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االنتخابات العراقية "المبكرة" ومخرجاُتها النوعية )ال العددية( المتوقعة
فار�س كمال نظمي يكتب:

 بغداد/ تميم الح�صن

تتب���ع 3 حتالف���ات �سيعي���ة ب���ارزة 
يف  وائتالف���ا  حزب���ا   30 نح���و 
الظل، يت�سابق���ون يف النتخابات 
ي���وم  �ستج���ري  الت���ي  الربملاني���ة 

الأحد املقبل.
ويق���ود اح���زاب الظ���ل برملاني���ون 
يف  ووزراء  و�سابق���ون  حالي���ون 
يرج���ح  ال�سابق���ة،  احلكوم���ات 

ان�سمامهم اىل التحالفات الكبرية 
عقب اإعالن النتائج.

م���ن  الع�س���رات  ان  يعتق���د  كذل���ك 
يخو�س���ون  الذي���ن  املر�سح���ن 
ال�سب���اق حت���ت يافط���ة "امل�ستقل" 
جلم���ع  يعمل���ون  و"الف���ردي" 

ال�سوات للتحالفات الكبرية.
وي�سم���ح الد�ست���ور بان�سمام عدد 
من الق���وى الفائزة يف النتخابات 
الوىل  الربملاني���ة  اجلل�س���ة  يف 

لت�سكيل الكتلة الكرب التي بدورها 
ت�سكل احلكومة.

وي�سارك يف النتخابات الربملانية 
اخلام�س���ة 21 ائتالف���ا اىل جان���ب 
اك���رث م���ن 100 ح���زب، واكرث من 

3200 مر�سح.
واح���دة م���ن التحالف���ات ال�سيعية 
الكبرية املناف�س���ة يف النتخابات، 
هو ائتالف دول���ة القانون بزعامة 

رئي�س الوزراء نوري املالكي.

يف  اأذرع  ع���دة  ميل���ك  الئت���الف 
ال�سب���اق النتخاب���ي )خ���ارج دول���ة 
القان���ون( ميثله 12 حزب���ا وحتالفا 
يقوده���ا ن���واب �سابق���ون وحركات 

�سيا�سية مقربة من املالكي.
ومن بن تلك الأذرع "ائتالف العمق 
الوطني" الذي يقوده خالد ال�سدي 
النائ���ب ال�ساب���ق يف دول���ة القانون 

والقيادي يف حزب الدعوة.
القي���ادي يف دول���ة  كذل���ك يراأ����س 

جتمع���ا  املطلب���ي  �سع���د  القان���ون 
جديدا يعك�س ا�سمه عالقته بحركة 

احتجاجات ت�سرين.
ا�سافة اىل با�سمة ال�ساعدي وهي 
واحدة من الن�ساء القليالت الالتي 
النتخاب���ات،  يف  حزب���ا  يراأ�س���ن 
الوطن���ي.  اليق���ن  ح���زب  وه���و 
وال�ساع���دي هي نائب���ة �سابقة عن 

دولة القانون.
 التفا�صيل �س3

يقودها وزراء ونواب حاليون و�صابقون وقادة ف�صائل م�صلحة

نحو 30 "حزب ظل" تتبع 3 تحالفات �شيعية 
بارزة لجمع االأ�شوات في االنتخابات 

 بغداد/ ح�صين حاتم

الت�سوي���ت  موع���د  عل���ى  يوم���ان 
اخلا�س، واأربعة اأيام على موعد اول 
انتخاب���ات برملانية مبكرة يف العراق 
املر�سح���ون  فيه���ا  يتناف����س  والت���ي 
عل���ى 329 مقع���دا، بينه���ا 83 مقع���دا 
متث���ل 25 باملئ���ة من املجم���وع الكلي 
اإىل  بالإ�ساف���ة  للن�س���اء،  خ�س�س���ت 
ت�سع���ة مقاع���د لالأقلي���ات موزعة بن 
وال�سابئ���ة  وال�سب���ك  امل�سيحي���ن 

والإيزيدين والكرد الفيلين.

النتخاب���ات  مفو�سي���ة  واأك���دت 
واللجنة الأمنية العلي���ا اكمال جميع 
الإج���راءات اخلا�سة بي���وم القرتاع 
واملبا�س���رة بتهيئة املراكز النتخابية 
ا�ستع���دادا للت�سوي���ت اخلا����س يوم 
اجلمع���ة املقب���ل، والت�سوي���ت الع���ام 

الحد املقبل.
الذي���ن  الناخب���ن  ع���دد  ويبل���غ 
�سيتوجه���ون ملراك���ز القرتاع يف 10 
ت�سري���ن الأول اجل���اري، 25 مليون���ا 
يتوزعون عل���ى 83 دائ���رة انتخابية 

و8273 �سندوق اقرتاع.

املتحدثة با�سم مفو�سية النتخابات، 
نربا����س ابو �س���ودة، قالت يف حديث 
ل�)املدى(، اإن "كل اإجراءات املفو�سية 
ون�ساطاته���ا مت���ت بان�سيابي���ة عالية 

ومتطابقة وفقا للجدول الزمني".
"اجله���د  اأب���و �س���ودة، اأن  وا�ساف���ت 
اخلط���ة  عل���ى  ين�س���ب  احل���ايل 
الأجه���زة  توزي���ع  يف  اللوج�ستي���ة 
واملع���دات اخلا�س���ة بي���وم الق���رتاع 
اىل املراك���ز النتخابية بالتن�سيق مع 

اللجنة الأمنية العليا لالنتخابات".
 التفا�صيل �س2

مراقبون يتوقعون ن�صبة م�صاركة اأو�صع من العام 2018

مفو�شية االنتخابات تبداأ بتهيئة مراكز 
االقتراع وتوؤكد اكتمال االإجراءات الخا�شة 

بالت�شويت الخا�ص والعام

 ترجمة/ حامد احمد

ج���اء يف تقرير ن�س���ره املجل�س الأوروب���ي للعالقات 
اخلارجي���ة ب���ان النتخاب���ات العراقية املبك���رة التي 
�ستق���ام الحد املقب���ل يف 10 ت�سري���ن الأول احلايل، 
اأي قب���ل اأ�سهر من موعده���ا الد�ستوري والتي جاءت 
ن���زول عن���د مطال���ب املحتجن، م���ن غ���ري املتوقع ان 
حتقق ذل���ك الهدف املن�س���ود بتحقيق ا�س���الح �سامل 

للنظام ال�سيا�سي العراقي.
واأ�س���ار التقري���ر اىل انه طامل���ا ان ت�سكيل���ة التحالف 
احلكوم���ي الق���ادم للعراق بع���د النتخاب���ات �ست�سم 
العدي���د م���ن املجامي���ع والكت���ل ال�سيا�سي���ة املتباينة 
مبواقفه���ا، ف���ان الب���الد �ست�ستم���ر تكاف���ح م���ن اج���ل 
ع���دم  بح���الت  ت�سبب���ت  مزمن���ة  حتدي���ات  معاجل���ة 

ا�ستقرار داخلي.
ولف���ت التقري���ر اىل ان �سرائ���ح وا�سعة م���ن املجتمع 
العراق���ي م�ستاءة من نظام احلك���م و�سيمتنعون عن 
الت�سوي���ت، م�س���ريا اىل ان���ه م���ن املحتم���ل ان تتب���ع 
النتخاب���ات فرتة طويلة من املفاو�سات والتحالفات 
حول ت�سكيل احلكومة حيث �ستقوم اأحزاب �سيا�سية 
فاعل���ة بالتواف���ق فيم���ا بينه���ا لتق�سيم ال�سلط���ة وفقا 
للنظ���ام ال���ذي يعي�س���ه الع���راق الآن. وم���ن املتوق���ع 

ان تتعه���د احلكوم���ة القادمة باإج���راء اإ�سالحات يف 
القط���اع القت�س���ادي والأمني، ولك���ن موانع حتقيق 

مثل هكذا اإجراءات �ستظل قائمة مرت�سخة.
اأوروبا واملجتمع ال���دويل ب�سكل عام حاولوا متكن 
الع���راق باإقام���ة انتخابات حرة عادل���ة من خالل دعم 
املفو�سية العلي���ا لالنتخابات يف الع���راق بتزويدها 
ببعثات مراقبة انتخابي���ة. بلدان اوروبية قد ترحب 
بولي���ة ثانية لرئي����س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظمي 
الذي عملت خطاباته التي تدعو لالإ�سالح وتوا�سله 
الب���ارز م���ع بلدان �س���رق اأو�سطية اأخ���رى اىل تعزيز 

�سمعته الدولية.
الكاظم���ي عم���ل جاه���دا لتحقي���ق انتخاب���ات مبك���رة 
رغ���م املح���اولت لعرقل���ة ه���ذا الم���ر. ولك���ن قانون 
النتخاب���ات اجلديد �سوف لن ينت���ج ا�سالحا �سامال 
للنظام ال�سيا�سي الذي �سعى له املتظاهرون. كان من 
املفرت�س ان ميكن القانون اجلديد جمهور الناخبن 
من انتخاب �سخ�سيات كفوؤة معروفة �سمن جمتمعها 
بتق�سي���م البالد اىل مناط���ق انتخابي���ة ا�سغر. ولكن 
عملية ر�سم الدوائر النتخابية اجلديدة متت بنف�س 
�سيا�سي ي�س���ب مبنفعة الأح���زاب ال�سيا�سية القائمة 

على نحو كبري وقد يتم التالعب بها.
 التفا�صيل �س3

مركز بحوث اأوروبي: نتائج االنتخابات لن تحقق 
اإ�شالحًا لنظام �شيا�شي طالب به المحتجون 

  ذي قار / ح�صين العامل

ال�سائب����ة  اأبن����اء  جمل�����س  رئي�����س  اع����رب 
املندائي����ن يف ذي ق����ار وخ����رباء يف جم����ال 
النتخابات والعالم عن قلقهم من اللتفاف 
احلزب����ي على الكوت����ا النتخابي����ة اخلا�سة 
توج����ه  اىل  ا�س����اروا  وفيم����ا  بالأقلي����ات، 
بع�����س الحزاب املتنف����ذة اىل دعم مر�سحي 
القلي����ات املوال����ن لهم باأ�س����وات من خارج 
ابن����اء القليات، دعوا اىل اعتم����اد ا�ستمارة 
القلي����ات  مبر�سح����ي  خا�س����ة  انتخابي����ة 

فق����ط  باأبنائه����م  فيه����ا  الت�سوي����ت  وح�س����ر 
لي�سمنوا و�سول ن����واب يعربون عن خيار 

القليات النتخابي.
ال�سائب����ة  اأبن����اء  جمل�����س  رئي�����س  وق����ال 
�سام����ر  الدكت����ور  ق����ار،  ذي  يف  املندائي����ن 
القلي����ات يف  "متثي����ل  ان  ل�)امل����دى(  نعي����م 
الربملان غري من�سف فمجموع ما خم�س�س 
بامل�سيحي����ن  املتمثل����ة  العراقي����ة  لالأقلي����ات 
 9 ه����و  وال�سب����ك  واليزيدي����ن  وال�سابئ����ة 
مقاعد م����ن جمموع 329 مقع����دا"، وا�ساف 
�سع����ي بع�س  �س����وءًا هو  الم����ر  زاد  "وم����ا 

الكتل والحزاب املتنفذة لاللتفاف على تلك 
املقاعد".

واو�سح نعيم ان "التفاف الحزاب املتنفذة 
عل����ى الكوت����ا يج����ري ع����رب دع����م مر�سح من 
القلي����ات موالي����ا لهم وتوجي����ه اتباعهم من 
الطوائ����ف والديانات الخ����رى بالت�سويت 
ل����ه وهذا ما ح�سل يف ال����دورات النتخابية 
ال�سابقة"، لفتا اىل ان "ممثلي القليات يف 
هكذا حالة ل يع����ربون عن اخليار احلقيقي 
لالأقلي����ات وامن����ا ع����ن توجه����ات و�سيا�سات 

الكتل والحزاب الداعمة لهم".

ال�سائب����ة  اأبن����اء  جمل�����س  رئي�����س  وا�س����ار 
املندائي����ن اىل ان "م����ا يح�سل ه����و حتايل 
عل����ى الكوت����ا فالفائ����زون ميثل����ون القليات 
بال�سم فقط يف حن مرجعياتهم وولءاتهم 
منظوم����ة  "اعتم����اد  اىل  داعي����ا  لغريه����ا"، 
وان  القلي����ات  حق����وق  ت�سم����ن  انتخابي����ة 
يكون الت�سويت على قائمة القليات ح�سرا 
باأبنائه����ا ولي�����س م����ن خارجه����ا حت����ى يعرب 
التمثيل الربملاين ب�سورة حقيقية عن خيار 

القليات ولي�س ب�سورة �سكلية".
 التفا�صيل �س2

قلقة من التفاف الكتل والأحزاب على الكوتا الخا�صة بها 
االأقليات تدعو اإلى اعتماد ا�شتمارة انتخابية خا�شة بمر�شحيها وح�شر الت�شويت باأبنائها

 المدى/ �صيف عبد اهلل

ملجل�����س  العام����ة  المان����ة  ك�سف����ت 
ال����وزراء، ع����ن تخ�سي�����س ار�����س 
لت�سيي����د م�ساري����ع اعم����ار  جدي����دة 
مدين����ة ال�س����در عليه����ا، فيم����ا اأك����د 
حمافظ����ة بغ����داد انط����الق حم����الت 

لعمار البنى التحتية يف املنطقة.
ويف ه����ذا ال�س����دد، ق����ال املتح����دث 
با�سم اأمان����ة جمل�س الوزراء حيدر 
جميد ل�)املدى(، اإن "رئي�س جمل�س 
ال����وزراء م�سطف����ى الكاظمي، وجه 
عل����ى  لالإ�س����راف  جلن����ة  بت�سكي����ل 

عملي����ة تطوير مدينة ال�سدر، حيث 
با�سرت اللجن����ة وعقدت العديد من 
اخلط����ط  وو�سع����ت  الجتماع����ات 
الأر�����س  اختي����ار  ومت  وال����روؤى 

املخ�س�سة وموقعها".
"املرحل����ة  اأن  جمي����د،  واأ�س����اف 
احلالية ت�سهد و�سع الت�ساميم من 
قبل اإحدى ال�سركات لل�سرتاتيجية 
بالق����ول  م�ستط����ردًا  الر�سين����ة"، 
"�ستتم بعدها املبا�سرة بالإحالة اإىل 
اإح����دى ال�س����ركات ال�سيني����ة �سمن 

اتفاقية الإطار ال�سرتاتيجي".
واأ�س����ار اإىل اأن "امل�س����روع يت�سمن 

٩٠ األ����ف وح����دة �سكني����ة، و�سبك����ة 
ط����رق ومن�س����اآت حيوي����ة متكاملة، 
الأخ����رى"،  امل����دن  م����ع  وربطه����ا 
�سي�سج����ع   "امل�س����روع  اأن  موؤك����دًا 
العملي����ة العمرانية للمدن املجاورة 
وت�سغيل اأيادي عاملة عديدة داخل 

املدينة".
وتابع حديث����ه بالقول اإن "امل�ساحة 
التي �سيقام عليه����ا امل�سروع فارغة 
ولن توؤثر على �سكان مدينة ال�سدر 
تق�سي����م  "مت  اأن����ه  مبين����ًا  حالي����ًا"، 

امل�سروع على مرحلتن".
 التفا�صيل �س3

يت�سفح هاتفه منتظرَا انتهاء ازمة ال�سري يف �سوق ال�سورجة و�سط بغداد.. عد�سة حممود روؤوف

تفا�شيل اإعمار مدينة ال�شدر: تخ�شي�ص اأر�ص جديدة

 بغداد/ على الأعرجي

قب���ل اأيام قليل���ة على انط���الق �ساف���رة النتخابات 
جول���ة  وبع���د  اجل���اري،  الول  ت�سري���ن   10 يف 
نقا�س���ات وجدل حول ج���دوى امل�ساركة واملقاطعة، 
ب���داأت تنت�سر فكرة جدي���دة يف الأو�س���اط الثقافية 
وال�سعبي���ة، مفاده���ا "الت�سوي���ت لأج���ل العقاب"، 
وه���ي �سرتاتيجية ته���دف لتخري���ب وتعقيد املهمة 
عل���ى الكتل الت���ي تتطلع حل�س���د الع���دد الأكرب من 
املقاع���د وحما�س���رة جماهريهم، وه���ي مطابقة ملا 

ح�سل يف دولة املغرب ال�سهر املا�سي.
وتت���داول مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي من���ذ اأيام 
قليلة هذه الفك���رة، التي جاءت مدعومة مبا يوفره 
النظام النتخابي وفق قانون النتخابات اجلديد، 

وال���ذي ي�سم���ن الفوز فق���ط ملن يح�سل عل���ى اأعلى 
الأ�سوات �سم���ن الدائرة النتخابية الواحدة، كاأن 
يك���ون اختيار اعل���ى 3 اأو 4 مر�سحن ح�سلوا على 

اأكرب عدد من ال�سوات داخل هذه الدائرة.
ولأن ه���ذا النظ���ام ليح���دد عدد ال�س���وات الالزمة 
الت���ي يج���ب ان يح�س���ل عليه���ا املر�سح ك���ي يفوز، 
الدائ���رة  امل�سارك���ن يف  ع���دد  اذا كان  اأي مبعن���ى 
النتخابية الواح���دة يبلغ 10 اآلف ناخب، فاأن من 
يح�سل على اعلى ال�سوات �سواء كان األفي �سوت 
اأو 3 اآلف او 5 اأو األ���ف �س���وت حتى، ف�سيكون هو 
الفائ���ز، طامل���ا كان هو احلا�سل عل���ى اعلى عدد من 
ال�سوات، فيما يح�سل الآخرون على اقل من الف.

وب�سب���ب ه���ذه الفر�س���ة املتاحة، فاأن فك���رة تكثيف 
انتخ���اب اأي مر�سح �سمن دائرة انتخابية ل ينتمي 

او م���ن خارج منظومة الأح���زاب والكتل املعروفة، 
فه���ذا يتي���ح ل���ه اأن يفوز �سم���ن دائرت���ه النتخابية 
ويح�سل على مقع���د، مما �ستت�سبب هذه ال�سوات 
والأح���زاب  الكت���ل  جماه���ري  اأ�س���وات  مبزاحم���ة 
الكتل���ة  او  احل���زب  مر�س���ح  كان  ف���اذا  الأخ���رى، 
املعروف���ة �سمن دائرة انتخابية واحدة ح�سل على 
5 اآلف �س���وت �سمن 10 اآلف ناخ���ب �ساركوا يف 
النتخابات، فاأن ارتفاع عدد امل�ساركن اإىل 20 األف 
على �سبيل املثال، واعط���اء ا�سوات ت�سل ل�7 اآلف 
�س���وت ملر�سح لينتمي للكت���ل ال�سيا�سية املعروفة، 
فه���ذا �سيت�سبب باإ�سقاط املر�سح���ن التابعن للكتل 

املعروفة وجعله يف مراتب متدنية.
ور�سدت )املدى( عدة من�سورات ت�سري اإىل ت�ساعد 
ن�سبي للرتوي���ج لهذه الفكرة، فيم���ا كتب العالمي 

ك���رمي ال�سي���د يف تدوين���ة تابعته���ا )امل���دى(: من���ذ 
اأيام، تتعزز لدى كثريي���ن فكرة ُمقاطعة الفا�سدين، 
"الت�سوي���ت  اأن  ل مقاطع���ة النتخاب���ات"، مبيًن���ا 
العقابي حالة ممكن���ة ومفادها: فوز اأي كتلة توؤمن 
بالدول���ة اأه���ون م���ن ا�ستم���رار ت�س���ّدر ذات الكت���ل 

والوجوه".
وا�ساف: "باخت�سار، هناك من ل ينتظر فوز اأحد، 
ول يهّم���ه ذلك اأ�ساًل؛ جمرد خ�سارة بع�س الأحزاب 

واإ�سعافها هو انت�سار وتغيري".
م���ن جانب���ه، كت���ب ال�سحفي ح�س���ن احلمداين يف 
تدوينة اطلعت عليها )املدى( باأن "هلموا و�سّوتوا 
الت�سكيل���ة  زعزع���ة  ي�سته���دف  عقابي���ا  ت�سويت���ا 
الربملاني���ة املعتمدة من���ذ عقد ون�س���ف"، مت�سائاًل: 
"ال تقول���ون اإن المور ت�سري نحو الأ�سواأ �سواء 

انتخب���ت اأو ل، اإذن، لنجعله���ا �سيئ���ة على اجلميع، 
خ�سو�س���ا الكت���ل ال�سيا�سي���ة، اخرج���وا وازيحوا 
الكتل الكبرية"، حيث ي�سري ذلك اإىل ت�سعيب مهمة 
مر�سح���ي الكت���ل ال�سيا�سية املعروف���ة بانتخاب من 

هو خارج منظومتها اأيا كان.
ويق���ول الكادمي���ي لفت���ة ال�ساحل���ي يف تدوين���ة 
اطلعت عليها )املدى( ان "التناف�س يعتمد على عدد 
امل�سوت���ن واىل اي كفة ي�سوت���ون، فكلما زاد عدد 
امل�سوتن املعار�سن لالحزاب قلت فر�س فوز هذه 
الأح���زاب، وكلم���ا قل ع���دد امل�سوت���ن زادت فر�س 
فوز الح���زاب لن اتباعهم �سي�سوتون لهم قطعا"، 
م�سرًيا اإىل �س���رورة "الت�سويت ل�سخ�س مناه�س 
لالح���زاب كي تتم معاقبة هذه الح���زاب على �سوء 

ادارتهم".

وح���ول ال�سوؤال عن �سمان ج���ودة ونزاهة وجناح 
ه���ذا املر�سح ال���ذي �سيت���م الت�سويت ل���ه، يبن اأنه 
�سُتعاقب  بالت�سويت  لكن  اأي �سمان،  "لي�س هناك 
الح���زاب الفا�سل���ة و�ستعط���ي ر�سال���ة للج���دد انهم 
�سيعاقبون ان ف�سلوا، وهذا هو الهدف الأ�سا�سي".
ولع���ل ه���ذه التجربة، يوج���د عليها مث���ال تطبيقي 
جترب���ة  وه���ي  الكث���ري،  علي���ه  مي���ر  ومل  ناج���ح 
ايل���ول  الت���ي ج���رت يف  املغ���رب  النتخاب���ات يف 
املا�سي، عندما ح�سد املغاربة ل�"الت�سويت العقابي 
النتقامي" وال���ذي ت�سبب بخ�سارة ح���زب العدالة 
والتنمية بهزمية قا�سي���ة يف النتخابات الربملانية 
بفقدان���ه قراب���ة %90 من الأ�س���وات وتراجعه من 
125 مقع���دا يف انتخاب���ات 2016 اىل 12 مقع���دا 

فقط.

الت�شويت العقابي.. نا�شطون يح�شدون ل�شتراتيجية جديدة قد تزيح الكتل الكبرى
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واأك���دت مفو�شية النتخاب���ات واللجنة 
الأمنية العليا اكم���ال جميع الإجراءات 
الخا�ش���ة بي���وم القت���راع والمبا�ش���رة 
بتهيئ���ة المراك���ز النتخابي���ة ا�شتعدادا 
للت�شويت الخا�س يوم الجمعة المقبل, 

والت�شويت العام الحد المقبل.
ويبلغ عدد الناخبين الذين �شيتوجهون 
لمراك���ز القتراع ف���ي 10 ت�شرين الأول 
الج���اري, 25 مليون���ا يتوزع���ون عل���ى 
83 دائ���رة انتخابي���ة و8273 �شندوق 

اقتراع.
المتحدثة با�ش���م مفو�شية النتخابات, 
نبرا����س اب���و �ش���ودة, قالت ف���ي حديث 
ل�)المدى(, اإن "كل اإجراءات المفو�شية 
عالي���ة  بان�شيابي���ة  تم���ت  ون�شاطاته���ا 

ومتطابقة وفقا للجدول الزمني".
وا�شافت اأبو �شودة, اأن "الجهد الحالي 
ين�ش���ب عل���ى الخط���ة اللوج�شتي���ة في 
توزي���ع الأجه���زة والمع���دات الخا�ش���ة 
بيوم القتراع ال���ى المراكز النتخابية 
بالتن�شي���ق م���ع اللجن���ة الأمني���ة العليا 

لالنتخابات".
وت�شير الى ان "مراكز توزيع البطاقات 
البايومترية انهت عملية التوزيع م�شاء 

ام����س الثالث���اء", مبين���ة اأن "البطاقات 
المتبقي���ة �شتع���اد الى المكت���ب الوطني 

بعد جردها".
"مجل����س  ان  �ش���ودة,  اأب���و  وتعتق���د 
باإع���ادة  ق���رارا  �شيتخ���ذ  المفو�شي���ن 
ا�شتئناف توزيع البطاقات البايومترية 

في موعد اآخر".
مفو�شي���ة  با�ش���م  المتحدث���ة  واأك���دت 
النتخاب���ات, اأن "المفو�شي���ة �شتبا�شر 
الخط���ة  بتهيئ���ة  الي���وم  م���ن  ب���دءا 
لنتخابي���ة  للمراك���ز  اللوج�شتي���ة 
الخا����س  القت���راع  ليوم���ي  ا�شتع���دادا 

والعام".
وبين���ت اأن "المفو�شي���ة واكب���ت جميع 
والتكنولوجي���ة  التقني���ة  الإج���راءات 
والداري���ة للتاأك���د من �شالمته���ا, وعدم 
تاأخي���ر  عل���ى  توؤث���ر  ثغ���رة  اأي���ة  ت���رك 
العملي���ة  �شي���ر  او  النتخاب���ات  نتائ���ج 
النتخابي���ة", لفت���ة ال���ى اأن "المحاكاة 
الت���ي ت���م اجراوؤه���ا دلي���ل عل���ى تاأمين 

البيئة النتخابية".
وكان المتح���دث با�ش���م اللجن���ة الأمنية 
العليا لالنتخابات العميد غالب العطية, 
قد اأكد ام�س الثالثاء, مبا�شرة القطعات 
الأمني���ة لمه���ام م�ش���ك مراك���ز القتراع 
البالغ عدده���ا )8273( مركزا في بغداد 

والمحافظات.
وق���ال العطية في بيان تلقت���ه )المدى(, 
اإن "م�ش���ك المراك���ز جاء بع���د قيام فرق 
ال���كالب البولي�شية ال����K9( ( بعمليات 
القت���راع  مراك���ز  �شمل���ت  تفتي�شي���ة 
ومحيطه���ا, حي���ث ت���م توزي���ع الق���وات 
ليوم���ي  ا�شتع���دادا  عليه���ا,  الأمني���ة 

القتراع الخا�س والعام".

