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7ثياب اأباطرة نوبل الأدب لطفية الدليمي تكتب:

6القوى ال�صيعية والنتخابات العراقية: التيار ال�صدري نموذًجا حارث ح�صن يكتب:

 بغداد/ متيم احل�صن

ال�سيا�سي���ة  الق���وى  اغل���ب  اأعلن���ت 
اكت�ساح مر�سحيها نتائج الت�سويت 
اخلا�ص غري الر�سمي���ة لالنتخابات 
الفائزي���ن  ع���دد  وف���اق  املبك���رة، 
مقاع���د  ع���دد  اأ�سع���اف  املفرت�س���ن 

الربملان.
باملقاب���ل �سوه���دت قطع���ات تابع���ة 
للح�س���د ال�سعبي وهي خالية تقريبا 
من الق���وات ب�سب���ب "تكتيك جديد" 
لبع�ص التيارات ال�سيا�سية بعد عدم 
�سمول احل�سد بالت�سويت اخلا�ص.
النتائ���ج املت�سرع���ة وغ���ري الر�سمية 
للت�سوي���ت اخلا�ص ج���اءت للتاأثري 
على الناخب���ن – بح�سب مراقبن- 
ال���ذي  الع���ام  للت�سوي���ت  متهي���دا 

�سيجرى اليوم الحد.
واحتفل���ت بع�ص الق���وى ال�سيا�سية 
بع���د انتهاء الت�سوي���ت اخلا�ص يف 
ا�س���ارة اىل الف���وز، وه���و م���ا اأث���ار 
خ���وف ال�س���ارع م���ن ردود فعل غري 
الق���وى يف حال���ة  لتل���ك  حم�سوب���ة 

خ�سارتها لحقا.
وكانت بع�ص القوائم يف انتخابات 
2018 قد اعلنت اي�سا عن تفوقها 
يف الت�سوي���ت اخلا����ص فيم���ا حلت 
بع���د ذل���ك باملرك���ز الثال���ث بح�س���ب 

نتائج النتخابات النهائية.
ولوح���ظ ان تزاي���د ع���دد امل�سمولن 
بالت�سوي���ت اخلا����ص ي�س���ل لنحو 
ربع مليون عن النتخابات الخرية 
الت���ي �سجل���ت ن�سبة اقب���ال اكرب من 

احلايل بح�سب بيانات املفو�سية.
النتخاب���ات  مفو�سي���ة  ورف�س���ت 
اع���الن نتائ���ج الت�سوي���ت اخلا����ص 
وذك���رت  ا�سب���اب،  اعط���اء  دون 
ب���اأن النتائ���ج �ستظه���ر مدجم���ة م���ع 

الت�سويت العام.
 التفا�صيل �س3

الفائزون بالنتائج غير الر�صمية يعادلون �صعف عدد مقاعد البرلمان!

اأغلب القوى ال�صيا�صية تعلن اكت�صاحها الت�صويت الخا�ص 
 متابعة / املدىوقطعات الح�صد �صبه خالية ا�صتعدادًا لـ"القتراع العام"

واإنه����اء  النتخاب����ات  قان����ون  تغي����ري 
املحا�س�س����ة، كان اأبرز مطال����ب املتظاهرين 
اأول  حتق����ق  و   ،2019 ع����ام  الع����راق  يف 
لكنه����م  القان����ون  تغي����ري  وه����و  مطالبه����م 
ينتظ����رون اإنهاء املحا�س�س����ة التي �سيطرت 

على البالد منذ العام 2003. 
جتري اليوم الأح����د يف العا�سر من ت�سرين 
اأول انتخاب����ات بالقان����ون  اأكتوب����ر  الأول/ 
ع����ام  ال�سعبي����ة  التظاه����رات  بع����د  اجلدي����د 
2019 الت����ي اأ�سقط����ت حكوم����ة عادل عبد 

امله����دي ال�سابق����ة بع����د وق����وع قراب����ة 800 
األ����ف جري����ح م����ن ال�سب����اب   20 �سحي����ة و 
املنتف�����ص �س����د الف�س����اد والطبق����ة احلاكم����ة 

املحا�س�ساتية.
عل����ى الرغم من الآم����ال الكث����رية التي كانت 
معّلق����ة عليه����ا، لن تاأت����ي نتائ����ج النتخابات 
الق����وى  خريط����ة  يف  تغي����ري  ب����اأي  املقبل����ة 
ال�سيا�سي����ة ع����ن نظرياته����ا م����ن النتخابات 
ال�سابق����ة بح�س����ب الباح����ث ال�سيا�سي نبيل 
جب����ار العل����ي، عازيا ذل����ك اإىل "غي����اب قوى 

م�سنفة على امل�ستوى الوطني".
 التفا�صيل �س2

هل تنهي النتخابات العراقية 
المحا�ص�صة اأم تكّر�صها؟

 ترجمة / حامد اأحمد

تاأتي انتخابات العراق يوم الحد 10 ت�سرين 
الول و�سط حتدي���ات �سخمة يواجهها البلد، 
فق���د ت�سرر اقت�س���اد العراق ع���رب �سنوات من 
ح���روب وف�س���اد م�ست�س���ر وكان اآخرها تف�سي 
وباء كورون���ا والإج���راءات الحرتازية التي 
رافقت���ه. موؤ�س�س���ات الدول���ة عاج���زة، البن���ى 
التحتي���ة للبل���د منه���ارة. ف�سال ع���ن ذلك هناك 
ف�سائ���ل م�سلحة متنفذة ه���ددت �سلطة الدولة 
على نح���و متزايد، مع ا�ستم���رار وجود مئات 
الآلف م���ن اأبن���اء البل���د يف حالة ن���زوح على 
م���دى �سنوات منذ انتهاء احل���رب على داع�ص 

وهزميته.
وبينم���ا هناك قل���ة من العراقي���ن ممن يتوقع 
حدوث تغي���ري ملمو�ص يف حياته���م اليومية، 
ف���ان النتخاب���ات الربملانية �سرت�س���م التوجه 
ال���ذي �ست�سلكه �سيا�س���ة العراق اخلارجية يف 
وقت مهم جدا يعي�سه ال�سرق الأو�سط يتخلله 
دور العراق كو�سيط ما بن خ�سمن اإقليمين 

العربية ال�سعودية واإيران.

مار�سن ال�سمري، باحثة اأمريكية عراقية لدى 
مركز بيلفري كندي للبحوث بجامعة هارفارد، 
تقول "انتخاب���ات الع���راق �سرياقبها اجلميع 
يف املنطق���ة لكونها �ستحدد مدى تاأثري القيادة 
امل�ستقبلي���ة للبل���د عل���ى مي���زان الق���وى عل���ى 

امل�ستوى الإقليمي".
لق���د مت عق���د النتخاب���ات مبك���را ن���زول عن���د 
مطل���ب الحتجاج���ات ال�سعبية الت���ي انطلقت 
ع���ام 2019. انه���ا امل���رة الأوىل الت���ي تعق���د 
حمتج���ن  مطال���ب  ب�سب���ب  انتخاب���ات  فيه���ا 
نزل���وا اىل ال�س���وارع. القرتاع يح���دث اأي�سا 
وفق���ا لقان���ون انتخابات جديد يق�س���م العراق 
لدوائر انتخابية اأ�سغ���ر ويف�سح املجال ملزيد 
م���ن املر�سح���ن امل�ستقل���ن، وهو مطل���ب اآخر 

للنا�سطن من ال�سباب.
وكان جمل����ص الأم���ن التابع ل���الأمم املتحدة قد 
تبنى يف وق���ت �سابق من هذا الع���ام تفوي�سا 
بت�سكي���ل فري���ق اأو�س���ع ملراقب���ة النتخابات. 
حيث �سيكون هناك 600 مراقب دويل برفقة 

املتحدة. الأمم  من  اآخر  مراقبا   150
 التفا�صيل �س3

اأ�صو�صييتدبر�س: انتخابات العراق حتظى باهتمام اإقليمي وعاملي

مراقبون: ح�صيلة النتخابات �صتحدد م�صتقبل 
�صيا�صة العراق الخارجية اإقليميًا ودوليًا      

بغداد / املدى

اأعل���ن مرك���ز الإع���الم الرقم���ي DMC، الي���وم ال�سب���ت، تفاق���م ظاهرة 
العراق على من�سة  الثم���ن يف ترند  "الها�ست���اكات" الوهمية مدفوعة 
"توي���رت" تزامنا مع اقرتاب النتخابات الربملانية التي �ستجري غدا 

الأحد.
واأو�س���ح ع�سو فريق مركز الإعالم الرقمي موؤمل �سكري يف بيان تلقته 
)امل���دى( اأن "ترن���د الع���راق ي�سهد هذه اليام ظهور م���ا ل يقل عن اثنن 
م���ن "الها�ستاكات" الوهمية الت���ي تروج للكت���ل ال�سيا�سية واملر�سحن 
املتناف�س���ن يف النتخاب���ات الت�سريعي���ة"، مبينا اأن "ترن���د العراق يعد 
م���ن اكرث الرتندات التي يحدث فيها تالعب وا�سح من جانب اجليو�ص 
اللكرتوني���ة و�سط �سمت مريب من جانب �سركة "تويرت" التي تتفرج 
على ما يحدث دون اأن تقدم اأي حل اأو اأي اجراء لنهاء هذا التالعب".

واأك���د املركز اأن "ظاه���رة �س���راء "الها�ستاكات" الوهمي���ة موجودة يف 
العدي���د م���ن ال���دول، ولكنها ب���داأت تتفاق���م يف الع���راق ب�س���كل وا�سح 
ومك�س���وف يف الف���رتة الت���ي ت�سب���ق النتخاب���ات"، لفت���ا اىل "وجود 
"�سما�سرة" يقومون برفع اي "ها�ستاك" لرتند تويرت، باأ�سعار تبداأ من 
200 دولر �سعودا مع وجود خيارات بعدد التغريدات التي ترافق كل 

ال�سعار". زيادة  يف  عامال  تعترب  "ها�ستاك" والتي 
ودع���ا مركز الإع���الم الرقم���ي DMC من�س���ة "توي���رت" ملعاجلة هذه 
اخلروق���ات م�ستقب���ال، وكب���ح جماح ما يح���دث من تالعب خط���ري ُيفقد 
املن�س���ة م�سداقيته���ا باعتباره���ا م�سدرا مهم���ا لالأخب���ار واملعلومات"، 
م�س���ريا اىل اأن "�سركة تويرت مل تقدم اي �س���يء فيما يتعلق بانتخابات 
الع���راق كم���ا فعلت �سرك���ة في�سبوك على نح���و اأدى للتخفي���ف من حدة 

الكاذيب والت�سقيط على املن�سة".

 متابعة/املدى

انط���الق  م���ن  قليل���ة  �ساع���ات  قب���ل  حت���ى 
م�ساع���ي  تتوا�س���ل  العام���ة،  النتخاب���ات 
القيادات الر�سمية وال�سيا�سية والدينية يف 
العراق، لدفع اأك���رب عدد ممكن من الناخبن 

لالدلء با�سواتهم اليوم الحد.
وخالل ال�سابي���ع املا�سية تنوع���ت و�سائل 
احل���ث عل���ى امل�سارك���ة حت���ى و�سل���ت، اىل 
ع���ن  املا�س���ي،  اأيل���ول   26 يف  الع���الن 
مكاف���اأة خا�س���ة لكل ناخ���ب يت�سل���م بطاقته 

البايومرتية.
اأن  وبين���ت مفو�سي���ة النتخاب���ات حينه���ا 
عدد البطاق���ات النتخابية غري امل�ستلمة هو 

مليونان و663 األفا و675 بطاقة.
واأكد خمت�س���ون ان عدم حتدي���ث البيانات 
ورف�ص ا�ستالم البطاق���ات وكذلك الدعوات 
للمقاطع���ة تع���ود اىل ع���دم ثق���ة املواطن���ن 
تغي���ري  اح���داث  وامكاني���ة  بالنتخاب���ات 
عربها، وكذلك الت�سكيك باأجواء اجرائها يف 
ظل ال�سالح املنفلت وهيمنة املال ال�سيا�سي، 
واأكدت باحثة ان �سع���ف امل�ساركة ال�سعبية 

�سينتج حكومة فاقدة للم�سداقية.
ويرى الكاتب واملحلل ال�سيا�سي بهاء خليل 
اأن اأ�سب���اب ع���زوف الناخب���ن يف الع���راق 
تع���ود اإىل: "اأزم���ة الثق���ة ب���ن ال�سيا�سي���ن 
واملواطن���ن، لأن العراقين م���روا بتجارب 
انتخابي���ة عدي���دة يف ال�سن���وات ال�سابق���ة، 
ويف كل م���رة ي�ساركون من دون مل�ص نتائج 
تغي���ري حقيقي���ة يف واق���ع الب���الد، حي���ث مل 
ي���روا حت�سن���ا يف اجلوان���ب ال�سيا�سي���ة اأو 
الأمنية اأو ال�سحية اأو التعليمية وغريها".

املواطن���ن  ا�ست���الم  ع���دم  خلي���ل  ويف�س���ر 
الثق���ة،  بانع���دام  البايومرتي���ة  بطاقاته���م 
"حيث اأ�سبح كثري من ال�سعب العراقي غري 

موؤمن بالعملية ال�سيا�سية" كما يقول.
النتخاب���ات  يف  امل�سارك���ة  ن�سب���ة  وح���ول 
املرتقب���ة يق���ول خلي���ل اإن ذل���ك يعتم���د على 
جمه���ور الأح���زاب الت���ي ميك���ن اأن ت�سغط 
عل���ى املواطن���ن من خ���الل امل���ال ال�سيا�سي 
وال�سالح املنفلت، مرجحا األ تتجاوز ن�سبة 
امل�سارك���ة م�ست���وى 30 % م���ن اإجمايل من 

يحق لهم الت�سويت.
ال�سم���ري،  مار�س���ن  تق���ول  جانبه���ا،  م���ن 
الباحث���ة يف مركز درا�سات ال�سرق الأو�سط 
بجامع���ة هارف���ارد، اإن "هن���اك م�سكلة اأكرب 
من م�سكلة رف����ص ا�ستالم العراقين لبطاقة 
رف����ص  وه���ي  األ  البايومرتي���ة،  الناخ���ب 
النتخاب���ات،  يف  وامل�سارك���ة  الت�سجي���ل 
لأنه���م ل ي�سع���رون باأن العملي���ة النتخابية 
�ستك���ون بو�سع اآمن للناخبن اأو املر�سحن 
امل�ستقلن عن الأح���زاب ال�سيا�سية املهيمنة 

يف البالد".
وتنوه ال�سم���ري اإىل اأن "ال�سع���ب العراقي 
ي�سعر باأن التغي���ري اأ�سبح �سعبا يف الفرتة 
احلالي���ة، واأن هن���اك جه���ات م�سيطرة على 
و�س���ع البالد، فال ي���رون باأن هن���اك جدوى 
م���ن امل�ساركة يف النتخاب���ات، لأنها �ستعيد 
نف����ص ال�سخ�سي���ات ونف����ص الأح���زاب اإىل 

حكم البالد".
وت�س���ري اإىل اأن "احلكومة العراقية حاولت 
جاهدة حتفي���ز ال�سعب على حتديث بيانات 
البطاق���ة وكذلك عل���ى ا�ستالمه���ا وامل�ساركة 
يف النتخاب���ات، حت���ى كان���ت هن���اك م�ساع 
لتحوي���ل بطاق���ات الناخب���ن اإىل م�ستم�سك 
ر�سم���ي ي�ستخ���دم يف معام���الت حكومي���ة 
اأخرى غري النتخابات، لكن جزءا كبريا من 
ال�سارع العراقي فقد الأمل من النتخابات".

و�س���ددت ال�سمري على اأهمية دور املرجعية 
الدينية والأمم املتح���دة يف ت�سجيع النا�ص 

عل���ى امل�سارك���ة بالنتخاب���ات، حم���ذرة من 
�سينت���ج  ال�سعبي���ة  امل�سارك���ة  �سع���ف  اأن 
حكومة فاق���دة للم�سداقية، ما قد يوؤدي اإىل 
احتجاج���ات �سعبية كبرية، اأو قد يوؤدي اإىل 

فراغ اأمني اأو م�ساكل �سيا�سية اأخرى.
ورغم اإقرار املكافاأة املالية من قبل الرئا�سات 
الثالث اأثناء الجتماع الدوري مع مفو�سية 
النتخابات، اإل اأنها مل تف�سح حتى الآن عن 
مقدار املكافاأة، ومل تو�سح مدى جناح هذه 

املبادرة منذ اإطالقها.
�سعب���ة  م�س���وؤول  قتيب���ة حمم���ود،  ويق���ول 
التاب���ع  الأنب���ار  حمافظ���ة  ملكت���ب  الإع���الم 
ت�سريح���ات  يف  النتخاب���ات،  ملفو�سي���ة 
تابعته���ا )املدى(: اإنهم عمل���وا على ت�سجيع 
بطاقاته���م  بيان���ات  لتحدي���ث  املواطن���ن 
النتخابي���ة، ومت افتت���اح مراك���ز الت�سجيل 

وكذل���ك زيارة الفرق اجلوال���ة للمناطق لهذا 
الغر�ص، وا�ستمر ذلك حتى منت�سف ني�سان 

املا�سي.
وي�سي���ف اأن "املكت���ب اتخ���ذ �سب���ال عدي���دة 
يف هذا الإط���ار، وذلك من خ���الل الإعالنات 
املنوع���ة يف القن���وات الف�سائي���ة وغريه���ا، 
بالإ�ساف���ة اإىل عق���د الن���دوات املتخ�س�سة، 
حل���ث املواطن���ن عل���ى حتدي���ث بياناته���م 

وتثقيفهم على امل�ساركة يف النتخابات.
يلف���ت  احلكومي���ة  املالي���ة  املنح���ة  وح���ول 
حمم���ود اإىل اأنه���ا انته���ت يف اخلام����ص من 
�ُسحب���ت  عندم���ا  اجل���اري  الأول  ت�سري���ن 

البطاقات املتبقية من املراكز.
ون�سر جمل�ص الق�ساء تقريرا حول الر�سوة 
النتخابي���ة باعتبارها واح���دة من اجلرائم 
التي تهدف اإىل عرقلة الآليات الدميقراطية، 

حي���ث ت�سته���دف حري���ة الت�سوي���ت واإرادة 
الناخب فتقوم بالتاأثري على هذه الإرادة عن 
طريق ا�ستخ���دام املال اأو الوع���د مبنحة اأو 
جائزة بحي���ث توجه حرية الناخب ومتنعه 

من التعبري عن اإرادته.
عقوب���ة  اأن  اإىل  الق�س���اء  جمل����ص  ون���ّوه 
الر�س���وة النتخابية هي احلب�ص ملدة ل تقل 
ع���ن �سنة، وف���ق نظام اجلرائ���م والعقوبات 
املتعلق���ة بالنتخاب���ات وال�ستفت���اءات رقم 
2008 ويف الق�س���م اخلام����ص  14 ل�سن���ة 
ل �سور  م���ن النظام فق���رة )1( والت���ي تف�سّ

جرمية الر�سوة النتخابية.
وي���رى الكات���ب وال�سحفي ب���راء �سلمان اأن 
النواب  بع�ص  دفعت  النتخابية  "الر�س���وة 
اإىل تكوي���ن )عالق���ة زبائني���ة( مع ع���دد من 
الأ�سخا����ص اأو ع�سرية م���ن الع�سائر بحيث 
يقدم لهم الر�س���وة النتخابية مقابل �سمان 

مقعده يف الربملان".
ويب���ّن اأن "ه���ذا الن���وع من العالق���ة يحّول 
النائب من ع�س���و جمل�ص ت�سريعي ورقابي 
اإىل )معق���ب معامالت(، وبذلك �سعف الدور 
النيابي يف العراق اإىل درجة و�سلت به اإىل 
اأن يتحك���م روؤ�س���اء الكتل وحده���م بامل�سهد 

ال�سيا�سي بالكامل".
وح���ول اعتبار بع�ص املراقبن قرار املكافاأة 
املالي���ة للمقاطعن مقابل ا�ست���الم بطاقاتهم 
اأنها تدخل �سمن الر�سوة النتخابية، يقول 
�سلم���ان اإن "التداخ���ل حا�س���ل م���ن زاوي���ة 
ا�ستخ���دام امل���ال لتغيري قناع���ات الناخبن، 
مع فارق اأن ق���رار املكافاأة ل يدفع نحو جهة 
�سيا�سي���ة اأو مر�سح بذاته، كم���ا اأن القرار ل 
يطلب من الناخب الت�سويت بل انح�سر يف 
ا�ستالم البطاقة النتخابية البايومرتية، اإذ 
ميكن للمواط���ن ا�ستالم بطاقته ولكنه يبقى 

مقاطعا لالنتخابات".

م���خ���ت�������ص���ون: ات���������ص����اع ال���م���ق���اط���ع���ة ����ص���ي���ن���ت���ج ح����ك����وم����ة ف�����اق�����دة ل��ل��م�����ص��داق��ي��ة

الــيــوم اقـــتـــراع  فــي  لــلــمــ�ــصــاركــة  وديــنــي  و�ــصــيــا�ــصــي  ــمــي  ر�ــص تح�صيد 
العراق ترند  في  ازدهارها  بعد 

الإعالم الرقمي يدعو 
�صركة "تويتر" لو�صع حد 

للها�صتاكات الوهمية

عد�سة: حممود روؤوف
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يف عق���د هو الثالث م���ن نوعه �شمن خطة العراق 
للتح���ول اىل الطاقة النظيفة وانتاج الكهرباء من 
الطاق���ة ال�شم�شي���ة, وقع���ت وزارة الكهرباء عقدا 
مع �شركة �شكاتك )الرنويجية-امل�شرية(, لن�شب 
حمطت���ي طاقة �شم�شية يف كربالء وبابل وبطاقة 
توليد تبل���غ 525 ميغاواط, اإل اأن تفا�شيل العقد 
تت�شم���ن معلوم���ات مث���رية لال�شتغ���راب حي���ث 
�شيق���وم الع���راق ب�ش���راء الكهرب���اء املتول���دة من 

�شم�شه وعلى اأر�شه وملدة 25 عاما.
وبح�شب بيان ل���وزارة الكهرباء فاأن العقد املربم 
ت�شم���ن تنفي���ذ املحطت���ن خ���الل م���دة تبل���غ 24 
�شه���رًا, ومب���دة ا�شتثمارية تبل���غ 25 عامًا, مبينة 
اأنه "�شتق���وم الوزارة ب�شراء الطاق���ة الكهربائية 
م���ن ال�شرك���ة امل�شتثم���رة �شمن ال�شع���ار العاملية 

املوحدة للطاقة".
ه���ذه التف�شيلة يف العق���د, تطرح ت�ش���اوؤلت عن 
�شب���ب "�ش���راء الع���راق" للطاق���ة الكهربائي���ة من 
قب���ل ال�شركة الرنويجية امل�شري���ة التي �شت�شبح 
ب�شفته���ا �شركة منتجة للطاق���ة يف داخل العراق, 
ب���دل م���ن التعاقد معه���ا لن�ش���ب املحط���ات فقط, 

وت�شغيلها باأياٍد عراقية, اأو على الأقل التعاقد مع 
ال�شركة على تكفلها فيما يتعلق بال�شيانة وغريها 
م���ن التفا�شي���ل التي قد حتتاجها ه���ذه املحطات, 
خ�شو�شا واأنها قد ل حتتاج اإىل عمليات اإ�شراف 
على ت�شغيلها لب�شاط���ة اآلية عملها بتحويل �شوء 

ال�شم�س اإىل طاقة كهربائية.
اإل اأن املخت����س ب�ش���وؤون الطاقة مهند الربزجني 
يق���ول يف حديث ل�)امل���دى(, اإن "العراق مل يعمل 
�شابًقا يف جم���ال الطاقة ال�شم�شية, ولي�شت لدينا 
�ش���ركات عراقية عاملة يف ه���ذا املجال خ�شو�شا 
مب�ش���روع �شخم كهذا الذي من املفرت�س ان يولد 
اك���ر م���ن 500 ميغ���ا واط, وبالت���ايل ل منتل���ك 
الكوادر اأو اخلربات الت�شغيلية لهذه املحطات".

وي�شي���ف اأن "ال���وزارة عندما تذه���ب لهذا النوع 
�ش���ركات  اىل  فاأنه���ا حتت���اج  ال�شتثم���ارات  م���ن 
متخ�ش�ش���ة ومنه���ا ال�شرك���ة الرنويجي���ة, وهذه 
او  حكوم���ات  م���ع  تتعاق���د  عندم���ا  ال�ش���ركات 
موؤ�ش�شات متثل دولة ما, تتعاقد على مدى طويل 
ولغراب���ة م���ن ا�شتمرار عملي���ة ال�شتثم���ار ل�25 

عاما".
وي�ش���ري اإىل اأن "ه���ذا النوع م���ن امل�شاريع �شيتم 
تنفي���ذه يف حق���ول كب���رية حيث حتت���اج املحطة 

ن�ش���ب  ليت���م  �شخم���ة  م�شاح���ات  اإىل  الواح���دة 
ع���دد كبري م���ن اخلالي���ا ال�شم�شي���ة فيه���ا لتعطي 
ال�شع���ات العالي���ة املطلوب���ة, ف�ش���ال ع���ن تكف���ل 
ال�شرك���ة بدميومة الأل���واح ال�شم�شي���ة ودميومة 
البطاري���ات". ويب���ن اأن "عملي���ة ت�شغي���ل ه���ذه 
املحطات املتمثل���ة بالألواح ال�شم�شية حتتاج اإىل 
عمليات تنظيف للخاليا ال�شم�شية ب�شبب الأتربة 
والغب���ار ال���ذي يلت�ش���ق به���ذه اخلالي���ا ويقل���ل 
كفاءته���ا", فيما ي�ش���ري اإىل اأن "عملي���ات تنظيف 
اخلالي���ا ال�شم�شية حتتاج لكوادر لديها خربة يف 

هذا املجال ف�شال عن معدات واأجهزة خا�شة".
تتمث���ل  الأخ���رى,  "النقط���ة  اأي�ش���ا:  وي�شي���ف 
باحتي���اج هذه املحط���ات لعملي���ات اإدامة وتبديل 
للبطاريات, وهذا اأي�شا يحتاج ل�شركة خمت�شة".

اإل اأن تف�ش���ريا اآخ���ر ق���د يدف���ع الع���راق, ووزارة 
الكهرب���اء حتدي���دا, للتعاق���د عل���ى ن�ش���ب ه���ذه 
املحطات به���ذه ال�شيغة, حيث يظه���ر ان التعاقد 
ج���رى ب�شيغ���ة ن�ش���ب وت�شغي���ل مل���دة 25 عاما, 
مايعني اأن الع���راق لن يدفع كلفة ن�شب املحطات 
الت���ي ق���د ت�شل لقراب���ة 2.5 ملي���ار دولر, ال انه 
�شيح�ش���ل عليه���ا جمانا بعد ان ت�شتثم���ر ال�شركة 

الرنويجية فيها ملدة 25 عاما.

 العقد الثالث للطاقة المتجددة.. العراق ي�شتري كهرباء مولدة 
من �شم�شه وعلى اأر�شه لمدة 25 عامًا

 متابعة / املدى

ذكر م�قع "امل�نيت�ر" االمريكي، 
ي�م اأم�س، اأن املحاوالت 

العراقية ل�سراء ا�سلحة من 
تركيا ت�اجه عثـرات من بينها 

حماولة بغداد احل�س�ل على 
تنازالت تركية يف ق�سيتي 

املياه و"مكافحة االرهاب"، وه� 
ما ال تبدي اأنقرة جتاوبًا معه، 

باال�سافة اىل امل�قف االمريكي 
املتمثل بعق�باتها على تركيا.

وبالن�سبة اىل تركيا، قال 
تقرير "امل�نيت�ر"، الذي 

ترجمته وكالة �سفق ني�ز، اإنه 
كان من املثري ان ي�سعى العراق، 

املحا�سر غالبًا ما بني ال�اليات 
املتحدة وايران، للج�ء اىل 

اأنقرة للح�س�ل على اال�سلحة 
التي يحتاجها ملحاربة تنظيم 

قدراته  "داع�س" وتعزيز 
الدفاعية يف وقت ت�ستعد 

وا�سنطن الإنهاء مهمتها القتالية 
يف العراق.

