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رق�������ص���ة ال��ق��ب��اق��ي��ب
7�صتار كاوو�س يكتب:

قراءة رو�صية في االنتخابات المقبلة.. احتماالت التغيير في العراق محدودة للغاية
6د. فالح الحمـراني يكتب:

الحكومة بين العجز والظلم
6طالب عبد العزيز يكتب:

�صّتان بين خليجي 5 و25!
5اأحمد عبا�س يكتب:

امانة بغداد تزيل جتاوزات الدعاية االنتخابية على االر�سفة واجلزرات الو�سطية .. عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ تميم الح�صن

عراقي���ني  غ���ر  لزعم���اء  ال�س���ور  اآلف 
بغ���داد،  دي���اىل، �سم���ال  تنت�س���ر و�س���ط 
بالقرب من مر�سح���ي النتخابات، حيث 
ت�س���ر معلومات هن���اك، اىل دور طهران 
الق���رى  �س���كان  ع���ودة بع����ض  من���ع  يف 

النازحة.
وراء  ال�سبب  كان  "الفيت���و" الإي���راين، 
تابع���ة  بل���دة  ج���رت يف  ع���دة هجم���ات 
ملدين���ة بعقوبة )مركز املحافظة(، اآخرها 
فجر اأم����ض، وت�سبب مبقت���ل واإ�سابة 9 

ا�سخا�ض بينهم �سابط رفيع.
والهج���وم الخ���ر الذي ح���دث يف بلدة 
تدع���ى "العب���ارة" ت�س���م ع���دة ق���رى يف 
�سل�سل���ة  �سم���ن  ه���و  بعقوب���ة،  �سم���ال 

هجمات بداأت قبل عدة ا�سابيع.
وي�ستبه يف الوقوف وراء تلك الهجمات 
بف�سائ���ل م�سلح���ة "طامع���ة" بالب�ساتني 
املثمرة يف البل���دة، بالإ�سافة اىل تنظيم 

"داع�ض".
والعب���ارة كانت قد �سجل���ت رقما قيا�سيا 
ا�ستط���اع  حت���ى  الهاون���ات  تلق���ي  يف 
تل���ك  تقلي���ل  اله���ايل  م���ن  متطوع���ون 

الهجمات.
 وت�سه���د ه���ذه البل���دة ق�س�س���ًا غريب���ة 
مث���ل ت�سكيل حتال���ف ع�سائ���ري ملحاربة 
ورد  احلكوم���ة،  ع���ن  ب���دل  امل�سلح���ني 
الأخرة باإر�سال تعزيزات ع�سكرية لكن 

احلوادث ل تتوقف.
 التفا�صيل �س3

الفراغ يمالأ  والتنظيم  النازحين..  عودة  يمنع  "فيتو" خارجي 

ديالى  في  مدنيين  من  "داع�ش" ينتقم 
 ترجمة: حامد اأحمد  ي�صّدون هجماته منذ �صنتين

ع���دم  اإخب���اري  بريط���اين  موق���ع  اأك���د 
ح�س���ول تغير ج���ذري يف الع���راق بعد 

النتخاب���ات، وحتدث ع���ن اإمكانية تقدم 
التي���ار ال�س���دري يف النتائ���ج وجتدي���د 
م�سطف���ى  ال���وزراء  رئي����ض  لولي���ة 
الكاظمي، م�ست���دركًا اأن الف���وز �سيلحقه 
بتحال���ف مع كتلتي عمار احلكيم وحيدر 

العبادي لتحقيق الأغلبية.
اآي  اي�س���ت  م���دل  ملوق���ع  تقري���ر  وذك���ر 
اأن  )امل���دى(،  ترجمت���ه  الخب���اري 
 10 يف  الربملانية  الع���راق  "انتخاب���ات 
ت�سري���ن الأول املقب���ل �ستك���ون مبثاب���ة 
ا�ستفت���اء ما بني كتل الأحزاب ال�سيا�سية 
احلاكم���ة يف البل���د من���ذ الع���ام 2003 
والت���ي ت�سع���ى للحف���اظ عل���ى الو�س���ع 
الراه���ن، وما بني ق���وى خارجة عن هذا 
الإط���ار منبثقة من حرك���ة الحتجاجات 
النظ���ام  اإ�س���اح  اإىل  ت�سع���ى  الت���ي 

ال�سيا�سي".

واأ�ساف التقرير، اأن "الت�سويت �سيكون 
الن���واب  329 نائب���ًا ملجل����ض  لنتخ���اب 
م���ن هيئ���ة ت�سريعي���ة  املوؤل���ف  العراق���ي 
واح���دة وذل���ك من بني اأك���ر من 3،200 

مر�سح".
واأ�س���ار اإىل اأن���ه "و�س���ط حال���ة ع���زوف 
وتراخي وعدم قناعة بالنخب ال�سيا�سية 
ف���ان ت���دين ن�سب���ة امل�سارك���ة  العراقي���ة، 
بالت�سوي���ت اأمر حمتم���ل، كما كان احلال 

يف انتخابات عام 2018".
ويتحدث التقرير عن احتمالية اأن "تبقى 
الكتل املهيمنة حمافظة على ت�سدرها بعدد 
املقاع���د، مع ت���دين م�ست���وى امل�ساركة"، 
م�ستدركًا "مع ذلك هناك احتمالية حدوث 
مفاج���اآت وحالت انزعاج من النتائج يف 

العملية النتخابية للعراق".
 التفا�صيل �س2

موقع بريطاني: لن تكون هناك اأغلبية و�صيعود العراق لحكومة الئتالفات

توقعات بتقدم ال�صدريين في االنتخابات 
وتحالفهم مع الحكيم والعبادي

 خا�س/ المدى

ذك���ر احل���زب ال�سيوع���ي العراقي، اأم����ض الأحد، 
اأن انتفا�س���ة ت�سري���ن �ستبق���ى م�ستم���رة حل���ني 
حتقيق اأهدافها، فيم���ا حدد حزب البيت الوطني 
الأول من ال�سهر املقب���ل موعدًا لنطاق تظاهرة 
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية على انطاقها.
وق���ال القي���ادي يف احل���زب ال�سيوع���ي جا�س���م 
احللف���ي يف ت�سريح اإىل )امل���دى(، اإن "انتفا�سة 
ت�سري���ن ه���ي امت���داد ل���كل الحتجاج���ات الت���ي 

�سبقته���ا، وجلمي���ع اأ�س���كال رف�ض الإفق���ار الذي 
يتعر�ض له ال�سعب".

واأ�س���اف احللف���ي، اأن "النتفا�سة ل���ن تقف عند 
ح���د حت���ى حتق���ق للمواط���ن كرامت���ه، وللوط���ن 
اخلا�ض من قب�سة حكم املحا�س�سة والف�ساد".

واأ�س���ار، اإىل اأن "موق���ف املنا�سل���ني م���ن اج���ل 
التغي���ر يبق���ى يف كل الأح���وال موق���ف الدع���م 

للمطالب العامة التي رفعتها النتفا�سة".
ونوه احللف���ي، اإىل اأن "النتفا�سة التي اندلعت 
يف ت�سرين الأول عام ٢٠١٩ تعد �سمن ال�سياقات 

التاريخية لانتفا�س���ات ال�سعبية العظيمة، التي 
فاج���اأت العامل بتوقيته���ا وانطاقته���ا وب�سالتها 
والت�سحي���ات الت���ي قدمتها يف �سبي���ل التخل�ض 

من نظام املحا�س�سة والف�ساد".
ل���كل  امت���داد  ت�سري���ن  "انتفا�س���ة  اأن  وي���رى، 
الحتجاج���ات الت���ي �سبقته���ا، وجلمي���ع ا�س���كال 
ال�سع���ب،  ل���ه  يتعر����ض  ال���ذي  الإفق���ار  رف����ض 
وا�ستن���كار ل�ستح���واذ الفا�سدين عل���ى الأموال 

العامة".
 التفا�صيل �س3

لنطالقها الثانية  الذكرى  بمنا�صبة  لتظاهرة  العراقي" يدعو  "البيت 

ال�صيوعي: انتفا�صة ت�صرين م�صتمرة لغاية هزيمة 
 بغداد/ المدىالف�صاد والمحا�ص�صة

اأ�س���درت حمكمت���ان عراقيت���ان، اأم����ض الأح���د، 
اأوامر قب�ض بح���ق م�ساركني يف موؤمتر الدعوة 
اإىل التطبي���ع مع اإ�سرائيل ع���ن جرمية الرتويج 
تق���ّرر  فيم���ا  الإع���دام،  لل�سهيوني���ة وعقوبته���ا 
مفاحت���ة الق�س���اء يف اربيل لغر����ض تنفيذ هذه 

املذكرات.
وذك���ر بي���ان �سادر ع���ن جمل�ض الق�س���اء الأعلى 

تلقته )املدى(، اأن "حمكمة حتقيق الكرخ الأوىل 
وبن���اء عل���ى معلوم���ات مقدم���ة م���ن م�ست�سارية 
الأم���ن القوم���ي اأ�س���درت مذك���رة قب����ض بح���ق 

املدعو )و�سام احلردان(".
واأ�س���اف البي���ان، اأن "املذك���رة ج���اءت على اثر 
ال���دور الذي قام به يف الدع���وة اإىل التطبيع مع 

)ا�سرائيل(".
واأ�سار، اإىل "اإ�س���دار مذكرة قب�ض بحق املدعو 
)مث���ال اللو�س���ي( واملوظف���ة يف وزارة الثقافة 

)�سحر كرمي الطائي( عن اجلرمية نف�سها".
ولف���ت البيان اإىل "اتخاذ الإج���راءات القانونية 
بح���ق بقي���ة امل�سارك���ني ح���ال معرف���ة اأ�سمائه���م 

الكاملة".
ويف بيان لح���ق، اأفاد جمل�ض الق�س���اء الأعلى، 
باأن "حماف���ظ النبار علي فرح���ان الدليمي قدم 
ال�سك���وى بحق من �س���ارك يف موؤمت���ر )الدعوة 

اإىل التطبيع مع ا�سرائيل(".
 التفا�صيل �س2

الق�صاء يالحق المتهمين عن جريمة عقوبتها الإعدام

اأوامر قب�ش بحق م�صاركين في موؤتمر "التطبيع مع اإ�صرائيل"

 متابعة/ المدى

يعتزم العراق اإبرام �سفقة مببلغ 600 مليون دولر مع 
باك�ست���ان ل�سراء 12 طائرة مقاتلة جوية، ومن املتوقع 

اأن يتم التفاق النهائي يف ال�سهر املقبل.
ذك���رت �سحيف���ة )ديل���ي باك�ست���ان( الباك�ستاني���ة، اأن 
"احلكوم���ة العراقي���ة ت�سعى لإب���رام �سفقة مع اإ�سام 
اآب���اد، قيمته���ا 600 ملي���ون دولر، ل�س���راء 12 مقاتل���ة 

جوية من طراز )جي اف17- ايه بلوك 3(".
واأ�سافت ال�سحيف���ة يف تقرير اطلعت عليه )املدى( اأن 
"ال�سفقة اإذا متت، فاإن العراق �سيكون اأول دولة عربية 
اإ�سامية ت�سرتي هذه الطائرات املقاتلة من باك�ستان".

واأ�س���ار، اإىل اأن "الع���راق اأع���رب يف وق���ت �ساب���ق عن 
اهتمام���ه ب�سراء هذه املقاتات الت���ي طورتها باك�ستان 

وال�سني على نحو م�سرتك".
وب���ني التقري���ر، اأن "وفدًا م���ن وزارة الدف���اع العراقية 
زار باك�ست���ان يف وقت قريب، بينما من املتوقع توقيع 

اتفاق ر�سمي يف اأكتوبر/ ت�سرين الأول املقبل".
واأكد التقرير، "التو�سل اإىل اتفاق حول ال�سفقة خال 
زيارة نائب قائد القوات اجلوية العراقية اللواء حممد 

جميد مهدي حممود اإىل باك�ستان".
 التفا�صيل �س3

ال�صهر المقبل يوقع التفاق النهائي 

العراق يتجه ل�صراء 12 مقاتلة 
باك�صتانية ب� 600 مليون دوالر

 خا�س/ المدى

مازال���ت 12 مادة يف موازنة 2021 معلقة التنفيذ، بعد اأن قدمت احلكومة 
طعن���ا بعدم د�ستوريتها اأمام املحكم���ة الحتادية العليا، منذ ني�سان املا�سي، 

فيما مت تاأجيل البت بهذه الطعون لأكر من مرة.
واأو�سحت املالية يف جمل�ض النواب ببيان يف وقت �سابق، اأن "تاأجيل نظر 
املحكم���ة بطعون احلكومة بخ�سو�ض املوازنة ل���ن يعرقل متريرها"، مبينة 

اأن "الطعون املقدمة تتعلق ب�12 فقرة ولكن باقي بنود املوازنة نافذة".
وح���ددت املحكمة الحتادية، ال����29 من �سهر اأيلول احل���ايل موعدًا ل�سدور 

قرار الطعن اخلا�ض يف املوازنة.
وبه���ذا فاأن حكومة الكاظمي �ستت�سل���م نتائج الطعون قبل موعد النتخابات 
ب����10 اأيام فق���ط، وهو ما يط���رح ت�ساوؤلت عم���ا اإذا كان���ت احلكومة �سوف 

ت�ستفيد �سيئًا اأو ميكنها اتخاذ قرارات على اأ�سا�ض نتائج الطعون.
يقول اخلبر القانوين عدن���ان ال�سريفي يف حديث ل�)املدى(، اإن "احلكومة 
�سوف ت�ستفيد من نتائج قرار املحكمة الحتادية وت�ستطيع اتخاذ القرارات 

على ا�سا�سها".
 واأ�س���اف ال�سريف���ي، اأن "عم���ر احلكوم���ة ل ينته���ي يف 10 ت�سري���ن الأول 
املقب���ل اأي مع اإج���راء النتخابات، بل �ستتحول بعد حل الربملان اإىل حكومة 
ت�سري���ف اأعمال ومن ثم �ستعق���ب هذه الفرتة م�س���اورات لت�سكيل احلكومة 

وهذا �سياأخذ ما تبقى من ال�سنة احلالية".
 التفا�صيل �س2

مع قرب تحّول مجل�س الوزراء اإلى ت�صريف 
اأعمال ب�صبب حل البرلمان

تنتظر  الموازنة  في  معلقة  مادة   12
الح�صم نهاية االأ�صبوع الحالي 

 بغداد/ نباأ م�صرق

ك�س����ف جمل�ض اخلدمة الحتادي، اأم�ض الأحد، 
ع����ن ق����رب اإط����اق درج����ات وظيفي����ة لع����دد من 
التخ�س�س����ات يف دي����وان الرقاب����ة املالية، فيما 
اأك����د توليه تعي����ني 54 األف �سخ�����ض على ماك 
وزارة ال�سح����ة خ����ال امل����دة املا�سي����ة، م�سددًا 
ب����داأت م����ع قان����ون املوازن����ة  اأن مهام����ه  عل����ى 

الحتادية للعام احلايل.
ويق����ول رئي�����ض املجل�ض حمم����ود التميمي يف 
ت�سري����ح اإىل )امل����دى(، اإن "املجل�ض ق����د با�سر 
بعمله م����ع �س����دور املوازن����ة الحتادي����ة للعام 
احلايل، وتولينا عملية تعيني 54 األف �سخ�ض 

على ماك وزارة ال�سحة".
واأ�ساف التميمي، اأن "هذه التعيينات قد متت 
وف����ق قانون التدرج الطب����ي، و�سملت الأطباء، 
وخريج����ي  الأ�سن����ان،  واأطب����اء  وال�سيادل����ة، 

كليات ومعاهد التمري�ض".
واأ�س����ار، اإىل "اإطاق ا�ستمارة لتعيني خريجي 
الكلي����ات ال�سان����دة وف����ق التعدي����ل الثال����ث من 
قان����ون وزارة ال�سحة من اأ�سحاب اخت�سا�ض 

العل����وم"، م�س����ددًا عل����ى اأن "ال�ستم����ارة باقية 
لغاية الرابع من ال�سهر املقبل".

وبني التميمي، اأن "املجل�ض �سادق على تعيني 
جمموعة يف املحافظات من العاملني يف دوائر 
امل����اء واملجاري"، لفت����ًا اإىل "اإنه����اء العمل يف 
ملفات الب�سرة، وخ����ال اأيام �سوف ننتهي من 

بابل وتاأتي بقية املحافظات تباعًا".
احل����ايل  "ال�سه����ر  اأن  اإىل  التميم����ي،  وم�س����ى 
�س����وف ي�سه����د فت����ح التعيين����ات عل����ى دي����وان 
الرقابة املالية، ملجموعة من الأوائل واأ�سحاب 
ال�سهادات العليا وفق متطلبات الديوان ب� 116 
درج����ة، وت�سمل تخ�س�س����ات القانون والإدارة 

والقت�ساد وتخ�س�سات الكرتونية".
القت�سادي����ة  اخلب����رة  ذك����رت  جانبه����ا،  م����ن 
�س����ام �سمي�س����م، يف ت�سريح اإىل )امل����دى(، اأن 
ينظم  ال����ذي  ال�سريان  يع����ّد  اخلدمة  "جمل�����ض 
القوى العاملة يف الع����راق يف �سوء الدرجات 

الوظيفية وا�ستحقاق الرواتب".
وتابع����ت �سمي�سم، اأن "تدخ����ل املجل�ض ينبغي 
اأن يكون وفق حاجات الوزارات، وبذلك يكون 
لديه خارط����ة كاملة لفجوات العم����ل املطلوبة، 

يف �سوء التخ�س�سات يف موؤ�س�سات الدولة".
ولفت����ت، اإىل اأن "توزيع املتقدمني للعمل يكون 
وف����ق ه����ذه اخلارط����ة، وبالت����ايل ف����اأن جمل�ض 
اخلدمة الحتادي �سيك����ون معيار التوازن يف 
�سوق العم����ل، بني القط����اع احلكومي من جهة 

والقوى العاملة من جهة اأخرى".
الت����ي  الأوىل  "املهم����ة  اأن  �سمي�س����م،  وت����رى 
يفرت�����ض اأن تعط����ى له����ذا املجل�ض ه����ي توزيع 
اخلريج����ني عل����ى نح����و تدريجي م����ن اأ�سحاب 
ال�سهادات العلي����ا وخريجي الكليات واملعاهد، 

فما دون".
الروؤي����ة  "غي����اب  اأن  اإىل  �سمي�س����م،  وانته����ت 
القت�سادية ميث����ل حتديًا مهمًا اأم����ام املجل�ض، 
فه����ل �سنعتمد عل����ى القطاع الع����ام، اأم النتقال 
علي����ه  ن�����ض  م����ا  وف����ق  ال�س����وق  اقت�س����اد  اإىل 
الد�ست����ور الناف����ذ وهنا ينبغ����ي اأن يكون هناك 

دور للقطاع اخلا�ض".
اخلدم����ة  جمل�����ض  �س����كل  ق����د  الع����راق  وكان 
الحت����ادي، بو�سف����ه امل�س����وؤول ع����ن الوظيف����ة 
العامة، من اأجل التخل�ض من املح�سوبيات يف 

التعيني والعتماد على املعاير املهنية.

م�صتمر باإجراءات التعيين وفق حاجات الوزارات

مجل�ش الخدمة: قرب اإطالق درجات وظيفية لديوان الرقابة
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�آي  �ي�ش���ت  م���دل  لموق���ع  تقري���ر  وذك���ر 
�أن  )�لم���دى(,  ترجمت���ه  �الخب���اري 
"�نتخاب���ات �لع���ر�ق �لبرلماني���ة في 10 
ت�شري���ن �الأول �لمقب���ل �شتك���ون بمثاب���ة 
��شتفتاء م���ا بين كتل �الأحز�ب �ل�شيا�شية 
�لحاكمة في �لبلد منذ �لعام 2003 و�لتي 
ت�شعى للحفاظ على �لو�شع �لر�هن, وما 
بين قوى خارج���ة عن هذ� �الإطار منبثقة 
من حرك���ة �الحتجاجات �لتي ت�شعى �إلى 

�إ�شالح �لنظام �ل�شيا�شي".
و�أ�شاف �لتقرير, �أن "�لت�شويت �شيكون 
النتخ���اب 329 نائب���ًا لمجل����س �لن���و�ب 
�لعر�ق���ي �لموؤل���ف م���ن هيئ���ة ت�شريعي���ة 
و�ح���دة وذلك م���ن بين �أكثر م���ن 3,200 

مر�شح".
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن���ه "و�ش���ط حال���ة عزوف 
وتر�خي وعدم قناعة بالنخب �ل�شيا�شية 
�لعر�قي���ة, فان تدن���ي بن�شب���ة �لم�شاركة 
بالت�شوي���ت �أمر محتم���ل, كما كان �لحال 

في �نتخابات عام 2018".
�أن  �حتمالي���ة  ع���ن  �لتقري���ر  ويتح���دث 
"تبق���ى �لكت���ل �لمهيمن���ة محافظ���ة على 
تدن���ي  م���ع  �لمقاع���د,  لع���دد  ت�شدره���ا 
"م���ع  م�شت���دركًا  �لم�شارك���ة",  م�شت���وى 
ذل���ك هن���اك �حتمالي���ة ح���دوث مفاج���اآت 

وحاالت �نزعاج م���ن �لنتائج في �لعملية 
�النتخابية للعر�ق".

ون���ّوه �لتقرير, �إل���ى �أن "تحال���ف �لتيار 
�ل�ش���دري كان ق���د حقق ن�ش���رً� �نتخابيًا 
مفاجئًا في �نتخاب���ات عام 2018, وجاء 
ف���ي �لترتيب �لثاني تحالف �لفتح  لهادي 
�لعامري وبعده تحال���ف رئي�س �لوزر�ء 
�الأ�شبق حيدر �لعبادي, جاء في �لترتيب 

�لثالث بعدد �لمقاعد".
و�ش���دد, على �أن "�لنتيج���ة كانت مفاجئة 
للمر�قبي���ن �لذي���ن كان���و� يتوقع���ون �ن 

يحرز �لعبادي تقدما في �النتخابات".
و�أردف �لتقري���ر, �أن "جمي���ع هذه �لكتل 
�لفائزة تتناف�س في �النتخابات �لحالية, 
ولك���ن ح���االت �النزعاج �لما�شي���ة ت�شير 

�إلى �نه قد تكون هناك نتائج مفاجئة".
ويتوق���ع, �أن "�لتي���ار �ل�ش���دري قد يبلي 
ح�شن���ًا ب�شب���ب تنظيمه �لو��ش���ع وقدرته 
بالتاأثي���ر على �لناخبين في يوم �القتر�ع 

كمناف�س لكتلة �لفتح".
وال ي�شتبع���د �لتقرير, "قي���ام �ل�شدريين 
بعد �النتخابات باإب���ر�م تحالف مع قوى 
�لدول���ة �لوطنية بزعامة حي���در �لعبادي 

وعمار �لحكيم".
�أم���ا بالن�شب���ة لالأح���ز�ب �ل�شني���ة, ي���رى 
بزعام���ة  تق���دم  "تحال���ف  �أن  �لتقري���ر, 
رئي�س مجل�س �لنو�ب محمد �لحلبو�شي 

�النب���ار",  ف���ي  ق���وي  تاأثي���ره  �شيك���ون 
مو�شح���ًا �أن "تحال���ف �أ�شام���ة �لنجيف���ي 
�شيكون متقدمًا ف���ي �لمو�شل, و�شيكون 
رج���ل  تحال���ف  لهم���ا  �لق���وي  �لمناف����س 

�الأعمال خمي�س �لخنجر".
وتاب���ع, �أن "�الأحز�ب �لكردي���ة قد ت�شكل 
لت�شكي���ل  �شيعي���ة  �أح���ز�ب  م���ع  تحالف���ًا 
�أن  �إل���ى  �لتقري���ر,  وذه���ب  حكوم���ة", 
�لتي  �لم�شتد�مة,  �الحتجاجات  "�شل�شلة 
و�أ�شبح���ت   2019 ت�شري���ن  ف���ي  ب���د�أت 

تع���رف بحرك���ة ت�شري���ن, تعار����س هذه 
�لنخب نف�شها".

"�لحرك���ة ت�شع���ى لتح���دي  و�أف���اد, ب���اأن 
�إ�ش���ر�ك  �لنخ���ب �ل�شيا�شي���ة م���ن خ���الل 
مر�شحيه���م �لخا�شي���ن ف���ي �لمي���د�ن �أو 

�لت�شجيع على �لمقاطعة".
وبي���ن, �أن "�أهد�ف حركة ت�شرين عمومًا 
ت�شتم���ل على خل���ق فر�س عم���ل وتوفير 
خدمات جي���دة وو�شع ح���د للف�شاد �لذي 

�أ�شبح م�شت�شريا في �لبلد".

وي�شتر�شل �لتقرير, �أن "�لحركة تو�شلت 
لتحقيق بع����س �لنتائ���ج �لملمو�شة منها 
��شتقال���ة حكوم���ة عادل عب���د �لمهدي في 
�ل���ذي ت�شل���م  كان���ون �الأول ع���ام 2019 

�ل�شلطة بعد �نتخابات 2018".
ويو��ش���ل, �أن "رئي�س �لوزر�ء م�شطفى 
�لكاظم���ي وبعد ت�شلمه �ل�شلط���ة في �أيار 

2020 وعد باإقامة �نتخابات مبكرة".
ون���وه �لتقري���ر, �إل���ى �أن "�ل�شغ���وط من 
�لمحتجين �أدت �أي�شا �إلى ت�شريع قانون 

�نتخاب���ات جدي���د و�ش���ع رقع���ة �لدو�ئ���ر 
�النتخابية من 18 �إلى 83, باالإ�شافة �إلى 
ذلك �إز�لة نظام �لت�شويت على �لقائمة".

ونبه, �إلى �أن "�لم�شوتين باإمكانهم �الآن 
�ختبار �لمر�شح �لذي ينتخبونه باال�شم, 
�لذي قد يكون جزء� من تحالف �أو د�خل 

�لتناف�س �النتخابي كمر�شح م�شتقل".
وذك���ر �لتقري���ر, �أن �لق�ش���م م���ن ن�شط���اء 
�لتناف����س  ف���ي  �شيدخ���ل  �الحتجاج���ات 
�النتخاب���ي وه���م يفتقرون �إل���ى �شخ�س 

يقوده���م ولم يتمكنو� من ت�شكيل تحالف 
موحد بينهم".