واأ�شار الى اأن "القوات الأمنية بمختلف 
�شنوفها ق���د اأتم���ت ا�شتعداداته���ا ليوم 
القتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية 

واللوج�شتية".
المر�شحي���ن  يخ����س  م���ا  وف���ي 
الم�شتبعدي���ن, اأو�شحت اأبو �شودة, ان 
هو  الم�شادقة  بعد  الم�شتبعدي���ن  "عدد 
7 مر�شحي���ن فق���ط نتيج���ة المخالف���ات 

والجرائم النتخابي���ة", م�شيرة الى اأن 
لم  الم�شادقة  قب���ل  الم�شتبعدين  "ع���دد 
تكن له اأي���ة �شلة بالجرائ���م النتخابية 
ا�شتبع���ادات  والمخالف���ات وانم���ا ه���ي 
ال�ش���روط  مطابق���ة  بع���دم  مرتبط���ة 
والموا�شف���ات او بح�شب قرار ق�شائي 
)...(".  وق���رارات ال�شتبع���اد ال�شادرة 
م���ن المفو�شي���ة بح���ق منتمي���ن لكت���ل 

�شيا�شية مختلفة في البالد, قابلة للطعن 
اأمام الق�شاء خالل مدة 3 اأيام من تاريخ 

�شدورها.
مفو�شي���ة  با�ش���م  المتحدث���ة  واك���دت 
النتخاب���ات ان "المفو�شي���ة ل تخ�شع 
لي���ة �شغوط���ات خارجي���ة ومهما كانت 
المح���اولت فانه���ا ل توؤث���ر عل���ى عم���ل 
"وج���ود  ال���ى  منوه���ة  المفو�شي���ة", 

منظومة رقابية محلية واممية �شابطة 
والتاأثي���ر  التدخ���ل  لع���دم  و�شامن���ة 

الخارجي على عمل المفو�شية".
مفو�شي���ة  اول���ت  "لق���د  وا�شتدرك���ت, 
لم�شاأل���ة  كبي���رة  اهمي���ة  النتخاب���ات 
رقابي���ة  جه���ة   86 وهن���اك  الرقاب���ة, 
اممي���ة, و715 مراقبا م���ن دول وجهات 
مختلف���ة بينها التح���اد الوروبي الذي 
ار�ش���ل 274 مراقب���ا بينم���ا بعثت المم 
المتح���دة 800 مراقبا بينهم 100 خبير 
�شيوزعون على مناطق مختلفة  لتقديم 
الم�ش���ورة الفني���ة, عل���ى ان تق���دم هذه 
التقاري���ر خ���الل �شهر من انته���اء عملية 
الت�شوي���ت, ف���ي الوق���ت الذي يت���م فيه 
تقديم تقارير التح���اد الوروبي خالل 

48 �شاعة". 
م���ن  ه���م  "المراقبي���ن  ان  ال���ى  ولفت���ت 
يختارون المراك���ز التي �شيعملون فيها 
بالتن�شي���ق مع المفو�شية, و�شتكون كل 
المحط���ات النتخابية متاحة للمراقبين 
ال�شه���ر  م���ن  و10   8 يوم���ي  خ���الل 

الجاري".
مفو�شي���ة  رئي����س  يق���ول  ب���دوره, 
النتخاب���ات ال�شب���ق ع���ادل الالمي في 
حديث ل�)المدى(, اإن "الناخب ي�شتطيع 
اإيج���اد البديل في حال ا�شتبعد المر�شح 
الذي يري���د انتخابه من خ���الل انتخاب 
مر�ش���ح م���ن نف����س الكتل���ة او انتخ���اب 
مر�شح م�شتقل بنف�س الموا�شفات التي 

تتواجد في مر�شحه الم�شتبعد".
ويرى الالمي, ان "ا�شتبعاد المر�شحين 
العملي���ة  عل���ى  تاأثي���ر  اأي  ل���ه  لي����س 

النتخابية كون العدد محدود".
وي�شي���ف رئي�س مفو�شي���ة النتخابات 
الأ�شب���ق, اأن "الإج���راءات الت���ي قام���ت 
به���ا المفو�شية جي���دة", متوقعا "ن�شبة 
م�شاركة اأكثر من النتخابات ال�شابقة".

مراقب�ن يت�قع�ن ن�سبة 
م�ساركة اأو�سع من العام 2018

مف��ضية االنتخابات تبداأ بتهيئة مراكز االقرتاع وت�ؤكد اكتمال 
االإجراءات اخلا�ضة بالت�ض�يت اخلا�ص والعام

  ذي قار / ح�سين العامل

وقال رئي����س مجل�س اأبناء ال�شائبة 
المندائيي���ن ف���ي ذي ق���ار, الدكتور 
�شام���ر نعي���م ل�)الم���دى( ان "تمثيل 
القلي���ات في البرلم���ان غير من�شف 
فمجم���وع م���ا مخ�ش����س لالأقلي���ات 
بالم�شيحيي���ن  المتمثل���ة  العراقي���ة 
وال�شابئ���ة واليزيديي���ن وال�شب���ك 
 329 مجم���وع  م���ن  مقاع���د   9 ه���و 
مقع���دا", وا�ش���اف "وم���ا زاد المر 
الكت���ل  بع����س  �شع���ي  ه���و  �ش���وءًا 
والحزاب المتنف���ذة لاللتفاف على 
تل���ك المقاع���د". واو�ش���ح نعي���م ان 
المتنف���ذة على  "التف���اف الح���زاب 
الكوت���ا يج���ري عب���ر دع���م مر�ش���ح 
م���ن القلي���ات مواليا له���م وتوجيه 
اتباعه���م م���ن الطوائ���ف والديانات 
الخ���رى بالت�شوي���ت ل���ه وه���ذا ما 
النتخابي���ة  ال���دورات  ف���ي  ح�ش���ل 
ال�شابق���ة", لفت���ا ال���ى ان "ممثل���ي 
القلي���ات في هكذا حال���ة ل يعبرون 
عن الخيار الحقيقي لالأقليات وانما 
الكت���ل  و�شيا�ش���ات  توجه���ات  ع���ن 

والحزاب الداعمة لهم".
اأبن���اء  مجل����س  رئي����س  وا�ش���ار 
ال�شائب���ة المندائيي���ن ال���ى ان "م���ا 
يح�ش���ل ه���و تحاي���ل عل���ى الكوت���ا 
فالفائزون يمثلون القليات بال�شم 
فقط في حين مرجعيتهم وولءاتهم 
"اعتم���اد  ال���ى  داعي���ا  لغيره���ا",  
منظوم���ة انتخابي���ة ت�شم���ن حقوق 
الت�شوي���ت  يك���ون  وان  القلي���ات 
ح�ش���را  القلي���ات  قائم���ة  عل���ى 

باأبنائه���ا ولي����س م���ن خارجها حتى 
يعب���ر التمثي���ل البرلمان���ي ب�شورة 
حقيقية ع���ن خيار القلي���ات ولي�س 
نعي���م  و�ش���دد  �شكلي���ة".  ب�ش���ورة 
عل���ى �شرورة زيادة كوت���ا القليات 
العراقية لتك���ون 20 مقعدا بدل من 
9 مقاع���د وان تكون ح�شة ال�شابئة 
المندائيي���ن 3 مقاعد ب���دل من مقعد 
واحد", موؤكدا على �شرورة تحفيز 
القلي���ات وتاأمي���ن حمايته���ا ودع���م 
تمثيلها ف���ي الموؤ�ش�شات الت�شريعية 
والتنفيذية والق�شائية لغر�س الحد 
من الهج���رة وت�شجي���ع المهاجرين 
على الع���ودة للوط���ن الم". ويمنح 
الد�شت���ور العراق���ي ال���ذي اأق���ر عام 
بالأقلي���ات  خا�ش���ة  كوت���ا   2005
له���م  ممث���ل  ح���ق وج���ود  تمنحه���م 
بمجل����س النواب وبع����س مجال�س 
ت���م تخ�شي����س 9  اذ  المحافظ���ات. 
مقاع���د لجمي���ع القلي���ات م���ن ا�شل 
329 مقع���دا ف���ي مجل����س الن���واب. 
وب���دوره اك���د الخبي���ر النتخاب���ي 
قا�ش���م الربيع���ي امكاني���ة ان تكون 
انتخابي���ة  ا�شتم���ارة  لالأقلي���ات 
منف�شل���ة يقت�ش���ر الت�شوي���ت فيه���ا 
على ابن���اء القليات فقط مع اعتماد 

البطاقة التعريفية الخا�شة بهم".
حدي���ث  ف���ي  الربيع���ي  واو�ش���ح 
ل�)الم���دى( ان "اعتم���اد ال�شتم���ارة 
ل  ان  ينبغ���ي  بالأقلي���ات  الخا�ش���ة 
يح���رم ابن���اء القلي���ات م���ن حري���ة 
الت�شوي���ت لأي مر�شح من الكيانات 

النتخابية الخرى". 
وع���ن اللتف���اف الحزب���ي على كوتا 

القلي���ات ق���ال الخبي���ر النتخاب���ي 
الكيانات  قيام  الم�شتبعد  "لي�س من 
الخ���رى بدعم مر�شح م���ن القليات 
توجي���ه  عب���ر  له���م  موالي���ا  يك���ون 
اتباعه���م بالت�شويت ل���ه", مبينا ان 
�شيك���ون في كل  الفائ���ز  "المر�ش���ح 
الح���وال من القلي���ات �شواء جرى 
انتخابه م���ن ابناء القلي���ات او من 
خارجها ام���ا م�شاألة ال���ولءات فهذا 
بح���ث اآخ���ر". وا�ش���ار الربيعي الى 
ان "ا�شم���اء مر�شح���ي القلي���ات في 
الدورة النتخابي���ة الحالية مدرجة 
�شمن ا�شتم���ارة الت�شوي���ت العامة 
وفي جمي���ع الدوائ���ر النتخابية", 
مبين���ا ان "م���ن ح���ق اي ناخ���ب ان 
مر�شح���ي  م���ن  يري���د  م���ا  ينتخ���ب 
القلي���ات حت���ى وان كان ل ينتم���ي 

لتلك القلية".
موؤكدا ان "الع���راق دائرة انتخابية 
واح���دة بالن�شبة لمر�شحي القليات 
وحق الت�شويت لهم لكل المواطنين 
ف���ي جمي���ع المحافظ���ات ولي�س في 

محافظة دون اخرى".
ومن جانبه ق���ال المراقب العالمي 
عدنان عزيز ال�شع���داوي ل�)المدى( 
ان "م���ا يح�ش���ل م���ن التف���اف عل���ى 
الكوتا ه���و تحايل انتخاب���ي ي�شير 
الى ان القوى ال�شيا�شية المتنفذة ل 
توؤمن بالتناف����س ال�شريف وحقوق 
القلي���ات", لفت���ا ال���ى ان "ذلك هو 
ف���ي  الح���زاب  �شيا�ش���ة  م���ن  ج���زء 
البح���ث ع���ن المغان���م وال�شتحواذ 
عل���ى مقاع���د البرلمان باي���ة طريقة 
كانت لغر����س تكري�س وجودها في 

ال�شلطة".
ا�شار ال�شع���داوي الى ان "اللتفاف 
الخا�ش���ة  الت�شوي���ت  عملي���ة  عل���ى 
بالأقليات �شيجعل تمثيلهم �شكليا", 
منظوم���ة  "اعتم���اد  ال���ى  داعي���ا 
ت�شوي���ت ر�شين���ة ت�شم���ن التمثيل 

الحقيقي لالأقليات".
وايد المراق���ب العالمي ما ذهب له 
ممث���ل ال�شابئ���ة المندائيي���ن حول 
اعتم���اد ا�شتم���ارة انتخابية خا�شة 

بالقليات.     
المعني���ة  تم���وز  منظم���ة  وكان���ت 
بمراقب���ة النتخاب���ات ح���ذرت يوم 
الثني���ن )4 كانون الثان���ي 2021(  
من تداعيات خ���رق قانون الحزاب 
العراقي عل���ى النتخاب���ات المقبلة 
مخاط���ر  ال���ى  ا�ش���ارت  وفيم���ا   ,
وتوظي���ف  الع�شكري���ة  الذرع 
الم���ال ال�شيا�ش���ي والتبعي���ة للدول 
القليمي���ة, دع���ت ال���ى توفي���ر بيئة 
للجمي���ع  تتي���ح  اآمن���ة  انتخابي���ة 
تاأثي���ر  ل  بانتخاب���ات  الم�شارك���ة 
فيه���ا ل�شط���وة ال�ش���الح ول �ش���راء 

لالأ�شوات بمال الف�شاد ال�شيا�شي.
ومن المق���رر اأن تجري النتخابات 
الأول/ ت�شري���ن  م���ن  العا�ش���ر  ف���ي 
اأكتوب���ر 2021, و�شط مقاطعة عدد 
من الح���زاب والق���وى المح�شوبة 
على انتفا�شة ت�شري���ن والتي �شبق 
وان اعرب���ت عن قلقها من عدم توفر 
البيئة النتخابي���ة المالئمة في ظل 
ال�ش���الح المنفل���ت وا�شتخدام المال 
ف���ي  الف�ش���اد  وام���وال  ال�شيا�ش���ي 

تمويل الحمالت النتخابية.

االأقليات تدع� اإىل اعتماد ا�ضتمارة انتخابية خا�ضة 
مبر�ضحيها وح�ضر الت�ض�يت باأبنائها

قلقة من التفاف الكتل واالأحزاب على الك�تا الخا�سة بها 

ي�مان على م�عد الت�س�يت اخلا�س، واأربعة اأيام 
على م�عد اول انتخابات برملانية مبكرة يف العراق 

والتي يتناف�س فيها املر�سح�ن على 329 مقعدا، بينها 
83 مقعدا متثل 25 باملئة من املجم�ع الكلي خ�س�ست 

للن�ساء، باالإ�سافة اإىل ت�سعة مقاعد لالأقليات م�زعة 
بني امل�سيحيني وال�سبك وال�سابئة واالإيزيديني والكرد 

الفيليني.

 متابعة/المدى

ر�سدت وكالة اأنباء فرن�سية 
ميال كبيرا بين ال�سبان في 

مدينة النا�سرية الى مقاطعة 
االنتخابات المرتقبة في العا�سر 

من ال�سهر الجاري، واأكدت ال�كالة 
ان م�قف المقاطعة ه� الخيار 

ال�سائد عند الم�ساركين في 
احتجاجات ت�سرين التي يفتر�س 

ان االنتخابات المبكرة تنظم 
نزوال عند مطالبها باال�سالح، 

لكنهم برروا م�قفهم با�ستمرار 
هيمنة ال�سالح المنفلت في 

البالد.

وتق���ول وكال���ة فران����س بر����س اإن اأن����س اأحمد 
البال���غ 21 عام���ًا, يفتر����س اأن يدل���ي ب�شوت���ه 
للم���رة الأولى في حياته ال�شبوع المقبل, لكنه 
قرر ع���دم الم�شاركة ف���ي النتخابات على غرار 
الكثير من ال�شباب الذين �شاركوا في تظاهرات 

.2019 "ت�شرين" في 
ويق���ول اأحم���د م���ن النا�شري���ة, مب���ررا ق���رار 
المقاطع���ة, "النتخابات في الع���راق تتم تحت 

وطاأة ال�شالح والمال ال�شيا�شي".
الفق���ر  اإن  بر����س,  فران����س  وكال���ة  وتق���ول 
ال�شدي���د وتدهور البنى التحتي���ة, ظاهران في 
المدين���ة, وبينم���ا اختف���ت �ش���ور المر�شحي���ن 
ارتفع���ت مكانها �شور ل�شب���اب قتلوا خالل قمع 
الحتجاج���ات التي اندلعت ف���ي ت�شرين الأول 
2019 للمطالبة بالإ�شالح وو�شع حد للف�شاد.

�سالح منفلت.. مال منفلت
عل���ى  عامي���ن  "بع���د  اأن���ه  الوكال���ة,  وت�شي���ف 
الحتجاج���ات غير الم�شبوقة ف���ي العراق التي 
�شّكل���ت فئ���ة ال�شب���اب الغالبية ال�شاحق���ة فيها, 
وكان���ت مدين���ة النا�شري���ة البالغ ع���دد �شكانها 
ن�ش���ف ملي���ون ن�شم���ة, قلبها, ي���رى الكثير من 
تلب���ي  ل  المبك���رة  النتخاب���ات  اأن  ال�شب���اب 

طموحهم".
اختط���اف  يخ�ش���ون  اإنه���م  كثي���رون  ويق���ول 

اأ�شواته���م ب�شب���ب ال�ش���الح المنفل���ت والف�شاد 
والتبعية للخارج كما يوؤكدون.

وف���ي مقه���ى الأدب���اء, و�ش���ط المدين���ة, يروي 
اأحم���د الذي تخ���ّرج هذا العام م���ن كلية الدارة 
والقت�شاد, ويملك اأماًل �شئياًل باإيجاد عمل في 
بلد تطال فيه البطالة �شابين من كل خم�شة, "ل 
اأ�شتطي���ع اأن اأنتخب والكاتم ف���وق راأ�شي واأن 

اأعبر عن راأيي والكاتم فوق راأ�شي".
ف���ي  مف�شلي���ة  محط���ة  الحتجاج���ات  وكان���ت 
حياته, بح�شب تعبي���ر الوكالة الفرن�شية, لكنه 
يعتبر اأن "النتخاب���ات غير مجدية في العراق 
اأ�ش���اًل, فهنا ل عملي���ة ديموقراطية طبيعية في 

ظل �شالح منفلت ومال حزبي منفلت".
وقب���ل انتفا�ش���ة "ت�شرين", لم يك���ن اأحمد ياأبه 
بال�شيا�ش���ة, اأما الي���وم, فهو ينتم���ي الى حزب 
البي���ت الوطن���ي العراق���ي ال���ذي يق���ّدم نف�ش���ه 
على اأن���ه منبثق من الحتجاج���ات, وقد اختار 
الحزب ع���دم تقديم مر�شحين ال���ى النتخابات 

المبكرة.
وي���روي ال�ش���اب لوكال���ة فران�س بر����س "كنت 
�شخ�ش���ًا عادي���ًا, اأذهب اإل���ى الكلية, اأع���ود اإلى 
اأدر����س, وهك���ذا.  اأرا�ش���ل �شديقت���ي,  البي���ت, 
لكن بعد ث���ورة ت�شرين, �شع���رت اأنه باتت لدي 

م�شوؤولية".
وي�شيف "�شعرت اأن ل���ي مكانتي في المجتمع 

وثقلي في المجتمع, بات لي �شوت".
النا�شطي���ن  م���ن  الكثي���ر  ان  الوكال���ة  وتق���ول 
يتهمون ف�شائل من�شوية ف���ي الح�شد ال�شعبي 
اغتي���ال  ع���ن  بالم�شوؤولي���ة  لإي���ران  وموالي���ة 
وخط���ف اأكثر من �شبعين نا�شط���ًا بينهم �شجاد 
العراق���ي الذي ل ت���زال �ش���وره مرفوعة حتى 
الي���وم في �شاحة الحبوبي ف���ي النا�شرية, ولم 

يعرف �شيء عن م�شيره.

انتخابات بال دعاية
وف���ي 28 ت�شري���ن الثان���ي 2019 وح���ده, قتل 
85 �شخ�شًا ف���ي النا�شري���ة, وتراجعت وتيرة 
الحتجاج���ات بع���د ذلك, لكن الغ�ش���ب لم يهداأ, 
لذلك يخ�ش���ى المر�شح���ون, ل �شيما الحزبيون 
منه���م, رفع �شورهم في المدينة, مخافة اأن يتم 

تمزيقها.
ق���ار  ف���ي محافظ���ة ذي  المر�شح���ون  واكتف���ى 
التوا�ش���ل  مواق���ع  عل���ى  حملته���م  بخو����س 

الجتماعي.
ويق���ول حيدر جعفر البالغ م���ن العمر 23 عامًا 
اإنه م���ن "ال�شعب لأي مر�ش���ح اأن يرفع �شوره 

ف���ي النا�شرية ل �شيما بع���د ت�شرين والمجازر 
التي وقعت فيها, ق���د يعتبر البع�س اأي مر�شح 

�شريكا في قتل اأ�شدقائهم".
ويتذكر جعف���ر يوم 28 ت�شري���ن الثاني 2019 
قائ���اًل "كنا قبل ذلك بليل���ة ن�شحك ونت�شامر مع 
اأ�شدقائن���ا. فج���رًا, ح�ش���ل ما ح�ش���ل وو�شلنا 
خب���ر ا�شت�شهاده���م. ل ينبغ���ي لأح���د بعمرن���ا 
اأن ي���رى اأ�شدق���اءه مغطون بالدم���اء وموتى. 
�شحي���ح, نح���ن تظاهرن���ا باإرادتنا لك���ن ذلك ل 

يبرر قتلنا ونحن بمقتبل العمر".
ورغ���م اأن جعفر خري���ج كلية التمري����س, لكنه 
عل���ى  التجميلي���ة  المنتج���ات  بتوزي���ع  يعم���ل 
المتاجر في انتظار تعيينه في وظيفة حكومية, 
وكان ق���د اأدل���ى ب�شوته في الع���ام 2018, لكن 
الأح���داث الت���ي تلت ف���ي الب���الد اأو�شلت���ه اإلى 
نتيج���ة المقاطع���ة ه���ذا الع���ام, بح�ش���ب وكالة 

فران�س بر�س.
ووع���دت الحكومة الت���ي و�شلت ال���ى ال�شلطة 
ف���ي اأي���ار 2020 "بمحا�شب���ة الم�شوؤولي���ن عن 
قت���ل المتظاهرين خالل �شتة اأ�شهر, لكننا لم نر 

�شيئًا", وفق جعفر.
ويق���ول الم�ش���ور الفوتوغراف���ي حي���در كاظم 
الذي ين���وي مقاطع���ة النتخاب���ات اأي�شا, "كل 
الأح���زاب تابع���ة للخ���ارج, منه���ا م���ا ه���و تابع 
لإي���ران اأو للولي���ات المتحدة ولي����س لها ولء 
للع���راق, يقدمون م�شلحة الب���الد الأخرى على 

بلدهم".
و�شّكل���ت النتخاب���ات النيابية المبك���رة مطلبًا 
لبع����س المحتجين ف���ي الع���ام 2019. ويقول 
حيدر "كن���ا نعتقد حينه���ا اأن الطري���ق الوحيد 
للتغيي���ر ه���و النتخاب���ات, لك���ن كي���ف تجري 
انتخابات وال�ش���الح موجود والأحزاب كلها ل 

تزال تملك نفوذًا وتملك ماًل �شيا�شيًا؟".
ه���ذا الو�شع ل���ن يمنع منتظ���ر, �شديق���ه الذي 
يدر����س هند�ش���ة طبية ف���ي اأذربيج���ان, من اأن 

يتخذ موقفًا موؤيدًا للت�شويت.
فرغ���م اأن ال�ش���اب ل يرى اأم���اًل كبي���رًا بالعودة 
اإل���ى بلده, لكنه موؤمن ب���اأن "م�شتقاًل واحدًا اأو 
ع�ش���رة م�شتقلي���ن, لو ف���ازوا ف���ي النتخابات, 
ق���د ينجحون ف���ي اأن يكون���وا اأداة �شغط واأن 

يوؤ�ش�شوا لذرة معار�شة حقيقية".
لك���ن في بل���د يتغلغل في���ه الف�شاد ب���كل مفا�شل 
الدولة وهو في المرتبة ال�21 على �شلم الف�شاد 
بح�ش���ب منظم���ة ال�شفافية الدولي���ة, يرد حيدر 
"ل ت�شتطي���ع الحكوم���ة اأن ت�شم���ن لنا نزاهة 

النتخابات".

�ضباب النا�ضرية يختارون املقاطعة: ال دميقراطية مع ال�ضالح

اع��رب رئي�س مجل���س اأبن��اء ال�سائبة المندائيي��ن في ذي ق��ار وخبراء في مج��ال االنتخابات 
واالع��الم عن قلقه��م من االلتفاف الحزبي عل��ى الك�تا االنتخابية الخا�س��ة باالأقليات، وفيما 
ا�س��اروا الى ت�جه بع�س االح��زاب المتنفذة الى دعم مر�سحي االقلي��ات الم�الين لهم باأ�س�ات 
من خارج ابناء االقليات، دع�ا الى اعتماد ا�ستمارة انتخابية خا�سة بمر�سحي االقليات وح�سر 

الت�س�يت فيها باأبنائهم فقط لي�سمن�ا و�س�ل ن�اب يعبرون عن خيار االقليات االنتخابي.



 ترجمة / حامد احمد

المجل�����س  ن�ش����ره  تقري����ر  ف����ي  ج����اء 
الأوروب����ي للعالق����ات الخارجي����ة بان 
النتخاب����ات العراقي����ة المبك����رة التي 
�ش����تقام الحد المقبل في 10 ت�ش����رين 
م����ن  اأ�ش����هر  قب����ل  اأي  الحال����ي،  الأول 
موعده����ا الد�ش����توري والت����ي ج����اءت 
ن����زول عن����د مطال����ب المحتجي����ن، من 
غي����ر المتوق����ع ان تحق����ق ذل����ك الهدف 
�شام����ل  ا�ش����الح  بتحقي����ق  المن�ش����ود 

للنظام ال�شيا�شي العراقي.
واأ�ش����ار التقري����ر ال����ى ان����ه طالم����ا ان 
ت�شكيل����ة التحال����ف الحكوم����ي القادم 
للعراق بعد النتخابات �شت�شم العديد 
ال�شيا�شي����ة  والكت����ل  المجامي����ع  م����ن 
الب����الد  ف����ان  بمواقفه����ا،  المتباين����ة 
�شت�شتم����ر تكاف����ح م����ن اج����ل معالج����ة 
تحديات مزمن����ة ت�شببت بحالت عدم 

ا�شتقرار داخلي.
ولفت التقرير ال����ى ان �شرائح وا�شعة 
م�شت����اءة  العراق����ي  المجتم����ع  م����ن 
م����ن نظ����ام الحك����م و�شيمتنع����ون ع����ن 
م����ن  ان����ه  ال����ى  م�شي����را  الت�شوي����ت، 
المحتم����ل ان تتب����ع النتخاب����ات فترة 
طويلة م����ن المفاو�ش����ات والتحالفات 
حول ت�شكيل الحكوم����ة حيث �شتقوم 
بالتواف����ق  فاعل����ة  �شيا�شي����ة  اأح����زاب 
فيم����ا بينه����ا لتق�شي����م ال�شلط����ة وفق����ا 
للنظ����ام ال����ذي يعي�ش����ه الع����راق الآن. 
وم����ن المتوق����ع ان تتعه����د الحكوم����ة 
القادمة باإجراء اإ�شالحات في القطاع 
القت�ش����ادي والأمن����ي، ولك����ن موانع 
تحقي����ق مثل هك����ذا اإج����راءات �شتظل 

قائمة متر�شخة.
اأوروب����ا والمجتم����ع الدول����ي ب�ش����كل 
ع����ام حاول����وا تمكي����ن الع����راق باإقامة 
انتخابات ح����رة عادلة م����ن خالل دعم 
ف����ي  العلي����ا لالنتخاب����ات  المفو�شي����ة 

الع����راق بتزويده����ا ببعث����ات مراقب����ة 
انتخابي����ة. بل����دان اوروبية قد ترحب 
بولية ثانية لرئي�س الوزراء م�شطفى 
الكاظم����ي الذي عمل����ت خطاباته التي 
الب����ارز  وتوا�شل����ه  لالإ�ش����الح  تدع����و 
مع بل����دان �شرق اأو�شطي����ة اأخرى الى 

تعزيز �شمعته الدولية.
لتحقي����ق  جاه����دا  عم����ل  الكاظم����ي 
انتخاب����ات مبك����رة رغ����م المح����اولت 
قان����ون  ولك����ن  الم����ر.  ه����ذا  لعرقل����ة 
النتخاب����ات الجديد �ش����وف لن ينتج 
ا�شالح����ا �شام����ال للنظ����ام ال�شيا�ش����ي 
ل����ه المتظاه����رون. كان  ال����ذي �شع����ى 
القان����ون  يمك����ن  ان  المفتر�����س  م����ن 
م����ن  الناخبي����ن  جمه����ور  الجدي����د 
انتخ����اب �شخ�شي����ات كف����وؤة معروف����ة 
�شم����ن مجتمعه����ا بتق�شيم الب����الد الى 
مناطق انتخابية ا�شغر. ولكن عملية 
ر�ش����م الدوائ����ر النتخابي����ة الجدي����دة 
تم����ت بنف�����س �شيا�شي ي�ش����ب بمنفعة 

الأحزاب ال�شيا�شية القائمة على نحو 
كبير وقد يتم التالعب بها.

