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 بغداد/ تميم الح�صن

خ�س���ر اكرث من 380 مر�س���حًا يف 
دوائ���ر الر�ساف���ة داخ���ل العا�سمة 
م���ن  النتخاب���ي،  ال�سب���اق  بغ���داد 
�سابق���ون  ووزراء  ن���واب  بينه���م 
و3000   2000 عل���ى  ح�سل���وا 

�سوت فقط.
الر�ساف���ة  يف  الثقيل���ة  اخل�س���ارة 
معروف���ة  �سيا�سي���ة  ق���وى  �سمل���ت 
كانت تتوق���ع احل�سول على نتائج 
عالي���ة، واخ���رى مغم���ورة وتابعة 

لف�سائل م�سلحة.
40 مر�سح���ا  نح���و  ف���از  باملقاب���ل 
عن الدوائ���ر اخلا�س���ة بالر�سافة، 
الكتل���ة  مر�سح���و  ت�سدره���م 
ال�سدري���ة، وح�سل حاكم الزاملي، 
النائب ال�سدري ال�سابق على اأعلى 

ال�سوات.
كذل���ك ح�سل ال�سدريون على اأعلى 
ال�س���وات ب���ن الن�س���اء يف دوائر 
ام���راأة  وتت�سدره���م  الر�ساف���ة، 

تر�سحت لول مرة.
جم���ع التي���ار ال�س���دري 24 مقعدًا 
يف الر�ساف���ة، و 8 مقاع���د لدول���ة 
القان���ون، مقاب���ل مقعدي���ن اثن���ن 
مقاع���د  و3  "تق���دم"،  لتحال���ف 
ملر�سح���ن فردي���ن، ومقع���د واحد 

لتحالف الفتح.
ويبل���غ ع���دد دوائ���ر الر�ساف���ة 10 
دوائ���ر، وميثله���ا 39 مقع���دًا، 10 
منه���ا خم�س�سة للن�س���اء، فيما بلغ 
للدوائ���ر  الكل���ي  املر�سح���ن  ع���دد 

مر�سحًا.  426
 التفا�صيل �س3

الكتلة ال�صدرية تت�صدر في دوائر الر�صافة الـ10 ومقعد واحد لـ"الفتح"

ال�ضدريون يفوزون في االأعظمية وع�ضو �ضورى كتائب 
حزب اهلل يح�ضل على اأقل من 4 اآالف �ضوت

  ترجمة / حامد اأحمد

احتف���ل اتب���اع رجل الدي���ن ال�سيعي، مقتدى ال�س���در، بفوز الكتل���ة ال�سدرية 
بالع���دد الأكرب من املقاع���د الربملانية بعد اعالن املفو�سي���ة العليا لالنتخابات 
النتائج الأولية لالنتخابات املبكرة، مما قد يعزز ذلك �سلطته بتحديد فيما اإذا 

�ستبتعد البالد اأكرث عن املدار الأمريكي.
وبينم���ا ف���از مر�سحان م�ستق���الن للم���رة الوىل ببع�ض املقاع���د �سمن م�سهد 
�سيا�سي تغري عرب احتجاجات �سعبية �سد احلكومة، فقد اأ�سبح من الوا�سح 
اك���رث عند فرز الأ�س���وات الثنن بان الفائز الأك���رب يف انتخابات يوم الحد 
هي الكتلة ال�سدري���ة. حيث فازت بع�سرين مقعدا اإ�سافيا يف الربملان معززة 
موقفه���ا كاأك���رب كتلة مم���ا يعطيها الق���رار احلا�سم مبكن يك���ون رئي�ض وزراء 

البالد القادم .   
وت�س���ري �سحيف���ة نيوي���ورك تامي���ز يف تقريره���ا اىل ان ه���ذه احل�سيل���ة قد 
تعق���د اك���رث التحدي ال���ذي يعي�سه الع���راق يف توجه���ه الدبلوما�س���ي ما بن 
الوليات املتحدة وايران، اخل�سمان اللذان يجدان يف العراق �ساحة حيوية 
مل�ساحلهم���ا. ف�سائ���ل م�سلح���ة مقربة من اي���ران قد لعب���ت دورا يف الت�سدي 
لتهدي���دات داع����ض عند اجتياح���ه للعراق ع���ام 2014 ، وقام���ت اأي�سا ب�سن 

هجمات  على م�سالح اأمريكية يف البلد.
خا����ض ال�سدر عالقة غري م�ستقرة مع اي���ران، وما يتعلق بالوليات املتحدة، 
فق���د رف�ض هو وم�ساعديه اأي�سا اجراء لقاء مب�سوؤولن امريكان. ومن جانب 
اآخ���ر ُينظ���ر لل�سدر على انه �سخ�سية وطنية عراقي���ة، وهي ميزة قد و�سعته 

يف بع�ض الأحيان يف ت�سادم مع ايران.
 التفا�صيل �س3

نيويورك تايمز: ما هو تاأثير 
القوى الجديدة على م�ضار 

العراق الدبلوما�ضي؟

 متابعة المدى

ف���وز  اإن  اأمريكي���ة  �سحيف���ة  اعت���ربت 
الكتلة ال�سدرية ميثل انتكا�سة مفاجئة 
لطه���ران، موؤك���دة ان ت�سكي���ل حكوم���ة 
عراقي���ة جديدة �سيخ�س���ع لأ�سابيع من 

امل�ساومات. 
�سرتي���ت  "وول  �سحيف���ة  وقال���ت 
له���ا  جورن���ال" الأمريكي���ة يف تقري���ر 
ب�س���كل  اأ�سب���ح  ال�س���در،  مقت���دى  "اإن 
كبري �ساحب الكلم���ة العليا يف ت�سكيل 
م�ستقب���ل الع���راق ال�سيا�س���ي، بع���د اأن 
فاز حزب���ه باأكرب ح�سة م���ن املقاعد يف 
النتخابات الربملانية التي جرت اأم�ض 

الأول الأحد".واأ�سافت ال�سحيفة: "قد 
يخ�سع ت�سكيل حكومة جديدة لأ�سابيع 
من امل�ساومات ال�سيا�سية حيث يواجه 
توجه���ات  ذو  زعي���م  )وه���و  ال�س���در 
م�ستقل���ة بح�س���ب و�س���ف ال�سحيف���ة( 
مناف�سة �سر�سة من ال�سيا�سين ال�سيعة 
املوالن لإي���ران الذين يرغبون يف جر 

البالد اإىل مدار قريب من طهران".
النظ���ام  "يف  ال�سحيف���ة:  واأو�سح���ت 
الكتل���ة  تخت���ار  العراق���ي،  ال�سيا�س���ي 
الأك���رب يف الربملان م���ن ي�سغل من�سب 
م���ع وج���ود  ال���وزراء، ولك���ن  رئي����ض 
ي�ستغ���رق  ق���د  م�ستعل���ة،  مناو�س���ات 
الأم���ر بع�ض الوق���ت لل�س���در اأو غريه 

م���ن الق���ادة لتكوي���ن ائت���الف اأغلبي���ة، 
مثلم���ا ح���دث بع���د الت�سوي���ت الأخ���ري 
يف 2018، حي���ث ا�ستغ���رق تن�سي���ب 

حكومة جديدة فرتة 8 اأ�سهر".
اأن  تقريره���ا  يف  ال�سحيف���ة  اعت���ربت 
"ف���وز كتل���ة ال�س���در مبثاب���ة انتكا�سة 
مفاجئ���ة لطهران، حي���ث خ�سر ائتالف 
الفت���ح املتحال���ف عل���ى نط���اق وا�س���ع 
م���ع امليلي�سي���ات املدعومة م���ن اإيران، 
واملطالبة بان�سحاب القوات الأمريكية، 
قوت���ه يف الربمل���ان، م���ا اأ�سع���ف قدرته 
املحادث���ات  يف  املحتمل���ة  التفاو�سي���ة 
نح���و ت�سكيل حكوم���ة"، بح�سب تعبري 

ال�سحيفة.

نف���وذ  "تاأث���ري  اأن  ال�سحيف���ة  وراأت 
احلكوم���ة  ت�سكي���ل  عل���ى  ال�س���در 
اجلدي���دة، �سيوف���ر ل���ه فر�س���ة لل�سعي 
للح�سول عل���ى مراكز اأكرب يف الدولة، 
حيث تتطلع كتلة ال�سدر اإىل ال�سيطرة 
عل���ى رئا�سة الوزراء، لك���ن القيام بذلك 
�سيعني حتم���ل خماطر التعر�ض لف�سل 
اخلدمات احلكومية، وكثريًا ما جتنب 
ال�س���در كرجل دي���ن الرتب���اط الوثيق 

بال�سيا�سة اليومية".
جورن���ال"  �سرتي���ت  "وول  وتابع���ت 
قوله���ا اإن "تركي���ز ال�س���در يف حملت���ه 
النتخابية ب�س���كل ملحوظ على الأزمة 
القت�سادية ولي����ض ال�سيا�سية، ي�سلط 

ال�سوء عل���ى �سدق الرواية التي تقول 
اإن ال�س���در اأك���رث اعت���داًل م���ن بع����ض 
الف�سائ���ل ال�سيعي���ة الت���ي متي���ل نحو 

اإيران".
"ي���رى  قائل���ة:  ال�سحيف���ة  واختتم���ت 
م�سوؤول���ون اأمريكي���ون اأن اأي حكومة 
حت���ت �سيط���رة ال�س���در، ل���ن ت�ستطيع 
اتخ���اذ خط���وات لت�سري���ع الن�سح���اب 
الأمريك���ي الكام���ل م���ن الع���راق، عل���ى 
الرغ���م م���ن تاريخ���ه كاأح���د اخل�س���وم 
الرئي�س���ن للوليات املتحدة يف اأعقاب 
الغ���زو الأمريكي للع���راق عام 2003، 
ال���ذي اأط���اح بنظ���ام الرئي����ض �س���دام 

ح�سن".

�ضحيفة اأمريكية: فوز الكتلة ال�ضدرية يمثل انتكا�ضة مفاجئة لطهران

 بغداد / ح�صين حاتم

مل مت���ر 24 �ساع���ة عل���ى اع���الن 
لالنتخاب���ات  الأولي���ة  النتائ���ج 
حتى بداأت اغلب الكتل اخلا�سرة 
واته���ام  الطع���ون  بتق���دمي 
ب�"�سرقة  مفو�سي���ة النتخاب���ات 
الأ�س���وات"، وبع�سه���م من هدد 

بحمل ال�سالح.
فيم���ا اأك���دت املفو�سي���ة يف اكرث 
م���ن موؤمت���ر له���ا عل���ى ان ه���ذه 
النتخاب���ات ه���ي الأك���رث نزاهة 
من���ذ 2003، ومل يت���م ت�سجي���ل 
اأمني���ة خ���الل �ساع���ات  ح���وادث 

الت�سويت.
النتائ���ج  وبح�س���ب 

اأعلنته���ا  الت���ي  الأولي���ة 
الكتلة  ف���اأن  املفو�سية، 
ح�سل���ت  ال�سدري���ة 
ع���دد  اأعل���ى  عل���ى 
الربمل���ان  يف  مقاع���د 
خ���الل الت�سويت���ن 

 73 بواق���ع  والع���ام  اخلا����ض 
مقعدا. 

الأولي���ة  النتائ���ج  اأظه���رت  كم���ا 
اأي�س���ا اأن كتل���ة تق���دم جاءت يف 
املرتب���ة الثاني���ة بح�سوله���ا على 
38 مقع���دا، بينم���ا ج���اءت كتلة 
دولة القان���ون يف املرتبة الثالثة 
بح�سوله���ا عل���ى 37 مقع���دا يف 

الربملان.
فيم���ا ح�س���ل حتالف الفت���ح على 
14 مقع���دا، ومل يح�سل حتالف 
ق���وى الدولة، اجلام���ع بن عمار 
احلكيم وحي���در العب���ادي �سوى 
عل���ى 4 مقاعد.املحل���ل ال�سيا�سي 
غال���ب الدعمي يق���ول يف حديث 
ل�)امل���دى(، اإن "هن���اك م�س���ارات 
للتحالف���ات بع���د اع���الن النتائج 
النتخابية"،  النهائية لال�سوات 
الأول وه���و  "امل�س���ار  ان  مبين���ا 
الأق���رب للواق���ع يتمث���ل بتحالف 
حتال���ف  م���ع  ال�سدري���ة  الكتل���ة 
الدميقراط���ي  واحل���زب  تق���دم 
الكرد�ست���اين لتحقي���ق الأغلبي���ة 

للكتلة الأكرب".
 التفا�صيل �س2

كتل واأحزاب ت�صغط باتجاه 
تغيير المعادلت

�ضراع �ضيا�ضي وطعن بنتائج 
االنتخابات.. مراقبون: العراق 

مقبل على مرحلة "ح�ضا�ضة"

بالمر�ضاد: در�ضاف 
قدوة العربيات

جمعية الهالل االأحمر العراقي

تعل��ن جمعية الهالل األحمر العراقي بالنيابة عن الصليب األحمر النرويجي 

عن اجراء مناقصة لشراء معدات ومواد طبية وحسب اجلدول والشروط التي 

ميكن احلصول عليها من مق��ر عام جمعية الهالل األحمر العراقي في بغداد 

/ املنص��ور وأن آخر موع��د لقبول العطاءات الس��اعة الثالثة بعد الظهر من 

يوم األحد املصادف 24 تش��رين األول 2021 عل��ى مقدمي العطاءات املؤهلني 

من الش��ركات واملكاتب اخملتصة تقدمي عطاءاته��م داخل ظرف مختوم يودع 

ف��ي صندوق العطاءات ف��ي مقر عام اجلمعية في املنص��ور ويهمل أي عطاء 

غير مس��توفي الشروط وال تتحمل اجلمعية أي مس��ؤولية مالية أو قانونية 

عن اجراء التعاقدات ويكون اختيار الش��ركة والدفع من قبل الصليب األحمر 

النرويج��ي، الرجاء تقدمي أفضل عرض تقني ومالي لديكم ألن العروض تعتبر 

نهائية وغير قابلة للتفاوض... لالستفسار االتصال على الرقم 07823445467 

اإعــــــالن

البعثة االوروبية لمراقبة االنتخابات: 
ال يوجد تالعب او خروقات

 بغداد/ المدى

اأك���دت رئي�سة البعث���ة الوروبية 
ف���ون  النتخاب���ات  ملراقب���ة 
وج���ود  ع���دم  اأم����ض،  كرام���ون، 
خ���الل  خروق���ات  او  تالع���ب 

العملية النتخابية.
وذك���رت كرام���ون يف بيان تلقته 

)امل���دى(، "قي���ام بع����ض اجلهات 
املفو�سي���ة  باته���ام  ال�سيا�سي���ة 
نتائ���ج  وتزوي���ر  بالتالع���ب 

النتخابات".
كان  "النتخ���اب  اأن  واأ�ساف���ت 
تناف�سي���ًا بن جمي���ع الحزاب"، 
اأي���ة  وج���ود  "ع���دم  موؤك���دة 
خروق���ات، فيما يخ����ض النتائج، 

الج���راءات  جمي���ع  اتخ���اذ  ومت 
الالزمة ملنع التالعب".

وتابع���ت اأن "البعثة حتدثت مع 
املراقبن والناخبن واملواطنن، 
خ���الل  م�س���اكل  اي  توج���د  ول 

العملية النتخابية".
واأ�س���ارت اإىل اأن "النتائج كانت 
مناف�س���ة وه���ذا لي����ض بجديد يف 
العراق���ي"،  ال�سيا�س���ي  ال�س���اأن 
مو�سح���ة اأن "الو�سع كان هادئًا 
ومنظم���ًا خالل ي���وم الت�سويت، 
ال���ذي كان منظم���ًا م���ن اجلان���ب 
الفن���ي والتقني، ول يوجد �سبب 
لالتهامات ب�ساأن تالعب وتزوير 

النتخابات".
اي �سخ����ض  "عل���ى  واأو�سح���ت 
اإىل  تقدميه���ا  �سك���وى  ميتل���ك 
املفو�سية للنظر فيها"، مبينة اأن 
"البعثة مل تر�سد او تالحظ اي 

احتيال ايام النتخاب".
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 بغداد/ ح�سين حاتم

ل���م تم���ر 24 �شاع���ة على اع���الن النتائ���ج الأولية 
لالنتخاب���ات حتى ب���داأت اغلب الكت���ل الخا�شرة 
بتقدي���م الطعون واته���ام مفو�شي���ة النتخابات 
ب�"�شرق���ة الأ�شوات", وبع�شهم م���ن هدد بحمل 

ال�شالح.
فيم���ا اأك���دت المفو�شية ف���ي اكثر م���ن موؤتمر لها 
على ان ه���ذه النتخابات هي الأكث���ر نزاهة منذ 
2003, ول���م يت���م ت�شجي���ل ح���وادث اأمنية خالل 
�شاع���ات الت�شوي���ت. وبح�شب النتائ���ج الأولية 
الت���ي اأعلنته���ا المفو�شية, فاأن الكتل���ة ال�شدرية 
ح�شلت على اأعلى عدد مقاعد في البرلمان خالل 

الت�شويتين الخا�س والعام بواقع 73 مقعدا. 
كم���ا اأظه���رت النتائ���ج الأولي���ة اأي�ش���ا اأن كتل���ة 
تق���دم جاءت في المرتبة الثاني���ة بح�شولها على 
38 مقع���دا, بينم���ا ج���اءت كتل���ة دول���ة القان���ون 
ف���ي المرتب���ة الثالث���ة بح�شولها عل���ى 37 مقعدا 
ف���ي البرلم���ان. فيما ح�ش���ل تحال���ف الفتح على 
14 مقع���دا, ول���م يح�ش���ل تحالف ق���وى الدولة, 
الجام���ع بي���ن عم���ار الحكي���م وحي���در العب���ادي 
�ش���وى عل���ى 4 مقاع���د. المحل���ل ال�شيا�شي غالب 
الدعم���ي يقول ف���ي حديث ل�)الم���دى(, اإن "هناك 
م�شارات للتحالفات بع���د اعالن النتائج النهائية 
لال�شوات النتخابية", مبينا ان "الم�شار الأول 
وه���و الأق���رب للواق���ع يتمث���ل بتحال���ف الكتل���ة 
ال�شدرية مع تحالف تقدم والحزب الديمقراطي 

الكرد�شتاني لتحقيق الأغلبية للكتلة الأكبر".
وي�شي���ف الدعمي, ان "تحال���ف الكتلة ال�شدرية 
م���ع تحال���ف تق���دم �شي�شم���ح لرئي����س البرلم���ان 
ال�شاب���ق محم���د الحلبو�شي بتول���ي ولية ثانية 
لرئا�ش���ة البرلمان", لفت���ا ال���ى اأن "احد اهداف 

الحلبو�شي هو بقائه رئي�شا للبرلمان".
زعي���م التي���ار ال�ش���دري مقت���دى ال�ش���در, ق���ال 
ف���ي كلم���ة ل���ه, بع���د اإع���الن نتائ���ج النتخابات, 
توعدون,  الذي  يومك���م  العراق هذا  �شع���ب  "يا 
م, وهذا ي���وم فيه  ي���وٌم يعز في���ه ال�شع���ب ويك���رَّ
تق���وى �شوك���ة الع���راق وته���اب, ه���ذا ي���وٌم في���ه 
ي�شتق���ل العراق وياأم���ن. نعم. اإنَّه ي���وم انت�شار 
الإ�شالح عل���ى الف�ش���اد, ويوم انت�ش���ار ال�شعب 
على الحت���الل والتطبي���ع والملي�شي���ات والفقر 
والظلم وال�شتعباد, يوُم العزيمة والثبات, يوٌم 
ازيحت في���ه الطائفية والعرقية والحزبية لُتفتَّح 
اأب���واُب الع���راق والعراقيين, فال ف���رق بين اأحٍد 
منه���م ونحن لهم خادمون, فال تبعية لأحد ال لله 

ولل�شعب, بل ا�شتقالل و�شيادة وهيبة".
���ٌب  ُمرحَّ ال�شف���ارات  "كل  اأن  ال�ش���در,  واأ�ش���اف 

به���ا ما ل���م تتدخل ف���ي ال�شاأن العراق���ي وت�شكيل 
الحكومة, واأٌي تدخل ف�شيكون لنا رٌد دبلوما�شي 
اأو لعّله �شعبي يليق بالجرم, فالعراق للعراقيين 
فق���ط, ول���ْن ن�شم���َح بالتدخ���ل عل���ى الط���الق", 
م�شيف���ًا "وِمَن الآن ف�شاعدًا يجب ح�شر ال�شالح 
بيد الدولة, ويمن���ع ا�شتعمال ال�شالح خارج هذا 
ع���ون المقاومة اأو ما  النط���اق, واإْن كاَن مم���ن يدَّ
�ش���اكل ذلك, فقد اآَن لل�شع���ب اأْن يعي�س ب�شالم بال 
ع  احتالل ول اإرهاب ول ملي�شيات تخطف وتروِّ

وُتنِق�ُس من هيبة الدولة".
"الكت���ل  ان  ال�شيا�ش���ي,  المحل���ل  ويتوق���ع 
ال�شيا�شي���ة الخا�ش���رة �شت�شغ���ط باتج���اه تغيير 
نتائ���ج النتخاب���ات او تاأجي���ل اع���الن النتائ���ج 
النهائي���ة بالن���زول ال���ى ال�ش���ارع او ا�شتخ���دام 
ال�ش���الح", موؤك���دا انه اإن "حدثت ه���ذه الم�شائل 
ف�شتاأخذنا نحو فو�ش���ى عارمة ل يحمد عقباها, 
ق���د تك���ون مح���ط ارتي���اح ل���دول اأخ���رى ت�شجع 
عل���ى ع���دم ا�شتق���رار الع���راق". بالمقاب���ل, ق���دم 
الإط���ار التن�شيق���ي لعدد م���ن الأح���زاب العراقية 
ال�شيا�شية, ليل الثني���ن- الثالثاء, طعنا بنتائج 
النتخاب���ات البرلمانية المبكرة, راف�شا ما اأعلن 
من قبل المفو�شية العليا الم�شتقلة لالنتخابات.

وج���اء في بي���ان الطار التن�شيق���ي: "حر�شا من 
الإط���ار التن�شيق���ي عل���ى الم�ش���ار الديمقراط���ي 
النتخاب���ات  موجب���ات  ولتحقي���ق  و�شدقيت���ه 
المبك���رة الت���ي دع���ت اإليه���ا المرجعي���ة الدينية, 
والت���ي اأك���دت عل���ى اأن تكون حرة اآمن���ة ونزيهة 
ومن اأجل تجاوز ال�شك���وك والإ�شكالت الكبيرة 
التي رافق���ت انتخابات 2018 واأدت اإلى ان�شداد 
�شيا�شي تطور اإلى اأحداث موؤ�شفة عام 2019".

