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 بغداد/ تميم الح�صن

يرج���ح ان تبداأ احلكوم���ة اجلديدة 
او  احل���ايل  الع���ام  نهاي���ة  اعماله���ا 
بداي���ة 2022 عل���ى اق���ل تقدي���ر اذا 
ماح���دث اعرتا�ض كب���ر على نتائج 
يف  الكت���ل  وتع���رت  النتخاب���ات 

اختيار الكتلة الكرب.
النتخاب���ات  قان���ون  يل���غ  ومل 
الخ���ر، رغ���م اعرتا�س���ات ال�سارع 
واحتجاجات ت�سرين، ق�سية الكتلة 
الك���رب، لكنه منع فق���ط الن�سقاقات 
داخ���ل القوى الفائ���زة حتى ت�سكيل 

احلكومة.
وب�س���كل مبكر احتفلت اغلب القوى 
كم���ا غ���رار ماح���دث يف الت�سوي���ت 
اخلا�ض، بعد وقت ق�سر من اإغالق 

مراكز الت�سويت يف م�ساء الأحد.
و�س���كك مراقبون بالن�سب���ة الولية 
حلج���م امل�سارك���ن يف الت�سوي���ت، 
خ�سو�س���ا وان املفو�سي���ة اعتمدت 
بتحدي���د الن�سب���ة عل���ى ع���دد الذين 
ميلك���ون بطاق���ات الناخ���ب، وه���ذا 
اجراء يعتمد لأول مرة منذ 2005.

الق���وى  زعم���اء  اغل���ب  وو�س���ف 
ال�سيا�سي���ة الق���رتاع ب�"الناج���ح"، 
فيم���ا اكد رئي�ض ال���وزراء م�سطفى 
الكاظم���ي بان���ه اوف���ى بوع���ده يف 

اإجراء انتخابات مبكرة.
الوىل  النتخاب���ات  ه���ي  وه���ذه 
من���ذ 2005 لير�س���ح فيه���ا رئي����ض 
الوزراء، حيث �سيبقى الكاظمي يف 
ادارة احلكوم���ة حت���ى نهاي���ة العام 

تقريبا.
 التفا�صيل �س3

ن�صبة الم�صاركة في النتخابات تثير الجدل 41 اأم 34 %؟

حكومة جديدة في نهاية العام الحالي اأو مطلع 2022 
والخ�شية من تعثر اإعالن الكتلة الأكبر

  ترجمة / حامد اأحمد

�سه���دت انتخابات العراق الربملانية تدنيا بع���دد امل�ساركن يف الت�سويت من 
الذي���ن ق���رروا مقاطعتها مما قد ي���وؤدي ذلك اىل تعزيز قوة نظ���ام �سيا�سي قد 

خذلهم اأ�سال.
وقال���ت املفو�سي���ة العليا لالنتخاب���ات ان ن�سب���ة الذين اأدل���وا باأ�سواتهم يف 
�سنادي���ق اقرتاع النتخاب���ات ال�ساد�سة التي تقام يف الب���الد منذ عام 2003 
كان���ت 41 % فقط، وه���ي الأدنى منذ النتخاب���ات ال�سابقة لع���ام 2018 التي 
�سجل���ت ن�سبة م�سارك���ة بحدود 44 %. وا�ستن���ادا للموؤ�س�س���ة الدولية لر�سد 
الأنظم���ة النتخابية يف العامل ف���ان معدل امل�سارك���ة يف النتخابات ال�سابقة 

للعراق كانت ترتاوح ما بن 65 % واأكر.
وحت���ى انه كانت هن���اك خماوف قبل ذلك من ان مع���دل امل�ساركة قد ل يتعدى 
25 % مع بقاء �سباب حمبط ي�سكلون الن�سبة الأعلى من نفو�ض البلد و�سرائح 

وا�سعة من ابناء الطبقة الو�سطى من املجتمع جال�سن يف بيوتهم.
كان هن���اك �سع���ور �سائ���د بن النا����ض قبيل النتخاب���ات يفيد ب���ان الت�سويت 
لطبقة �سيا�سية متهمة بعدم تقدميها اية خدمات اأ�سا�سية او اأي �سيء حلماية 

مواطني البلد �سوف لن يحقق اأي تغير للو�سع الراهن.
وكان من اأ�سباب الدعوة لنتخابات مبكرة هو ال�ستجابة ملطالب احتجاجات 
عام���ة �سد احلكومة انطلقت يف ت�سري���ن الأول 2019 راح �سحيتها ما ليقل 
ع���ن 600 �سخ�ض قتلوا بر�سا�ض حي وقنابل م�سيلة للدموع اأطلقت من قبل 
ق���وات امني���ة وجماميع م�سلح���ة يف حماول���ة لإيقافهم. ومنذ ذل���ك احلن فر 
العديد من النا�سطن لبلدان يف املنفى مع تعر�ض ع�سرات اآخرين منهم للقتل 

وحماولت اغتيال داخل البلد.
 التفا�صيل �س3

الغارديان: ف�شاد الطبقة 
ال�شيا�شية وراء تدني ن�شبة 

الم�شاركة في الت�شويت

 خا�س/ المدى

بالعتم���اد عل���ى الأج���واء التح�سري���ة التي 
كان���ت حتي���ط بانتخابات ت�سري���ن، ثمة اإقرار 
وا�سع باأنها عملي���ة انتخابية مميزة ومتفردة 
ع���ن نظراتها خالل ال�سنوات ال����18 ال�سابقة 

التي �سهدت 4 عمليات انتخابية برملانية.
كان هذا الإقرار مدفوعا بالأجواء التح�سرية 
وقب���ل اج���راء النتخاب���ات.. وم���ن بع���د يوم 
القرتاع، اكتملت ال�سورة الإيجابية، لناحية 
التنظي���م والج���واء الآمن���ة وال�سل�سة، ف�سال 
عن تقليل اأو انعدام فر�ض التزوير الوا�سعة، 

خ�سو�سا "التزوير الفني".
مل ت����اأِت تلك امليزات النتخابية غر امل�سبوقة 
به����ذا ال�س����كل املطمئ����ن من ف����راغ، ب����ل كانت 
مدفوعة باجلهود املبذولة واحلر�ض ال�سديد 
من قب����ل رئي�ض احلكوم����ة م�سطفى الكاظمي 
وفريق����ه، الذي �س����كل عالمة فارق����ة ل تقت�سر 
فيه����ا مكا�سب النتخابات عل����ى ما اأفرزته من 
نتائ����ج متمثل����ة بتقليل مقاعد "كت����ل ال�سالح" 
تتع����دى  ب����ل  مراقب����ون،  ي�س����ف  بح�سبم����ا 
اإىل  العيني����ة امللمو�س����ة،  مكا�سبه����ا ال�سي����اء 
مكا�سب معنوية متمثلة بقدرة احلكومة على 
اإع����ادة جزء كبر م����ن الثقة لل�سع����ب العراقي 
بالدميقراطي����ة والعملي����ات النتخابي����ة لأول 
2003، وتغي����ر قناع����ة را�سخ����ة  م����رة من����ذ 
ب�"ا�ستحال����ة" تغي����ر القوى الك����ربى، وقلب 
والعملي����ة  الربمل����ان  يف  الق����وى  موازي����ن 

ال�سيا�سية.
وجاءت النتائج الولية "�سادمة ومفاجئة"، 
والتي تت�سح ب�سكل كبر على نتائج حتالف 
الفت���ح، ثاين اأكرب كتلة يف انتخابات 2018، 
قب���ل ان ينخف�ض ع���دد مقاعدهم ب�سكل كبر، 
حت���ى ل يكاد يظه���ر يف النتائج الولية حتى 

الآن اأكر من 20 مقعدا نيابيا لهم.
فيما ت�ساعدت حظوظ املر�سحن امل�ستقلن، 
ومر�سح���ي القوى الت�سريني���ة اإىل ما يقارب 
ال����20 مقع���دا، وهو م���ا ي�سكل تغ���رًا جديدا 

ملوازين القوى.
ومن ب���ن العوامل املميزة الت���ي انفردت بها 
النتخابات اخلام�سة يف العراق )انتخابات 
ت�سري���ن( بو�سفه���ا اأجري���ت من قب���ل رئي�ض 
حكومة غر مر�سح ول ينتمي لكتلة او حزب 

م�س���رتك يف النتخابات، وه���ذا يحدث لأول 
مرة بعد عام 2003.

عودة الثقة للناخب 
خال����د  ال�سيا�س����ي  املحل����ل  ي����رى  جانب����ه  م����ن 
عبدالإل����ه، اإن ما �سهدناه من نتائج، غر ن�سبيًا 
م����ن موازين الق����وى، وكان����ت تل����ك التغرات 
�ستكون اأك����رب واأو�سح ل����و اأن ن�سبة امل�ساركة 
كان����ت اأكر م����ن %41، اإل اأن املقاطعة فوتت 
الفر�سة عل����ى تغير امل�سه����د ال�سيا�سي ب�سكل 

اأف�سل من احلايل.
اإل اأن عبدالإل����ه يتوق����ع اأن����ه "بفع����ل م����ا عملته 
مفو�سية النتخابات واحلكومة من اجراءات، 
ف����اأن انتخاب����ات 2025 �ستك����ون اف�سل بكثر 
وتقل����ب امل�سه����د ال�سيا�سي، بفع����ل الجراءات 
احلالي����ة والنتخاب����ات الناجحة الت����ي اأعادت 

ثقة الناخب بالعملية النتخابية".
يف  الوا�س����ع  ال����دويل  احل�س����ور  وح����ول 
العراقي����ة  "احلكوم����ة  اأن  اأك����د  النتخاب����ات، 
قدم����ت طلب����ا اىل جمل�����ض المن و�س����در قرار 
بذل����ك اعطى ل����الأمم املتح����دة دورا يف العملية 
النتخابي����ة، حي����ث اأن اك����ر م����ن 790 مراقبا 
م����ن المم املتح����دة معظمه����م خ����رباء مبج����ال 
النتخابات كانوا �ساهدي����ن على النتخابات، 
وهناك بعثة لدول الحتاد الوروبي ف�سال عن 
مذكرة تفاهم وقع����ت بن املفو�سية واجلامعة 
العربي����ة ووج����ود موؤ�س�س����ات جمتم����ع م����دين 
عراقية حملية، فه����ذا اجلانب الرقابي املتنوع 
يعطي ن�س����را كبرا جدا و�ساهدا على �سفافية 

ونزاهة وعدالة النتخابات الخرة".
وح����ول تراج����ع ع����دد مقاع����د الكت����ل املرتبطة 
بف�سائل م�سلحة، يب����ن عبدالإله اأن "املواطن 
وال�ستق����رار  الم����ن  ع����ن  يبح����ث  العراق����ي 
ال�س����الح  اأن  حي����ث  الوطني����ة،  وامل�سلح����ة 
خارج اإط����ار الدولة �سكل هاج�س����ا خميفا لدى 
العراقي����ن من����ذ الع����ام 2014، وب����داأ املواطن 
ي�سع����ر برغب����ة يف العي�����ض با�ستق����رار وحياة 
التغي����رات يف  "ه����ذه  اأن  متوقع����ا  كرمي����ة"، 
امل�سه����د ال�سيا�س����ي �ستكون اأو�س����ح واأكرب يف 
امل�ستقب����ل املنظ����ور بع����د الدفعة الت����ي اعطتها 
نتائ����ج النتخاب����ات احلالي����ة وتر�سي����خ قناعة 
يف نظر اجلمي����ع باأن ال�سالح يجب ان يكون 

منظورا ولي�ض �سكليا".

بغداد ج�صر للتفاو�س
كل ه���ذه املي���زات ج���اءت تراكمي���ة بفع���ل 
�سل�سلة من النجاح���ات العراقية يف الفرتة 
الأخ���رة. فالكاظم���ي الذي رف����ض الرت�سح 
يف النتخاب���ات، اأو ت�سكي���ل حتال���ف يعرب 
عن���ه ق���ام بزي���ارات ناجحة ل���دول اجلوار، 
منه���ا الم���ارات وال�سعودي���ة، وا�ست�سافت 
بغ���داد ولأول م���رة من���ذ 18 عام���ًا، القم���ة 
الثالثي���ة امل�سري���ة- العراقي���ة- الأردني���ة، 
ف�س���ال عن جناح الكاظم���ي يف جمع 9 دول 
يف قم���ة بغداد للتع���اون وال�سراك���ة يف اآب 
املا�س���ي، الت���ي �ساركت فيه���ا دول اجلوار، 
وقي���ادات فاعل���ة اأخ���رى، لتتح���ول بغ���داد 
من �ساح���ة لت�سفية احل�ساب���ات، اإىل ج�سر 
املنطق���ة،  وتهدئ���ة  والنقا����ض  للتفاو����ض 
م���ن خ���الل ا�ست�سافته���ا لع���دة ج���ولت من 
احل���وار ال�سعودي- الإي���راين، وجناح يف 
تنظي���م وتاأمن زيارة الباب���ا فرن�سي�ض بابا 

الفاتي���كان، والنج���اح بر�سم �س���كل العالقة 
م���ع الولي���ات املتح���دة المريكية بع���د اأن 
كان���ت متوت���رة وغ���ر وا�سح���ة، واملتمثلة 
بنتائ���ج احل���وار ال�سرتاتيج���ي العراقي – 

الأمريكي.

فر�صة الولية الثانية
وي���رى مراقب���ون اأن الكاظم���ي اأح���د اأقوى 
لني���ل  حظوظ���ا،  التوافقي���ن  املر�سح���ن 
الولية الثانية وت�سكيل احلكومة اجلديدة 

ما بعد النتخابات.
العل���وم  اأ�ست���اذ  اجلناب���ي  مهن���د  ويق���ول 
ال�سيا�سية، يف ت�سريحات تابعتها )املدى(: 
"من الناحية الد�ستورية والقانونية وحتى 
التطبيقي���ة ال�سيا�سية، لي����ض هناك ما مينع 
م���ن تكليف رئي����ض وزراء غ���ر مر�سح يف 
النتخابات، وبالتايل غر منتخب، وهناك 
�سابق���ة يف ه���ذا ال�س���دد، بتكلي���ف رئي����ض 

ال���وزراء ال�سابق ع���ادل عبد امله���دي، الذي 
�سكل احلكومة ما قبل احلالية".

وي���رى اجلنابي اأن���ه "لو اأتيح���ت الفر�سة 
حلكومة الكاظمي، مبعنى لو اأن التحديات 
والقوى ال�سيا�سية الداخلية كانت اأقل حدة 
ورعون���ة، لكنا ق���د �سهدنا اجن���ازات كبرة 
حتققت خالل عهده"، م�سرا اإىل اأنه "كانت 
لدي���ه النوايا احل�سنة، لكن التحديات كانت 

اأكرب واأقوى".

اأكاديميون: من حق الكاظمي الفخر
ي���رى اأ�ستاذ الإعالم يف جامع���ة اأهل البيت 
الدكتور غالب الدعم���ي اأن "من حق رئي�ض 
يفتخ���ر  اأن  الكاظم���ي  م�سطف���ى  ال���وزراء 
بحكومت���ه وباملفو�سية العلي���ا لالنتخابات 
ومن حقن���ا نحن ك�سعب اأن نفتخر بحكومة 
ا�ستطاع���ت اأن تدي���ر العملي���ة النتخابي���ة 
بنج���اح منقطع النظر حيث اأن الإجراءات 
�سارت بان�سيابي���ة عالية ول ميكن التزوير 

يف هذه النتخابات".
وي���رى رئي�ض مركز التفك���ر ال�سيا�سي يف 
العراق الدكتور اإح�سان ال�سمري اأن "حترر 
رئي����ض ال���وزراء م���ن قائم���ة انتخابي���ة اأو 
خو�ض العملية النتخابية جعله اأكر قدرة 
واإمكاني���ة على اإج���راء انتخاب���ات ناجحة، 
كم���ا اأن وقوف���ه على م�سافة واح���دة من كل 
الق���وى ال�سيا�سي���ة امل�سرتك���ة يف العملي���ة 
النتخابية، ف�س���ال عن كونه م�ستقال اأعطى 

دفعا كبرا لهذه النتخابات".

الكاظمي يحقق وعده 
وكان رئي����ض جمل����ض ال���وزراء م�سطف���ى 
الكاظم���ي، ق���د اأعل���ن وهو خفي���ف احلمل، 
بع���د اأن تخل����ض من ثق���ل الأمان���ة املتمثلة 
بالنتخاب���ات، اأعل���ن اإمت���ام واجبه ووعده 

باإجراء انتخابات نزيهة اآمنة.
وق���ال الكاظم���ي، يف تغري���دة ل���ه اطلع���ت 
عليها )امل���دى(، "اأمتمنا بحمد الله، واجبنا 
ووعدن���ا باإج���راء انتخاب���ات نزيه���ة اآمن���ة 
ووفرنا الإمكانات لإجناحها"، مقدما �سكره 
ل���كل م���ن �ساهم به���ذا النج���اح م���ن ال�سعب 
واملر�سحن والق���وى ال�سيا�سية واملراقبن 

الدولين واملرجعية الدينية العليا.

ال�شالح" انتخابات ناجحة تحت مظلة الكاظمي..  واأبرز نتائجها تراجع "كتل  ) ال�صيا�صي الأفغاني اأ�صد اهلل ك�صتمند في حوار مع )

 بغداد / المدى

تظه���ر النتائج الأولية ت�س���در الكتلة ال�سدرية باأكرب ع���دد من املقاعد 
وبف���ارق كب���ر ع���ن الكتل���ة الت���ي حازت ث���اين اكرب ع���دد م���ن املقاعد 

واملتمثلة بتقدم.
واأظه���رت النتائج الولية ح�سول الكتلة ال�سدرية على 73 مقعدا يف 
عموم العراق، مقابل ح�س���ول حتالف تقدم بقيادة حممد احللبو�س���ي 
عل���ى 38 مقع���دا، وجاءت دول���ة القانون بقي���ادة ن���وري املالكي ثالثا 
ب�37 مقعدا، يليها احلزب الدميقراطي الكرد�س���تاين بقيادة م�س���عود 

بارزاين ب�32 مقعدا.
وحاز الحتاد الوطني الكرد�س���تاين على 17 مقعدا، فيما جاءت كتلة 
ع���زم ب����15 مقع���دا، يليها حتال���ف الفتح ب����14 مقعدا، وكتل���ة امتداد 
املنبثق���ة من ت�س���رين ب�9 مقاع���د، واجليل اجلديد ب����7 مقاعد، وقوى 

الدولة بزعامة عمار احلكيم وحيدر العبادي ب�4 مقاعد.
وخ�س���رت ثالثة اأحزاب تقليدية، متثيلها يف الربملان، وهي: )احلزب 
الإ�س���المي، حزب احلل، حركة التغير الكردية( حيث مل حت�سل على 

اي مقعد من املقاعد الربملانية ال� 329.
وبح�س���ب النتائج الولية اي�سا، فاأن مقاع���د الكوتا للمكون امل�سيحي 
يف الع���راق ج���اءت بح�س���ول ايفان فائ���ق جابرو عن حرك���ة بابليون 
بقي���ادة ريان الكل���داين على مقعد ع���ن بغداد، وح�س���ول بيداء خ�سر 
بهن���ام على مقعد ع���ن دهوك ولنف����ض الكتلة، ف�سال ع���ن ا�سوان �سامل 
بح�سول���ه على مقع���د من نينوى، ودري���د جميل اي�سوع، 
ح�س���ل على مقعد ع���ن كرك���وك، وجميعه���م ينتمون 

لكتلة بابليون.
فيم���ا ح�سل فاروق حنا عطو على مقعد 

عن اأربيل كمر�سح فردي.

الكتلة ال�شدرية و"تقدم" 
و"دولة القانون" 

و"الديمقراطي" يح�شدون 
اأكثرية المقاعد النيابية

حقائق مثيرة عن بنزيما 
المدّلل"! بيريز  "فتى 



 متابعة املدى

اعترب موقع "ميدل اي�ست 
اآي" الربيطاين ان الناخبني 

املحبطني الذين مل يدلوا 
باأ�سواتهم يف االنتخابات 

الربملانية، هم يف ال�سدارة 
وي�سكلون ال�سريحة االكرب 

يف العراق. وذكر املوقع 
الربيطاين، يف تقرير ترجم 
اإىل العربية، اأن "العديد من 

النا�س خرجوا يوم االحد 
للم�ساركة يف خام�س انتخابات 

عراقية منذ االطاحة 
بالرئي�س ال�سابق �سدام ح�سني 

يف العام 2003، لكن مع ظهور 
نتائج امل�ساركة، يبدو ان 

غالبية البالد اختاروا البقاء 
يف منازلهم، ويف املقاهي يف حي 

الكرادة و�سط بغداد".

املقاهي بداًل عن مراكز 
االقرتاع

ونقل التقرير م�شاهد من اأجواء يوم االحد، 
يف مقه���ى يف حي الك���رادة يف بغداد، حيث 
يلعب جمموعة من الرجال الورق ويدخنون 
)الرنجيلة( وي�ش���ربون القهوة، موؤكدين اأن 
ذلك "ا�شتغ���ال اأف�شل لوقتهم م���ن امل�شاركة 
فا�ش���دة  �شيا�شي���ة  عملي���ة  يعت���روه  فيم���ا 

ولي�شت جمدية".
وتغط���ت جدران الكرادة مبل�شقات والفتات 
حت���ث عل���ى دعم ق���وى مث���ل ائتاف���ات دولة 
م���ن  اي  او  الفت���ح،  او  التق���دم  القان���ون، 

االحزاب ال�شيا�شية.
وتابع التقرير "ميك���ن القول ان الرجال من 
غري الناخبني يف املقهى، ميثلون اكر دائرة 

انتخابية يف العراق".
ونق���ل التقري���ر، ع���ن طال���ب الط���ب ال�ش���اب 
مرت�شى قوله "لقد رميت بطاقتي االنتخابية 
جانبا.. البلد يج���ري بيعه، ولي�س هناك من 
ي�ش���وت ل�شاحله. ه���ذه الدول���ة يف طريقها 

اىل اجلحيم".
واأ�ش���اف اأن ع���ددا من ا�شدقائ���ه ذهبوا اىل 

مراك���ز االق���راع "لبي���ع ا�شواته���م" مقابل 
دين���ار  ال���ف   100 اىل  ال���ف   50 ح���وايل 
معتري���ن ان االم���ر ي�شتحق اك���ر بالن�شبة 
لهم اال يت�شوروا جوع���ا بدال من الت�شويت 

يف انتخابات ميوؤو�س منها.
وا�شار التقرير اىل ان مرت�شى بهذه املرحلة 
العمرية كان موؤه���ا للت�شويت مرتني، لكنه 
يق���ول اإن���ه مل ينته���ز الفر�ش���ة للقي���ام بذلك، 
م�شيف���ا انه "من دون العاق���ات ال�شحيحة، 
مل يك���ن يتوق���ع ح�شول���ه عل���ى وظيف���ة بعد 
التخ���رج". وق���ال مرت�ش���ى "تب���ذل جه���دك 
وتدر����س، لكن���ك يف النهاي���ة ال حت�شل على 
�ش���يء". ولف���ت اإىل ان���ه "كان هن���اك دائم���ا 
خي���ار ان ي�شب���ح جندي���ا اذا دف���ع الر�ش���وة 
ال�شحيح���ة بقيم���ة 10 اآالف دوالر"، مردف���ًا 
او  نا�شفة  انفجار عبوة  ب�شب���ب  "ثم متوت 

تقوم ميلي�شيات بقتلك".
"ع�ش���رات  ان  اىل  م�شوؤول���ون  وا�ش���ار 
اال�شخا�س اعتقلوا يف انحاء العراق ب�شبب 
انته���اكات مرتبط���ة باالنتخاب���ات، يف حني 
ادت م�ش���كات تقني���ة اىل توق���ف ع�ش���رات 

مراكز االقراع".

 فو�سى
يف  الرئي����س  ال�ش���ارع  ان  التقري���ر  وذك���ر 
الك���رادة حاف���ل باملقاه���ي وحم���ات االزياء 
الراقي���ة، باالإ�شاف���ة اىل ع���دد م���ن حم���ات 
الكباب واملطاعم التي تبيع الطعام العراقي 
التقلي���دي، م�ش���ريا اىل ان ال�ش���ارع تعر�س 

ال�ش���واأ هجوم ارهاب���ي منف���رد يف العراق، 
عندما قتل���ت �شل�شلة من التفجريات املن�شقة 
التي تبناها تنظيم داع�س ما ي�شل اىل 340 

�شخ�شا يف يوليو/متوز العام 2016.  
وتاب���ع التقرير ان���ه م���ع زوال تهديد داع�س 
بدرجة كبرية، على االقل يف جنوبي الباد، 
ع���اد اهتم���ام النا����س العادي���ني اىل الق�شايا 
املحلي���ة ونف���وذ امليلي�شي���ات املدعوم���ة م���ن 
اي���ران، والعاملة بح�شانة م���ن العقبات يف 

جميع انحاء العراق.
ونق���ل التقري���ر ع���ن ام���ري جا�ش���م قول���ه اإنه 
�ش���وت مرة واح���دة فقط منذ الع���ام 2003، 
عندم���ا ادىل ب�شوته حل���زب رئي�س الوزراء 
ال�شاب���ق اياد الع���اوي يف العام 2005، يف 
وقت كانت مراكز االقراع تتعر�س للق�شف 
ب�شكل منتظم واطاق النار، لكنه تعهد بعدم 
االدالء ب�شوت���ه جمددا حتى ي�ش���ود العراق 

حكم القانون.
وا�ش���ار جا�شم، اىل ان���ه كان يناق�س امل�شكلة 
مع �شديق وقال له "انظر، مبجرد ان اواجه 
م�شكل���ة م���ع ع�ش���رية او اح���دى امليلي�شيات 
ويتم حل امل�شكلة يف املحكمة، عندها �شاأديل 

ب�شوتي".
م���ن امل�شارك���ة  اي���ة ج���دوى  ي���ر جا�ش���م  مل 
يف العملي���ة الدميقراطي���ة طامل���ا ا�شتم���رت 
اجلماع���ات الع�شائري���ة وامل�شلح���ة القوي���ة 
تت�شرف فوق القانون، م�شيفا "انها فو�شى 

االن"، بح�شب ميدل اإي�شت اآي.