واأ�شار التقرير اإىل اأن الرئي�س الرتكي رجب 
طي���ب اردوغ���ان كان حري�ش���ًا عل���ى تعزي���ز 
املبيع���ات الع�شكري���ة للم�شرتي���ن الجان���ب, 
لك���ن �شيا�شت���ه اخلارجي���ة كث���ريًا م���ا عرقلت 
طموحات���ه هذه, م�شيف���ًا اأن الهتمام الدويل 
من���ذ  ازداد  الرتكي���ة  الع�شكري���ة  بال�شناع���ة 
احل���رب الذربيجاني���ة الأرمني���ة عل���ى اقليم 
ناغورن���و كاراب���اخ يف الع���ام املا�شي, حيث 
مت و�ش���ف الطائ���رات امل�ش���رية الرتكي���ة من 
ط���راز "بريقدار تي بي 2" بانها كانت ا�شا�شا 

بنجاح اذربيجان ع�شكريا يف احلرب.
وذك���ر التقرير باأن العراق اع���رب موؤخرًا عن 
اهتمام���ه ب�شراء طائ���رات م�ش���رية من طراز 
تركيا,  من  بي 2" وطواف���ات هجومية  "تي 
م�ش���ريًا اإىل اأن وزي���ر الدف���اع العراقي جمعة 
عناد اعلن يف اواخر اغ�شط�س/ اآب ان بالده 
تو�شل���ت اىل تفاه���م اويل م���ع اأنق���رة ل�شراء 
عدد غري حم���دد من الطائ���رات امل�شرية هذه, 
وتقدم���ت بطلبات ل�شراء 12 طوافة من طراز 
اأيه ك���ي", و�شتة انظمة  اآي���ه تي  "ت���ي 129 
خم�ش�ش���ة للح���رب اللكرتوني���ة م���ن ط���راز 
يتحدث  العراق���ي  الوزي���ر  وكان  "ك���ورال". 
بع���د اجتماعه مع نظ���ريه الرتك���ي خلو�شي 
اأكار يف معر����س دويل لل�شناع���ة الع�شكري���ة 
يف ا�شطنبول. ونقل "املونيتور" عن م�شدر 
ترك���ي مطل���ع عل���ى املحادث���ات اأن العراقين 
اظه���روا يف بداي���ة الم���ر اهتمامه���م ب�شراء 
ا�شلحة تركي���ة خالل زيارة الوزي���ر اأكار اىل 
املا�ش���ي,  الث���اين  يناير/كان���ون  يف  بغ���داد 
لكنه���م ويف الجتماعات الت���ي حدثت لحقًا, 
قدم���وا ملفات اخرى على طاولة املفاو�شات. 
طلب���وا  العراقي���ن  اأن  اإىل  امل�ش���در  واأ�ش���ار 
تركي���ا,  م���ن  الع�شكري���ة  امل�شرتي���ات  مقاب���ل 
زيادة معدلت التدف���ق املائي يف نهري دجلة 

والف���رات التي تنبع من تركي���ا وتتدفق نحو 
الع���راق و�شوريا, وطلب���وا اأي�ش���ًا ان�شحاب 
القوات الرتكي���ة من قاعدة بع�شيق���ة القريبة 

من املو�شل.
ولفت التقري���ر اإىل ا�شتياء العراق من تو�شع 
العملي���ات الع�شكري���ة الرتكي���ة ع���رب احلدود 
�ش���د ح���زب العم���ال الكرد�شتاين, ال���ذي جلاأ 
اإىل جب���ال كرد�شتان عرب احلدود, وانه برغم 
ان مالحقة تركيا حل���زب العمال عرب احلدود 
لي�ش���ت جديدة, اإل اأنها تو�شع���ت موؤخرًا اإىل 
م���ا وراء مع�شكرات حزب العم���ال على طول 

احلدود, لت�شل اإىل �شنجار وخممور.
وتاب���ع اأنه برغ���م احتجاج���ات الع���راق على 
العملي���ات الع�شكرية الرتكي���ة, اإل اأنها تدرك 
متام���ًا اأن���ه ل ميكنه���ا التاأثري عل���ى اأنقرة يف 

هذه الق�شية ومل تطرحها ك�شرط.
م���ن  تن���ازلت  اأي���ة  اأن  "املونيت���ور",  وراأى 
جان���ب تركيا حول ق�شي���ة املياه و�شط نق�س 
املي���اه يف الع���راق ووجوده���ا الع�شكري يف 
بع�شيق���ة, �شيعن���ي الكثري من النق���اط املهمة 

بالن�شبة اىل بغداد يف ال�شيا�شة الداخلية.
ولف���ت التقري���ر اإىل اأن���ه رغ���م ع���دم امكاني���ة 
ا�شتبعاد احتمال ان�شحاب تركيا من بع�شيقة, 
اإل اأن اأنق���رة رف�ش���ت جع���ل جهودها ملكافحة 
الرهاب م�شاألة خا�شع���ة للم�شاومة, م�شيفًا 
اأن تركي���ا تظهر ترددًا اأي�شًا يف التعهد بكمية 
املي���اه التي تتدف���ق نحو الع���راق, مذكرًا باأن 
اأنقرة كانت حتاجج دائما منذ مدة طويلة بان 
نق����س املياه يف العراق مرتب���ط بنظام الري 
املتهال���ك يف البالد بال�شاف���ة اىل �شوء ادارة 

املياه واىل تراجع معدلت هطول المطار.
لكن مبوجب بروتوكول العام 1987 املتعلق 
بنه���ر الفرات م���ع �شوريا, ف���اإن تركيا مطالبة 
بال�شماح بتدفق 500 م���رت مكعب يف الثانية 

عل���ى الق���ل م���ن املي���اه اىل �شوري���ا, لكنها مل 
تلت���زم ب���اي الت���زام جتاه الع���راق عل���ى نهر 
دجل���ة. وت�شاهم تركيا بن�شب���ة 40٪ فقط يف 
تدف���ق مياه نه���ر دجلة, بينم���ا ي�شاهم العراق 

بن�شبة 51٪ وايران بن�شبة ٪9.
ويف رٍد عل���ى �شوؤال ح���ول ال�شباب املرتبطة 
بق���رار احلكوم���ة العراقية اختي���ار ال�شلحة 
امل�ش���در  ع���ن  "املونيت���ور"  نق���ل  الرتكي���ة, 
املطل���ع قوله, اإن م���ا قدمته طائ���رات "تي بي 
2" امل�شرية يف اقلي���م ناغورنو كاراباخ لعب 
دورًا مهم���ًا يف الق���رار العراق���ي الذي ارتبط 
اأي�ش���ًا بالآم���ال العراقي���ة يف احل�ش���ول على 

تنازلت ب�شاأن الق�شايا اخلالفية مع تركيا.
واأ�شاف امل�شدر, اأن العراق يبحث عن جهات 
م���وردة بديلة لتخفيف اعتماده على ال�شلحة 
والذخائر المريكية, خ�شو�شا بعد "امل�شاكل 
الت���ي واجهها يف حتدي���ث طائراته من طراز 

اف-16" المريكية.
وال�ش���ن  رو�شي���ا  اأن  اإىل  التقري���ر  ولف���ت 
واي���ران, ظه���رت كموردي���ن بديل���ن اآخرين, 
لك���ن امل�شدر املطلع "اعرب عن ا�شتغرابه لأن 
الرو����س مل يبذل���وا جهدا للقي���ام بدفعة قوية 
لإ�شاف���ة البع���د الع�شك���ري اىل عالقاته���م مع 

العراق".
وتاب���ع اأن "حرب ناغورن���و كاراباخ و�شعت 
خيار ال�شالح الرتك���ي يف الواجهة", م�شيفًا 
اأن "احتياج���ات الع���راق ترتك���ز ب�شكل كبري 
يف  ل�شتخدامه���ا  والذخائ���ر  النظم���ة  عل���ى 
مكافح���ة الره���اب, وان م���ا ميك���ن اأن تقدمه 
تركيا يف ه���ذا ال�شدد يبدو معق���ول بالن�شبة 

لهم".
وقال امل�شدر, اإنه "مل يظهر اي رد فعل حمدد 
م���ن وا�شنطن حتى الآن", لكن���ه �شدد على اأن 
"النفوذ المريكي �شيوؤثر بالتاأكيد على قرار 
الع���راق النهائي ازاء امل�شرتيات الع�شكرية", 
م�شيف���ًا "انه���م لي�شوا يف و�ش���ع ميكنهم من 
يّل ذراع امري���كا". ورجح التقرير اأن "تكون 
وا�شنطن قلقة من خط���ر ح�شول امليلي�شيات 
تقني���ات  عل���ى  باي���ران  املرتبط���ة  ال�شيعي���ة 

الطائرات امل�شرية امل�شلحة".
واأ�ش���اف اأن "ال�شناع���ة الع�شكري���ة الرتكية 
الزم���ات  ب�شب���ب  خط���رية  عواق���ب  تواج���ه 
ذل���ك  يف  مب���ا  وا�شنط���ن,  م���ع  ال�شيا�شي���ة 
العقوب���ات المريكية على �شراء تركيا انظمة 

الدفاع اجلوي الرو�شية "ا�س -400".
ومن ب���ن ال�شفقات الع�شكري���ة الرتكية التي 
تواجه تداعيات العقوب���ات المريكية, اأ�شار 
التقري���ر عل���ى �شبيل املث���ال اإىل "عق���د بقيمة 
1.5 ملي���ار دولر م���ع باك�شت���ان ل�ش���راء 30 
طواف���ة ع�شكرية تركية, كان قد جرى توقيعه 
يف العام 2018 باعتب���اره اكرب �شفقة تركية 
لبيع ال�شلح���ة", مبين���ًا اأن "تركيا ف�شلت يف 
ت�شلي���م الطواف���ات ب�شب���ب رف����س وا�شنطن 
منح تراخي����س ت�شدير للتقني���ات المريكية 
امل�شتخدم���ة يف �شناعة الطائ���رات احلربية, 
ذل���ك املح���رك, وان���ه فيم���ا وافق���ت  مب���ا يف 
باك�شت���ان عل���ى القب���ول بتمدي���د اآخ���ر ملوعد 
الت�شلي���م يف مار����س/اآذار, ال ان ا�شالم اباد 
قد ت�ش���ل اىل مرحلة اع���ادة النظر يف عر�س 

ل�شراء طوافات هجومية من ال�شن.

متعرثة الآمال  للعراق...  الرتكي  ال�شالح  "املونيتور" عن 

 متابعة / املدى

تغي����ري قان����ون النتخابات واإنه����اء املحا�ش�ش����ة, كان اأبرز 
مطال����ب املتظاهري����ن يف العراق ع����ام 2019, وحتقق اأول 
مطالبه����م وه����و تغي����ري القان����ون لكنه����م ينتظ����رون اإنه����اء 

املحا�ش�شة التي �شيطرت على البالد منذ العام 2003. 
جت����ري اليوم الأحد يف العا�شر من ت�شرين الأول/ اأكتوبر 
اأول انتخابات بالقانون اجلدي����د بعد التظاهرات ال�شعبية 
عام 2019 التي اأ�شقطت حكومة عادل عبد املهدي ال�شابقة 
بعد وقوع قرابة 800 �شحية و20 األف جريح من ال�شباب 

املنتف�س �شد الف�شاد والطبقة احلاكمة املحا�ش�شاتية.

هل نرى طبقة جديدة بعد االنتخابات؟
عل����ى الرغ����م من الآم����ال الكثرية الت����ي كانت معّلق����ة عليها, 
لن تاأت����ي نتائج النتخابات املقبلة ب����اأي تغيري يف خريطة 
الق����وى ال�شيا�شية ع����ن نظرياتها من النتخاب����ات ال�شابقة 
بح�شب الباحث ال�شيا�شي نبيل جبار العلي, عازيا ذلك اإىل 

الوطني". امل�شتوى  على  م�شنفة  قوى  "غياب 
ح����ول نتائ����ج اأ�ش����وات الناخب����ن وكي����ف تت����وزع املقاع����د 
النيابي����ة بح�شب امل�شارك����ن يف النتخابات, يتوقع العلي 
ح�ش����ول حتالف الأح����زاب والتيارات ال�شيعي����ة على 160 
مقع����دًا, اأما التحالفات ال�شني����ة فقد حت�شل على 70 مقعدًا, 
يف ح����ن قد تبلغ مقاعد الأح����زاب الكردية نحو 60 مقعدا, 
وباقي املقاعد �شتتوزع على املكونات واحلركات النا�شئة, 

وبينها مر�شحو حراك ت�شرين.

الت�افقية والتحا�س�س
ي�شتنت����ج العل����ي, "يف ح����ال و�شلن����ا اإىل ه����ذه النتائ����ج, 
ا�شتم����رار العم����ل مبب����داأ التوافقية وحتا�ش�����س املكونات, 
ولن تتغ����ري �شنن واآليات توزيع املنا�ش����ب, لكن من املمكن 
اأن ن�شه����د تكوي����ن فريق����ن �شيا�شي����ن على غ����رار ما ح�شل 
يف �شن����ة 2018 , حتالف����ي )البن����اء والإ�ش����الح( لي�شم كل 
حتال����ف منهم����ا الأطياف الثالث����ة التي ت�شع����ى لال�شتحواذ 

على ال�شلطة وتوزيعها بالطريقة املحا�ش�شاتية ذاتها".
يقول اخلبري القانوين علي التميمي اإن قانون النتخابات 
اجلدي����د رق����م 9 ل�شن����ة 2020 ونظام ال�ش����كاوى والطعون 
النتخابية رقم 7 ل�شنة 2020 ونظام احلمالت النتخابية 
رقم 5 ل�شنة 2020, جميعها متنع خمالفة �شروط الرت�شيح 
اأو ارت����كاب اجلرائم النتخابية كاإث����ارة النعرات الطائفية 
اأو التهج����م عل����ى موؤ�ش�شات الدولة اأو الق�ش����اء اأو الإ�شاءة 
اإىل �شمع����ة املر�شح����ن وارت����كاب جرائ����م تخال����ف قان����ون 

العقوبات العراقي 111 ل�شنة 1969.
ي�ش����رح التميم����ي ان جمل�����س املفو�ش����ن لديه الق����درة على 
اإلغ����اء م�شادقة املر�ش����ح بناءا عل����ى الأدلة املقدم����ة واأي�شا 
حتوي����ل الأم����ر اإىل الدائرة القانوني����ة لإقامة ال�شكاوى يف 

املحاكم للبت يف املخالفات القانونية.
وي�ش����ري التميم����ي اإىل اأن "ق����رار جمل�����س املفو�شي����ة قابل 
للطع����ن اأم����ام الهيئ����ة الق�شائي����ة امل�شكل����ة مبوج����ب قانون 
مفو�شي����ة النتخاب����ات 31 ل�شنة 2019, خ����الل ثالثة اأيام 
م����ن تاريخ �شدور القرار واوجب القانون على هذه الهيئة 

البت بالطعن خالل 10 اأيام".

القان�ن اجلديد 
Sainte- ليغ����و"  "�شان����ت  قان����ون  ُيطب����ق  كان  �شابق����ا 
Laguë( ( الذي ي�شب يف �شالح الأحزاب الكبرية عرب 
اقت�ش����ام اأ�ش����وات الناخبن عل����ى الكتل الكب����رية وحرمان 

ال�شغرية منها.

واآلي����ة �شان����ت ليغو؛ هي نظ����ام انتخابي )ابتك����ر يف العام 
1910 وطب����ق لأول م����رة يف الرنوي����ج وال�شويد يف العام 
1951(, اعتم����ده جمل�س النواب العراقي منذ العام 2013 
ويت�شم����ن طريق����ة توزيع املقاعد عل����ى القوائ����م املتناف�شة 
�شمن قان����ون النتخابات, وا�شتفادت من����ه حينها القوائم 

والكتل النتخابية الكبرية.
اأم����ا قانون النتخاب����ات اجلديد, فق����د ق�ّشم الب����الد اإىل 83 
و167  حتالف����ا   21 فيه����ا  و�شي�ش����ارك  انتخابي����ة.  دائ����رة 
حزب����ا منها 58 �شم����ن التحالفات املذك����ورة, فيما كان عدد 

املر�شحن 3249 مر�شحا بينهم 951 امراأة.

هل ينهي القان�ن اجلديد نظام 
املحا�س�سة؟

تق�شي����م املنا�ش����ب ال�شيادي����ة اأ�شب����ح عرف����ا �شيا�شي����ا بع����د 
ع����ام 2003 واعتم����د مبوافقة جميع الأح����زاب والطوائف 
واملكون����ات عل����ى اأن يك����ون من�ش����ب رئا�ش����ة اجلمهوري����ة 
لالأك����راد ومن�ش����ب رئا�ش����ة ال����وزراء لل�شيع����ة؛ اأم����ا ال�ُشنة 
تكون ح�شته����م رئا�شة جمل�س الن����واب. وياأمل الأكادميي 
يف العل����وم ال�شيا�شية لطيف ذياب ب����اأن ينتهي هذا العرف 

تعبريه. بح�شب  البالد  تطوير  "املدّمر" بحق 
ويق����ول ذياب اإن "تق�شيم الكعكة عند التحالفات ال�شيا�شية 
احلالي����ة ما�س على م����ا كان عليه يف ال����دورات النتخابية 
ال�شابقة, اإل اأنها قد ت�شهد مزيدا من التناحر اإثر التحالفات 

التي �شتعقب ظهور نتائج النتخابات".
ويعي����د ذياب هذه التناح����رات اإىل اأن "الكثري من الأحزاب 
والكتل ال�شيا�شية تعل����ق وجودها على ا�شتمرار امل�شكالت 
الداخلي����ة, مو�شحا اأن هذه الكت����ل ل متلك برامج �شيا�شية 
ناجع����ة ميك����ن اأن تنت�ش����ل الب����الد م����ن اأزماته����ا, خا�شة اأن 
الف�ش����اد امل����ايل والإداري ب����ات مرت�شخ����ا يف الدول����ة م����ع 

�شعوبة كبرية يف العمل ال�شيا�شي احلقيقي".

التحدي احلقيقي
وكاأن كلمات����ه مكتوب����ة الآن يف مقالة "طازج����ة", فقد راأى 
الباح����ث ه�ش����ام الها�شم����ي, ال����ذي اغتي����ل يف ال�شاد�س من 
متوز/يولي����و م����ن الع����ام 2020, يف مقالة ل����ه ن�شرت قبل 
�شه����ور من اغتياله, ب����اأّن اإزاحة املحا�ش�ش����ة ل تزال متث�ل 
حتدي����ًا حقيقيًا اأمام اأي برام����ج حكومية جديدة, بالإ�شافة 
اإىل اإ�ش����رار قادة الكت����ل والأحزاب واأم����راء الف�شائل على 

تنفيذ املحا�ش�شة ال�شيا�شية والطائفية والقومية.
وتواج����ه الدول����ة العراقي����ة الي����وم, بالإ�شاف����ة اإىل م�شكلة 
املحا�ش�ش����ة وما جنم عنها من تهمي�����س واإق�شاء للكفاءات 
وتهج����ري للعق����ول وح����روب داخلي����ة ب����ن �ش����ركاء ال�وطن 
واللغ�����ة والدي����ن, موج����ات الت�ش����دد الديني الت����ي تطورت 
وتعق����دت ب�شب����ب املحا�ش�شة التي قام عليه����ا نظام فا�شل, 
ومتظه����رت يف بع�����س جوانبها على هيئة ب����روز جماعات 
عنف اأفقدت ال�بالد الأمن وال�شتقرار, وهو ما ميثل حت�ديًا 
يواج�ه كل حكوم����ة, فالن�شال من اأجل العدالة الجتماعية 
والتنمية يف الع����راق اليوم ياأخذ م�شارين: م�ش��ار الق�شاء 
على املحا�ش�شة ال�شيا�شي����ة واآثارها, وبناء دولة القانون 
التي تق����وم على امل�شاواة بن املواطن����ن وحتقيق العدالة 

الجتماعية.
بح�شب الراحل الها�شمي فاإن عرف املحا�ش�شة, يف تقا�شم 
ال�شلط����ة والروة اأنتج طبقة م�شتثمرة يف الف�شاد من اأجل 
ال�شتدام����ة, لذل����ك ت�شعى ل�شتم����رار الأزم����ات والنزاعات 

الداخلية با�شطناع الفنت وبغريه من الو�شائل.

"درج" م�قع  • عن 

هل تنهي النتخابات العراقية 
املحا�ش�شة اأم تكّر�شها؟



 بغداد/ متيم احل�سن

النتائج املت�صرعة وغري الر�صمية للت�صويت 
اخلا�����ص ج����اءت للتاأث����ري عل����ى الناخبني – 
بح�ص����ب مراقبني- متهي����دا للت�صويت العام 

الذي �صيجرى اليوم االحد.
واحتفل����ت بع�����ص الق����وى ال�صيا�صي����ة بع����د 
انته����اء الت�ص����ويت اخلا�ص يف ا�ص����ارة اىل 
الفوز، وهو ما اأثار خوف ال�صارع من ردود 
فع����ل غري حم�ص����وبة لتل����ك الق����وى يف حالة 
خ�ص����ارتها الحقا. وكانت بع�ص القوائم يف 
انتخابات 2018 قد اعلنت اي�صا عن تفوقها 
يف الت�ص����ويت اخلا�ص فيم����ا حلت بعد ذلك 
باملرك����ز الثالث بح�ص����ب نتائ����ج االنتخابات 
النهائية. ولوحظ ان تزايد عدد امل�ص����مولني 
بالت�صويت اخلا�ص ي�صل لنحو ربع مليون 
عن االنتخابات االخرية التي �ص����جلت ن�صبة 
اقب����ال اك����ر م����ن احل����ايل بح�ص����ب بيان����ات 
املفو�ص����ية. ورف�صت مفو�ص����ية االنتخابات 
اعالن نتائج الت�صويت اخلا�ص دون اعطاء 
ا�صباب، وذكرت باأن النتائج �صتظهر مدجمة 

مع الت�صويت العام.

التاأثري على الناخب
وعق����ب اغ����الق �ص����ناديق االق����راع م�ص����اء 
اجلمعة، اعلن عن ت�ص����در نحو 500 مر�صح 
مقاع����د  ع����دد  ان  رغ����م  الت�ص����وبت،  نتائ����ج 

الرملان هي 229 مقعدا.
يف  املر�ص����حني  ع����دد  و�ص����ل  ق����د  وكان 
االنتخاب����ات املبك����رة اىل اك����ر م����ن 3200 
مر�ص����ح ينتمون ل�21 حتالفا واكر من 100 
حزب. وبح�ص����ب مراقب����ني، ان النتائج غري 
الر�ص����مية التي اعلنتها احزاب و�صخ�صيات 
هي "للتاأثري على خيارات الناخب وترويج 

لها بانها قد حققت ارقاما عالية".
وكان ق����ادة اح����زاب ق����د األق����وا كلم����ات يف 
يوم الت�ص����ويت عر من�ص����ات التوا�صل او 
االع����الم لدف����ع الناخبني اىل الت�ص����ويت لهم 
م�صتثمرين عدم �ص����مول الت�صويت اخلا�ص 

ب�"ال�صمت االنتخابي".
ودف����ع عدم وجود ه����ذا االج����راء اىل اظهار 
عدد من املر�صحني مثل هيثم اجلبوري )كتلة 
كف����اءات( وخالد اال�ص����دي )حتالف العمق(، 

�صورا لع�صكريني قاموا بالت�صويت لهم.
عل����ى  فيدي����و  ومقاط����ع  �ص����ور  ون�ص����رت 
مواقع التوا�ص����ل االجتماعي، قيام �ص����باط 

بالرويج للكتلة ال�صدرية.

والحقا اأظهرت وثائق قيام وزارة الداخلية 
بفت����ح حتقي����ق م����ع ال�ص����باط يف الب�ص����رة 

ب�صبب الرويج االنتخابي.
واظه����رت �ص����ور اخ����رى عنا�ص����ر امني����ني 
يحملون �ص����عارات الكتلة ال�صدرية التابعة 
اغ����الق  بع����د  مل����ح  ال����ذي  ال�ص����در،  ملقت����دى 

ال�صناديق اىل فوز حزبه.

االحتفال املبكر
واحتفل ان�ص����ار التيار ال�ص����دري يف بغداد 
بالف����وز املبك����ر –بح�ص����ب زعمه����م- للكتلة، 
حيث اعاد ال�صدر يف خطابه بعد الت�صويت 
اخلا�ص، احلديث ع����ن رغبة التيار بروؤ�ص 
يث����ري  ان  مراقب����ون  ويخ�ص����ى  احلكوم����ة. 
االإعالن املبكر عن الفوز الكالم عن التالعب 
بالنتائ����ج يف حال اأظه����رت النتائج النهائية 

خ����الف م����ا اأعلنت����ه الق����وى ال�صيا�ص����ية بعد 
نهاية الت�ص����ويت اخلا�ص. ويف 2018 كان 
ائتالف الن�صر الذي يتزعمه رئي�ص الوزراء 
حينه����ا حي����در العب����ادي ق����د ت�ص����در نتائ����ج 
الت�ص����ريبات،  الت�ص����ويت اخلا�ص بح�ص����ب 
لكن����ه يف النهاي����ة ح����ل ثالث����ا بعد �ص����ائرون 

وحتالف الفتح.
وكان العب����ادي حينها يتمتع ب�ص����معة جيدة 
بني �ص����فوف الق����وات االمنية، حي����ث كانت 
االنتخابات االخ����رية هي االوىل بعد اعالن 

التحرر من �صيطرة "داع�ص".
وقال����ت بع�����ص و�ص����ائل االع����الم ان النائبة 
عالية ن�ص����يف، ووح����دة اجلميلي، والنائبة 
ال�ص����ابقة امل القا�ص����ي، و�صارة اياد عالوي 

قد ت�صدرن النتائج.
كذلك قالت و�ص����ائل اخرى ان املر�ص����ح عمار 

احلمداين، وبه����اء االعرج����ي، وعبدالكرمي 
وغان����دي  امل�ص����هداين،  واحم����د  عبط����ان، 

الك�صنزاين قد ت�صدروا ي�صا.
باملقاب����ل �ص����ربت اح����زاب يف كرك����وك ف����وز 
ار�ص����د  وبع����ده  �ص����عدون  ن�ص����ري  حمم����د 
ال�ص����احلي عقب ف����رز  80 % من االأ�ص����وات 

ملراكز الت�صويت اخلا�ص.
اجلب����وري،  �ص����الح  رع����د  بعده����م  ياأت����ي 
وخال����د املفرجي، ا�ص����ماعيل احلديد، حممد 
ال�صاهني، يو�صف عكاب، ويا�صني العبيدي.

ويف كرب����الء �ُص����رب ف����وز مر�ص����حي الكتل����ة 
ال�صدرية بالت�ص����ويت اخلا�ص، وهم طارق 
اخليكاين،  ح�صني الغامني، رائد الفتالوي، 

جواد الي�صاري، �صيماء ال�صعيدي.
ويف االنب����ار ادع����ت االحزاب ف����وز القيادي 
فرح����ان،  عل����ي  االنب����ار  تق����دم حماف����ظ  يف 

باال�ص����افة اىل مر�ص����ح تق����دم يف املحافظ����ة 
هي����ت احللبو�ص����ي وح�ص����ولهم عل����ى اأعلى 
كم����ال  ت�ص����در  اىل  ا�ص����افة  االأ�ص����وات. 
في�ص����ل  والنائ����ب  )م�ص����تقل(،  العي�ص����اوي 
العي�صاوي عن تقدم، والنائب ال�صابق �صامل 

مطر العي�صاوي.
كذل����ك اعل����ن الع�ص����رات م����ن مر�ص����حي دولة 
القان����ون بزعام����ة ن����وري املالكي ت�ص����درهم 
نتائج الت�صويت اخلا�ص يف كربالء وبابل 
وبغ����داد. كما �ُص����رب اكت�ص����اح النائب قتيبة 
اجلب����وري اال�ص����وات، والنائب����ة ال�ص����ابقة 
حن����ان الفتالوي، ومر�ص����حي حرك����ة امتداد 

يف النا�صرية برئا�صة عالء الركابي.
واعلن����ت بع�ص االح����زاب تفوق ك����رمي ابو 
�ص����ودة عن تقدم يف �صمال بغداد، وحمفوظ 
التميم ع����ن النه����ج الوطني )الف�ص����يلة( يف 

كربالء.

خطة قوى احل�سد
 و�ص����ط مئ����ات املر�ص����حني الذي����ن اعل����ن عن 
اكت�ص����احهم لالأ�ص����وات كان ال�ص����مت �ص����به 
الت����ام ملر�ص����حي القوى القريبة من احل�ص����د 
مع عدم �صمول االخري بالت�صويت اخلا�ص.

حتدث����ت  مطلع����ة  م�ص����ادر  وبح�ص����ب  لك����ن 
ل�)امل����دى( ان تل����ك الق����وى قام����ت ب�"تكتي����ك 
جدي����د" ل�ص����مان ت�ص����ويت اأغل����ب عنا�ص����ر 

احل�صد يف الت�صويت العام.
يف  املر�ص����حني  الف�ص����ائل  زعم����اء  وكان 
االنتخاب����ات ق����د اأ�ص����دروا بيانات غا�ص����بة 
ب�ص����اأن ع����دم �ص����مول احل�ص����د بالت�ص����ويت 

اخلا�ص، واعتروه خ�صارة ال�صواتهم.
واخلط����ة اجلدي����دة وف����ق امل�ص����ادر انه "مت 

اعطاء اجازات لقطعات احل�ص����د بن�صة %90 
ليت�ص����نى له����م امل�ص����اركة بالت�ص����ويت العام، 

حيث اغلب مواقع احل�صد فارغة االن".
ويق����ود اك����ر م����ن 20 �صخ�ص����ية وحتالف����ا 
م�ص����اركا يف  االنتخابات ف�ص����ائل م�ص����لحة، 
ه����ادي  بزعام����ة  الفت����ح  حتال����ف  ابرزه����ا 
العام����ري، وحتالف العق����د الوطني بزعامة 

فالح الفيا�ص رئي�ص هيئة احل�صد.
كذلك ت�صارك كتائب حزب الله الول مرة عن 
طري����ق حركة حق����وق، وكتائ����ب االمام علي 

عن حركة العراق الوطنية.