يقاط����ع  ان  كثي����را  المرج����ح  م����ن 
عملي����ة  المعتدل����ون  الم�شوت����ون 
لم����ا  ع����ن غ�شبه����م  القت����راع تعبي����را 
لقاه الن�شطاء م����ن اعمال عنف وعدم 
قناعتهم م����ن ان ح�شيل����ة النتخابات 
�شتوج����د نظام����ا �شيا�شي����ا ق����ادرا على 
تحقيق اإ�شالح����ات جذرية. وا�شتنادا 
ن�شب����ة  ف����ان  حديث����ة  ل�شتطالع����ات 
الم�شاركة في النتخابات �شتكون اقل 
من ن�شبته����ا في النتخاب����ات ال�شابقة 
لع����ام 2018 والتي كانت بحدود %44 

.
بطبيع����ة الحال ل يوجد ح����زب واحد 
الف����وز  م����ن  �شيتمك����ن  تحال����ف  او 
باأ�ش����وات كافي����ة تمكن����ه م����ن ت�شكيل 
ذل����ك،  م����ن  وب����دل  بنف�ش����ه.  حكوم����ة 
ف����ان عملي����ة مطول����ة م����ن مفاو�ش����ات 
النتخاب����ات  �شتعق����ب  �شيا�شي����ة 

ف����ي وق����ت �شتتناف�����س في����ه مكون����ات 
عل����ى  لل�شيط����رة  مختلف����ة  �شيا�شي����ة 
م����ن  مربح����ة.  حكومي����ة  منا�ش����ب 
المحتم����ل ان يحقق ال�شدريون تقدما 
ف����ي النتخاب����ات وق����د يتحالف����ون مع 
تي����ارات معتدلة مثل تحال����ف الحكمة 
بقي����ادة عم����ار الحكي����م وكتل����ة رئي�س 
العب����ادي  حي����در  ال�شاب����ق  ال����وزراء 
لت�شكي����ل حكومة جدي����دة وقد يتفقون 
على اختيار الكاظم����ي لدورة رئا�شية 

ثانية.
رغ����م الختالف����ات فيم����ا بينه����م، ف����ان 
جمي����ع الأحزاب الب����ارزة منتفعة على 
نح����و را�ش����خ م����ن النظ����ام ال�شيا�ش����ي 
القائم وم����ن غير المحتم����ل ان ت�شعى 
لمتابع����ة  مهم����ة  اإ�شالح����ات  لإج����راء 
الف�شاد او ا�شالح القطاع القت�شادي 
غي����ر الم�شتق����ر للبلد. وعل����ى اية حال 
المفاو�ش����ات  م����ن  اأ�شه����ر  بع����د  فان����ه 
�شتتو�شل الأحزاب لتوافق فيما بينها 

تنتج عنه حكومة �شبيهة بالحالية.
وف����ي الوقت الذي ق����د ترحب فيه دول 
اأوروبية ب����دورة ثانية للكاظمي، فانه 
تمار�����س �شغط����ا  ان  يتوج����ب عليه����ا 
ال�شيا�شي����ة  الموؤ�ش�ش����ة  عل����ى  اكب����ر 
الو�شع للعراق للدفع نحو اإ�شالحات 
الأمن����ي  للقط����اع  ملح����ة  �شروري����ة 
ا�شتخدام����ه  فبرغ����م  والقت�ش����ادي. 
للغ����ة ال�شحيحة ح����ول الإ�شالح، فان 
الكاظمي يواجه تحديا ع�شيرا لتفعيل 
التغيي����ر. وبالتال����ي ف����ان عل����ى الدول 
الوروبي����ة ان ل ت�شل����ط �شغطها على 
الإ�ش����الح فقط بل اأي�ش����ا زيادة دعمها 
لمنظم����ات المجتمع المدن����ي العراقية 
لتعزي����ز دوره����ا الرقاب����ي عل����ى الأداء 

الحكومي.
وعل����ى اعتب����ار ان الحكوم����ة القادم����ة 
م����ن المحتم����ل ان تبقى غي����ر قادرة او 
غي����ر راغبة بمعالج����ة ق�شاي����ا الف�شاد 
الجتماعي����ة  القت�شادي����ة  والماآ�ش����ي 
ال�شط����راب،  ح����الت  غ����ذت  الت����ي 
ف����ان هن����اك توقع����ا بح�ش����ول موج����ة 
احتجاج����ات كب����رى اأخ����رى تظهر في 
الع����راق خ����الل المرحل����ة الت�شريعي����ة 

القادمة.
ال����ى ان����ه يتوج����ب  وي�شي����ر التقري����ر 
عل����ى بل����دان اوروبي����ة ان تتفاعل مع 
المتظاهرين ال�شب����اب لم�شاعدتهم في 
حماي����ة انف�شه����م واعداده����م لخو�����س 
الم�شتقبلي����ة  النتخاب����ات  مناف�ش����ات 
بق����وة. التم�ش����ك بالإ�ش����الح البنيوي 
وتعزيز ق����وة منا�شري التغيير �شمن 
موؤ�ش�ش����ات المجتم����ع المدني ما تزال 
ت�ش����كل تحديا هائ����ال. ولكنه����ا ال�شبل 
الأكث����ر فعالي����ة لإحب����اط وتف����ادي اأية 
حال����ة ع����دم ا�شتق����رار م�شتقبلي����ة ف����ي 

العراق.
عن المجل�س الأوروبي 
للعالقات الخارجية
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 بغداد/ تميم الح�سن

وي�شم���ح الد�شت���ور بان�شم���ام ع���دد م���ن 
ف���ي  النتخاب���ات  ف���ي  الفائ���زة  الق���وى 
لت�شكي���ل  الول���ى  البرلماني���ة  الجل�ش���ة 
ت�ش���كل  بدوره���ا  الت���ي  الكب���ر  الكتل���ة 
النتخاب���ات  ف���ي  وي�ش���ارك  الحكوم���ة. 
البرلماني���ة الخام�ش���ة 21 ائتالف���ا ال���ى 
جان���ب اكثر م���ن 100 ح���زب، واكثر من 

3200 مر�شح.

من العمق اإلى ت�سرين!
واحدة من التحالف���ات ال�شيعية الكبيرة 
المناف�ش���ة ف���ي النتخابات، ه���و ائتالف 
دول���ة القان���ون بزعامة رئي����س الوزراء 
ن���وري المالك���ي. الئت���الف يمل���ك ع���دة 
اأذرع ف���ي ال�شب���اق النتخاب���ي )خ���ارج 
دولة القانون( يمثل���ه 12 حزبا وتحالفا 
وح���ركات  �شابق���ون  ن���واب  يقوده���ا 

�شيا�شية مقربة من المالكي.
وم���ن بي���ن تل���ك الأذرع "ائت���الف العمق 
الوطن���ي" ال���ذي يق���وده خال���د ال�شدي 

القان���ون  دول���ة  ف���ي  ال�شاب���ق  النائ���ب 
والقيادي في حزب الدعوة.

و"العم���ق" يق���دم 37 مر�شح���ا ف���ي عدة 
محافظات م���ن بينها نينوى وديالى، من 
بينهم ال�شدي الذي يتر�شح عن ذي قار.

كذل���ك يراأ����س القيادي في دول���ة القانون 
�شع���د المطلب���ي تجمع���ا جدي���دا يعك�س 
احتجاج���ات  بحرك���ة  عالقت���ه  ا�شم���ه 
ت�شري���ن. المطلبي وهو ع�شو �شابق في 
مجل����س محافظ���ة بغداد يق���ود ويتر�شح 
عن تجم���ع ت�شرين الوطني. وكان الأول 
قد ر�شح في الدورات البرلمانية ال�شابقة 

عن دولة القانون لكنه لم ينجح.
وه���ي  ال�شاع���دي  با�شم���ة  ال���ى  ا�شاف���ة 
واح���دة م���ن الن�ش���اء القلي���الت الالت���ي 
يراأ�ش���ن حزب���ا ف���ي النتخاب���ات، وه���و 
حزب اليقي���ن الوطن���ي. وال�شاعدي هي 

نائبة �شابقة عن دولة القانون.

حزب وائتالف تابع لمر�سح 
واحد!

ال���ى جان���ب حرك���ة الن���ور الت���ي ت�شارك 

ويتر�ش���ح  ويراأ�شه���ا  النتخاب���ات  ف���ي 
عنه���ا القيادي ف���ي حزب الدع���وة محمد 
الهنداوي، المع���روف بدفاعه عن ق�شية 

لجئي رفحاء.
و اأي�ش���ا، انتفا�شي���ون وه���م ج���زء م���ن 
ائت���الف الآم���ال الوطن���ي، التاب���ع ال���ى 
عبا����س ال�شيبان���ي، وهو اح���د المقربين 
لرئي�س الوزراء ال�شابق نوري المالكي.

"قادم���ون  ان  ت�شريب���ات  وبح�ش���ب 
للتغيي���ر" وهو تيار كبي���ر ي�شم اكثر من 
180 مر�شحا، ويقوده ح�شين الرماحي، 

هو احد اذرع المالكي في النتخابات.
الرماح���ي ال���ذي ي�شف نف�ش���ه بانه رجل 
اعمال، ي�ش���ارك حزبه ال���ذي يحمل ا�شم 
حزب الوف���اء الوطن���ي ف���ي النتخابات 

اي�شا لكن خارج اإطار "قادمون".
بالمقابل يق���ود محمد �شي���اع ال�شوداني 
النائب ال�شابق في دولة القانون ووزير 
حق���وق الن�ش���ان ف���ي حكوم���ة المالك���ي 

الثانية، تيار الفراتين في النتخابات.
وكري���م العلي���اوي ال���ذي يو�ش���ف باأن���ه 
يق���ود  المالك���ي،  ال���ى  المقربي���ن  م���ن 

ح���زب العدال���ة والنهو����س الم�شارك في 
النتخابات.

كذل���ك يو�ش���ف عب���د الحاف���ظ الح�شيني 
وح�ش���ن  الع���راق،  درع  كتل���ة  رئي����س 
الح�شن���اوي رئي����س ح���زب الثق���ة وه���و 
جزء م���ن تحالف قادرون، وح�شن حمزة 
الح���ق،  اأن�ش���ار  ام���ة  رئي����س  الزبي���دي 
بانه���م مقربون م���ن زعيم ائت���الف دولة 
القانون، ويخو�شون النتخابات خارج 
ن���واب  الئت���الف. بالمقاب���ل ي�ش���ارك 9 
�شابق���ون وحالي���ون عن دول���ة القانون، 
ب�ش���كل منفرد ف���ي النتخاب���ات، ابرزهم 
النائ���ب كاظ���م ال�شي���ادي، عب���د اله���ادي 
والن���واب  ر�ش���ا.  �شح���ى  ال�شع���داوي، 
ال�شابق���ون: نهلة الهباب���ي، احمد حبيب 
الخب���ط، ن���وال جمع���ة، حي���در المولى، 

حولة الزيادي، ن�شار ال�شاعدي.
 ويتك���ون ائت���الف دول���ة القان���ون من 6 
تي���ارات ويق���دم 71 مر�شح���ا ف���ي عموم 
ف���ي  ح�ش���ل  ق���د  وكان  المحافظ���ات، 

انتخابات 2018 على 25 مقعدُا.

تر�سيح "تكتيكي"
اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، 
فيتربط مع 8 اأحزاب على القل، يقودها 

مقربون ونواب �شابقون عن التحالف.
ابرزه���ا تحال���ف العق���د الوطن���ي، وهو 
تحالف جدي���د يخو�س النتخابات لول 
م���رة، لكن���ه تابع لرئي����س هيئ���ة الح�شد 
فالح الفيا�س. ومعروف ان الفيا�س كان 
ال�شخ����س الذي ح�شم نزاعا طويال حول 
ت�شكي���ل الحكوم���ة ف���ي 2018 والجدال 
بخ�شو����س الكتل���ة الأكب���ر حي���ن ان�شق 
ع���ن ائت���الف الن�ش���ر )حي���در العب���ادي( 
ليتلحق بالفتح. وبنف����س الطريقة يقود 
ا�شع���د العيداني محافظ الب�شرة تحالف 
ت�شميم، وهو تحال���ف ي�شارك لول مرة 

اي�شا في النتخابات.
والعيداني كان قد تق���رب بعد انتخابات 
ان�ش���ق  ان  بع���د  "الفت���ح"،  م���ن   2018
ع���ن ائت���الف الن�ش���ر، كم���ا ان م���ن ابرز 
قي���ادات "ت�شمي���م" ه���و عام���ر الفائ���ز، 
القيادي والنائب عن الفتح في الب�شرة، 
وابراهي���م بح���ر العل���وم وزي���ر النف���ط 

ال�شابق والمر�شح ال�شابق عن الفتح.
الى ذل���ك ي�ش���ارك النائ���ب ورئي�س هيئة 
الت�شني���ع الحرب���ي بعد ذل���ك، في حزب 
الدراج���ي.  محم���د  لالعم���ار  مهنيي���ن 
والدراجي ه���و نائب ع���ن تحالف الفتح 
يق���ود  الدراج���ي،  ومث���ل  بغ���داد.  ف���ي 
عل���ي �شك���ري النائ���ب ال�شابق ع���ن فتح 
الجمهوري���ة  رئا�ش���ة  ف���ي  والم�شت�ش���ار 

لحقا، تجمع عراق الم�شتقبل.

قيادات ووزراء �سابقون
للتغيي���ر  الوف���اء  كذل���ك ت�ش���ارك حرك���ة 
التابع���ة للنائ���ب ا�شكن���در وت���وت الذي 
ر�شح في 2018 �شمن تحالف الفتح، في 

النتخابات المقبلة.
ان�شم���ام حرك���ة  ال���ى احتم���ال  ا�شاف���ة 
الع���راق الوطنية التابع���ة لكتائب المام 
عل���ي – احد ف�شائ���ل الح�شد- الى الفتح 

بعد ظهور النتائج.
وكذل���ك الم���ر مع تجم���ع رج���ال العراق 
التابع لآمر اللواء الثالث )مهمات خا�شة 
قوة ا�شد اآمرلي(، المن�شوية في الح�شد 

ال�شعب���ي، �شاك���ر التميم���ي )اب���و ت���راب 
التميمي(.

وت�شير عالقة بع����س ال�شخ�شيات، التي 
ت�ش���ارك ف���ي النتخابات، م���ع الفتح الى 
انها احزاب ظ���ل ومرتبطة مع التحالف، 
مثل حزب واثقون التابع لوزير الداخلية 
ال�شاب���ق يا�شي���ن اليا�ش���ري، المقرب من 
المجل����س العل���ى، وه���و اح���د مكونات 
الفتح، وحرك���ة اإنجاز التي ت�شارك لأول 
م���رة ف���ي النتخاب���ات، ويقوده���ا وزير 
الداخلية ال�شبق باقر �شولغ وهو احد 

قيادات المجل�س العلى.
ا�شاف���ة ال���ى م�شارك���ة 3 ن���واب لتحالف 
�شن���اء  وه���م  منف���رد،  ب�ش���كل  الفت���ح 

المو�شوي، ليلى فليح، ومنى الغرابي.
بالمقابل فان الفتح قد ي�شمن احد مقاعد 
ال�شبك  مقعد  وهو  جانبه،  "الكوتا" الى 
ف���ي المو�ش���ل، ال���ذي يتر�شح عن���ه وعد 
ق���دو القي���ادي ال�شابق لل���واء 30 التابع 
للح�ش���د. ويتك���ون تحال���ف الفت���ح من 6 
تي���ارات، ابرزه���ا منظمة ب���در، ع�شائب 
اهل الحق، والمجل�س العلى ال�شالمي، 
فيما ح�شل في انتخابات 2018 على 48 

مقعدًا.

عودة المن�سقين
ام���ا تحالف ق���وى الدولة، وه���و تحالف 
جديد ي�شارك لول مرة تحت هذا ال�شم، 
برئا�شة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، 

فيوؤ�شر وجود عدة اأحزاب مرتبطة به.
التحال���ف يق���وده اي�شا رئي����س الوزراء 
حيدر العب���ادي، والخير ي�شارك ائتالفه 
المع���روف "الن�ش���ر" ف���ي النتخاب���ات، 
وهو قد يك���ون اول اأذرع "قوى الدولة" 
خ���ارج  النتخاب���ات  تخو����س  الت���ي 
التحال���ف. كذل���ك يوؤ�ش���ر ارتب���اط حركة 
وعي الت���ي يقودها رئي�س مكتب الحكيم 
ال�شابق �شالح العرباوي، الذي يخو�س 
حزبه النتخابات خ���ارج تحالف القوى 
اي�شا. وكذل���ك المر مع القيادي ال�شابق 
في الحكمة ووزير الريا�شة ال�شابق عبد 
الح�شي���ن عبطان، وهو ي�شارك في حزب 
اقتدار وطن. ويعتق���د بالمقابل ان�شمام 
المكلف ال�شابق بت�شكيل الحكومة محمد 
توفي���ق عالوي الى التحالف، وهو يقود 

حزبا جديدا تحت ا�شم "واثقون".
كذل���ك الم���ر م���ع تجم���ع اهال���ي وا�شط، 
وه���و تجمع جديد يخو����س النتخابات 
لول م���رة، ويراأ�ش���ه القي���ادي ال�شاب���ق 
ف���ي الحكم���ة ومحاف���ظ وا�ش���ط محم���د 

المياحي.

 نحو 30 "حزب ظل" يتبع 3 حتالفات �شيعية بارزة 
جلمع االأ�شوات يف االنتخابات

يقودها وزراء ونواب حاليون 
و�سابقون وقادة ف�سائل 
م�سلحة

تتبع 3 تحالفات �سيعية 
بارزة نحو 30 حزبا وائتالفا 

في الظل، يت�سابقون في 
النتخابات البرلمانية التي 
�ستجري يوم الأحد المقبل.

ويقود احزاب الظل 
برلمانيون حاليون 

و�سابقون ووزراء في 
الحكومات ال�سابقة، يرجح 

ان�سمامهم الى التحالفات 
الكبيرة عقب اإعالن 

النتائج. كذلك يعتقد ان 
الع�سرات من المر�سحين 
الذين يخو�سون ال�سباق 
تحت يافطة "الم�ستقل" 

و"الفردي" يعملون لجمع 
ال�سوات للتحالفات 

الكبيرة.

مركز بحوث اأوروبي: نتائج االنتخابات لن تحقق اإ�شالحا لنظام 
�شيا�شي طالب به المحتجون

 المدى/ �سيف عبد اهلل

اأر�س جديدة 
وف���ي هذا ال�شدد، قال المتح���دث با�شم اأمانة مجل�س 
ال���وزراء حيدر مجيد ل�)الم���دى(، اإن "رئي�س مجل�س 
ال���وزراء م�شطف���ى الكاظم���ي، وج���ه بت�شكي���ل لجنة 
لالإ�ش���راف على عملي���ة تطوير مدين���ة ال�شدر، حيث 
با�ش���رت اللجن���ة وعق���دت العدي���د م���ن الجتماع���ات 
وو�شع���ت الخط���ط وال���روؤى وت���م اختي���ار الأر�س 
المخ�ش�شة وموقعها". واأ�شاف مجيد، اأن "المرحلة 
الحالي���ة ت�شه���د و�ش���ع الت�شامي���م م���ن قب���ل اإح���دى 
ال�شركات لل�شتراتيجية الر�شينة"، م�شتطردًا بالقول 
"�شيتم بعدها المبا�شرة بالإحالة اإلى اإحدى ال�شركات 
ال�شينية �شمن اتفاقية الإطار ال�شتراتيجي". واأ�شار 
اإل���ى اأن "الم�ش���روع يت�شمن 90 األ���ف وحدة �شكنية، 
و�شبك���ة طرق ومن�ش���اآت حيوي���ة متكامل���ة، وربطها 
مع المدن الأخرى"، موؤك���دًا اأن "الم�شروع �شي�شجع 
العملية العمرانية للمدن المج���اورة وت�شغيل اأيادي 
عامل���ة عديدة داخل المدين���ة". وتابع حديثه بالقول 
اإن "الم�شاح���ة الت���ي �شيق���ام عليها الم�ش���روع فارغة 
ولن توؤثر على �شكان مدينة ال�شدر حاليًا"، مبينًا اأنه 
"تم تق�شيم الم�شروع على مرحلتين". وب�شاأن ملف 
الإعمار ف���ي المحافظات، اأ�شار المتحدث با�شم اأمانة 
مجل�س ال���وزراء، اإل���ى اأن "محافظة ذي ق���ار �شهدت 
قب���ل اأيام حملة ل���م ت�شهدها محافظة من���ذ �شنوات"، 
كا�شفًا عن "انط���الق 102 م�شروعا في اآن واحد عبر 

اأق�شية ونواحي المحافظة".

حملة جديدة في مدينة ال�سدر
وف���ي المقاب���ل، ك�شف محاف���ظ بغ���داد محمد جابر 
العط���ا، عن انط���الق حمل���ة لتاأهيل ح���ي المنتظر، 

المنطقة التي عان���ت من نق�س الخدمات على مدار 
فترة طويلة.

وف���ي حديث���ه ل���� )الم���دى(، اأو�ش���ح اأن "محافظ���ة 
بغ���داد تعمل عل���ى توفير جمي���ع الخدمات لالحياء 
المحروم���ة، ل �شيم���ا مناطق �شرق���ي القناة والتي 

تدخل �شمن �شالحيات الحكومة المحلية".

الم�سروع ينطلق قريبًا
من جانبه، اأعلن مدي���ر بلدية مدينة ال�شدر الأولى 
ع���ادل ال�شاع���دي، عن ق���رب اكتمال تطوي���ر �شارع 

الفالح بموا�شفات عالمية.
ال�شاعدي وفي حدي���ث ل� )المدى(، قال اإن "تطوير 
ال�شارع �شي�شهد اإ�شاف���ة النخيل وجزرات و�شطية 

و�شاحات لوقوف ال�شيارات".
واأ�شاف اأن "تمويل تطوير �شارع الفالح من اأمانة 
بغ���داد"، مبين���ًا اأن "عملي���ة تطوير واإعم���ار مدينة 

ال�شدر �شيكون قريبًا".
وف���ي بي���ان �شاب���ق، اأك���د الأمي���ن الع���ام لمجل����س 
ال���وزراء حمي���د نعيم الغ���زي، اأن م�ش���روع تطوير 
واإعم���ار مدين���ة ال�ش���در �شيكون انطالق���ة حقيقية 

للتطور الح�شري لمدينة بغداد.
قب���ل  م���ن  حقيقي���ة  اإرادة  "وج���ود  اإل���ى  واأ�ش���ار 
الحكوم���ة العراقي���ة، وبتوجيه مبا�ش���ر من رئي�س 
مجل����س ال���وزراء م�شطف���ى الكاظم���ي، للمبا�شرة 

بالم�شروع".
يذك���ر اأن اأمي���ن بغ���داد، عالء مع���ن دع���ا ال�شركات 
للم�شارك���ة  والرائ���دة  المتخ�ش�ش���ة  الأردني���ة 
والعراقي���ة  العربي���ة  ال�ش���ركات  م���ع  والتناف����س 
الأخ���رى في تنفي���ذ م�شاريع نه�شة بغ���داد، م�شيرًا 
اإل���ى اإحال���ة اأكب���ر عق���د ا�شتثم���اري اإل���ى �شركتين 

اإماراتية واأردنية.

تفا�شيل اإعمار مدينة ال�شدر: 
تخ�شي�ض اأر�ض جديدة

ك�سفت المانة العامة لمجل�س الوزراء، عن تخ�سي�س 
ار�س جديدة لت�سييد م�ساريع اعمار مدينة ال�سدر 

عليها، فيما اأكد محافظة بغداد انطالق حمالت 
لعمار البنى التحتية في المنطقة.
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CNOOC Iraq LTD
�سركة �سينوك العراق املحدودة 

�سركة غاز ال�سمال )�ش.ع(
اإعالن املناق�سة املرقمة )13 - 2021( الإعالن الأول

جتهيز �سيارة كرين حمولة 50 طن 
طلبية ال�سراء املرقمة 692/ 2021

�سمن تخ�سي�سات املوازنة الت�سغيلية ل�سنة / 2021
تبويب امل�سروع ح/ 113

تعلن شركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة 
بـ )جتهيز سيارة كرين حمولة 50 طن( وحسب الشروط واملواصفات 
ــركات التي تتوفر فيها شروط  املذكورة في اصل الطلب. فعلى الش
ــركة الكائن على طريق  ــاركة مراجعة امانة الصندوق في الش املش
ــروط واملواصفات مطبوعة على  كركوك / بيجي للحصول على الش
قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )300000( فقط ثالثمائة ألف دينار عراقي 
ــيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم  غير قابل للرد. وس
ــقط حق  التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويس
ــة وتقدم العطاءات  ــن احلضور في االعتراض بقرار اللجن املتخلف م
ــركة علماً ان  ــتعالمات الش ــي صندوق العطاءات واملوجود في اس ف
ــق 2021/10/17 وإذا صادف  ــد( املواف ــة يوم )االح ــخ غلق املناقص تاري
ــذي يليه ويتحمل من حتال عليه  ــمية فيؤجل الى اليوم ال عطلة رس
ــة التخمينية تقدر مببلغ  ــة دفع أجور اإلعالن علماً ان الكلف املناقص
)825000000( ثمامنائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي وسيتم 
عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في 
ــق 2021/10/12 وبحضور  ــرة من يوم )الثالثاء( املواف ــاعة العاش الس

اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا. 
معاون املدير العام 

مالحظة: 
ــركتنا website: www.ngc.oil.gov.iq على  1- ميكنكم االطالع على موقع ش

مواقع التواصل االجتماعي.
2- ميكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعياً. 



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

لّعله����ا م�صادفة ن����ادرة يف تاريخ كرة القدم 
العراقي����ة و�ص����قيقتها اللبناني����ة، اأن يلتقيا 
يف منا�ص����بتني تف�ص����ل بينهما ال�صاعات مع 
اخت����اف اأهمية وطبيع����ة اللقاءين، فالأول 
يواجه فيه اأ�ص����ود الرافدي����ن منتخب لبنان 
بال�ص����اعة اخلام�ص����ة والن�صف م�ص����اء يوم 
غ����د اخلمي�����س يف ملع����ب خليف����ة ال����دويل 
�صم����ن  الدوح����ة،  القطري����ة  بالعا�صم����ة 
يف  احلا�ص����م  الثال����ث  ال����دور  ت�صفي����ات 
املجموعة الآ�صيوي����ة الأوىل ملونديال قطر 
2022، وبعده ب����� 24 �صاعة يلعب منتخبنا 
الأوملب����ي م����ع نظ����ره اللبن����اين بال�صاع����ة 
م�ص����اء اجلمع����ة  م����ن  التا�صع����ة والن�ص����ف 
يف ملع����ب الأم����ر حمم����د ب����ن فه����د مبدينة 
الدم����ام �صم����ن اجلول����ة الثالث����ة والأخرة 
للمجموع����ة الثاني����ة لبطول����ة غ����رب اآ�صي����ا 
الثاني����ة للمنتخب����ات حتت 23 عام����ًا، التي 
ت�صّيفه����ا ال�صعودية حتى الث����اين ع�صر من 
ت�صرين الأول اجلاري، مع الإ�صارة اىل اأن 
منتخبنا الأوملبي �صيخو�س مباراته اليوم 

بالتوقيت نف�صه اأمام الإمارات.   
ولأهمي����ة لق����اء الوطني بدرج����ة كبرة عن 
الأوملب����ي، وم����ا ي�صّكل����ه م����ن انعطاف����ة لن����ا 
وللبناني����ني يف حتدي����د م�ص����ار حظوظن����ا 
�صم����ن املجموع����ة الأوىل وحتقي����ق ه����دف 
احل�ص����ول عل����ى تذك����رة املوندي����ال، ف�صًا 
اإحب����اط  عّم����ا تعي�ص����ه كرتن����ا حقيق����ة م����ن 
قّو�����س ثق����ة اجلماه����ر باعب����ي املنتخ����ب 
بع����د اخل�صارة اأم����ام اإيران بثاث����ة اهداف 
نظيفة يف اجلولة الثانية )الثاثاء ال�صابع 
م����ن اأيل����ول 2021( �صّيفت )امل����دى( ثاثة 
م����ن املهتّم����ني يف ال�ص����اأن الك����روي ليبّينوا 
وجه����ات نظرهم اأزاء ا�صتحق����اق كرتنا يف 
ت�صفي����ات املونديال وغ����رب اآ�صيا وحتديد 
املعّوق����ات الت����ي تق����ف يف طري����ق ا�صتقرار 
الأداء وتق����دمي العرو�����س امل�صّجع����ة عل����ى 
الذه����اب لأبع����د نقطة من م�ص����روع الجناز 

يف م�صابقتي الفيفا وغرب اآ�صيا.