"حرك���ة ت�شري���ن وبينم���ا  �أن  و�أ�ش���اف, 
حّققت �إ�شالح���ات كثيرة, فان���ه ال توجد 
هن���اك توقع���ات بح�شول تغيي���ر جذري 

للو�شع في �لعر�ق بعد �النتخابات".
كما يتوق���ع �لتقرير, �أن "تحقق �الأحز�ب 
�لحاكم���ة �لعدد �الأكبر م���ن �لمقاعد ولكن 
�أي���ا منه���م لن يف���وز باالأغلبية ف���ي مقاعد 
�لبرلم���ان �لبالغ���ة 329 مقعد�, مما يعني 

�شتكون هناك حكومة �ئتالف".
ي�ش���كل  ل���م  "�لكاظم���ي  �أن  و��شتط���رد, 
تحالفًا �نتخابيًا لنف�ش���ه, �أما �ل�شدريون 
و��ش���ح  مر�ش���ح  لديه���م  لي����س  �لذي���ن 
لرئا�شة �ل���وزر�ء, قد ي�شمحون للكاظمي 

باال�شتمر�ر في من�شبه".
و��شت���درك �لتقري���ر, �أن "�ل�شدريي���ن قد 
ي�شكلون �لعدد �الأكبر من مقاعد �لبرلمان 
�لمقبل, وقد تكون هن���اك كابينة وز�رية 
من تكنوقر�ط, ف���ان �لكاظمي لم ي�شتطع 
ح���ل م�ش���اكل �لعر�ق م���ن ف�ش���اد وبطالة 

وتح�شين خدمات".
وعد �لتقرير, "توقعات حدوث تغيير�ت 
لم�شتقبل �لعر�ق محدودة", وم�شى �إلى 
�أن "حرك���ة ت�شري���ن لها �لزخ���م بان تبرز 
كتحال���ف عاب���ر للطائفي���ة ي�ش���م �ل�شيعة 
و�ل�شن���ة وه���و م���ا ل���م يتحق���ق من���ذ عام 

."2003
�أول  �لع���ر�ق ي�شتع���د الإج���ر�ء  �أن  يذك���ر 
�نتخاب���ات مبك���رة وذلك ف���ي �لعا�شر من 
�ل�شه���ر �لمقب���ل مع غمو�س ب�ش���اأن ن�شب 
�لم�شارك���ة, ومقاطع���ة من بع����س �لقوى 
�ل�شيا�شي���ة م���ن �شمنها �لمنب���ر �لعر�قي 
بزعام���ة �إي���اد ع���الوي وجبه���ة �لح���و�ر 
�لوطن���ي بزعامة �شالح �لمطلك و�لحزب 
�ل�شيوع���ي �لعر�ق���ي وع���دد م���ن �لق���وى 

�لمنبثقة عن �نتفا�شة ت�شرين.
عن م�قع مدل اي�ست اآي 
االخباري

م�قع بريطاني: لن تك�ن 
هناك اأغلبية و�سيع�د العراق 
لحك�مة االئتالفات

 توقعات بتقدم ال�صدريني يف االنتخابات وحتالفهم 
مع احلكيم والعبادي

 بغداد/ المدى

عر�قيت���ان,  محكمت���ان  �أ�ش���درت 
�أم����س �الأح���د, �أو�م���ر قب�س بحق 
م�شاركين في موؤتم���ر �لدعوة �إلى 
�لتطبيع م���ع �إ�شر�ئيل عن جريمة 
وعقوبتها  لل�شهيوني���ة  �لتروي���ج 
مفاتح���ة  تق���ّرر  فيم���ا  �الإع���د�م, 
�لق�شاء ف���ي �ربيل لغر����س تنفيذ 

هذه �لمذكر�ت.
وذك���ر بي���ان �ش���ادر ع���ن مجل����س 
�لق�ش���اء �الأعل���ى تلقت���ه )�لمدى(, 
�أن "محكم���ة تحقيق �لكرخ �الأولى 
وبن���اء عل���ى معلوم���ات مقدمة من 
م�شت�شارية �الأمن �لقومي �أ�شدرت 
مذكرة قب�س بحق �لمدعو )و�شام 
�لح���رد�ن(". و�أ�ش���اف �لبيان, �أن 
"�لمذك���رة جاءت عل���ى �ثر �لدور 
�ل���ذي ق���ام ب���ه ف���ي �لدع���وة �إل���ى 

�لتطبيع مع )��شر�ئيل(".
و�أ�شار, �إلى "�إ�شد�ر مذكرة قب�س 
بح���ق �لمدع���و )مث���ال �اللو�ش���ي( 
�لثقاف���ة  وز�رة  ف���ي  و�لموظف���ة 
)�شحر كريم �لطائي( عن �لجريمة 

نف�شها".
"�تخ���اذ  �إل���ى  �لبي���ان  ولف���ت 
�الإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة بحق بقية 
�أ�شمائهم  �لم�شاركين حال معرف���ة 

�لكاملة".
وف���ي بي���ان الح���ق, �أف���اد مجل����س 
"محاف���ظ  ب���اأن  �لق�ش���اء �الأعل���ى, 
�النب���ار علي فرح���ان �لدليمي قدم 
�ل�شك���وى بح���ق م���ن �ش���ارك ف���ي 
موؤتم���ر )�لدعوة �إل���ى �لتطبيع مع 

��شر�ئيل(".
وتابع �لبيان, �أن "محكمة تحقيق 
�لرم���ادي �أ�ش���درت عل���ى �إثر هذه 
�ل�شكوى مذكرة �لقب�س بحق عدد 
من �لم�شك���و منهم وهم كل )و�شام 
عبد �بر�هي���م ح���رد�ن �لعيثاوي( 

�بر�هي���م  عب���د  و�ش���ام  و)عل���ي 
�لعيثاوي( و)ري�شان ذعار عالوي 
�لحلبو�ش���ي( و)عبد�لل���ه عطا�لله 

�حمد �شالح �لجغيفي(.
ه���ذه  "توحي���د  �أن  �إل���ى  ون���ّوه, 
�ل�شكاوى �لمقدم���ة �أمام محكمتي 
تحقي���ق �لك���رخ �الأول���ى ومحكمة 
�لجه���ة  ل���دى  �لرم���ادي,  تحقي���ق 
�أواًل  �الإخب���ار  �إليه���ا  ق���دم  �لت���ي 
عمال باأح���كام �لم���ادة )54/ �أواًل( 
�أ�ش���ول �لمحاكم���ات  م���ن قان���ون 

�لجز�ئية".
وبح�ش���ب وثيقة ق�شائي���ة �طلعت 
محكم���ة  ف���اأن  )�لم���دى(,  عليه���ا 
تحقي���ق �لرمادي خاطب���ت رئا�شة 
�الأنب���ار,  ��شتئن���اف  محكم���ة 
ل�"غر�س مفاتح���ة محكمة تحقيق 
�لقب����س  �أو�م���ر  وتنفي���ذ  �ربي���ل 
�ل�ش���ادرة بح���ق �لمتهمي���ن وف���ق 

�لمادة 201 من قان���ون �لعقوبات 
�لعر�قي رق���م )111( ل�شنة 1969 
�لمع���دل, حيث �أنه���م ي�شكنون في 

�أربيل".
وتن����س �لم���ادة )201( من قانون 
�لعقوب���ات على "يعاق���ب باالإعد�م 
مب���ادئ  روج  �أو  حب���ذ  م���ن  كل 
�أي  �إل���ى  �أنت�ش���ب  �أو  �شهيوني���ة, 
م���ن موؤ�ش�شاته���ا �أو �شاعدها ماديًا 
�أو �أدبيًا �أو عم���ل باأي كيفية كانت 

لتحقيق �أغر��شها".
�أح���د  �لح���رد�ن,  و�ش���ام  وكان 
�لم�شاركين في �لموؤتمر و�شدرت 
بحقهم مذكر�ت �لقب�س, قد �أ�شدر 
�النتق���اد�ت  موج���ة  بع���د  بيان���ًا 
�لت���ي تعر�س لها وتب���روؤ ع�شيرته 
من���ه, ذك���ر في���ه �أن ح�ش���وره كان 
و�لت�شامح  �لمحبة  �أ�شا����س  "على 
بي���ن �أبن���اء �ل�شع���ب �لعر�قي بعد 

�النت�ش���ار�ت �لت���ي تحقق���ت على 
�الإره���اب �لد�ع�ش���ي, وبع���د عودة 

�ال�شتقر�ر �إلى �لمدن �لمحررة".
ق���دم  �ل���ذي  �لح���رد�ن,  و�أ�ش���اف 
نف�ش���ه في �لموؤتمر عل���ى �أنه زعيم 
�ل�شحوة في �لع���ر�ق, �أن "�لبيان 
�لذي قر�أت���ه ُكِتب لي دون معرفتي 
تفاج���اأت  ولكن���ي  بم�شمون���ه, 
�لكي���ان �ل�شهيون���ي وعملية  بزج 

�لتطبيع يت�شمنها �لبيان".
"��شتن���كاره للبيان",  و�أ�شار, �إلى 
في���ه  "ورد  عّم���ا  �عت���ذ�ره  مقدم���ًا 
وح�ش���وره للموؤتم���ر", كم���ا تبر�أ 
مما ج���رى من دع���وة للتطبيع مع 

�إ�شر�ئيل.
�أربي���ل  ف���ي  عق���د  موؤتم���ر  وكان 
�أ�شخا����س  في���ه  �ش���ارك  �لجمع���ة, 
م���ن محافظ���ات عدة ق���د دع���ا �إلى 
�لتطبيع م���ع �إ�شر�ئي���ل, و�شرعان 

م���ا �أ�ش���درت وز�رة �لد�خلي���ة في 
�إقلي���م كرد�شتان بيانًا �طلعت عليه 
)�لم���دى(, �أكدت في���ه �أن �لموؤتمر 
ق���د ح���رف م�ش���اره, و�أك���دت طرد 
�لمتو�جدي���ن في���ه, م�ش���ددة عل���ى 
�لت���ز�م �الإقليم بال�شيا�ش���ة �لعامة 

للدولة.
و�شدر خ���الل �ليومين �لما�شيين 
ع���دد كبير م���ن بيان���ات �ال�شتنكار 
و�ل�شج���ب, م���ن �لرئا�شات �لثالث 
وق���ادة �لكت���ل وفعالي���ات �شعبي���ة 
وترف����س  �لموؤتم���ر,  ت�شتنك���ر 

�لدعو�ت للتطبيع مع �إ�شر�ئيل.
�لتابع���ة  �شائ���رون  كتل���ة  وكان���ت 
للتي���ار �ل�ش���دري ق���د قدمت خالل 
�ل���دورة �لحالي���ة مقت���رح قان���ون 
لتجري���م �لتطبي���ع م���ع �إ�شر�ئي���ل 
لكن���ه لم ير طريقه �إلى �لنور لغاية 

�لوقت �لحالي.

اأوامر قب�ض بحق م�صاركني يف موؤمتر "التطبيع مع اإ�صرائيل"

اأكد م�قع بريطاين اإخباري عدم ح�س�ل تغيري 
جذري يف العراق بعد االنتخابات، وحتدث عن 

اإمكانية تقدم التيار ال�سدري يف النتائج وجتديد 
والية رئي�س ال�زراء م�سطفى الكاظمي، م�ستدركًا 
اأن الف�ز �سيلحقه بتحالف مع كتلتي عمار احلكيم 

وحيدر العبادي لتحقيق االأغلبية.

 خا�س/ المدى

مازالت 12 مادة في م�ازنة 2021 
معلقة التنفيذ، بعد اأن قدمت 

الحك�مة طعًنا بعدم د�ست�ريتها 
اأمام المحكمة االتحادية العليا، منذ 

ني�سان الما�سي، فيما تم تاأجيل 
البت بهذه الطع�ن الأكثر من مرة.

واأو�سحت المالية في مجل�س الن�اب 
ببيان في وقت �سابق، اأن "تاأجيل 

نظر المحكمة بطع�ن الحك�مة 
بخ�س��س الم�ازنة لن يعرقل 
الم�ازنة"، مبينة اأن "الطع�ن 

المقدمة تتعلق بـ12 فقرة ولكن 
باقي بن�د الم�ازنة نافذة".

وح���ددت �لمحكمة �التحادي���ة, �ليوم �ل����29 من �شهر 
�أيل���ول �لحالي موع���دً� ل�شدور ق���ر�ر �لطعن �لخا�س 

في �لمو�زنة.
وبهذ� فاأن حكومة �لكاظم���ي �شتت�شلم نتائج �لطعون 
قب���ل موعد �النتخابات ب�10 �أيام فقط, وهو ما يطرح 
ت�شاوؤالت عما �إذ� كانت �لحكومة �شوف ت�شتفيد �شيئًا 
�أو يمكنها �تخاذ قر�ر�ت على �أ�شا�س نتائج �لطعون.

يق���ول �لخبير �لقانون���ي عدنان �ل�شريف���ي في حديث 
ل�)�لم���دى(, �إن "�لحكوم���ة �شوف ت�شتفي���د من نتائج 
قر�ر �لمحكمة �التحادي���ة وت�شتطيع �تخاذ �لقر�ر�ت 

على ��شا�شها".

 و�أ�ش���اف �ل�شريفي, �أن "عم���ر �لحكومة ال ينتهي في 
10 ت�شري���ن �الأول �لمقبل �أي م���ع �إجر�ء �النتخابات, 
ب���ل �شتتحول بعد حل �لبرلم���ان �إلى حكومة ت�شريف 
�أعمال ومن ثم �شتعقب هذه �لفترة م�شاور�ت لت�شكيل 

�لحكومة وهذ� �شياأخذ ما تبقى من �ل�شنة �لحالية".
وتاب���ع, �أن "�لبرلم���ان �ش���وف يق���وم بعق���د جل�شت���ه 
وينتخ���ب  �لنتائ���ج,  عل���ى  �لم�شادق���ة  بع���د  �الأول���ى 
رئي�شًا له ونائبي���ن, ومن ثم يتبع ذلك �نتخاب رئي�س 
�لجمهورية �ل���ذي بدوره يكلف �لكتلة �لنيابية �الأكثر 

عددً� بت�شكيل �لحكومة".
و�أ�شار, �إلى �أن "هذه �لعملية لطالما تعتريها خالفات 
وتقاطعات و�أي�شًا �لتدخ���الت �لدولية في هذ� �لملف 
�شتك���ون عام���ال لتاأخي���ر �لتوقيتات �لالزم���ة لت�شكيل 

�لحكومة".
ويتوق���ع �ل�شريفي "تاأخر ت�شكي���ل �لحكومة �لمقبلة؛ 
الأن �لعملي���ة �شتك���ون له���ا عالق���ة مبا�ش���رة بع���دد من 
�لملف���ات �لخارجي���ة �أهمه���ا �لعالق���ة بي���ن �لوالي���ات 

�لمتحدة و�إير�ن".
وي���رى, �أن "�النتخاب���ات لي�شت ه���ي �لح�شم �لنهائي 
ب���ل هناك عو�م���ل خارجية �شتوؤثر بم���ا ت�شفر عنه من 

نتائج"".
و�أفاد �ل�شريفي, باأن "عمر �لحكومة �لحالية �شي�شتمر 
�إلى حين ت�شكيل �لحكومة �لجديدة و�أد�ء �لق�شم �أمام 
�لبرلمان وه���ذ� على �قل تقدي���ر �شي�شتمر حتى نهاية 
�لعام �لحالي وبم���ا �أن �لطعون تتعلق بمو�زنة �لعام 
�لحال���ي 2021 فالحكوم���ة �شوف ت�شتفي���د من نتائج 

قر�ر �لمحكمة في حال قبول �لطعن".
وفي وق���ت �شابق, �أو�شحت �للجن���ة �لمالية تفا�شيل 
بع����س �لمو�د �لمطعون بها من قب���ل �لحكومة, حيث 
تت�شم���ن �لم���و�د �لمطع���ون به���ا, �لم���ادة �لمتعلق���ة 
بق�شي���ة مجل����س �لخدم���ة �التح���ادي و�إع���ادة رب���ط 
�لدو�ئ���ر �لمماثل���ة لعمل �لخدمة �التح���ادي وربطهما 
بالمجل����س", ف�ش���ال ع���ن "�لم���ادة �لمتعلق���ة بق�شي���ة 
�أ�شع���ار  زي���ادة  بق�شي���ة  و�لطع���ن  �لبت���رودوالر, 
�لمحا�شيل �لتي يتم �شر�وؤها من �لفالحين بخم�شين 

�ألفًا �إ�شافية".

فـي املوازنة تنتظر  معلقة  مادة   12
احل�صم نهاية االأ�صبوع احلايل

مع قرب تحّ�ل مجل�س ال�زراء اإلى ت�سريف 
اأعمال ب�سبب حل البرلمان

الق�ساء يالحق المتهمين عن جريمة عق�بتها االإعدام



 خا�ص/ المدى

ذكر الحزب ال�شيوعي العراقي، اأم�س الأحد، 
اأن انتفا�شة ت�شري����ن �شتبقى م�شتمرة لحين 
تحقي����ق اأهدافه����ا، فيم����ا ح����دد ح����زب البيت 
الوطن����ي الأول م����ن ال�شه����ر المقب����ل موع����دًا 
لنطالق تظاهرة بمنا�شبة الذكرى ال�شنوية 

الثانية على انطالقها.
ال�شيوع����ي  الح����زب  ف����ي  القي����ادي  وق����ال 
جا�ش����م الحلفي ف����ي ت�شريح اإل����ى )المدى(، 
ل����كل  امت����داد  ه����ي  ت�شري����ن  "انتفا�ش����ة  اإن 
الحتجاج����ات التي �شبقتها، ولجميع اأ�شكال 

رف�س الإفقار الذي يتعر�س له ال�شعب".
واأ�ش����اف الحلف����ي، اأن "النتفا�ش����ة لن تقف 
عن����د ح����د حت����ى تحق����ق للمواط����ن كرامت����ه، 
حك����م  قب�ش����ة  م����ن  الخال�����س  وللوط����ن 

المحا�ش�شة والف�شاد".
واأ�ش����ار، اإلى اأن "موقف المنا�شلين من اجل 

التغيي����ر يبقى في كل الأح����وال موقف الدعم 
للمطالب العامة التي رفعتها النتفا�شة".

ون����وه الحلف����ي، اإل����ى اأن "النتفا�ش����ة الت����ي 
اندلع����ت في ت�شري����ن الأول ع����ام ٢٠١٩ تعد 
�شم����ن ال�شياق����ات التاريخي����ة لالنتفا�ش����ات 
العال����م  فاج����اأت  الت����ي  العظيم����ة،  ال�شعبي����ة 
بتوقيتها وانطالقتها وب�شالتها والت�شحيات 
الت����ي قدمتها ف����ي �شبيل التخل�����س من نظام 

المحا�ش�شة والف�شاد".
وي����رى، اأن "انتفا�ش����ة ت�شري����ن امت����داد لكل 
الحتجاج����ات التي �شبقتها، ولجميع ا�شكال 
رف�����س الإفق����ار ال����ذي يتعر�����س ل����ه ال�شعب، 
عل����ى  الفا�شدي����ن  ل�شتح����واذ  وا�شتن����كار 

الأموال العامة".
واأردف، اأن "الغ�شب العراقي تفجر؛ ب�شبب 
القم����ع الوح�ش����ي الذي جوبهت ب����ه الجموع 
ف����ي �شاح����ة التحري����ر و�ش����ط بغ����داد وف����ي 
محافظات اخ����رى منها النا�شري����ة البا�شلة، 

وب�شبب اإيغال ال�شلطة في اإرهابها و�شقوط 
اأعداد من ال�شهداء".

ويوا�ش����ل، اأن "الحتجاج����ات تحول����ت اإلى 
الحك����م  طغم����ة  واجه����ت  �شعبي����ة  انتفا�ش����ة 
ل����م تت����ورع ع����ن ا�شتخ����دام  الفا�ش����د، الت����ي 
اأب�ش����ع اأ�شالي����ب القمع والإره����اب والخطف 
والتغييب، من اج����ل الحفاظ على م�شالحها 

الخا�شة".
وعن م�شتقب����ل النتفا�شة في ذكراها الثانية 
يقول الحلف����ي "بف�شل المتابع����ة الجادة لها 
والق����راءة الدقيق����ة للظ����روف المحيط����ة بها 
وحج����م معان����اة النا�س ف����ي خ�شمه����ا، نرى 
اأن انتفا�ش����ة ت�شري����ن لن تق����ف عند حد حتى 
تحقق للمواطن كرامت����ه، وللوطن الخال�س 

من قب�شة حكم المحا�ش�شة والف�شاد".
وف����ي �شي����اق الك�ش����ف ع����ن موق����ف الح����زب 
ال�شيوع����ي م����ن النتفا�شة يوؤك����د الحلفي اإن 
"موق����ف المنا�شلين من اجل التغيير يبقى 

ف����ي كل الأح����وال موق����ف الدع����م للمطال����ب 
العام����ة التي رفعتها النتفا�شة، ا�شتنادا اإلى 
وحدة هدف الخال�س من ثنائي المحا�ش�شة 
والف�ش����اد، وان�شجام����ا مع ح����راك �شعبنا من 

اجل كرامته".
وم�ش����ى الحلفي، اإل����ى اأن "التاريخ حفظ لنا 
مث����اًل ملهم����ًا للمفك����ر المنا�شل المنح����از اإلى 
خي����ار �شعب����ه وكادحي����ه،  ه����و ال����ذي ج�شده 
الفيل�ش����وف كارل مارك�����س ورفيق����ه فردريك 
اأنجل�����س ف����ي الموق����ف الداع����م ل����� "كومونة 
باري�س"، ودفاعهم����ا عن العمال الباري�شيين 
تعبير  حد  ال�شماء" على  يقتحم����ون  "الذين 

مارك�س ال�شهير".
م����ن جانبه، ذكر حزب البي����ت الوطني، وهو 
حركة �شيا�شية منبثقة عن انتفا�شة ت�شرين، 
في بي����ان تلقته )الم����دى(، اأن "ثورة ت�شرين 
تلك اللحظ����ة التاريخي����ة المهم����ة، نقف على 
اأعت����اب ذكراها الثانية التي �شتحل بعد اأيام، 
�شن�شتذكر ف����ي ذكراها الت�شحي����ات الكبيرة 
لأبناء الأمة العراقية عبر جملة من الفعاليات 
الجتماعية والحتجاجية الأخرى، موعدنا 
في الأول من ت�شرين ال�شاعة الحادية ع�شرة 

في �شاحة التحرير". 
واأ�ش����اف البيان اأن الح����زب يدعو كل "اأبناء 
الأمة العراقية الأحرار للم�شاهمة في تخليد 
ذك����رى ه����ذه الث����ورة ال�شعبي����ة والم�شاهمة 
بالم�شيرة والفعاليات الأخرى التي تخلدها 
وفقا لما ر�شم����ه المجل�س الت�ش����اوري لقوى 

و�شخ�شيات ت�شرين".
يذك����ر اأن الأول م����ن ال�شه����ر المقب����ل �شي�شهد 
الذك����رى ال�شنوية الثانية لنتفا�شة ت�شرين، 
فيما ي�شتعد عدد م����ن النا�شطين لإحياء هذه 
الذكرى باحتجاجات ف����ي بغداد ومحافظات 

اأخرى.
�شهدته����ا  ق����د  عارم����ة  تظاه����رات  وكان����ت 
محافظ����ات الع����راق ف����ي ع����ام ٢٠١٩ اأطل����ق 
عليه����ا انتفا�ش����ة ت�شري����ن اأدت اإل����ى ا�شتقالة 
حكومة عادل عب����د المهدي واأجبرت ال�شلطة 
على الم�شي بانتخاب����ات مبكرة وفق قانون 

جديد.
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بغداد/ تميم الح�سن

والهج���وم الخي���ر الذي حدث ف���ي بلدة 
تدع���ى "العب���ارة" ت�ش���م ع���دة ق���رى في 
�شل�شل���ة  �شم���ن  ه���و  بعقوب���ة،  �شم���ال 

هجمات بداأت قبل عدة ا�شابيع.
وي�شتبه في الوقوف وراء تلك الهجمات 
بف�شائ���ل م�شلح���ة "طامع���ة" بالب�شاتين 
المثمرة في البلدة، بالإ�شافة الى تنظيم 

"داع�س".
والعب���ارة كانت قد �شجل���ت رقما قيا�شيا 
ا�شتط���اع  حت���ى  الهاون���ات  تلق���ي  ف���ي 
تل���ك  تقلي���ل  الهال���ي  م���ن  متطوع���ون 

الهجمات.
البل���دة ق�ش�ش���ًا غريب���ة   وت�شه���د ه���ذه 
مثل ت�شكي���ل تحالف ع�شائ���ري لمحاربة 
ورد  الحكوم���ة،  ع���ن  ب���دل  الم�شلحي���ن 
الأخيرة باإر�شال تعزيزات ع�شكرية لكن 

الحوادث ل تتوقف.

قنا�ص العبارة
ف���ي  الأمني���ة  الخ���روق  اأح���دث ف�ش���ول 
حي���ن  الأح���د،  فج���ر  ج���رى  العب���ارة، 

انفج���رت عبوة نا�شفة على �شاحنة تعود 
لأحد �شكان قرية الحد الأخ�شر.

ال���ذي  بح�ش���ب الم�ش���ادر ف���ي بعقوب���ة 
تحدث ل�)الم���دى(، فان العب���وة النا�شفة 
ا�شته���دف �شاحن���ة ر�شي���د البيات���ي قرب 
منزله "وا�شت�شهد البياتي مع نجله على 

اثر النفجار".
�ش���وت  القري���ة  �ش���كان  �شم���ع  اأن  بع���د 
م���كان  ال���ى  الجمي���ع  ه���رع  النفج���ار، 

الحادث ليكون القنا�س في انتظارهم.
وبح�ش���ب الم�ش���در وه���و �شاب���ط ف���ي 
�شرط���ة المدينة وطلب ع���دم ن�شر ا�شمه، 
ان "القنا����س ت�شبب بقتل مدنيين اثنين 
كانا ي���زوران منزل البيات���ي اإ�شافة الى 
مدنيي���ن اثنين اآخرين م���ن �شكان القرية 

وجرح 4 من الأهالي".
كان نهر �شغي���ر يف�شل بي���ن "القنا�س" 
ق�شي���ر  وق���ت  وبع���د  القري���ة،  و�ش���كان 
و�شلت عجالت دعم م���ن ال�شرطة، وكان 

الهجوم الثاني بانتظار التعزيزات.
ي�شيف الم�ش���در: "�شاروخ انطلق على 

�شي���ارات ال�شرط���ة م���ن الجان���ب الآخ���ر 
للنه���ر، وت�شب���ب بج���رح �شاب���ط برتب���ة 

عقيد".
وتعتق���د ال�شرط���ة، التي اأج���رت بعد ذلك 
ب�شاع���ات حمل���ة تفتي����س ف���ي المنطقة، 
تنظي���م  ب�شم���ات  تحم���ل  الهجم���ات  ان 

"داع�س".

متطوعون
ويق���وم �ش���كان متطوع���ون ف���ي "الح���د 
فيه���ا  ج���رى  الت���ي  القري���ة  الأخ�ش���ر" 
لحماي���ة  خف���ارات  بتنظي���م  الهج���وم، 
المنطقة منذ نحو �شنتين معتمدين على 
ال�ش���الح ال�شخ�ش���ي، وهو ربم���ا ما دفع 

ال�شكان. من  "داع�س" للثاأر 
وكانت ه���ذه القرية متهم���ة باأنها المكان 
الذي تنطلق من���ه "الهاونات" على باقي 
القرى، ومنذ تنظيم الواجبات تراجعت 

اأعداد الهجمات.
الق���رى  اأ�شح���اب  م���ن  الكثي���ر  وهج���ر 
مناطقهم عل���ى اثر النزاع���ات الم�شتمرة 

حي���ث �شقط���ت عل���ى البل���دة نح���و ١٠٠ 
قذيف���ة ه���اون من���ذ اإع���الن التحري���ر في 

نهاية ٢٠١7.
وقبل نحو 3 اأ�شابيع، كان �شكان العبارة 
ق���د نظم���وا اعت�شام���ا مفتوح���ا ب�شب���ب 
تك���رار الهجمات، ا�شتم���ر لنحو اأ�شبوع، 
قب���ل اأن تقوم ال�شرط���ة بتقديم تعزيزات 

وينتهي العت�شام.
م�شوؤول���ي  اح���د  ر�ش���ا،  عل���ي  ويق���ول 
العت�ش���ام في ات�ش���ال مع )الم���دى( ان 
"قائ���د ال�شرطة جل���ب 6٠ عن�شرا امنيا 
وو�شعه���م ف���ي المناطق الت���ي يعتقد ان 

الم�شلحين يت�شللون منها".
ول���م يطمئ���ن الأهال���ي حت���ى الآن له���ذا 
ان  ال���ى  ي�شي���ر  ر�ش���ا  لك���ن  الإج���راء، 

القوات". هذه  اإداء  يترقبون  "الأهالي 
في���ه  قط���ع  ال���ذي  العت�ش���ام  وكان 
المحتج���ون طريق���ا رئي�ش���ا ف���ي البلدة، 
قد ج���اء عقب هجومي���ن جديدين ت�شببا 

باإ�شابة 5 من المدنيين وال�شرطة.