ن�سبة امل�ساركني وامل�سمولني 
بالت�سويت

امل�ص����تقلة  العلي����ا  املفو�ص����ية  واعلن����ت 
لالنتخابات، اجلمعة املا�صية، عدم ت�صجيل 
خروق����ات يف الت�ص����ويت اخلا�����ص بق����وات 

االأمن والنازحني ونزالء ال�صجون.
وقال رئي�ص جمل�ص املفو�صني جليل عدنان 
يف موؤمت����ر �ص����حفي اإن "االق����راع اخلا�ص 
�صهد م�صاركة توحي ن�ص����بها لبداية النجاح 

يف االنتخابات الت�صريعية".
واأ�ص����اف، "مل يت����م ت�ص����جيل اأي����ة خروقات 

امنية خالل عملية الت�صويت".
وكان الت�ص����ويت اخلا�����ص ق����د انطلق لنحو 
1.2 ملي����ون ناخب من اأف����راد االأمن، ونزالء 
ال�ص����جون والنازح����ني باملخيمات يف عموم 
الب����الد �ص����باح اجلمع����ة، قب����ل يوم����ني م����ن 
الرملاني����ة  باالنتخاب����ات  الع����ام  االق����راع 
املبك����رة. وفتحت مراكز االقراع املنت�ص����رة 
ال�ص����اعة  عن����د  اأبوابه����ا  الب����الد  عم����وم  يف 
7.00 بالتوقي����ت املحلي )7 �ص����باحا(، اأمام 
الناخبني، واأغلقت يف متام ال�صاعة 18:00 

)ال�صاد�صة م�صاء(.
ن�ص����بة  اأن  اأعلن����ت  ق����د  املفو�ص����ية  وكان����ت 
امل�صاركة يف الت�صويت اخلا�ص بلغت 36 % 
لغاية منت�ص����ف نهار اجلمع����ة، قبل ان تعلن 

يف النهاية ان الن�صبة ارتفعت اىل %68.
وهذه الن�ص����بة تعد اأقل من ن�صبة الت�صويت 
اخلا�ص يف 2018، حيث بلغت حينها %78، 
لكن عدد امل�صوتني يف هذه االنتخابات كان 
االأك����ر. وبل����غ ع����دد امل�ص����وتني يف 2018 
اك����ر من 700 الف من ا�ص����ل اكر من 940 
ال����ف �ص����خ�ص، مقابل نح����و ملي����ون و200 
ال����ف هذا العام، مايعني ان عدد امل�ص����مولني 
بالت�ص����ويت اخلا�ص ارتف����ع اىل نحو 250 

الف خالل عامني.
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تاأت���ي انتخاب���ات الع���راق ي���وم االح���د 10 
�ص���خمة  حتدي���ات  و�ص���ط  االول  ت�ص���رين 
يواجهها البلد، فقد ت�ص���رر اقت�صاد العراق 
عر �ص���نوات من حروب وف�صاد م�صت�صري 
كورون���ا  وب���اء  تف�ص���ي  اآخره���ا  وكان 
رافقت���ه.  الت���ي  االحرازي���ة  واالإج���راءات 
موؤ�ص�ص���ات الدولة عاجزة، البن���ى التحتية 
للبلد منهارة. ف�ص���ال عن ذلك هناك ف�ص���ائل 
م�ص���لحة متنف���ذة هددت �ص���لطة الدولة على 
نح���و متزاي���د، مع ا�ص���تمرار وج���ود مئات 
االآالف م���ن اأبناء البل���د يف حالة نزوح على 
مدى �صنوات منذ انتهاء احلرب على داع�ص 

وهزميته.
وبينم���ا هناك قلة من العراقيني ممن يتوقع 
حدوث تغيري ملمو�ص يف حياتهم اليومية، 
فان االنتخابات الرملانية �صر�ص���م التوجه 
الذي �صت�ص���لكه �صيا�ص���ة العراق اخلارجية 
يف وقت مهم جدا يعي�ص���ه ال�ص���رق االأو�صط 
يتخلله دور العراق كو�صيط ما بني خ�صمني 

اإقليميني العربية ال�صعودية واإيران.
مار�ص���ني ال�ص���مري، باحثة اأمريكية عراقية 
لدى مرك���ز بيلفري كندي للبح���وث بجامعة 
الع���راق  "انتخاب���ات  تق���ول  هارف���ارد، 
لكونه���ا  املنطق���ة  يف  اجلمي���ع  �ص���رياقبها 
�ص���تحدد م���دى تاأث���ري القي���ادة امل�ص���تقبلية 
للبل���د عل���ى مي���زان الق���وى على امل�ص���توى 

االإقليمي".
لق���د مت عقد االنتخاب���ات مبكرا ن���زوال عند 
مطلب االحتجاجات ال�صعبية التي انطلقت 
ع���ام 2019. انه���ا امل���رة االأوىل الت���ي تعقد 
فيه���ا انتخاب���ات ب�ص���بب مطال���ب حمتجني 
نزلوا اىل ال�صوارع. االقراع يحدث اأي�صا 
وفقا لقانون انتخابات جديد يق�صم العراق 
لدوائ���ر انتخابي���ة اأ�ص���غر ويف�ص���ح املجال 

ملزيد من املر�ص���حني امل�صتقلني، وهو مطلب 
اآخر للنا�صطني من ال�صباب.

وكان جمل�ص االأمن التابع لالأمم املتحدة قد 
تبنى يف وقت �صابق من هذا العام تفوي�صا 
بت�ص���كيل فريق اأو�ص���ع ملراقبة االنتخابات. 
حي���ث �ص���يكون هن���اك 600 مراق���ب دويل 

برفقة 150 مراقبا اآخر من االأمم املتحدة.
للم���رة االأوىل يف ه���ذه االنتخابات ي�ص���در 
للناخب���ني.   بايومري���ة  بطاق���ات  الع���راق 
وملن���ع �ص���وء ا�ص���تخدام بطاق���ات الناخ���ب 
االلكرونية وتفادي ا�صتخدامها للت�صويت 
مرتني فاإنه �ص���يبطل مفعولها بعد 72 �صاعة 

من ت�صويت كل ناخب.
�ص���اركوا  عراقي���ون  و�ص���باب  ن�ص���طاء 
باالحتجاج���ات الداعي���ة للتغي���ري تتف���اوت 
اآراوؤهم االن بني امل�ص���اركة بالت�ص���ويت من 
عدم���ه.  وكان���ت احتجاج���ات ت�ص���رين عام 
2019 ق���د جوبهت بقمع ومواجهات مميتة 

اأ�ص���فرت عن مقتل 600 �ص���خ�ص. ورغم ان 
ال�ص���لطات ا�ص���تجابت ودع���ت النتخاب���ات 
مبك���رة ف���ان كثريا من النا�ص���طني ال�ص���باب 
الذي���ن �ص���اركوا باالحتجاج���ات ق���د قرروا 

فيما بعد مقاطعة االنتخابات.
املرج���ع الدين���ي االأعل���ى يف الع���راق، علي 
ال�صي�ص���تاين، قد دعا اىل م�ص���اركة وا�ص���عة 
الت�ص���ويت  ان  اىل  م�ص���ريا  بالت�ص���ويت، 
بالن�ص���بة  االأف�ص���ل  االأ�ص���لوب  �ص���يبقى 
�ص���ياغة  يف  ي�ص���اهموا  ب���ان  للعراقي���ني 

م�صتقبل بلدهم.
ن�ص���بة م�ص���اركة امل�ص���وتني يف انتخاب���ات 
ع���ام 2018 كان���ت بح���دود 44% فق���ط م���ن 
ب���ني الذين يحق لهم الت�ص���ويت، وجوبهت 
نتائجها بعدم الر�ص���ا ب�صبب التالعب الذي 
رافقها. وهناك خماوف وقلق من احتمالية 
ح�ص���ول تدين م�صابه بن�صبة امل�صاركني يف 

هذه االنتخابات.

م�ص���طفى اجلب���وري، عام���ل قط���اع خا�ص 
يبل���غ م���ن العم���ر 27 عام���ا، يق���ول ان���ه لن 
ي�ص���ارك يف الت�ص���ويت بعد روؤية اأ�صدقائه 

وهم يقتلون يف التظاهرات اأمام عينيه.
وم�ص���ى بقوله "�ص���اركت ب���كل االنتخابات 
من���ذ ان اأ�ص���بحت يف الثامن���ة ع�ص���رة م���ن 
عمري. كنا دائما نقول ان تغيريا �صيح�صل 
ويط���راأ حت�ص���ن عل���ى االأو�ص���اع. ولكن ما 
�صهدته ان االأمور تنتقل دائما من �صيئ اىل 
ا�ص���واأ. االن نالح���ظ نف�ص الوج���وه لنف�ص 
االأح���زاب مت���الأ �ص���ور لوح���ات الدعاي���ات 

االنتخابية".
االنتخاب���ات العراقي���ة تاأتي و�ص���ط موجة 
املنطق���ة، مدع���وم  دبلوما�ص���ي يف  ن�ص���اط 
جزئي���ا م���ن قب���ل اإدارة باي���دن املن�ص���حبة 
تدريجي���ا من ال�ص���رق االأو�ص���ط وعالقاتها 
العربي���ة  التقلي���دي  حليفه���ا  م���ع  الب���اردة 
ال�صعودية. �ص���عى رئي�ص الوزراء العراقي 

الع���راق  اظه���ار  اىل  الكاظم���ي  م�ص���طفى 
كو�ص���يط حماي���د يف الق�ص���ايا االإقليمي���ة، 
وا�صت�ص���افت بغداد خالل االأ�ص���هر االأخرية 
عدة جوالت من لقاءات ومباحثات مبا�صرة 
العربي���ة  االإقليمي���ني  اخل�ص���مني  ب���ني  م���ا 
ال�ص���عودية واي���ران يف م�ص���عى لتخفي���ف 

التوترات يف املنطقة.
قال���ت الباحث���ة ال�ص���مري ب���ان دوال عربي���ة 
�ص���راقب االنتخاب���ات ع���ن كثب ل���رى كم 
ن�ص���بة االأ�ص���وات التي �صتح�صل عليها كتل 
�ص���يعية ت�ص���م ف�ص���ائل م�ص���لحة، وباملقابل 
�ص���تتابع ايران م���دى حظوظ ال�صيا�ص���يني 
بقوله���ا  واأك���دت  الغربي���ة.  املي���ول  ذوي 
"ح�صيلة هذه االنتخابات �صيكون لها تاأثري 
عل���ى عالقات البل���د اخلارجي���ة يف املنطقة 

على مدى �صنوات قادمة".
وفق���ا للقان���ون العراق���ي، ف���ان الفائ���ز يف 
انتخاب���ات ي���وم االح���د ه���و م���ن �ص���يقوم 
باختي���ار رئي�ص ال���وزراء القادم، ولكنه من 
غ���ري املحتمل ان حترز اأي م���ن الكتل العدد 
الكايف من املقاعد يوؤهلها لتحقيق االأغلبية. 
�ص���يتطلب ذل���ك وقت���ا طويال م���ن مباحثات 
ومفاو�صات ما وراء الكوالي�ص بني اأحزاب 
وكت���ل الختيار رئي����ص وزراء توافقي ومن 

ثم االتفاق على ت�صكيل حكومة ائتالفية.
رن���دا �ص���لم، من معهد وا�ص���نطن لدرا�ص���ات 
الع���راق  ال�ص���رق االأو�ص���ط، قال���ت ان دور 
يح�ص���ب  اجن���از  ه���و  كو�ص���يط  االإقليم���ي 
جناح���ه  نتيج���ة  ذل���ك  وج���اء  للكاظم���ي، 
االأمريكي���ة  امل�ص���الح  ب���ني  م���ا  باملوازن���ة 

واالإيرانية يف العراق.
وقال���ت �ص���لم "ل���و ان الكاظم���ي ل���ن يبق���ى 
رئي�ص���ا للوزراء لدورة ثاني���ة، فان كل هذه 

املبادرات قد تزول".

عن اأ�سو�سييتدبر�ص

الفائزون بالنتائج غير 
الر�سمية يعادلون �سعف 
عدد مقاعد البرلمان!

اأغلب القوى ال�صيا�صية تعلن اكت�صاحها الت�صويت الخا�ص وقطعات 
الح�صد �صبه خالية ا�صتعدادًا لـ"االقتراع العام"

مراقبون: ح�صيلة االنتخابات �صتحدد م�صتقبل �صيا�صة العراق الخارجية اإقليميًا ودوليًا

سياسة

اأعلن��ت اغلب الق��وى ال�سيا�سية اكت�ساح مر�سحيها نتائ��ج الت�سويت اخلا�ص غري الر�سمي��ة لالنتخابات املبكرة، وفاق 
ع��دد الفائزين املفرت�سني اأ�سعاف عدد مقاعد الربملان. باملقابل �سوهدت قطعات تابعة للح�سد ال�سعبي وهي خالية 

تقريبا من القوات ب�سبب "تكتيك جديد" لبع�ص التيارات ال�سيا�سية بعد عدم �سمول احل�سد بالت�سويت اخلا�ص.

رئي�ص الجمهورية: الم�صاركة 
الوا�صعة باالنتخابات �صتكون 

نقطة تحول في بلدنا
 بغداد / املدى

اأكد رئي�ص اجلمهورية، برهم �ص����الح، اأم�ص ال�ص����بت، اأن امل�ص����اركة 
الوا�صعة يف االنتخابات �صتكون نقطة حتول يف العراق.

وقال �ص����الح، يف كلمة متلفزة تابعته����ا )املدى( اإن "انتخابات الغد 
)اليوم( م�صريية وفر�صة لت�صحيح امل�صارات اخلاطئة، وامل�صاركة 
الوا�ص����عة الر�ص����ينة �ص����تكون نقط����ة حت����ّول وتقط����ع الطريق على 

املرب�صني واملتالعبني مب�صري البلد".
واأ�ص����اف، اأن "انتخابات الغد م�ص����ريية وتاأ�صي�صية، وهي واحدة 
من اأهم العمليات االنتخابية يف تاريخ العراق احلديث، و�صتكون 
فر�ص����ة لبناء دولة ق����ادرة ومقتدرة ِلُت�ص����حح امل�ص����ارات اخلاطئة، 
وت�ص����رب الف�ص����اد وتعمل على مراجعة الد�صتور عر عقد �صيا�صي 

واجتماعي جديد".
واأك����د، اأن "ذل����ك ل����ن يتحق����ق اإال بت�ص����كيل جمل�ص ن����واب ُيعر عن 
االإرادة احلقيقي����ة للعراقي����ني ب����ال قيموم����ة اأو تالع����ب، وقادر على 
ت�ص����كيل حكوم����ة فاعل����ة ت�ص����تجيب له����ذه التحديات بال ته����اون اأو 

مهادنة".
و�ص����دد، على اأن "انتخاب����ات الغد يجب اأن تكون حلظة ال�ص����تعادة 
املبادرة العراقية، وحتقيق االإ�ص����الح املن�ص����ود من خالل االحتكام 
اإىل ال�ص����عب بو�صفه م�صدر �ص����رعية احلكم"، م�ص����ريًا اإىل اأنه "مت 
َتبّني القانون اجلديد لالنتخابات، وت�ص����كيُل مفو�صية جديدة اإىل 
جانب الدعم الّدويل ل�ص����يانِة اأ�ص����وات العراقي����ني وجتاوز َمكامن 
اخللل التي �ص����ابت العمليات االنتخابية ال�ص����ابقة وعرقلت امل�صار 

ال�صلمي لالإ�صالح والتغيري".
ولفت اإىل اأن "اأعنُي العامل باأجمعه �صتتوجُه اإىل العراقيني، ويجب 
اأن تك����ون االنتخاب����ات ر�ص����الة الع����راق اإىل العامل، توؤك����د خيارات 
ال�ص����عب من اأجل احُلرية وال�صيادة، واإ�ص����رارُه على عودة العراق 

ملكانتِه احل�صارية، ودورِه االإقليمي والدويل املحوري".
يف  والر�ص����ينة  الواعي����ة  الوا�ص����عة  "املُ�ص����اركة  ان  اإىل  ون����وه 
االنتخاب����ات، �ص����تكون ُنقط����ة حتّول يف م�ص����ري بلدنا، و�ص����ُتحقق 
التمثي����ل احلقيقي لل�ص����عب وَتفُر�ص اإرادتِه، وتقط����ع الطريق اأمام 

املُرب�صني ومن ُيحاول التالعب مب�صري البلد وم�صتقبل اأبنائه".

اأ�سو�سييتدبر�ص: انتخابات العراق حتظى باهتمام اإقليمي وعاملي
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 بغداد / املدى

ال�شبابي���ة  املب���ادرات  بع����ض  حت���اول 
ان تعي���د م���ا اندث���ر من���ذ �شن���ن، ع���ر 
ان�ش���اء من�ش���ة جتم���ع ه���واة الرتحال 
وال�شتك�شاف، ليتفاعلوا مع ما يحدث 

لهم من جتارب وق�ش�ض اثناء ال�شفر.
عل���ى  ال�شب���اب  ه���وؤلء  عم���ل  ويرك���ز 
تعزيز مفه���وم "املواطنة العاملية" لدى 
املجتم���ع العراق���ي، وت�شجي���ع الفراد 
على ال�شياح���ة والندماج مع ال�شعوب 
والع���ادات  الثقاف���ات  اإىل  والتع���رف 
املختلف���ة، وفه���م التحدي���ات امل�شرتكة 

التي يواجهها العامل.
واطلق ال�شباب ا�شم "مقهى امل�شافرين" 

على تلك املن�شة اللكرتونية.

يق���ول ا�شام���ة مو�ش���ى، اح���د موؤ�ش�شي 
املقهى: "ن�شع���ى اىل تعريف الوافدين 
بالثقاف���ات والتقاليد العراقية، ونظمنا 
رح���ات للمناط���ق الرتاثي���ة"، م�شيفا 
العراقي���ن  ن�شج���ع  ذل���ك  مقاب���ل  "يف 
على الندم���اج والتفاعل م���ع ال�شعوب 
الخ���رى وفهم التحدي���ات التي تواجه 
مفه���وم  تعزي���ز  خ���ال  م���ن  عاملن���ا، 

املواطنة".
ويوؤك���د مو�ش���ى "قمن���ا اي�ش���ا بتنظيم 
جل�ش���ات حواري���ة وفعالي���ات خمتلف���ة 
�شبك���ة  وع���ر  الواق���ع  ار����ض  عل���ى 
النرتن���ت، به���دف ن�شر الوع���ي وبناء 
العاق���ات املهني���ة ب���ن ه���واة ال�شف���ر 
والرتح���ال م���ن جه���ة، وب���ن ال�شب���اب 
العراق���ي وال�شب���اب م���ن خمتل���ف دول 

العامل من جهة اخرى".
ال�شا�ش���ي  هدفه���م  مو�ش���ى،  ويح���دد 
ب�"ن�ش���ر الوعي ح���ول حق���وق امل�شافر 
العراقي. ندعم الف���راد العراقين على 
معرفة حقوقهم اثناء ال�شفر من الفنادق 
و�شركات الطريان، وم�شاندة ق�شاياهم 
يف ح���ال تعر�ش���وا لعملي���ات الن�ش���ب 
والحتيال من قبل ال�شركات وغريها".
"جاني���ت"  اليرلندي���ة  ال�شائح���ة  اأم���ا 
فتحدث���ت ع���ن "جترب���ة فري���دة" خال 
اىل  "ذهبن���ا  اله���وار،  يف  جولته���ا 
املب���اين امل�شنوع���ة من الق�ش���ب. يبدو 
ان كل عائل���ة او قبيلة هن���ا يف الهوار 
لديه���ا مثل ه���ذا املبنى، ه���و لي�ض بيت 
�شياف���ة، لن النا����ض ل ينام���ون هن���اك 
لكن���ه ل�شتقب���ال ال�شي���وف. كم���ا انه���ا 

تبدو �شخمة للغاية وطويلة وميكن ان 
تت�شع اىل 30 او 40 �شخ�شا".

اأه���ل  ع���ن تقالي���د  وتوا�ش���ل حديثه���ا 
اله���وار قائلة: "حن ق���دوم ال�شيوف 
اليهم يقوم���ون بتقدمي القه���وة له لكن 
بطريقته���م؛ حي���ث ي�ش���ب اق���ل مقدار 
منه���ا، واذا اردت املزي���د علي���ك األ تهز 
الفنج���ان، لأن���ه يعن���ي الكتف���اء. هذه 
ال�شي���اء ل توجد لدينا. من اجلميل ان 

تتعرف اىل الثقافات الأخرى".
ل���وك هي���رت،  فيم���ا يق���ول اليوتيوب���ر 
اثن���اء جتوال���ه يف بغ���داد م���ع املمثل���ة 
المريكية باويل  راياز: "احب ان اآخذ 
الم���ور بب�شاطة. اول جول���ة يل كانت 
يف التكت���ك. كان �شاحب���ه ودودا جدا. 
اأحبب���ت التوا�شل م���ع النا�ض، كما اننا 

ل نتكل���م اللغة نف�شها، لكن ن�شدر نف�ض 
ال�ش���وات. م���ن اجلمي���ل ح���ن تتكل���م 
معه���م: ل يفهمون���ك لكنه���م يبت�شمون. 
بع����ض الحي���ان ي�شتعين���ون برتجم���ة 

غوغل لفهم بع�ض ال�شياء منا".
وي�شي���ف "كان���ت وجهتن���ا اىل و�ش���ط 
العا�شمة بغ���داد، والتي ت�شمى ب�شاحة 
التحرير. هناك التقيت بع�ض الجانب 
ج���دا  فرح���ن  كان���وا  روماني���ا،  م���ن 
لروؤيتن���ا، وان�شموا الين���ا. يف ال�شابق 
كن���ت اتوقع اين لن اج���د �شياحا هناك، 
ب�شبب الو�شاع المنية، لكن المر بدا 

اف�شل مما نراه يف الخبار".
وين�شح هي���رت "كل من يح���ب الماكن 

التاريخية ان يغتنم الفر�شة".
ويف ه���ذا اخل�شو����ض، كت���ب الرح���ال 
من�شت���ه  يف  "دروبن�شك���ي"  ال�شه���ري 
اللكرتوني���ة ع���ن زيارت���ه اىل العراق، 

منتقدًا الإهمال الوا�شح.
وق���ال: "اقف يف مدين���ة اأثرية يف باد 
ما بن النهري���ن! ت�شمى "اأوروك". يف 
ع���ام 3100 قبل املياد، كان ي�شكن هذِه 
املدين���ة اكرث من ت�شع���ن الف �شخ�ض! 
م���ا جعله���ا يف ذل���ك الوقت اك���ر واول 

مدينة متح�شرة يف تاريخ الب�شرية!.
الي���وم وبع���د الآلف م���ن ال�شنن، اجد 
نف�ش���ي، حرفي���ًا، اجت���ول ع���ر الزم���ن 
والتاري���خ.. م���ا اراه هنا عل���ى الر�ض 
وا�ش���ري فوق���ه، ل اجده يف غ���ري مكان 
ال يف املتاح���ف! اذا كان ه���ذا املوق���ع 
الث���ري يف ايطالي���ا او فرن�ش���ا )او م���ا 
�شاب���ه( ف�شيكون �شعر تذك���رة الدخول 
وطاب���ور  دولر،   100 م���ن  اك���رث 
طويل م���ن النتظار، ي�ش���م الآلف من 
ال�شخا����ض.. فق���ط ليدخل���وا ومي�شوا 
يف احد اقدم واه���م املواقع الثرية يف 

العامل!!!
لك���ن ه���ذا هو ع���راق الي���وم، يهمل اهم 
املواقع الثرية يف العامل مثل اوروك.. 
ل �شيء غري ال�شحراء وحار�ض المن، 
ال���ذي �شم���ح لن���ا بالدخول، وث���م اكمل 

قيلولته ب�شبب قلة ال�شياح".

 مقهى امل�سافرين .. مبادرات �سبابية ت�سعى 
لإحياء ال�سياحة 

تتفق متارة ورهف وربى 
على اأن "تغيوقة" ال�سبت، 

الحتلو اإال عند نادي الن�ساء 
يف املو�سل، وخا�سة الركن 
االنثوي الذي يجمع ن�سوة 

املدينة من كل حدب 
و�سوب من �سباح كل يوم 

وحتى الظهرية من ال�سبت 
اإىل اخلمي�س.

وجتتمع االمهات الثالث، يف 
النادي الواقع يف ال�ساحل 

االأي�سر من املو�سل، 
للح�سول على درد�سة 

خفيفة يرافقها كوب من 
ال�ساي او القهوة مع ا�سهى 

انواع املاأكوالت ال�سباحية 
مابني االجبان واملربيات 

وخمبوزات متنوعة، التي 
متتد على طول املائدة 

الطويلة اخلا�سة بالنادي، 
وميكن الي امراأة ان 

تختار كل ماي�ستهويها من 
املاأكوالت دون ان يفر�س 

عليها �سيء ما داخل 
حدود "نادي الن�ساء اأو  
."Feminine Corner

�شيط���ر  عندم���ا  �شن���وات،  قب���ل 
تنظي���م "داع����ض" عل���ى املو�ش���ل، 
فر����ض تعليم���ات م�ش���ددة، �شملت 
اأنواع حمددة م���ن الألب�شة للن�شاء 
وا�ش���رتط عليه���ن و�ش���ع النقاب، 
ومل يك���ن باإمكانه���ن التج���ول يف 
املدينة اأو ارتياد املطاعم والأماكن 

الرتفيهية ب�شكل اعتيادي.

لكل واحدة هدف
ل���كل ام���راأة هدف مع���ن يف ق�شاء 

الوقت داخل النادي.
وتق���ول رهف يف حدي���ث �شحفي 
اإنها "متتلك ي���وم اجلمعة �شاعات 
م���ن  كاإج���ازة  الوق���ت  م���ن  قليل���ة 
الأموم���ة لطفله���ا الوحي���د والبالغ 
فق���ط،  واح���دا  عام���ا  العم���ر  م���ن 
فتبتع���د برفق���ة �شديق���ات لها، عن 
م�شوؤولياته���ا حن تق�ش���د النادي 
والدته���ا  عن���د  �شغريه���ا  وت���رتك 
التدري����ض  قط���اع  يف  العامل���ة 
فه���ذه ال�شاع���ات ه���ي متنف����ض لها 
ت�شح���ذ فيه���ا طاقته���ا م���ن جدي���د، 
وتغ���ري من حالته���ا املتعب���ة قليا، 
لت�شتمت���ع ببع����ض الأحادي���ث مع 
�شديقاته���ا، واملو�شيق���ى اجلميلة 
الت���ي تعر����ض داخ���ل املطع���م. اأما 
جترب���ة  ت�شتطع���م  فه���ي  مت���ارة، 
انواع جدي���دة م���ن الأكل كل مرة، 
يقدمه���ا  الت���ي  الكات  اأن  ومب���ا 
النادي تبتعد ع���ن النمطية املتبعة 
بتق���دمي  املو�ش���ل ومطاعمه���ا  يف 
جت���د  فق���ط،  املو�شلي���ة  الكات 
مت���ارة التجرب���ة ناجح���ة خا�ش���ة 
واأن الكات م���ن املطب���خ الغرب���ي 

"�شهي���ة  الن���ادي  يعتم���ده  ال���ذي 
جدا" كم���ا توؤكد، فيما حتاول ربى 
وه���ي الطالبة يف جامعة املو�شل، 
اأن "تلتق���ط انفا�شه���ا م���ن �شجيج 
م�ش���وار  الأ�شب���وع والرك����ض يف 

الدرا�شة"، بح�شب قولها.

ثقافة االأكل
وتقول موؤ�ش�شة امل�شروع، �شهباء 
نزار، "لقد قمت بفتح هذا امل�شروع 
م���ع اأين اأحم���ل �شه���ادة علي���ا يف 
جم���ال احلقوق"، م�ش���رية اإىل اأنه 
اأن لكل ال�شعوب  "عل���ى الرغم من 
ثقاف���ات خمتلف���ة والأكل ج���زء من 
الثقاف���ة، اإل اأن الهدف، هو جتربة 
قلي���ا،  خمتل���ف  لطع���م  الزبائ���ن 
وه���ن يف الأ�ش���ل ن�ش���اء ماه���رات 
يف املطبخ املو�شل���ي، وجتربتهن 
لأج���واء جديدة، مو�شيق���ى ناعمة 
وال���وان ب���ن الزه���ري والأخ�شر 
ال���ذي  وال���ورد  امللك���ي،  والأزرق 

يحيط الن�شاء من كل مكان".
وت�شي���ف ن���زار "يتك���ون امللتق���ى 
الن�شائي من طابق واحد فقط، ومت 
اإن�ش���اوؤه عل���ى م�شاح���ة 250 مرتا 
مربع���ا، ولن �شيفاتنا من خمتلف 

العمار، لذا حاولنا جهدنا، تقدمي 
اأطباق تر�ش���ي اأذواق اجلميع من 
احللوي���ات  اإىل  الغربي���ة  الأكات 
وامل�شروبات  الب���اردة  والع�شائ���ر 
ال�شاخن���ة اأي�شا"، م�ش���رية اإىل اأن 
"امل�شروع وفر اأكرث من 15 فر�شة 
عمل ل�شيدات مو�شليات مع قابلية 

زيادة العدد يف الأيام املقبلة".

حلم و�سعار
ن���زار ت�شف ا�ش���م م�شروعها، باأنه 
اإىل واق���ع، وتق���ول  حل���م حت���ول 
"اطلقت على م�شروعي نادي ن�شاء 
املو�ش���ل، ليك���ون مق�ش���دًا جلميع 
العم���ار  كل  م���ن  املدين���ة  ن�ش���اء 
املختلفة،  الجتماعي���ة  والأو�شاع 
 )Feminine Corner واأ�شم
( ج���اء ب�شبب تخ�شي�شن���ا لأركان 
الن���ادي لغر����ض اه���داف حمددة، 
مثا هناك ركن جتل�ض فيه الن�شاء 
�شاحب���ات  في���ه  تعر����ض  واآخ���ر 
اليدوي���ة منتوجاته���ن،  امل�شاري���ع 
كما لدينا ركن���ا خم�ش�شا لاأطفال 
لعر����ض ر�شوم���ات  فق���ط، ورك���ن 
الفنان���ات املبدع���ات، واآي�شا هناك 
ركن للكتب، فيم���ا يحت�شن النادي 

وتعل���م  لل�شع���ر  دورات  اأي�ش���ا 
املو�شيق���ى". وعن �شع���ار النادي، 
ال���ذي ي�شور �شي���دة ب�شعر وردي 
داخل �شم����ض م�شرقة يف اإطار من 
لون الف���ريوز، فتو�ش���ح موؤ�ش�شة 
"يعن���ي  اأن���ه  الن�ش���اء"،  "ن���ادي 
احلياة للن�ش���اء، فمثا ال�شيدة يف 
ال�شعار تدل عل���ى الفئة امل�شتهدفة 
من قبل الن���ادي، وال�شم�ض بلونها 
للطاق���ة  يرم���ز  ال���ذي  الأ�شف���ر 
دلي���ل  فه���ي  واحلي���اة  الإيجابي���ة 
على اأهمية املراأة يف املجتمع، اأما 
ل���ون الفريوز فهو دلل���ة على قوة 
ال�شخ�شية والقابلية على التجديد 

والتطوير" .
وُتق���دم داخل الن���ادي اأكات، منها 
الكب���ة النابل�شية اأو كبة دراوي�ض، 
الت���ي اأخ���ذت ا�شمه���ا، م���ن �ش���كل 
قط���ع الكبة التي تك���ون على �شكل 
ا�شطوان���ة مفرغ���ة م�ش���دودة م���ن 
الطرفن، وحت�شى باللحم واللوز 
وتقل���ى بالزي���ت، وقدمي���ا كان���وا 
يرتكون احدى القطع دون ح�شو، 
و"م���ن ياأكله���ا معناها اأن���ه �شيحج 
ه���ذا الع���ام"، كم���ا تق���ول ال�شيدة 

�شهباء نزار.