اال�صتعداد واال�صتقرار
جن����م املنتخب����ات الوطني����ة ال�صاب����ق �صمر 
كاظ����م، اأكد اأن مباريات ال����دور احلا�صم من 
ت�صفي����ات كاأ�����س العامل يف جمي����ع القارات 
تعتم����د على ا�صتع����داد الفري����ق وا�صتقراره 
وخلّوه من امل�صاكل ودخوله يف مع�صكراته 
ت�صتك�ص����ف ق����درات اجلمي����ع، م����ع خو�����س 
مباريات جتريبية نوعي����ة، لكن مع الأ�صف 
منتخبن����ا مل ين����ل فر�ص����ة اللع����ب م����ع فرق 
قوية، ومدّربه ديك اأدفوكات مل ي�صتقّر على 

ت�صكيل ثابت حتى الآن".
التدري����ب،  يف  عمل����ي  :"ط����وال  واأ�ص����اف 
اأتف����اَءل بلق����اءات املنتخب الوطن����ي عندما 
يو�ص����ع يف زاوي����ة حرج����ة م����ن ت�صفي����ات 
�صر�صة كه����ذه، ودعوتي لاعبني اجلاهزين 
اأمث����ال اأمين ح�صني الذي يقّدم الأداء املمّيز 
يف ال����دوري القط����ري وكذل����ك عل����ي فائ����ز 
املتاأّلق يف الدوري الكويتي، وحممد قا�صم 
و�صري����ف عبدالكاظ����م وحمم����د عل����ي عبود 
واأمر العماري واأجمد عطوان، اأن يبذلوا 
اأق�ص����ى اجلهود، اأما اأدف����وكات فر�صالتي له 
اأن مين����ح الثق����ة لاع����ب اجلاهز بعي����دًا عن 

ا�صمه وتاريخه".
وب����نّي �صم����ر :"اأن التوّقف عن����د اخل�صارة 
اأمام اإيران، ونزع الثقة عن اأ�صود الرافدين 
ورف����ع �صع����ار )ه����ذا املنتخ����ب ل ميثلن����ي( 

اأم����ر غ����ر �صحي����ح، فالفري����ق مل يوّفق يف 
مباراة واحدة، بعك�����س �صابقتها مع كوريا 
اجلنوبي����ة، اأغل����ب املتابع����ني اأك����دوا اأّنن����ا 
من�صي نحو انت����زاع تذك����رة التاأهل بعدما 
خطفن����ا نقطة م����ن م�صّيفنا، ونح����ن اعتدنا 
اجلماه����ر..  م�صاع����ر  يف  التباي����ن  ه����ذا 

وحتليلها وتقييمها".
وق����ال ع����ن حظوظنا اأمام لبن����ان :"ل ميكن 
مقارن����ة الفري����ق اللبناين مع ق����وة الفريق 
الإي����راين، لكن����ه ي�ص����رك معن����ا يف طموح 
اخلا�����س م����ن البق����اء بنقط����ة واح����دة من 
مبارات����ني، وهي ل ت�صّج����ع على ال�صتمرار 
يف املناف�صة ما مل يتم ا�صافة �صت نقاط من 
جولتي اخلمي�س والثاث����اء املقبل، لتكون 
كنة للتحفيز واملثابرة". لدينا �صبع نقط ممُ
وب�ص����اأن م�ص����ر املنتخ����ب الأوملب����ي، ق����ال 
:"اآم����ل اأن يك����ون مب�صت����وى التح����ّدي يف 
حتقيق نتائج توؤّهل����ه لنيل �صرف "الرديف 
احلقيقي" للمنتخب الأول، ووجود املدرب 
الت�صيك����ي مرو�ص����اف �صوك����وب املمُطالب 
ه����و الآخ����ر بالنج����اح لي�صتم����ّر يف مهّمته، 
طط  يمُدعم ثقة الاعبني اأمام بقية الفرق بخمُ

جدي����دة تقّربه����م من لق����ب البطول����ة الثانية 
الت����ي اأثن����ي على جه����ود احتاد غ����رب اآ�صيا 
لك����رة الق����دم يف تنظيمه����ا مل�صلح����ة قاعدة 

الكرة العربية".

الفوز ال�صعب
وب����دوره، ق����ال حام����د كاظ����م مزع����ل مدرب 
حّرا�س مرمى فريق اأربيل، اأن فر�صة الفوز 
عل����ى منتخب لبنان �صتكون �صعبة ا�صتنادًا 
اىل الظ����روف الت����ي واجه����ت منتخبنا بعد 
تعّثه املبّكر يف م�صوار الت�صفيات، وناأمل 
ا�صتفادته م����ن الأخطاء مثلما اأمتّنى ليكون 

يف املوعد ويمُ�صعد اجلمهور.
واأع����رب حام����د عن قلقه م����ن دقائ����ق اللقاء 
اأمام لبنان كونها �صتحفل بالندّية والإثارة 
نظرًا لقوة الفري����ق ال�صقيق املتطّور ب�صكل 
لفت يف ال�صنني الأخ����رة، بدليل خ�صارته 
م����ع كوريا اجلنوبية )0-1( بالدقيقة )60( 
يف ملعبها، ومبادلته����ا الهجمات وال�صغط 
للكوري����ني  ال�صم����اح  دون  م����ن  املتن����اوب 
بال�صتح����واذ الدائ����م عل����ى الك����رة، وهو ما 

ب مهّمة لعبينا غدًا". يمُ�صعِّ

واأردف :"اأراه����ن عل����ى ثق����ة احلار�����س فهد 
طالب بنف�ص����ه ومب�صوؤوليت����ه يف املحافظة 
عل����ى اأمان����ة ال�صب����اك التي اأنيط����ت له عقب 
تعّر�����س احلار�����س ج����ال ح�ص����ن لا�صابة 
وابتع����اده املوؤق����ت، فاعتم����اد فه����د كحار�س 
اأ�صا�ص����ي يف مبارات����ي كوري����ا اجلنوبي����ة 
واإيران منحه ق����ّوة كبرة للذود عن مرماه 
ب�صجاع����ة كالت����ي نعرفها عن����ه يف الدوري، 
ر ب�صالته يف الدوحة �صيمُبّدد كل  واإذا ما ك����رَّ

املخاوف وي�صعرنا بالطمئنان التام".
واأك����د حام����د :"اإن ت����دارك الو�ص����ع احلرج 
حلرا�ص����ة مرمى املنتخب بعد اإ�صابة جال، 
يع����ود اىل التعام����ل الذكي من قب����ل املدرب 
اأحم����د جا�صم ال����ذي اأعده مثل����ي الأعلى يف 
التدريب، حيث ا�صهم بخربته املعروفة يف 
تاأهي����ل فهد خال م����ّدة زمنية ق�صرة وهي 

ميزة حت�صب له".
الك����رات  فه����د  :"ار�ص����ال  اأن  اىل  واأ�ص����ار 
الطويل����ة اىل املهاج����م لي�صت حال����ة �صلبية 
كم����ا يراه����ا البع�����س، فالتكتي����ك املمُّتبع من 
قب����ل امل����درب اأدف����وكات ومب�ص����ورة جا�صم 
يمُحّت����م عل����ى احلار�����س اللت����زام بتنفي����ذه 

خا�ص����ة عندم����ا يك����ون الاع����ب امل�صتلم يف 
مكان )1×1( ي�صاع����ده على �صناعة هجمة 
ع����ن  الفري����ق  يعج����ز  واأحيان����ًا  �صريح����ة، 
الو�صول اىل منطقة دفاع املناف�س، لكن من 
ك����رة طويلة واحدة ي�صتطي����ع تهديد مرماه 

وت�صجيل الهدف اي�صًا".
ومتّنى حامد التوفيق ملدرب حّرا�س مرمى 
املنتخ����ب الأوملبي اإبراهي����م �صامل يف �صقل 
موهبة احلرا�س ال�صباب الذين ا�صطحبهم 
اىل ال�صعودي����ة، فهم خ����ر البمُدلء للحّرا�س 
الكب����ار، فمهم����ا كان����ت نتائ����ج الفري����ق يف 
بطول����ة غرب اآ�صيا اجلاري����ة يجب اأن يمُدعم 
وتوفر له كل مقّوم����ات الإعداد للدخول يف 
ت�صفي����ات كاأ�س اآ�صيا حت����ت 23 عامًا باآمال 

عري�صة".

ا�صتعانة غري مدرو�صة
راف����ق  الريا�ص����ي  ال�صحف����ي  ي����رى  فيم����ا 
اأفق����د  ال����ذي  الكب����ر  اخلط����اأ  اأن  العقاب����ي 
منتخبن����ا الوطني توازن����ه يف هذه املرحلة 
ال�صلوفين����ي  امل����درب  اإبع����اد  ه����و  بال����ذات 
�صريت�صك����و كاتانيت�س يف وق����ت حرج جدًا 

ل يمُ�صعف لعبينا للتاأقلم مع مدرب جديد.
وق����ال العقابي يف ات�صال هاتفي من مدينة 
�صي����دين الأ�صرالي����ة "ل�ص����ت مبداف����ٍع ع����ن 
كاتانيت�����س ال����ذي كان����ت اإقالت����ه �صروري����ة 
بعد اخلروج م����ن بطولة كاأ�س اآ�صيا 2019 
الت����ي اأقيم����ت يف الإم����ارات ك����ون الفري����ق 
ق����ّدم م�صتوي����ات متذبذب����ة، وارتكب بع�س 
الأخطاء اأمام قط����ر يف مباراة الإق�صاء من 
م����ن النهائي، وجاءت عملية اإبعاده  الدور ثمُ
وال�صتعان����ة بامل����درب العامل����ي الهولن����دي 
دي����ك اأدف����وكات ب�ص����كل غ����ر مدرو�س ويف 
زمن ق�صر ج����دًا لن يتمّكن الرجل من عمل 

الفارق اإل بعد مرور فرة منا�صبة".
ويرى العقابي "بعيدًا عن نتائج املباراتني 
ال�صابقت����ني، والنقطة الوحيدة التي ح�صل 
عليه����ا املنتخ����ب من تعادل م����ع )ال�صم�صون 
الك����وري( وخ�ص����ارة مري����رة اأم����ام اإيران، 
الظ����رف  ه����ذا  يف  الفري����ق  دع����م  يتوّج����ب 
ال�صعب، فالتعوي�س مكن يف حالة الفوز 
على لبنان والإم����ارات، والفريق قادر على 
هزمي����ة لبنان حت����ى مع وج����ود العديد من 
اإ�صماعي����ل  �صرغ����ام  كاإ�صاب����ة  الغياب����ات، 
و�صعد ناط����ق وريبني �صولق����ا ومهند علي 
وعدم تواجد القائد اأحم����د اإبراهيم ب�صبب 
تراك����م البطاق����ات  واإبعاد فران�����س بطر�س 
وج�ص����ن مرام وال�صتعانة بخدمات همام 

طارق وكرار عامر واأحمد فا�صل".
"الفري����ق اللبن����اين يع����اين  ولف����ت اىل اأن 
غياب ح�ص����ن �صعيتو ونور من�صور وهال 
احلل����وة عل����ى الرغم م����ن ا�صتعان����ة  مدرب 
الفري����ق الت�صيك����ي اإيف����ان ها�صي����ك ببع�س 
املحرف����ني اأمث����ال روب����ر ملك����ي وبا�ص����ل 
ج����رادي وج����وان العم����ري وربي����ع عطايا 
وهادي غندور، لهذا يجب اأّل يغفل لعبونا 
مراقب����ة اأه����م مفاتيح����ه، وتعطي����ل حم����ور 

�صناعة هجماته يف منطقة الو�صط".
وخت����م العقاب����ي "اأما بخ�صو�����س منتخبنا 
الأوملب����ي ال����ذي تنتظ����ره الي����وم الأربع����اء 
الإمارات����ي،  نظ����ره  م����ع  مهّم����ة  مب����اراة 
فاأح�ص����ن الت�صيك����ي �صوك����وب اإع����داده بعد 
م����ّدة حت�صر جّي����دة يف مع�صكرات كرباء 
وتركيا والإمارات، وا�صتهاله بطولة غرب 
اآ�صيا بفوز �صهل على املنتخب الفل�صطيني، 
ل����ذا ل خوف علي����ه، و�صيم�صي اىل الأدوار 

الأخرى بثقة كبرة".
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 رعد العراقي
بإختصار ديمقراطي

منذ خ�صارة املنتخب الوطني اأمام نظره الإيراين يف اجلولة 
الثاني���ة م���ن الت�صفي���ات النهائية املوؤهل���ة اىل نهائي���ات كاأ�س 
الع���امل 2022 واحتاد الكرة اجلديد ال���ذي حالة حي�س بي�س 
بع���د اأن ت�صّل���م اأول ملف �صاخن م���ن الهيئ���ة التطبيعية يحمل 
اآم���ال واأمنيات ال�صارع الكروي الذي تعّر����س اإىل هّزة عنيفة 

نتيجة تلك اخل�صارة.
ما يث���ر القلق حقًا اأّن موجة الغ�صب وانهي���ار الثقة باإمكانية 
لعب���ي املنتخ���ب الوطن���ي وقدرتهم عل���ى جم���اراة املنتخبات 
املناف�ص���ة يف املجموع���ة اأخذت مدي���ات غر معت���ادة ا�صتخدم 
بها كل اأنواع النتق���اد املو�صوعي وغر املو�صوعي وتعّددت 
اأ�صالي���ب النتقا����س التي و�صل���ت حتى ال�صته���زاء، بل ذهب 

البع�س اىل اإعان احلداد على الكرة العراقية!
امل�صاأل���ة كانت حتتاج اإىل قليٍل من ال�ص���رب، وكثٍر من الروؤية 
املنطقية لظ���روف اإعداد املنتخب التي م���ّرت مبراحل ع�صرة 
ب���دءًا م���ن تاأّخ���ر ت�صمية امل���دّرب اجلديد، م���رورًا ب�صيق فرة 
الإعداد والتحدّيات التي واجهت الكادر التدريبي يف املجازفة 
بعملي���ة �صخ دم���اء جديدة واإبع���اد بع�س العنا�ص���ر التي متّر 
بحال���ة تراجع فّني وبدين، كل تلك العوامل اإ�صافة اىل وجود 
طمِئنة حتى يف فرة ت���ويّل كاتانيت�س مهّمة  موؤ�ّص���رات غ���ر ممُ
القي���ادة براجع اخلّط البياين للم�صت���وى العام كّلها �صاهمت 
يف  تذب���ذب الأداء ب���ني م���ا قّدم���ه املنتخب من اأ�صل���وب دفاعي 
بح���ت اأمام كوري���ا اجلنوبية وبني حماولة النفت���اح والتقّدم 
قلي���ًا اأمام املنتخب الإيراين ما كّلفه فقدان ثاث نقاط وك�صف 

عن وجود �صعف يف منطقة العمليات والهجوم.
ه���ذه احلقيق���ة كان���ت تتطّل���ب م���ن اجلمي���ع الوق���وف عندها 
للتخفي���ف من حّدة الهجوم الإعام���ي واملحافظة على م�صاحة 
الثقة واحلد من النفع���الت، والجتاه نحو طرح احللول من 
دون ت�صّن���ج اأو جتريح، والتم�ّصك بالأمل، والنظر اىل ت�صميد 
اجلراح بهدوء، وبّث جرع���ات التحفيز للتعوي�س، خا�صة اأن 
امل�صوار لزال طويًا واإن نظام املجموعات ميكن اأن تتحّكم به 
نتائج املنتخبات الأخرى، بدًل من رفع الراية البي�صاء ونحن 

يف بداية امل�صوار! 
تل���ك الأج���واء املت�صّنج���ة اأربكت املوق���ف، ودفع���ت بالحتاد 
للبح���ث عن  خم���رج ميكن اأن يمُلملم اجل���راح وي�صتنه�س ِهَمم 
الاعب���ني والكادر التدريب���ي عرب تغيرات �صكلي���ة ت�صتهدف 
م�صاح���ة الرّدد والقلق والنهي���ار النف�صي الذي �صرب اأركان 
اأ�ص���ود الرافدي���ن ع���رب ا�صن���اد مهم���ة ال�ص���راف عل���ى الفريق  
ة وهو يعلم جّيدًا  للنج���م يون�س حممود الذي له مكان���ة خا�صّ
بخربت���ه امليداني���ة مواِط���ن ال�صع���ف وم�صال���ك الو�صول اىل 
اأف���كار وهواج����س الاعب���ني وخا�ص���ة اأن اأغلبه���م ق���د رافقهم 
كاع���ب ولدي���ه دراي���ة كامل���ة ب�صخ�صّيته���م وكيفي���ة التعامل 
معهم مل�صاعدتهم يف ا�صتع���ادة الثقة بالنف�س واإظهار قدراتهم 

احلقيقية يف امليدان.
غ���دًا ..�صيواجه اأ�صود الرافدين منتخ���ب لبنان ال�صقيق ويكاد 
املنتخبان يواجه���ان ذات الظروف، وميتل���كان نف�س الر�صيد 
من النق���اط، وقد تكون املب���اراة مف�صلّي���ة وح�ّصا�صة للطرفني 
يف حتديد م�صرته���م القادمة، وبالتاأكيد ف���اإن تخّطي احلاجز 
النف�ص���ي والثب���ات والتعام���ل باحرافي���ة �صتك���ون عنا�ص���ر 
م�صاعدة لتحقيق الفوز ورمّبا تطغى حتى على اجلانب الفني، 
وه���و ما يج���ب اأن يدركه الكادر الفني  لإيج���اد توليفة جاهزة 
بدني���ًا وذهنيًا وق���ادرة على تعوي����س بع�س الغياب���ات املهّمة 
للعنا�ص���ر الأ�صا�صية  قب���ل اأن ي�صتمع مل�ص���ورة م�صرف الفريق 
وال���كادر الوطني امل�صاع���د يف فهم �صخ�صي���ة الاعب العراقي 
وكيفي���ة ا�صتثارة طاقته الإبداعي���ة من خال التحفيز  وتفعيل 
جرع���ات الثق���ة التي �صتك���ون اأحد اأ�ص���رار ا�صتع���ادة الاعبني 

م�صتوياتهم الفنية وفر�س �صيطرتهم على جمريات املباراة.
ل خي���ار اإل النت�ص���ار.. �صع���ار �صرنفع���ه ونحن نث���ق باأ�صود 
الرافدين باأنهم �صيكونون على املوعد، وميحون ب�صرعة كبوة 
املب���اراة ال�صابقة، ويدرك���ون اأي�صًا اأن تخّط���ي حاجز لبنان ل 
يعن���ي فقط احل�صول على ثاث نق���اط، بل اأنه �صيكون مبثابة 
الدخ���ول للمناف�ص���ة م���ن جديد، وبداي���ة ا�صتع���ادة ال�صخ�صية 
احلقيقي���ة للكرة العراقية، واإنقاذ كب���ر جليل كروي قد يكون 
م�صره معّلقًا مبا يقّدمه الاعبون داخل امليدان من عطاٍء وما 

توؤول اليه نتيجة املباراة!

ال خيار اإال االنت�صار

غداً ..�صيواجه اأ�صود الرافدين منتخب 
لبنان ال�صقيق ويكاد المنتخبان يواجهان 

ذات الظروف، ويمتلكان نف�ض الر�صيد 
من النقاط، وقد تكون المباراة مف�صلّية 

وح�ّصا�صة للطرفين في تحديد م�صيرتهم 
القادمة..

االأوملبي والوطني مبواجهة اللبنانيني خالل 24 �صاعة!

 بغداد / املدى 

عق���د الكاب���ن رع���د حم���ودي رئي����س اللجنة 
الأوملبية الوطنية العراقية اإجتماعًا تداوليًا 
ّر�س ملناق�صة م�صاركة العراق بدورة الألعاب  كمُ
الآ�صيوية لل�صالت والتي من املوؤمل اإنطاق 
فّعالياته���ا يف العا�صم���ة التاياندية بانكوك 

يف �صهر اآذار من العام املقبل.
وح�ص���ر الجتم���اع حي���در اجلميل���ي النائب 
الث���اين لرئي�س اللجن���ة الأوملبي���ة، والنائب 
الثال���ث الدكتور اأحمد حن���ون والأمني العام 
هيث���م عبد احلمي���د، اإ�صاف���ة لرئي����س احتاد 
الكي���ك بوك�صينغ قا�ص���م الوا�صطي، ورئي�س 
اإحت���اد امل���واي ت���اي م�صطف���ى جب���ار عل���ك، 
ورئي�س احتاد اجلوجي�صتو خمل�س ح�صن، 
ورئي����س احتاد التجذي���ف عبدال�صام خلف، 
وزياد �صامل نائب رئي�س جلنة ال�صالت يف 

احتاد كرة القدم.
واأكد حمودي على اأن تكون م�صاركة العراق 

يف ال���دورة املقبلة نوعي���ة ل كّمية ومعيارها 
اأو  اأن يحّقق���ه الريا�صي���ون  ه���و م���ا ميك���ن 
املنتخب���ات م���ن نتائ���ج واأرق���ام باملقارنة مع 
مناف�صيهم الآ�صيويني.وا�صتمع حمودي اىل 
روؤى ومقرحات ومتطّلبات الحتادات التي 
ف ونتائ���ج جيدة باإذن  �صرِّ تعّهدت بظه���ور ممُ
الله.وي�ص���ارك العراق يف ال���دورة الآ�صيوية 
بوك�صين���غ،  )الكي���ك  بفعالي���ات  لل�ص���الت 
ت���اي، واجلوجي�صت���و، والتجذيف  واملواي 

وكرة القدم لل�صالت(.
و�صب���ق اأن اأعلن املجل����س الأوملبي الآ�صيوي 
عن تاأجيل دورة الألعاب الآ�صيوية لل�صالت 
التي كانت مق���ّررة يف بانكوك وت�صونبوري 
م���ن 10  لتق���ام   ، اأي���ار 2021  بتايان���د 21 
اإذار 2022، وع���زا ذل���ك اىل قي���ود  اإىل 20 
ال�صفر والربوتوك���ولت ال�صحية يف جميع 
اأنح���اء الق���ارة اح���رازًا من وب���اء كورونا ، 
وبنّي الآ�صي���وي اأنه اأتخذ ق���راره بعد نقا�ٍس 
عمي���ق م���ع اللجن���ة الأوملبي���ة التاياندي���ة، 

ال�صي���اق  لل���دورة.ويف  املنظم���ة  واللجن���ة 
ال�صع���ب يف  قاع���ة  اأختتم���ت يف  الأوملب���ي، 
الع���راق  اأندي���ة  بطول���ة  بغ���داد،  العا�صم���ة 
بالكيوكو�صنكاي بح�صور اإياد جنف النائب 
الأول لرئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة الوطني���ة.

وق���ال عم���ار عدن���ان وهي���ب رئي����س احت���اد 
اأن 26٥ لعب���ًا مّثل���وا 32  الكيوكو�صن���كاي 
ناديًا م���ن خمتلف حمافظات الب���اد �صاركوا 
يف مناف�ص���ات البطول���ة الت���ي ك�صف���ت ع���ن 
مواه���ب جديدة �صيكون لها �صاأنها يف الدفاع 

ع���ن منتخبنا الوطن���ي خال امله���ام الدولية 
الأندي���ة  "ا�صتع���دادات  اأن  املقبلة.واأ�ص���اف 
كانت متوافقة مع ق���ّوة البطولة وهي جتمع 
اأف�ص���ل املتناف�ص���ني الذي���ن مت اإعداده���م على 
اأي���دي مدّربني بذلوا جهودًا كب���رة من اأجل 
حتقيق نتائج جّيدة تمُكلِّل براجمهم التدريبية 
بالنجاح يف خت���ام مراحل التح�صر".وذكر 
عم���ار اأن "نادي اآليات ال�صرط���ة ظفر باملركز 
الأول يف البطول���ة، فيما حّل ن���ادي �صامراء 
ثاني���ًا، ت���اركًا املرك���ز الثالث لن���ادي احل�صد، 

والثالث مكّرر لنادي ال�صحة والبيئة".
وخت���م قائ���ًا :"يعتمد احت���اد اللعب���ة نتائج 
البطول���ة لختي���ار بع�س الاعب���ني املوؤهلني 
لتمثي���ل املنتخب الوطن���ي يف ال�صتحقاقات 
اخلارجي���ة املقبلة، وتنتظرن���ا م�صاركة مهمة 
منت�ص���ف  الدولي���ة  هولن���دا  بطولت���ي  يف 
ت�صرين الثاين املقب���ل، وكذلك بطولة العرب 
التي �صتجري يف لبنان منت�صف �صهر كانون 

الأول املقبل".

اختتام مناف�صات بطولة الكيوكو�صنكاي

االأوملبية تناق�ش ا�صتعداد 5 احتادات الآ�صيوية ال�صاالت
 متابعة باملدى

تع���ادل  ب�ص���اأن  احلدي���ث  يتوا�ص���ل 
مان�ص�ص���ر يونايتد الأخر يف م�صابقة 
ال���دوري الإنكليزي، ح���ني فقد نقطتني 
اأمام اإيفرتون، �صمن مناف�صات اجلولة 

ال�صابعة من الربميرليغ.
يف  رونال���دو  كري�صتيان���و  و�ص���ارك 
الدقيقة 33 من املباراة حيث بداأ اللقاء 
اأم���ام اإيفرت���ون من عل���ى دّك���ة البدلء، 
بع���د اأن �صّرح مدربه الرنويجي، اأويل 
جون���ار �صول�صاي���ر باأن���ه مل يع���د �صابًا 

ليلعب كل يومني.
مي���ل"  "دايل���ي  �صحيف���ة  ونقل���ت 
ال�ص���ر  ت�صريح���ات  الربيطاني���ة، 
األيك����س فرغ�صون، م���درب مان�ص�صر 
يونايت���د التاريخ���ي، وال���ذي دّرب كًا 
من �صول�صاير ورونالدو �صابقًا اأكد فيه 
"م���ن اخلطاأ اأن يجل����س رونالدو على 

دكة الب���دلء م���ادام قادرًا عل���ى اللعب، 
وعلى �صول�صاي���ر دائمًا اأن يبداأ باأف�صل 

الاعبني".
وب���رر �صول�صكاي���ر ق���راره باأن���ه يري���د 
حماي���ة رونالدو، الذي بلغ عامه ال�36، 
وخا����س مب���اراة كامل���ة اأم���ام فياريال 
الإ�صب���اين الأربع���اء املا�صي يف دوري 

الأبطال.
فيما عّلق رونالدو "اإن فرغ�صون الذي 
اأختارين م���ن فريق �صبورتنج ل�صبونة 
يف �صن 18 عامًا عام 2003، لعب دورًا 

كبرًا يف عودتي اإىل اأولد ترافورد.
ويتقاب���ل يونايت���د ال���ذي ميل���ك اأرب���ع 
ع�ص���رة نقط���ة م���ن �صب���ع مباري���ات يف 
ال���دوري مع لي�صر �صيتي يف ال�صاد�س 
ع�ص���ر م���ن ت�صري���ن الأول اجل���اري يف 
ملعب كينغ باور �صمن اجلولة الثامنة 
من بطولة الدوري املمتاز بعد التوقف 

الدويل.