جميعهم اأ�سرار
ونق���ل التقرير عن عبد الله حمم���د، قوله اإن 
يف  �شقطت  ال�شيا�شي���ة  واحزابه���ا  "الب���اد 
قب�ش���ة ق���وى اجنبي���ة"، وه���و ادع���اء وجه 
بال�شدف���ة يف كثري من االحي���ان اىل املالكي 
وحلفائ���ه. واأ�ش���اف حمم���د، وفق���ا للتقرير 
ويف  منه���ا،  فائ���دة  "ال  اأن���ه  الريط���اين، 
االنتخاب���ات ال�شابق���ة �شوتن���ا ومل يتغ���ري 
�ش���يء"، م�ش���ريا اىل ان اآخ���ر م���رة �ش���وت 
فيه���ا اف�شد اقراع���ه. وقال "كله���م ا�شرار". 
ويدر�س حمم���د يف �شنت���ه الثالثة تخ�ش�س 
ادارة االعم���ال يف اجلامع���ة، بينم���ا يدي���ر 
ك�ش���كا لبيع الرغ���ر على الر�شي���ف، لكنه ال 

يتوقع ان درا�شته �شتوؤدي اىل الكثري.
وقال "لن اأح�شل على اي �شيء من �شهادتي 
النن���ي ل�شت منتمي���ا اىل هذه ال���دول" التي 

تدين احلكومة العراقية بالف�شل لها.
وا�ش���ار حممد اىل انه يف ع���امل مثايل، فانه 
ي���ود ان ي�شب���ح موظف���ا حكومي���ا و"يخدم 
بل���ده"، وه���و م�ش���ار وظيف���ي يطم���ح الي���ه 
العدي���د م���ن ال�شب���اب العراقي���ني، ويرج���ع 
ال�شبب يف ذلك جزئيا اىل الرواتب املرتفعة 

ن�شبيا واالمن الوظيفي.
وختم التقرير، حديث���ه بالقول اإن القري�شي 
تدخل يف ه���ذه املرحلة م���ن احلديث ليقول 
ان "حمم���د م�شل���م �شن���ي، م���ا يعن���ي �شمنا 
ان���ه �شتك���ون لدي���ه فر����س حم���دودة نتيجة 
للطائفي���ة التي م���ا تزال منت�ش���رة يف معظم 

انحاء العراق".
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جورن����ال"  �شري����ت  "وول  �شحيف����ة  قال����ت 
يف  العراقي����ني  ت�شوي����ت  اإن  االأمريكي����ة 
االنتخابات الرملانية التي جرت، اأم�س االأول، 
"ق����د يح����دد م�شتقبل الق����وات االأمريكية التي 
ال ت����زال متمرك����زة هن����اك"، و�شي�ش����ري اإىل اأن 
نتائجه����ا �شتك�شف "كيف �شتتعام����ل بغداد مع 

�شراع جيو�شيا�شي بني وا�شنطن وطهران".
وتاأت����ي االنتخابات العراقي����ة يف اأعقاب اتفاق 
بني بغ����داد ووا�شنط����ن على "اإنه����اء العمليات 
القتالية" للقوات االأمريكية املتبقية وحتويلها 

اإىل مهام ا�شت�شارية.
وُينظر اإىل الو�ش����ع االأمني امل�شتقر ن�شبيا يف 
الفرة املا�شية على اأنه اأحد تبعات هذا القرار، 
ال�شيم����ا اأن اإنهاء التواج����د االأمريكي كان اأحد 
مطال����ب الف�شائل املناه�ش����ة للواليات املتحدة 
والت����ي قام����ت بال�شغط عل����ى رئي�����س الوزراء 

العراقي، م�شطفى الكاظمي.
ع�شك����ري  املتح����دة 2500  الوالي����ات  وتن�ش����ر 
يف الع����راق م����ن ب����ني 3500 عن�شر م����ن قوات 

التحالف الدويل ملكافحة تنظيم "داع�س".
وحت����ت �شغ����وط الف�شائ����ل، وق����رار الرمل����ان 
�شح����ب ه����ذه الق����وات بعد مقت����ل القي����ادي يف 
احلر�����س الثوري االإي����راين، قا�ش����م �شليماين، 
اتفقت الواليات املتحدة والعراق، يف ني�شان/
اأبري����ل املا�شي، على انتق����ال الواليات املتحدة 

اإىل مهمة التدريب وامل�شورة.
وقالت ال�شحيف����ة االأمريكي����ة يف تقريرها، اإن 
االنتخاب����ات تاأت����ي مع �شراع ب����ني امليلي�شيات 
الت����ي  املتح����دة  والوالي����ات  الإي����ران  املوالي����ة 
"تتعر�����س ل�شغوط �شيا�شية متزايدة ملغادرة 

العراق بعد خروجها من اأفغان�شتان".
واأ�شافت ال�شحيف����ة اأنه، خال العام اجلاري، 
وقع����ت الب����اد يف "دوام����ة م����ن العن����ف ب����ني 

اجلماع����ات �شبه الع�شكرية املدعومة من اإيران 
واجلي�����س االأمريكي، الذي �ش����ن غارات جوية 
ردا عل����ى الهجم����ات ال�شاروخي����ة والطائرات 

امل�شرية على قواعده".
وتوقع التقرير حتقيق كتل����ة الزعيم ال�شيعي، 

ه����ذه  يف  كب����ري  ملك�ش����ب  ال�ش����در،  مقت����دى 
االنتخاب����ات، م�شرية اإىل اأنه فاز يف انتخابات 
ع����ام 2018 باأكر ن�شبة م����ن املقاعد بالتحالف 

مع ال�شيوعيني العراقيني.
وو�ش����ف التقري����ر ال�ش����در باأنه "زعي����م وبطل 

�شيعة العراق الذين يعي�شون يف فقر ح�شري، 
فهو �شد وجود الق����وات االأمريكية وهو اأي�شا 
معار�����س لنفوذ اإيران املتنام����ي، ما مييزه عن 
بع�س ال�شيا�شي����ني ال�شيعة االآخري����ن، كما اأنه 
انتقد بع�س الهجم����ات �شد امل�شالح االأمريكية 

يف الباد".
ويقول تقري����ر وول �شريت جورنال اإنه يبدو 
اأن الكاظم����ي "يجه����ز نف�شه للبق����اء يف من�شبه 
من خال �شفقة ما بعد االنتخابات بني القوى 
ال�شيا�شي����ة املتناف�شة يف الب����اد"، لكنه يواجه 

معار�ش����ة �شديدة من اجلماع����ات املدعومة من 
اإي����ران التي تتهمه بالتورط يف مقتل �شليماين 

واأبو مهدي املهند�س، عام 2020.
وينق����ل التقري����ر ت�شريحات قي�����س اخلزعلي، 
زعي����م "ع�شائ����ب اأهل احل����ق"، الت����ي تعار�س 
وجود الق����وات االأمريكية، حول حاجة العراق 
لرئي�����س وزراء جدي����د يرك����ز على ح����ل م�شاكل 
الب����اد االقت�شادية، اإن ه����ذه �شتكون االأولوية 

مبجرد تغري مهمة القوات االأمريكية.
للتلفزي����ون  وق����ال اخلزعل����ي يف ت�شريح����ات 
الر�شمي بعد االإدالء ب�شوته: "بادنا ال تعاين 
ب�شكل رئي�شي من ق�شايا �شيا�شية اأو اأمنية بل 
من م�شاكل اقت�شادية مث����ل االفتقار اإىل البنية 

التحتية ونق�س الوظائف".
وتخو�����س "كتائ����ب ح����زب الله"، اإح����دى اأكر 
التنظيم����ات املدعوم����ة من اإي����ران، االنتخابات 
ب�ش����كل مبا�ش����ر للم����رة االأوىل، بقائم����ة من 32 
مر�شحا وحثت اأن�شارها على الت�شويت، وهو 
"ما يبني كيف منت القوة ال�شيا�شية للجماعات 
�شب����ه الع�شكرية منذ اأن لعب����ت دورا رئي�شا يف 

القتال �شد تنظيم "داع�س" يف عام 2014".
وقالت وكالة رويرز اإن االنتخابات الرملانية 
�شهدت "اأق����ل ن�شبة م�شاركة" من الناخبني منذ 
ع����ام 2003. واأبل����غ م�ش����وؤوالن يف املفو�شية 
روي����رز اأن اإقب����ال الناخب����ني املوؤهل����ني عل����ى 
بحل����ول  املئ����ة  يف   19 بل����غ  الب����اد  م�شت����وى 
منت�ش����ف النهار، مقارن����ة بن�شبة اإقب����ال بلغت 
44.5 باملئ����ة يف االنتخاب����ات االأخ����رية الت����ي 

جرت يف 2018. 
وم����ن جهته����ا، دع����ت املفو�شي����ة يف بي����ان اإىل 
انتظ����ار النتائ����ج املعلن����ة منها ح�ش����را "كونها 
العملي����ة  ع����ن  والدقي����ق"  احلقيق����ي  املع����ر 
االنتخابي����ة، وقالت اإن "كل م����ا ي�شاع عن فوز 
مر�ش����ح اأو كتلة حاليا غري دقيق ويجب انتظار 

النتائج املعلنة من قبل املفو�شية ح�شرا".

تقري��ر: النتخاب��ات العراقية قد تحدد م�س��تقبل التواجد الع�س��كري الأميركي

ميدل اي�ست: "المحبطون".. ال�سريحة الأكبر خارج النتخابات العراقية 

 بغداد / املدى

امل�شتقل���ة  العلي���ا  املفو�شي���ة  با�ش���م  املتحدث���ة  اأك���دت 
لانتخاب���ات، جمان���ة الغ���اي، ان عدد ال�ش���كاوى التي 
مت تقدميه���ا خال عمليتي االقراع اخلا�س والعام يف 
انتخاب���ات جمل�س الن���واب بلغت 74 �شك���وى، م�شرية 
اىل اأن���ه ملجل����س املفو�ش���ني �شلطة ح�شري���ة للبت فيها 

وفر�س عقوبات خمتلفة ب�شاأنها.
 وقال���ت الغاي اأم����س، اإن "عدد ال�ش���كاوى املقدمة يف 
االقراع العام واخلا�س بلغ���ت 74"، م�شيفة ان "مدة 

تقدمي ال�شكاوي حول االقراع العام تنتهي اليوم".
وياأت���ي ت�شري���ح الغ���اي قبي���ل �شاع���ات م���ن اإع���ان 

املفو�شية لنتائج االنتخابات العراقية.
واأو�شحت الغاي انه "يحق للناخب واملر�شح ووكيل 
احل���زب او التحال���ف تق���دمي ال�شك���وى، وتقدميها اىل 
املكتب الوطني او هيئة االنتخابات يف اإقليم كرد�شتان 
ومراك���ز  املحافظ���ات  يف  املفو�شي���ة  مكت���ب  اىل  او 

الت�شجيل واالقراع".
املتحّدثة با�شم املفو�شية ا�شارت اىل عّدة �شروط يجب 
ان تتوف���ر يف ال�شك���وى ابرزه���ا، ان تك���ون ال�شك���وى 
املقدم���ة مكتوب���ة، وموقعة من مقدمه���ا، وتت�شمن ا�شم 
الازم���ة  واملعلوم���ات  وعنوان���ه  وتوقيع���ه  امل�شتك���ي 
لات�شال به، وان يكون امل�شتكي من �شهد الواقعة وذلك 
بتاأييد من مدير املحط���ة او من�شق املركز يوم االقراع 
على اأ�شل ال�شكوى، وللمجل�س �شلطة تقديرية يف حال 
ورود ال�شكوى خالية من تاأييد مدير املركز او املن�شق، 
عل���ى حد قول الغاي.  وتابعت: "من ال�شروري اإرفاق 
ا�ش���م ومعلوم���ات امل�شك���و من���ه اإن وج���دت، اىل جانب 
الو�شف املف�شل للمخالفة مبا فيه التاريخ، والتوقيت، 
وامل���كان، والظ���روف املحيط���ة باحلادث���ة"، موؤكدة انه 

"عل���ى مدير املحطة او من�شق املركز كتابة ماحظات 
م�شم���ون ال�شك���وى يف املكان املخ�ش����س يف ا�شتمارة 

ال�شكوى اذا رغب امل�شتكي بذلك".
 واأ�ش���ارت الغ���اي اىل املراح���ل الت���ي مي���ر به���ا تقدمي 
ال�شك���وى بدءًا م���ن اال�شتام والت�شجي���ل، و�شواًل اىل 
االإر�ش���ال، الفت���ة اىل ان ال�شكوى "يج���ب ان تر�شل من 

مكتب املحافظة اىل املكتب الوطني خال 24 �شاعة".
 وذك���رت املتحدث���ة با�ش���م مفو�شي���ة االنتخاب���ات ان���ه 
"توج���د اأربع فرق للتحقيق���ات والتو�شيات، كل فرقة 
ت�ش���م جمموع���ة م���ن املحققني تت���وىل التحقي���ق ورفع 
التو�شي���ات، ويتخذ القرار من قب���ل جمل�س املفو�شني 
)ح�ش���رًا(، وين�شر القرار خال ثاثة اأيام من �شدوره، 
بالطريق���ة الت���ي يراه���ا املجل����س منا�شب���ة، وباللغتني 
العربي���ة والكردية".  واأردفت: "ميك���ن الطعن بالقرار 
امام الهيئة الق�شائي���ة لانتخابات خال ثاثة ايام من 
الي���وم التايل لن�ش���ر القرار".  وفيم���ا يخ�س العقوبات 
واالإجراءات التي �شتتخذها املفو�شية جتاه ال�شكاوى 
واملخالف���ات، اأو�شح���ت الغ���اي اأن ملجل����س املفو�شني 
فر����س العقوبات والغرام���ات املالية وفر����س عقوبات 
ان�شباطي���ة يف ح���ال تعل���ق ال�شك���وى باأح���د موظف���ي 
املفو�شية وثبوت تق�شريه، الطلب من الوزارات اتخاذ 
االج���راءات القانونية الازمة يف ح���ال كانت ال�شكوى 
تخ����س اأح���د منت�شبيه���ا، كذل���ك ا�شتدع���اء امل�شتكي او 

امل�شكو منه او �شهود اذا تطلب االأمر ذلك. 
 واأي�ش���ًا، حتري���ك الدع���وى اجلزائي���ة اذا كان الفع���ل 
املرتك���ب ينط���وي على عن�ش���ر جزائي، وع���دم التعاقد 
م�شتقب���ًا وحرم���ان م���ن املكاف���اأة املالي���ة للمتعاقدي���ن 
باالأج���ر ليوم واح���د يف مراكز االق���راع، الغاء اعتماد 
وكي���ل حزب او تنظيم �شيا�ش���ي او فريق مراقب، الغاء 
نتائج مر�شح او حزب �شيا�شي او حرمانه من الر�شيح 
يف االنتخابات املقبلة لدورة واحدة، او الغاء امل�شادقة 
عل���ى التحالف ال�شيا�شي او احل���زب او املر�شح واعادة 
افتق���ار  ح���ال  ذل���ك، ويف  االم���ر  تطل���ب  اذا  التحقي���ق 
ال�شك���وى لل�ش���روط ال�شكلي���ة او املو�شوعي���ة او ع���دم 

�شحتها فلمجل�س املفو�شني رد ال�شكوى.
 واالأحد )10 ت�شري���ن االأول 2021(، توّجه العراقيون 
اىل مراك���ز الت�شويت، ل���اإدالء باأ�شواتهم يف االقراع 
الع���اّم، النتخ���اب نواب ال���دورة اخلام�ش���ة يف الرملان 
العراق���ي.  وفتح���ت مراك���ز االقراع ابوابه���ا يف متام 
ال�شاع���ة ال�شابع���ة م���ن �شب���اح الي���وم اأم���ام الناخبني، 

وا�شتمر الت�شويت اىل غاية ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء.
 املفو�شي���ة العلي���ا لانتخابات اأكدت يف وق���ت �شابق، 
اأّنها �شُتعل���ن النتائج االأّولية للت�شوي���ت بعد 24 �شاعة 

من انتهائه.

المتحدثة با�سم مفو�سية النتخابات تك�سف 
عدد ال�سكاوي المقدمة على عملية القتراع 

وتلّوح بعقوبات مختلفة



 بغداد/ متيم احل�سن

وب�ش���كل مبكر احتفلت اغل���ب القوى كما 
غرار ماحدث يف الت�شويت اخلا�ص، بعد 
وقت ق�شري من اإغ���اق مراكز الت�شويت 

يف م�شاء الأحد.
و�ش���كك مراقبون بالن�شبة الولية حلجم 
امل�شاركني يف الت�شويت، خ�شو�شا وان 
املفو�شي���ة اعتمدت بتحدي���د الن�شبة على 
ع���دد الذي���ن ميلك���ون بطاق���ات الناخب، 
وهذا اجراء يعتمد لأول مرة منذ 2005.

وو�ش���ف اغلب زعماء الق���وى ال�شيا�شية 
الق���راع ب�"الناج���ح"، فيما اك���د رئي�ص 
ال���وزراء م�شطف���ى الكاظمي بان���ه اوفى 

بوعده يف اإجراء انتخابات مبكرة.
وهذه هي النتخابات الوىل منذ 2005 
لير�ش���ح فيه���ا رئي����ص ال���وزراء، حي���ث 
�شيبقى الكاظمي يف ادارة احلكومة حتى 

نهاية العام تقريبا.

بعد اإعالن النتائج
يوؤك���د �شليم هم���زة وهو ع�ش���و باللجنة 
القانوني���ة يف جمل�ص النواب املنحل، ان 
اجراءات اعان ا�شماء الفائزين والطعن 

والت�شديق النهائي �شياأخذ قرابة �شهر.
وكان���ت املفو�شي���ة قد وع���دت قبل اجراء 
يف  الفائزي���ن  اأ�شم���اء  ب���اأن  الق���راع 
النتخابات الربملانية اخلام�شة، �شت�شدر 

بعد 24 �شاعة من اإغاق ال�شناديق.
ويق���ول هم���زة يف ات�ش���ال م���ع )املدى(: 
ولي�شت  النهائي���ة  النتائ���ج  ظهور  "بع���د 
ب���اب  فت���ح  املفو�شي���ة  �شتعل���ن  الولي���ة 
ي�شتغ���رق  ق���د  اأم���ر  وه���و  الطع���ون، 

اأ�شبوعني".
وبع���د ذل���ك ي�ش���ري النائ���ب ال�شاب���ق اىل 
انه "بع���د انته���اء الطعون �شيك���ون امام 
حل���ني  ا�شبوع���ان  الحتادي���ة  املحكم���ة 
الت�شدي���ق عل���ى ال�شم���اء النهائي���ة بع���د 

ح�شم الطعون".
لك���ن هن���اك مراقب���ني وخ���رباء بالقانون 
اأ�ش���اروا يف ت�شريح���ات �شابق���ة، اىل ان 
فرة الطعون قد تط���ول وتق�شر بح�شب 

حجم ال�شكوى.
واعلنت مفو�شية النتخابات بعد اغاق 

الح���د،  م�ش���اء  يف  الق���راع  �شنادي���ق 
اأنه���ا تلق���ت 73 �شك���وى حول اإج���راءات 

النتخابات.
ويف 2018 احتاج���ت املحكمة الحتادية 
عل���ى  �شادق���ت  حل���ني  اأ�شه���ر   3 اىل 
النتخابات التي جرت حينها يف ايار من 
ذلك العام، ب�شبب ك���رة الطعون واعادة 

العد والفرز اليدوي.
ويتاب���ع هم���زة: "بع���د ذك �شيك���ون امام 
رئي�ص اجلمهورية برهم �شالح ا�شبوعان 

لدعوة الربملان اجلديد اىل النعقاد".
وتن����ص امل���ادة 73 م���ن الد�شت���ور رابعًا 
�شم���ن اخت�شا����ص رئي����ص اجلمهوري���ة 

عل���ى: "دع���وة جمل����ص الن���واب املنتخب 
لانعق���اد خ���ال م���دة ل تتج���اوز خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ امل�شادقة على نتائج 

النتخابات...".
وبعد اختي���ار رئي�ص للربملان، حني يقوم 
رئي�ص ال�شن )اكرب الفائزين �شنا( بادارة 
اجلل�شات، يق���وم رئي�ص الربملان بتكليف 
مر�ش���ح الكتل���ة الكرب لت�شكي���ل احلكومة 

خال اأ�شبوعني.
وتن����ص امل���ادة 76/ اأوًل م���ن الد�شت���ور 
عل���ى: "يكلف رئي����ص اجلمهورية مر�شح 
الكتل���ة النيابي���ة الك���ر ع���ددا بت�شكي���ل 
جمل�ص ال���وزراء خال خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ انتخاب رئي�ص اجلمهورية".
وف���ق  اجلمهوري���ة  رئي����ص  وينتخ���ب 
امل���ادة 70/ اول، الت���ي تق���ول: "ينتخب 
جمل����ص النواب من بني املر�شحني رئي�شًا 
للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اع�شائه".

وت�شي���ف املادة نف�شه���ا يف ثانيا: "اذا مل 
يح�ش���ل اي من املر�شحني عل���ى الغلبية 
املطلوب���ة يت���م التناف����ص ب���ني املر�شحني 
احلا�شلني عل���ى اعلى ال�ش���وات ويعلن 
رئي�شًا من يح�شل على اكرية ال�شوات 

يف القراع الثاين".
ام���ا اختي���ار رئي����ص الربمل���ان فيت���م على 
ا�شا����ص  امل���ادة 55 م���ن الد�شت���ور الت���ي 

تن�ص عل���ى: "ينتخب جمل�ص النواب يف 
اول جل�شة له رئي�شًا، ثم نائبًا اأول ونائبًا 
ثاني���ًا بالغلبي���ة املطلق���ة لع���دد اأع�ش���اء 

املجل�ص بالنتخاب ال�شري املبا�شر".
وكان الربمل���ان الخ���ري قد تاأخ���ر يف عقد 
جل�شت���ه حت���ى ايل���ول ب�شب���ب اخلافات 
عل���ى حتديد الكتلة الك���رب، والتي انتهت 
بان�شق���اق فال���ح الفيا����ص، رئي����ص هيئة 

احل�شد.

الكتلة الأكرب
ومل ينه قان���ون النتخابات اجلديد الذي 
�ش���رع عق���ب اأك���رب احتجاج���ات �شهدته���ا 

الباد من���ذ 2003، م�شكل���ة الكتلة الكرب 
الت���ي تعرقل ت�شكي���ل احلكوم���ة منذ عام 

.2010
وم���ا جاء ب���ه قانون النتخاب���ات اجلديد 
ه���و فق���ط م���ا ذك���ره يف امل���ادة 45، التي 
داخ���ل  م���ن  الفائزي���ن  ان�شق���اق  منع���ت 
التحالف���ات او الح���زاب كم���ا ج���رى م���ع 
الفيا�ص، لكنها ت�شمح يف املقابل باندماج 
التحالفات والحزاب م���ع بع�شها وكذلك 

الفائزين الفرديني.
وتن����ص امل���ادة على: "ل يح���ق لأي نائب 
اأو ح���زب اأو كتل���ة م�شجل���ة �شم���ن قائمة 
مفتوح���ة فائ���زة بالنتخاب���ات النتق���ال 

اىل ائت���اف اأو ح���زب اأو كتل���ة اأو قائم���ة 
اأخ���رى اإل بع���د ت�شكي���ل احلكوم���ة، دون 
اأن يخ���ل ذل���ك بحق القوائ���م املفتوحة اأو 
املنفردة امل�شجل���ة قبل اإجراء النتخابات 
من الئتاف مع قوائم اأخرى بعد اإجراء 

النتخابات".
وكان���ت قائم���ة الن�ش���ر بزعام���ة رئي����ص 
ق���د  العب���ادي  حي���در  ال�شاب���ق  ال���وزراء 
ه���ادي  بزعام���ة  الفت���ح  م���ع  تنازع���ت 
العام���ري لإع���ان الكتلة الك���رب، قبل ان 
ينتق���ل الفيا����ص من الن�ش���ر اىل الأخرى 
ويعلن���ون م���ع �شائ���رون التابع���ة ملقتدى 

ال�شدر ت�شكيل الكتلة الكرب.
ويف النتخاب���ات الخ���رية وعل���ى الرغم 
م���ن انه���ا ج���رت يف اي���ار 2018، اإل ان 
احلكوم���ة اجلديدة حينه���ا برئا�شة عادل 
الد�شتوري���ة  اليم���ني  اأدت  امله���دي  عب���د 

اواخر ت�شرين الول من نف�ص العام.

ن�سبة امل�ساركة
واث���ارت يف املقابل الن�شب���ة الولية التي 
اعلنته���ا املفو�شي���ة ع���ن حج���م امل�شاركة 
بالق���راع الذي جرى يوم الحد، والذي 

و�شل اىل %41.
من���ذ  الأق���ل  ه���ي  الن�شب���ة  ه���ذه  وتع���د 
انتخاب���ات 2005 الت���ي �شه���دت م�شاركة 
12 ملي���ون من اأ�شل 17 ملي���ون، بن�شبة 

تعادل 70.5%، وهي العلى.
انتخاب���ات  تراجع���ت اىل 62.4 يف  ث���م 
يف  ثاني���ة  م���رة  وتراجع���ت   ،2010
2014، حي���ث كان���ت الن�شب���ة 60%، ويف 
النتخابات ماقبل الخرية كانت %44.5.