اأ�سلوب جديد للهجوم
وكان م�شلحون قد هاجموا مطلع اأيلول 
الحال���ي، منزل اح���د ال�شكان ف���ي القرى 
هناك، وت�شببت ال�شتباكات بين الأهالي 

والم�شلحين باإ�شابة ٢ من المدنيين.
ث���م اأوقع المهاجمون بع���د ذلك 3 جرحى 
اآخري���ن اثني���ن منهم م���ن ال�شرط���ة، بعد 
ان زرعوا عب���وات نا�شفة ق���رب المنزل، 
انفج���رت على الق���وات والأهال���ي الذين 

حاولوا �شد الهجوم.
وفي ال�شابيع القليل���ة الما�شية، ك�شفت 
)المدى( عن تحركات مريبة للتنظيم في 
ديالى والمو�شل، فيم���ا اأجرى "داع�س" 
تغيي���رات في مواقع عنا�شره وا�شتخدم 

جديدا". "تكتيكا 
والأ�شلوب الجديد الذي يتبعه التنظيم، 
يق���وم  حي���ث  الكمائ���ن"،  "تكتي���ك  ه���و 
"داع�س" بن�شر قنا�شين وعبوات نا�شفة 
ل�شتهداف التعزيزات الع�شكرية وتاأمين 

ان�شحاب الم�شلحين بعد الهجوم.
وك���رر "داع�س" هذا ال�شل���وب بهجمات 

متعددة في كركوك والمو�شل وكذلك في 
مناطق �شمال �شرقي ديالى.

دخول الف�سائل على خط 
الأزمة

ويتعق���د الم�شه���د الأمن���ي ف���ي ديالى مع 
دخ���ول الف�شائ���ل الم�شلح���ة عل���ى خ���ط 
الأزمة، حيث يوجد ف���ي ديالى اأكبر عدد 

من تلك الجماعات.
ويق���ول م�شدر �شيا�شي ف���ي ديالى طلب 
عدم ذكر ا�شمه في ت�شريح ل�)المدى( اإن 
المحافظ���ة "هي الباح���ة الخلفية لإيران 

والف�شائل التابعة لها".
ويوؤك���د الم�ش���در ان هن���اك نح���و األفين 
�ش���ورة لزعم���اء اإيرانيين ف���ي بعقوبة، 
تن�شر منذ �شن���وات وازدادت موؤخرا مع 

ت�شاعد �شور المر�شحين لالنتخابات.
وكانت ديالى ه���ي المكان الذي اختارته 
الف�شائ���ل لتقي���م ال�شتعرا����س الأخي���ر 
للح�ش���د ف���ي حزي���ران الما�ش���ي، ال���ذي 
اأظهر وجود مدرعات ودبابات وطائرات 

م�شيرة.
وي�شير الم�شدر الى ان "النفوذ الإيراني 
يمن���ع عودة ع���دد من ال�شكان ف���ي ديالى 
وف���ي قرى في بعقوب���ة وناحية العبارة، 

في محاولة لتغيير ديموغرافي".
ول ي�شتبعد ال�ش���كان في ناحية العبارة، 
اأن م���ا يج���ري في ديالى ه���و �شمن خلق 
ا�شطفاف���ات طائفي���ة جدي���دة ا�شتع���دادا 

لالنتخابات.
وكانت ع�شيرة بن���ي تميم قد قررت على 
اإث���ر الح���وادث ال�شابقة باأنه���ا "�شتقاتل 
تنظيم داع����س والحوا�ش���ن التابعة له" 
ف���ي اإ�ش���ارة اإل���ى بع����س المتعاونين مع 

التنظيم.
ع�شي���رة  ذل���ك  بع���د  اإليه���ا  وان�شم���ت 
الم�شالح���ة والت���ي نددت ب�ش���ن عمليات 

م�شلحة في ديالى خالل �شهر رم�شان.
وحاول���ت وزارة الداخلي���ة تهدئة غ�شب 
ال�ش���كان بعد هجم���ات بعب���وات نا�شفة، 
لك���ن اأثن���اء زي���ارة الوف���د اإل���ى العب���ارة 

�شقطت 5 �شواريخ على بع�س القرى.

قرى فارغة
ويح�شي مر�شح جديد عن بعقوبة، اأكثر 
من ١٠ قرى في ناحية العبارة خالية من 

ال�شكان منذ ظهور "داع�س" في ٢٠١4.
ع���ن  المر�ش���ح  الزي���دي  موؤي���د  ويق���ول 
تحال���ف ع���زم برئا�شة خمي����س الخنجر، 
في ات�شال مع )الم���دى( ان "هذه القرى 
الفارغ���ة تحول���ت اإل���ى مناط���ق تواج���د 
داع�س، ومنطلقا للهجمات على القرى".

وتق���ع العب���ارة �شمن مناطق م���ا يعرف 
ب�"حو�س الوق���ف" وهي منطقة زراعية 
وا�شع���ة ت�شم عدة قرى في �شمال �شرقي 

ديالى.
ف���ي  الم�شلحي���ن  ن�ش���اط  اأن  ويرج���ح 
نح���و  واإ�شاب���ة  مقت���ل  وراء  الحو����س 
٢٠٠ �شخ�س ف���ي هجمات م�شلحة خالل 

الأربع �شنوات الأخيرة.
ولك���ن بح�شب تقارير اأمني���ة، فاأن ن�شاط 
تنظي���م "داع�س" في العب���ارة قد تراجع 
ب�ش���كل كبير ف���ي ال�شنتي���ن الما�شيتين، 
مقاب���ل ب���روز ف�شائ���ل م�شلح���ة، ب���داأت 
ت�شيط���ر عل���ى الأرا�شي الزراعي���ة التي 
تركها �شكانها، وتفر����س "اتاوات" على 

طريق ال�شاحنات.
وي�شير الزي���دي اإلى اأن "اغل���ب ال�شكان 
ف���ي الق���رى الفارغ���ة ل���م يع���ودوا لأنه���ا 
غي���ر موؤمن���ة، كم���ا اأن هن���اك اعترا�شات 
م���ن بع����س الق���وى الأمني���ة عل���ى عودة 

الأهالي".

فـي دياىل ي�صّدون  مدنيني  من  ""داع�ش" ينتقم 
هجماته منذ �صنتني

عودة  مينع  "فيتو" خارجي 
النازحني.. والتنظيم ميلأ 
الفراغ

اآلف ال�سور لزعماء غير 
عراقيين تنت�سر و�سط 

ديالى، �سمال بغداد، 
بالقرب من مر�سحي 

النتخابات، حيث ت�سير 
معلومات هناك، الى دور 

طهران في منع عودة بع�ص 
�سكان القرى النازحة.

كان  "الفيتو" الإيراني، 
ال�سبب وراء عدة هجمات 

جرت في بلدة تابعة 
لمدينة بعقوبة )مركز 

المحافظة(، اآخرها فجر 
اأم�ص، وت�سبب بمقتل 

واإ�سابة 9 ا�سخا�ص بينهم 
�سابط رفيع.

ال�صيوعي: انتفا�صة ت�صرين م�صتمرة لغاية هزيمة الف�صاد والمحا�ص�صة
لنطلقها الثانية  الذكرى  بمنا�سبة  لتظاهرة  العراقي" يدعو  "البيت 

 متابعة/ المدى

يعتزم العراق اإبرام �سفقة بمبلغ 600 
مليون دولر مع باك�ستان ل�سراء 12 

طائرة مقاتلة جوية، ومن المتوقع 
اأن يتم التفاق النهائي في ال�سهر 

المقبل. ذكرت �سحيفة )ديلي 
باك�ستان( الباك�ستانية، اأن "الحكومة 

العراقية ت�سعى لإبرام �سفقة مع 
اإ�سلم اآباد، قيمتها 600 مليون دولر، 

ل�سراء 12 مقاتلة جوية من طراز )جي 
اف-17 ايه بلوك 3(".

واأ�شاف����ت ال�شحيفة في تقرير اطلعت عليه )المدى( 
اأن "ال�شفق����ة اإذا تمت، فاإن العراق �شيكون اأول دولة 
عربية اإ�شالمية ت�شت����ري هذه الطائرات المقاتلة من 
باك�شتان". واأ�شار، اإل����ى اأن "العراق اأعرب في وقت 
�شاب����ق ع����ن اهتمامه ب�ش����راء ه����ذه المقات����الت التي 

طورتها باك�شتان وال�شين على نحو م�شترك".
وبين التقري����ر، اأن "وفدًا من وزارة الدفاع العراقية 
زار باك�شت����ان ف����ي وقت قري����ب، بينما م����ن المتوقع 
توقي����ع اتف����اق ر�شم����ي في اأكتوب����ر/ ت�شري����ن الأول 

المقبل".
واأك����د التقري����ر، "التو�شل اإلى اتفاق ح����ول ال�شفقة 
خالل زي����ارة نائ����ب قائد الق����وات الجوي����ة العراقية 

اللواء محمد مجيد مهدي محمود اإلى باك�شتان".
ولفت، اإل����ى اأن "باك�شتان ا�شت�شافت معر�شا دفاعيا 
كبي����را ف����ي العا�شم����ة بغ����داد ف����ي وق����ت �شاب����ق من 
اأبريل/ني�ش����ان الما�شي، م�شيرا اإل����ى اأن "الطيارين 
الباك�شتانيي����ن حلق����وا بالطائرة المقاتل����ة المتعددة 

المهام من طراز )ج����ي اف ١7( وهو ما اأثار اإعجاب 
القيادة العراقية وفقا لتقارير و�شائل الإعالم".

و�شّدد التقري����ر، على "اهتم����ام اأرجنتيني وماليزي 
به����ذه الطائ����رة الت����ي تنتم����ي اإل����ى )الجي����ل الرابع( 
والتي ت����م تطويرها بال�شتراك م����ع مجمع الطيران 
للطائ����رات  )ت�شنغ����دو(  و�شرك����ة  الباك�شتان����ي 

ال�شينية".
وم�ش����ى التقري����ر، اإل����ى اأن ")ج����ي اف-١7( طائ����رة 
مقاتلة اأ�شرع من ال�شوت ومتعددة الأدوار، وقادرة 
عل����ى القيام بدوري����ات جوية قتالي����ة، وحظر جوي، 
وخو�س معرك����ة متكاملة تتجاوز النطاق الب�شري، 
وتنفي����ذ �شرب����ات بحري����ة بعي����دة الم����دى، وت�ش����ن 

�شربات اأر�شية دقيقة".
وكان ع�ش����و لجن����ة الأم����ن والدف����اع النيابي����ة عل����ي 
الغانمي ق����د انتقد في ت�شريح �شاب����ق اإلى )المدى(، 
لج����وء الحكوم����ة العراقي����ة اإل����ى باك�شت����ان واإب����رام 
تعاق����دات حربي����ة كونه����ا دول����ة ل تمتل����ك اإمكانيات 
قوي����ة ف����ي مج����ال الت�شليح على ح����د و�شف����ه، داعيًا 
اإل����ى ال�شتف����ادة منها في مج����ال التدري����ب والتاأهيل 
فح�ش����ب. وطال����ب الغانمي، ب����� "ت�شمي����ن الموازنة 
مبال����غ مالي����ة تمكن العراق من الح�ش����ول على عقود 
اأ�شلح����ة م����ن دول مهم����ة ف����ي المع�شكري����ن ال�شرق����ي 
والغربي"، ولم يختلف عن هذا الراأي كثيرًا الخبير 
الأمن����ي عدنان الكنان����ي، ال����ذي راأى اأن الذهاب اإلى 
هدف����ه  يك����ون  اأن  يف�ش����ل  الباك�شتان����ي  "المع�شك����ر 

التدريب والتاأهيل".
وق����ال في ت�شريح �شابق اإلى )المدى(، اإن "الهتمام 
الحكوم����ي بملف الت�شليح يعّد اأمرًا جيدًا اإذا �شدقت 
النواي����ا"، لكن����ه �شّدد عل����ى �ش����رورة "اأن يكون ذلك 
وفق روؤية من الجه����ات الع�شكرية المخت�شة ووفق 

متطلبات المعركة الحالية مع العدو".
واأب����رم الع����راق العدي����د م����ن التفاق����ات الع�شكري����ة 
المتعلق����ة بالت�شلي����ح م����ع دول ع����دة منه����ا الوليات 
المتحدة وفرن�شا ورو�شيا ودول اأخرى، لكن اللجان 
المعني����ة اأ�شرت �شبه����ات بالف�شاد ح����ول البع�س من 

هذه العقود. 

ال�سهر المقبل يوقع التفاق النهائي 
العراق يتجه ل�صراء 12 مقاتلة 
باك�صتانية بـ 600 مليون دوالر
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يرى عدد غري قليل من 
املواليد الثالثة 2000 و 2001 و 

2003 التي ت�سارك الول مرة 
يف االنتخابات، بان غمو�ض 

اجراءات ا�سدار البطاقة 
البايومرتية ت�سبب بحرمان 

قطاعات كبرية منهم من 
امل�ساركة باالنتخابات الربملانية 

القادمة، مبينني ان الكثري 
منهم كان يعتقد ان البطاقة 

االنتخابية ت�سدر ب�سورة 
تلقائية مثلما كان يح�سل يف 

ال�سابق وان ا�سماءهم �ستكون 
�سمن ال�سجالت االنتخابية 

املعتمدة يف يوم االنتخابات، اال 
انهم اكت�سفوا وبعد فوات االون 

ان االجراءات املعتمدة يف ا�سدار 
البطاقة البايومرتية تختلف 
متاما عن االجراءات ال�سابقة.

�النتخاب���ات  جت���ري  �أن  �ملق���رر  وم���ن 
�لربملانية يف �لعا�ش���ر من ت�شرين �لثاين/
�أكتوبر �ملقبل، يف ظل توقعات بانخفا�ض 
حجم �مل�شاركة �النتخابية نتيجة مقاطعة 
وع���زوف  �ل�شيا�شي���ة  �لق���وى  م���ن  ع���دد 

قطاعات �خرى.
ويرى �ل�ش���اب حممد �لنا�شري يف حديث 
ملو�لي���د  حرمان���ا  "هنال���ك  �ن  ل�)�مل���دى( 
�مل�شارك���ة  م���ن  2000 و 2001 و 2003 

باالنتخاب���ات ب�شب���ب غمو����ض �جر�ء�ت 
�ملفو�شي���ة �لعليا لالنتخاب���ات يف ��شد�ر 
�خ���رى"،  و�ج���ر�ء�ت  �لناخ���ب  بطاق���ة 
مبين���ا �ن "�الج���ر�ء�ت �حلالي���ة �ملعتمدة 
يف م�شارك���ة �ملو�ليد �جل���دد باالنتخابات 
تختل���ف جذريًا ع���ن �الج���ر�ء�ت �ل�شابقة 
وه���و ما �أوق���ع �ل�شب���اب يف م�شكلة خارج 

توقعاتهم".
و�و�ش���ح �لنا�ش���ري �ن "��شم���اء �ملو�ليد 
�جل���دد كانت ت�ش���اف يف �ل�شابق ب�شورة 
تلقائي���ة �ىل �شج���ل �لناخب���ني وال تتطلب 
م���ن �لناخ���ب �ش���وى �ملر�جع���ة يف ي���وم 
�النتخ���اب ل���الإدالء ب�شوت���ه و�ن �لكث���ر 
يختل���ف  ال  �الم���ر  �ن  يعتق���د  كان  منه���م 

كث���ر� يف �النتخابات �لقادم���ة"، و�أردف 
�المر  �ن  �الو�ن  فو�ت  بعد  فوجئنا  "لكن 
يتطل���ب حتدي���ث بيانات وع���دة �جر�ء�ت 
معقدة وفرتة �نتظار طويلة حلني ��شد�ر 

�لبطاقة �لبايومرتية".
ويوؤك���د �لنا�شط ه���اين �لعب���ادي ما ذهب 
�لي���ه �لنا�ش���ري وي���روي ما ح�ش���ل الحد 
�ملقرب���ني من���ه يف �ح���د مر�ك���ز �لت�شجيل 
�النتخاب���ي قائال �ن "قريب���ي ر�جع مركز 
�لت�شجيل يف �حلي �لع�شكري بالنا�شرية 
من���ذ �شه���ر �آذ�ر و�كم���ل �الج���ر�ء�ت كافة 
وطلب���و� من���ه �حل�ش���ور بعد ثالث���ة ��شهر 
�أي يف �ل�شه���ر �ل�شاد�ض ال�شت���الم �لبطاقة 
�لبايومرتية"، و��ش���اف "وعند مر�جعته 

يف �ملوعد �ملقرر �جلوه �ىل �ل�شهر �لثامن 
ومن ثم �ىل �ل�شه���ر �لتا�شع وبعدها قالو� 

له �ح�شر بعد �النتخابات ال�شتالمها".
و��شاف �لعب���ادي �ن "هذ� معناه حرمانه 
من �مل�شاركة يف �النتخابات"، م�شر� �ىل 
�ن "حال���ة قريب���ه وم���ا القاه م���ن ت�شويف 
وتعقي���د �الج���ر�ء�ت يف �ملركز �النتخابي 
هو و�حد من عدة حاالت مماثلة و�نه قدم 
�شكوى يف ه���ذ� �ل�شدد لدى مكتب حقوق 

�الن�شان يف ذي قار".
"تعقي���د  �ن  �مل���دين  �لنا�ش���ط  ويعتق���د 
�لبطاق���ة  عل���ى  �حل�ش���ول  �ج���ر�ء�ت 
�أم���ر  �النتخابي���ة و�لت�شوي���ف باملو�عي���د 
�جلي���ل  حرم���ان  من���ه  �لغر����ض  مق�ش���ود 

�جلديد �لر�ف����ض ل�شيا�شة �حلر�ض �لقدمي 
و�ال�شه���ام  باالنتخاب���ات  �مل�شارك���ة  م���ن 
بعملي���ة �لتغي���ر �ملن�شود"، الفت���ا �ىل �ن 
�النتخابي  �ل�شب���اب من حقه���م  "حرم���ان 
يعاني���ه  م���ا  �ىل  ت�ش���اف  كارث���ة  ميث���ل 
�لعر�قيون م���ن خر�ب على �ي���دي �لطبقة 
�ل�شيا�ش���ة �ملهيمنة على �مل�شه���د �ل�شيا�شي 

منذ 18 عاما".
وكان �جر�ء �النتخابات �لربملانية �ملبكرة 
و�ح���د� م���ن �ب���رز مطال���ب �مل�شاركني يف 
تظاه���ر�ت ت�شري���ن �لذين ي�ش���كل �ل�شباب 
غالبيته���م �لعظم���ى، وذل���ك قب���ل �ن تعلن 
مقاطع���ة  �ملتظاهري���ن  م���ن  جمموع���ات 
�نت�ش���ار  �ىل  ذل���ك  عازي���ن  �النتخاب���ات 

�لبيئ���ة  تهيئ���ة  وع���دم  �ل�ش���الح  فو�ش���ى 
�النتخابية �الآمنة.  

م���ن جانب���ه، ق���ال مدي���ر مكت���ب �ملفو�شية 
�لعلي���ا �مل�شتقل���ة لالنتخاب���ات يف ذي قار 
رده  معر����ض  يف  �خلي���اط  زوري  قا�ش���م 
عل���ى تل���ك �الآر�ء �ملطروحة ع���رب )�ملدى( 
�إن "�لعم���ل توقف منذ زمن بعيد بالبطاقة 
�لق�ش���رة �الج���ل، وب���د�أ �لعم���ل بالبطاقة 
"�حل�ش���ول  �لبايومرتي���ة"، و��ش���اف �ن 
على �لبطاقة �لبايومرتية يتطلب مر�جعة 
�لبيان���ات  وحتدي���ث  �النتخاب���ي  �ملرك���ز 
وتثبي���ت �لب�شم���ات ��شاف���ة �ىل �ش���ورة 

�شخ�شية".
"مفو�شي���ة  �ن  �ىل  �خلي���اط  و��ش���ار 

�النتخاب���ات �شب���ق و�ن �علن���ت ع���ن ذل���ك 
و�عالمي���ة  توعوي���ة  بر�م���ج  ع���دة  يف 
د�م���ت م���دة طويل���ة"، مبين���ا �ن "حتديث 
�لبطاق���ة �النتخابي���ة و��شد�ره���ا توق���ف 
يف �لوق���ت �حلا�شر وذل���ك القرت�ب موعد 

�النتخابات".
وتت�شكل خارط���ة �ملر�شح���ني لالنتخابات 
ق���ار  �لربملاني���ة �ملقبل���ة يف حمافظ���ة ذي 
بينه���م 35 مر�شح���ة،  م���ن 137 مر�شح���ًا 
نيابي���ا  مقع���د�   19 عل���ى  يتناف�ش���ون 
خم�ش�ش���ة ملحافظة ذي ق���ار �شمن خم�ض 
دو�ئر �نتخابي���ة، فيما بلغت ن�شبة توزيع 
�لبطاق���ة �لبايومرتي���ة 81 باملئ���ة من عدد 

�لناخبني يف �ملحافظة.

غمو�ض اإجراءات اإ�شدار "البايومرتية" يحرم اآالف املواليد اجلدد من امل�شاركة باالنتخابات 
 نا�سط��ون يعدونه��ا مق�س��ودة ال�ستبع��اد اجلي��ل الراف���ض ل�سيا�س��ة احلر���ض القدمي  

 متابعة / املدى

و�أ�ش����اف عل����ي "لي�ض فق����ط �أن يخت�شر �ملر�شح 
دعايت����ه عل����ى �لن����دو�ت"، الفت����ا �ىل �أن����ه "الب����د 
م����ن وجود ملح����ة ع����ن م�شروع����ه �النتخابي يف 
مل�شقاته �ملعلقة، لي�ض فقط �ن يحتوي �ملل�شق 
على �شورت����ه وت�شل�شله �النتخاب����ي، �لدعايات 
بهذه �ل�شورة ��شبحت من �لنمط �لقدمي، فالبد 

من �إ�شافة ملحة عن م�شروعه �النتخابي".
ويوؤكد �شاحب متجر مالب�ض من �لنجف يدعى 
عبد�لل����ه ح�شني عل����ي �ل����ر�أي �ل�شاب����ق بالقول: 
�إن "�ملر�شح����ني ين�شرون �شوره����م �ليوم بدون 
بر�م����ج �نتخابية"، م�ش����ر� �ىل �أنه ينبغي على 
�ملر�ش����ح �أن "ياأتي �ىل �ل�شب����اب ويعر�ض عليهم 
م�شروع����ه �النتخاب����ي حت����ى ننتخب����ك، �عطني 

�شقفا زمنيا لتطبيق برناجمك".
مت�شائ����ال: "كي����ف يل �نتخاب����ك ودعايتك جمرد 
تعال����و�  وتق����ول:  �ل�ش����و�رع؟..  يف  �ش����ور 
�نتخبوين. لنفرت�ض �نني �نتخبتك دون علمي 
مب�شروع����ك �النتخابي، ما �لذي �شتقدمه يل يف 

�مل�شتقبل؟".
�لذي  م����ا  و  ملحافظت����ك؟،  �شتقدم����ه  �ل����ذي  "م����ا 
ه����ذه  كل  �مل�شتقب����ل؟،  يف  لل�شب����اب  �شتقدم����ه 
�النتخابي����ة،  �لدعاي����ات  يف  تذك����ر  مل  �الم����ور 
جم����رد �ش����ور منت�ش����رة يف �ل�ش����و�رع دون �أي 

فائدة".
وي����رى �لنا�شط �مل����دين حيدر �شال����ح مهدي �أن 
�ملر�ش����ح �لي����وم "ي�ش����ع �شورت����ه معتم����د� على 
عالقت����ه وقر�بته مع����ك، مايعني �نه����م يعي�شون 
�شم����ن �لنم����ط �لق����دمي �ل����ذي ر�ف����ق �نتخاب����ات 
2006، عندم����ا ين�ش����ر �شورت����ه وي�ش����ع جنبها 
�ش����ورة رمز ديني �أو �أي فرد، معتمد� بذلك على 

تاأريخه، �أي تاأريخ هذ� �لذي تتحدث عنه".
�ن����ك  بنف�ش����ك  ت�شع����ر  �ن  "�م����ا  قائ����ال:  و�أردف 
كفوء تع����ال �يل وقل يل كناخ����ب هذ� برناجمي 
�النتخاب����ي، وتنتخبني، باملقاب����ل �ن حتقق يل 
بع�ش����ا من �المور، على مدى �شنة �و 2 �و حتى 
3، ال �ن تق����ول ل� 4 �شن����و�ت هذ� كذب، قل يل �إن 

هذ� برناجمي �النتخابي، ه����ذ� �ل�شقف �لزمني 
خا�شتي، يعجبك هذ� �ل�شيء ر�شح نف�شك، و�ذ� 

مل يعجبك ال تر�شح".
وح�ش����ب �لنا�ش����ط �مل����دين �ن هن����اك م����ن لديهم 
بر�م����ج �نتخابي����ة لكنه����م يخافون م����ن طرحها، 
ع����ن  �لتقي����ت مبر�ش����ح و�شاألت����ه  مث����اًل  "يعن����ي 
برناجم����ه، ق����ال: �خي �ن����ا �ذ� �كت����ب برناجمي 
حول حماربة �ملخدر�ت �قتل يف �ليوم �لثاين"، 
مت�شائ����ال: "�ذ� �نت تخاف ملاذ� تت�شدى ملجل�ض 
�لنو�ب؟". "ال ن�شتطيع �لكالم، فال يوجد تغير 
�ال ع����ن طريق �النتخابات، نخت����ار على مز�جنا 

�ل�شخ�ض �ملنا�شب، و�لكفاءة �ملنا�شبة، نريد من 
�ملر�شحني �ن اليكذبو� علينا ويقولون نوفر لكم 

�المن و�خلدمات و�العمار".
وق����ال مه����دي "نحن نري����د من �ملر�ش����ح حل هذه 
�لفو�ش����ى، هناك فو�شى �ش����الح تقابلها فو�شى 
بالقو�ن����ني، نريد تنظيم �لقو�نني، وعمل منظم، 
نح����ن نع����رف �ن م�شكلة �لع����ر�ق الحتل �ال ب�50 
�ىل 60 �شن����ة، ورمب����ا حت����ل �و ال، باملقابل نريد 
م����ن �ملر�شح �ن يكون و��شحا �مامنا ال �كرث وال 

�قل، ال �ن ي�شع �شورة ويتحدث عنها".
و�أي����د �لكا�ش����ب عبد�لل����ه ح�شن جا�ش����م �لتميمي 

�لر�أي �ملتقدم حول �ختفاء �لربنامج �النتخابي 
لدى �ملر�شحني قائ����اًل: "كالعادة �لفرتة �يل متر 
بها �النتخاب����ات و�ملر�شحون، ففي �ل�شابق كان 
هن����اك برنامج �نتخاب����ي يتحدث عن����ه �ملر�شح، 

لكن �الن �فتقدنا هذ� �ل�شيء".
و�أ�ش����اف �أن "�لدعاية �النتخابي����ة نر�ها عبارة 
بال�ش����و�رع"،  �و �ش����ور معلق����ة  ع����ن �عالن����ات 
الفت����ا �ىل �أنه "حتى لو خ����رج وحتدث �لينا عن 
برناجم����ه �النتخاب����ي، فكالع����ادة �شيكون ممال، 
�ش����يء  و�ي  �لز�ئف����ة،  �لوع����ود  �ىل  باال�شاف����ة 

حتدث به عن برنامج �شوف لن يح�شل".

