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كم كابدنا من هذه الهمزات !!مقاطعة االنتخابات والعزوف عنها..اأمنية الفا�سدين 67 لطفية الدليمي تكتب:د.قا�صم ح�صني �صالح يكتب:

"كروبات وات�صاب" للموظفين لتوزيع الهدايا من المر�صح الم�صوؤول: عباءة للن�صاء ود�صدا�صة للرجال!

بطاقات الناخب في الب�سرة بـ100 األف دينار والنزاعات 
الع�سائرية تحول مناطق لـ"منزوعة المر�سحين"

 بغداد/ متيم احل�صن 

ي�ستخ����دم مر�سح����ون يف الب�س����رة مزيج����ا م����ن 
ا�س����وات  لك�س����ب  و"الرتهي����ب"  "الوع����ود" 
الناخب����ن، فيم����ا حت����ول ال�سراع����ات الع�سائرية 

مناطق اىل "منزوعة املر�سحن".
وتتذبذب باملقابل بور�سة اأ�سعار �سراء بطاقات 
ف�سائل  وجت��ر  امل��دن،  اأهمية  بح�سب  الناخب 
معن. مر�سح  انتخاب  اىل  عنا�سرها  م�سلحة 
ال����ب����ن����اي����ات  ا������س�����ت�����غ�����ال  اىل  ا�������س������اف������ة 
ال����دع����اي����ة  يف  احل����ك����وم����ي����ة  وال�����ع�����ج�����ات 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، وت���وزي���ع امل��اب�����س وحم����ولت 

ال���ك���ه���رب���اء م���ق���اب���ل اأ�������س������وات ال���ن���اخ���ب���ن.
ويتناف�س يف الب�سرة اأكرث من 70 حزبا وحتالفا 
وتي����ارا بينهم كتل جديدة، فيم����ا اأكرث من ن�سف 

الأ�سماء هي تر�سيحات فردية.
وق�سم����ت الب�س����رة اىل 6 دوائ����ر انتخابي����ة، يف 
ح����ن بلغ جمموع املتناف�س����ن 234 مر�سحًا على 
25 مقع����دا، وهو نحو ن�سف ع����دد املر�سحن يف 
الدورة املا�سية، حيث بلغ عددهم 595 مر�سحًا.

بع�����س املر�سحن، بح�سب م�س����ادر يف الب�سرة، 
"كروب����ات" عل����ى تطبيق����ات الهوات����ف  ان�س����اأت 

لاعان عن هدايا للناخبن.
امل�سدر يق����ول ل�)املدى( ان "م�سوؤولن يف دوائر 

ان�س����اأوا  لانتخاب����ات  مر�سح����ن  الب�س����رة  يف 
كروب����ات على وات�ساب لتقدمي هدايا لكل موظف 

يقوم بانتخابهم".
ويك�س����ف امل�س����در ع����ن ان الهداي����ا الت����ي يوع����د 
الع����اوات  باإط����اق  ام����ا  "تك����ون  املوظ����ف  به����ا 
والرتفيع����ات واحيانا هدايا عيني����ة مثل العباءة 

للن�ساء والد�سادي�س للرجال".
وكان ق����د ق����رر ن�سف ن����واب الب�س����رة احلاليون 
ع����دم امل�ساركة يف النتخاب����ات، فيما ا�ستبدلت 4 
كتل كب����رة يف الب�سرة فازت مبقاعد يف الدورة 
املا�سي����ة مث����ل ائت����اف الن�س����ر، كل مر�سحيه����ا 

ال�سابقن وغرتهم بدماء جديدة.

يوؤك����د امل�س����در ان "الوجوه اجلدي����دة والقدمية 
التابع����ة لأحزاب متنف����ذة تعم����ل بطريقة واحدة 

وهي ا�ستغال املنا�سب واإمكانيات الدولة".
ويتاب����ع "هناك مر�س����ح – مل يذك����ر ا�سمه- وزع 
م�سد�س����ات لبع�س ال�سخ�سيات م����ع اجازة حمل 
�ساح، فيما وزع مدير يف احدى الدوائر مر�سح 

لانتخابات هدايا حتمل �سوره". 
كذل����ك اظه����رت �س����ور عل����ى من�س����ات التوا�س����ل 
الجتماع����ي عجلة معروفة كالت����ي ت�ستخدم لدى 
ف�سائ����ل احل�س����د ال�سعب����ي وه����ي تق����وم بتعليق 

�سور مر�سحن يف ال�سوارع.
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ ح�صني حامت

بلغت ظاهرة العن���ف ال�سري مراحل خطرة 
ودموي���ة ل تقت�س���ر عل���ى ال�س���رب فق���ط، يف 
ظ���ل انع���دام القوان���ن الرادع���ة له���ا، اإذا اثار 
مقط���ع فيدي���و انت�سر عل���ى مواق���ع التوا�سل 
الجتماع���ي، يظه���ر م�ساه���د تعذي���ب وح�سية 
لطفل عراقي مقيد ب�سا�سل مربوطة باجلدار، 
وهو يتعر����س لل�سرب امل���رح والتعذيب من 
قب���ل والده، بينم���ا ت�سيل الدم���اء منه وتغطي 
وا�ستهجان���ا  غا�سب���ة  اأفع���ال  ردود  وجه���ه، 

جماهريا.
وعلى اإثر انت�سار مقطع الفيديو، وجه رئي�س 
الوزراء م�سطفى الكاظمي، بتنفيذ الجراءات 
القانوني���ة، واحتجاز املواط���ن الذي ظهر يف 
مقط���ع فيدي���و انت�س���ر ع���ر مواق���ع التوا�سل 
الجتماع���ي، وه���و ميار����س العنف �س���د اأحد 

اأبنائه كما ورد يف بيان مكتب الكاظمي.
ووجه الكاظم���ي الأجهزة املخت�سة، بالتحفظ 
عل���ى الطفل وتاأم���ن �سامت���ه ورعايته، لغاية 
انته���اء الإج���راءات القانوني���ة بح���ق وال���ده، 

مرتكب اجلرمية.

ع�سوة جلنة املراأة وال�سرة والطفولة ريزان 
ال�سي���خ دل���ر، تق���ول اإن "غي���اب الت�سريعات 
العراقي���ة  ال�س���رة  حتم���ي  الت���ي  القانوني���ة 
والطف���ل وامل���راأة كان �سبب���ا مهم���ا يف ارتفاع 

حالت التعنيف جتاه الأطفال".
وتابعت، "لا�سف ال�سديد فان هنالك م�سروع 
قان���ون للعن���ف الأ�س���ري اأر�س���ل م���ن رئي����س 
اجلمهوري���ة واآخ���ر اأر�س���ل من قب���ل احلكومة 
لكنهما وخال �سنتن مل يتم امل�سي باأي منهما 
ب�سبب �سخ����س واحد عرقل حتري���ك القانون 
واي�سال���ه اىل اللج���ان املعني���ة رغ���م اهمي���ة 

القانون".
واأ�سافت �سيخ دل���ر، ان "بع�س ال�سخ�سيات 
داخل الرملان منع���ت ت�سريع اأي قانون يخدم 
العائل���ة العراقية ويدافع ع���ن املراأة والطفال 
بذريع���ة ان ت�سري���ع هك���ذا قوان���ن �ستجع���ل 
الع���راق مث���ل اوروبا رغ���م ان اوروبا متقدمة 
يف الدف���اع ع���ن حق���وق الن�س���ان والعوائ���ل، 
لك���ن لا�سف ال�سديد فان بع����س تلك الطراف 
ال�سيا�سية ذات الغطاء الديني ل تهتم ب�سوؤون 

املجتمع".
 التفا�صيل �س2

نواب: غياب الت�صريعات ت�صبب في تزايد الحالت

"العنف االأ�سري" يثير حفيظة رواد 
التوا�سل االجتماعي ومطالبات 

باإقرار القانون الخا�ص بالظاهرة

 متابعة/  املدى

اأفرزت النتخابات املا�سية ف���وز الكتل ال�سيا�سية 
ال�سني���ة ب����71 مقع���دا )نواب م���ن ال�سن���ة( موزعة 
على حتالف���ات الن�سر والوطنية والقرار وحتالف 
اجلماه���ر  وائت���اف  هويتن���ا  ونين���وى  بغ���داد 
و�س���اح الدي���ن هويتنا ودياىل التح���دي وبيارق 

اخلر ومتدن، اإ�سافة اإىل "عابرون".
باملقاب���ل، اأف���رزت انتخاب���ات 2018 ف���وز الكت���ل 
ال�سيا�سية ال�سيعية جمتمعة ب�177 )نواب �سيعة( 
من خمتل���ف القوائم الت���ي كان اأ�سا�سه���ا حتالفات 
القان���ون  ودول���ة  والفت���ح  "�سائ���رون" والن�س���ر 
واحلكمة واإرادة وكفاءات واحلزب املدين ورجال 

العراق.
اأم���ا حتال���ف الق���وى الكردي���ة فح�س���ل عل���ى 58 
مقع���دا توزع���ت بن كل م���ن احل���زب الدميقراطي 
الكرد�ست���اين  الوطن���ي  والحت���اد  الكرد�ست���اين 
الإ�سامي���ة  واجلماع���ة  الإ�سام���ي  والحت���اد 
والتغي���ر واحل���راك اجلديد، ف�سا ع���ن التحالف 

من اأجل الدميقراطية.
وتوزعت املقاعد املتبقي���ة بن الرتكمان ب�4 مقاعد 
وبقي���ة املكونات والأقلي���ات العرقية والقومية يف 

الباد.

ت�صكيل الحكومة
ين����س الد�ستور العراق���ي عل���ى اأن الكتلة الكرى 

الت���ي تتك���ون عق���ب النتخاب���ات ه���ي م���ن ت�س���كل 
احلكومة العراقية، مما يتطلب ح�سولها على 165 
مقعدا، وهو ما مل تفل���ح اأية كتلة اأو حزب �سيا�سي 
يف حتقيق���ه من���ذ ع���ام 2005، فا�سط���رت لإع���ان 

حتالفات لت�سكيل احلكومة.
يذك���ر اأن احلكومات العراقي���ة امل�سكلة عقب 2003 
مل تواج���ه اأية كت���ل برملاني���ة قوي���ة يف املعار�سة، 
وهو م���ا ا�سطلح عليه عراقيا ب�"حكومات التوافق 

الوطني".

الخارطة المرتقبة
ي�سمن الد�ست���ور العراقي املقر ع���ام 2005 ح�سة 
الن�س���اء يف الرمل���ان مب���ا ن�سبت���ه 25 %، وه���و ما 
يعن���ي اأن عدد املقاع���د الرملانية للرجال ل يتجاوز 
246 مقاب���ل 83 مقع���دا للن�ساء مب���ا جمموعه 329 
مقع���دا يف الرمل���ان العراق���ي، م���ن بينه���ا 9 مقاعد 

خم�س�سة لاأقليات.
ال�سابق���ة  الأرب���ع  ال���دورات الرملاني���ة  اأن  ورغ���م 
اعتم���دت على الدوائر النتخابية لكل حمافظة فاإن 
قان���ون النتخابات اجلديد املقر العام املا�سي جاء 
متع���دد الدوائر يف كل حمافظة، ليق�سم العراق اإىل 
83 دائرة انتخابي���ة مق�سمة وفق التعداد ال�سكاين 

للمحافظات.
بدوره، يقول اأ�ستاذ العل���وم ال�سيا�سية يف جامعة 
املو�س���ل حممود ع���زو اإن الع���راق ل ي���زال يعتمد 
املعادل���ة ذاته���ا يف احل�س���ول على مقاع���د برملانية 

م���ن خ���ال ال�ستقطاب���ات الت���ي اعتم���دت مناطقيا 
وطائفي���ا، مما يعني التحالفات املبنية على املذهب 

رغم وجود بع�س التكتات العابرة لها.
وبتاب���ع عزو اأن مناط���ق النفوذ ل تزال تعتمد على 
الهوية ويف جميع املحافظات العراقية، اإل اأن هناك 
اإ�س���ارات وا�سحة على اأن الكت���ل ال�سيا�سية متفقة 
عل���ى عدم التدخل يف م���ا بينها قبي���ل النتخابات، 
مما يعن���ي اأن الكتل املتناف�سة قد تتحالف م�ستقبا 
دون الولوج مل�ساألة الهوية املعتمدة يف التحالفات 

ال�سابقة لانتخابات، بح�سبه.
ويتوق���ع ع���زو اأن الكتلة الك���رى �ست�سهد بطبيعة 
احل���ال حتالفات للق���وى ال�سيا�سي���ة ال�سيعية، مما 
�سي�سم���ن له���ا من�س���ب رئي����س ال���وزراء، وهو ما 
�سيح���دث يف من�سب���ي رئي����س اجلمهوري���ة ال���ذي 
�سيذهب للكرد، ورئا�س���ة الرملان التي �ستكون من 

ن�سيب ال�سنة.
اأما عن مناطق النف���وذ للكتل ذاتها فيعلق عزو باأن 
التيار ال�سدري يع���ول يف النتخابات على اأرياف 
املدن يف بغداد كمدينت���ي ال�سدر وال�سعلة، اإ�سافة 
اإىل حمافظ���ات مي�س���ان )جن���وب �سرق���ي( وج���زء 
م���ن الب�س���رة والنج���ف ومقاع���د متفرق���ة يف بقية 

املحافظات.
اأم���ا ع���ن حتال���ف الفت���ح ف���رى اأن لديه نف���وذا يف 
خمتل���ف مناطق الو�سط واجلن���وب العراقي، على 
اعتبار اأن الأحزاب املن�سوية �سمن التحالف لديها 

خطابات متعددة، ولكل منها جمهوره.

يف ح���ن اأن حتال���ف تقدم الوطن���ي بزعامة رئي�س 
الرملان احلايل حممد احللبو�سي لديه نفوذ داخل 
امل���دن ال�سمالي���ة يف حمافظ���ات نين���وى و�س���اح 
الدين والأنب���ار وجزء من دياىل وكركوك وبغداد، 
لفتا اإىل اأن ه���ذا التحالف لديه مناف�س اآخر يتمثل 
بتحال���ف ع���زم ال���ذي يتزعم���ه ال�سيا�س���ي ال�سن���ي 

خمي�س اخلنجر، بح�سبه.
وعن النفوذ الكردي، يو�سح عزو اأن الكتل الكردية 
تتناف�س يف مدن اإقليم كرد�ستان، اإ�سافة اإىل بع�س 
املناطق املتن���ازع عليها مع احلكومة الحتادية يف 
حمافظات نينوى و�ساح الدين وكركوك ودياىل.

خارطة معقدة
من جهته، يوؤكد اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة 
جيه���ان باأربيل مهند اجلناب���ي اأن هذه النتخابات 
تع���د مغايرة جلميع الدورات ال�سابقة، مو�سحا اأن 
لإقلي���م كرد�ستان 12 دائرة انتخابية يف حمافظات 
اأربي���ل ودهوك وال�سليمانية، يف حن اأن احلكومة 
الحتادية حتظى ب����71 دائرة يف املحافظات ال�15 

الأخرى.
يعل���ق اجلنابي باأنه بناء على معطيات النتخابات 
ال�سابق���ة، وتوزيع نفوذ الكتل ال�سيا�سية التقليدية 
ال�سيعي���ة وال�سني���ة والكردية ف���اإن 40 من جمموع 
71 دائ���رة انتخابي���ة احتادي���ة �ستك���ون حم�سومة 

للقوى التقليدية.
وي�سي���ف اأن لكل كتل���ة �سيا�سية دوائ���ر حم�سومة 

اأن  اإىل  لفت���ا  وال���ولء،  التاأيي���د  وف���ق  النتائ���ج 
التي���ار ال�سدري ميتل���ك ماكينة انتخابي���ة و�سفها 
ب�"املحرتف���ة"، اإ�ساف���ة اإىل اأن حتال���ف الفتح لديه 
نف���وذ كبر يف دوائ���ر اأخرى، موؤكدا عل���ى اأن هذه 
التق�سيمات قد ل توؤدي بطبيعة احلال اإىل ح�سول 

هذه الكتل على مقاعد النتخابات ال�سابقة ذاتها.
اأما عن بقية التحالف���ات فرى اجلنابي اأن ائتاف 
ق���وى الدول���ة -التي ت�س���م الن�سر بزعام���ة رئي�س 
ال���وزراء الأ�سبق حيدر العب���ادي وحتالف احلكمة 
يف  الثال���ث  يك���ون  ق���د  احلكي���م-  عم���ار  بزعام���ة 
الرتتي���ب، فيم���ا �سيت�س���رر ائتاف دول���ة القانون 
بزعام���ة ن���وري املالك���ي، عل���ى اعتب���ار اأن جمهور 

الأخر موزع يف دوائر عديدة، بح�سبه.
اأما ع���ن "حتالف تقدم" ف���رى اأن نفوذه يف بغداد 
والأنب���ار واأقل من ذل���ك يف نينوى و�ساح الدين، 
فيم���ا يحظى حتالف ع���زم بنفوذ اأك���ر يف نينوى 
وكرك���وك و�ساح الدي���ن، موؤك���دا اأن هناك توجها 
ل���دى الكث���ر من الكت���ل ملعادل���ة مبادل���ة الأ�سوات 
ب���ن الدوائر وفق التاأييد ال�سعبي، مبعنى انتخاب 
مر�س���ح حل���زب يف دائ���رة معين���ة مقاب���ل انتخاب 
مر�س���ح الط���رف الآخ���ر يف دائرة اأخ���رى، بح�سب 

اجلنابي.

عزوف انتخابي
احلكوم���ة  تبذله���ا  الت���ي  اجله���ود  ه���ي  كث���رة 
العراقي���ة ومفو�سي���ة النتخاب���ات يف حث النا�س 

عل���ى امل�سارك���ة يف النتخاب���ات بع���د اأن ك�سف���ت 
النتخابات ال�سابقة عن ن�سب���ة م�ساركة ر�سمية ل 

تتجاوز 44 %.
ويف ه���ذا ال�س���اأن، يعتق���د رئي�س جمموع���ة املورد 
اأن جمي���ع  الق�س���اب  والإع���ام جن���م  للدرا�س���ات 
املوؤ�س���رات وال�ستطاع���ات ت�س���ر اإىل اأن اأغلبية 
الذي���ن ر�سحوا من ق���وى احتجاج���ات ت�سرين لن 

يتمكنوا من الو�سول اإىل قبة الرملان.
وعزا الق�ساب هذا ال�ستقراء اإىل انخفا�س الرغبة 
ال�سعبية يف امل�سارك���ة بالنتخابات القادمة، لفتا 
اإىل اأن ذل���ك �سرت���د عك�سيا على الكت���ل ال�سيا�سية 
التقليدي���ة التي �ست�ستفيد م���ن املقاطعة وت�سويت 

جماهرها لها.
وي���رى الق�س���اب اأن���ه نتيج���ة لذلك ف���اإن احلكومة 
القادم���ة �ستت�س���كل من الكتل ال�سيا�سي���ة التقليدية 
ذاتها، دون اأن تكون هناك كتل �سيا�سية موؤثرة يف 
املعار�س���ة، وهو ما جرت عليه العادة يف الدورات 

الرملانية ال�سابقة، بح�سبه.
العاق���ات  اأ�ست���اذ  ي���رى  الآخ���ر،  اجلان���ب  عل���ى 
ال�سيا�س���ة يف جامعة بيان علي اأغ���وان اأن مناطق 
نفوذ الكتل ال�سيا�سية الكردية وا�سحة يف مناطق 
اإقلي���م كرد�ست���ان، حي���ث اأن للح���زب الدميقراطي 
الكرد�ستاين نف���وذا يف حمافظتي دهوك واأربيل، 
فيما يحظى الحتاد الوطني الكرد�ستاين مبناطق 
ال�سليمانية وحلبج���ة وجزء من كركوك، لفتا اإىل 
اأن حركة التغير تناف�س الحتاد بقوة يف كركوك.

مع قرب اإجرائها.. تعرف على مناطق نفوذ الكتل الرئي�سة في االنتخابات العراقية المقبلة

 بغداد/ املدى

اإقلي���م  الداخلي���ة يف حكوم���ة  اتهم���ت وزارة 
كرد�ستان، ام�س ال�سبت، قيام اإحدى منظمات 
املجتم���ع امل���دين ب�"ح���رف" ور�س���ة عم���ل عن 
التعاي����س ال�سلم���ي، اإىل اأغرا����س بعي���دة عن 
�س���روط الرخ�س���ة املمنوح���ة للور�س���ة الت���ي 
تطرقت اإىل مو�سوع���ة التطبيع مع ا�سرائيل، 
فيما اعترت ان الكلمات التي القيت ل تتطابق 

مع ال�سيا�سة الر�سمية حلكومة القليم.
وقالت ال���وزارة يف بيان تلقت )املدى( ن�سخة 
من���ه، اإن���ه "عق���دت اإح���دى منظم���ات املجتمع 
امل���دين ور�س���ة عم���ل يف اأربي���ل ل�سخ�سي���ات 
ع���دة من بع�س حمافظات الع���راق للعمل على 
مفاهي���م التعاي�س وتطبيق اأ�س����س الفيدرالية 
يف الع���راق عل���ى �س���وء الد�ست���ور العراق���ي 
الدائ���م"، فيم���ا ا�ستدرك���ت: "لك���ن لاأ�سف قام 
بع����س م�سريف ه���ذا الن�س���اط بح���رف ور�سة 
العمل هذه عن اأهدافها وا�ستخدامها لأغرا�س 

�سيا�سي���ة بال�سكل ال���ذي كانت في���ه بعيدة عن 
�س���روط منح الرخ�س لإقام���ة مثل ور�س عمل 

كهذه".
واأ�س���اف البي���ان ان���ه "ق���د اأُلقي���ت خ���ال هذا 
الن�ساط، كلمات وبيانات ل تتطابق باأي �سكل 
من الأ�سكال م���ع ال�سيا�س���ة الر�سمية حلكومة 
اإقليم كرد�ستان ول تع���ررّ عن �سيا�سة الإقليم، 
وعل���ى ه���ذا الأ�سا����س، ف���اإن وزارة الداخلي���ة 
�ستتخ���ذ الإجراءات القانونية �سد الأ�سخا�س 
الذي���ن حرفوا م�سار هذا الجتم���اع، و�ستنزل 

العقوبات بحق املخالفن اأيًا كانوا".
واأو�س���ح اأن "اإقليم كرد�ست���ان العراق، ككيان 
د�ست���وري ويف اإطار العراق الحتادي، ملتزم 
دائم���ًا بال�سيا�س���ة الر�سمي���ة اخلارجية للدولة 
العراقية ول ي�سمح مطلق���ًا با�ستغال احلرية 
والدميقراطي���ة ال�سائ���دة في���ه من اأج���ل نوايا 
واأغرا����س �سيا�سي���ة اأخ���رى، واإن الأ�سخا�س 
الذين قاموا بذلك �سيتم ا�ستبعادهم ولن يكون 

لهم موطئ قدم يف اإقليم كرد�ستان".

طرد نهائي من الإقليم

داخلية كرد�ستان: االإقليم ملتزم 
بال�سيا�سة الر�سمية الخارجية للدولة 

افواج الزائرين تتوجه اىل كربالء الداء زيارة االربعينية ... عد�سة حممود روؤوف
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 بغداد/ ح�سني حامت

بلغ���ت ظاه���رة �لعن���ف �ال�ش���ري مر�ح���ل خط���رية 
ودموي���ة ال تقت�ش���ر عل���ى �ل�ش���رب فق���ط, يف ظ���ل 
مقط���ع  �ث���ار  �إذ  له���ا,  �لر�دع���ة  �لقو�ن���ن  �نع���د�م 
فيدي���و �نت�شر عل���ى مو�قع �لتو��ش���ل �الجتماعي, 
يظه���ر م�شاه���د تعذيب وح�شية لطف���ل عر�قي مقيد 
ب�شال�شل مربوطة باجلد�ر, وهو يتعر�س لل�شرب 
�مل���ربح و�لتعذي���ب من قب���ل و�ل���ده, بينم���ا ت�شيل 
�لدم���اء من���ه وتغطي وجه���ه, ردود �أفع���ال غا�شبة 

و��شتهجانا جماهرييا.
وعل���ى �إث���ر �نت�ش���ار مقط���ع �لفيديو, وج���ه رئي�س 
�ل���وزر�ء م�شطف���ى �لكاظم���ي, بتنفي���ذ �الجر�ء�ت 
�لقانوني���ة, و�حتجاز �ملو�طن �لذي ظهر يف مقطع 
فيدي���و �نت�شر ع���رب مو�قع �لتو��ش���ل �الجتماعي, 
وهو ميار����س �لعنف �شد �أح���د �أبنائه كما ورد يف 

بيان مكتب �لكاظمي.
ووج���ه �لكاظم���ي �الأجه���زة �ملخت�ش���ة, بالتحف���ظ 
عل���ى �لطف���ل وتاأم���ن �شالمت���ه ورعايت���ه, لغاي���ة 
�نته���اء �الإجر�ء�ت �لقانونية بح���ق و�لده, مرتكب 
�جلرمية. ع�شوة جلنة �مل���ر�أة و�ال�شرة و�لطفولة 
ريز�ن �ل�شي���خ دلري, تقول �إن "غي���اب �لت�شريعات 
�لقانوني���ة �لتي حتم���ي �ال�شرة �لعر�قي���ة و�لطفل 
و�مل���ر�أة كان �شببا مهما يف �رتفاع حاالت �لتعنيف 

جتاه �الأطفال".
وتابع���ت, "لال�ش���ف �ل�شدي���د ف���ان هنال���ك م�شروع 
قانون للعنف �الأ�شري �أر�شل من رئي�س �جلمهورية 
و�آخ���ر �أر�ش���ل م���ن قب���ل �حلكوم���ة لكنهم���ا وخالل 
�شنت���ن مل يت���م �مل�شي ب���اأي منهم���ا ب�شبب �شخ�س 
و�حد عرقل حتري���ك �لقانون و�ي�شاله �ىل �للجان 

�ملعنية رغم �همية �لقانون".
و�أ�شافت �شيخ دلري, �ن "بع�س �ل�شخ�شيات د�خل 
�لربمل���ان منع���ت ت�شري���ع �أي قانون يخ���دم �لعائلة 
�لعر�قي���ة ويد�فع ع���ن �ملر�أة و�الطف���ال بذريعة �ن 
ت�شريع هكذ� قو�ن���ن �شتجعل �لعر�ق مثل �وروبا 
رغ���م �ن �وروب���ا متقدم���ة يف �لدف���اع ع���ن حق���وق 
�الن�شان و�لعو�ئل, لكن لال�شف �ل�شديد فان بع�س 
تلك �الطر�ف �ل�شيا�شية ذ�ت �لغطاء �لديني ال تهتم 

ب�شوؤون �ملجتمع".
و�لتعني���ف  و�لتفري���ق  "�لط���الق  �ن  �إىل  ولفت���ت 
موج���ود د�خ���ل �ال�ش���رة �لعر�قي���ة باأع���د�د كب���رية 

وهكذ� و�شع بحاجة �ىل قو�نن للحد منها ��شافة 
�ىل معاجل���ة ظاه���رة �ملتاج���رة باالأطف���ال و�لب�شر 

لكننا مل جند �آذ�نا �شاغية".
و�أ�ش���ارت ع�شوة جلنة �مل���ر�أة و�ال�شرة و�لطفولة 
�ىل, �ن "�لطف���ل �ملعنف �لذي ظهر يف مقطع فيديو 
وغ���ريه من ح���االت كثرية مل تك�شف فه���ي جميعها 
م�شوؤولي���ة �لدولة", الفت���ة �ىل �ن "�شعف �لقانون 
وغي���اب �لت�شريع���ات كان���ا �شبب���ا ��شا�ش���ا يف ه���ذ� 
�لو�ش���ع". وم�ش���ت بالق���ول, �إن "جمل����س �لنو�ب 
يتحم���ل �مل�شوؤولي���ة �الأك���رب نتيج���ة ع���دم ت�شري���ع 
قو�نن حلماية �لطفل و�ملر�أة و�حلماية من �لعنف 
و�لتحقيق���ات  �ال�شتخب���ار�ت  وكال���ة  �الأ�ش���ري". 
�جلمع���ة  �أعلن���ت,  �لد�خلي���ة  ب���وز�رة  �الحتادي���ة 
�ملا�شي���ة, �لقب����س عل���ى �الب �ل���ذي ق���ام بتعنيف 

ول���ده ب�شدة ووح�شية. وذك���رت �لوكالة, يف بيان 
تلقت���ه )�مل���دى(, �أنه "بعد تد�ول مو�ق���ع �لتو��شل 
�الجتماعي وعدد من و�شائل �الإعالم مل�شهد فديوي 
يظه���ر قي���ام �ب بتعذي���ب ول���ده �ل�شغ���ري بطريقة 
عنيف���ة ووح�شي���ة ما �شب���ب له جروح���ا عميقة يف 
خمتل���ف �أنحاء ج�شمه وح���ال �شدور �أم���ر رئي�س 
جمل����س �ل���وزر�ء �لقائ���د �لع���ام للق���و�ت �مل�شلحة 
�الأب  عل���ى  �لقب����س  باإلق���اء  �لكاظم���ي  م�شطف���ى 
ملخالفت���ه �لقو�نن �لناف���ذة و�لت�ش���رف بعيد� عن 
�الأخالق �الإ�شالمية و�الإ�ش���ر�ر بالتما�شك �الأ�شري 
�ل���ذي يتحلى ب���ه جمتمعن���ا, متكنت مف���ارز وكالة 
�ال�شتخب���ار�ت و�لتحقيق���ات �الحتادي���ة ب���وز�رة 
�لد�خلي���ة من �إلق���اء �لقب�س عل���ى �الأب". و�أكدت, 
�أن "وز�رة �لد�خلية ت�شعى ومن خالل موؤ�ش�شاتها 

�الأ�ش���رة  كال�شرط���ة �ملجتمعي���ة وحماي���ة  �ملعني���ة 
و�لطف���ل �إىل ن�ش���ر مفاهي���م �لتوعي���ة و�لتثقي���ف 
�لت���ي حتفظ متا�شك �الأ�ش���رة و�ملجتمع يف �لعر�ق 
ورف����س �النتهاكات و�لعنف �الأ�شري ملا له من �آثار 

مدمرة على �ل�شلم �ملجتمعي".
باملقاب���ل, �عرب���ت منظم���ة �ليوني�شف, ع���ن قلقها, 
وذك���رت �ملنظمة �لتابعة لالمم �ملتحدة يف بيان �ن 
�لعنف  ملع�شلة  مرّوعة  تذك���رة  �لفيديوي  "�ملقطع 
�ش���د �الأطف���ال �لتي ال ب���د �أن تنته���ي", م�شيفة "ال 
�ش���يء يربر �لعن���ف �شد طفل �شغري, كم���ا �أن هذه 
�لظاه���رة ميكن منعها و�لق�ش���اء عليها". وبح�شب 
 )MICS6( مل�شح �لعنقودي �ملتع���دد �ملوؤ�شر�ت�
لع���ام 2018, ما ز�ل 4 م���ن كل 5 �طفال يف �لعر�ق 

يتعر�شون للعنف يف �لبيت �أو يف �ملدر�شة.