وانتق���د ع���ادل الام���ي وه���و خب���ري يف 
ن�شب���ة  اعتم���اد  النتخاب���ات  �ش���وؤون 
الت�شويت على اأ�شا�ص من ميتلك بطاقات 

انتخابية.
وقال الامي يف �شفحته على "في�شبوك": 
"اعلنت املفو�شية ن�شبة امل�شاركة كالتايل 
 /  100/  ٩07777٩ امل�شوت���ني  ع���دد 
تق�شي���م عدد الناخبني يف �شجل الناخبني 

22116368= ن�شبة امل�شاركة %41".
لكن���ه اأ�ش���اف: "ال�شحي���ح ه���و تق�شي���م 
املوؤهل���ني  الناخب���ني  جمم���وع   /

26642085= ن�شبة امل�شاركة %34".
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ن�سبة الم�ساركة في 
النتخابات تثير الجدل 41 
اأم 34 %؟

حكومة جديدة في نهاية �لعام �لحالي �أو مطلع 2022 
و�لخ�شية من تعثر �إعالن �لكتلة �لأكبر

سياسة

 ترجمة / حامد اأحمد

الع����راق  انتخاب����ات  �شه����دت 
الربملاني����ة تدنيا بع����دد امل�شاركني 
يف الت�شوي����ت م����ن الذي����ن قرروا 
مقاطعته����ا مما قد ي����وؤدي ذلك اىل 
تعزي����ز ق����وة نظ����ام �شيا�ش����ي ق����د 

خذلهم اأ�شا.
العلي����ا  املفو�شي����ة  وقال����ت 
الذي����ن  ن�شب����ة  ان  لانتخاب����ات 
باأ�شواته����م يف �شنادي����ق  اأدل����وا 
ال�شاد�ش����ة  النتخاب����ات  اق����راع 
الت����ي تق����ام يف الب����اد من����ذ ع����ام 
فق����ط، وه����ي  كان����ت %41   2003
الأدن����ى منذ النتخاب����ات ال�شابقة 
لع����ام 2018 الت����ي �شجل����ت ن�شبة 
م�شاركة بح����دود 44%. وا�شتنادا 
للموؤ�ش�شة الدولية لر�شد الأنظمة 
النتخابي����ة يف العامل ف����ان معدل 
امل�شاركة يف النتخابات ال�شابقة 
للعراق كانت تراوح ما بني %65 
واأك����ر. وحت����ى ان����ه كان����ت هناك 
خم����اوف قب����ل ذل����ك م����ن ان معدل 
امل�شارك����ة ق����د ل يتع����دى 25% مع 
ي�شكل����ون  حمب����ط  �شب����اب  بق����اء 
الن�شب����ة الأعلى من نفو�����ص البلد 
و�شرائح وا�شعة من ابناء الطبقة 
الو�شطى من املجتمع جال�شني يف 

بيوتهم.
ب����ني  �شائ����د  �شع����ور  هن����اك  كان 
النا�����ص قبي����ل النتخاب����ات يفي����د 
ب����ان الت�شوي����ت لطبق����ة �شيا�شية 
متهمة بع����دم تقدميها اية خدمات 
حلماي����ة  �ش����يء  اأي  او  اأ�شا�شي����ة 
مواطن����ي البل����د �شوف ل����ن يحقق 

اأي تغيري للو�شع الراهن.
الدع����وة  اأ�شب����اب  م����ن  وكان 
لنتخاب����ات مبكرة هو ال�شتجابة 
ملطال����ب احتجاج����ات عام����ة �ش����د 
ت�شري����ن  يف  انطلق����ت  احلكوم����ة 
م����ا  �شحيته����ا  راح   201٩ الأول 
ليق����ل ع����ن 600 �شخ�����ص قتل����وا 
بر�شا�����ص ح����ي وقناب����ل م�شيل����ة 

للدم����وع اأطلق����ت م����ن قب����ل قوات 
يف  م�شلح����ة  وجمامي����ع  امني����ة 
ذل����ك  ومن����ذ  لإيقافه����م.  حماول����ة 
احل����ني ف����ر العديد م����ن النا�شطني 
تعر�����ص  م����ع  املنف����ى  لبل����دان يف 
للقت����ل  منه����م  اآخري����ن  ع�ش����رات 

وحماولت اغتيال داخل البلد.
ن�شب����ة  انخفا�����ص  حال����ة  ب����دت 
الت�شويت كاأنها انعكا�ص لنعدام 
الثق����ة يف النظ����ام الدميوقراط����ي 
الغ����زو  للبل����د بع����د  ال����ذي ادخ����ل 
الأمريك����ي ع����ام 2003. التناف�ص 
الربمل����ان  مقاع����د  نف����وذ  عل����ى 
كت����ل  ب����ني  مقع����دا   32٩ البالغ����ة 
�شيا�شي����ة ينح�ش����ر تاأثريه����ا على 
انتخ����اب رئي�����ص ال����وزراء ال����ذي 
هو م����ن ح�ش����ة ال�شيع����ة ورئي�ص 
اجلمهوري����ة الذي هو م����ن ح�شة 
الك����رد وكذلك رئي�����ص الربملان من 

ح�شة ال�شنة.
م����ن املتوق����ع ان ت�شتغ����رق عملية 
ه����ذه  عل����ى  والتف����اق  التناف�����ص 
املنا�شب ع����دة اأ�شهر، وهي عملية 
يتم التفاق خالها بني الكتل على 

توزيع الوزارات فيما بينهم.
منذر من�شور، احد اأهايل بغداد، 
قال "النتخابات هي جمرد غ�شاء 
رقيق م����ن الدميوقراطي����ة، ولكن 
كل م����ا يح����دث بع����د ذل����ك لي�ص له 

�شلة بالدميوقراطية".
فنان����ة  عام����ا،   22 ح�ش����ني  من����ى 
انه����ا  قال����ت  �شينمائي����ة،  جتمي����ل 
لع����دم  النتخاب����ات  قاطع����ت 
�شعوره����ا ببيئ����ة اآمنة م����ع وجود 

�شاح منفلت يف كل مكان.
وم�ش����ت بقوله����ا "ح�ش����ب راأي����ي 
لي�ص من ال�شه����ل اإقامة انتخابات 
الظ����روف  �شم����ن  عادل����ة  ح����رة 
عاق����ات  بروفي�ش����ور  احلالي����ة". 
دولي����ة، توب����ي دودج، م����ن كلي����ة 
لندن للعلوم القت�شادية واملتابع 
لل�ش����وؤون العراقي����ة، يقول "متت 
اإقام����ة ه����ذه النتخاب����ات مبك����را 
لتلبية اأح����د مطالب الحتجاجات 
خ����ال  رافقته����ا  وق����د  ال�شعبي����ة. 
حم����اولت  الدعائي����ة  احلم����ات 
اغتيال م�شتهدفة لنف�ص النا�شطني 

الذين دعوا لهذه النتخابات".

دودج  الربوفي�ش����ور  وي�شي����ف 
بقوله "يف هذه الظروف �شتكون 
احلكومة اجلديدة غري قادرة على 
اإيجاد حلول مل�شاكل الباد املزمنة 
الت����ي تواجهه����ا عل����ى ال�شعيدين 
واذا  والقت�ش����ادي.  ال�شيا�ش����ي 
يح����اول املجتمع ال����دويل اعتبار 
ه����ذه النتخاب����ات مبثاب����ة جناح 
فان����ه يتجاهل العن����ف الذي رافق 
والرف�����ص  النتخابي����ة  احلمل����ة 
م����ن  معزول����ة  �شب����اب  لطبق����ة 

امل�شاركة".
مت  ا�شتطاعي����ة  درا�ش����ة  ويف 
اعدادها قب����ل النتخابات من قبل 
الباحثني رين����اد من�شور وحيدر 
ال�شاكري املتخ�ش�شني يف ال�شاأن 
العراقي من معه����د جاثام هوا�ص 
للبحوث، كتبا فيها: "النتخابات 
ال�شيا�ش����ي  للف�ش����اد  مث����ال  ه����ي 
امل�شت�ش����ري يف العراق منذ العام 
2003. ويف بغ����داد ف����ان اجل����دل 
والتناف�����ص على ت�شكيل احلكومة 
ق����د بداأ قبل ا�شهر رغ����م انه مل يتم 
و�ش����ع اأي �ش����وت يف �شنادي����ق 

القراع".
اقب����ال النا�ص عل����ى الت�شويت يف 
مدينة املو�ش����ل كان �شعيفا جدا، 
الكثري من اأبن����اء حمافظة نينوى 
ومركز مدينتها املو�شل ي�شعرون 
ب����ان احلكوم����ة املركزي����ة ترك����ت 
املدين����ة لتعيد بن����اء نف�شها بعد ان 
حل����ق بها دم����ار كبري خ����ال فرة 

احلرب لطرد تنظيم داع�ص منها.
وداد اأحم����د )27 عاما(، من اأهايل 
املو�شل التي رجعت للمدينة بعد 
حتريره����ا، تق����ول "فك����رت كثريا 
ولك����ن  الت�شوي����ت،  بخ�شو�����ص 
ق����ررت ان ل افع����ل ذل����ك. اأح����اول 
ل  ولك����ن  بالنتخاب����ات  اأث����ق  ان 
اأ�شتطي����ع، لن النتخاب����ات غالبا 
م����ا تعمل على تعزي����ز قوة الطبقة 

احلاكمة".
�شال����ح اأب����و عل����ي، متط����وع لدى 
املفو�شي����ة العليا لانتخابات عند 
احد مراكز القراع يف املو�شل، 
قال ملوقع ذي نا�شنال "اذا مل ياأت 
النا�����ص للت�شوي����ت فه����ذا حقه����م، 
�ش����رورة  عل����ى  نحثه����م  ولكنن����ا 

املجيء للت�شويت".
وبينم����ا بق����ي الكث����ري م����ن اأهايل 
املو�ش����ل يف البي����ت، ف����ان الذي����ن 
خرج����وا للت�شوي����ت قال����وا باأنهم 
الوج����وه  يف  ثقته����م  ي�شع����ون 

اجلديدة من املر�شحني.
ناطق �شعيد )45 عاما(، قال وهو 
يغ����ادر اأح����د مراكز الق����راع يف 
اجلان����ب الغرب����ي م����ن املدينة مع 
"العائلة باأكملها �شوتت،  زوجته 
ونحن جميعن����ا �شوتنا ملر�شحني 

جدد م�شتقلني".
واأ�ش����اف �شعيد بقول����ه "يجب ان 
يك����ون هن����اك تغيري. نحت����اج اىل 
وج����وه جدي����دة ودم����اء جدي����دة. 
مم����ن  ا�شخا�����ص  اىل  نحت����اج 
ي�شتطيع����ون �شم����ان فر�����ص عمل 

لنا".
 عن الغارديان

�لغارديان: ف�شاد �لطبقة �ل�شيا�شية ور�ء تدني ن�شبة �لم�شاركة في �لت�شويت

 متابعة/املدى

يرتقب العراق، النتائج النهائية 
لنتخابات ت�سريعية مبكرة، �سهدت 

تدنيا تاريخيا يف ن�سبة م�ساركة 
الناخبني الغا�سبني من الف�ساد املزمن 

واخلدمات العامة املرتدية ومن النظام 
ال�سيا�سي الذي يعتربونه غري قادر 

على حت�سني ظروف حياتهم، ون�سبة 
امل�ساركة هذه تهدد �سرعية احلكومة 

والدولة والنظام باأكمله.

وخ����ال اللي����ل، احتف����ل اأن�ش����ار مر�شح����ني يف بغداد 
والنا�شري����ة بالخ�����ص بفوزهم، فيما رّح����ب اآخرون 
التوا�ش����ل  مواق����ع  عل����ى  ك����ربى  اأح����زاب  بنتائ����ج 

الجتماعي.
ومل ت�ش����در بع����د النتائ����ج الر�شمية الت����ي يفر�ص اأن 

تعلن عنها املفو�شية العليا لانتخابات.
ودع����ي نح����و 25 ملي����ون �شخ�����ص يح����ق لنتخ����اب 
ممثليه����م من ب����ني اأكر من 3200 مر�ش����ح. لكن ن�شبة 
امل�شارك����ة الأولي����ة بلغ����ت نح����و 41% وفق م����ا اأعلنت 
املفو�شي����ة العليا لانتخابات �شباح الثنني، م�شتندًة 

اإىل نتائج ٩4% من مراكز القراع.
ومتّث����ل ه����ذه الن�شب����ة مقاطع����ة قيا�شي����ة يف خام�����ص 
انتخاب����ات ي�شهده����ا العراق منذ �شق����وط نظام �شدام 

ح�شني عام 2003.
امل�شارك����ة  ن�شب����ة  تراوح����ت  بغ����داد،  العا�شم����ة  ويف 
ب����ني 31 و34 يف املئ����ة وف����ق املفو�شي����ة. ويف مراكز 
القراع الت����ي زارتها و�شائل الع����ام يف العا�شمة، 

كان ح�شور الناخبني �شعيفًا.
يذك����ر ان����ه يف الع����ام 2018، بلغ����ت ن�شب����ة امل�شارك����ة 
44،52%، وفق الأرقام الر�شمية، وهي ن�شبة اعتربها 

البع�ص م�شخمة حينذاك.
ومت����ت الدع����وة لنتخاب����ات ه����ذا العام قب����ل موعدها 
الأ�شا�ش����ي يف الع����ام 2022، به����دف تهدئ����ة غ�ش����ب 

ال�ش����ارع بع����د النتفا�ش����ة ال�شعبية الت����ي اندلعت يف 
خري����ف الع����ام 201٩ �شد الف�ش����اد وتراجع اخلدمات 
العامة والتدهور القت�ش����ادي يف بلد غني بالروات 
النفطية. لك����ن النتفا�شة قوبلت بقم����ع دموي، اأ�شفر 
عن مقتل نحو 600 �شخ�ص واإ�شابة اأكر من 30 األفًا 
بج����روح، وتلته حمل����ة اغتيالت وحم����اولت اغتيال 

وخطف لنا�شطني.
ويو�ش����ح املحلل ال�شيا�شي يف مركز "ذي �شنت�شوري 
فاوندي�شن" �شجاد جياد اأن "ن�شبة امل�شاركة ال�شئيلة 
كانت متوقعة... ثمة ل مبالة وا�شحة عند النا�ص، ل 
يعتقدون اأن النتخابات �شتنتج تغيريًا ول يتوقعون 
حت�شن����ًا يف اأداء احلكوم����ة اأو يف م�شت����وى اخلدمات 
العام����ة". وي�ش����ري اإىل اأن الن�شبة ال�شئيل����ة "�شت�شع 
�شرعي����ة رئي�����ص الوزراء املقبل حم����ط ت�شاوؤلت، لكن 

اأي�شًا �شرعية احلكومة والدولة والنظام باأكمله".
ويتوقع خ����رباء اأن حتافظ الكت����ل ال�شيا�شية الكربى 
عل����ى هيمنته����ا عل����ى امل�شه����د ال�شيا�ش����ي، بع����د ه����ذه 
النتخابات التي اختار نا�شطون واأحزاب منبثقة عن 
التظاهرات مقاطعتها معتربي����ن اأنها جتري يف مناخ 
غ����ري دميوقراط����ي. وبذلك، �شيبقى الربمل����ان العراقي 

مق�شمًا ومن دون اأغلبية وا�شحة.
ويع����د التي����ار ال�شدري ال����ذي ميلك الكتل����ة الأكرب يف 
الربملان احلايل، الأوفر حظ����ا يف الفوز جمددا باأكرب 
كتل����ة. ويطمح زعيمه مقتدى ال�ش����در الذي اعترب يف 
تغري����دة "النتخاب����ات ناجح����ة"، اإىل حتقي����ق نتائج 

تتيح له التفّرد باختيار رئي�ص للحكومة.
وق����ال بعيد انته����اء الت�شويت "وعدناك����م بانتخابات 

مبكرة واأوفينا... وها هي متر علينا بنجاح".
ويبق����ى امل�شهد ال�شيا�ش����ي يف الع����راق منق�شمًا ب�شاأن 
العدي����د م����ن امللف����ات، انطاق����ا م����ن وج����ود الق����وات 
الأمريكي����ة يف الب����اد و�ش����ول اإىل النف����وذ املتزاي����د 
للج����ارة اإيران. ولذا، ل بد لكاف����ة التكتات ال�شيا�شية 
من التفاق عل����ى ا�شم رئي�ص للحكوم����ة يحظى اأي�شًا 
مببارك����ة �شمنية من طه����ران ووا�شنط����ن، �شاحبتي 
النف����وذ يف الع����راق، لكن ذلك قد يتطل����ب وقتًا طويًا، 
ما ق����د يوؤخر التفاق على ا�شم لرئي�����ص وزراء جديد، 
علما باأن العرف يقت�شي باأن تتوىل املن�شب �شخ�شية 

�شيعية.

 فران�س بر�س

 مقاطعة غير م�شبوقة لالنتخابات 
تهدد �شرعية �لنظام

يرج��ح ان تب��داأ احلكوم��ة اجلدي��دة اعمالها نهاي��ة العام احل��ايل او بداي��ة 2022 على اقل تقدي��ر اذا ماحدث 
اعرتا���س كبري على نتائ��ج النتخابات وتعث�رت الكت��ل يف اختيار الكتلة الكرب. ومل يل��غ قانون النتخابات 
الخ��ري، رغم اعرتا�س��ات ال�سارع واحتجاج��ات ت�سرين، ق�سية الكتل��ة الكرب، لكنه منع فق��ط الن�سقاقات 

داخل القوى الفائزة حتى ت�سكيل احلكومة.
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 خا�ص/ املدى

ت�ستعد وزارة الرتبية اىل 
عام درا�سي جديد خمتلف 

عن العامني املا�سيني، اإذ اكدت 
على ان يكون الدوام ح�سوريا 

خالل العام اجلديد الذي 
�سيبداأ بعد اأيام قليلة.

فيما بينت ان هناك مباحثات 
مع اللجنة العليا لل�سحة 

وال�سالمة لتقييم املوقف 
الوبائي والتلقيحي التخاذ 

جميع القرارات املتعلقة 
بالدوام احل�سوري.

وقال املتحدث با�ش���م وزارة الرتبية حيدر 
ف���اروق، يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "العديد 
من الآليات اخلا�ش���ة بالدوام احل�شوري 
الأ�شب���وع  خ���الل  �شت�ش���در  للمدار����س 

املقبل".
واأ�ش���اف، ان "اأك���ر م���ن 8 اآلف مدر�ش���ة 
كان���ت م�شغول���ة كمراك���ز انتخابي���ة خالل 
الأي���ام املا�شية"، لفت���ا اىل اأن "اخلمي�س 
املقب���ل �شتك���ون هن���اك امتحان���ات ال���دور 
الثاين لل�شف الثال���ث املتو�شط و�شتكون 

اغلب املدار�س م�شغولة".
واأ�ش���ار فاروق اىل ان "ال���وزارة �شت�شتلم 
املدار����س م���ن قب���ل اجله���ات امل�شرفة على 
لغر����س  الثالث���اء،  الي���وم  النتخاب���ات، 

تهيئته���ا لالمتحان���ات وللع���ام الدرا�ش���ي 
اجلديد".

ولف���ت املتح���دث با�ش���م ال���وزارة اىل، ان 
"هناك مباحثات مع اللجنة العليا لل�شحة 
وال�شالمة كونها �شري���ك باتخاذ القرارات 
اخلا�ش���ة بال���دوام احل�ش���وري، وتقيي���م 

املوقف الوبائي واللقاحي".
توجيه���ا  "هن���اك  ان  ف���اروق،  وتاب���ع 
حكوميا بتطعيم جميع الكوادر الدرا�شية 
باللقاح���ات امل�ش���ادة لفايرو����س كورونا، 
واح�ش���ار فح����س pcr، للتاأك���د م���ن عدم 

وجود الفايرو�س".
واأكد ف���اروق اأن "التعليم احل�شوري مهم 
جدا كونه من داخل ال�شف ويعطي روحًا 
وان�شاني���ة م���ن املعل���م و�شخ�شي���ة وبنية 
ج�شدية، ف�شاًل عن التعارف بني الطلبة".

واختتم املتحدث الر�شمي، حديثه بالقول 
اإن "الكثري من الأطفال عانوا خالل عامني 
من مر�س التوحد واأمرا�س اخرى نتيجة 
اجللو����س يف املنزل، لذل���ك ا�شبح الدوام 

احل�شوري �شروريًا".
ويف وق���ت �شابق، اأك���دت وزارة الرتبية، 
على �ش���رورة ا�شتعادة احلي���اة الطبيعية 

للمدار�س عرب الدوام احل�شوري.
وذك���رت الوزارة يف بي���ان تلقته )املدى(، 
اإنه���ا "جت���دد موقفه���ا الرام���ي ب�ش���رورة 
ا�شتعادة احلي���اة الطبيعية للمدار�س عرب 
ال���دوام احل�شوري مع ت�شديد الجراءات 
الوقائي���ة خالل الع���ام الدرا�ش���ي املقبل"، 
موؤك���دة ان "اجلمي���ع ب���ات ُي���درك ان هذا 

الوباء اقل خطرًا من انت�شار اجلهل".
ع�شو جلنة الرتبية النيابية ال�شابقة رعد 
املك�شو�ش���ي توق���ع، بدء الع���ام الدرا�شي 

اجلديد يف ال�20 من ال�شهر احلايل.
"تكثي���ف  اىل  املك�شو�ش���ي  وا�ش���ار  

الجتماع���ات مع هيئ���ة ال���راأي يف وزارة 
الرتبي���ة لدرا�شة واق���ع ال�شن���ة الدرا�شية 
للطلب���ة والتالميذ وال���دوام الذي �شيكون 
ح�شوري���ا بن�شبة 100% وجلميع املراحل 

الدرا�شية".
واو�ش���ح املك�شو�ش���ي اأن "القرارات يف 
م���ا يخ����س الع���ام الدرا�ش���ي توؤخ���ذ تبعا 
لتو�شيات خلية الزمة ال�شحية"، م�شريا 
ان  "التعلي���م احل�ش���وري ممك���ن  ان  اىل 
متما�شي���ا  ليك���ون  اللك���رتوين  يرافق���ه 
للبل���د  الوبائ���ي  الو�ش���ع  متغ���ريات  م���ع 

م�شتقبال".
وكيل وزارة الرتبية، فالح القي�شي بني اأن 
"العام الدرا�شي املقبل �شيكون ح�شوريًا 
وامل���الكات  العوائ���ل  معن���ا  تفاعل���ت  اذا 
الرتبوية من خالل اخذ اللقاحات"، مبينًا 
اأن "الوزارة م�شتعدة لبدء العام الدرا�شي 
ح�شوري���ا". واأفاد القي�شي ب���اأن "جمل�س 
الوزراء وجه باأخذ التطعيم و�شوف تتخذ 
الوزارة الجراءات القانونية ملالكاتها يف 
حال ع���دم اخذ التطعيم"، م�ش���ريًا اإىل اأنه 
"ل ميكن تهديد املالكات بقطع الراتب لأن 
مالكاتنا الرتبوية مثقفة وتعرف خطورة 
باعط���اء  ال���وزارة  وب���داأت  الفايرو����س 
اللقاحات يف مقرها بالوزارة ومديرياتها 

الرتبوية".
و�شه���د العام الدرا�شي خالل �شنتني تعرًا 
وا�شتكم���ال  ال���دوام  انتظ���ام  يف  كب���ريًا 
املف���ردات املنهجية بعد تزامن انطالقه مع 
ان���دلع تظاهرات ت�شري���ن 2019، اعقبها 
اأجه���زت  الت���ي  تف�ش���ي جائح���ة كورون���ا 
عل���ى تعطي���ل الدرا�ش���ة املتع���رة ب�ش���كل 
نهائ���ي ور�شم���ي بعد نح���و 3 اأ�شه���ر على 
املدار�س التي فتح���ت اأبوابها اأمام الطلبة 

والتالميذ. 

"ح�ض��وري" درا�ض��ي  لع��ام  ت�ضتع��د  الرتبي��ة  لعام��ن..  تع��رِه  بع��د 

 املدى/ �سيف عبداهلل

حددت وزارة التخطيط، �شروط حتويل جن�س 
الأرا�ش����ي الزراعية اإىل �شكني����ة، وفيما اأ�شارت 
الربمل����ان،  اإدراج  ي����زال يف  ل  القان����ون  اأن  اإىل 
"م����ولت"  بن����اء  ع����ن  الزراع����ة  وزارة  ك�شف����ت 

جتارية على اأرا�س زراعية.

القانون قيد االنتظار
املتح����دث با�ش����م وزارة التخطيط عب����د الزهرة 

اإن  ق����ال  )امل����دى(،  ل�����  حدي����ث  ويف  الهن����داوي 
فرتة  خالل  قدمت����ه  قانون  بانتظ����ار  "ال����وزارة 
�شابق����ة اإىل جمل�����س الن����واب لت�شوي����ة ال�شك����ن 

الع�شوائي وال�شكن يف الرا�شي الزراعية".
واأ�ش����اف الهن����داوي، اأن "القانون مل مي�ِس يف 
الدورة ال�شابقة وبق����ي معلقا يف ادراج جمل�س 

النواب اإىل غاية الآن".
�شواب����ط  "وج����ود  عل����ى  الهن����داوي،  و�ش����دد 
الأرا�ش����ي  وحم����ددات حتك����م حتوي����ل جن�����س 
الزراعي����ة اإىل �شكني����ة ولي�����س ب�ش����ورة عبثي����ة 

او فو�شوي����ة"، مبينًا اأن "�ش����روط حتويل هذه 
ع����دم �شالحيته����ا  ه����ي  اإىل �شكني����ة  الأرا�ش����ي 
للزراعة ول حت�شل على ح�شتها من مياه الري 

ملدة ل تقل عن 15 عامًا".
وخت����م حديث����ه بالق����ول "يف ح����ال اأن الأر�����س 
خ����ارج هذا الإط����ار وما زالت منتج����ة وحت�شل 
على املياه ف����ان القانون ل ي�شمح بتحويلها اإىل 

جن�س اآخر".

الزراعة �سد حتويل جن�ص االأر�ص

ب����دوره، ق����ال املتح����دث با�ش����م ال����وزارة حمي����د 
الناي����ف ل� )امل����دى(، اإن "وزارة الزراعة �شد اي 
�شغ����ل للم�شاحات اخل�ش����راء كونه����ا مهمة جدًا 
للمواط����ن العراق����ي عل����ى اعتب����ار انه����ا املنطقة 

املنتجة لالوك�شجني النقي".
ودع����ا النايف، اجله����ات املعني����ة، اإىل "احلفاظ 
عل����ى امل�شاحات اخل�شراء"، موؤك����دًا اأن "وزارة 
الزراع����ة لي�ش����ت خمت�ش����ة بتحوي����ل الأرا�ش����ي 
الزراعية اإىل �شكنية اإل باأوامر حكومية عليا".

واأ�ش����اف اأن "الأرا�ش����ي الزراعي����ة داخل املدن 
اإذا اأ�شبح����ت �شكنية فاأن وزارة الزراعة ل مانع 
لديه����ا من حتويلها بقرار حكوم����ي"، موؤكدًا يف 
الوقت نف�شه رف�س "الوزارة جتريف الب�شاتني 

الزراعية والأرا�شي ال�شاحلة للزراعة".
واأ�ش����ار اإىل اأن "من����ح م�شاطح����ات لبناء مولت 
جتاري����ة على اأرا�ِس زراعية يف العا�شمة بغداد 
خطاأ ف����ادح"، م�شتطردًا بالقول "يجب اأن تكون 

امل�شاحات اخل�شراء موؤمنة للمواطن".