نادي الن�ساء يف املو�سل: مو�سيقى وطعام ودرد�سة "حبايب"

 بغداد / املدى

تك���ون امل���راأة قربان���ًا لف����ضّ النزاع���ات يف م���دن 
ريفي���ة ول���دى كث���ري م���ن القبائ���ل والع�شائ���ر يف 
الع���راق، حت���ت ع���رف "الف�شلّية"، الت���ي ل متلك 
ق���رارا بالعرتا����ض اأو اأي���ة حماول���ة يف النج���اة 
م���ن ذلك احلك���م القبلي. الكثري مم���ن يقعن حتت 
ظروف���ا  يواجه���ن  "الف�شلي���ة"،  زواج  مق�شل���ة 
معي�شي���ة �شيئ���ة. بع�شه���ن ل حتتمل ذل���ك، فتلجاأ 
اىل النتح���ار، بينما تتمكن اخريات من الهروب، 
لتب���داأ رحل���ة �شي���اع جدي���دة، لك���ن الكث���ري منهن 
يت�شاحل���ن م���ع اجلحيم ال���ذي ميلكن ق���درة على 

تخفيف وطاأته.  
يجب  امنا  الن�ش���اء،  كباقي  لي�ش���ت  "الف�شلي���ة.. 
ان تتح���ول اىل م���راأة متج���ردة م���ن الأحا�شي����ض 

وامل�شاعر"، هكذا تعّر �شلمى عن ما تعي�شه.
وتق���ول �شلم���ى � ا�ش���م م�شتع���ار � اإنه���ا "حاول���ت 
النتح���ار كث���ريًا. مل اأع���د اأحتمل حيات���ي، لكنني 

خ�شيت من الله من هكذا م�شري".
وت�شي���ف التي تركت من���زل عائلته���ا وهي بعمر 
ال���� 1٨ عام���ًا "الآن جتاوز عم���ري الربعن، ومل 
امتك���ن من زيارتهم اب���دًا، لن من �ش���روط زيارة 
الف�شلي���ة لهلها، ان تنج���ب اولدًا، واأنا مل اأرزق 
بذلك لاآن". وتزوج���ت �شلمى اخ �شخ�ض كان قد 
قتل على يد اأحد اأفراد ع�شريتها، لكنها مل تَر "غري 
الإذلل والهان���ة. يعاملونن���ي كاأنن���ي املجرم���ة، 
بينم���ا القات���ل احلقيق���ي يتنف�ض اله���واء ويعي�ض 

حياة حرة".
يق���ول حممد ب�ش���ام، ان هذه "الع���ادات والتقاليد 
اندث���رت قبل �شنن، بخا�شة يف عقد ال�شبعينيات 
والثمانيني���ات اإل اأنه���ا عادت بوت���رية مت�شارعة 
بع���د العام 2003، يف ظل غياب القانون والرادع 

الديني اأو املجتمعي".
فيم���ا ينتق���د عم���ار احم���د تل���ك الأع���راف القبلية 
ب�ش���دة، قائ���ا: "م���ا تقوم ب���ه بع����ض الع�شائر، ل 
يختل���ف ع���ن ما يفعل���ه داع�ض م���ن �شب���ي للن�شاء 
والغت�ش���اب والقت���ل. هن���اك ف���رق يف الت�شمي���ة 
فق���ط"، معترا تلك املمار�شات اأنه���ا تدلل على اأن 
"فاعلها ل يزال يعي�ض يف ع�شر جاهلي". وياأمل 
اأحم���د يف حديثه اأن تكون هن���اك "قوانن رادعة 

حلماية املجتمع من الرجعية".
لك���ن املحامية احلقوقية تقى عام���ر جتد اأنه "يف 
ظ���ّل النفات الأمني الذي تعي�ش���ه الباد، اأ�شبح 
القان���ون العراقي �شعيفا وعاجزًا عن التدخل يف 

هذه املمار�شات غري القانونية".
ويف مقاب���ل ذل���ك، تاحظ تق���ى اأثن���اء حديثها اأن 
"الع�شائر ا�شتغلت �شعف الدولة، وقامت بتعزيز 
نفوذه���ا، فيما عمل���ت احلكومة عل���ى غ�ض النظر 
عنه���ا"، م�شرية اىل ان "كثريا م���ن الع�شائر تقوم 
بابت���زاز حي���اة الكث���ري م���ن النا�ض واخ���ذ بناتهم 
مقاب���ل حق���ن الدم���اء او انه���اء الن���زاع"، بح�شب 
زواج  ح���الت  ا�شتم���رار  عام���ر  وتع���د  قوله���ا. 

الف�شلية "موؤ�شرًا على �شعف الدولة".
فيما ع���ّرت ي�شرى عبا�ض، الباحث���ة املتخ�ش�شة 
يف العل���وم النف�شية، ان زواج الف�شلية "نوع من 
اأنواع التعذي���ب النف�شي؛ فامل���راأة تتحمل العنف 
واخلذلن م���ن اجلمي���ع، ف�شًا ع���ن حتّملها للذل 

والهانة، وهذا قد يدفعها لنهاء حياتها". 
وتق���ول عبا����ض ان���ه "يج���ب الق�ش���اء عل���ى تل���ك 
املمار�ش���ات، ع���ر �ش���ن قوان���ن حت���د م���ن ه���ذه 
يف  "الإ�ش���راع  �ش���رورة  اىل  لفت���ة  الظاه���رة"، 
ت�شري���ع قانون العنف الأ�شري م���ن قبل الرملان، 
والعم���ل عل���ى تثقي���ف املجتمع وتوعيت���ه، �شواء 

عر من�شات التوا�شل الجتماعي ام العام".

زواج الف�سلية: ل مفر من اجلحيم.. 
اأجنبي اأولدًا لت�سلمي

 بغداد/ املدى

ك�شف���ت وزارة التجارة اأم����ض ال�شبت، عن خطة 
لدع���م التناف����ض يف اإنتاج امل���واد الن�شائية، مما 
مين���ع دخول املواد الت���ي ل تتمت���ع باملوا�شفات 
النوعي���ة مايه���دد مب�ش���اكل كب���رية يف الأبني���ة. 
وق���ال املتح���دث با�ش���م ال���وزارة حمم���د حن���ون 
"وزارة  اإن  )امل���دى(،  تابعته���ا  ت�شريح���ات  يف 
التج���ارة عملت على دع���م ال�شركة العامة لتجارة 
امل���واد الإن�شائية، م���ن خال تق���دمي الت�شهيات 
للح�ش���ول عل���ى امل���واد الإن�شائي���ة الداخل���ة يف 

البناء والإعمار".
ولف���ت اإىل اأن "ال�شرك���ة لديها حالي���ًا عقود مواد 
تدخل يف انت���اج ال�شريامي���ك واأخرى تدخل يف 
احلديد بغي���ة مناف�ش���ة ال�شوق املحلي���ة وتقدمي 
الدع���م للمواط���ن وال�شركات الداخل���ة يف عملية 
البن���اء والإعمار"، منوهًا اإىل اأن "الوزارة كانت 
تواج���ه م�ش���اكل م���ن دخول م���واد غ���ري مطابقة 
لل�شواب���ط وباأ�شع���ار رخي�ش���ة ج���دًا م���ا يج���ر 
املواط���ن على �شرائها رغ���م اأن العمل بهذه املواد 
ي�شب���ب م�شاكل كبرية خا�شة التي تتعلق بالبناء 
املحلي���ة  "ال�ش���وق  اأن  اإىل  واأ�ش���ار  والإعم���ار". 
العراقي���ة مفتوح���ة حالي���ًا، ودخول امل���واد بهذا 
الك���م الكيفي ي�شب���ب م�ش���اكل م�شتقبلي���ة تتعلق 
بالر�شان���ة لك���ن م���ا يجع���ل ال�شرك���ة تناف�ض يف 
قادمات اليام هي ر�شانة املواد التي ت�شتوردها 
ف�شا ع���ن اخ�شاعها جلهاز التقيي�ض وال�شيطرة 
النوعية واعتماد ال�شوابط العراقية يف عمليات 

ال�شترياد".
وم���ن  التج���ارة  "وزارة  اأن  حن���ون  واأو�ش���ح 
خال اإ�ش���دار اج���ازات ال�شترياد وعم���ل اإدارة 
م�شج���ل ال�ش���ركات ا�شتطاع���ت توف���ري وت�شهيل 
اإجراءات �شفافة ووا�شحة مل�شاعدة امل�شتثمرين 
وم�شاع���دة رج���ال الأعمال وال�ش���ركات الأجنبية 
على احل�شول على رخ�ض لهذه ال�شركات �شواء 
كان���ت العام���ة اأو اخلا�ش���ة اأو ف���روع ال�ش���ركات 
ال�شتثماري���ة العاملي���ة يف بغ���داد واملحافظات". 
واأ�شاف حن���ون، اأن "الوزارة تعم���ل حاليًا على 
نظ���ام الأمتت���ة وت�شهيل مهم���ة املراجعن لدائرة 
م�شج���ل ال�ش���ركات وال�شرك���ة العام���ة للمعار�ض 
واخلدم���ات التجارية، وقبل اأي���ام مت التفاق مع 

اإحدى �شركات الدف���ع اللكرتوين بغية م�شاعدة 
ه���ذه ال�ش���ركات على الدف���ع من خ���ال ا�شتخدام 
التقني���ات الإلكرتونية"، لفت���ًا اإىل اأن "الوزارة 
�شهل���ت كثريًا م���ن عملي���ات املراجع���ة والروتن 
القاتل الذي كان يح�شل يف ال�شنوات ال�شابقة".
واأك���د، اأن "هذه الإج���راءات اأ�شهمت ب�شكل كبري 
يف تخفي���ف العبء ع���ن ال�ش���ركات ال�شتثمارية 
للح�ش���ول على الفر�ض داخل الع���راق ف�شا عن 
اجازات ال�شت���رياد للمواد الداخل���ة اإىل العراق 
عر البوابات واملنافذ احلدودية". وبخ�شو�ض 
ا�شت���رياد املواد الغذائية، قال حنون، اإن "وزارة 
الزراع���ة هي املعني���ة بالروزنام���ة الزراعية، اما 
وزارة التج���ارة فه���ي معني���ة بر�ش���م ال�شيا�ش���ة 
التجاري���ة وم���ن حقه���ا اأن تتدخ���ل يف مو�شوع 
امل���واد الغذائي���ة الداخل���ة للع���راق، لك���ن قانون 
الروزنام���ة  اع���داد  له���ا  اأت���اح  الزراع���ة  وزارة 
الزراعي���ة وبالت���ايل ه���ي م���ن ت�ش���ع ال�شيا�شات 
اخلا�شة با�شترياد امل���واد الغذائية واملواد التي 

تتعلق بحاجة املواطن".
واأك���د، "�ش���رورة ت�شكي���ل جلنة حكومي���ة تاأخذ 
على عاتقها حتديد الروزنام���ة الزراعية واملواد 
الداخلة فيها ف�شا ع���ن ر�شم ال�شيا�شة التجارية 
يف مو�شوع���ة ا�شت���رياد املواد الغذائي���ة"، لفتًا 
اإىل اأن "وزارة التج���ارة ت���رى �شرورة ا�شترياد 
امل���واد الغذائي���ة وو�ش���ع �شواب���ط خا�ش���ة يف 
عملي���ات ال�شت���رياد مبا يتي���ح للمنت���ج الوطني 

التواجد ب�شكل كبري جدًا يف ال�شوق املحلية".
و�ش���دد، عل���ى اأن "هذا التواجد ينبغ���ي اأن يحدد 
للمن�ش���اأ  تتي���ح  ووا�شح���ة  حم���ددة  ب�شواب���ط 
الوطني التواجد ب�شكل كبري واأن ياأخذ دوره يف 
عملية تلبية حاجة املواطن من املواد الغذائية"، 
م�ش���ريًا اإىل اأن "م���ا يح�ش���ل حالي���ًا ه���و اإيق���اف 
الكث���ري م���ن امل���واد ومنعها م���ن دخ���ول ال�شوق 

املحلية ب�شبب اآليات دعم املنتج الوطني".
اأن  اأي�ش���ًا  ت���رى  التج���ارة  "وزارة  اأن  وتاب���ع، 
دع���م املنت���ج �ش���رورة وغاي���ة وه���ي م���ن اإحدى 
ال�شيا�ش���ات التي تعتمدها ال���وزارة، ولكن اي�شا 
من حق املواطن اأن يتم توفري حاجته ومتطلباته 
اخلا�ش���ة �شمن �شوابط تفر�ض عل���ى امل�شتورد 
م���ع منعه من مناف�ش���ة املنتج الوطن���ي من خال 

حتديد اأطر خا�شة وعامة".

التجارة: ال�سوق تغرق مبواد 
 اإن�سائية خارج املوا�سفات 

وتهدد الأبنية
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 بغداد / اإياد ال�صاحلي

اأكد امل�شت�ش���ار الفن���ي الأ�ش���بق ملنتخبنا الوطني 
لك���رة الق���دم امل���درب د.حار�س حمم���د، اأن تعادل 
املنتخب م���ع نظريه اللبناين �ش���لبيًا يف اجلولة 
الثالثة من ت�ش���فيات الدور احلا�ش���م املوؤّهل اىل 
مونديال قطر 2022 اأخرجه عن طريق املناف�ش���ة 
عل���ى تذكرت���ي املجموعة الأوىل، وبات ي�ش���ارع 
بقي���ة املنتخب���ات للظف���ر باملركز الثال���ث اأماًل يف 

خو�س مباراتي املُلحق.
وقال حار�س يف حديث خ�ّس به )املدى( :"برغم 
اأن التع���ادل م���ع لبن���ان كان بطعم اخل�ش���ارة، بل 
واأم���ّر منه���ا وفق���ًا مل���ا �ش���اهدناه م���ن �ش���ياع تام 
ملنتخ���ب مل يع���د باإمكان���ه ا�ش���تعادة ج���زءًا م���ن 
�ش���ورته يف ال���دور الث���اين م���ن الت�ش���فيات، اإل 
اأن واق���ع احل���ال يتطّل���ب م�ش���ارحة اجلمه���ور 
باأن فق���دان الثق���ة باملنتخب يحّتم علين���ا مراقبة 
حظوظ���ه يف التناف����س عل���ى املرك���ز الثالث فقط 

ولي�س اأبعد من ذلك".
اأن  من���ذ  متوّقع���ة  النتيج���ة  :"ه���ذه  واأ�ش���اف 
جلاأْت الهيئ���ة التطبيعي���ة اىل التعاقد مع املدرب 
����ٍس من اأجل  الهولن���دي ديك اأدف���وكات على َم�شَ
تعوي�س اأق�ش���اء �ش���لفه ال�ش���لوفيني �شريت�شكو 
كاتانيت�س باأية طريقة، كالتي دفع املنتخب ثمنها 
باملوافقة على �شرط ديك بعدم تواجده يف بغداد 
طوال مّدة الت�شفيات، ومننحه حقوقه ونوّفر له 
م���ا يطلبه، وهذه بحد ذاته���ا اإهانة للعبة ل ميكن 
اأي من الحتادات ال�ش���عيفة والقوية اأن ت�ش���ّدق 
هكذا عقد يّدعي امل�ش���وؤول عنه ومن �ش���ّجعه على 

اإبرامه باأنه يحمي م�شلحة اللعبة".

ميزانية طائلة
واأو�ش���ح :"كان الإبقاء على كاتاينت�س اأ�شلم لنا 
حت���ى ل���و كان تقيي���م قيادته بدرجة و�ش���ط، فهو 
اأف�ش���ل م���ن م���دّرب جّيد ل يع���رف عّنا كل �ش���يء 
وُيخرجن���ا م���ن املناف�ش���ة! ال�ش���لوفيني عا�س مع 
لعبين���ا وان�ش���جم منذ ع���ام 2018 وحّق���ق رقمًا 
قيا�ش���يًا �ش���من اأف�ش���ل ثالثة مدرب���ن يف العامل 
بعدم خ�ش���ارته خالل ثالث �شنوات �شوى خم�س 
مباري���ات فقط واأغلب املتابع���ن ل يعرفون ذلك، 
لذا كان خيار الحتفاظ به هو اأرجح من ا�شتقدام 
م���دّرب يقود املنتخب عرب )اأونالين( وُنرغم على 
دفع ال�ش���رط اجلزائ���ي لالأول، وكاأننا مل ن�ش���تفد 
م���ن درو����س التعاق���د مع امل���درب الأمل���اين بريند 

�شتاجن الذي ق�شى مهمته مدربًا عرب املرا�شلة مع 
الحت���اد، وكذلك املدرب الربازيل���ي زيكو تعامل 
بالطريقة نف�ش���ها برغم اأن جميع هوؤلء املدربن 

كّلفوا امليزانية احلكومية مبالغ طائلة".

تغيري الت�صكيل
وك�ش���ف حار�س :"اأنه ميكن لأدف���وكات اأن يلعب 
وفق���ًا لال�ش���لوب ال���ذي ي���راه ناجع���ًا يف الدف���اع 
والهجوم وال�ش���غط عرب اجلانبن وما جّربه يف 
حياته العملية م���ع منتخبات واأندية اللعبة، لكن 
ل ميكن تغيري الت�شكيل ثالث مرات يف اجلولت 
امل���اّرة، هذه مهزلة كبرية تدّل���ل على عدم معرفته 
بالالعب���ن، واأن���ه يحت���اج اىل �ش���نة كامل���ة قبيل 
النج���اح م���ع اأدواته، �ش���يما اأنه ظهر اأم���ام لبنان 
ب�شورة حزينة، ُمكتئب ومرتّدد وحائر ل يعرف 
م���اذا يفع���ل، م���ّرة ينه�س ث���م يقعد وي���روح اىل 
اخلط ليوّجه، وكاأنه تّورط يف مهّمة يجهل كيف 
يخرج منها باأقل اخل�ش���ائر على �ش���عيد �ُش���معته 

وتاريخه".

مناق�صة يف بغداد
وي���رى :"اأن اأدفوكات مطال���ب بعد اأنتهاء مباراة 
الإم���ارات ي���وم الثالث���اء الق���ادم بالتواج���د يف 
العا�شمة بغداد ملناق�ش���ة الحتاد واللجنة الفنية 
وم�شاهدة الدوري املمتاز وحتى الدرجة الأوىل، 
و�ش���يجد اأن هناك ع�شرة لعبن موهوبن ميكن 
اأن يحّل���وا ب���دًل عن لعب���ن ثُبت عدم �ش���الحهم 
لرت���داء فانيل���ة الأ�ش���ود، واأن���ا متاأّك���د �شي�ش���هد 

املنتخ���ب تغيري نوع���ي على م�ش���توى الأداء يف 
مرحل���ة الإي���اب م���ن الت�ش���فيات، امله���م حماولة 
اإقناعه وا�ش���قاط �شرطه، واإذا اأمتنع فاآمل اأن يتم 
اإبعاده لعدم ال�شتفادة من طريقة تدريبه عن ُبعد 

ما بعد الت�شفيات".

تعديل العقد
و�ش���ّدد حار����س عل���ى :"�ش���رورة تعديل �ش���يغة 
العق���د م���ع اأدف���وكات، واإلزام���ه باحل�ش���ور اىل 
الع���راق ملتابع���ة ال���دوري ويهت���ّم ب���كل �ش���وؤون 
املنتخب، واأن�ش���ح بعدم اإنه���اء خدماته حتى لو 
ُهزمن���ا بع�ش���رة اأه���داف، فال�ش���تقرار وال�ش���رب 
ومعاجل���ة الأخطاء كفيلة بتجهيز منتخب وطني 
ق���ادر عل���ى خو����س التحّدي���ات باأمل كب���ري، كي 
ي�ش���ّجل اله���داف ويه���ّدد املناف�ش���ن، ل اأن تهتّز 
�ش���باكه بالثالث���ة اأمام اإي���ران ول يتمّكن من بناء 
هجمة �ش���حيحة مع كوري���ا اجلنوبي���ة ويتفّرج 
عل���ى تهدي���د مرمى فه���د طالب بث���الث حماولت 

هجومي���ة لبنانية يف ال�ش���وط الأول ويعجز عن 
ت�ش���جيل هدف واح���د خالل ث���الث مباريات، اأي 

كرة قدم يلعب الأ�شود؟!

وداعًا جيل عدنان
واأ�ش���ار اىل اأن :"املهمة الوطني���ة تتطّلب املقاتلة 
حت���ى اآخر حلظة يف ت�ش���فيات املوندي���ال، لكّننا 
بحاجة اىل هيكلة الكرة العراقية باإميان را�ش���خ 
اأن جي���ل املنتخب احلايل الذي ميثله علي عدنان 
وهم���ام طارق واأحمد اإبراهيم وعالء عبدالزهرة  
وغريه���م ِانتهى، مثلما قل���ُت يف برنامج املجل�س 
لقناة الكا�س القطرية بعد ا�ش���تقالة املدرب زيكو 
"وداعًا جيل يون�س حممود ون�شاأت اأكرم وهوار 

مال حممد وق�شي منري وعماد حممد ".

التخطيط ال�صّيئ
وّوجه حار�س نق���ده اىل جمال�س اإدارات احتاد 
الكرة ال�ش���ابقة قائاًل:"على مدى خم�ش���ة ع�ش���ر 

عامًا م�ش���ت تتحمل اإدارة ح�شن �شعيد وناجح 
حمود وعبداخلالق م�ش���عود م�ش���وؤولية ت�شكيل 
فريق �ش���عبي ميثل منتخب الدولة بهكذا نوعية 
م���ن الالعبن، ب�ش���بب التخطيط ال�ش���ّيئ وعدم 
املحا�ش���بة على تزوير الأعم���ار واإهمال متابعة 
الالعب���ن وجتاهل ما يح�ش���ل يف ال���دوري من 
اأ�ش���اليب لع���ب بدائي���ة والتخّلف الذي �ش���اد يف 
منظوم���ة التطوي���ر الت���ي ل ُنح�ش���ن فيه���ا غ���ري 
التنظ���ري يف الربام���ج وال�ش���حف، بينم���ا نحن 
م�ش���تمّرون يف الفه���م اخلاطىء لفل�ش���فة الكرة 
العراقية، واإل كيف مبدينة كبرية مثل املو�ش���ل 
ل ميثلها اأحد الفرق يف م�ش���ابقة املمتاز، وهكذا 
احلل���ة وكركوك والنا�ش���رية والرم���ادي، فماذا 
مُيار����س لعبو هذه املدن؟ بليارد مثاًل؟ ل يجوز 
اإهماله���ا وُظلمه���ا، ال�ش���حيح اأن نقي���م بطول���ة 
املحافظات كي تفرز املواهب اجلّيدة التي تقود 
حمافظاته���ا للنج���اح يف التاأه���ل اىل امل�ش���توى 

الأول".

دوري املنطقة
واأق���رتح حار����س :"اأن ينّظ���م احتاد ك���رة القدم 
للجنوبي���ة  واآخ���ر  ال�ش���مالية  للمنطق���ة  دوري 
وهك���ذا، �ش���يظهر لعب���ون ُجدد ينه���ون احتكار 
للمنتخب���ات  متثيله���م  يف  العا�ش���مة  لعب���ي 
الوطنية والأندية الثمانية التي جتّدد ح�شورها 
كل مو�ش���م، كال يج���ب اأن يلقي الحت���اد نظرته 
اىل حمافظ���ات مهمل���ة وحمروم���ة م���ن الرعاية 
ول ي�ش���حك على الذقون ب�ش���عار )ا�ش���الح كرة 

القدم(".

حماربة املغرتبني!
وبخ�ش���و�س ت�ش���ّكي بع�س الالعبن املغرتبن 
م���ن املُحارب���ة يف املنتخ���ب، اأكد :"هذه م�ش���كلة 
ت���رتّدد م���ع كل منا�ش���بة، وواجه���ت مثله���ا يف 
بطول���ة كاأ����س اخللي���ج 21 يف البحري���ن، حيث 
عمل���ُت عل���ى ت�ش���ويتها، واأع���دُت اأحمد يا�ش���ن 
ليقّدم عط���اًء اأكرب، بحكم درا�ش���تي علم النف�س، 
وهنا اأطالب احتاد الكرة بت�ش���مية خبري نف�شي 
مع املنتخ���ب ليق���ّرب ثقافة ثقاف���ة املغرتبن مع 

املحّلين لوجود تباين بن لعب واآخر".
وا�ش���تدرك :حت���ى ب���ن املحّلين هنا م���ن ل يوّد 
اجللو����س واحلدي���ث م���ع زمالئ���ِه، بينم���ا الكل 
كان���وا  لبن���ان  منتخ���ب  يف  املحرتف���ن  �ش���اهد 
موؤّثري���ن بفع���ل توّحده���م وتفّهمهم مل���ا مطلوب 
)بهذلون���ه(  �ش���راحة   .. الدوح���ة  يف  منه���م 
وعان���ى منتخبنا كثريًا من �ش���غطهم وتهديدهم 

وقوتهم".

ال حل للمنتخب
وخت���م حار�س حمم���د حديث���ه :"يبقى ت�ش���كيل 
منتخبن���ا الوطن���ي عل���ى حال���ه بجه���ازه الفني 
والإداري والطب���ي م���ن دون تغي���ري حتى نهاية 
ت�ش���فيات املوندي���ال اأمام �ش���وريا يف التا�ش���ع 
ع���ن  وبعي���دًا   ،2022 اآذار  م���ن  والع�ش���رين 
التهام���ات الت���ي تتناقله���ا مواقع التوا�ش���ل اأو 
بع����س الربام���ج بخ�ش���و�س تواط���وؤ ف���الن اأو 
جمامل���ة عالن، كل ذلك يتحّمله امل�ش���وؤول الأول 
ع���ن املنتخ���ب الوطن���ي ه���و م���ن اأخط���اأ وعليه 
ال�ش���تمرار بخطئ���ِه، ويت���م احل�ش���اب م���ا بع���د 
انته���اء املهّمة، ول جتوز املغامرة بحل املنتخب 
اأو ت�ش���مية مدي���ر اأو م���درب م�ش���اعد، فالأخطاء 
�شتت�ش���اعف وتنعك����س عل���ى املنتخ���ب ب�ش���كل 

�شلبي اأكرث مّما يعانيها اليوم".

اأكد اأن الُملحق اأمل االأ�صود الوحيد .. حار�س محمد:

اأ�صقطوا �صرط اأدفوكات .. وال تغامروا باحلّل اإال بانتهاء الت�صفيات!

 بغداد / املدى

وّجه الأمن العام الأ�ش���بق لحتاد كرة القدم اأحمد عبا�س 
اأ�ش���ئلة مو�ش���وعية اىل احتاد الكرة بعد تع���ادل منتخبنا 
مع �شقيقه اللبناين �ش���لبيًا يف العا�شمة القطرية الدوحة 
طالبًا من���ه بيان حقيقة تعاقده مع امل���درب الهولندي ديك 

اأدفوكات.
جاء ذلك يف من�شور لعبا�س يف �شفحته مبوقع التوا�شل 
الجتماع���ي "في�ش���بوك " ذك���ر يف م�ش���تهله اأن منتخبن���ا 
الوطني مل ي�ش���ّجل اأي هدف خالل ثالث مباريات ر�شمية 
�شمن الت�شفيات املوؤّهلة اىل نهائيات كاأ�س العامل الدوحة 

2022 وي�شّرح بع�س لعبيه باأن املباراة كانت �شعبة!
وت�ش���اءل "ه���ل اأن املنتخ���ب اللبناين ال�ش���قيق ق���د تطّور 
م�شتواه بال�ش���كل الذي جعل البع�س ي�شّرح هكذا، اأم اأن 

بحي���ث منتخبن���ا الوطن���ي قد تقهقر م�ش���تواه 
اأ�ش���حى الف���وز عل���ى منتخ���ب لبنان 

اأمنية ُي�شعب حتقيقها"؟
"م���ن  ت�ش���اوؤله  ووا�ش���ل 
الفّني���ن  م���ن  �ش���ُيبادر 
ويق���وم  والأكادميي���ن 
اخللل  َمكَمن  بت�شخي�س 
م�ش���توى  تراج���ع  يف 

ل���و  الوطن���ي؟  منتخبن���ا 
ذل���ك،  ح�ش���ول  اأفرت�ش���نا 

احتادن���ا  �ش���يتقّبل  فه���ل 
نتائج الت�ش���خي�س اأم �شتاأخذ 

البع�س العّزة بالأثم وي�شربها 
عر�س اجلدار"؟

ه���و  املنتخ���ب  "ه���ذا  اأن  عبا����س  واأك���د 
منتخ���ب اجلمي���ع، واحل���ال ال���ذي اآل اليه 
يوؤملهم يف وقٍت ُه���م اأحوج اىل الفرحة من 

اأي وقٍت م�ش���ى، و�ش���ندخل املباراة بعد غد 
الثالث���اء اأم���ام املنتخب الإماراتي ال�ش���قيق، 
ولي�س يف جعبتنا �ش���وى نقطتن، و�شن�شمع 
م���ّرة اأخ���رى نغم���ة بق���اء الأم���ل بالرت�ّش���ح، 

ونحن اأي�ش���ًا نرّدد ذلك، ولكن متى حت�شل 
هذه املُعجزة"؟

وي�شيف "نتاأّهل مبعجزة نعم، ولكن 
مت���ى م���ا توّف���ر لدينا منتخ���ب يليق 
العراقي���ة  الك���رة  ب�ُش���معة وتاأري���خ 
وم���دّرب متواجد هنا يتابع الدوري 

ويقوم بواجباته التدريبية كما يجب، ولي�س كما يح�شل 
���رف على عقدِه  الآن حيث ل يلتقي املدّرب بالعبيه وقد �شُ
املالين اإّل قبل املباراة باأيام قليلة! هل يح�ش���ل مثل هذا 

يف اأي بلد عدا العراق؟
وخت���م عبا����س من�ش���وره "ل���و تعاق���د الحتاد م���ع اأعظم 
م���دّرب يف الع���امل، مبث���ل ه���ذه ال�ش���يغة الت���ي تعاق���دت 
به���ا الهيئ���ة التطبيعي���ة وقيادتها، فل���ن ن�ش���اهد منتخبنا 
�ش���من املنتخبات التي �ش���تتاأهل اىل كاأ�س العامل الدوحة 
2022، واأظن اأن ال�ش���يغة التي اأتفق���وا عليها مع املدّرب 
ت�ش���به ما يح�ش���ل يف بع����س اجلامعات حي���ث اأن هنالك 
م�ش���طلح ي�ش���مى )ا�ش���تاذ زائ���ر( وه���و لي�س من �ش���من 

التدري�ش���ي  لكنهم يتعاقدون معه للتدري�س مالكه���ا 
حم���ّددة! بِح�ش�ٍس  و�ش���اعات 

اأّن مدّربنا تعاقد فه���ل 
)مدرب  ب�شفة 
اأم  زائ���ر( 

ماذا"؟

اأحمد عبا�س يت�صاءل: هل تعاقد 
 بغداد / املدىمدّرب االأ�صود ب�صفة )زاِئر(؟

�ش���ي بال�ش���طرجن  يقيم نادي الهدف التخ�شّ
بطولة ا�ش���تذكار ال���رّواد الرموز ا�ش���حاب 
القاع���ة  يف  وذل���ك  التاريخ���ي،  التمّي���ز 
الرئي�ش���ية للنادي يومي اجلمعة وال�ش���بت 
اخلام�س ع�ش���ر وال�ش���اد�س ع�ش���ر من �ش���هر 

ت�شرين الأول اجلاري.
وق���ال �ش���امي عبا�س حمم���د، رئي����س نادي 
�ش���ي بال�ش���طرجن اأن اإقامة  اله���دف التخ�شّ
تل���ك البطولة تاأتي عرفانًا من اأ�ش���رة اللعبة 
باجله���ود الت���ي قّدمه���ا رّواد اللعب���ة الذي���ن 
ال�ش���طرجن  عل���ى  كب���رية  ب�ش���مات  ترك���وا 
العراق���ي يف ُحق���ب زمني���ة طويلة اأ�ّش�ش���وا 
خاللها قاعدة �ش���لبة انطلقت منها م�ش���اريع 

الجنازات التي نفتخر به.
واأ�شاف :"ا�شتح�شارًا لدور الرّواد ووفاءًا 
لهم، اأ�ش���رَّ ن���ادي اله���دف عل���ى تنظيم هذه 
البطولة باأ�ش���ماء النجوم الالمعة يف �شماء 
ال�ش���طرجن العراقي لال�شارة اليهم ولتخليد 
م�ش���ريتهم الطويلة التي ظف���رت بنجاحات 
ُمبه���رة عل���ى امل�ش���توى املحل���ي وال���دويل، 
وكان���وا خري داعمن للفئ���ات العمرية 
واملتقّدمن وي�شتحقون ال�شتذكار 

والتكرمي كل عام".
ت�ش���جيل  :"�ش���يكون  وذك���ر 
الأ�ش���ماء يف مت���ام ال�ش���اعة 
العا�شرة من �شباح اجلمعة، 
اخلام����س ع�ش���ر من �ش���هر 
ت�ش���رين الأول احلايل، 

وجت���ري مناف�ش���ات البطول���ة وفق���ًا للنظام 
ال�شوي�شري، وبواقع �شبع جولت، وبزمن 
قدره خم�َس ع�شرة دقيقة، مع اإ�شافة خم�س 
ثواين لكل نقلة منجزة تراكميًا ح�شب نظام 

في�شر".
وك�ش���ف �شامي :"�ش���يتم الإعالن عن جوائز 
البطولة خالل الأيام القادمة، مع ا�شتعرا�س 
يوم���ي مل�ش���رية جنمن م���ن النج���وم  الذين 
كان���ت له���م م�ش���اركات ممّي���زة وموؤثرة يف 
تاريخ ال�شطرجن العراقي انتقلوا اىل رحمة 
الله تع���اىل ونخ�ّس منهم )عبدالرزاق اأحمد 
طه، وحم�ش���ن ح�ش���ن عزيز، وبهاء ح�شن، 

وجنم عبد عي�ش���ى، وحممد جابر، وال�شهيد 
���اح عبدال���رزاق، وعدن���ان ال�ش���كرچي،  و�شّ
وحممد فرمان، وعلي حمزة، و�ش���اكر رزيج 
ف���رج، ونعي���م �ش���اكر، وكمال ج���الل الدين، 
و�ش���عاد اإبراهي���م، وعل���ي عبدالل���ه، وجبار 
رحي���م، وعبدالكرمي الك���ويف، وعبداخلالق 

اأحمد و�شعد رحيم(".
وبخ�شو�س الأمور التحكيمية واآلية ح�شم 
النتيجة، قال :"�ش���يقود مناف�ش���ات البطولة 
طاق���م حتكي���م دويل ميث���ل اأف���راده النخب���ة 
البطول���ة  اأن  �ش���يما  الع���راق،  يف  الأوىل 
ُم�ش���ّجلة وُمعتمدة دولي���ًا، وامل�ش���اركة فيها 

مفتوحة لت�ش���مَّ جميع الفئات العمرية، بدءًا 
من املتقّدم���ن واأنتهاًء باأ�ش���غر فئة عمرّية، 
و�ش���تكون م�ش���روطة بدف���ع كل لع���ب ب���دل 
ا�شرتاك قدره خم�شة ع�شر األف دينار ح�شب 

ما حّددته الهيئة الإدارية للنادي".
وختم �ش���امي ت�شريحه :"تعد هذه البطولة 
خط���وة اإيجابية  ت�ش���اف اىل مبادرات عّدة 
موّثقة يف اأن�شطة نادي الهدف واإدارته عرب 
�شنوات تاأ�شي�شه مل نن�َس خاللها ال�شخا�س 
املمّيزين �شمن �شلوك مهني داأبنا عليه وفاًء 
ملن �ش���بقنا وهو مبثابة تقليد �شنوي نتمّنى 

ا�شتمراره بتوايل الأجيال".