و�د�ن���ت �ليوني�ش���ف "�عمال �لعنف �ش���د �الأطفال 
كافة", د�عية "�ملجتم���ع �إىل حمايتهم من مثل هذه 
�ل�شلوكي���ات, و�ل�شلط���ات �حلكومي���ة �إىل تعزي���ز 
�آليات متابعة مرتكبي هذه �جلر�ئم وتقدميهم �إىل 
�لعد�ل���ة, وحماية حياة �لطفل. يحتاج �الأطفال يف 
�لع���ر�ق �إىل بيئة �آمنة خالي���ة من �لعنف, ومو�تية 
لتتي���ح لهم تطوي���ر �إمكاناته���م وقابلياتهم ب�شورة 
كامل���ة". ودع���ت �ي�ش���ا "كل ف���رد يف �ملجتمع �إىل 
حماي���ة �الأطف���ال من خالل منع توزي���ع �ملو�د �لتي 
يتعر�ش���ون من خاللها للعنف, �أو �لتنمر �أو �لقذف 
و�لت�شهري عل���ى �الإنرتنت. حيث ال ينبغي م�شاركة 
هذ� �ملحت���وى �إال على نط���اق �ل�شلط���ات �ملخت�شة 
بغي���ة دع���م �ملالحق���ة �لقانوني���ة للجر�ئ���م �ملرتكبة 
�شد �الأطفال". و�كدت "دعم �حلكومتن �الحتادية 

و�إقلي���م كرد�شت���ان بروؤي���ة م�شرتك���ة مفاده���ا �أن���ه 
بحلول ع���ام 2024, �شيكون �الأطف���ال و�ملر�هقون 
و�لن�ش���اء, وال �شيما �الأكرث �شعفًا من بينهم, �آمنن 
حممي���ن من �لعنف, و�ال�شتغالل, و�شوء �ملعاملة, 
و�الإهم���ال, �ن�شجاما مع �لقان���ون �لوطني و �إطار 

�ل�شيا�شات و�ملعايري �لدولية".
م���ن جهته���ا تق���ول �أن�شام �شلم���ان, رئي�ش���ة منظمة 
�إي�ش���ن حلق���وق �الن�ش���ان و�لتنمي���ة �مل�شتد�مة �إن 
�ال�شري هو  �لعنف  ح���االت  �زدياد  ��شباب  "�ح���د 
�لد�ف���ع �القت�ش���ادي �ل���ذي يدف���ع �الأب �و �الم �ىل 

تفريغ طاقة غ�شبهم يف �طفالهم".
 وت�شي���ف �شلم���ان ل�)�مل���دى(, �ن "�غل���ب ح���االت 
�النتح���ار كان �شببها عنف ��شري", مبينة �نه "من 
�لغر�ب���ة روؤية هكذ� م�شاه���د دون در��شة جمتمعية 

لها من قبل �حلكومة و�جلهات �المنية".
ودع���ت �شلم���ان �لربمل���ان و�حلكوم���ة �ىل "�ق���ر�ر 
قان���ون مناه�شة �لعنف �الأ�شري بال�شكل و�ل�شيغة 
�لتي توف���ر حماية الأ�شغ���ر فرد من �ف���ر�د �لعائلة, 
وتفعي���ل رق���م ط���و�رئ حقيق���ي, وتكثي���ف عم���ل 
�ل�شرط���ة �ملجتمعي���ة و�تخ���اذ �ج���ر�ء�ت قانوني���ة 
مبحا�شب���ة �ال�شخا����س �لذي���ن ميار�ش���ون �لعن���ف 
�ال�ش���ري". و�شجلت وز�رة �لد�خلية 15 �ألف حالة 
عن���ف منزيل يف ع���ام 2020, بح�شب بيان �طلعت 
عليه )�ملدى( موؤخ���رً�. و�شككت نا�شطات عر�قيات 
يف �الأرقام وقلن �ن �العد�د �حلقيقية هي �أكرث من 

�مل�شجل بكثري.
وال ميتل���ك �لع���ر�ق قانون���ا للحماي���ة م���ن �لعن���ف 
�الأ�ش���ري, ويعتمد عل���ى مو�د يف قو�ن���ن خمتلفة 
ت�شم���ح للزوج ب�"تاأديب" �الأبناء �أو �شرب �لزوجة 
"م���اد�م مل يتجاوز ح���دود �ل�شرع". وتقول �ملادة 
41 م���ن قان���ون �لعقوبات �لعر�ق���ي �إنه "ال جرمية 
�إذ� وق���ع �لفع���ل )�ل�ش���رب( ��شتعم���اال حل���ق مقرر 
مبقت�ش���ى �لقانون ويعترب ��شتعماال للحق, تاأديب 
�ل���زوج لزوجته وتاأدي���ب �الآباء و�ملعلمن ومن يف 
حكمهم �الأوالد �لق�شر يف حدود ما هو مقرر �شرعًا 
�أو قانونًا �أو عرفًا". وتلجاأ �ل�شرطة �لعر�قية عادة 
�إىل �أخذ تعه���د�ت على �ملت�شب���ب بال�شرر يف حالة 
كان و�لد �أو و�لدة �ملجني عليه �أو �لزوج, وتكتفي 
بع����س  يف  �لطرف���ن  ب���ن  "م�شاحل���ة"  باإج���ر�ء 
�الأحي���ان, ويف ح���ال كان �لط���رف �ملت�شب���ب �الأب, 

فاإنها تلزم �الأطفال بالعودة �إىل �ملنزل.

ومطالبات  االجتماعي  التوا�صل  رواد  حفيظة  االأ�صري" يثير  "العنف 
باإقرار القانون الخا�ص بالظاهرة

ن�اب: غياب الت�سريعات ت�سبب يف تزايد احلاالت

 بغداد/ فرا�س عدنان

تع���ّول قي���ادة �لعملي���ات �مل�شرتك���ة, �أعلى 
جه���ة ع�شكرية يف �لع���ر�ق, على �لتن�شيق 
مترك���ز  ملو�جه���ة  كرد�شت���ان  �إقلي���م  م���ع 
تنظيم د�ع�س يف منطق���ة تعرف ب�"�خلط 
�أن ه���ذه �مل�شاح���ات  �إىل  �الأزرق", الفت���ة 
باتت م���الذً� جدي���دً� لالإرهابين م�شتغلن 
طبيعته���ا �جلغر�في���ة, حيث كون���و� منها 
مو�قع لالختباء, و�النطالق بتنفيذ �أعمال 

عنف يف عدد من �ملحافظات �لقريبة.
م���ن جانبها, دعت جلنة �الأمن و�لدفاع يف 
جمل����س �لن���و�ب �إىل ��شتم���ر�ر �لتن�شيق 
ب���ن �حلكومة �الحتادية و�إقليم كرد�شتان 
ملو�جه���ة ه���ذه �لتهدي���د�ت, م�ش���ددة على 
�ال�شتخب���اري  �جله���د  تفعي���ل  �ش���رورة 

وتبادل �ملعلومات.
ويق���ول �ملتح���دث با�ش���م قي���ادة �لعمليات 
�مل�شرتك���ة حت�شن �خلفاج���ي يف ت�شريح 
�إىل )�مل���دى(, �إن "�شل�شلة من �الجتماعات 
�إقلي���م  م���ع  �شاب���ق  وق���ت  يف  عقده���ا  مت 
كرد�شتان متخ�س عنها �إن�شاء �شتة مر�كز 

للعمل �الأمني �مل�شرتك".
و�أ�ش���اف �خلفاجي, �أن "تل���ك �ملر�كز كان 
له���ا دور كبري يف جم���ال مكافحة �الإرهاب 
و�لتن�شيق �لعايل ب���ن �لقو�ت �الحتادية 
الإقلي���م  �لتابع���ة  �لبي�شمرك���ة  وق���و�ت 
كرد�شت���ان, ف�ش���اًل ع���ن تب���ادل �ملعلومات 
وحماية �لن�شاط �القت�شادي ومنع ثغر�ت 

�لت�شلل". 
�أي�ش���ًا  �شم���ل  "�التف���اق  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار, 
�إن�ش���اء قوت���ن بحج���م لو�ء يعم���الن على 
نح���و م�ش���رتك, وتنت�ش���ر�ن يف �ملناط���ق 
ذ�ت �الهتم���ام �الأمن���ي �مل�ش���رتك, به���دف 
وفر����س  �الأمني���ة,  �لتحدي���ات  مو�جه���ة 
�لقان���ون و�ال�شتق���ر�ر ومن���ع �أي ن�ش���اط 
�أن  �إىل  �خلفاج���ي,  ولف���ت  �إرهاب���ي". 

"�ل�شوؤ�ل �لذي ينبغي طرحه, �أين تنت�شر 
تلك �لقوة �مل�شرتكة على وجه �لتحديد؟", 
مو�شح���ًا �أن "�ملنطقة �لتي تف�شل �لقو�ت 
�الحتادي���ة مع �لبي�شمرك���ة ت�شمى باخلط 

�لفا�شل �أو �خلط �الأزرق".
يف  تك���ون  �ملنطق���ة  "تل���ك  �أن  وب���ن, 
بع����س �الأحي���ان مب�شافة 40 كيل���و مرت�, 
�أدن���ى  �إىل  ت�شي���ق  �أخ���رى  �أحي���ان  ويف 
�مل�شتويات, وهي متتاز بطبيعة جغر�فية 
�شعبة ووعرة ي�شعب معها �لقيام بن�شاط 

ع�شكري من جانب و�حد".
وك�ش���ف �خلفاج���ي, عن "تو�ج���د لتنظيم 
د�ع����س �الإرهاب���ي يف ه���ذ� �خل���ط, وم���ن 
ث���م �لقي���ام بعملي���ات توؤث���ر يف �لق���و�ت 
�الحتادي���ة وكذل���ك ته���دد �إقلي���م كرد�شتان 
وقو�ته �الأمنية, كما ح�شل يف حمافظتي 

كركوك ودياىل".
و�أردف �ملتح���دث �لع�شك���ري, �أن "�لفكرة 
من �إن�شاء �لقو�ت �مل�شرتكة بن �حلكومة 
�الحتادي���ة و�إقلي���م كرد�شت���ان, متك���ن يف 

غل���ق �لثغر�ت ومن���ع تو�ج���د �الإرهابين 
يف �خل���ط �لفا�ش���ل �لذي �شاع���د �لتنظيم 
عل���ى �لتمرت����س و�الختباء, حي���ث ت�شكل 
م���ن  نوع���ًا  هن���اك  �جلغر�في���ة  �لطبيع���ة 
�مل���اأوى ل���ه". و�ش���دد �خلفاجي, عل���ى �أن 
م���ع  م�شتم���ر  و�لتن�شي���ق  "�الجتماع���ات 
�الإقلي���م و�له���دف ه���و حماية �أم���ن �لبالد 
ب�ش���كل عام, وال�شيما �ملناطق �لتي �شهدت 

يف �الآونة �الأخرية بع�س �خلروق".
وي���رى, �أن "�لتنظي���م لي�ش���ت ل���ه �لق���درة 
على �ملب���ادرة, وقو�تنا حقق���ت �لكثري من 
�ل�شرب���ات �لت���ي �أدت �إىل قت���ل و�عتق���ال 

�لعديد من �لعنا�شر �الإرهابية".
وم�ش���ى �خلفاج���ي, �إىل �أن "�لعم���ل على 
مو�جه���ة ه���ذه �لعنا�ش���ر ياأتي عل���ى �أكرث 
م���ن حم���ور �أهمه���ا �لتن�شيق م���ع �الإقليم, 
وتناق���ل  �ال�شتخب���اري  �جله���د  وتفعي���ل 

�ملعلومات, وجتفيف منابع �الإرهاب".
من جانبه, ذكر ع�شو جلنة �الأمن و�لدفاع 
�لنيابي���ة ب���در �لزي���ادي يف ت�شري���ح �إىل 

)�مل���دى(, �أن "تنظي���م د�ع����س �الإرهاب���ي 
ب���د�أ ميار����س بع����س �لن�شاط���ات ال�شيم���ا 
يف �ملناط���ق �لقريب���ة من �إقلي���م كرد�شتان 
م�شتغاًل �لف���ر�غ �الأمني هناك بن �لقو�ت 

�الحتادية و�لبي�شمركة".
ه���ذه  "مو�جه���ة  �أن  �لزي���ادي,  وتاب���ع 
�لتحدي���ات �خلط���رية يك���ون م���ن خ���الل 
زي���ادة �لتن�شيق و�لتو��شل بن �لطرفن, 
وم���لء �لفر�غ���ات, وع���دم ف�ش���ح �ملج���ال 
�أم���ام �لتنظي���م �الإرهاب���ي يف �الختباء �أو 
�لتو�ج���د و��شتغالل �لطبيع���ة �جلغر�فية 

لتلك �ملناطق".
ولف���ت, �إىل �أن "�لق���و�ت �الأمنية �لعر�قية 
عل���ى درجة عالية من �لتطور, ولكن هناك 
بع����س �لهجم���ات �لت���ي حت�شل ب���ن مدة 
و�أخ���رى وق���د الحظن���ا ذل���ك يف كرك���وك 
ودي���اىل و�ش���الح �لدي���ن, وه���ذ� يتطل���ب 
تفعيل و�إد�مة للجهد �ال�شتخباري وتبادل 

�ملعلومات".
و�ش���دد �لزي���ادي, عل���ى �أن "�لع���ر�ق مير 

حاليًا مبدة �ال�شتع���د�د لالنتخابات, ومن 
بعده���ا �الن�شح���اب �الأمريك���ي, وبالتايل 
علي���ه �أن يو�ش���ل ر�شال���ة �إىل �لكاف���ة باأن 
قو�ت���ه ق���ادرة عل���ى م�ش���ك �الأم���ن وع���دم 

�ل�شماح لالإرهاب باأن ي�شن هجماته".
م���رة  �لتنظي���م  "يتمك���ن  �أن  يتوق���ع,  وال 
يحت���ل  �أو  �أر�����س  م�ش���ك  م���ن  �أخ���رى 
حمافظ���ات كما ح�شل يف عام 2014", �إال 
�أنه  يتخوف "من ��شتمر�ر �لهجمات �لتي 
تنفذها خالي���ا �شغرية ت�شته���دف مدنين 
وع�شكرين", م�شددً� على "�شرورة �تخاذ 
م���ا يلزم من �إجر�ء�ت ملنع هذه �لهجمات" 
و�نته���ى �لزي���ادي, �إىل �أن "جلن���ة �الأم���ن 
و�لدف���اع �لنيابي���ة عل���ى تو��ش���ل م�شتمر 
م���ع �لقي���اد�ت �لع�شكري���ة, ولديه���ا �لثق���ة 
�لكاملة بالقو�ت �الأمنية يف �أنها ت�شتطيع 
�أن متار����س دوره���ا على �أمت وج���ه, لكننا 
نبح���ث �لي���وم عن تفعي���ل و�إد�م���ة �جلهد 
�ال�شتخب���اري للح���د م���ن �خل���روق �لت���ي 

حت�شل بن حن و�آخر".
وكانت قيادة �لعمليات �مل�شرتكة قد ذكرت 
يف بي���ان ر�شم���ي �أطلع���ت علي���ه )�ملدى(, 
"مر�ك���ز  �أن  �حل���ايل,  �ل�شه���ر  منت�ش���ف 
�لتن�شي���ق �مل�ش���رتك م���ع �إقلي���م كرد�شتان 
با�شرت مبهامه���ا يف تنفيذ عمليات �شمن 
�ملناط���ق ذ�ت �لتما�س, و�لتي كانت خالية 
من �لتو�ج���د �الأمني", مبينة �أن "�لغر�س 
من �لتوجه �جلديد ملنع حركة �الإرهابين 

وتنقلهم و��شتغاللهم �لفر�غات".
وز�د �لبي���ان, �أن "ه���ذه �لفعاليات تندرج 
�شم���ن �إط���ار �لتن�شي���ق و�لعم���ل �مل�شرتك 
يف حماربة �إرهاب د�ع����س", مو�شحًا �أن 
"هذه �ملناطق يجري �لعمل على �إ�شغالها 
بقطع���ات م�شرتك���ة تابع���ة �إىل �حلكوم���ة 
يف  تغي���ري  "وج���ود  نافي���ًا  �الحتادي���ة", 
مناط���ق �النت�ش���ار وخط���وط �ل�ش���د ب���ن 

�جلي�س �لعر�قي و�لبي�شمركة".

جهد ع�سكري وا�ستخباري مللء الفراغات ومنع داع�س من التنقل

العمليات امل�صرتكة تبداأ بخطة مع االإقليم لتطهري "اخلط االأزرق"

 بغداد/املدى

ك�شف���ت ممثل���ة �الأم���ن �لع���ام ل���الأمم �ملُتحدة ل�ش���وؤون �لعن���ف �جلن�ش���ي �ملُرتبط 
بالنز�ع���ات بر�ميال باتن �ن هيئ���ات �الأمم �ملُتحدة يف �لعر�ق تعمل من خالل )6( 
م�شاريع على تقدمي �ملُ�شاعد�ت للناجيات من �لعنف �جلن�شيِّ يف �ملو�شل, وبينت 
�ن �ملنظم���ة �شتقدم طلب���ا الإجر�ء بع����س �الإ�شالحات �لت�شريعّي���ة يف �لعر�ق كما 
طرح���ت حال للم�شكلة �لقانوني���ة لالأطفال �ملولودين بفع���ل �الغت�شاب عرب مترير 

�ال�شم و�جلن�شية عن طريق �الأم.
وذك���رت وز�رة �خلارجي���ة �لعر�قي���ة, يف بي���ان �طلع���ت عليه )�مل���دى( �أن "وزير 
���ة ف���وؤ�د ح�ش���ن, ��شتقبل ممثل���ة �الأم���ن �لعاّم ل���الأمم �ملُتح���دة ل�شوؤون  �خلارجيَّ
�لعن���ف �جلن�شي �ملُرتبط بالنز�عات, بر�ميال باتن, على هام�س �أعمال �لدورة 76 

للجمعّية �لعاّمة لالأمم �ملُتِحدة".
و�أك���د �لوزير, عل���ى "�أهمّية تفعيل �لبيان �ملُ�شرَتك �ملُوق���ع عام 2016 بن �لعر�ق 
و�الأمم �ملُتح���دة ب�ش���اأن �لتع���اون, و�لتن�شي���ق يف ق�شاي���ا �لعن���ف �جلن�ش���يِّ يف 
ة ب�شحايا  ن توثيق �لبيانات, وجم���ع �الأدلة �خلا�شَّ َّح���ة �ملُت�شمَّ �ل�شر�ع���ات �ملُ�شل�
نات  , و�جلر�ئ���م �لت���ي �رتكبه���ا �الإرهاب يف �لع���ر�ق �ش���دَّ ُمكوِّ �لعن���ف �جلن�ش���يِّ
�ل�شعب �لعر�قيِّ كافة, وتقدمي �خلدم���ات �ل�شحّية, و�لدعم �لنف�شّي و�الجتماعّي 

جلميع �لناجيات".
م���ن جهته���ا, �أعربت ممثل���ة �الأمن �لع���ام, بر�ميال بات���ن, عن رغبته���ا يف "زيارة 
�لعر�ق مطلع �لعام �لقادم, و�أنَّ يز�ول فريق �خلرب�ء �لتابع لها �أعماله يف بغد�د".
و�أ�شادت, بقر�ر "جمل�س �لنو�ب �لعر�قيِّ بت�شريع قانون �لناجيات �اليزيديات", 
ُم�شيف���ًة �أنَّ "هيئات �الأمم �ملُتح���دة يف �لعر�ق تعمل ومن خالل )6( م�شاريع على 

تقدمي �ملُ�شاعد�ت للناجيات من �لعنف �جلن�شيِّ يف �ملو�شل".
���دت, "رغب���ة مكتبه���ا يف تفعيل �لبي���ان �ملُ�شرَتك ب�ش���اأن �لتع���اون, و�لتن�شيق  و�أكَّ
, وباالأخ����س فيما يتعلق باإج���ر�ء بع�س �الإ�شالحات  يف ق�شاي���ا �لعنف �جلن�شيِّ

�لت�شريعّية ذ�ت �ل�شلة".
و�أ�ش���ادت بو�ش���ع �حلكوم���ة �لعر�قيَّة �آلي���ات تتعل���ق مُبحا�شبة �مل�شايق���ات �لتي 
تتعر����س لها �ملُر�شحات خ���الل �النتخابات, الفتة �إىل �أن "مكتبها يعمل على �إعد�د 
تقري���ر �شام���ل �شي�شدر يف نهاية �لعام �جلاري و�شيقدم���ه �إىل جمل�س �الأمن وفق 
قر�ر جمل����س �الأمن �ملرقم )2467(, يتناول م�شائل تتعل���ق بالناجيات من �لعنف 
�جلن�ش���يِّ �ملُت�ش���ل بالن���ز�ع و�الأطف���ال �ملولودين بفع���ل �الغت�ش���اب, و�شيتناول 

�لتقرير �أي�شًا تو�شيات منها �إمكانية مترير �ال�شم و�جلن�شية عن طريق �الأم".

االأمم املتحدة تقرتح حاًل 
قانونيًا الأطفال االغت�صاب 

الداع�صي



 بغداد/ متيم احل�سن 

ا�س����افة اىل ا�س����تغالل البناي����ات والعجالت 
احلكومية يف الدعاية االنتخابية، وتوزيع 
املالب�س وحموالت الكهرباء مقابل اأ�سوات 
الناخب����ن. ويتناف�س يف الب�س����رة اأكرث من 
70 حزبا وحتالفا وتيارا بينهم كتل جديدة، 
فيما اأكرث من ن�سف االأ�سماء هي تر�سيحات 
دوائ����ر   6 اىل  الب�س����رة  وق�س����مت  فردي����ة. 
انتخابية، يف حن بلغ جمموع املتناف�س����ن 
234 مر�س����حًا عل����ى 25 مقع����دا، وه����و نحو 
ن�س����ف عدد املر�س����حن يف الدورة املا�سية، 

حيث بلغ عددهم 595 مر�سحًا.
يف  م�س����ادر  بح�س����ب  املر�س����حن،  بع�����س 
الب�سرة، ان�س����اأت "كروبات" على تطبيقات 

الهواتف لالعالن عن هدايا للناخبن.

وع�د امل�س�ؤول 
امل�س����در يقول ل�)املدى( ان "م�س����وؤولن يف 
دوائ����ر يف الب�س����رة مر�س����حن لالنتخابات 
ان�ساأوا كروبات على وات�ساب لتقدمي هدايا 

لكل موظف يقوم بانتخابهم".
ويك�س����ف امل�س����در عن ان الهدايا التي يوعد 
به����ا املوظف "تك����ون اما باإط����الق العالوات 
والرتفيع����ات واحيان����ا هداي����ا عيني����ة مث����ل 

العباءة للن�ساء والد�سادي�س للرجال".
وكان قد قرر ن�سف نواب الب�سرة احلالين 
فيم����ا  االنتخاب����ات،  يف  امل�س����اركة  ع����دم 
ا�س����تبدلت 4 كت����ل كبرية يف الب�س����رة فازت 
مبقاع����د يف ال����دورة املا�س����ية مث����ل ائتالف 
الن�س����ر، كل مر�سحيها ال�س����ابقن وغريتهم 
بدماء جدي����دة. يوؤكد امل�س����در ان "الوجوه 
اجلديدة والقدمي����ة التابعة الأحزاب متنفذة 
ا�س����تغالل  وه����ي  واح����دة  بطريق����ة  تعم����ل 

املنا�سب واإمكانيات الدولة".
ويتاب����ع "هن����اك مر�س����ح – مل يذكر ا�س����مه- 
وزع م�سد�س����ات لبع�����س ال�سخ�س����يات م����ع 
اج����ازة حم����ل �س����الح، فيم����ا وزع مدي����ر يف 
اح����دى الدوائر مر�س����ح لالنتخاب����ات هدايا 
�س����ور  اظه����رت  كذل����ك  �س����وره".   حتم����ل 
عل����ى من�س����ات التوا�س����ل االجتماعي عجلة 

معروفة كالتي ت�ستخدم لدى ف�سائل احل�سد 
ال�سعبي وهي تقوم بتعليق �سور مر�سحن 
اظه����رت  اخ����رى  و�س����ور  ال�س����وارع.  يف 
اعالن����ات الكتل����ة ال�س����درية الرتويجية يف 
االنتخاب����ات، معلق����ة على ج����دران حمافظة 

وبلدية الب�سرة.

بيع ال�ظائف 
عدن����ان اجلابري وهو مر�س����ح م�س����تقل يف 

"االح����زاب  ان  ل�)امل����دى(  يق����ول  الب�س����رة، 
الكب����رية واملتنفذة ت�س����تغل ال�س����لطة واملال 

ال�سيا�سي يف التناف�س".
ه����ذه  "ا�س����تخدمت  اجلاب����ري:  وي�س����يف 
االحزاب اطالق رواتب الرعاية االجتماعية 
وتعيين����ات احل�س����د ووزارة النف����ط، بينما 

امل�ستقل ال ميتلك تلك االمتيازات".
ب����دء  اأعلن����ت احلكوم����ة  املا�س����ي،  اآب  ويف 
التحقيق يف مزاعم ا�س����تغالل موارد الدولة 

باحلم����الت الدعائية لالنتخاب����ات الربملانية 
املبكرة املق����ررة يف اأكتوبر/ت�س����رين االأول 
ال����وزراء م�س����طفى  املقب����ل. وق����ال رئي�����س 
الكاظم����ي حينه����ا، اإن "هن����اك �س����كاوى عن 
احلم����الت  يف  الدول����ة  م����وارد  ا�س����تغالل 
االنتخابي����ة م����ن قب����ل وزراء مر�س����حن اأو 

م�سوؤولن لديهم نفوذ يف الدولة".
واأ�س����اف: "يجب اأن ال يك����ون هناك تداخل 
يف امل�س����وؤولية التنفيذية بهذه احلكومة، اإذ 

تعهدنا ب����اأن نكون حمايدين م����ع اجلميع". 
يف  التحقي����ق  "بداأن����ا  الكاظم����ي،  وتاب����ع 
وزارتن )مل يحددهما(، و�ستفتح حتقيقات 
اأخرى يف حال ثبت وجود ا�س����تغالل ملوارد 
الدولة يف االنتخابات". واأردف، "�س����نخريرّ 
اأو  احلكوم����ة  يف  البق����اء  ب����ن  ال����وزراء 
الرت�سح لالنتخابات، ملنع ح�سول مثل هذه 
االزدواجي����ة التي تت�س����بب باالإح����راج اأمام 
ال�سعب". ومل يعلن حتى االن عن نتائج تلك 

التحقيقات، لكن امل�س����ادر يف الب�سرة توؤكد 
ان "هن����اك ترهيب����ا لبع�����س امل�س����وؤولن ملن 
ميتنع عن الرتويج ملر�سح معن بالف�سل او 

ابعاده عن املن�سب".

�س�ق بطاقات الناخب 
وف����ق  الرتهي����ب،  م����ن ممار�س����ات  واح����دة 
احل�س����د  منت�س����بي  �س����د  توج����ه  امل�س����ادر 
ال�سعبي يف الب�سرة، حيث "يجرب املنت�سب 

عل����ى ان يجل����ب عدة بطاق����ات ناخ����ب لقائد 
الف�سيل واال يتعر�س للطرد".

ووف����ق امل�س����ادر ان عمليات �س����راء بطاقات 
الناخب ترتاوح بن "25 الف اىل 100 الف 
دينار" بح�س����ب اذا كان وج����ود الناخب يف 
اطراف الب�سرة او يف مركز املدينة. وكانت 
مفو�س����ية االنتخاب����ات قد خ�س�س����ت اأرقام 
هوات����ف، ال�س����تقبال ال�س����كاوى م����ن جهات 
�سيا�س����ية وا�س����خا�س، تتعل����ق مبالحظ����ات 
وخمالفات وخروقات، تتعر�س لها العملية 
االنتخابي����ة.  وتوعدت املفو�س����ية مبالحقة 
م����ن يثب����ت تورط����ه يف بي����ع و�س����راء بطاقة 
الناخب االإلكرتونية، و"�س����حب الت�س����ديق 
من اأي مر�سح اأو حزب، يثبت ح�سوله على 
بطاق����ات الناخبن". وقال����ت يف بيانات انه 
الذين  الناخبن  ف�س����ال عن  اإحالته  "�س����تتم 
يثب����ت تورطه����م ببيع البطاقة اإىل الق�س����اء، 

التخاذ االإجراءات القانونية بحقهم".
واأ�س����ارت املفو�س����ية اإىل اأنه����ا �ست�س����لم اأي 
�س����خ�س يثبت حمله بطاق����ة اإلكرتونية غري 
بطاقت����ه االنتخابي����ة اخلا�س����ة ب����ه يف ي����وم 

االقرتاع اإىل "اجلهات االأمنية".