جنفيون يفتقدون الربامج االنتخابية: الدعايات عبارة 
عن �شور وت�شل�شالت فقط دون اأية م�شاريع

 خا�ض/املدى

تباين���ت ردود �الأفعال يف حمافظة مي�شان على 
دخ���ول �شيوخ ع�شائر �ملحافظة ملعرتك �لدعاية 
�النتخابي���ة و�لدعوة علن���ا النتخاب �ملر�شحني 
م���ن �أبناء ع�شائره���م عرب ت�شجي���الت فيديوية 
�و �شوتي���ة وحماول���ة �إل���ز�م �بن���اء �لع�ش���رة 
بانتخ���اب مر�ش���ح بعين���ه. ومل تتوق���ف دع���وة 
�ل�شيوخ عند �بناء عمومته���م وع�شائرهم فقط 
ب���ل تعدتها �ىل �لع�شائر �الخ���رى �لتي و�شفت 
)�لع�شائر �مل�شرتكة( يف �إ�شارة و��شحة �ىل �ن 
�لتحالف���ات �لع�شائري���ة دخل���ت �أي�شا على خط 

�لرتويج و�لدعاية.
�لنا�ش���ط جو�د كاظ���م )��شم م�شتع���ار( يتحدث 
ل�)�مل���دى( ع���ن �لظاه���رة قائ���ال "يتمت���ع �شي���خ 
�لع�ش���رة يف مي�ش���ان مبكان���ة كب���رة جد� وله 
�ش���اأن عظي���م م���ن �لتقدي���ر و�الح���رت�م ونق���در 
كمر�قب���ني �شع���ور �أبن���اء �لع�ش���رة �لو�ح���دة 
جت���اه مر�شحيه���ا ولك���ن نتمن���ى �أن ال تذه���ب 
تل���ك �ملكانة وذل���ك �الح���رت�م و�لتبجيل ب�شبب 
�لتدخ���ل و�لدعم �ل�شيا�ش���ي للمر�شحني بعد �ن 
فقد �ملو�طن �ملي�شاين �لثقة بالطبقة �ل�شيا�شية 
لذ� يح���اول هوؤالء من فاقدي �لثقة �لتاأثر على 
ر�أي �ملو�ط���ن م���ن خ���الل �لع���زف عل���ى �خلط 

�لع�شائري و��شر�ك �ل�شيوخ".
بينم���ا يج���د �آخ���رون �ن �المور جت���ري ب�شكل 
�ل�شخ�شي���ة  �ملكا�ش���ب  ل�شم���ان  ج���د�  طبيع���ي 
�ملرتتب���ة و�المتي���از�ت �لت���ي �شتح�شده���ا تلك 

�ل�شخ�شيات �لد�عمة ومنها �شيوخ �لع�شائر.
ويقول �حلقوقي عالء هادي ل�)�ملدى( �ن "تلك 
�ملو�ق���ف ُمتوقع���ة وطبيعي���ة ج���د� م���ن �شيوخ 
�لع�شائر �و م���ن غرهم عندما تكون يف �ل�شاأن 
م�شلح���ة �شخ�شي���ة ومناف���ع خا�ش���ة وهك���ذ� 
ه���و �لو�شع بالن�شب���ة ملدينة �لعم���ارة وغرها 

م���ن �ملحافظات و�مل���دن �الخ���رى وحماولة كل 
ع�ش���رة �ي�ش���ال نائب ميثله���ا وينف���ذ طلباتها 
ليك���ون غط���اء قانوني���ا للكث���ر م���ن ق�شاياه���ا 
�خلا�ش���ة ومنه���ا ق�شاي���ا �الأر��ش���ي �لزر�عي���ة 
و�لنز�ع���ات �لع�شائري���ة �ملرتبط���ة بامل�شاري���ع 

ومنها �لنفطية، هي حماولة طبيعية".
م���ن جه���ة �أخ���رى، �أف���اد �ملو�ط���ن جب���ار رحيم 
يف حديث���ه ل�)�مل���دى( ب���ان "كل م���ن يتج���ه �إىل 
�شنادي���ق �القرت�ع وي���ديل ب�شوت���ه م�شر� ال 
بقناعته �لتامة �شيك���ون م�شاركا بتثبيت نو�ب 

�مل�شالح �ل�شخ�شية ودمار �لبالد".
�الح���ز�ب  كل  �ن  �لتام���ة  "قناعت���ي  و�أ�ش���اف 
�حلاكمة ال ت�شلح �ن مننحها ��شو�تنا بعد 18 
�شن���ة من �لدمار و�خلر�ب وخيارنا �لوحيد مع 
كل هذ� �خل���ر�ب و�لدمار ظه���ور وجوه يكون 
له���ا قر�ر وله���ا كلم���ة وال ترتبط برئي����ض كتلة 

ي�شادر قر�رها".
يف �ملقاب���ل ي���رى �ل�شيخ �أبو ه���ادي )مل يرغب 
بك�ش���ف ��شم���ه �و ع�شرت���ه( يف حدي���ث م���ع 
عموم���ا  �لعر�قي���ة  "�لع�شائ���ر  �ن  )�مل���دى( 
و�ملي�شانية على وجه �لتحديد تنظر �إىل جميع 
�أبنائها بعني و�حدة وال م�شلحة لنا ك�شيوخ �و 
وجهاء بتف�شيل �حد على غ���ره فكلهم �أوالدنا 
ه���ذ� من منظاري �ن���ا وما يح���دث منذ �نطالق 
�لعملية �النتخابية يتمث���ل بتوجه �ملر�شح �إىل 
�مل�شي���ف من �أج���ل ط���رح روؤيته وهك���ذ� يفعل 
غره والأبناء �لع�شرة �لر�أي �الول و�الخر".
و�أ�شاف: "نعم ق���د ال يجروؤ �أحد �ملر�شحني من 
غ���ر ع�شرة دخول جو ع�شرة �أخرى الأ�شباب 
�الح���رت�م الغر كم���ا نر�ه���ا نحن وق���د قلناها 
�أك���رث من م���رة �ن �مل�شي���ف م���كان للجميع وال 
يقت�ش���ر على فئة �و ع�ش���رة �و مو�شوع دون 
�آخ���ر وال يتبن���ى على وجه �لتحدي���د نظرية �و 

فكرة �شيا�شية".

�شيوخ الع�شائر على خط املواجهة 
االنتخابية يف مي�شان

مفو�سية االنتخابات: البطاقة البايومرتية تتطلب حتديثًا من الناخب 

ي��رى مواطن��ون من حمافظة النج��ف اأن احلم��الت الدعائية يف هذه ال��دورة االنتخابية 
افتق��دت اىل امل�ساري��ع والربامج االنتخابي��ة ال�سريحة، موؤكدين انه��ا حتتوي فقط على 
الت�سل�س��الت و�س��ور املر�سح��ني. واعتقد ها�سم حمم��د علي وهو مدير منظم��ة �سبابية يف 
النجف اأن الفكرة من الدعايات االنتخابية "البد من التوجه اىل ال�سباب وال�سارع العراقي 
او رمبا حتى يف املقاهي، لي�ض فقط يف الندوات، ما امل�سكلة وما ال�سري يف ان يدخل املر�سح 
اىل املقاهي ال�سعبية ويتحدث عن برناجمه االنتخابي، او اأن يلتقي بتجمعات �سبابية؟".



 �أحمد عبا�س
رأيك وأنت حر

يف كان���ون الثاين 2007 ق���ّدم الوفد العراقي امل�ش���ارك يف بطولة 
كاأ����س اخللي���ج العرب���ي 18، طلب���ًا يف اجتم���اع ر�ؤ�ش���اء احتادات 
اخللي���ج العرب���ي للموافقة عل���ى ت�شييف الع���راق الن�شخة 20 يف 
الب�شرة العزيزة، ��شّم الوفد ح�شني �شعيد رئي�شًا �انا �الأخ ليث 
خليل �ح�شر معنا �شيفًا املرحوم حممد م�شبح الوائلي الذي كان 
ي�شغل من�شب حمافظ الب�ش���رة، �بعد مناق�شات مل ت�شتمّر طوياًل 

�شدر القرار بالجماع على الطلب العراقي.
كان من اأهم اإيجابيات هذه املوافقة بناء املن�شاآت الريا�شية �كافة 
املتطّلب���ات الت���ي حتتاجه���ا البطول���ة يف الب�شرة، �الت���ي �شرفت 
عليها مئات املالي���ني لجنازها بال�شكل الذي يليق بهذه املحافظة، 
�لك���ن الذي ح�شل اأن �شدر قرار من ر�ؤ�شاء الحتادات اخلليجية 
بنق���ل خليجي 20 اىل اليم���ن، برغم اأن الو�ش���ع الأمني يف اليمن 

�قتها ل ي�شّجع على اإقامة البطولة هناك.
عان���ت بطولة اليمن ع���ام 2010، من عدم توف���ر املالعب النظامية 
حي���ث ج���رت املباريات عل���ى مالعب )تارت���ان( اأ�شاف���ة اىل البنى 
التحتية �بقية احتياجات البطولة، اأي مل تكن البطولة بامل�شتوى 
املطلوب، �مع ذلك اأقيمت يف الظر�ف التي اأ�شرت اليها، �الالفت 
للنظ���ر اأن ا�شح���اب الق���رار اخلليج���ي مل يتخذ�ا ق���رارًا بت�شكيل 
جلن���ة تفتي�س ت���ز�ر اليمن بج���د�ل متكّرر �تقف عن���د جاهزيتها 

ل�شت�شافة املناف�شة.
بالن�شب���ه للعراق، ا�شدر احت���اد كاأ�س اخلليج العرب���ي لكرة القدم 
ق���رارًا بت�شكيل جلنة تفتي�شية للتاأّك���د من جاهزية ب�شرتنا الغالية 
لت�شيي���ف خليجي 25 �ا�شتنادًا لذلك قام���ت هذه اللجنة بزيارات 

مكوكية للب�شرة، �كانت حتظى كل زيارة باأهتمام كبري.
جّن���دت �زارة ال�شباب �الريا�شة كوادره���ا، �على راأ�شها الوزير 
عدنان درجال �امل���دراء العامني، �كذلك حمافظة الب�شرة �الهيئة 
التطبيعية بهدف احل�شول على موافقة اللجنة التفتي�شية لتو�شي 

ذلك باعتماد اإقامة خليجي 25 يف العراق!
�بع���د كل زيارة ن�شمع ت�شريحات متفائلة م���ن املعنّيني باأن جلنة 
التفتي����س ق���د اقتنع���ت باإجناز ما حتتاج���ه البطول���ة يف الب�شرة، 
�لك���ن الواقع كان ي�شري اىل زي���ارة اأخرى لها �هكذا �يف كل مرة 

ت�شتنّفر كوادر اجلهات التي اأ�شرت اليها كي توؤّمن مطالبها.
يف الزيارة الخرية للجن���ة التفتي�س كانت ت�شريحات م�شوؤ�لينا 
الريا�شي���ني ب���اأن الب�ش���رة اأ�شحبت جاه���زة كّلي���ًا ل�شت�شافة هذا 
احل���دث يف نهاية ه���ذه ال�شنة ���شل الأمر لدع���وة كاظم ال�شاهر 

للغناء يف حفل افتتاح البطولة!
قبل اأيام �شدر القرار بتاأجيل خليجي 25 اىل كانون الثاين 2023 
معّللني ال�شبب بان�شغال املنتخبات ببطولت متعّددة على اأن تكمل 

متطّلبات البطولة بال�شكل الأمثل يف حزيران 2022.
الغري���ب يف الأمر اأن التاأجيل مت ربط���ه باأزدحام الن�شاطات �كاأن 
ر�ؤ�ش���اء الحت���ادات اخلليجي���ة مل يدقق���وا بر�زنام���ة البط���ولت 
اإّل الآن !! ف���اإن كان ه���ذا هو مرّبرهم املوؤثر فلم���اذا هذه الزيارات 
املتك���ّررة �الت�شريحات املتفائلة؟ اأمل يك���ن الأجدر اأن ي�شدر قرار 
التاأجي���ل قب���ل الآن �ه���م الأدرى بالبط���ولت الت���ي ت�ش���ارك فيها 

منتخباتهم يف الفرتة املقّررة اأ�شاًل خلليجي 25؟
ب���ني   التناق����س  �ش���ّر  يع���رف  اأن  يف  يرغ���ب  اجلمي���ع  اأن  اأعتق���د 
ت�شريح���ات م�شوؤ�لينا الريا�شيني �قرار اجتماع ا�شحاب القرار 
الريا�ش���ي اخلليج���ي بالطلب م���ن الع���راق باإجناز م���ا موؤ�ّشر يف 
تقارير املفّت�شني حزيران 2022 فهذا التناق�س يحتاج اىل اأي�شاح 

كي تكون ال�شورة نقية للجميع.  
وم�س���ة:يف اآذار ع���ام 1979 اأقيم���ت البطولة اخلليجية اخلام�س���ة يف بغداد 
لأول مّرة مب�ساركة �سبع منتخبات، وجرت مبارياتها كافة على ملعب واحد 
هو ملعب ال�س���عب الدويل، وكان هداف تلك البطولة مهاجم املنتخب �س���ابقًا 
ح�س���ن �سعيد بع�س���رة اأهداف، وجنح العراق يف ت�سييف خليجي 5 مبلعب 
واحد، واليوم مع كل هذه املالعب والبنى التحتية مت تاأجيل البطولة 25 اىل 

عام 2023…اأين اخللل؟!

�شّتان بين خليجي 5 و25!

جّندت وز�رة �ل�ضباب و�لريا�ضة 
كو�درها، وعلى ر�أ�ضها �لوزير عدنان 

درجال و�لمدر�ء �لعامين، وكذلك 
محافظة �لب�ضرة و�لهيئة �لتطبيعية 

بهدف �لح�ضول على مو�فقة �للجنة 
�لتفتي�ضية لتو�ضي ذلك باعتماد �إقامة 

خليجي 25 في �لعر�ق!
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اأع���رب حممود ال�شعدي، املتح���ّدث با�شم نقابة 
الريا�شي���ني العراقي���ني - قي���د التاأ�شي�س - عن 
اأ�شفه لنتهاء امل���دة الت�شريعية الرابعة ملجل�س 
الن���واب م���ن د�ن اأن تتمّكن جلنت���ي )ال�شباب 
امل���دين(  املجتم���ع  �الريا�ش���ة( �)موؤ�ّش�ش���ات 
م���ن ت�شري���ع قانون �اح���د للنقاب���ة ينهي حالة 
نقاب���ة  كل  باأحقي���ة  �ال�شتئث���ار  النق�ش���ام 

م�شتحدثة �فقًا لنظامها �هيئتها العامة.  
�ق���ال ال�شع���دي يف حدي���ث خ�ّس ب���ه )املدى( 
:"مل يكن موقف جلنت���ي )ال�شباب �الريا�شة( 
بامل�شت���وى  امل���دين(  املجتم���ع  �)موؤ�ّش�ش���ات 
املاأم���ول منهم���ا، �هم���ا يعلم���ان باأزم���ة نقاب���ة 
الريا�شيني منذ عام 2017 �كان عليهما اتخاذ 
الجراءات املنا�شبة جتاه النقابتني الأخريني، 
هم���ا نقاب���ة الريا�شي���ني ع���ن احت���اد نقاب���ات 
العم���ال يف الع���راق، �نقاب���ة امله���ن الريا�شية 
�اللت���ني  الجتماعي���ة،  ال�ش���وؤ�ن  �زارة  ع���ن 
انبثقتا خارج قّبة الربملان، بل العك�س من ذلك، 
قّدمت اللجنت���ان التهنئة الر�شمية با�شم عبا�س 
عليوي �عمانوئيل خو�شابة يوخنا ب�شفتهمنا 

النيابية".
م التهِنئ���ة  �اأ�ش���اف :"لي����س �شحيح���ًا اأن ُتق���دَّ
للُمجامل���ة مثلم���ا َب���ّرَر اأّحدهم���ا، متا�شي���ًا م���ع 
طبيع���ة العالقات ب���ني الريا�شيني، فه���ذا الأمر 
يتعّدى اإطار التهنئة، �كاأّن جمل�س النواب ُيقّر 
ب�شرعي���ة تلك النقابة �ُيبارك خطوات اأنبثاقها 
بعيدًا ع���ن قّبته! الأم���ر الذي اأح���دَث انتقادات 
�ا�شع���ة لوجود نقاب���ة �احدة ترع���ى م�شالح 

الريا�شيني بتاأييد برملاين"!

�طالع �لبرلمانيين
�لف���ت ال�شع���دي :"املتاب���ع الريا�ش���ي بات يف 
ح���رية من اأمره �هو يق���راأ �ي�شمع عن نقابات 
متعّددة ت�شم مئات الع�شاء من الهيئة العامة، 
�يعتق���د هن���اك منفع���ة �تهاف���ت عل���ى رعاي���ة 
الريا�شي���ني من قبل ه���ذه النقاب���ة اأ� تلك، يف 
حني اأن حقيقة م�شر�ع نقابتنا اعُتِمَد يف �شوء 
القان���ون، �ا�شتح�شلن���ا على موافق���ة الإخوة 
الربملاني���ني الذين بحثنا معهم خ���الل اأكرث من 
ع  لقاء يف جمل�شهم ل�شتح�ش���ال موافقة املُ�شرِّ
عل���ى ما جاء يف حم���ا�ر التاأ�شي����س، �اّطلعوا 

بنهٍم على حيثيات الت�شكيل �الأهداف".

خروقات وتجاوز�ت
�تاب���ع :اإن اللجنت���ني الربملانّيت���ني )الريا�شة 
�املجتمع املدين( تتحّم���الن م�شوؤ�لية ترحيل 
ت�شري���ع قان���ون نقابتن���ا اىل ال���د�رة النيابية 
اخلام�ش���ة، �ف�َشَحت���ا املج���ال اأم���ام خر�ق���ات 
�جت���ا�زات �ا�شحة ل ميك���ن ال�شكوت عليها 
نظ���رًا لأهمي���ة �ج���ود نقاب���ة ُتعن���ى ب�ش���وؤ�ن 
�املهند�ش���ني  بالأطب���اء  اأ�ش���وة  الريا�شي���ني 
�ال�شيادلة �املحا�شب���ني �املدّققني �املحامني 
اأنظم���ة  اجن���ز�ا  مّم���ن  �غريه���م  �املعّلم���ني 
اأ�شا�شي���ة �قوانني خا�شة بهم ك�شبت ال�شرعية 
م���ن الد�ل���ة �اجله���ات ذات العالق���ة بالأم���ور 
القانوني���ة �املالية �متار����س اأعمالها من د�ن 
تقاطع���ات م���ع كيان���ات معار�ش���ة منبثق���ة من 
����س، �ه���و ما مل ن���َر مثيله اإل يف  ذات التخ�شّ

الريا�شة".

موقف درجال
�ك�ش���ف ال�شع���دي :"اأن عدن���ان درج���ال �زير 
الريا�ش���ة �ال�شب���اب مل ي�شه���م يف اإب���داء راأيه 
ح���ول نقابتن���ا بالرغ���م م���ن توا�ش���ل النائ���ب 
يون���ادم كنا رئي�س جلن���ة موؤ�ّش�ش���ات املجتمع 

�اأخ���ربُه  مع���ه  الربمل���اين  �التطوي���ر  امل���دين 
بلقائنا يف جل�ش���ة �شريحة اأرتاأى خاللها بيان 
موق���ف �زارة الريا�ش���ة، �مت تاأجي���ل موع���د 
اللقاء بدرجال مّرتني م���ن قبل مكتبه لن�شغاله 
يف اأعم���ال �زارته �الهيئ���ة التطبيعية لحتاد 
ك���رة القدم، �بق���ي الأم���ر ُمعّلقًا م���ن د�ن راأي 
ر�شم���ي، لكن الرجل متماهي م���ع اأفكار نقابتنا 
م���ن خالل مكاملته مع النائب يونادم كما اأعلمنا 

الأخري بذلك"!

تو��ضل �لعمومية
هيئته���ا  م���ع  النقاب���ة  ان�شط���ة  �بخ�شو����س 

العامة، قال ال�شعدي :"ت�شم نقابة الريا�شيني 
العراقي���ني ثالثة اآلف �مئت���ي ع�شو هيئة من 
خمتل���ف حمافظ���ات الع���راق، منه���م يتوا�شل 
ب�ش���كل يوم���ي معن���ا �اآخري���ن ع���رب الر�شائل، 
يوؤّيد�ن مطالب النقابة، �ياأملون النتهاء من 
ت�شريعها برملاني���ًا بعد امل�شادقة على تاأ�شي�شها 
ك���ي تنطل���ق بتحقي���ق اأهدافه���ا ال�شرتاتيجية 
�ملختل���ف  الريا�شي���ني  جمي���ع  ت�شم���ل  الت���ي 

�شات". التخ�شّ

�أربعة موؤتمر�ت
اأ�ل  يف  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  :"اأجتمعنا  �ب���نّي 
كانون  م��ن  �الع�شرين  ال��راب��ع  بتاريخ  ل��ق��اء 
الثاين  يوم  الثاين  �اللقاء   ،2017 عام  الأ�ل 
2018 يف احتاد  عام  �الع�شرين من حزيران 
نقابة  ال��ع��راق��ي��ني، �اح��ت�����ش��ن��ت  احل��ق��وق��ي��ني 
املحامني العراقيني اللقاء الثالث يوم احلادي 
�ك��ان   ،2019 الأ�ل  ك��ان��ون  م��ن  �الع�شرين 

م�شتجّدات  ملتابعة   2020 العام  لقاء  اآخر 
ال��ع��م��وم��ي��ة  اآراء  �ب���ي���ان  ال��ت�����ش��ري��ع 

التي  امل�شتقبلية  ر�ؤي��ت��ه��م  ح���ول 
امل��وؤمت��رات  ��ق��ت يف حما�شر  ُ�ثِّ

الأرب��������ع��������ة ك����دل����ي����ل ع��م��ل 
التي  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ّي��ة  للهيئة 

ع�شوًا". �ع�����������ش�����ر�ن  ث�����الث�����ة  ت�������ش���م 

ميثاق تفاهم
�ذكر :"هناك حما�لت ج���ادة جلمع النقابات 
الث���الث عل���ى طا�لة احل���وار، �توقي���ع ميثاق 
تفاهم م�ش���رتك حول جميع الق�شاي���ا املُختلف 
ثالث���ة  بدع���وة  نقابتن���ا  متان���ع  �ل  عليه���ا، 
ا�شحاب ق���رار من كل نقابة حل�ش���ور الطا�لة 
مطل���ع ت�شرين الأ�ل املقب���ل، ت�شبقها ات�شالت 
تن�شيقي���ة جلد�لة حما�رها ك���ي نخرج بر�ؤية 
�ا�شح���ة للجمي���ع تخ���دم الهدف الكب���ري الذي 
�ن�شع���ى  عق���ود،  من���ذ  الريا�شي���ون  يرتّقب���ه 
للتحّرك بعدها مبوقف �احد للمطالبة بت�شريع 
النقاب���ة التي ��شعن���ا اأ�ش�شها �فق���ًا للم�شلحة 
العام���ة �نتقّب���ل اأي���ة �جه���ة نظ���ر لالعرتا�س 

دها". عليها اأ� اإ�شافة اأية فقرة تع�شّ

عبث �لطارئين
ال�����ش��ع��دي ح��دي��ث��ه :"ل ميكن  �خ��ت��م حم��م��ود 
ا���ش��ت��م��رار امل��ن��اك��ف��ات ب��ني ال��ري��ا���ش��ي��ني، فكل 
م�شّرف  تاريخ  �لديه  بتاريخه،  يعتّز  ريا�شي 
املُخجل  �من  الوطنية،  منتخباتنا  خدمة  يف 
اأن ي�شمح البع�س للطارئني يف العبث ب�شفاء 
اأبدًا يجب  العراق،  اأبطال  التي جتع كل  النّية 
اأن يتوّحد اجلميع حتت كيان ر�شمي ُمعرتف 
بكل  �ال��د�ل��ة  �احلكومة  الربملان  قبل  من  به 
مفا�شلها ليبقى �شنني طويلة ي�شتذكر بالعرفان 
كل من ��شع ب�شمة يف م�شوار مرحلة �لدته، 
حول  �ال�شراع  كور�نا  �باء  م�شاعب  برغم 

الن��ت��خ��اب��ي��ة �ع��دم امل���������ش����ال����ح 
اه��������ت��������م��������ام 
م�������ش���وؤ�ل���ني 
ُم�����ع�����ّي�����ن�����ني 
ب���������ش����وؤ�ن 
ال���ري���ا����ش���ة 

�اأبطالها".

حّمل )�لريا�ضة و�لمجتمع( م�ضوؤولية  تاأجيل �لت�ضريع  

ال�شعدي: ل مانع من اإبرام ميثاق تفاهم مع النقابتين الأخريين
�ل���ط���ارئ���ي���ن! ب���ع���ب���ث  ن�����ض��م��ح  ول������ن   .. م�������ض���روع���ن���ا  م����ع  ت���م���اه���ى  درج��������ال   

 متابعة / �لمدى

ت�شتعد طواقم التحكي���م العراقية لإدارة مهّمات 
متنّوع���ة �شمن مناف�شات ق���ارة اآ�شيا بكرة القدم 
خ���الل �شه���ر ت�شري���ن الأ�ل ع���ام 2021 �فق���ًا 
�الآ�شي���وي  اآ�شي���ا  غ���رب  احت���ادات  لت�شمي���ات 

�الد�يل للعبة التي اأعلنت موؤخرًا.
احت���اد غ���رب اآ�شي���ا لك���رة الق���دم اأ�شن���د مهّم���ة 
حتكيمي���ة حلك���م الو�شط الد�يل حمم���د �شلمان 
�احلك���م امل�شاع���د ال���د�يل ح�شني ف���الح لقيادة 
مباريات بطولة غرب اآ�شيا للمنتخبات الأ�ملبية 
حت���ت 23عام���ًا الت���ي �شتق���ام ب�شياف���ة الحتاد 
ال�شع���ودي يف مدينة الدمام للفرتة من )-4 12 
ت�شري���ن الأ�ل 2021( مب�شارك���ة اأح���د ع�ش���ر 

منتخب���ًا م���ن �شمنه���ا منتخبن���ا الأ�ملب���ي ال���ذي 
اأ�قعته قرع���ة البطولة يف املجموعة الثانية اىل 

جانب فل�شطني �الإمارات �لبنان.
م���ن جهت���ه �شّمى الحت���اد الآ�شيوي لك���رة القدم 
حك���م الو�شط ال���د�يل علي �شب���اح ليكون حكمًا 
رئي�ش���ًا لغرفة )VAR( �ذلك لقي���ادة مباراتني 
ملوندي���ال  املوؤهل���ة  الآ�شيوي���ة  الت�شفي���ات  يف 
قط���ر 2022 �جتم���ع املب���اراُة الأ�ىل منتخبي 
ال�شعودي���ة �الياب���ان ��شتق���ام يف مدين���ة جدة 
يوم ال�شابع من ت�شري���ن الأ�ل املقبل، �املباراة 
الثاني���ة ب���ني منتخب���ي ُعم���ان �فيتن���ام املق���رر 
اإقامته���ا يف �شلطن���ة ُعمان يوم الث���اين ع�شر من 

ال�شهر نف�شه.
فيما اأعل���ن الحتاد الد�يل لك���رة القدم الطواقم 

اجلول���ة  مباري���ات  �شتق���ود  الت���ي  التحكيمي���ة 
الثالث���ة للت�شفي���ات الآ�شيوية املوؤّهل���ة ملونديال 
قط���ر 2022 حي���ث �شيالقي منتخبن���ا الوطني 
�شقيقه منتخ���ب لبنان يف ثال���ث مبارياته �شمن 
الت�شفيات الآ�شيوي���ة حل�شاب املجموعة الأ�ىل 
يف ال�شاب���ع م���ن ت�شرين الأ�ل الق���ادم يف ملعب 
خليف���ة ال���د�يل يف العا�شمة القطري���ة الد�حة، 
بقي���ادة طاقم حتكي���م �شعودي موؤل���ف من تركي 
اخل�شري )حك���م �شاحة( �حممد مك���ي العكربي 
)حكم م�شاع���د اأّ�ل( �خلف زي���د ال�شمري )حكم 
م�شاع���د ث���اين( �حمم���د خال���د الهوي����س )حكم 
)مقّي���م  حناني���ا  مي�شي���ل  �الفل�شطين���ي  راب���ع( 

احلكام(.
�ي�شّي���ف ملعب زعبيل بنادي الو�شل يف مدينة 

لق���اء  الإماراتي���ة  دب���ي 
م���ع  الوطن���ي  منتخبن���ا 

نظريه منتخ���ب الإمارات 
يف  مباريات���ه  راب���ع  يف 
الآ�شيوي���ة  الت�شفي���ات 
حل�ش���اب املجموعة الأ�ىل 
يف الثاين ع�شر من ال�شهر 

ذات���ه، ��شيقوُد املباراة طاقم 
�شات���و  ريوج���ي  بقي���ادة  ياب���اين  حتكي���م 
هري��ش���ي  �يامايو�ش���ي  �شاح���ة(  )حك���م 

)حك���م م�شاع���د اأّ�ل( �ميه���را ج���ون )حك���م 
م�شاعد ث���اين( �اراكي يو�شوكا )حكم رابع( 
�ال�شنغاف���وري ج���ون �شي���ا اإجن �اه )مقّي���م 

احلكام(.