اأ�سباب �سراء االأرا�سي الزراعية
يف املقابل، قال �شالم ك����رمي )29 عامًا( �شاحب 
اأر�����س زراعي����ة �شّي����د فوقه����ا دارًا �شكني����ة، اإن 
الأرا�شي  �ش����راء  اإىل  املواطنني  توج����ه  "�شبب 

الزراعية يعود لرخ�س اأثمانها".
واأ�ش����اف اأن "املنطق����ة الت����ي ي�شك����ن بها عدمية 
اخلدم����ات حي����ث ل وج����ود لط����رق معب����دة ول 
اأر�شف����ة ول جماري للمي����اه ول اأعمدة للكهرباء 
ك����ون احلكوم����ة مل تخ�ش�س اأموال له����ا ب�شبب 
جن�شه����ا الزراعي". ودعا �ش����الم، احلكومة اإىل 
"القي����ام بجرد ر�شمي لالأرا�شي الزراعية التي 
�شي����دت عليه����ا املن����ازل وحتويله����ا اإىل �شكنية، 

مل�شاعدة �شريحة كبرية من املواطنني".
ومن����ذ �شن����وات عدي����دة اأق����دم اأ�شح����اب اأرا�س 
زراعية يف العا�شمة بغداد وعدد من املحافظات 
عل����ى تق�شيمها وبيعه����ا كاأرا�س �شكني����ة باأثمان 

اأرخ�س من الأرا�شي ال�شكنية )الطابو(.

حتويل جن�س الأرا�ضي الزراعية اإىل �ضكنية ي�ضطدم بتقاع�س نيابي

 متابعة / املدى

ما اأن اأغلقت مفو�شية النتخابات العراقية، 
معلن���ة  الق���رتاع  �شنادي���ق  الأح���د،  م�ش���اء 
نهاية الت�شوي���ت يف النتخابات الربملانية، 
حتى �شارع اآلف العراقي���ني لنتزاع لفتات 
الدعاي���ة النتخابي���ة من اأماكنه���ا لال�شتفادة 
منه���ا يف منازله���م، اأو بيعه���ا مبقاب���ل مادي 
بغ���داد  العا�شم���ة  �ش���وارع  فب���دت  ب�شي���ط، 

واملحافظات �شبه خالية من تلك الالفتات.
اأحم���د  روى  ونقله���ا،  الالفت���ات  خل���ع  بع���د 
ال�شويع���دي )30 �شن���ة(، وه���و م���ن اأه���ايل 
بغ���داد، اأن���ه كان ينتظ���ر انته���اء الت�شوي���ت 
لال�شتف���ادة مما اأ�شم���اه "ترك���ة املر�شحني"، 
عق���ب  واإخوت���ي  اأن���ا  "�شارع���ت  وق���ال: 
اإغ���الق �شنادي���ق الق���رتاع نح���و الالفت���ات 
والإعالن���ات، وا�شتطعن���ا اأن نح�ش���ل عل���ى 
كمية جيدة من احلدي���د واخل�شب، ونقلناها 
اإىل منزلن���ا. �شنق���وم باأخذ حاجتن���ا من تلك 
القط���ع، ثم نبي���ع املتبقي منه���ا لتحقيق دخل 
مادي يف ه���ذه الظروف الت���ي ل يتوفر فيها 

عمل".
واأ�ش���اق ال�شويع���دي: "هذه القط���ع هي كل 
ما �شنح�شل عليه م���ن النواب اجلدد، فنحن 
ل ننتظ���ر منه���م حتقي���ق وعوده���م، التي لن 
يتم حتقيقه���ا، ومك�شبنا الوحيد من الربملان 
املقب���ل واحلكومة هو ه���ذه القطع احلديدية 
بع����س  ع���ن  للبح���ث  خرجن���ا  واخل�شبي���ة. 

الالفتات املتبقية الي���وم اأي�شا، لكننا مل جند 
�شيئ���ا، لق���د ا�شت���وىل عليه���ا النا����س، مثلم���ا 
فعلنا، وخلت ال�شوارع منها منذ ليل اأم�س".

ويتك���رر ه���ذا امل�شهد عق���ب كل انتخابات يف 
الع���راق، فالفق���راء والعاطل���ون ع���ن العم���ل 
يرتقب���ون انتهاء الت�شوي���ت لتحقيق مردود 

مادي ب�شيط من تلك الالفتات.
وعلى مواق���ع التوا�شل الجتماع���ي، تناقل 
اإعالمي���ون ونا�شطون �شورا لال�شتيالء على 
تل���ك الالفت���ات يف اأنح���اء ع���دة م���ن �شاحات 

و�شوارع العراق.
يق���ول با�ش���م العط���واين، وه���و عن�ش���ر يف 
�شرط���ة بغ���داد، اإن "ه���ذا امل�شهد معت���اد منذ 
�شنوات، ويتك���رر يف كل انتخابات. ت�شابق 
ع�ش���رات ال�شباب يف ال�شاح���ات وال�شوارع، 
م�ش���اء اأم�س، على خلع الالفتات من اأماكنها. 
املوق���ف م�شح���ك وحم���زن يف ذات الوق���ت، 
فعندم���ا ت�شاه���د طرق خلعه���ا، جتدها مثرية 
لل�شخرية، لكن عندما تنتبه اإىل ترقب الفقراء 
والعاطلني لبيع تلك القطع احلديدية، ت�شعر 

بالأ�شى على حال العراقيني".
وتناف����س اأك���ر م���ن 3200 مر�ش���ح، اأم����س 
الأح���د، للف���وز ب����329 مقع���دا يف الربمل���ان 
العراق���ي بالنتخاب���ات الت�شريعي���ة املبكرة، 
وانت�ش���رت الدعاي���ة النتخابي���ة يف عم���وم 
املحافظات من���ذ يوليو/ مت���وز املا�شي، يف 
حملة دعائية تعد الأطول قيا�شا بالنتخابات 

الربملانية ال�شابقة.

عراقيون ي�ضتولون على 
الالفتات النتخابية 

للمر�ضحن: م�ضدر دخل جيد 

اأكدت اأن جائحة كورونا اأقل خطراً من انت�سار اجلهل

 بغداد / ورود �سالح

"قد يظن النا�س احيانا انني جمنون. انا اجمع 
اخلردة م����ن حتت اكوام مرم����اة هنا وهناك يف 
ال�ش����ارع، لك����ن ل يعلم����ون انه����ا ت�ش����اوي ثقلها 
ذهب����ا، بع����د ان احوله����ا اىل منحوت����ات وقط����ع 
فنية تزين املطاعم واملوؤ�ش�شات املختلفة". هكذا 
يتعامل عبد القادر النائب، ال�شاب البغدادي مع 
اطنان من اخل����ردة. ويجمع النائب اأغلب قطعه 
من مركبات قدمية واأجزاء من اأجهزة كهربائية 
م�شتهلك����ة و�شاعات ومالع����ق معدنية وغريها، 

ليبداأ م�شوار تدويرها اإىل قطع فنية جميلة.
ويع����ّرف النائب هوايت����ه هذه باأنه����ا تقوم على 
فك����رة اأن الف����ن باإمكان����ه املحافظ����ة عل����ى البيئة 
اإىل  "ال�شك����راب"  حتوي����ل  بع����د  وجتميله����ا، 

منحوتات معدنية باأحجام خمتلفة.
النائ����ب، ه����ذا الفن����ان الت�شكيل����ي، اأ�شب����ح � بعد 

ت�شع����ة اع����وام من العم����ل � �شاح����ب اول ور�شة 
لل�شك����راب يف الع����راق؛ يق����ول اإن "ف����ن اخلردة 
موجود ومنت�شر يف اأوروبا، ويحظى باهتمام 
وا�ش����ع م����ن اجلمهور هن����اك، اإل اأنن����ا هنا نفتقد 
معرف����ة ماهية ه����ذا الف����ن، وننظ����ر اإىل اخلردة 
عل����ى اأنها نفايات ل فائدة منه����ا، لذلك ترمى يف 
كل مكان"، لكنه ي�شر من خالل فنه على اأن لتلك 

النفايات وجه اآخر وهدف جديد.
يق����ول النائب "اأحاول اأن اأط����ور نف�شي يف هذا 
املج����ال با�شتمرار، لكن م����ن دون حماولة تقليد 
اأي����ة منحوت����ات، تع����ود لفنانني اآخري����ن يف هذا 
املج����ال". وبعي����دا ع����ن موهبت����ه، انخ����رط عبد 
الق����ادر، وه����و اب����ن لعائل����ة مكون����ة م����ن �شبع����ة 
وت����رك  مبك����را،  العم����ل  �ش����وق  يف  اأ�شخا�����س، 
الدرا�شة بعدما �ش����اءت احلالة ال�شحية لوالده، 
ال ان الظ����روف �شجعته � وهو يف عمر ال�شابعة 
ع�شرة � على انتاج اأول منحوتة له. كانت عبارة 

ع����ن دراجة ناري����ة، طوله����ا خم�ش����ة �شنتمرتات 
بتفا�شي����ل دقيق����ة، �شنعها يف غرفت����ه، من بقايا 
�شاع����ة قدمية. لكنه بعد ذل����ك ومب�شاعدة �شديق 
ل����ه، افتتح ور�شة �شغ����رية يف منطق����ة الدورة، 
جنوبي بغداد. كان ذلك يف العام 2015 بعنوان 
اأعماله  لن�ش����ر  انطلق  ومنه����ا  اآرت"،  "�شك����راب 
يف �شفح����ة خا�ش����ة ب����ه عل����ى مواق����ع التوا�شل 

الجتماعي، ما �شاعد على انت�شار هذا الفن.
يق����ول: "انا �شاح����ب اأول ور�شة له����ذا الفن يف 
الع����راق و�شاحب �شع����ار )ال�شك����راب بغرامات 
الذهب(، وال����ذي يعني ان املنحوت����ات املعدنية 
تب����اع الآن وتلق����ى رواج����ًا يف املطاع����م وحمال 
الأطف����ال ومداخ����ل املراك����ز التجاري����ة. اأي اأنها 
ابي����ع  انن����ي ل  الذه����ب، كم����ا  تع����ادل غرام����ات 

املنحوتات ملن ل يقدر هذا الفن".
وتنت�ش����ر اأطن����ان م����ن اخل����ردة يف الع����راق يف 
اأماكن خا�شة به����ا، لكن احل�شول عليها "�شعب 

جدًا"، ويتوجب عل����ى ال�شخ�س احل�شول على 
تراخي�����س م����ن البلدي����ة، لذلك ف����اإن عب����د القادر 
يبح����ث ع����ن اخل����ردة يف ال�ش����وارع اأو مكب����ات 

القمامة، واأحيانًا من ور�س تابعة لأ�شدقائه.
وبوا�شطة اأكر من 10 اأطنان من اخلردة، �شنع 
عبد الق����ادر 120 عماًل فنيًا خمتلفًا "كان اأكربها 
عبارة ع����ن عمالق حدي����دي بارتف����اع 5 اأمتار"، 
ف�شاًل عن ع�شرات العمالقة وروبوت �شخم هو 
ن�شخة من "هارف�شرت" اأو "ال�شياد القاتل الذي 
ظهر يف فيلم احلركة واخليال العلمي الأمريكي 
"ذا ترمنيتور"، ف�شاًل عن كر�شي حديدي يج�شد 
م�شل�شل �شراع العرو�����س، ويتكون من �شيوف 
حديدي����ة م�شكلة على هيئة كر�شي بال�شافة اىل 
اأ�شكال ملنحوتة منلة معدنية، وطائرات، واآلت 

مو�شيقية، وكامريا، وعدة روبوتات �شغرية.
وعر�����س عبد الق����ادر اأعماله للبي����ع يف بازارات 

خريية.

النائب.. �ضاحب اأول ور�ضة �ضكراب يف العراق



رياضة العدد )5041( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - الثالثاء )12( ت�شرين الأول 2021

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

 محمد حمدي
كلمة صدق

يخو�ض منتخبنا الوطني اليوم الثالثاء اأحد اأهم مفا�شله 
التناف�ش���ية �ش���من للجولة الرابع���ة للت�ش���فيات النهائية 
املوؤّهلة لنهائيات كاأ�ض العامل 2022 عندما يلتقي  نظريه 
الإماراتي على ملعب زعبيل يف مدينة دبي ب�شعار الفوز، 
ول بديل عن ذلك بال�شتمرار يف هدر نقاطه ذات الأهمية 
العظمى، ولكي ل يّت�ش���ع الفارق مع اأقرب مناف�ش���يه، وما 

قد يولد حالة احباط للفريق واجلماهري معًا.
املباراة مهّمة جدًا لكونها متثل تطّلعًا م�شروعًا للمنتخبني 
اآمالهم���ا،  �ش���ُينع�ض  الف���وز  لأن  والإمارات���ي  العراق���ي 
والتعادل �ش���يكون خمّيبًا اإذ لن ينفعهما ح�شد ثالث نقاط 

فقط من جمموع املباريات التي خا�شوها حتى الآن.
م���ن املوؤّك���د اأن جمي���ع البعثة العراقية يف حال ل حت�ش���د 
علي���ه اأبدًا من امل���دّرب اأدفوكات الذي اعتربت ال�ش���حافة 
الهولندي���ة اأن���ه زّج ا�ش���مه يف رهان خا�ش���ر و�ش���وًل اىل 
الالعب���ني الذين اأفرزت مباراتنا الأخرية مع لبنان الكثري 
م���ن الت�ش���اوؤلت ح���ول م�ش���توياتهم منف���ردة وجماعي���ة 
وكان���ت �ش���ببًا يف تدّن �ش���عبية الأ�ش���ود اىل اأبعد حدود 
ممكن���ة يف تاريخ الك���رة العراقي���ة، قد يت�ش���ّور البع�ض 
اأن جمي���ع ه���ذه الأم���ور املُحبطة �ش���تكون �ش���ببًا يف هدر 
نقاط مباراتن���ا اليوم مع الإمارات لعتبارات ت�شل�ش���لية 
متنا�ش���قة يف ت���دّن النتائج، وهذا اأمر معق���ول جدًا لكن 
التاريخ والتجربة يخربانا عن عك�ض ذلك ويف منا�شبات 
كث���رية اأك���ر م���ن الع���ّد اأن املنتخ���ب الوطن���ي يف حالت 
احل���رج ال�ش���ديد ي�ش���تجمع ق���واه وينت�ش���ر عل���ى الذات 
ويق���ّدم اأف�ش���ل م���ا لديه ولنا ثق���ة يف ذل���ك بطبيعة احلال 
لن�ش���ّجل عودة ميمونة اىل التناف�ض جمّددًا و�شحذ الهمم 

باجتاه املزيد.
كل ذلك مطلوب ومتوّقع بطبيعة احلال، ولكن ما مطلوب 
اأك���ر هو ت�ش���حيح الأخط���اء الكارثية الت���ي ترافقنا يف 
كل رحلة، الت�ش���كيلة وت�ش���ريبها مبّك���رًا، واللغة الطارئة 
بتق�ش���يم الالعب���ني ب���ني مغرتب���ني وحمرتف���ني وحمّليني 
الأم���ر ال���ذي نتج عنه انق�ش���امات حرجة و�ش���ل �ش���داها 
اىل امللعب، واأخريًا الإعالم ال�ش���لبي ومدّونات التوا�شل 
الجتماع���ي التي اأثرت هي الأخرى تاأث���ريًا حرجًا كبريًا 
ت�ش���ّبب يف نتائ���ج كارثي���ة عل���ى لعبي املنتخ���ب وتدّن 
م�شتوياتهم وان�ش���غالهم مبا يثار عنهم من احاديث حتى 
واإن كان���ت جم���ّرد حمّط���ات ب�ش���يطة على الفي�ش���بوك اأو 

برامج ب�شيطة لقنوات بعيدة عن اأثري املتابعة.
هنا ت�ش���كن العربات ويّت�ش���ح مدى النق����ض الذي نعانيه 
ثقافيًا لدى الالعب العراقي و�ش���عفًا فاح�ش���ًا لدى البعثة 
واإدارتها التي تف�شل يف ال�ش���يطرة على الالعبني واإبعاد 
اأج���واء ال�ش���حن ع���ن م�ش���امعهم، وه���ي عملي���ة ي�ش���رية 
ولي�ش���ت معّقدة، ومن املُمكن ال�شيطرة عليها اإذا ما كانت 

الوفود حمرتفة وتتبع معايري اجلودة يف الإدارة .
اأم���ر اآخر لب���د من الإ�ش���ارة اليه وما قد ي�ش���ّببه من حالة 
�ش���حن بالجتاه ال�ش���حيح، ويكمن يف الظهور امل�ش���ّرف 
ملنتخبن���ا الأوملبي وما قّدمه من م�ش���توى جّيد يف بطولة 
غ���رب اآ�ش���يا حتى مع اخل�ش���ارة اأم���ام ال�ش���عودية بهدف 
وحي���د ومغادرة التناف�ض عل���ى اللقب، وهو توافر خزين 
جّي���د من الالعبني الذين ميكن العتم���اد عليهم بالنظر ملا 
اأاظه���روه يف ه���ذه البطول���ة، وتعوي�ض مكام���ن النق�ض 
ل���دى املنتخب الأول هذا من جان���ب، ومن اجلانب الآخر 
فاإن كرة ال�شادة بالعبي هذا الفريق وم�شتقبله �شتكون 
خري حافز لالأ�شود يف مباراة اليوم اأمام الإمارات وك�شر 

النح�ض التهديفي والعودة اإىل �شّكة النت�شارات.

منتخبنا والبداية اجلديدة

المباراة مهّمة جداً لكونها تمثل 
تطّلعًا م�شروعًا للمنتخبين 

العراقي والإماراتي لأن الفوز 
�شُينع�ش اآمالهما، والتعادل �شيكون 
مخّيبًا اإذا لن تنفعهما ح�شد ثالث 
نقاط فقط من مجموع المباريات 

التي خا�شوها حتى الآن.

 بغداد/اإياد ال�شاحلي

يعيد املنتخبان العراق���ي والإماراتي ذكرياتهما 
ال�شاخنة واملثرية عرب تاريخ مواجهاتهما خالل 
ت�شفيات كاأ�ض العامل بكرة القدم للمّرة اخلام�شة 
يف مباراة الذهاب للمجموعة الآ�ش���يوية الأوىل 
من الدور احلا�شم املوؤّهل اإىل ن�شخة قطر 2022 
الت���ي يحت�ش���نها ملعب زعبي���ل بنادي الو�ش���ل 
مبدين���ة دب���ي الي���وم الثالث���اء الثان ع�ش���ر من 

ت�شرين الأول للعام 2021.
و�ش���يقود املب���اراة طاق���م حتكي���م دويل ياب���ان 
بقيادة �ش���اتو روجي )حكم �ش���احة( ويامو�ش���ي 
ج���ون  وميه���ارا  اأول(  )م�ش���اعد  هريو�ش���ي 
)م�ش���اعد ثان( واراكي يو�شوكي )حكم رابع(، 
وُعق���د اأم����ض الإثن���ني الجتماع الفن���ي للمباراة 
ع���رب )زووم( بح�ش���ور مراقبه���ا وممثل���ني ع���ن 
املنتخبني، ناق�شوا كل ما يتعّلق بتنظيم اجلولة 
الرابعة من الت�شفيات، ومت التفاق على اإرتداء 
لعب���ي منتخبنا الوطني الزي الأخ�ش���ر الكامل 

والإماراتي بالأبي�ض الكامل اأي�شًا.
وت�ش���اء ظ���روف اإع���داد املنتخب���ني اأن ي�ش���تعني 
الهولندي���ني  الكبريي���ن  باملدّرب���ني  احتاديهم���ا 
دي���ك اأدف���وكات )74 عام���ًا( وبريت ف���ان مارفيك 
)69عام���ًا( اللذي���ن يعرف���ا اأهمي���ة لق���اء الي���وم 
م���ن ناحي���ة حت�ش���ني املرك���ز، وترتيب اأو�ش���اع 
الالعب���ني، وحماول���ة اإيجاد اأ�ش���لوب لعب جديد 
ُي�ش���ّحح تقييم تواجدهما يف املجموعة، ويثري 
احلما�شة على موا�ش���لة املناف�شة للظفر باإحدى 
بطاقت���ي التاأه���ل مبا�ش���رة اأو املُلح���ق اأ�ش���عف 

الإميان.
فاأدف���وكات ب���ات عل���ى قناع���ة تاّمة ب���اأن التغيري 
التدريج���ي والنوعي مع دقائق املباراة ح�ش���بما 
تك�ش���فه جم���اراة املُ�ش���يف لن���ا اأو بالعك�ض، هو 
احل���ّل املوؤّق���ت الذي ُيف�ش���ي اىل تعزي���ز الرابط 
التكتيك���ي ب���ني الالعب���ني، وي�ش���مح با�ش���تقراء 
املوق���ف لكل مركز، فكثري من الالعبني مل يعطوا 
كّل م���ا لديه���م م���ن ق���درات هجومي���ة اأو دفاعية 
ب�ش���بب عدم ثبات ديك على الت�ش���كيل، و�شعوبة 
التفاه���م مع بقية اخلطوط، ما اأّدى اىل ت�ش���تيت 
والفر����ض  بالتمري���رات،  والته���ّور  الك���رات 
الع�ش���وائية، وعدم امتالك ال�ش���يطرة على الكرة 
لأكر م���ن ثالث من���اولت، فمن ال�ش���عوبة بناء 
الهجمات لتهدّيد احلار�ض، اأو ال�شغط على جهة 
اأو التوغ���ل يف ُعمق الدف���اع، وبذلك فقد املهاجم 

قيمة وجوده ومل ي�شتفد منه منتخبنا.

ك�شر النح�ش
عودة بع�ض الالعبني الغائبني ب�ش���بب الإ�ش���ابة 
وا مب�شري اجلولة الثالثة  اأو احلرمان، واإن اأ�شرَّ
يف الدوح���ة اأمام �ش���وريا، لكن ب���كل تاأكيد نالوا 
ق�شطًا من الراحة، وعليهم اأن يعّو�شوا اأدوارهم 
الغائبة ويرفع���وا الروؤو�ض بعرو�ض قوية تغرّي 
ر نح�ض عدم ت�شجيل هدف  واقع املنتخب، وتك�شِ
واحد طوال 270 دقيقة مقابل ا�ش���تقبال �ش���باكه 
ثالث ك���رات اإيرانية دفعة واحدة! وهي م�ش���األة 
ينبغ���ي معاجلته���ا يف ظ���ّل ع���دم جناع���ة اأمي���ن 
ح�ش���ني يف القتال وحده، وك�ش���ل خط الو�ش���ط 
ب�ش���كل غري���ب، وحاجة ب�ش���ار ر�ش���ن واإبراهيم 
باي����ض مل�ش���اعفة اجله���ود عطفًا عل���ى اأمتالكهما 
الروحي���ة العالي���ة يف جمابه���ة املدافع���ني ليلعبا 
بقّوة تاأثري كبرية على م�شاندة اإمين وا�شتغالل 
الفر����ض يف الت�ش���ديد من خ���ارج منطقة اجلزاء 
تلك ال�ش���مة الت���ي تخّليا عنها وعج���زا عن اأثبات 
ح�ش���ورهما اإل يف بع����ض ال�شتعرا�ش���ات غري 

املجدية!

اإحراج الأبي�ش
الت���ي  التنكي���ل  حم���الت  الالعب���ون  لين�ش���ى 
تعّر�ش���وا لها �ش���واء من بع����ض الإعالميني اأم 
اجلمهور اإبان خ�ش���ارتهم مع اإيران، وتعادلهم 
وتذب���ذب  لبن���ان،  اأم���ام  ُمقن���ع  غ���ري  بعر����ضٍ 
اأنه���م  امل�ش���توى الع���ام للمنتخ���ب، ويوؤّك���دوا 

ا�ش���تفادوا م���ن الأخط���اء وحت���ى النتق���ادات 
املو�ش���وعية ليثبت���وا �ش���واب اختيارهم دون 
غريه���م لرت���داء فانيلة العراق، ولي�ض �ش���عبًا 
اأن يحرج���وا "الأبي����ض" الإمارات���ي يف ملعبه 
لتحفي���ز  الثمانينّي���ات  لق���اءات  وي�ش���رتجعوا 
اأنف�ش���هم ويفهم���وا اأن م���ن قه���ر رف���اق عدن���ان 
الطلي���ان وفه���د خمي����ض وعبدالق���ادر ح�ش���ن 
وخال���د اإ�ش���ماعيل وفه���د عبدالرحمن وغريهم 
و�ش���ط ظ���روف احل���رب واخل���وف والقه���ر مل 
يعرف احلري���ة والطماأنينة و�ش���فقات العقود 
املغري���ة مثلم���ا تتمّتع���ون به���ا وب���كل الأجواء 

امل�ش���اعدة عل���ى حتقي���ق النتائ���ج املُفرح���ة 
للعراقيني مثلما كان اأ�ش���الفكم �ش���انعي 

قب���ل  فاخ���رة  كروي���ة  انت�ش���ارات 
وت�ش���بحوا  جمده���م  ترث���وا  اأن 

ا�ش���حاب �ش���وابق يف الهزائ���م 
واخليبات!  

قلق مارفيك
وتنقل الخبار الواردة من دبي 

عن ا�ش���تعداد منتخ���ب الإمارات يف 
امللع���ب الفرعي بن���ادي الو�ش���ل، يف ظّل قلق 
مدّرب���ه مارفي���ك من �ش���ّحة ت�ش���جيل الأهداف 
با�ش���تثناء هدف واح���د للمهاجم اخلطري علي 
مبخ���وت يف الدقيق���ة 12 يف مرم���ى �ش���وريا 
يف  عامل���ة  اإبراهي���م  احلار����ض  اأخط���اأ  بعدم���ا 

اإىل  مر�ش���لة  طويل���ة  ك���رة  عل���ى  ال�ش���يطرة 
منطقت���ه، بينم���ا ك�ش���فت مب���اراة اإي���ران الت���ي 
اأنتهت بخ�شارة "الأبي�ض" بهدف وحيد ملهدي 
طارمي )70( عن هبوط الأداء البدن، وجلوء 
امل���درب اىل زيادة جرعة التهيئة النف�ش���ية، مع 
رفع �ش���عار "نكون اأو ل نكون" لإثارة حما�شة 
الالعب���ني با�ش���تغالل الفر�ش���ة الأخ���رية، واأن 
ي�شتقتلوا للح�شول على ثالث نقاط من موقعة 
زعبيل التي �ش���يغيب عنها لعب خط الو�ش���ط 
ماجد ح�شن اأحمد بداعي الإيقاف اأ�شوة باأجمد 

عطوان.
واأثارت ت�ش���ريحات مارفيك بعد الهزمية اأمام 
اإي���ران يف دار الأبي����ض بت�ش���ّكيه م���ن "وجود 
فيم���ا  لعب���ني مرتبط���ني بوظائ���ف �ش���باحية 
ا�شتثمر الفائز جنومه املحرتفني يف الدوريات 
الأوروبية" �ُش���خط بع�ض الالعب���ني الدوليني 
ال�ش���ابقني الذين رف�ش���وا ُع���ذره للتغطية على 
اخل�ش���ارة، واأك���دوا اأن فرتة وج���وده الطويلة 
عّرفت���ه عن اأحوال الكرة الإماراتية ومنتخبات 
املنطق���ة ول داع���ي لتربيراته - ح�ش���ب ما جاء 

يف تقرير الزميلة الحتاد.