نادي الهدف ينّظم بطولة ا�صتذكار رموز ال�صطرجن

 بالمرصاد
 متابعة - املدى

بع�س  وجت���ري  ال�شحف  بع�س  تن�شر 
�شريحة  مقابالت  التلفازية  ال��ق��ن��وات 
م����ع م�����دّرب�����ن ولع����ب����ن واإداري���������ن 
اجل��ف��اء  اأو  ال��ُظ��ل��م  اىل  ي��ت��ع��ّر���ش��ون 
فيها،  العاملن  الحت���ادات  قبل  من 
وم��ن��ه��م م���ن ي��ك�����ش��ف ع���ن خ���روق 
القانون  عليها  ب  ُيحا�شِ ك��ب��رية 

من اأجل اإعالم اجلهات امل�شوؤولة كوزارة 
الأومل��ب��ي��ة  واللجنة  ال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب 
الهيئات الرقابية املعنّية  الوطنية وبقية 
توجيه  اأو  حت��ق��ي��ق  ل��ف��ت��ح  ب��امل��و���ش��وع 
ا�شتف�شار ما اأو الطلب من املتحّدث نف�شه 
بيان حقائق اأخرى اأو دلئل جديدة عّما 

اأثاره يف الإعالم.
حقائق  ك�شف  م��ع  ت��ف��اع��ل  اأي  ي��وج��د  ل 
اإل ما ندر حينما يواجه  النوع،  من هذا 

امل�شوؤول احلرج لي�شدر بيان اأو تو�شيح 
قدر تعّلق الأمر مبوؤ�ّش�شته، لكن ما م�شري 
هذه املقابالت؟ هل اأن املتحّدثن يكذبون 
كانوا  اإن  �شادقة؟  مبعلومات  ُيدلون  اأم 
املُ�شرفة  الرقابية  فاملوؤ�ّش�شات  يكذبون 
التي ذكرناها كفيلة ببيان ذلك، واإل فاإن 
�شريعة  اإج��راءات  اإتخاذ  وعدم  �شكوتها 
ت�شهم  فاإنها  بالهتمام  الريا�شي  ت�شعر 
يف التواطوؤ مع امل�شكو منها يف الت�شرّت 

عن اخلطاأ اأو اخلرق، اأو تتعامل بتجاهل 
تام وهذا ل يخدم م�شرية ال�شالح التي 
وع��د امل��ت�����ش��ّدون لن��ق��اذ ال��ري��ا���ش��ة حلل 
اأن تنمو وت�شّكل  م�شاكلها ال�شغرية قبل 
اأزمات كبرية ل ُي�شيطر عليها م�شتقباًل.. 
النظر  املذكورة  املوؤ�ّش�شات  �شتعيد  فهل 
يف م��ت��اب��ع��ة م��ع��ان��اة ال��ري��ا���ش��ي��ن عرب 
تقديرنا جلهود  م��ع  ذل��ك  ن��اأم��ل  الإع���الم؟ 

املكاتب الإعالمية كافة.

م������ا م���������ص����ر ك���������ص����ف احل����ق����ائ����ق؟
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 حارث ح�سن

: القوى ال�سيعية واالنتخابات: الم�سهد  اأوالاً
العام

بداي���ة، ينبغ���ي فه���م وظيف���ة “النتخاب���ات” يف 
خا����ص  وبوج���ه  العراق���ي،  ال�شيا�ش���ي  ال�شي���اق 
ال�شيعي، يف ظل و�شع ل حتتكر فيه الدولة اأدوات 
ال�شرع���ي”، وتتوق���ف �شلط���ة تطبيق  “الإرغ���ام 
القان���ون عند حدود الأح���زاب املهيمنة والف�شائل 
امل�شلح���ة، حي���ث ُت�شب���ح قوى ق���ادرًة عل���ى خرق 
القان���ون م���ن دون حما�شب���ة، لأن �شلط���ة القانون 
ل تعل���و عليه���ا. ويف ه���ذه احلالة، ُت�شب���ح الأطر 
الد�شتوري���ة والقانوني���ة رهينَة ت���وازن متجاوز 
�شلط���ة  وتغي���ب   ،Extrajudicial للقان���ون 
ُتّثل���ه الدول���ة  ال���ذي   Sovereign “ال�شي���د« 
باعتباره���ا املحتكر النهائي ل� “الإرغام ال�شرعي” 
و”املنف���ذ الوحي���د ل�شلطة القان���ون”، وكياًنا غري 
م�شخ�شن يتج�ّشد وجوده يف املوؤ�ش�شات، وحتّل 
حمّله���ا ال�شلط���ة امل�شخ�شنة لقوى ع���دة، تتناف�ص 
يف م���ا بينه���ا وتتلك ق���درة الردع جت���اه بع�شها 
البع����ص وجتاه الدول���ة نف�شه���ا. ويف �شياق مثل 
ه���ذا، تتعّدد فيه مراكز الق���وى ول تخ�شع ل�شلطة 
دولتي���ة متعالية عليها، ت�شع���ى تلك املراكز ل�شبط 
خمرج���ات النتخابات، بحيث ل ُتهّدد اأوًل قدرتها 
عل���ى الو�شول اإىل موارد ال�شلطة يف دولة ريعية 
تعتمد اعتماًدا �شبه كّلي على تدوير عوائد النفط، 
وثانًي���ا ل ُتهّدد قدرتها على ردع الأطراف الأخرى 
اأو الدولة يف حالة املواجهة امل�شلحة. بهذا املعنى، 
اإذا كانت النتخابات يف بلد �شلطوي/ دكتاتوري 
تي���ل اإىل اإعادة اإنتاج �شلط���ة الطرف املتمكن من 
ال�شلط���ة، فاإنه���ا يف بل���د تتع���دد فيه مراك���ز القوة 
)وم�شادر الإرغ���ام( تنطوي على هام�ص تناف�شي 
اأكرب، لكنها تيل اإىل اإع���ادة اإنتاج التوازن القلق 
بني تل���ك املراك���ز، وعلى نح���ٍو ُيجّنبه���ا ا�شطرار 

اللجوء اإىل املواجهة امل�شلحة.
لق���د �شه���د الواق���ع ال�شيا�ش���ي ال�شيع���ي حتّولت 
اأ�شا�شية منذ عام 2014، اأنتجت املعادلة الراهنة 
م���ن “الت�شّظ���ي” وتع���ّدد مراكز الق���وى. وميكن 
الإ�ش���ارة اإىل ث���اث دينامي���ات اأ�شا�شي���ة يف ه���ذا 

ال�شدد:
اأوًل، احل���رب �ش���د تنظي���م الدول���ة الإ�شامية يف 
العراق وال�شام “داع����ص” التي �شمحت بالظهور 
العلن���ي لف�شائ���ل �شيعي���ة م�شلح���ة كان���ت تن�شط 
�ش���ًرا، ومن ث���م “تقنني” وجوده���ا وماأ�ش�شته يف 
اإط���ار “احل�شد ال�شعب���ي”، وحتّوله���ا اإىل فواعل 
على الأر�ص، تلك �شلطة الأمر الواقع و�شرديتها 
اخلا�ش���ة ب�ش���اأن ال�شرعي���ة )اأي ال�شرعي���ة الت���ي 
اكت�شبته���ا من مواجه���ة تنظيم “داع����ص”(، ومن 
ث���م م�شعاه���ا لتحوي���ل �شلط���ة الأمر الواق���ع التي 
اكت�شبته���ا اإىل ق���وة �شيا�شي���ة تن�ش���ط يف العملية 
ال�شيا�شي���ة وتوؤ�ش����ص لنف�شه���ا وج���وًدا �شيا�شًي���ا 
ر�شمًيا ُي�شّهل عليها امل�شاهمة يف تاأليف احلكومة 
واكت�ش���اب مقعد على طاولة التفاو�ص والو�شول 

الي�شري اإىل موارد الدولة.
ك الئت���اف “ال�شلطوي” ال���ذي �شّكله  ثانًي���ا، تفكُّ
ن���وري املالك���ي يف اأثن���اء �شغل���ه من�ش���ب رئي�ص 
ال���وزراء ثماني���ة اأع���وام، وكان يتبل���ور تدريجًيا 
“دول���ة  با�ش���م  حاك���م  ح���زب  ائت���اَف  بو�شف���ه 
القان���ون”، ي�شتفي���د م���ن اإمكانات ال�شلط���ة لبناء 
�شبكاته الزبائنية وتو�شيعها واإ�شعاف مناوئيه، 
والتهيئ���ة لنتخابات ُتعيد اإنت���اج تفّوقه، وهو ما 
ح���دث يف انتخابات عام 2014. وكان يف اإمكان 
ه���ذا الئت���اف ال���ذي ان�ش���وت فيه ق���وى �شيعية 
متع���ددة، م���ن بينه���ا تل���ك القريب���ة م���ن الف�شائل 
امل�شلح���ة مثل منظم���ة بدر وع�شائ���ب اأهل احلق، 
اأن ي�شتم���ر لول �شع���ود تنظيم “داع�ص” وموقف 
الولي���ات املتح���دة ومرجعي���ة النج���ف املعار�شة 
لبقاء املالكي يف من�شبه. واأّدى خروج الأخري من 
ال�شلطة اإىل ت�شّظي هذا الئتاف ون�شوء حتالف 
للقوى  “الفت���ح” مبع���زل عن���ه، بو�شفه جتمًع���ا 

املرتبطة بالف�شائل امل�شلحة.
ثالًث���ا، �شع���ود جي���ل جدي���د م���ن ق���ادة الف�شائ���ل 
كان���ت  اجتماعي���ة  خلفي���ات  وم���ن  الإ�شامي���ة، 
“ُمهّم�شة” يف معادلة ال�شلطة الدينية وال�شيا�شية 
ال�شيعي���ة، وحماولته���ا اأحياًن���ا ع���رب نه���ج اأك���ر 
راديكالي���ة م���ن الق���وى القدمي���ة اإنت���اج �شرعيتها 
اخلا�ش���ة ووجودها باعتباره���ا قوى جديدة، كما 
ه���ي احلال م���ع “ع�شائب اأهل احل���ق” و”كتائب 

حزب الله«.
يف �شياق مثل هذا، حتاول مراكز القوى املتكّونة 
من فاعل���ني �شيا�شيني واآخرين م�شلحني و�شبكات 
حت�شي���د  واأدوات  �شيا�ش���ي  وخط���اب  زبائني���ة 
واإقن���اع، اأن ُتف���ِرغ النتخاب���ات م���ن ق���درة تهديد 
مواقعه���ا. واإذا كان التناف����ص يف م���ا بينه���ا ُيبقي 
النتخابات خياًرا بديًا من احلرب، فاإن ال�شراع 
مع الفاعلني اجلدد والق���وى املجتمعية املت�شررة 
ياأخ���ذ اإما �شكًا غري انتخاب���ي )مثل الحتجاجات 
يف ال�ش���ارع(، اأو يتح���ّول اإىل �ش���راع/ تفاو����ص 
ب�ش���اأن تقلي���ل ق���درة مراكز الق���وى عل���ى التحكم 
يف نتائ���ج النتخابات، وعلى نح���و مينح القوى 
الحتجاجية اجلديدة هام�ًشا تناف�شًيا اأكرب. ومن 

هنا، نفه���م النتخاب���ات احلالي���ة باعتبارها نتاَج 
�شغِط فاع���ٍل جديد هو “احلرك���ة الحتجاجية”، 
وبحثه���ا ع���ن التمثي���ل واإ�ش���اح النظ���ام جذرًيا، 
و�شغ���ط بع����ص اأطرافه���ا م���ن اأج���ل اإق���رار نظام 
انتخابي ل ي�شمح لاأحزاب املهيمنة باإعادة اإنتاج 

هيمنتها ب�شهولة.
ج���اء ق���رار تنظي���م النتخاب���ات املبك���رة واإق���رار 
نظام انتخاب���ي جديد مبنزلة “تنازل” من القوى 
املهيمنة، ويف اإط���ار عملية امل�شاومة التي فر�شها 
وج���ود الحتجاج���ات، وبعد اأن اأخفق���ت ا�شتقالة 
رئي����ص ال���وزراء ال�شاب���ق، عادل عب���د املهدي، يف 

اإيقاف الزخم الحتجاجي.
لق���د ظهرت احلرك���ة الحتجاجي���ة بو�شفها فاعًا 
�شيا�شًي���ا جدي���ًدا اأ�شه���م حينه���ا يف تغي���ري ميزان 
الق���وى وفر����ص من���ط جدي���د م���ن الت�ش���اوم بني 
الطبق���ة ال�شيا�شي���ة املهيمن���ة وال�ش���ارع من جهة، 
واأقطاب الطبقة ال�شيا�شية، وبوجه خا�ص القوى 
ال�شيعية الرئي�شة، من جهة اأخرى. لكن مع تراجع 
الحتجاجات لحًقا، وجن���اح القوى ال�شيعية يف 
اإ�شع���اف بع�ص اأجنحتها عرب ا�شتخ���دام اأ�شاليب 
الرتهي���ب والرتغي���ب، ول �شيم���ا العن���ف املفرط 
وعمليات الغتي���ال والختطاف املُقّيدة غالًبا �شد 
جمهول، ف���اإن توازن القوى عاد لي�شّب ن�شبًيا يف 
م�شلحة الفاعل���ني املهيمنني يف الطبقة ال�شيا�شية 
يف  ال�ش���ارع  �شغ���ط  زوال  وت�شب���ب  ال�شيعي���ة. 
تخفي���ف طاب���ع ال�شط���رار و�شع���ور اخلطر لدى 
هوؤلء الفاعل���ني، ويف الرتاجع ع���ن تقدمي املزيد 
م���ن التنازلت، ب���ل العمل عل���ى اإع���ادة تكييف ما 
مت تقدمي���ه م���ن تن���ازلت عل���ى نح���و ي�ش���ّب يف 

م�شلحتهم.
وحينم���ا جرى اإختيار م�شطف���ى الكاظمي رئي�َص 
وزراء ل ينتم���ي اإّل ب�ش���كل حم���دود اإىل الطبق���ة 
ال�شيا�شي���ة الإ�شامي���ة التقليدي���ة واجلي���ل الذي 
ت���وىّل ه���ذا املن�ش���ب م���ن قب���ل، يف وق���ت كان���ت 
الحتجاج���ات ل تزال فاعلة وموؤث���رة يف توجيه 
م���دركات الفاعلني ال�شيعة، ُنظ���ر اإىل ذلك بو�شفه 
ا اأنه ج���اء بعد اإ�شقاط  “تن���ازل” اآخ���ر، خ�شو�شً
“الفت���ح”  حتال���ف  قّدمه���م  اآخري���ن  مر�ّشح���ني 
“اليمني  و”دول���ة القانون”، بو�شفه���م مر�ّشحي 
ال�شيع���ي”. لك���ن، انتق���ل الخت���اف لحًق���ا م���ن 
ت�شمي���ة �شخ�شي���ة رئي����ص ال���وزراء اإىل حتدي���د 
طبيع���ة تفوي�ص احلكوم���ة اجلدي���دة “املوؤقتة”، 
فف���ي ح���ني افرت�ش���ت بع����ص قطاع���ات املحتجني 
والق���وى املجتمعية وال�شيا�شي���ة القريبة منها اأن 
ا وا�شًع���ا للم�شي يف  للحكوم���ة اجلدي���دة تفوي�شً
اإ�ش���اح �شيا�ش���ي هيكلي ل�شمان �ش���روط تناف�ص 
اأف�ش���ل واأكر عدالة يف النتخاب���ات، مبا يف ذلك 
احل���ّد من نفوذ الف�شائل امل�شلحة وتكري�ص �شلطة 
الدولة املحايدة بو�شفها حمتكرًة ل�شلطة الإرغام 
ال�شرع���ي واإنف���اذ القانون، ف���اإن فريًق���ا اآخر تّثل 
عل���ى نحو اأ�شا�شي يف اأقط���اب الطبقة ال�شيا�شية، 
اعتربها حكومة ت�شريف اأعمال بتفوي�ص حمدود 

ومن دون م�شروع لاإ�شاح ال�شيا�شي العميق.
ويف ح���ني ب���داأت حكوم���ة الكاظم���ي عهده���ا مبا 
ب���دا اأنه �شق���ف عاٍل، فاإنه���ا �شرعان م���ا تكّيفت مع 
الق���وى التقلي���دي بع���د تا�ش���ي �شغ���ط  ت���وازن 
ال�شارع، وقبل���ت بتفوي�ص حمدود، مع حماولت 
منعزل���ة مل�ش���ك زمام املب���ادرة، م���ن دون اأن تكون 
موؤط���رة مب�شروع منهج���ي لاإ�ش���اح ال�شيا�شي. 
وهن���ا، اأ�شب���ح وع���د تنظي���م النتخاب���ات املُبكرة 
ا من التعام���ل مع ال�شتع�شاء  مبنزل���ة مهرب اأي�شً
ال�شيا�شي القائم نتيجة تعدد الفاعلني ومقاومتهم 

التغيري، اأو ملزيد من التنازلت.
اإًذا، ل ب���د م���ن النظ���ر اإىل النتخاب���ات يف ه���ذا 
اإ�ش���اح  لعملي���ة  انعكا�ًش���ا  باعتباره���ا  ال�شي���اق 
متع���رة، وت�شويًة ُتعرّب ع���ن التوازنات احلالية، 
ث���م،  وم���ن  الحتجاج���ات،  مرحل���ة  توازن���ات  ل 
فه���ي مّثل���ت تن���ازًل حم���دوًدا عك�ش���ه التخّلي عن 
النظ���ام النتخاب���ي الق���دمي القائم عل���ى ال�شوت 
والدائ���رة   Transferable Vote املتح���ّول 
النتخابي���ة الكربى، مل�شلحة نظ���ام ال�شوت غري 
املتح���ّول Non-transferable Vote والدائرة 
النتخابي���ة الأ�شغ���ر. وُيفرت�ص يف ه���ذا النظام 
اجلديد اأنه ُيعطي الفر�شة لإ�شعاف نفوذ الأحزاب 
التقليدي���ة وزيادة تاأثري ال�ش���وت املحلي واإمكان 
�شع���ود امل�شتقلني. لكن تغيري النظ���ام النتخابي 
لي�ص �شماًنا ملناف�شة عادلة، من دون وجود قانون 
لاأح���زاب ال�شيا�شية قابل للتنفي���ذ وَيحِرم القوى 
الناف���ذة من امتاكه���ا الأذرع امل�شّلحة واحل�شانة 
ال�شيا�شية والقانونية وقدرة ا�شتخدام �شيطرتها 
على بع�ص املفا�شل احلكومي���ة والأمنية لتوجيه 

العملية النتخابية مل�شلحتها.
على الرغ���م من اأن القوى املهيمن���ة قبلت بت�شكيل 
امل�شتقل���ة  العلي���ا  للمفو�شي���ة  جدي���د  جمل����ص 
ُق�ش���اة  م���ن  مك���ّون  اأن���ه  ُيفرت����ص  لانتخاب���ات 
م�شتقلني، فاإنها اأحالت عملية �شبط �شلوك هوؤلء 
الق�ش���اة اإىل جمل����ص الق�ش���اء الأعل���ى املره���ون 
���ا بر�ش���ا تلك الق���وى علي���ه، وعلى  وج���وده اأي�شً
نحو ي�ش���ع �شقًفا وا�شًحا لقدرت���ه وقدرة جمل�ص 

املفو�شي���ة على اإ�شاح قواع���د اللعبة النتخابية 
خ���ارج احلّيز التقن���ي/ الإجرائ���ي، يف حني بقي 
الربمل���ان الذي ُتهيم���ن عليه تل���ك الق���وى الف�شاَء 
الوحي���د للتعام���ل مع ما ه���و �شيا�ش���ي، مبا يعني 
احليلول���ة دون املُ�ش���ّي يف اأي ت�شري���ع اآخ���ر م���ن 
�شاأنه اإ�شع���اف مراكز الأحزاب املهيمنة فيه. ويف 
النتيجة، ف���اإن انتخابات ت�شري���ن الأول/ اأكتوبر 
رمبا حت�ش���ل ب�ش���روط اإجرائية وتقني���ة اأف�شل، 
ووفق نظام انتخابي اأكر انفتاًحا لإمكان �شعود 
فاعلني ج���دد، لكنها جتري وفق �ش���روط �شيا�شية 
واأمني���ة ت�ش���ّب يف م�شلحة الق���وى املهيمنة ذات 
الأذرع امل�شلح���ة والإمكان���ات املالي���ة ال�شخم���ة. 
مبعن���ى اأنه���ا تعك����ص فه���م تل���ك الأح���زاب ملاهية 
التغي���ري باعتباره “تقنًيا، واإجرائًيا، و�شطحًيا”، 
ل ي�شم���ل م�شادر قوة تل���ك الأحزاب، ويقوم جزء 
كب���ري من تل���ك امل�ش���ادر على ق���وة الأم���ر الواقع، 
ول يخ�شع للمعاي���ري القانونية والد�شتورية، بل 
ُيكّر����ص و�ش���ع تلك الأح���زاب وقادته���ا باعتبارها 

قوى فوق القانون والد�شتور.

��ا: التيار ال�س��دري وت��وازن القوى في  ثانياً
ال�ساحة ال�سيعية

اأف���رزت انتخابات عام 2018 مزيًدا من الت�شرذم 
يف امل�شه���د ال�شيا�ش���ي ال�شيعي، م���ع وجود قوى 
ع���دة، جميعه���ا ب���وزن متو�ش���ط اأو �شغ���ري، م���ا 
ُيعّق���د عملي���ة امل�شاوم���ة Bargaining يف م���ا 
بينه���ا لإنتاج حكوم���ة جدي���دة، واأّدى يف النهاية 
اإىل �شيغ���ة توافقي���ة خمالف���ة للد�شتور م���ن اأجل 
ه���ذه  واأف���رزت  الفرق���اء.  ب���ني  الأرب���اح  توزي���ع 
ال�شيغ���ة حكومة ه�ّش���ة، من دون قاع���دة برملانية 
را�شخ���ة، ووف���ق ترا�ش���ي القوت���ني الرئي�شت���ني 
ال�ش���دري،  التي���ار  م�شلح���ة:  ب���اأذرع  املزّودت���ني 
وحتال���ف “الفتح”. لكن، اأ�شبح���ت حكومة عادل 
عب���د امله���دي اأك���ر قرًب���ا اإىل حتال���ف “الفت���ح” 
والف�شائ���ل امل�شلح���ة املتحالف���ة مع���ه اأو املتمثل���ة 
في���ه، م���ا دفع التي���ار ال�ش���دري اإىل التخّل���ي عنها 
ُمبك���ًرا بعد ان���دلع الحتجاج���ات. وخاًفا لذلك، 
اإىل  اأق���رب  الكاظم���ي  م�شطف���ى  حكوم���ة  كان���ت 
التي���ار ال�شدري والقوى ال�شيعية املح�شوبة على 
الجتاه ال�شيا�ش���ي املعتدل، مثل تيار “احلكمة”، 
بزعام���ة عمار احلكيم، و”الن�شر”، بزعامة حيدر 
العب���ادي؛ اأي اإن النتق���ال ب���ني احلكومتني، واإن 
كان ق���د ا�شتن���د اإىل �شيغة توافقية غ���ري قانونية 
)من حي���ث جتاهلها حتدي���د الكتلة الأك���رب(، فاإنه 
ع���ّدل ن�شبًيا من التوازن مل�شلح���ة ال�شدريني، من 
دون اأن ميث���ل تغي���رًيا جوهرًي���ا. ولذل���ك، نلم�ص 
�شرا�شة بع�ص قوى “الفتح” والف�شائل امل�شلحة 
يف مع���اداة الكاظم���ي، قيا�ًش���ا عل���ى م���ا اأبدته من 
قب���ول، اأو عل���ى الأقل ما اأظهرته م���ن �شمت جتاه 
عبد املهدي، مع اأهمية الفارق املتعلق بوجود اأبو 
مه���دي املهند�ص، رئي�ص اأركان “احل�شد ال�شعبي” 

حينذاك، وعاقته اخلا�شة بعبد املهدي.
الت���ي  الحتجاج���ات  ال�ش���دري  التي���ار  ا�شتغ���ل 
�ش���ارك اأن�ش���اره فيه���ا قب���ل اأن يق���ع ال�ش���دام بني 
ال�ش���در وبع����ص التيارات “املدني���ة” يف احلركة 
الحتجاجي���ة، للدف���ع يف اجت���اه تري���ر القانون 
النتخاب���ي اجلدي���د ال���ذي اعتقد ال�شدري���ون اأنه 
�شي�ش���ّب يف م�شلحته���م يف النهاي���ة، م���ن ناحية 
اإ�شعاف تاأثري رئي����ص الكتلة النتخابية الهرمية، 
مث���ل “دول���ة القان���ون”، بزعامة ن���وري املالكي، 
مل�شلحة الكتل التي جُتيد توزيع اأ�شوات ناخبيها 
اأفقًي���ا، مث���ل التي���ار ال�ش���دري. لك���ن م���ع توق���ف 
عملي���ة “الرتمي���م ال�شط���راري” ال���ذي فر�شت���ه 
الحتجاج���ات، اأخ���ذت معظم تلك الق���وى تتعامل 
مع القانون اجلدي���د وتتكّيف معه، واكت�شفت فيه 
ممكن���ات لإع���ادة اإنتاج نفوذها، م���ا دامت املعادلة 
العام���ة التي حتكم العملي���ة النتخابية ت�شّب يف 
ا  م�شلحته���ا. لك���ن، انط���وت ه���ذه التكيف���ات اأي�شً
عل���ى �شراع حمتدم على النف���وذ يف الدولة، ويف 