حروب الع�سائر 
من جهته ي�سري �سايف املياحي وهو مر�سح 
�س����من جتمع جديد يتزعمه وزير �سابق، ان 
االح����زاب اجلدي����دة "تعتمد عل����ى اللقاءات 
املبا�س����رة م����ع االهايل وال ت�س����تخدم الطرق 

امللتوية يف احل�سول على االأ�سوات".
املياح����ي، ير�س����ح الول م����رة م����ع جتمع فاو 
زاخ����و ال����ذي يراأ�س����ه وزي����ر النقل ال�س����ابق 
ان  ل�)امل����دى(  يوؤك����د  اجلب����ار،  عب����د  عام����ر 
"م�س����كلة ال�س����راعات الع�س����ائرية ق����د تقيد 
احيانا حركة املر�س����حن". ويوؤكد املر�س����ح 
ع����ن مناطق �س����مايل الب�س����رة ان����ه مل يدخل 
دائرت����ه  مناط����ق  اح����دى  الن�س����ر-  منطق����ة 
ن����زاع  "ب�س����بب  اي����ام  االنتخابي����ة- من����ذ 5 
ع�س����ائري". وتابع املي����اح ان الن����زاع الذي 
ن�سب باال�س����لحة اخلفيفة واملتو�سطة "ادى 
اىل اغالق املنطقة متاما، حتى امل�ستو�س����ف 

ال�سحي قد اأغلق".
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 وا�سط / جبار بچاي

ق���ال وزي���ر االأدي���ان واملذاه���ب يف 
الربوف�س���ور  هنغاري���ا  جمهوري���ة 
التن���وع  اإن  �س���بولج  �س���ريومي 
الديني والعرق���ي يف العراق ميثل 
اإمنوذج���ًا اإيجابي���ًا ميك���ن االقتداء 
به من قب���ل االآخرين، فه���ذا التنوع 
عزز الهوية الوطنية عند العراقين 
اأك���رث الت�س���اقا بع�س���هم  وجعله���م 
الثقاف���ة  االآخ���ر واأث���رى  بالبع����س 
ال���روؤى  بتع���دد  الغني���ة  العراقي���ة 
واالف���كار وقب���ول االآخ���ر واعتب���ار 
وبن���اء  للتع���ارف  طريق���ًا  احل���وار 

ال�سالم.
وقال  الق�س الربوفي�سور �سريومي 
الذي ي�س���غل اأي�س���ا من�سب رئي�س 
جامع���ة بوزمان بي���رت الكاثوليكية 
يف حدي���ث ل�)امل���دى( عل���ى هام�س 
م�س���اركته يف ن���دوة حواري���ة ع���ن 
ح���وار االدي���ان واهميته يف ن�س���ر 
ب���ن  ال�س���لمي  التعاي����س  مفاهي���م 
املجتمعات، نظمتها جامعة وا�س���ط 
اإن "ه���دف احل���وار ه���و م���ن اأج���ل 
التع���ارف ال من اأجل التغيري، ثقافة 
احل���وار ه���ي الت���ي تع���زز التقارب 
بن املجتمع���ات واملكونات وتخلق 
رواب���ط متين���ة بينه���ا وه���ذا ه���و 
اله���دف ال���ذي ن�س���عى الي���ه، نري���د 
حوارًا فكري���ًا وثقافيًا يعزز التنوع 

اأينما كان".
واأ�س���اف "وجدن���ا يف العراق ويف 
ه���ذه املوؤ�س�س���ة االكادميية العريقة 
فكري���ًا  ح���وارًا  وا�س���ط(  )جامع���ة 
نا�س���جًا يعد منطلقًا لتعزيز التنوع 
ب���دروه  ال���ذي  والعرق���ي  الدين���ي 
يع���زز الهوي���ة الوطني���ة للعراقين 
بجمي���ع اأطيافه���م ومكوناتهم ويف 
ذات الوقت ي���رثي الثقافة العراقية 
التي هي باالأ�س���ا�س غنية باملفاهيم 
وال���روؤى واالأف���كار التي تهدف اىل 

قبول االآخر وهذا �سيء جيد".
 م�س���ريًا اىل اأنه وجد "يف وا�س���ط 
املحافظة اأفكارًا جميلة تهدف نحو 
ال�س���الم واالأم���ان م���ا يجع���ل ه���ذه 
املحافظة الغني���ة بالزراعة والنفط 
جاذب���ة  النهو����س  مقوم���ات  وكل 
لالآخري���ن لت�س���تفيد م���ن خرباته���م 
املتنوع���ة يف خدم���ة جمتمعها ويف 

خدمة العراقين على تنوعهم".
الدين���ي  "التن���وع  اأن  واأو�س���ح 
واالثني يف العراق واحرتام هوية 
االآخر وثوابته الفكرية والعقائدية 
واملذهبي���ة يعط���ي �س���ورة ل�س���عب 
العراق اأنه �سعب ذو ح�سارة ثاقبة 
و�سعب يحب احلياة ويريد ال�سالم 
رغم الظ���روف التي مر به���ا ما يدل 
عل���ى حيويته وجوهره االن�س���اين 

وتفهمه لالآخر".
موؤك���دا اأن  "ح���وار االدي���ان عام���ل 
مه���م  يف ن�س���ر مفاهي���م التعاي����س 
ال�س���لمي بن املجتمعات  لذا ينبغي 
وه���ذا  االدي���ان  بح���وار  االهتم���ام 
م���ا نرك���ز عليه نح���ن يف الكن�س���ية 
الكاثوليكي���ة وي�س���عى الي���ه اأي�س���ا 

البابا فرن�سي�س، بابا الفاتيكان".
"االن�س���انية الي���وم وكل  اإن  وق���ال 
�س���عوب االأر����س تغب���ط العراقين 
عل���ى وج���ود رج���ل ال�س���الم االأول 
بينه���م، ال�س���يد ال�سي�س���تاين، فه���و 
وحمب���ة،  و�س���الم  ت�س���امح  رج���ل 
واإن اللق���اء ال���ذي جمعه م���ع البابا 
يف  الفاتي���كان  باب���ا  فرن�س���ي�س، 
اآذار/مار����س  يف  للع���راق  زيارت���ه 
املا�س���ي يع���د اأه���م اللق���اءات التي 
اعتربته���ا االن�س���انية منطلق���ا نحو 
بناء ال�س���لم وال�سالم يف العامل الأنه 
لق���اء جمع قطب���ن كبريين من دعاة 

ال�سالم واملحبة والت�سامح". 
وقال اإن "رئا�سة موؤمتر احلوار من 
اأجل التع���ارف ال من اأج���ل التغيري 
الذي نظمته جامعة وا�س���ط كلفني 
الإي�س���ال ر�س���الة اىل االمم املتحدة 
وحتدي���دًا اىل اليون�س���كو لغر����س 
جعل يوم الع�سرين من �سفر ذكرى 
اربعينية ا�ست�س���هاد االإمام احل�سن 
علي���ه ال�س���الم م���ن كل ع���ام يوم���ا 
للتطوع وامل�ساهمة يف ن�سر مفاهيم 
التع���اون واهمية العم���ل التطوعي 

وانعكا�س���ه عل���ى ال�س���لوك اليومي 
خا�سة لفئة الطلبة وال�سباب".

واأكد اأنه "�سيعمل على ذلك ال�سيما 
ذك���رى  م���ع  تزام���ن  املوؤمت���ر  واأن 
اأربعيني���ة االأم���ام احل�س���ن حي���ث 
�س���اهدت باأم عيني ح�سودًا ب�سرية 
مدين���ة  اىل  تزح���ف  له���ا  مثي���ل  ال 
�س���عائر  الحي���اء  املقد�س���ة  كرب���الء 
هذه املنا�س���بة.. فه���ذه االأيام متثل 
يف  والعدال���ة  لالإن�س���انية  يوم���ا 
ه���ذه االر����س املقد�س���ة التي جتمع 
االبراهيمي���ة  الث���الث  الديان���ات 

واال�سالمية وامل�سيحية".
 وذك���ر اأن "الرتكيز يجب اأن يكون 
نح���و امل�س���رتكات الت���ي جتمع بن 
االدي���ان وتق���رب بينه���ا وه���ذا م���ا 
ن�سعى اليه وما�س���ون فيه وجنزم 
اأن العراقين بكل تنوعهم يحملون 
االأوىل  فاخلط���وة  اله���دف،  ذات 
ه���ي اأن يتع���رف اأحدنا عل���ى االآخر 
لتاأت���ي  املتبادل���ة  االف���كار  وقب���ول 
بعد ذل���ك اخلطوة الثاني���ة يف بناء 
ال�سالم وهي ال�س���ماح وتقبل فكرة 

ال�سماح وحل امل�ساكل".

واأو�سح اأن "االنفتاح وال�سعي اىل 
التعارف كفيل بحل امل�ساكل وهكذا 
وجدن���ا ه���ذا املنهج عن���د العراقين 
وبينهم رغ���م اال�س���كاليات الكثرية 
الت���ي حدث���ت يف البل���د وكانت من 
�سنيعة اأعداء ال�سالم والت�سامح".

   وق���ال الوزي���ر الهنغ���اري الق����س 
اأور  مدين���ة  "زرت  �س���ريومي 
الع���راق  جنوب���ي  يف  التاريخي���ة 
الت���ي تعترب مركزًا وحم���ورًا عامليًا 
جلميع االأديان ال�س���ماوية ووجدت 
اأن معاملها تدل فعال على اأنها مدينة 
حتم���ل بع���دًا تاريخي���ًا وح�س���اريًا 
عظيم���ًا، فعل���ى ه���ذه االأر����س تعلم 
االن�سان �س���ناعة احلرف والعجلة 

والقانون". 
اىل  زيارت���ه  "برنام���ج  اأن  وذك���ر 
اىل  وكذل���ك  وا�س���ط  حمافظ���ة 
حمافظ���ة ذي ق���ار وف���ر له م�س���احة 
كب���رية لزيارة بع�س ال�سخ�س���يات 
والتح���اور  املوؤث���رة  االجتماعي���ة 
معهم اإجتماعيًا وتناول الطعام بن 
العراقين اإذ  كانت املائدة العراقية 
غنية ومتنوعة يف كل �س���يء وهذا 
اأعط���اين انطباع���ًا را�س���خًا اأن كرم 
وال  ح���دود  ل���ه  لي����س  العراقي���ن 
يوج���د مثي���ل ل���ه، فالك���رم عنده���م 
لي����س بتق���دمي الطعام فح�س���ب، بل 
يف احلوار اأي�س���ًا ويف تقبل االآخر 
وتعزي���ز مب���داأ التع���ارف وه���و ما 

ن�سعى اليه".
ومتن���ى يف خت���ام حديث���ه تك���رار 
زيارت���ه الع���راق، وق���ال "�س���تكون 
وه���ي  للع���راق  اأخ���رى  زي���ارة  يل 
الثالثة بعد اأن زرته �سابقا واأزوره 
االآن وكلم���ا تك���ررت زيارت���ي له���ذا 
اإيجابي���ة  ا�س���ياء  اأكت�س���ف  البل���د 
كث���رية عل���ى خمتل���ف امل�س���تويات 
االن�س���انية واالجتماعية والثقافية 
والفكرية لذا اأمتن���ى زيارة العراق 

با�ستمرار".

لت�زيع  وات�ساب" للم�ظفين  "كروبات 
الهدايا من المر�سح الم�س�ؤول: عباءة 
للن�ساء ود�سدا�سة للرجال!

بطاقات الناخب في الب�صرة بـ100 األف دينار والنزاعات 
الع�صائرية تحول مناطق لـ"منزوعة المر�صحين"

التنوع في العراق عزز الهوية الوطنية للعراقيين واأثرى ثقافتهم 
بمنطلقات نحو بناء ال�صالم 

سياسة

ي�ستخييدم مر�سحيي�ن يف الب�سييرة مزيجا ميين "ال�عيي�د" و"الرتهيب" لك�سييب ا�س�ات الناخبيين، فيما حت�ل 
ال�سراعييات الع�سائرية مناطق اىل "منزوعة املر�سحن". وتتذبييذب باملقابل ب�ر�سة اأ�سعار �سراء بطاقات 

الناخب بح�سب اأهمية املدن، وجترب ف�سائل م�سلحة عنا�سرها على انتخاب مر�سح معن.

خبراء يقولون معالجة الم�صاكل المتجذرة للبلد 
�صرورية لك�صب ثقة الناخب

  ترجمة \ حامد احمد 

�س����ور ولوحات اإعالنات انتخابية ملر�سحن جتدها معلقة فوق 
اأك����وام اأنقا�س بناي����ات حمطمة وعلى جدران مثقبة مت�س����دعة 
حتمل �س����عارات ووعودا باإعادة احلياة ملدينة املو�س����ل واإعادة 
اعمارها و�س����ط ت�س����كيك من اهاليها بتطبيق هذه الوعود لف�سل 
م�سوؤولن �سابقن باإعمارها، وعدم �سعور العراقين من جانب 
اآخ����ر ب����ان االنتخاب����ات �س����توؤدي اىل تغي����ري ملمو�����س. اله����دف 
م����ن ه����ذه الوعود، ح�س����ب ما ي�س����ري تقري����ر ملوقع ذي نا�س����نال 
االخباري، هو ت�سجيع الناخب للت�سويت. مر�سحي انتخابات 
ت�س����رين االأول الق����ادم وعدوا �س����كان املو�س����ل مب�س����تقبل زاهر 
وحمارب����ة الف�س����اد واإعادة اعم����ار بيوتهم الت����ي حتطمت اثناء 
احل����رب على داع�س ما بن عام����ي 2014 و2017. ولكن الكثري 
من اأهايل املو�سل يعتربون تعهداتهم غري واقعية، نظرا حلجم 
الدم����ار الهائل الذي حل باملدينة خ�سو�س����ا يف اجلانب االأمين 
منه����ا الذي ي�س����م مدينة املو�س����ل القدمية. �س����كان حمليون يف 
املو�س����ل قالوا انهم فقدوا االأمل يف ان ت�س����ويتهم �سي�ساعد يف 
انتخاب جيل جديد من قادة �سيهتمون بهم ويعملون على تلبية 
احتياجاته����م ومطالبه����م. قال رج����ل من اهايل املدين����ة القدمية 
"يعتقدون ان باإمكانهم �س����راءنا و�س����راء ا�س����واتنا بعباراتهم 
و�س����عاراتهم، اأين كان����وا عندما غزانا داع�س ع����ام 2014 وماذا 
فعل����وا بعد التحري����ر وحلد االن؟". واأ�س����اف قائال "مل نعد نثق 
بالنخ����ب ال�سيا�س����ية الت����ي حتكم البل����د، كل ما يقولون����ه عبارة 
ع����ن اأكاذي����ب". املدينة القدمي����ة، الواقعة عل����ى اجلانب الغربي 
من نهر دجلة، تعترب قلب املو�س����ل و�س����ريانها الناب�س. فهي ما 
تزال تقبع حتت االأنقا�س على مدى �س����نوات منذ حتريرها من 
قب�س����ة داع�س عام 2017 رغم الوعود باإع����ادة اعمارها. هياكل 
االأبني����ة حول املنطقة تعك�س مدى الدم����ار الذي حلق بها واآثار 
اطالق����ات النار وا�س����حة عل����ى جدرانها و�س����وارعها تكاد تكون 
خالي����ة م����ن االعم����ار وال�س����كان.  تعر�س����ت املدين����ة القدمية يف 
املو�س����ل للجزء االأكرب من الدمار وحلق بها خراب اأكرث من اأي 
م����كان اآخ����ر يف حمافظة نين����وى اثناء احلملة الع�س����كرية لطرد 
تنظي����م داع�س منها. حيث يوجد فيه����ا جامع النوري التاريخي 
الكب����ري ومنارت����ه احلدباء ال����ذي دمره تنظيم داع�����س االإرهابي 
قبي����ل ان�س����حابه منها. حم����اوالت اع����ادة اعمار املدينة �س����ارت 
بخط����ى بطيئة جدا. جزء كب����ري من اللوم يقع على امل�س����وؤولن 
املتعاقبن لل�س����لطة املحلية ملحافظة نينوى، ويذكر اأن من�س����ب 
حماف����ظ نينوى ومركزها مدينة املو�س����ل قد تغ����ري ثالث مرات 
من����ذ حتريرها. مواطن من مدينة املو�س����ل ق����ال "ما جعل االمر 
اأكرث �سوءا هو ان مر�س����حي احلملة االنتخابية جاوؤوا وعلقوا 
�س����ورهم ودعاياتهم االنتخابية ف����وق مباين ومناطق حمطمة، 
نا�سن ما ح�س����ل للمدينة، انهم يهتمون فقط بكيفية فوزهم يف 

االنتخاب����ات". عل����ي البارودي، حما�س����ر يف جامعة املو�س����ل، 
ق����ال ملوقع ذي نا�س����نال "لي�س هناك �س����يء جديد �س����يحدث بعد 
االنتخابات. الو�س����ع �س����يبقى نف�س����ه، تكررت االنتخابات عدة 
مرات �سابقة وتكررت �س����ورهم ودعاياتهم االنتخابية كما هي 
االن معلق����ة من على ا�س����طح مباين وبي����وت واأماكن حمطمة".  
واأ�س����اف البارودي قائال "�سمعنا قبلها وعودا كثرية عن اإعادة 
اعم����ار ولك����ن مل يتحق����ق منها �س����يء. حلد االن جث����ث وعبوات 
نا�س����فة والغ����ام ما تزال مدفونة حتت اأنقا�����س مباين يف انحاء 
املو�س����ل. حلد االن يتم انت�س����ال جثث جمهولة الهوية من حتت 
اأنقا�����س مب����اين يف مرك����ز املدينة. ال يوجد �س����يء جدي����د. انها 
جمرد وعود ملكا�س����ب �سيا�س����ية كما ح�سل يف ال�سابق".   وجاء 
يف تقدي����رات االأمم املتح����دة ان اك����رث م����ن 8،000 اآالف بي����ت 
ق����د حتطم يف املو�س����ل اثناء �س����دة مع����ارك احلملة الع�س����كرية 
وال�س����ربات اجلوي����ة لق����وات التحال����ف �س����د م�س����لحي داع�س.  
وح����ول انع����دام الثقة ب����ن االأهايل والنخ����ب ال�سيا�س����ية يقول 
الباح����ث، ريناد من�س����ور، م����ن معهد جاثام هاو�����س الربيطاين 
للدرا�س����ات يف تقرير جديد له ب����ان ما مييز انتخابات هذا العام 
ه����و لي�س الرتكي����ز على من �س����يفوز وم����ن �سيخ�س����ر فيها بقدر 
الرتكي����ز على م����دى حجم م�س����اركة الناخب����ن املتوقعة يف يوم 
االق����رتاع. ويق����ول من�س����ور يف تقري����ره ان انتخاب����ات العراق 
احلرة االأوىل عام 2005 كانت ن�س����بة م�س����اركة امل�سوتن فيها 
تقارب 80%. ومنذ ذلك احلن بداأت ن�سبة امل�سوتن بالتناق�س 
تباع����ا، واآخرها عام 2018 بلغت ن�س����بة الناخبن 44% من عدد 
الذين يحق لهم الت�س����ويت، ويرى مراقبون وحتى م�سوؤولون 
اق����روا بان ن�س����بة م�س����اركة امل�س����وتن يف ه����ذه االنتخابات قد 

تكون ادنى ورمبا اقل من ن�سبة %30. 
وي�س����ري الباحث اىل ان العراقين ال ي�س����عرون بان االنتخابات 
متث����ل قناة الإي�س����ال �س����وتهم اأو و�س����يلة الإح����داث تغيري. فمنذ 
ف����رتة م����ا بعد الغ����زو االأمريك����ي للعراق ع����ام 2003 ن�س����اأ نظام 
�سيا�س����ي يف البل����د، لي�����س لل�س����عب دور في����ه، يخ����دم �س����ريحة 
نخب����ة حاكمة مبناف����ع مالية ووظيفية مع غي����اب توفري خدمات 
اأ�سا�س����ية مطلوب����ة لعامة النا�����س. االحتجاجات ال�س����عبية التي 
انطلقت يف ت�س����رين عام 2019 وفرت فر�س����ة لرفع ال�سباب من 
املجتمع �س����وتهم، الن االنتخابات مل حت�س����ن و�سعية حياتهم. 
مع ذلك وحلد االن فان كال من امل�س����وؤولن العراقين واالأطراف 
الدولية االأخرى م�س����تمرون بالرتكيز لي�س على ا�سالح النظام 
ال�سيا�سي بقدر تركيزهم على جناح االنتخابات كو�سيلة جلعل 
الع����راق بلدا دميقراطي����ا. ولهذا فان املطل����وب اأكرث هو معاجلة 
امل�س����اكل املتج����ذرة قب����ل ان يكون الأي �س����وت فر�س����ة الإحداث 

تغيري.  
 Just عن م�قع ذي نا�سنال وم�قع 
 Security

وزير الأديان واملذاهب يف جمه�رية هنغاريا �سريومي �سب�لج لي)املدى(:   اأهايل امل��سل ي�سكك�ن ب�ع�د املر�سحن باإعادة اإعمار مدينتهم
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ماز�ل���ت وز�رة �لكهرب���اء توؤكد �ش���عيها 
جدي���دة  و�ط  ميغ���ا  �آالف   5 الإ�شاف���ة 
يف  �لوطني���ة  �ملنظوم���ة  �ىل  �شتدخ���ل 
�لعام �ملقبل، من بينها كميات تنتج عرب 
�لطاق���ة �ملتج���ددة وحتدي���د� �ل�شم�شية، 

�أي دون �حلاجة �إىل �لغاز �مل�شتورد.
وق���ال �ملتح���دث با�ش���م �ل���وز�رة �أحم���د 
�لعب���ادي، يف ت�شري���ح تابعته )�ملدى(، 

�إن "وز�رة �لكهرب���اء تعم���ل خ���ال عام 
و�ح���د عل���ى ��شاف���ة �أك���ر م���ن 5 �آالف 
ميغ���او�ط �شتدخل �خلدم���ة يف �ل�شبكة 

�لوطنية خال ف�شل �ل�شيف �ملقبل".
�لكهرب���اء  "وز�رة  �أن  �لعب���ادي  وب���ن 
و�شل���ت �إىل �ملر�حل �لنهائية يف توقيع 
عق���د مع �شركة م�ش���در �المار�تية �شمن 
م�شاريع �لطاقة �ل�شم�شية الإنتاج 2000 
ميغ���او�ط، و�شت�شم���ل ث���اث حمافظات 
مبين���ًا  ومي�ش���ان"،  و�النب���ار  نين���وى 

باأل���ف  �شتك���ون  �الوىل  "�ملرحل���ة  �أن 
ميغاو�ط".

وبينم���ا كان م���ن �ملوؤم���ل �أن ترف���ع هذه 
�ال�شاف���ة �لطاقة �النتاجي���ة للعر�ق �إىل 
ما يق���ارب �ل�26 �ألف ميغ���ا و�ط بعد �أن 
و�شل �لع���ر�ق �ىل �على طاق���ة �نتاجية 
خ���ال �لعام �حلايل ملا يقارب �ل�21 �لف 
�لكب���ر  �لتخفي����ض  �ن  �إال  و�ط،  ميغ���ا 
�الي���ر�ين  �لغ���از  كمي���ات  و�ملتك���رر يف 
�ل���ذي ُي�شخ باجتاه �لع���ر�ق كان �آخرها 

�لتخفي����ض يف مطل���ع �ل�شه���ر �جلاري، 
يطرح ت�شاوؤالت عما �ذ� كان ما �شينتجه 
�لع���ر�ق يف �لع���ام �ملقب���ل، ل���ن يت�شبب 
با�شاف���ة �أي �شيء، �شوى �ملحافظة على 

�النتاج �حلايل.
وكان���ت وز�رة �لكهرباء قد �أعلنت مطلع 
�شه���ر �يل���ول �جل���اري، �أن "�ملنظوم���ة 
�الربع���اء  ي���وم  تعر�ش���ت  �لوطني���ة 
�ملو�ف���ق 1 �يل���ول 2021 لتح���ٍد ق���دمي 
متج���دد متمثًا بانح�شار �طاقات �لغاز 

�الي���ر�ين �مل���ورد ملحط���ات �النت���اج يف 
�ملناط���ق �لو�شط���ى و�جلنوبي���ة من 49 
مليون م���ر مكعب يومي���ًا �ىل 8 مليون 
مر مكع���ب، �المر �لذي �دى �ىل حتديد 
�حم���ال �ملنظوم���ة �لوطني���ة وخ�ش���ارة 
مايق���ارب 5500 ميغ���او�ط م���ن �لطاقة 

دون علم باال�شباب".
�لطاق���ة  ف���اأن  �الأ�شا����ض،  ه���ذ�  وعل���ى 
�النتاجي���ة م���ن �لكهرباء للع���ر�ق بلغت 
بع���د �لتخفي�ض �الخ���ر، مايقارب �ل�15 
ويف  مايعن���ي  فق���ط،  و�ط  ميغ���ا  �ل���ف 
ح���ال ��شاف���ة �ل����5 �آالف ميغ���ا و�ط يف 
�لع���ام �ملقب���ل، فاأن���ه ل���ن يحق���ق �لعر�ق 
رقم���ا قيا�شيا جدي���د� يف �نت���اج �لطاقة 
و�شيعمل على ��شتع���ادة �لطاقة �ملنتجة 
ه���ذ� �لع���ام و�لبالغ���ة �كر م���ن 20 �لف 

ميغا و�ط.
�ن  �الول  �حتمال���ن،  هن���اك  �ن  �ال 
��شتم���ر�ر �نقط���اع �لغ���از م���ن �جلان���ب 
�الي���ر�ين رمبا يوؤثر حت���ى على �مكانية 
�نت���اج �ل����5 �آالف ميغ���ا و�ط �جلدي���دة، 
على �عتبار �ن جزء� قد اليتجاوز �اللف 
ميغ���ا و�ط فق���ط �شياأت���ي ع���رب �لطاق���ة 
�ل�شم�شية، و�ملتبقي رمبا �شيكون عبارة 
ع���ن حمط���ات جديدة حتت���اج �ىل �ملزيد 
م���ن �لغ���از، ويرف���ع مايحتاج���ه �لعر�ق 
م���ن �لغ���از �ىل �كر من �لكمي���ة �حلالية 

�لبالغة قر�بة 50 مليون مر مكعب.
�م���ا �الحتم���ال �لث���اين فاأن���ه ي�ش���ر �ىل 
�جلدي���دة  �حلكوم���ة  تو�ش���ل  �مكاني���ة 
�ملقبل���ة �ىل �تفاق م���ع �جلانب �الير�ين 
الع���ادة �طاق���ات �لغاز، مم���ا �شيت�شبب 
برف���ع �لطاقة �ملنتج���ة �إىل رق���م قيا�شي 
جديد ي�شل �ىل 26 �لف ميغا و�ط وهو 
ما مل يتمكن �لع���ر�ق من ت�شجيله طو�ل 

�ل�شنو�ت �ل�شابقة.

منظومة �لكهرباء �لوطنية )كي�س خمروم(.. �إ�ضافة 
�لقيا�ضي �لرقم  حتطم  لن  جديدة  ميغاو�ط   5

 بغداد / املدى

�أك���د وزي���ر �مل���و�رد �ملائي���ة �الأ�شب���ق، حم�ش���ن 
�ل�شم���ري، �أن �لع���ر�ق دخ���ل يف مرحل���ة �لفق���ر 
�ملائي، وب���ات بحاجة �ىل زي���ادة �لتخ�شي�شات 
�ملالي���ة وتعدي���ل �لت�شريع���ات وتعدي���ل ��شاليب 

�د�رة ملف �ملياه.
�ل�شم���ري، ق���ال �إن تركي���ا و�ي���ر�ن "ت�شتثم���ر�ن 
يف  �حل���ادة  و�النق�شام���ات  �ل�شيا�ش���ي  �ل�شل���ل 
�لع���ر�ق وتت�شرف���ان ب�ش���كل ف���ردي ل�شاحلهم���ا 
عل���ى ح�شاب م�شلحة �لعر�ق يف ملف �ملياه، وال 
تخ�ش���ع �شيا�شاتهما د�خ���ل حدودهما يف منابع 

دجلة و�لفر�ت للقانون �لدويل".
و�أو�ش���ح �أن "م�شاأل���ة �ل�شدود لي�ش���ت �شرورة، 
ب���ل �أن �الأمر �ل�ش���روري �الآن هو تعديل تقنيات 
�الرو�ء يف �لعر�ق، و�حلديث مع تركيا و�ير�ن 
ب�شكل مت���و�زن، ولي�ض بالطريقة �لتي �أ�شبحت 

ال جدوى منها".
نه���ري دجل���ة  �ي���ر�د�ت   و�أ�ش���اف: �نخف�ش���ت 
م���ن  �أك���ر  �لن�ش���ف ورمب���ا �ىل  و�لف���ر�ت �ىل 
�لن�ش���ف م���ن نح���و 60 – 70 ملي���ار مر مكعب 
�ىل �ق���ل من 40 ملي���ار مر مكع���ب، وهذ� ميثل 
ح���د �لفقر �ملائ���ي يف �لع���ر�ق. ه���ذ� �النخفا�ض 
ياأت���ي من ثاثة �أ�شب���اب، �الأول هو �شوء �الد�رة 
ع���دم  ه���و  و�لث���اين  �لتخ�شي�ش���ات،  وعج���ز 
مو�كب���ة �لت�شريع���ات للتحديات �جلدي���دة �لتي 
�ملن���اخ  �حل���ر�ري وحتدي���ات  �الحتبا����ض  ه���ي 
عل���ى م�شتوى �ملنطقة و�لع���امل، ي�شاف �ىل ذلك 
�ل�شبب �لثالث ه���و �شيا�شة تركيا و�ير�ن �للتن 
و�النق�شام���ات  �ل�شيا�ش���ي  �ل�شل���ل  ت�شتثم���ر�ن 
�حل���ادة يف �لع���ر�ق وتت�شرف���ان ب�ش���كل ف���ردي 
ل�شاحلهما على ح�شاب م�شلحة �لعر�ق يف ملف 
�ملياه، وال تخ�ش���ع �شيا�شاتهما د�خل حدودهما 
يف مناب���ع دجلة و�لفر�ت للقان���ون �لدويل. هذ� 
�المر طرحت���ه يف ع���ام 2014 و2015 و2016 
خال ف���رة م�شوؤوليت���ي للوز�رة �ن���ه نلجاأ �ىل 
�جتاه���ن، �مليز�ن �لتجاري بن �لعر�ق وتركيا، 
و�ملي���ز�ن �لتج���اري ب���ن �لع���ر�ق و�ي���ر�ن، من 
خ���ال �لتلوي���ح بالورق���ة �القت�شادي���ة وندخ���ل 

�ملوؤ�ش�ش���ات �لدولي���ة كاالأمم �ملتح���دة و�الحتاد 
�الوروبي يف معاجلة �شلوك تركيا و�ير�ن.