فريغ�صون: رونالدو ال يجل�ش 
على دّكة البدالء!

حامد كاظم رافق العقابي �سمري كاظم



مع تناق�ص الوقت المتبقي الإجراء االنتخابات 
البرلمانية "المبكرة" في 10/ 10/ 2021، ت�شتد النزعة 

ال�شعبوية في الخطاب الر�شمي والحزبي والدولي 
)بعثة االأمم المتحدة وحكومات غربية( بالترويج 

لهذه االنتخابات بو�شفها لحظة "مف�شلية" لو�شع البالد 
على عربة "االإ�شالح"، �شمن اإطار الخلط الديماجوجي 

المتعمد للمطابقة بين مفهومي االنتخابات 
والديمقراطية. وتترافق هذه النزعة ال�شعبوية 

-الم�شيطرة على العقل ال�شيا�شي المنظومي الحاكم- مع 
تفكير رغبوي �شاذج، واأوهام "مريحة" باإمكانية التحكم 

باالأحداث القادمة، واإنكار مفزع للغ�شب االأخالقي 
والياأ�ص العدمي الكامنين في اأعماق المجتمع.

لطامل����ا كان ال�س�����ؤال الأك����ر اإحلاحًا يف ظ����روف انتقالية 
كظ����روف الع����راق ه�: متى ميك����ن لالنتخاب����ات اأن تك�ن 
و�سيلة لإعادة بناء اخلريطة ال�سيا�سية مبا يقلل الحتقان 
املجتمعي ويزيد فر�ص ال�سلم الأهلي عرب متثيٍل �سيا�سي 
متج����دد يعي����د ت�زيع احلق�����ق الجتماعي����ة املنتهكة على 
نح����ٍ� اأق����ل ُغبن����ًا؟ وباملقابل، مت����ى ميكن لالنتخاب����ات اأن 
ت�سب����ح – بنتائجه����ا الفعلي����ة ل الرقمي����ة- عبئ����ًا جديدًا/ 
قدمي����ًا ي�ساف اإىل عربة الب����الد املحّملة �سلف����ًا بكل اأن�اع 
الآلم واملظ����امل والأزم����ات؟ ومبعن����ى اأكر تركي����زًا، متى 
ت�سب����ح النتخاب����ات و�سيل����ة دميقراطي����ة ناجع����ة لإيجاد 
مناف����ذ عملي����ة لتالقح الق����دمي باجلديد عل����ى درب التط�ر 
ال�سيا�س����ي ال�سلمي؟ ومتى ُي����راد من النتخابات اأن تك�ن 
اأداة "جتميلية" لرتميٍم م�ؤقت ل�"�س����رعية" النظام القدمي 

فح�سب؟ 
اأفه����ُم التط�����ر/ النتق����ال ال�سيا�س����ي )�س����لميًا دميقراطيًا 
كان اأم ا�س����تثنائيًا ث�ريًا( يف كل ع�س����ر ويف بلد، على انه 
اإع����ادة ت�زيع الق�ة ال�سيا�س����ية يف املجتمع والدولة وفق 
معطياٍت اقت�سادية- ثقافية م�ستجدة )اأي وفق ديناميات 
ال�س����راع الطبقي بح�ا�س����نه اليدي�ل�جية واله�ياتية( 
ت�س����مح بزح����ف الأكري����ة ال�س����كانية اإىل م�س����افة اأق����رب 
م����ن ثروات بالده����ا، بالتزامن م����ع اقرتاٍب اأ�س����د من مبداأ 
امل�ساواة يف احلق�ق وال�اجبات بني الأفراد واجلماعات 
�س����من اإط����ار دول����ٍة تتقدم مب����رر الزمن نح� �س����ماٍن اأكرب 
للحريات العامة واخلا�س����ة. وبدون ذلك فه� لي�ص تط�رًا 

�سيا�سيًا بل ان�سداد/ عقم/ احت�سار �سيا�سي.
وعن����د احلديث ع����ن النتخابات الربملانية عامة ب��س����فها 
)اأو هك����ذا ُي����راد له����ا نظري����ًا( و�س����يلة للتط�ر ال�سيا�س����ي 
ال�س����لمي، فاإنها من "املفرت�ص" اأن ت�س����مح بت�زيٍع جديد 
–مهما كان حمدودًا- مل�ازين ال�سلطة، وبادماج اجلديد 
املتح����رك بالقدمي ال�س����اكن يف اإطار ال�س����لطة الت�س����ريعية 
الرقابية مبا ينعك�ص اإيجابيًا على بنية ووظيفة ال�س����لطة 
التنفيذي����ة وحت����ى الق�س����ائية، �س����عيًا لإنت����اج "�س����رعية" 
مب����ا  املجتم����ع  داخ����ل  اأو�س����ع  متثي����اًل  حتق����ق  �سيا�س����ية 
ي�س����ت�عب جزءًا من الق�ى اجلديدة البازغة من معادلت 

احلرمان وال�س����تبعاد، ومن �س����رورات احل����راك الثقايف 
واليدي�ل�ج����ي يف اآٍن مع����ًا. ودون ذلك ف����اإن النتخابات 
تغدو لي�ص اأكر من م�س����رحيٍة ُيعاد اإنتاُج الن�ص ال�س����ابق 
فيه����ا ب�س����خ��ص "ج����دد" اأو قدامى دون ال�س����ماح بتالقٍح 
مع ن�س������ص جدي����دة، اأي تتم املحافظة على "ال�س����رعية" 
الد�س����ت�رية للمنظ�م����ة العتي����دة دون اعتب����ار للجمه�����ر 
الغا�س����ب اأو اليائ�����ص خ����ارج اأب�����اب امل�س����رح. وهذا ه� 

الن�سداد/ العقم/ الحت�سار ال�سيا�سي للمنظ�مة.
ف����اإىل اأي ح����د ميك����ن ت�ظي����ف ه����ذه الروؤي����ة يف تقيي����م 
النتخاب����ات العراقي����ة "املبكرة" القادم����ة؟ واإىل اأي مدى 
�ست�س����مح املنظ�م����ة الفا�س����دة باإع����ادة النظ����ر يف عملي����ة 
احل����دث  �س�����ء  يف  ال�سيا�س����ية  الق�����ة  عنا�س����ر  ت�زي����ع 
الت�س����ريني الكب����ر 2019؟  فال����ذي حدث يف ت�س����رين ه� 
نه��ص جيٍل �س����بابي ث�ري اقتحم املجتمعني ال�سيا�س����ي 
وامل����دين على ح����د �س�����اء، به����دف التغير �س����من ثنائية 
"ا�ستعادة ال�طن/ اأخذ احلق"، دومنا تعكٍز ايدي�ل�جي 
منطي، حاماًل لثقافة �سيا�س����ية ل حزبية ت�ؤمن بامل�س����اءلة 
وامل�ساركة بدل اخل�س�ع والقدا�سة. وهذا قد خلق  – يف 
نظ����ر من ميار�ص الإدراك ال�اقع����ي دون اإنكاٍر هروبي اأو 
جتن����ٍب رغب�ي- عن�س����رًا جديدًا يف الفيزياء ال�سيا�س����ية 
له����ذا املجتم����ع، خ�س��س����ًا اإن النط����اق ال�س����كاين للحدث 
الت�س����ريني ه����� ذات����ه النط����اق الذي ت�س����تمد من����ه الق�ى 
الأ�سا�س����ية يف املنظ�م����ة احلاكم����ة راأ�س����مالها النتخابي 

والجتماعي والديني. 
فهل �س����تاأخذ العملي����ة النتخابية احلالية باحل�س����بان هذا 
التط�ر الأ�سا�س����ي يف الفيزياء ال�سيا�س����ية -ول� جزئيًا- 
يف اأن ثم����ة جي����اًل جدي����دًا ينتظر متثي����اًل من�س����فًا بدرجة 
م����ا داخل املجتم����ع ال�سيا�س����ي؟ اأم اإنها اإج����راء فني رقمي 
لي�ص اإل، ي�س����عى لالحتفاظ بكامل �س����لطة الريع وال�سالح 
منك����رًا التحدي����ات ال�س��سي��سيا�س����ية العميقة النا�س����ئة 
قبل ت�س����رين ومن خاللها، ومتجاهاًل كل حت�لت الهيمنة 
الثقافي����ة يف الب����الد خ����الل العق����د الأخ����ر لالنتق����ال م����ن 

الأ�سلمة والطائفية اإىل امل�اطنة وال�طنياتية؟
*   *   *

اإن مراقبة متاأنية للحمالت النتخابية احلالية تك�سف عن 
الآتي:

- هيمن����ة الكت����ل ال�سيا�س����ية احلاكم����ة من����ذ 2003 عل����ى 
ه����ذه احلم����الت كلي����ًا م����ن الن�اح����ي املالي����ة والإعالمي����ة 
والل�ج�س����تية، مب����ا تت�س����منه من ت�س����ريحات اإق�س����ائية 

ت�سقيطية ت�سدر ي�ميًا عن زعمائها.
-  غي����اب ت����ام لأي برام����ج جذري����ة متتل����ك روؤي����ة واقعية 
وعملي����ة حم����ددة؛ ف�س����اًل ع����ن ركاك����ة وتفاه����ة اخلط����اب 

ال�سيا�سي النتخابي عامة.
- غياب اأي حماولت لت�س����كيل حتالف����ات انتخابية عابرة 
ج�هري����ًا لله�ي����ات الفرعية، بل يالحظ انق�س����اٌم وت�س����ٍظ 

وتنازع داخل الأطر اله�ياتية التقليدية.
متهاف����ت  زور  �س����اهد  اإىل  احلالي����ة  احلك�م����ة  حت����ّ�ل   -
يح����اول اإقن����اع اجلمه�ر باأنه����ا اإنتخابات "ت�س����رين" بعد 
اأن "جنحت" يف تفكيك ت�س����رين اإىل ت�س����رينات متناثرة، 
وبع����د اأن قام����ت الث�����رة امل�س����ادة بالتماه����ي الإيهام����ي 
باأحد ال�س����عارات غ����ر املتفق عليها ت�س����رينيًا )اأي �س����عار 
النتخابات املبكرة( وت�س�يقه يف �سياٍق تعب�ي اآخر غر 

�سياقه الث�ري الأ�سا�سي اآنذاك. 
- املحاولت الإعالمية امل�س����تمرة لت�جيه اأنظار اجلمه�ر 
اإىل اجله�د الل�ج�س����تية والأمنية املبذول����ة ملنع التزوير 
ال����ذي  ال�حي����د  الفي�س����ل  وكاأن����ه  لالأ�س�����ات  احل�س����ابي 
�س����يحدد مدى �س����رعية التمثيل ال�سيا�س����ي الذي �ستنتجه 
النتخاب����ات، على الرغم م����ن اأن هذا التزوير –اإذا حدث- 
ل يع����دو ك�نه يف جزئه الأعظم تالعبًا باأرقام احل�س�����ص 
املتغ����امن عليه����ا داخل ف�س����اء الكت����ل ال�سيا�س����ية احلاكمة 
نف�س����ها ولي�����ص خارج����ه، ول تاأث����ر حقيق����ي ل����ه يف ن�ع 

املخرجات ال�سيا�سية الالحقة. 
- اأما التزوير الف����ارق وامل�ؤثر فه� تزوير ال�عي، متمثاًل 
بالتح�س����يد العاطفي الناعم ل�س����رعنة ال�سالح املنفلت على 
مقاعد الربملان القادم، وت�ظيف املال ال�سيا�س����ي املنه�ب 
داخليًا وامل�س����ت�رد خارجيًا اإىل اأق�سى مدياته للتاأثر يف 
خي����ارات الناخب وا�س����تبدال وعي����ه الناق����د ب�عي زائف 
)وكل ذل����ك يف ظ����ل تعطي����ل قان�����ن الأحزاب ال����ذي مينع 
ارتب����اط اأي ح����زب ب����اأي ق�ة م�س����لحة كما مين����ع ارتباطه 
التنظيم����ي اأو املايل ب����اأي دولة اأو جهة خارجية - املادة 8 

ثالثًا واملادة 25 اأوًل(.
- ا�ستخدام تكنيك املر�سحني "امل�ستقلني" ليك�ن�ا ر�سيدًا 
غر مبا�س����ر فيما بعد ل�س����الح  الكتل ال�سيا�س����ية النافذة. 
وكذلك ال�ستفادة الق�س�ى من قان�ن الدوائر النتخابية 
املحلية املتعددة لأغرا�ص التح�س����يد املناطقي واله�ياتي 
)دينيًا وع�س����ائريًا( مبا مينع ن�س�����ء اأي تيارات �سيا�سية 
انتخابية عن�انها اله�ية اجلامعة لتغطي م�ساحة البالد.

والتهدي����د  والتخ�ي����ن  ال�س����يطنة  حم����الت  ا�س����تمرار   -
والتهج����ر والت�س����فية وال�س����تبعاد –حت����ى النتخابي- 
�س����د ن�س����طاء ت�س����رين وتنظيماتها ال�سيا�س����ية امل�ستجدة 
)امل�س����اِركة اأو املقاِطعة(، والإ�س����رار على رف�ص ممار�سة 
احلد الق�س����ائي والعتباري الأدن����ى من اإجراءات العدالة 
النتقالي����ة لإن�س����اف اآلف ال�س����حايا الت�س����رينيني الذين 
حت�ل�����ا اإىل �س����ردية تاريخي����ة ك����ربى �س����من الذاك����رة 

ال�سيا�سية العراقية الفاعلة الي�م وغدًا.
واإىل جان����ب م����ا تقدم، ن�س����هد مقاطع����ة انتخابي����ة منظمة 
حمدودة اأعلنته����ا بع�ص التنظيمات احلزبية الت�س����رينية 
والي�س����ارية بال�س����تناد اإىل حتلي����الت جذري����ة ت����رى يف 
املقاطعة ن�عًا من امل�س����اركة ال�سيا�سية الفاعلة لال�ستثمار 
يف الف�س����اء الجتماعي بدل الف�س����اء الربملاين، وو�سيلة 
حلرمان املنظ�مة احلاكمة من اأي "�س����رعية" �س����هلة تريد 
ح�س����دها م����ن ه����ذه النتخابات. اأما �س����عبيًا، ف����ال تت�افر 
معطي����ات حمددة عن ن�س����ب املقاطع����ة الفردي����ة املحتملة، 
لكنن����ا ن�س����هد فت�����رًا انتخابي����ًا حد تنا�س����ي احل����دث لدى 
امل�اطن����ني عام����ة – مبا فيه����م جمه�ر الأحزاب امل�س����ي�ص 
نفعي����ًا اأو قدا�س����يًا- اإذ يت�زع�����ن ب����ني العدمي����ة والياأ�ص 
اله�يات����ي  وال�����لء  والتهك����م  والالمب����الة  والغ����رتاب 
اأن الق����رار ال�سيا�س����ي يف بلده����م ل  الباه����ت والعتق����اد 
ت�س����نعه النتخابات اأو الربملان بل ت�سنعه اأقلية جتذرت 

يف مفا�سل ال�سلطة الرا�سعة من ف�ساد الدولة. 
وباملقابل، يرى بع�ص الناخبني اأن اأق�سى ما ي�ستطيع�ن 
القيام به ه� الت�س�يت ملر�سحني "م�ستقلني" يف مناطقهم 
عل����ى اأ�س�����ص ه�ياتي����ة/ خدماتي����ة، عل����ى اأم����ل متريرهم 
داخ����ل قبة الربملان الق����ادم مبا يخلق ب�����ؤرة للتغير مهما 
كان����ت حم����دودة داخل كتل����ة الف�س����اد ال�سيا�س����ي اجلاثمة 
عل����ى اأنفا�ص البالد. كم����ا ل ُينكر وج�ُد تي����اٍر من املثقفني 
املب�س����رين بج����دوى ه����ذه النتخاب����ات ب��س����فها احل����ل 
"ال�حي����د"، اإذ يختلط لديهم اجلانب الأخالقي باجلانب 
التحليلي، في�س����قط�ن رغباتهم بانتقال دميقراطي �سلمي 
عل����ى ال�اق����ع ال�سيا�س����ي الراه����ن، فتتح�����ل الرغبات اإىل 
اأف����كار. ويذهب مثقف�ن اآخ����رون اإىل حتليل اأكر واقعية 
بالق�����ل باجل����دوى الن�س����بية لالنتخابات م����ا دامت البالد 
حمك�م����ة مبنظ�م����ة �سيا�س����ية مغلق����ة ل يقابله����ا بدي����ٌل 

�سيا�سي منظم قادر على اإزاحتها. 
*   *   *

م����رة اأخ����رى، ويف �س�����ء امل�ؤ�س����رات ال�س����ابقة جميع����ًا، 
اأت�س����اءُل ع����ن ن�����ع املخرج����ات الفعلي����ة املت�قع����ة له����ذه 
النتخاب����ات القادم����ة؟ الحتم����ال الأ�س����عف ه����� اأن تنتج 
ع����ن النخب املهيمنة تكتالٌت حم����دودة مرتبطة بها ولكنها 
اأك����ر براجماتي����ة وق����درة عل����ى التفاو�����ص م����ع عنا�س����ر 
الق�ة ال�سيا�س����ية امل�س����تجدة خارج املنظ�مة، لتعمل على 
ا�س����تنطاق الربمل����ان جزئيًا �س����د مراك����ز القرار امل�س����تبدة 
خل����ف الك�الي�ص، لتخل����ق بذلك ديناميات جديدة ت�س����مح 
باإ�س����الحات ثان�ي����ة تخفف م����ن التغامن الإثن��سيا�س����ي 

احلايل ومتنع اأو ت�ؤجل "النفجار". 
اأم����ا الحتمال الأق�ى فه� اإن خمرج����ات هذه النتخابات 
– ب�سرف النظر عن ن�سب املقاطعة وامل�ساركة- �ستعزز 
م����ن نزعة النظ����ام الق����دمي للتمرت�ص خل����ف املتحقق الرث 
وتاأبيده، وانكار اجلديد ال�اعد وا�ستبعاده، اأي ت�س�يق 
النتائ����ج النتخابي����ة الفاقدة للمركزي����ة ال�طنية املبعرة 
ب����ني ع�س����رات الدوائ����ر املحلي����ة ب��س����فها )اأي النتائ����ج( 
الت�س����رينية؛  الحتجاجية  للم�جة  "املعادل" ال�سيا�س����ي 
مبعن����ى الحتف����اظ الحت����كاري الكل����ي بال�س����لطة دومن����ا 
تقا�س����م اأو تفاو�����ص مع الق�ى الناه�س����ة، و�س����ط اأزمات 
اقت�س����ادية طاحنة، وا�ستياء �س����عبي متزايد، واأف�ل حاد 
يف ايدي�ل�جي����ا الدي����ن ال�سيا�س����ي. و�س����يعني كلُّ ذل����ك 
متهي����دًا تراكمي����ًا مل�ج����ات احتجاجية جدي����دة قد ل ميكن 
اللتفاف عليها هذه املرة بانتخابات مبكرة جديدة، بل قد 
ت�س����بح كل الآليات الدميقراطية عاجزًة عندها، مب�اجهة 

جيٍل اأكر ا�ستماتة من جيل ت�سرين..!

ر ت�دوروف من اخلطابات ذات ال�سمة  حذَّ
الك�نية لأنها زائفة يف حقيقة ما ت��سف 
ب���ه م���ن الالنهائي���ة الت���ي جتعله���ا متتلك 
اجل���راأة عل���ى م�س���ت�ى التفك���ر، بينم���ا 
تفقد ذلك على م�س���ت�ى العم���ل والتفاعل 
مع الآخ���ر واحرتام قدرات���ه، فنبدو مثال 
متم�سكني بالإقرار باخل�س��سية الفردية 
واملناداة بالتن�ع الإن�س���اين ويف ال�قت 
نف�سه جند اأنف�سنا نت�سلح بالق�ة الناعمة 
الت���ي بها نتع���دى على تلك اخل�س��س���ية 

دافعني مبجتمعاتنا نح� الت�سادم. 
بي���د اأن املع���روف ع���ن اأك���ر ح�س���ارات 
العامل تاريخا اأنها ا�ستثمرت ما لديها من 
اختالف ثقايف كلغ���ات وه�يات واأعراق 
وتقالي���د ا�س���تثمارا حافظ���ت في���ه عل���ى 
خ�س��س���ياتها ويف الآن نف�س���ه فتح���ت 
جم���الت التداخل والتناف���ذ على خمتلف 
�س���عد احلياة حتى حت�ل���ت ثقافاتها اإىل 
العاملية اأخ���ذا وعطاء كما ه���� احلال يف 
احل�س���ارة الغريقي���ة. ول �س���بيل لأي���ة 
فكرة تريد اأن تك�ن ح�سارية اإل بقدرتها 
على العرتاف باإن�س���انية الآخر املختلف 

اأيا كانت اأ�سكال مت�قعه الثقايف. 
وم���ن احل�س���ارات املتفاعل���ة وامل�ؤث���رة، 
احل�س���ارة العربية ال�س���المية التي كان 
له���ا اأثره���ا يف الأمم املج���اورة القريب���ة 
والبعيدة التي امتدت من ال�س���ني �س���رقا  
حتى الندل�ص غربا متفاعلة غر متعالية 
ومفي���دة يف عمقها وغناه���ا مما لدى تلك 
الأمم من اأدب وعل�م ومعارف وفل�سفات، 
جم�سدة بذلك الروح العم�مية لالختالف 
الثقايف يف الع�س�ر ال��سطى. وكان من 
نتائج ا�ستثمار هذه احل�سارة لالختالف 
اأن ازدادت �س���التها التجاري���ة والثقافية 

والعلمية باأمم العامل الأخرى . 
ولي����ص غريب���ا بع���د ذلك اأن ع���رف العرب 
فل�س���فة الغري���ق يف املنطق وال�سيا�س���ة 
والطبيع���ة واخلطاب���ة وال�س���عر ومنه���م 
ار�س���ط� وحتديدا يف كتابيه)فن ال�س���عر 
كت���ب  ترجم���ة  ع���ن  ف�س���ال  واخلطاب���ة( 
قاطيف�ريا�ص وبارمينا����ص وغرهما ثم 
التفاع���ل معها والأف���ادة من معطياتها يف 

ت�ساعيف احلياة العربية. 
ول ن���كاد اأن نق���ف عند اأي عل���م من اأعالم 
ه���ذه احل�س���ارة اإل جنده حامال ال�س���مة 
نف�سها، خذ مثال اجلاحظ الذي امتلك فكرًا 
ع�ملي���ًا انفتح في���ه على ما عند ال�س���ع�ب 
الأخ���رى من اآداب وعل����م وثقافات فاأفاد 
منها، م�س���يفًا اإليها خ�س��س���يات ما لدى 

العرب من اأدب وعلم وثقافة. 
ول عجب اأن انتج الختالف احل�س���اري 
مفكري���ن واأدب���اء وكّتاب���ا عظام���ا، فيه���م 
يخت�س���ر التاريخ مثل اب���ن خلدون وابن 
عرب���ي ودانت���ي وب���رتارك ومارك� ب�ل� 

وابن بط�طة وغرهم. 
وم���ا اأن ب���داأت ب�ادر التده����ر تظهر يف 
اأواخر الع�س���ر العبا�س���ي وما بعده حتى 
غ���اب الختالف و�س���ارت احلاجة كبرة 
والعل����م  املع���ارف  عل���ى  النغ���الق  اإىل 
الت���ي اأخذت تعيد نف�س���ها. وه� ما جنده 
يف �س���روح بع����ص البالغي���ني واأقي�س���ة 
النح�ي���ني واأ�س���عار الناظم���ني وكتابات 
الناثري���ن التي تفتق���ر اإىل روح التجديد 
والندماج التي كان اجلاحظ وجمايل�ه 
يتحل����ن به���ا وكذلك من ج���اء بعدهم من 
الكّت���اب والعلم���اء والأدب���اء. وتدريجيا 
ات�س���الها  العربي���ة  احل�س���ارة  فق���دت 
وغرب���ا  �س���رقا  الخ���رى  باحل�س���ارات 

ل�س���يما احل�س���ارة الروماني���ة ومل يع���د 
التجدي���د مظهرا من مظاهره���ا، فرتاجع 
والرتجم���ة  والعل����م  والآداب  العم���ران 
وال�سناعات وطغى اجلفاء على الذواق 
وح�ربت الفل�س���فة والفال�س���فة وخربت 

الم�سار وال�سنائع وتبدلت الأح�ال. 
العربي���ة  احل�س���ارة  عل���ى  ج���رى  وم���ا 
الإ�س���المية جرى اأي�س���ا على ح�س���ارات 
الع���امل الأخ���رى الت���ي م���ا اأن اأن ترك���ت 
ا�س���تثمار الخت���الف حتى انه���ارت؛ بيد 
اأن م���ن ح�س���ن ال�س���دف اأو بالأحرى من 
املفارق���ات التاريخي���ة اأن ينب���غ يف اأك���ر 
مراحل النحطاط يف احل�س���ارة العربية 
اأه���م علم���اء  م���ن  ه����  ع���امل  ال�س���المية 
الع�س����ر ال��س���طى ف���كان اأم���ة يف ف���رد 
واأعني به ابن خلدون، املفكر الذي تالقت 
يف م�ؤلفاته عل�م ح��ص البحر املت��سط 
وفل�س���فاته ولغات���ه وه�يات���ه واأعراق���ه، 
ليك����ن مث���ال عل���ى الخت���الف الثق���ايف 
كتي���ارات ونظري���ات ومنازع، م�س���تثمرا 
الختالف الثقايف ا�س���تثمارا فيه �س���الح 
الإن�س���انية بالعم����م، مع��س���ا بانفتاحه 
الثقايف عن النغالق احل�ساري وم�سيفا 
اإىل منج���زات الدولة العربية ال�س���المية 

ما كانت قد افتقرت اإليه بعد اأن.
ولقد كان ع�سر ابن خلدون ع�سرًا مفككًا 
�س���اعت في���ه مظاه���ر التف���رق والتناح���ر 
وخفتت فيه م�ساعل احل�سارة الإ�سالمية 
اأمام هجم���ات الترت �س���رقا وتقل�ص حكم 
امل�س���لمني غربا و�س���عفت الأ�سر احلاكمة 
بامل�ؤامرات والث�رات واحلروب الدينية 
والطاع����ن واخلرافات والأوبئة وقطاع 
الطرق، ف�س���ادت الف��س���ى والالعقالنية 
اجلم����د  وع���م  الب�س���رية،  وال�س���راوة 

الفك���ري وع���دم ال�س���تقرار الجتماع���ي 
القت�س���ادية  الأو�س���اع  وتده����رت 
والثقافية وتال�س���ت هيب���ة الدولة وحلت 
حملها �س���لطة القبيلة وتراجعت الفل�سفة 
وق�يت �س����كة ال�س����فية، حتى و�س���ف 
ج���اك برك ه���ذا الع�س���ر باأنه من اأ�س����اأ 
الع�س����ر التي عرفتها ح�س���ارات البحر 
احل���ال  كان  واإذا  املت��س���ط.  البي����ص 

