا  عانت  التي  والدته،  �سحة  على  حفاًظا 
اأدخلتها امل�ست�سفى، وحتى ل تتاأثر �سلبا باأي �سيء قد يحدث يف 

املباريات �سواٌء من حيث النتيجة اأو اإ�سابته.
اإن  ميل"  "ديلي  ب���  ال�سحفي  مورغان"  "بري�ص  ق���ال   بينما 
يعد  لذا مل  للغاية،  اأ�سبحت ع�سبية  اإن والدته  له  قال  رونالدو 

م�سموحا لها مب�ساهدة املباريات.
واأ�ساف اأن رونالدو قال لوالدته مل يعد لدي اأب، واأنه ل يريد اأن 

يفقد اأمه اأي�سا، لذلك منعها من م�ساهدة مبارياته.
وهي  معها  للجلو�ص  اأ�سدقاءه  اأح�سر  رونالدو،  اأن  واأو�سح 
تذهب لل�سري حول املنزل، واأنها �سقطت مرتني يف امللعب، لأنها 
ع�سبية، واأنه يرى اأمه ركنا مهما يف الأ�سرة، وهي كل ما ميلكه 

اليوم.
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