 وتاب���ع: �خلارط���ة �ملائي���ة يف �لع���ر�ق �الآن ال 
حتت���اج �ىل بن���اء �ش���دود، الأن كمي���ات �خل���زن 
د�خ���ل �لع���ر�ق ه���ي لي�ش���ت فائ�ش���ة وحرج���ة، 
نحت���اج م���ن كرك���وك ونين���وى و�النب���ار نزواًل 
�ىل �لب�ش���رة �ىل تعديل تقني���ات �الرو�ء وكذلك 
تعدي���ل �لت�شريع���ات ومعاجلة �لتل���وث �ل�شلب 
يف  و�لبايولوج���ي  و�لفيزيائ���ي  و�لكيمي���اوي 

دجلة و�لفر�ت.
 و�أكد: �جلفاف �ىل ن�شب���ة �ل�شفر �أمر م�شتبعد، 
لك���ن �لعر�ق دخل يف �لفقر �ملائ���ي، ب�شبب �شوء 
�الد�رة، و�الحتبا�ض �حلر�ري و�لتغر �ملناخي، 
و�شيا�ش���ة �ي���ر�ن وتركي���ا من ط���رف و�حد. حد 
�لفق���ر �ملائ���ي هو 1000 مر مكع���ب لكل فرد يف 
�ل�شنة، لو ح�شبنا 40 مليار مر مكعب مق�شومة 

على 40 مليون مو�طن عر�قي معناه �ننا دخلنا 
يف حد �لفق���ر �ملائي يف �لعر�ق. �لنمو �ل�شكاين 
يف �لعر�ق يتز�ي���د، لذ� نحتاج �ىل تنظيم �لنمو 
�لتخ�شي�ش���ات  زي���ادة  �ىل  ��شاف���ة  �ل�ش���كاين، 
�ملالي���ة وتعدي���ل �لت�شريع���ات وتعدي���ل ��شاليب 

�د�رة ملف �ملياه.
 وبن �ن: طاقة �خلزن يف �لعر�ق �الآن ت�شل �ىل 
90 – 100 مليار مر مكعب، و�أكر �شنة �شهدنا 
فيه���ا �المط���ار ��شتوعبته���ا �ل�ش���دود كالرث���ار 
و�ملو�ش���ل،  ودربندخ���ان  ودوكان  و�حلباني���ة 
كحمري���ن  �ل�شغ���رة  �ل�ش���دود  �ىل  ��شاف���ة 
و�لعظي���م. م�شاأل���ة �ل�شدود لي�ش���ت �شرورة، بل 
�أن �الأم���ر �ل�ش���روري �الآن ه���و تعدي���ل تقني���ات 
�الرو�ء يف �لعر�ق، و�حلديث مع تركيا و�ير�ن 
ب�شكل مت���و�زن، ولي�ض بالطريقة �لتي �أ�شبحت 
ال ج���دوى منه���ا. �ي���ر�ن وتركي���ا ال ت�شمعان من 

�لعر�ق يف ملف �ملياه، �لعر�قيون �الن يف حالة 
عج���ز �و �شلل تام جتاه ه���ذه �لق�شية. يجب �ن 
يتغ���ر منهج و�شر�تيجي���ة �لعر�ق جتاه هاتن 

�لدولتن �جلارتن.
 و�أ�ش���ار �ىل �ن���ه: ت�شاع���دت ن�شب���ة �مللوث���ات 
و�مل���و�د �ل�شلب���ة يف مياه نه���ري دجلة و�لفر�ت 
�لد�خل���ة �ىل �لع���ر�ق �ىل �ل�شعف���ن �أو �لثاثة، 
ت�ش���رر �ملحافظات من �ملياه �ملتلوثة ينق�شم �ىل 
ق�شم���ن، �مل�شت���وى �الول هو �ملتو�ش���ط �ل�شرر 
وهي حمافظات كركوك و�النبار وبغد�د ودياىل 
و�لنجف وكرب���اء، و�مل�شتوى �لثاين �لذي يعد 
�شدي���د �لتاأث���ر بالتل���وث ي�شمل حمافظ���ات بابل 
و�لديو�ني���ة و�ملثنى وذي قار وو��شط ومي�شان 
و�لب�ش���رة، علما �ن حمافظ���ات ذي قار ومي�شان 
و�لب�ش���رة هي �الكر من حي���ث �لت�شرر بتلوث 

�ملياه.

وزير �ضابق: دخلنا مرحلة �لفقر �ملائي وتركيا و�إير�ن 
ت�ضتثمر�ن �ل�ضلل �ل�ضيا�ضي يف �لعر�ق

 بابل /املدى

تنت�شر �شور �شهد�ء تظاهر�ت ت�شرين على 
طول حماور مرور �لز�ئرين يف بابل بعد �ن 
و�شعها ��شح���اب �ملو�كب تخليد� لذكر�هم، 
وف���ق مقاربة يعتقده���ا متظاه���رو ت�شرين، 
ترب���ط ب���ن �الحتج���اج و�لقمع �ل���ذي القاه 
�ملتظاهرون، وبن �لق�شية �حل�شينية، فيما 
��شتثم���ر بع����ض ��شح���اب �ملو�كب �جلموع 
�ملليوني���ة �لتي متر عرب بابل لتحذيرهم من 

�عادة �نتخاب نف�ض �لوجوه.
ويق���ول نا�شر طه �شاح���ب �حد �ملو�كب يف 
حدي���ث ل�)�مل���دى( �إن  "�لكثر م���ن ��شحاب 
�ملو�ك���ب حر�شو� على و�ش���ع �شور �شهد�ء 
تظاهر�ت ت�شري���ن لت�شاهد جموع �لز�ئرين 
م���دى �لظل���م �ل���ذي تعر�ض ل���ه �ملتظاهرون 
وكي���ف قتلو� بدم بارد خا�شة و�ن غالبيتهم 

من �ل�شباب دون �شن �لع�شرين".
�ل�شب���اب  ه���والء  "دم���اء  �أن  �ىل  و�أ�ش���ار 
�لذي���ن ��شت�شهدو� هي �مت���د�د لثورة �المام 
�حل�ش���ن و يج���ب �ن تك���ون ه���ذه �ل�ش���ور 
حمفزة لل�شب���اب �لذين ي�شرون �ىل كرباء 
�ملقد�شة يف مو��شلة �النتفا�ض �شد �لف�شاد 
و�ملف�شدي���ن وعدم �لتهاون معهم". و��شاف 
�شاح���ب �ملوكب �أن "�ش���ور هذه �لنخبة من 
�ل�شه���د�ء �شتلقى يف كل م���كان وحتديد� يف 
مثل ه���ذه �لطقو����ض �ملليوني���ة يف حماولة 
يف  و�لف�ش���اد  �لظل���م  رف����ض  روح  لب���ث 

نفو�شهم".
من جهته �كد �ل�شاب عمار قفطان من موكب 
ثورة ت�شرين ل�)�ملدى( �أن "�شقيقه ��شت�شهد 
يف �ول �ي���ام ث���ورة ت�شري���ن وه���و م���از�ل 

يو��ش���ل �مل�ش���ر يف طري���ق �لتظاه���ر�ت"، 
الفت���ا �ىل �أن "وج���ود �ش���ور �ل�شه���د�ء يف 
طري���ق �لز�ئرين �شروري ج���د� لتبقى هذه 
�جلم���وع �ملليوني���ة ت�شتذك���ر تل���ك �جلر�ئم 

�لتي �رتكبت بحق �ملتظاهرين �لعزل".
وب���ن �أن "هن���اك تن�شيقا بن ع���دد كبر من 
��شح���اب �ملو�كب يف مناط���ق خمتلفة على 
و�شع �ش���ور �ل�شه���د�ء و�لتعريف ب�شرهم 
�لذ�تية بعد �ن حاولت بع�ض �جلهات �لنيل 

منهم و�لتقليل من �شاأنهم ومن وطنيتهم".
��شح���اب  بع����ض  عم���ل  ذل���ك  غ�ش���ون  يف 
�ملو�ك���ب يف باب���ل عل���ى ��شتثم���ار جم���وع 
�لز�ئري���ن يف توعيته���م م���ن �نتخ���اب نف�ض 
�لقو�ئم �لتي حكم���ت �لعر�ق خال �لفر�ت 
�ملا�شي���ة و�غرقت���ه بالف�شاد �مل���ايل و�لنفوذ 
�خلارج���ي. وقال ح�شن برهان �شاحب �حد  
�ملو�كب ل�)�مل���دى( ، �إنه "منذ ثاثة �يام بعد 
�ن تز�ي���دت �الع���د�د وو�شل���ت ذروته���ا يف 
�ملحافظة بد�أنا با�شتخد�م مكرب�ت �ل�شوت 
وتوعي���ة �لز�ئري���ن ب�ش���رورة ع���دم تك���ر�ر 

نف�ض �لوجوه خال �النتخابات �لقادمة".
و��ش���ار "�شن�شتم���ر به���ذه �لتحذي���ر�ت على 
حماور م���رور �لز�ئرين خا�ش���ة و�ن موعد 
�النتخاب���ات  موع���د  م���ن  قري���ب  �لزي���ارة 
�لنيابي���ة لذ� فيج���ب �ن يح���دث �لتغير من 

خال هذه �جلموع �ملليونية".
و��شاف �أن "ه���ذه �جلموع يجب �ن تعرف 
�ن ق�شي���ة كرب���اء ال تقت�ش���ر عل���ى طقو�ض 
معينة بقدر ما هي ثورة �شد �لظلم و�لف�شاد 
و�شرق���ة �مل���ال �لع���ام ويج���ب �ن تاأخذ هذه 
�جلماهر يف تغير م�ش���ار �حلكم وتق�شي 

�لفا�شدين و�ل�شر�ق من �د�رة �لدولة".

مو�كب بابل ت�ضتقبل �لز�ئرين ب�ضور 
�ضهد�ء ت�ضرين و�لتوعية �النتخابية

 بغداد \ املدى

توع���دت مديرية �مل���رور �لعام���ة مباحقة 
�ملتاعبن بتغي���ر �أرق���ام �ملركبات بهدف 
م���ن  و�لته���رب  �مل���رور  رج���ال  ت�شلي���ل 

�ملخالفات �لتي �رتكبوها.
وذكرت د�ئرة �العام و�لعاقات مبديرية 
�مل���رور �لعام���ة، �أن "�لتاع���ب يف بع����ض 
�الأحي���ان باأرقام �ملركب���ات �شو�ء كانت يف 
مقدم���ة �جله���ة �ليمن���ى �أو �لي�ش���رى يقوم 
ب���ه �أ�شح���اب �ملركب���ات �لذي���ن يحاول���ون 
ت�شليل منت�شبي �مل���رور نتيجة خمالفتهم 
لا�شار�ت �ملروري���ة و�ل�شر عك�ض �جتاه 
�ل�ش���ر وع���دم �المتث���ال لقو�ن���ن �ملرور، 
حيث يقومون ب�شبغ هذه �للوحات، وهذ� 

ما الحظناه".
وبين���ت د�ئ���رة �الإع���ام �أن "مدي���ر �ملرور 
�لعام���ة �أك���د �أنه عن���د حدوث �ي���ة خمالفة، 
يج���ب ت�شجي���ل �للوح���ة �ملروري���ة ونوع 
�ل�شيارة ولونها وعمل �جر�ء�ت ��شتباقية 
لقط���ع �لطريق على كل من ت�شول له نف�شه 
فاللوح���ات  �ل�شي���ارة،  بهوي���ة  �لتاع���ب 
�ملروري���ة تعد هوية �ملركب���ة"، منوهًا �ىل 
�أن���ه "�ذ� م���ا مت ت�شجيل �ملخالف���ة و�ت�شح 

�لتاع���ب باللوح���ات �ملروري���ة يت���م حجز 
�لقانوني���ة  �الج���ر�ء�ت  و�تخ���اذ  �ملركب���ة 

بحقهم كونها خمالفة �شريحة".
عل���ي  �لقان���وين  �خلب���ر  �أو�ش���ح  فيم���ا 
�لتميم���ي، �أن "ه���ذ� �لعم���ل تنطب���ق علي���ه 
�مل���و�د 289 و 298 من قان���ون �لعقوبات 
�لعر�قي �لذي حتدث عن �لتزوير وعقوبة 
�شن���ة،   15 �ل�شج���ن  �ىل  ت�ش���ل  �لتزوي���ر 
وتعريف �لتزوير يف قانون �لعقوبات هو 
�أي فعل ي���ر�د منه �لغ�ض لت�شليل �الآخرين 
و�حل�شول على مكا�شب مادية �و معنوية 
�و �لتخل����ض م���ن �لتز�م���ات �و �فع���ال". 
ولف���ت �ىل �أن "ه���ذه �جلر�ئم خط���اأ بحق 
�ملجتم���ع وما يرتب عليها م���ن �شعوبات 
�ل���ذي  �مل�شك���ن  �لرق���م  �شاح���ب  عل���ى 
�شتتطاب���ق معلومات���ه بعد ح���ذف �الرقام 
�الأ�شلي���ة، وبالتاأكي���د �أن �شاح���ب �ملركبة 
ذ�ت �لرق���م �الأ�شل���ي �ملتاع���ب باللوحات 
�ملروري���ة قد يرتكب عم���ا �جر�ميا كالقتل 
و�ل�شرق���ة �و عم���ا �رهابيا يق���ع �شحيته 

�شاحب �ل�شيارة �الخرى".
و�أك���د �لتميمي على "وجوب تفعيل �جلهد 
�ال�شتخب���اري �ملروري للت�شدي ملثل هكذ� 

�أعمال".

عقوبة قا�ضية تنتظر مزوري 
�رقام �ل�ضيار�ت

 بغداد/ املدى

 ك�ش���ف معاون مدير �مل�شت�شفى �لبيطري يف ذي 
ق���ار، حممد عزيز، يوم �أم�ض �ل�شبت، عن �رتفاع 
ح���االت �الإ�شاب���ة مبر����ض �حلم���ى �لنزفي���ة �إىل 

خم�ض حاالت خال �أ�شبوع و�حد.
وق���ال عزيز يف حديث �شحف���ي �إن "هذ� �ملر�ض 
ظه���ر يف �لعر�ق خال �شبعينيات �لقرن �ملا�شي 
وبقي حتى �الآن يظهر بن �حلن و�الآخر وهو ال 

عاج له حتى �للحظة". و�أكد �أن "عدد �الإ�شابات 
به �رتفع يف ذي ق���ار خال �أ�شبوع و�حد لي�شل 
�إىل خم�ض حاالت، �ثنت���ان منهم توفيا، �أحدهما 
موظف يف بلدية �لنا�شرية، و�الأ�شخا�ض �لثاثة 
�الآخرون ما ز�لو� يخ�شع���ون للعناية �لطبية". 
و�أ�ش���اف، �أن "عدد �الإ�شاب���ات هذ� موجود على 
�لورق، لكن �لرقم �حلقيق���ي للم�شابن باحلمى 
�لنزفي���ة بح�ش���ب د�ئ���رة �شح���ة �ملحافظ���ة، هو 
�إ�شابة �شبعة �أ�شخا�ض به، �أربعة توفو� وثاثة 

م���ا ز�ل���و� ي�شارعون �ملر����ض"، م�ش���ر� �إىل �أن 
�أماكن  باملر�ض توزعت على  �الإ�شاب���ة  "مناطق 

خمتلفة من �ملحافظة".
وتاب���ع عزي���ز، �أن "ه���ذ� �ملر�ض )�خلف���ي( �أو ما 
ي�شمى ب�)�ل�شامت( ينتق���ل عن طريق �لقر�د من 
�حلي���و�ن �إىل �الإن�ش���ان مبا�ش���رة، �أو عن طريق 
�حليو�ن���ات �ملت�شل���ة بالب�ش���ر"، مبين���ا �أنه "يف 
ح���ال م���رور 14 يوم���ا لبق���اء �ملر����ض يف ج�شد 
�الإن�ش���ان، فاإنن���ا �شنك���ون �أم���ام فق���د�ن �ملري�ض 

حتما من �لناحية �لطبية".
و�أ�ش���ار �إىل �أن "تخ�شي����ض �الأم���و�ل ال يج���دي 
نفعا مع هذ� �ملر�ض، كون ح�شرة �لقر�د منت�شرة 
بكل م���كان يف �ملحافظة، و�إمنا عمليات �لتوعية 

�ل�شحية هي �لو�جب �تباعها".
و�أك���د مع���اون مدي���ر �مل�شت�شف���ى �لبيط���ري، �أن 
"�ملحاف���ظ �أحمد �خلفاجي، �أ�شدر �أمر� باإيقاف 
نقل �حليو�ن���ات بن مدن ذي قار �و دخولها من 

خارجها ملدة �شهر كامل".

مو�جهته عن  عاجزة  و�ل�ضلطات  عر�قية  حمافظة  باأهايل  �ضامت" يفتك  "قاتل 



 رعد العراقي 
بإختصار ديمقراطي

و�قع مرير تعي�س����ه �لكرة �لعر�قية منذ �س����نو�ت طويلة، �أطاحت 
بها من �أعلى �لقّمة لتتدحرج �س����يئًا ف�س����يئًا، حتى باتت قريبة من 
�أ�س����فل �لهرم �لكروي على �ل�س����عيدين �لآ�سيوي و�لدويل، بينما 
من حولنا مت�ّسك بطريق �لحرت�ف و�لتنظيم و�لتخطيط ليقطع 
��سو�طًا كبرية نحو �ملناف�سة على �إيجاد موطىء قدم له بني كبار 
�لقاّرة �ل�سفر�ء تاركًا كرتنا تعي�ش على �أوهام و�أمنيات وتاريخ 
نتغّن����ى به هو كل ما تبّقى لنا لقتنا�ش ف����وز هنا �أو هناك يحفظ 

ماء �لوجه!
نعم تلك هي �حلقيقة �لتي يخ�سى �جلميع �أن يجهر بها مل�سارحة 
�جلماه����ري، فنح����ن مل نعد ق����ّوة كروي����ة تخيف �لآخري����ن بعد �أن 
�أجه����َزْت عليها �لفو�س����ى �لإد�رية، وغياب �ملحا�س����بة �لقانونية، 
وت�سّدر �سخو�ش ل خربة لهم يف علم �لإد�رة و�لتخطيط لأغلب 
�لأندية �ملحلية �لتي فر�س����ت �س����طوتها على كل م�س����هد �نتخابي 
�س����امنة �لتم�ّسك مبنا�سبها مهما �س����ّجلت من �خفاق وتر�جع �أو 
ف�س����لت يف �لنهو�ش باأنديتها �س����و�ء بتح�ّس����ن �لبنى �لتحتية �أو 
�إيجاد مو�رد مالية تبعد عنها خطر �لإفال�ش و�لعتماد �لكلي عن 

�لهبات وم�ساعدة خزينة �لدولة لهم.
يخطئ من يظن �أن �مل�س����كلة تكمن يف ن�س����وب �ملو�هب �لكروية، 
فالعر�ق ث����رّي بالعبني مهاري����ني، �إل �أن جهل �كت�س����افهم وكيفية 
��س����ثمارهم ه����و من �أط����اح بالكثري م����ن �لطاق����ات وجعلها تبحث 
عن منافذ �لو�س����اطات وم�س����الك �لتقّرب من تلك �لأندية ع�سى �أن 
يجد ب�س����ي�ش فر�س����ة لظهار قدر�تهم و�إل فاإن �لن�سيان �سيطيح 

باآمالهم بعد �أن يتعّد�هم قطار �لعمر.
لي�ش هناك من دليل ل يقبل �ل�ّسّك بف�سل تلك �لأندية وم�سوؤوليتها 
�ملبا�س����رة عن تر�جع �لكرة من م�س����هد ف�سيحة مديونية 17 ناديًا 
م����ن �ل����دوري �ملمت����از �أّحده����م م����ن �لدرج����ة �لأوىل، مببل����غ 17 
ملي����ار دينار �أ�س����اءت ل�س����معة �لك����رة �لعر�قية خارجي����ًا، و�أثبتت 
�أن تل����ك �لإد�ر�ت ل ت����درك م����ا تق����وم ب����ه م����ن تخّب����ط يف تنظي����م 
مفه����وم �لحرت�ف، و�أ�س����لوب �لتعاقد مع �لالعبني ب�س����ّقيه �ملايل 
و�لقان����وين، فهي تذهب نحو ��س����تقطاب �لالعب����ني مببالغ مالية 
كبرية يف وقت هي ت�س����كو من خو�ء �خلزين����ة من دون �أن تدرك 
�لعو�قب �لقانونية لأي �إخالل بتلك �لعقود وما ت�سّكله من �إ�ساءة 
وحما�س����بة ل تطال فقط �لنادي، بل ين�سحب على �لكرة �لعر�قية 
ون�س����اطها �خلارج����ي، فَمن منحه����م تلك �ل�س����الحية يف �لتالعب 
مبق����ّدر�ت كرتن����ا �ملظلوم����ة، وجماهريها يف �أن تدفع ثمن ف�س����ل 

وتخبط تلك �لأندية؟!
�لغري����ب �أن تلك �لق�س����ية مل حتّرك مد�رك تل����ك �لأندية يف �إيجاد 
�حلل����ول له����ا قب����ل �نط����الق �ملو�س����م �جلدي����د وحت����اول ت�س����وية 
�ملديوني����ة باملبال����غ �ملتوفرة لها، بل �أنها و��س����لت لعبة )�لتعاقد( 
ب����ال �أي مب����الة بالعو�ق����ب، وكاأنها ت����درك �أن هناك من �س����يتوىّل 
�س����د�د ديونها بد�فع �نقاذ �لكرة �لعر�قية من �لعقوبات وتتحّمل 
خزين����ة �لدول����ة كل �لأم����و�ل �لت����ي �أهدرت ب����ال رقيب �أو �س����عور 

بحجم �مل�سوؤولية.
�إن �حت����اد �لكرة �جلديد قد يكون ت�س����ّرع من دون در��س����ة متاأّنية 
يف �ملو�فق����ة على �إعالن �نطالق دوري �ملو�س����م �حلايل بعيدً� عن 
مرّبر�ت �لبع�ش ب�س����رورة �للت����ز�م باملوعد �ملق����ّرر من )�لفيفا( 
باإنه����اء دوريات �حتاد�ت �لع����امل يف2022/5/30 وقبل �نطالق 
نهائي����ات كاأ�ش �لع����امل وكان ينبغي تاأجيل دورين����ا ملا بعد تاريخ 
2021/11/1 موع����د �إنته����اء مهل����ة �لحت����اد �لآ�س����يوي لت�س����ديد 
دي����ون �لأندي����ة �ملذكورة وو�س����ع روزنامة ��س����تثنائية ت�س����غط 
�ملو�عيد وت�س����تبعد �أي تاأجيل لأي �س����بب كان، وت�س����تغّل �لوقت 
مبفاحت����ة �جله����ات �لرقابي����ة و�لقانوني����ة ملتابع����ة وتدقي����ق هذ� 
�مللف وحما�سبة كل �ملق�س����رين قانونا مّمن �سرى فعلهم بالتاأثري 
و�ل�س����رر عل����ى �لك����رة �لعر�قية و�س����معتها وما يرتّت����ب عليه من 
تو�س����ية ت�س����ع �لهيئات �لعامة �أمام مهّمة �سحب �لثقة عن كل من 
يثبت ت�سّببه برت�كم �لديون وهدر �لأمو�ل وتقطع �أي طموح لهم 

للتم�ّسك بالكر��سي.
نح����ن نحت����اج لأندية تعّظ����م �مل����و�رد �ملالية وت�س����تقطب �ملو�هب  
ل�س����تثمارهم وتنّظ����م �لعق����ود �لقانوني����ة م����ع �لالعب����ني ب�س����كل 
�أ�س����ويل بعد �أن توؤّمن كل �ملبالغ �لالزمة..لكننا ل نحتاج ملكاتب 
عق����ود بد�ئية ول ملنافذ �س����رف ��س����تهالكية، ول لزبائن د�ئميني 
ملحاكم دولي����ة تلزمهم بدفع كل �لديون �ملالي����ة، ول يجدون ُمنقذ 

غري خزينة �لدولة، تلك هي �أ�سل حكاية خر�ب �لكرة �لعر�قية.

تعاقدات بال مباالة !

يخطئ من يظن اأن الم�ضكلة تكمن في ن�ضوب 
المواهب الكروية، فالعراق ثرّي بالعبين 

مهاريين، اإال اأن جهل اكت�ضافهم وكيفية 
ا�ضثمارهم هو من اأطاح بالكثير من الطاقات 

وجعلها تبحث عن منافذ الو�ضاطات وم�ضالك 
التقّرب من تلك االأندية ع�ضى اأن يجد ب�ضي�ص 

فر�ضة الظهار قدراتهم واإال فاإن الن�ضيان �ضيطيح 
باآمالهم بعد اأن يتعّداهم قطار العمر.

للقيادة! ي�ضلح  ريا�ضي  كل  ولي�ص  �ضائعة..  اأندية  وهناك  تاأهيلية  بفترة  يمّر  الطلبة   
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�ملنتخب����ات  جن����م  �س����بحي،  �أحم����د  �أك����د 
�لوطنية بكرة �لقدم �سابقًا و�ملدير�لأ�سبق 
ل�سباب وريا�س����ة بغد�د �لكرخ، �أن �لأندية 
�لريا�س����ية �أمام مرحلة جدي����دة ينبغي �أن 
ت�س����تفيد من درو�����ش �لأم�ش وحتّولها �ىل 
ر  م عملها وتطوِّ �إجر�ء�ت ��س����الحية تق����وِّ

�جلانب �لإد�ري فيها.
و�أ�س����اف �س����بحي يف حديث����ه ل����� )�ملدى( 
:"لبد �أن يتغرّي و�سع �لأندية �لريا�سية، 
�ل�س����نني  خ����الل  له����ا  ج����رى  م����ا  وتن�س����ى 
�ملا�س����ية م����ن ت�س����ارع �أع�س����اء �لهيئ����ات 
�لعامة وجمال�ش �إد�ر�تها حول �مل�س����الح، 
ولبد م����ن �لتفاق عل����ى ر�أي و�حد يوؤّمن 
مناهجه����ا م����ن تدّخ����ل �لطارئ����ني، وتقنني 
نفقات �مليز�نيات �لتي حت�س����ل عليها ولو 
باحلد �لأدنى كي مت�سي يف عملية تنظيم 

�سوؤونها وفقًا ملا خّططت له".

علم االإدارة
حلق����ات  تكامل����ت  م����ا  :"مت����ى  و�أو�س����ح 
و�مل����ال  )�لإد�رة  �لن����ادي  يف  �ل�س����تقر�ر 
�أف�س����ل  �س����تحقق  فرق����ه  ف����اإن  و�ل����كادر( 
�لنتائ����ج، �أم����ا �إذ� �أ�س����اب �خلل����ل �إح����دى 
�حللقات �س����تبد�أ مع����ه �ملعان����اة �حلقيقية، 
�س����ة  متخ�سّ تك����ون  �أن  يج����ب  ف����الإد�رة 
وُمّطلع����ة على �أ�س����عب �لتج����ارب لتتمّكن 
من ر�س����م �سيا�س����ة �لن����ادي وتذّل����ل جميع 
�ملعّوق����ات �لت����ي تو�جهه����ا، وهك����ذ� �مل����ال 
ه����و �لأكرث تاأثريً� يف فر�����ش �لتو�زن لئال 
ي�س����يع كل �س����يء، ولدين����ا �أندية �س����ائعة 
برغم وجود �إد�ر�ت �سرعية فيها، كونها ل 
تفقه يف علم �لإد�رة �لريا�سية، وبالن�سبة 
للكادر ل ميكن �ملجازفة يف قبول تر�س����يح 
�أي �س����خ�ش غري ُملّم يف عمله ومل ي�س����بق 
�أن  م�س����ابهة ويري����د  مهّم����ة  �أن جن����ح يف 

يجّرب حّظه فيها"!

خطاأ فادح
وب����نّي �س����بحي :"كل �لريا�س����يني �لذي����ن 
�للجن����ة  يف  �س����و�ء  منا�س����بهم  ت�س����ّنمو� 
مل  �لأندي����ة  �أم  �لحت����اد�ت  �أم  �لأوملبي����ة 
يتمّكن����و� م����ن �إثب����ات قدر�ته����م �لإد�ري����ة، 
ف����الإد�رة عل����م بح����د ذ�ت����ه، ول �أتف����ق م����ع 

معادل����ة ه����ات ريا�س����ي وُخذ �جن����ازً� على 
�أ�س����ا�ش �أنه ين�س����جم مع بيئ����ة �لعمل، هذ� 
خطاأ فادح يجب �أن نتوّقف عن �ل�ستمر�ر 

�أو ت�س���جيع �لريا�س���يني علي���ه، فلي����ش كل 
ريا�سي ي�سلح للقيادة، �ل�سحيح �أن ن�سّمي 
�س���ًا ب�سهادة جامعية  رئي�سًا للنادي متخ�سّ
�س���من  "وجوب���ًا"  �لريا�س���ية  �لإد�رة  يف 
معايري �ملناف�س���ة، وُيْدَرج �س���من تعديالت 
�لقان���ون، وهن���اك �آلف �لطلب���ة ميك���ن �أن 
�س���هم بعد �أن مي�س���و� يف  ميار�س���و� تخ�سّ
معاي�س���ات عملي���ة لتطبي���ق م���ا تعّلموه يف 

�لدر��سة حول و�قع �لنادي �أو �لحتاد".