مرتدي���ًا يف هذا الع�س���ر، فم���ا الذي جعل 
اب���ن خل���دون ينب���غ في���ه وي�س���ر عامل���ًا 

وفيل�س�فًا مميزًا ؟ 
نق����ل اإّن الإمي���ان بالخت���الف الثق���ايف 
الطبيع���ة  تهذي���ب  يف)  رئي����ص  �س���بب 
الإن�س���انية( كم���ا ي���رى هابرما����ص الذي 
راأى اأن فه���م ال���ذات لأخالقي���ات التن����ع 
الإن�س���اين ه���� يف احلقيق���ة فه���م للنف�ص 
بطريق���ة م�س���تقلة معت���ربا التخل����ص من 
الإرث الفل�س���في لع����امل معي�س���ة تاأقلم���ا 
معرفيا مع ال�س���روط امل��س�عية للحياة 
التحدي���ث  مظاه���ر  م���ن  مهم���ا  ومظه���را 

الجتماعي. 
وبال�ستناد اإىل هذه الروؤية الهابرما�سية 
ل يك����ن عجب���ا اأن ميتل���ك اب���ن خل���دون 
اأ�س����ص  ذات  انفتاحي���ة  معرفي���ة  روح���ا 
ناق���دة، بعي���دة ع���ن النتق���اء والتلفي���ق 
ال�س���تقراء  م���ن  مكنت���ه  والالعقالني���ة، 
ال�س���ليم وزودته بق�ة ال�س���تدلل متاأثرا 
بالفل�س���فة الي�ناني���ة ومفي���دا م���ن عل�م 

الرومان والفر�ص.
ف���كان فك���ر اب���ن خل���دون فك���رًا خمتلف���ًا 
ثقافي���ًا ع���ن جمايلي���ه يف الق���رن الراب���ع 
ع�س���ر املي���الدي، فج���ادل وت�س���اد ومزج 
وف���رق ونق���د، متمتع���ًا ب���روؤى ومناه���ج 
انقل���ب  لأن���ه  اإل  ذل���ك  وم���ا  م�س���تحدثة. 
بدينامي���ة تفاعلي���ة خاّلق���ة عل���ى ث�اب���ت 
ع�سره املنغلقة والتع�س���فية والتي كانت 
�سببًا يف ال��س�ل باحل�سارة ال�سالمية 
اإىل التخل���ف والتمزق باحل�ادث املريرة 
والنتكا�س���ات املتالحق���ة وم���ا تبعها من 

انهيارات وتراجعات. 
ولعل اأهم امل�س���ائل التي دلل���ت على تفرد 
عقلي���ة ابن خلدون تف�س���ره عالقة الدين 

بالدولة واملعتقد بالع�س���بية واحل�سارة 
بال�س���تهالك  اجل���اه  وق����ة  بالب���داوة 
والقت�س���اد بالنت���اج والتح���رر بالبيئة 
واجلغرافي���ة  بالعم���ران  واملعي����ص 
بالتاري���خ، منتقدا بناء الدولة بناء ف�قيا 
باخلراف���ات.  مت�سع�س���ع  حتت���ي  لبن���اء 
وَمَث���َل ه���ذا البن���اء التحت���ي املهم�س����ن 
امل�ست�س���عف�ن الذي���ن وقف اب���ن خلدون 
اإىل جانبهم ك�نهم يتعر�س����ن ل�ستغالل 

الدولة. 
واإذا كان الدكت����ر حمم���د عابد اجلابري 
ق���د ت�س���اءل يف خامت���ة كتاب���ه) فك���ر ابن 
خل���دون الع�س���بية والدولة(: ه���ل هناك 
انقط���اع بني تاريخ اب���ن خلدون وعهد ما 
بعد اب���ن خلدون ؟ ف���اإن مرحلتنا احلالية 
جتعلن���ا نت�س���اءل: ه���ل يك�ن يف خ�س���م 
نظامنا ما بعد الع�ملي املت�س���م بالف��سى 
والنهي���ار الأخالق���ي والرتاج���ع القيمي 
فك���ر  بظه����ر  اأم���ل  الفك���ري  والتط���رف 
ك����ين خمتلف كفكر اب���ن خلدون اأو على 
الأق���ل ا�س���تعادة قي���م ح�س���ارية جتتم���ع 
فيها انفتاحية احل�س���ارة العربية الدولة 

الإ�سالمية وع�مليتها ؟ 
اإّن الجاب���ة عل���ى ه���ذا ال�س����ؤال تت�ق���ف 
على مدى م���ا حتفل ب���ه مرحلتنا احلالية 
الثق���ايف  الخت���الف  متظه���رات  م���ن 
متثي���ال وتداخال وعب����را للح���دود التي 
ل ينبغ���ي النظ���ر اإليه���ا على اأنها تر�س���يم 
املناط���ق  ب���ني  والع���زل  للف�س���ل  قطع���ي 
وال���دول واجلماع���ات؛ ب���ل ه���ي مناطق 
ح���رة متداخل���ة ثقافي���ا واإن�س���انيا، متاما 
كاجلذم����ر ال���ذي يط����ر نف�س���ه اإىل م���ا 
ل نهاي���ة يف ف���روع مت�س���لة ومتمازج���ة 
لكنه م���ع ذلك يبقى حمافظ���ا على جتذره 

الأ�س���لي تاريخ���ا وه�ي���ة ولغ���ة. ولق���د 
كان الفك���ر اخلل���دوين فك���را ك�نيا عابرا 
للحدود، وه� ما ن�ست�حيه من )مقدمته( 
الت���ي فيه���ا م���ن املق����لت والنظريات ما 
ي�سلح لعدة بيئات واأزمنة ويالئم ال�اقع 

الإن�ساين يف عم�مه وتخ�س�سه.
ولق���د ظ���ل التفاع���ل الفك���ري عل���ى ط�ل 
احلقب والع�س����ر متحققا بني ال�سع�ب 
عل���ى وف���ق معاي���ر �سيا�س���ية وجغرافية 
م���ع  تتقاط���ع  ل  و�سيا�س���ية  وديني���ة 
الختالفات الثقافية يف التاريخ واله�ية 
واملذه���ب.  والع���رق  والدي���ن  واللغ���ة 
وبال�س���كل ال���ذي في���ه تتجان����ص الثقاف���ة 
بقرائن مت�سابكة تدلل على العقل املنفتح 
اىل  النظ���ر  اىل  ينح����  ال���ذي  وال�س���ليم 
العامل ب��سفه وحدة دينامية غر خاملة 

لكنها زئبقية دائمة التغر. 
واملجتم���ع العامل���ي ه���� املجتم���ع ال���ذي 
تتفاعل في���ه الثقافات واله�يات واللغات 
فاعلي���ة  عل���ى  اأ�س���يل  حقيق���ي  كتاأكي���د 
الخت���الف الذي في���ه تتباي���ن اجلزئيات 
لكنه���ا تتف���ق يف الكلي���ات �س���من نزع���ة 
ك�زم�ب�ليتانية ل تتزاحم فيها املق�لت 

والقيم وامللكيات.
وم���ا ي�ؤك���د حاجتن���ا اإىل جمتم���ع عامل���ي 
الن�امي����ص  اإن�س���انية  ه���ي  انفتاح���ي 
الجتماعي���ة الت���ي فيه���ا الن�ع الب�س���ري 
واح���د وكل فرد واحد ومتفرد. ومن دون 
ه���ذه الروؤي���ة الكليةل�س���تثمار الختالف 
الثقايف يف الألفية الثالث���ة؛ فاإن التناحر 
والت�س���ارع يظ���ل قائم���ا ومع���ه �س���تزداد 
احلدود �سرا�س���ة، و�ستنح�س���ر الب�س���رية 
يف مزيد من التحييد والتحجر والتقييد، 

ويظل الإن�سان حبي�ص تعاليه وعزلته. 
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العدد )5037( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - الربعاء )6( ت�سرين الأول 2021

  
فاز ال�سرتاكي�ن الدميقراطي�ن )SPD( بانتخابات الب�ند�ستاغ يف 26 اأيل�ل، 
حي���ث ح�س���ل�ا، وفًق���ا للنتائ���ج الأولية الر�س���مية، عل���ى ٪25.7 من الأ�س����ات. 
وح�س���لت كتلة الإحت���اد الجتماعي امل�س���يحي والإح���اد الدميقراطي امل�س���يحي 
عل���ى ٪24.1 ، وح���زب اخل�س���ر عل���ى ،٪14.8 ، واحل���زب الدميقراط���ي احل���ر 
11.5، والبدي���ل لأملانيا٪10.3. ومل يدخل احلزب الي�س���اري، الذي فاز باأقل من 
٪5 من الناخبني، اإىل الربملان ، لكنه �س���يك�ن قادرًا على ت�س���كيل ف�س���يل �س���غر 
يف الب�ند�س���تاغ، حي���ث تلقى نائب���ه غريغ�ر جي���زي وجيزين ل�ت����ص تف�ي�ص 
مبا�س���ر يف برلني، و�س����رين بيلمان يف ليبزيغ. واأعلن املتناف�س���ان الرئي�سيان 
على من�سب امل�ست�س���ار الأملاين اأولف �س�لتز )احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي( 
واأرمني ل�س���يت )CDU( عن ا�س���تعدادهما لت�س���كيل حك�مة جدي���دة بعد نتيجة 

تناف�سهم غر ال�ا�سحة.
لق���د اعرتفت زعيمة حزب احتاد 90 / اخل�س���ر ، اأنالينا برب����ك، بالأخطاء التي 
حالت دون اأن ي�س���بح احلزب الق�ة ال�سيا�س���ية الرائ���دة يف اأملانيا، رغم اأن حزب 
اخل�س���ر كان قبل خم�س���ة اأ�س���هر يتقدم بثقة يف جميع ا�س���تطالعات الراأي العام. 
ويع�د انخفا�ص ت�س���نيف اخل�س���ر وزعيمتهم اأنالينا برب�ك اإىل تقل�ص الإنتاج 
ال�س���ناعي يف اأملاني���ا هذا العام وتفاقم امل�س���اكل الجتماعية ب�س���بب ذلك. من بني 
جميع الأطراف، كان اخل�سر الأكر عدوانية يف رف�سهم خلط اأنابيب الغاز ن�رد 

�سرتمي 2 والأكر دعمًا للعق�بات �سد رو�سيا.
وم���ن الالفت للنظ���ر نتائج النتخابات عل���ى اإقلي���م  مكلنب�رغ-ف�رب�مرن، الذي 
�سي�س���تفيد اأكر من اإطالق خط اأنابيب الغاز اجلديد. فقد فاز احلزب ال�س���رتاكي 
الدميقراط���ي، ال���ذي نظ���م حملته ل�س���الح خ���ط اأنابيب ن�رد �س���رتمي 2 ، بن�س���بة 
٪40 من الأ�س����ات )يف النتخابات ال�س���ابقة يف عام 2016 ، ح�س���ل هذا احلزب 
على ٪30.6 من الأ�س����ات( ، وح�س���ل حزب الحتاد الدميقراطي امل�س���يحي على 
اأ�س����اأ نتيج���ة عل���ى الإط���الق )٪13.3( و "البدي���ل" اليمين���ي )٪16.7. وتعتق���د 
اإىل ع����دة غر مت�قع���ة للحزب  "ت�س���ر  "ي�روني����ز" اأن نتائ���ج النتخاب���ات 
ال�سرتاكي الدميقراطي ، الذي كان متخلفًا كثرًا يف ال�سباق قبل ب�سعة اأ�سهر".

يف ال�ق���ت نف�س���ه، مل تختف امل�س���اكل الجتماعية والقت�س���ادية التي جنمت عن 
تراجع ال�س���ناعة حتت �سغط "اجلائحة" ، كما اأن ت�قعات النتعا�ص القت�سادي 

اآخذة يف التده�ر.
لق���د اإختلفت الربام���ج النتخابية لالأحزاب قلي���اًل، حيث هيمن���ت "اأجندة املناخ" 
�س���يئة ال�س���معة على احلملة الإنتخابية. وي�س���ر األك�س���ندر راهر: "اأنه بالإ�سافة 
اإىل ذلك، تت�س���اجر الأطراف فيما بينها ح�ل م�س���األة من امل�س����ؤول عن الف�س���ل يف 
اأفغان�س���تان وكيفية وقف تدفق الهجرة اإىل اأملانيا". ومع ذلك ، ل �س����ؤال "على من 

يقع الل�م؟" ول اجابة عن ذلك.
واأ�سيفت ق�سايا اأخرى كذلك. يف الربيع ، فقد اأدين ن�اب كتلة الإحتاد الجتماعي 
امل�س���يحي والإحتاد الدميقراطي امل�سيحي بالف�ساد يف الربيع املا�سي اأثناء �سراء 
اأقنع���ة طبي���ة. وخ�س���ر اأرمني ل�س���يت الكثر عندما ابت�س���م مب���رح اأثن���اء زيارته 
لالأرا�س���ي املت�س���ررة من الفي�س���انات. ومع ذلك ، تعتق���د وكالة دويت�س���ه فيله اأن 
ل�س���يت ميك���ن اأن ي�س���بح م�ست�س���ارًا اإذا اإحتد اخل�س���ر + والإحت���اد الدميقراطي 
امل�سيحي واحلزب الدميقراطي احلر. كما يتمتع �س�لتز بالفر�سة ذاتها اإذا ت�سكل 
اإئتالف من احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي واخل�سر واحلزي الدميقراطي احلر.
عند مقارنة بني هذه الت�ليفات، يبدو من ال�ا�س���ح اأن اأي تغير يف الإ�سطفافات 
يف التحالف���ات ل���ن تغر احل�س���يلة. ف�س���تعمل اأي���ة حك�مة يف اأملاني���ا على تعزيز 
اأجندة الحتاد الأوروبي ب�ساأن املناخ )اإزالة الكرب�ن، ومراجعة وت��سيع النظام 
الأوروبي لتجارة النبعاثات(. ويف ال�قت نف�س���ه، يعترب عدد من اخلرباء الأملان 
اأن اأجن���دة املناخ لالحتاد الأوروبي واأملانيا منف�س���لة عن ال�اقع. وت�س���ر كارين 
بيتيل ، اخلبرة القت�س���ادية يف " معهد البح�ث الإقت�س���ادية"، اإىل اأنه ل ي�جد 
اأي م���ن البيانات النتخابية لالأحزاب الأملانية ي�س���من حتقي���ق "احلياد املناخي" 
حت���ى بحل�ل عام 2045. ول يقدم اأي م���ن الأحزاب "طرًقا م�ث�قة" لالنتقال اإىل 
انبعاث���ات �س���فرية بحل�ل ع���ام 2045، اأو حت���ى خف�ص النبعاثات بن�س���بة 65٪ 
بحل����ل ع���ام 2030. وبرنام���ج اخل�س���ر نف�س���ه يغ���ازل الناخبني اأكر م���ن ك�نها 
اإج���راءات عملي���ة. كما جرى احلديث عن الطابع ال�هم���ي ل� "احلياد املناخي" يف 
العق�د القادمة يف تقرير وكالة البيئة الفيدرالية الأملانية . ومن امل�س���ك�ك فيه اأن 
تتعام���ل الأحزاب الربملانية الأملانية اخلم�س���ة يف الب�ند�س���تاغ اجلديد مع املهمة 

املعلنة املتمثلة يف تنفيذ "اأجندة املناخ" دون اإحلاق ال�سرر ال�سيا�سي بها.

االنتخابات العراقية "المبكرة" ومخرجاُتها النوعية 
)ال العددية( المتوقعة

تعرجات ال�سيا�سة االألمانية

توزيٌع جديد لعنا�شر القوة ال�شيا�شية اأم احتكاُر النظام جمدداً لكامل ال�شلطة؟!

ال���ف���ك���ر ال���خ���ل���دون���ي ف����ي ا����س���ت���ث���م���ار االخ���ت���اف

 فار�ص كمال نظمي



الق�سم الثاين ) الأخري (

�إّن ماالي�ستطيعه )�أو لنُقْل مااليرغب فيه( طلبة 
�لفل�س���فة هو �الإنغما�ُس يف مناق�سات مفتوحة 
حول �الأ�س���ئلة �لفل�سفية ذ�تها من غري �الإعتماد 
ني متمّر�سني  على �إح���االت مرجعية �إىل خمت�سّ
بالفل�سفة ؛ الأّن �ل�سائد لدى معظم �لبالغني هو 
تعريفهم للفل�سف���ة و�ملمار�سة �لفل�سفية باأنها - 

بب�ساطة - مايفعله �لفال�سفة �ملتمّر�سون.
للق���ول  لي����س تو�سي���ف �حل���ال ه���ذ� مكافئ���ًا 
ب���اأّن �لفل�سف���ة �الأكادميي���ة لي�س���ت ذ�ت �أهمية. 
ثّم���ة فائدة عظم���ى تدف���ُع لدر��س���ة �لن�سو�س 
�لفل�سفية �لت���ي متّثُل حتديًا للفك���ر �الإن�ساين، 
وذ�ُت �لفائ���دة ميك���ن �أن نختربها م���ن در��سة 
تاأري���خ �الأف���كار �ملبثوث���ة يف �أعم���ال �لفال�سفة 
�لِعظ���ام، �إىل جان���ب فه���م �لنظري���ات �ملعّق���دة 
�لفل�سفي���ة  �حلج���ج  �سياغ���ة  كيفي���ة  وتعّل���م 
�ل�سارم���ة و�ملتما�سك���ة ؛ لك���ن لي����س ه���ذ� كّل 
�س���يء يف �لفل�سف���ة. �لفل�سف���ة لي�س���ت هي���كاًل 
معرفي���ًا تنح�س���ُر نطاقاته بني �أروق���ة �لكليات 
و�جلامع���ات. �إنه���ا �س���يء كان له �سب���ق زمني 
كب���ري على هذه �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �حلديثة، 
وه���ي يف �لوقت ذ�ته كينون���ة حّية خارج هذه 

�ملوؤ�س�سات.
�لده�سة �لفل�سفية جزء حيوي من كوننا ب�سرً� 
؛ �إذ غالبًا مانت�ساءل: ما�ل�سيء �ل�سحيح �لذي 
يجب فعله؟ مل���اذ� على �لنا����س �أن ميوتو�؟ هل 
ه���ذ� �ل�سخ�س �سديق���ي حقًا؟ عندم���ا نفّكُر يف 
مث���ل هذه �الأ�سئل���ة فاإننا منار�ُس فع���اًل فل�سفيًا 
ونت�س���ارُك تقليدً� �إن�سانيًا م�سى عليه �آالٌف من 
�ل�سنو�ت، ومعظُم �لبالغني �لذين ي�ستك�سفون 
�أ�سئلة فل�سفية لي�سو� بفال�سفة متمّر�سني ؛ لكّن 
هذ� �الأم���ر اليعني �أبدً� �إبط���ال كونهم موؤّهلني 

خلو�س م�ساءالت فل�سفية كربى.
يف مقاي�س���ة مماثلة ميكن �لنظ���ر �إىل �الأطفال. 
�إّن حقيق���ة ك���ون �الأطف���ال مبتدئ���ني يف حق���ل 
�لفل�سفة اليعني �سرورة �بتعادهم عن �لتفكري 
�لفل�سفي و�مل�ساءلة �لفل�سفية �جلاّدة ؛ ومع �أّن 
�الأطف���ال �ل�سغ���ار الي�ساهم���ون يف �لعادة يف 
�إ�ستك�ساف���ات فل�سفي���ة ع���رب ق���ر�ءة �لن�سو�س 
�أو  �لبحثي���ة  �الأور�ق  كتاب���ة  �أو  �لفل�سفي���ة 
�حل�س���ول على �سه���اد�ت جامعي���ة فاإّنهم برغم 
م���ن  �أن يت�سارك���و� جانب���ًا  ذل���ك ي�ستطيع���ون 
�لنقا����س �لفل�سف���ي مدفوع���ني بح����ّس �ل�سغف 

و�الإكت�ساف فح�سب. 
ميكنن���ا  لالأطف���ال  �لفل�سف���ة  تعلي���م  م���ن  ب���داًل 
حماول���ُة ممار�س���ة �لفل�سف���ة معه���م ع���رب خلق 
�إ�ستك�س���اف  له���م  تتي���ُح  حو�ري���ة  ف�س���اء�ت 
�لت���ي  �لفل�سفي���ة  �ملو�سوع���ات  وم�ساءل���ة 
يج���دون فيه���ا مو�ط���ن لل�سغف و�لول���ع. بقدر 
ن���ي �الأم���ر �أبد�أ م���ع �الأطف���ال باقرت�ح  مايخ�سّ
مف���ردة فل�سفي���ة - �أو عب���ارة فل�سفي���ة - ميكن 
�أن تك���ون م���د�ر بح���ث وم�ساءل���ة م�ستفي�سة، 
مثل: معن���ى �ل�سع���ادة، و�لعد�ل���ة، و�لكيا�سة، 
و�لعالق���ة ب���ني �حلري���ة و�جلماع���ة �لب�سرية، 
وطبيعة �جلم���ال،،، و�لعديد م���ن مو�سوعات 
�سبيه���ة �أخ���رى التنبثق م���ن �أعم���ال �لفال�سفة 

م���ن  �أي�س���ًا  ب���ل  و�ملعا�سري���ن  �لكال�سيكي���ني 
معاين���ة �لكتب �مل�س���ّورة �ملخ�س�س���ة لالأطفال 
باالإ�ساف���ة �إىل �لكتب �خلا�سة ب���اأدب �الأطفال، 
وفنونهم، ومو�سيقاه���م، و�أفالمهم، و�ألعابهم، 
وفعالياتهم، ومن �أن�سط���ة عادية كثرية �أخرى 

ميار�سها �لبالغون يف �حلياة �ليومية. 
ثّم يح�سُل �أن �أ�ساأل �الأطفال: » ما�الأ�سئلة �لتي 
يجعلك���م هذ� �ل���ذي ترون���ه �أمامك���م تتفّكرون 
به���ا وتنده�سون لها؟ » يق�س���ي �ل�سغار بع�س 
�لوقت يف تاأّمل �مل���ادة �لتي �أمامهم ثّم ينتهون 
�إىل �أ�سئلة فل�سفية، ويح�سُل �أحيانًا �أن يعملو� 
منفردي���ن �أو يف جماع���ات �سغ���رية. بع���د �أن 
يت�سارك���و� �الأ�سئل���ة جميع���ًا يح�س���ُل نوٌع من 
�لت�سوي���ت عل���ى �الأ�سئل���ة �لت���ي يرونه���ا �أكرث 
�إثارة من �سو�ها وقابلة ملزيد من �الإ�ستك�ساف 
�لفل�سف���ي، ث���ّم مُي�س���ي �الأطف���ال معظ���م وق���ت 
�جلل�سة �لفل�سفية يف مناق�سة �الأ�سئلة �لتي مّت 
�لت�سوي���ت على �أف�سليته���ا �لفل�سفية من حيث 

كونها مادة خ�سبة وُمثرية للنقا�س �لفل�سفي.
ح�س���ل خ���الل �جلائح���ة �لكوروني���ة �حلالي���ة 
�أن تك���ّررت �الأ�سئلة �خلا�س���ة باملوت و�لفناء. 
يف مناق�س���ة فل�سفي���ة مبا�س���رة online عل���ى 
�حلا�س���وب يف �لربيع �ملا�سي م���ن هذه �ل�سنة 
2021 م���ع جمموعة م���ن طلبة �ل�س���ف �لر�بع 
�البتد�ئ���ي، كّن���ا نناق����ُس مو�سوع���ة �أن يكون 
�مل���رء �سعيدً� وحزين���ًا يف �لوقت ذ�ت���ه. �أجاب 
معظ���م �لطلب���ة مبا يفي���ُد تاأكي���د �إمكانية تالزم 
�ل�سع���ادة مع �حلزن ؛ لكن عندما ت�ساءلت: هل 
ميك���ن للم���رء �أن يكون �سعيدً� �سع���ادة خال�سة 
م���ن غري �أي حزن ي�سوب تلك �ل�سعادة، �أجابت 

تلميذة )دعوين �أ�سّمها �آفا( بالكيفية �لتالية:
�أتف���ُق ب���اأّن يف م�ستطاع���ك �أن تك���ون �سعي���دً� 
وحزين���ًا يف �لوق���ت ذ�ته ؛ ومع �أنن���ا نفّكُر يف 
مت�س���اد�ت  باعتبارهم���ا  و�حل���زن  �ل�سع���ادة 
متنافرة لكن ميك���ن يف �أحيان حمّددة جمعهما 
مع���ًا. تل���ك يف �لع���ادة حلظ���اٌت عندم���ا ت�سع���ُر 
بال�سع���ادة يف حيات���ك ثم تدرُك ب���اأّن حياتك لن 
ت�ستم���ّر ب�س���ورة د�ئمة �إىل �الأب���د. �سحيٌح �أّن 
حيات���ك قد ت�ستم���رُّ طوياًل: �أنا مث���اًل مل �أزْل يف 
�لتا�سعة م���ن عمري والز�ل���ت �حلياة مفتوحة 
ب���كّل �إمكانياتها �أمامي ؛ لكني برغم هذ� �أرغُب 
يف �لبق���اء حّي���ة �إىل �الأبد و�عل���ُم �أّن هذ� �الأمر 

�سيء ال�أ�ستطيعه...... 
كم���ا ت���رون، الحظ���ت �آف���ا �أّن �حل���زن ي�س���وُب 
�ل�سع���ادة يف �لغالب، وه���ذه �مل�ساعر �ملختلطة 
���ر �حلي���اة مهم���ا طالت.  مرتبط���ة بحقيق���ة ِق�سَ
�مل�ساع���ر �لت���ي تغمرن���ا ببهج���ة عظمى هي يف 
�لوق���ت ذ�ت���ه َتذِك���َرٌة لن���ا ب���اأّن ماتبّق���ى لنا يف 
�حلي���اة �سينتهي يوم���ًا، و�أّن كّل مانختربُه يف 
�حلياة �سيكون ماآلُه �الإندثار يومًا ما الحمالة. 
متّث���ُل كلم���اُت �آفا تعب���ريً� قوي���ًا �آ�س���رً� للحالة 
�لدر�مية �لتي تكتنف حقيقة �لوجود �لب�سري: 
نح���ُن - �لب�س���ر - فان���ون، ويوم���ًا م���ا �ستوؤول 
حيو�تن���ا �إىل نهاي���ة �أبدية. تفّك���رُت كثريً� يف 
تعليق �آفا من���ذ ذلك �حلني، وتفّكرُت يف �لوقت 
ذ�ت���ه يف �لو�سائ���ل �لتي ي�ستعني به���ا �الأطفاُل 
���ُع  يف مقارب���ة حقيق���ة �أّن �لفن���اء �س���يء يتو�سّ
يف جوه���ر وجودن���ا �لب�س���ري، و�أّن حيو�تن���ا 
متتل���ك خ�سي�سة �أطلقها �لفيل�س���وف �سامويل 
�سيفل���ر Samuel Scheffler عليها ودعاها “ 

�لندرة �لوقتية “: نحُن نعي�ُس عاملني �أّن �أيامنا 
يف �حلي���اة - مهما طالت - تبق���ى معدودة. قد 
يعن���ي هذ� حقًا �أّن كينونتنا �لفانية هي - رمبا 
- �لعن�سر �الأكرث جوهرية فيما يعنيه �لوجود 

�لب�سري.
لطاملا ت�ساءلُت عن حقيقة فنائنا �لب�سري، وكم 
نكون على مقربة م���ن �إدر�كه يف بد�ية �حلياة 
ونهايته���ا: ميل���ك مفه���وم �ملوت �سط���وة قوية 
عل���ى �الأطف���ال الأّن مرحلة �لطفول���ة هي �لطور 
�الأّول م���ن �حلي���اة �ل���ذي تو�جهنا في���ه حقيقة 
�أّن حيو�تن���ا حمدودة مب���دى زمني معنّي. هذ� 
يف بد�ي���ة �حلياة ؛ �أّم���ا يف نهايتها ف���اإّن و�قع 
�ق���رت�ب �مل���وت مّنا يقودن���ا �إىل تقيي���م نوعية 
�حلياة �لتي ع�سناها. �أما يف �لفرتة بني بد�ية 
�حلياة ونهايتها فيب���دو �أننا ن�سبُح ماأ�سورين 
و�إيقاعاته���ا  ومتطلباته���ا  �حلي���اة  بحاج���ات 
�ملختلفة، والنعرُي �لكثري من �الإهتمام و�لوقت 
متفّكرين يف حتمية موتنا، ورمبا المتّر ببالنا 
ه���ذه �حلقيق���ة �إال عندم���ا نعاين خ�س���ارة �أحد 

�ملقّربني �ملحبوبني لنا.
لك���ّن �إدر�ك حقيقة �ملوت و�لتفّك���ر فيه، ومهما 
كان �أم���رً� م�سحوبًا بقدر غري ي�سري من �حلزن 
و�الأمل ؛ فق���د ي�ساعُدن���ا يف تثمني قيمة �حلياة، 
كما مينُح حيو�تنا عمقًا ومعنى عظيمنْي. عرّب 
 Wallace Stevens ل�ساعر و�ال����س �ستيفنز�
ع���ن هذ� �الأمر باأف�سل مايك���ون �لتعبري حينما 

قال: » �ملوُت هو �أّم كّل �جلمال ».
يف كّل �لنقا�س���ات �لفل�سفي���ة �لت���ي �أتيح���ت يل 
م���ع �الأطفال كن���ُت ماأخوذة متامًا ح���ّد �لده�سة 
غ���ري �مل�سبوقة للحج���ج �لر�سينة �لت���ي قّدمها 
�الأطفال لالإ�ستك�س���اف �لفل�سفي، وبخا�سة من 
حيث �إنفتاحهم وقدرته���م على مقاربة �الأ�سئلة 
�لفل�سفية بكيفي���ة م�سرقة ومفعمة بخيال فاتن 
؛ وم���ع �أّن �لتفك���ري �لفل�سف���ي �ملبّك���ر لالأطف���ال 
يف  م�ستجّدي���ن  كونه���م  بال�س���رورة  يعك����ُس 
�ملمار�س���ة �لفل�سفية لكّن هذه �جل���ّدة �لفل�سفية 
ت�ستم���ُل �أي�سًا على �إنفتاح وق���درة على �إعتماد 
طائفة و��سع���ة متخّيلة من �حلل���ول �الإبد�عية 

�ملمكنة.