اأجه���زة القم���ع، ويف ال�شارع، حتدي���ًدا بني التيار 
ال�شدري و”الفتح”، اإ�شافة اإىل الف�شائل القريبة 
م���ن التيار. ويب���دو اأن الت�شعيد ع���رب الغتيالت 
وزعزعة ال�شتق���رار الأمني، ورمبا حتى حوادث 
اح���رتاق امل�شت�شفي���ات، كان ذل���ك ج���زًءا م���ن هذا 
ال�شراع، وي�شاعد يف تف�شري قرار مقتدى ال�شدر 
التكتيك���ي بالن�شح���اب الوقت���ي م���ن النتخابات 
لتخفي���ف ال�شغط على تي���اره الذي حتّم���ل اللوم 
الأك���رب نتيجة الإخفاقات اخلدمي���ة يف الوزارات 
ال�شح���ة  وزارت���ي  مث���ل  عليه���ا،  ُيهيم���ن  الت���ي 
والكهرب���اء، كما عك�ص �شع���وًرا برتاجع الثقة باأن 

يفرز النظام النتخابي فوًزا كا�شًحا للتيار.
ال�شيا�شي���ة  ال�شرتاتيجي���ة  يف  �شق���ان  هنال���ك 
متعل���ق  الأول  ال�ش���دري:  للتي���ار  النتخابي���ة   -
بطبيع���ة الر�شال���ة ال�شيا�شية؛ والث���اين بالتكتيك 
النتخاب���ي. ففي م���ا يخ�ص ال�ش���ق الأول، لوحظ 
اأن التي���ار ال�شدري ي�ش���ارك يف النتخابات لأول 
مرة حت���ت ت�شمي���ة “الكتل���ة ال�شدري���ة”، بعد اأن 
اعتم���د ت�شمي���ات اأخ���رى، مث���ل “كتل���ة الأحرار” 
و”ح���زب ال�شتقام���ة” و”تي���ار �شائ���رون”، يف 
النتخاب���ات ال�شابق���ة، وتراف���ق ذل���ك م���ع خطاب 
مبا�ش���ر اأك���ر م���ن املعه���ود م���ن ال�ش���در، يتعل���ق 
باجتاه���ات الكتلة وا�شرتاتيجياته���ا، بل الدخول 
بنف�شه يف حماتها النتخابية لتزكية مر�ّشحيها. 
الت�شمي���ة املبا�ش���رة  اإىل  اللج���وء  ويعك����ص ه���ذا 
للكتل���ة  ال�ش���در  مقت���دى  دع���م  يف  والو�ش���وح 
حماول���َة التي���ار ال�شدري تاأكيد هويت���ه املتمايزة 
وتوظيف احلمول���ة الرمزية ل�شم “ال�شدر” لدى 
جمهوره، كما يعك�ص �شراًعا اأ�شا�شًيا حول الإرث 
“ال�شدري” مع الف�شائل التي ان�شقت عن ال�شدر 
نف�شه، مثل “ع�شائب اأهل احلق” و”حركة حزب 
الل���ه النجب���اء”، ف�ش���ًا ع���ن العديد م���ن العنا�شر 
يف “كتائ���ب حزب الل���ه”. ويرتبط ه���ذا ال�شراع 
بتح���ّول هذه اجلماعات املن�شقة اإىل قوى مناف�شة 
الع�شكري���ة،  لقوت���ه  ال�ش���دري وموازن���ة  للتي���ار 
���ا بالتاأويات املت�شارعة ل���اإرث ال�شدري،  واأي�شً
يف  الي���وم  ال�ش���در  مقت���دى  ميرك���ز  ح���ني  فف���ي 
خطابه اأف���كار “الإ�شاح” و”العدالة” باعتبارها 
التمث���ات الرئي�شة لإرث اأبيه، ف���اإن تلك التيارات 
تركز فكرة “املقاومة” وموقف العداء للوليات 
املتح���دة والغ���رب يف الإرث ال�ش���دري. ولذل���ك، 
عم���دت “ع�شائب اأهل احل���ق” يف بيانها ال�شادر 
مبنا�شبة الذك���رى الثامنة ع�ش���رة لتاأ�شي�شها على 
التذك���ري باأنه���ا ت�شكلت عل���ى يد ُثّلة م���ن “ال�شبان 
ال���ذي تربوا على يد حممد ال�شدر ]...[ ليواجهوا 

اأعتى قوة ع�شكرية عرفتها الب�شرية«.
النتم���اء  ف���اإن  ال�ش���در،  مقت���دى  اإىل  بالن�شب���ة 
ال�ش���دري يخت���زل هوي���ات متع���ددة، تعك�ص اإىل 
ح���ٍد م���ا الرتكيبة الفكري���ة - الجتماعي���ة للحركة 
ال�شدري���ة، فه���ي تي���ار اإ�شام���ي حماف���ظ، لكن���ه 
يقوم على مق���ولت راديكالية ونزع���ات طقو�شية 
عّب���اأت قطاعات من ال�شيعة الع���رب ذوي الأ�شول 
اجلنوبي���ة واملنحدري���ن م���ن بيئات فق���رية، ويف 
الوق���ت نف�شه ميثل طبقة �شاع���دة من ال�شيا�شيني 
ورج���ال الدي���ن واأ�شح���اب امل�شال���ح واملحاربني 
الذي���ن ت���ازج �شعوده���م م���ع تقول���ب املنظومة 
ال�شيا�شي���ة - الجتماعي���ة الراهن���ة، وعل���ى نحو 
خّفف من نزوعهم الراديكايل. واأمام هذا اخلليط 
الهوّيات���ي - الأيديولوجي، ُيعيد ال�شدر مو�شعة 
تي���اره بح�ش���ب ال�شياق الت�شارع���ي - التفاو�شي 
ال���ذي تفر�شه مرحل���ة معّينة، فيتنّق���ل من ال�شدر 
املق���اوم اإىل ال�ش���در الإ�شاح���ي، وم���ن الزعي���م 
ال�شعبوي اإىل ال�شيا�شي التكتيكي، بخفة ل ميكن 
تربيره���ا اإّل عرب تاأكي���د هوية وانتم���اء اأعلى من 
تل���ك النتماءات كلها، هو النتماء ال�شدري. ومن 
هنا ياأتي ا�شتدعاوؤه املتكرر ملفهوم “اآل ال�شدر”، 
واعتباره احلفاظ عل���ى �شمعة العائلة اأحد اأ�شمى 

العتبارات.
ا ربط ما تقّدم بقيام التيار ال�شدري  وينبغي اأي�شً

بعملي���ة اإعادة هيكلة، هي لي�ش���ت الأوىل بالطبع، 
هدفه���ا حتقي���ق املزيد من املركزي���ة والتما�شك يف 
الكتل���ة ال�شدري���ة. ومن هن���ا اأطلق ال�ش���در حملة 
“البني���ان املر�شو�ص” لت�شجيل اأ�شماء منت�شبي 
���ا باعتبارها  التي���ار، يف خطوة ميك���ن فهمها اأي�شً
انتقاًل من من���وذج احلركة ال�شعبوية الف�شفا�شة 
اإىل  للت�شام���ن،  اأط���ر �شخ�شاني���ة  اإىل  امل�شتن���دة 
�ش���كل م���ن اأ�ش���كال التنظي���م ال�شيا�ش���ي العقاين 
ا�شرتاتيجيات  و�ش���ع  اإىل  “احلدي���ث” اله���ادف 
مدرو�ش���ة.  ح�شابي���ة  معطي���ات  وف���ق  انتخابي���ة 
���ا اإىل اإقامة نظ���ام مماأ�ش�ص لل�شبط  وته���دف اأي�شً
اأن  ���ا  خ�شو�شً الن�شقاق���ات،  وتقلي���ل  واملكاف���اأة 
التيار ال�شدري يتعّر����ص لتحديَّني يقذفان بع�ص 
اأن�ش���اره خارج �شفوفه، واح���د من اليمني، ُتّثله 
الف�شائ���ل امل�شلحة املقربة م���ن طهران التي تتلك 
اآلي���ة تاأث���ري ع���رب فر����ص التوظي���ف والرتقي يف 
باأيديولوجي���ة  ممزوج���ة  ال�شعب���ي”،  “احل�ش���د 
تناغ���م النزع���ات “الطائفي���ة” والديني���ة لبع����ص 
ه���وؤلء الأن�شار، واآخر م���ن الي�شار ُتثله احلركة 
الحتجاجي���ة التي ا�شتف���زت النزعة الحتجاجية 
للتي���ار وا�شتقطب���ت بع����ص مريديه الذي���ن فقدوا 
ثقتهم بال�شدر، اأو وجدوا ف�شاًء احتجاجًيا بديًا 
بع���د اأن توقف احتكار التي���ار ل�شيا�شات التجمهر 

والتح�شيد.
اإ�شاف���ة اإىل ذلك، حت�شر ثيمة “الإ�شاح” جمدًدا 
يف خط���اب ال�ش���در خ���ال احلمل���ة النتخابي���ة، 
وكم���ا كان���ت احلال منذ ع���ام 2016 عل���ى الأقل. 
فمثًا تكررت كثرًيا كلمة الإ�شاح وم�شتقاتها يف 
خطب ال�ش���در وبياناته خال احلملة النتخابية، 
م���ن دون اأن تكون م�شفوعة ب���اأي خطة حمددة اأو 
تف�شي���ات تو�ش���ح معن���ى “الإ�ش���اح”، وكي���ف 
ُيرتَج���م ت�شريعًي���ا وتنفيذًيا، وعل���ى نحو يعك�ص 
كم���ا  ال�ش���دري.  للخط���اب  ال�شعب���وي  الطاب���ع 
تراجعت �شدقي���ة التيار ال�شدري يف حتقيق هذا 
الإ�شاح، ب�شب���ب ال�شدام الذي ح�شل بينه وبني 
بع�ص قطاع���ات املحتجني خال ح���راك “ت�شرين 
العديد  ف�شًا عن وجوده ونفوذه يف   ،”2019
م���ن ال���وزارات واملوؤ�ش�شات احلكومي���ة )ال�شحة 
والكهرباء والأمان���ة العامة ملجل�ص الوزراء(. لقد 
ربط ال�ش���در فكرة الإ�ش���اح يف احتجاجات عام 
2016 باإنه���اء حما�ش�ش���ة املنا�ش���ب الوزاري���ة 
وتاأليف حكومة “تكنوق���راط”، وكان من اأهدافه 
تفكي���ك وا�شتب���دال ال�شب���كات التي بناه���ا خ�شمه 
ن���وري املالك���ي يف املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة خال 
توّليه من�ش���ب رئي�ص الوزراء. لك���ن ذلك مل مينع 
ال�شدري���ني اأنف�شه���م م���ن تعزي���ز نفوذه���م عل���ى 
املنا�ش���ب الأدن���ى م���ن من�شب وزي���ر، مثل وكاء 
ال���وزراء واملديرين العام���ني وروؤ�ش���اء الأق�شام، 
وعل���ى نح���و �شم���ح له���م بالتاأث���ري يف �شيا�ش���ات 

وقرارات الوزارة.
لذل���ك، تبدو قدرة ال�شدريني على ك�شب الأ�شوات 
ه���ذه املرة اأق���ل ارتباًطا بالر�شال���ة و�شدقيتها من 
ارتباطه���ا بدق���ة التنظي���م وكفاءته والق���درة على 
التكّي���ف م���ع النظ���ام النتخابي وال�شتف���ادة منه 
لتعظيم مكا�شبهم، وهنا تاأتي اأهمية ال�شق الثاين 
املتعل���ق بالتكتيك النتخاب���ي. والنطباع ال�شائد 
هن���ا ه���و اأن ل���دى ال�شدري���ني ماكين���ًة انتخابي���ًة 
فّعال���ة وكف���وؤة، تعتم���د عل���ى خليط م���ن التوجيه 
املركزي والقواع���د املحلية والن�شباط. وقد رّكز 
ال�شدر يف خطابه النتخابي على اأهمية التنظيم 
واللتزام بتوجيهات اللجنة النتخابية املركزية. 
وبداأت هذه العملية يف اختيار املر�شحني مركزًيا، 
ما اأدى اإىل اعرتا�ش���ات اأو حماولت ان�شقاق من 
بع����ص اأع�ش���اء التي���ار الذين مل يج���ِر تر�شيحهم، 
وعل���ى نحو دعا ال�ش���در اإىل اإ�شدار بيانات علنية 
�شد من ي�شقون “ع�شا الطاعة”. وبح�شب بع�ص 
املعلوم���ات، ج���رى ا�شتخ���دام اجلن���اح الع�شكري 
ال�ش���ام( لتهدي���د م���ن ل يلت���زم  للتي���ار )�شراي���ا 
بالتعليم���ات املركزي���ة. وبع���د توزي���ع املر�شحني 
على املناطق النتخابية، واإلزام كل مر�شح توقيع 
وثيقة �شلوك تتطلب منه عدم خمالفة التوجيهات 
املركزي���ة للتيار، ب���داأ العمل عل���ى توزيع اأ�شوات 
جمهور التي���ار بني هوؤلء املر�شح���ني، بحيث يتم 
�شم���ان �شع���ود اأك���رب عدد منه���م. ومن هن���ا تاأتي 
اأهمي���ة حمل���ة “البني���ان املر�شو����ص” لت�شجي���ل 
اأع�شاء التيار وناخبيه، ومن ثم توزيع اأ�شواتهم 
���ا  جغرافًي���ا، ولأج���ل ذل���ك ا�شتح���دث التي���ار اأي�شً
ي�شم���ح  الذكي���ة  املوباي���ل  اأجه���زة  عل���ى  تطبيًق���ا 
لأتباعه مبعرف���ة مناطقهم النتخابي���ة ومر�ّشحي 

كل منطقة.
ُيع���ّول التي���ار على الفر����ص التي يوفره���ا النظام 
النتخابي اجلديد الذي يحتم���ل اأن ي�شهد ت�شتيًتا 
كبرًيا لاأ�ش���وات بني املر�شحني الأفراد، مع قاعدة 
ال�ش���وت الأعل���ى الت���ي �شت�شمح ب�شع���ود عدد من 
املر�شح���ني م���ن دون احلاج���ة اإىل عبور ح���د اأدنى 
مع���نّي من الأ�ش���وات، وبناء علي���ه ت�شبح لهند�شة 
الت�شوي���ت قيم���ة ك���ربى، ما تعط���ي مي���زة للتيار 
نظ���ًرا اإىل كون���ه يجم���ع ب���ني الق���درة التنظيمي���ة 
والقاع���دة اجلماهريي���ة املتما�شك���ة. لك���ن ذل���ك ل 

يعن���ي اأن التيار ال�ش���دري قادٌر عل���ى حتقيق فوز 
كا�ش���ح، اأو حت���ى الو�ش���ول اإىل ع���دد املقاعد التي 
لها يف انتخابات عام 2018، الذي بلغ 57  حت�شّ
مقعًدا. ومن املحتمل اأن توؤدي اأي زيادة يف ن�شبة 
امل�شارك���ة اإىل تقليل حظوظ التي���ار، كما اأن قدرته 
عل���ى الربح خارج املناط���ق ذات الأغلبية ال�شيعية 
ت���كاد تك���ون معدومة، وحتى يف تل���ك املناطق فاإن 
نف���وذه متمركز يف اأحي���اء اأو حمات بعينها. على 
اأي ح���ال، يبقى التيار يحتفظ بفر�شة جيدة للفوز 
باملرك���ز الأول من حيث عدد املقاع���د، لكنه كما يف 
الدخول يف  انتخاب���ات عام 2018 �شيكون عليه 
ت�شوي���ات و�شفقات م���ع القوى الأخ���رى، اإن كان 

يريد تاأليف احلكومة اأو امل�شاركة فيها.

ا: �سيناريوهات الم�سهد ال�سيا�سي ثالثاً
ميكن ر�شم ثاث���ة �شيناريوهات حمتمل���ة للم�شهد 
ال�شيا�شي وت���وازن القوى ال�شيعية وموقع التيار 

ال�شدري فيها بعد النتخابات:
الأول: �شيناري���و اإخف���اق النتخاب���ات؛ وقد ياأتي 
ه���ذا ال�شيناريو مبا�شرة بع���د النتخابات، اأو بعد 
بدء املفاو�شات لتاأليف حكومة جديدة. يف احلالة 
الأوىل، تواجه العملية النتخابية طعًنا كبرًيا يف 
�شرعيته���ا، قد ياأخذ �شكل ال�شتباه بتزوير وا�شع، 
اأو طع���ون كربى بالعملية النتخابية من جماعات 
ناف���ذة، اأو اأح���داث عن���ف خ���ال النتخاب���ات اأو 
بعده���ا، توؤثر يف �شامة عملي���ة ح�شاب الأ�شوات 
واإقرار النتائج النهائية، كما يظل حمتمًا اأن يلجاأ 
اأح���د الأط���راف امل�شلح���ة اإىل التهدي���د بالعنف اأو 
ا�شتخدام���ه يف حالة قناعته باأن نتائج النتخابات 
ُتف�ش���ي  الثاني���ة،  احلال���ة  ويف  ب���ه.  �شت�ش���ّر 
النتخابات اإىل برملاٍن مت�ش���ظٍّ جًدا، و�شعود عدد 
كبري م���ن امل�شتقل���ني اأو القوى ال�شغ���رية، بحيث 
ت�شب���ح عملي���ة امل�شاوم���ة لتاأليف حكوم���ة جديدة 
معقدًة جًدا، وي�شتع�شي عليها اإنتاج اتفاق جديد، 
ويف ه���ذه احلالة �شتكون هنال���ك اأزمة د�شتورية، 
���ا مع عدم وجود برمل���ان منعقد. قد يكون  خ�شو�شً
هذا ال�شيناري���و اأ�شعف احتماًل من ال�شيناريوين 
الآخرين، لكنه اإن ح�شل، ف�شُيعّمق اأزمة ال�شرعية 
التي يواجهها النظام احلايل، وُيعّزز عجز الآليات 
ال�شيا�شي���ة ال�شلمي���ة عن احلفاظ عل���ى ال�شتقرار 
اله����ص والتوازن القائم، وق���د يفتح الباب، من ثم، 
اأمام ا�شتخدام اآليات بديلة، من بينها العنف الذي 
ق���د يوؤدي اإىل اقتتال وا�ش���ع اأو حمدود، ويف هذه 
احلالة، فاإن موقف التيار ال�شدري �شيكون حا�شًما 
بو�شف���ه اإما قوة ردع لاأطراف الأخرى، واإما قوة 

منخرطة يف العنف ولديها ميلي�شيات كبرية.
الث���اين: �شيناريو حكوم���ة الأغلبية؛ يف مثل هذه 
احلال���ة - الت���ي مل حتدث من قبل - ق���د يجد التيار 
ال�ش���دري نف�شه اإم���ا م�شط���ًرا اإىل ت�شكيل حتالف 
اأغلبي���ة واإق�ش���اء بع�ص الأط���راف، واإم���ا الذهاب 
اإىل املعار�ش���ة. و�شتعتم���د نتائج ه���ذا ال�شيناريو 
عل���ى �ش���كل الأغلبي���ة، فاإن ذه���ب ال�ش���در فعلًيا – 
كم���ا تذه���ب بع����ص التوقع���ات - اإىل التحالف مع 
احلزب الدميقراطي الكرد�شت���اين بقيادة م�شعود 
ب���ارزاين، وم���ع حتال���ف “تق���دم” بقي���ادة حممد 
احللبو�ش���ي، اإ�شافة اإىل ق���وة اأو اثنتني �شيعيتني 
اأ�شغر، �شيك���ون الطرف املُق�ش���ى حينها الأحزاب 
والف�شائ���ل املقّربة م���ن اإيران، م���ا ُيرّجح حماولة 
تل���ك الف�شائ���ل مواجه���ة الإق�شاء، ع���رب ا�شتخدام 
العن���ف اأو التهدي���د به اأو حت���ى حماولة النقاب، 
وقد ي�شّرع ذلك املواجه���ة املبا�شرة بينها وبني اأي 
حكومة تتمخ�ص عن مثل هذا التحالف، و�شُتحّدد 
نتائ���ج تل���ك املواجه���ة توازن���ات الق���وى القائم���ة 
حينه���ا. اأما اإذا ج���رى اإق�شاء التي���ار ال�شدري من 
حتال���ف ُت�شّكله تلك الأح���زاب والف�شائل مع قوى 
�ُشّني���ة وكردية، فيحتمل اأن يلج���اأ ال�شدريون اإىل 
التح�شيد يف ال�ش���ارع وتبّني �شعارات “التغيري” 
والإ�ش���اح، والدفع اإىل ت�شريع موجة احتجاجية 

جديدة.
الثالث: �شيناريو حكوم���ة التوافق/ املحا�ش�شة؛ 
يف مث���ل ه���ذا ال�شيناري���و تذهب الق���وى ال�شيعية 
الرئي�ش���ة اإىل اإحي���اء “التحالف ال�شيع���ي” جتّنًبا 
لل�ش���دام، واللج���وء جم���دًدا اإىل حكوم���ة توافقية 
تف���رز رئي����َص وزراء “حماي���ًدا”، للمحافظ���ة على 
الت���وازن ال�شيا�شي - الع�شكري القائم، على الرغم 
من ه�شا�شته، ومن ث���م تاأجيل احتمالت املواجهة 
امل�شلح���ة. و�شيعتم���د مث���ل ه���ذا ال�شيناري���و على 
عوام���ل مثل �شخ�شي���ة رئي�ص ال���وزراء ووزن كل 
طرف يف املعادلة، لكنه �شينتج يف النهاية حكومة 
مكّبل���ة مب�شال���ح مراكز القوى املتع���ددة، من دون 
م�شروع اإ�شاح���ي متما�شك ويف مواجهة خطوط 
حم���راء ي�شعها كل مركز م���ن تلك املراكز، ما يعني 
عل���ى الأرجح ا�شتمرار الو�ش���ع القلق والعجز عن 
املُ�ش���ّي يف اإ�شاحات هيكلية فعالة، ورمبا اندلع 
وبالن�شب���ة  م�شتقب���ًا.  جدي���دة  احتج���اج  موج���ة 
اإىل التي���ار ال�ش���دري، يحتم���ل اأن يك���ون مثل هذا 
تراجع���ه  م�ش���ار  اأخ���رى يف  ال�شيناري���و خط���وة 

وا�شتنفاد راأ�شماله الجتماعي.
عن املركز العربي 

القوى ال�صيعية واالنتخابات العراقية: التيار ال�صدري نموذًجا

مقدمة
تتناول هذه الورقة مواقف القوى ال�ش���يعية وا�ش���تراتيجياتها تجاه النتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 10 ت�ش���رين الأول/ اأكتوبر 2021 
وال�شيناريوه���ات المحتمل���ة لما بعده���ا، بالتركيز على التيار ال�شدري نموذًجا. وتجادل باأنه ل ُيحتم���ل اأن تفرز هذه النتخابات تحّوًل كبيًرا في 
مي���زان الق���وى الحال���ي بين القوى ال�شيعي���ة، وباأن التيار ال�شدري �شيظل لعًبا اأ�شا�شًيا في ت�شكيل الم�شه���د ال�شيا�شي بعد النتخابات، لكن من 
غير المحتمل اأن يح�شل على من�شب رئي�س الوزراء، و�شيكون في مواجهة خيارات �شعبة، ُترّجح ا�شتمرار الأزمة ال�شيا�شية وال�شراعات التي 

انفجرت بعد احتجاجات ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2019.
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 لطفية الدليمي
قناديل

   ذهب���ت ال�شك���رة وجاء وقت العمل الذي ي�شاب���ق الزمن  لقتنا�ص فر�شة 
لجت���ود به���ا اإمرباطورية نوب���ل الأدبية اإل م���ّرة كل ع���ام ؛ اإذ لتكاد متّر 
�شويع���ات عل���ى اإع���ان ا�شم املل���ك املطّوب عل���ى راأ�ص مملك���ة الأدب حتى 
ي�ش���ارع امل�شتفي���دون يف ترتي���ب اأجندته���م القادمة : طبع���ات جديدة من 
رت بب�شعة اآلف من الن�شخ وهاهي جاهزة للن�شر  اأعمال قدمية للفائز ُن�شِ
باملاي���ن . اإن���ه مو�شم ) بزن�ص ( يف نهاية املط���اف ، ول�شري يف هذا اأبدًا 

طاملا اعتمد معايري النزاهة . 
   عرف���ُت ا�ش���م الفائ���ز النوبلي بجائ���زة الأدب 2021 ،  عب���د الرزاق قرنح 
) اأو غورن���اه اأو قرن���ة اأو جرن���ة اأو �شواه���ا ما�شئت من الأ�ش���كال ( ، قبل 
نح���ٍو م���ن �شبع �شن���وات عندما كن���ُت اأ�شتغُل عل���ى ترجمة كت���اب ) مقّدمة 
كام���ربدج يف الآداب مابع���د الكولونيالي���ة ( . توقفُت كث���ريًا عند اإ�شمن ) 
الف�ش���ل  يف  وردا   Aijaz Ahmed و   Abdulrazak Gurnah هم���ا 
الأخ���ري امل�شّمى ) اأطف���ال العامل ( �شمن اأ�شماء كث���رية يعرفها املتمر�شون 
يف حق���ل الدرا�ش���ات ال�شت�شراقي���ة ومابع���د الكولونيالي���ة ، وُجّلُه���م من 
التامي���ذ اخلّل����ص لإدوارد �شعي���د حتى ل���و اإختلفوا معه لحق���ًا . ق�شيُت 
اأوقات���ًا لي�ش���ت بالقليلة يف معرفة اجلذر ال�شتقاق���ي ) الإثنولوجي ( لكا 
الإ�شم���ننْ ال�شابقن ، كما قراأت مواد تخت�ص ب���كّل منهما وبالطريقة ذاتها 
َر�ُص يل يف �شياق ترجمة  الت���ي فعلتها – واأفعلها – مع كل ا�ش���ٍم جديد ُيعنْ

كتاب اأو مقالة اأو حوار .
   اأثارت يّف م�شاألة فوز عبد الرزاق قرنح جملة من املو�شوعات الإ�شكالية 

�شاأتناولها يف �شياق �شريع :
اأوًل : لي����ص اجله���ل ِب� ) عبد الرزاق قرنح ( قبل ف���وزه بنوبل الأدب مثلبة 
اأو  دال���ة عل���ى جهلن���ا املفرت����ص وبخا�شة لدى عم���وم القراء . مل���اذا نريُد 
م���ن قارئنا العرب���ي اأن يكون غوًل معرفيًا يحيُط ب���كّل الأ�شماء الأدبية اأو 
الثقافي���ة العاملي���ة وبخا�شة اأّن دور الن�شر العربي���ة مل ترتجم له �شيئًا من 
قب���ُل ؟ ه���ل يعرُف كل الق���ّراء الغربي���ن جنيب حمفوظ ال���ذي ح�شل على 
نوب���ل الأدب قبل اأكرث من ثاثن �شن���ة ؟ معرفة اأ�شماء الأدباء والروائين 
املعا�شري���ن لي�ش���ت اإ�ش���ارة اإىل �شع���ة الثقاف���ة اأو �شرط���ًا له���ا . مل ي�شم���ع  
 Sally الكثري م���ن القّراء العرب مثًا بالروائي���ة اليرلندية ) �شايل روين
Rooney ( الت���ي حققت اأعل���ى املبيعات خال ال�شنوات القليلة الأخرية ، 
ِجمت  وه���ذا اأم���ر بديهي لأّن اعماله���ا مل ُترَتجم حتى اليوم ، وحت���ى لو ُترنْ
فلي�ص �شرطًا اأن يقراأها اجلميع . هل القارئ العربي مطلوب منه اأن يكون 
قارئ���ًا ح�شري���ًا للرواية دون �شواها من الأل���وان املعرفية ؟ وحتى لو كان 
قارئ���ًا ح�شري���ًا للرواية فلن يواكب الأ�شماء اجلدي���دة التي تطّل علينا كل 
ع���ام . اأنا روائية وُمتاِبعة واأحكي عن معرفة وثيقة يف هذا امليدان . كفى 

ظلمًا للقارئ العربي ، ولتزيدوا اأعباء احلياة القا�شية على كاهله .  
ثاني���ًا : ج���ّرب اأن ترف���ع اإ�ش���م ) عب���د الرزاق قرن���ح ( من ديباج���ة الإعان 
النوبل���ي ال���ذي كّر����ص فوزه ، و�ش���ع بدًل عن���ه ) نغوغي واثيونغ���و ، اأو 
ت�شيمامان���دا نغوزي اأديت�شي ، اأو بن اأوكري ، اأو ت�شي ت�شي دانغارميبكا 
� اأو جاماي���كا كينكايد » مع حتوي���رات مناطقية حم�شوبة » ، ،،، اإلخ ( ولن 
يح�ش���ل كبري فرق يف الديباج���ة . امل�شاألة كيفية وانطباعية وعمومية اإىل 

حد كبري .
ثالث���ًا : يوؤّك���د اأباطرة نوب���ل الأدبية اأّن املعيار الأ�شا�ش���ي يف اجلائزة هو 
اجل���دارة الأدبية Literary Merit . ل���ن اأقتنع يومًا – واأح�شُب كثريين 
ي�شاركونن���ي يف قناعت���ي هذه – اأّن عبد ال���رزاق قرنح اأعل���ى قيمة اأدبية 
م���ن مارغريت اآت���وود اأو ميان كوندي���را . رمبا �شيقول ه���وؤلء الأباطرة 
اأنه���م يرون غ���ري مانرى ، ولو فعل���وا فاأح�شبهم �شيكذب���ون . املقارنة غري 
واردة ب���اأي مقيا�ص من املقايي�ص . ل���و اأّن املعايري النوبلية حقيقية فرمبا 
�شيك���ون الروائ���ي والكات���ب البنغايل ) �شي���اء حيدر رحم���ن ( الذي كتب 
روايته املبهرة ) يف �شوء مانعرفه ( اأكرث ا�شتحقاقًا لنوبل الأدب . تذكروا 
من���ذ اليوم هذا ال�شم ) �شياء حيدر رحم���ن ( الذي قد يحوز اجلائزة بعد 
ع�شرين اأو ثاثن �شنة . تذكروه حتى ليتهمكم اأحد باجلهالة حينها ! .    