واأ�ش���اف: "من اأج���ل دعم العملي���ة الديمقراطية 
ونزاه���ة النتخاب���ات قدمنا جمي���ع المالحظات 
الفني���ة ال���ى مفو�شي���ة النتخابات وق���د تعهدت 
الإ�ش���كالت  تل���ك  جمي���ع  بمعالج���ة  المفو�شي���ة 
بخط���وات عملية, ولكنها ل���م تلتزم بجميع ما تم 

الإعالن عنه من قبلها من اإجراءات قانونية".
الم�ش���وؤول الأمني لكتائب ح���زب الله, "اأبو علي 
الع�شك���ري", اك���د ان حركته �شتق���ف "بكل حزم 
واإ�ش���رار لإعادة الأمور اإلى ن�شابها", وذلك بعد 
اإعالن نتائ���ج النتخابات النيابي���ة التي و�شفها 
باأنه���ا "اأكبر عملية احتيال والتفاف على ال�شعب 
العراقي", فيما دعا ف�شائل "المقاومة" والح�شد 

ال�شعبي اإلى "ال�شتعداد". 
وذك���ر الع�شك���ري في تغري���دة, اأن "ما ح�شل في 

النتخابات الت�شريعي���ة بواقع الحال يمثل اأكبر 
عملية احتي���ال والتف���اف على ال�شع���ب العراقي 
ف���ي التاري���خ الحدي���ث, والتي ل تق���ل �شوءًا عن 

ال�شتفتاءات التي اأجراها النظام المقبور". 
واأ�ش���اف "وم���ن منطل���ق العه���د ال���ذي قطعن���اه 
لأبناء �شعبنا واأمتنا نقول: اإننا �شنقف بكل حزم 
واإ�ش���رار لإعادة الأمور اإل���ى ن�شابها ال�شحيح. 
ول���ن ن�شمح لأي كان اأن ي�شطهد اأو يحاول اإذلل 

اأبناء العراق". 
ودع���ا الم�ش���وؤول الأمن���ي لكتائ���ب ح���زب الل���ه, 
"الأخوة في المقاومة العراقية" اإلى "ال�شتعداد 
الحكم���ة  اإل���ى  مّن���ا  تحت���اج  ح�شا�ش���ة  لمرحل���ة 
والمراقب���ة الدقيق���ة", م�شيف���ًا اأن "الأخ���وة في 
الح�ش���د ال�شعبي هم الم�شتهدف���ون الأ�شا�شيون, 
وق���د ُدفع عربون ذبحهم اإل���ى من يريد مقاعد في 
مجل����س النواب, وعليهم اأن يحزموا اأمرهم واأن 

ي�شتعدوا للدفاع عن كيانهم المقد�س". 
وخاط���ب "اأب���و عل���ي الع�شك���ري", م���ن و�شفهم 
ب�"الأخوة الم�شاركي���ن في النتخابات, واأخ�س 
بالذك���ر منه���م تحالف الفت���ح بقيادت���ه ال�شجاعة 
الدول���ة و�شيده���ا  ق���وى  والحكيم���ة, وتحال���ف 
الحكي���م, والأخ���وة ف���ي العقد الوطن���ي وحركة 

حقوق ورئي�شه���ا العزيز ح�شي���ن موؤن�س وبقية 
الأخ���وة المخل�شي���ن الذين �ُشرق���ت جهودهم", 
قائ���اًل لهم "تيقنوا لن ي�شيع حق وراءه مطالب, 
فال تكّلوا ول تملوا ول تهادنوا و�شيكون الن�شر 

حليفكم بعونه تعالى".
وتاب���ع: "وبناء على ذلك, نعل���ن طعننا بما اأعلن 
م���ن نتائ���ج وع���دم قبولنا به���ا و�شنتخ���ذ جميع 
الإج���راءات المتاح���ة لمن���ع التالع���ب باأ�شوات 
الناخبي���ن". فيم���ا رف����س رئي�س تحال���ف الفتح 

هادي العامري, القبول بالنتائج المعلنة.
وق���ال العامري في بيان مقت�شب, "ل نقبل بهذه 
النتائ���ج المفبرك���ة مهما كان الثم���ن �شندافع عن 

ا�شوات مر�شحينا وناخبينا بكل قوة".
ال���ى, ان  الدعم���ي  ال�شيا�ش���ي  المحل���ل  ويلف���ت 
"النتخابات التي اأجريت تعد الأف�شل بعد العام 
2003, وت�شل في تفوقها على نزاهة انتخابات 
والع���داد  التنظي���م  ف���ي  الأوروب���ي  التح���اد 
النتخاب���ات  "نتائ���ج  ان  موؤك���دا  والنتائ���ج", 

متطابقة بين العد اللكتروني واليدوي".
بدوره, يقول المحلل ال�شيا�شي مرتجى الكعبي 
ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى(, اإن "المرحل���ة المقبل���ة 
�شتكون ح�شا�ش���ة جدا", م�شتبع���دا "حدوث اأي 

تغيير في العملية ال�شيا�شية".
ل  ال�شدري���ة  "الكتل���ة  اأن  الكعب���ي,  وي�شي���ف 
ت�شتطي���ع العم���ل ما لم تحق���ق طموح���ات الكتل 
الأخرى", لفتا الى اأن "ولدة الحكومة الجديدة 

�شتكون ع�شيرة".
ويتوق���ع المحلل ال�شيا�شي, ان "ت�شهد الحكومة 
المقبل���ة مماطلة وتاأخرا في الت�شويت", م�شيفا 
طري���ق  ف���ي  عائق���ا  �شتك���ون  "المحا�ش�ش���ة  اأن 

ت�شكيل الحكومة".
ويرى الكعب���ي, ان "الحكوم���ة الجديدة تتطلب 
ولديه���م  البرلم���ان  اأع�ش���اء  خ���ارج  ا�شخا�ش���ا 
الخبرة في مجال عمله���م بعيدا عن المحا�ش�شة 

والم�شالح ال�شخ�شية".
م���ن جهت���ه يق���ول المخت����س بال�ش���اأن القانوني 
ط���ارق ح���رب في حدي���ث ل�)الم���دى(, اإن "الكتلة 
ال�شدري���ة ه���ي الكتلة الكثر ع���ددًا التي �شتكلف 
بت�شكي���ل الحكوم���ة طبق���ًا للمادة 45 م���ن قانون 

انتخابات النواب والمادة 76 من الد�شتور".
وي�شي���ف ح���رب اأن "رئي����س الجمهوري���ة الذي 
�شيت���م انتخاب���ه م���ن البرلم���ان �شيق���وم بتكليف 
الكتلة ال�شدري���ة دون �شواها من الكتل لتر�شيح 
"لن  المكل���ف بت�شكي���ل الحكوم���ة", م�شت���دركا 
النتائ���ج النتخابي���ة اظه���رت تفوق ه���ذه الكتلة 
على الكتل الخ���رى و طالما ان تف�شير المحكمة 
التحادي���ة العلي���ا ق���د ت���م �شبطه وتحدي���ده في 
الم���ادة )45( م���ن قان���ون النتخاب���ات لمجل����س 
الن���واب الجديد رقم 9 ل�شن���ة 2020 التي منعت 
النتقال بين الع�شاء والكتل ذلك النتقال الذي 
�شب���ب ا�شطرابًا �شابقًا في تحدي���د الكتلة الكثر 

عددا".
وتاب���ع, "اذ ان منع النتقال للع�شو او لالأع�شاء 
م���ن كتلة كامل���ة يعن���ي ان الكت���ل النيابية تكون 
اعداده���ا ثابتة ول تتغير كم���ا وردت في النتائج 
النهائية ول يمكن زيادتها بالنتقال الذي منعته 
الكتل���ة  ان  "حي���ث  مبين���ا  المذك���ورة",  الم���ادة 
ال�شدري���ة العلى ع���ددًا م���ن الفائزين ل���ذا فاأنها 
�شمن���ت تكليف رئي�س الجمهورية لها  والنتقال 
يختلف عن الئت���الف فالأول يتم ح�شابه كع�شو 
ف���ي الكتلة المنق���ول اليها والئت���الف ل ي�شيف 
�شيئ���ًا الى اع���داد الكتل لن الئت���الف يبقى على 
نف�س ع���دد الع�ش���اء للكتل دون تغيي���ر اذ تبقى 

الكتلة على اعدادها بدون زيادة".
 ويبي���ن المخت�س بال�شاأن القانون���ي اأن "المادة 
)45( م���ن قان���ون النتخاب���ات منع���ت النتق���ال 
وفتح���ت الئتالف الذي ل يزيد ع���ددًا في الكتلة 
ولكن���ه يبقى خارج ع���دد الكتلة ويحق���ق الفائدة 
للكتلة عند الت�شويت على الت�شكيلة الحكومية".

�سراع �سيا�سي وطعن بنتائج االنتخابات.. مراقبون: العراق مقبل على مرحلة "ح�سا�سة"
كتل واأحزاب ت�سغط باتجاه تغيير المعادالت

 خا�س/املدى

ال�ش����دري )73 مقع����دا(  التي����ار  ف����وز  ج����اء 
باملرتب����ة الوىل يف النتخاب����ات الربملاني����ة 
مطابق����ا للتوقعات والتحلي����الت التي اأكدت 
اأي�ش����ا ان حتال����ف الفت����ح �شياأت����ي باملرتب����ة 
الثانية وبعدد من املقاعد ت�شمح له ان يكون 
ندا للتيار ال�شدري وهو ما �شيدفع الطرفني 
للتحال����ف من اج����ل ت�شكيل احلكوم����ة, لكن 
النتيج����ة الت����ي حققه����ا الفت����ح )14 مقع����دا( 

دفعته خارج حلبة كبار املفاو�شني.
تراج����ع مقاع����د الفت����ح يعن����ي ان ال�شدريني 
خ�ش����روا حليفه����م املتوق����ع الذي ذه����ب كبار 
قادته اىل رف�س نتائج النتخابات والتهديد 
مبوقف حا�شم منه����ا, اأول, واللتفاف حول 
زعي����م ائتالف دولة القان����ون نوري املالكي, 
اخل�شم البرز لل�شدري����ني ثانيا, ويبدو ان 
�شرعة رد الفعل هذه ج����اءت نتيجة خلطاب 
مقت����دى ال�ش����در الذي الق����اه م�ش����اء الثنني 

وهاجم فيه امللي�شيات.
اأم�����س  ليل����ة  املالك����ي  من����زِل  اجتم����َع يف  اإذ 
الف�شائ����ل,  وق����ادة  الفت����ح  حتال����ف  زعم����اء 
وتن����اوَل الجتم����اع بح�ش����ب بي����ان اطلع����ت 
علي����ه )املدى(, ما اأ�شم����اه "امكانية التالعب 
اآلف  ع����دم احت�ش����اب  والتزوي����ر وم�شكل����ة 
ال�ش����وات". ويف اإ�شافة لفت����ة, قال البيان 
ان الجتم����اع ناق�����س "كذل����ك اآلي����ة ت�شكي����ل 
احلكوم����ة والكتلة الأك����رب". وك�شف البيان 
اإن املجتمع����ني اتفق����وا عل����ى "رف�����س نتائج 
النتخابات بالكامل اإذا ثبَت هناك اأي تزوير 
اأو تالع����ب اأو عدم التطابق بني العد والفرز 
الي����دوي والألكرتوين وعدم احت�شاب اآلف 
الأ�ش����وات املوؤك����دة" مبينا اأن����ه "متَّ ت�شكيُل 
جلنة فنية انتخابية م�شرتكة لعد الأ�شوات 

وتقدمي الطعون لدى املفو�شية".
كم����ا قرر املجتمعون: "اإع����ادة حتالف البناء 
بقي����ادِة املالك����ي لت�شكي����ِل الكتل����ة الأكرب من 

اأجِل ت�شكي����ل احلكومة م����ن 78 نائبا باحلد 
الدن����ى, بع����د القب����ول بنتائ����ج النتخاب����ات 

وانتهاء عمل اللجنة املخت�شة".
"يف حال����ِة الذه����اب  اإن����ه  البي����ان  واأ�ش����اف 
حلكوم����ة التواف����ق وال�شراك����ة م����ع الكتل����ِة 
ال�شدري����ة فقد اتفق املجتمع����ون على و�شع 
اإط����ار تن�شيق����ي وخط����وط عام����ة ب����ني هذه 

الكتلة الأكرب والكتلة ال�شدرية".
وكان رئي�����س حتالف الفتح ه����ادي العامري 
نتائ����ج  رف�ش����ه  الثالث����اء,  الي����وم  اأعل����ن, 
النتخاب����ات وق����ال, يف ت�شري����ح �شحف����ي 
به����ذه  نقب����ل  "ل  )امل����دى(:  علي����ه  اطلع����ت 
النتائ����ج املفربك����ة مهم����ا كان الثم����ن". واأكد 
العامري: "�شندافع ع����ن ا�شوات مر�شحينا 
وناخبينا ب����كل قوة". ويف ال�شي����اق نف�شه, 
و�ش����ف املتح����دث با�ش����م كتائ����ب ح����زب الله 
اأبو علي الع�شكري, النتخابات الت�شريعية 
ب�"اأك����رب عملية احتي����ال", داعيا من اأ�شماهم 

ب�"املقاومة" لال�شتعداد ملرحلة "ح�شا�شة".
وخا�ش����ت كتائ����ب ح����زب الل����ه النتخاب����ات 
)حق����وق(  بقائم����ة  م����رة,  لأول  الربملاني����ة 
وتراأ�شه����ا ح�ش����ني موؤن�����س وح�شل����ت عل����ى 
مقع����د واح����د. وق����ال الع�شك����ري يف تغريدة 

على توي����رت, اإن "ما ح�ش����ل يف النتخابات 
الت�شريعي����ة بواقع احلال ميث����ل اكرب عملية 
احتي����ال والتفاف على ال�شع����ب العراقي يف 
التاري����خ احلديث, والتي ل تق����ل �شوءا عن 
ال�شتفتاءات التي اأجراها النظام املقبور".

وتابع الع�شكري: "ومن منطلق العهد الذي 
قطعن����اه لأبن����اء �شعبن����ا وامتنا نق����ول باأننا 
�شنقف ب����كل حزم وا�ش����رار لإع����ادة الأمور 
اإىل ن�شابه����ا ال�شحيح ول����ن ن�شمح لأي كان 

اأن ي�شتفيد اأو يحاول اإذلل اأبناء العراق".
واأو�شى الع�شكري من اأ�شماهم ب�"املقاومة" 
ال�شتع����داد ملرحلة "ح�شا�شة حتتاج منا اإىل 

احلكمة واملراقبة الدقيقة".
ون����وه اىل اأن امل�شتهدف����ني ال�شا�شي����ني ه����م 
احل�ش����د ال�شعب����ي "وقد ُدفع عرب����ون ذبحهم 
اإىل م����ن يري����د مقاع����د يف جمل�����س الن����واب 
وعليه����م اأن يحزم����وا اأمره����م واأن ي�شتعدوا 

للدفاع عن كيانهم".
ووج����ه الع�شك����ري خطابا ل�"حتال����ف الفتح 
واحلكم����ة وحتال����ف ق����وى الدول����ة والعق����د 
الوطن����ي وحرك����ة حق����وق وبقي����ة الأخ����وة 
جهوده����م:  �شرق����ت  الذي����ن  املخل�ش����ني 
تيقن����وا ل����ن ي�شي����ع ح����ق وراءه مطالب فال 

تهادن����وا و�شيك����ون  تكّل����وا ول متل����وا ول 
والظف����ر حليفك����م". كم����ا اأعل����ن م����ا يع����رف 
ب�"الإط����ار التن�شيق����ي" ال����ذي ي�ش����م ق����وى 
�شيا�شية �شيعية, رف�ش����ه نتائج النتخابات 
الت�شريعي����ة. وذك����ر الإط����ار التن�شيق����ي يف 
بي����ان: "حر�ش����ًا عل����ى امل�ش����ار الدميقراطي 
و�شدقيت����ه ولتحقيق موجب����ات النتخابات 
املبك����رة التي دع����ت اليها املرجعي����ة الدينية 
والت����ي اك����دت عل����ى ان تك����ون ح����رة اآمن����ة 
ال�شك����وك  جت����اوز  اج����ل  وم����ن  ونزيه����ة 
وال�شكالت الكبرية التي رافقت انتخابات 
2018 وادت اىل ان�شداد �شيا�شي تطور اىل 
اح����داث موؤ�شف����ة عام 2019 وم����ن اجل دعم 
العملي����ة الدميقراطية ونزاه����ة النتخابات 
قدمنا جميع املالحظات الفنية اىل مفو�شية 
النتخابات وقد تعهدت املفو�شية مبعاجلة 
جميع تل����ك الإ�ش����كالت بخط����وات عملية". 
م����امت  "لكنه����ا مل تلت����زم بجمي����ع  واأ�ش����اف 
الع����الن عنه من قبلها من اجراءات قانونية 
وبن����اء على ذل����ك, نعلن طعننا مب����ا اعلن من 
نتائ����ج وع����دم قبولنا به����ا و�شنتخ����ذ جميع 
الج����راءات املتاحة ملن����ع التالعب باأ�شوات 

الناخبني".

وانتق����د ع�ش����و املكت����ب ال�شيا�ش����ي حلرك����ة 
ع�شائب اهل احلق يف كربالء �شامل العبادي 
ام�����س الثالث����اء, نتائ����ج النتخاب����ات, وقال 
العب����ادي يف ت�شري����ح تابعت����ه )امل����دى( اإن 
اللتفاف  ب�شبب  كانت  النتخاب����ات  "نتائج 
عل����ى اأ�ش����وات احل�ش����د وعملي����ة ا�شتهداف 
وا�شح����ة لكتلة الفتح م����ن اأجل عدم ال�شماح 
لها يف اأخذ مكانها وحيزها احلقيقي يف قبة 

الربملان العراقي".
وا�ش����اف اأن "امل�شته����دف الأك����رب يف ه����ذه 
النتائ����ج ه����ي منظوم����ة احل�ش����د ال�شعب����ي, 
وبان����ت هذه الب����وادر قبي����ل النتخابات من 
قب����ل ت�شريحات البع�س م����ن خارج وداخل 
احل����دود واأن املرحل����ة املقبل����ة ت�شع����ى حلل 
احل�ش����د ال�شعبي وت�شتيته م����ن خالل دجمه 

ببع�س اجلهات الأمنية الأخرى".
ورج����ح العب����ادي؛ "وج����ود اتف����اق لبع�����س 
اجلهات من داخل الع����راق وخارجه يق�شي 
بع����دم ال�شم����اح لكتلة الفتح م����ن اأخذ دورها 
ومكانها احلقيقي داخل الربملان العراقي".

وانتقد ع����دم م�شداقية املفو�شية يف عملها, 
وا�شفًا اعالن النتائج باملرتبك.

وكان زعي����م التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر, 
األق����ى خطاب����ا م�ش����اء اأم�����س الثن����ني, ميكن 
اعتب����اره )خطاب الن�شر(, قال فيه "اإنه يوم 
ال�شع����ب والدولة والق����وات الأمنية البطلة, 
يوٌم انت�شر فيه املظلوم على الظامل", مردفا 
اأنه "ي����وم العزمي����ة والثب����ات والن�شر على 
امليلي�شي����ات". وتابع ال�ش����در قائال, "هلموا 
اىل ورق����ة ا�شالحي����ة ب����دل تقا�ش����م الكعك����ة 
وامل�شالح.. ال�ش����الح حقق الكتلة الكرب", 
م�ش����ريا اإىل اأنه "ل مكان للف�شاد والفا�شدين 
بع����د الي����وم". و�ش����دد على "وج����وب ح�شر 
ال�شالح بيد الدولة ومينع ا�شتخدام ال�شالح 
خارجه����ا حتى مم����ن يدع����ون املقاومة ومن 
اأن  لل�شع����ب  "اآن  م�شيف����ا  �شاكلته����ا",  عل����ى 

يعي�س ب�شالم بال ميلي�شيات".

�سيح�سم  قادم  �سوت  األف   60
اإرباك املعرت�سني.. هل 

�ستتغري النتائج كثريا؟

خ�سوم ال�سدريني يرف�سون نتائج االنتخابات ويلتفون حول املالكي

 بغداد/املدى

م���ازال الإرباك حا�شرا على الجواء النتخابية بعد ظهور مر�شحني يدعون عدم 
مطابق���ة نتائ���ج وعدد ال�ش���وات املعلنة من قب���ل مفو�شية النتخاب���ات, مع عدد 
ال�ش���وات التي ح�شلوا عليها والظاهرة يف اأ�شرطته���م النتخابية ال�شادرة من 
حمط���ات القرتاع يف خمتل���ف املراكز النتخابية داخ���ل دوائرهم. واكد عدد من 
املر�شح���ني انه���م ح�شلوا عل���ى ا�شوات تق���در ب����9 اآلف و6 اآلف �شوت بح�شب 
ماتظه���ره ا�شرط���ة النتائ���ج اخلارج���ة م���ن �شنادي���ق الق���رتاع, اإل ان ا�شواتهم 
املعلن���ة من قبل املفو�شية جاءت اأقل من هذه الع���داد التي ح�شلوا عليها. اإل ان 
املفو�شي���ة العلي���ا امل�شتقلة لالنتخابات خرجت بتو�شيح ق���د يح�شم اجلدل حول 
هذه امل�شائ���ل, حيث ك�شفت املفو�شي���ة العليا امل�شتقلة لالنتخاب���ات, �شبب تباين 
النتائ���ج مو�شحة اأن هناك مايقارب ال�3000 �شندوق مل يتم فرزه بعد وحتتوي 
على 60 األف �شوت. وقالت م�شاعدة املتحدثة با�شم املفو�شية نربا�س اأبو �شودة 
يف ت�شري���ح تابعت���ه )امل���دى(, اإن "ق�شية اعرتا�س بع����س املر�شحني على تباين 
نتائ���ج الأ�شوات التي اعل���ن عنها, وبني الأرقام الت���ي اأظهرتها �شرائط احت�شاب 
الأ�شوات يف املحطات النتخابية, تتعلق مب�شاألة اإ�شابة 3000 حمطة انتخابية 
بخل���ل فني يف ار�ش���ال النتائج". واأ�شاف���ت اأن "تلك املحط���ات وب�شبب تعر�شها 
خللل فني مل يتم ار�شال نتائجها, ولكن عملية نقلها اإىل مركز العد والفرز التابع 
للمفو�شي���ة يف العا�شمة بغ���داد جارية, وذلك بهدف اإع���ادة احت�شابها واإ�شافتها 

اإىل ن�شبة النتائج الكلية والتي مت اعالنها بن�شبة %94".
اأب���و �شودة لفت���ت اإىل اأن "تل���ك املحطات الت���ي مل حتت�شب متثل عم���وم العراق, 
وجمموعه���ا 60 األ���ف �شوت, وبالتايل اإنها متثل ن�شبة ال����6% الغائبة من الن�شبة 
الكلية". واأ�شارت اإىل اأن "تلك املحطات �شيتم فتحها وار�شال نتائجها واحت�شابها 
بوج���ود ال�شرك���ة الفاح�شة وامل�شنعة وخرباء فني���ني واملفو�شية ومنظمة الأمم 
املتح���دة واملنظم���ات املعني���ة باملراقب���ة والإعالم, وبالت���ايل ليت���م تو�شيح الأمر 
للمر�شح���ني الذي���ن نادوا بوجود ف���وارق بالنتائج امل�شجل���ة باأ�شرطة العد, وبني 
م���ا مت الإعالن عنه تلفزيونيًا وعل���ى �شا�شات العر�س", موؤك���دة اأن "كل من لديه 

�شريط وفيه فرق عما اعلن, ف�شيكون موجودًا �شمن هذه ال�60 األف �شوت".
ومن املوؤكد اأن هذه الأ�شوات البالغة 60 األف �شوت التي �شيتم اعادة احت�شابها 
وا�شافتها اىل ال�شوات املعلنة, قد تغري عددا من النتائج, ال انه من غري املعلوم 
م���ا اذا كان هذا التغيري �شيكون كبريا اأم �شئي���ال وليتجاوز التغيري �شوى بعدد 

مقاعد ل يتجاوز ال�5.
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 بغداد/ تميم الح�سن

بالمقاب���ل ف���از نح���و 40 مر�ش���حا ع���ن الدوائ���ر 
الخا�ش���ة بالر�شاف���ة، ت�شدرهم مر�شح���و الكتلة 
النائ���ب  الزامل���ي،  حاك���م  وح�ش���ل  ال�شدري���ة، 

ال�شدري ال�شابق على اأعلى ال�شوات.
كذلك ح�شل ال�شدريون على اأعلى ال�شوات بين 
الن�ش���اء في دوائ���ر الر�شاف���ة، وتت�شدرهم امراأة 
تر�شح���ت لول م���رة. جم���ع التيار ال�ش���دري 24 
مقع���دًا ف���ي الر�شافة، و 8 مقاع���د لدولة القانون، 
مقاب���ل مقعدين اثنين لتحالف "تقدم"، و3 مقاعد 
لمر�شحين فرديين، ومقعد واحد لتحالف الفتح.

ويبل���غ عدد دوائ���ر الر�شافة 10 دوائ���ر، ويمثلها 
39 مقع���دًا، 10 منها مخ�ش�ش���ة للن�شاء، فيما بلغ 

عدد المر�شحين الكلي للدوائر 426 مر�شحًا.