المنهج العلمي
وتابع :"�أما �لريا�س���ي فال نق���ول له �أبتعد، 
بالعك����ش م���ا قام به م���ن خدم���ة وطنية يف 
�ملالع���ب �إن كان حار����ش مرم���ى �أو مد�ف���ع 
�و مهاج���م ملنتخ���ب لعب���ة م���ا �أو �إد�ري، له 
�أن يت�س���ّلح بالعل���م  زمن���ه و�أنته���ى، علي���ه 
�سي ويقِدم على �ملناف�سة مع ذويه،  �لتخ�سّ

ول يج���وز �أن ترّج���ح �لهيئ���ة �لعامة فوزه 
تاأّثرً� با�س���مه وتاريخه مع تقديرنا لهما، بل 
ت�سّوت لل�سخ�سية �لأكرث خربة يف ت�سيري 
مف�س���ل �لإد�رة م���ن دون مطّب���ات خط���رة 
نتيج���ة نق����ش �إدر�ك �لتعامل مع م�س���كالت 
ل ح���ل لها غري �لع���ودة �ىل و�س���ايا �ملنهج 
�لعلم���ي �إن كان يف مرحل���ة �لبكالوريو����ش 
�أم �ملاج�س���تري �أم �لدكتور�ه، وحتى لو فاز 
�لريا�س���ي بالرئا�س���ة علي���ه �أن يختار طاقم 
م�ست�س���ارين يقّدم���ون ل���ه �لر�أي �ل�س���ائب 

و�ملحايد".

االأزمة المالية
وعن كيفية �خلال�ش من �لأزمة �ملالية �لتي 
تعاين منها �أغلب �لأندية، قال :"�أرى تدّخل 
�حلكوم���ة يف هذه �لق�س���ية بات �س���روريًا 
بع���د مطالب���ة �س���تة ع�س���ر نادي���ًا بت�س���ديد 

مليار�ت �لدنانري كديون عن عقود �س���ابقة، 
وبروز ظو�هر �سلبية �أ�ساءت يف ��ستخد�م 
�لأم���و�ل ومل ُت�س���تثمر يف بن���اء �ملن�س���اآت، 
له���ذ� �أج���د �أن تب���ادر �حلكومة ع���رب دو�ئر 
�س���ة باإعم���ار �لأندية وبن���اء قاعات  متخ�سّ
ومالع���ب جدي���دة له���ا، وو�س���ع �س���و�بط 
د م���دى �أهلي���ة وقانونية منح  جدي���دة حت���دِّ
ت�س���ّلمه  وطريق���ة  �ملبال���غ  �لعق���د  �س���احب 
بعي���دً� عّما جرت �لع���ادة كونها �أمو�ل دولة 
و�ملحافظ���ة عليه���ا م���ن �لتالع���ب �أو �له���در 
م�س���وؤولية كب���رية مل تق���ّدر �أهميتها بع�ش 

�لإد�ر�ت".

ا�ضتقرار الطلبة
�لطلب���ة  ن���ادي  ب���ه  م���ا مي���ّر  وبخ�س���و�ش 
مو�س���م  مّثل���ه  �أن  �س���بق  �ل���ذي  �لريا�س���ي 
1980-1981 وت���ّوج مع �مل���درب عموبابا 
باأول �ألقاب �لفريق يف �لدوري، �إ�سافة �ىل 
تدريبه له، قال :"ميّر �لطلبة بفرتة تاأهيلية 
ع���ّززت م���ن ��س���تقر�ره بن�س���بة جي���دة بعد 
ت�س���كيل هيئة موؤقتة ملدة ثالثة ��سهر تنّظم 
�س���كل وع���دد هيئته �لعامة وت�س���تعد لإقامة 
موؤمت���ر �نتخابي يخت���ار رئي�ش و�أع�س���اء 
هيئ���ة �إد�رية جديدة يفرت����ش �أن تعيد �ألقه 
وُتطمِئن جمهوره باأن �لقادم �سيعّو�ش كل 

خيبات �أملهم".

م�ضروع درجال
وختم �أحمد �س����بحي :"�س����ر�حة، غمرين 
�لتف����اوؤل بوج����ود �لكاب����ن عدن����ان درجال 
عل����ى رئا�س����ة �حت����اد ك����رة �لقدم ملا يّت�س����م 
يف  و�حلما�س����ة  و�لو�قعي����ة  بالنز�ه����ة 
�لتغي����ري، وط����َرَح م�س����روعًا منوذجّيًا يف 
وحتدي����ث  �لعمري����ة،  بالفئ����ات  �لهتم����ام 
باخل����رب�ت  و�ل�س����تعانة  �لحت����اد  جل����ان 
�لكادميية، و�لنتقال باللعبة من �لهو�ية 
�ىل �لحرت�ف �س����يما �أن �حلديث عن هذه 
�لنتقالة تكّرَر عرب جمال�ش �إد�ر�ت عّدة مل 
تنّف����ذ ما وع����دْت به، وحان �لوقت لو�س����ع 
�أ�س�����ش ر�س����ينة له����ذ� �مل�س����روع، و�أدع����و 
�لكاب����ن درجال يف �لوقت نف�س����ه �ىل نبذ 
�لت�س����ّلط، فبن����اء منظومة �للعب����ة بحاجة 
�ىل �ل�س����رب و�لإيثار بني زمالئ����ِه، وليَدع 
�لإع����الم �لريا�س����ي ه����و م����ن يتح����ّدث عن 

جناحات �أعماله".

متفائل برئا�ضة درجال للكرة ويدعوه لنبذ الت�ضّلط!

اأحمد �ضبحي : وجوب ح�ضر �ضهادة رئي�س النادي باالإدارة الريا�ضية

 متابعة - املدى

�أكد ح�سني �س���عيد، ع�سو �ملكتب �لتنفيذي 
يف �حت���اد غ���رب �آ�س���يا لكرة �لق���دم رئي�ش 
جلنة �مل�س���ابقات، �أن �إقامة بطولة �لرجال 
�لعربي���ة  �لإم���ار�ت  دول���ة  يف  �ملق���ّررة 
�ملتح���دة ع���ام ٢٠٢٣ لأول م���رة بالتز�م���ن 
م���ع �أول م�س���اركة ملنتخبه���ا، مينح �حلدث 

خ�سو�سية كبرية، وقيمة عالية.
و�أ�س���اف �س���عيد يف كلم���ة ق�س���رية �أثن���اء 
حفل توقيع �حتادي غرب �آ�سيا و�لإمار�ت 
لكرة �لقدم �تفاقية ت�س���ييف �لبطولة :"�أن 
�ملناف�سة �ستحظى باأعلى معايري �لتنظيم، 
قيا�س���ًا مل���ا يتمّت���ع ب���ه �لحت���اد �لإمار�تي 
م���ن خرب�ت كب���رية يف جم���ال ��ست�س���افة 
�أك���رب �لأح���د�ث �لريا�س���ية على م�س���توى 
�آ�س���يا و�لع���امل جلميع �لفّعالي���ات، بكو�در 
متابع���ي  �س���تُبهر  �س���ة  ومتخ�سّ حمرتف���ة 

�لن�سخة �لعا�سرة من �لبطولة".

وح�س���ر حفل توقي���ع �لتفاقية ر��س���د بن 
حمي���د �لنعيم���ي رئي����ش �حت���اد �لإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة لك���رة �لق���دم، وحمم���د 
�لع���ام  �لأم���ني  �لظاه���ري  ه���ز�م  عبد�لل���ه 
لالحتاد �لإمار�تي، وخليل �ل�س���امل �لأمني 

�لعام لحتاد غرب �آ�سيا.
�لتفاقي���ة  توقي���ع  خ���الل  �س���عيد  ونق���ل 
م���ع �لحت���اد �لإمار�ت���ي، حتي���ات �ملكت���ب 
�لتنفيذي لحتاد غرب �آ�سيا برئا�سة �لأمري 
عل���ي ب���ن �حل�س���ني، و�أع���رب ع���ن تقديره 
�لع���ايل لت�س���ّدي دول���ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�لعا�س���رة  �لبطول���ة  ل�ست�س���افة  �ملتح���دة 

للرجال.
وب���دوره، ثّم���ن خلي���ل �ل�س���امل �حلر����ش 
�لكب���ري �ل���ذي يبدي���ه �لحت���اد �لإمار�ت���ي 
من���ذ �لإعالن عن �ل�ست�س���افة، وم�س���اعيه 
�لو��س���حة لإجن���از كافة �لرتتيب���ات وفق 
�أف�س���ل �مل�س���تويات، مب���ا يتما�س���ى وقيمة 
�إىل  م�س���ريً�  وخ�سو�س���يتها،  �لبطول���ة 

��س���تمر�ر �لتن�سيق �مل�س���رتك بني �حتادي 
غرب �آ�س���يا و�لإمار�ت لك���رة �لقدم لغايات 
�إجن���از كاف���ة متطّلب���ات �لبطول���ة �لإد�رية 

و�ملالية و�للوج�ستية و�لت�سويقية.
وكان �حت���اد غ���رب �آ�س���يا وّج���ه �لدع���وة 
جلميع �لحت���اد�ت �لأهلية للم�س���اركة يف 
�لبطولة �لعا�س���رة للرج���ال، وحّدد يوم ٣١ 
ت�سرين �لأول ٢٠٢١، كموعد �أق�سى لإغالق 
باب �لت�سجيل للم�ساركة يف �لبطولة �لتي 
كانت مقّررة مطلع عام ٢٠٢١ �جلاري، قبل 
�أن يت���م تاأجيلها ب�س���بب تد�عي���ات جائحة 
كورونا �لتي فر�س���ت �لعديد من �لتوّقفات 
على ن�س���اطات كرة �لقدم ملختلف �لأ�سعدة 

و�مل�ستويات.
و�س���بق للمكت���ب �لتنفي���ذي لحت���اد غ���رب 
�آ�س���يا لك���رة �لقدم �أن �س���ادق يف �لتا�س���ع 
م���ن �أيلول �جلاري، على كافة �لتو�س���يات 
وعل���ى  �لبط���ولت،  باأجن���دة  �خلا�س���ة 
و�ملالي���ة  و�لفني���ة  �لإد�ري���ة  �لتقاري���ر 

وحما�سر �لجتماعات للعام �ملنتهي ٢٠٢٠ 
�إىل جان���ب مو�زن���ة �لع���ام �حل���ايل ٢٠٢١، 
وجاء م���ن بينها �إقام���ة بطولة �حتاد غرب 

�آ�س���يا �لعا�س���رة للرجال خ���الل �لفرتة )٢٠ 
�آذ�ر - ٣ ني�س���ان ٢٠٢٣ ( ب�س���يافة �لحت���اد 

�لإمار�تي لكرة �لقدم.

�ضعيد: االإمارات �ضتنظم ن�ضخة ُمبهرة من غرب اآ�ضيا

 متابعة - املدى

و��س���ل عدنان درجال رئي�ش �حتاد كرة �لقدم، 
حماولت���ه �جل���اّدة للح�س���ول عل���ى �ملو�فقات 
�لنهائية من �للجنة �لعليا لل�س���حة و�ل�س���المة 
بخ�س���و�ش دخول �جلمهور �ىل �ملالعب �لتي 
حتت�س���ن مناف�س���ات �ل���دوري �ملمت���از بن�س���بة 

- 50( يف �لأيام �ملقبلة. مئوية )30 
�ل�س���باب  وز�رة  �أن  �لحت���اد  رئي����ش  و�أك���د 
و�لريا�س���ة ت�س���ّلمت كتابًا ر�س���ميًا من �لحتاد 
يت�س���ّمن طلبًا للح�س���ول على �ملو�فقة �لنهائية 
من �جلهات �لر�س���مية �س���احبة �لعالقة لدخول 

�جلمهور �ىل �ملباريات.
و�أ�س���اف :"حتّركن���ا بحك���م من�س���بنا كوزي���ر 
لل�س���باب للتباح���ث م���ع وزي���ر �ل�س���حة وكالة، 
و�لذي وجدنا منه تفّهمًا كاماًل لطلبنا �ملت�سّمن 
دخول �جلمه���ور �ىل �ملباريات و�لذي ن�س���عى 
لتحقيق���ه يف �لأيام �ملقبلة بع���د مو�فقة �للجنة 

�لعليا لل�سحة و�ل�سالمة".
ويف �ل�سياق ذ�ته، �جتمع رئي�ش �حتاد �لكرة، 

م���ع �ملدي���ر �لتنفيذي ل�س���ركة �لأ�س���و�ء �لناقل 
�حل�س���ري ملباريات �ل���دوري �ملمت���از من �أجل 
�إيج���اد �حلل���ول �لناجع���ة جلمي���ع �لإ�س���كالت 
�حلا�س���لة يف عملية �لنق���ل �لتلفازي، و�لتاأكيد 
على نقل �أكرث عدد ممك���ن من �ملباريات لإتاحة 
�لفر�س���ة للجمه���ور �لكرمي مل�س���اهدة �ملباريات 
ب�س���ورة منظم���ة وم���ن دون �س���عوبة، وذل���ك 

ي�س���هم يف تطوير مناف�س���ات �لدوري للمو�سم 
�حلايل.

ويف �إط���ار م�س���ابقة دوري �لك���رة �ملمت���از 44 
�جلول���ة  ت�س���تكمل   ،2022-2021 للمو�س���م 
�لثاني���ة �لت���ي �نطلق���ت �أم����ش �ل�س���بت، باأرب���ع 
مباريات �إذ ي�سّيف فريق �لكهرباء نظريه فريق 
�ل�س���رطة بال�س���اعة �لثالثة و�لن�سف ع�سرً� يف 

ملع���ب �لتاجي لتعزي���ز م�س���ريتهما بنقاط فوز 
جديدة، ويلعب فريقا �لطلبة و�لنجف بال�ساعة 
�ل�ساد�س���ة م�س���اء يف ملع���ب �ل�س���عب �ل���دويل 
حيث ي�س���عى �لأول �ىل تعوي�ش خ�سارته �أمام 
�ل�س���رطة، بينما �س���يكون �لظهور �لأول للنجف 
لتاأكي���د جاهزيته بع���د �لعرو�ش �جلي���دة �لتي 
قّدمها �ملو�س���م �ملا�س���ي، ويخو�ش فريق �أربيل 
�أوىل مو�جهاته يف �أر�سه حينما ي�ستقبل فريق 
�أمانة بغد�د بال�س���اعة �ل�ساد�س���ة م�س���اء مبلعب 
فر�ن�س���و حريري �أماًل باحل�س���ول على �لعالمة 
�لكامل���ة وهي رغبة �س���يفه �أي�س���ًا عق���ب تعرّثه 
يف �جلول���ة �لأوىل، وي�س���هد ملع���ب �لفيح���اء 
موقعة ب�سرية �ساخنة بني فريقي نفط �لب�سرة 
و�مليناء عند �ل�س���اعة �لثامنة و�لن�سف ُي�سعب 

ترجيح كّفة �أّحدهم على �لآخر نظرً� لقوتهما.
و�أّجل���ت جلن���ة �مل�س���ابقات مب���ار�ة �لديو�ني���ة 
و�لزور�ء، �إىل �إ�سعار �آخر ب�سبب عدم و�سول 
�لإ�س���عار �لر�س���مي م���ن �لحتاد �ل���دويل لكرة 
�لقدم بخ�س���و�ش رفع حظر ت�س���جيل �لالعبني 

عن نادي �لديو�نية.

الطلبة والنجف في قّمة الجولة الثانية

اتحاد الكرة ي�ضعى لتاأمين ح�ضور الجمهور بن�ضبة 50 %  متابعة - املدى

عل����ق �لرنوج����ي �أوىل جون����ار �سول�س����اير، �ملدي����ر �لفني 
ملان�س�سرت يونايتد، على مدى قدرة �لربتغايل كري�ستيانو 

رونالدو، مهاجم �ل�س����ياطني �حُلمر، �ل�س����تمر�ر يف 
�ملالعب.

مان�س�س����رت  �إىل  ع����اد  رونال����دو،  كري�س����تيانو 
يونايتد يف �لنتقالت �ل�سيفية �ملا�سية، قادمًا 
م����ن يوفنتو�����ش �لإيط����ايل، بع����د رحل����ة د�مت 

لثالث �سنو�ت د�خل �ل�سيدة �لعجوز.
و�أكد �سول�ساير، يف ت�سريحات �أبرزتها �سحيفة 

لديه  "رونالدو،  "�ندبندن����ت" �لإنكليزي����ة، 
يف  �ل�س����تمر�ر  عل����ى  �لق����درة 

�ملالعب حتى بلوغه �سن �ل�40 
عامًا".

و�أف����اد �ملدي����ر �لفني، يف 
قائ����اًل:  ت�س����ريحاته 

�أية  ذلك  ي�س����ّكل  "لن 
 ، ة ج����اأ مفا
يلع����ب  �أن 

كري�س����تيانو رونال����دو، حت����ى �س����ن �ل�����40 عام����ًا، نظ����رً� 
لهتمام����ه بنف�س����ه بدني����ًا م����ع بع�����ش �لعو�م����ل �لور�ثية 

بالتاأكيد".
و�ختت����م �سول�س����اير، ت�س����ريحاته قائ����اًل: "كري�س����تيانو، 
�س����ّخر كل طاقات����ه �لبدنية للو�س����ول �إىل �مل�س����توى �لذي 
يتمّتع به حاليًا، و�سي�س����تمّر يف �ملالعب طاملا كان 

قادرً� على ذلك بدنيًا وذهنيًا".
و�سقط مان�س�سرت يونايتد، �أم�ش �ل�سبت، �أمام 
�سيفه �أ�ستون فيال بهدف قاتٍل يف ملعب �أولد 
تر�ف����ورد، و�س����ّجل فيال هدف����ه بالدقيقة 88، 
بعدم����ا �رتق����ى كورتن����ي هو�ش لعر�س����ية من 
ركلة ركنية و�س����دد ر�أ�س����ية قوية �س����كنت �سباك 
دي خي����ا، وح�س����ل يونايت����د )د91( عل����ى ركل����ة 
جز�ء ��س����اعها برونو فرينانديز �أعلى 
�لعار�سة، وذلك �سمن مناف�سات 
�جلولة �ل�ساد�س����ة من بطولة 
�ملمتاز  �لإنكلي����زي  �لدوري 

"�لربميريليغ".

�ضول�ضاير: رونالدو ميكنه اللعب حتى �ضّن االأربعني!



 موقفان يتحكمان بالعراقييين قبيل 
انتخابات  10 ت�شرين االول ، ولكل 

موقف مبرراته وقناعاته،والت�شاوؤل: ان 
الغالبية المطلقة من العراقيين تريد 

التغيير ،فاأي موقف منهما ي�شهم في 
احداثه؟

لقد ا�ستطلعنا اآراء مواطنني  بينهم اكادمييون 
�اعالمي���ون  يف االجاب���ة على ه���ذا الت�سا�ؤل: 
هل اأن مقاطعة االنتخاب���ات �ستخدم الفا�سدين 
اأم املقاطعني؟..فكانت مربرات املقاطعني بانهم 
ير�ن يف املقاطعة ) ثورة االأفواه البنف�سجية( 
� )ث���ورة �سامتة تقهر االأحزاب الفا�سدة(،�اأن 
املقاطع���ة ال تغ���ر النتيج���ة )�لك���ن ال نريد ان 
نك���ون �ساه���د ز�ر ( � )اأكي���د املقاطع���ة تخ���دم 
الفا�سدي���ن لكن���ه موق���ف اأخالق���ي( .�منهم من 
يحك���م م�سبقا بان )االنتخابات مزيفة �مز�رة 
�م�سر�ق���ة ،�ال م�سداقي���ة فيها(..�ي���ر�ن ان 
امل�ساركة فيها متنح الفا�سدين ال�سرعية.�مهما 
تع���ددت م���ربرات املقاطع���ني ،فانن���ا ن���رى ان 
املقاطعة ال قيمة لها يف العملية ال�سيا�سية ما مل 
يك���ن هناك موقف ي�ساحبه���ا ا� يتبعها يحظى 
بتاأيي���د �سعبي،�مل يعلن لغاية اللحظة عن هذا 

املوقف �سوى الدعاية ب�)املقاطعة(.
  ان خي���ارات حا�سرن���ا تائهة،�عل���ى حكم���اء 
الق���وم ان يقدم���وا اخلي���ار االأف�س���ل، ب���ني من 
يدع���ون اىل املقاطع���ة �التق���وا عمليا مباليني 
ا��سلهم ال�سع���ور باالأحباط الناجم عن توايل 
اخليب���ات اىل حال���ة الياأ�س م���ن ا�سالح احلال 

�اختار�ا احدى الراحتني �قعد�ا يف بيوتهم 
يائ�س���ني بائ�سني،�ب���ني م���ن يدع���ون مل�ساركة 
جماهري���ة �ا�سع���ة بوعي انتخاب���ي ميكن ان 
تنق���ل العملية ال�سيا�سية م���ن �سكة املحا�س�سة 
د�ل���ة  اقام���ة  اىل  ت���وؤدي  الت���ي  ال�سك���ة  اىل 
موؤ�س�س���ات مدنية حديث���ة، ا� يف االأقل ..حتد 

من نفوذ الفا�سدين �الطائفيني يف الربملان.

مليون  25 و  ت�شرين   10
يف الي���وم املوعود �سيكون هناك 8273 مركزا 
لالقرتاع تتفرع من���ه 55041 حمطة انتخابية 
مواط���ن  ملي���ون   25 ام���ام  ابوابه���ا  �ستفت���ح 
عراقي لهم ح���ق الت�سويت،فما الذي �سيح�سل 
يف ذل���ك الي���وم ال���ذي ج���اء ا�سال تلبي���ة لطلب 

الت�سرينيني؟!.
البد من اال�س���ارة اىل ان انتخابات 10 ت�سرين 
القان���ون  يف  تعدي���ال  اال�ىل  للم���رة  ت�سه���د 
االنتخاب���ي باختي���ار الرت�سيح الف���ردي �سمن 
الد�ائ���ر املتع���ددة، �انها تخل�س���ت من قانون 
�الف���وز  الف���ردي  الت�سوي���ت  اىل  �سانتليك���و 
�ع���دت  احلكوم���ة  اال�س���وات،�ان  باكرثي���ة 
ب�سم���ان �س���رط االأم���ن االأنتخاب���ي، �مبراقبة 
د�لي���ة ُي�س���ارك فيه���ا 130 خب���را لر�س���د م���ا  
يح�س���ل م���ن خر�قات..م���ا يعن���ي ان االجواء 
االنتخابي���ة يف العا�س���ر م���ن ت�سري���ن الق���ادم 
�ستك���ون منا�سبة الختيار العراقيني 329 نائبا  
يفرت����س ان يك���ون ع���دد م���ن ميثله���م اكرث من 
عدده���م يف الربملانات ال�سابقة الذين كانوا يف  
2010 ) 15( نائبا  فقط فاز�ا با�سواتهم،)فيما 
الباقي ف���از�ا با�سوات ت�سدق���ت بها قوائمهم 
بينه���م معم���م ح�س���ل عل���ى 79 �سوت���ا ��سار 
نائب���ا!( �ان يكون برمل���ان)2021( يختلف عن 

اربعة �سبقته ما كانت قطعا ممثلة لل�سعب.
 ان اخلط���ر االأك���رب ال���ذي تواجه���ه انتخاب���ات 
ت�سري���ن ه���و اخل�سية م���ن ع���ز�ف ماليني عن 
ق���وى  ،�مقاطع���ة  االنتخاب���ات  يف  امل�سارك���ة 
احل���زب  االآن  يت�سدره���ا  ��طني���ة  تقدمي���ة 
ال�سيوع���ي العراق���ي ال���ذي ج���اء موقف���ه اث���ر 

ا�ستط���الع لقواعد احل���زب،�كان عل���ى اللجنة 
املركزي���ة �مكتبها ال�سيا�سي الق���رار باملقاطعة 
ال���ذي اعلنه يف )24 مت���وز 2021( مربرا ذلك 
بانه راأي اغلبية قواعده � )عدم قدرة احلكومة 
عل���ى توفراج���واء موؤاتية الج���راء انتخابات 
ح���رة نزيهة(..�اخ���رى من قبيل م���ا ي�ساع عن 
بيع مالي���ني من الهويات االلكرت�نية، �دخول 
�ا�س���ع ملر�سح���ني ينتمون الح���زاب لها اجنحة 
عل���ى  تر�سح���وا  مر�سح���ني  م�سلحة،��س���راء 

ا�سا�س انهم ت�سرينيون.
�كن���ا �جهن���ا ر�سال���ة للح���زب ج���اء فيها)ما مل 
يكن هناك موقف يوّحد قوى التغير �يحظى 
بتاأيي���د �سعبي، فاننا نق���رتح دعوة احلزب اىل 
ك���وادره بالت�سوي���ت ملر�سح���ني م�ستقل���ني من 
�ساأنه اأن ي�سعف من نف���وذ احزاب ال�سلطة يف 
الربمل���ان �ي�سه���م يف التغي���ر ل�سال���ح القوى 
التقدمية �الوطني���ة، اذ لي�س من املعقول ان ال 
يكون ب���ني 3500 مر�سحا من ه���و كفء ��سد 
الفا�سدي���ن،� بينه���م مر�سح���ون م���ن احل���زب 
ال�سيوع���ي الكرد�ستاين.!.�يبقى احلزب على 

موقفه من االن�سحاب املوثق ر�سميا.
�مع اخت���الف االأ�سباب فان قرار مقاطعة قوى 
تقدمي���ة ��طني���ة لالنتخاب���ات يلتق���ى عملي���ا 
باخلي���ار االأ�س���واأ ملالي���ني ا��سله���م ال�سع���ور 
باالأحب���اط الناج���م ع���ن ت���وايل اخليب���ات اىل 
حال���ة الياأ����س م���ن ا�س���الح احل���ال ،فاختار�ا 

امل�سارك���ة  ع���ن  بالع���ز�ف  الراحت���ني  اح���دى 
�سخطه���م  ان  يدرك���ون  باالنتخاب���ات،�ال 
�رف�سه���م لل�سلط���ة الت���ي اظطهدته���م �اذلتهم 
يحت���م عليهم امل�سارك���ة باالنتخاب���ات بو�سفها 
��سيل���ة التغي���ر الوحي���دة بع���د ان انعدم���ت 
امكانية ح�سول انقالب ع�سكري يطيح بحكام 
ا�ستفرد�ا بال�سلط���ة �الرث�ة،�حولوا الوطن 
خراب���ا �افق���ر�ا اهله م���ع انه يع���ّد �احدا من 

اغنى ع�سرة بلدان يف العامل.
�هن���اك اج���راء ق���د اتخذ م���ن �ساأن���ه ان يجعل 
اجواء 10 ت�سرين اف�سل م���ن �سابقاتها يتمثل 
باأن  قادة �ممثلي االأحزاب �القوى ال�سيا�سية 
�قعوا مد�ن���ة ل�»ال�سل���وك االنتخابي« ل�سمان 
جلمي���ع  الفر����س  �تكاف���وؤ  االق���رتاع  نزاه���ة 
اجلمهوري���ة  رئي����س  بح�س���ور  املر�سح���ني، 
م�سطف���ى  ال���وزراء  �رئي����س  �سال���ح  بره���م 
الكاظمي،�رئي����س �اأع�س���اء املفو�سية العليا 
امل�ستقلة لالنتخابات، �املمثلة اخلا�سة لالأمني 
الع���ام ل���الأمم املتح���دة يف الع���راق ،اعل���ن فيها 
اجلمي���ع التزامهم بتجن���ب ال�سراعات �زيادة 
الدعم اجلماه���ري للممار�سة االنتخابية التي 
��سفه���ا الكاظم���ي باأنها )�ثيق���ة �سمر يجب 
ان نلتزم بها(،فيما ��س���ف رئي�س اجلمهورية 
انتخابات 10 ت�سرين بانها مف�سلية �تاريخية 
�فر�س���ة ثمينة نحو حتقي���ق اال�سالح،�متفقا  
تاكي���د رئي�س���ة بعث���ة االحت���اد اال�رب���ي  م���ع 

ب�س���ر�رة تاأم���ني اأق�س���ى �سمان���ات النزاه���ة 
الإج���راء االنتخابات مع تاأمني ح���ق الت�سويت 
للناخب���ني ب���كل حرية �ب���ال قي���ود اأ� �سغوط 
اأ� تالع���ب لتكون خمرجاته���ا معربة بحق عن 
اإرادة العراقيني،م�سيفة باأن البعثة �ستبقى يف 
العراق لب�سعة اأ�سابيع بعد االنتخابات ملتابعة 
تط���ورات االنتخاب���ات �التحدي���ات املقبل���ة..

ما يعن���ي ان االأجواء املهي���اأة االآن لالأنتخابات 
هي غر تل���ك التي اعلنت فيه���ا املقاطعة،�سيما 
�ان الكاظمي اجرى حماكاة لالنتخابات �اكد 
عل���ى مفو�سي���ة االنتخابات ع���دم ال�سماح باي 
خطاأ،�ح���ذر املواطن���ني من �ع���ود �اغراءات 
املر�سح���ني الفا�سدين،�اأن���ه �س���ادق مب���ا يفعل 

الأنه مل ير�سح نف�سه لالأنتخابات.

  ختاما
يف  امل�سارك���ة  ع���ن  �العازف���ني  املقاطع���ني  ان 
االنتخاب���ات يعرف���ون ب���اأن الد�ست���ور ال يحدد 
ن�سب���ة مقبول���ة للت�سوي���ت، �يعت���رب النتائ���ج 
قانوني���ة حت���ى اذا كان���ت ن�سب���ة امل�ساركة %5 
.�يعرف���ون اي�س���ا ب���اأن مقاطع���ة االنتخاب���ات 
�الع���ز�ف عنه���ا ه���ي امني���ة الفا�سدين،الأنه���ا 
�ستوف���ر الفر�س���ة للمنتم���ني الح���زاب ال�سلطة 
لكنه���م  مر�سحيه���ا،  انتخ���اب  يف  �املنتفع���ني 
لالأ�س���ف ال يق���در�ن ك���م �سيمن���ح موقفه���م هذا  
�االنف���راد  الفا�سدي���ن  ا�ستب���داد  م���ن  املزي���د 
بال�سلط���ة �الرث�ة،�انه���م �سيوظفون فوزهم 
اعالمي���ا ��سعبي���ا بانه���م ف���از�ا جماهري���ا..