�شفارات عراقية و�شعودية ويابانية لإدارة مناف�شات اآ�شيا  

 بغد�د / �لمدى

اأعرب ح�شن كمال، مدرب منتخب النا�شئني 
عن ع����دم ر�شاه ب�شاأن املرحل����ة الأخرية من 
للم�شارك����ة  املنتخ����ب  لعب����ي  ا�شتع����دادات 
يف بطول����ة غرب اآ�شي����ا الثامنة لك����رة القدم 
الت����ي �شتقام يف اململك����ة العربية ال�شعودية 
للف����رتة من اخلام�����س ع�شر لغاي����ة اخلام�س 

�الع�شرين من �شهر ت�شرين الأ�ل املقبل.
�ق����ال كم����ال للم����دى :"تلقي����ُت ظه����ر اأم�����س 
الأح����د، مكامل����ة هاتفي����ة من حمم����د فرحان، 
اأم����ني ع����ام احتاد ك����رة القدم، تفي����د بتاأجيل 
املع�شك����ر التدريب����ي املزم����ع اإقامته يف د�لة 
الإم����ارات العربي����ة املتح����دة، ب�شب����ب ع����دم 
رغب����ة م�شوؤ�يل منتخ����ب نا�شئة بالدهم يف 
التب����اري �ّدي����ًا خالل الف����رتة القادمة، الأمر 
الذي ��شعني يف حرج �شديد كونه املع�شكر 
الراب����ع امللغي منذ ق����رار الهيئ����ة التطبيعية 
برتحي����ل الالعبني الأ�شب����ال لتمثيل منتخب 

النا�شئني يف �شهر اأيار 2021".
�اأ�ش����اف :"�شب����ق اأن زارنا الكاب����ن عدنان 
درج����ال رئي�س احت����اد كرة الق����دم، ب�شحبة 
اأع�شاء الحت����اد غامن عريب����ي �كوفند عبد 
اخلال����ق �خل����ف ج����الل، اإىل موق����ع تدريب 
منتخ����ب النا�شئني يف ملع����ب )علي ح�شني( 
مبجمع �زارة ال�شب����اب �الريا�شة، ��قف 
�امل����الك  قّدمته����ا  كث����رية  مالحظ����ات  عن����د 
التدريب����ي امل�شاع����د م����ن اأج����ل تدعي����م مهّمة 
النا�شئ����ني مبع�شكر خارجي، ��افق رئي�س 

الحت����اد على ذل����ك اعتبارًا م����ن اأ�ل ت�شرين 
الأ�ل املقب����ل لي�شتفي����د املنتخ����ب م����ن تاأقلم 
الالعب����ني خارج الأر�س �اإزال����ة الرهبة من 
نفو�شه����م اأثن����اء مواجهة منتخب����ات بطولة 
غرب اآ�شيا كون اأعمارهم ترتا�ح )14�15( 

عامًا فقط".

كل  بتذلي����ل  درج����ال  :"�عدن����ا  �اأ��ش����ح 
ب�ش����ورة  النا�شئ����ني  �اإظه����ار  املعّوق����ات 
اأف�شل، �بّينت له اأن هناك ثالثة مع�شكرات 
�شابقة األغي����ت بفعل فاع����ل �ت�شّبَب ب�شرر 
كب����ري ل�شتعدادات املنتخب، فجاء التاأجيل 
الرابع كموؤثر �شلبي فني �معنوي لربنامج 

اإع����داد الالعب����ني ال�شغ����ار حي����ث �شندخ����ل 
مناف�ش����ات ال�شعودي����ة م����ن د�ن ا�شتع����داد 
متكام����ل، �ه����ذا لي�س تربي����رًا ُم�شبق����ًا لأية 
نتيجة �شلبية ل �شمح الله، بل هي احلقيقة 

بعينها".
�ع����ن ق����ّوة ��شع����ف منتخب����ات املجموعة 
الأ�ىل الت����ي ت�ش����م اإىل جانبن����ا ال�شعودية 
�اليمن �لبنان، اأفاد كمال :"كل املنتخبات 
ا�شتع����ّدت مبا تتطّلبه مواجه����ات البطولة، 
فاملنتخ����ب ال�شع����ودي ع����اد قب����ل اأي����ام م����ن 
مع�شك����ر اأملاني����ا �ي�ش����م لعب����ني جّيدي����ن، 
�كذل����ك لبن����ان �ش����ارك يف مباري����ات �دي����ة 
خارجي����ة منح����ت لعبي����ه الثق����ة الكب����رية، 
�الأم����ر نف�شه لليمن خا�س اأكرث من مباراة 
يف مالعب����ه، اأم����ا نح����ن فل����م نغ����ادر ملع����ب 
جممع الوزارة "غري الر�شمي"! �ت�شاركنا 
التدريب فيه فرق األعاب القوى �اجلن�شية 
�احل�ش����د ال�شعب����ي، �مع ذل����ك ثقتي كبرية 
العر������س  لتق����دمي  منتخبن����ا  بالعب����ي 

املتوازنة".
�خت����م كم����ال ت�شريح����ه :"يوا�ش����ل املالك 
التدريب����ي امل�شاع����د املوؤّل����ف م����ن �شعد عبد 
احلميد، �حممد عل����ي كرمي، �علي ح�شني 
م�شربت مدربًا حلرا�س املرمى، �م�شطفى 
اجله����ود  البدني����ة،  للياق����ة  مدرب����ًا  �ش����الم 
اليومي����ة م����ن اأجل تاأهي����ل الالعب����ني بدنيًا 
�فني����ًا �التثقي����ف يف اأم����ور كر�ي����ة لئ����ال 
يتفاج����اأ�ا بها يف ملع����ب البطولة ملواجهة 

الفرق من د�ن قلق نظرًا ل�شغر �شنَّهم".

 متابعة / �لمدى

اأ�شدر الحت���اد الأ�ر�بي لكرة القدم، 
اأح���دث ت�شني���ف لأف�ش���ل الأندي���ة يف 
اأ�ر�با يف ال��شنني اخلم�س الأخرية.

ترتي���ب  ميوني���خ  باي���رن  �ت�ش���ّدر 
الأ�ر�ب���ي  الحت���اد  ت�شنيف���ات 
)اليويفا( لأف�شل 10 اأندية يف اأ�ر�با 
اأع���وام، بعدم���ا  اآخ���ر خم�ش���ة  خ���الل 
ح�شل عل���ى 118 األف نقطة، فيما حّل 
مان�ش�شرت �شيتي يف الو�شافة �املركز 
الثاين بح�شوله على 113 األف نقطة.
�احت���ل ليفرب���ول الإنكلي���زي املرك���ز 

الثالث بح�شوله على 107 اآلف نقطة 
ثم مواطنه ت�شيل�شي يف املركز الرابع 

ب� 104 اآلف نقطة.
�يف املرك���ز اخلام����س ح���ل بر�شلونة 
الإ�شب���اين ب���� 103 اآلف نقطة متفوقًا 
مدري���د  ري���ال  الأزيل  غرمي���ه  عل���ى 
�شاح���ب املركز ال�شاد�س ب���� 100 األف 

نقطة.
�ح���ل باري����س �ش���ان جريم���ان ن���ادي 
العا�شم���ة الفرن�شي���ة باملرك���ز ال�شابع 
بح�شول���ه عل���ى 98 األ���ف نقط���ة، ث���م 
يوفنتو����س الإيطايل ثامن���ًا ب� 93 األف 
نقطة، �من خلفه ياأتي اأتلتيكو مدريد 

يف املرك���ز التا�ش���ع ب� 91 األ���ف نقطة، 
�اأخ���ريًا ح���ل مان�ش�ش���رت يونايتد يف 
املرك���ز العا�شر بح�شوله على 91 األف 

نقطة.
��شهدت قائمة الع�ش���رة تفّوق �ا�شح 
املمت���از  النكلي���زي  ال���د�ري  لأندي���ة 
بتواج���د اأربع���ة ف���رق ه���ي مان�ش�شرت 
�ت�شيل�ش���ي  �ليفرب���ول  �شت���ي 

�مان�ش�شرت يونايتد.
�جن���ح باي���رن ميوني���خ يف حتقي���ق 
اللق���ب ال�شاد����س يف تاريخ���ه �الأ�ل 
له منذ ف���وزه باللقب ع���ام 2013 على 

ح�شاب فريق بور��شيا د�رمتوند. 

مدرب النا�شئين : ل دعم ول مع�شكرات ُقبيل غرب اآ�شيا! بايرن ميونيخ الأف�شل في ت�شنيف اليويفا
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 د. فالح احلمـراين

 حممد الربيعي

نافـذة من موسـكو قناطر

 بقينن���ا جميع���ًا، فاأن �شلطة القان���ون تراجعت كث���رًا، يف العقود 
العراقي���ة االخ���رة، وفر�ش���ت القوة ولغ���ة ال�شالح االم���ر الواقع 
يف ق�شاي���ا معق���دة داخل موؤ�ش�ش���ات الدولة واملجتم���ع، و�شارت 
�شلطة الع�ش���رة واحلزب امل�شلح هي االقوى، حتى قراأنا عبارات 
مث���ل تلك التي كانت ماثل���ة يف �شط العرب والتي تق���ول )الدائرة 
حمرو�ش���ة برجال ع�شرة...( وا�شتثمرت اأكرث من ع�شرة �شعف 
احلكوم���ة فاأ�شقط���ت اأك���رث م���ن مبنى حكوم���ي، يف اأك���رث مدينة، 
وهك���ذا، فالدولة برمتها وتاأم���ني حياة النا�س يف خط���ر دائم، اإذا 
مل ت�شتع���د الدولة قوتها، ومل تتمتع ب�شلط���ة تنفيذية، ذات عزمية 
وقدي���رة على املواجهة، واإال فلن ت�شتطيع حماية ما بنته، وانفقت 

عليه املال، واأعدته ليكون امل�شتقبل.
ظه���ر االخ حمافظ الب�شرة يف مقطع فيدي���وي وهو يورد احلجة 
تل���و االخرى، ليقن���ع اأحد املتجاوزي���ن، الذي بن���ى م�شافة و�شط 
ال�ش���ارع، يف م�شه���د يك�ش���ف جانب���ًا من �شع���ف ال�شلط���ة. مل يكن 
مطلوب���ًا منه �ش���رح ق�شية كهذه، حيث ال اخ���الق هنا. اإمنا جتاوز 
معل���وم، لذا يجب اأن يخ�شع املتج���اوز اىل �شلطة القانون، وقيام 
احلكوم���ة بن�شحه وار�ش���اده، والتو�شل اليه، وم���ن ثم تعوي�شه، 
يجع���ل من قوانيه���ا خرقة مل�شح موؤخ���رات االطفال. م���ن قال باأنه 
من احلكم���ة التعامل مبثل هذه الطريقة يف اقن���اع النا�س باأهمية 
وجود احلاك���م؟ وكيف �شي�شم���ن املواطن الب�شي���ط حياته واأمنه 
يف مال���ه وعر�شه مع وجود مثل ه���وؤالء؟ من موجبات ال�شلطة اأالاّ 

تت�شرب قيم واأعراف الع�شرة اىل قوانني الدولة.
تطالعنا الكثر م���ن املقاطع الفيديوية التي يتظلم اأ�شحابها فيها، 
م�شتنجدي���ن باملرجعي���ات الديني���ة والق�شاء، اأو باح���د م�شوؤويل 
االح���زاب، يف ظاه���رة تك�ش���ف ع���ن خ���واء يف التنفي���ذ، وع���ن ما 
يتعر�س له املواطن من حيف، وتع�شف رجال اآخرين، ل�شو�س اأو 
قتل���ة، باحثًا عن منقذ حلياته وماله. فهذا �شاحب �شركة لل�شرفة 
تعر����س ل�شرق���ة اأمواله، ي�شك���ر احلكوم���ة على متكنها م���ن القاء 
القب�س على الل�شو�س، لكنه يتعر�س اىل ابتزاز ذويهم اليومية، 
واالغارة عليه بال�شالح، من قبل هوؤالء، الذين ياأتونه من حمافظة 
�شمال الب�شرة. لي�س من واجب الرجل اال�شتنجاد بالطريقة املذلة 
ه���ذه، وال ا�شتنها�س الهمم يف املحافظ وال�شرط���ة والق�شاء، فما 

هكذا تدار الدولة يا نا�س.
ال ب���د للحكوم���ة، اأيِّ حكوم���ة م���ن اأن تك���ون )ظاملة(. لك���ن ظلمها 
مت���اأت من تطبيقها للقان���ون، و�شتتهم بالظلم واجل���ور بكل تاكيد 
من اخلارجني على قانونه���ا، والف�شل يف ذلك ما قاله االمام علي، 
بع���د تولي���ه اأمر امل�شلم���ني: اأال اإن كلَّ قطيعة اأقطعه���ا عثمان، وكل 
مال اأعطاه من بيت مال الله، فهو مردود اىل بيت املال، فاإن احلق 
قه  الق���دمي ال يبطله �شيء، ولو وجدته وقد ت���زوج به الن�شاء، وفراّ
يف البل���دان، وَمَلِك به االإماء لرددته اإىل حاله، فاإنَّ يف العدل �شعًة، 
يق. ويف�شر املعتزلة هذا  وم���ن �شاق عليه احلقُّ فاجلوُر علي���ه اأ�شاّ
بقوله���م: اإنَّ ال���وايل اإذا �ش���اق علي���ه حكمه بالع���دل، فهي باجلور 

اأ�شيق عليه.

الحكومة بين العجز والظلم

 طالب عبد العزيز

ال�شني���ة،  للف�شائ���ل  بالن�شب���ة  اأم���ا 
فالتحالف من اأجل التقدم الذي يتزعمه 
رئي�س جمل�س الن���واب احلايل، حممد 
احللبو�شي ق���وي يف حمافظة االأنبار، 
فيما �شي�شيطر حتال���ف عائلة النجيفي 
على حمافظ���ة املو�شل. و�شتكون حالة 
جدي���دة للتحالف بقي���ادة رجل االأعمال 
ال�شن���ي خمي�س اخلنجر. وميكن توقع 
فوز احلزب���ني الكرديني الرئي�شيني يف 
قاعدتهما االنتخابي���ة وت�شكيل حتالف 
مع اأحد الف�شائل ال�شيعية. وبناًء على 
مفاو�شات غر ر�شمية قبل الت�شويت، 
الدميقراط���ي  احل���زب  و�شيدخ���ل 
الكرد�شتاين، بقيادة م�شعود بارزاين، 
يف ائتالف غر ر�شم���ي مع ال�شدريني 
لت�شكيل احلكومة. و�شيتحالف االحتاد 

الوطني الكرد�شتاين مع حتالف فتح.
لكن الن�ش���اط االحتجاج���ي الع�شوائي 
الدائم الذي بداأ يف ت�شرين االأول 2019 
ومتخ�شت عنه يف نهاية املطاف حركة 
القدمي���ة.  النخ���ب  �شيواج���ه  ت�شري���ن 
وحتدتهم احلرك���ة علًنا من خالل طرح 
مر�شحيه���ا اأو الت�شجي���ع على املقاطعة 
االنتخاب���ات.  ع���ن  ال�شرعي���ة  لن���زع 
وت�شمل االأهداف العامة حلركة ت�شرين 
خل���ق فر�س عم���ل، وتق���دمي اخلدمات 
االأجتماعي���ة املوثوق���ة، والق�شاء على 
يف  منت�ش���ًرا  اأ�شب���ح  ال���ذي  الف�ش���اد، 
العراق منذ عام 2003. وحقق احلراك 

بع����س النتائج امللمو�ش���ة: فقد اأدى يف 
دي�شم���ر 2019 اإىل ا�شتقال���ة رئي����س 
ال���وزراء عادل عبد املهدي، الذي و�شل 
 .2018 ت�شوي���ت  بع���د  ال�شلط���ة  اإىل 
رئي����س  الكاظم���ي،  م�شطف���ى  وتعه���د 
اأي���ار2020،  يف  املنتخ���ب  ال���وزراء 
عل���ى الف���ور باإج���راء انتخاب���ات. كم���ا 
اأدت �شغ���وط املتظاهري���ن اإىل �شياغة 
قان���ون انتخابي جدي���د اأدى اإىل زيادة 
 18 م���ن  االنتخابي���ة  الدوائ���ر  ع���دد 
اإلغ���اء  اإىل  باالإ�شاف���ة  دائ���رة.   83 اإىل 
نظ���ام الت�شويت القائم عل���ى القوائم. 
وميك���ن للناخبني االآن اختي���ار مر�شح 
حملي فردي ميك���ن اأن يكون جزًءا من 
ائت���الف اأو الرت�شح كمر�ش���ح م�شتقل. 
متثي���اًل  االنتخاب���ي  القان���ون  ي�شم���ن 
اأف�ش���ل للمناط���ق يف جمل����س النواب، 
ويخ�ش����س ح�شة مقاع���د للن�شاء، مما 
يعن���ي اأن كل دائرة انتخابية �شتنتخب 
ام���راأة واحدة على االأق���ل يف الرملان. 
كم���ا اأ�شر املتظاهرون عل���ى اأن ي�شمن 
املراقب���ون الدولي���ون عملي���ة ت�شويت 
�شفاف���ة. لك���ن بينم���ا �شي�ش���ارك بع�س 
يف  االحتجاجي���ة  احلرك���ة  ن�شط���اء 
االنتخاب���ات، لي�س لديه���م زعيم واحد، 
ائت���الف  ت�شكي���ل  م���ن  يتمكن���وا  ومل 
موحد ومتزقهم االنق�شامات الداخلية. 
وفيم���ا حققت حركة ت�شرين اإ�شالحات 
التغي���ر  احتم���االت  ف���اإن  تدريجي���ة، 

الكب���ر يف الع���راق بع���د االنتخاب���ات 
حم���دودة. واالأهم من ذل���ك، اأن احلركة 
مل ت���درك اإمكاناته���ا االحتجاجي���ة م���ن 
اأجل التح���ول اإىل حتالف عرقي متعدد 
االنتم���اءات يح�ش���د ال�شيع���ة وال�شن���ة 
واالأك���راد يف تكتل واحد. لق���د ُثبت اأن 
هذه الوح���دة غر قابل���ة للتحقيق منذ 
ع���ام 2003. فبع���د ع���ام 2003، ت�شود 
النخب احلزبي���ة العرقي���ة والطائفية، 
اأي  اأن يف���وز  لك���ن م���ن غ���ر املرج���ح 
ح���زب باأغلبي���ة املقاع���د البال���غ عددها 
329 مقع���ًدا، مم���ا يعن���ي اأن���ه �شتكون 
هن���اك حاج���ة اإىل حكوم���ة ائتالفي���ة. 
و�شيتناف�س ال�شدري���ون وحركة فتح، 
االنتخابي���ني،  حلفائه���م  جان���ب  اإىل 
ب���ال �ش���ك عل���ى منا�ش���ب يف ال�شلط���ة 
التنفيذي���ة، ومن املرج���ح اأن يوؤدي اإىل 
عملية ت�شكي���ل حكومة مطولة وطويلة 
نف�ش���ه  الكاظم���ي  ي�ش���كل  ومل  االأم���د. 
كتل���ة انتخابي���ة خا�ش���ة ب���ه، وميك���ن 
لل�ش�شدري���ني الذين لي�س لديهم مر�شح 
وا�ش���ح ملن�ش���ب رئي����س ال���وزراء، اأن 
ي�شمحوا ل���ه باال�شتم���رار يف من�شبه. 
لك���ن حت���ى م���ع وج���ود جمل����س نواب 
يهيمن عليه التي���ار ال�شدري وحكومة 
الكاظم���ي  ف�ش���ل  فق���د  تكنوقراطي���ة، 
يف معاجل���ة م�ش���اكل الع���راق املتمثل���ة 
واخلدم���ات  والبطال���ة  الف�ش���اد  يف 
االجتماعية املوثوق���ة اأو انعدام االأمن 

ب�شبب ا�شته���داف امليلي�شيات لن�شطاء 
االحتج���اج. وبالتايل، ف���اإن احتماالت 
التغي���ر يف م�شتقب���ل العراق حمدودة 

للغاية.
التقري���ر  ا�ش���ار  اأخ���رى  ناحي���ة  م���ن 
ال�شهري لر�شد التط���ورات يف العراق 
الذي يعهده معه���د ال�شرق االو�شط يف 
اآب 2021، اإىل اأن الو�ش���ع الع�شك���ري 
ال�شيا�ش���ي يف العراق �شعبًا. وكما يف 
�شهر مت���وز املا�شي ال ت���زال البالد يف 
اأزم���ة نظامي���ة مطولة. وكذل���ك ال تزال 
التناق�ش���ات اخلط���رة ح���ول العدي���د 
لل�شيا�ش���ة  االأ�شا�شي���ة  الق�شاي���ا  م���ن 
ب���ني  قائم���ة  واخلارجي���ة  الداخلي���ة 
القوى ال�شيا�شي���ة الرائدة يف العراق. 
ويتفاقم الو�شع يف البالد، ال �شيما يف 
املج���االت االقت�شادية واملالية، اإىل حد 
كب���ر ب�شب���ب انخفا�س اأ�شع���ار النفط 
ن�شبًي���ا يف ال�ش���وق العاملي���ة. وا�شتمر 
النق����س احل���اد يف املي���اه والكهرب���اء 
يف البالد. كما لوب���اء فرو�س كورونا 
عل���ى  �شلب���ي  تاأث���ر   COVID-19

الو�شع يف البالد.
ال�ش���كان  احتجاج���ات  اإن  والح���ظ 
املناه�ش���ة للحكوم���ة، والت���ي يطال���ب 
امل�شاركون فيها من ال�شلطات بتح�شني 
ج���ودة اخلدم���ات االأ�شا�شي���ة املقدم���ة، 
وحماية املواطنني من العنف امل�شتمر، 
نط���اق  عل���ى  كان���ت  واإن  تتوق���ف،  مل 
اأ�شغ���ر. وذك���ر ان ع�شاب���ات اإرهابيي 
تنظيم داع�شتوا�شل ن�شاطها يف اأجزاء 
خمتلفة من الع���راق. وت�شن اجلماعات 
الت�شكي���الت امل�شلح���ة غ���ر النظامي���ة 
عل���ى القواعد الع�شكري���ة التي تتمركز 
فيها القوات االأمريكي���ة، وقوافل تنقل 
ال���دويل  التحال���ف  لق���وات  الب�شائ���ع 
الوالي���ات  بقي���ادة  االإره���اب  ملكافح���ة 

املتح���دة، وغره���ا م���ن اأه���داف قوات 
الق���وي  التاأث���ر  ي���زال  التحال���ف. وال 
للجماعات ال�شيعية املتحالفة مع اإيران 
عل���ى احلكوم���ة العراقية قائًم���ا. وكان 
احلدث الرئي�ش���ي لل�شيا�شة اخلارجية 
ال�شهر املا�شي ه���و عقد موؤمتر اإقليمي 
ح���ول التعاون وال�شراكة يف بغداد يف 

28 اآب مببادرة من القيادة العراقية.
ونقل عن مراقبني �شيا�شيني قولهم اأنه 
اأن ال�شيا�ش���ة العراقية  “ب�ش���كل ع���ام، 
ال ت���زال غ���ر قابلة للتنب���وؤ. واإن غياب 
املوؤ�ش�ش���ات العامل���ة بفعالي���ة واعتماد 
العدي���د م���ن الق���وى ال�شيا�شي���ة عل���ى 
الالعب���ني اخلارجي���ني، ويف مقدمته���م 
الوالي���ات املتح���دة واإي���ران، يحوله���ا 
اإىل لعب���ة �شيا�شي���ني فا�شدي���ن يقودهم 

م�شالح اأنانية “.
وح�شب تقدير التقرير، ال يزال الو�شع 
االأمن���ي   يف ع���دد م���ن مناط���ق الع���راق 
متوترًا، وهو مرتبط بكل من االأن�شطة 
املزعزع���ة لال�شتق���رار الت���ي تق���وم بها 
جماعة داع����س االإرهابي���ة واالأن�شطة، 
امل�شلح���ة  اجلماع���ات  ذل���ك  يف  مب���ا 

ال�شيعية �شبه الع�شكرية.
وعمل عل���ى زعزع���ة اال�شتق���رار اي�شا 
موا�شل���ة الق���وات امل�شلح���ة الرتكي���ة، 
ال�شه���ر املا�ش���ي، العملي���ات الع�شكرية 
�شم���ال  اأرا�ش���ي  عل���ى  ت�شنته���ا  الت���ي 
العم���ال  ح���زب  ق���وات  �ش���د  الع���راق 
الكرد�شتاين وهاج���م الطران الرتكي 
)الطائ���رات املاأهول���ة وغ���ر املاأهولة( 
ب�ش���كل متك���رر )15، 16، 17، 23، 24 
و 27 اآب( مواقع ومرافق حزب العمال 

الكرد�شتاين يف �شمال العراق.

* اعتمدت على تقارير معهد ال�سرق الأو�سط 
يف مو�سكو

قراءة رو�سية في االنتخابات المقبلة:

احتماالت التغيير في العراق محدودة للغاية

يعتقد محللون اأن االنتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في ت�سرين االأول 
*�ستكون نوًعا من اال�ستفتاء بين النخب المعترف بها، التي هيمنت منذ عام 

2003 وت�سعى االآن للحفاظ على الو�سع الراهن، وبين المتظاهرين الذين 
ي�سعون الإ�سالح النظام ال�سيا�سي. و�سي�سفر الت�سويت عن انتخاب 329 نائبا 
للبرلمان من بين اأكثر من 3200 مر�سح. لكن و�سط حالة من المباالة �سعبية 

تجاه النخب ال�سيا�سية العراقية، ومن المرجح اأن تكون الم�ساركة منخف�سة، 
كما كان الحال في انتخابات 2018. ومن المرجح اأن يفوز تحالف ال�سيد مقتدى 
ال�سدر مرة اأخرى - ومع ذلك هناك احتمال لمفاجاآت في العملية االنتخابية 

في العراق. فالنتائج ال�سابقة ت�سير اإلى اأنه قد تكون هناك نتائج غير 
متوقعة. ومن المرجح اأن تتفوق الكتلة ال�سدرية بف�سل تنظيمها وقدرتها 

على ح�سد الناخبين يوم االنتخابات، لتناف�س حركة فتح. ويمكن للتيار 
ال�سدري بعد ذلك ت�سكيل تحالف بعد االنتخابات مع تحالف قوى الدولة 

الوطنية بقيادة حيدر العبادي وعمار الحكيم.

مرارا وتكرارا، ُتظهر الدرا�شات واالخبار 
اأن النظ���ام الرتب���وي يف الع���راق يع���اين 
ب�شكل مروع من عدد من امل�شاكل اخلطرة 

يف االأداء التعليمي والبنية التحتية.
وعلى الرغم من الدعوات الإ�شالح التعليم 
واالأداء ال�شعي���ف عل���ى امل�شت���وى املحلي 
ايجاب���ي  تغي���ر  اي  ن���رى  ال  وال���دويل، 
داخل النظام التعليمي، وت�شتمر املدار�س 
احلكومي���ة واالهلية يف عمله���ا على نف�س 
النظ���ام الق���دمي بالرغ���م م���ن التغي���رات 

الهائلة يف انظمة التعليم العاملية.
برغ���م ذل���ك ال نتوق���ع ح�ش���ول اأي قدر من 
التغي���ر يف ظ���ل الو�ش���ع الفا�ش���د احلايل 
فما يحتاج���ه نظام التعلي���م العراقي لي�س 
باقل م���ن جتديد كامل - من الرو�شة واإىل 
الدكتوراه. و�شي�شتغرق االأمر اأكرث بكثر 
من جم���رد م�شروع ا�شالح���ي ح�شن النية 

للقيام بذلك.
كث���ر م���ن النا����س عل���ى دراي���ة بال�شورة 
النمطي���ة للدرا�ش���ة يف دول �ش���رق اآ�شي���ا. 
البل���دان، مث���ل  م���ن ه���ذه  العدي���د  حتت���ل 
ال�ش���ني و�شنغاف���ورة والياب���ان م���ن ب���ني 
دول اأخرى، املرتبة االأوىل ب�شكل روتيني 
يف الت�شنيف���ات الدولي���ة يف الريا�شي���ات 

والعلوم.
من���وذج دول �ش���رق ا�شي���ا ه���و م���ا ميك���ن 
ت�شميته با�شتن���زاف الدماغ املرهق. اعمل 
اك���رث.. ادر����س بج���د.. حتق���ق االف�ش���ل!. 
تك���ذب والدرا�ش���ة  احلقائ���ق واالأرق���ام ال 
الكث���رة وال�شاق���ة تاأت���ي بنتائج–وله���ذه 
اال�شب���اب تتف���وق علين���ا ه���ذه البلدان يف 
االأداء، ولك���ن ه���ل هن���اك طريق���ة اخ���رى 

اأف�شل واأكرث �شحة؟
ق���د تكون فنلن���دا هي اجل���واب - بلد غني 
باالإ�شالح���ات الفكري���ة والتعليمي���ة عل���ى 
مر ال�شن���ني املا�شي���ة واخترت ع���ددا من 
الت���ي  والب�شيط���ة  اجلدي���دة  التغي���رات 
اأحدثت ث���ورة كاملة يف نظامها التعليمي. 