الأولى بـ"كوتا" الن�ساء
ف���ي الدائرة الولى وهي دائ���رة المدائن، جنوب 
�شرق���ي بغ���داد، خ�ش�ش���ت له���ا 4 مقاع���د، 3 منها 

لعلى الرجال الفائزين.
وح�شلت الكتل���ة ال�شدرية التابع���ة لزعيم التيار 
ال�ش���دري مقتدى ال�شدر، ف���ي الدائرة على مقعد 
واحد ، فيما يرج���ح ان تكون "كوتا" الن�شاء الى 

مر�شحة من الكتلة ذاتها.
ع���اء �شك���ر وه���و نائب ع���ن �شائ���رون )�شدري( 
ت�ش���در ال�شم���اء وح�ش���ل عل���ى اكثر م���ن 13.5 
األ���ف �شوت، يلي���ه النائب والمر�ش���ح عن "تقدم" 
بزعامة رئي�س البرلمان محمد الحلبو�شي ب�اكثر 

من 12 الف �شوت.
ام���ا المقعد الثال���ث فذهب الى النائ���ب والمر�شح 
ع���ن الفت���ح احم���د ال�ش���دي باأكث���ر م���ن 8 الف 
�ش���وت، فيم���ا ل���م يح�ش���م ا�ش���م �شاحب���ة "كوتا" 

الن�ش���اء. لك���ن من خ���ال القوائ���م الت���ي ن�شرتها 
مفو�شي���ة النتخاب���ات تظهر �شع���دة الح�شناوي 
عن الكتل���ة ال�شدرية كاعلى الن�ش���اء في الدائرة، 
وح�شل���ت على اكث���ر من 7.7 ال���ف �شوت، وهي 
اعل���ى اأ�شوات الن�شاء في جميع دوائر الر�شافة. 
ه���ذه الدائ���رة ر�شح عنه���ا 46 ا�شم���ًا، خ�شر منهم 
42، ابرزه���م النائ���ب ال�شاب���ق التي���ار ال�ش���دري 
ومر�ش���ح عن الكتل���ة ال�شدرية ريا����س ال�شاعدي 
رغ���م ح�شوله على اكثر م���ن 8 اآلف �شوت، وعن 
دولة القانون �شابقا طه الدفاعي مر�شحا عن تيار 
الفراتي���ن )اقل م���ن 4 اآلف �ش���وت(. كذلك خ�شر 
النائ���ب عن ائتاف الوطنية كاظم ال�شمري )اكثر 
م���ن 5 اآلف �ش���وت(، والنائب ع���ن دولة القانون 

علي الغانمي )اقل من الفين �شوت(.

اأعلى الأ�سوات
الدائ���رة الثاني���ة وه���ي دائ���رة جميل���ة )ال�ش���در 
الثاني���ة(، �شرقي بغداد وخ�ش�ش���ت لها 4 مقاعد، 
ت�شدرت فيه���ا الكتلة ال�شدرية ب����3 مقاعد مقابل 
ن���وري  بزعام���ة  القان���ون  لدول���ة  واح���د  مقع���د 
المالك���ي. حاك���م الزاملي وهو النائ���ب ال�شدري 
ال�شاب���ق، ح�شل عل���ى المركز الأول ف���ي الدائرة 
وف���ي عم���وم دوائر الر�شافة بع���د جمعه اكثر من 
19 األف �شوت. وجاء بعده ح�شن الكعبي، نائب 
رئي�س البرلمان المنح���ل، بنحو 18 الف �شوت، 
وثالثا موحان ها�شم ال�شاعدي، وهو نائب �شابق 
عن دول���ة القانون ومر�شحا ع���ن نف�س الئتاف، 

وح�شل على نحو 10 اآلف �شوت.
اما "كوت���ا" الن�شاء فذهبت ال���ى النائبة ال�شابقة 
مه���ا ال���دوري، الت���ي ح�شل���ت عل���ى ثان���ي اعل���ى 

ا�ش���وات بين الن�ش���اء في عموم دوائ���ر الر�شافة 
ب�اأكثر من 7.4 الف �شوت.

الدائ���رة الثانية ر�شح عنه���ا 30 ا�شما، خ�شر منها 
26، ابرزه���م النائب عن الع�شائ���ب ح�شن �شالم، 
وح�ش���ل عل���ى اقل م���ن 7 الف �ش���وت، والنائب 
ع���ن الحزب الديمقراط���ي الكرد�شتاني ازاد �شفي 
)اقل من 3 اآلف �شوت( وكان نائبًا عن ديالى في 

الدورة الخيرة.

مر�سحون لأول مرة
بالمقابل خ�ش�شت 5 مقاعد للدائرة الثالثة، وهي 
دائ���رة مدين���ة ال�شدر الول���ى، وح�شل���ت الكتلة 
ال�شدرية عل���ى اربعة مقابل مقع���د واحدة لدولة 
القان���ون. وف���از بالمقاع���د الربعة كل م���ن: علي 
ف�شالة، جب���ار رم�شان، فرا�س ح�ش���ن، و"كوتا" 
الن�ش���اء اأق���رب ال���ى الفائ���زة ال�شدري���ة الرابع���ة 
ازه���ار الفتاوي. والفائ���زون الربعة ي�شتركون 
لول مرة في النتخاب���ات، فيما المقعد الخام�س 
والخي���ر ذه���ب ال���ى حي���در �شلم���ان ع���ن دول���ة 

القانون، وهو مر�شح جديد اي�شا.
وخ�شر في الدائرة التي ر�شح عنها 39 ا�شما، 34 
مر�شحًا، ابرزهم محافظ بغداد ال�شابق والع�شو 
ال�شاب���ق في دول���ة القان���ون كامل الزي���دي الذي 
خا����س النتخاب���ات مر�شح���ا ع���ن تحال���ف العقد 

الوطني التابع لرئي�س الح�شد فالح الفيا�س.

خ�سارة كتائب حزب اهلل
الدائ���رة الرابع���ة وهي دائ���رة البلدي���ات، �شرقي 
بغ���داد، ت�شدرته���ا الكتل���ة ال�شدري���ة اي�ش���ا، ب�3 
مقاع���د من اأ�ش���ل 4، حيث ح�شل���ت دولة القانون 

على المقعد الخير. الفائ���زون الثاثة من الكتلة 
ال�شدري���ة ومن بينهم "كوت���ا" الن�شاء ي�شاركون 
لول م���رة، وه���م: قي����س غمي����س، باق���ر كاظ���م، 
وجن���ان المو�ش���وي، ومقعد دول���ة القانون ذهب 
الى باقر كاظم. خ�شر في هذه الدائرة 29 مر�شحا 
م���ن ا�ش���ل 33 مر�شحا، اأبرزهم القي���ادي وع�شو 
�شورى كتائب حزب الل���ه ح�شين موؤن�س، والذي 
يراأ����س حركة حق���وق التي ت�ش���ارك لول مرة في 
النتخاب���ات. موؤن�س ح�شل عل���ى اقل من 4 اآلف 
�شوت، وكانت حركته النا�شئة قد اعتر�شت على 

نتائج النتخابات المعلنة.
ودع���ا اب���و علي الع�شك���ري الناطق با�ش���م كتائب 
حزب الل���ه في تغريدة على ح�شاب���ه في "تويتر" 
- والذي يعتقد بح�شب بع�س الت�شريبات ان هذا 
الح�ش���اب تاب���ع لموؤن����س نف�ش���ه- "المقاومة الى 

ال�شتعداد" ردا على النتائج.

خ�سارة الوزراء
الدائرة الخام�ش���ة، وهي دائرة بغ���داد الجديدة، 
فح�شلت دولة القان���ون على المركز الول باعلى 
ا�ش���وات بمقع���د واح���د، مقاب���ل مقعدي���ن للكتلة 

ال�شدرية، ومقعد لمر�شح فردي.
مقاع���د ال�شدريين ذهبت الى �شعي���د المو�شوي، 
ولبنى عبد العزيز، اما اعلى الأ�شوات في الدائرة 
فهو مهند جبار عن دولة القانون، والمقعد الرابع 

للمر�شح الفردي مح�شن المندلوي.
في هذه الدائ���رة خ�شر 48 مر�شحا من ا�شل 52، 
ابرزه���م وزي���ر الريا�ش���ة ال�شابق ورئي����س تيار 
اقت���دار وط���ن عب���د الح�شين عبط���ان، حيث جمع 
2100، وكذل���ك خ�شرت المتحدث���ة با�شم تحالف 

الن�ش���ر اآيات مظفر. كذلك خ�ش���ر النائب عن تيار 
الحكمة جا�شم البخاتي، ووزير ال�شناعة ال�شابق 
ورئي�س هيئ���ة الت�شنيع الحربي محمد الدراجي 
بعدم���ا ح�شل على اقل من 3 اآلف �شوت، ويقود 

الدراجي حزبا تحت ا�شم المهنيين لاعمار.

 القوى ال�سنية تخ�سر 
في الأعظمية!

الدائ���رة ال�شاد�شة وه���ي دائ���رة العظمية، فكان 
لفت���ا ح�ش���ول تي���ارات �شيعي���ة عل���ى 3 مقاع���د 

مخ�ش�شة للدائرة من اأ�شل 4.
التي���ار ال�شدري ح�شل عل���ى مقعد ذهب الى علي 
ال�شاعدي، ومقعد لدولة القانون ذهب الى محمد 
ق���دري، والثالث الى عبا�س الجبوري عن تحالف 

عقد التابع للفيا�س.
ام���ام تحالف تق���دم بزعام���ة الحلبو�شي، فح�شل 
ف���ي العظمي���ة عل���ى مقع���د واح���د لكن���ه العل���ى 
م���ن بي���ن ال�ش���وات وذهب ال���ى النائب���ة عائ�شة 
الم�شاري باكثر من 6000 �شوت، وهي الوحيدة 
في دوائر الر�شافة بين الن�شاء التي ح�شلت على 

المقعد خارج ال�"كوتا".
بالمقاب���ل كانت خ�شارة ثقيلة للق���وى ال�ُشنية في 
العظمي���ة، حي���ث خ�ش���ر 54 مر�شح���ا م���ن ا�شل 
58، ابرزهم وزير الدف���اع ال�شابق والنائب خالد 
العبيدي )اقل من 4 اآلف �شوت( وهو قيادي في 

تحالف عزم برئا�شة خمي�س الخنجر.
كذل���ك خ�شر مر�شح���ان عن "تقدم" وهم���ا النائب 
ظاف���ر العاني )اقل م���ن 3 اآلف �شوت(، والنائب 
ال�شابق���ة ن���دى الجب���وري، كذل���ك خ�ش���ر رئي����س 
مجل�س محافظة بغداد ال�شابق ريا�س الع�شا�س 

مر�شحا عن حزب للعراق متحدون التابع لرئي�س 
البرلمان ال�شابق ا�شامة النجيفي.

وفي نف����س الدائرة خ�ش���رت النائبة ع���ن تحالف 
الفتح اكتفاء الح�شن���اوي، وريا�س البهادلي عن 

الحزب المدني التابع للنائب حمد المو�شوي.

�سرايا ال�سالم
ال�شابع���ة  الدائ���رة  وه���ي  ال�شع���ب،  دائ���رة  ام���ا 
فخ�ش�ش���ت لها 4 مقاعد، ح�ش���ل ال�شدريون على 
اثني���ن منه���ا، فيم���ا ح�شل دول���ة القان���ون وتيار 

الفراتين على مقعد واحد لكل منهما.
اعلى ال�شوات في الدائ���رة ذهبت الى المتحدث 
با�ش���م �شراي���ا ال�شام التابع���ة للتي���ار ال�شدري، 
�شف���اء التميمي ب�اكث���ر من 5 الف �ش���وت، يليه 
النائ���ب ال�شاب���ق مي�ش���ان �شم���ن دول���ة القان���ون 
محم���د ال�شيهود. ام���ا المقعد الثال���ث فذهب الى 
وزي���ر حقوق الن�شان ال�شاب���ق والع�شو ال�شابق 
ف���ي حزب الدعوة محمد �شي���اع ال�شوداني، الذي 

�شكل حزبا جديدا وهو الفراتين.
وذه���ب المقعد الخير �شم���ن "كوتا" الن�شاء الى 

ابت�شام جا�شم، �شمن الكتلة ال�شدرية.
بالمقابل خ�شر 45 مر�شح���ا التناف�س في الدائرة 
م���ن اأ�شل 49 مر�شح���ا، اأبرزهم النائب���ة عن تيار 

الحكمة ان�شجام الغراوي.

دوائر الكرادة و�سمال �سرقي 
العا�سمة

ال���ى ذلك تقا�ش���م التيار ال�ش���دري ودولة القانون 
ومر�شح فردي، المقاعد الثاثة الخا�شة بمناطق 
الك���رادة �شم���ن الدائ���رة الثامنة، فيم���ا خ�شر 45 
مر�شح���ا م���ن اأ�ش���ل 48. وح�ش���ل عل���ى المرك���ز 
الول النائ���ب ع���ن دول���ة القان���ون ورئي�س لجنة 
القت�ش���اد احم���د �شلي���م الكنان���ي بح�شوله على 
اكثر من 7 اآلف �شوت، وذهب المقعد الثاني الى 
ثائ���ر ال�شويلي وهو مر�شح ف���ردي، والخير الى 

ال�شدري عبدالله اليا�شري.
ام���ا المقاعد الربعة المخ�ش�شة للدائرة التا�شعة 
)دائرة المعامل(، وهي ماقبل الخيرة من دوائر 
الر�شاف���ة، ف�شيطر التيار ال�ش���دري على 3 منها، 

لكن المركز الأول ذهب الى دولة القانون.
وح�شل النائب عن دولة القانون ومحافظ بغداد 
ال�شابق عطوان العطواني على اكثر من 14 الف 
�ش���وت، يلي���ه النائ���ب �شت���ار العتابي ع���ن التيار 
ال�شدري. وح�شل على المقعدين الثالث والرابع 
ال�شدري���ان ج���واد الموزاني وابت�ش���ام البدري، 
فيم���ا كان اب���رز الخا�شرين ه���و النائ���ب ال�شابق 
عدن���ان ال�شحمان���ي )زعي���م كتائ���ب ر�شالي���ون(، 
المر�ش���ح عن تحال���ف العقد التاب���ع لرئي�س هيئة 
الح�ش���د. وح�ش���ل ال�شدري���ون عل���ى مقعدين في 
الدائ���رة العا�شرة والخيرة ف���ي الر�شافة، وهي 
دائرة الرا�شدية �شمال �شرقي بغداد، مقابل مقعد 

واحد لمر�شح فردي.
وذهب���ت مقاع���د ال�شدريي���ن الثنين ال���ى ح�شام 
غ���ازي و�شيماء عب���د ما�ش���ي، بينما ف���از النائب 
ال�شاب���ق عن دول���ة القانون عل���ي الفيا�س بمقعد 

�شمن التر�شيحات الفردية.
وخ�ش���ر في الدائ���رة الخي���رة 28 مر�شحا، حيث 

كان 31 ا�شما قد تقدم للمناف�شة.

ال�شدريون يفوزون يف الأعظمية وع�شو �شورى كتائب 
حزب اهلل يح�شل على اأقل من 4 اآلف �شوت

الكتلة ال�سدرية تت�سدر يف 
دوائر الر�سافة الـ10 ومقعد 
واحد لـ"الفتح"

خ�سر اكثر من 380 مر�سحًا 
في دوائر الر�سافة داخل 

العا�سمة بغداد ال�سباق 
النتخابي، من بينهم نواب 

ووزراء �سابقون ح�سلوا على 
2000 و3000 �سوت فقط.

الخ�سارة الثقيلة في الر�سافة 
�سملت قوى �سيا�سية معروفة 

كانت تتوقع الح�سول على 
نتائج عالية، واخرى مغمورة 

وتابعة لف�سائل م�سلحة.

 ترجمة / حامد اأحمد

احتفل اتباع رجل الدين ال�شيعي، مقتدى 
ال�ش���در، بف���وز الكتل���ة ال�شدري���ة بالعدد 
الأكبر م���ن المقاع���د البرلمانية بعد اعان 
المفو�شي���ة العلي���ا لانتخاب���ات النتائ���ج 
الأولية لانتخابات المبكرة، مما قد يعزز 
ذل���ك �شلطت���ه بتحدي���د فيم���ا اإذا �شتبتع���د 

الباد اأكثر عن المدار الأميركي.
وبينم���ا ف���از مر�شح���ان م�شتق���ان للم���رة 
المقاع���د �شم���ن م�شه���د  الول���ى ببع����س 
�شيا�ش���ي تغي���ر عب���ر احتجاج���ات �شعبية 
�ش���د الحكومة، فق���د اأ�شبح م���ن الوا�شح 
اكثر عند فرز الأ�شوات الثنين بان الفائز 
الأكبر في انتخابات يوم الحد هي الكتلة 
ال�شدري���ة. حي���ث ف���ازت بع�شري���ن مقعدا 
اإ�شافيا في البرلمان معززة موقفها كاأكبر 
كتل���ة مم���ا يعطيها الق���رار الحا�ش���م بمكن 

يكون رئي�س وزراء الباد القادم .   
وت�شي���ر �شحيف���ة نيوي���ورك تايم���ز ف���ي 
تقريره���ا الى ان ه���ذه الح�شيل���ة قد تعقد 
اكث���ر التح���دي ال���ذي يعي�شه الع���راق في 
توجه���ه الدبلوما�ش���ي م���ا بي���ن الوليات 
المتحدة وايران، الخ�شمان اللذان يجدان 
في الع���راق �شاح���ة حيوي���ة لم�شالحهما. 
ف�شائ���ل م�شلحة مقربة من ايران قد لعبت 
دورا ف���ي الت�شدي لتهدي���دات داع�س عند 
اجتياح���ه للع���راق ع���ام 2014 ، وقام���ت 
اأي�شا ب�شن هجمات  على م�شالح اأميركية 

في البلد.
خا����س ال�ش���در عاق���ة غي���ر م�شتق���رة مع 
اي���ران، وما يتعل���ق بالولي���ات المتحدة، 
فقد رف����س ه���و وم�شاعديه اأي�ش���ا اجراء 
لق���اء بم�شوؤولي���ن امي���ركان. وم���ن جانب 
اآخ���ر ُينظ���ر لل�ش���در عل���ى ان���ه �شخ�شي���ة 
وطنية عراقية، وهي ميزة قد و�شعته في 

بع�س الأحيان في ت�شادم مع ايران.
في كلم���ة له م�شاء الثنين ق���ال ال�شدر ان 
جمي���ع ال�شف���ارات مرحب بها ف���ي العراق 
طالم���ا انه���ا ل تتدخل ب�ش���وؤون العراق او 
ت�شكيل حكومته. وانتقد ال�شدر بو�شوح 
الف�شائ���ل الم�شلحة المدعوم���ة من ايران 
الت���ي تطل���ق على نف�شه���ا ا�ش���م المقاومة. 
وقال انه قد حان الوقت لن يعي�س النا�س 
ول  اإره���اب  ول  احت���ال  ب���دون  ب�ش���ام 

خطف.
وكان���ت ال�شلط���ات النتخابية ق���د اأعلنت 
وم���ن  الأولي���ة  النتائ���ج  الثني���ن  م�ش���اء 
المتوق���ع اعان النتائج الر�شمية في وقت 
لح���ق من ه���ذا الأ�شبوع. وم���ع ا�شتكمال 
ع���د وف���رز 94% م���ن مجم���وع الأ�شوات، 
ن�شب���ة  ب���ان  المفو�شي���ة  م�شوؤول���ي  ق���ال 
الم�شاركة بالت�شوي���ت كانت بحدود %41 
، وهي ن�شبة متدنية كثرا تعك�س امتعا�شا 
عميقا من قب���ل العراقيين تجاه �شيا�شيين 
وزعماء حكوميي���ن جعلوا من العراق من 

بين اكثر البلدان ف�شادا في العالم .
ف���ي  �شارك���وا  الذي���ن  م���ن  نا�شط���ون، 

الحتجاج���ات �ش���د الحكوم���ة وتمكن���وا 
م���ن تنحية الحكوم���ة ال�شابقة عام 2010 
ودخل���وا مناف�ش���ات الحمل���ة النتخابي���ة 
لأول مرة هذا العام ف���ي انتخابات مبكرة 
دع���وا له���ا كاأح���د مطالبهم لإج���راء تغيير 
بالمنظوم���ة ال�شيا�شي���ة ف���ي الع���راق، قد 

فازوا باأكثر من 12 مقعدا.
يت���م  الت���ي  ال�شيا�شي���ة،  المنظوم���ة  تل���ك 
الحكومي���ة  المنا�ش���ب  تق�شي���م  خاله���ا 
الكبرى بين زعماء �شيا�شيين وفقا لمنهج 
طائف���ي عرقي، لم تتغير لح���د الن. ولكن 

جاء قانون انتخابات جديد ليرخي قب�شة 
كت���ل �شيا�شية كب���رى وي�شهل الم���ر اكثر 
بالن�شب���ة لمر�شحي���ن م�شتقلي���ن واأحزاب 

ا�شغر للفوز بمقاعد.
حي���در تح�شين عل���ي 20 عاما، عامل بقالة 
في مدينة ال�ش���در، يقول "بالطبع اأعطيت 

�شوتي للكتلة ال�شدرية".
وكان رج���ل الدين مقتدى ق���د اعلن مرتين 
خ���ال مرحل���ة ال�شتع���دادات لانتخابات 
بان���ه �شي�شح���ب تي���اره م���ن الم�شاركة في 
النتخابات قبل ان يتراجع عن هذا القرار 

ويعل���ن بان رئي����س ال���وزراء القادم يجب 
ان يكون من الكتلة ال�شدرية. ولكن يبدو 
ان ال�ش���در منفت���ح للتفاو�س ع���ن من يتم 

اختياره لقيادة الحكومة.
رئي�س الوزراء م�شطف���ى الكاظمي، رجل 
م�شتق���ل ح���اول موازنة عاق���ة العراق ما 
بين الوليات المتحدة وايران، قد يحتاج 
لإ�شن���اد ال�ش���در ليبقى في مرك���زه لدورة 
ثانية. وبينم���ا تهيمن الأح���زاب ال�شيعية 
عل���ى الم�شه���د ال�شيا�ش���ي العراق���ي، ف���ان 
اأحزاب���ا �شيا�شي���ة اأخرى متمثل���ة بالحزب 

الديمقراطي الكرد�شتان���ي ف�شا عن كتلة 
الحلبو�ش���ي،  محم���د  البرلم���ان،  رئي����س 
قد ظه���رت اأي�ش���ا بفوزه���ا بمقاع���د كافية 
تمكنها ان تلعب دورا كبيرا في تحديد من 

�شيكون رئي�س الوزراء القادم.
مثل���ت  بالنتخاب���ات  الم�شارك���ة  تدن���ي 
ال�شيا�شيي���ن  تج���اه  للبغ����س  انعكا�ش���ا 
العراقيي���ن، خ�شو�ش���ا بي���ن الم�شوتي���ن 
ال�شباب الذي���ن يواجه���ون م�شتقبا لي�س 
في���ه فر�س له���م. وي�شار ال���ى ان 60% من 
تع���داد نفو�س العراق هم م���ن جيل �شباب 

دون ال�25 من العمر.
المجل����س  رئي����س  الدي���ن،  ع���اء  فره���اد 
ال�شت�ش���اري العراق���ي ف���ي بغ���داد، يقول 
"من الوا�شح ان النا�س ما تزال مخذولة 
والعملي���ة  ال�شيا�شي���ة  الأح���زاب  م���ن 
ال�شيا�شي���ة اأي�شا. النا����س لم تعد تثق بان 
النتخاب���ات �شتجل���ب �شيئا م���ن التغيير، 
ولهذا ال�شب���ب فانهم ل يبال���ون بالخروج 

من اجل الت�شويت".
تنظي���م العملي���ة النتخابي���ة، م���ع ادخال 
جدي���دة  بايومتري���ة  ت�شوي���ت  بطاق���ات 
ومنظوم���ات نقل الكتروني���ة تم ت�شميمها 
لتف���ادي عملي���ات تاعب وتزوي���ر رافقت 
النتخاب���ات ال�شابقة، قد تم العتراف بها 
م���ن قبل مراقبين دوليي���ن بانها تمت وفق 

المعايير الدولية.
ولك���ن ق�شما م���ن المنظمات الت���ي ن�شرت 
مراقبين خال عملية الت�شويت قد حذرت 

من ان الم�شارك���ة المتدنية تعني تفوي�شا 
الجدي���دة  للحكوم���ة  مح���دودا  �شعبي���ا 