�بت�سخيم،��سي�سن���ون حمل���ة جتهيل جديدة 
�س���د م���ن ي�سمونها ) اح���زاب الكف���ر �الزندقة 
الع���راق ي�سر  �غوغائ���ي ت�سرين(..��سيبقى 
على �سكة املحا�س�سة �يدخل يف نفق املجهول 
م���ا مل تك���ن هن���اك ن�سب���ة م�سارك���ة عالي���ة يف 
االنتخابات حتدث تغيرا ي�سعف من غطر�سة 
�ا�ستب���داد اح���زاب ال�سلط���ة ،�ي�سهم بتحويل 
اال�س���الح  �سك���ة   نح���و  ال�سيا�سي���ة  العملي���ة 
�ا�ستع���ادة �ط���ن ميتل���ك كل املقوم���ات الت���ي 

جتعل اهله يعي�سون بكرامة �رفاهية.

مرت ت�شكيلة العراق االجتماعية 
بتغيرات �شيا�شية - اجتماعية 

كثيرةمتالزمة ومعار�شة �شيا�شية 
الأنظمة الحكم الملكية منها 
والجمهورية ال�شالكة لنهوج 

اإرهابية –ا�شتبدادية.
ا�شتنادا الى �شيا�شة االإرهاب 

والديكتاتورية تبنت االأحزاب 
الوطنية المعار�شة للنهوج 

اال�شتبدادية اأ�شاليبًا ن�شالية 
متنوعة في كفاحها المناه�ض 

للديكتاتورية واالإرهاب مرتكزة 
في كفاحهاعلى ت�شكيلة اجتماعية 

وبنى طبقية متغيرة.

- اعتم���ادا عل���ى تب���دالت بن���ى الت�سكيل���ة 
االجتماعية الطبقية نحا�ل التعر�س اىل 

�سماتها التاريخية �فق مراحل حمددة.
- بناء الد�لة العراقية �الوطنية العراقية
�طبقاته���ا  العراقي���ة  الد�ل���ة  ظه���رت   -
االجتماعي���ة مب�ساع���دة خارجي���ة ب�سب���ب 
�نتيج���ة  اال�ستعماري���ة  ال���د�ل  م�سال���ح 
لذل���ك اكت�س���ب الكف���اح املناه����س للهيمنة 
الكولونيالية �سمات �طنية – طبقيةحيث 

ت�سدرت الطبقة العامل���ة العراقية الكفاح 
الوطني –الدميقراطي املناه�س ل�سيا�سة 
�الق���وى  املتحالف���ة  الفرعي���ة  الطبق���ات 
الكولونيالية الوافدة �بهذا االإطار �سهدت 
املرحلة امللكية كرثة من النزاعات الوطنية 

املناه�سة لهيمنة القوى االأجنبية.
الكولونيالي���ة  ال�سيا�س���ة  --اأحدث���ت 
الت�سكيلة  يف  تغرات فكري���ة – �سيا�سية 
العراقي���ة االجتماعي���ة لعل اأهمه���ا تنامي 
الوطني���ة العراقي���ة امل�ستن���دة عل���ى ثالث 
ركائز اأ�سا�سي���ة اأ�لهما مناه�س���ة الهيمنة 
الكولونيالية �حتقيق اال�ستقالل الوطني، 
�ثانيهما العمل الوطني امل�سرتك لتحقيق 
االأهداف الوطنية،�ثالثهما ت�سدر الطبقة 
العاملة الكف���اح الوطني املناه�س للهيمنة 

الكولونيالية.
ان ال�سم���ات الكفاحي���ة اجلديدة املرتابطة 
الوطني���ة  احلركةال�سيا�سي���ة  �تط���ور 
الد�ل���ة  موؤ�س�س���ات  يف  �سداه���ا  �ج���دت 
منه���ا  �بالتحدي���د  النا�سئ���ة  العراقي���ة 
املوؤ�س�س���ة الع�سكرية التي متكنت من بناء 
ركائز ع�سكرية مناه�سة للهيمنة االجنبية 
متما�سي���ة �حركة االحتجاج ال�سعبية �ما 
نتج عنها من انت�سارثورة متوز الوطنية 
�ا�ستبدال �سبك���ة الهيمنة االأجنبية بد�لة 
�القيامباإج���راءات  الوطن���ي  اال�ستق���الل 
اقت�سادية – �سيا�سي���ة متما�سية �مطالب 

احلركة الوطنية.
الوطنية العراقية �الطائفية ال�سيا�سية 

�سعت ثورة مت���وز الوطنية اىل بناء د�لة 

عراقية تعتمد التوازنات الطائفية �تلبية 
الوطني���ة  الد�ل���ة  يف  التطلعاتالقومي���ة 
الوطني���ة  اإجراءاته���ا  ان  اال  اجلدي���دة 
منه���ا-  اأ�سا�سي���ة  بعقب���ات  ا�سطدم���ت 
البن���اء الطائف���ي للد�ل���ة العراقية،�منها 
الب���الد  �سلط���ة  عل���ى  اجلي����س  هيمن���ة 
الدميقراطي���ة  غي���اب  ال�سيا�سية،�منه���ا 

ال�سيا�سية.
البن���اء  اليهاع���ززت  امل�س���ار  العقب���ات  ان 

الطائفي للد�لة العراقية بناء على:
الطائفي���ة  الهيمن���ة  -ا�ستم���رار  )اأ( 
ال�سيا�سي���ة )ال�سنية( على الد�لة الوطنية 

�اأجهزتهاال�سيادية.
)ب( – توا�س���ل اق�ساء الطائفة ال�سيعية 

عن قيادة اأجهزة الد�لة ال�سيادية.
ديكتاتوري���ة  نه���وج  اعتم���اد  )ج( 

مناه�سةلالأحزاب الوطنية.
)د( -م�سان���دة املحي���ط الطائف���ي ل�سلط���ة 

الد�لة العراقية.

العوام���ل امل�س���ار اليه���ا حتكم���ت مب�سرة 
العراق ال�سيا�سية حيث اأ�سبحت �سلطات 
البالدال�سيا�سي���ة �االداري���ة حت���ت هيمنة 
طائفي���ة �سيا�سي���ة �سنية مب�سارك���ة ن�سبية 

للطائفة ال�سيعية.
التغرات االإقليمية �احلراك الطائفي

- اأحدث���ت ثورة اإيران االإ�سالمية تاأثرات 
كبرة على الطائفي���ة ال�سيعية يف العراق 
�د�ل اخللي���ج العربي متثل���ت يف ان�ساء 
�ملي�سي���ات  طائفي���ة  �سيا�سي���ة  اأح���زاب 
م�سلحة لغر�س حتقيق مطالبها ال�سيا�سية 
الطائفي���ة مدعوم���ة م���ن جمهوري���ة اإيران 

اال�سالمية.
- �سكل حتول بني���ة االأحزاب الوطنيةاىل 
اأح���زاب طائفي���ة مرحل���ة جدي���دة برتاجع 
الطائفي���ة  ل�سال���ح  العراقي���ة  الوطني���ة 
ال�سيا�س���ة �م���ا نت���ج ع���ن ذل���ك م���ن ظهور 
تياري���ن �سيا�سي���ني يف ت�سكيل���ة الع���راق 
ال�سيا�سي���ة متث���ال بالطائفي���ة ال�سيا�سي���ة 

�تيار الوطنية الدميقراطية. 
- االنق�سام الوطني الكبراأدى اىل �سيادة 
ر�ؤى �مفاهيم طائفية �سيا�سية �حتالفات 
اإقليمية -د�لية ف�سال عن تراجع م�سر�ع 

الوطنية العراقية.
الوطني���ة  �تف���كك  ال�سيا�س���ة  الطائفي���ة 

العراقية
- اأف�س���ى االحتالل االأمريك���ي للعراق اىل 
جت���ذر تياري احلرك���ة الوطني���ة العراقية 
تي���ار الوطني���ة الدميقراطي���ة التي ت�سعى 
اأحزاب���ه الوطني���ة اىلبناء �سلط���ة الد�لة 
الوطني���ة �تيار الطائفي���ة ال�سيا�سيةالذي 
يج���ري تكري�س���ه يف بناءاجه���زة الد�ل���ة 

ال�سيادية.
- انق�س���ام احلركة الوطني���ة العراقية اىل 
تياري���ن �سيا�سي���ني كبرين ج���اء متا�سيا 
�امليول اجلديدة للعوملة الراأ�سمالية التي 

ت�سرتك �الطائفية ال�سيا�سية ب� :
)اأ(- التنك���ر ملفهومي الوطني���ة �القومية 

التي تعتمده الراأ�سمالية الك�سموبولوتية 
�الطائفية ال�سيا�سية.

عل���ى  ال�سيا�سي���ة  الطائفي���ة  تعم���ل  )ب(- 
توزي���ع �سيادة الد�لة الوطنية على اأقاليم 
طائفي���ة تتحكم فيها ايديولوجية الفتا�ي 

�الطقو�س الدينية.
)ج(الراأ�سمالي���ة املعوملة ت�سعى اىل تفكيك 
الوطني���ة يف حما�ل���ة الأحلاقه���ا  الد�ل���ة 

مب�سار تطوراحتكاراتها الد�لية.
�العومل���ة  ال�سيا�سي���ة  الطائفي���ة   - )د( 
الراأ�سمالي���ة تهدف���ان اىل ا�سع���اف الد�لة 
عل���ى  ال�سيا�سي���ة  �الهيمن���ة  الوطني���ة 

�سيا�ستها الد�لية.
)ه( –ت���وؤدي كال الر�ؤيت���ني اىل االنق�س���ام 
�احلر�ب الطائفي���ة امل�ساندة من اخلارج 

الطائفي �الراأ�سمايل املعومل.
الوطنية العراقية �بناء الد�لة العراقية

�ت�سكيلته���ا  العراقي���ة  الد�ل���ة  عان���ت   -
االجتماعية م���ن �سراعات �سيا�سية كثرة 
�ما نت���ج عنها من ال�سعف �االنق�سام بني 
تياراته���ا االأ�سا�سي���ة االم���ر ال���ذي يتطلب 
املتما�س���ي  الدميقراط���ي  بنائه���ا  اإع���ادة 
ت�سكيلته���ا  �طوائ���ف  طبق���ات  �م�سال���ح 

االجتماعية.
بناء الد�ل���ة الدميقراطي يتالزم �اعتماد 
الوطنية العراقي���ة �ركائزها ال�سيا�سية - 

االجتماعيةاملتمثلة ب� :
اأ�ال � بن���اء الد�ل���ة العراقية عل���ى اأ�سا�س 
الوح���دة الوطنية املرتك���زة على ال�سرعية 
الدميقراطي���ة �علني���ة العم���ل ال�سيا�س���ي 

لالأحزاب �القوى الوطنية.
ثاني���ا- اإعتم���اد ال�سكل الف���درايل يف بناء 
الد�ل���ة الوطني���ة به���دف ت���وازن م�سالح 
اأقوامه���ا �اأقلياته���ا املتعاي�س���ة يف الد�لة 

العراقية.
ثالثا– بن���اء ت�سكيلة الع���راق االجتماعية 
طبقاته���ا  م�سال���ح  ت���وازن  اأ�سا����س  عل���ى 
طبقاته���ا  م�سال���ح  �تلبي���ة  االجتماعي���ة 

الفقرة.
رابع���ا ً– اإعتماد االأح���زاب ال�سيا�سية على 
برام���ج اقت�سادية-اجتماعي���ة ت�ستند اىل 
الطوائ���ف  ب���ني  �التاأخ���ي  الدميقراطي���ة 

الدينية �احرتام �سعائرها العقائدية.
خام�سا– الرتكيز عل���ى الوطنية العراقية 
�حما�س���رة ميول التبعية للخارج املعومل 

ا� اجلوار الطائفي.
�ساد�س���ًا- اال�سطفاف مع ال���د�ل الوطنية 

املناه�سة للتبعية �االحلاق �التهمي�س.
�سابع���ًا– بناء عالق���ات د�لي���ة – اإقليمية 
عل���ى قاع���دة اح���رتام امل�سال���ح الوطني���ة 

�التنمية �التطور االجتماعي.
ان املو�سوع���ات ال�سيا�سية– االقت�سادية 
امل�س���ار اليها من �ساأنها جع���ل العراق بلدًا 
 - االجتماعي���ة  بنيت���ه  بتط���ور  متحكم���ا 
ال�سيا�سي���ة �فاع���ال يف العالق���ات الد�لية 
م�ستندا يف تطوره على الوطنية العراقية 
االجتماعي���ة  طبقات���ه  لفعالي���ة  ال�سامن���ة 
�طوائف���ه املذهبي���ة، قادرًا عل���ى مناه�سة 
تعتمده���ا  الت���ي  �التهمي����س  التبعي���ة 

الراأ�سمالية املعوملة يف عالقاتها الد�لية.

بالن�سب���ة الأ�سح���اب راأ����س امل���ال الرئي�سي���ني ، 
كان���ت »جائح���ة كوفي���د -19« ذريع���ة مثالي���ة 
�كب����س ف���داء القت�ساد عفا علي���ه الزمن ب�سبب 
منطق���ه �ديناميكيات���ه اجلوهري���ة. لق���د كانت 
جائح���ة كوفي���د-19 غط���اء منا�س���ب للت�س���رت 
عل���ى التده���ور االقت�س���ادي العامل���ي امل�ستم���ر 
م���ن »جائح���ة  قب���ل �ق���ت طوي���ل  ب���داأ  ال���ذي 
كوفي���د-19«. من االأ�سهل اإلقاء اللوم على ف�سل 
النظ���ام االقت�سادي يف الظ���ر�ف املخففة على 
العوام���ل اخلارجي���ة مث���ل الفر��س ب���داًل من 
العوام���ل الداخلية للنظ���ام االقت�س���ادي الذي 
عف���ا علي���ه الزمن. ه���ذا �سحيح ب�س���كل خا�س 
نظ���رًا لل�سل�سل���ة الت���ي ال تنتهي م���ن متغرات 
الفر��سات التي ت�ستم���ر يف الظهور. بعبارة 
اأخ���رى، �ست�ستمر امل�ساكل االقت�سادية العميقة 

�تتفاقم يف االأ�سهر �ال�سنوات املقبلة.
االقت�س���ادي  النظ���ام  اأن  املع���ر�ف  م���ن 
الراأ�سمايل مير باأزم���ات ال نهاية لها، “طفرات 
 ، �”ت�سحيح���ات”   ، رك���ود  �انهي���ارات”، 
�ك�س���اد. اال�ستقرار �االأم���ن �الوئام �ال�سالم 
�االزده���ار للجمي���ع غائب���ة يف ظل نظ���ام عفا 
علي���ه الزم���ن. من امل�ستحي���ل ملثل ه���ذا النظام 
االقت�سادي اأن يتط���ور بطريقة متوازنة حيث 
تعمل جميع القطاعات بطريقة تكييف متبادلة 
�ال يتم ت�سويهها ط���وال الوقت، يعني االإنتاج 

الب�ساعي املتقدم عدم �جود �حدة يف االإنتاج 
�اال�ستهالك، �ال تنظيم �اع لالقت�ساد ل�سالح 
املجتمع �اأفراده. �اإن بناء االأمة احلديث غر 

ممكن يف ظل هذه الظر�ف.
اإن الفك���رة القائلة ب���اأن ال�سيا�سي���ني ��سانعي 
ال�سيا�سات املتمركزين حول راأ�س املال ميكنهم 
اأ� �سيعمل���ون عل���ى اإ�س���الح االأم���ور هي فكرة 
غ���ر منطقي���ة. مل يت���م ح���ل اأية م�س���اكل كبرة 
من���ذ عق���ود. كل يوم هن���اك تقاري���ر جديدة عن 
م���دى تدهور االأ��س���اع يف الداخل �اخلارج. 
�تنت�سر البطالة ، �العمالة الناق�سة ، �الديون 

، �الفقر ، �عدم امل�سا�اة يف ظل الراأ�سمالية.
اإن املزي���د م���ن التطعيم���ات االإلزامي���ة لن حتل 
الف�س���ل االقت�سادي مبق���دار قي���د ذرة �احدة: 
فقد جتعل االأمور ت�س���ر نحو االأ�سواأ. كل هذا 
يحدث عل���ى الرغم من �اق���ع اأن مئات املاليني 
من النا�س قد مت تطعيمهم. فلم تعمل اللقاحات 
بب�ساطة عل���ى “ا�ستقرار االقت�ساد”. �ال يزال 

االقت�ساد متفا�تًا �م�سوهًا من نواٍح عديدة.
االأغنياء �ممثلوهم ال�سيا�سيون �االإعالميون 
االأزم���ة  م���ن  خم���رج  اإيج���اد  ي�ستطيع���ون  ال 
ع���ام  اأزم���ة  اأب���دًا  فه���م مل يتخط���وا  احلالي���ة. 

2008 اأ� اآث���ار االأزم���ات ال�سابقة. ف�سيا�ساتهم 
�اأجنداتهم جتعل االأم���ور اأ�سواأ. �حتى لو مت 
تطعي���م كل فرد على هذا الكوكب 11 مرة ، فاإن 
التده���ور االقت�سادي �االجتماع���ي �سي�ستمر. 
حتى االآن، مل يوؤد اأي ق���در من ال�سيا�سة املالية 
اأ� النقدي���ة اإىل ا�ستق���رار االقت�س���اد �جعل���ه 
يعم���ل ل�سال���ح اجلميع. بداًل من ذل���ك ، ي�ستمر 
االقت�س���اد يف الرتن���ح م���ن م�سكل���ة اإىل اأخرى 
�م���ن اأزم���ة اإىل اأخرى بينم���ا ي���زداد االأغنياء 
ثراء �ي���رتك اجلميع مع �سع���ور بالغرق حول 
م���ا ينتظرن���ا يف امل�ستقب���ل. املو�س���وع امله���م 
االآن ه���و الت�سخم اجلام���ح. اإذ ي�ستمر ارتفاع 
اأ�سعار الع�سرات من املنتجات �العنا�سر )مثل 
الطعام �الغ���از �ال�سكن �ال�سيارات( يف حني 
اأن االأج���ور �الر�اتب راك���دة اأ� متخلفة، مما 
يعن���ي اأن الغالبية بب�ساطة ال تنعم باأي حت�سن 

يف اأ��ساعها.
�على نف�س القدر من اخلطورة يف هذا ال�سياق 
املت�س���دع �غر امل�ستقر، فاإن التناق�سات التي 
تن�س���اأ م���ن ع���دم رغب���ة �ع���دم ق���درة االأغنياء 
�د�لهم على حل اأية م�ساكل. مثل هذا الو�سع 
بالن�سب���ة  اأ�س���واأ  الواق���ع  االأم���ور يف  يجع���ل 
لقطاعات كبرة من االأغنياء اأنف�سهم. �بعبارة 
اأخ���رى، يعمل االأثري���اء ب�س���كل متزايد بطرق 
تخرب ال���ذات الأنهم ق�س���ر� النظر �ج�سعني 

�اأنانيني. �ه���ذا بد�ره ي���وؤدي اإىل املزيد من 
الن�س���اط التدمري �يجل���ب املاآ�سي لعدد اأكرب 
من النا�س. �ال ت�ستطيع االإن�سانية حتمل مثل 

هذه الفو�سى �العنف.
حل���ل امل�س���اكل الت���ي يع���اين منه���ا االقت�ساد، 
�كذل���ك االأزم���ة ال�سحية الت���ي نواجهها جراء 
يت���وىل  اأن  ال�س���ر�ري  م���ن   ، كوفي���د-19 
النا�س اأنف�سه���م اإدارة جميع �س���وؤ�ن املجتمع 
�يقرر�نه���ا �يوجهونه���ا. �يج���ب اأن يتوىل 
ال�سلط���ة اأ�لئ���ك الذين لديهم بالفع���ل ا�ستثمار 
يف م�ستقب���ل م�س���رق، االأفراد الذي���ن ينتجون 
املجتم���ع.  الإدارة  الالزم���ة  ال���رث�ة  بالفع���ل 
�ه���ذا يعن���ي اإنه���اء جمي���ع اأن���واع خمططات 
الدف���ع لالأثرياء )على �سبي���ل املثال، “ال�سراكة 
ب���ني القطاع���ني الع���ام �اخلا����س”( �القي���ام 
با�ستثم���ارات كبرة يف الربام���ج االجتماعية 
بداًل من ذل���ك. لقد اأثبت االأثري���اء �اأن�سارهم، 
�خا�س���ة اأحزابهم ال�سيا�سية، م���رارًا �تكرارًا 
اأنهم غر قادرين �غر راغبني يف حل امل�ساكل 
اخلط���رة، ال �سيم���ا بطريقة هادف���ة �نهائية. 
ميكن اأن يبتكر�ا هنا �هناك �سمادات �سريعة 
ق�س���رة االأج���ل توف���ر للبع�س راح���ة موؤقتة، 
لكنه���م ل���ن يتخ���ذ�ا اأي اإجراء الإنه���اء تهمي�س 
النا����س �تولي���د ترتيبات م�ستدام���ة حمورها 

االإن�سان

العدد )5031( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - االحد )26( ايلول  2021آراء وافكار
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

 د. اأثري ناظم اجلا�شور

 د.قا�شم ح�شني �شالح

 د. �شوقي التل

 لطفي حامت

اإىل  امللكية  من  التغير  حتركات  العربية  املنطقة  �سهدت  ان  منذ 
التحول  �عمليات  تلك  ا�  الد�لة  هذه  ا�ستقالل  �اإعالن  اجلمهورية 
اال�ستعمار  من  با�ستقاللها  �املطالبة  �م�سمونه  النظام  �سكل  يف 
�الدعوة لل�سيادة ��حدة القرار مر�رًا بال�سعارات الوحد�ية التي 
من  حاالت  اللحظة  لغاية  املنطقة  تر  مل  حولها،  اجلماهر  جمعت 
اال�ستقرار اإال ما ندر الذي يدل على ان التغيرات التي ح�سلت منذ 
ذلك التاريخ �سارت �فق طرق متعرجة قراراتها لطاملا اغتزلت بخ�س 
احلكم  تقلد  التي  العربية  احلكومات  كل  �جماعته،  �حزبه  القائد 
تر�سيخ  على  �ساعدت  انها  حتى  �التحدي  املوؤامرة  ثنائية  عا�ست 
هاتني املفردتني يف العقل اجلمعي العربي الذي �سار خلف طموحات 
هذه احلكومات املتمثلة ب�سخو�سها )هرم ال�سلطة(، �سيما �ان هذه 
العربي  املواطن  ان  لدرجة  احالمها  �سقوف  ت�ساعدت  احلكومات 
�القومية  الوحدة  �سعارات  �سراب  خلف  ��سار  احللم  غادر  قد  كان 
البلد  لهذا  هناك  �اخر  هنا  اجناز  يكون  قد  املنقذ،  الواحد  �الرجل 
ا� ذاك لكن املواطن مل يلم�س �سوى اأنظمة حكم دكتاتورية �سموليه 
املتوفرة  �االأ�ساليب  الطرق  ب�ستى  ��سلطانها  حكمها  لتعزيز  ت�سعى 
بلدانهم  تكون  ان  على  )احلكومات(  اي�سًا  عملت  ان  بعد  �املبتكرة، 
م�سرحًا لكل االأن�سطة الغر عقالنية التي انتجت جمتمعات متهالكة 

مك�سورة. 
داأبت هذه احلكومات �ا�سرت على انها ��سعوبها تتعر�س ملوؤامرة 
كبرة من الداخل �اخلارج حتديدًا اخلارج االإقليمي �الد�يل اللذان 
العربي  من  جتعل  خاللها  من  التي  العربية  امل�ساريع  ي�ستهدفان 
ان كل  الب�سري، �احلقيقة  املتفوق عل كل عنا�سر اجلن�س  العن�سر 
بها هذه احلكومات هي م�ساريع تعزيز  تنادي  التي كانت  امل�ساريع 
الداخلية  املنقطة بجملة من احلر�ب  اغرقت  بالتايل  �سلطة �نفوذ، 
�اخلارجية التي كانت �سعاراتها اكرب من حجم الفعل ذاته )احلرب(، 
امللهم  الكبر  القومي  القائد  ليبقى  اأرا�سيها  املنطقة  تفقد  �تدريجيًا 
هو الناهي االآمر، فلم تتوانى هذه احلكومات من تق�سيم املجتمعات 
العربي  املجتمع  تفتيت  على  �ساعدت  مما  �االنتماء  التفكر  ح�سب 
ح�سب امليول �االجتاهات لتخلق جبهات داخلية حتا�ل من خاللها 
حماربة كل االأفكار التي تعرت�س على �سيا�ساتها، اإىل جانب املوؤامرة 
الغربية التي ترى باملنطقة العربية هي املنطقة االأهم يف هذا العامل، 
بهذه الطريقة حا�لت احلكومات ان جُتهل العقل االجتماعي العربي 
للو�سول ملبتغاها �يف �سبيل ان ت�ستمر باجللو�س على را�س ال�سلطة 

يف هذه البلدان.
امل�سكلة االأخرى انها �ساهمت يف تر�سيخ ثقافة حتويل الف�سل اإىل ازمة 
االعرتا�سات  منها �سراعًا كبرًا �على خمتلف اجلبهات، كل  تخلق 
ا�  معار�سة  حزبية  ا�  فردية  كانت  �سواء  الداخل  من  تنبع  التي 
�ا�ستقراره،  النظام  على  باملوؤامرة  احلاكمة  ال�سلطة  تربطها  نقابية 
القابع  الرقعة اخل�سراء  �كل حتدي خارجي يتم ربطه موؤامرة عل 
عليها �سعب امل�سرتكات �الوحدة، لكن الواقع يعك�س مدى عدم قدرة 
قيا�سًا مبا  ال�سيء  النهو�س ب�سعوبها �بواقها  هذه احلكومات على 
كانت تعي�س يف ال�سابق، �بعد التغير الذي ح�سل يف بع�س هذه 
تعي�س احلكومات  تزال  انقالب ال  ا�  �سواء من خالل ثورة  البلدان 
اجلديدة ذات الكابو�س �تتعامل مع االحداث بذات االأد�ات لكن متت 
اإ�سافة مفردة ازالم النظام، �ما ح�سل يف ال�سودان جراء االنقالب 
احلايل الذي �دهت اأ�سابع االتهام فيه اإىل ازالم النظام �حتى لغاية 
العربي،  الربيع  جراء  من  التغير  د�ل  �بع�س  العراق  يف  اليوم 
�ال  الد�لة  اإدارة  يف  بف�سلها  االعرتاف  تقبل  ال  احلكومات  هذه  كل 
يف  �الرتهل  �التف�سخ  احلا�سل  اخللل  حجم  عن  باالإف�ساح  تقبل 
العربية  احلكومات  تواجهه  حتدي  �كل  ازمة  فكل  لذلك  املوؤ�س�سات 

�ستكون احلجة اما املوؤامرة اخلارجية ا� التخاذل الداخلي. 