�لفل�سفة بالن�سبة لالأطفال م�سعًى تخيلي هائل 
تكتنفه قدرة غري حمدودة على مالعبة �حلجج 
وتدويره���ا و�لنظ���ر �إليها من زو�ي���ا خمتلفة، 
ويعك����ُس �الأطف���ال عرب ه���ذ� �مل�سع���ى ماُي�ساُر 
�إلي���ه �أحيان���ًا ِب� » عق���ل �ملبتدئ »، وه���و �إ�سارٌة 
�إىل مقارب���ة جترب���ة م���ا باالإعتماد عل���ى وجهة 
نظ���ر )طازجة( غ���ري م�سبوقة �أو غ���ري معتمدة 
�سابق���ًا ولي�س���ت مم���ا يتعام���ل مع���ه �الآخرون 
عل���ى �أنه بد�هة عامة، ويف ه���ذ� �ل�سياق ي�سرُي 
�إىل   John Banville بانف���ل  ج���ون  �لكات���ب 
�لطفولة بكونه���ا » حالٌة من �لده�سة �مل�ستعادة 
بكيفية ثابتة وم�ستمّرة »، وهو يعني بهذ� » �أّن 
�لطفل يف كّل حلظة جديدة يقابُل �سيئًا جديدً� 

وغريبًا له ».
ي�س���ُف �لبالغ���ون �لعي����س يف �لع���امل �أحيان���ًا 
باأن���ه » عي����ٌس يف نطاق �ملمك���ن » ؛ يف حني �أّن 
�الأطف���ال منفتحون لتن���اول خي���ار�ت �إبد�عية 
خالقة �أخ���رى. عندما ي�س���ّوُر �الأطف���اُل �لعامل 
من وجهة نظ���ر �لده�سة و�الإنفتاح �لكامل على 
كل �خلي���ار�ت �ملمكنة فُهْم َيب���دون �أقّل مكابدة 
لع���بء �ملفرت�س���ات �مل�سبقة ب�س���اأن مايعلمونه 
عن �لع���امل، وقد �أجاد طفٌل بعم���ر �لعا�سرة يف 
و�س���ف هذه �حلالة عندما ق���ال: » الأّن �لبالغني 
يعرفون �لكثري عّما هو حقيقي وعّما هو لي�س 
كذلك فق���د �سارو� �أق���ّل �متالكًا للخي���ال �لقادر 

على ت�سّور كّل �الإمكانيات �ملتاحة ».
عندم���ا نغادُر طور �لطفولة فاإننا نتحّرك بعيدً� 
�مل�ست���دمي،  �لده�س���ة و�الإكت�س���اف  ع���ن حال���ة 
وي�سبُح تفكرينا �أق���ّل �نفتاحًا و�أكرث �ن�سياعًا 
ملقّي���د�ت �ملعتقد�ت �ل�سائدة. عندما ندلُف طور 
�لبل���وغ نب���د�أ يف تكري�س قناعتن���ا باأننا �سرنا 
����سُ فين���ا �أن نفه���م( �لطريق���ة  نفه���م )�أو ُيفرَتَ
�لتي يعم���ل بها �لعامل، وهذ� �أم���ٌر من �ساأنه �أن 
ي�سّي���ق �إح�سا�سن���ا باملمكن���ات �ملتاحة يف هذ� 
�لعامل. �إّن عق���ول �الأطفال يف �ملقابل �أقلُّ تاأثرً� 
بع���بء �لتفك���ري مبا ح�سم���و� كون���ه يف عد�د » 
�الإمكاني���ات �مل�ستحيلة » ؛ ل���ذ� فاإّن ت�سور�تهم 
مل���ا ه���و ممك���ن يف �لع���امل تبق���ى �أو�س���ع طيفًا 

و�أغنى تلّونًا باملقارنة مع ت�سّور�ت �لبالغني.

�الأطف���ال  م���ع  �لفل�سفي���ة  �لنقا�س���ات  تتي���ُح 
فر�س���ًا لن���وٍع خمتل���ف م���ن �لتاأث���ري �لتفاعل���ي 
ب���ني �لبالغ���ني و�الأطفال يتع���ّدى تل���ك �لعالقة 
�لفل�سف���ة  مدّر����س  ب���ني  �لتقليدي���ة  �لتفاعلي���ة 
�لبال���غ ذي �ل�سط���وة �الأكادميي���ة وب���ني �لطفل 
�ملتلق���ي �أو �ملعتم���د �ل�سلبي عل���ى �ملعلومة. �إّن 
�أ�سئل���ة �لفل�سفة، ولكونها لي�ست ذلك �لنوع من 
�الأ�سئلة �لتي توجد لها �إجابات ناجزة ونهائية 
فاإّن �لبالغني لي�سو� يف حاجة عندما يتعاملون 
م���ع �الأطفال �إىل متّث���ل دور » خز�ئن �حلكمة » 
و » م�ستودع���ات �حلقيق���ة �لنهائي���ة ». بداًل من 
�أن يت�سارك���و�  للبالغ���ني  �الأدو�ر ميك���ن  ه���ذه 
�لبح���ث و�لتنقيب �لفل�سفي م���ع �الطفال �سعيًا 
لبل���وغ فهم �أف�س���ل للُبعد �لفل�سف���ي يف �حلياة 
�حلثيث���ة  و�مل�ساءل���ة  �لبح���ث  ع���رب  �لب�سري���ة 
لال�سئلة �ملحرّية �لت���ي متثُل �أهمية لنا جميعًا، 
ويف خ�سّم ه���ذه �لنقا�سات �لفل�سفية ميكن لنا 
جميعًا - بالغني و�أطفااًل - �الإ�ستمتاُع بتجارب 

خمتلفة ووجهات نظر متباينة.
�لنقا�س���ات  و�الأطف���ال  �لبالغ���ون  يت�س���ارُك 
مهّم���ة  بق���در�ت  م���زّودون  وه���م  �لفل�سفي���ة 
وخمتلفة: ي�ساهُم �لبالغون يف هذه �لنقا�سات 
بتجارب �حلياة، و�لتعقيد �ملفاهيمي، وقدر�ت 
متقدم���ة يف �للغ���ة و�ملحاجج���ة: يف ح���ني �أّن 
�الأطفال ياأتون من غ���ري �أي خوف �أو تقييد�ت 
معيق���ة لتفكريه���م �خل���الق، وُه���م يف �لع���ادة 
اليقلق���ون ب�س���اأن �إرت���كاب خطاأ م���ا �أو �لظهور 
مبظه���ر �الأحمق، ف�ساًل ع���ن �أّن �الأطفال ُيبدون 
ترحيب���ًا و��سع���ًا مل�سارك���ة �أفكاره���م بانفت���اح 

التعيقه حدود.
�الإع���رت�ف بك���ون �الأطف���ال مفّكري���ن فل�سفيني 
بطريقتهم �خلا�سة مينحهم �لفر�سة، وبطريقة 
و�قعي���ة للغاي���ة، للنظ���ر يف �أنف�سه���م بطريق���ة 
خمتلف���ة باعتباره���م مفّكري���ن م�ستقل���ني ذوي 
قيم���ة معتربة. عّل���ق حديثا طف���ٌل يف �لعا�سرة 
حول �لفل�سف���ة: » �أحبُّ �أن يكون ل�سوتي قيمة 
». �إّن مث���ل ه���ذه �لنقا�س���ات �لفل�سفي���ة تر�ّس���ُخ 
�الإع���رت�ف بال���دور �ملمي���ز لالأطف���ال ووجهات 

نظرهم �ملهّمة يف �حلياة.
ميتل���ك �الأطفال �لكث���ري مّما ميك���ن �أن يعّلموه 
للبالغ���ني، ولو �أمكنن���ا �الإ�ستجابة لهم من غري 
�لتفك���ري باأنهم » جمّرُد �أطفال » ن�ستطيُع حينها 
تعزيز �لتبادالت �لفل�سفي���ة ب�سورة �إنعكا�سية 
ب���ني �الأطف���ال و�لبالغ���ني، وه���ذ� �أم���ٌر �ستكون 
ل���ه تاأثري�ت���ه �لطيب���ة يف تو�سي���ع منظور�تنا 
وتعمي���ق عالقاتن���ا مع �الأطف���ال. التفت���اأ �أفكار 
�الأطف���ال تذّكُرن���ا بالكيفي���ة �لتي كّن���ا نرى بها 
�لع���امل ونحُن �أطفاٌل �سغار، وه���ذ� مايوّفُر لنا 
منف���ذً� منا�سبًا لفهم �أفكارهم. جتربة �الإ�ستماع 
�إىل �الأطفال تتطّلُب مّنا -كما يقوُل �لفيل�سوف 
 -  Gareth Matthews ماثي���وز  غاري���ث 
�لرتحيب بالتخلي ع���ن » �ملفرت�سات �لتلقائية 
�مل�سبقة عن �أف�سلي���ة �لبالغني على �الأطفال من 
حي���ث �ملعرفة و�لتجارب »، ويتطّلُب هذ� �الأمر 
مقارب���ة �لنقا�سات �لفل�سفية مع �الأطفال ونحُن 
م�سكونون باإدر�ك �أننا قد نتعّلُم �سيئًا جوهريًا 

منهم.
�إّن ممار�س���ة �لفل�سفة وم�ساركته���ا مع �الأطفال 
تدع���و �لبالغ���ني للتفك���ري �ملعّم���ق يف �لقدر�ت 
�لده�س���ة  �لطفول���ة:  �لت���ي حتتويه���ا  �ملمي���زة 
�مل�س���ّع  �الإدر�ك  �ملع���ريف،  �لف�س���ول  و�سغ���ف 
و�خلي���ال �لفات���ن، و�إح�سا����ٌس الحت���ّدُه حدود 
باملمكن���ات �ملتاح���ة، وه���ذه قدر�ٌت له���ا �لقدرة 
و�الإمكاني���ة يف تو�سي���ع �آفاق عاملن���ا �لفل�سفي 

وبّث �حليوية فيه.
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عالء املفرجي

�لعدد )5037( �ل�سنة �لتا�سعة ع�سرة - �الربعاء )6( ت�سرين �الأول 2021

 حيدر املح�سن

رقٌّ �أثرّي  

ُيحك���ى ع���ن �لّنّح���ات »رود�ن« �أن���ه كان يتاأّمل متثاال لفت���اة �أجنزه 
�أح���د تالمذته، وفجاأة تناول ِمطرقة وهوى بها على ذر�ع �لّتمثال. 
تعّج���ب �لّتلميذ من هذ� �لعمل، و��ستف�سر م���ن �أ�ستاذه، لكّنه الحظ 
�أن �لفت���اة �س���ارت �أكرث جم���اال. �ل���ّذر�ع، وهي غائب���ة، باتت �أكرث 
ح�س���ور�، وحتّقق لتلميذ »رود�ن« �أهّم مبد�إٍ يقوم عليه �لفّن، وهو 
�إخفاُء �ملعنى يف م�سمون �لعمل، من �أجل �إعطاء �ل�ّسكل طاقًة فّنّيًة 

�أعلى. 
يا �أُخّي �لعزيز

يا �أُخّي �لذي تّوجته �لّطيوُر
ملكا مطلقا...

           �أبد�/هل �أر�ك/-مّرة و�حدة-/خالعًا تاجك �مل�ستدمي/
عازبا/ �أرمال... / عاريًا... / كيتيم!

 عن���و�ن �لق�سي���دة هو “�لهده���د”، من جمموع���ة �ل�ّساع���ر �لّثانية 
“ن���ار �لقطرب”، حيث يدور �لكالم فيه���ا عن �ملر�أة، لكّن �ل�ّساعر 
ال يذكره���ا وال حّتى باالإ�سارة؛ �مل���ر�أة �حلبيبة و�لّزوجة و�خلليلة 
ديقة، وكذلك �مل���ر�أة �الأّم، و�لتي �أّدت دور� ميكن و�سفه باأنه  و�ل�سّ
�لّن���ور �لّد�خل���ي للق�سي���دة. �إّنها حا�س���رة يف كّل مقط���ع منها وال 
يوج���د ما يدّل عليها بالق�سد، لكّن �لقارئ يح�ّس بف�سلها عن طريق 
، فال�ّسعر  غيابه���ا، وه���ذ� ال ُيدرك عن���د �أّول رّد فعل لق���ر�ءة �لّن����سّ
�حلدي���ث يحت���اج �إىل نوع من �لرب�عة ل���دى �ملتلّقي من �أجل جتّلي 
م���ا هو ُم�سَمر. �ل���ّذر�ع �ملفقودة حا�سرة �أك���رث، وفعلها يزد�د كلما 
ط���ال تاأّملنا للعمل، �إىل �أن تتحّقق رغب���ة �لفّنان �الأخرية، وهي �أن 
تتب���ّدل ��ستجابتنا لتجربته �جلمالّي���ة �لتي يريدها �أن تكون كاملة 

من �لّده�سة �إىل �لّرهبة.
�إن �لو�سول �إىل حال���ة �الإتقان يف �الأدب يحتاج �إىل موهبة كبرية 
وجه���د عظي���م، باالإ�سافة �إىل �لعن�سر �الأهّم، وه���و �جلر�أة. هنالك 
رورة �لفّنّية، فاليتيم  حتريف لغوّي قام به ح�سني عبد �لّلطيف لل�سّ
يف �لقامو����س ه���و فقي���د �الأب، وُي�ستعمل بهذ� �ملعن���ى للحيو�نات 
�لت���ي فقدت �أّمه���ا. �إّن �ل�ّساعر يبحث د�ئما عّم���ا يلّمع به عمله، ولو 

��سطّر �إىل خمالفة �لعلماء.
رغم �أنه مل يكن �أّيا من “�ل�ّسخو�س” �لذين مّر ذكرهم، فهو مل يكن 
عازب���ا، وال �أرمل، لكّننا ن�سعر بحزن �ل�ساعر �لذ�تّي مهيمنا كما لو 
�أّنه �ملق�سود باأمر �لفقد�ن، و�لذي هو حمور �لق�سيدة. هنالك ر�أي 
ِل”�سانت بوف«: »�لعمل �الأدب���ي �لعظيم نتاج �أنا �أخرى غري �لتي 
تظه���ر يف عاد�تن���ا وجمتمعنا وحياتنا”. ما يري���د �أن يقوله �لّناقد 
نا،  �لفرن�س���ي �إّننا حني نكتب ننزع عّنا ذ�تا ونلب�س �أخرى ال تخ�سّ
فه���ي تعود �إىل عقل جمعّي ينتمي �إليه جميع من ي�ساركوننا �سماء 
و�أر�سا و�حدة، �أو حتى خمتلفة، وهكذ� يكون لل�ّسعر �لعظيم فعله 
�خل���اّلق يف عموم �لب�سر، ذلك هو رهان���ه، وتلك هي مو��سع فخر 

�ساعره.
يعي����س �جلنود �لذين تعّر�س���و� �إىل عملّية برت �لقدم �أو �ل�ّساق من 
ج���ّر�ء �نفجار لغم �أر�سّي حال���ة �سعور مكّثٍف بالع�سو �ملبتور، يف 
�ليقظ���ة و�لّنوم، وحت�سرهم كو�بي�ُس تتح���ّرك فيها �ل�ّساق و�لقدم 
على �ل�ّسرير، جتّرب �لّطفر �لعايل و�لعري�س، و�جلري �ل�ّسريع �أو 
�ل�ّسباح���ة. �إّنها توؤّكد ح�سورها يف �لوج���ود ب�سورة �أكرث تلقائّية 

من �أّي وجود �آخر رغم �أّنها �سارت يف دنيا �لعدم.
متّكن �ل�ّساعر يف “�لهده���د” من ��ستح�سار ما يكمن ور�ء �حلدث 
�لذي يكّون ماّدة �ل�ّسعر، وهو �أحد �أهّم �أقانيم �حلد�ثة يف �لفّن، من 
ال ميتلكه ال ُيكتب ملا ياأتينا به �حلياة. يف ر�أي ماركيز �أّن �لكاتب ال 
ّية يف  ح هذه �خلا�سّ مبا يكتب، بل مب���ا ي�سطب، و�أح�سن من يو�سّ
فحة يف �لكتاب ت�سبه  �الأدب �حلدي���ث هو �إيتالو كافين���و: “�إن �ل�سّ

رّقًا �أثريا ُي�ستخدم للكتابة عليه بعد حمو �لكتابة �الأ�سلّية”.
�س���وؤ�ل: �أي���ن ه���و �جل���زء �ملحذوف م���ن ه���ذ� �لّن����سّ حل�سني عبد 

�لّلطيف، وعنو�نه “�لق�سيدة”؟ 
»لقد �آَب عند حلول �مل�ساء �لّرعاة

 جميع �لّرعاة 
 فهّيا... �سياهي

رعيٌل 
من �ل�ّسعر�ء

 ور�ئي
 يجدُّ ور�ئي 

يريد �فرت��س �لق�سيدة«.

اإن الو�سول اإلى حالة الإتقان في الأدب يحتاج 
اإلى موهبة كبيرة وجهد عظيم، بالإ�سافة اإلى 

العن�سر الأهّم، وهو الجراأة. هنالك تحريف 
رورة  لغوّي قام به ح�سين عبد الّلطيف لل�سّ

الفّنّية، فاليتيم في القامو�س هو فقيد الأب، 
وُي�ستعمل بهذا المعنى للحيوانات التي فقدت 

اأّمها. اإّن ال�ّساعر يبحث دائما عّما يلّمع به عمله، 
ولو ا�سطّر اإلى مخالفة العلماء.

كالمٌ عاديٌّ جدًا

�لأط���������ف���������ال و�ل���ف���ل�������س���ف���ة

 ، Jana Mohr LonE كاتبة هذه المقالة ، جانا مور لون
هي  ذاته  الوقت  وفي  تعمل مديرة مركز  "الفل�سفة لالأطفال" ، 

اأ�ستاذة م�ساركة في ق�سم الفل�سفة بجامعة وا�سنطن . 
   الآتي ترجمة لمعظم فقرات المقالة المطّولة التي ن�سرتها 

لون في موقع aEon الألكتروني الر�سين - المعني بالأفكار 

المهمة التي ت�سّكُل عالمنا -  بتاأريخ 21 اأيار 2021 . اأدناه الرابط 
الألكتروني لمن يرغب في مراجعة الن�س الأ�سلي : 

httpS://aEon.co/ESSayS/hoW-to-do-
phiLoSophy-for-and-With-chiLdrEn

المترجمة

   كتابة : جانا مور لون 

ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي

)�سيدتنا األي�س باتي( رواية اخرى 
للروائي النكليزي الباك�ستاني الأ�سل  

محمد حنيف، �سدرت عن دار المدى 
بترجمة ر�سا �سادق.  يقدم محمد حنيف 
رواية جديدة �ساخرة ب�سكل �سادم تدور 

اأحداثها في كرات�سي ، حول الفر�س 
الثانية والطموحات المحبطة والحب 

الموجود في الأماكن الأكثر احتماًل 
لوجوده. تدور الق�سة حول الحياة 

اليومية لممر�سة م�سيحية تعمل في 
م�ست�سفى حكومي في مدينة كرات�سي 

الباك�ستانية . واأي�سا محنة الأقليات 
الدينية التي تعي�س في باك�ستان .

يحتاج مر�س���ى م�ست�سفى �لقل���ب �ملقد�س جلميع 
�الأمر�����س �إىل معجزة. قد تك���ون �ألي�س باتي –
بطل���ة �لرو�ية- ه���ي بال�سبط م���ا يبحثون عنه. 
�إنه���ا �بنة معال���ج ب���دو�م جزئ���ي يف �مل�ستعمرة 
�لفرن�سي���ة ، �حلي �مل�سيح���ي �ل�سيئ �ل�سمعة يف 
كر�ت�س���ي ، ويب���دو �أنها ورث���ت ، لالأ�سف ، هديته 
بدو�م جزئي. مع �لقلي���ل من �حل�سد و�الرجتال 
�ملله���م ، ب���د�أت �ألي����س يف تق���دمي �لع���ون ملر�سى 
لي����س  �س���يء  كل  لك���ن  �ملتكد�س���ني.  �مل�ست�سف���ى 
معج���زة. �ألي����س م�سيحي���ة يف ع���امل �إ�سالم���ي ، 
و�قعة يف �سرك �لبريوقر�طي���ة يف �مل�ست�سفيات 
، وحما�س���رة يف نظ���ام �لطبق���ات ، وممزقة بني 
مر�ساه���ا وو�لده���ا وزوجه���ا - �ل���ذي ه���و على 
و�س���ك جر �ألي�س �إىل و�س���ع خطري للغاية لدرجة 
�أن���ه رمبا ال حت���ى �ملعج���زة �ستكون ق���ادرة على 

�إنقاذهم.
نحن بحاج���ة للحديث عن �ألي�س. �ألي�س ب�سعرها 
�الأ�سود وفمها �لكبري. بج�سدها �جلميل و�سعف 
�ألي����س ، جمرم���ة  �ل�سيط���رة عل���ى �النفع���االت. 
ومنق���ذة ، �سحي���ة وبطلة »�سي���دة �ألي����س باتي« 
للعبقري���ة  ماه���رة و�سري���رة  ، رو�ي���ة �سغ���رية 
�لكوميدية ملحمد حني���ف ، موؤلف �لكتاب �حلائز 

على جائزة »حالة �نفجار ماجنو«.
ب���ني  �لعالق���ات  ي�ستك�س���ف حمم���د حني���ف 
�لطبق���ة �الجتماعية و�جلن����س و�لدين يف 
باك�ست���ان �حلديثة من خالل بطلة �لرو�ية 
�ألي�س باتي. �ألي�س ممر�سة كاثوليكية يف 
م�ست�سف���ى فا�سد ومتد�ع���ي يف كر�ت�سي 
جلمي���ع  �ملقد����س  �لقل���ب  وم�ست�سف���ى   ،
�الأمر�����س ، و�بنة كاثوليك���ي ت�سوهر� 
ي�ساف���ر �إىل �ملدينة لع���الج �لقرحة من 
خالل ت���الوة �س���الة �مل�سلم���ني عندما 
ال يق���وم بتنظي���ف �ملج���اري كعام���ل 
خ���الل  م���ن   . �لدني���ا.  �لطبق���ة  م���ن 
قدومه���ا للعم���ل كممر�س���ة مبتدئ���ة 
يف �مل�ست�سف���ى ، ت�سع���ى �ألي�س �إىل 
�لطبقي���ة  هويته���ا  عل���ى  �لتغل���ب 
و�لديني���ة و�إيج���اد �إ�سباعه���ا من 

خالل �لعمل �ل�سادق. 
وم���ع ذل���ك ، يف كل منعطف من 
رو�ي���ة �ألي����س تو�ج���ه �لف�ساد 
ي���دل  �ل���ذي  و�النح���ر�ف 
�لباك�ستاني���ة  �حلي���اة  عل���ى 

�لي���وم. �أثن���اء عالج �ملر�س���ى من كبار 

�ل�سخ�سيات ، تتعر�س �ألي�س للتحر�س من خالل 
عالقات زي���ارة �ملر�س���ى. يف �سعيه���ا ور�ء 
�حل���ب ، جت���د نف�سه���ا متزوج���ة م���ن تيدي ، 
�ل�سف���اح �ملاأجور من �ل�سرط���ة �ملحلية ، �لذي 
يختف���ي لعدة �أي���ام يف كل مرة مع عمله. حتى 
يف حب���ه �لعميق الألي�س ، يج���ب على تيدي �أن 
يف�س���ح �ملجال للتكهن���ات و�لن�سائ���ح �ملنحرفة 
لرئي�س���ه �مللت���وي ، �ملفت����س ماالجن���ي. عندم���ا 
يق���رتن �لزوجان بالن�سيحة �لت���ي تتلقاها �ألي�س 
م���ن رئي�ستها �الأخت هين���ا �ألفي ب�س���اأن �لزو�ج ، 
يقع �لزوجان بال حول وال قوة يف فخ عدم �لثقة. 
كم���ا ل���و كان���ت حت���اول �لعم���ل يف وظيف���ة غري 
مرغ���وب فيه���ا وحتقيق �لتو�زن ب���ني زو�ج غري 
م�ستق���ر م���ن رج���ل م�سل���م بال���كاد تع���رف �أنه مل 
يك���ن �سعًبا مب���ا فيه �لكفاية ، جت���د �ألي�س نف�سها 
فجاأة غارقة يف �أعم���ال �لتدخل �الإلهي يف �لقلب 
�ملقد����س. م���ن خ���الل جت���اور �لدن���اءة �لب�سري���ة 
و�الأح���د�ث �لت���ي تب���دو معجزة ، ين�س���ج حنيف 
ق�سته ، وبالتايل ي�ستك�سف حدود �الإن�سانية من 

كال �لطرفني ، يف �لف�ساد و�الألوهية.
باك�ست���اين  و�سحف���ي  كات���ب  حني���ف  وحمم���د 
بريط���اين يكتب مق���اال ر�أي �سهري���ا يف �سحيفة 

يف نيويورك تامي���ز، ولد يف �وكار� ، باك�ستان. 
تخرج من �أكادميية �لقو�ت �جلوية �لباك�ستانية 
ك�ساب���ط طيار، لكنه تركه���ا بعد ذلك ملتابعة مهنة 

�ل�سحافة. 
وحنيف هو موؤلف �لكتاب �مل�سهود نقديا »ق�سية 
تفج���ري �ملاجن���و«، �ل���ذي مت تر�سيح���ه للجقائمة 
�لقائم���ة  يف  وكذل���ك  بوك���ر،  جلائ���زة  �لطويل���ة 
�ملخت�س���رة جلائ���زة �لغاردي���ان �الأوىل للكت���اب، 
وف���از بجائزة �لكومنولث الأف�سل كتاب. ح�سلت 
رو�يت���ه �لثاني���ة )�سيدتن���ا �آلي����س به���ات(، عل���ى 
جائ���زة ويلك���وم للكتاب. كما عم���ل كمر��سل لبي 
ب���ي �س���ي ني���وز يف كر�ت�س���ي، كما كت���ب �لدر�ما 
�مل�سه���ورة و�لفيل���م �لرو�ئ���ي �لطوي���ل )�لليل���ة 
�لطويل���ة(. ون�س���رت �أعمال���ه م���ن قب���ل �سحيفة 
نيوي���ورك تاميز، ديلي تلغ���ر�ف، �لنيويوركر و 
و��سنط���ن بو�ست. مت عر����س م�سرحيته »زوجة 

�لدكتاتور« يف م�سرح هامب�ستيد.
غالًبا ما متت مقارن���ة �أ�سلوب حنيف مع �أ�سلوب 
�لكاتب �سلمان ر�سدي. لكن حنيف ال يو�فق على 
ذلك. على �لرغم من �أنه يقول �إنه ي�ستمتع بقر�ءة 
كتب ر�سدي، فاإنه ال يريد �أن يعاين نف�س �مل�سري 

�لذي �آل �أليه ر�سدي.