القادمة.
�شارة هيب، من موؤ�ش�شة فريدريك اأيبيرت 
الألمانية للبح���وث ال�شيا�شية، قالت "عند 
ح�شيلة ما بعد النتخابات، قد يثير جانب 
بم���دى  ت�ش���اوؤلت  ال�شعيف���ة  الم�شارك���ة 

�شرعية الحكومة".
الت���ي  ال�شعبي���ة  الحتجاج���ات  حرك���ة 
انطلق���ت في بغ���داد ومحافظ���ات جنوبية 
اأخرى، �شارك فيه���ا اآلف من �شباب نزلوا 
الى ال�شارع مطالبي���ن بتوفير فر�س عمل 
لف�ش���اد  نهاي���ة  وو�ش���ع  عام���ة  وخدم���ات 

�شيا�شي م�شت�شر.
عاء الركابي، احد قادة تلك الحتجاجات 
ف���از  النتخاب���ات،  ف���ي  المر�شحي���ن  م���ن 
ب�شهول���ة بمقع���د ف���ي مدين���ة النا�شري���ة. 
وق���ال الركابي ان هدف الحرك���ة الرئي�س 
ه���و نقل الحتجاجات من ال�شارع الى قبة 
البرلمان، حيث بالإمكان العمل مع اأع�شاء 

برلمان جدد اآخرين للمطالبة بالتغيير.
ف���ي  ل���ه  مقابل���ة  خ���ال  الركاب���ي  وق���ال 
�شه���ر اآب "اهل���ي لي����س لهم ع���دد كاف من 
م���ن  كافي���ة  خدم���ات  ول  الم�شت�شفي���ات 
الرعاي���ة ال�شحية. كثير م���ن اأبناء �شعبي 
ه���م دون خط الفق���ر. الكثير منهم يقولون 
لي�س لديهم ما يكف���ي لإطعام اأطفالهم، ول 
يمكنهم ار�شال اأولدهم وبناتهم للتعليم".
عن نيويورك تايمز

نيويورك تايمز: ما هو تاأثير القوى الجديدة على م�شار العراق الدبلوما�شي؟

ـــد الــــدراجــــي ـــم ـــان وحم ـــط ـــب ـــة: الــــعــــاين وع ـــاف ـــس ـــر� ـــن فـــــــي ال ـــري ـــس ـــا� ــــــرز اخل  اب
 الزاملــي اأعلــى اأ�ســوات الرجــال بنحــو 20 األــف و�ســعدة احل�ســناوي الأعلــى بــن الن�ســاء



+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045 
Zamwa@zamwa.org

 www.zamwa.org

�إع���������ان���������ات

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

العدد )5042( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - الربعاء )13( ت�شرين الأول 2021 محليات

اإىل / ال�صادة املناق�صني املحرتمني..
يس��ر الشركة العامة للمعدات الهندس��ية الثقيلة إحدى تشكيالت 
وزارة النفط بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص 
لتق��دمي عطاءاتهم اخلاصة ب� )جتهيز صفيح( ومبواد من مناش��ئ عاملية 
معتم��دة ومقبولة من قب��ل الطرف األول وبفت��رة )120( يوم من تاريخ 
توقيع العقد وبكلفة تخمينية قدرها )805.410( ثمامنائة وخمسة ألف 
واربعمائة وعشر دوالرات بالنسبة للشركات األجنبية و)1.167.845.000( 
مليار ومائة وسبعة وستون مليون وثمامنائة وخمسة واربعون ألف دينار 
عراقي بالنسبة للشركات احمللية ومبوجب الوثائق القياسية اخلاصة ب� 

)وثيقة جتهيز( مع مالحظة ما يأتي:
1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات 
اضافي��ة االتص��ال ب�القس��م التج��اري /ش��عبة املناقص��ات موبايل 
)07827836150( )جميع أيام األس��بوع باستثناء العطل الرسمية ومن 
الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً(. او مراجعة مقر 

الشركة. 
2- متطلبات التأهيل الرئيس��ية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من 

الوثيقة. 
3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بش��راء وثائق العطاء تقدمي طلب 
حتري��ري إلى رئي��س جهة التعاقد للش��ركة ودفع قيم��ة البيع للوثائق 
البالغة )250.000( مائتان وخمس��ون ألف دينار عراقي فقط غير قابلة 

للرد. 
4- يتم تس��ليم العطاءات إل��ى العنوان اآلتي وزارة النفط / الش��ركة 
العامة للمعدات الهندسية الثقيلة / مجمع مصفى الدورة لغاية يوم 
الغلق املوافق )اخلميس( )2021/10/28( العطاءات املتأخرة سوف ترفض 

وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلض��ور في العنوان اآلتي )اس��تعالمات / الش��ركة العامة للمعدات 
الهندس��ية الثقيلة( في الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً من يوم الغلق 

)اخلميس( املوافق )2021/10/28(.
5- تدع��و الش��ركة كافة املش��اركني باملناقصة احلض��ور للمؤمتر الذي 
ينعقد في مقر الش��ركة لالجابة على االستفسارات في الساعة )10( 

صباحاً من يوم )اخلميس( 2021/10/21 .
6- يتحمل من ترسو عليه اإلحالة اجور النشر واإلعالن .

7- يت��م صرف املس��تحقات املالية )حس��ب االلية الدف��ع املذكورة في 
العقد( . 

8- مما س��بق في اعاله إذا كانت التواريخ احملددة في اعاله عطلة رسمية 
سيكون اليوم الذي يليه املوعد اجلديد لها .

9- بإمكان جه��ة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالئم مع 
طبيعة املناقصة بشرط ال تتعارض مع التشريعات القانونية املنظمة 

إلجراءات التعاقدات احلكومية في العراق. 
10- باإلم��كان االط��الع عل��ى املواصفات الفني��ة املطلوبة )القس��م 

السادس من الوثائق القياسية( من خالل املوقع االلكتروني للوزارة. 
11- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

املدير العام 
رئي�س جمل�س الإدارة 

 E-mail: ministryofoil@oil.gov.iq : البريد االلكتروني لوزارة النفط
www.oil.gov.iq :املوقع االلكتروني للوزارة

 E-mail: info@heesco.oil.gov.iq : البريد االلكتروني للشركة
 heesco.oil.gov.iq :املوقع االلكتروني للشركة

E-mail: info@iip.mot.gov.iq :البريد االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية
www.trade.iq

وزارة النفط / ال�صركة العامة للمعدات الهند�صية الثقيلة
اإعالن مناق�صة عامة / موازنة ت�صغيلية / فرق بدلني

اإىل / ال�صادة املناق�صني املحرتمني 
م / مناق�صة رقم 7/ م / م . هـ. ث / 2021 

)جتهيز �صفيح( اإعالن للمرة الثانية 

 النا�صرية/ منتظر اخلر�صان

م���ن  اك���ر  من���ذ  ت���راوده  هواي���ة 
ثالث���ن عام���ا، جم���ع القط���ع الرتاثية 
والفولكورية ال�شعبية "وارد العنرب" 
الذي ي�شكن احد احياء مدينة الف�شلية 
جنوب �ش���رق النا�شرية، ب���داأ هوايته 
اذ  املا�ش���ي،  الق���رن  ثمانيني���ات  من���ذ 
يجمع عدد ال�شيد والأدوات املطبخية 
وكل ما له �شاأن لدى النا�س خالل فرتة 
الع�شريني���ات م���ن الق���رن املا�شي وما 

قبلها.
م�شكن���ه  م���ن  ج���زءا  "وارد"  اقتط���ع 
لي�شي���د علي���ه متحف���ا ا�شم���اه "متحف 
نكهة الرتاث ال�شعب���ي" وا�شعا قطعه 
الرتاثية بن طينية وخ�شبية ومعدنية 
لكل واح���دة منها لوح���ة تعريفية وما 

هي ا�شتخدامها.
متحف "وارد" الرتاث���ي الذي يرتاده 
ل  احلديث���ة  العم���ار  م���ن  ال�شب���اب 
الأدوات  ع���ن  فك���رة  اأي  ميتلك���ون 

املوجودة وكيفي���ة ا�شتخدامها وكيف 
فالتقني���ات  معه���ا،  النا����س  تعاي����س 
احلديث���ة والتكنولوجيا غيبت الكثري 
من تل���ك ال�شنوات، ليتج���ول "وارد" 
معهم ويحكي فائ���دة كل قطعة وكيف 

كانت ت�شتخدم وباأي طريقة مت جلبها 
اىل هنا فلكل واحدة ق�شة بحد ذاتها.

الرج���ل ال�شتين���ي �شي���د متحف���ه م���ن 
نفقت���ه اخلا�ش���ة فه���و ل ميل���ك �شوى 
راتب���ه التقاع���دي ال���ذي ح�ش���ل علي���ه 

م���ن خ���الل وظيفته املدني���ة يف احدى 
املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة اذ جت���د عن���د 
الرف���وف الب�شيطة وال�شق���ف املتهرئ 
ال���ذي ل مينع مطر ال�شماء من الت�شلل 
يف ال�شت���اء مما ي�شطره اىل جمع تلك 

القط���ع الت���ي منه���ا طيني���ة وخ�شبي���ة 
وادخالها اىل املنزل حفاظا عليها.

القطع املوج���ودة والتي ناهزت ال�70 
�شملت اأدوات ومعدات كثرية منها اآلة 
احلراث���ة الت���ي كانت ترب���ط بالدواب 

وطح���ن  املزروع���ات  �شق���ي  واآلت 
احلب���وب امل�شماة "الرح���ى" واأدوات 
�شيد الأ�شماك والأ�شلحة النارية وان 
اق���دم قطع���ة تراثية تع���ود اىل ما قبل 
ع���ام 1900 وهي اآل���ة احلراثة والتي 
تع���ود اىل ج���ده املت���ويف ع���ام 1901 
وه���ي كان���ت موج���ودة بالإ�شافة اىل 
�ش���الح ن���اري م���وؤرخ يع���ود اىل ع���ام 

.1917
الرتاثي���ة  القط���ع  املتح���ف  ي�ش���م  مل 
اخلا�ش���ة مبنطقته اجلغرافية حتديدا 
وتذك���ريه بحقب���ة زمنية ب���ل عمد اىل 
اإ�شاف���ة مل تكن متوقعة، اذ جتد عندما 
املتح���ف  يف  خطوات���ك  اأوىل  تخط���و 
من�ش���دة خ�شبي���ة مركون���ة اىل جن���ب 
و�شع���ت عليه���ا قطعة ورقي���ة �شغرية 
كتب عليه���ا ان هذه املن�شدة تعود اىل 
رئي�س ال���وزراء الأ�شبق البا�شا نوري 

�شعيد.
يحكي "وارد" طريقة احل�شول عليها 
من خالل زيارته لإح���دى العوائل يف 

املحافظة وكان���وا من�شغلن يف ترميم 
وان  منزله���م  ج���دران  اح���د  بن���اء  او 
عام���ل البناء ق���د اعتلى تل���ك املن�شدة 
لي�ش���األ وارد ب�ش���كل عف���وي م���ا ه���ذه 
الن�ش���اء  اح���دى  لتجيب���ه  املن�ش���دة 
الكب���ريات بالعم���ر ان ه���ذه تعود اىل 
رئي�س  يلقبونه  كانوا  "البا�شا" مثلما 
الوزراء الأ�شبق نوري �شعيد وحاول 
احل�ش���ول عليها ال انه متت مقاي�شته 
ب���اأداة بديلة ت�شاعد عام���ل البناء على 
اكم���ال عمله اذ ق���ام ب�ش���راء "برميل" 
ك�ش���يء مث���ايل للبناء والعت���الء عليه 
ليقتن���ي املن�ش���دة وا�شط���ر ل�شيانته 
بيده نتيجة اآثار البناء املرتاكمة عليه 

حتى اكمله بال�شكل املوجود احلايل.
متحف ال���رتاث ال�شعبي ه���و حماولة 
م���ن قب���ل "وارد" لرب���ط تل���ك الأجيال 
التي غادرت احلياة بالأجيال احلديثة 
ع���رب هذه القط���ع والأدوات املوجودة 
وكي���ف تعاملوا مع احلي���اة التي طاملا 

ق�شت عليهم كثريا.

متح��ف �س��عبي يف ذي ق��ار يحاك��ي حي��اة �لنا���س قبل ع�س��ر�ت �ل�س��نني

فقدان جواز �صفر
فق��د من��ي ج��واز الس��فر مص��ري 

اجلنسية املرقم )A27413722( باسم 

عصام وحيد محمد محمد بيومي.. 

يرجى ممن يعثر عليه تسليمه القرب 

مركز شرطة.. مع التقدير 

فقدان هوية
فقدت من��ي الهوي��ة الص��ادرة من 
مديرية اجلنس��ية العام��ة / مديرية 
اإلقامة )هوية الرعايا األجانب( باسم 
خالد غزال خالد – مصري اجلنس��ية 
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إلى 

جهة اإلصدار .. مع التقدير 

 متابعة / املدى

بعد انقطاع دام اكثـر من 
�صنة ب�صبب اجراءات الوقاية 

من كورونا، عادت اجلامعات 
العراقية ل�صتقبال طالبها مرة 

اخرى، حيث �صهدت اجلامعات 
عودة الدوام احل�صوري للطلبة 

لتطوي �صفحة ا�صتمرت اكثـر 
من عام كامل ق�صى طالب 

اجلامعات خاللها ايام درا�صتهم 
بالعتماد على التعليم 

اللكرتوين.

يف  ال�شع���دي  من���ري  اجلامع���ة  رئي����س  وق���ال 
ت�شريح���ات �شحفي���ة: اإن"هناك اقب���ال كبريا من 
الطلبة ورغبة بالع���ودة اىل الدوام احل�شوري"، 
مبينًا اأن "اجلامعات وفرت كل ما يتعلق ب�شروط 

ال�شحة وال�شالمة".
الور����س  هي���اأت  بغ���داد  "جامع���ة  اأن  واأ�ش���اف 

واملخت���ربات ومتطلبات الدرا�ش���ة والعمل للقيام 
بحمل���ة كب���رية لإدام���ة الأق�ش���ام الداخلي���ة ل�شكن 
الطلب���ة ومت تو�شي���ع ع���دد املجمع���ات ا�شافة اىل 
او�ش���ح عمي���د  ب���دوره،  الأ�ش���ّرة".  ع���دد  زي���ادة 
كلي���ة العلوم ط���ه ال�ش���اوي، اأن "الكلي���ة ت�شم   4 
اق�ش���ام وه���ي الكيمي���اء والفيزي���اء واحلا�ش���وب 

والريا�شي���ات، حي���ث �شتخ�ش�س ثالث���ة ايام من 
ال�شبوع للدوام احل�ش���وري للدرو�س ال�شا�شية 
والدرو����س العملي���ة، اأما الدرو����س امل�شاعدة مثل 
مواد النكليزي والدميقراطية والعربية وحقوق 
الن�شان فجميعه���ا �شتكون الكرتوني���ة، اما دوام 
الدرا�شات العليا املاج�شتري والدكتوراه ف�شيكون 

ح�شوري���ًا"، مبينًا اأن "ال���دوام خم�ش�س ومق�شم 
على مدار ال�شبوع، واجلداول موجودة".

من جانبه، اأو�شح املتح���دث با�شم وزارة التعليم 
الع���ايل والبح���ث العلم���ي حي���در العب���ودي، اأن 
هذا  �شباح  بحل���ول  بداأت  العراقية  "اجلامع���ات 
الي���وم بالع���ام الدرا�ش���ي اجلدي���د لع���ام 2021 - 

2022 ،وهذه التوقيتات هي موؤ�شرة يف التقومي 
اجلامعي لهذا العام".

واأ�شاف اأن "توقي���ت دوام اجلامعات يتزامن مع 
توقي���ت املناه���ج الدرا�شي���ة يف كل التخ�ش�ش���ات 
املوزع���ة على كافة احلق���ول واملجالت الكادميية 

التي يدر�شها الطالب يف الدرا�شات الولية".
واأ�ش���ار اإىل اأن "اآلي���ة ال���دوام خ���الل ه���ذا الع���ام 
تختل���ف عن ال�شنتن املا�شيتن، حيث اأن الرتكيز 
الكر �شيك���ون من�شبًا على ال���دوام احل�شوري، 
ول�شيما يف املجموعات الطبية وال�شحية والطب 
البيطري بالن�شبة للمراحل املنتهية، وايام الدوام 
احل�شوري �شتك���ون اأقل للمجموع���ات الهند�شية 
والعل���وم بح�ش���ب حاج���ة التخ�ش����س"، موؤك���دا 
ان "ال���دوام احل�ش���وري بالن�شب���ة للتخ�ش�ش���ات 
الن�شاني���ة عل���ى مدى يوم���ن، وه���ذه الآليات مت 
اقرارها مبوجب تو�شيات اجلهات ال�شحية ذات 
العالقة، وق���رار اللجنة العلي���ا لل�شحة وال�شالمة 

التي اقرت مقرتح وزارة التعليم بهذه الآلية".
واأو�ش���ح اأن "هذا الع���ام الدرا�شي ياأتي يف ظرف 
�شحي ما زالت تداعياته م�شتمرة"، منوهًا اىل اأن 
"حت���دي اجلائحة ياأتي من م�شتوى الوعي لدى 
املوؤ�ش�ش���ات التعليمية واملتواجدين بها، من طلبة 
وا�شاتذة وباحث���ن، الذين يكونون على م�شتوى 
عال م���ن الج���راءات الوقائية والوع���ي ال�شحي 

الذي يجعل من اجلامعات بيئة تعليمية اآمنة".

اىل ذلك، اكدت مديرة اعالم اجلامعة امل�شتن�شرية 
الدكت���ورة �شهاد عادل القي�ش���ي اأن "جميع الطلبة 
ملتزم���ون ب�ش���روط ال�شح���ة وال�شالم���ة وجل���ب  
بطاق���ات التلقي���ح ا�شاف���ة اىل هويت���ه اجلامعي���ة 
وكذل���ك اظه���ار بطاق���ة اللق���اح"، م�ش���رية اىل اأن 
للقاح وهما م�شتمران  منفذين  فتح���ت  "اجلامعة 
يف اعط���اء اللق���اح للطلب���ة ولن يت���م ال�شماح لي 
طال���ب بالدخول اىل احل���رم اجلامعي دون اظهار 
بطاق���ة اللق���اح او نتيج���ة الفح����س وه���ذا الم���ر 
ينطب���ق اي�ش���ا على املوظف���ن وال�شت���اذة اي�شًا، 
كم���ا اأن اجلامع���ة و�شعت من�ش���دة كاملة تت�شمن 

معقمات وكمامات".
الطال���ب عل���ي ح�شن ق���ال اإن "ع���ودة ال���دوام امر 
�ش���روري بع���د هذه الف���رتة من النقط���اع خا�شة 
وان اغلب الطلبة �شبق وان اخذوا اللقاحات وهم 
ملتزمون باج���راءات ال�شحة وال�شالمة"، م�شريا 
اىل اأن "معظم الطلبة �شعيدون بعودة الدوام لن 
التعلي���م اللكرتوين ل ميكن ان ي�شد الفراغ الذي 
تركت���ه املحا�شرات الت���ي يعطيها ال�شت���اذ ب�شكل 

مبا�شر".
ر�شا ح�شن طالبة قالت اإن "جميع الطلبة ملتزمون 
باج���راءات ال�شحة وال�شالمة وخا�شة يف ارتداء 
الكمامات وتقلي���ل التجمعات"، مبينة اأن "الدوام 
احل�ش���وري بالن�شبة للطلبة ميث���ل حلمًا بعد هذا 

النقطاع".

�جلامعات �لعر�قية تزيل قيود كورونا وحتت�سن طابها من جديد



 بغداد/ املدى

قاعدة البيانات
الهيئ���ات  لعم���ل  متابعاتن���ا  خ���ال  م���ن 
الريا�س���ية العراقية مب��������ختلف م�سّمياتها 
)احت���ادات بانواعه���ا, بارملبي���ة, اأوملبي���ة( 
جن���د  مل  الإداري  وتنظيمه���ا  وحجومه���ا 
قاع���دة بيان���ات توّث���ق لتمثي���ل العراق يف 
ونعتم���د  الدولي���ة,  الريا�س���ية  الهيئ���ات 
لغر�ض توثيق ذلك ما ين�سر من اأخبار عرب 
الإع���ام اأو مواقع التوا�س���ل الجتماعي, 
واآخرها كان مطلع ه���ذا ال�سهر بفوز نائب 
رئي����ض الحت���اد العراق���ي لك���رة الطاول���ة 
عبا����ض وحي���د الكعب���ي بع�سوي���ة جمل�ض 
اإدارة الحت���اد الآ�سي���وي للعب���ة بدورت���ه 

اجلديدة.
التوثي���ق  ه���ذا  يك���ون  اأن  املفرت����ض 
الأوملبي���ة  اللجن���ة  عم���ل  اأبجدي���ات  م���ن 
العراقي���ة, ليت���م بع���ده رفع تقري���ر �سنوي 
وفّعاليت���ه  التمثي���ل  ه���ذا  تفا�سي���ل  يب���ّ� 
يف  الريا�سي���ة  الحت���ادات  وم�س���اركات 
البطولت الدولية والنتائ���ج املتحّققة اىل 
اجلهات �ساحب���ة العاقة, ومنها ال�سلطات 

الت�سريعية والتنفيذية ف�سًا عن الإعام.
�سي���اق العم���ل ال�سنوي ه���ذا, لي����ض ُبدعة 
اإداري���ة, ب���ل كان عرف���ًا اأعتمدت���ه اللجن���ة 
الأوملبية العراقية من���ذ تاأ�سي�سها يف العام 
1948 وم�ساركته���ا الأوىل يف دورة لن���دن 
الأوملبية حتت م�سّم���ى )اجلمعية الأوملبية 
العراقية املوؤّقت���ة( لت�سدر يف العام 1962 
تقريري���ًا �سام���ًا اأع���دَّ يف حينه���ا م���ن قبل 
�سكرتريه���ا الع���ام حمم���ود القي�س���ي على 
غ���رار التقرير ال�سن���وي ال���ذي كان ي�سدر 
ف هذا التقرير  عن الأوملبية الدولية, وُو�سِ
دقيق���ة  تفا�سي���ل  ت�سّم���ن  لأن���ه  بال�سام���ل 
ت�س���ل اىل حّد توثي���ق اأ�سم���اء الريا�سي� 
امل�سارك� يف ال���دورات والحتادات التي 
مثله���ا والألعاب والفّعاليات التي ا�سرتكوا 

فيها والنتائج التي حققوها.