اإنه���ا اليومتتف���وق عل���ى الع���امل وتت�شدر 
تقيم���ات االداء التعليم���ي العاملي���ة. ولكن 
ه���ل يتالئ���م نظامه���ا التعليمي م���ع بيئتنا 

التعليمية وجمتمعنا املدر�شي.
تق���ود فنلن���دا الطري���ق ب�شب���ب املمار�شات 
التدري����س  وبيئ���ة  ال�شليم���ة  الطبيعي���ة 
ال�شامل���ة الت���ي ت�شع���ى جاه���دة لتحقي���ق 

امل�شاواة وتف�شيلها على التميز. 
فيما يل���ي بع����س اأال�شباب الت���ي قد تكمن 
وراء تف���وق نظ���ام التعلي���م الفنلندي على 

ال�شاحة العاملية.

ال يوجد اإمتحان موحد
االمتح���ان املوح���د ه���و الطريق���ة ال�شاملة 
التي يت���م بها اختبار الطلب���ة ملعرفة درجة 
فه���م امل���واد الدرا�شي���ة. م���ن املفرت����س اأن 
تك���ون االإجاب���ة عل���ى االأ�شئل���ة اجلاه���زة 
بطريقة م���ا و�شيلة لتحديد اإتق���ان اأو على 
االأقل الكف���اءة يف مو�شوع م���ا. ما يحدث 
غالب���ا ه���و اأن الط���الب يتعلم���ون احلف���ظ 
فقط الجتي���از االمتحان ويق���وم املعلمون 
متك���ني  ه���و  وحي���د  لغر����س  بالتدري����س 

الطالب من اجتياز االمتحان.
ال يوج���د يف فنلن���دا امتحان���ات موح���دة 
من ه���ذا القبي���ل. ا�شتثناءه���م الوحيد هو 
امتح���ان �شهادة الثانوي���ة العامة الوطني، 
وه���و امتح���ان تطوعي للط���الب يف نهاية 
املدر�ش���ة الثانوي���ة العلي���ا. ي�شنف جميع 
الطالب يف جميع اأنحاء فنلندا على اأ�شا�س 
فردي ويتم تعي���ني نظام الدرجات من قبل 
معلمهم. ويت���م تتبع التق���دم االإجمايل من 
قبل وزارة الرتبية والتعليم، والتي تعتمد 
عل���ى درا�ش���ة عين���ات من جمموع���ات عر 
م�شتويات خمتلفة من الطالب واملدار�س.

ال توجد م�ساءلة للمعلمين
يلق���ى الكثر من اللوم عل���ى املعلمني وقد 
نك���ون حمق���ني يف ذلك اأحيان���ا. ولكن يف 

فنلن���دا، مت حتدي���د معاي���ر عالي���ة ج���دا 
للمعلم���ني، بحي���ث ال يوج���د غالب���ا �شبب 
لوجود نظام »درج���ات« �شارم للمعلمني. 
ي�ش���رح با�ش���ي �شال���رج، وزي���ر التعليم 
»ال  املعلم���ني:  م�شاءل���ة  ح���ول  الفنلن���دي 
يف  امل�شاءل���ة  اإىل  ت�ش���ر  كلم���ة  توج���د 
الفنلندية... امل�شاءلة هي �شيء ُيرتك بعد 

طرح امل�شوؤولية«.
فلن���دة يج���ب عل���ى جمي���ع املعلم���ني  يف 
احل�ش���ول عل���ى درج���ة املاج�شت���ر قب���ل 
دخ���ول املهنة. مهن���ة التدري����س هي اأكرث 
املهن �شرام���ة وانتقائية واهمية يف البلد 

باأكمله.

التعاون ال المناف�سة
بينم���ا يرى معظ���م الرتبوي���ني يف العامل 
النظام التعليمي على اأنه نظام يعتمد على 
املناف�شة بدرج���ة كبرة، يرى الفنلنديون 
االأم���ر ب�ش���كل خمتل���ف. يقتب����س �شالرج 
»الفائ���زون  بارون���ني:  ل�شام���ويل  ق���وال 

احلقيقيون ال يتناف�شون«.
ال�شيا�ش���ات  ه���ذه  اأن  املفارق���ات  وم���ن 
و�شع���ت فنلن���دة عل���ى راأ����س املجموع���ة 
الدولي���ة. ال يقل���ق النظ���ام التعليم���ي يف 
فنلندا ب�شاأن االأنظمة »التع�شفية« القائمة 
على اجلدارة. وال توجد قوائم للمدار�س 
اأو املعلمني االأف�شل اأداًء وال توجد جوائز 
او مكافئات لهم. اإنها لي�شت بيئة تناف�شية 

- بداًل من ذلك، التعاون هو القاعدة.

جعل االأ�سا�سيات اأولوية
تهتم العديد من االأنظمة املدر�شية بزيادة 
درج���ات االمتحان والفهم يف الريا�شيات 
والعلوم واللغات، ومتي���ل اإىل ن�شيان ما 
ي�شكل بيئة تعليمي���ة غر مملة ومتناغمة 
عديدةرك���ز  �شن���وات  قب���ل  و�شحي���ة. 
عل���ى  فنلن���دا  و�شعت���ه  ال���ذي  الرنام���ج 
االأ�شا�شيات. مل يك���ن االأمر يتعلق باهمية 
احل�ش���ول على درجات ممت���ازة. بداًل من 
ذل���ك، �شع���وا اإىل جع���ل البيئ���ة املدر�شية 
اإن�شاف���ا وا�شتمتاعا.ومن���ذ  اأك���رث  مكان���ا 
الثمانيني���ات رك���ز املعلم���ون الفنلنديون 

على جعل االأ�شا�شيات التالية اأولوية:
- يج���ب اأن يك���ون التعلي���م اأداة لتحقي���ق 

امل�شاواة االجتماعية
- يح�ش���ل جمي���ع الط���الب عل���ى وجبات 

مدر�شية جمانية
- �شهولة احل�شول على الرعاية ال�شحية

- االإر�شاد النف�شي
- التوجيه الفردي

بدء المدر�سة في �سن اأكبر
هنا يب���داأ الفنلنديون م���رة اأخرى بتغير 
التفا�شي���ل املعت���ادة يف ال���دول االخرى. 
يب���داأ الط���الب املدر�ش���ة عندم���ا يبلغ���ون 
م���ن العمر �شب���ع �شنوات. لق���د مت منحهم 
النامي���ة  الطفول���ة  �شن���وات  يف  احلري���ة 
حت���ى ال يتم تقييدهم بالتعلي���م االإلزامي. 
اإنه���ا جم���رد طريق���ة لل�شم���اح للطف���ل باأن 

ي�شب���ح طفاًل.هن���اك 9 �شن���وات فق���ط من 
م���ن  ُيطل���ب  الت���ي  االإجباري���ة  املدر�ش���ة 
االأطف���ال الفنلندي���ني االلتح���اق به���ا. كل 
�ش���يء بعد ال�شف التا�ش���ع اأو يف �شن 16 

هو اختياري.

توفير خيارات مهنية بعد �سهادة 
جامعية تقليدية

حتل فنلن���دا مع�شل���ة املع���دالت واختيار 
الكلي���ات من خالل تقدمي خي���ارات مفيدة 
بنف����س الق���در للطال���ب ملوا�شل���ة تعليمه. 
خريج���ي  ب���ني  مه���م  انق�ش���ام  يوج���د  ال 
املدار����س  خريج���ي  مقاب���ل  اجلامع���ات 
التجارية واملهنية. ميكن اأن يكون كالهما 

مهنيًا ومر�شيًا بنف�س القدر.
الثانوي���ة  املدر�ش���ة  توج���د  فنلن���دا،  يف 
العلي���ا، وه���ي عب���ارة ع���ن برنام���ج مدته 
الط���الب المتح���ان  ُيع���د  �شن���وات  ث���الث 
يح���دد  ال���ذي  العام���ة  الثانوي���ة  �شه���ادة 
قبولهم يف اجلامعة. يعتمد هذا عادًة على 
التخ�ش�ش���ات واخلرة الت���ي اكت�شبوها 
»املدر�ش���ة  يف  وجوده���م  ف���رتة  خ���الل 

الثانوية«.
باال�شافةلذلك، هناك التعليم املهني، وهو 
برنام���ج مدت���ه اي�شا ثالث �شن���وات يقوم 
بتدريب الطالب على خمتلف املهن. طالب 
هذا الرنام���ج لديهم خيار اإجراء امتحان 
�شه���ادة الثانوية العامة اإذا كانوا يريدون 

التقدم اإىل اجلامعة بعد ذلك.

يق�سي الطالب الفنلنديون اأيام 
درا�سية اأقل مجهودا

يب���داأ الط���الب يف فنلن���دا ع���ادًة الدرا�شة 
اأظه���رت  9:45 �شباح���ا.  اإىل   9:00 م���ن 
االأبح���اث اأن اأوق���ات البدء املبك���رة ت�شر 
برفاهية الط���الب و�شحتهم ون�شجهم لذا 
تب���داأ املدار����س الفنلندية الي���وم يف وقت 
الح���ق وتنته���ي ع���ادًة يف ال�شاع���ة 2:00 
- 2:45 بع���د الظه���ر. ال يوج���د نظامع���ام 
حل�شو املعلومات او التلقينفي ال�شفوف، 
ولك���ن توج���د بيئ���ة م���ن التعل���م ال�شام���ل 
م�شتندة على التفكر النقدي والتحليلي.

تعليمات مت�سقة من نف�س 
المعلمين

يوج���د ع���دد اأق���ل م���ن املعلم���ني والطالب 
املدار����س  م���ن  الواح���دة  فياملدر�ش���ة 
الفنلندية،وقاع���ات الدرا�ش���ة ت�ش���م طلبة 
اق���ل. غالب���ا م���ا يك���ون ل���دى الط���الب يف 
فنلن���دا نف����س املعلم مل���دة ت�ش���ل اإىل �شت 
�شن���وات من تعليمهم. خ���الل هذا الوقت، 
ميكن للمعلم اأن يتوىل دور املر�شد. خالل 
تل���ك ال�شن���وات يتم بناء الثق���ة والرتابط 
الطرف���ني  كال  يع���رف  بحي���ث  املتبادل���ني 

االخر ويحرتم بع�شهما البع�س.
تختل���ف االحتياج���ات واأ�شالي���ب التعل���م 
املختلف���ة ل���كل طال���ب ل���ذا تبن���ى العناي���ة 
واالهتم���ام عل���ى اأ�شا����س ف���ردي. ميك���ن 
للمعلم���ني الفنلندي���ني تف�ش���ر ذل���ك الأنهم 
اكت�شف���وا االحتياجات اخلا�ش���ة للطالب 
املعلم���ني  ي�ش���رع  اال�شا����س  ه���ذا  وعل���ى 
التخطيط بدقة، والعناي���ة بتقدم الطالب 

وم�شاعدتهم على الو�شول اإىل اأهدافهم.

جو درا�سي اأكثر ا�سترخاءا
هن���اك اجت���اه ع���ام فيم���ا تفعل���ه فنلندا 
مبدار�شه���ا. اإجه���اد اأق���ل وتنظي���م اأقل 
ومزي���د م���ن الرعاي���ة. ع���ادة م���ا يكون 

ل���دى الط���الب ف�شلني فق���ط يف اليوم. 
لديه���م ع���دة اوق���ات لتن���اول طعامه���م 
الرتفيهي���ة  باالأن�شط���ة  واال�شتمت���اع 
واال�شرتخ���اء ب�شكل ع���ام. تنت�شر على 
م���دار الي���وم ف���رتات م���ن 15 اإىل 20 
دقيق���ة حيث ميك���ن لالأطف���ال النهو�س 
والتم���دد واال�شتمت���اع ببع����س الهواء 

النقي واإزالة ال�شغط.
ه���ذه البيئ���ة مطلوب���ة اأي�ش���ا م���ن قبل 
املعلم���ني. توج���د غ���رف للمدر�شني يف 
الفنلندي���ة،  املدار����س  اأنح���اء  جمي���ع 
حيث ميكنهم اال�شرتخ���اء واال�شتعداد 
للي���وم اأو ملجرد االخت���الط باالآخرين. 
املعلمون يحتاج���ون اإىل الراحة اي�شا 
لكي يوؤدوا وظيفته���م باأف�شل ما لديهم 

من قدرات.

واجبات منزلية اأقل 
االقت�ش���ادي  التع���اون  ملنظم���ة  وفق���ا 
والتنمية، لدى الط���الب يف فنلندا اأقل 
قدر م���ن العمل اخلارج���ي والواجبات 
املنزلي���ة مقارن���ة ب���اأي طال���ب اآخر يف 
الع���امل. اإنه���م يق�ش���ون ن�ش���ف �شاع���ة 
فق���ط يف الليلة يف العمل على واجبات 
مدر�ش���ون  يوج���د  ال  املدر�ش���ة.  م���ن 
خ�شو�شي���ون يف فنلن���دا. وم���ع ذل���ك، 
فاإنه���م يتفوق���ون يف االأداء عل���ى طلبة 
البل���دان التي لديه���ا �شاعات طويلة من 

الدرا�شة ما بني املدر�شة املنزل.
يح�شل الطالب الفنلنديون على كل ما 
يحتاج���ون اإلي���ه الإجن���ازه يف املدر�شة 
دون ال�شغوط االإ�شافية التي تاأتي مع 
التف���وق يف مادة ما ودون احلاجة اإىل 
القلق ب�شاأن الدرجات والعمل املزدحم، 
وميكنهم الرتكيز على املهمة احلقيقية 

- التعلم والنمو كاإن�شان طبيعي.

مقتب�سة بت�سرف من م�سادر عاملية

لماذا يتفوق نظام التعليم الفنلندي؟
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طاملا �شحرين م�شهد حار�س اجل�شر يف هولندا وهو َيطلُّ من غرفة احلرا�شة ال�شغرية 
املرتفع���ة، مم�ش���كًا بي���ده حبًل يت���دىل للأ�شفل باإجت���اه امل���اء ومربوط بنهايت���ه قبقاب 
خ�شب���ي، ويجعل���ه يقرتب من ال�شف���ن واملراكب التي تك���ون اأعلى من اإرتف���اع اجل�شر، 
في�ش���ع البح���ارة وال�شيادين قطعة نقدية يف ذلك القبق���اب، ثم ي�شحب احلار�س احلبل 
وياأخ���ذ النق���ود، ثم يرف���ع لهم ذراع اجل�ش���ر املتحرك كي مي���ر املرك���ب. م�شهد يعيدين 
لهولندا القدمية واأرا�شيها الواطئة وثقافتها التي غلب عليها املاء والبحارة ال�شجعان 
واجل�شور والقناطر التي جتاوز عددها ع�شرات االآالف يف هذا البلد. وحكايتي اليوم 
ع���ن هذا القبقاب اخل�شبي الذي يعترب جزء ال يتجزء من ثقافة الهولنديني الذين قاموا 
ب�شناعت���ه واإ�شتعماله منذ مئات ال�شن���ني، لي�شاعَد الفلحني يف امل�شي بعملهم يف هذه 
االأر����س اخل�شبة التي تق���ع حتت م�شتوى �شطح البحر. ومازال ه���ذا القبقاب حا�شرًا 
ب���ني النا����س وخا�شة يف املقاطع���ات ال�شمالية، حي���ث يحتذيه الكث���ريون الذين تراهم 
اأمام���ك يف ال�شوبرماركت اأو ميرون مبحاذاتك بدراجاتهم الهوائية وهم يلب�شون هذه 
االأحذي���ة ال�شخمة التي يبدون معها وكاأنهم قد خرجوا توًا من فيلم للر�شوم املتحركة. 
اأ�ش���كال واأن���واع واأل���وان ال ح�شر له���ا، لهذه القباقي���ب ال�شهرية الت���ي اأ�شبحت اإحدى 
علم���ات هولن���دا التي يعرفها القا�ش���ي والداين، وال توجد مفردة اأخ���رى اأكرث �شعبية 
منه���ا، الأنه���ا تداهمك يف كل مكان تقريب���ًا، ولي�س هناك اأجمل م���ن اأن جتربها ولو مرة 
واح���دة، حتى ت�شعر واأنت ت�شع قدمك فيها وك�اأن���ك واحدًا من املزارعني الذين ر�شمهم 
فن�شن���ت فان خوخ يف لوحاته اخلالدة. وبالن�شب���ة يل �شخ�شيًا، مل يكفيني روؤيتها وال 
اإ�شتعمالها وامل�شي بها، فاأنا اأنظر اليها ب�شكل اآخر متامًا، اإنها قطعة فنية اإنعجنت برتبة 
ه���ذه االأر����س اخل�شراء واإختلطت بثقافته���ا ورذاذ ماء بحر ال�شم���ال الذي يحيط بكل 
�ش���يء هن���ا، هذه القباقيب هي جزء مهم من فلكلور وتاري���خ هولندا، وهي التي اأعانت 
رع���اة اأبق���ار احلليب وزارعي ال���ورد يف اإعلء �شاأن ه���ذه االأر�س اجلميل���ة. وقد دخل 
القبق���اب اخل�شبي يف االأعمال الفنية واللوحات التي ت�شري اىل طبيعة وثقافة هولندا، 
وبني���ت الور�شات الت���ي تنتجه، كذلك و�شعت �ش���وره على طوابع الربي���د وي�شتعمله 
الهولندي���ون يف الع�شرات م���ن االأمثال ال�شعبية، كقولهم حول فت���اة معينة )حان وقت 
ذهابها اىل �شوق القباقيب( وهو يعني اأن الفتاة و�شلت لعمر الثلثني ومل تتزوج بعد. 
اإت�شع���ت �شهرة القبق���اب الهولندي يف كل العامل، وبات مف���ردة يحبها ال�شائحني الذين 
ي���زورون بلد رميربانت، واأُلَِّفْت له���ا االأغاين واملو�شيقى كما فع���ل املو�شيقي وعازف 
الكم���ان الهولن���دي ال�شهري اأندريه ري���و واألف قطع���ة مو�شيقية مذهل���ة اأ�شماها رق�شة 
القباقيب، وقد اإ�شتلهم اأجوائها من رق�شات الفلحني اأثناء االأعياد، هوؤالء الذين ت�شعر 
وكاأنهم قد خرجوا توًا من لوحة بيرت برويغل )رق�شة الفلحني( حيث ت�شدح اأ�شوات 
قباقيبه���م عل���ى االأر�س وهم يتاأبط���ون بع�شهم بكثري م���ن الدعابة وامل���رح وال�شعادة.  
وللأهمي���ة اجلمالي���ة والتاريخية لهذه القباقي���ب، فقد تاأ�ش�س يف هولن���دا منذ �شنوات 
طويل���ة متحف جميل وطريف، اأطلق عليه اإ�شم )متح���ف القباقيب اخل�شبية( ويقع يف 
منطق���ة اإيلده الريفية التي تبعد عن مر�شمي ن�شف �شاع���ة بال�شيارة، وي�شم كل اأنواع 
واأ�شكال هذا احل���ذاء اخل�شبي، ومعلومات عن تاريخ���ة واإ�شتعماله وطريقة �شناعته، 
كذل���ك املعدات التي تدخل يف هذه ال�شناعة. زرُت هذا املتحف الذي يحتوي على األفني 
ِنَع���ْت باليد. تنقلُت  وثمامنائ���ة ح���ذاء خ�شبي، اإرتقت الأن تك���ون اأعمااًل فنية حقيقية �شُ
ب���ني ه���ذه القباقيب غريبة االأ�ش���كال التي اأنتجته���ا هولندا عرب تاريخه���ا والتي تعترب 
اأ�شا����س املتح���ف، اإ�شافة ال�ى قباقيب اأخ���رى جمعت من اأربعة واأربع���ني بلد. ثم هناك 
ُل قطع���ة عادية من اخل�شب اىل حتفة مذهلة.  وِّ املع���دات اليدوية القدمية التي كانت حُتَ
يبداأ املتحف بعر����س فيلم ق�شري حول �شناعة هذه االأحذية واختيار اخل�شب املنا�شب 
والتفا�شي���ل التي يقوم به���ا حرفيون ماهرون، وهكذا ت���رى املراحل واخلطوات التي 
تب���داأ بال�شج���رة وتنتهي بالفلح الذي مي�ش���ي اىل مزرعته بحذائ���ه اخل�شبي. هنا يف 
ه���ذا املكان اإطلعُت وراأيت اأنواعًا مذهل���ة وتفا�شيل ال تخطر على بال اأحد، وحت�ش�شُت 
مفردات كثرية اأخرى تتعلق بتاريخ و�شناعة واإ�شتعمال هذه االأحذية اخل�شبية النادرة. 
واأط���رف م���ا اإ�شتوقفن���ي يف متح���ف القباقي���ب، ح���ذاء خ�شب���ي غري���ب ال�ش���كل يكون 
كعب���ه يف اجله���ة االأمامي���ة، عك����س م���ا ه���و متع���ارف علي���ه حيث يك���ون الكع���ب عادة 
يف اجله���ة اخللفي���ة للح���ذاء، فك���رُت ب���ه طوي���ًل، واقرتب���ت من���ه الأعرف �شب���ب جعله 
به���ذا ال�ش���كل ال���ذي يب���دو معكو�ش���ًا. واأن���ا عل���ى ه���ذا احل���ال، اإقرتب���ت من���ي اإم���راأة 
تعم���ل يف املتح���ف وه���ي تبت�ش���م. وح���ني �شاألته���ا اإن كان هن���اك �شب���ب وراء جع���ل 
احل���ذاء به���ذا ال�ش���كل املعكو����س، قال���ت �شاحك���ة )ه���ذا النوع م���ن االأحذي���ة اخل�شبية 
كان ي�شتعمل���ه الل�شو����س يف الق���رن الثام���ن ع�ش���ر، الأنه���م ح���ني يف���رون بامل�شروقات 
���َع اآثار اأحذيتهم، تب���دو اآثارهم على االأر����س ب�شكل معكو�س  ويح���اول اأح���د ما اأن َيَتَتبَّ
وكاأنه���ا ل�شخ����س ق���ادم ولي����س ذاه���ب، وبهذه الطريق���ة الذكي���ة ينجون م���ن املتابعة. 

اإت�سعت �سهرة القبقاب الهولندي في كل 
العالم، وبات مفردة يحبها ال�سائحين الذين 
َفْت لها الأغاني  يزورون بالد ريمبرانت، واأُلِّ

والمو�سيقى كما فعل المو�سيقي وعازف 
الكمان الهولندي ال�سهير اأندريه ريو واألف 

قطعة مو�سيقية مذهلة اأ�سماها رق�سة 
القباقيب،

د. يا�سر عبد الح�سين

فالح حكمت*

ندخ���ل يف رحل���ة �شبين���وزا، ال���ذي كت���ب عنه 
نيت�ش���ه قائل اأن: كل تلك ال�شع���وذة الريا�شية 
الت���ي ا�شتع���ان بها م���ن اأج���ل تغطي���ة مزاجه 
الفل�شفي، واإخفاء حمبته حلكمته ال�شخ�شية، 
ه���ي يف احلقيقة درع واقي، اأراد به فيل�شوفنا 
جه لها خل�شوم  اأن ّيتقي من���ذ البداية ما قد يِوّ
م���ن انتقادات)����س ٨٩(، و�ش���وال اىل �شارتر 
والوجودية، والفريق ال���ذي يعتقد به ان�شار 
ه���ذه املدر�شة الفل�شفية، حي���ث يو�شح رف�س 
غابري���ل مار�شي���ل ت�شاوؤمي���ة الوجودية التي 
ن���ادى بها �شارتر وكان �شعاره���ا االآخرون هم 
اجلحيم، فهو خمل�س ملقولة معلمه كريكغارد 
من اأن الب�ش���ر مكتوب عليه���م اأن يعي�شوا مًعا 
واأن يتبادل���وا املحب���ة واأن يتاأمل���وا ويفرح���وا 

وميوتوا. )�س ١٠٩(.
ثم يتحدث اخلال ع���ن اهتمام العامل مبارك�س 
بعك�س رفيقه اأجنلز، دائًما ماُ يطرح ال�شوؤال: 
ه���ل اأن �شخ�شي���ة مارك�س األق���ت بظللها على 
اأو  املارك�شي���ة  اأن  حت���ى  اإجنل���ز؟،  فريدري���ك 
ال�شيوعي���ة م���ا اأُن تَذك���ر حت���ى يتب���ادر للذهن 
فوًرا ا�شم كارل مارك�س، وجند اأن الكتب التي 
تتحدث عن اإجنلز وحياته قليلة بالقيا�س اإىل 
مارك�س، حتى ان علي ح�شني يغط�س يف بحر 
الكتب ليح���اول اأن�شاف هذا الفيل�شوف املهم، 
قائ���ل بعد رحلة علمية �شاقة ومن�شفة، مل يكن 
ل�شداق���ة مارك�س واإجنلز مثي���ل يف التاريخ، 

فهي مل تعرف �شيًئا من املناف�شة وحب الذات، 
فكلم���ا كان فكرهما ي�شبح واحدا، كلما ظل كل 
منهما هوية منف�شل���ة واإن�شانا م�شتًقل. )�س 
١١٨(، واأي���ن ال�شداقة االأكادميي���ة والثنائية 

يف عامل اليوم. 
ث���م يت�ش���األ اخل���ال عل���ي ح�ش���ني: ه���ل كان 
دي���كارت �شيا�شًيا؟، حيث يجم���ع معظم كتاب 
�ش���رية الفيل�شوف الفرن�ش���ي ال�شهري اأنه رمبا 
كان الفيل�ش���وف الوحي���د ال���ذي مل يكت���ب يف 
ال�شيا�ش���ة، ورغ���م اأ ّنه ا�شته���ر بكونه موؤ�ش�س 
الفل�شف���ة احلديث���ة، اإال اأن علقت���ه بال�شيا�شة 
ال تتع���دى علقت���ه بالفيل�ش���وف االإجنلي���زي 
ال�شه���ري فرن�شي�س بيك���ون املداف���ع االأول عن 
اأف���كار مكيافيلل���ي املفك���ر االإيط���ايل العظي���م، 
والذى ع�ش���ت معه جوله فكري���ة رائعة عندما 
قدمت كتاب )االأمري( ال�شادر عن دار الرافدين 
للطباع���ة والن�ش���ر ع���ام ٢٠١٩، وال���ذي �ش���رب 
غوره اأي�شا اخلال يف حماولة لقراءة من�شفة، 
ثم �شيرب غور فونتي���ل، ونتنيل اأول من �شاغ 
فكرة تق���دم املعرف���ة كمذهب كام���ل، واأول من 
ن���ادى بفكرة تقري���ب العلم للنا����س، وكان من 
نتائ���ج تغلغ���ل ه���ذه الفك���رة  وانت�شاره���ا يف 
عق���ول عامة النا�س وحتولها اإىل ّقوة ّحية يف 
املجتمع���ات املتح�شرة، ث���م ينتقل كتاب خالنا 
اىل ع���امل التنني الوح�ش���ي لهوبز، متنقل بني 
اتون نظريات���ه اجلميلة، وكالع���ادة مثل بقية 
الفل�شف���ة ميار�شون الريا�ش���ة البدنية ف�شل 
ع���ن الفكري���ة، حي���ث يع���د كت���اب )اللفياثان( 
م���ن الكتب املوؤ�ش�ش���ة لنظرية فل�شف���ة الدولة، 