�سيدتنا �ألي�س باتي.. محمد حنيف ي�ستك�سف �لعالقات �لعالقات �لجتماعية في باك�ستان �لحديثة



 متابعة املدى 

للفرتة من 1 ولغاية 10 من �ش���هر ت�ش���رين 
االول اجل���اري، اقي���م معر����ض الريا����ض 
ال���دويل للكتاب مب�شارك���ة العديد من دور 
الن�ش���ر العربي���ة والدولي���ة. وكان���ت )دار 
املدى( ه���ي امل�شاركة العراقية املتميزة يف 
املعر�ض لهذا العام. واكد احد امل�ش����ؤولني 
يف جناح دار امل���دى، ان االقبال كان كبريًا 
جدًا على دار املدى م���ن القراء يف اململكة، 
م�ؤك���دا ان املجتم���ع ال�ش���ع�دي اأظهر باأنه 
قارئ م���ن الدرجة االوىل، وب���دا ذلك جليًا 
من احل�ش�ر املرتفع الذي ي�شهده املعر�ض 
حالي���ًا، م�ش���ريًا اىل ان امل���راأة تتف�ق على 
الرج���ل يف اقباله���ا عل���ى �ش���راء الروايات 
املعر����ض  ان  وا�ش���اف  ال�ش���عر.  وكت���ب 

ه� م���ن اف�ش���ل معار����ض الكت���ب العربية 
واالعلى مبيعًا، م�ش���يفًا ان حجم املبيعات 
الت���ي يحققها املعر�ض يعت���ر االعلى على 
امل���دى(  )دار  م�ش���ت�ى اخللي���ج. وكان���ت 
ق���د �ش���هدت اقب���ااًل كبريًا م���ن قب���ل الزوار 

املعني���ني بالرواي���ات املرتجم���ة و�شل�ش���لة 
ن�ب���ل ا�شاف���ة اىل احدث اال�ش���دارات يف 
جم���االت عديدة. ويف تعليقات على ت�يرت 
و�شفح���ات الفي�شب����ك، ا�ش���اد الكث���ري من 
زوار املعر�ض بجناح دار املدى واعتروه 

متمي���زا م���ن خ���ال الكت���ب الت���ي عر�شها 
وخ�ش��ش���ا الرتجم���ات التي الق���ت اقباال 
كب���ريا. وت�ش���ارك يف املعر����ض اأك���ر م���ن 
األ���ف دار ن�ش���ر حملي���ة واإقليمي���ة وعاملية 
من 28 دول���ة يف امل�شهد الثق���ايف ال�طني 
والعربي، �شمن فعاليات معر�ض الريا�ض 
ال���دويل للكتاب 2021، يف اأب���رز تظاهرة 
جم���ال  يف  ال�شع�دي���ة  ت�شهده���ا  ثقافي���ة 

الكتاب وقطاع الن�شر.
وُيعد معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب اأكر 
تظاهرة ثقافية ت�شهدها العا�شمة الريا�ض 
�شن�ي���ًا، حتظ���ى باهتم���ام عامل���ي وحملي 
لاطاع على اأحدث املنتجات االإثرائية يف 
اجلان���ب الثقايف، وما اأنتجت���ه دور الن�شر 
العاملي���ة يف �شب���اق م���ع الزم���ن للتناف����ض 
على �شناع���ة الن�شر احلديث، حيث اأ�شبح 
املفكري���ن  ب���ني  للح����ار  من���رًا  املعر����ض 

والكتاب واجلمه�ر طيلة االأع�ام املا�شية 
قبل جائحة ك�رونا والتي ت�قف املعر�ض 

خالها.
ويق���ام معر����ض الريا����ض ال���دويل للكتاب 
�شن�يًا يف مدين���ة الريا�ض، وميّثل من�شة 
لل�ش���ركات وامل�ؤ�ش�ش���ات واالأفراد العاملني 
والن�ش���ر  االأدب  بقطاع���ات  واملهتم���ني 
والرتجمة؛ لعر����ض م�ؤلفاتهم وخدماتهم، 
تعزي���ز  يف  االأ�شا�ش���ي  دوره  اإىل  اإ�شاف���ًة 
وتنمية �شغف القراءة يف املجتمع، وزيادة 
ال�عي املعريف والثقايف واالأدبي والفني، 
وذل���ك من خال حتفيز االأف���راد على زيارة 
معر�ض الكتاب لاطاع واقتناء امل�شنفات 
الثقافي���ة واالأدبية والتعليمي���ة، وح�ش�ر 
والن���دوات  العم���ل  وور����ض  امل�ؤمت���رات 
واملحا�ش���رات الثقافية واالأدبي���ة والفنية 

واملبادرات امل�شاحبة للمعر�ض.
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�ش���درت ع���ن دار املدى الرتجم���ة العربية  لكت���اب "م�ت عذب 
جدًا" للكاتبة الفرن�شية ال�شهرية �شيم�ن دي ب�ف�ار، الرفيقة 
ال�شهرية للمفكر الفرن�شي جان ب����ل �شارتر. والكتاب مبثابة 
�ش���رد ق�ش�شي ل�شرية الكاتبة الفرن�شي���ة �شيم�ن دي ب�ف�ار 
ت�ش���ف في���ه اآخ���ر اللحظ���ات الت���ى عا�شتها م���ع والدته���ا عند 
احت�شاره���ا، ه���ذا الكت���اب، وفق���ا ل�شارت���ر، اأف�شل م���ا كتبته 
"�شيم�ن" على االإطاق. والكتاب يروي اللحظات االخرية 
م���ن حياة والدة �شيم�ن دي ب�ف����ار التي اكت�شفت اإ�شابتها 
ب�شرط���ان االأمعاء الدقيقة وانت�ش���اره فيها، فتم�شي �شيم�ن 
واأخته���ا ب�بي���ت م���دة ثاث���ة اأ�شه���ر تتناوب���ان اإىل جان���ب 

والدتهما وت�شهدان حلظاتها االأخرية.

ق�ل  االأخبار اإن اأردوغان 
وخمي�ض اخلنجر اتفقا على 
رف�شهما ا�شتهداف االأرا�شي 

العراقية والرتكية. وال ت�شاأل 
عزيزي القارئ ماذا تفعل 

الق�ات الرتكية يف االأرا�شي 
العراقية؟ وهل مدفعيتها تنر 

املحبة والزه�ر واالخاء 
وال�شداقة ؟، وتق�ل االأخبار 

اأي�شًا، اإن اأردوغان وحممد 
احللب��شي ناق�شا االأو�شاع يف 
العراق واالنتخابات القادمة.. 

اأما اخلر االأهم فاإن رجب طيب 
اأردوغان يريد من احللب��شي 

واخلنجر اأن ي�شبحا يدًا واحدة 
يف م�اجهة هذا ال�شعب الناكر 

للجميل.
يا �شادة، مروك عليكم اح�شان 
اأردوغان وقباته ، ونتمنى اأن 
تتجاوزوا مرحلة ك�شر العظم، 

لكن ماذا عن امل�اطن يف باد ما 
بني النهرين؟ وما م�شري اآالف 
املهجرين، ومايني العاطلني؟ .

منذ �شن�ات وهذا ال�شعب 
اجلاحد، يعتدي على �شا�شتنا 

االفا�شل  يف البقاء على كر�شي 
ال�شلطة اإىل اأبد االآبدين، 

ويرف�ض اأن مُينحهم  و�شام 
الرافدين جله�دهم يف افقار 

ال�شعب ، ولهذا اأجد نف�شي 
متعاطفًا مع �شا�شتنا "امليامني" 

وهم يجدون اأنف�شهم حائرين 
بني ال�الء لطهران واأنقرة ، 
وبني بطر هذا ال�شعب الذي 

يريد خدمات ودميقراطية 
وعدالة اجتماعية يف بلد 

تتنازعه ط�ائف ال�شيا�شة .
كنُت قد حّدثتكم يف هذه 

الزاوية، ماذا تفعل و�شائل 
االإعام عندما تكت�شف اأن 
ر ول�  م�ش�ؤواًل كبريًا ق�شّ

ب�شكل ب�شيط يف عمله، وال 
اأريد اأن اأذكركم بحكاية نائب 
رئي�ض وزراء بريطانيا الذي 
ا�شتقال من من�شبه، الأّن اأحد 
اأفراد ال�شرطة قال لل�شحافة 

اإنه وجد قبل �شن�ات يف 
الابت�ب اخلا�ض بامل�ش�ؤول 
الكبري �ش�رًا فا�شحة، فكان 

ال بد اأن يعتذر الرجل ويذهب 
اإىل بيته م�شّيعًا ب�شخرية 

الراأي العام، وال برئي�شة ك�ريا 
اجلن�بية ال�شابقة التي حكم 

عليها بال�شجن ملة " 20 " عاما 
بتهمة التدخل غري القان�ين 

يف تر�شيحات حزبها قبل 
االنتخابات الرملانية يف عام 

2016 ، وكدُت اأختنق من 
ال�شحك على �شذاجة نائب يف 

الرملان ال�شل�فيني اعرتف 
ل��شائل االإعام باأنه مل يدفع 
ثمن �شطرية "�شاندويت�ض" 

اأخذها من اأحد املطاعم، وبرر 
ما فعله باأنه ا�شتاء من "اإهمال 

العاملني يف املحل له"، وبعد 
هذا االعرتاف اأعلن ا�شتقالته، 

و�شتق�ل�ن حتمًا يارجل 
يابطران، هل هذا اخلر يجعلك 
ت�شقط على ظهرك من ال�شحك.. 

نعم يا�شادة، الأننا، ع�شنا و�شفنا، 
م�ش�ؤولني �شرق�ا املليارات 

حتت �شمع ، لكنهم ال يزال�ن 
يطلب�ن من ال�شعب اأن يهتف لهم 

يف ال�شاحات وال�ش�ارع .
ل�شت خبريًا يف ال�ش�ؤون 

الدولية، وال يف �شرتاتيجيات 
الدول ال�شاعدة ، لكني اأق�ل، 

واأ�شر على الق�ل، اإن تدخل 
اجلريان يف �ش�ؤون العراق كان 

ال�شبب يف اأن نحظى باملراكز 
االأوىل  يف اخلراب واالنتهازية 

، احلمد لله فقد جتاوزنا 
افغان�شتان  التي  التزال  حتتفظ 
بالرقم العاملي، ودخلنا م��ش�عة 
غيني�ض يف اأعداد الناهبني للمال 

العام ..

اردوغان بني قبالت اخلنجر 
وابت�سامة احللبو�سي 

موت عذب جداً 

 علي ح�سني

للكتاب  الريا�ض  معر�ض  فـي  املـــدى(  )دار  لـــ  متميز  ح�سور 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأن�اء اجل�ي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا الي�م 
)االأربع���اء( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدالته���ا لي�م اأم����ض، واأن اجل� 

�شيك�ن م�شم�شًا يف جميع مناطق الباد.
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 اأ�ش���اب عطل مفاج���ئ، تطبيقات الت�ا�شل 
االجتماع���ي االأ�شه���ر يف الع���امل، ما�شنجر 
اأُبل���غ  حي���ث  ؛  وات�ش���اآب  و  وان�شتغ���رام 
ج���اري  ر�شال���ة  بظه����ر  امل�شتخدم����ن 
االت�شال، االأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم 
على ار�شال او ا�شتقب���ال اية ر�شائل بينهم 

وبني ا�شدقائهم.
م���ن  كب���ريا  ع���ددا  ي�شي���ب  العط���ل  وب���داأ 
م�شتخدمي املن�ش���ات الثاث، �ش�اء كان�ا 
من اأ�شح���اب ه�اتف اآيف����ن اأو اأندرويد، 

وع���روا عن ا�شتيائهم من العطل من خال 
من�ش�رات على ت�يرت.

وع���ادت م���رة اأخ���رى التطبيق���ات الث���اث 
للعم���ل بعد �شاع���ات، وير�شد �ش���دى البلد 
اأب���رز الفنان���ني الذي���ن يرف�ش����ن الدخ�ل 
يف ع���امل ال�ش��شيال ميديا اأو بع�شهم ممن 

يراها با جدوى لهم.
قب���ل ب�شع �شن�ات، ذكر اأحد اأ�شهر املمثلني 
االأمريكيني براد بيت اأنه مل ي�شعر باحلاجة 
اإىل اإدارة اأو حت���ى امت���اك ح�ش���اب عل���ى 
ت�ي���رت، ومع ذل���ك فه� ي�اف���ق على حقيقة 
اأن و�شائ���ل الت�ا�ش���ل االجتماع���ي ميك���ن 
اأن تك����ن اأداة مفي���دة عندم���ا حتت���اج اإىل 
م�اجه���ة املعل�مات امل�شللة م���ن االنت�شار 

على الف�ر.
عندما �ُشئل���ت النجمة �شان���درا ب�ل�ك عما 
اإذا كان���ت ق���د �شع���رت ب�شغ���ط اجتماع���ي 
الت�ا�ش���ل  و�شائ���ل  وج����د  ع���دم  ب�شب���ب 
االجتماع���ي، اأجابت �شان���درا ب�ل�ك باأنها 
اإذا كان���ت لديها و�شائ���ل ت�ا�شل، ف�شتك�ن 
الذي���ن  االأ�شخا����ض  ه����ؤالء  م���ن  واح���دة 
ي�ا�شل�ن تذكري االآخرين باأنه لي�ض كل ما 

يتم ن�شره �شحيحا.
داني���ال كري���ج لع���ب دور العمي���ل ال�ش���ري 
ل�شاحب���ة اجلالة يف اأف���ام جيم�ض ب�ند، 
رمب���ا علم املمث���ل الريط���اين ال�شهري اأكر 
م���ن ب�شع���ة درو����ض، اإذا كان اأي �شخ����ض 
يفك���ر يف متابعت���ه على و�شائ���ل الت�ا�شل 

االجتماع���ي، ف�شي�شاب بخيب���ة اأمل، وذكر 
دانيال اأن الطريقة التي يف�شل بها التعامل 
مع مكانت���ه كم�شه�ر هي البق���اء يف املنزل 
واحلف���اظ عل���ى قدمي���ه عل���ى االأر����ض يف 
جميع االأوقات يف الغالب من اأجل عائلته.

كيت بان�شيت الفائ���زة بجائزة االأو�شكار،  
كان���ت م�ش���رة عل���ى ع���دم امت���اك ح�شاب 
رغ���م  االجتماع���ي،  الت�ا�ش���ل  ب��شائ���ل 
حق���ا  ق�ي���ة  و�شيل���ة  امليدي���ا  تعت���ر  اأنه���ا 
لبن���اء جمتمع���ات جدي���دة، اإال اأنه���ا تعتق���د 
يف  الت�اج���د  ي�شب���ه  هن���اك  ال�ج����د  اأن 
ملعب مدر�ش���ة اإبتدائية، اإن���ه يق�شم النا�ض 
وي�ل���د م�شاعر غري اإيجابي���ة تغزو حياتك 

احلقيقية الحقا.

بعد تعطل تطبيقات التوا�سل االجتماعي ل�ساعات.. جنوم رف�سوا دخول عامل ال�سو�سيال ميديا

يف اإطالته���ا االأوىل من���ذ ورود تقاري���ر ح����ل 
انف�شاله���ا ع���ن الرجل االأكر ث���راًء يف العامل 
اإيل�ن ما�شك، ن�شرت مغنية الب�ب الكندية 
غرامي���ز �ش����رة لها من ل�����ض اأجنل��ض 
عل���ى "اإن�شتغرام" وه���ي تطالع "البيان 
ال�شي�ع���ي"، وه� كتيب يحل���ل �شراع 
الراأ�شمالي���ة،  وم�ش���اكل  الطبق���ات 
اأ�ش���دره كارل مارك����ض وفريدريك اإنغلز 

ع���ام 1848. ال�ش�رة ح���ازت انت�ش���ارًا وا�شعًا 
عل���ى �شب���كات الت�ا�شل االجتماع���ي، وتباينت 
التعليقات عليها، وب���رزت خا�شة تلك ال�شاخرة 
الت���ي ركزت عل���ى ث���راء الرئي����ض التنفيذي يف 
�شركتي "ت�شا" و"�شبي�ض اإك�ض" اإيل�ن ما�شك، 
ال���ذي ا�شتقبل م���ع غراميز م�ل�دهم���ا، امل�شمى  
اأي���ار م���ن العام املا�شي.  X Æ A-Xii، يف 
لك���ن غرامي���ز لي�ش���ت مارك�شي���ة يف احلقيق���ة، 
واأك���دت ذلك يف تغريدة اأو�شح���ت فيها �شاخرة 

اأنها تعبت من ماحقة م�ش�ري "الباباراتزي" 
لها، فق���ررت ن�ش���ر �ش����رة "لل�شخري���ة" منهم، 
م�ش���رية اإىل عناوين �شحف �شفراء هرعت اإىل 
ن�شر ال�ش����رة على �شفحاتها االأوىل واحلديث 

عن االنف�شال عن ما�شك.
واأو�شح���ت غراميز اأنها ال تزال تقيم مع "اإيه"، 
يف اإ�ش���ارة اإىل اإيل����ن ما�ش���ك، واأنه���ا لي�ش���ت 
�شي�عي���ة، عل���ى الرغم م���ن اأن الكت���اب )البيان 

ال�شي�عي( فيه "بع�ض االأفكار الذكية جدًا".

 ُمنح���ت جائزة ن�بل للفيزياء ل�شنة 2021 ام�ض 
)الثاث���اء(، خلبريي���ن يف النمذج���ة الفيزيائي���ة 
للتغ���ري املناخ���ي، وهم���ا الياب���اين - االأمريك���ي 
�ش�ك����رو ماناب���ي واالأملاين كاو����ض ها�شلمان 
منا�شف���ة مع ع���امل الفيزي���اء النظري���ة االإيطايل 
ال�شحاف���ة  ل�كال���ة  وفق���ًا  باري���زي،  ج�رجي���� 
الفرن�شية. وح�شل مانابي )90 عامًا( وها�شلمان 
"النمذج���ة  ع���ن  اجلائ���زة  عل���ى  عام���ًا(   89(
تقلبات���ه  ولقيا����ض  االأر����ض  ملن���اخ  الفيزيائي���ة 

وت�ق���ع االح���رتار املناخي ب�شكل م�ث����ق به"، 
وفق���ًا للجنة التحكي���م. اأما باري���زي )73 عامًا(، 
فنالها عن "اكت�ش���اف تفاعل الف��شى والتقلبات 
يف االأنظم���ة الفيزيائي���ة من النط���اق الذري اإىل 
املقيا�ض الك�كبي". وقالت االأكادميية ال�ش�يدية 
املعق���دة  االأنظم���ة  "تتمي���ز  بي���ان:  يف  للعل����م 
بالع�ش�ائي���ة والف��شى وي�شعب فهمها... تكرم 
جائزة ه���ذا الع���ام االأ�شاليب اجلدي���دة ل��شفها 

والتنب�ؤ ب�شل�كها يف االأجل الط�يل".

هل لعب "البيان ال�سيوعي" دوراً بطالق ما�سك؟ 
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�ساروخ  رو�سي ي�ستعد لالنطالق 
ل�سنع اأول فيلم يف الف�ساء

يف �شابق����ة تاريخية، ت�شتعد رو�شيا الإط����اق ممثلة وخمرج اإىل 
الف�ش����اء الإنتاج فيلم روائي ط�يل يف املدار، وه� م�شروع اأ�شاد 
ب����ه رئي�ض وكال����ة الف�شاء يف الباد باعتب����اره فر�شة لرفع مكانة 

برنامج الف�شاء الرو�شي.
م����ن املق����رر اأن تنطل����ق املمثل����ة ي�لي����ا بريي�شيلد واملخ����رج كليم 
�شيبينك����� الثاثاء اإىل حمط����ة الف�شاء الدولي����ة على منت مركبة 
الف�شاء الرو�شية "�ش�ي�ز" مع رائد الف�شاء اأنط�ن �شكابلروف 

املخ�شرم الذي �شارك يف ثاث بعثات ف�شائية.
وبع����د ق�شاء 12 ي�ما يف الف�شاء، �شتع�د بريي�شيلد و�شيبينك� 

اإىل االأر�ض مع رائد ف�شاء رو�شي اآخر.
يخطط الطاقم لت�ش�ير مقاطع من فيلم جديد بعن�ان "التحدي" 
وال����ذي يروي ق�شة ج����راح مت ا�شتدع����اوؤه لل�شع�����د اإىل حمطة 
الف�ش����اء بهدف اإنقاذ اأحد اأفراد الطاقم الذي يعاين من مر�ض يف 

القلب.
ويف حديثه����ا مب�ؤمتر �شحفي يف من�ش����اأة االإطاق الرو�شية يف 
بايك�ن�����ر بكازاخ�شت����ان، اأق����رت بريي�شيل����د ب����اأن التدريب على 
املهم����ة كان �شاق����ا، لكنها و�شفت����ه اأي�شا باأنه فر�ش����ة ال تتكرر يف 

العمر.
واأ�شافت املمثلة البالغة من العمر 37 عاما "اإنها معجزة، فر�شة 
ال ت�ش����دق... عملنا بجد ونحن متعب�ن حقا، على الرغم من اأننا 

نحافظ على معن�ياتنا اجليدة ونبت�شم".

احتفل���ت الفنانة العاملية �شاكريا، 
العامل���ي  الي����م  مبنا�شب���ة 
للحي�انات االأليفة، الذي ي�افق 
ي�م 4 ت�شرين االأول/اأكت�بر من 
كل ع���ام، ون�شرت النجم���ة العاملية 
جمم�عة �ش����ر لكلبه���ا واأرنب، تطلق 

عليهما، "تيدى وت�بي".
ون�ش���رت �شاكريا، �ش�ر الكلب واالأرنب، 
ع���ر ح�شابه���ا ال�شخ�ش���ي عل���ى م�ق���ع 

"ت�ي���رت"،  االجتماع���ي  الت�ا�ش���ل 
بالي����م  "االحتف���ال  عليه���ا،  وعلق���ت 
العامل���ي للحي�ان���ات، مع تي���دي وت�بي 

ال�شغريين".
وي�ش���ار اإىل اأن جنم���ة الب����ب، �شاكريا، 
قال���ت - يف وق���ت �شاب���ق - اإنه���ا كان���ت 
�شحي���ة لهج����م ع�ش�ائي م���ن قبل زوج 
من اخلنازير الرية اأثناء امل�شي بحديقة 
يف بر�شل�ن���ة مع ابنها البالغ من العمر 8 

اأو�شحت املغني���ة الك�ل�مبية،  �شن�ات، 
هذي���ن  اأن  الي����م"،  "رو�شي���ا  بح�ش���ب 
احلي�ان���ني هاجماه���ا، ث���م ا�شت�ليا على 

حقيبتها وفرا باجتاه الغابة.
و�شارك���ت �شاك���ريا ق�شته���ا الغريبة على 
"اإن�شتغ���رام"،  تطبي���ق  ع���ر  �شفحته���ا 
وقال���ت وه���ي حتم���ل احلقيب���ة املمزقة: 
اثنان من اخلنازير  "انظ���روا كيف ترك 

الرية هاجماين يف احلديقة حقيبتي".

 مح�سن الجيالوي 
نقي���ب الفناني���ن العراقيين فرع بابل 
ال�شه���ادة  ينابي���ع  ان مهرج���ان  اك���د 
الم�شرحي ال�طني الثامن الذي اقيم 
لم���دة ثاثة ايام يعد خط�ة جادة في 
دع���م ال�شب���اب الم�شرح���ي، ور�شال���ة 
لجمي���ع دول العالم ب���اأن العراق بكل 
وللف���ن  للحي���اة  مح���ب  محافظات���ه 
ولحري���ة التعبي���ر ولثقاف���ة الحري���ة 
الت���ي ن�شتلهمها من االم���ام الح�شين 
الثقافي���ة  الم�ؤ�ش�ش���ات  داعي���ا  )ع(، 
والفنية الر�شمية وغير الر�شمية الى 
الم�ش���ي باتجاه الدعم الحقيقي للفن 
والفنانين، ك�نهم واجهة العراق في 

المحافل الدولية. 

 قي�ض ح�سن 
الكات���ب واالعام���ي �شدر ل���ه حديثا 
كتاب بعن�ان" فاروق وهالينا.. اأيام 
الم�ش���ّرة و�شن����ات الح���رب"، يق�ل 
ع���ن كتاب���ه: "وه���� �شي���رة اال�شت���اذ 
فاروق، معلم���ي الك���ردي البغدادي، 
الذي در�شن���ا عنده اي���ام االبتدائية، 

ف���ي مدر�شة اب���ن كثير ف���ي الكمالية، 
�شيرة فاروق ت�شب���ه �شيرة بلدنا، او 
ه���ي �شفح���ة م���ن �شفح���ات تاريخه 

المعا�شر.

 اإلي�سا 
ببغ���داد  تغزل���ت  اللبناني���ة  النجم���ة 
ال�طن���ي  الي����م  بمنا�شب���ة  وذل���ك 
العراقي من خال ن�شر مقطع فيدي� 
للعا�شم���ة العراقي���ة عب���ر ح�شابيه���ا 
على ت�يت���ر وفي�شب����ك وان�شتغرام 
ون�ش���رت اإلي�شا مقطع فيدي� للقطات 
من العا�شمة العراقي���ة عليه الن�شيد 

ال�طني العراقي ب�ش�تها. 

�ساكريا حتتفل باليوم العاملي للحيوانات  
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