وم�شة تاريخية
خا����ض منتخبن���ا الوطني ونظ���ريه الإماراتي 
اأرب���ع مباري���ات بر�ش���م املنا�ش���بة ذاته���ا، فف���ي 
الع�ش���رين من اأيل���ول عام 1985 ف���از منتخبنا 
يف دب���ي بثالث���ة اه���داف مقابل هدفني �ش���من 
جول���ة الذهاب لت�ش���فيات كاأ�ض الع���امل 1986 
�ش���ّجلها )ح�ش���ني �ش���عيد 29و70، وناطق 
 )46  ،5 خمي����ض  )فه���د  و   )83 ها�ش���م 
ويف مب���اراة الإي���اب الت���ي جرت يف 
ي���وم  ال�ش���عودية  الطائ���ف  مدين���ة 
ال�ش���ابع والع�ش���رين من اأيلول عام 
بهدف���ني  منتخبن���ا  خ�ش���ر   ،1985
له���دف �ش���جلها )ك���رمي �ش���دام 90( 
و )فه���د خمي�ض 1،عدن���ان الطليان 
50( ويف اخلام�ض ع�شر من ت�شرين 
الثان ع���ام 2016 اإلتق���ى املنتخبان 
م���ّرة ثالث���ة يف ملع���ب اأبوظبي خالل 
ت�ش���فيات مونديال عام 2018 وفازت 
�ش���جلهما  الإم���ارات بهدف���ني نظيف���ني 
)اأحمد خلي���ل 26، اإ�ش���ماعيل مطر 93( 
وج���رى الإي���اب مبدينة عّم���ان الأردنية 
ي���وم اخلام����ض م���ن اأيل���ول ع���ام 2017 
وتغّل���ب منتخبنا بهدف اأمين ح�ش���ني يف 

الدقيقة 29.

اأ�شحاب �شوابق يخّططون للهروب من التنكيل في ملعب زعبيل

الأ�سود الغائبون مطالبون برفع الروؤو�ض .. و"الأبي�ض"
يزيد جرعة التهيئة النف�سّية!

 بغداد / املدى

ع���ّد احت���اد الك���رة الطائ���رة ف���وز ن���ادي غ���از 
اجلن���وب على ن���ادي كاظم���ة الكويت���ي بثالثة 
اأ�ش���واط ل�ش���وطني اأم����ض الأثن���ني، يف بطولة 
الأندي���ة الآ�ش���يوية اجلاري���ة يف تايالند لغاية 

اجلمعة املقبل، مبثابة مك�شب كبري للعبة.
وق���ال �ش���بيح حنتو����ض، نائ���ب رئي����ض احتاد 
الك���رة الطائ���رة للم���دى اأن "ف���وز ن���ادي غ���از 
اجلن���وب املثاب���ر عل���ى �ش���قيقه كاظم���ة مل ياأِت 

من ف���راغ، بل �ش���بقُه عمل كبري قام ب���ه املدّرب 
عالء خل���ف الذي اأجري���ُت معه اأت�ش���اًل هاتفيًا 
عق���ب املب���اراة، وا�ش���تمع لبع����ض املالحظ���ات 
الت���ي ت�ش���ّب يف م�ش���لحة الفريق وم�ش���واره 

التناف�شي".
واأ�شاف "�شراحة نحتاج اىل هكذا فوز لتاأكيد 
جدارة وقّوة الأندي���ة العراقية بالكرة الطائرة 
كاأندي���ة ومنتخبات، بعدما عان���ت ظروفًا ماليًا 
وفنية ونف�ش���ية قاهرة مل ت�شعفها اأو تك�شرها، 
ب���ل حتّدتها وحقق���ت نتائج لفت���ة ومعرّبة عن 

ولوجه���ا مرحلة جديدة، اآمل���ني اأن تعيد اللعبة 
اىل ع�شرها الذهبي".

وبنّي "�شبق للنادي البحري اأن تاأّهل اىل الدور 
ُربع النهائي �شمن مناف�شات دوري اأبطال اآ�شيا 
بالك����رة الطائ����رة الت����ي ج����رت يف فيتنام �ش����هر 
حزي����ران عام 2017، واإن �ش����اء الله يكّرر نادي 
غاز اجلنوب التاأّهل ذاته ويوا�ش����ل تقّدمه اىل 
الدور النهائي برغم �شرا�ش����ة ال�شراع من بقية 

الأندية الآ�شيوية ذات التاريخ العريق".
غ����از  ن����ادي  "لعب����ي  اأن  اىل  �ش����بيح  واأ�ش����ار 

اجلنوب رفعوا ر�ش����يدهم اىل النقطة ال�شابعة 
يف املجموع����ة الأوىل مع ترّقب نتائج الآخرين 
البطول����ة،  �ش����ري  �ش����من  للتق����ّدم  حماول����ة  يف 
وبالن�شبة لالحتاد فهو يثق متامًا باأن العنا�شر 
التي يحظى بها النادي تتمّتع باإمكانيات رائعة 

ميكن لها اأن ت�شنع الفارق بعرو�ض جّيدة".
وختم �ش����بيح قائاًل "يوا�شل احتاد اللعبة دعم 
م�ش����اركة نادي غ����از اجلنوب يف بطولة اآ�ش����يا، 
وين�ّشق �شوؤونه مع الهيئة الإدارية لناديه التي 
ُتع����د هيئة منوذجية يف اإع����داد فريقها للبطولة 

القارية، ون�ش����ّد على  اأيدي الالعبني وندعوهم 
لتحقيق مزيد من النت�ش����ارات خدمة للريا�شة 

العراقية".
ُيذك����ر اأن ن����ادي غ����از اجلن����وب ق����د ف����از عل����ى 
ن����ادي املات����ي الكازخ�ش����تان بثالث����ة اأ�ش����واط 
مقابل �ش����وطني، ثم خ�ش����ر اأمام ن����ادي نوخون 
لثالث����ة،  ب�ش����وط  التايالن����دي  رات�شا�ش����يما 
وع����اد ليحّقق فوزًا م�ش����تحقًا على نادي �ش����يب 
�ش����بورت�ض ال�ش����ريالنكي بثالثة اأ�شواط مقابل 

ل �شيء.

احتاد الطائرة ُيثني على نتائج غاز اجلنوب الآ�سيوّية

 متابعة - املدى  

يوم  بعد  يومًا 
يثب���ت ديديه دي�ش���ان املدير 

�ش���المة  فرن�ش���ا  ملنتخ���ب  الفن���ي 
ق���راره ووجهة نظره باإعادة جنمه 
مهاج���م  بنزمي���ا  ك���رمي  املخ�ش���رم 
ريال مدريد الإ�ش���بان اإىل �شفوف 
غي���اب  بع���د  الفرن�ش���ي  املنتخ���ب 
دام لأك���ر م���ن خم�ض �ش���نوات 
وبعدما تخّط���ى الالعب الثالثة 

والثالثني من عمره.

وج���اء تاأّل���ق بنزمي���ا وت�ش���جيله له���دٍف جمي���ل 
و�ش���ناعته لآخر ليقود فرن�ش���ا اإىل لقب تاريخي 
"دوري الأمم الأوروبية " على ح�شاب اإ�شبانيا 
بعد نهائي مثري، جاء معرّبًا عن �ش���واب موقف 
دي�ش���ان، ويفتح اجلدل عن اأ�شباب غياب بنزميا 

عن �شفوف فرن�شا من عام 2014 اإىل الآن.
ويعي����ض بنزميا حالي���ًا اأزهى فرتات���ه الكروية، 
فه���و يلمع م���ع ريال مدري���د وقاده اإىل �ش���دارة 
الدوري الإ�ش���بان وكذلك ملع مع فرن�شا، وهناك 
حقائ���ق مث���رية يف حياة جن���م فرن�ش���ا الذهبي، 
كان له���ا مفع���ول ال�ش���حر يف ا�ش���تمرار توّهجه 

باملالعب.
ب���داأ م�ش���ريته الكروي���ة برفق���ة اأوليمبي���ك 
لي���ون وق���اده للف���وز ببطول���ة الدوري 
الفرن�ش���ي اأربع مّرات من قبل، ويعد 
لق���ب بط���ل دوري الأمم الأوروبية 
برفق���ة  بنزمي���ا  األق���اب  اأول  ه���و 
رحلت���ه  ع���رب  الزرق���اء  الدي���وك 
الدولي���ة، وميل���ك تاريخ���ًا ذهبيًا 
كالع���ب حقق 20 بطولة مع ريال 
مدري���د خالل 12 عامًا اأرتدي فيها 
قمي����ض الفري���ق، ولعب زي���ن الدين 
زيدان املدرب ال�شابق لريال مدريد دور البطولة 

يف ال�شلح بني بنزميا ودي�شان.
للملياردي���ر  املُدّل���ل  الإب���ن  ه���و  بنزمي���ا  ويع���د 
فلورنت���ني برييز رئي�ض الن���ادي املدريدي الذي 
���ل يف الري���ال، واأخ���ريًا  يعت���ربه الالع���ب املف�شّ
اأطلق���ت اإدارة ري���ال مدري���د حملة يف ال�ش���اعات 
الأخ���رية م���ن اأجل من���ح الك���رة الذهبي���ة ولقب 

اأف�شل لعبي العامل لبنزميا.

حقائق مثيرة عن بنزيما "فتى بيريز المدّلل"!

 بغداد / اإياد ال�شاحلي

حتت�شن قاعة نادي الريموك الرتفيهي بال�شاعة 
اخلام�شة ع�شر اليوم الثالثاء، الثان ع�شر من 
ت�ش���رين الأول اجل���اري، قرعة ال���دوري املمتاز 
للمو�ش���م 2021-2022 مب�ش���اركة  ال�ش���لة  لك���رة 

ثالثة ع�شر فريقًا.
وق���ال د.ح�ش���ني العمي���دي، رئي����ض احت���اد كرة 
ال�ش���لة ل�)املدى( "اأن دوري الكرة ال�ش���لوي هذا 
املو�ش���م يختل���ف ع���ن بقية املوا�ش���م م���ن ناحية 
�ش���ة لالأبطال  ق���وة املناف�ش���ة واجلوائ���ز املخ�شّ
واملتمّيزي���ن، فق���د تلقين���ا تاأكيد م�ش���اركة ثالثة 
ع�ش���ر فريق���ًا ه���ي النف���ط وال�ش���رطة واحل�ش���د 
ال�ش���عبي والكهرب���اء ونف���ط الب�ش���رة وزاخ���و 
وغ���از  ال�ش���مال  ونف���ط  اجلوي���ة  واخلط���وط 
ال�ش���مال والت�ش���امن واحللة وال�شماوة ودجلة 

اجلامعة". 
واأ�ش���اف "تاأتي م�ش���اركة فري���ق دجلة اجلامعة 
تثمينًا م���ن املكتب التنفيذي لحتاد كرة ال�ش���لة 
مبواق���ف الن���ادي يف تعزي���ز م�ش���لحة اللعب���ة 
وم�ش���اندة منتخبن���ا الوطن���ي يف لق���اء �ش���ابق 
م���ع منتخب الهند يف العا�ش���مة بغ���داد، وكذلك 
م�ش���اهمة اإدارته يف تع�ش���يد الن�ش���طة الهادفة 
اىل الرتقاء بالفئات العمرية والن�شوية ومّد يد 
العون لالحتاد اإبان اأزمة اللجنة الأوملبية عامي 
2109 و2020، كم���ا اأن اهتم���ام النادي باللعبة 
وحر�ش���ه على اجناح البطولة املحلية �ش���ّجعنا 
عل���ى �ش���ّمه لف���رق املمت���از بعدما اأعلن���ت بع�ض 

الفرق ان�شحابها لأ�شباب خمتلفة".
�ش���ركة  م���ع  التف���اق  "مت  العمي���دي  واأو�ش���ح 
ع�ش���تار لالإنتاج والت�ش���ويق الريا�شي على نقل 
مرا�ش���يم القرعة بح�ش���ور ثالثة ممثلني عن كل 
���رون قم�شان اللعب باللونني  ناٍد ُم�شارك ُيْح�شِ
الغام���ق والف���احت، ونتمّن���ى اأن تك���ون حظوظ 
القرع���ة تفاوؤلي���ة جلميع الف���رق ليحالفها احلظ 
يف ت�ش���جيل نتائ���ج اإيجابي���ة ترتقي باملناف�ش���ة 

الأوىل هذا املو�شم".
وك�شف رئي�ض احتاد كرة ال�شلة عن "تخ�شي�ض 
جائ���زة مالي���ة كب���رية للفائ���ز ببطول���ة 2021-
ب���ني  الرعاي���ة  عق���د  جتدي���د  مت  م���ا  اإذا   2022
احتادن���ا وامل�ش���رف التج���اري العراقي لل�ش���نة 
الثاني���ة حي���ث مت مفاحتته موؤخرًا بخ�ش���و�ض 
ذلك، علمًا اأن كلفة رعاية اللعبة لل�ش���نة املا�ش���ية 
بلغت �شبعمائة األف دينار، غّطت اأغلب فّعاليات 

الحتاد".
وتابع "�ش���يتم توزيع ن�ش���خ من لوائح البطولة 
عل���ى جمي���ع ممثل���ي الأندي���ة يف حف���ل القرعة، 
وذلك لكون بع�شهم اعرت�ض يف املو�شم املا�شي 
بعدم اطالع���ه عليها، ولن تكون له���م حّجة هذه 
امل���ّرة، ويه���دف احتادن���ا من هذه اخلط���وة اإىل 
و�ش���ع جمي���ع امل�ش���رفني واملدّرب���ني والالعبني 
على دراية بكل فقرات الالئحة لت�ش���ري امل�شابقة 

ب�شكل �شل�ض من دون اعرتا�شات".
الق���ادم،  الوطن���ي  املنتخ���ب  ا�ش���تحقاق  وع���ن 
ق���ال :"�ش���يخو�ض ت�ش���فيات اآ�ش���يا خالل �ش���هر 
حزي���ران ع���ام 2022 واحتادنا يعت���زم من الآن 
تهيئ���ة كل الظروف املنا�ش���بة لنجاح���ه بدءًا من 
ت�شمية مدرب اأجنبي يف الأيام املقبلة مع و�شع 
برنامج حت�ش���ري متكامل، على غرار التعاقد مع 
اأحد املدّربني من دولة اأذربيجان لال�شراف على 
منتخبات الف���رق العمرية، والعمل م�ش���تمر يف 

اللجنة الفنية لتحقيق اأف�شل النتائج".
وختم العميدي ت�ش���ريحه :"ت�ش���ّجل ال�ش���فارة 
ال�ش���لوية العراقي���ة م�ش���اركات متمّي���زة دوليًا، 
فبعد جن���اح احلكم الدويل اأحمد ال�ش���ويلي يف 
مت   ،2020 طوكي���و  الأوملبي���ة  الألع���اب  دورة 
اختي���ار احلكم د.حممد ح�ش���ن �ش���عالن �ش���من 
نخب���ة احل���كام لإدارة بطولة كاأ�ض اآ�ش���يا 2021 
الفئ���ة B الت���ي حتت�ش���نها الأردن للفرتة 13-7 
كانون الأول املقبل، ونح���ن نفتخر بهكذا حّكام 
كفوئ���ني، ونطم���ح ملثاب���رة اأقرانه���م لني���ل ثق���ة 

الحتادين الدويل والآ�شيوي".

الريموك يحت�شن قرعة ال�شّلة .. ومك�شب جديد لل�شّفارة العراقية

العميدي :جائزة مالّية كبرية للبطل ومدرب اأجنبي للوطني
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 اأجرى احلوار وترجمه / عادل حبه 
 

 ال�ش�ؤال الأول: بتلخي�س، متى ت�أ�ش�س حزب ال�شعب 
الدميقراط���ي الأفغ����ين، وم���� الداف���ع الأ�ش��ش���ي لقي����م 

احلزب بث�رة ني�ش�ن ع�م 1978؟ 
ج����اب ال�ش����ؤال الأول: تاأ�ش����س حزب ال�ش���عب 
الدميقراط���ي الأفغ���اين يف بداي���ة �ش���هر كان����ن 
الث���اين ع���ام 1965 يف كاب����ل ، عل���ى اأ�ش���ا�س 
ان�ش���ار  ن�ش���ال  وجت���ارب  الث�ري���ة  التقالي���د 
امل�شروط���ة، التي لعب���ت اأي�ش���ًا دورًا يف حتقيق 
ا�شتقالل اأفغان�شتان م���ن ال�شتعمار الربيطاين. 
ومن���ا ح���زب ال�شع���ب الدميقراط���ي الأفغاين يف 
امل�شه���د ال�شيا�ش���ي الأفغ���اين يف �شي���اق تعاظ���م 
العاملي���ة  والعمالي���ة  ال�شي�عي���ة  احلرك���ة  دور 
وح���ركات التحرر ال�طن���ي لل�شع����ب الأفريقية 
والآ�شي�ي���ة. واأدت بداية العالق���ات القت�شادية 
والثقافي���ة وال�شيا�شي���ة ال�ا�شع���ة ب���ن الحت���اد 
ال�ش�فياتي واأفغان�شتان يف اأوائل اخلم�شينيات 
من الق���رن املا�شي اإىل زيادة م�شت����ى املعي�شة، 
ون�ش���ج ال�ع���ي لدى ال�شع���ب الأفغ���اين وقب�له 
الجتماعي���ة  العدال���ة  اإىل  الداعي���ة  بالأف���كار 
والتقدم الجتماع���ي التي روج لها حزب ال�شعب 

الدميقراطي الأفغاين.
مل ي�شتطع ح���زب ال�شعب الدميقراطي الأفغاين، 
باعتب���اره حزب���ًا فتيًا نا�شئًا وولي���د ظروف البلد 
اآث���ار ه���ذه  املتخلف���ة اجتماعي���ًا، اأن يفل���ت م���ن 
الظ���روف املتخلف���ة. فل���م مي�س اأكرث م���ن عامن 
على تاأ�شي����س احلزب حتى ح���دث انق�شام داخل 
احل���زب. وكان النق�شام نتيجة مبا�شرة للتخلف 
ال�شيا�ش���ي والجتماع���ي للحرك���ة الي�شارية ككل 
ونق����س اخلربة الكافي���ة، اإىل جانب الختالفات 
يف  ووجه���ات النظ���ر يف املنطلق���ات النظري���ة، 
ال�شليق���ة  يف  التف���اوت  ب�شب���ب  اأك���رث  وب�ش���كل 
والروؤي���ة ال�شيا�شية. اإن بع����س اأع�شاء احلزب، 
الذي���ن ولدوا يف الري���ف املتخلف يف اأفغان�شتان 
ولديهم جذور عرقي���ة وقبلية اأكرث، الذين ُعرف�ا 
تبن����ا  والذي���ن  )ال�شعبي���ن(،  "اخللقي���ن"  ب���� 
حل����ًل ووجه���ات نظ���ر مغام���رة وعاطفي���ة، يف 
ح���ن تبنى اأن�ش���ار الطرف الآخ���ر، ممن ولد يف 
امل���دن ومتتع�ا بثقافة �شيا�شي���ة تقدمية وعرف�ا 
بكتل���ة "برچم")الراية(، والذين تبن�ا اأفكارًا يف 
الغال���ب تن�شجم م���ع ت�جهات الي�ش���ار واحلركة 
ال�شي�عي���ة والعمالي���ة العاملي���ة. ونتيج���ة لذلك ، 
مل يتمك���ن الطرفان من العمل مع���ًا حتى النهاية. 

وحت�ل احلزب اإىل منظمتن م�شتقلتن. 
وم���ن املعروف اأن اأحد اأ�شب���اب النق�شام يف عام 
1967 يع�د ل�شخ����س يدعى "حفيظ الله اأمن"، 
الذي ع���اد من ال�ليات املتح���دة دون اأن يح�شل 
على �شهادة التخرج بع���د م�ؤمتر احلزب وان�شم 
للح���زب مب�شاعدة "ن�ر حمم���د ترقي" الذي كان 
الأم���ن العام للح���زب. و�شرعان م���ا متت ترقيته 
اإىل ع�ش���� مر�ش���ح يف اللجنة املركزي���ة للحزب. 
وم���ن املعل�م، اأنه يف حقب���ة طغيان املكارثية يف 
ال�لي���ات املتح���دة وت�شل���ط "�ش���ي اآي اأي" على 
جمي���ع احت���ادات الطالب الأجان���ب يف ال�ليات 
املتح���دة، اأ�شبح حفي���ظ الله اأم���ن رئي�س احتاد 
الط���الب الأفغ���ان، وهن���اك �شبه���ة ح����ل عالقته 
ب���� "�ش���ي اآي اأي"، وله���ذا ال�شب���ب ب���ادرت كتل���ة 
"برچم" اإىل الإعرتا�س على وج�ده يف احلزب، 
اإّل اأن ن����ر حمم���د ترقي واأن�ش���اره اأ�شروا على 
التم�ش���ك بع�ش�يته يف احل���زب. واأ�شبحت هذه 
الق�شي���ة، اإىل جان���ب ع�امل اأخ���رى، يف مقدمة 
الع�ام���ل الت���ي اأدت اإىل الإن�شق���اق يف احل���زب. 
بعد ف���رتة وجيزة جرى الإن�شق���اق، واأطلق على 
ج���زء احلزب الذي ولد يف الريف والقبائل باإ�شم 
"خلق" بزعامة "ن�ر حممد تراقي" ، بينما اأطلق 
على اجل���زء الآخر من احل���زب "برچم" وتزعمه 

كرمل". "بابرك 
بع���د مرورع�شر �شن�ات على النف�شال، وب�شبب 
�شرورات احلرك���ة واكت�شاب املزيد من اخلربة، 
ب���ادر الطرف���ان اإىل الإحتاد مب�شاع���دة الأحزاب 
ال�شقيق���ة يف املنطق���ة يف م�ؤمت���ر احل���زب الذي 
اإنعق���د فيع���ام 1977. ولع���ب احل���زب ال�شي�عي 
العراق���ي و�شحيفة "طريق ال�شع���ب" دورًا مهمًا 
جدًا يف اإلتئام ووحدة احلزب. واأرجاأ للم�شتقبل 
ل���كال  ال�شري���ة  الع�شكري���ة  التنظيم���ات  ت�حي���د 
الطرف���ن يف خ�ش���م ال�شعي يف اإجن���از ال�حدة 
الع�ش�ي���ة للحزب، وت�ىل حفيظ الله اأمن مهمة 
قي���ادة التنظي���م الع�شك���ري لكتل���ة "خل���ق". وقد 

منت املنظمت���ان ب�شكل منف�شل عل���ى مر ال�شنن 
من حي���ث الق����ة وال�شتفادة منه���ا. وعندما قام 
التنظيم الع�شك���ري ال�شري ملجم�عة "خلق" يف 
27 اأبري���ل 1978 بانتفا�ش���ة ع�شكري���ة تع�شفية 
وب�ش���كل منف���رد وبعبدًا ع���ن �ش���رورات الظرف 
املنظم���ة  ان�شم���ت  اأم���ن،  الل���ه  حفي���ظ  بقي���ادة 
الع�شكري���ة "برچ���م"، عل���ى الرغ���م م���ن اختالف 
وجه���ات نظرهم���ا، اإىل النتفا�ش���ة، ولك���ن ظلت 
املب���ادرة والإمكانية بيد كتل���ة "خلق". و�شرعان 
م���ا عادت اخلالفات القدمية م���رة اأخرى، وعادت 
�شيا�شات املغام���رة ورفع �شع���ارات بعيدة املنال 
وغ���ر واقعية الت���ي اتبعها حفيظ الل���ه اأمن اإىل 
ال�شدارة، ونتيجة للخالفات ال�شيا�شية ت�شدعت 
وح���دة احل���زب، ومت اإبع���اد كتل���ة "بربچ���م" من 
داخ���ل  التطه���ر  عملي���ات  وتزامن���ت  ال�شلط���ة. 
احلزب مع الت�ج���ه يف اإتباع �شيا�شة ا�شتبدادية 
وقمعي���ة �ش���د ه���ذا اجل���زء م���ن احل���زب و�ش���د 
ال�شع���ب الأفغ���اين عم�م���ًا؛ وتعر����س كل من مل 
ين����س اعل اإم���الءات "خل���ق"، ويف املقدمة كتلة 
"خل���ق" الأم�س، حيث مت  "برچ���م" ، اأي رف���اق 
قمعهم ب�ش���كل وح�ش���ي والق�شاء عليه���م. واأبعد 
اأع�ش���اء " برچم " الذين كان�ا على راأ�س احلزب 
من الب���الد وعين����ا ك�شفراء يف بل���دان خمتلفة، 
وتعر�س الباق�ن لل�شج���ن وللتعذيب ال�ح�شي. 
ومل يك���ن اأمام اأن�ش���ار "برچم" م���ن خيار �ش�ى 
اللج�ء اإىل العمل ال�ش���ري. اإن ال�شراع الدم�ي 
ب���ن هات���ن املجم�عت���ن و�شعهم���ا وجه���ًا �شد 
بع�شهم البع����س. وتعر�س ما يق���رب من 3000 
"  للتعذي���ب والقتل خالل عام  م���ن اأن�شار "برچم
واح���د وثماني���ة اأ�شهر م���ن عمر �شلط���ة "خلق". 
واأخ���رًا، ومب�شاع���دة الق����ات ال�ش�فيتية التي 
تدخل���ت يف اأفغان�شت���ان بن���اًء على طل���ب حفيظ 
الل���ه اأمن يف ال�شابق، اإ�شتلم���ت املنظمة ال�شرية 
زمام الأم�ر واأعادت ال�شلطة اإىل احلزب يف 27 
دي�شم���رب 1979، وو�شعت العملي���ة الث�رية يف 

اأفغان�شتان على م�شارها ال�شليم.
يف  الث�ري���ة  العملي���ة  م���ن  املهم���ة  املرحل���ة  اإن 
 ،1978 ني�ش���ان  يف  ب���داأت  الت���ي  اأفغان�شت���ان 
بالرغ���م من اأنه���ا مل تاأخذ بنظ���ر الإعتبار الظرف 
امللم�����س، ومل تنته���ج خط���ة م�شبق���ة يف اإدارة 
ال�شلط���ة من قبل ه���ذا ال�شخ�س املغام���ر، حفيظ 
الل���ه اأم���ن، وعل���ى الرغ���م م���ن العقب���ات، اإّل اأنه 
كان باإمكانه���ا ل���� اإ�شتندت اإىل ال�شع���ب واأدارت 
الأم����ر بقدر مت����ازن، اأن ت�شرع مبرحلة م�ؤثرة 
يف اإجناز مهمات الث����رة ال�طنية الدميقراطية 
يف اأفغان�شت���ان. باملنا�شب���ة ف���اإن ه���دف كل ف���رد 
من �ش���ارك يف الإنتفا�ش���ة الع�شكرية يف ال�شابع 
والع�شري���ن م���ن ني�ش���ان ع���ام 1978 ه� حتقيق 
التق���دم  فر����س  وتف���ر  الجتماعي���ة  العدال���ة 
والتنمي���ة يف اأفغان�شت���ان، ولك���ن ل�ش����ء احلظ، 
ب�شب���ب امل�ؤام���رات الداخلية وجه���ل بع�س قادة 
املرحل���ة الأوىل و�شغط احلروب اخلارجية، كل 

ذلك عر�س البالد اإىل و�شع بالغ التعقيد.