ولعل���ه االأك���رث تاأث���رًيا يف عل���م ال�شيا�شة بعد 
كت���اب االأمري،وتق���وم فك���رة  الكتاب عل���ى اأن 
الب�شر اأن�شاأوا تقاليد �شيا�شية للحكم والدولة 
ا�شتن���اًدا اإىل قدراته���م وخماوفه���م وطبائعهم 
اخلا�ش���ة )����س ١٤٧(، ليدخ���ل بعده���ا عوامل 
جون ل���وك وعق���ده االجتماع���ي، و�شوال اىل 
ثورو باإمير�ش���ون، موؤ�ش�س مذهب الت�شامي، 
الذي كان يوؤم���ن باأن يف كل فرد �شرارة اإلهية، 
واأن كل اإن�شان تقع على عاتقه م�شوؤولية تنمية 
اجلوان���ب ال�شامية من طبيعت���ه، وتعمق علي 
ح�شني يف ات���ون نظريته ال�شه���رية الع�شيان 
امل���دين، التي و�شفه���ا نع���وم ت�شوم�شكي يف 
كتاب���ه )احتل���وا( ع���د كتاب���ات ث���ورو مبثاب���ة 

اإجنيل الثورات ال�شلمية، )�س ١٦٧(. 
ث���م يدخل يف ف�شل خا�س ع���ن �شاحب عبارة 
)الف�شل بني ال�شلطات(، ومعها فكرة احلكومة 
العادلة امل�شتنرية، وقد ع���رف العرب �شاحب 
ه���ذه العب���ارة قبلما يزي���د على ال����180 عاًما 
ح���ني قرر رفاع���ة رافع الطهط���اوي اأن يرتجم 
كت���اب مونت�شكي���و )روح ال�شرائ���ع( ال�شه���ري 
والذي اع���ادت دار الرافدي���ن طباعته موؤخرا، 
بع���د عودته م���ن باري�س ع���ام 1831، اإذ اأراد 
اإىل حاك���م م�ش���ر حمم���د  اأن يه���دي الكت���اب 
عل���ي، ثم يق���ول كاتبنا علي ح�ش���ني يف عبارة 
موؤثرة:)وم���ن املوؤك���د لو اأن ماي���كل اأجنلو اأو  
مكيافيللي اأو فولتري اأو رو�شو اأو مونت�شكيو 
اأو حتى الطهطاوي قد اأنفقوا جزًءا من وقتهم 
يف النقا�س فقط حول االإ�شلح والتنوير، كما 
نفع���ل نح���ن االآن، ويف اال�ش���رتاك مبوؤمترات 

ومهرجان���ات ع���ن االإ�ش���لح والدميقراطي���ة، 
الكت���ب  وكتاب���ة  التماثي���ل  نح���ت  م���ن  ب���داًل 
واإن�ش���اء املدار����س، ملا قام ع�ش���ر النه�شة وملا 
حتقق التنوير، وكان ميك���ن القول اإن بلداننا 
العربي���ة ال تع���رف حتى ه���ذه اللحظة من هو 

مونت�شكيو( )�س ١٧٩(.
الفل�شف���ة اجلميل���ة  �شفين���ة  تنتق���ل  وبعده���ا 
الرائعة غ���ري اململة ب���ذوق وادب علي ح�شني، 
اىل الع���امل ج���ون ميلتون ورحل���ة البحث عن 
فردو�شه املفق���ود، ثم يو�شي اخلال يف مقدمة 
حديثه عن فتغن�شتاي���ن، برحلة �شرورية اىل 
رحاب �شارع املتنب���ي يف قلب بغداد، ال بد من 
زي���ارة دار الرافدين واللقاء بال�شديق النا�شر 
حمم���د هادي، ويف غيابه يحت���ل مكانه املثابر 
ح�شن اأكرم، حيث اهتمت دار الرافدين بثورة 
يف م�ش���روع متكام���ل برتجم���ة ر�شائ���ل لكبار 
الفل�شف���ة والكتاب ومنه���م مار�شيل برو�شت، 
فروي���د واأين�شتاين، اأو�ش���كار وايلد، واخرين 
ومنه���م �شاحب هذا الف�شل، الذي ولعل اأعظم 
م���ا يف فل�شف���ة فتغن�شتاي���ن ه���و تفكيكه لعمل 
ور  اللغ���ة، واأن اللغة يف اأح�ش���ن  اأحوالهاُ ت�شّ

الواقع. 
وم���ا ان حطت رحلة الكت���اب عند نيت�شه حتى 
وج���دت ان اخل���ال ع���ل ح�شني ق���د ارخى قلمه 
ع�شقا لهذا الفيل�شوف الكبري، �شاحب العبارة 
ال�شه���رية: ان���ا ديناميت، وان كث���ري من الذين 
در�شوا فل�شفة �شاحب )هك���ذا تكلم زراد�شت( 
يوؤكدون اأن كتابات نيت�ش���ه كانت بحًثا عميًقا 
عن جذور التّف�شخ يف الثقافة االأوربية، حيث 

و�ش���ل نيت�ش���ه اإىل ا�شتنت���اج اأن اأورب���ا فقدت 
ق���وة احلي���اة الدافع���ة خللق قي���م ت���وؤدي اإىل 
ثقاف���ة قوية وجديدة، )����س ٢٠٧(، ثم ياأخذنا 
اخلال يف رحلة اىل باري�س وعاملها االنيق بل 
تاأ�ش���رية وجواز على عتبات �شارتر اإىل ذاكرة 
ب���رِودل يف رحل���ة فكرية معمق���ة وكيف اثرت 
يف ت�شكي���ل هوي���ة فرن�ش���ا الثقافي���ة، و�شوال 
اىل مريل���و بونت���ي ال���ذي عا�س خ���لل حياته 
الق�ش���رية، مث���ل با�شك:يبح���ث ع���ن فردو�شه 
املفق���ود، كان يريد اأن يفهم نف�ش���ه، فهو يوؤمن 
ب���اأن وجود  االإن�ش���ان ال يت���م اإال بالتوافق مع 
العامل وتفهمه، املراقبة والفهم الدقيق للطريقة 
التي ي�شتغل بها ه���ذا التوافق )�س ٢٢٣(، ثم 
يتحدث عن بطل البنيوية روالن بارت والذي 
يقول فيه اخلال بانه )لعل امليزة الكربى التي 

امتاز بها روالن بارت هي تنوع املجاالت التي 
عم���ل فيها، وع���دم ترجيح���ه نوًعا م���ن اأنواع 
االإنت���اج الثقايف عل���ى نوع اآخ���ر، وكان ي�شر 
على اأن مهمة الناقد والباحث واالأديب والفنان 
ه���ي يف اللحاق باحلرك���ة الدينامي���ة للإنتاج 
الثقايف م���ن دون اأن يت�شور، ولو للحظة،اأّنه 
هو الذي يخرتعه���ا( )�س ٢٣٨(،  و�شوال اىل 
كارل بوب���ر وكيف واجه املجتمع���ات املنغلقة 
بالفل�شفة، حيث و�شُف���ه �شتيفن هوكينغ على 
اأّنه الفيل�شوف االأك���رث تاأثرًيا على العلماء يف 
الع�ش���ر احلديث، ي���رى اأن العلماء احلقيّقيني 
يتّميزون  مبحاولة تخطئة ورف�س نظرياتهم 
بداًل من حماولة اإثباتها، اإذ ت�شتند فل�شفة بوبر 
كما جاءت بكتابه )منطق البحث العلمي( اإىل 
اأن اخلا�شية املنطقية املميزة للعلم التجريبي 
ه���ي اإمكاني���ة تكذيب عباراته )����س ٢٤٢(، ثم 
ياأت���ي الف�شل الث���اين والع�شرين م���ن الكتاب 
متحدث���ا عن غا�شت���ون با�ش���لر، بعنوان حني 
تك���ون الفل�شف���ة وال�شعر �شيًئا واح���دًا، اعقبه 
جولة يف ع���امل توما�س ك���ون وكتابه ال�شهري 
بنية الثورات العلمية، ثم جون رولز �شاحب 
نظري���ة العدالة، الذي �ش���در عام 1971  على 
اأّن���ه الكت���اب االأّهم يف الفل�شف���ة ال�شيا�شية يف 
الق���رن الع�شرين،مثلماُ ينظ���ر اإىل جون رولز 
على اأنه الفيل�شوف ال�شيا�شي االأكرث اأهمية يف 
الع�شر احلديث )�س٢٧٢(، ثم يتحدث اخلال 
ع���ن رحلته ال�شخ�شية يف البحث عن امل�شادر 
الت���ي تتح���دث ع���ن الرباغماتي���ة الت���ي يراها 
التعب���ري االأكرث دقة للفل�شف���ة االأمريكية، وعن 

فل�شفة جون ديوي هي فكرة الدميقراطية التي 
ي���رى اأنها ت�شري جنًبا اإىل جنب معا التحقيق، 
ويوؤك���د ديوي اأن الدميقراطي���ة هي ا�شتخدام 
املنه���ج التجريب���ي م���ن اأج���ل ّح���ل امل�ش���كلت 

العملية.)�س ٢٩١(. 
يقول اخلال يف نهاية كتاب املمتع الذي مل اكن 
اأمتن���ى ان ينته���ي: )اأنا اأنتهي م���ن ال�شفحات 
االخرية م���ن هذا الكت���اب، �شاأل���ت نف�شي: ملن 
ُتكت���ب الكت���ب؟ تذكرت اأنن���ي ق���راأت ذات يوم 
عبارة للروائي االإيطايل اإيتاليو كالفينو يقول 
فيها اإن )الكتاب ُيكتب لكي يو�شع بجانب كتب 
اأخرى(، فهل �شيو�شع هذا الكتاب على رفوف 
كتب الفل�شفة، وهل اأطمح يف يوم من االأيام اأن 
اأّقدم كتًبا ت�شتهوي ّقراء هذا النوع منا ملعرفة 
املمتعة وال�شعبة واملعقدة يف اأحيان كثرية؟( 
)����س٢٩٢(، �شاأقول للكاتب املميز لقد جنحت 
يف تق���دمي الفل�شف���ة ب�شورة رائع���ة ومي�شرة 
وم�شلية واجدت باأدبك العال وٍا�شلوبك املمتع 
ب���ني خربت���ك ال�شحفي���ة والبحثي���ة وتنقيبك 
املتمي���ز يف ان تق���دم يل علج���ا لروح���ي م���ن 
الوب���اء، وتق���دم لقرائك رائع���ة جديدة ت�شاف 
اىل �شل�ش���ة روائعك املتمي���زة، وان كنت اريد 
ان اأرى كتابا خا�شا يعالج ق�شايا فل�شفة الفكر 
االإ�شلم���ي وامل�شرقي عموما والذي برعت يف 
تقدمي عامله الغربي، و�شررت عندما ا�شررتني 
بقرب �شدور م�شروعك ووليدك اجلديد، فكنت 
بح���ق �شيدلي���ة الفل�شف���ة التي تق���دم اجلميل 
واملبتك���ر لع���امل مري����س وبات يعي����س ع�شر 

التفاهة. 

م�صروع اأوّما.. الخال�ص الحقيقي في مواجهة الخال�ص اليوتوبي

عقب مايقارب اخلم�ش �سنوات من ن�سر 
اآخر رواياتها )ُع�ّساق وفونوغراف 

واأزمنة( تعود الكاتبة والروائية 
واملرتجمة العراقية )لطفية الدليمي( 

لت�ستكمل م�سروعها الروائي برواية 
جديدة اإختارت لها عنوان )م�سروع 

اأوّما(.

الاأع���رف على وجه الدقة من هو قائل العبارة 
» اإن كن���َت التزاُل تبحُث عّم���ن �شيغرّيُ حياتك 
فانظ���ر يف امل���راآة » ؛ لكّن���ي معج���ٌب بها غاية 
االإعجاب، واأرى فيها  متثيل حقيقيا لطبيعة 
وجودن���ا الب�ش���ري، وه���ي يف الوق���ت ذات���ه 
املو�شوعة االأ�شا�شي���ة التي تدور يف مدارها 
الثيم���ة اجلوهري���ة لرواية )م�ش���روع اأوّما(.  
اأن���ت وح���دك ولي�س اأح���ٌد �شواك م���ن �شيغرّيُ 
حيات���ك، واإذا ماتعا�ش���دت روؤيت���ك ه���ذه مع 
روؤى اآخري���ن فيمك���ن للروؤي���ة اأن تنتق���ل من 
م�شت���وى الفع���ل الف���رداين اإىل فع���ل جمعي 

ناجز على االأر�س. 
توؤ�ش���ر لطفي���ة الدليم���ي من���ذ البداي���ة ه���ذه 
احلقيق���ة ؛ فتكتب يف روايتها مايفيُد بحدود 
فعل االإرادة الق�شدي���ة واالأفاعيل الع�شوائية 

للطبيعة / القدر: 
   »...  كّل الط���رق م�ش���ارات ر�شمته���ا االأقدار 
وامل�شادفات اإاّل ماتختارُه اأنت ؛ فهو �شنيعة 
يدي���ك. لكن ه���ل اخ���رتُت الطري���ق باإرادتي؟ 
�شيح�ش���ُل  ول�ش���واي  يل  ما�شيح���دُث  اأّن  اأم 
برتتيب���ات الق���در اأم ل���رتّدي مقادي���ر الب���لد 
واأحواله���ا؟ اأعل���ُم اأّن امل�ش���ي يف الطريق هو 
الق�شة التي نعرف، وهو مانُح املتعة واالأمل 

لبلوغ املرام...... » 
لطفية الدليمي: 

روائية في ع�سر العلم
ل���ن يخف���ى عل���ى الق���ارئ املتاب���ع لرواي���ات 
لطفي���ة الدليمي اأّنه���ا ُتِعدُّ لكّل رواي���ة تكتبها 
)وبخا�ش���ة رواياتها الثلث االأخرية( اإعدادًا 
متهيدي���ًا �شب���ورًا م�شن���دًا مبعرف���ة وا�شعة ؛ 
ولي�ش���ت الفا�شل���ة الزمني���ة الكب���رية )ب�شع 
�شنوات يف االأق���ّل( �شوى اإ�شارة موؤّكدة على 
�ش���رورة االإنغما����س يف متهي���دات معرفي���ة 
وق���راءات وا�شع���ة تتطلبه���ا كتاب���ة الرواية. 
الرواي���ة لي�ش���ت ح�شيل���ة حكاي���ات متناثرة 
ت�شتدعيه���ا الذاكرة على نح���و اإعتباطي ؛ بل 
هي ج�شم حكائي م�شنود بقيمة معرفية متثل 
يف النهاي���ة خ���ربة ثمين���ة لنا جميع���ًا، ومامل 
تنجح الرواية يف تقدمي هذه اخلربة للقارئ 
يف اإطاٍر من املتعة العقلية املحّفزة بالك�شوف 
املعرفية  )ولي�س االإمت���اع احلكائي ال�شاذج( 
ف�شنكون حينه���ا اأمام عمٍل اأدنى كثريًا من اأن 

ي�شتحّق و�شف )رواية(. 
الهاي���درات  م���ن  واح���دة  الدليم���ي  لطفي���ة 
اأن  الميك���ن  الأعماله���ا  واملتاب���ع  املعرفي���ة، 
تفوت���ه ملحظة هذا النه���م اجلارف لديها يف 
ت�شم���ني كتاباته���ا االإبداعي���ة تفا�شيل علمية 
واأنرثوبولوجي���ة  واقت�شادي���ة  وتاأريخي���ة 
دقيق���ة، واالإ�شاف���ات التف�شيلية هن���ا ال تاأتي 

كمقّب���لت فكرية ت���رثي الن����س )اأو احلكاية 
االإطاري���ة بلغة ال�ش���رد التقنية( بق���در ماهي 
احلكائ���ي  اجل�ش���م  يف  ع�شوي���ة  تركيب���ات 
ت�ش���ي باأن معرفة الكاتبة يف ه���ذه التفا�شيل 
لي�شت مقتطفات �شياحيًة بل نا�شئة عن طول 
ق���درة ومتّر����س يف ه���ذه احلق���ول املعرفية. 
�شيك���ون من الطبيعي هن���ا اأن يت�شاءل املرء: 
م���ن اأي���ن للكاتب���ة ه���ذه املق���درة الدقيق���ة يف 
�ش���رب اأغ���وار دفين���ة ال ي�شله���ا اإال غّوا�شون 
ماه���رون يف احلفري���ات املعرفي���ة؟ اجلواب 
يكم���ن يف ذخريته���ا املعرفي���ة الناجم���ة ع���ن 
اجتهاد وق���راءات طويل���ة معّمق���ة اإ�شتحالت 
يف نهاية االأمر تاأريخًا للكاتبة ت�شي به قائمة 
كتبها املن�ش���ورة – اإبداعًا وترجمًة – والتي 
جاوزت ال�شتني كتاب���ًا ؛ فالكاتبة اإعتادت يف 
ب�ش���ع ال�شن���وات االأخرية على رف���د ال�شاحة 
الثقافية بكتابني اأو ثلثة على االأقل كل �شنة، 
ويف حق���ول معرفي���ة متنّوعة لكنه���ا عظيمة 

الرثاء يف كل عناوينها ومتونها.
م�سروع اأوّما: الرواية تبداأ من عنوانها

يبداأ الفعل التاأثريي ل���كّل رواية من عنوانها 
���َف العنوان باأنه املثابة  ؛ وم���ن اأجل ذلك ُو�شِ
الن�شي���ة االأوىل يف الرواية. )م�شروع اأوّما( 
عن���وان اإختارته الروائية بدّق���ة ؛ فهو يخلو 
م���ن اأّي دف���ق درام���ي اأو اإطلل���ة عل���ى روؤية 
يوتوبي���ة ميتافيزيقي���ة كما اعتدن���ا االأمر يف 
رواياتن���ا العربي���ة. )م�شروع اأوّم���ا( عنوان 
م�شنوٌع من خّف���ة وب�شاطة، حمّمٌل مبحمول 
يف  يتكث���ف  اإجرائي���ة  طبيع���ة  ذي  اإن�ش���اين 
مف���ردة )م�ش���روع(. كّل حياتن���ا الب�شرية هي 
يف النهاي���ة م�شاريع ب���داأت بتخييل خلق ثم 
انته���ت جم�ّش���دات حقيقية عل���ى االأر�س. اأما 
)اأوّما(، تلك املف���ردة الرافدينية، فهي اجلنبة 
الدافعي���ة  الب�ش���ري  امل�ش���روع  متن���ُح  الت���ي 
التاأريخي���ة املحّف���زة عل���ى الفع���ل املوؤث���ر يف 
احلا�ش���ر. االإن�ش���ان يف نهاية االأم���ر اليعمل 
بطاقة الف���راغ العقلي اأو الروحي مهما كانت 
توجهاته ُمعقلنة وت�شعى للتعامل املبا�شر مع 
الواق���ع احلا�ش���ر، والبّد من م�ش���كاة روحية 

تفعل فعلها فيه. 
ال�سغير هو الجميل:

الخال�ش الجمعي هو ح�سيلة 
الخال�سات الفردية

عندم���ا م�شي���ُت يف ق���راءة )م�ش���روع اأوّم���ا( 
تداع���ت يف ذهن���ي مفاعي���ل تل���ك ال�شاع���ات 
اللذي���ذة الت���ي ق�شيته���ا يف ق���راءة الكت���اب 
اجلمي���ل:  ه���و  )ال�شغ���ري  ال�شي���ت  ذائ���ع 
درا�ش���ة االإقت�شاد باعتب���ار اأّن الب�شر كينونة 
موؤث���رة**( املن�شور عام 1973، والذي كتبه 
االإقت�شادي االأملاين �ش���ارب ال�شهرة اإرن�شت 
اإف. �شوماخر E. F. Schumacher، ومنذ 
ذل���ك احل���ني �ش���ارت االأفع���ال ال�شغ���رية هي 
العن�شر احلا�ش���م يف ت�شكيل �شلوك االأن�شاق 
الكب���رية )على كّل االأ�شع���دة: العلم والتقنية 
واالإقت�ش���اد وال�شيا�ش���ة(. م���ن الوا�ش���ح اأّن 
ه���ذه املقارب���ة الفل�شفية تتخالف م���ع مقاربة 
اإىل  اأق���رُب  ه���ي  الت���ي  الك���ربى  ال�شردي���ات 
الروؤى اليوتوبية العاملة يف نطاق التخييل 

الب�شري والتكاد تبارحه.     
   »... نحن ل�شن���ا عميانًا، نحن رجال ون�شاء 
ذوو اأع���ني نب�شر بها، واأفئ���دة نعقل بها، وال 
يج���ب اأن نن�ش���اق هن���ا وهن���اك وراء االأفعال 
اأو  )ال�ش���وق  الكب���رية  لل�شردي���ات  العمي���اء 
التاأري���خ اأو التق���دم »: ه���ذا ماكتب���ه اإرن�ش���ت 
�شوماخ���ر يف كتاب���ه، وعندم���ا وق���ف واح���د 
الن���دوات  اإح���دى  يوم���ًا يف  م���ن احل�ش���ور 
لي�شاأل���ه: م���ا ه���ي الن�شيح���ة ال�شيا�شية التي 

تن�شحني بها انطلقًا من روؤيتك االقت�شادية 
واالجتماعية، اأجابه: اأنا الاأ�شتطيع اأن اأحدد 
للآخري���ن مايتوّج���ُب  عليه���م فعل���ه ؛ لكنن���ي 

اأقرتح عليك » اأن تزرع �شجرة ».
تنته���ج رواي���ة )م�ش���روع اأوّما( النه���ج ذاته، 
وق���د اأ�ش���ارت الروائي���ة يف اأطروحة فكرية/ 
فل�شفي���ة ثرية عل���ى الغلف اخللف���ي للرواية 

اإىل هذه احلقيقة عندما كتبت:
نا الب�شري املوعود الينتمي  »يب���دو اأّن خل�شَ
ليوتوبي���ا جمعي���ة واليب�ّش���ُر ب���اأّي منها ؛ بل 
ه���و نتاج روؤية خل�شي���ة يجتمع عليها اأفراٌد 
اآمن���وا باأّن خل����س جمموعة ب�شري���ة ما هو 
جمم���وع » اخلل�شات » الفردي���ة الأفراد هذه 
املجموعة م�شتعينني بق���درات علمية وتقنية 
متاح���ة – ب���ل حت���ى بدائي���ة اأحيان���ًا -  ذات 
تكالي���ف ب�شيطة وم�شتمّدة  ق���در االإمكان من 
البيئ���ة املحلي���ة .  يوؤمن ه���وؤالء اأّن اخلل�س 
الوج���ود  اإدام���ة  اإىل  الطري���ق  ه���و  الف���ردي 
البيولوجي وتنمية املقدرة العقلية وحتقيق 
الت���وازن النف�ش���ي يف ع���امٍل اأ�شب���ح يتهاوى 
وتقن���ي  علم���ي  ا�شتقط���اب  �شرب���ات  حت���ت 
عامل���ي �شديد ال�شراوة م���ن جهة، ومع�شلت 
وجودي���ة عاملي���ة مه���ّددة للن���وع الب�شري من 
جه���ة اأخرى )اإحتبا�س حراري، ندرة م�شادر 
املي���اه، مع�ش���لت اال�شتدامة البيئي���ة،،،،( ؛ 
حي���ث مل تُعد املنظومات ال�شيا�شية والهياكل 
املوؤ�ش�شاتية العتيقة قادرة على مواجهة هذه 
املع�شلت البنيوية بفاعلية حقيقية ميكن اأن 

ينتج عنها مفاعيل موؤثرة يف اأر�س الواقع.
م�سروع اأوّما: الحكاية الإطارية

عندم���ا تقراأ رواية للطفي���ة الدليمي فاالأف�شل 
اأن مت�ش���ك بقلم وورقة ثّم ت�ش���رع من البداية 
يف  ال���واردة  باالأ�شم���اء  قائم���ة  تثبي���ت  يف 
الرواي���ة مع اإ�شارات دليلية لكّل �شخ�شية يف 
الرواي���ة. هك���ذا هي روايات لطفي���ة الدليمي 
ذك���رت  كم���ا  االأخ���رية  الث���لث  )وبخا�ش���ة 
�شابقًا(: اأن�شاق �شللي���ة ومعرفية وتخييلية 

م�شتبكة، وثّمة و�شائج رابطة بينها.
تبداأ حكاية )م�شروع اأوّما( يف بلدة ال�شافية 
)الح���ظ الن���ربة الواقعية الق�شدي���ة لل�شافية 
؛ فه���ي مفردة ميك���ن اأن تكون بدي���ًل منا�شبًا 
لبلدتك اأو اأية بلدة اأخرى على هذه االأر�س(. 
اجل���ّدة )فوزية ال�ش���ايف(، املدّر�شة املتقاعدة 
ال�شافي���ة،  بل���دة  اأرا�ش���ي  ملعظ���م  ومالك���ة 

وحفيدتاها )زه���رية وزهور(، باالإ�شافة اإىل 
)اإبراهي���م(، ه���ي ال�شخ�شي���ات املحورية يف 
الرواية، ه���ذا مبوجب التو�شيفات الروائية 
ال�شائ���دة ؛ لكّن حقيقة االأم���ر اأّن كّل �شخ�شية 
اأخ���رى يف الرواية لها ال���وزن التاأثريي ذاته 
م���ن حيث امل�شاهم���ة يف �شناعة خل�س بلدة 

ال�شافية م�شتعينني مب�شروع اأوّما. 
)زه���رية  الت���واأم  الدليم���ي  لطفي���ة  قّدم���ت 
م���ع  تتناغ���م  روؤي���ة  اإط���ار  يف  وزه���ور( 
ِب����  اخلا�ش���ة  ال�شايكولوجي���ة  املو�شوع���ة 
 Nature vs. الطبيع���ة يف مقابل التن�شئ���ة(
Nurture(. زهرية )كم���ا اأغلب ن�شاء لطفية 
الدليم���ي االأثريات اإىل قلبه���ا( مثاُل املخلوق 
بفع���ل  تروي�ش���ه  ي�شتع�ش���ي  ال���ذي  ال���ربي 
املوؤث���رات املديني���ة، تقابله���ا اأخته���ا الت���واأم 
زهور، املتمركزة على ذاتها والتي فعلت فيها 
مفاعيل التن�شئة العائلية الأ�شرة خالتها )ذات 
االأ�ش���ول الوظيفية واملالي���ة املتفّوقة( فعلها 
وجعلت منها الكائن ال�شّدي لتواأمها الربية. 
   �شيك���ون منا�شب���ًا اأن نق���راأ ع���ن الرت�شيم���ة 
كم���ا  لزه���رية  ال�شايكولوجي���ة   / الفكري���ة 

ر�شمتها اأنامل لطفية الدليمي: 
».... اأبح���ُث يومي���ًا يف الكت���ب، اأق���راأ عل���ى 
االإنرتن���ت ع���ن حل���ول حملي���ة، اأتناق����ُس مع 
عّم���ي الدكتور ع���ادل لعّله يعينن���ي بخربته، 
ت���دوُر يف راأ�شي ع�شرات االأف���كار لكّني ل�شُت 
موؤهلة وح���دي ملعاجلة تلك امل�شكلت املعقدة 
كمع�شل���ة الطاق���ة واجلف���اف...... اأجنزن���ا 
�شيئ���ًا ب�شيط���ًا حلماي���ة بيئة القري���ة، وثّقفنا 
ال�ش���ّكان ب�ش���رورة التوّق���ف – ق���در االإمكان 
-  عن ا�شتخدام البل�شتك  واأكيا�س النايلون 
؛ فق���د ح�شلت ح���وادث مق�ش���ودة اأو عفوية 
ه���لك  اإىل  اأّدت  البل�شت���ك  نفاي���ات  ب�شب���ب 
اأ�شماك مزرع���ة بكاملها واأ�شماك النهر....... 