رابع���ًا : �شيف���رُح البع�ص ب���اأّن عبد الرزاق قرنح ذو ج���ذور عربية مينية . 
ه���وؤلء �شبيهون بالقرعاء التي تتباهى ب�شع���ر بنت عمها . دعونا من هذه 
املخادعات ال�شايكولوجية . قرنح ليعرف احلديث والكتابة  �شوى باللغة 
الإنكليزي���ة ) الكولونيالي���ة !! ( م�شاف���ًا لها ال�شواحلية ؛ فع���ام تهّللون ؟ 
حت���ى كباُر الأدباء الأفارقة من املر�شحن الدائمن على قوائم نوبل الأدب 
ه���م من اأ�شات���ذة كربيات اجلامعات الغربية ، ولهم ب���اٌع يف حقل درا�شات 
التعددية الثقافية ومابعد الكولونيالي���ة . رمبا �شيكون م�شهدًا دي�شتوبيًا 
كاحل���ًا لنتمناه لأ�شقى الأ�شقي���اء اأن نتخيل حال عبد الرزاق قرنح لو كان 
يف اليمن يجاهد للحفاظ على حياته و�شط اجلحيم الن�شاين املرّوع . هل 

كانت �شتاأتيه نوبل الأدب حينها ؟ 
خام�ش���ًا : لو كان ثمة َح�َشَنٌة تعزى لنوبل الأدب 2021 فهي اأنها �شت�شاهُم 
يف اإع���اء اإ�ش���ٍم �شيفي���ده امللي���ون م���ن ال���دولرات النوبلي���ة – ف�شًا عن 
املرتتب���ات املالي���ة حلق���وق التوزيعات اجلدي���دة من كتب���ه ال�شابقة -  يف 
عي����ص حياة م�شرتخية من الناحية املالية . ماالذي كانت مارغريت اآتوود 
– مث���ًا – �شتفعل���ه مباين اإ�شافية ؟ لاأرى اأّن ال�شهرة واملال النوبلين 
كان���ا �شي�شعدانه���ا وهي ترت�ش���ف قهوته���ا ال�شباحية يف منزله���ا الكندي 
الفخم اأو يف منزلها اللندين املبني على طراز عمارة ق�شور القرن الثامن 

ع�شر . 
�شاد�ش����ًا : �شيث����ري الكثريون م����ن اأتباع الي�شار اجلدي����د �شجيجًا عن قيم 
العدال����ة وامل�ش����اواة املطلوب����ة يف معاي����ري نوب����ل الأدب ، وي����رى هوؤلء 
اأن اجلائ����زة غال����ت كثريًا يف اإع����اء �ش����اأن املراكز الثقافي����ة على ح�شاب 
الأط����راف ، متنا�شن الأ�شماء العديدة الآ�شيوي����ة والإفريقية التي فازت 
بنوب����ل الأدبية منذ عق����ود بعيدة . اأقرتُح حًا له����ذه الإ�شكالية اأن تعتمد 
نوب����ل الأدب �شرتاتيجي����ة املحا�ش�شة الثاثية : اأن تت����وّزع اجلائزة كّل 
�شن����ة على ثاث����ة اأ�شماء اأدبية ، واح����دة لكاتب ، وثاني����ة لكاتبة ، وثالثة 
لكات����ب اأو كاتبة م����ن اجلغرافية املو�شوف����ة بالهوام�ص الثقافي����ة ) اآ�شيا 
واأفريقي����ا والبحر الكاريب����ي واأمريكا اجلنوبية ح�شري����ًا ( . ملاذا ينفرد 
ا�شٌم واحد كل �شنة بهذه اجلائزة بدًل من ا�شمن اأو ثاثة مثلما يح�شل 
م����ع نوب����ل الأدب اأو الفيزي����اء اأو الكيمي����اء اأو حت����ى ) اأحيان����ًا (  ال�شام 

والإقت�شاد ؟
ّناع الثقافة العاملية بعامة ( عرب  �شابعًا : معرفة الأدباء والروائين ) و�شُ
و�شط����اء لت�شلُح اأن تكون بدي����ًا عن املعرفة املبا�ش����رة . �شن�شمُع كامًا 
طوي����ًا ع����ن ال�شيا�شات الثقافي����ة اجلدي����دة والقيم العوملي����ة و�شيا�شات 
الهوي����ة واملنف����ى والذاك����رة ،،،، اإل����خ ، و�شريى كثريون يف ف����وز اأ�شماء 
جدي����دة حم�شوبة على هذه ال�شتغالت الثقافية حتوًل ثوريًا يف موقف 
جلنة نوبل الأدبية . نحُن لنعرُف حقًا مايح�شُل يف الكوالي�ص ، ولي�ص 
من بديٍل عن القراءة املبا�شرة ) اأو الرتجمات املتوقعة لحقًا ( لكي نتيح 
لذائقتنا الأدبية وجهازن����ا الثقايف �شيئًا من ال�شرتخاء وهو يحكُم على 
مايقراأ . هذا اأف�شُل كثريًا من التهليل لثياب ) اأباطرة نوبل ( اجلديدة ! .                   

ثياب اأباطرة نوبل الأدب

�شيفرُح البع�ض باأّن عبد الرزاق قرنح 
ذو جذور عربية يمنية . هوؤالء �شبيهون 
بالقرعاء التي تتباهى ب�شعر بنت عمها . 

دعونا من هذه المخادعات ال�شايكولوجية . 
قرنح اليعرف الحديث والكتابة  �شوى باللغة 

االإنكليزية ) الكولونيالية !! ( م�شافًا لها 
ال�شواحلية ؛ فعالم تهّللون ؟

 كتابة وحوار �شعيد فرحان جنيف

عبر البحر” �شمن القائمة الم�شغرة لجائزة
Abdulrazak Gurnah » عندما ر�شحت رواية 
عبد الرزاق قرنح  البوكر براي�ض كتب محرر 

الملحق االأدبي لجريدة التايمز” يحب�ض القاريء 
انفا�شه وهو يقراأ هذه الرواية لكي ال يخل بمجرى 

احداثها” وقد و�شع النا�شر الفرن�شي هذه الكلمة 
التي ت�شبه تحديا على غالف الرواية. وعندما 

ي�شل القاريء الى الغالف االأخير فاإنه �شيجد 
كلمات الناقد �شحيحة للغاية. فهذا الروائي 

الع�شامي الجاد يمتلك فن ت�شويق ال يباريه فيه 
اأحد من الكتاب االأفارقة. الكتاب االآخرون مثل 

نور الدين فارح اأو �شينوا ا�شيبي على �شبيل المثال 
يمتلكون ال�شطوة في تناولهم ان�شان قارتهم 

ولكنهم يفتقدون هذه القيمة النادرة، متعة 
الت�شويق في الو�شول الى اأكثر الم�شاعر عمقا في 

الروح الب�شرية حتى لي�شبح الكائن االأفريقي 
مثاال لالإن�شان االأعزل الملقى في متاهة التاأريخ 

المريعة. اإن مو�شوعة النفي هي مو�شوعة قرنح 
االأثيرة وفيها يتدفق نثره النقي ليهز يقين  

القارئ. اأبطاله ماأخوذون بالحكايات والق�ش�ض 
وكاأنها الو�شيلة الوحيدة القادرة على انقاذهم من 
هول الواقع. في واحدة من اأكثر رواياته �شهرة “ 
جنان” التي يدور محورها حول �شخ�شية الطفل 
يو�شف الذي يمنحه اأبوه لتاجر عربي يعمل في 

التجارة  لعدم قدرته على دفع ديونه لهذا التاجر. 
ي�شطحب التاجر يو�شف في رحالته من جزيرة 

زنجبار )وهي موطن قرنح( الى العمق من افريقيا 
باتجاه مناطق البحيرات الكبرى.

ل يفه���م يو�شف �شب���ب مرافقته للتاجر ويظن���ه اأحد اأقاربه 
وم���ع امل���دى الزمني ال���ذي ت�شتغرق���ه رحلة التج���ارة هذه 
ل ي�شت�شل���م يو�ش���ف كلي���ا له���ذه القت���اع الق�ش���ري ، لأن���ه 
يج���د متنف�ش���ا ل�شع���ور النفي يف حكاي���ات اف���راد الرحلة: 
ال�شائ���ق الهندي الوا�شع الثقافة، عم���ال احلمل، والطبيعة 
الت���ي ت�شتغرق���ه والتي يج���د يف مياهها الرائق���ة تعوي�شا 
للجن���ة الت���ي فقدها. ويف رحل���ة التعلم ه���ذه، رحلة املرور 
م���ن الطفول���ة اىل مرحلة ال�شب���ا، يحلم يو�ش���ف بالأنعتاق 
وبالرحي���ل مثل���ه مثل جميع ابط���ال قرنح. املفاج���اآت التي 
حتمله���ا كل �شفحة م���ن �شفح���ات الرواي���ة وال�شخ�شيات 
الثانوي���ة الت���ي مت���ر مثل طي���ف وتلقي مبذاق احلي���اة املّر 
جتعل م���ن يو�شف �شابا يختزن خربة الوجود التي جتعلة 
يف اآخ���ر �شفح���ة م���ن الرواي���ة يق���رر الرحي���ل يف �شفوف 
اأحد اجليو�ص الغازية. ت���دور الرواية يف م�شارف احلرب 
الكربى حن تتقا�ش���م البلدان ال�شناعي���ة م�شائر وثروات 
الع���امل الثال���ث وتلق���ي ب�شعوبها يف دوامة يب���دو اخلروج 
منها م�شتحيا. ل يرتدد قرنح يف التعر�ص لت�شريح تاأريخ 
ب���اده، لغزوات الدول الغربية ولك���ن الأحداث تروى عرب 
عين���ن بريئت���ن مل ت�شبعا م���ن  روؤية الأم. رواي���ة “ذاكرة 
الرحيل” ه���ي اأوىل رواياته ال�شبع تتاب���ع رحلة “ح�شن” 
الذي يه���رب من مدينت���ه البائ�شة )كنج( لك���ي يح�شل على 
عم���ل يف مدينة بايروبي. �شوق���ه للعي�ص يف املدن الكربى 
�شرعان ما ي�شطدم مب���رارة واقع يجهل قواعده وعاماته 
ح���ن يطرده خاله بق�شاوة وذلك ح���ن يكت�شف حبه العارم 
لإبنة خال���ه اجلميلة)�شلمى(. يبحث ح�شن يف الهروب عن 
عاج لل�شعور بالإهانة. ويف نهاية الرواية التي تاأتي مثل 
يقظة بعد حلم مهول، جنده يكتب ر�شالة حب ل�شلمى وهو 
على ظهر باخرة �شحن متخ���ر البحر بن بومباي وماكاو. 
يف خ�ش���م مطحنة التاأري���خ ال�شوداء يب���دو الرحيل وكاأنه 
عامة للخا����ص ل�شخو�ص قرنح. ولأن���ه ولد وترعرع يف 
جزي���رة )زجنبار( ف���اإن البحر ه���و نافذة الرحي���ل و�شبيل 
اخلا�ص، ولكنه خا�ص حماط بال�شواك، ا�شواك الذاكرة 
الت���ي ت�شتيقظ وتلقي املنفي يف دوام���ة الياأ�ص. يف احدى 

اأك���رث رواياته ت�شويقا “ع���رب البحر” والت���ي ترجمت اإىل 
معظ���م لغات الر����ص احلية، يج���د بطل الرواي���ة )�شالح( 

نف�شه بعد رحلة طويلة تقوده اإىل
طلب اللج���وء ال�شيا�شي يف بريطانيا، امام ما�شيه املتمثل 
مبرتج���م من ابناء جزيرته كان ق���د ا�شتوىل هو على منزل 
اأبي���ه يف املا�ش���ي. يف املا�ش���ي يتع���رف �شالح عل���ى تاجر 
بح���راين من اأ�ش���ل اإيراين ا�شتطاع ان يجم���ع ثروة هائلة 
يف رحات���ه التجاري���ة. ي�شه���ب قرنح يف و�ش���ف جزيرته 
ويف جعلها �شاأنها �ش���اأن كل جزيرة ماأوى للتجار الرحالة، 
جل�شعه���م، لأخاقه���م الغريب���ة التي ل ت���رتدد يف اغت�شاب 
الأطفال)مثلم���ا يف�شح ج�شع التج���ار العمانين وطرائقهم 
الغريب���ة باملتجارة بالب�ش���ر يف رواية “جن���ان”(. ي�شتغل 
ه���ذا التاجر غفل���ة موظف يف الأ�شغال العام���ة ا�شمه رجب 
�شعب���ان، يغت�ش���ب اأبن���ه ويخونه م���ع زوجت���ه وي�شتويل 
عل���ى بيته ولأنه ا�شتدان من �شال���ح مبلغا من املال، يعطيه 
مقابل���ه �شند البيت. يطرد �شال���ح اأهل البيت وي�شكنه. بعد 
الأ�شتق���ال تنتق���م زوجة رجب منه باللتج���اء اإىل معارفها 
من املتنفذي���ن يف ال�شلطة اجلديدة. ي�شج���ن �شالح ع�شرة 
اأع���وام يفق���د خاله���ا زوجت���ه وطفلته. ويع���ود اىل جتارة 
اخلردوات التي كان يزاولها من قبل. ولكنه ي�شاب بالذعر 
عندما ي�شم���ع بعودة اإبن رجب الأ�شغر الذي عاد يف رحلة 
زيارة لزجنبار. يدبر ج���واز �شفر مزورًا يحمل اأ�شم رجب 
�شعب���ان ويرح���ل اإىل انكل���رتا ع���رب البحر. يج���د نف�شه يف 
بل���د غريب، وحي���دا وبهوية م���زورة. يف واحدة من اجمل  
واأكث���ف م�شاه���د الرواي���ة ي�شف قرن���ح رعب �شال���ح امام 
�شرط���ي املطار اللطيف  وهو معلق بن قبوله يف هذا البلد 
وب���ن امكانية ترحيله اإىل ما�شيه. غري ان املا�شي �شرعان 
م���ا ينبثق ح���ن تع���رث موظف���ة امل�شاع���دة الأجتماعية على 
مرتج���م يجيد لغته وحن نتعرف على املرتجم نكت�شف انه 
الأب���ن الأ�شغر لرجب �شعبان. الف�ش���ل الأخري من الرواية 
مكر����ص للقائهم���ا يف بي���ت كاب���ي وكل واح���د منهما يروي 
اح���داث ما�شي���ه وكاأنه يح���اول التخل����ص من���ه اإىل الأبد. 
الرواي���ة جتري مثل نهر بفرعن من خال ا�شتخدام �شمري 
املتكل���م، ولكنه، ومن هنا تن�شاأ ق���وة الرواية، �شمري متكلم 
ل�شخ�شن خمتلفن. ال�شخ�ص الأول هو �شالح وال�شخ�ص 
الث���اين هو لطيف اأب���ن رجب �شعبان ال���ذي هجر اجلزيرة 
بعد اأن فقد اأبوه منزله، وي�شكل الفقدان  ال�شدمة الرئي�شية 
التي جعلت منه منفيا كره جزيرته ورف�ص جذوره وانتقل 
للعي����ص كليا يف اأنكل���رتا. ال�شوتان يتح���اوران يف الق�شم 
الأخري م���ن الرواية ب�شكل �شاحر دون اأن يتخلى اأي منهما 

عن �شفة �شمري املتكلم
حتى يختلطا وكاأنهما يبحث���ان عن بل�شم ي�شفي جروحهما 
وميكنهم���ا م���ن العث���ور عل���ى نوع م���ن التاآلف م���ع املحيط 
اجلدي���د، كل ذلك بب�شاطة �شاحرة ل يقوى عليها غري كاتب 
كبري. من اأين ياأتي هذا الن�شج املبكر وهذه القدرة الروائية 
العالي���ة وملاذا ين�شاأ كتاب كب���ار يف بلدان ل تعرف التقاليد 
الروائي���ة؟ ل يجيب عبد الرزاق قرن���ح عن هذا ال�شوؤال يف 

حوارن���ا وهو يعتق���د ان الكاتب هو م�ش���ري فردي ل عاقة 
ل���ه مبكان حمدد، غري اأن القب�ص على اأكرث م�شاعر الإن�شان 
�شري���ة يبدو حم���ريا و طريق الكاتب اجل���اد فيما يبدو هو 
طري���ق اآلم ف���ردي ميت���زج في���ه الأمل بالقدرة عل���ى التاأمل 
والتاأين وا�شتيعاب درو�ص الكتاب الكبار. فهو قارئ ممتاز 
وا�شت���اذ ادب كثري التاأثري  ) يدر�ص قرنح الأدب يف جامعة 
“كن���ت” منذ �شن���وات طويلة( وهو متابع متفح�ص لأدب 
الع���امل الثال���ث يف مرحلة ما بعد الكولونيالي���ة وهو اأي�شا 
ناقد ممتاز ير�شد القارئ بدقة وب�شرب اىل املادة الأ�شا�شية 
يف اعمال الروائين ال���ذي يتناولهم. هل اهتدى قرنح اإىل 
�شوت املوهبة يف داخله يف الغرب. ل يجيب ب�شكل قطعي 
على ت�شاوؤلنا، امنا يلمح لتاأثري يف طريقة عمله، فقد و�شل 
بريطاني���ا يف �شن الع�شرين ومنذ ذل���ك الوقت وهو يعي�ص 
يف براي���ن ويدر�ص يف “كنت” ويكت���ب باأنكليزية ي�شفها 
نق���اد الأدب باأنها انكليزية رفيع���ة نا�شعة م�شبعة مبفردات 
دقيقة. ولد عبد الرزاق قرنح يف جزيرة زجنبار عام 1948 
م���ن اأب ينح���در من اأ�شرة ميني���ة واأم تنزانية م���ن موبا�شا 
واأ�ش���در حتى الآن �شبع روايات هي على التوايل: “ذاكرة 
الرحي���ل”، “دوت���ي”، “طري���ق احلاج”، “جن���ان”، “عرب 
البح���ر”، “�شمت مده�ص”، “فرار”. وقد حرر هذا الكاتب 
جملدات عديدة ع���ن اأدب ما بعد الكولونيالية وكتب املئات 
من املق���الت النقدية والبحوث. يبدو هذا الكاتب وكاأنه قد 
كر����ص حياته كليا ل���اأدب حتى ي�شعب ت�ش���وره اأبا لعائلة 
ومدر�شًا جامعيًا مرموق���ًا. ل يفارق الكاتب موطن طفولته 
رغ���م بع���ده عنه���ا وير�ش���د يف كل رواية م�ش���ري الكائنات 
الب�شري���ة التي تئن حت���ت وطاأة تاأريخ ل يرح���م األقيت يف 
اأتون���ه دون حماية حتى ليبدو الرحيل اأح���د اأ�شكال القرب 
منه���ا. يف رواي���ة “�شمت مده����ص” التي اأخلف���ت موعدها 
م���ع البوك���ر براي����ص بفارق �ش���وت واحد، يتح���ول املنفى 
اىل ع���بء جديد وكاأن اأر�ص املنفي هي خميلته التي تت�شع 

بات�شاع امل�شافة بينه وبن موطن
وتعيق���ه م���ن التاأقل���م مع املحي���ط اجلدي���د. بط���ل الرواية 
ينح���در من اجلزي���رة ذاتها، ذاتها ي�ش���ل اإىل انكلرتا �شابا، 
هارب���ا م���ن جحي���م النقاب���ات ال�شيا�شي���ة. يت���زوج م���ن 
اأنكليزي���ة ويح�شل على عمل كمدر����ص يف اأحدى املدار�ص 
يف �شواح���ي لن���دن. غري اأن حيات���ه تاأخذ بالت�ش���دع �شيئا 
ف�شيئ���ا. فوظيفته مرهقة ول متا جوعه اأزاء طلبة متعبن 
ل ي���رون يف الدرا�شة غ���ري عبء ثقيل. زوجت���ه الأنكليزية 
ل تفه���م �شمته واأبنت���ه ل تكلمه وهي يف دوام���ة املراهقة. 
وهاه���و الطبيب ينبئه باأن قلبه بداأ يعطي ا�شارات خميفة. 
ي���دور حول نف�شه من دون اأن يعرث على خمرج، وين�شرف 
للكحول ويفكر بالعودة اإىل زجنبار بعد التغيري ال�شيا�شي 
الذي ط���راأ عليها. يقوم بهذه الرحلة بع���د ع�شرين عاما من 
الغي���اب. غري اأنه���ا �شت�شع ح���دا حلياته العائلي���ة. فالبطل 
ي���راوح يف موطن���ه ول يفه���م كي���ف حتول���ت جزيرته اإىل 
واحدة من اأكرث املناطق فق���را واندثارا. يربع قرنح بر�شم 
�ش���ورة قا�شية للقادة ال�شيا�شي���ن املحلين ويعري النذالة 

واجل�شع  اللذين يتميز بهم���ا ممثلو ال�شعب. وهذا الف�شل 
ه���و اأكرث ف�ش���ول الرواية �شوداوية. غ���ري اأن الف�شل الذي 
ي�شف فيه الراوي عائلة زوجته هو اأكرثها هزل. فالراوي 
يخ���رتع حكايات وحي���اة متخيلة على م�شم���ع حماه وكاأنه 
ي�ش���رد احدى م�شل�شات طرزان. ولك���ن ده�شته تاأخذ مدى 
�شحري���ا عندما يكت�ش���ف اأن احلكايات الت���ي كان يخرتعها 
لتطمن حم���اه هي وقائع حدث معظمه���ا يف غيابه. يطول 
غي���اب الراوي حتى تق���رر زوجته اأن تهج���ره ويجد نف�شه 
يف دوام���ة وغرب���ة جديدت���ن. يف اآخ���ر �شفح���ات الرواية 
يج���د الراوي نوعا من اخلا�ص بالتعرف اإىل امراأة هندية 
رافقت���ه يف رحل���ة الع���ودة بالطائرة وهي مثل���ه هربت اإىل 
انكلرتا بعد طرد عائلتها من كينيا، مثله يف طريق ال�شياع 
ب���ن ح�شارت���ن ل يف�شلهم���ا البح���ر فق���ط اإمن���ا الأغرتاب 
العميق الذي ي�شبح هوية الكائن املنفي. هذه الرواية هي 
مبثاب���ة قامو�ص للنف���ي، ملن اأ�شاع بيت���ه الأول وحلت عليه 

لعنة الرحيل الدائم من بيت اإىل اآخر. ف
يف ه���ذا احل���وار ل يدلنا قرنح عل���ى مفاتي���ح للدخول اإىل 
اأ�ش���راره امنا يوحي لنا وما اأ�شد ق���درة الإيحاء بالإف�شاح 
ع���ن ح���رية الكات���ب العميقة. - كي���ف تعمل؟ ه���ل تعمد اإىل 
جتميع ار�شيف عن �شخو�شك؟ هل ت�شتيقظ �شباحا باكرا؟ 

اأين تكتب؟ يف كل مكان، يف البيت، يف اجلامعة؟ اأ�شاأل
* ثيمت���ك ال�شا�شي���ة هي النفي. ولك���ن �شخو�شك يبحثون 
دون جدوى عن معنى للوجود، حتى ولو ان�شهروا ب�شكل 
كامل يف البيئة اجلديدة ) لطيف حممود يف “عرب البحر” 
والراوي���ة يف “ �شم���ت مده����ص”( انه���م يف حال���ة رواح 
وجميء اإىل موطن الطفول���ة. ولكنهم ل ي�شعرون بالتاآلف 
لط���ول الغياب مع املوطن الأ�شلي، ه���ل يعني النفي فقدان 

معنى الوجود؟ 
- م���ا اأقرتح���ه هو اأن���ه من ال�شع���ب جدا بل م���ن امل�شتحيل 
الن�شه���ار كلي���ا يف جمتم���ع جدي���د مهم���ا كان���ت مع���اين 
ه���ذا الن�شه���ار. م���ا ت�شفه بال�شي���ق وبانع���دام املعنى هو 
ال�شريورة امل�شتمرة للخيال الذي لي�ص له مكان مادي. انه 
يتنقل م���ع �شاحبه. كل �شخ�ص له حياة داخلية وخارجية، 
اخليال والواقع اليومي ولكن امل�شافة بن الثنن يف حالة 

املنفي هي ب�شكل ما كثرية الأت�شاع. 
* اأن���ت حتلل با رحمة بيئتك الأ�شلية، ات�شاءل ما اإذا كنت 
�شتفع���ل ال�ش���يء نف�شه يف بل���دك، لدي �شعور ب���اأن  الكتاب 
املهاجري���ن ميتلكون حري���ة اأكرب يف التعر����ص للمحرمات 
الت���ي تب���دو ممنوعة لأقرانه���م الذين ظل���وا يف البلد، اأهي 

احلرية التي متنحها لهم اأقامتهم يف الغرب؟ 
- حري���ة النقد حمدودة يف كثري م���ن الأماكن، �شواء كانت 
م���ن قبل الدولة اأو عرب ال�شغ���ط الأجتماعي. مثقفو الغرب 
نالوا هذه احلرية لأنف�شه���م وملن ا�شتطاع ال�شتفادة منها. 
البع���د يع���زز اإمكانية ن�شيان ال�شغ���وط ولكنني اعتقد على 
املدى البعي���د اأن يكتب الكاتب ما ي�شعر باحلاجة اليه مهما 

كانت الظروف. 
* اأن���ت يف رواح وجميء دائمن ب���ن تاأريخ اأفريقيا وبن 
الغرب ولكنك ل�شت رقيقا مع اأي منهما. �شخو�شك يبحثون 
ب�شكل دائب عن جذورهم وعن ماهية هذه اجلذور ولكنهم 
ل ي�شل���ون اإىل نتيج���ة. وم���ع ذل���ك فلي����ص لدي���ك ارتب���اط 
�شيا�ش���ي وتبدو م�شغ���ول ب�شيء اأبعد م���ن ال�شيا�شي، اأهو 

امل�شري الب�شري الذي ي�شغلك؟ 
- رمب���ا كان م���ن ال�شهول���ة احلدي���ث ع���ن امل�ش���ري الب�شري 
بالفرن�شية مما هو بالأنكليزية، اأحاول الأجتهاد بتو�شيح 

اأن كل �شيء معقد. 
- يف روايات���ك ا�شارات لكتاب اآخرين مثل جوزيف كونراد 
ونايبول و�شتيفن�شن وفور�شرت ، ما هي م�شادرك الأدبية؟

 - ل���دي رقعة وا�شعة م���ن م�شادر القراءة وحتى لو طوعت 
عزائمي كلها فلن ا�شتطي���ع اجابتك على هذا ال�شوؤال ل�شدة 
ات�ش���اع هذه الرقع���ة. اإن من ال�شائب الق���ول اأنها ن�شو�ص 

اأكرث منها اأ�شماء كتاب التي ت�شكل هذه امل�شادر. 
- عب���د ال���رزاق قرن���ح، ه���ذه املقال���ة �شتن�ش���ر يف جري���دة 

بغدادية، ما الذي تود قوله لكاتب يعي�ص يف بغداد؟ 
- حظ���ا �شعي���دا ل���كل كات���ب يف اأي مدين���ة يف الأر�ص، اما 
لأولئ���ك الذي���ن يعي�شون يف بغ���داد فاأقدم له���م التعازي مع 

اف�شل امنياتي.

* ن�ص���رت هذه املادة يف �ص���حيفة املدى عام 2008 وهي اول مقابلة 
تن�صر بالعربية للروائي عبد الرزاق قرنح

عبد الرزاق قرنح.. م�صير الفرد الأعزل في دوامة التاريخ

ا�شمه عبدالرزاق �ش���امل قرنح، هاجرت اأ�شرته 
من بلدة الدي�ص ال�شرقي���ة، 10 كلم اإىل ال�شرق 
م���ن مدينة امل���كا اإىل جزيرة زجنب���ار القريبة 
م���ن ال�شاحل ال�شرقي لأفريقي���ا يف اأربعينيات 

القرن املا�شي.
ي���وم ال�شبت 6 فرباي���ر 2016 قّدمُت حما�شرة 
عنه يف بلدة اأ�شرته، وكنت اأظن باأنني �شاأكون 
كم���ن يبيع امل���اء يف ح���ارة ال�شقاي���ن، ولكني 
تفاج���اأت ب���اأن كل احلا�شري���ن ل يعرفون عنه 
�شيئ���ًا عدا اأن اأ�شرته من هذه املنطقة، وحل�شن 
احل���ظ كان بحوزتي روايتان عر�شتهما كدليل 
عل���ى �شحة ما اأق���ول. يف تل���ك الأم�شية قابلت 
اب���ن �شقيقه ويدعى جمال ال���ذي عا�ص طفولته 
م���ع عبدال���رزاق يف زجنب���ار، طلب���ت من���ه اأن 
بالأ�ش���رة  اخلا�ش���ة  اجلزئي���ة  يف  ي�شاع���دين 
وحجمه���ا وبع����ص املو�شوعات الت���ي مل اأجد 
له���ا اإ�ش���ارة يف الكتب التي تناول���ت هذا العلم 

الكبري.
كانت اأم�شي���ة جميلة اأثارت العديد من الأ�شئلة 
والنقا�ش���ات، ولك���ن لهتمام���ي به���ذا الروائي 

ق�شة اأوجزها يف الأتي:
قب���ل ح���وايل 8 �شنوات اتفق���ت م���ع اأ�شتاذتي 
الأمريكي���ة اأ. كل���ري براندي���ور اأن نت�شارك يف 
النق���د  اإط���ار  الرواي���ة يف  كتاب���ة بح���وث يف 
كل���ري  واقرتَح���ت  بع���ده،  وم���ا  الكولوني���ايل 

يتن���اول  كون���ه  قرن���ح  عبدال���رزاق  الروائ���ي 
املو�شوع���ات والثيم���ات الت���ي تق���ع يف دائرة 
اهتمامن���ا البحثية امل�شرتك���ة، ومل ُيدر�ص بعد 
ب�ش���كل موؤث���ر، وقتها كان���ت تعم���ل يف جامعة 
دوق����ص Dogus University يف اإ�شطنبول 
برتكيا، وكن���ت اأعرف باأن رئي�ص ق�شمها ا�شمه 
حممد بكاري من خال مرا�شلتنا ومل يكن لدي 
اأي تفا�شي���ل اأخرى عنه منذ تلك اللحظة بداأت 
اأق���راأ روايات قرنح وكان عدده���ا �شبعًا قبل اأن 
يكت���ب روايت���ه الثامن���ة العطي���ة الأخ���رية يف 

.2011
كن���ت اأق���راأ ا�شم���ه ح�ش���ب اللغ���ة الإجنليزي���ة 
)قرن���ه( ولاأ�ش���ف مل ت���رد اإ�ش���ارة وا�شحة يف 
روايات���ه ع���ن ح�شرم���وت، بل مل اأج���د مرجعًا 
عربي���ًا ي�ش���ري له���ذا العل���م ع���دا مقابل���ة يتيمة 
اأجرتها مع���ه �شحيفة املدى الثق���ايف العراقية 
يف ماي���و 2008)*( عندم���ا كان يف جنيف، مل 
يخطر يف بايل -اإطاقًا- اأن اأ�شوله ح�شرمية. 
يف اأح���د الأي���ام ات�شلت عل���ّي د. كل���ري هاتفيًا 
وكانت تعاتبني: خالد ملاذا مل تقل يل باأن قرنه 

)قرنح( بلدياتك؟
- ومن قال لك انه بلدياتي؟ 

- د. حممد بكاري. 
- وكيف عرف د. حممد اأنه بلدياتي؟ 

- لأن د. حممد بلدياتك هو الأخر!!
- ل تك���وين اأن���ت كم���ان بلديات���ي يادكت���ورة 

كلري؟؟ 
�شحك���ت وقالت ممكن �ش���وف اأتاأكد من تاريخ 

العائلة. ات�شح يل فيما بعد اأن د. حممد بكاري 
هو من عائلة ال�شادة »اآل ال�شقاف« احل�شرمية 
املعروفة وا�شمه الكامل حممد اأبوبكر ال�شقاف 
وه���و يحمل اجلن�شية الكيني���ة، طلبت منها اأن 
تر�ش���ل يل اإمييل د. بكاري ث���م توا�شلت معه، 
بعده���ا بف���رتة اأر�ش���ل يل بحث���ًا ع���ن الهج���رة 
لأن���ه  اأراجع���ه  اأن  من���ي  وطل���ب  احل�شرمي���ة 
�شي�شارك به يف موؤمتر عن الهجرة احل�شرمية 
يف ماليزيا. يف �شياق عاقتي بهما طلَبت مني 
د. كل���ري اأن اأر�ش���ل ملفي لأنظ���ّم جلامعتهم، مل 
ا�شتح�شن الفك���رة وقتئذ للتزام���ات اأكادميية 
واأ�شري���ة، ولكني قلت للدكت���ورة كلري يبدو اأن 
ق���در احل�شارم���ة الهج���رة والغرب���ة وال�شتات 
لكن دعيني اأك���ون ا�شتثناء له���ذه القاعدة ولو 
اإىل ح���ن. مل مت���ر ف���رتة طويل���ة اإل واأ�شيبت 
د. كل���ري بال�شرطان، بقينا عل���ى توا�شل ولكن 
كان���ت يف و�شع مل ي�شعفها للقي���ام باأي ن�شاط 
بحث���ي، لهذا ق���رَرت ت�شفية اأموره���ا يف تركيا 
والعودة اإىل �شيكاغ���و لرتقد روحها يف �شام 
يف 6 مار����ص 2015م، كتب���ت بحثًا وحيدًا عنه 
بعن���وان »الذاك���رة الأليمة: التاري���خ والهجرة 
احلجي���ج  طري���ق  رواي���ة  يف  والعن�شري���ة 
لعبدالرزاق قرنح« ون�شرته يف 2012م، ولكن 
ما زال ه���ذا الروائي يث���ري يف داخلي �شجونًا 

انرثها كلمات بن الفينة والأخرى. 
اأع���ود لقرنح مو�شوعن���ا الأ�شا�ص واأوجز عنه 

الآتي:
عب���د الرزاق قرنح م���ن مواليد زجنبار يف عام 

1948 من اأبوين ح�شرمي���ن حيث اأن اأمه من 
عائلة »با�شامة« احل�شرمية املعروفة.