ال�ش����ؤال الث�ين؟م� هي الأ�شب�ب التي اأدت اإىل اإنهي�ر 
الث����رة؟ وم���ن ه���م الأ�شخ�����س الذي���ن ع�ن����ا اأك���ر من 

غريهم جراء هذا الف�شل؟
-ج����اب ال�ش�ؤال الث���اين: ميكن تق�شي���م اأ�شباب 
اإنهي���ار �شلطة الدولة يف ظ���ل حكم حزب ال�شعب 

الدميقراطي الأفغاين اإىل عدة ع�امل:
ا- ال�شيا�ش���ة الت���ي انتهجتها كتل���ة "خلق"خالل 
الإنتفا�ش���ة  بع���د  اأ�شه���ر  وثماني���ة  �شن���ة  ف���رتة 
الع�شكري���ة، اأدت اإىل ت�ش�ي���ه جذري واإبتعاد عن 
الأه���داف الأ�شلي���ة للم�شرة الث�ري���ة اجلديدة، 
والت���ي مل يت���م ع���الج ع�اقبها حت���ى يف املرحلة 
الثاني���ة بع���د الإطاح���ة بحفي���ظ الله اأم���ن، رغم 
اجله����د الكثرة. خ���الل هذه الف���رتة، اأدت �شدة 
ال�شتب���داد واملغامرة الث�ري���ة اإىل تغير نف�شية 
ال�شعب الأفغاين، وانتف�شت غالبية ال�شعب �شد 
احلكم الث����ري، وا�شتخدم���ت ال�ليات املتحدة 
وحلفاوؤه���ا ذل���ك عل���ى نط���اق وا�ش���ع يف خ�ش���م 

احلرب الباردة. 
ب- لق���د �شنت احل���رب غر املعلن���ة اإىل حد كبر 
م���ن قبل وكال���ة املخاب���رات املركزي���ة وباك�شتان 
واململكة العربي���ة ال�شع�دية �شد احلكم الث�ري 
اإىل  ال�ش�فيتي���ة  الق����ات  دخ����ل  قب���ل  حت���ى 
اأفغان�شتان. ويف هذه احلرب، اأ�شبحت باك�شتان 

القاعدة والعم����د الفقري للجبهة اخللفية الآمنة 
لق����ى الردة، وحت���رك عدد كبر م���ن دول العامل 
�ش���د احلك���م الث����ري لأفغان�شت���ان. واألقى عبء 
احل���رب بثقله على كاهل ال�شع���ب الأفغاين لأكرث 
م���ن عقد م���ن الزم���ان. ويف خ���الل احل���رب غر 
املعلنة �شد �شعبنا، عمل���ت جميع اأجهزة الدعاية 
الغربي���ة وحلفائه���ا، جنب���ًا اإىل جن���ب م���ع ردود 
الفعال العربية بقي���ادة ال�شع�دية، يف ان�شجام 

تام �شد ال�شعب الأفغاين.
م���ن  ال�ش�فيتي���ة  الق����ات  ان�شح���اب  بع���د  ج- 
اأفغان�شت���ان، عل���ى اأ�شا����س اتف���اق جني���ف ب���ن 
ال�ش�فيت���ي  والحت���اد  وباك�شت���ان  اأفغان�شت���ان 
وال�لي���ات املتح���دة، مل تنته احل���رب كما ن�شت 
علي���ه التفاقية فح�ش���ب، بل ا�شت���د �شعارها. لقد 
ن�ش���ت اتفاقي���ة جني���ف عل���ى اأن���ه م���ع ان�شحاب 
الق����ات ال�ش�فيتية من اأفغان�شت���ان، فاإن اأمريكا 
وباك�شت���ان �شت�قف امل�شاع���دات للق�ى امل�شادة 
للث����رة، ولك���ن من الناحي���ة العملي���ة مل تت�قف 
حجمه���ا  اإزداد  ب���ل  فح�ش���ب،  امل�شاع���دات  ه���ذه 
اأي�ش���ًا. و�شهد العامل اأن اأمري���كا مل تف باأي وعد 
م���ن وع�ده���ا. لقد ت�قع ه�ؤلء اأن���ه مع ان�شحاب 
�شيت���م  اأفغان�شت���ان،  م���ن  ال�ش�فيتي���ة  الق����ات 
الإطاح���ة باحلك���م الث�ري من قبل ق����ى الث�رة 
امل�ش���ادة وامل�شاعدة املبا�ش���رة من باك�شتان. لكن 
اإرادة ال�شع���ب الأفغ���اين وقي���ادة ح���زب ال�شعب 
الدميقراط���ي الأفغ���اين اأحبط���ت ه���ذه اخلطط. 
فبعد ثالثة اأ�شهر من ان�شحاب الق�ات ال�ش�فيتية 
من اأفغان�شت���ان يف عام 1989، �شنت فرقتان من 
الق�ات الع�شكرية الباك�شتانية وجميع املنظمات 
امل�شلحة الأفغانية املعادي���ة للث�رة واملجاهدون 
املتمركزون يف باك�شتان، هج�مًا وا�شع النطاق 
يف ج���الل اأباد. واأقام�ا بلدة حدودية كبرة بن 
اأفغان�شت���ان وباك�شت���ان وخطط����ا لالإع���الن عن 
اخلط����ة الأوىل لإعالن حك�م���ة املجاهدين يف 
ه���ذه املدينة. ولكن اجلي����س الأفغاين اأحلق بهم 
هزمي���ة تاريخي���ة كا�شحة و�شد الهج����م لدرجة 
اأن���ه �شت���ت املجاهدين وفق���دوا اآخر اأم���ل لهم يف 

الإ�شتح�اذ على ال�شلطة يف اأفغان�شتان.
د. اإن ال��ش���ع امل�شط���رب وال�شن����ات ال�شعب���ة 
الت���ي م���ر به���ا الحت���اد ال�ش�فيت���ي بع���د اإع���الن 
"كال�شن��ش���ت")  و  "الربي�شرتوي���كا"  �شيا�ش���ة 
اإعادة البن���اء وال�شفافية( من قبل غ�ربات�ش�ف، 
ق���د ت���رك تاأث���رًا �شلبي���ًا مبا�ش���رًا عل���ى ال��ش���ع 
يف اأفغان�شت���ان. واأخ���رًا، كان لنهي���ار الحت���اد 
ال�ش�فيت���ي يف عام 1991، وت����يل اأكرث الق�ى 
الراأ�شمالي���ة رجعي���ة وح�شي���ة زم���ام الأم����ر يف 
الإحت���اد ال�ش�فييت���ي، تاأث���ر مدم���ر مبا�شر على 
م�ش���ار احلرك���ة الث�ري���ة يف اأفغان�شت���ان. فبع���د 
امل�شاع���دات  قطع���ت  ال�شلط���ة،  يلت�ش���ن  ت����يل 
وُدع���ي  لأفغان�شت���ان،  الرو�شي���ة  القت�شادي���ة 
برهان الدي���ن رباين، رئي�س اجلمعية الإ�شالمية 

الأفغانية، لزيارة م��شك�.
لق���د ج���اء انهي���ار و�شق�ط حك���م ح���زب ال�شعب 
ع�ام���ل  نتيج���ة  اأفغان�شت���ان  يف  الدميقراط���ي 
داخلية وخارجية. وهن���اك وجهات نظر خمتلفة 
تط���رح حت���ى الآنح�ل ه���ذا احل���دث. اأعتق���د اأن 
الف�ش���اء والإمكاني���ات الت���ي �ش���ادت الع���امل يف 
ال�شع���ب  م���ن حك���م ح���زب  الأخ���رة  ال�شن����ات 
الدميقراط���ي الأفغ���اين ه���ي م�ؤ�شر عل���ى هب�ب 
التقدمي���ة.  للح���ركات  املعار�ش���ة  الق����ى  ري���اح 
وخالل هذه الفرتة ُحرمت جمه�رية اأفغان�شتان 
م���ن دع���م املع�شك���ر ال�شرتاك���ي، وت�شب���ب ذل���ك 
يف م�ش���اكل اقت�شادي���ة جم���ة، الت���ي تع���د اأم كل 
امل�ش���اكل يف البالد، وعا�شت الب���الد يف حالة من 

الياأ�س وال�شع���ف. وكالعادة تنتع�س الختالفات 
حال���ة  فف���ي  ال�شع���ف.  اأوق���ات  يف  العميق���ة 
اأفغان�شتان، ت�شاعفت هذه النق�شامات الداخلية 
واحل���روب  النق�شام���ات  واأدت  ال�شلط���ة.  يف 
الداخلي���ة الت���ي واجهت احل���زب واحلك�مة اإىل 
ت�ف���ر الفر�شة ال�شانحة لق����ى الث�رة امل�شادة 
لالإجهاز عل���ى احلكم وبدت وكاأنه���ا معجزة. لقد 
�شق���ط احلكم بدون اأية م�اجهة م�شلحة مع ق�ى 
الث�رةامل�شادة، وبداأت حقبة مظلمة يف التاريخ 

الأفغاين املعا�شر.
لقد اأ�شح���ى �شعب اأفغان�شت���ان اخلا�شر الرئي�س 
يف ه���ذه املعرك���ة التاريخية، لأنه فق���د لأول مرة 
الفر�ش���ة احلقيقية لتطبي���ق العدالة الجتماعية، 

والتي �شاعت لالأ�شف.

 ال�ش����ؤال الث�لث:كي���ف ميكن تف�ش���ري هيمنة التي�رات 
الديني���ة املتطرفة على امل�شه���د ال�شي��شي وظه�ر تي�رات 
ديني���ة مع�ر�ش���ة يف اأفغ�ن�شت����ن، وه���ل يع����د ذل���ك اإىل 

معتقدات دينية اأو عرقية اأو قبلية اأو من�طقية؟
-ج����اب ال�ش�ؤال الثالث: لطامل���ا لعبت احلركات 
الديني���ة يف اأفغان�شت���ان دورًا كب���رًا يف الب���الد، 
كم���ا مت اإ�شتغالله���ا عل���ى ال���دوام من قب���ل اأعداء 
الل���ه  اأم���ان  ال�ش���اه  اإن  وامل�شتعمري���ن.  �شعبن���ا 
خ���ان ، ال���ذي ح�ش���ل عل���ى ا�شتق���الل اأفغان�شتان 
م���ن بريطاني���ا لأول م���رة يف ق���ارة اآ�شي���ا ع���ام 
1919، اأث���ار �شخ���ط وغ�ش���ب بريطانيا. ولعبت 
بريطاني���ا دورًا رئي�شي���ًا يف الإطاح���ة باأمان الله 
خ���ان ع���ام 1929، م�شتخدم���ن راي���ة الإ�ش���الم 
والق����ى الإ�شالمي���ة، وهيم���ن ال�شتب���داد عل���ى 
رقاب الأفغان بعد اأكرث من اأربعن عاما على هذا 
احل���ادث وكان دائم���ا حتت ا�شم الإ�ش���الم. وبعد 
الإطاح���ة بالنظ���ام امللك���ي عل���ى يد حمم���د داود، 
اب���ن عم ظاهر �ش���اه يف اأفغان�شت���ان عام 1973؛ 
نا�شبت فروع الإخ�ان امل�شلمن العداء ال�شارخ 
قي���ام اجلمه�ري���ة، ونف���ذت جملة م���ن الأن�شطة 
التخريبي���ة بهدف اإ�شق���اط النظ���ام اجلمه�ري، 
ونتيج���ة لذل���ك تعر�ش���ت ل�شغ����ط �شدي���دة من 
قب���ل حمم���د داود. وبعد النتفا�ش���ة امل�شلحة يف 
ع���ام 1978، ب���داأت لأول م���رة على نط���اق عاملي 
تنه���ال عل���ى الب���الد حمل���ة وا�شع���ة �ش���د النظام 
اجلدي���د من قب���ل م�ؤ�ش�شات مالي���ة وخمابراتية، 
وتدف���ق �شياللأ�شلحة بكمي���ات �شخمة، وفتحت 
مع�شك���رات تدري���ب م���ن قب���ل وكال���ة املخابرات 
املركزي���ة، بالتع���اون م���ع وكال���ة ال�شتخب���ارات 

ال�طنية الباك�شتانية )ISS( والكثر من املال من 
جانب ال�ليات املتح���دة ودول اأخرى، وخا�شة 
اململك���ة العربي���ة ال�شع�دي���ة. ويج���در بالإ�شارة 
اأن ا�شتخدام الإ�ش���الم ال�شيا�شي من الن�ع الذي 
يث���ر �شغف الأمريكي�ن قد مت جتربته لأول مرة 
على نطاق وا�شع جدًا يف اأفغان�شتان. اإن ال��شع 
احل���ايل ه���� نتيج���ة مبا�ش���رة لتل���ك ال�شيا�شات 
الت���ي اإتبعته���ا ال�لي���ات املتح���دة، والتي تهدف 
اإىل ا�شتخ���دام تف�شر مع���ن لالإ�شالم م�جه �شد 
ال�شي�عي���ة واحل���ركات التقدمي���ة عل���ى اأ�شا����س 

نظريات بريجن�شكي.
تتميز اأفغان�شت���ان مبجتمع تقليدي ملتزم للغاية 
مبعتق���دات وع���ادات ما�ش�ي���ة، والإ�شالم واحد 
منها. اإن الن�شي���ج الجتماعي لأفغان�شتان، ي�فر 
اأر�شي���ة خ�شبة كي تلعب في���ه القبائل والع�شائر 
القبائ���ل  ب���ن  والتقالي���د  والق�ان���ن  املتن�ع���ة 
دورًا م�ؤث���رًا، مما يع���زز اللتزام به���ذه العادات 
واملعتق���دات ومينحه���ا ن�عًا من �شي���ادة القان�ن 

يف احلياة.

 ال�ش�ؤال الرابع: م� ه� دور الدول الإقليمية والأجنبية 
يف تق�ية التي�رات الدينية املتطرفة؟

الأجنبي���ة  ال���دول  الراب���ع:  ال�ش����ؤال  ج����اب 
تت�شرف عل���ى م�شت�ين يف النزاع���ات اجلارية 
يف اأفغان�شت���ان: املجم�ع���ة الأوىل ه���ي ال���دول 
الإ�شالمية، حيث لباك�شت���ان دور يف اإثارة الفنت 
ال���دول  ه���ي  الأخ���رى  واملجم�ع���ة  الب���الد،  يف 
الإمربيالية وحلفائها، الذين يعتربون كفارًا على 
حد تقيي���م ال���دول الإ�شالمي���ة. وباملنا�شبة، لدى 
املجم�ع���ة الأخرة الي���د الط����ىل يف اإ�شتخدام 
الإ�ش���الم ال�شيا�ش���ي يف اأفغان�شتان. ومن املُعتقد 
اأن علم���اء ال�شيا�ش���ة ذك���روا م���رارًا وتك���رارًا اأن 
�شن���اع ال�شيا�شة الرئي�شي���ن  يف هذا املجال هي 
وكالت ال�شتخبارات الربيطانية وال�شهي�نية،  
والتي عملت ال�لي���ات املتحدة دائمًا بن�شائحها 
ودعمه���ا وت�جيهها. وه���ذه احلقيقة معروفة يف 

اأفغان�شتان.

 ال�ش����ؤال اخل�م����س: هل ك�نت حمل���ة ط�لب�ن الأخرية 
لأفغ�ن�شت�ن مت�قعة وحتمية؟ و مل�ذا؟

ج�اب ال�ش�ؤال اخلام�س: هج�م طالبان الأخر 
يف اأفغان�شت����ان مل يكن مت�قعًا ومل يت�قعه اأحد، 
ومل تك����ن طالب����ان تل����ك الق�����ة التي يح�ش����ب لها 
احل�ش����اب. ونرى الي�م عملي����ًا اأنهم غر قادرين 
على ح����ل نزاعاته����م الداخلي����ة وت�شكيل حك�مة 
جدي����رة به����ذا ال�ش����م.  لق����د اأن�ش����اأت ال�لي����ات 
املتح����دة، ح�ش����ب خمط����ط ط�ي����ل الأم����د، حك����م 
طالب����ان م����ن اأج����ل اإقام����ة جزي����رة م����ن التطرف 
الإ�شالم����ي الرجع����ي يف منطقتن����ا، مث����ل اململكة 
العربي����ة ال�شع�دية. والغر�س من����ه ه� الت�شلل 
اإىل اآ�شي����ا ال��شط����ى مب�شاع����دة حك�مة متطرفة 
ول  ومتع�شب����ة،  متطرف����ة  اأيدي�ل�جي����ة  ذات 
يتنا�ش����ب ه����ذا ال�ش����كل اإل م����ع طالب����ان، واإقامة 

ال��شطى" هناك. اآ�شيا  "ربيع 

 ال�ش����ؤال ال�ش�د�س: هل �شتتب���ع ط�لب�ن نف�س نهجه� 
ال�ش�ب���ق اأم �شتغ���ري نهجه����؟ وم� ه���� م�شتقب���ل حك�مة 
ط�لب����ن؟ وم� هي الق�عدة الجتم�عية لهذه احلركة؟ وم� 
ه� م�قف خمتلف �شرائح ال�شعب الأفغ�ين من �شيطرة 

ط�لب�ن يف الآونة الأخرية؟
بالطب����ع ل ميك����ن  ال�شاد�����س:  ال�ش�����ؤال  ج�����اب 

لطالبان كاأي ظاهرة اأخرى اأن تكرر نف�شها حرفيًا 
مع مرور الزمن وتغ����ر الظروف. فبعد ع�شرين 
عام����ًا من الإطاح����ة بطالبان ع����ام 2001، حدثت 
تغرات كبرة يف جمتمعنا، �ش�اء على ال�شعيد 
العامل����ي اأو حتى يف �شف�ف حرك����ة طالبان. لقد 
مت �شجن الغالبية العظمى من قيادة طالبان بعد 
الإطاحة بهم، وتعر�ش�ا يف �شج�ن ك�انتانام� 
وباكرام يف اأفغان�شتان واأماكن اأخرى للتعذيب 
وغ�ش����ل الأدمغ����ة والر�ش�����ة. وكان����ت النتيج����ة 
اإن�شاء مكتب لطالبان يف الدوحة - قطر، وي�شم 
عنا�شر يف طالبان تتناغم م�اقفهم مع ال�شيا�شة 
اخلارجي����ة لل�ليات املتحدة. وه����ذا ه� ال�شبب 
وراء حم����اولت الأمري����كان من����ذ ث����الث �شن�ات 
معه����ا يف  قابلةللتعام����ل  طالب����ان  جع����ل حرك����ة 
ال�شاحة ال�شيا�شية الدولية، وخا�شة يف ال�شاحة 
الدبل�ما�شية. وقامت ال�ليات املتحدة بب�شاطة 
بنقل ال�شلطة اإىل هذه الدمى عرب ال�شتمرار يف 
مثل ه����ذه ال�شيا�شة. ولكن ج����رت تغيرات على 
الأر�����س، اأي يف اأو�ش����اط طالب����ان، الذين ترب�ا 
�شابقًاعلى تعاليم جافة جدًا ودينية بحتة وبالغة 
التط����رف، وهذه التغي����رات ل �شلة لها بالأفكار 
ال�شابق����ة التي مل تعد ذات اأهمي����ة على الإطالق. 
اإن نقل ال�شلطة اإىل طالبان يعك�س ال�شرورة يف 
اللحظ����ة الراهنة �شيا�شة ال�ليات املتحدة جتاه 
جن�����ب غرب اآ�شي����ا واآ�شيا ال��شط����ى. وتظهرت 
جترب����ة الي�����م اأن الأمري����كان، ومب�شاعدة نظام 
اإ�شالم����ي متطرف ومن�شج����م، ينفذون �شيا�شتهم 
جتاه الدول الإ�شالمية، متامًا على غرار ما يق�م 
ب����ه حلفاوؤه����م الع����رب املتع�شب�����ن واملتطرف�ن 
مث����ل ال�شع�دي����ة والإم����ارات والبحري����ن جت����اه 

الدول العربية. 
 لقد اإتخذت كل التدابر لإعداد مثل هذه القاعدة 
يف وج�د طالب����ان يف اأفغان�شت����ان، ومت منحهم 
�شلط����ة دول����ة بجي�����س ق�ام����ه 350 األ����ف عن�شر 
دون قت����ال. فه����ل ه����م ق����ادرون عل����ى ال�شتمرار 
يف ه����ذا الطريق حت����ى النهاي����ة وال�شيطرة على 
ال��ش����ع داخ����ل اأفغان�شتان. من اجلدي����ر بالذكر 
اأن جماه����ر طالبان يف اأفغان�شتان غر م�شتعدة 
للحك����م. فه����ل اإن ال�شخ�شي����ات ال�شيا�شي����ة التي 
تدربت ب�ش����كل اأ�شا�شي من قبل وكالة املخابرات 
املركزي����ة والعامل�ن يف مكت����ب قطر هم قادرون 
عل����ى تلبي����ة متطلبات احلك����م احلايل؟ اإن����ه لأمر 
م�شك�����ك فيه. ه����ذا ه� املح�����ر الذي ت����ربز فيه 
التناق�ش����ات الداخلية الطبيعية وال�شيا�شية بن 
الطال����ب القطري وب����ن الطالب املي����داين، وهذا 

ه� التحدي الأكرب الذي �شي�اجه الأمريكان.

 ال�ش����ؤال ال�ش�ب���ع: كي���ف ت�ش���ف م�ق���ف ال�لي����ت 
املتح���دة وحلف�ئه����، وال�ش���ن ورو�شي���� م���ن الأح���داث 

الأخرية يف اأفغ�ن�شت�ن؟
ج�اب ال�ش�ؤال ال�شابع: خال�شة الق�ل اإن ق�شية 
طالب����ان يف اأفغان�شت����ان اأ�شبحت الي�م من اأكرث 
امل�شاه����د �شخ�ن����ة يف احل����رب ال�شتخباراتي����ة 
واللعب الدبل�ما�شية. يعلم اجلميع اأن ال�ليات 
املتح����دة ، من خالل نق����ل ال�شلطة ب�ش����كل �شلمي 
تقريب����ًا اإىل طالب����ان، قد األقت عل����ى عاتقهم مهمة 
خط����رة متمثل����ة يف خل����ق الف��ش����ى يف اآ�شي����ا 
ال��شطى ويف �شينكيانك يف ال�شن. ثمن خدمة 
طالب����ان هذه لل�ليات املتح����دة ه� بلد يحت�شن 
35 ملي�ن ن�شمة هم  نف��س اأفغان�شتان، اإ�شافة 
اإىل احتياطي����ات �شخم����ة حت����ت الأر�����س وعلى 
�شطح الأر�س وبجي�س جمه����ز باأحدث الأ�شلحة 
الي�����م ي�شم����ى اأفغان�شتان، ال����ذي مت دفع نفقاته 

مقدمًا.
ويجب اأن يقال اإنه ل ي�جد اأحد يف املنطقة بهذا 
القدر م����ن الغباء بحيث ل يع����ي معنى �شيا�شات 
اأمريكاوالتغي����رات الأخ����رة ولعبه����ا الأخرة، 
ول يح����رم اأي ط����رف نف�ش����ه م����ن الإنخ����راط يف 
هذه اللع����ب اأدراكًا منه باأنه من غر املعروف اأن 
الف�����ز ب�شكل حا�شم يف النهاي����ة �شيك�ن ل�شالح 
ال�ليات املتح����دة . نحن ن�شاهد مناذج منها يف 
�ش�ريا و�شيا�شة امريكا والنات� جتاه هذا البلد 
العربي، حيث مل يتحق����ق حلم ال�ليات املتحدة 
بع����د اأن حتالفت رو�شيا واإي����ران وحزب الله يف 
اإيران،الذي����ن ح�ل�ا هذا احللم اإىل كاب��س. يف 
هذه املرة، يبدو من ال�ا�شح اأن اجلهات الفاعلة 
يف هذا امل�شهد تن�����ي اإحياء نف�س الكاب��س يف 
وجه الإح����الم الكب����رة للبنتاغ�����ن و "�شي.اآي 
اأي."، وتك����رار ذل����ك الكاب������س يف ظ����ل م�شاعي 
اإىل  تل����ك الأح����الم  رو�شي����ا وال�ش����ن بتح�ي����ل 

�شراب.