.«
تتف���ّرع م���ن ه���ذه الثيم���ة االإطاري���ة حكايات 
فرعي���ة مت�شابكة معها: اأف���ردت الروائية لكّل 
�شخ�شية يف الرواي���ة )بروفايًل( كامًل عنها 
حتى باتت الرواية �شورة ب�شرية بانورامية 
تلق���ت  الذي���ن  االأ�شخا����س  م���ن  جلماع���ة 
تطلعاته���م ال�شخ�شي���ة عل���ى ه���دف خل�شي 

م�شرتك هو )م�شروع اأوّما(. 
   ماآُل م�سروع اأوّما:اأن تفعل هو الأ�سا�ش

ه���ل جنح م�ش���روع اأوّم���ا يف حتقي���ق روؤيته 

املتطّلع���ة؟ لي�س ه���ذا باالأم���ر املهم. امله���ّم اأن 
تفع���ل والُتبقي رغبات���ك امل�شروعة يف الفعل 
والتغي���ري حبي�ش���ة يف عقل���ك و�شم���ريك، اأو 
قابع���ة يف �شجون االإنتظ���ار املميت خلل�س 

يوتوبي موعود.
ت�ش���رُي الروائية اإىل ه���ذه احلقيقة التي متّيز 
م�ش���روع اأوم���ا ع���ن امل�شروع���ات التاأريخية 
ال�شابق���ة ل���ه ؛ فرناها تكت���ُب يف الرواية مبا 
ي�ش���رُي اإىل معرف���ة دقيق���ة به���ذه التف�شيل���ة 

التاأريخية: 
االأمريك���ي(  )الفيل�ش���وف  ث���ورو  »... عا����س 
جتربة مبتورة بل ا�شطرار يدفعه للإبتكار، 
ومل ينج���ز تغي���ريًا جذري���ًا يف حيات���ه، كان 
ميّج���ُد الطبيع���ة - كاأّي رومان�ش���ي – اإمن���ا 
مب�ش���روع �شخ�ش���ي ج���دًا منعزل متام���ًا عن 
ع���ن  ت���ام  ع���زوف  ويف  االآخري���ن  م�شارك���ة 
املجتم���ع ؛ بينم���ا اجتهد روبن�ش���ون كروزو 
وحي ب���ن يقظ���ان ليدميا حياتيهم���ا بتطوير 

و�شائلهما ل�شمان البقاء...... » 
م�سروع اأوّما: اأية رواية هذه؟

يحاُر املرء يف جتني�س ه���ذه الرواية للطفية 
الدليمي، واأرى اأّن ه���ذه احلرية التجني�شية 
ميكن تفكيك مغاليقه���ا اإذا ماعرفنا اخللفيات 
املعرفي���ة الوا�شع���ة التي تنطل���ق منها لطفية 
الدليمي بفعل �شغفها املع���ريف ؛ فقد ت�شّربت 
تل���ك الذخ���رية املعرفي���ة الت���ي تعم���ل عليه���ا 
والفل�شف���ة  الفيزي���اء  حق���ول  يف  الروائي���ة 
خلياه���ا  اإىل  واالأدب  وال�شايكولوجي���ا 
االإبداعي���ة، وا�شتطاعت جم�شاته���ا الروائية 
اأعماله���ا  يف  موؤث���رة  بطريق���ة  توظيفه���ا 

الروائية. 
ن�ش���ق  اإىل  اأق���رب  اأوّم���ا(  )م�ش���روع  رواي���ة 
دينامي معّقد مّت�شم بتنّوع روابطه امل�شتبكة 
؛ لك���ن برغم ه���ذا �شاأ�شرُي اإىل مع���امل روائية 

جتني�شية حمّددة: 
اأواًل: رواية بيئية 

�ش���ارت البيئة ومفرداتها معلم���ًا اأ�شا�شيًا يف 
االأدب املعا�ش���ر والنق���د الثق���ايف، و�ش���ارت 
 Environmentalالبيئ���ي االأدب  مف���ردة 
Literature م�شطلح���ًا ناج���زًا يف االأدبيات 
ال�شائ���دة ؛ ب���ل تع���ّدى االأم���ر البيئ���ة كن�ش���ق 
كل���ي اإىل حّد التعامل م���ع عنا�شرها اجلزئية 
)اال�شج���ار مث���ًل(. اأعتق���ُد اأّن رواي���ة لطفي���ة 
ه���ذا  يف  ريادي���ًا  �شاخ�ش���ًا  متث���ُل  الدليم���ي 

اجلن�س الروائي. 
ثانيًا: رواية معرفية

– كع���ادة لطفي���ة  ن�شه���ُد يف ه���ذه الرواي���ة 
الدليم���ي – ح�شدًا من املع���ارف الب�شرية يف 
�ش���كل توليفة ن�شقي���ة م�شتبك���ة، واأح�شُب اأّن 
رواي���ات الكاتب���ة متثي���ل �ش���ادق لعب���ارة اأّن 
الرواي���ة املعا�ش���رة �شارت حا�شن���ة معرفية 
الأي �ش���يء وكّل �شيء. مائ���دة لطفية الدليمي 
الروائية عليها اأ�شن���اف من كّل نوع: فيزياء 
وم�شتقبلي���ات  و�شايكولوجي���ا  وفل�شف���ة 

وبيولوجيا ؛ بل وحتى ريا�شيات اأحيانًا . 
ثالثًا: رواية خل�شية

   حذار ! اخلل�س هنا لي�س خل�شًا يوتوبيًا 
ن���راه يف اأفق بعيد ؛ بل ه���و خل�س حقيقي 
نعي�ش���ه على االأر�س. ل�شنا يف حاجة ملنقذين 
نف�ش���ك، وتنق���ذ  تنق���ذ  م���ن  اأن���ت  متخّيل���ني. 

االآخرين مّمن ي�شاركونك روؤيتك. 

*  كاتب ومهند�س من العراق 
**  عنوان الكتاب باللغة االنكليزية هو: 

Small is Beautiful: A Study of 
Economics as if People Mattered  

اأحفاد �صقراط: الكتاب الذي عالجني من الوباء 2-2



حتدثت �لكثري من �لدر��سات عن �أهمية 
�سرب �ملاء لل�سحة �لعامة للإن�سان، بل 
ويعتربه �لعديد من �خلرب�ء �لو�سيلة 

�لأ�سهل حلياة �سحية ولياقة بدنية �أف�سل. 
ورغم هذه �لأهمية هناك �عتقاد خاطئ 

لدى �لكثري من �لنا�س ب�ساأن �لكميات �لتي 
من �ملفرت�س �أن ي�سربها �لإن�سان، وكذلك 

�لأهمية ور�ء �سرب �ملاء بالن�سبة ل�سحة 
�لقلب، وحماربة �ل�سيخوخة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س����در ع����ن دار امل����دى حديث����ا كت����اب "ن�س����اء عراقي����ات" للدكتورة 
اله����اي عب����د احل�س����ن والكتاب م�س����اهمة يف الدرا�س����ات يف جمال 
عل����م اجتماع املراأة.  تكتب املوؤلف����ة يف تقدميها للكتاب: "ياأتي هذا 
الكت����اب ال����ذي جمعت في����ه ما اأجنزته م����ن درا�س����ات علمية نظرية 
وميداني����ة م����ن وجهة نظ����ر �سو�سيولوجية لت�سلي����ط ال�سوء على 
اجلوان����ب املتعددة من حياة الن�ساء يف الع����راق. بداأته مبراجعة 
نظري����ة علمية الأهم ما اأ�س�س ملي����دان درا�سات الن�ساء. تاله تقدمي 
ت�س����ور نظري حول م����ا ا�سطلح عليه بالروؤي����ة الدولية والروؤية 
العربي����ة ملو�سوع����ة اجلن����در". وت�سي����ف: "قدمت بعده����ا نتائج 
درا�س����ة علمية موثقة حول ظاهرة التميي����ز اجلن�سي يف العراق 

على م�ستوى التعليم والعمل والوظيفة". 

عندما �ُسئلت امل�ست�سارة االأملانية 
اجنيال مريكل عن اهدافها من 

الرت�سيح ملن�سب امل�ست�سار ، قالت 
جملة واحدة :"ميكنكم اأن تثقوا 

بي" كان ذلك عام 2004، وكان 
عمرها اآنذاك 48 عامًا، لُتنتخب 

عام 2005 م�ست�سارة الأملانيا، يف 
ذلك الوقت كانت اأملانيا تعاين من 
اأزمة اقت�سادية و�سل فيها العجز 

املايل اإىل مئة مليار دوالر ومالين 
العاطلن، وقفت و�سط اجلموع 

لتطلق عبارتها االأخرى "نعم 
ن�ستطيع".  

اأعرف جيدًا اأن الكثريين من القّراء 
االأعزاء يجدون يف حديثي عّما 

يجري يف بلدان العامل نوعًا من 
الرتف ال يهم املواطن الب�سيط 

املبتلى باأنباء اال�سالح والبحث 
عن الدولة التي ا�ساعها " جهابذة 
للعبد  ا�سمحوا  ولكن   ، " ال�سا�سة 

الفقري اأن يتحدث عن امل�ست�سارة 
االأملانية مريكل وهي تودع احلكم 
بعد خم�سة ع�سر عامًا  كانت فيها 

تت�سوق مبفردها من دون حمايات 
وال م�سفحات، وال �سجيج، 

ومعها �سورة لع�سرات ال�سيارات 
احلديثة ترافق موكب ال�سيد حممد 
احللبو�س ، واغنيات كتبت وحلنت 

خ�سي�سا خلمي�س اخلنجر . �ستقول 
مثلي ما اأعظم امل�سوؤول حن يوؤمن 

اأنه اإن�سان عادي يف زمن ي�سر 
فيه امل�سوؤول وال�سيا�سي العراقي 

اليخرج اإىل ال�سارع اإال واأفواج 
احلمايات حتيطه من كل جانب، 

خوفًا من نظرات احل�سد التي 
يحملها النا�س له .

عام 2010 ت�ساءلت �سحيفة 
الغارديان اللندنية: كيف لبالد 

ب�سمارك وغوته وهلمت كول اأن 
ت�سع م�سريها بي��د امراأة ب�سيطة 

املظهر؟.. ال تاريخ �سيا�سيًا.. ال 
اأناقة.. واالأهم: ال �سيء من مالمح 

احلزم.. الغارديان التي �سخرت 
من مريكل عادت بعد �سنوات لتعلق 

على وقوف مريكل اإىل جانب االأقلية 
امل�سلمة يف اأملانيا، قائلة اإن هذه 

املراأة تده�سنا كل يوم بفعل عظيم.
مريكل التي كانت تطمح ان ت�سبح 

معلمة وجدت نف�سها تت�سلم اعلى 
من�سب يف املانيا ، لتعلم ال�سا�سة 

كيف ميكن للم�سوؤول ان يدير 
البالد بال �سجيج وال قوانن جتتث 

االخرين .
اأرجو اأن ال يظن اأحد اأنني اأحاول 

اأن اأعقد مقارنة بن بالد مريكل 
وبالد اأ�سحاب الفخامة، لكنني 
اأحاول القول دومًا، اإنه ال �سيء 
يحمي ال�سعوب من اآفة اخلراب 

�سوى م�سوؤولن ومعهم رجال دين 
يعرفون معنى التوا�سع وينظرون 

اإىل العراقي باعتباره �سريكًا لهم يف 
الوطن، ولي�س جمرد نزيل ال يحق 

له حتى االحتجاج.
قبل ا�سهر �ساهدنا مريكل  غا�سبة، 

وتعتذر من الناخبن، ملاذا؟ الأن 
حزبها يف والية تورينغن ال�سغرية 

حتالف مع حزب مييني متطرف 
معروف مبواقفه املت�سددة �سد 

الالجئن وامل�سلمن، وا�سفة 
ما حدث باأنه كان "يومًا �سيئًا 

للدميقراطية".. �سيقول البع�س اإن 
ال�سيا�سة هي فن امل�سالح، ال يا�سادة 
هذه ال�سيدة قدمت لنا وللعامل در�سًا 
يف اأن ال�سيا�سة فن احرتام املبادئ 

والنا�س .. واأالن عزيزي القارئ 
وانت تقراأ حكاية مريكل : هل 

ميكنك ان تثق بجماعتنا ؟  االأمر 
مرتوك لك .

 هل ميكنكم 
اأن تثقوا بهم ؟! 

ن�ساء عر�قيات

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  حال���ة  العراقي���ة 
)االثن���ن( اأن درج���ات احل���رارة ترتف���ع 
قلي���ال ع���ن معدالته���ا لي���وم اأم����س، واأن 
اجلو �س���يكون م�سم�سًا يف جميع مناطق 

البالد.
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حول العالم

مي�سون �لباجه جي تبدع يف تقدمي "كل�سي ماكو" 

االأوملبية  الق�سرية  امل�سافات  عداءة  انتقلت 
العامل  يف  ريا�سية  باأجمل  امللقبة  االأملانية 
عر�س  من�سات  اإىل  الريا�سية  املالعب  من 
االأزياء بعدما ان�سمت اإىل دار اأزياء "هوغو 

بو�س".
وكانت األيكا �سميدت، البالغة من العمر 22 
دورة  يف  هام�سية  �سخ�سية  جم��رد  ع��ام��ًا، 
من  ا�ستبعادها  مت  اأن  منذ  طوكيو  األ��ع��اب 

فريق التتابع 4 × 400 مرت لل�سيدات، لكنها 
جمعت ما يقرب من 2.5 مليون متابع على 
من�سة اإن�ستغرام خالل جمموعة من ال�سور 

امللتقطة لها برباعة.
يف  ل��الأزي��اء  كعار�سة  م��رة  الأول  وظ��ه��رت 
قالت  م��ي��الن��و، حيث  امل��و���س��ة يف  اأ���س��ب��وع 
اإن��ه ال خربة لديها على االإط��الق يف عر�س 
للغاية  متحم�سة  اأنها  اإىل  م�سرية  االأزي���اء، 

ملعرفة كيف �ستتعامل مع االأمر، وفق موقع 
تاميز". "�سنداي 

وبعد ا�ستبعادها من اأوملبياد طوكيو �سعرت 
لعدم  اأمل  بخيبة  العامل  يف  ريا�سية  اأجمل 
قدراتها  لعر�س  الكافية  الفر�سة  منحها 
الريا�سية، على حد قولها، وكتبت يف اآب/

را�سية  ل�ست  اأك��ذب،  "لن  قائلة:  اأغ�سط�س 
عن �سباقاتي هذا العام".

العاملي���ة جي�س���يكا  النجم���ة  ب���دت 
ت�سا�س���تن، متاألقة ف���ى ثوب براق 
م���ن الل���ون االأحم���ر، وذل���ك اأثن���اء 
�س���ل"  "�س���يلفر  جائ���زة   ت�س���لمها 
الأف�س���ل ممثل���ة رئي�س���ة ف���ى مهرج���ان 
�سان �سيبا�ستيان ال�سينمائي، الذي يقام يف 

اإ�سبانيا.
وف���ازت املمثل���ة البالغ���ة م���ن العم���ر 44 عام���ا، 
باجلائ���زة ع���ن دوره���ا يف فيل���م "عي���ون تامي 
ف���اي"،  والذي يروي ال�س���عود اال�س���تثنائي، 
للعازف���ة واملغني���ة  وال�س���قوط، واخلال����س 
العاملية تامي فاي مي�سرن، وكانت قد ك�سفت 
جي�س���يكا عن معاناتها مع تقدمي �سخ�سية 
فاي، حيث قالت "مكياج ال�سخ�سية كان 
ي�س���تغرق �سبع �س���اعات ون�سف وكان 
ثقياًل و�س���اخًنا على وجه���ي وازالته 

كانت حتتاج �ساعتن على االقل''.

عد�ءة �مل�سافات �لق�سرية تفوز بلقب �أجمل ريا�سية يف �لعامل
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جي�سيكا ت�سا�ستني 
تفوز بجائزة �أف�سل 

ممثلة يف مهرجان 
�سان �سيبا�ستيان 

زج���اج���ة م����اء حت���اف���ظ ع��ل��ى ���ش��ح��ة ق��ل��ب��ك وحت�����ارب ال�����ش��ي��خ��وخ��ة  

ك�س���ف املمث���ل العاملي داني���ال كريج 
ع���ن اأم���ور كث���رية ح���ول كوالي����س 
انتهاء عالقته ب�سل�سلة اأفالم جيم�س 
بون���د مع عر����س اجل���زء االأخري من 
ال�سل�س���لة الت���ي ق���ام ببطولتها على 
م���دار �س���نوات، وارتبط���ت با�س���مه 
طوال ما يقارب 16 عاما، واأ�س���اف: 
على  بن���اء  االأم���ور  انته���اء  "ورغ���م 
بنودي اخلا�سة واتفاقي مع ال�سركة 
الت���ي قبلت بنودي كلها اإال اأنني بكل 
تاأكيد لن اأكون �سعيدا حينما اأعلم اأن 
االأم���ر ب���ات و�س���يكًا واأن العالقة مع 

ال�سخ�سية االأهم لدي انتهت".

م���ن ناحي���ة اأخ���رى �س���بق وحت���دث 
النج���م العامل���ي داني���ال كري���ج ع���ن 
دعوات تر�س���يح الن�س���اء للظهور يف 
�سخ�س���ية جيم����س بوند ال�س���هرية، 
ال�س���نوات  انت�س���رت خ���الل  والت���ي 
املا�س���ية، وت�س���اعدت خ���الل الفرتة 
احلالي���ة لنهاي���ة م�س���رية كري���ج يف 
جت�س���يد ال�سخ�س���ية بع���د نح���و 20 
عام���ا، وقال كريج: "يج���ب اأن تلعب 
الن�س���اء اأدوارا تكت���ب م���ن اأجله���ن، 
ولي�س متثيلهن اأدوار الذكور، يجب 
اأن تكون هناك بب�ساطة اأدوار اأف�سل 

للن�ساء". 

اأق���دم رج���ل يف والي���ة اأت���ر بردي�س 
الهندي���ة على ط���الق زوجت���ه، معلاًل 

ذلك باأنها ال ت�ستحم يوميًا.
ومت الك�سف عن االأمر بعد اأن تقدمت 
الزوجة ب�س���كوى اإىل منظمة حماية 
امل���راأة، بغي���ة اإنق���اذ زواجه���ا، حيث 

ت�س���طلع املنظمة بتقدمي امل�س���ورة، 
ملن���ع انهيار ال���زواج ب���ن الطرفن، 
وفق ما ذكر موقع قناة "نيوز 18".

اإن  املنظم���ة  وقال���ت م�ست�س���ارة يف 
املراأة اأكدت اأنها ترغب يف موا�س���لة 
زواجه���ا، واأن تعي�س حياة �س���عيدة 

مع زوجه���ا. واأ�س���افت امل�ست�س���ارة 
اأن امل���راأة م���ن قري���ة كور�س���ي كانت 
متزوجة من رجل من قرية �ساندو�س 
منذ ح���وايل عام���ن، ولديهم���ا طفل 
عم���ره ع���ام واح���د. وم�س���ت تق���ول 
"اأخربن���ا الرج���ل يف اأثن���اء تق���دمي 

امل�س���ورة، مرارًا وتكرارًا وبقوة اأنه 
يري���د اإنه���اء عالقت���ه مع امل���راأة. كما 
قدم لنا طلبًا مل�س���اعدته يف احل�سول 
عل���ى الط���الق م���ن زوجت���ه الأنه���ا ال 
ت�س���تحم يوميًا، وعليه، يوميًا تندلع 

م�ساجرة لفظية بينهما".

هندي يطلق زوجته "لعدم ��ستحمامها يوميًا"

د�نيال كريج حزين لنهاية علقته بجيم�س بوند 

بغد�د / علء �ملفرجي 

ماك���و"  "كل�س���ي  يف  العم���ل  ا�س���تغرق 
للمخرج���ة مي�س���ون الباجه ج���ي نحو 10 
اأعوام، منذ الكتابة حّتى امل�س���اركة يف اأول 
مهرجان �س���ينمائي، "مهرجان �س���اراييفو 
الفيل���م،  اآب 2021.  ال�س���ينمائي"، بداي���ة 
ال���ذي �س���اركت الباجه ج���ي يف كتابته مع 
االأديب���ة العراقي���ة اإرادة اجلب���وري، واجه 
حتّديات عّدة، اأّخ���رت تنفيذه. الباجه جي 
قال���ت ان "كل�س���ي ماك���و" روائ���ي طوي���ل، 
جت���ري اأحداث���ه يف منطق���ة خمتلط���ة يف 
بغداد، يف �س���تاء ع���ام 2006. فيها، يكافح 
ال�س���ّكان حفاظ���ًا عل���ى اأم���ل ه����ّس وح����ّس 
جمتمعي، يف زمن العنف الطائفي ال�سديد، 
وحظ���ر التجّول لي���اًل. تتقاطع ق�س�س���هم، 
بينم���ا يحاولون حماي���ة اأحّبائهم، واّتخاذ 
ق���رار الرحيل اأو البقاء، ومعاجلة ال�س���رر 
الداخلي واخلارجي باملو�سيقى والفكاهة. 

يواجه اجلميع الظروف القا�س���ية نف�سها. 
���ة جماعي���ة، ال بطولة الأح���د فيها، بل  الق�سّ
كّل واح���دة منه���ا تتمّت���ع بالقدر نف�س���ه من 

االأهمي���ة. براأي���ي، مُيك���ن اإدراج الفيلم يف 
اأ�سلوب الواقعية ال�سعرية.

الفيل���م ال���ذي  يتن���اول مو�س���وعًا عراقي���ًا 

بحت���ًا. قال���ت الباجه ج���ي انها تلق���ت دعمًا 
ر  ���ِوّ م���ن "املعهد الربيطاين لل�س���ينما"، �سُ
الفيل���م بكامل���ه يف الع���راق، وحتدي���دًا يف 
ال�س���ليمانية وبغداد. ورغم اأّن ال�سليمانية 
ت�س���به بغ���داد، خ�سو�س���ًا يف م���ا يتعّل���ق 
بال�س���كن املحلي، تطّل���ب االأمر حتمًا بع�س 
�س���ري  االبت���كار الفّني. وا�س���افت: ُمهّم اأْن اأُ
هنا اإىل هذه امل�س���األة: مب���ا اأّن الفيلم اإنتاج 
م�س���رتك بن فرن�س���ا واأملانيا، توّجب علّي 
التعاون فنيًا مع مواهب اأملانية وفرن�سية. 
����س فرن�سي يف  هكذا، تعاونت مع متخ�سّ
املونتاج، ومو�س���يقّي اأمل���اين يف مرحلة ما 
بعد االإنتاج. وللح�س���ول عل���ى متويل من 
"�س���ندوق الفيلم االأوروبي"، كان ينبغي 
علّي االلتزام بالقوانن االأوروبية املتعّلقة 
بجن�س���يات اأع�ساء الفريق، وكيفية �سرف 

التمويل االأوروبي.
يف  واجهته���ا  الت���ي  ال�س���عوبات  وع���ن 
ت�س���وير الفيل���م قال���ت: ت�س���ّكل الفيل���م من 

ع���دٍد كبرٍي م���ن املمثلن. له���ذا، كانت هناك 
ق�س�س وم�س���اهد ينبغي ت�سويرها يفوق 
عددها بكثري ما يحتويه عادًة فيلم �س���غري 
)م���ّدة الفيلم �س���اعتان. املح���ّرر(. على هذا 
االأ�س���ا�س، مّت���ت زي���ادة امليزانية، مب���ا اأّن 
الت�س���وير ح�س���ل مع هذا العدد الكبري من 
املمثل���ن، القادم���ن م���ن الع���راق واململكة 
وال�س���ويد،  واأملاني���ا  وفرن�س���ا  املتح���دة 
فالنفقات جتاوزت املبلغ املُقّرر واملر�س���ود 

�سابقًا.
ع���ن  حتدث���ت  ج���ي  البابج���ه  مي�س���ون 
م�س���روعها ال�س���ينمائي الق���ادم قائلة: على 
مدى �س���نوات، ان�س���غلت ب�"كل�سي ماكو". 
اأخريًا، اأ�ستطيع االآن اأْن اأفّكر يف م�ساريعي 
التالي���ة، لكّن���ي ال اأرغب يف التح���ّدث عنها 
حالي���ًا. من���ذ االنتهاء م���ن الفيلم، �س���اركت 
يف اأن�سطة ثقافية و�سينمائية عّدة. قريبًا، 
�س���ُتقام عرو����س وحلق���ات نقا����س لبع�س 

اأفالمي الوثائقية.

 ،"fitandwell" موقع   بح�سب 
يعتقد البع�س اأن االأمر يتعلق بال�سرب 
�سرب  بن  الربط  دون  عام،  ب�سكل 
اليومية  وامل�سروبات  الطبيعي  املاء 
والع�سري  وال�ساي  كالقهوة  االأخرى 
الع�سري  يحتوي  حن  ففي  وال�سودا، 
حتتوي  ال�سكر،  على  وال�سودا 
الكافين  على  االأخرى  امل�سروبات 
ب�سكل  تناولها  مت  اإذا  اأهميتها  ورغم 
للبول،  كمدر  تعمل  اأنها  يبقى  �سحيح 
يف  اجلفاف  زيادة  يف  ي�ساعد  ما 

اجل�سم.
اأن  يجب  اأنه  العلماء  يرى  ولذلك 
متار�س عادة �سرب املياه ب�سكل واعي، 
وفقط،  �سرب  جمرد  االأمر  يكون  واأال 
ف�سرب املياه العادية يختلف عن �سرب 

الع�سائر وال�سودا والقهوة وال�ساي.
درا�سة  ك�سفت  املوقع،  وبح�سب 

اأن  االأوروبية  اجلمعية  اأجرتها 
املاء  �سرب  بن  وثيقة  عالقة  هناك 

واالإ�سابة بق�سور القلب، موؤكدة على 
اأن  ميكن  املاء  من  القليل  �سرب  اأن 
القلب،  بق�سور  االإ�سابة  خطر  يزيد 
كميات  �سرب  فاإن  �سحيح  والعك�س 
احلماية  على  ي�ساعد  املياه  من  كبرية 
الدرا�سة  ولفتت  االأمرا�س.  هذه  من 
"عادات  يف  نظروا  الباحثن  اأن  اإىل 
"تركيز  اأن  فوجدوا  الرتطيب"، 
ي�سل  تركيزه  الدم"  يف  ال�سوديوم 
اإىل 15792 عند البالغن يف منت�سف 
الرتكيز  كان  اإذا  ما  ملعرفة  العمر، 
القلب يف  ق�سور  بتطور  ينبئ  العايل 
اأ�سا�سي  وب�سكل  عاما،   25 غ�سون 
وجدوا اأنه كلما قل املاء الذي ت�سربه، 
املوقع  واأ�سار  ال�سوديوم.  تركيز  زاد 
تختلف  العامة  التو�سيات  اأن  اإىل 

اإىل  م�سرية  والن�ساء،  الرجال  ب�ساأن 
حوايل  �سرب  عليهن  يجب  الن�ساء  اأن 
1.6 اإىل 2.1 لرت من املاء يوميا بينما 
على الرجال اأن يتناولوا حوايل 3-2 

لرت يوميا.
املهم  من  اأنه  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 
مالحظة اأن �سرب كمية كبرية من املاء 
لن  االأ�سبوع  يف  فقط  واحد  يوم  يف 

يكون له بال�سرورة تاأثري كبري.
الدكتورة  الدرا�سة،  موؤلفة  وتوؤكد 
القومي  املعهد  من  دمييرتيفا  ناتاليا 
اأن  املهم  من  اأنه  والدم  والرئة  للقلب 
يبقى تركيز ال�سوديوم يف الدم �سمن 
نطاق �سيق على فرتات طويلة، وهو 
ال�سوائل  با�ستهالك  يتعلق  الذي  االأمر 

ب�سكل يومي.
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