تلقى تعليمه البتدائي واملتو�شط يف زجنبار، 
وبعد الأحداث الدموية التي ع�شفت بزجنبار 
بع���د ال�شتقال وحال���ة اله�شتريي���ا النتقامية 
من الع���رب والهن���ود وغريه���م م���ن الأجنا�ص 
امل�شتوطن���ة يف اجلزيرة، ا�شط���ر للهجرة اإىل 
بريطاني���ا يف ع���ام 1968، عمل منظفًا يف اأحد 
امل�ش���ايف ث���م اأكم���ل تعليم���ه اإىل اأن ح�شل على 
درجة الدكتوراه يف الأدب الإجنليزي من كلية 

رذرفورد بجامعة كنت عام 1982.
يف عام 1985 ُعّن اأ�شتاذًا لاأدب ودرا�شات ما 

بعد الكولونيالية يف اجلامعة نف�شها. 
لعبدالرزاق قرنح ثماين روايات:

Memory of Departure
)ذاكرة الرحيل( 1988.

Pilgrims Way
)طريق احلجيج( 1988. 
Dottie )دوتى ( 1990.

Paradise )الفردو�ص( 1994
Admiring Silence

)اإعجاب بال�شمت( 1996
By the Sea )عرب البحر( 2001.

 Desertion )فرار( 2005.
The Last Gift )العطية الأخرية( 2011.

 Timoin« ن���ال جائزة رادي���و فرن�شا العامل���ي
du Monde« وكان���ت روايت���ه )ع���رب البحر( 
على القائمة الق�شرية جلائزة البوكر. تتناول 

روايات قرنح الثم���ان الإرث ال�شتعماري وما 
بع���د ال�شتعم���اري لل�شاحل ال�شرق���ي لأفريقيا 
وحتديد زجنب���ار وال�شاح���ل الأفريقي املقابل 
لها من خ���ال تعرية املمار�ش���ات ال�شتعمارية 
العن�شري���ة يف بل���ده ويف ب���اد املهج���ر، كم���ا 
تتناول النعكا�شات ال�شلبية ملا بعد ال�شتعمار 
وحالت الهجرة وال�شتات والتمييز العن�شري 

الذي يواجهه املهاجرون الأفارقة
اأن هن���اك  يف بريطاني���ا حتدي���دًا، واملاح���ظ 
خيط���ًا رفيع���ًا يرب���ط الروايات كله���ا بال�شرية 
الذاتي���ة للموؤلف.. حي���ث اإن اأكرث ال�شخ�شيات 
جت�ش���د حياة قرنح نف�شه يف مرحلة ما، وكيف 
هاج���ر م���ن جزيرت���ه اخل�ش���راء الت���ي ع�شقها 
وحيات���ه املبكرة يف بريطانيا، لهذا جند تكنيك 
»الفا�ص باك« طاغيًا يف اأكرث روايته من خال 

العودة بالذاكرة اإىل مراتع الطفولة وال�شبا.
ترجم���ت رواياته اإىل العديد من اللغات )ولكن 
العربي���ة(،  اإىل  ترتج���م  مل  ال�شدي���د  لاأ�ش���ف 
وتدر����ص ه���ذه الروايات يف اأع���رق اجلامعات 
الأوروبية والأمريكية ك�شاهد على ال�شتعمار 
وم���ا اأفرزه من م�شكات للقارة ال�شمراء ممثلة 

بجزيرة القرنفل زجنبار.
اعداد كرمي راهي عن جملة ح�شرموت 

الثقافية  ) 2016(
____________

* »عب���د ال���رزاق قرن���ح.. م�ص���ر الفرد الأع���زل يف دوامة 
التاري���خ«. ح���وار اأج���راه �ص���عيد فرحان وُن�ص���ر يف املدى 

الثقايف العدد 1217 يف الثامن من مايو 2008.

حكايتي مع عبد الرزاق قرنح



نور علي   

اخ���رع الطبي���ب العراق���ي اآزاد النج���ار اول 
قل���ب �ش���ناعي يحاك���ي القل���ب الب�ش���ري بعد 
درا�ش���ة طويلة امتدت لواحد وع�شرين عاما، 
والنج���ار م���ن موالي���د حمافظة ده���وك ق�شاء 
زاخ���و حتدي���دا، هاجر اىل ال�شوي���د منت�شف 
ت�شعيني���ات الق���رن املا�ش���ي، وتخ�ش����ص يف 
جراحة املج���اري البولية هن���اك، ليبداأ بعدها 
وعل���ى م���دى اح���دى وع�شرين عام���ا بتطوير 
القل���ب  اىل  الأق���رب  يك���ون  قل���ب  و�شناع���ة 
الب�شري، ومن املوؤمل ان ينقذ هذا القلب حياة 
مئ���ات الآلف من املر�شى حول العامل بحلول 

عام 2023.
اآزاد  الدكت���ور  ب�شياف���ة  كان���ت  )امل���دى( 
ه���ذا  تط���ورات  اآخ���ر  ع���ن  النجارللحدي���ث 

الخراع ومراحل اكماله النهائية.
* متى ب���داأت فكرة ان�شاء قل���ب �شناعي لديك 

وما الذي دعاك لهذا؟
- "ب���داأت فك���رة �شناعة قل���ب يك���ون م�شابها 
للقل���ب الب�شري من���ذ نهاية ت�شعيني���ات القرن 

املا�شي، لن���درة عمليات زراع���ة القلب وقّلتها 
حول العامل، ومل�شاعدة املر�شى الذين يعانون 
من عجز قلبي يف مراحله النهائية، من الذين 
ل ام���ل حلياته���م �ش���وى زراعة قل���ب �شناعي 
ينع����ص اآمالهم با�شتمرارهم يف هذه احلياة"، 
وا�ش���اف، "كانت بداية عمل���ي يف هذا املجال 
طريقا �شعبا ووع���را، وان مهمة �شناعة قلب 

لي�ش���ت بالمر ال�شه���ل فهو ك�شعوب���ة �شناعة 
طائ���رة، وق���د واجهت الكثري م���ن ال�شعوبات  
يف ب���ادئ الم���ر منه���ا �شعوب���ة تعل���م اللغ���ة 
ال�شويدي���ة وكذلك قل���ة املال املتوف���ر، وكانت 
بداي���ة عم���ل امل�شروع ه���ي جه���ود �شخ�شية، 
ولكن كان���ت هناك رغبة ملح���ة وا�شرار قوي 
لكمال مابداأت به وقد و�شلنا الن بف�شل الله 

اىل مراحل متقدم".
 * مب���اذا يختلف هذا القلب ع���ن بقية القلوب 

ال�شطناعية الخرى؟
- "ان ه���ذا القلب والذي اطلق���ت عليه ت�شمية 
القل���ب احلقيقي يختلف عن باقي القلوب بانه 
القرب للقلب الطبيعي من الناحية الركيبية 
والف�شلجية، ويحت���وي على بطينني واذينني 
و�شمامات تعمل بنف�ص نظام القلب الطبيعي، 
بال�شافة اىل جم�شات واجهزة حت�ش�ص جتعل 
القل���ب ي�ش���خ كمي���ة من ال���دم الت���ي يحتاجها 
اجل�شم ح�شب الن�ش���اط البدين الذي يقوم به 
املري����ص"، مبينا، ان "هناك انواعا كثرية من 
القلوب ال�شطناعي���ة ت�شل اىل 6 انواع منها 
ماه���و كامل ومنه���ا ماه���و م�شاع���د، وطريقة 
عم���ل القلب امل�شاعد ه���ي بقاء القلب يف ج�شم 
الن�ش���ان وربط قلب م�شاعد يق���وم مب�شاعدة 
القل���ب الطبيع���ي ومعاجل���ة اخلل���ل املوجود 
يف ج���زء من���ه، وقد كان���ت اول عملي���ة زراعة 
قلب �شناعي كام���ل يف العامل عام 1997، يف 
ام���ريكا"، وا�ش���ار اإىل "نح���ن الن يف مراحل 
اكماله النهائية وم�شتمرون باجراء التجارب 

علي���ه يف املخت���رات وجت���ارب �شريرية على 
احليوان���ات قب���ل زراعت���ه يف ج�ش���م الن�شان 

بحلول عام 2023".
* ه���ل لديك رغب���ة يف نقل ه���ذه التكنولوجيا 

اإىل العراق؟ 
- "ك���وين ول���دت يف بل���د عرب���ي، وحتدي���دا 
الع���راق، كان���ت لدي رغب���ة و�ش���وق لنقل هذا 
امل�ش���روع اىل بل���دي، او اي بل���د عربي تتوفر 
فيه البيئة املالئمة لعمل هكذا م�شاريع معقدة، 
ليك���ون يف م�شاف الدول املتقدم���ة وليواكب 
التكنولوجي���ا املتط���ورة حول الع���امل، ولكن 
�شع���ف البن���ى التحتي���ة وع���دم توف���ر املن���اخ 
املالئم ا�شطراين للبدء بعمل م�شرك مع دولة 
الم���ارات، لنقل جزء من ه���ذا امل�شروع اليها، 
كونها يف م�شاف ال���دول املتقدمة واملتطورة 
يف املج���ال الطب���ي، ومتتل���ك البن���ى التحتية 
والر�شية املنا�شب���ة نوعا ما، ويف حال توفر 
ال�ش���روط املالئمة لنق���ل هذه التجرب���ة، فاننا 
�شنق���وم بتاأ�شي����ص �شراك���ة عم���ل يف الوق���ت 
القريب لنق���ل اول جتربة زراع���ة قلب م�شابه 

للقلب الب�شري هناك".
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الثامن

�ش���در ع���ن دار امل���دى كت���اب "ذكري���ات باري�شي���ة.. �شاموي���ل 
بيكيت و�شيمون دوبوفوار واأن���ا" للكاتبة ديردر باير ترجمة 
احم���د الزبي���دي والكت���اب ميث���ل رحل���ة كاتبة ال�ش���رية حول 
مو�شوع���ني عظيم���ني، فبع���د ق�ش���اء �شبع �شن���وات يف العمل 
عل���ى حياة بيكيت، ق�شت باير ما يقرب من العقد وهي حتوم 
ح���ول جارته �شيمون دي بوف���وار. ت�شتح�شر باير من خالل 
مذكراته���ا ومالحظاته���ا التف�شيلي���ة عن تلك الف���رة، اأجواء 
املدين���ة التي عا�ص فيه���ا �شاحبا ال�شريتني اللت���ني دونتهما. 
ل نن�ش���ى اأبدا حما�شها وذعرها واإحباطه���ا اأثناء التنقل بني 
ال�شال���ون واملقه���ى بحث���ا ع���ن حكاياتهم���ا ب�شكٍل ق���د يكون 

اأحيانا هزلّيا.

 هل �شعر ال�شا�شة العراقيون 
بال�شتغراب، وهم يي�شاهدون 

ال�شعب الأملاين ل يريد اأن 
يطوي �شفحة اأجنيال مريكل، 

لن املواطن الملاين يعتقد 
اجلميع اأن مريكل وحدها 

القادرة على حتمل بامل�شوؤولية 
وتقبل الآخرين وطرح امل�شاكل 

ومعاجلتها باأكر قدر من 
الوطنية؟.

منذ اأيام تدور معركة على 
الف�شائيات ومواقع التوا�شل 

الجتماعي، معركة بناء العراق 
وا�شيف لها ا�شتعادة هيبة 

الدولة وهي ف�شل من م�شرحية 
�شهرية ع�شنا معها ا�شمها " 

"  ، والغريب  ال�شالح بيد الدولة 
اأنه بعد 18 عامًا من الف�شل 

يخرج علينا من يقول اإن اأمريكا 
مل ت�شمح لنا بتبليط ال�شوارع، 

واإن املا�شونية كانت وراء تدهور 
الكهرباء.. واإن البع�ص يريد اأن 

يكتب لنا �شيناريو اجلزء الثاين 
من فيلم الر�شالة، م�شرًا على اأن 
العراقيني "الكفرة" مل ي�شمحوا 

للم�شوؤولني "املوؤمنني" ببناء 
البالد وتقدمي اخلدمات.

يدرك املواطن جيدًا اأن ال�شيا�شي 
العراقي ل يتذكر �شوى نف�شه 
وي�شرب حوله �شياجًا دائريًا 

من احلر�ص والعيون ول يرك 
ثغرة يف هذا اجلدار الطائفي 

العازل لتدخل منها اآراء النا�ص 
وم�شاكلهم.. ولهذا جندهم 

يدفعون النا�ص يف كل يوم نحو 
وطن ل يحده �شوى الياأ�ص 

واخلراب و�شراع الطوائف! 
هل يدركون مدى ات�شاع الهوة 

بينهم وبني النا�ص؟.. بني من 
ميلكون كل �شيء والذين مل يعد 
لهم احللم اأو حتى الأمل؟.. قال 

ديغول لوزير ثقافته مالرو: 
يوؤمن  ل  وطن  بناء  ميكن  "ل 

اأهله به ول يثقون بغده، اأو 
بغد اأبنائهم".. وهذه الثقة ل 

مينحها �شوى �شيا�شيني يحبون 
اوطانهم .

عندما يقرر البع�ص اأن يبيح 
لنف�شه اللعب على احلبال 

الطائفية، فان كلمة الوطنية  
تتحول اإىل نوع من ال�شحك، 
لأن كل �شيء يتحول اإىل عبث 

وعجز.. واأمتنى اأّل ي�شخر 
مني البع�ص ويقول يا عزيزي 
�شّدعت روؤو�شنا باحلديث عن 

جتارب دول ال�شعوب وعن 
حمبوبتك ال�شيدة مريكل ، 

بينما نحن نعي�ص عبثًا من نوع 
مل يخطر على بال اأبرز دعاة 
م�شرح العبث، فعندما يخرج 
رئي�ص كتلة �شيا�شية ليتحدث 

عن طائفة الوزير ل كفاءته، 
لأنه بح�شب قوله "الطائفة هي 
ال�شعار الأول" ، كيف �شي�شدق 
النا�ص بكاءه على الدميقراطية 

عندما يغرد على توير: "اإن 
الدميقراطية ف�شلت يف العراق، 

لأنها اعتمدت احلزبية واأجه�شت 
الإبداع فكانت النتيجة عراقًا 

�شعيفًا"؟ .
ولأن منطق الوطنية غائٌب 
والعدالة مقتولة، �شار كل 

�شيء معكو�شًا، الطائفة اأوًل ثم 
عن يف  الوطن، فيما ال�شيا�شي ميمُ
اإ�شاءة ا�شتخدام مواقع ال�شلطة، 

لكي يبيع الوطن يف بور�شة 
املنا�شب .

نحن نعي�ص اليوم مع �شيا�شيني 
يتوهمون اأنهم اأ�شحاب ر�شالة، 

ويعتقدون اأن خال�ص العراق 
يكمن يف العودة اإىل الوراء، 

�شيا�شيون يعلنون عن وجودهم 
عر اإ�شاعة مفهوم الطائفة 

ال�شيق، بدياًل عن مفهوم 
املواطنة الذي يجتمع حتت 

خيمته كل العراقيني .

انتخابات الطائفة 
وانتخابات الوطن

ذكريات باري�سية

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ص له���ذا اليوم 
)الأح���د( اأن درجات احل���رارة مقاربة 
اجل���و  واأن  اأم����ص،  لي���وم  ملعدلته���ا 
�شيك���ون م�شم�ش���ًا يف جمي���ع مناطق 

البالد.
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)القلب احلقيقي( اأول قلب �سناعي يحاكي القلب الب�سري بخربة عراقية 

حول العالم

�سالح ح�سن بابان

قان���ع )34  يمُ�ش���ادق عط���ا  اأع���وام  من���ذ 10 
عام���ا( املو�شيق���ى ويع���زف يومي���ا ل�شاعات 
طويل���ة عل���ى اآلت املختلف���ة، اإل اأن ا�شتغاله 
عام���ل نظافة ملدة قليل���ة، وا�شتذكاره لبع�ص 
اللحظ���ات املوؤمل���ة وامل�شاه���د املوجع���ة م���ن 
حياته، دفعه اإىل اأن يبتكر اآلتني مو�شيقيتني 
جديدت���ني خمتلفت���ني متام���ا يف ال�شكل عن 
الآلت الأخ���رى، واإن ت�شابهت معها بحزنها 

واأنينها.
ابت���كار ال�ش���اب ج���اء بع���د حتويل���ه مكن�شة 

التنظي���ف اإىل اآل���ة كم���ان بو�ش���ع 4 اأوت���ار 
فيه���ا، وكذلك احلال مع املج���راد الذي حوله 
الأغ���اين  اأنغ���ام  بهم���ا  ليع���زف  ن���اي؛  اإىل 
الكردي���ة الراثية والفولكلوري���ة اأمام املارة 
يف الأر�شف���ة والطرق���ات العام���ة يف مدينة 

ال�شليمانية.
وي�شتذكر قان���ع معاناته مع مهن���ة التنظيف 
التي عمل فيها م���دة وجيزة، ويمُريد اأن يقدم 
�شورة مغايرة لعام���ل النظافة اأمام املجتمع 
باأنه ج���زء ل يتجزاأ منهم، ويجب النظر اإليه 
مث���ل بقية الب�ش���ر دون التقليل م���ن �شاأنه اأو 

مكانته الجتماعية.
يطم���ح قان���ع يف اأن يط���ّور نف�ش���ه بابت���كار 
اآلت مو�شيقي���ة جديدة بالإ�شاف���ة اإىل اإقامة 
حفالت فنية خا�شة به يف �شالت العرو�ص 
الفنية مثل بقية العازفني امل�شهورين، اإل اأنه 

يفتق���ر للدعم املطل���وب من اجله���ات املعنية 
والنقابات والحت���ادات الفنية كما هو حال 

اأغلب الفنانني.
و�شجع���ت البيئة الفني���ة ملدين���ة ال�شليمانية 

يف  والفن���ون  الثقاف���ة  عا�شم���ة  -وه���ي 
كرد�شت���ان- قان���ع عل���ى اختياره���ا لتجرب���ة 
موهبت���ه وابتكارات���ه اجلدي���دة، برحي���ب 
النا����ص ل���ه وملوهبته الت���ي راأوا فيها ظاهرة 
جدي���دة يج���ب اأن ت�شتم���ر وتتط���ور اأك���ر، 
لتتو�شع ال�شورة الفني���ة للمدينة اأمام املدن 

الأخرى.
ويعد العزف اأمام املارة يف الطرقات العامة 
والأر�شف���ة ظاه���رة متح�ش���رة منت�شرة يف 
اأغل���ب دول الع���امل، �ش���واء ب�شكل ف���ردي اأو 
جماعي على �شكل ف���رق مو�شيقية تتنقلمُ من 
م���كان اإىل اآخ���ر با�شتم���رار، وه���ذا هو حال 
فنان���ني م�شهورين ومعروفني اأي�ش���ًا، اإل اأن 
الظاهرة بداأت تتو�ش���ع يف ال�شليمانية اأوًل 
بع���د ع���ام 2014 كما يق���ول رئي����ص جمعية 
الفن���ون ال�شعبي���ة يف كرد�شت���ان جزاي �شاز 

كرمي.
وم���ع م���ا حتمل���ه ال�شليماني���ة م���ن انفت���اح 
على خمتل���ف الأ�شع���دة وحتدي���دا الثقافية 
والفنية، ف���اإن انت�ش���ار العازف���ني املتجولني 
فيه���ا خالل ال�شنوات الأخ���رية له تف�شريان: 
الأول تاأث���ر املواطنني بامل���وروث الأوروبي 
اخلا����ص املتعلق بالع���زف يف الطرق العامة 
الذي يجذب اإليه ذوق امل���ارة الذين يدفعون 
-بعد انتعا�شهم مو�شيقيًا- مبلغًا ب�شيطًا من 

املال.
واأم���ا التف�شري الثاين -كما ترى عازفة الدف 
ه���ازه با�شط- فيعود اإىل الأزمة القت�شادية 
الأخ���رية التي اأج���رت العديد م���ن ال�شباب 
اأ�شح���اب املواه���ب الفني���ة على تاأم���ني لقمة 
عي�شه���م من خالل العزف به���ذه الطريقة يف 

الأماكن العامة.

النظاف��ة لعم��ال  املكن�س��ة دعم��ًا  عل��ى  يع��زف  ال�س��ليمانية  م��ن  �س��اب 

قامت ال�شحفي���ة الفلبينية الفائزة بجائزة 
نوب���ل لل�ش���الم ماري���ا ري�شا بانتق���اد موقع 

 " ك في�شب���و "

للتوا�ش���ل الجتماع���ي، وا�شفة اإي���اه باأنه 
تهديد للدميقراطية ومتحيز �شد احلقائق، 
م�شيفة اأنه يعجز عن منع خطاب الكراهية 

واملعلومات املغلوطة.
وقال���ت ال�شحفية ومديرة موق���ع "رابلر" 
الإخب���اري الفلبين���ي يف مقابل���ة م���ع 
فوزه���ا  اإع���الن  بع���د  "روي���رز"، 

في�شب���وك  "خوارزمي���ات  اإن  باجلائ���زة، 
تعط���ي اأولوي���ة لن�شر الأكاذي���ب املمزوجة 

بالغ�شب والكراهية اأكر من احلقائق".
واأ�شافت ري�ش���ا: "اإن في�شبوك اأ�شبح اأحد 
اأك���ر موزع���ي الأخب���ار يف الع���امل، لكن���ه 

يتحيز �شد احلقائق و�شد ال�شحافة".
واأ�ش���ارت يف كلماته���ا اإىل ال�شغ���وط التي 

ال���ذي ي�شتخدم���ه  "في�شب���وك"،  يواجهه���ا 
اأكر م���ن 3 ملي���ارات �شخ����ص، يف الآونة 
الأخ���رية، بعدم���ا حتول���ت موظف���ة �شابقة 
يف ال�شرك���ة اإىل وا�شي���ة واتهم���ت ال�شركة 
عل���ى مكافح���ة  اأرب���اح  "بتغلي���ب حتقي���ق 
املعلوم���ات  وانت�ش���ار  الكراهي���ة  خط���اب 

اخلاطئة".

اأ�شعل متثال املط���رب العراقي كاظم ال�شاهر، 
املوج���ود يف ف���رع متحف "م���دام تو�شو" يف 
دبي والذي �شيفتح اأبوابه قريبا اأمام الزوار، 
مواق���ع التوا�ش���ل الجتماع���ي بع���د انت�ش���ار 
�ش���ور ومقطع فيدي���و له. وانتاب���ت حالة من 
الف���رح جمهور ال�شاه���ر عر الوط���ن العربي 

بعد الفيديو الذي ظهر للتمثال.
وقام ع�شاق املطرب العراقي بركيب الفيديو 
عل���ى مقط���ع م���ن ق�شيدة "ق���ل يل ول���و كذبًا" 
لل�شاع���ر نزار قب���اين، والتي غناه���ا ال�شاهر، 
وي���ردد فيها قائاًل: "ل حترج ل جترح التمثال 

 ." يف اإح�شا�ش���ِه فلك���م بكى يف �شمت���ِه، متثالمُ
وحظي التمثال باإعج���اب اجلمهور، موؤكدين 
اأنه ي�شتحق اأن يكون موجودًا يف هذا املتحف 
العري���ق. كم���ا طالب ع���دد كبري م���ن اجلمهور 
العراقي باإقامة متثال لكاظم ال�شاهر يف بلده 
الأم العراق. ويع���د متحف "مدام تو�شو" من 
اأ�شه���ر متاحف ال�شمع يف الع���امل يوجد مقره 
الرئي����ص يف لندن وله ف���روع يف دول اأخرى، 
حيث تعر�ص يف املتحف متاثيل لل�شخ�شيات 
العاملي���ة البارزة يف جمي���ع املجالت وخا�شة 

الفن وال�شيا�شة.

ال�سحفية الفائزة بجائزة "نوبل لل�سالم" تتهم في�سبوك بـ"التحيز"  

   متثال كاظم ال�ساهر يف متحف ال�سمع ي�سعل مواقع التوا�سل 

10 October 2021

جورج كلوين مينع زوجته 
اأمل علم الدين من م�ساهدة 

اأحد اأفالمه 

اأك���د املمث���ل الأمريك���ي ال�شه���ري، ج���ورج كل���وين، اأن���ه منع 
زوجت���ه املحامي���ة اأمل عل���م الدين، من م�شاه���دة اأحد اأفالمه 
ال�شينمائي���ة ال�شهرية، وهو فيلم "بامت���ان وروبن"، قائال: 

زوجتي". من  الحرام  ببع�ص  اأحظى  اأن  "اأريد 
وق���ال كلوين، اإنه رف�ص ال�شم���اح لزوجته باأن ت�شاهد فيلمه  
بامتان وروبن"، الذي قدم���ه يف منت�شف ت�شعينيات القرن 
املا�شي، وذلك خوفا من اأن يفقد احرامها له بعد م�شاهدتها 

له، وفقا لوكالة �شبوتنيك الرو�شية.
وك�شف كلوين، البالغ م���ن العمر 60 عاما، اأنه مينع تواأمه، 
األيك�شاندر واإيال من م�شاه���دة ملحة من الفيلم، وذلك لأنه قد 
يت���اأذى من تعر�شه لالنتقاد منهم، اإذ يخاف من اأن يقولوا له 

يف وجهه: "هذا �شيئ".
ومت ت�شني���ف الفيل���م كاأ�شواأ فيل���م مت عر�شه ع���ن �شخ�شية 
البط���ل اخليايل مكافح اجلرمي���ة "بامتان"،  كما نال جورج 
كل���وين وقت عر�ص الفيلم، الذي اأنتج عام 1997، انتقادات 

�شديدة ب�شبب ت�شميم بزته ك�"بامتان" يف اأحداث العمل.

كان حمبو النجم���ة العاملية اأديل 
ح���ول العامل فى انتظ���ار األبومها 
اجلدي���د فجعل���ت النتظ���ار اأمرا 
مثريا، حيث اأج���رت حوارا �شامال 
م���ع جملة "فوج" ح���ول الألبوم وعن 
حياتها ال�شخ�شي���ة، خا�شة بعدما اأذهلت 

متابعيها بخ�شارة وزن كبرية.
واأج���رت املغني���ة العاملي���ة اأديل ح���وارا مع 

جملة "فوج" بالإ�شاف���ة اإىل جل�شة ت�شوير 
رائع���ة ظه���رت فيها اأدي���ل باأكر م���ن اإطاللة 
م���ا ب���ني الكاج���ول والكال�شي���ك، وت�شدرت 
به���ا غ���الف املجل���ة يف عددها املقب���ل، ومن 
خ���الل هذا احل���وار ح�شبما ذك���رت ال�"ديلى 
�شخ�شي���ة  كاأول  التاري���خ  دخل���ت  مي���ل" 
م�شهورة تت�ش���در غالف "فوج" الريطانية 

والأمريكية معا.

كما ك�شف���ت اأديل اأنها اأ�شبح���ت مدمنة على 
ممار�ش���ة الريا�ش���ة، واأ�ش���ارت اإىل اأن الأمر 
مل يك���ن يتعلق اأب���دا بفقدان ال���وزن، قائلة: 
"فقد كان الأمر دائما يتعلق باأن اأ�شبح قوية 
واأمن���ح نف�ش���ي الكثري م���ن الوق���ت كل يوم 
ب���دون هاتفي. لقد اأ�شبحت مدمنة واأمار�ص 
الريا�ش���ة مرت���ني اأو ثالث م���رات يف اليوم 

منذ 3 �شنوات".

اأديل تك�سف يف األبومها الأخري كيف دخلت التاريخ   
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