الأوملبي الآ�سيوي
ن�ستعر����ض الي���وم مثال� لتمثي���ل العراق 
يف املجل����ض الأوملبي الآ�سي���وي والحتاد 
التمثي���ل,  ه���ذا  حج���م  لبي���ان  الآ�سي���وي 
فاملجل����ض الأوملب���ي الآ�سي���وي حال���ه حال 
الحت���اد الآ�سي���وي لك���رة الق���دم ي�سّمي���ان 
a meta‐( علوّيت���ان  منّظمت���ان 

املفاهي���م  وه���ي   )  organization
الإداري���ة احلديثة يف تو�سي���ف املنظمات 
الع�س���اء  فيه���ا  يك���ون  الت���ي  الدولي���ة  
منّظمات وطني���ة ولي�ض اأفرادًا, والأع�ساء 
هن���ا جل���ان اأوملبي���ة اأو احت���ادات وطني���ة 
فلي����ض للع���راق متثيل يف رئا�س���ة املجل�ض 
الأوملب���ي الآ�سيوي, وهنال���ك فقط من�سب 
الع�س���و الفخ���ري للكاب���ن رع���د حمودي, 
اأما عن اللجان الدائم���ة والتي يبلغ عددها  

15 جلن���ة وجمم���وع الأع�س���اء فيها   197 
ع�س���وًا ميّثلون 45 جلن���ة اأوملبية وطنية, 
فق���د كان متثي���ل العراق فيه���ا يقت�سر على 
ع�سوي���ة هيث���م عل���ي ال�سم���ري يف جلن���ة 
املعلومات والإح�س���اء, والغريب اأّن مهّمة 
اللجنة هي القيام بتوثيق �سّجات النتائج 
والإح�س���اءات والبيانات, والت���ي ت�ساعد 
عل���ى اإن�ساء نواة ملكتب���ة ريا�سية اآ�سيوية, 
فكيف ميك���ن اأن ن�سه���م بفّعالية يف توثيق 
الجنازات الآ�سيوية ونحن ل نوّثق اأ�سًا 

اجنازاتنا الوطنية؟

ة غرب اآ�سيا ح�سّ
اأما الحت���اد الآ�سيوي لكرة الق���دم فقد فاز 
عب���د اخلال���ق م�سع���ود رئي����ض احت���اد كرة 
الق���دم ال�ساب���ق مبن�س���ب ع�سوي���ة اللجنة  

التنفيذي���ة, ولي����ض املكت���ب التنفي���ذي كما 
يت���داول خطاأ في���ه للف���رتة  2019 -2023 
���ة غ���رب اآ�سي���ا الت���ي يحّددها  �سم���ن ح�سّ
النظ���ام الأ�سا�ض لاحت���اد الآ�سيوي ب�ستة 
اأع�س���اء يف اللجنة التنفيذي���ة التي تتكّون 

من 30 ع�سوًا.
هن���ا �سنتوّقف عند متثيل العراق يف جلان 
الحتاد املوؤّلفة م���ن )14( جلنة اأكربها من 
ناحية ع���دد الأع�س���اء هي جلن���ة التطوير 
التي يبلغ ع���دد اأع�سائه���ا 20 واأقّلها جلنة 
التدقي���ق والمتث���ال ب���� 6 اأع�س���اء ليبل���غ 
جمموع اأع�ساء جميع اللجان 212 ع�سوًا 
يتوّزع���ون ب� رئي�ض ونائب لرئي�ض جلنة 
وع�س���و ميثل���ون 47 احت���ادًا ع�س���وًا يف 

الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
متثيل الع���راق يف جلان الحتاد الآ�سيوي 

لكرة الق���دم يقت�س���ر على ثاث���ة اأ�سخا�ض 
كاأع�س���اء فق���ط م���ن دون من�س���ب رئي����ض 
اأو نائ���ب رئي�ض جلن���ة, وُهم عب���د اخلالق 
م�سع���ود ع�سو جلن���ة امل�سابق���ات, وحممد 
حم�سن ع�سو جلنة الإع���ام, وكامل زغري 

ع�سو جلنة امل�سوؤولية الجتماعية.
ولغر����ض املقارن���ة املو�سوعية م���ن ناحية 
التمثي���ل, فهنال���ك دول قريبة لن���ا جغرافيًا 
احتاداته���ا الريا�سية متتل���ك اأ�سعاف هذا 
التمثيل, ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر 
احت���اد كرة القدم الإمارات���ي الذي لديه 13 
من�سب���ًا يف خمتل���ف الهيئ���ات الريا�سي���ة 
الإقليمية والدولية لكرة القدم, بل اأن %45 
م���ن م�س���وؤويل ريا�سة الإم���ارات ي�سغلون 
منا�س���ب يف احت���ادات دولي���ة واآ�سيوي���ة 
وعربية, وكذلك احلال بالن�سبة لقطر التي 
له���ا ع�سوي���ة يف اللجنة الأوملبي���ة الدولية 
الق���دم  لك���رة  ال���دويل  الحت���اد  وجمل����ض 
)الفيفا( ف�سًا عن رئا�سة احتادات اآ�سيوية 

مبختلف الألعاب.

تخ�سي�سات مالية
ل���دول  اأمثل���ة  ا�ستعرا����ض  اأردن���ا  واإن 
ُمقارب���ة  للريا�س���ة  املالي���ة  تخ�سي�ساته���ا 
للع���راق ف�ستك���ون م�س���ر خ���ري مث���ال على 
الهيئ���ات  يف  التمثي���ل  وحج���م  ر�سان���ة 
الريا�سي���ة الدولي���ة والتي حّقق���ت رئا�سة 
وع�سوي���ة هيئ���ات ريا�سي���ة دولي���ة منه���ا 

رئا�سة  الحتاد الدويل لكرة اليد.
لاأرق���ام  اأع���اه  ا�ستعرا�سن���ا  اإن 
ت�س���اوؤل  ط���رح  غر�س���ه  والح�س���اءات 
م�سروع مفادُه هل يليق هذا التمثيل بحجم 
بل���د ُعمق���ه التاريخ���ي 7000 �سن���ة؟ وه���ل 
هنال���ك جه���ة م�سوؤولة تت���وىّل توثيقه ليتم 
�س���ون الأموال  تقييم���ه من قبل َم���ن ُيخ�سّ
يف ال�سلط���ة الت�سريعي���ة وي�سادقون على 
الربامج الريا�سية التي ت�سعها احلكومات 
املتعاقب���ة؟ ن���رتك الإجاب���ة للمهت���ّم يف هذا 

املو�سوع وللقارئ الكرمي. 

 غي��اب التوثيق الأولمبي.. وتمثيل �س��ئيل في التحادات.. وتواجد �س��كلي في الآ�س��يوي!
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ح�ضني جبار يت�ضاءل: اأين نحن من الهيئات الريا�ضية الدولية؟

 بغداد / اإياد ال�ساحلي 

اأك���د د.�سام���ل كام���ل, رئي����ض اللجن���ة الفني���ة 
والتطوي���ر يف احت���اد ك���رة الق���دم, اأن نتائج 
م�سارك���ة منتخبن���ا الأوملب���ي يف بطولة غرب 
اآ�سي���ا حت���ت 23 عام���ًا التي ج���رت يف مدينة 
الدّم���ام ال�سعودية, كان���ت اإيجابي���ة, وقّدمْت 
لن���ا جي���ًا جدي���دًا �سيكون ل���ه �س���اأن كبري يف 
امل�ستقبل لدعم ا�ستحقاقات املنتخب الأول يف 

جميع املناف�سات الدولية.
امل���درب الت�سيك���ي  "اأن  للم���دى  وق���ال كام���ل 
مريو�س���اف �سوك���وب اأّدى واجب���ه ب�سورة 
برناجم���ه  تنفي���ذ  عل���ى  وحر����ض  جّي���دة, 
املعرو����ض عل���ى رئي�ض احت���اد الك���رة عدنان 
درج���ال بنج���اٍح, عطفًا عل���ى متابعت���ِه املكّثفة 
لكرتن���ا ولعبيه���ا قب���ل موافقته عل���ى توقيع 
العق���د مل���دة ع���ام واح���د قاب���ل للتجدي���د يوم 
اخلمي����ض ال�ساب���ع ع�سر ل�سهر حزي���ران لعام 
2021, وله���ذا ج���اءت نتائج���ه متوافق���ة م���ع 
م���دة التح�س���ري الت���ي ق�ساه���ا يف مع�سكري 
كرباء والإم���ارات, مّهدْت لدخوله يف بطولة 

غ���رب اآ�سيا, اأمًا بالنج���اح يف ت�سفيات اآ�سيا 
للفئ���ة نف�سها التي حتت�سنه���ا البحرين �سمن 
املجموع���ة الثالث���ة اىل جانب ج���زر املالديف 
واأفغان�ست���ان ي���وم الثال���ث والع�سري���ن م���ن 

ت�سرين الأول اجلاري".
واأ�س���اف :"ميك���ن اأن نعترب خط���وة الأوملبي 
اأول ت�سحيح يف م�س���ار الكرة العراقية, لكنه 
لي����ض بالتجرب���ة املُثل���ى, برغم جن���اح رحلته 
اإىل الدّم���ام بف���وزه على فل�سط���� والإمارات 
)1-0( و)2-0( بالت���وايل, وتعادله مع لبنان 
)2-2( وخ�سارت���ه يف ال���دور ن�س���ف النهائي 
مع ال�سعودي���ة )0-1( فالبناء �سعب ويحتاج 
اىل �س���رب وانتظار وتطوي���ر امل�ستوى الفني 
لاعب���� بقيادة �سوكوب الذي يجب اأن مينح 

الثقة املطلقة ليكمل برناجمه".
وتاب���ع "م���ن اخلط���اأ اأن يتم ا�ستب���دال املدرب 
الوطن���ي اأو الأجنب���ي بع���د كل خ�س���ارة, فما 
�ساهدن���اه م���ن نّدي���ة ل�سبابن���ا اأم���ام الأوملبي 
ال�سع���ودي �ساح���ب املع�سك���رات النموذجية 
واملباريات التجريبي���ة النوعية اأمر ي�سعدنا, 
اأثبت���وا باعمارهم ال�سحيح���ة اأنهم خري خلف 

لزمائه���م يف املنتخب الوطن���ي الذين نعاين 
الع���امل  كاأ����ض  ت�سفي���ات  يف  نتائجه���م  م���ن 
2022". وع���ن مه���ام املدي���ر الفن���ي لاحتاد, 
النكليزي جون ويتل, قال :"يتكّرر احلديث 
ع���ن م�سوؤوليتي يف اختي���ار هذا الرجل الذي 

ج���اء بربام���ج تطويري���ة مهّم���ة, ه���و ل يعمل 
ل�سخ�سي, بل لرئي�ض احتاد الكرة, و�سراحة 
تعاقدن���ا معه مل���دة عام واح���د قاب���ل للتجديد 
منذ و�سول���ه اىل العا�سمة بغداد يوم ال�سبت 
ال�ساد����ض والع�سرين من �سه���ر حزيران لعام 

2021, ولاأ�سف ي�سع���ر حاليًا بعدم الهتمام 
بع���د اإنتهاء فرتة عم���ل الهيئ���ة التطبيعية يف 
الرابع ع�سر من �سه���ر اأيلول املا�سي, وجرى 
احلدي���ث بين���ه وب���� رئي����ض الحت���اد اأم�ض 
لك���ن  متطّلبات���ه,  كل  بتذلي���ل  ووع���ده  الأول 
واقعي���ًا ل يتابعه اأحد, ومل يناق�سه اأي من من 
م�س���وؤويل الحت���اد يف �سرتاتيجيته للمرحلة 
املقبلة مع الأندي���ة والأكادمييات واملنتخبات 
الوطني���ة, وهذه م���ن واجبات اللجن���ة الفنية 
التي يفرت�ض اأنه���ا تلتقي به وتناق�سه وتوفر 

له عوامل النجاح".
وخت���م كامل قائ���ًا :"�سخ�سي���ًا مل يعد يل اأي 
دور يف احت���اد ك���رة الق���دم من���ذ اإنته���اء عمل 
الهيئة التطبيعي���ة, فربغم ا�ستمرار عمل بقية 
اللج���ان وت�سكيل جلنة خا�س���ة لتقييم اأعمال 
ًا عن  روؤ�سائها واأع�سائها, كتبُت تقريرًا خا�سّ
جلنتنا ح�سب طلبه���م, ويفرت�ض النتهاء من 
قراءته وبي���ان قرار الحتاد ب�ساأن ا�ستمرارنا 
م���ن عدمه, له���ذا اأقيُم يف من���زيل باأربيل, ومل 
اأبا�سر العمل حتى الآن ل�سبابية الروؤية حول 

املو�سوع".

اأكد �سبابية روؤية الحتاد للجنة الفنية

�ضامل كامل: �ضوكوب جّهز بدالء االأ�ضود.. وويتل ي�ضعر بعدم االهتمام!

 بغداد/ املدى

توا�سل جلنة احلكام التابعة لاحتاد التون�سي لكرة القدم 
الهتم����ام ب�سقل جت����ارب حكمات اللعب����ة مب�ستوى اأهمية 
احل����كام الرج����ال يف جتربة رمّب����ا ُتعد الأمي����ز والأندر يف 

دوريات كرة القدم العربية.
وقب����ل اأي����ام اأناط����ت تل����ك اللجن����ة قي����ادة مب����اراة منتخبنا 
ال�سبابي م����ع نظريه التون�سي جتريبيًا يوم الأحد العا�سر 
من ت�سرين الأول اجلاري, اإىل احلكمة در�ساف القنواطي 
مب�ساعدة احلكمت� هدى عف� ون�سرين الورتاين, وكانت 
در�ساف يف م�ستوى الثقة, واأّدت واجبها بنجاح, واأكدت 
اأن امل����راأة العربية قادرة على قب����ول التحّديات, اإذ �سبق اأن 
متّكنت من اأنه����اء مباراة ناديي الرتج����ي والبنزرتي التي 
جرت يف حزيران عام 2019 بكفاءة عالية, يف اأول مهاّمها 

�سمن دوري الكرة املمتاز ببلدها.
املواِك����ب لن�سط����ة الك����رة الن�سوي����ة يف احتادن����ا يلح����ظ 

الهتم����ام اخلج����ول بفئ����ة التحكي����م الن�سوي برغ����م جّدية 
رئي�سة جلنتها د.اأزهار حممد التي عرّبت يف حديث للمدى 
ي����وم اخلام�����ض م����ن ت�سري����ن الأول احلايل, ع����ن طموحها 
بنج����اح برنامج رعاي����ة احلكمات ال�ساّب����ات, وُقرب افتتاح 
دورة التحكي����م لل�ساح����ات املك�سوف����ة, م����ن اأج����ل اإعدادهّن 
بال�س����ورة اجلّيدة, ودفعه����ّن لإدارة املباريات يف الدوري 
الن�سوي اأ�س����وة باحلّكام, وبّين����ت اأن اللجنة اعتمدت قبل 
�سن����ة قبول ثاث حكمات لكرة ال�س����الت الن�سوية ميتلكن 

ممّيزات لفتة يف تطبيق القانون مبقدرة كبرية.
نتمّن����ى اأن تك����ون در�س����اف التون�سية ق����دوة للحكمات يف 
الع����راق وبقي����ة ال����دول العربي����ة, والدافع الق����وّي للم�سي 
مب�سروع حت�سري اأكرث من حكمة ت�ستحق قيادة املباريات 
املحلي����ة والإقليمية ب�سجاعة بع����د اأن تنال ح�س�ض الثقافة 
القانونية الكروية, وتوؤّدي التجارب العملية التي متنحها 
الثق����ة بالنف�����ض لعب����ور ا�سع����ب الختب����ارات يف درج����ات 

الدوري.

در����������ض���������اف ق������������دوة ال�����ع�����رب�����ي�����ات

 متابعة باملدى

ب���ات �سريجيو رامو����ض, مداف���ع باري�ض 
�سان جريمان, جاه���زًا لت�سجيل م�ساركته 

الأوىل مع الفريق الفرن�سي.
وذكرت �سحيفة لو باريزيان, اأن رامو�ض, 
ال���ذي ان�س���ّم اإىل باري����ض يف املريكات���و 
املا�س���ي, ق���د يك���ون جاه���زًا للظه���ور يف 
قائم���ة الفري���ق خلو����ض مب���اراة اآجني���ه, 
بع���د غد اجلمع���ة, يف ال���دوري الفرن�سي.
واأ�ساف���ت اأن باري�ض �سيفتق���د العديد من 
لعبيه الدولي� يف اأمريكا اجلنوبية مثل 
مي�سي, نيم���ار, دي ماري���ا, ماركينيو�ض, 
لرتباطه���م  نافا����ض  وكيل���ور  باريدي����ض 
م���ع منتخب���ات باده���م مبباري���ات خ���ال 
ال�ساع���ات الأوىل من �سب���اح اجلمعة, يف 
للمونديال.واأ�سارت  املوؤهل���ة  الت�سفي���ات 
الفني ل�سان جريمان,  "ل���ذا ميكن للمدير 
ماوري�سيو بوكيتين���و, ا�ستدعاء رامو�ض 
وخ���وان برين���ات لان�سم���ام اإىل فريق���ه, 

حيث عاد الثنائي من الإ�سابة".
مب���اراة  اأي  يف  رامو����ض  ي�س���ارك  ومل 
بالقمي�ض الباري�سي من���ذ ان�سمامه قادمًا 
م���ن ريال مدري���د ب�سب���ب اإ�ساب���ة ع�سلية 

يف ال�س���اق, بينما يغيب برينات منذ اأكرث 
من ع���ام كامل لإ�سابته بقط���ع يف الرباط 
ماوري�سي���و  وّج���ه  ان  ال�سليبي.و�سب���ق 
بوكيتين���و, مدرب باري�ض �س���ان جريمان 
لاإ�سب���اين  وحا�سم���ة  ج���ادة  ر�سال���ة 
املخ�س���رم, �سريجي���و رامو�ض, اأك���د فيها 
اأن���ه رمبا يك���ون واقعه خمتلف���ًا عن واقع 
2014.و�س���ّرح امل���دّرب الأرجنتين���ي يف 
مقابل���ة مع قن���اة "موفي�ست���ار الإ�سبانية" 
اأن الاعب� الكبار مث���ل رامو�ض ومي�سي 
ونيمار, اأبطال رائعون, لكن عليهم التاأقلم 

على الواقع".
واأ�س���ار ماوري�سي���و اإىل اأن���ه "ي�س���ع يف 
العتب���ار اأنه���م كانوا الأف�س���ل, لكن يجب 
اأن ي�ستعي���دوا م�ستواه���م, وقتها, ميكننا 

بالطبع اإجناز اأي �سيء".
وا�ستطرد "لقد ب���داأوا معركة املناف�سة مع 
زمائهم, للو�سول لأف�سل م�ستوى, يجب 

اأن تكون اأورك�سرتا الفريق جيدة".
واأو�س���ح املدي���ر الفن���ي ل�س���ان جريم���ان 
ه���و  الكب���ار  النج���وم  يق���ّدره  م���ا  "اأك���رث 
التعام���ل بعفوية, ميكن اإن�س���اء عاقة ثقة 
بحيث ل يرتّدد امل���دّرب يف اإبداء راأيه يف 

الاعب, والعك�ض �سحيح".

رامو�س يظهر مع باري�س بغياب الدوليني

 اإياد ال�ساحلي
مصارحة حرة

جن���ح املدرب الت�سيك���ي مريو�ساف �سوك���وب, حديث العمل مع 
الكرة العراقي���ة, يف تاأكيد �سامة املواهب ال�ساّبة حتت 23 عامًا 
التي منحها الثقة يف بطولة غرب اآ�سيا املنتهية اأم�ض الثاثاء يف 
مدينة الدمام ال�سعودية, وقدرتها على الذهاب بعيدًا يف نهائيات 

كاأ�ض اآ�سيا العام املقبل بعد اجتياز ت�سفيات املنامة.
تابعن���ا ب�سغٍف كبرٍي, اأجمل ِان�سج���ام لتاميذ �سوكوب, ورغبتهم 
يف تق���دمي اأنف�سهم ك�ُسفراء ُج���دد للعبة, مل يكملوا مّدة التح�سري 
املثالية, لكّنهم اأكملوا �سّن الن�سج الكروي, وانتزعوا �سبع نقاط 
م���ن مبارياتهم م���ع منتخبات فل�سط���� والإم���ارات ولبنان التي 
ا�ستع���ّدت جّيدًا حملّيًا وخارجي���ًا, ومع ذلك مل ت�سمد اأمام عزمية 

�سبابنا ب�سهادة مدّربيها.
اأجته���د �سوكوب وماكه الفني امل�ساع���د يف ت�سكيل جمموعة من 
اأمهر الاعب�, تاآلفوا بحما�سٍة خلدمة بلدهم من اأجل اأن يكونوا 
على موعد مع اإجناز اأّول يف طريق طويل �ساَءت ظروف مباراة 
ال�سعودي���ة اأن يتوّقفوا عند الدور ن�س���ف النهائي حيث واجهوا 
فريقًا مت اإعداده بعناية على يد املدير الفني �سعد ال�سهري بعدما 
زّج بع���دٍد من الاعب� الذين رافق���وه اىل دورة الألعاب الأوملبية 
طوكي���و 2020, وظه���ر الف���ارق عل���ى م�ستوى اأج�س���ام الاعب� 

ومّدة اجلاهزية البدنية والفنية.
اأ�سم���اء مثل اأحمد �سرتيب, وح�سن عبد الكرمي, ووكاع رم�سان, 
وعام���ر غال���ب, واأحمد مكن���زي, وم�سطف���ى ولي���د, وموؤمل عبد 
الر�س���ا, ور�س���ا فا�س���ل, وزي���دان اأقب���ال, ومنتظر عب���د الأمري, 
وعبا�ض يا�ض, وح�سن رائد, وندمي نادر, وعماد عي�سى, وحممد 
الباق���ر كرمي, ومنتظر حممد جرب, وزيد حت�س�, و�سادق زامل, 
وح�س���ن اأحم���د, وعل���ي حم�س���ن, وعبا����ض بدي���ع, ونه���اد حممد 
وح�س���� عم���ار, اأكدوا �سواب نه���ج احتاد الك���رة بالعتماد على 
دوري الفئ���ات العمري���ة ال���ذي مّيز املو�س���م الفائت ع���ن املوا�سم 
ال�سابقة, وهوؤلء بحاج���ة اىل زيادة ُجرعات التدريب والعتناء 
به���م نف�سّيًا, م���ع توفري وجبات تغذية جّي���دة, ومراقبة اأوزانهم, 
ومواكب���ة م�ساويرهم يف مناف�سات ال���دوري املمتاز والأوروبي 
يف  العرو����ض  اأروع  و�سيقّدم���ون  مدّربه���م  م���ع  كب���ري  ب�س���رٍب 

البطولت القادمة.
الأهم يف اأجن���دة املنتخب الأوملبي ومدّرب���ه �سوكوب هو اإجناز 
التاأّه���ل اىل اأوملبياد عام 2024 كه���دٍف منظور لي�ض بعيد املنال, 
لكّننا نخ�سى اأن ين�سغل احتاد كرة القدم يف ملّفات اأخرى ويهمل 
ا�ستحق���اق املنتخ���ب الذي ي���وازي هدف ال�سع���ود اىل املونديال 
بالن�سبة لعمارهم, وناأمل اأن يكتبوا املّرة ال�ساد�سة يف �سجّات 
تاري���خ كرتن���ا بع���د دورات مو�سك���و 1980, ولو����ض اأجنلو����ض 
جان���ريو  دي  وري���و   2004 واأثين���ا   ,1988 و�سيئ���ول   ,1984

2016, وهذا ما يتطّلب التاأكيد عليه يف املرحلة القادمة.
�سراح���ة, ل�سُت م���ع الّداع���� اىل تغيري املدرب �سوك���وب ببديل 
وطن���ي, فه���ذه الفئ���ة بال���ذات عان���ت كرتنا منه���ا ما ب���� �ُسبهات 
التزوي���ر ملدّرب���� فا�سل����, والتاع���ب, واملحاّب���اة, وال�سغوط 
احلزبي���ة, وهجمات مواق���ع التوا�سل الجتماع���ي مل�سّجعي هذا 
املغ���رتب وذاك, الأمر ال���ذي اأف�سد م�سروع اإع���داد منتخب رديف 
اأك���رث من مّرة عجز الحتاد عن معاجلة و�سعه حتى مّتت ت�سمية 

�سوكوب الذي ل يرى اأمامه �سوى الاعب اجلاهز.
ميك���ن م���ع اإ�ست���داد التناف�ض الق���اّري يف اأوزبك�ست���ان 2022 اأن 
تقت�س���ي م�سلحة املنتخ���ب الأوملبي م�سان���دة �سوكوب مب�سورة 
اأّحد املدّرب� العامل� يف ال���دوري ولديه م�سرية ونتائج ورمبا 
األق���اب توؤّهله لالتح���اق باملاك كمحّل���ٍل يقرتح وين�س���ح وينّبه 
الت�سيك���ي وي�سّه���ل عليه اتخاذ الق���رار الفني اأثن���اء �سري املباراة 
بروحي���ة عالي���ة, اإ�سافة اىل وج���ود املدّرب���� امل�ساعدين عبا�ض 
عبيد و�سعد حافظ اللذين عما بحر�ٍض كبري يف الأ�سهر املا�سية, 

وقّدما �سورة طيبة عن كفاءة املدرب العراقي.
تبقى مكا�سفة اللجنة الفنية يف احتاد كرة القدم ل�سوكوب وفريق 
العم���ل �سروري���ة لبي���ان احتياجاته���م لت�سفيات املنام���ة اأواخر 
ت�سري���ن الأول اجلاري, وبحث اأهم النق���اط التي �سّجلها اأع�ساء 
اللجن���ة بغي���ة عر�سه���ا عليه به���دف تف���ادي ال�سلبي���ات وتع�سيد 
الإيجابيات, وميك���ن القول اأن الرجل الت�سيكي تاأقلم مع ظروف 
بلدن���ا وقاعدة اللعبة وهو ما يدعون���ا للتفاوؤل با�ستمرار وجوده 

على راأ�ض منتخب امل�ستقبل.