احلكومات العربية وعقدة 
الداخل واخلارج

الطائفية ال�سيا�سية والوطنية العراقية

مقاطعة االنتخابات والعزوف عنها ..اأمنية الفا�سدين

مل ينجم االنهيار االقت�سادي عن COVID-19، ولن يتح�سن االقت�ساد باللقاحات
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 لطفية الدليمي
قناديل

اللغ���ة اأالعي���ب ذهني���ة. لي�س هذا اكت�ش���افًا جدي���دًا. اإنه جوهر فل�ش���فة 
فتغن�شتاين الذي يو�ش���ُف باأكرب عقل فل�شفي يف القرن الع�شرين. ثمة 
تداخ���ل بني الهيكل اللغوي وطريقة روؤيتنا للعامل، وهذا ماك�شفت عنه 
الفل�شف���ة التحليلية الت���ي و�شعت حدودًا ملا ميكنن���ا معرفته يف نطاق 
تعاملن���ا اللغوي. التحليل اللغ���وي هنا م�شمار حّفزت���ه ذائقة فل�شفية 

قادها فال�شفة كبار من اأمثال را�شل وفتغن�شتاين.
املدار����س الفكرية التي تعاملت مع اللغة العربية اتخذت منحًى خمالفًا 
عندم���ا اأعلت �شاأن الدر�س اجلديل الفقه���ي وعك�شته يف م�شمار اللغة؛ 
فن�ش���اأت لدينا اأالعيب من نوع اآخر غ���ر اأالعيب فتغن�شتاين، و�شارت 
املرت�شم���ات احلروفية ه���ي ميدان اللع���ب االأكرب: كيف ُتر�َش���ُم الهمزة 
مثاًل. باخت�شار: �شارت اأالعيبنا اللغوية �شكالنية لي�س لها من اأ�شا�س 
فل�شف���ي �ش���وى املماحكة الت���ي تتقم�س مقاي�ش���ًة اأر�شطوي���ة تقليدية، 
وحتف���ل املج���ادالت ب���ني املدر�شت���ني النحويت���ني الب�شري���ة والكوفية 

باأمثلة عديدة يف هذا امليدان. 
 الباأ����س م���ن روؤي���ة )مت�ش���ددة(  جت���اه اللغ���ة العربي���ة تنبع م���ن روح 
عا�شق���ة للغ���ة العربي���ة وجمالياته���ا ومتّيم���ة باأ�شولياته���ا النحوي���ة 
ال�شارم���ة كم���ا اأفعل يف تعامل���ي معها؛ لكن البّد من �ش���رورة املوازنة 
ب���ني حالتني: حالة الرخاوة املائعة التي يتعامل بها البع�س مع قواعد 
اللغ���ة العربية، وحال���ة االأ�شولية النحوية التي ق���د تدفع البع�س اإىل 
النفور من اللغة العربي���ة واللجوء اىل لغة اأخرى للتعبر عن اأفكاره، 
واإذا ماو�شعن���ا يف ح�شبانن���ا حالة التدهور الفك���ري الراهن وتراجع 
منا�شيب القراءة ف�شيكون لزامًا علينا املوازنة بني متطلبات ال�شرامة 
الواجبة م���ع بع�س ليونة م�شتوجبة يف التفا�شي���ل النحوية ال�شكلية 
وبخا�ش���ة مايتعّلق بر�شم الهم���زة التي يعاين منه���ا الطلبة وكثرون 
�شواهم،ونح���ن نعل���م اأن لي����س م���ن قواع���د متف���ق عليها يف ه���ذا لدى 

املدر�شتني النحويتني.    
كتب���ُت قب���ل ح���وايل �شنت���ني اأو ثالث ع���ن تي�ش���ر اللغ���ة العربية على 
م�شت���وى النحو واالأدبي���ات املتداولة، واأظّن اأن ق���درًا من التي�شر يف 
�ش���ورة ر�ش���م الكلم���ات ينبغي اأن يك���ون باعثًا لقدر م���ن الَو�َشطية يف 
التعام���ل النحوي، ولعّلنا نع���رف اأّن هذه الهم���زة  اللعوب هي م�شدر 
خالفات كبرة بني املدار�س النحوية؛ اإذ تتبدل بني ق�شر وو�شل ومد، 
ومكتوب���ة عل���ى االألف اأو ال���واو اأو االألف املق�ش���ورة اأو الياء، ثم جاء 
علين���ا البع�س يكتب التنوين قب���ل حرف االألف االأخر، وهو يقّعُد هذا 
االأم���ر مبقاي�شة �شارمة، ول�شُت اأرى يف هذه  االأمور �شوى مباراة يف 
تنف���ر ال�شب���اب واليافعني من القراءة اجلادة الت���ي اأ�شبحت ميادينها 

ت�شيق يوما بعد اآخر.
لنك���ن واقعي���ني مب���ا الي�ش���يء اإىل جماليات اللغ���ة العربي���ة، ولنعتمد 
معي���ارًا اإجرائي���ًا: ك���م مّن���ا م���ن يعتم���ُد كتابة هم���زة الو�ش���ل والقطع 
وامل���ّد  وهو يكت���ب على حا�شوب���ه حتى ل���و كان كاتبًا اأملعي���ا؟ خال�شة 
القول:علين���ا يف ع�شر ال���ذكاء اال�شطناعي اأن نتج���اوز ا�شطرارا عن 
الكث���ر م���ن ال�شكلي���ات الكتابي���ة ل�شالح ن���وع خوارزمي م���ن الكتابة 
املب�ّشط���ة، ول�شن���ا مرغمني اأن نكون اأحفادًا خمل�ش���ني ملدر�شة الب�شرة 
اأو الكوف���ة واأ�شاطينه���ا )الب�ش���ري اأو الك�شائ���ي( اإال يف ح���دود الفكر 
ومتفّرعاته، ولي�س �ش���رًا اأن واحدًا من اأ�شباب �شيوع اللغة االنكليزية 
وهيمنته���ا ه���و خلوها من التفا�شي���ل االإعرابية املعق���دة وركونها اإىل 
الب�شاط���ة ال�شكلية والعملية؛ اإذ حتى ح���روف االنكليزية فيها نوع من 
التناظ���ر الذي يري���ح الب�شر وهو ماالجند له نظ���رًا يف العربية التي 

�شارت مباراة بني احلروفيني.
اأحت���دث به���ذا واأن���ا عا�شق���ة متيمة للغ���ة العربي���ة واأفانينه���ا البالغية 
العظيم���ة؛ لك���ّن ه���ذا الع�شق الينبغ���ي اأن يحرف وجه���ة نظرنا �شوب 
م�شائ���ل فرعي���ة �شتعدُّ اأقرب اإىل نزهات بريئ���ة باملقارنة مع )البالوي( 
النحوي���ة والتعبري���ة والبالغي���ة املكروهة حتى مبقايي����س ال�شروط 
املعقلن���ة واملخفف���ة الت���ي اأعمل���ت فيه���ا �ش���روط التي�ش���ر والتحبي���ب 

والتقريب اأق�شى مابو�شعها. 

كم كابدنا من هذه الهمزات !!

كتبُت قبل حوالي �صنتين اأو ثالث عن تي�صير 
اللغة العربية على م�صتوى النحو والأدبيات 

المتداولة، واأظّن اأن قدراً من التي�صير في 
�صورة ر�صم الكلمات ينبغي اأن يكون باعثًا 

لقدر من الَو�َصطية في التعامل النحوي، ولعّلنا 
نعرف اأّن هذه الهمزة  اللعوب هي م�صدر 
خالفات كبيرة بين المدار�س النحوية؛

املو�شيق����ى  م�شطل����ح  يومي����ًا  علين����ا  ي����ردد 
الكال�شيكي����ة، وكلن����ا نع����رف اإن����ه ي�شم����ل اأمن����اط 
خمتلفة تعود لف����رات تاريخية خمتلفة. لكن ملاذا 
نفع����ل ذلك؟ بب�شاطة الأنن����ا ال منتلك م�شطلحًا اآخر 
اأف�شل من هذا. ال ميك����ن اإطالق ت�شمية املو�شيقى 
اجل����ادة عليها، فهذا ا�شتخف����اف باالأنواع االأخرى 
من املو�شيقى، وحتى م�شطلح املو�شيقى العاملية 
ال����ذي حب����ذه الفنانان با�ش����م حنا بطر�����س ومنذر 
جمي����ل حاف����ظ عن����د تق����دمي برناجمهم����ا الراق����ي 
يف تلفزي����ون بغ����داد اأوا�ش����ط ال�شبعين����ات ق����د ال 
يف����ي بالغر�س، فه����و اليوم ي�شتعم����ل للداللة على 
مو�شيقى ال�شع����وب. تو�شيع ا�شتخ����دام م�شطلح 
املو�شيق����ى الكال�شيكية وتعميم����ه على كل مراحل 
واأ�ش����كال املو�شيق����ى االأوروبي����ة لتمييزه����ا ع����ن 
اأنواع املو�شيق����ى الفولكلورية واملحلية باأنواعها 
واملو�شيق����ى ال�شعبية )مبعن����ى الرفيهية( مل يكن 

دون اأ�شا�س.
ت�شمى املو�شيقى التي ازدهرت يف اأوروبا )ب�شكل 
خا�س يف فيينا واالمرباطورية النم�شاوية( بني 
ح����وايل 1750 – 1830 باملو�شيقى الكال�شيكية، 
بت�شمي����ة اأخرى مدر�شة فيينا، وه����ي الفرة التي 
ترتبط بن�شاط هايدن )1732 – 1809( بالدرجة 
االأوىل، وكذل����ك ب�ش����كل وثيق باإب����داع موت�شارت 
)1756 – 1791( وبيتهوف����ن )1770 – 1827( 
ال����ذي عا�����س حيات����ه االبداعي����ة يف فيين����ا. ه����ذه 
الف����رة احلا�شم����ة م����ن تاري����خ املو�شيق����ى جلبت 
نقل����ة نوعي����ة يف طبيع����ة املو�شيق����ى االأوربية من 
ع����دة ن����واٍح. فق����د و�شل����ت العدي����د م����ن الظواهر 

املو�شيقي����ة الكمال خالل تلك الف����رة، ينطبق هذا 
عل����ى ال�ش����كل وامل�شمون عل����ى ال�ش����واء. فقد بلغ 
�ش����كل ال�شوناتا على ي����د هايدن القم����ة، من خالل 
تثبيت خمطط: متهي����د - عر�س - تفاعل – اإعادة 
العر�س – اخلتام )ك����ودا(. ا�شتعمل هايدن �شكل 
ال�شوناتا يف احلركات االأوىل للعديد من االأ�شكال 
املو�شيقي����ة امل�شتعمل����ة يف مو�شيقى احلجرة مثل 
ال�شوناتا الرباعية الوترية، وطّبق هذا االأمر على 
ال�شيمفوني����ة والكون�شرتو وغره����ا من االأ�شكال 
ت����زال  ال  االإجن����ازات  ه����ذه  كل  االأورك�شرالي����ة. 
ت�ش����كل اأ�ش�س املو�شيقى اإىل حد بعيد حتى اليوم. 
لهذا يعد هايدن اأبًا للرباعي الوتري، وال�شوناتا، 

وال�شيمفونية.
من ناحية اأخ����رى اأخذت الفرق����ة املو�شيقية �شكاًل 
وا�شح����ًا بع����د جت����ارب طويل����ة ق����ام به����ا هاي����دن 
وطبقه����ا عل����ى فرقت����ه عن����د االأم����ر اأ�شره����ازي. 
ال�شيمفوني����ة  الفرق����ة  ت�شم����ى  الفرق����ة  اأ�شبح����ت 
الكال�شيكية وتتاألف من اأق�شام حمددة هي اأق�شام 
الكمان االأول والكم����ان الثاين والفيوال )برات�شا( 
والت�شيلو والكونرابا�س )دبل بيز( )الوتريات( 
والفلوت واالأوب����و والبا�شون )فاغ����وت( والحقًا 
الكالريني����ت )الهوائي����ات( ث����م اأق�ش����ام الرومبت 
واله����ورن والرومب����ون والتوب����ا )النحا�شيات( 

واأخرًا ق�شم االإيقاع. 
االأدوات  ن����وع  عل����ى  يتوق����ف  مل  التط����ور  لك����ن 
منه����ا  تت�ش����كل  الت����ي  واالأدوات  املو�شيقي����ة 
االأورك�شرا، بل على عدده����ا اأي�شًا، فهناك اأنواع 
منها: ثنائي����ة وثالثية ورباعية وهذه التق�شيمات 
ترتب����ط بع����دد اأدوات كل ق�شم م����ن اأق�شامها ن�شبة 
اإىل ع����دد اأدوات الهوائي����ات، اإن كان����ت اأداتني اأو 
ثالثة اأو اأربعة يف كل ق�شم، فيجري تعزيز اق�شام 

الوتري����ات بع����دد اإ�ش����ايف م����ن العازف����ني بن�ش����ب 
حم����ددة. الغاي����ة هن����ا هي احل�ش����ول عل����ى تاأثر 

�شوتي )اأكو�شتي( متوازن وجميل.
اأما اإذا انتقلنا اإىل املحتوى االجتماعي من ناحية 
ثالث����ة، فق����د ارتبط����ت الف����رة الكال�شيكي����ة بنمو 
وتعاظ����م تاأث����ر الفك����ر التنويري وظه����ور الدولة 
الربجوازي����ة "القومي����ة" وفك ارتب����اط ال�شيا�شة 
نح����و  والنزع����ة  )العلماني����ة(  بالدي����ن  واحلك����م 
احرام احلريات )ال�شخ�شية الفردية والدينية(. 
وبالطب����ع يحل����و لالأوروبيني ا�شتخ����دام م�شطلح 
الكال�شيكي����ة للدالل����ة على احل�ش����ارة اليونانية – 
الرومانية التي احتلت اأ�شاطرها موقعًا مهما يف 

اخليال الفني منذ ع�شر النه�شة.

لماذا المو�سيقى الكال�سيكية؟

ناجح املعموري 

مل تختلف رواية طاطران للقا�س 
عبد ال�صتار نا�صر عن غريها من 

الروايات العربية التي عا�صت الآخر 
وكتبت عنه وحتمًا كان التباين 

وا�صحًا يف مدى معرفة الآخر 
واإدراك مغزى العالقة بني ال�صرق 

والغرب .

ونتيج���ة  حتم���ي  ام���ر  االآخ���ر  ومتثي���ل   
ه���و  الغ���رب  وكان   . للتعاي����س  طبيعي���ة 
االأ�شب���ق يف اكت�ش���اف ال�ش���رق ومتثيل���ه 
مدفوع���ًا بعديد من االأ�شب���اب التي مل تكن 
بريئ���ة . ول���ذا اق���رح الغ���رب موؤ�ش�شات 
اال�شت�ش���راق  جم���ال  يف  للن�ش���اط  كامل���ة 
الذي خ�شع للق�شدية بالتعامل مع ال�شرق 
واأ�شاط���ره والن�ش���اء في���ه و�شحريات���ه . 
واأ�شارت الدرا�شات املعنية بالكولونيالية 
اىل اأن حو�س املتو�شط هو املكان االأجنح 
لدرا�ش���ة العالق���ات ب���ني ال�ش���رق والغرب 
والع�شور القدمية ه���ي التي ت�شكل مركز 
االنط���الق االلزام���ي . ويف ه���ذه املنطق���ة 
يتقاط���ع املختلف بالواقع تقاطع���ًا ل�شيقًا 

كم���ا ق���ال تي���ربي هنت�س ال���ذي اأك���د على 
ت�ش���ورات  يف  حا�ش���رة  اال�شط���ورة  اأن 
الغ���رب لل�شرق ولكن كي���ف تتمف�شل هذه 
اال�شطورة املوؤ�ش�شة للت�شاد �شرق / غرب 
؟ ب���اأي �شكل مازالت ظاه���رة حتى اأيامنا ؟ 
كي���ف توؤ�شر على روؤي���ة الغارب املعا�شرة 
لل�شرق وبخا�شة روؤية ال�شرق املتو�شطي 
؟ الن عامل املتو�شط هو الذي متت فيه بني 
م���ا ي�شمى الي���وم بالغرب والع���امل الثالث 
، اط���ول اعم���ق خمالط���ة ، ان���ه احلو����س 
ال���ذي �شنعت فيه خمتل���ف الغرب متورط 
بال�شرق كم���ا قال هنت�س مثلما هو نق�شيه 
، لكن���ه يخ�شى من ح���ني اىل اخر ان يكون 

ازدهاره هو مرتبطًا به .
ا�ش���ار القا�س عبد ال�شت���ار نا�شر اىل عدد 
من التج���ارب العربية التي حاولت متثيل 
الغ���رب بوعي ومعرفة خمتلفة بني كل من 
�شهي���ل ادري�س وتوفي���ق احلكيم والطيب 
�شالح وعبد احلكي���م قا�شم ، وحتما هناك 
الكثر من التجارب يف هذا املجال ، ولعل 
جترب���ة عب���د ال�شت���ار نا�ش���ر ه���ي احدى 
التجارب ال�شردية املتاأخرة والتي حاولت 
متثي���ل الغرب ور�ش���م تو�شيفات لل�شرقي 
املثق���ف عن االخ���ر . وتع���ال عب���د ال�شتار 
نا�ش���ر مع ه���ذه الثنائية بو�شفه���ا ا�شئلة 
احل�ش���ارات ، حت���ى يتمك���ن م���ن تق���دمي 
اجل���واب ال�ش���روري وامله���م ، وت�شتحق 
رواي���ة الطاط���ران اهتمام���ًا الأنه���ا قدم���ت 
ال�شاب العراقي حمم���ود عي�شى باعتباره 

بطاًل فحاًل اقتحم الغ���رب ، مزودًا بجماله 
وذكورت���ه وطاقت���ه املوروثة م���ن العائلة 
واي�ش���ا م���ن الطاط���ران حي���ث ال�شيخ او 
الط���وق املط���ارد للن�ش���وة وق���د تذكره يف 
اللحظ���ة الت���ي يتج���ه فيه���ا نح���و ال�شمال 
حيث ايقن حممود ) العامل لي�س ما ظننت 
، مل يك���ن اب���دًا كم���ا تخيلت���ه يف �شب���اي ، 
ل�ش���ت افه���م ال�شبب ال���ذي ارغمن���ي �� وانا 
اق�شى �شوب املجهول �� ملاذا تذكرت » ابو 
الط���وق » ج���اء اىل ذاكرت���ي ، وانا احدق 
اىل تلك ال�شق���راء مت�شك بني يديها غيتارًا 
وتغن���ي ����س27// مل ي�شتح�ش���ر ال�شاب 
غ���ر �ش���ورة ال�شي���خ » ابو الط���وق » الأنه 
رمز ذكوري �شاغ���ت احلكايات كارزميته 
و�شط حي الطاطران ) الذي ال يزيد طوله 
على ت�شع���ني مرًا وعر�شه ثالث���ة امتار ، 
زواي���ا بيوته وبطونها تتدخل يف بع�شها 

، و�شط���وح البيوت ار�س حرة ، لي�س ثمة 
ا�ش���رار ، الفق���ر اف�ش���ل من يك�ش���ر ا�شرار 

البيوت �س16//
تنط���وي الرحلة نح���و االخر عل���ى احالم 
وتخي���الت ذكوري���ة باحث���ة ع���ن اجل�ش���د 
االنث���وي ، الن الغ���رب لن يك���ون غر ذلك 
فحول���ة  غ���ر  ميتل���ك  ال  ال�شرق���ي  وكاأن 
لالأ�شب���اب  حمروم���ة  لكنه���ا   ، جب���ارة 
الثقافي���ة والديني���ة . وتب���ّدى وا�شحًا من 
خ���الل ال�ش���اب العراق���ي حمم���ود عي�ش���ى 
االمن���وذج املع���رب بو�ش���وح ع���ن املثق���ف 
وه���و يدخ���ل ف�ش���اء االخ���ر . ال للتب���ادل 
الثقايف والتوا�شل احل�شاري . ومل تقدم 
رواية الطاط���ران ا�شارة واحدة على حلم 
العراقي حمم���ود عي�شى املالحق يف بلده 
ب�شبب جماله املثر ، حلم ال�شاب بالتعرف 
ال�ش���اب  ه���ذا  ي�ش���ع  ومل   . واالكت�ش���اف 

الن�شغ���االت  خا�شع���ًا  �شياحي���ًا  برناجم���ًا 
ثقافي���ة ومعرفي���ة ، وامل���دن الت���ي زاره���ا 
حمم���ود مث���ل روم���ا / وفيني�شي���ا مل تكن 
مدن���ًا خا�ش���ة بالن�شاء والرج���ال من اجل 
اال�شب���اع الل���ذي والت���ورط كلي���ًا باالنثى 
مثلما ح�ش���ل ملحمود مع عدد م���ن الن�شاء 

والفتيات .
حت���دث القا����س عب���د ال�شت���ار نا�ش���ر يف 
املقدم���ة الق�شرة عن رواي���ة » الطاطران 
» الت���ي توزع���ت ب���ني القاه���رة ودم�ش���ق 
وه���و يحاول ايجاد نا�ش���ر لها ، وكثرًا ما 
حت���دث عنها القا�س يف حواراته الثقافية 
، ووردت ا�شارة موجزة يف نهاية املقدمة 
اىل انه���ا م���ن الرواي���ات املعني���ة باالخ���ر 
و�ش���وؤال احل�ش���ارات . لك���ن الرواية كما 
قل���ت مل تقرب من هذا الهم الذي متركزت 
حول���ه العدي���د م���ن الرواي���ات العربي���ة ، 
واعتق���د ب���ان الطاطران وقع���ت با�شكالية 
ع���دم معرفة اللغ���ة باعتباره���ا و�شيطًا مع 
االخ���ر ) انني ال افه���م من لغات الدنيا غر 
م���ا تعلمته اي���ام درا�شت���ي ( لكن���ي ين�شى 
هذا الكالم ويع���اود االقرار باأن الكلمات ) 
اقربت منه و�شارت طوع يديه ( و ) بعد 
ن�شف �شاعة على غيابها ، متكنت من حفظ 
جملة مفيدة قد تكون �شاحلة العتذاري /
�س18( وال ادري كيف توفرت له امكانية 
معرف���ة ما تعنيه عندم���ا تتحدث معه وهو 
غريب وي�شافر الول مرة يف حياته ويريد 

االعالن عن فحولته فقط . 

 مل ا�شتط���ع الذهاب ل�شراء �شحيفتي ) ليتراتورنايا 
غازيت���ا ( ) ال�شحيف���ة االدبي���ة ( و ) ليتراتورناي���ا 
را�شّي���ا ( ) رو�شيا االدبي���ة (  اال�شبوعيتني هذه املرة 
، وذهب���ت بعد يومني اىل ك�ش���ك اجلرائد القريب يف 
حماولة احل�شول عليهم���ا ، وقلت بيني وبني نف�شي 
- لع���ل وع�ش���ى ، وم���ا ان اقربت من ك�ش���ك ال�شحف 
، واذا بالبائع���ة ) وه���ي ام���راأة يف مرحل���ة م���ا بع���د 
التقاعد وت�شطر للعمل طبعا ، وهذه ظاهرة عامة يف 
رو�شي���ا !( تلّوح يل وه���ي تبت�شم ، وقال���ت يل ، انها 
احتفظ���ت بالعددين خ�شي�ش���ا يل ، النها كانت واثقة 
م���ن ح�شوري  . �شكرتها طبع���ا باجمل كلمات ال�شكر 
واالمتن���ان ، فقال���ت ، انه���ا اي�شا تقراأ ه���ذه ال�شحف 
بانتظ���ام ، وله���ذا حر�شت عل���ى ابق���اء العددين يل ، 
النها تعرف ) ل���ذة القراءة !( هذه . وهكذا بداأنا بهذا 
احلدي���ث اخلاطف و ال�شريع وغ���ر املتوقع بالن�شبة 
يل بتات���ا ، وال���ذي ا�شتغ���رق يف حدود ث���الث دقائق 
ال اأك���ر ، وال���ذي كان – م���ن وجهة نظ���ري – عميقا 
وطريف���ا وي�شتحق الن�ش���ر . اأخربتني تل���ك البائعة، 
انه���ا تب���داأ بق���راءة �شحيف���ة ) ليتراتورناي���ا را�شّيا 
( اوال ، ف�شاألته���ا متعجب���ا – مل���اذا ؟ فاأجاب���ت ، الن 
ه���ذه ال�شحيف���ة ال تعرف مفهوم ) املدي���ح !( ، والأنها 
اأدبي���ة بحت���ة فع���ال ، والن �شم���ة املعار�ش���ة وا�شحة 
عل���ى �شفحاته���ا ، فه���ي تنتق���د وزارة الثقاف���ة دون 
ت���ردد وب�شجاع���ة و مو�شوعي���ة دقيق���ة ، عندما جتد 
ان خط���وات ال���وزارة غ���ر �شحيح���ة ، و�شاألتني – 
ه���ل تذكر كيف انتقدت موق���ف وزارة الثقافة النها مل 
توؤي���د اقامة متحف بون���ني يف مو�شكو اآنذاك ، بينما 
مل تتح���دث ال�شح���ف االخرى عن تل���ك امل�شاألة ؟ قلت 
له���ا ، نعم ، نع���م ، اذكر ذلك املوق���ف املبدئي ال�شجاع 

، فعّلق���ت قائل���ة – �شحيح ان بيت بون���ني يف مدينة 
يليت����س ق���د حتّول اىل متح���ف بونني ، ولك���ن هذا ال 
يكفي . قلت له���ا ، نعم انا اوؤيد افكارها ، وانني زرت 
ه���ذه املتحف املتوا�ش���ع لبونني ، وه���و بيت خ�شبي 
ب�شي���ط جدا ، فقال���ت ان الفر�شة مل ت�شمح لها بزيارة 
ذل���ك املتح���ف ، و�شاألتن���ي راأ�ش���ا ، وما ه���و انطباعك 
الرئي�ش���ي عن ذل���ك املتحف ؟ فقلت له���ا ، لقد �شاهدت 
هناك ال�شهادة التي منحوها لبونني من جلنة جائزة 
نوب���ل عندم���ا ا�شتلم تلك اجلائزة ع���ام 1933 ، وهي 
معّلقة على ج���دار ذلك املتحف ، وتعّد وثيقة يف غاية 
االهمي���ة بالن�شب���ة لتاري���خ االدب الرو�شي احلديث ، 
وكانت يف املتحف اي�شا احلقيبة التي اأخذها بونني 
مع���ه عندما �شافر م���ن باري�س ال�شت���الم تلك اجلائزة 
، وه���ي حقيب���ة ب�شيطة ج���دا ، واأذك���ر ان الفتاة التي 
كان���ت ت�شرح لنا كل تل���ك التفا�شيل  قالت ، ان بونني 
�ش���رف كل مبلغ اجلائزة بعد �شن���ة من ا�شتالمه لها ) 
بني احتياجاته وتربعاته لال�شدقاء ( ، ثم عاد مفل�شا 
وق���ال ما معناه ، اآه ل���و يعطوين اجلائزة مرة اخرى 
. �شحك���ت البائعة وقال���ت ، عا�س بونني ب�شنك ) كما 
هو حال املثقفني من الالجئني الرو�س ، الذين تركوا 
رو�شيا بعد ثورة اكتوبر 1917 ( ، وا�شافت – ) انها 
معجب���ة ج���دا برقة نتاجات���ه وجماليات تل���ك ال�شور 
الفني���ة االّخ���اآذة للطبيعة الرو�شية الت���ي ر�شمها لنا( 
، وله���ذا فانها كان���ت توؤيد – وب�ش���ّدة - اقامة متحف 
له يف مو�شكو ، الن���ه ي�شتحق ذلك . انتقلت حمدثتي 
بعدئ���ذ اىل �شحيفة ) ليتراتورنايا غازيتا ( ، وقالت 
، ان ه���ذه ال�شحيفة اأعرق طبع���ا ، وتاريخها طويل ، 
وكان���ت متتلك تاأث���را كبرا يف االحت���اد ال�شوفيتي 
يف تل���ك االي���ام ، اأم���ا االن ، فانه���ا ا�شبح���ت جري���دة 
ثانوي���ة ، اال انه من الوا�ش���ح ان و�شعها املايل جيد 
ج���دا ، ومن املوؤك���د ان ميزانيتها اأكرب م���ن ميزانية ) 
ليتراتورنايا را�شّي���ا( ، ولهذا فانها ت�شدر حلد االن 

ب )32( �شفح���ة ، وموا�شيعه���ا متنوع���ة ج���دا رغ���م 
انه���ا حتم���ل ت�شمي���ة -  ) اأدبية ( ، ولكنه���ا يف الواقع 
ادبية و�شيا�شي���ة واجتماعية وفكرية عامه ، وقالت ، 
انه���ا ال ت�شتطيع ق���راءة كل �شفحاتها الأن ذلك يتطلب 
وقت���ا طويال ، اال انه���ا تت�شّفحها بامع���ان ، وتتوقف 
خ�شو�ش���ا عند كتاباته���ا حول االدب���اء الكال�شيكيني 
الرو����س الكب���ار ، وتتوقف كذلك عن���د مقاالتها حول 
ال�شخ�شي���ات التاريخية الرو�شي���ة ، اذ انهم يكتبون 
عنه���م ب�شمولي���ة ذكية ومن وجهة نظ���ر مو�شوعية ،  
وقال���ت يل ، اقراأ ما كتبته ه���ذه ال�شحيفة يف عددها 
ه���ذا الذي بني يديك ع���ن �شتوليبني مبنا�شبة الذكرى 
110 عل���ى اغتياله يف كييف ، اذ انه���ا مقالة حتليلية 
ممت���ازة عن هذا املفكر اال�شالح���ي الكبر ، الذي كّنا 
ننظ���ر اليه يف الف���رة ال�شوفيتية عل���ى انه �شخ�شية 
رجعية م�ش���ادة للثورة والنظري���ة املارك�شية ) هكذا 
كان���وا يقول���ون لن���ا( ، ولكن���ه لي����س هكذا اب���دا ، انه 
�شخ����س يح���ب وطن���ه ، و فه���م بعمق و�ش���ع رو�شيا 

وحاول ا�شالحها باخال�س .    
رجع���ت اىل بيتي ومع���ي ال�شحيفت���ني ، وحكيت ملن 
حويل م���ا �شمعته م���ن بائع���ة ال�شح���ف يف الك�شك ، 
واعجاب���ي واندها�شي بحديثها املمت���ع ، فقالوا يل ، 
انه���ا واحدة م���ن الطبقة الو�شط���ى الرو�شية ، والتي 
تفّتح���ت يف ظروف االحتاد ال�شوفيتي ، وا�شتطاعت 
حتم���ا ان تدر����س يف معاهده العدي���دة ، وان ت�شاهم 
– ح�ش���ب امكانياته���ا - يف م�شرة حياته ، ثم انتهى 
به���ا املط���اف االن اىل التقاع���د ، ال���ذي ) ال ي�شمن وال 
يغن���ي م���ن ج���وع ( ، وه���ا ه���ي ذا تعم���ل – وح�شب 
امكانياتها اي�شا – يف ك�شك لبيع ال�شحف واملجالت 
، الأن احلي���اة الرو�شي���ة املعا�شرة تتطلب ذلك ، وانها 
) ا�شتغّل���ت !( موقف���ك ، وحتدث���ت الي���ك )يف دقائق( 
مبكنون���ات قلبها وعقله���ا ، ف�شحكت اأنا ، وقلت – ما 

اأجمل هذا ) اال�شتغالل !( وما اأحاله ... 