: ) ال�شيا�شي الأفغاني اأ�شد اهلل ك�شتمند في حوار مع )

الو�سع الحالي هو نتيجة مبا�سرة لل�سيا�سات التي اتبعتها امريكا
والتي تهدف اإلى ا�ستخدام تف�سير معين للدين موجه �سد ال�سيوعية والحركات التقدمية

ولد اأ�شد اهلل ك�شتمند في العا�شمة كابل - اأفغان�شتان عام 
في  زراعي  مهند�س  ماج�شتير  �شهادة  على  ح�شل   .1949

الجامعات الفرن�شية. ع�شو �شابق في الحزب ال�شيوعي 
الفرن�شي لمدة �شبع �شنوات. ع�شو �شابق في اللجنة 

المركزية لحزب ال�شعب الديمقراطي الأفغاني، ومعاون 
دائرة العالقات الأممية في اللجنة المركزية للحزب، 

و�شفير اأفغان�شتان في المجر واإيران واإثيوبيا.
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حاوره: عالء املفرجي

الق�سم االول

�شدر ل���ه يف جمال البحث يف الظاه���رة الدينية، 
ا�شاف���ة اىل كت���اب )البح���ث ع���ن منق���ذ( كت���اب 
“�شل���وات الإن�شان: من �شومر اإىل الإ�شالم” عام 
ال�شني والإحباط  “اخل�ش���وع  2011. وكت���اب 
ال�شيع���ي: نق���د العق���ل الدائ���ري” ع���ام 2015، 
وكتاب “ج���ذور الإله الواحد: نقد الإيديولوجية 
الديني���ة” عام 2017. وكتاب  “تاريخ اخلوف: 
نق���د امل�شاع���ر يف احلي���ز الدائ���ري”، و “تاري���خ 
اجلنة: نقد م�شاعر التفاوؤل يف احليز الدائري”،  

وكتاب “مقالة يف ال�شفالة”
ومل يبعده البحث العلم���ي عن الأدب، ففي جمال 
الرواي���ة والق�شة. فق���د �شدرت للدكت���ور  . فالح 
مهدي روايته الأوىل بعنوان “اأزهار امل�شتنقع” 
 1992 ع���ام  ل���ه  �ش���درت  ث���م   ،1982 ع���ام 
جمموعته الق�ش�شية الأوىل بعنوان “ال�شلوات 
تغت���ال ال�شم���ت” ع���ن دار امل���دى. ويف ورواي���ة 
1995 والتي �شدرت  الكالب” عام  “اأ�شدقائي 
ل���ه يف باري����س باللغ���ة الفرن�شي���ة وترجمت اىل 
ع���دة لغات ثم ن�ش���رت مرة اأخ���رى يف من�شورات 
اجليب عام 2002 للطلب الكبري عليها. ورواية 
اأخ���رى باللغة الفرن�شية بعنوان “�شلوات الدم” 
الع���ام 2002 ثم رواية اأخ���رى باللغة الفرن�شية 
بعن���وان “مل ي���رين الل���ه” يف ع���ام 2011. كما 
�ش���درت ل���ه روايت���ان اإحداهما بعن���وان “هجرة 
الن���ور” ورواية “الثوب���ان”. وىخر ما �شدر له 
جمموع���ة ق�ش�شية بالفرن�شي���ة بعنوان “معانقة 

اأزهار اجلحيم”.
املدى حاورت الدكتور فالح مهدي  للوقوقف عند 

اأهم حمطاته احلياتية والأبداعية.

 حدثنا عن ن�صاأتك وما هي م�صادر التاأثري التي قادتك 
اىل تخ�ص�صك هذا؟

- مل ٌتنب���اأ تل���ك الن�ش���اأة الب�شيط���ة بامل���اآل ال���ذي 
�شتق���ودين الي���ه الأي���ام وال�شن���ن القادم���ة . فقد 
ول���دت يف ع���ام 1947 م���ن اأب هاج���ر م���ع كل 
اأف���راد عائلت���ه من قري���ة عنان���ة يف حمافظة بابل 
وم���ن اأم ول���دت يف بغ���داد بي���د ان جذورها متتد 
اىل غ���رب الع���راق. عندم���ا كن���ا �شغ���ارًا مل نفكر 
يف ج���ذور الأب���اء ،مع الزمن وم���ع الويالت التي 
مر به���ا العراق واأ�شاب���ت كل العراقين بدرجات 
متفاوت���ة، اأ�شبح���ت مهم���ة البح���ث ع���ن اجلذور 
يتطل���ب ق���در م���ن الف�ش���ول العلم���ي. ول���دت يف 
ح���ي راغبة خات���ون وكان احلي اإب���ان تلك الأيام 
ت�شكن���ه غالبية �شنية لكننا واحلق يقال  مل ن�شعر 
اأن���ا واإخوت���ي واأخواتي انن���ا من عائل���ة �شيعية 
ب���ل اخت���ارين مدر����س اللغ���ة العربي���ة اأ�شت���اذي 
الأول عم���ر ال���راوي لأ�شل���ي برفاق���ي يف جام���ع 
الع�ش���اف املجاور ملدر�شتن���ا ) مدر�شة اخلزاعية(
اأي اأ�شبح���ت اإماما  يف ذل���ك العمر ال�شغري حيث 
مل يتج���اوز عمري ت�ش���ع �شنوات! عندم���ا اأعلمت 
والدي بذلك ابت�شم وقال يل �شاأ�شرتي لك عمامة! 
يف ال�شغ���ر مل تفر�س علينا اأي���ة التزامات دينية 
، م���ع ذلك ّكن���ت الوحيد ب���ن اإخوتي م���ن ي�شلي 
وي�ش���وم . يف �ش���ن املراهقة توقف���ت عن ال�شالة 
وال�شي���ام دون ان يوبخن���ي او ينتقدين والدّي. 

در�شنا لحقا انا واخوتي يف ثانوية الأعظمية.
كمعظ���م العراقي���ن مل اأن�ش���ئ يف عائل���ة مولع���ة 
بالثقاف���ة، فوالدت���ي ام���راأة اأُمي���ة ووال���دي ومع 
انه خري���ج مدر�شة ال�شرط���ة وا�شبح �شابطا يف 
ال�شرطة لكنه كان بعيد عن عامل القراءة والكتابة. 

من دفعن���ي و�شجعني على الق���راءة كان اأ�شتاذي 
الطي���ب الذكر عمر الراوي . فقد وجد يف الإن�شاء 
الذي كن���ت اكتبه ما ي�شتح���ق الت�شجيع فاأهداين 
كت���اب الع���رات مل�شطفى لطف���ي املنفلوطي. تلك 
الهدي���ة وذلك الكتاب كانت اجلرثومة التي دخلت 
يف اأعماق نف�شي ومل تفارقني اأبدا فبداأت باقتناء 
كل كت���ب املنفلوط���ي وهك���ذا كانت البداي���ة، فقد 
وجد والدي يف م�شعاي ذاك اأمرا مل يعرفه ولكنه 

يقدره فلم يبخل علّي ب�شراء الكتب.
يف مرحلة ما بعد الإعدادية كان والدي يطمح ان 
يخل���ق مني �شابط���ًا يف اجلي����س العراقي. ادرك 
نف���وري من هذا ال�شنف من الأعمال، فقاد خطاي 
اىل درا�ش���ة القان���ون. وحت���ى اأك���ون اأمين���ا كنت 
اح����س باملل���ل وال�شجر م���ن الدرو����س اجلامعية 
فتغيبت كثريا عن  تلك الدرو�س . مل اجد متعة اإل 
وان���ا ادر�س لوحدي يف مقاهي بغ���داد مع زمالء 
يل وكن���ت ح���را يف الذهاب لل�شين���ا وقراءة كتب 

اأخرى ل �شيما يف جمال الأدب.
بع���د تخرج���ي م���ن اجلامع���ة عمل���ت حمامي يف 
مكتب ملحام���ي �شهري �شديق لوالدي وكان مكتبه 
يف العظيم���ة .�شع���رت بامللل وال�شج���ر من تلك 
املهن���ة وم���ع اين عمل���ت حمام���ي وكان يل مكتب 
يف �ش���ارع املتنب���ي امن���ا مل تغوين���ي تل���ك املهنة 
فكن���ت اق�ش���ي معظم وقت���ي يف املكتب���ة املركزية 
يف الوزيري���ة . يف تل���ك الأي���ام قراأت كث���ريًا عن 
القرامط���ة وكان���ت اطم���ح ان اكت���ب بحث���ا ع���ن 
تل���ك احلرك���ة املتطرف���ة دون ان امتل���ك �شيئا من 
اأم���ور البح���ث واملنهجي���ة الخ، فب���ادرت لوحدي 
وذهب���ت لكلية الآداب املج���اورة للمكتبة املركزية 
وطرق���ت باب الدكتور في�شل ال�شامر وطلبت منه 
م�شاعدت���ي لإجناز بحثي ع���ن القرامطة . ابت�شم 
ذل���ك الرج���ل النبي���ل وامل���وؤرخ الكب���ري ودع���اين 
للجلو����س، وم���ن ثم �شاألن���ي مل القرامط���ة؟ اأتعلم 
ان البح���وث عن القرامط���ة كثرية؟ ملاذا ل تتناول 
مو�شوعا جدي���دًا مل يكتب عن���ه اإل ملامًا؟ وبدافع 
الف�ش���ول �شاألته وما هو هذا املو�شوع ؟ فبادرين 
بذل���ك اله���دوء والتزان ال���ذي يذك���رك بالب�شرة 
)املهدي املنتظر يف الأديان( ! مل اأمتكن من اإخفاء 
عجب���ي وجهل���ي فقل���ت ل���ه )دكت���ور اأن���ا ل اعرف 
�شيئ���ًا حت���ى عن امله���دي ال�شيعي(. ف���كان جوابه 
على النح���و التايل ) هذه فر�ش���ة لتعرف �شيئًا ل 
عن امله���دي ال�شيعي، بل ع���ن كل اأ�شناف  املهدي  
يف ديان���ات الع���امل(. بعده���ا كت���ب رق���م تليفونه 
عل���ى ورقة وقال يل »ات�شل ب���ي الأ�شبوع القادم، 
�شاأطل���ب م���ن احد الزم���الء املخت�ش���ن يف العامل 
القدمي، ان يقود خطاك«. وهكذا كان ال�شامر اأول 
من رمى تلك احلب���ة املمعنة يف ال�شغر يف حقلي 
اخلايل من ال���زرع، فنمت واأزه���رت حتى اأ�شبح 
مو�ش���وع الدين املق���ارن الثيم���ة الأ�شا�شية التي 

رافقت م�شريتي كباحث.

 درا�ص���تك يف البداية كانت القانون، اأي �ص���لة لها يف 

تغيري م�صار اهتمامك فيما بعد؟ 
- يف البداي���ة مل يدخ���ل القان���ون تاأث���ريًا عل���ى 
املو�ش���وع الأثري لدي، اأي ق���راءة الدين. درو�س 
القان���ون ممل���ة ول �شيما القان���ون املدين. دخلت 
ق�شم القانون ل لتحقيق طموحًا لدي بل احرتاما 
لأراده وال���دي. بداأ تاأث���ري القانون على م�شريتي 
لني���ل  اأطروحت���ي  فكان���ت  فرن�ش���ا.  العلمي���ة يف 
الدكت���وراة من جامعة باري����س الغربية ) نانتري( 
بعن���وان ) اأ�ش����س واآلي���ات الدول���ة يف الإ�شالم : 
الع���راق منوذجًا( ، كانت تلك الطروحة اعظم ما 
قمت ب���ه يف م�شريتي الأكادميي���ة ، حيث متكنت 
من الربط بن الديان���ات يف العراق القدمي وبن 
الإ�ش���الم. تل���ك الأطروح���ة دفعتني لي����س لقراءة 
قان���ون حمورابي ال�شهري ب���ل  كل القوانن التي 
وجدت قبل���ه وكلها تقريبا �شومري���ة، اأ�شافة اىل 
كل الطقو����س الديني���ة والأ�شاط���ري يف الع���راق 
القدمي فوجدت ان هناك عالقة بن الإ�شالم وذلك 

العامل املمعن يف القدم.

 مال���ذي ا�صاف���ت ل���ك جتربت���ك يف الهن���د، مل�صروع���ك 
الفكري الذي مازال يتدفق؟

- مل ت�ش���ف يل درا�شتي يف الهن���د �شيئا مهمًا، اذ 
كان���ت عل���ى �شكل كور�ش���ات لني���ل املاج�شتري يف 
القان���ون وال�شيا�ش���ة . جتربتي يف الهند علمتني 

اللغ���ة الإنكليزي���ة، فق���د كان���ت لغت���ي النكليزية 
�شعيف���ة حق���ًا عندما ذهب���ت اىل هن���اك، الدرو�س 
باللغة الإنكليزية والتع���رف على اأ�شماء من كبار 
املفكري���ن يف جمال القان���ون وال�شيا�شة يف عامل 
النكلو�شك�ش���ون، اأ�شاف���ت يل الكث���ري. يف نف�س 
الوقت املعاي�ش���ة اليومية مع اأ�شدقائي وزمالئي 
الهن���ود كان���ت يف غاي���ة الأهمي���ة، اإذ متكنت من 
زي���ارة املعاب���د الهندية وح�ش���ور ن���دوات لكبار 
رج���ال الدين م���ن الهندو����س والبوذي���ن. الغنى 
احلقيقي لي�س يف ح�شور الدرو�س، اأنا �شخ�شيًا 
اأع���اين من رهاب يتمثل بكره ورف�س املوؤ�ش�شات 
الأكادميي���ة مع اين اكادميي . م���ن علمني لي�شت 
الدرا�ش���ات الأكادميية بل م���ا قراته اأنا خارج تلك 

املوؤ�ش�شات.

  قل���ت يف احد اللقاءات معك: منذ فرتة ال�صباب تنبهت 
للدين بف�صل املارك�صية، كيف ح�صل ذلك؟

- من���ذ ف���رتة املراهق���ة كن���ت مي���اًل اىل الأف���كار 
املارك�شي���ة. كنت اق���راأ ما يقع بن ي���دي من كتب 
اإ�شاف���ة اىل ان معظم اأ�شدقائ���ي كانوا �شيوعين 
اأو متعاطفن مع الأفكار ال�شيوعية.  قول مارك�س 
العظي���م » الدين افيون ال�شعوب« الذي زارين يف 
�شباب���ي مل يفارقني اأب���دا. هذه العب���ارة العميقة 
اأ�شبح���ت باب���ا ولج من���ه عدد كبري م���ن الباحثن 
الدي���ن يف  تاأث���ري  التاأم���ل يف  واملفكري���ن. عن���د 
�شلوكيات النا�س وطرائق تعاملها مع الذات ومع 

الآخر املختلف، جند قيمة واأهمية هذا القول . 

 ) البح���ث ع���ن منق���ذ( ه���و كتاب���ك االول وكان حماولة 
ب�صيط���ة لدرا�ص���ة جانب م���ن جوانب الفك���ر الديني، وهو 
درا�ص���ة مقارن���ة ب���ن ثم���ان ديان���ات تتح���دث ع���ن مفهوم 
كل  يف  موج���ود  وه���ذا  املخل����ص،  او  املنتظ���ر  امله���دي 
الديان���ات وكل �صعوب العامل تعتق���د ان الله �صيبعث اأحد 
املنتخب���ن املخل�صن الإنقاذ ه���ذا العامل.. هل الكتاب فتح 
ل���ك افاقا يف ا�صتغالك على الظاهرة الدينية ، وماذا ميثل 

هذا الكتاب يف �صريتك االبداعية؟
- كم���ا تف�شل���ت ميث���ل ذل���ك الكت���اب اأول حماولة 
وه���ي ب�شيط���ة بطبيعته���ا ب�شب���ب �شغ���ر �شن���ي 
وتطفل���ي على مو�ش���وع ل اعرف عن���ه �شيئًا كما 

ذكرت يف الإجابة على �شوؤالكم الأول.
وم���ع اين كتبت ع���دد م���ن الدرا�ش���ات يف املجال 

القانوين وال�شيا�شي امنا الثيمة الأ�شا�شية التي 
ق���ادت خطاي متثل���ت بذلك الكتاب ال���ذي فتح يل 

اآفاقا وا�شعة.
يف ذلك الكت���اب الذي م�شى على تاأليفه ما يقارب 
ن�شف ق���رن! كتب���ت يف مقدمة ذل���ك الكتاب الذي 
ميث���ل حماول���ة لدرا�شة جانب م���ن جوانب الفكر 
الدين���ي ه���ذه اجلملة« ال�شعب ال���ذي تزداد درجة 
وعيه بنف�شه وبظروف���ه املو�شوعية ي�شتطيع ان 
ي���درك جيدًا ان���ه اعظم منقذ لنف�ش���ه . اأما ال�شعب 

اجلاهل فينتظر الن�شر من اخلارج«
مع اعتزازي بتل���ك العبارة، اإمنا اأدركت لحقًا ان 
احليز الدائري الذي ولدت فيه كل الأديان هو من 
ينتج اجلهل ويقيم اأيديولوجية ت�شتند على جهل 

الأغلبية من املوؤمنن بتلك الأيديولوجية.

  ه���ل حتدثنا باإخت�صار عن مفه���وم )العقل الدائري(، 
ونق���د ه���ذا املفه���وم الذي مل �صيبق���ك اليه اأح���د وعن دور 

املكان يف ت�صكيل العقل والتفكري؟
- عل���ى �ش���وء قراءت���ي يف تاري���خ القوان���ن يف 
الع���امل الق���دمي تو�شلت اىل بع����س القناعات يف 
ال�شن���وات الأوىل م���ن وج���ودي يف فرن�ش���ا. يف 
ع�شر ال�شيد والذي ا�شتمر حتى الع�شر الراهن. 
يف بع����س املناط���ق يف افريقي���ا وعن���د جماع���ة 
النوي���ر بال���ذات، يثقب فخذ م���ن ميار�س اجلن�س 
مع امراأة لي�شت من اأمالكه! يف الإ�شالم  تقطع يد 
ال�شارق الخ كما تالحظ هناك قدر من العتباطية، 
فقط���ع فخذ �شياد يعن���ي موته لأن عمله قائم على 
الرك�س من اجل اإ�شطياد احليوانات كما ان قطع 
يد ال�شارق تعني قتل ال�شارق اأي�شا. اليد و�شيلته 
الأوىل لك�ش���ب عي�ش���ه. على �شوء تل���ك القراءات 
متكن���ت من ن�ش���ر درا�ش���ة باللغ���ة الفرن�شية ومن 
ث���م قدمت حما�شرة ع���ن العتب���اط القانوين يف 
املدر�ش���ة التطبيقية العلي���ا حيث دعاين احد كبار 
الباحثن يف النرثبولوجيا جورج فيكارلو  اىل 
تلك املحا�شرة . وم���ن ثم القيت ندوة يف هولندا 
يف ع���ام 2002 ع���ن نف�س املو�ش���وع بدعوة من 
ال�شدي���ق يا�ش���ن الن�ش���ري. الغري���ب ان قراءتي 
لطبيع���ة القوان���ن يف الع���امل ه���ي م���ن دفعتن���ي 
لق���راءة امل���كان اأول. العامل الق���دمي وحتى نهاية 
الق���رن ال�شاب���ع ع�شر ب���ل الثامن ع�ش���ر يف اوربا 
كان عامل اأ�شوار اأول، فكل مدينة حماطة باأ�شوار 
عالي���ة ول زالت اأثارها باقية يف دول مثل فرن�شا 

وبريطانيا واأملانيا الخ . 
م���ن خ���الل الق���راءة تو�شل���ت اىل قناع���ة مفادها 
ل ميك���ن فه���م طبيع���ة امل���كان دون فه���م طبيع���ة 
الزم���ان. كل تل���ك الق���راءات قادتن���ي اىل قناعات 
م���ن اأهمها عمودية ال�شلط���ة. ال�شلطات يف العامل 
القدمي ت�شتم���د �شرعيتها من ال�شم���اء فكل امللوك 
والأباط���رة يف ذلك العامل هم اأبناء لالإلهة اأو اإلهة 
او ي�شتمدون �شرعيتهم من و�شيط مقد�س كالنبي 

حممد..
يف البداي���ة كل جه���ودي ترك���زت عل���ى العتباط 
القان���وين يف العامل القدمي وكت���ب جزءا من ذلك 
امل�ش���روع . ومب���رور الزم���ن تراج���ع كث���ريا ذلك 
امل�ش���روع. فقد ن�شجت اأف���كاري وتوجت بكتابي 
)نق���د العق���ل الدائ���ري( ال���ذي ميث���ل منهجي يف 

البحث والدرا�شة فيما يتعلق بالدين املقارن.

 تق���ول اإن الغر����ص م���ن ه���ذا الكت���اب لي����ص درا�ص���ة 
االإ�ص���ام »كدي���ن و�صل���وك و�صيا�ص���ة » اأمن���ا الغر�ص هو 
معرف���ة »اأ�صب���اب تخل���ف ال�صع���وب الت���ي تقطنه���ا غالبية 

م�صلمة ».. هل تو�صع حديثك يف ذلك؟
- ل نحتاج اىل ذكاء خ���ارق لنكت�شف ان الغالبية 
العظم���ى م���ن ال�شع���وب الت���ي توؤم���ن بالإ�ش���الم 
�شع���وب متخلف���ة. عندم���ا نتاأمل جن���د ان الوعي 
التاريخي مرتبط بالوعي الديني. لي�س هناك من 
ق���وة اأيديولوجية حتكمت مب�شائ���ر و�شلوكيات 
اجلماع���ات والأفراد كالدين. هن���اك ارتباط مثري 
للعج���ب بن الوع���ي التاريخي والوع���ي الديني 

وهن���اك عالق���ة حميمية بن الثن���ن. املجتمعات 
يف الغ���رب متكن���ت م���ن التحكم بالوع���ي الديني 
وال���ذي ه���و بطبيعت���ه قائ���م عل���ى قدر كب���ري من 
الزي���ف والأكاذي���ب. احلي���ز الأفق���ي يف الع���امل 
اىل  ال�شم���اء  م���ن  ال�شرعي���ة  وانتق���ال  املعا�ش���ر 
الأر�س، واقت�شاد قائم عل���ى ال�شناعة والزراعة 
وهو القت�شاد الذي اأخذت به الراأ�شمالية ،�شمح 
باإع���ادة  مفاهي���م تق�شي���م العم���ل و�شم���ح بقي���ام  
تنظيم���ات اجتماعي���ة مل تعرفها الب�شري���ة �شابقًا 
واأ�شبح���ت » ال���ذات« كمفه���وم م���ن اه���م مفاهيم 

العامل املعا�شر . 
م���ا �شاعدين عل���ى الفهم عن العالق���ة بن التخلف 
والعقل الدائري، وجودي يف بلد مثل فرن�شا. لقد 
جئت من ذلك العامل الدائري واأ�شبحت اأعي�س يف 
عامل اأفق���ي ون�شبي يف مفاهيم���ه. لي�شت القراءة 
وحدها من قادين لذلك، بل املعاي�شة. يف املجتمع 
ال���ذي قدم���ت منه، اأنت مل���ك العائل���ة والع�شرية. 
اما اذا ول���دت كاأمراأة فاإنها اللعن���ة بعينها. با�شم 
الله ونبيه يتم اغت�ش���اب طفلة مل تتجاوز الثمان 
�شن���ن ، وباأ�شم الل���ه ور�شوله  مت �شنن ت�شريعات 
عل���ى �شكل فت���اوي بعيدة عن اأي ح����س اأخالقي . 
عندم���ا تنظر اىل ما يج���ري يف العراق مثاًل جتد 
�شالت���ك. الع���راق لي�س وحي���دًا يف تخلفه، بل كل 
الع���امل الإ�شالم���ي مل يخرج م���ن م�شتنقع مفاهيم 
القرن الثالث والرابع الهجرين. لي�س نقد زواج 
املتع���ة، اأو ال���زواج من اأربعة ن�ش���اء هو املهم، بل 
نقد النظام الأيديولوجي الذي اأتى بتلك املفاهيم 
ال�شافلة التي حتط من قدر الإن�شان. يف الإ�شالم 
عل���ى �شبيل املث���ال رج���ال الدين طفيلي���ن، �شنيًا 
ي�شتلمون رواتبهم من ويل الأمر ! عن ال�شيعة مت 
اللجوء اىل اخلم�س وهو ريع طفيلي بطبيعته. 

اأخت�ش���ر مارك����س يف نق���ده لفل�شف���ة احل���ق عند 
هيغ���ل، اأهمية نق���د الدين به���ذه العب���ارة التي ل 

تعادلها اية عبارة » نقد الدين اأ�شا�س كل نقد«!
وم���ع مرور اكرث من ق���رن على تلك العبارة،  بقت 
تلك الكلمات نرّية .لي�شت هناك من عبارة يف هذا 

املجال اكرث �شدقًا من هذه العبارة.
نق���د الدين يتمث���ل بالك�شف عن اأ�شب���اب وجوده، 
التحك���م  ،عل���ى و�شائل���ه يف  فعل���ه  اآلي���ات  عل���ى 

بالدهماء والغوغاء الخ 

   يف )البح���ث ع���ن ج���ذور االل���ه الواح���د ( حماول���ة 
لفه���م الظاهرة الديني���ة وما ت�صمنته م���ن اأوهام، وخميلة 
ف���ّذة متكن���ت م���ن ن�ص���ج ق�ص����ص وحكايات تتعل���ق بخلق 
الك���ون.. اأال تعتق���د ان حماولت���ك ه���ذه تدخ���ل يف جمال 

ك�صر التابوهات؟
- نع���م، هذا م���ا اأ�شبو اليه من خ���الل كل بحوثي 
وهنا اعني حتى تل���ك الدرا�شة الب�شيطة )البحث 
عن منقذ(. ك�شر التابوهات ل ميكن له ان ي�شتقيم 
دون نق���د الدي���ن عل���ى النح���و ال���ذي اأوردته يف 

جوابي عن ال�شوؤال ال�شابق.
لي����س هن���اك م���ن اأيديولوجية متكنت م���ن ن�شب 
خمالبه���ا يف وع���ي الإن�ش���ان وتالعب���ت ب���ه كم���ا 
فعل���ت الأيديولوجية الديني���ة. ومن هنا اأتى ذلك 

الرتابط بن الوعي التاريخي والوعي الديني.

 اأمل جت���د خال عملك مب�صروعك هذا وعلى مدى اكرث 
م���ن اأربع���ة عق���ود، ت�صورا مل���ا �صت���وؤول الي���ه املجتمعات 

االإ�صامية؟ 
- ان���ا غري متفائ���ل يف اللحظ���ة الراهنة، ل ميكن 
لأي كان ان  يتنب���اأ مب�شرية التاريخ وما �شتوؤول 
اليه الأم���ور م�شتقباًل . مع ذل���ك ميكننا القول ان 
املجتمع���ات ذات الغالبي���ة امل�شلم���ة، جن���د فيه���ا 
عالم���ات تخل���ف وت���ردي امن���ا ه���ي تختل���ف من 
جمتم���ع اىل اآخر . لو توقفت امام تون�س ف�شتجد 
ان هن���اك جمتم���ع م���دين وان الثقاف���ة والتعلي���م 
قطع���ت �شوطًا بعيدًا، كم���ا ان هناك جمتمع مدين 
ل يق���ل اأهمية ع���ن تون�س واق�شد بذل���ك املغرب. 
يف ح���ن هناك جمتمع���ات تراجعت ب�شكل خطري 
كالع���راق و�شوري���ا بل حتى لبن���ان. عندما تتاأمل 
يف املث���ل العراقي مرة اأخرى جتد ان تلك الرثاثة 
الديني���ة اأعربت ع���ن نف�شها وب���كل وقاحة ودون 
رادع م���ن �شخ�شي���ات ديني���ة حتمل تل���ك الألقاب 
كاآي���ة الله وال���خ . لقد و�شلني فيدي���و لرجل دين 
�شيع���ي يقول فيه » ان الله ل يبكي، لذا خلقنا لكي 
نبك���ي على احل�شن«! اأو ان  الله خلق نور فاطمة 
قبل ان يخلق الله اآدم ب4000 �شنة ! هذا الكالم 
البعي���د عن كل منطق ورد يف كتاب الكليني الذي 

يطلقون عليه » ثقة الإ�شالم«!
لق���د دخلت بالتفا�شيل التي اب���ذل جهدا لتجنبها. 
ل ميكن���ك جتنبه���ا بطبيع���ة احل���ال، عندم���ا تريد 
ان تلق���ي �شوءا على جمتمع يع���اين من اأمرا�س 

مزمنة.
وحت���ى اأخت�شر اأق���ول ان الطري���ق ل زال طوياًل 
اإمن���ا األف خطوة تب���داأ باأول خط���وة ونقد الدين 
مفه���وم  يف  يدخ���ل  املتهرئ���ة  البن���ى  ه���ذه  وكل 

اخلطوة الأوىل.