اأوملبي الدمام اأجمل ِان�ضجام

�سراحة، ل�سُت مع الّداعين الى تغيير 
المدرب �سوكوب ببديل وطني، فهذه 
الفئة بالذات عانت كرتنا منها ما بين 

�ُسبهات التزوير لمدّربين فا�سلين، 
والتالعب، والمحاّباة، وال�سغوط 

الحزبية..

عد الفنية والإدارية والقانونية، وح�سادها من  برغم ِقدم تاأ�سي�س الريا�سة العراقية، وريادتها يف منطقة ال�سرق الأو�سط، والقارة عامة على جميع ال�سُ
املُنجزات يرثي مكتبتها لعقود طويلة قبل ت�سعينيات القرن املا�سي، وبروز �سخ�سيات كفوءة اأ�سهمت يف تطوير احلركة الأوملبية منذ مطلع اخلم�سينيات، 

اإل اأنها �سهدت تراجعًا كبرياً اأقرب اىل التهمي�س يف هيئات ريا�سية دولية مل جتد لها ممثاّلً واحداً ي�سغل موقعه فيها ب�سالحيات اللجان التنفيذية �ساحبة 
القرار العلوي، بل ظّلت ممّثلة بعدٍد قليٍل من ال�سخا�س املن�سوين يف جلاٍن ثانوية لي�س لها تاأثري داخل املوؤ�ّس�سة الريا�سية العربية اأو الآ�سيوية اأو الدولية.

ح�سني جبار حربي، املخت�س يف �سوؤون النظمة واللوائح الريا�سية، ت�ساَءل عرب )املدى( يف ا�ستعرا�سه املهم ملواقع العراق يف الهيئات الريا�سية الدولية، 
عن ا�سباب غياب قاعدة البيانات ملن �سغل اأو �سي�سغل تلك املواقع عن الباحثني ال�ساعني اإىل بلورة تقارير توثيقية ُيكن يف �سوئها درا�سة اأهمية اإعادة 
النظر يف حجم التمثيل العراقي داخل تلك الهيئات، وبيان كيفية تر�سيح كفاءات قوية متتلك اخلربة والتجربة ليكون تاأثري دورها يف ر�سم �سيا�سة 

املنظمة اأو الهيئة الدولية مبا يوازي ُثقل انتماء املر�ّسح للعراق تاريخيًا واقت�ساديًا وفكريًا، ولي�س مثلما يجري اليوم من ت�سميات �سورية تفتقد القرار 
ر من قيود املجامالت .. وح�ساب التوازنات! ال�سرتاتيجي والت�سويت النوعي املُحرَّ



 اإن �سرعة تفعيل الحراك العراقي 
الإ�سترداد كم هائل من االموال المنهوبة 

بعد" من  الكلية  قيمتها  تح�سم  "لم 
بالدنا ت�سل قيمها التقديرية لـ الآالف 

من المليارات �سربت خارج البالد منذ 
عقود �سابقة تعد م�سوؤولية وطنية 

كبرى ال منا�ص منها عبر عنها ب�سكل 
ت�سخي�سي وا�سح في اإطار المدونة 

الرئا�سية القانونية وفي ظل مخرجات 
موؤتمر بغداد عقد برعاية حكومة 

ال�سيد م�سطفى الكاظمي  في بداية 
�سهر ايلول 2021 ح�سرته �سخ�سيات 

عربية ودولية. الموؤتمر خ�س�ص 
ال�سترداد االأموال العراقية المنهوبة 
خارج البالد من خالل اعتماد مناهج 

واآليات قانونية "ت�سريعية" – ق�سائية 
وتنفيذية - �سيا�سية واإعالمية  �ساملة 

وحازمة  .

 اي اأن���ه لي����س جم���رد خي���ارا ميكنن���ا حتمل 
مرونة وت���رف تاأجيل���ه ملراح���ل قادمة نظرا 
الت���ي  اخلط���رة  وللتداعي���ات  للمعطي���ات 
تنعك����س بظالله���ا وتداعياته���ا �س���لبا عل���ى 
�سورة وم�سمون امل�سهد التنموي االن�ساين 

–العراقي. 
واق���ع احلال يقول اإن العراق باأم�س احلاجة 
لاللتزام ال�س���ارم بن�س���و�س وروح اإتفاقية 
االمم املتحدة ملكافحة الف�س���اد )2004( التي 
اأن�س���م اإليها العراق يف عام 2007. النتائج 
عق���ب  االنتخاب���ات الربملاني���ة يف العا�س���ر 
من اأوكتوبر �ست�س���فر عن اإمكانية وا�س���حة 

اإما ملوا�س���لة اجلهود الت���ي اأختطها حكومة 
ال�س���يد م�س���طفى الكاظمي يف ع���ام -2020 
2021 ملحارب���ة الف�س���اد م���ن خ���الل ح���راك 
�سيا�س���ي – دبلوما�س���ي ، قانوين واإعالمي 
ينت���ج عن���ه زخ���م ق���وي للمتابع���ة اجلريئ���ة 
باأجت���اه تفعيل حقيقي لعملية منع ومكافحة 
الف�س���اد ب�س���ورة حتق���ق للع���راق ا�س���رادا 
لبع����س االموال وممتل���كات الت���ي نهبت او 
هرب���ت عوائده���ا خ���ارج الب���الد اأم �س���رى 
العك�س نكو�سا وتراجعا عن تفعيل احلراك 
الوطني املطلوب ب�س���ورة تعطي للفا�سدين 
ف�سحة او ف�سحا اأخرى من الوقت الإ�ستمرار 

وجتذر ف�سادهم . 
بعبارة اأخرى ، ميكننا ت�سور �سيناريو قامت 
مفاده عدم ح�س���ول تغير اأيجابي يف م�سار 
اإنعا����س وبناء الثقة املتبادل���ة بني اجلمهور 
العراق���ي مبختلف اأطياف���ه والوانه اجلميلة 
والنظ���ام ال�سيا�س���ي املقب���ل طامل���ا مل تنت���ج 
العملية ال�سيا�س���ية تغي���را حقيقيا يف بنية 
النظ���ام ال�سيا�س���ي القائم على املحا�س�س���ة 
املقيت���ة وواقع جت���ذر الف�س���اد . هيئات مثل 
هيئة النزاه���ة – مديرية ا�س���رداد االموال 
- ودي���وان الرقاب���ة املالي���ة وجلن���ة مكافحة 
الف�س���اد احلكومي���ة وغرها من موؤ�س�س���ات 
حكومية يفر����س اأن تبني وتعزز اأجنازات 
فعلي���ة �س���ابقة "حم���دودة ن�س���بيا" اإت�س���اقا 
جله���ود  احلثيث���ة  املتابع���ة  اإ�س���تمرار  م���ع 
جله���ات  موؤث���رة  وقانوني���ة  دبلوما�س���ية 
ر�س���مية متعددة - بخا�س���ة وزارت���ي العدل 
واخلارجي���ة – املعني���ة باإ�س���رداد االموال 

املنهوبة. 
اأنطالق���ا من املنظ���ور ال�س���راتيجي يتوقع 
وال�س���ك ان ي�س���دم كل م���ن يتحدى الف�س���اد 
من موؤ�س�س���ات حكومية ، �سخ�س���يات نزيهة 
ومنظم���ات جمتم���ع مدنيتتمتع بامل�س���داقية 
ك���ربى  اأوحتدي���ات  بعقب���ات  والنزاه���ة 
�س���رورة  �س���يئ  كل  وقب���ل  اوال  ت�س���تدعي 
االلتزام مب�سار وا�سح حمدد زمنيا ومكانيا 
يوؤكدتوافر اإرادة "الدولة الراعية"ب�سرورة 
اأ�ستئ�س���ال كل مظاه���ر الف�س���اد يف اجل�س���د 
جه���ة  م���ن  للدول���ة  االقت�س���ادي   ، االداري 

وباالعتم���اد عل���ى جه���ود االمم املتح���دة يف 
ظل االتفاقية الدولية ملنع وحماربة الف�س���اد 
م���ن جه���ة اخ���رى . م���ن هن���ا اأهمي���ة تاأكي���د 
املنهوب���ة  االم���وال  اإ�س���تعادة  مب���ادرة  دور 
 The Stolen Asset ب))  تع���رف  الت���ي 
املب���ادرة   .  Recovery Initiative- Star
ناجم���ة ع���ن �س���راكة ب���ني جمموع���ة البن���ك 
 ))World Bank Group- WBال���دويل
ومكتب االمم املتح���دة للمخدرات واجلرائم 
 The United Nations Office on(
دع���م  Drugs and Crime(ت�س���تهدف 
اجله���ود الدولي���ة لل���دول النامي���ة الإنهاء كل 
امل���الذات االآمن���ة  Safe-heavensالأم���وال 

الفا�سدين . 
�سمن هذا االطار يفر�س اأن يتعاون العراق 
�سيا�س����يا -دبلوما�س����يا -وقانوني����ا وب�س����كل 
م�س����تمر ممنه����ج م����ع دول املب����ادرة وال����دول 
النامي����ة واملراك����ز املالية يف ال����دول املتقدمة 
بخا�س����ة التي تتمتع بامل�سداقية االقت�سادية 
– ال�سيا�سية نظرا الأن املجتمع الدويل يجب  
اأن ي�ست�س����عرمدى االهمية العاجلة الإ�سرداد 
االم����وال املنهوبة عرب اآلي����ات فاعلة وحازمة 
منع����ا النخ����راط ه����ذه االم����وال يف عملي����ات 
 Laundering proceeds غ�س����يل  فا�س����دة
جه����د  م����ع  اأت�س����اقا   of corrupt Assets
حثيث من�س����ق ومنظم دبلوما�س����يا وقانونيا 
ال�س����تعادتها  ك����ي ت�س����تثمر فعلي����ا يف بن����اء 
وحتديث الدول النامية ومن �سمنها العراق 
. اما الدول املعنية بتقدمي م�ساهماتها املالية 
يف اإط����ار �س����ندوق الوقف متع����دد االطراف 
 Multilateral anti- الف�س����اد   �س����د 
 ، ال����روج   : Corruption Fundفه����ي 
ال�سويد ، �سوي�سرا ، فرن�سا ، اململكة املتحدة 
، وهولندة . هذا باال�س����افة اإىل دور م�س����اعد 
من قبل الواليات املتحدة ، ا�س����راليا ، كندا، 
لوك�س����مربغ و برنامج االمم املتحدة للتنمية 
تت�س����اعد  الت�س����ور  ه����ذا  �س����من   .UNDP
اأهمية بل و�س����رورة تفعي����ل عالقات العراق 
 – –القانوني����ة  –الدبلوما�س����ية  ال�سيا�س����ية 
"ال�س����لطة الرقابية  االقت�س����ادية واالعالمية 
الرابع����ة" م����ع ال����دول واملوؤ�س�س����ات املعني����ة 

الف�س����اد  ومبحارب����ة  االن�س����ان  بحق����وق 
وبالتخل�س من تداعيات الفقر املدقع )ن�سبته 
الزال����ت مرتفعة يف العراق بني 30-%45( ما 
ي�س����تدعي  اإقامة �سبكة مت�س����عة من العالقات 
، االتفاقي����ات ، املعاه����دات ومذكرات التفاهم 

وتبادل املعلومات ذات امل�سداقية. 
اإنطالق����ا م����ن التوج����ه ال�س����راتيجي ميك����ن 
للعراق ان ي�س����تفيد من مبادرة Star القائمة 
 International دولي����ة   �س����راكات  عل����ى 
Partnershipب����ني اأط����راف متع����ددة حيث 
خ����ربات  م����ع  الوطني����ة  اخل����ربات  تتالق����ح 
وتقنيات مهنية ناجحة يف دول العامل مبنية 

على الركائز Pillarالتالية: 
 :   Empowerment التمك����ني   : اوال 
حال����ة تركز عل����ى �س����رعة تقدمي امل�س����اعدات 
ال�س����رورية لل����دول النامية يف ظل تاأ�س����ي�س 
ل����الدوات  للك����وادر،  متخ�س�����س  مهن����ي 
واالمكانات القانونية وتاأ�س����يل للموؤ�س�سات 
املهني����ة الوطني����ة بغي����ة العم����ل اجل����اد عل����ى 
ا�س����رداد االم����وال املنهوب����ة. ترتيب����ا عل����ى 
ذل����ك ، يت�س����اعد االهتمام بتنمي����ة املهارات و 
الكف����اءات الوطني����ة املتخ�س�س����ة ال�س����تعادة 
االم����وال املنهوبة. من �س����من ه����ذه املهارات 
اإقامة ور�س العمل املتخ�س�س����ة واملوؤمترات 
التي تطرح املبادرات التي تناق�س طروحات 
وت�س����اوؤالت حيوي����ة ، وتتفاع����ل م����ع تب����ادل 
باالم����وال  اخلا�س����ة  واملعلوم����ات  االف����كار 
الفا�س����دة)حجمها ، اأماك����ن وجودها وكيفية 

التو�س����ل اإليها (. م�س����افا لكل ذل����ك االنتفاع 
التدري����ب  ومناه����ج  برام����ج  م����ن  ال�س����امل 
التخ�س�����س  ودقيق����ة  عالي����ة  والتاآهي����ل 
لال�س����خا�س الذين عليهم م�س����وؤوليات التزام 
امل�س����ار الوطن����ي املهني اخلال�س با�س����تعادة 
كافة االموال امل�س����لوبة �س����من اإطار التعاون 
ال����دويل القان����وين اأو ال�س����تعادة اق�س����ى ما 
ميكن من االم����وال وعوائد املمتلكات املهربة 

خارج العراق. 
ثانيا: ال�سراكات Partnerships  :  ظاهرة 
جتم����ع اط����راف متعددة م����ن حكوم����ات دول 
وكاالت   ، متنوع����ة   �سيا�س����ية  انظم����ة  ذات 
منظم����ات  و  ممي����زة،  مالي����ة  وموؤ�س�س����ات 
املجتمع املدين املتخ�س�سة واملعنية ب�سوؤون 
حقوق وحريات االن�سان والتنمية االن�سانية 
. اجلميع يجب اأن  يتحلى بروح امل�س����وؤولية 
اجلماعية التي �س����توفر رادعا و�س����امنا �سد 
م�س����روعات الفا�س����دين البعيدة عن م�سمون 

وروح بناء الدولة املدنية احلديثة. 
ثالث����ا : االبداع Innovation:  ي�س����تند اإىل 
حيوية ا�س����تخدام اف�س����ل املعارف ، املهارات 
القانوني����ة والتقني����ة  العاملي����ة  واملمار�س����ات 
املعني����ة با�س����رداد االم����وال املنهوب����ة باأق����ل 
اخل�س����ائر املمكن����ة . من هنا اأهمية اإ�س����تدامة 
والدولي����ة  العراقي����ة  باخل����ربة  اال�س����تعانة 
املتخ�س�س����ة قانوني����ا وتقنيا – اإ�س����تخباريا 
لال�س����هام الفاع����ل مبثل ه����ذه املهام اجل�س����ام 
يف ظل ت�س����خر منا�سب القت�س����ادات رقمية 

–معرفي����ة - �س����ايربية - اأمنية و�سيا�س����ات 
قائمة على ال�س����فافية واحلوكمة "املحا�سبة" 

الر�سيدة. 
 International رابع���ا: املعاي���ر الدولي���ة
Standards: اإن االلت���زام احلازم باملعاير 
الدولي���ة  ت�س���هل اإمكانية ا�س���تعادة االموال 
املنهوب���ة م���ن خ���الل اإذكاء روح الت�س���امن 
ال���دويل والذي م���ن معطياته تاأ�س���ي�س فرق 
املهني���ة   التخ�س�س���ات  م���ن  متنوع���ة  مه���ام 
Task Forces تنتظ���م يف اإطار موؤ�س�س���ات 
التنظي���م ال���دويل متع���ددة االط���راف بهدف 
تعزي���زدور ال���دول النامي���ة ومنه���ا الع���راق 
يف جم���ال مكافح���ة الف�س���اد بكاف���ة ا�س���كاله 
م���ع املتابع���ة والتقيي���م الدقي���ق لتداعيات���ه 
اخلط���رة عل���ى م�س���ار احلوكم���ة الر�س���يدة 

والتنمية االن�سانية امل�ستدامة. 
 ام���ا م�س���األة التكالي���ف املالي���ة يف حمارب���ة 
الف�س���اد فهي وال�س���ك �س���تكون كبرة ن�سبيا 
اأهدافه���ا  حتقي���ق  يف  جنح���ت  اإن  ولكنه���ا 
�س���منه  وم���ن  ال���دويل  للمجتم���ع  �س���تحقق 
الع���راق مكا�س���ب حيوي���ة مادي���ا ومعنوي���ا 
.  اأن للع���راق – برغ���م ال�س���عوبات املالي���ة 
– ميتلك من  – االقت�س���ادية التي مي���ر بها 
ال���روات والعوائ���د الكث���ر م���ا ميكن���ه من 
اأجن���اح مب���ادرات ا�س���رداد االم���وال . كم���ا 
وميكن لل�سلطات الر�سمية العراقية ان تعتمد 
اي�س���ا على خيار اآخر يتمثل باأنتقاء �سركات 
متخ�س�س���ة مهنيا ذات �س���معة عاملي���ة عالية 
ت�س���هم يف امل�س���اعدة يف ا�س���رداد االم���وال 
املنهوبة مقابل عائد مادي او ن�س���بة مقبولة 
دوليا من جممل ما ي�س���رد م���ن قيم االأموال 
املهربة . علما انه وبرغم التحديات املتوقعة 
فاأن لكل دولة ظروفه���ا ، مناذجها وقوانينها 
املوؤ�س�س���ات  منظوم���ة  بن���اء  يف  اخلا�س���ة 
القانونية والتقنية املتخ�س�س���ة لال�س���رداد 
لالم���وال املهرب���ة من مالذاته���ا االآمنة او من 
املراك���ز املالي���ة الدولي���ة ب�س���ورة اليتوق���ع 
الفا�س���دون ان يد العدالة �ست�س���ل اإليها . من 
هذه الدول التي ميك���ن للعراق تنمية البنية 
القانوني���ة – الدبلوما�س���ية والتقني���ة معها 
الواليات املتحدة ، كندا ، بريطانيا ، فرن�س���ا 

واملاني���ا ، ماليزي���ا ،و�س���نغافورة ،جمموعة 
دول منظم���ة التعاون والتنمية االقت�س���ادية 
االوروبية  OECDودول اأخرى يف جنوب 
ال�س���مايل  البا�س���فيكي  ويف  اآ�س���يا  �س���رقي 
)الياب���ان وال�س���ني( واجلنوبي )ا�س���راليا 
ونيوزلندة( والدول اال�سكندنافية )الروج 
، الدامن���ارك ، فنلن���دة وال�س���ويد(. علما باإن 
ل���دول اخللي���ج العربي جت���ارب متنوعة يف 
ا�س���رداد االموال املنهوبة ميكن للعراق ان 

ي�ستفيد منها م�ستقبال. 
 اأخ���را : امل���اآزق العراقي املتمث���ل مبواجهة 
ا�س���رداد  يف  والتحدي���ات  ال�س���عوبات 
االم���وال املنهوب���ة عل���ى ال�س���عد الوطني���ة 
اليثن���ي  اأن  يج���ب  الدولي���ة   - واالقليمي���ة 
املخل�س���ني واملجتهدين الوطنيني يف حماية 
امل���ال العام وموارد الدولة التي ذهب الكثر 
منه���ا يف اإطار اموال وممتلكات  للفا�س���دين 
. اإن بن���اء ع���راق خ���ال م���ن الف�س���اد ينتظ���ر 
جهدا اأكرب بكثر مما خ�س����س يف موازنات 
�سابقة ملحاربة الف�س���اد ومل ينتج عنه �سوى 
ال���دوالرات  ا�س���رداد ع�س���رات االالف م���ن 
او ب�س���عة مالي���ني م���ن ال���دوالرات اأخ���ر ما 
وردت االنب���اء حول���ه ا�س���رداد 18 ملي���ون 
دوالر ، يف ح���ني ان م���ا ينتظ���ر ا�س���رجاعه 
)واليوجد رقم دقيق( بحدود 150 اإىل 500 
مليار دوالر او رمب���ا اأكر بكثر مت تهريبها 
م���ن العراق من���ذ 2003. علما ب���اإن ما قامت 
ب���ه دائ���رة اال�س���رداد لالم���وال للنزاهة من 
اموال بالتعاون مع الدول واجلهات املعنية 
)65 الف دوالر م���ن االردن، 12 مليار يورو 
م���ن اأ�س���بانيا و26 مليون دوالر م���ن املانيا( 
جمرد قط���رات يف جمرى عميق للف�س���اد يف 
داخل وخارج العراق. االمر الذي ي�ستوجب 
ت�س���جيع ودعم ما تقوم به اللجنة الر�س���مية 
يف مكافحة ومنع الف�ساد بكل الطرق ب�سمن 
ذلك تقدمي حيتان الف�ساد للعدالة وا�سرجاع 
املبال���غ املالي���ة التي هربت باأ�س���اليب وطرق 
م�س���األة   . الع���راق  خ���ارج  م�س���روعة  غ���ر 
يفر�س اأن ت�ستمر بزخم اأكرب ولكنها لي�ست 
مي�سورة اأو هينة بل حتتاج الإرادة �سيا�سية 

وطنية كربى. 

�سهد الواقع العربي المعا�سر 
تحوالت كثيرة، كانت نتائجها 

في الغالب �سلبية انتهت به اإلى اأن 
يكون واقعًا م�سطربًا ومت�سرذمًا 

بمختلف الموؤثرات ال�سريعة في 
معطياتها والتاأثيرات الخطيرة 

في تو�سالتها والمت�ساربة فيما 
بينها، تاركة اآثارها �سروخًا 

وعالماٍت في الج�سد العربي 
المكدود. وفي مقدمة من 

طاله التاأثير وب�سكل خطير 
االنتليجن�سيا العربية التي 

�سارت اأمام خيارين ال ثالث 
لهما: اأما اال�ستقطاب انجذابًا 

للمنظومة البطريركية الر�سمية 
بقوة عالقاتها ور�سوخها، واأما 

اال�ستقالل حياداً عن المنظومة 
ونماذجها منحازًة اإلى الغالبية 

المهم�سة والمحرومة.