حلظ���ة الكتاب���ة عن االف���الم ت�شب���ه - اىل 
حد م���ا- حمن���ة الوق���وف اأم���ام م�شارات 
ع���دة لطري���ق وحي���د �شاح���ر. ذل���ك ان اأيا 
من���ا – كم���ا جرت الع���ادة- ي�شل���ك طريقه 

الفيل���م  ع���وامل  اكت�ش���اف  يف  اخلا����س 
ان  ذل���ك  يعن���ي  ان  دون  م���ن  وتاأويله���ا، 
الكتاب���ة عن ال�شينما منزوع���ة التقاليد اأو 
فاق���دة اال�ش�س، ب���ل على العك����س من ذلك 
تتباي���ن فيه���ا ال���روؤى واملناه���ج والذائقة 
ب�ش���كل حر، لتقودن���ا االف���الم ال�شينمائية 
يف كل م���رة- م���ع تف���اوت م�شتوياته���ا- 
�ش���وب املعرفة اجلمالي���ة والفكرية، لي�س 
فق���ط لو�شف وحتلي���ل م���ا �شاهدناه عرب 
زاوية نظر حمددة، وامنا الجراح 
كتاب���ة ابداعية ناجزة 
ع���ن اجن���از �ش���وري 
ويقت�ش���ي  ياأ�شرن���ا 
منا تالي���ا واأبدا عناية 
وتفك���ر  ج���ادة  نقدي���ة 
�شديد وتذوق ح�شا�س.
ه���ذا م���ا �شيتجل���ى يف 
ال�شا�شة(  )�شح���ر  كتاب 
للناقد احمد ثامر جهاد، 
والذي  ال�ش���ادر حديث���ا 
ع���ن  مق���االت  يت�شم���ن 
ال�شينم���ا بتبويب خا�س 
باال�شل���وب، واملو�شوع، 
ال�شينمائ���ي؛  والن���وع 
فاملوؤلف ي���رى:« يف رحلة 
ال�شينمائية رمبا  الكتاب���ة 
تتلخ����س املهم���ة اال�شعب 
اختب���ار  يف  واالجم���ل 
�شياغ���ة  عل���ى  الق���درة 
افكارن���ا يف ف�ش���اء ق���راءة 
نقدية رحب���ة توؤمن بالراأي 

وال���راأي االخ���ر عل���ى ق���در ابتعاده���ا عن 
منزل���ق اجلزم وال�شيغ اجلاه���زة، لتن�شد 
يف خواتيمه���ا الو�ش���ول اىل عتبة قراءة 
متما�شك���ة وممتعة اأ�ش���وة بتما�شك الفيلم 

واإمتاعه«.
عمد جهاد اىل تبويب الكتاب اىل عناوين 
تق���ع حتته���ا االف���الم ذات العالق���ة، حيث 
ت�شم���ن الكتاب اربعة ابواب هي: اللوحة 
الكلمة، احلرب ال�شلط���ة، امل�شتقبل ال�شر، 

وملحق ق�شايا واأراء.
ففي ب���اب اللوحة الكلمة، نق���راأ اأنه لي�شت 
امل���رة االوىل التي تتعاطى فيه���ا ال�شينما 
مع الفن الت�شكيل���ي مبا له من خ�شو�شية 
فنية وما زخر به من روائع خالدة �شجلت 
حت���والت  املا�شي���ة  الق���رون  م���دى  عل���ى 
التجربة االإن�شانية ب�شعتها وتنوع افقها. 
فقد �شهدت ال�شينم���ا العاملية منذ بداياتها 
حم���اوالت اخراجي���ة ع���دة اف���ادت بطرق 
خمتلف���ة م���ن ا�شاليب الف���ن الت�شكيلي يف 
بن���اء اللقط���ة ال�شينمائي���ة، فيم���ا توجهت 
اعم���ال  ر�ش���م  اع���ادة  اىل  اخ���رى  اف���الم 
الفنان���ني وحيواته���م يف �شي���اق عالقته���ا 
بفنه���م او باح���داث ع�شره���م. وبق���در ما 
برهن���ت ال�شينم���ا يف املجال���ني الروائ���ي 
والوثائق���ي على قدرته���ا يف امتالك لغتها 

اخلا�شة. 
ويف ب���اب احل���رب ال�شلط���ة.. يتناول يف 
تطبيق���ات اف���الم احل���رب، واإذا م���ا كانت 
االأ�ش���كال،  م���ن  ب�ش���كل  متاث���ل،  احل���رب 
اأ�ش���وات رواته���ا وموقعه���م منه���ا، ف���اإن 
�ش���ور امل�شائ���ر االأليم���ة ل�شحاي���ا حربي 

اأفغان�شت���ان والعراق-عل���ى نحو خا�س- 
الزائف���ة  البط���والت  �شي���ل  م���ن  ا�ش���دق 
الت���ي حيكت ح���ول تل���ك احلرب���ني وابلغ 
يف تو�شي���ف حقيقته���ا امل���ّرة. �شردي���ات 
�شائع���ة الأنا����س م���ن حل���م ودم، لي�س ثمة 
م���ن ميثله���م يف ماكن���ة هولي���ود العمالقة 
التي احتك���رت-اإىل حد م���ا- احلديث عن 
حروبها على ال�شا�شة وهي كعادتها ت�شيح 
بوجهه���ا عن حماق���ات �شا�شته���ا. لكن تلك 
لي�ش���ت ال�شورة كامل���ة، اإذ ن�شهد من حني 
اإىل اآخ���ر ظه���ور اأف���الم -اأوربي���ة غالب���ا- 
حتاول االق���راب مبو�شوعية من حقيقة 

ما جرى.  
اأما يف باب امل�شتقبل ال�شر نقف وبالتحليل 
عن���د عدد م���ن اف���الم اخلي���ال العلمي، هل 
نب���دو مبالغ���ني اإذا قلن���ا ان اأف���الم اخليال 
العلم���ي اأ�شبح���ت توؤخذ بجدي���ة اكرب من 
قبل النق���اد وال�شينمائي���ني، بفعل عبقرية 
كوبري���ك يف )اودي�ش���ا الف�ش���اء( وال���ذي 
ق���دم لع�شاق الفن ال�شابع نوع���ا �شينمائيا 

جديرا بالقراءة والتاأمل .
يف املقاب���ل جن���د ان ف���رادة فيل���م كوبريك 
ال���ذي فت���ح اآفاقا جدي���دة ل�شينم���ا اخليال 
العلمي،جعل���ت من���ه ذروة فني���ة ي�شع���ب 
م���ع  ع���ده،  ميك���ن  ورمب���ا  اجتيازه���ا، 
االحتمال ال�شعيف ال�شتبعاده من الذائقة 
ال�شينمائي���ة، حتديا جماليا اأمام خمرجي 
هذا الن���وع ال�شينمائي. هل ميكن ن�شيانه 
مع اأية م�شاه���دة لفيلم خيال علمي جديد؟ 
املقارن���ة تب���دو حتمية م���ع انها ق���د تكون 
جمحفة بح���ق بع����س االأفالم الت���ي تنتج 

الي���وم، ال�شيما مع اخت���الف املو�شوعات 
واملعاجلات ال�شينمائية من فيلم اإىل اآخر.
ويف ق�شاي���ا واأراء يتناول عالقة ال�شينما 
باالأدب، بع�س االف���الم الوثائقية، وراهن 

ال�شينما االيطالية.
االأدب  عالق���ة  ان  البع����س  يعت���رب  فق���د 
بال�شينم���ا جوهرية، يف ح���ني مل تزل تلك 
ال�شل���ة بنظ���ر العديد من �شن���اع ال�شينما 
اأو  كاذب���ة  خا�س-عالق���ة  نح���و  –عل���ى 
ُم�شِلل���ة. ولي����س غريب���ا ان يقول«انغمار 
برغم���ان« يف مكان اخ���ر، وهو الذي عدت 
اأفالم���ه من ب���ني اآخري���ن االأك���ر قربا اإىل 
االأدب وامل�شرح خا�شة،«ان الفيلم ال عالقة 
ل���ه ب���االأدب، فطبيع���ة االثن���ني ومادتهم���ا 

خمتلفتان«.
يف الوق���ت الذي ي�ش���ر الروائي نورمان 
يختلف���ان  واالأدب  ان«الفيل���م  اإىل  ميل���ر 
اختالف ر�شم الكهوف عن االأغنية«،مع ان 
اآخري���ن )�شينمائيني واأدب���اء( مثل فلليني 
واآيزن�شتاي���ن وغراه���ام غري���ن يعتربون 
ال�شينما اق���رب الفنون اإىل االأدب، لناحية 
ه���و  جوه���ري  عن�ش���ر  يف  ا�شراكهم���ا 

الق�شة.
ومع اختالف وجهات النظر وتقاطعها يف 
بع����س االأحيان، فان اجله���ود التي �شعت 
اإىل و�ش���ع مقارب���ات مث���رة ب���ني الفن���ني 
الغرمي���ني ظل���ت متوا�شل���ة طيل���ة عق���ود 
طويلة، �شهدت ال�شينم���ا خاللها تطورات 
ع���دة، �ش���واء يف بنيته���ا اأو اأ�شلوبه���ا اأو 
جمالياته���ا اخلا�ش���ة، وق���د ذهب���ت بع�س 

املقاربات.

الطاطران ومتثيالت الآخر 

في �سحر ال�سا�سة.. الم�ساهدة تجربة ح�سية م�سفوعة بوعي فني

موسيقى االحد عن ال�سحف الرو�سية الدبية في ثالث دقائق



عامر م�ؤيد 

ت�س���تعد الفرقة الوطنية للتمثيل 
لتق���دمي عم���ل م�س���رحي يوث���ق 
جمازر املقاب���ر اجلماعية �سمن 
امل�س���رحية  امل�س���اريع  انت���اج 
للدائ���رة لع���ام ٢٠٢١ باإ�س���راف 
اأحم���د ح�س���ن مو�س���ى مدير عام 

دائرة ال�سينما وامل�سرح.
املخ���رج ماج���د درند�ش �س���يقدم 
)ب���اك  عن���وان  يحم���ل  عم���ا  
الأ�س���ود  ال�سن���دوق  بوك����ش( 
وطني���ة  فك���رة  م���ن  وينطل���ق 
ح���ول توثي���ق املج���ازر واملقابر 
والت���ي  م�سرحي���ا  اجلماعي���ة 
تعر�ش لها اأبناء �سعبنا العراقي 

مبعظم اأطيافه .
هذا وي�سرتك يف العمل نخبة من 
جنوم الفرق���ة الوطنية للتمثيل 
منه���م ط���ه امل�سه���داين وخ�سري 

اأب���و العبا�ش وحي���در عبد ثامر 
وب�سم���ة يا�س���ن وعل���ي ع���ادل، 
ف�س���اآً عن ا�سرتاك جمموعة من 

املواه���ب ال�ساب���ة ومنهم ح�سن 
مدوحي وم�سطفى العكا�سي".

ماج���د  العم���ل  خم���رج  ويق���ول 

درند����ش يف ت�سري���ح ل�)املدى( 
ان "العمل من اخراجي وتاأليفي 
ويعت���ر ه���ذا العمل ه���و اجلزء 

امل�س���رح  �سل�سل���ة  م���ن  الثال���ث 
الحتجاجي".

"امل�سرحي���ة  ان  وا�س���اف 

تدي���ن جم���ازر وجرائ���م املقاب���ر 
اجلماعية بح���ق اأطياف ال�سعب 
زم���ان  كل  ويف  كاف���ة  العراق���ي 

ومكان".
وبن درند�ش ان "العر�ش ومن 
يق���دم يف منت�س���ف  اأن  املوؤم���ل 
ال�سهر العا�سر املقبل على خ�سبة 

امل�سرح الوطني.
"دراماتروجي���ا  ان  وا�س���ار اىل 
العمل، �سعد عزيز عبد ال�ساحب 
ج���اءت  امل�سرحي���ة  اأن  حي���ث 
بتكلي���ف م���ن مدي���ر ع���ام دائرة 
ال�سينم���ا اأحم���د ح�س���ن مو�س���ى 
يدي���ن  م�سرح���ي  عم���ل  لتق���دمي 

جرائم املقابر اجلماعية".
وذك���ر درند����ش ان "العمل متت 
املوافق���ة علي���ه م���ن قب���ل جلن���ة 

امل�ساهدة قبل ايام ب�سيطة".
م���ن جانبه يق���ول الفن���ان حيدر 
عب���د ثام���ر امل�س���ارك يف العم���ل 

امل�س���رح  بوك����ش  "ب���اك  ان 
الحتجاجي �ستتحدث عن حقب 
كث���رية، ظل���م فيها الن�س���ان من 
زمن اجلاهلية اىل يومنا هذا".

وا�س���اف عب���د ثام���ر ان "العمل 
يتح���دث ع���ن ظل���م وج���ور على 
الن�سان وهن���اك مقابر جماعية 
حل���د الن مل يت���م اكت�سافها وما 
يف  الع���راق  يف  اهلن���ا  ب���ه  م���ر 
اي�س���ا  ومنه���ا  احلق���ب  جمي���ع 
�سبايك���ر والنف���ال وغريه���ا من 
احلق���ب امل�سوؤوم���ة الت���ي م���رت 

علينا خال مراحل احلروب".
وا�س���اف ان "عملن���ا يدين هذه 
الوقائع ويرف����ش وبقوة الظلم 
الذي مي���ر علينا يف كل الوقات 
وهن���اك معاجلات كث���رية خال 
العر����ش ولب���د لنا م���ن ان نقف 
بوج���ه الظ���ام لك���ي نن���ري درب 

احلق".
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�س���در ع���ن دار امل���دى كت���اب "اأنطولوجي���ا ال�سع���ر الأفغ���اين 
احلدي���ث" ترجمة مرمي العط���ار. الكتاب يقدم من���اذج �سعرية 
لأب���رز رواد ال�سعر احلديث يف اأفغان�ست���ان، وتقول مرتجمة 
الكت���اب م���رمي العطار اإن ترجم���ة هذه الن�سو����ش من ال�سعر 
الأفغاين، ه���ي جتربة مهمة يف م�سريتها يف جمال الرتجمة، 
وت�سي���ف: "�سع���رت اأن ثّم���ة ت�سابه���ًا كبريًا بين���ي وبن هذا 
الن���وع من ال�سع���ر؛ ال�سعر القادم من مناط���ق مظلمة وباردة 
ل ي�سله���ا ال�سوء، �سعر ياأتي من الهام�ش والفقر واحلروب، 
�سعر حم���وره يف الأ�سا�ش الإن�س���ان، الإن�سان الذي رغم كل 
ه���ذا الفي�ش من املعاناة ا�ستط���اع اأن يوا�سل عملية الكتابة 

واخللق والإبداع".

ت�سهد الثقافة العراقية تكرميًا 
خا�سًا يف "معر�ش الريا�ش 

الدويل للكتاب" الذي �سيفتتح 
بعد اأيام ، حيث قررت وزارة 

الثقافة ال�سعودية " م�سكورة " 
ا�ست�سافت العراق �سيف �سرف 

للمعر�ش ، وكانت املوؤ�س�سات 
الثقافية العراقية تامل اأن يتم 

تقدمي الثقافة العراقية مبا يليق 
بتاريخها احلافل بال�سماء 
الهامة، التي ت�سكل �سورة 

متكاملة عن العراق باأطيافه 
وتنوعه الثقايف والفكري، لكن 

يبدو اأن جهات معينة يف وزارة 
الثقافة اأرادت احتكار تكرمي 

الثقافة العراقية لها فقط، وانت 
ت�سجل الحتفالية طابو با�سمها 

، بعيدًا عن موؤ�س�سات ثقافية 
لها مكانة خا�سة يف ال�سارع 
الثقايف العراقي، موؤ�س�سات 

ثقافية ل تزال منذ ع�سرين عامًا 
تعمل بجد وبجهود ذاتية  ، ول 

يعرف املتابع لل�ساأن الثقايف 
: ما الغر�ش من ا�ستبعاد هذه 
املوؤ�س�سات ، وملاذا يتم جتيري 

حدث ثقايف كبري مبوؤ�س�سة 
ر�سمية واحدة هي وزارة الثقافة 

؟ اإل اإذا كانت وزارة الثقافة 
تعتقد اأن الأمر هو تكرمي خا�ش 

بها ولي�ش تكرميًا ل�سم الثقافة 
العراقية.. اأكتب هذه الكلمات 

واأنا ممنت للجهات القائمة على 
اإدارة معر�ش الريا�ش الدويل 

للكتاب لختيارها العراق �سيف 
�سرف، وهو ما يوؤكد اأن ل بديل 

عن دخول الثقافة والفنون بقوة 
يف معرتك احلياة العامة.. ول 

مكان جلهات تغييب الفنون . 
يف يف هذا املكان كتبت اأكرث 

من مرة عن �سرورة دعم وزارة 
الثقافة، للدور املهم الذي ميكن 
اأن تلعبه الثقافة يف حياتنا يف 

ظل خطابات الكراهية، لكن 
لأنني كاتب "غ�سيم" وعلى 

نياتي، كنت اأت�سور اأن وزارة 
الثقافة، �ستجعل من اأيام معر�ش 

الريا�ش احتفالية بالثقافة 
العراقية بعيدًا عن املح�سوبيات 

، مع احرتامي ال�سديد جلميع 
امل�ساركن. لكن يبدو اأنه لي�ش 

كل ما يتمناه املرء يدركه، فغابت 
ا�سماء مهمة وا�ستبعدت اآراء 

موؤ�س�سات ثقافية عن اهتمامات 
وزارة الثقافة.

 لاأ�سف كّل وزارات الثقافة 
التي مرت علينا خال ال�سنوات 

املا�سية ، ظلت  تنظر اإىل 
املثقفن، كمجموعة من عبيد 

اإح�ساناتهم. فاملثقف كائن 
غريب، ل يحق له العرتا�ش. 

واملثقفون يف نظر القوى 
ال�سيا�سية جمرد جمموعات من 

الأ�سرى والتابعن، مطيعن 
وم�ستجيبن ومنّفذين لكّل ما 
ُيطلب منهم. خال ال�سنوات 
املا�سية ع�سنا مع �سيا�سين   
ي�سعون اأ�سابعهم يف اآذانهم 

حن تعلو اأ�سوات املثقفن 
مطالبة الهتمام بالثقافة، 

لأّن وحو�ش املح�سوبية 
والبريوقراطية واملحا�س�سة 

الطائفية دائمًا ما جته�ش اأحام 
العراقين.

يعود الكتاب العراقي  مبتهجا 
اىل معار�ش الكتب ، متاأما ان 
تهتم احلكومة يف دعم �سناعة 

الن�سر والتوزيع وان تو�سع 
افاق املعرفة وان ل حتتكرها 

جهة حكومية واحدة، وان يتم 
الهتمام باملوؤ�س�سات الثقافية 

الغري ر�سمية التي تقدم للقارئ 
العراقي كل يوم ن�ساطات وكتب 
يف �سائر املعارف . والأهم اأن ل 

تتحول الثقافة اىل مهرجانات 
حتتكرها املنطقة اخل�سراء .

ال تخذلوا 
الثقافة العراقية 

اأنط�ل�جيا ال�شعر الأفغاين احلديث

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لاأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ش له���ذا اليوم 
)الأحد( اأن درجات احلرارة تنخف�ش 
ع���ن معدلتها ليوم اأم����ش، واأن اجلو 
�سيك���ون م�سم�س���ًا يف جمي���ع مناطق 

الباد.
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فايرو�����ش  تف�س����ي  احتمالي����ة  تظه����ر 
"كورون����ا" يف املدار�����ش الت����ي ل تل����زم 
الأقنع����ة  بارت����داء  واملوظف����ن  الط����اب 
الواقي����ة ب�س����كل اأكر واأو�س����ح، بح�سب 
املراك����ز  ع����ن  �س����ادرة  جدي����دة  بيان����ات 
الأمرا�����ش  عل����ى  لل�سيط����رة  الأمريكي����ة 
والوقاي����ة منه����ا، وفق����ًا ل�سبك����ة "�سي اإن 
اإ�سدارهم����ا  مت  درا�ست����ان  وتدع����م  اإن"، 
تو�سية الوكالة ب�سرورة ارتداء الأقنعة 

ب�سكل �سامل يف املدار�ش.
واأظه����رت اإح����دى الدرا�س����ات يف ولي����ة 
اأريزون����ا اأن املدار�ش الت����ي لي�ست لديها 

متطلب����ات ارت����داء الأقنع����ة الواقي����ة من 
املرجح اأن تكون لديها حالت "كورونا" 
نحو 3 مرات ون�س����ف اأكرث من املدار�ش 

التي تلزم الأ�سخا�ش بو�سع الكمامات.
اأظه����رت درا�س����ة ثاني����ة اأن املقاطعات يف 
جمي����ع اأنح����اء الولي����ات املتح����دة حيث 
تطلب املدار�ش ا�ستخدام الأقنعة اأظهرت 
اأي�س����ًا انتقال اأقل للفايرو�ش يف املجتمع 

ب�سكل عام.
بالن�سبة للدرا�سة الأوىل، نظر الباحثون 
األ����ف  الت����ي تغط����ي نح����و  البيان����ات  يف 
مدر�س����ة يف مقاطعت����ي ماريكوب����ا وبيما 
يف اأريزون����ا، حيث يعي�ش اأكرث من ثاثة 

اأرباع �سكان الولية.
واعترت املدر�س����ة اأنها تتمتع بتعليمات 
�سارمة لرت����داء الكمامات اإذا كان جميع 

النا�ش - مبا يف ذلك الطاب واملوظفون 
 - وال����زوار  التدري�����ش  واأع�س����اء هيئ����ة 
الداخ����ل،  يف  قن����اع  بارت����داء  مطالب����ن 
بغ�����ش النظ����ر عن حال����ة التطعي����م. ومت 
ت�سجيل حال����ة تف�سي داخ����ل املدر�سة اإذا 
كانت هناك حالت����ان اأو اأكرث من الإ�سابة 
بن الط����اب اأو املوظفن خال فرتة ١4 
يومًا، تبداأ بعد اأ�سبوع من بدء املدر�سة.

يف اأوائ����ل اآب، عدل����ت مراك����ز ال�سيط����رة 
على الأمرا�ش والوقاي����ة منها تو�سيات 
الأقنع����ة يف املدار�����ش لت�سم����ل اجلمي����ع، 
بغ�����ش النظر عن حال����ة التطعيم، ب�سبب 

انت�سار متغري "دلتا" الأكرث عدوى.
وقال����ت مدي����رة مراك����ز ال�سيط����رة عل����ى 
رو�سي����ل  الدكت����ورة  الأمرا�����ش، 
"اأود اأن اأقول  والين�سك����ي: 

اإن البيان����ات تظهر بالفع����ل اأن الكمامات 
تقلل من تف�سي الوباء يف املدار�ش".

وتابعت: "لذا م����ن اأجل اإبقاء اأطفالنا يف 
املدار�����ش، وتوف����ري الأمان، ف����اإن الأقنعة 

هي حقًا ال�سبيل لذلك".
وت�س����ري درا�س����ة اأخرى ملراك����ز ال�سيطرة 
عل����ى الأمرا�����ش اإىل اأن تاأث����ري �سيا�س����ة 
ارت����داء الأقنع����ة يف املدار�����ش يب����دو اأنه 
الف�س����ول  ج����دران  وراء  م����ا  اإىل  ميت����د 

الدرا�سية اأي�سًا.
وج����دت الدرا�سة اأن معدل الإ�سابات بن 
الأطفال زادت اأكرث يف املقاطعات التي مل 
يكن لدى املدار�����ش فيها متطلبات ارتداء 
الأقنع����ة مم����ا كان����ت علي����ه يف املقاطعات 
الت����ي فر�س����ت فيه����ا املدار�ش ذل����ك ب�سكل 

�سامل.

  " درا�ش��ة اأمريكي��ة توؤك��د: الكمام��ات �ش��رورية ملن��ع تف�ش��ي "كورون��ا

اخت�سم طفل هولندي واأباه اأمام الق�ساء من اأجل 
احل�س���ول على لقاح كورونا، اإذ يرف�ش الأب لعدم 
ثقت���ه يف اللق���اح بينم���ا يري���د الطف���ل التطعيم كي 

يتمكن من زيارة جدته التي حتت�سر.
مبدين���ة  تروم���ب،  ب���ارت  القا�س���ي  ورف����ش 
خرونينغ���ن حج���ج الأب ب���اأن اللق���اح ل ي���زال يف 
على  خماط���ر  ي�س���كل  الختب���ار" واأن���ه  "مرحل���ة 

اإنه���ا ل ت�ستن���د اإىل  الأع�س���اء التنا�سلي���ة، قائ���ًا 
اأ�سا����ش علمي، واأو�سى بتطعي���م الطفل البالغ من 
العم���ر ١٢ عاما باللقاح �سريع���ا، لأن م�ساحله اأهم 
من خم���اوف والده. وجاء يف وثائ���ق املحكمة اأن 
الطف���ل اأراد اأن يق�سي اأطول وقت ممكن مع جدته 
امل�سابة ب�سرط���ان الرئة، والت���ي "تعي�ش املراحل 
الأخرية من حياتها"، وهو اأمر ل ميكن حتقيقه اإل 

بح�س���ول الطفل على اللقاح، فلم���ا اأراد احل�سول 
عل���ى اللق���اح رف����ش الوال���د، عندئ���ٍذ جل���اأ الطف���ل 
للق�س���اء فاأن�سفه القا�س���ي، واأيدت والدة الطفل - 

املطلقة م���ن والده - ق���رار املحكمة. وي�سمح 
القانون الهولندي للقا�س���ي باإ�سدار حكم 

يخ���دم م�سال���ح الطف���ل، يف ح���ال ع���دم 
توافق الوالدين.

اأّن  اإل  قوي����ة،  انتخابي����ة  حلمل����ة  اأملاني����ا  ت�ستع����د 
امل�ست�س����ارة اأجنيا مريكل كان����ت م�سغولة بالطيور 
الت�سريعي����ة  النتخاب����ات  اأّن  يذك����ر  والببغ����اوات. 
الأملاني����ة �سُتجرى لكن من دون وجود مريكل؛ حيث 
قررت التقاعد طواعي����ة يف نهاية الفرتة الت�سريعية 
احلالي����ة.  وكان����ت اأجنيا ق����د زارت ي����وم اخلمي�ش 
حديق����ة طي����ور "مارلو ب����ارك" الواقع����ة يف دائرتها 
وخ����ال  طريف����ة،  �س����ورا  والتقط����ت  النتخابي����ة، 
الزي����ارة كان����ت قطع����ان كاملة م����ن الببغ����اوات ذات 
الأل����وان الزاهي����ة ترفرف ح����ول م����ريكل واأكلت من 

يده����ا حتى اأّن اأحد الببغاوات وقف على راأ�سها، كما 
حملت مريكل يف يدها كوبا ورقّيا �سغريا به حبوب 
اللق����اح املجفف����ة و�سك����ر الفاكه����ة واحلب����وب وامل����اء 
لإطع����ام الطي����ور.  ي�س����ار اإىل اأّن النتخابات العامة 
وقب����ل ي����وم الأحد قام����ت م����ريكل بهذه الزي����ارة يف 
دائرته����ا التقليدية يف مكلنبورغ فوربومرن كجولة 
وداع. ورغ����م ان�سغالها مع الطي����ور والببغاوات اإل 
اأنه����ا كانت حذرة يف التعامل م����ع البومة ومل ترغب 
يف حملها، وقالت يف رد لها على طلب العمال بحمل 
البومة: "ل. لقد اأبليت باء ح�سنا مع الببغاوات".

 طفل يف�ز مبعركة ق�شائية �شد والده للتطعيم بلقاح ك�رونا 

اأجنيال مريكل ت�شتعد للتقاعد ب�ش�ر طريفة

26 September 2021

اأمرية يابانية تتخلى عن 
ملي�ن دولر من اأجل حبيبها 

اإع���ام،  و�سائ���ل  ذك���رت 
ام����ش ال�سبت، اأن الأمرية 
الياباني���ة ماك���و �ستتنازل 
عن مليون دولر خم�س�سة 
لها، نظري فق���دان لقبها امللكي 
عن���د عق���د زواجه���ا املق���رر، م���ن 
زمي���ل درا�س���ة، مم���ا ميه���د الطريق 
اأمام الزيج���ة التي تاأخرت �سنوات ب�سبب جدل حول 

خطيب الأمرية.
واأعلن���ت ماكو البالغة من العمر ٢9 عاما وحفيدة 
الإمراط���ور اأكيهيتو، الذي تخل���ى عن العر�ش، 

خطبتها من كي كومورو يف عام ٢٠١7.
وقال���ت هيئ���ة الإذاع���ة الياباني���ة اإن احلكوم���ة 
�ستواف���ق عل���ى تن���ازل الأم���رية عن املبل���غ الذي 
ي�سل اإىل ١5٠ ملي���ون ين )١.35 مليون دولر(، 
نظ���ري تخل���ي اأفراد عائل���ة الإمراطور ع���ن األقابهم 
لل���زواج من العام���ة، وذلك يف ظ���ل انتق���ادات الراأي 

العام خلطيبها.
وكانت اإحدى و�سائل الإعام اليابانية توقعت اأن يكون 
ال���زواج و�سيكا، وقال���ت اإن كومورو ظه���ر يف نيويورك 
موؤخ���را وكان �سع���ره طوي���ا ومربوط���ا للخلف، مم���ا اأثار 

غ�سب بع�ش م�ستخدمي تويرت يف اليابان.

حم���دودا  ع���ددا  لاأزي���اء،  فالنتين���و  دار  تط���رح 
م���ن ال�س���رتات، ومطب���وع كلم���ة فاك�سينيت���د "مت 
تلقيح���ه"، الت���ى تب���داأ باحل���رف نف�سه ف���ى اللغة 
الإنكليزي���ة، وذلك بهدف دع���م حملة التطعيم �سد 
فايرو����ش كورونا امل�ستجد "كوفي���د-١9"، وذلك 

ح�سب ما ن�سرته وكالة "رويرتز" لاأنباء.
ومن املق���رر اأن تذهب اإي���رادات البيع اإىل منظمة 
وال�س���رتة  يون�سي���ف،  للطفول���ة  املتح���دة  الأمم 

�س���وداء اللون مكتوب عليها "فاك�سينيتد" باللون 
الأحم���ر على ال�سدر، ابتكرته���ا يف البداية �سركة 
�سغرية يف لو�ش اجنلو�ش ا�سمها كلوين دون اأن 

تعلم دار الأزياء الإيطالية ب�ساأنها.
وقال���ت فالنتينو، يف بيان، اإن���ه "عندما علم بيري 
باولو بت�سويل م�سمم ال���دار ب�ساأن املبادرة، قرر 
�س���راء القط���ع اخلم����ش الأوىل الت���ي مت �سنعه���ا 

واإهداءها اإىل اأ�سدقائه ومنهم ليدي غاغا".

ثم ق���رر اإنت���اج �سل�سلة من ال�س���رتات تطرح 
للبيع ع���ر املوقع الإلك���رتوين ل�"فالنتينو"، 

اجل���اري،  اأيلول/�سبتم���ر   ٢3 م���ن  ب���دءا 
و�ستخ�س����ش الإي���رادات ملنظم���ة الأمم املتحدة 

للطفول���ة لدع���م عملها م���ع اآلية "كوفاك����ش" التي 
ته���دف اإىل التوزي���ع الع���ادل للقاح���ات وح�سول 
البل���دان الأك���رث فق���را عل���ى اللقاح���ات امل�س���ادة 

لفايرو�ش كورونا.

ليدي غاغا ترتدي �شرتة لدعم امللقحني �شد ك�رونا
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