يرى اأنه لي�س هناك اأيديولوجية تمكنت من ن�سب مخالبها في وعي االإن�سان كما فعلت االأيديولوجية الدينية

د. فالح مهدي: هناك ارتباط مثير للعجب بين الوعي التاريخي والوعي الديني

الدكتور فالح مهدي باحث متميز واأ�ستاذ جامعي و وروائي وقا�س مبدع..
مفكر عقالني وباحث تنويري،  ولج في اأعماق الديانات واأفكارها، بحث 

فيها ل�سنوات قبل اأن يثمر جهده هذا عن كتاب مهم �سدر اأول مرة في عام 
1981 في بيروت، بعنوان “البحث عن منقذ: درا�سة مقارنة بين ثمان 

ديانات”. وهو الكتاب الذي اعتبر حدثا في الو�سط المعرفي، فقد طبع 
مرات عدة بل  ا�ستن�سخ من كثير من القراء، وما زال تداوله م�ستمراً وعلى 

نطاق وا�سع. 
ولد د. فالح مهدي عام 1947 في بغداد، ودر�س فيها االبتدائية واالإعدادية. 
ودخل كلية القانون وتخرج منها عام 1970. وبين 1973-1970 عمل محاميًا، 

ولم )ياألف هذه المهنة(، كما يوؤكد ذلك. وفي الفترة ذاتها اأبدى اهتمامًا 

خا�سًا بمو�سوع الدين، لدوره في حياة النا�س عمومًا، والعراق منذ القدم 
خ�سو�سًا.

غادر العراق عام 1973  اإلى الهند للدرا�سة في جامعة بونا، وحاز على درجة 
الماج�ستير في العلوم ال�سيا�سية ودبلوم في القانون الدولي في عام 1976. ثم 
عاد اإلى العراق ليغادره في عام 1978 اإلى فرن�سا، واأكمل هناك درا�سة القانون 

في جامعة باري�س ونال �سهادة الدكتوراه عام 1987 وكان مو�سوع اأطروحته 
ثم مار�س التدري�س في  نموذجًا«  العراق  االإ�سالم:  في  الدولة  واآليات  “اأ�س�س 

في الجامعة التي تخرج منها، و انتقل بعدها للتدري�س في جامعة فير�ساي 
لتدري�س نف�س المادة اإ�سافة اإلى مادة القانون الد�ستوري الفرن�سي اإلى عام 

القانون الدولي في جامعة ال�سوربون. اأ�ستاذ  وهو   .2003



عل���ى الرغم من �شهرته���م يف الأفالم 
احلف���الت  اأو  امل�شل�ش���الت  اأو 
عل���ى و�شائ���ل  املو�شيقي���ة، وحت���ى 
التوا�ش���ل الجتماع���ي، اأو الظهور 
عل���ى ال�شج���ادة احلم���راء، واأحيانا 
ال�ش���وارع.  يف  النا����س  يراه���م 
وم���ع ذل���ك، ن���ادرا م���ا يظهر ه���وؤلء 
امل�شاهري اأم���ام الكامريا يف برنامج 
لإجراء لق���اءات تليفزيونية، اأو يف 
ال�شحف فهل هو خوف من مواجهة 
اأ�شئل���ة بعينه���ا اأم هي خط���ة دعائية 

مدرو�شة؟!
نادرا م���ا يرى اجلمهور جوين ديب 
يف مقابالت اأو لقاءات تليفزيونية، 
وع���ن �شبب ذل���ك، قال ج���وين: "اإن 
كون���ك م�شه���ورا يجع���ل حياتك اإىل 

حد ما مثل حي���اة الإن�شان الهارب"، 
ويف راأي���ه اأي�ش���ا اأن النج���م يج���ب 
األ يظه���ر كث���ريا حت���ى ي�شت���اق ل���ه 
اجلمه���ور، واعترب البع����س اأن ذلك 
يف�شر متام���ا عدم اهتمام���ه باإجراء 

مقابالت ولقاءات.
نادرا ما يظهر املمثل جاك نيكل�شون 
يف مقاب���الت اأو ح���وارات، ل �شيما 
للتلفزي���ون،  خم�ش�ش���ة  كان���ت  اإذا 
لأن���ه يعتقد اأنهم ياأخ���ذون كثريا من 

م���رارا  الأ�شئل���ة  وقت���ه، ويعي���دون 
وتكرارا، ويقوم���ون بعمل مونتاج 
للت�شريح���ات متام���ا مث���ل الأف���الم، 
عل���ى ح���د و�شف���ه، ويعر�شونها يف 
كل م���كان، كم���ا يعتق���د اأن���ه ل فائدة 

م���ن وراء كل ذل���ك التع���ب والوق���ت 
تل���ك  ت�شتغرق���ه  ال���ذي  واملجه���ود 

املقابالت من وجهة نظره.
ل تعار����س تايل���ور �شويف���ت فك���رة 
لكنه���ا  ذاته���ا،  ح���د  يف  املقاب���الت 
ت�شويقي���ة.  �شرتاتيجي���ة  تعتربه���ا 
�شبي���ل  عل���ى   2017 ع���ام  ويف 
املث���ال، �شرح���ت اأنها ق���ررت بكامل 
مقاب���الت  اإج���راء  ع���دم  اإرادته���ا 
للرتوي���ج لألبومه���ا اجلدي���د، حيث 
افتخ���رت بذلك، وقال���ت: "لن تكون 
هن���اك مقاب���الت ولق���اءات للرتويج 
والت�شوي���ق لعملي، �شيك���ون هناك 

الألبوم فقط".
ين�شم املمثل بيل موراي، اإىل قائمة 
امل�شاه���ري الذين ن���ادرا م���ا ُيجرون 

مقابالت، حيث ك�شف مقال ُن�شر يف 
وا�شنطن بو�شت عام 2004 اأن بيل 
موراي، ممثل هوليوود ال�شهري، ل 
يح���ب الظهور والتح���دث عن نف�شه 
كثريا، كما ك�شف املقال اأي�شا اأن بيل 

لي�شت لديه حتى دعاية خا�شة به.
ق���ررت بيون�شي���ه، يف ع���ام 2013، 
عدم اإجراء اأي مقابالت اأو حوارات، 
واختارت بدًل من ذلك ن�شر مقالتها 
اخلا�ش���ة، ويف هذا ال�ش���اأن، ك�شفت 
الكاتبة مارغو جيفر�شون ل�شحيفة 
نيوي���ورك تاميز اأن ق���رار بيون�شيه 
اأن  بحقيق���ة  مرتبط���ا  يك���ون  رمب���ا 
املقابالت مل تكن ت�شاهم ب�شكل كبري 
يف اإظهار �شورتها و�شخ�شيتها كما 

تريدها اأن تكون.

منتظر اخلر�سان

ح�ش���ن نعي���م العمري البالغ م���ن العمر 29 
عام وي�شكن ق�ش���اء ال�شطرة �شمال ذي قار 
يه���وى حتني���ط احليوانات، ب���داأ فيه وهو 
يف املرحلة الثانية م���ن الدرا�شة اجلامعية 
اذ كان ينتظ���م يف كلي���ة الزراع���ة جامع���ة 

�شومر.
انطل���ق يف ه���ذا املج���ال بع���د ان ا�ش���رتك 
بور�ش���ة نظمه���ا اح���د املراك���ز البحثية من 
جامع���ة بغ���داد داخل كليته ليوم���ن ال انه 
تعلق به���ذا العلم كث���ريا ومتكن يف الفرتة 
الق�ش���رية من ج���ذب انتباه امل�ش���رف عليه 

لي�شتم���ر بالعم���ل ويبح���ث ع���ن اكت�شافات 
جديدة فيه.

م���ن  ف���رتة درا�شت���ه  متك���ن ح�ش���ن خ���الل 
والطي���ور  احليوان���ات  ع�ش���رات  حتني���ط 
واأ�شب���ح عن�ش���را اأ�شا�شي���ا يف الكلي���ة يف 
ه���ذا العل���م ول�ش���دة تعلق���ه واتقان���ه جعله 
مادت���ه العلمي���ة يف بحث التخ���رج رغم ان 
تخ�ش�ش���ه يف علوم الرتب���ة ولكن ا�شتطاع 
مب�شاع���دة امل�شرف على البحث من وو�شع 
مقارن���ة ب���ن م���ا مت ا�شتخدام���ه م���ن املواد 
الن�ش���ان  ل���دى  التحني���ط  يف  الطبيعي���ة 
عرب مئ���ات ال�شنن وبن م���ا ي�شتخدمه يف 
الوق���ت احلا�ش���ر. متكن من خ���الل البحث 
ان يعتم���د على امل���واد الطبيعية من الرتبة 
يف التحني���ط وال�شتغن���اء ع���ن ا�شتخ���دام 
املواد الكيمياوية، املواد الطبيعية بح�شب 
املحنط  احليوان  جلث���ة  "ح�شن" حتعطي 

متا�ش���ك اك���رب ومتن���ع جثت���ه م���ن التف�شخ 
وا�شتطاع من نيل درجة المتياز يف بحثه.

رغ���م ان���ه اكم���ل درا�شت���ه اجلامعي���ة ع���ام 
2017 ولك���ن مل يرتك التحنيط ومل يفارقه 
وا�شتم���ر يف ذل���ك با�شتغ���الل اح���د غ���رف 
املنزل التي ت���رتاوح م�شاحتها ثالثة امتار 
مربع���ة لتكون ور�ش���ة له ال انه���ا اأ�شبحت 
احليوان���ات  فيه���ا  تكت���ظ  م�شغ���رة  غاب���ة 

وباأحجام واأنواع خمتلفة.
اأ�ش���اف ح�ش���ن مهن���ة جدي���دة اىل مهنت���ه 
ال�شابقة وه���و �شانع القفا����س واع�شا�س 
الطي���ور اذ يقوم بن ف���رتة واأخرى ب�شيد 
بع�س احليوان���ات او ما ير�شله اليه بع�س 
ا�شدق���اءه عندم���ا يذهب���ون يف رحلة �شيد 
ويحنطها وير�شله���ا لحد املراكز التجارية 

يف بغداد.
يعتم���د يف عمل���ه على م���ا ي�شم���ى امل�شراط 

وهو ا�شبه بال�شكن احلادة التي ت�شتخدم 
يف العملي���ات اجلراحي���ة وبع�س الأدوات 
لتك�ش���ري  وامل�شام���ري  لال�ش���الك  القاطع���ة 

العظام.
خ���الل عمل���ه ا�شتط���اع م���ن اإيج���اد بدائ���ل 
جدي���دة للتحنيط وترك امل���واد الكيميائية 
التي ي�شتخدمها والكتف���اء مبواد طبيعية 

اذ تقوم على امت�شا�س ال�شوائل يف ج�شم 
احليوان���ات وحتاف���ظ علي���ه م���ن العفون���ة 
والطفيلي���ات وبالتايل ه���ذه اإ�شافة جديدة 
اىل الكت�شاف ال���ذي ح�شل عليه من خالل 

بحثه العلمي يف اجلامعة.
500 حمن���ط ما بن حيوان وطري وح�شرة 
يف غ�ش���ون اأرب���ع �شن���وات اجنزها ح�شن 

وكان اكربه���ا جثة حيوان هو قرد البابون 
البوم���ة  طي���ور  اإىل  اإ�شاف���ة  اآوى  واب���ن 

وال�شقر والبط والأ�شماك.
ح�ش���ن يتطلع اىل حل���م ي���راوده منذ فرتة 
طويلة ان حتت�ش���ن مدينته ملتحف طبيعي 
يجم���ع تل���ك احليوان���ات املحنط���ة وتكون 

مركزا �شياحيا وعلميا ملن يرغب.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�ش���در عن دار املدى كتاب "لأننا نق���ول ذلك" للمفكر الأمريكي 
اأن  الكت���اب  ه���ذا  يف  مق���ال  كل  ويوؤك���د  ت�شوم�شك���ي  نع���وم 
ت�شوم�شك���ي ل يوؤي���د فكرة وج���ود ُبعد واح���د لل�شلطة، وهي 
فك���رة غالب���ا ما يجد امل���رء تاأييدًا لها بن كثريي���ن من مفكري 
الي�شار. اإنه يدرك جي���دًا اأن ال�شلطة متعددة الأوجه، وتعمل 
م���ن خالل عدد م���ن الو�شائ���ل املادية واملعنوي���ة، هي ماهرة 
ب�ش���كل خا�س يف الإ�شارة اإىل اأن ال�شلط���ة لها اأي�شًا وظيفة 
تربوي���ة ويجب اأن تت�شمن فهمًا تاريخيًا ل�شناعة العالقات 
العام���ة واجله���از الثق���ايف النا�ش���ئ والقائ���م، الت���ي تعترب 
عنا�شر مركزية يف ق�شايا ال�شلطة ومتثيل رغبات النا�س.

واأخريًا �شيجد كاتب مثل 
جنابي، اأن الكتابة ال�شاخرة 
�شيزدهر �شوقها يف العراق 

خالل ال�شنوات القادمة، فبعد 
اأن ح�شدت عالية ن�شيف اأعلى 
الأ�شوات يف  "�شوب الكرخ" 

، ومتكنت مها الدوري من اأن 
حت�شل على كر�شي الربملان 

ممثلة ل�"�شوب الر�شافة"، فيما 
�شتعود حنان الفتالوي جترب 

حظها من جديد يف ال�شراخ، 
و�شنجد وحدة اجلميلي تدافع 
عن حقوق الإن�شان بالر�شا�س 

احلي، ولأن ف�شول املهزلة ل 
ميكن لها اأن تتوقف فقد متكن 

حممود امل�شهداين �شاحب 
العبارة ال�شهرية "انطونا املالت" 

!، و�شنجد جواد البولين 
رئي�شًا للجنة الأمن والدفاع ، 
ففي زمنه عندما ت�شلم وزارة 
الداخلية ع�شنا اأزهى ع�شور 

الأمان وال�شتقرار، واحلمد لله 
مع وجود "اأبو مازن" وغرميه 
م�شعان اجلبوري ل اأعتقد  اأّن 

هناك من ي�شاب بامللل، وهو 
يتابع اأخبار نوابنا الأعزاء، 

املواطن ي�شاهد كل يوم امل�شاخر 
التي حتدث يف ده�شة واأمل 

وقلق، ويعتقد مثلما حتاول بع�س 
الف�شائيات اإيهامه، باأّن هناك 

موؤامرة على العملية ال�شيا�شية، 
ونحن نتفق معهم، نعم هناك 

موؤامرة، لكنها هذه املرة لي�شت 
على العراق واإمنا على م�شحكات 
جتربتنا الرائدة يف الدميقراطية، 

واآثار هذه التجربة على املجتمع 
الذي �شي�شحو كل يوم على اأخبار 

معركة ك�شر العظم بن اجلبوري 
م�شعان واجلبوري ابو مازن .

قبل اأن اأمتع ناظري باأ�شماء 
النواب الذين عادوا ظافرين اإىل 

قبة الربملان كنت اأنوي الكتابة عن 
ال�شيد عبد الرزاق جرنه، الفائز 

بنوبل لالآداب لهذا العام، والذي 
اختلفت �شفحات الفي�شبوك 

على فوزه، حيث ت�شور 
البع�س اأن اجلائزة هي موؤامرة 
اإمربيالية، فيما امتالأت �شفحات 

الفي�شبوك بال�شخرية من اجلائزة 
واأ�شحابها. 

منذ انطالقتها الأوىل عام 1901 
منحت نوبل لالآداب اإىل اأنواع 

من الأدباء، البع�س ا�شتحقها 
عن جدارة، والبع�س مل ت�شلنا 

اأعماله فاعتقدنا اأنه كاتب مغمور، 
واأن هناك موؤامرة تقودها 

املا�شونية، مثلما توهم جنابي 
قبل �شتة اأعوام عندما منحت 

اجلائزة للبيالرو�شية �شفيتالنا 
األيك�شييفيت�س، يف ذلك الوقت 
�شربت كفًا بكف وت�شاءلت مع 

نف�شي: ملاذا يتاآمر الإمربياليون 
يف ال�شويد فيمنحون اجلائزة 

لمراأة تكتب ق�ش�شًا �شحفية 
عن املا�شي؟، وزادت �شكوكي 
بنوايا الأخوة يف �شتوكهومل 

حن خرجت علينا الفائزة لتقول 
اإنها مل تتوقع الفوز ولهذا ل 
بد من اأن ت�شكر ال�شويد على 

هذا اخلرب الرائع، لكن �شكوكي 
تبخرت عندما ح�شلت على كتبها 

فقراأتها مبتعة وده�شة، خ�شو�شًا 
روايتها "لي�س للحرب وجه 

اأنثوي" عن �شحايا احلروب 
من الن�شاء، حتفة اأدبية مثل تلك 

التحف التي �شدرت عن ماآ�شي 
احلروب، التي عرفناها من خالل 
جميعًا  فنحن  الرجل".   "�شوت 

رات "الرجال"  اأ�شرى ت�شوُّ
ا  واأحا�شي�شهم عن احلرب، اأمَّ

الن�شاء فلطاملا كان هناك اإ�شرار 
على اأن يلذن بال�شمت، من ي�شتمع 

لنواح اأمهات �شهداء احتجاجات 
ت�شرين؟!. .

نوبل لعالية ن�صيف 

لأننا نقول ذلك

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدلته���ا لي���وم اأم����س، واأن اجلو 

�شيكون م�شم�شًا يف جميع مناطق البالد. 
C°  21 -C°  38  / النجف      C°  19 -    C° 34   /اأربيل

C°  23 -C°  40  / الب�سرة      C°  21 -    C° 38  /بغداد

C°   20 -C°  37  / الرمادي      C°  21 -    C° 35   /املو�سل

حول العالم

ن���ادرًا اإال  االإع����ام  ف�����ي  ي��ظ��ه��رون  ال  م�صاهري 

ك�����ش��ف ال��ف��ن��ان ال��ربي��ط��اين ال�����ش��ري ب��ول 
الفريق  يف  الع�شو  ه��وي��ة  ع��ن  مكارتني 
غنائية  ف��رق��ة  اأ���ش��ه��ر  تفكك  ع��ن  امل�����ش��وؤول 
القرن  و�شبعينيات  �شتينيات  يف  عاملية 
امل��ا���ش��ي. وق����ال ب���ول م��ك��ارت��ن��ي، ع�شو 
كان  اإنه  ال�شهري،  املو�شيقي  البيتلز  فريق 
يف  تفكك  ال���ذي  ال��ف��ري��ق،  ا�شتمرار  ي��ري��د 
لينون  ج���ون  ال��راح��ل  واأن   ،1970 ع���ام 
وتباينت  النف�شال.  ه��ذا  يف  �شببا  ك��ان 
فرق  اأ���ش��ه��ر  تفكك  �شبب  ح��ول  التكهنات 
الفنية  الختالفات  من  العامل،  يف  البوب 
لينون  زواج  اإىل  القانونية  واخل��الف��ات 
ملا  وفقا  اأونو،  يوكو  اليابانية  الفنانة  من 
ذكرته رويرتز. و�شيكون مكارتني، البالغ 

املقبلة  احللقة  �شيف  عاما،   79 العمر  من 
من برنامج "هذه احلياة الثقافية" )ذي�س 
يف  الرابعة  رادي��و  على  ليف(  كالت�شرال 

)بي.بي.�شي(،  الربيطانية  الإذاع��ة  هيئة 
ويتحدث فيها عما �شماه اأ�شعب فرتة يف 
اأحر�س  مل  "اأنا  مكارتني  وق��ال  حياته. 

هو  جوين  فريقنا  ع�شو  النق�شام.  على 
وكان  فرقتي،  هذه  كانت  ذل��ك...  فعل  من 
هذا عملي، وكانت هذه حياتي، لذا اأردت 
املغني وكاتب  �ُشئل  ت�شتمر". وعندما  اأن 
الأغ���اين ع��ن ق���راره ب��اخل��روج م��ن تلقاء 

"توقف  للمحاور  مكارتني  ق��ال  نف�شه، 
تف�شريه  يذكر  اأن  قبل  احلد"،  هذا  عند 
اأب���دا...  "ل..ل..  واأ���ش��اف  ح���دث.  مل��ا 
يوم وقال  ذات  الغرفة  اإىل  دخل جون 
اأمرا  كان  البيتلز..  عن  �شاأرحل  اإنني 
مثريا جدا ي�شبه اإىل حد ما الطالق. 
حياته  منا  كل  ا�شتعاد  اأن  اإىل  تركنا 
الطبيعية". واأكد مكارتني اأن الفريق 

كان �شي�شتمر اإذا مل ين�شحب لينون.

بول مكارتني يحمل جون لينون م�سوؤولية تفكك فريق البيتلز
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هاو من ذي قار.. ع�صقه لتحنيط احليوانات ير�صده اىل جتارب علمية جديدة 

ذك���ر تطبيق لتعليم اللغات اأن الهتمام 
بتعل���م اللغ���ة الكوري���ة زاد م���ع جن���اح 
م�شل�ش���ل "لعب���ة احلبار" ال���ذي ُعر�س 
يوؤك���د  مم���ا  نتفليك����س،  من�ش���ة  عل���ى 
بالثقاف���ة  املتزاي���د  العامل���ي  الهو����س 
الكوري���ة اجلنوبية. واأ�ش���اف تطبيق 
الت�شويق���ي،  امل�شل�ش���ل  اأن  دولينغ���و 
ح���ول  حلق���ات  ت�ش���ع  م���ن  املوؤل���ف 

مت�شابق���ن يعان���ون من �شائق���ة مالية 
يتناف�ش���ون حت���ى امل���وت يف حماول���ة 
للفوز مببلغ 45،6 مليار وون )38،31 
ملي���ون دولر(، حف���ز املبتدئ���ن وم���ن 
يدر�ش���ون بالفع���ل اللغ���ة الكورية على 
حت�ش���ن مهاراته���م. و�شج���ل التطبيق 
ع���دد  يف  باملئ���ة   76 بن�شب���ة  زي���ادة 
امل�شتخدم���ن اجل���دد الذي���ن ا�شرتكوا 

لتعل���م اللغ���ة الكوري���ة يف بريطاني���ا 
و40 باملئة يف الوليات املتحدة خالل 
الأ�شبوعن التالين، لعر�س امل�شل�شل 
لأول مرة على خدمة البث التلفزيوين 
امل�شهورة. ووفق���ًا للموؤ�ش�شة الكورية 
للتب���ادل الثق���ايف ال���دويل، يبل���غ عدد 
املتحدث���ن باللغ���ة الكورية يف جميع 

اأنحاء العامل حوايل 77 مليونًا.

بريانكا �سوبرا 
توؤدي اليوغا مع 
كل عمل جديد 

اإقبال على تعلم اللغة الكورية بعد جناح م�سل�سل"لعبة احلبار"

�ش���در للقا�ش���ي والباحث هادي 
عزيز علي كتاب بعنوان "احكام 
العقد المدن���ي العراقي مع روؤية 
مقارب���ة وجيزة لقان���ون العقود 
وتطبيق���ات  الجدي���د  الفرن�ش���ي 
الكت���اب  وافي���ة"..  ق�شائي���ة 
يت�شمن درا�شات قانونية وافية 
ع���ن اح���كام العق���د المدن���ي ف���ي 
الق�شاء العراقي مع مقارنات مع 
اح���كام العقد المدن���ي في فرن�شا 
من خ���الل مقاربات ي�ش���رح فيها 
الموؤل���ف اهمية ه���ذه الحكام.. 
وق���د �شب���ق للقا�ش���ي عزي���ز ان 
ا�شدر ع���ددا م���ن الموؤلف���ات في 
مجال القانون كان ابرزها كتابه 
"ف���ي الق���راءات الحديث���ة لفق���ه 

المراأة".   

ك�شفت املمثلة الهندية  بريانكا   
�شوبرا ان زوجها يطلب منها 
اأداء اليوغ���ا كلما بداأوا �شيئا 
جدي���دا . واأ�شافت املمثلة اأنها 
موؤمن���ة اأن الدي���ن يف نهاي���ة املطاف 
نف����س  اإىل  للو�ش���ول  ه���و خريط���ة 
الوجهة وهي الله. لذلك بغ�س النظر 
ع���ن الإميان الذي ن�شاأت عليه، فاإننا 
ن�شري جميعا يف نف�س الجتاه نحو 
ق���وة اأعل���ى. وا�شافت بريان���كا اأنها 
توؤدي الكثري من مرا�شم ال�شالة يف 
املنزل واأن نيك هو الذي يطلب 
منها القي���ام بذلك قبل اأن تبداأ 
�شيئا جديدا لأنها بداأت دائما 
�شيئا ميمون���ا يف حياتها، 
ب�شالة ال�شك���ر. نظرا لأن 
كليهما لديه هذه التن�شئة، 
فق���د ن�ش���اآ عل���ى ذل���ك داخ���ل 
عائلتيهما اأي�شا.وتقوم بريانكا 
حاليا  بت�شوير م�شل�شلها الذي 
الإنرتن���ت،  عل���ى  �شيعر����س 

ا�شبانيا.  "القلعة" يف 

اأدوات ومعدات جارحة ت�ستخدم لتقطيع امل�سامري وال�سالك 
وكاأنك يف �سالة للعمليات اجلراحية ال انها ل�ساب هاو لفن حتنيط 

احليوانات، ح�سني نعيم اتقن هذا املجال حتى ا�سبح احد م�سادر 
رزقه.

القا�صي هادي عزيز علي وكتاب 
العقد"  "اأحكام 
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