ولي����س اخلي���ار �س���وى دواف���ع ومهيئ���ات 
وا�س���تعدادات موجودة م�سبقًا يف االأفراد 
واجلماع���ات مثقف���ني واأن�س���اف مثقف���ني 
ومتعلم���ني وعل���ى وفقه���ا ي�س���تجيب املرء 
اإىل اأن يكون يف اأح���د املوقعني: املركز اأو 

الهام�س. 
املثق���ف  اختي���ار  ح�س���نات  م���ن  كان  واإذا 
املركز اأنه �س���يغدو حتت االأ�سواء معروفًا 
ومهتمًا به وبعطاءاته؛ فاإّن هناك تنازالت 
ال منا����س ل���ه م���ن اأن يقدمها وه���ي كثرة 
غ���ر اأن اأخطره���ا �س���مره وحريت���ه. اأما 
ح�س���نات اختي���ار الهام�س فه���ي اأّن املثقف 
واإن بقي يف الظل غر معروٍف وال موؤثر، 
فاإن���ه �سيك�س���ب نف�س���ه متمتع���ًا بالنزاه���ة 

واال�ستقاللية.
ومن جمل���ة الت�س���اوؤالت اجلوهري���ة التي 
تفر����س نف�س���ها هن���ا بن���اء عل���ى طبيع���ة 
االختي���ار اأع���اله ه���ي : اأي املثقف���ني اأكر 
اأم  ال�س���لطة  مثق���ف  املجتم���ع  يف  تاأث���را 
املثقف امل�س���تقل ؟ واإذا كان هذا االأخر يف 
الهام����س مغلوبًا على اأمره، فهل يعني هذا 
اأن مثقف ال�س���لطة الذي ه���و يف لب املركز 
�س���يكون ق���ادرًا  عل���ى تعدي���ل كف���ة احلياة 
مثِقف���ًا ال�سيا�س���ة ورادم���ا ثغرات ال�س���لطة 
ومهيئًا االأر�س���ية للتوزي���ع العادل للروة 
وتطبي���ق القوان���ني موجه���ًا االأف���راد نحو 

م�س���احلهم مبا يحقق للمجم���وع الرفاهية 
املعي�سية ؟ 

ومن زاوية خمالفة كيف ي�س���تطيع املثقف 
امل�س���تقل املج���رد من اأي���ة �س���لطة اأن يكون 
وجماع���اٍت  اأف���رادًا  العم���وم  يف  موؤث���رًا 
مثقف���ني وغ���ر مثقف���ني ؟ اأم اأن هن���اك من 
يتحك���م بالواقع احلياتي وب�س���منه بع�س 
املثقف���ني ؟ هل حتت���اج الثقافة اإىل �س���لطة 
�سيا�سة كي ت�س���تقطب االأفراد واجلماعات 
على اختالف توجهاتها وم�ساربها ؟ اأو اأن 
ال�س���لطة ال�سيا�سية بحاجة اإىل الثقافة كي 
حتتوي املثقفني امل�س���تقلني ليعملوا حتت 
مظلتها بحرية وا�ستقاللية موؤدين دورهم 
كفواع���ل ثقافية بال �س���روط اأو قيود ؟ وما 
دامت الثقافة هرمية وبهوية �سيا�سية فهل 
يعني ذلك اأننا لن ن�سهد تغيرًا يف نظرتها 
الكال�س���يكية اإىل املجم���وع مبعنى اأنها يف 
كل ح���ني تتم���ادى اأكر يف جع���ل املجموع 
املوؤث���ر  فعله���ا  متار����س  عليه���ا  اأر�س���ية، 
�سيا�س���يًا و�سلطويًا، كاأن تفر�س معايرها 
ق�س���رًا علي���ه اأو توجهه الوجه���ة التي فيها 

م�سلحة القلة املت�سلطة ؟
ومل���اذا يظل التحجر والر�س���وخ هما �س���ر 
خنوع املثقف العرب���ي ؟ واإذا كان التحجر 
يفر�س فر�سًا بق�س���د االقتداء واالحتذاء، 
فكيف بعد ذلك ميك���ن للفرد اأن ينف�س عنه 
اجلم���ود وينقل���ب على كل فر�س وق�س���ر ؟ 
ومل���اذا املجم���وع العرب���ي �س���ائر دومًا يف 
طري���ق مر�س���وم ومنم���ذج؟ اأه���و اخلوف 
م���ن ارتي���اد م�س���ارات جدي���دة اأم هي قوة 
النماذج ور�س���وخها التي معها ال ي�ستطيع 

العربي فردًا اأو جماعًة التن�سل منها ؟
االجتماعي���ة  الدرا�س���ات  اأن  خ���الف  ال 
تناول���ت  الت���ي  والثقافي���ة  وال�سيا�س���ية 
الواق���ع العرب���ي كث���رة ومتنوع���ة وه���ي 
حت���اول معرفة اأمرا�س���ه. ولعل بع�س تلك 
الدرا�س���ات و�سعت االأ�س���بع على مو�سع 
اجل���رح العرب���ي، حم���ددة عوام���ل الفرقة 
الثق���ايف،  التناح���ر  ودواع���ي  املجتمعي���ة 
مبتغية الوقوف على االأ�س���باب التي معها 
م���ا ع���ادت وح���دة ال���دم والل�س���ان والدين 
والتاري���خ وامل�س���ر تفعل فعله���ا القومي 

واالإن�ساين يف الذات العربية.
من املوؤك���د واقعيًا ومبدئيًا اأن املع�س���الت 
الت���ي يواجهها واقعنا املعا�س���ر اأ�سا�س���ها 
ومرتكزها هو االإن�سان، ولي�س من ال�سهل 
ح���ل اأي���ة مع�س���لة واقعي���ة اأو عل���ى االأقل 
مواجهته���ا م���ن دون غو����س حقيق���ي يف 
دواخ���ل الفرد العربي لغر�س الك�س���ف عن 
�س���ر اأزمة ال���ذات العربي���ة ومعرفة حقيقة 

كنهها. 
ولي�س مثل املثقف �سخ�س���ًا ميكنه التمثيل 
على ه���ذه الذات، واأعن���ي باملثقف من كان 
له وعي اجتماعي ذاتي، وما عدا ذلك لي�س 
مهم���ًا اأن يك���ون متعلم���ًا اأو ن�س���ف متعلم 
اأو يك���ون متخ�س�س���ًا اأو غر متخ�س����س 
م�س���تقاًل اأو غ���ر م�س���تقل. اإذ امله���م هو اأن 
تتجلى �سورة املجتمع يف اأقواله واأفعاله 
وتتو�س���ح االإ�سكاليات من خالل حتليالته 
وتب���ني احلقيق���ة اأو بع�س���ها يف وجه���ات 
نظره التي فيها ي�سخ�س اإيجابيات الواقع 

و�سلبياته. 
وقد ال ننده�س اإذا علمنا اأّن الثقافة العربية 
بكل ما لديها من تاريخ نه�س���وي وامتداد 
تنوي���ري تنط���وي على مفارقة االن�س���طار 
ب���ني مركز وهام�س، ولي�س���ت هذه املفارقة 
ولي���دة اليوم؛ بل هي نتاج فعل نه�س���وي 
بداأت مبمار�سته يف مطلع القرن الع�سرين 
ثم �س���رعان ما حت���ول اإىل منظومة ثقافية 
ر�س���مية عام���ة كابح���ة وبطريركي���ة، ه���ذا 
اإىل جان���ب اأنه���ا جت�س���دت قب���ل ذل���ك كل���ه 
ك�س���لطة متخيلة تفر�س تاأثرها ومتار�س 
�سالحياتها ال على الوعي الفكري ح�سب؛ 

بل على املخيال اأي�سا.
ونعني بال�س���لطة املتخيلة الق���وة الثقافية 
واجلماع���ات  االأف���راد  يف  تتحك���م  الت���ي 
ب�س���ورة ال واعي���ة لكنه���ا فاعل���ة، وتغ���ور 
جينالوجي���ا يف العق���ل الباط���ن اجلمع���ي 
كاأمن���اط �س���يكولوجية باملفه���وم اليونغي 
ومن���اذج تع�س���فية باملفه���وم البورديوي. 
وه���و ما يوطد هيمنتها على املجموع على 
اخت���الف مكونات���ه وانتماءات���ه وكياناته 

وطوائفه وحتزباته. 
وال�س���مة الدالة واملرئية عل���ى وجود هذه 

ال�س���لطة هي النزعة البطريركية التي كلما 
كان املجتم���ع عمي���ق التج���ذر يف التاريخ 
ول���ه امت���داد جغ���رايف كب���ر كان االمتثال 
للبطريركي���ة اأكر فاعلي���ة وكان االجنذاب 
للمركزي���ة اأك���ر ق���وة ورمزية.مبعن���ى اأن 
العالق���ة ب���ني ال�س���لطة املتخيل���ة والنزوع 
البطريرك���ي ه���ي عالق���ة ا�س���تقرار وقوة، 
حم�س���لتها الثبات واال�س���تحواذ بفحولية 
التفوق وذكوري���ة اال�س���تعالء اللتني بهما 
يتو�س���ل اإىل فر����س التقليد وال�س���ر على 
التغي���ر واجتناب���ا  م���ن  املن���وال خ�س���ية 

ملفاجاأته.
ومهم���ا كان تاري���خ املجتم���ع واأي���ن كانت 
له���ذه  عدداخلا�س���عني  ف���اإن  جغرافيت���ه؛ 
ال�س���لطة وذاك النزوع عادة م���ا يكون اأقل 
بكثر م���ن الالخا�س���عني..ومع ذلك تكون 
القلة هي �س���احبة القوة ب�سبب ما مينحها 
املرك���ز م���ن هيب���ة وفاعلي���ة، ه���ي �س���ورة 

واقعية لل�سلطة املتخيلة.
وانطالق���ا م���ن فاعلية ه���ذه ال�س���لطة التي 
اجل���ذب  عاملي���ة  م���ن  اأهميته���ا  تكت�س���ب 
للعنا�س���ر املثقف���ة وغر املثقف���ة تتوكد لنا 
الراتبي���ة املجتمعية الت���ي فيها املركز هو 
قم���ة اله���رم، والهام����س قاعدته.وخطورة 
ه���ذه الراتبي���ة ال تقت�س���ر عل���ى الثقاف���ة 
ح�سب؛ بل ت�س���مل املجتمع كله الذي غالبا 
ما يرته���ن تطوره ويتوقف م�س���ره على 
مثقف���ي املرك���ز الذي���ن يتح���دد دورهم يف 
املحافظة على ر�س���وخ املركز ثباتًا على ما 
هو قائم. ليكون التغي���ر مرهونًا مبثقفي 
وحترك���وا  احت���دوا  اإذا  الذي���ن  الهام����س 
كان���وا قادرين عل���ى خلخلة القاع���دة التي 
معها يتخلخل املركز، وتت�سع�س���ع منطية 
بطريركيته فتتحرك �سواكن العقل ويتغر 
الوعي وي�سر املجتمع �سرًا ال تتحكم فيه 
االأقلي���ة باالأغلبي���ة؛ ب���ل العك����س �س���تكون 
املجتم���ع  لدف���ة  املوجه���ة  ه���ي  االأغلبي���ة 
واملتحكمة ب�سيا�سة االأقلية، متحملة عبء 

التغير بكل �سعوباته ووزر ويالته .
وهذا االحتمال بالتغي���ر الثقايف انطالقا 
م���ن الهام����س �س���يغدو قوي���ا كلم���ا بالغت 
البطريركي���ة يف اإهم���ال الهام�س قا�س���دة 
االإبق���اء عل���ى حرك���ة املجتم���ع التاريخي���ة 
ثابت���ة يف مكانه���ا لتفعل النم���اذج الثقافية 

فعلها الرا�سخ يف احلياة. 
وم���ن اأمثل���ة التغير املنطلق م���ن الهام�س 
م���ا مر به الواقع العربي من ثورات قادتها 
اأج���ل التحري���ر  م���ن  العربي���ة  اجلماه���ر 
واال�س���تقالل خالل القرن املا�س���ي، وعلى 
اأثره���ا �س���هدت احلي���اة العربي���ة تغيرات 
جذري���ة على م�س���توى ال�سيا�س���ة والدفاع 
وغره���ا  وامل���راأة  وال�س���حة  والتعلي���م 
ب���دءًا من مرحلة النه�س���ة الت���ي جاءت يف 
مرحل���ة انتقالي���ة جعل���ت املثقف���ني قريبني 
م���ن مرك���ز الفك���ر وال�سيا�س���ة اإىل م���ا بعد 
نك�س���ة حزي���ران الت���ي فيها اندح���ر املركز 

والهام�س معا ثم ان���زوى الهام�س معزوال 
م���ع مرحل���ة التطبي���ع والعومل���ة يف الربع 
االأخر من القرن الع�سرين ثم عاد الهام�س 
بالربي���ع  �س���ميت  بث���ورات  الواجه���ة  اإىل 
العربي، لكنَّ ُبعَد مثقفي الهام�س عن قيادة 
تلك الثورات جعل املركز يلعب دورًا كبرًا 

يف اإف�سالها. 
وعل���ى الرغم م���ن اأن النمطي���ة والالتغير 
تبعتان من تبعات ال�سيا�س���ة الكولونيالية 
ال�س���ورة  تر�س���خت  ب�س���ببها  الت���ي 
ف���اإن  العربي���ة؛  بلدانن���ا  يف  البطريركي���ة 
املثق���ف  م���ن  مرحلتن���ا احلالي���ة تقت�س���ي 
االإف���ادة من اأدبي���ات ما بع���د الكولونيالية 
من اأجل تغير اأمناط التفكر واملمار�س���ة، 
ال�س���لبية  ال�س���ورة  تل���ك  تختف���ي  ولك���ي 
از للفر�س  للمثقف اخلانع والرج�سي النهَّ
واملتذب���ذب والفو�س���وي ال���ذي يعلق على 
�س���ماعة الواقع اأخطاءه مربرا انك�ساراته 

واإخفاقاته.
املرك���ز  ثقاف���ة  اأن  متام���ا  املوؤك���د  اأن  بي���د 
البطريركي���ة �س���تظل له���ا ال�س���يادة وه���ي 
لل�سيا�س���ة  االتباع���ي  دوره���ا  متار����س 
اال�س���تعمارية. وه���ذه التبعي���ة ه���ي دليل 
تباع���د ع���ن احلرك���ة العاملي���ة الت���ي اأخذت 
تتم���رد بق���وة على اأي جت���ذر اأب���وي يريد 
م�س���ادرة االآخر اأو اإلغاءه. وما من �س���بيل 
اأم���ام الف���رد العرب���ي لتج���اوز االتباعي���ة 
اأو  الو�س���اية  �س���لطوية  م���ن  والتخل����س 
على االأق���ل زحزحة ر�س���وخها اإال بالثقافة 
بو�س���فها املادة االأولية التي منها تت�س���كل 
البني���ة املجتمعي���ة اأ�س���ال وعليه���ا يتوقف 

مناء املجتمع وتطوره. 
وب�س���بب هذه االأهمية التي تنطوي عليها 
الفاعلي���ة الثقافي���ة تغ���دو خطورته���ا على 
املرك���ز ومنظومت���ه البطريركي���ة كب���رة، 
ل���ذا ت�س���ع يف طري���ق املثقف���ني املغري���ات 
التي بها ت�ستقطبهم ل�س���احلها م�ستحوذة 
عل���ى قدراتهم بينم���ا ت�س���ع العراقيل اأمام 
الراف�س���ني منهم، حماولة كبح ال منطيتهم 
وردع دوافع التغير داخلهم وبطرق �ستى 
منه���ا جتاهل عطاءاتهم النوعية اأو تغييب 
اأدواره���م املجتمعي���ة ومع���اداة توجهاتهم 
م�س���اريعهم  ت�س���ويف  اأو  الالتقليدي���ة 
والتن�س���ل ع���ن دعمه���ا. وق���د ي�س���ل االأمر 
اإىل درج���ة ت�س���فيه جه���ود ه���وؤالء �س���واء 
بتخوينهم اأو بفر����س العقوبات عليهم اأو 

باملطاردة واملقا�ساة ورمبا الت�سفية.   
و�ستان ما بني فعل ثقايف ال منطي، الغاية 
من���ه التغي���ر وب���ني فع���ل منم���ذج معتاد، 
الغاية منه االإبقاء على واقع احلال كما هو 
جم���ودًا وحتجرًا. ومن هن���ا يتوكد لنا اأن 
رك���ود واقعنا العربي لي�س �س���ببه العموم 
ال�س���عبي الذي ال حول ل���ه وال قوة؛ واإمنا 
ال�س���بب منظومت���ه املركزي���ة واأمرا�س���ها 
والت�س���لط  التف���رد  يف  املتمثل���ة  املزمن���ة 

واال�ستحواذ.

 د. نادية هناوي
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قناطر

ال�صدريون بين الأم�س واليوم

 د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة

 طالب عبد العزيز

العدد )5042( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - االربعاء )13( ت�سرين االأول 2021

    اأقِب���َل البع����سُ بنتائ���ج االنتخاب���ات اأم مل يقب���ْل فاملوؤ�س���رات تق���ول: 
ب���اأنَّ الكتلة ال�س���درية هي التي حقق���ت الفوز، واأنَّ اخلا�س���ر االكرب هم 
اأولئ���ك الذي���ن وقف���وا بال�س���د م���ن اإرادة ال�س���عب، وارمتوا باح�س���ان 
االجنبي، ومع اأنَّ الكثر من العراقيني ما زالوا على توج�س���هم من فوز 
ال�س���دريني، لل�س���ابقة التي كانت لهم، اإال اأننا نعتقد باأنَّ تيارًا بلغ احلدَّ 
ه���ذا من التنظي���م، والقدرة على مترير لعبة االنتخابات ل�س���احله، عرب 
ممار�س���ة ناحجة، يف توزيع مر�س���حيه على الدوائر االنتخابية، وعلى 
وف���ق اآلية مل يهت���د اليها قادة االح���زاب التقليدية، لهو قادر على م�س���ك 
مقود ال�س���لطة، والعبور بالبالد اىل بر االمان، و�س���تكون جتربة فريدة 
اإن ا�ستعان مبن يعتقد بانهم االقرب اليه من االحزاب وال�سخ�سيات.    

   وم���ع مرارة جتربة العراقيني مع االحزاب الدينية، وتالحق اخليبات 
عليه���م يف احل���زب ه���ذا وذاك، وال�سخ�س���ية ه���ذه وتلك، اإال اأنن���ا نذّكر 
باأنَّ ال�س���عب قادر عل���ى معاقبة الذين يخذلونه، ولديه اأكر من و�س���يلة 
للتخل���ي عنه���م، ولعلن���ا نذك���ر بق�س���يدة نيكو����س كافافي����س:"  عندم���ا 
خ���ذل املقدونيون امللك دميريو�س/ واعلنوا �س���راحة اأنهم يف�س���لون 
برو�س/ ف���ان امللك دميريو�س )وكان نبيل النف�س(/ مل يعترب نف�س���ه 
مث���ل مل���ك/ فقد غ���ادر مكانه، وخل���ع ثياب���ه املذهبة/ والقى ع���ن قدميه 
ح���ذاءه املدبوغ باالرجوان/ وارتدى ثيابا ب�س���يطة/ وهرب م�س���رعا/ 
مت�سرفا مثل ممثل م�سرحي/ حني تاتي نهاية امل�سرحية، يبدل مالب�سه 

ويغادر" . لذا ندعو اخلا�سرين اىل مغادرة امل�سهد.
   ومع يقيننا باأن لي�س بني قادتنا من ميتلك �سجاعة ونبل دميريو�س، 
ب���كل تاأكي���د، اإال اأننا جند بني جمهورنا من ميتلك ال�س���جاعة يف معاقبة 
قادت���ه، ولي����س اأق���رب الين���ا م���ن جترب���ة ال�س���يد حي���در العب���ادي بعد 
انت�س���ارات اجلي�س واحل�س���د على داع�س وحترير املدن منه، فقد كانت 
النداءات تدعوه للخروج من حزب الدعوة اال�س���المية- كان م�س���تقيال 
منه- وتا�س���ي�س حزب مدين، عابر للطوائف، كانت �س���تجعل منه بطال 
وطنيًا، وزعيما ا�س���تثنائيًا، يف الفر�سة الذهبية التي اتيحت له اآنذاك، 
ومل تت���ح لغره، اإال انه مل يفهم الدر�س، ومل ي�س���غ للنداءات ال�س���ادقة 
تلك، وها نحن ن�سهد خ�ساراته اليوم، وخ�سارات حزبه القدمي، ل�سالح 
القوى اجلديدة-القدمية، ها نحن نرى املاآالت التي اآلت لها القوى التي 

وقفت بال�سد من الت�سرينيني، وكيف تخلت عنها جماهرها.
 بقي من قولنا اأننا قد نهم�س يف اآذان اأع�س���اء الكتلة ال�س���درية فنقول، 
م�سر�سدين بجملة ال�س���يد ال�سدر االخرة بوجوب ح�سر ال�سالح بيد 
الدول���ة، م�س���رين اإىل اأنَّ تياركم هو االوىل ب�س���ماع اجلملة هذه، واأْن 
عليك���م ان تظهروا بال�س���ورة املثال، �س���ورة التيار املتزعم لال�س���الح، 
ال املتنك���ب لل�س���الح، فاملرحل���ة جدي���دة، والب���الد بحاج���ة اىل التهدئة، 
واالقت�س���اد ال يقوم بالبندقية، اإمنا يقوم بامل�س���اريع، والعراق بحاجة 
ما�س���ة اىل حميط���ه االقليم���ي، واأنَّ الوق���ت قد ح���ان للتخلي ع���ن فكرة 
الدول���ة الديني���ة، فقد ثبت ف�س���لها بالتجرب���ة، ولديكم اأكر من و�س���يلة 
ملحو املا�سي العراقي، احلافل بالدم والقتل والتهمي�س، فذاكرة النا�س 

مازالت تهتزُّ بال�سور املرعبة، التي نتمنى ان ال تتكرر.

اإ�صرتداد الأموال املنهوبة م�صوؤولية وطنية كربى 

النتليجن�صيا العراقية:خنوع يفر�صه املركز.. �صطوع ي�صمنه الهام�س
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لطفية الدليمي

ترجمة:عدوية الهاللي

العدد )5042( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - الربعاء )13( ت�شرين الأول 2021

 حيدر املح�سن

ال�شعر على كوكب الزهرة 

ي�شبه كوكب الزه���رة بلدنا يف نواحي عديدة؛ الثنان تعّر�شا اإىل 
�ش���دمة قوّية، الزهرة من جّراء احرتاب �شماوّي حدث قبل ماليني 
ال�ش���نني كان���ت نتيجت���ه اأن كويكب���ا ارتطم به���ا، وبلدنا م���ن جّراء 
اقتتال �شيا�ش���ّي جرى على اأر�شه منذ عقود. �شارت الزهرة تدور 
ب�شبب تلك ال�شدمة اإىل الوراء يف رحلتها حول ال�شم�س، والعراق 
اأّدت ب���ه احل���وادث التي مّرت به منذ منت�ش���ف القرن املا�ش���ي اإىل 

ال�شري اإىل الوراء يف جميع �شور احلياة، واأولها ال�شعر. 
الزهرة اأ�ش���ّد النجوم ملعانا يف ال�ش���ماء، واأر�س العراق اأكرث تربة 
عطاء، وب�ش���بب ا�ش���طدام الكويكب ارتفعت احلرارة على �ش���طح 
الزه���رة اإىل اأك���رث م���ن 400 درج���ة مئوي���ة، وه���ي كافية ل�ش���هر 
الر�ش���ا�س، اأما عدد �ش���اعات اليوم الزهرّي فهي ما يعادل �شنة من 

زمننا.
يف بل���دة بغ���داد اجلدي���دة، حي���ث يقع م���كان عملي، يجوب �ش���ابٌّ 
جمنون ال�ش���وارع، ي�ش���حك عل���ى الدوام، ويوؤ�ش���ر ب�ش���بابته اإىل 

راأ�شه: 
 - غباء. غباء. غباء مطلق! 

هو �شعيد بغبائه، وبه يفخر، وي�شهر، وي�شتهر... 
الذي يف�ش���ل يف الإبداع م�ش���اب بهذه اللوث���ة، وما اأكرث هوؤلء يف 

بلدنا الذي يلمع ا�شمه بني الأمم، مثل كوكب الزهرة!
اأعرف كاتب ق�ش���ة اأعلن اعتزاله الكتابة، اأي تقاعده، وكاأنه يعتزل 

امل�شارعة. لقد تقّدم به العمر، ووهن عظمه اإلخ اإلخ.... 
كل رحلة يف العمل اليومي هي مغامرة، ل تقّل البهجة واملخاطرة 
وحّمى الكت�ش���اف فيها عن رحلة �ش���يد الدّب القطبّي يف القوقاز، 
فكي���ف اإذا كن���ت تقوم بتاألي���ف كتاب، اأو عمل لوح���ة، اأو اللعب مع 

اأوتار الكمان؟ 
هل تدرون: هنالك �شاعر )معتزيّل( هو الآخر!! 

ال�شعر هو الهّم اللذيذ، الفريد من نوعه، والذي ي�شتيقظ كائنه فيك 
يف اللحظة التي تقّرر فيها ال�ش���ري على هذا الدرب، ول ينام بعدها 

الوح�س اجلميل الذي ي�شكنك اأبدا.
م���ن اأجل مناق�ش���ة ه���ذا الأمر علين���ا اأول ان نعرف ماهّية ال�ش���عر. 
الزم���ن، واحلياة املتدفق���ة يف الواقع، وتلك الت���ي تراها العني يف 
اخليال بوا�ش���طة الكتب، بالإ�شافة اإىل الذكريات هي مادة ال�شعر. 
فال�ش���اعر اإذن هو ال�ش���خ�س الذي ميتلك �شالحية التعامل مع هذه 
الأدوات، ول يجوز له التخّلي عن هذا الواجب العظيم اإل يف حالة 

العجز الذي �شببه املر�س اأو املوت... 
�ش���ركون بول�س: “اأكتب كلمة واحدة يف دف���رتي، واأغلقه. حركة 

تكفي لكي تتغرّي الدنيا”.
يكت�ش���ف ال�ش���اعر، متغطر�ش���ا و�ش���جرا، الوجود بطريق���ة رمزية 
بوا�ش���طة جمموع���ة م���ن ال�ش���تعارات والإمي���اءات واخلي���الت، 
وال�شعر يف الأخري لي�س �شوى ل مبالة و�شجر �شديدين يختلقان 
حياة خمتلفة، بحما�س اأو بال حما�س، والأمر الأهم لدى من يقوله 

اأن يرتك ق�شائد قليلة مبتكرة ت�شيف اإىل حياتنا معنى. 
�ُش���ئل الر�ّشام اأوج�شت رينوار عن معنى الفّن يف حياته: اأجاب لو 

اأين ن�شيت الر�شم يوما واحدا لك�شرت فر�شاتي. 
نقي����س النجاح ه���و عدمه، وهذا يح�ش���ل يف اأم���ور احلياة، ويف 
الف���ن، ويف احل���ّب. الف�ش���ل يف احلي���اة ويف احل���ّب غام����س، ول 
حتكم���ه قواع���د و�ش���وابط. غ���ري ذل���ك وا�ش���ح، وهو الف�ش���ل يف 

الإبداع.
ماذا ن�شّميه، وهو يحيط بنا من جميع اجلهات؟

يقول اجلاحظ: جل�ش���ت مع اجلاهل ن�شف �شاعة فاأح�ش�شت بفراغ 
عقله يف عقلي.

هل اأخطاأ معّلمنا الأول؟ 
اجلواب نعم، لو اأنه قال جل�شت مع الغبّي ن�شف �شاعة... 

اجلهل هو عدم املعرفة. 
الغباء هو الإ�شرار على العدم. 

يحدث يف كوكب الزهرة، مثلما يحدث يف بلدنا، اأن كائنات عجيبة 
تاأتين���ا كّل يوم ب�ش���عر فاخر م���ن الدرجة الثالث���ة -وهي الأخرية- 

وتريد اأن تقنعنا اأنها بلغت اأعلى ال�شّلم. 
جن���م الزهرة ي���دور اإىل الوراء، وال�ش���عر يف بلد ال�ش���ّياب يجري 

حثيثا اإىل اخللف، ويح�شد هنا جوائز الإبداع، ويف اخلارج!
هل تزيد ب�ش���بب الإحباط الذي نعي�شه عدد �شاعات اليوم العراقّي 

على ذلك الزهرّي؟ 

الزهرة اأ�سّد النجوم لمعانا في ال�سماء، 
واأر�ض العراق اأكثر تربة عطاء، وب�سبب 
ا�سطدام الكويكب ارتفعت الحرارة على 

�سطح الزهرة اإلى اأكثر من 400 درجة 
مئوية، وهي كافية ل�سهر الر�سا�ض، اأما 

عدد �ساعات اليوم الزهرّي فهي ما يعادل 
�سنة من زمننا.

كالمٌ عاديٌّ جدًا

في الجزء االول من كتابه الملحمي 
ال�سخم الجديد )الفردو�ض المفقود(، 

يحاول الكاتب الفرن�سي اريك ايمانويل 
�سميت ان يروي ق�سة الب�سرية..واذا 

اعتقدنا ان �سميت كان قد قال كل �سي 
عن االن�سان من خالل اعماله التي 

تخللتها افكار روحية مختلفة ومنها 
)دورة الالمرئي( و)ميالريبا( و)ال�سيد 

ابراهيم وزهور القراآن( و)او�سكار 
وال�سيدة الوردية( فهو الزال يوا�سل 

الم�سروع الذي حاول ت�سمينه تاريخا 
هائال لالن�سانية منذ ثالثين عاما..

وي�سم هذا الم�سروع ثمانية اجزاء من 
حوالي 500 �سفحة لكل منها، وهذا هو 

التحدي الذي يواجهه �سميت متخذا من 
روايته االخيرة )الفردو�ض المفقود( 

نقطة انطالق جديدة للح�سارة..

العلمي���ة  اح���دث البح���اث  ا�ش���تنادا اىل 
�شخ�ش���ية  الكات���ب  ابتك���ر  والتوراتي���ة، 
نع���وم التي تقودن���ا اىل تقلب���ات التاريخ 
حتى قب���ل ولدة الكتابة..يق���ول نعوم: » 
لق���د ولدت من���ذ اآلف ال�ش���نني، يف اأر�س 
اجل���داول والأنه���ار، من بح���رية حتولت 
البعي���دة،  الي���ام  تل���ك  »..يف  بح���ر  اىل 

كان���ت احلي���اة قا�ش���ية، كما قال���ت اأحدى 
الق�ش���ة..«  يف  املحوري���ة  ال�شخ�ش���يات 
كل الحي���اء ه���م م���ن الناج���ني، لق���د جنا 
الحياء من ال���ولدة، واأمرا�س الطفولة، 
وال�ش���راعات  والعوا�ش���ف  واملجاع���ات 
والتع���ب،  والف���راق  واحل���زن  وال���رد 

وميتلك الحياء قوة امل�شي قدما »..

يف روايت���ه اجلديدة، ميكن ان جند روح 
املغامرة وكل مايجعل الن�ش���ان موجودا 
والتعط����س  والنتق���ام  كاحل���ب  بق���وة 
لل�ش���لطة والت�ش���امن والح�شان واحل�س 
ال�ش���ليم اي�ش���ا.. انها تروي ق�شة جمتمع 
قيد الن�ش���اء ي�ش���ري نح���و م�ش���تقبل غري 
حمدد..يق���ول نع���وم يف الرواي���ة:« انني 
اأم�شي ملعرفة اىل اين انا ذاهب »..يتزوج 
نع���وم من مين���ا ولكنه يق���ع يف حب نورا 
م���ن  الن�ش���يحة احلكيم���ة  اإىل  وي�ش���تمع 
القبيل���ة  لك���ي ت�ش���بح  املعال���ج:«  تيب���ور 
الأب،  اإن���كار  ال�ش���روري  م���ن  جمتمًع���ا، 
الأخ���رى،  املجموع���ات  م���ن  والق���رتاب 
وتنظي���م القراب���ة«. به���ذه الطريقة ميكن 

�شمان بقاء الأنواع..
وتت�ش���من الرواية كارث���ة الطوفان التي 
تعر�ش���ت لها الب�ش���رية يف نهاية ع�ش���ور 
ماقب���ل التاري���خ وكي���ف �ش���عر الن�ش���ان 
بالعج���ز والياأ����س والعزل���ة امامه���ا، ث���م 
يربط الكاتب بني تلك امللحمة يف املا�شي 
وبني احلا�شر وامل�شتقبل..انه ينقلنا عر 
الع�شور املتعاقبة حيث يعر بطله نعوم 
الع�شور حامال اخليط اله�س لالن�شانية، 

اأما املرحلة املقبلة من م�شروعه ف�شت�شمل 
 « ال�ش���ماء  ب���اب  و«   « الزم���ان  »عب���ور 

وح�شارة بالد مابني النهرين..
ول���د اإري���ك اإميانوي���ل �ش���ميت، يف ع���ام 
1960 يف لي���ون، وه���و كات���ب م�ش���رحي 
فرن�ش���ي بلجيكي وكاتب ق�ش���ة ق�ش���رية 
وروائ���ي وخم���رج وممث���ل. كان وال���دا 
اإريك اإميانويل �ش���ميت مدر�ش���ني للرتبية 
البدني���ة والريا�ش���ة، ث���م اأ�ش���بح وال���ده 
عي���ادات  للتدلي���ك يف  فيزيائًي���ا  معاجًل���ا 
الأطف���ال ؛ بالإ�ش���افة اإىل ذلك، كان والده 
بط���ل مالكم���ة جامع���ي فرن�ش���ي وكان���ت 

والدته بطلة يف اجلري.
در����س يف ثانوية �ش���انت جا�ش���ت، حيث 
فاز يف امل�ش���ابقة العام���ة واجتاز امتحان 
القبول باملدر�ش���ة العليا حيث در�س هناك 
م���ن 1980 اإىل 1985 واأ�ش���بح اأ�ش���تاذًا 
1983..وكان���ت  للفل�ش���فة ع���ام  م�ش���اركًا 
اأطروحة الدكت���وراه، التي دافع عنها يف 
عام 1987 يف جامعة ال�شوربون باري�س 
الرابع���ة بعنوان)دي���درو وامليتافيزيق���ا( 
والتي ن�ش���رت ع���ام 1997 حت���ت عنوان 

)ديدرو وفل�شفة الإغواء(.

ق���ام �ش���ميت بالتدري����س مل���دة ع���ام واحد 
يف ثانوية �ش���انت �ش���ري الع�شكرية خالل 
خدمت���ه الع�ش���كرية، ث���م مل���دة عام���ني يف 
جامعة بيزان�ش���ون، ثم ملدة عام واحد يف 
مدر�شة ثانوية يف �شريبورج. ثم انتخب 
حما�ش���ًرا يف جامع���ة �ش���امبريي حي���ث 
عمل بالتدري�س ملدة اأربع �ش���نوات.واأدى 
النجاح الفرن�ش���ي والعامل���ي الذي حققته 
م�ش���رحيته )الزائ���ر( يف ع���ام 1994 اإىل 
ترك���ه اجلامع���ة وتكري�س نف�ش���ه بالكامل 

للكتابة..
يعي����س يف بروك�ش���ل من���ذ ع���ام 2002، 
وح�شل على اجلن�شية البلجيكية يف عام 
2008. ويف ع���ام 2012 مت انتخاب���ه يف 
الأكادميية امللكية للغة الفرن�ش���ية واآدابها 
يف بلجي���كا ، تلك التي ا�ش���تقبلت كوليت 
 ،2016 ع���ام  ويف  قب���ل.  م���ن  وكوكت���و 
اأ�شبح ع�ش���ًوا يف جلنة حتكيم اأكادميية 

غونكور..
 TRUC يف ع���ام 1992، اأن�ش���اأ جمعي���ة
جامع���ة  يف  والأبح���اث  )امل�ش���رح 
يف  حما�ش���ًرا  كان  بينم���ا  �ش���امبريي(، 
جامع���ة �ش���افوي. وهذه اجلمعي���ة، التي 

ب���ني الأن�ش���طة  ت���زال ن�ش���طة، جتم���ع  ل 
امل�ش���رحية املختلفة وتعزز الو�شول اإىل 
امل�ش���رح للجميع.ويف ع���ام 2012، توىل 
م�ش���رح  اإدارة  �ش���ميت  اإميانوي���ل  اإري���ك 
ري���ف غو����س. ن���ال العدي���د م���ن اجلوائز 
الدبي���ة كم���ا ح�ش���ل عل���ى و�ش���ام الداب 
والفن���ون الفرن�ش���ي وجائزة ج���ان برنار 
م���ن الأكادميي���ة الوطنية للطب، وو�ش���ام 
تطوير الفنون والثقافة وجائزة الرواية 
واو�ش���مة  جوائ���ز  اىل  ا�ش���افة  الوىل 
عديدة..من اهم اعمال���ه روايات )اجنيل 
بغ���داد(  م���ن  و)يولي�ش���ي�س  بالطي����س( 
و)امراأة م���ع مراآة( و)الرج���ل الذي يرى 
عر الوجوه(و)اك�ش���ري احلب( وغريها، 
كما ا�ش���در كتب �ش���رية ذاتية منه���ا )ليلة 
الن���ار( و)يوميات حب �ش���ائع( والعديد 
ومنه���ا  وامل�ش���رحيات  الدرا�ش���ات  م���ن 
ال�ش���يطان( و)الكمامة( و)الف  )مدر�ش���ة 
ي���وم ويوم(..وحتولت العديد من اعماله 
اىل اف���الم �ش���ينمائية وم�ش���رحيات منها 
و)او�ش���كار  و)الزائ���ر(  فان���ون(  )ليل���ة 
وال�ش���يدة الوردي���ة( و)الكل���ب( واعم���ال 

اخرى عديدة..

االأفكار اأواًل:
الرواية لي�شت مباراة لغوية 

الفي�ش���بوكي، رغ���م �ش���خبه  الع���امل   يحف���ل 
ومظاه���ر الرثاثة ال�ش���ائدة في���ه، بالكثري من 
املطارح���ات الفكري���ة الت���ي قد يرقى بع�ش���ها 
اإىل م�ش���اف الأطروح���ات اجلوهرية؛ وهي 
اإذ تتناول مع�شلة حقيقية اأو �شوؤاًل وجوديًا 
وت�ش���بعهما قراءات متباين���ة وروؤى متنازعة 
فه���ي متتلك ف�ش���يلة اإزاحة الغط���اء - الثقيل 
اأحيان���ًا وامل�ش���كوت عنه اأحيان���ًا اأخرى - عن 
مو�ش���وعات لرمب���ا �ش���ارت لدين���ا يف ع���داد 
ع���ن  الراك���دة  املي���اه  حتري���ك  اإّن  البداه���ة. 
املو�ش���وعات اجلوهرية ف�شيلة كرى ل تقل 
اأهمي���ة عن ال�ش���عي ال���دوؤوب وراء الإجابات 
التي لاأح�شبها �شتكون ناجزة اأو حا�شمة اأو 

متفقًا عليها. 
 طالعُت من�شورًا في�ش���بوكيًا تناول مو�شوع 
التدقي���ق  ���دُت  وتق�شّ الروائي���ة(،  )اللغ���ة 
الأ�ش���دقاء  كتبه���ا  الت���ي  التعليق���ات  كّل  يف 
الفي�ش���بوكيون لكاتب املن�ش���ور، وك�شفت يل 
هذه التعليقات عن املدى ال�شا�شع للتباين يف 
طريق���ة الفه���م والروؤية ملو�ش���وعات قد تبدو 
ي�ش���رية لنا عند املقاربة العامة، ولي�شت هذه 
احلقيقة بغريبة اأو م�شتهجنة اأو غري متوقعة 
؛ فهذا بع�س منطق احلقائق التي نعي�ُشها يف 
ع�ش���رنا هذا ؛ غ���ري اأّن هذا الت�ش���ليم مبنطق 
الخت���الف يف جوه���ر )الذائق���ة الروائي���ة( 
ليج���ب ب���اأي ح���ال اأن يك���ون م�ش���ّدًا لتمرير 
كل ال���روؤى والقناعات الت���ي جتعل رواية ما 
حتوز موقع���ًا متفوقًا يتقّدم على ما�ش���واها، 
خا�ش���ة اإذا علمن���ا اأّن مقبولي���ة رواي���ة دون 
خا�ش���عة  اإ�ش���كالية  مو�ش���وع  ه���ي  اأخ���رى 
لتباين���ات كرى يف طبيع���ة التلّقي والتفاعل 
ونف�ش���ية  بيولوجي���ة  ملوؤث���رات  تبع���ًا  معه���ا 
)الروفاي���ل(  طبيع���ة  ع���ن  ف�ش���اًل  وبيئي���ة، 

ال�شخ�شي للقارئ. 
 لنت�ش���اءل ابت���داًء م���ا الرواية؟ ق���د يبدو هذا 
الت�ش���اوؤل غريبًا يف هذا املو�ش���ع؛ لكن واقع 
احل���ال اأّن اأغلب املوؤلفات التي تتناوُل نظرية 
الرواية وتاأريخها مل تعد ت�شُع يف اأولوياتها 
تقدمي تعريف مدر�شي للرواية لأن املنّظرين 
واملوؤرخني الروائيني باتوا مقتنعني باأّن هذا 
التعريف �ش���يكون عر�ش���ة لتغيري حتمي يف 
ال�ش���نوات القليل���ة الالحقة ب�ش���بب الرتباط 
الع�ش���وي ب���ني الرواية والت�ش���ارع املتعاظم 
للتغ���ريات احلا�ش���لة يف احلي���اة الب�ش���رية، 
وب�ش���كل ممّيز من جانب الدور املوؤثر للتاأثري 
العلم���ي والتقن���ي يف اإعادة ت�ش���كيل �ش���ورة 
الفرد والبيئة. كيف ميكن اأن نت�شّور – على 
�ش���بيل املثال - مقبولية تعريف للرواية ُكِتب 
يف القرن التا�شع ع�شر )اأيام �شيوع الواقعية 
الت�ش���ويرية يف الرواي���ة( يف ع�ش���رنا هذا؟ 
وهل ي�ش���حُّ الأمر مع منت�شف القرن املا�شي 
اأي�ش���ًا؟ الرواية لي�ش���ت ج�ش���مًا م�شخ�ش���ًا ذا 
مالم���ح حم���ّددة يتوجب عل���ى الروائي نحُت 
مثال له يف عمله الروائي حتى يحوز القبول 

وبطاقة الدخول يف نادي اأكابر الروائيني.
 ثمة اإ�ش���كالية اأخرى. كلُّ تعريف ي�ش���توجب 
اإي���راد تو�ش���يف ذي معايري اإجرائي���ة دقيقة 
ل���كّل مف���ردة ترُد في���ه، وه���ذه ملعب���ة طويلة 
متغرية معقدة لحدود ملتطلباتها الع�ش���رية. 
اإذا كانت امل�شنفات اخلا�شة بنظرية الرواية 

لتورُد تعريفًا حمّددًا لها فهي تقّدُم يف املقابل 
الدعائ���م  اأي   - الرواي���ة(  )اأركان  ماي�ش���ّمى 
الأ�شا�ش���ية التي يقوُم عليها كّل هيكل روائي 
ر�شني. اللغة - بالتاأكيد - هي واحدة من هذه 
الدعائم الأ�شا�شية. هنا ميكن اأن نت�شاءل: هل 
اللغة هي العن�ش���ر الأهم يف الرواية؟ اأجيب 
بطريقة حا�شمة: ل، لي�شت اللغة هي العن�شر 
الأهم، اأو لأ�ش���ع اجلواب ب�ش���يغة اأكرث دقة: 
بات���ت القيمة العتباري���ة للغة تت�ش���اءل عّما 
كانت عليه يف حقبة ن�شاأة الرواية وتطّورها 
حتى ع�شرنا هذا. لنجّرب - على �شبيل املثال 
- الرج���وع لأحد امل�ش���ادر املرجعية احلديثة 
يف نظرية الرواية، و�ش���اأختاُر كتاب )نظرية 
الرواي���ة )Theory of the Novel ملوؤلف���ه 
غويدو مازوين Guido Mazzoni، الذي 
اأ�شدرته جامعة هارفرد عام 2017، و�شرنى 
تخت����سّ  مو�ش���وعات  يتن���اول  الرتكي���ز  اأّن 
مبيكانيكي���ة ال�ش���رد الت���ي ت���رد فيه���ا اللغ���ة 
باعتبارها عن�ش���رًا �ش���رديًا ولي�ش���ت كينونة 
فاعلة بذاتها، و�شن�ش���هُد يف ال�شنوات املقبلة 
تراجعًا وا�ش���حًا ملا ي�ش���ّمى )البالغة اللغوية 
Linguistic Rhetoric(، وبخا�ش���ة عقب 
ارتق���اء تطبيقات ال���ذكاء ال�ش���طناعي التي 
�ش���تعمل على اإعالء �ش���اأن منط من اللغة التي 
ميكن تو�ش���يفها ِب�)اللغة اخلوارزمية( - تلك 
اللغ���ة الت���ي تعتم���ُد تركيبات لغوية ب�ش���يطة 
 syntactic م���ن حي���ث املحت���وى النح���وي
وال���دليل semantic باأعظم ما ميكن لكنها 
قادرة على مترير ح�ش���د �ش���خم م���ن الأفكار. 
الأفكار اإذن، التي تاأتي يف اإطار ج�شم حكائي 
وتتن���اول تف�ش���يالت غ���ري مطروق���ة، اأو مّت 
تناولها باأ�شكال روائية خمتلفة، هي العن�شر 

اجلوهري الأهم يف ت�شكيل الرواية. 
 لنجّرب اأن نتن���اول الأمر بطريقة اختبارية، 
تبعًا للمنهجية العلمية ال�ش���ائدة. لناأخذ عّينة 
املتعّلم���ني )جنته���ُد  م���ن  ب�ش���رية ع�ش���وائية 
فق���ط اأن تك���ون ممثلة ل���كّل الأطي���اف املهنية 
اأف���راد  ولن�ش���األ  والفكري���ة(،  والتعليمي���ة 
�ش���يكون  حتب���ون؟  الرواي���ات  اأي  العّين���ة: 
اجلواب املتوّقع متوافقًا مع منحني التوزيع 
 Gaussian Distribution الغاو�ش���ي 
ال���ذي ي�ش���ري اإىل من���ط التوزي���ع الطبيع���ي: 
ثم���ة قل���ة قليل���ة منه���م مل تق���راأ اأي رواي���ة، 
وثّمة قل���ة قليلة اأخرى تق���راأ روايات متطلبة 
لكث���ري م���ن اإعم���ال الفك���ر واجله���د العقل���ي 
والنف�ش���ي، ومابني هاتني الفئتني �ش���تتوزع 
البقي���ة الباقي���ة وهي الع���دد الأك���ر بالطبع، 
الروائي���ة  مقروءاته���م  ح�ش���يلة  و�ش���تكون 
بع����س م���ا اختزنت���ه الذاك���رة م���ن رواي���ات 
مدر�ش���ية اأو �ش���ائدة )على �ش���اكلة: البوؤ�شاء، 
اأح���دب نوتردام، ال�ش���يخ والبح���ر، ملن تقرع 
الأجرا����س؟، مرتفع���ات ويذرن���غ… اإل���خ(. 
ه���ذه الفئ���ة هي التي ت�ش���ّكل اله���دف النهائي 

الذي ت�ش���تهدفه �شوق الن�ش���ر مثلما ي�شتهدفه 
الروائي���ون الذي���ن ي�ش���عون لتحقي���ق اأعل���ى 
املبيعات، و�ش���يكون من الطبيعي خماطبتهم 
بطريق���ة حتّف���ز فيه���م خمزوناته���م الروائية 
النو�ش���تاجلية ع���ر اعتم���اد حكاي���ة عاطفية 
اأو بولي�ش���ية، وم���ن ثّم تخليق ج�ش���م حكائي 
يعتم���د اإع���الء من�ش���وب احلبكة البولي�ش���ية 
وتخفي����س من�ش���وب الأف���كار الت���ي تتطل���ب 
�ش���حذًا للعقل وعنتًا نف�ش���يًا لي�س بالي�ش���ري. 
لنج���ّرب - للتثبت من م�ش���داقية هذه الفكرة 
- اأن نقارن بني حجوم مبيعات رواية لكاتب 
مثل دان براون اأو �ش���تيفن كينغ اأو هاروكي 
موراكامي مع رواي���ة كتبها اإيان ماكيوان اأو 
جوناث���ان فران���زن اأو ريبي���كا غولد�ش���تاين؛ 
فم���اذا نتوق���ع ؟ هل �ش���معتم م���ّرة اأّن �ش���ركة 
ماكي���وان  اأعم���ال  لأح���د  امل�ش���ّوقة  الن�ش���ر 
احتج���زت فريق املرتجمني لأح���د اأعماله اإىل 
معظ���م لغات العامل يف ح�ش���ن حممي باأعتى 
اأ�ش���كال احلماي���ة املت�ش���ورة خوف���ًا م���ن اأي 
ت�ش���ريب غري قان���وين للم���ادة املرتجمة غري 
املن�شورة ؟ ملاذا ح�شل هذا الأمر وتفوق عمل 
على �ش���اكلة »�ش���يفرة دافن�ش���ي« اأو »الأ�شل« 
النج���اح  ومبعاي���ري  ب���راون،  دان  للروائ���ي 
التج���اري، على اأعمال ماكي���وان الذي تناول 
 Machines يف عمل���ه الأخ���ري »اآلت مثل���ي
تطبيق���ات  تغ���ّول  مو�ش���وع   »  Like Me
ال���ذكاء ال�ش���طناعي؟ الق���ارئ يف يومنا هذا 
�ش���ار ي�شعى اإىل قراءة ي�ش���رية متّده باملتعة 
اللحظوي���ة وجتعله يعي�ُس حل���م يقظة ممتدًا 
يبعدُه عن منّغ�ش���ات معي�شه اليومي، ولي�س 
اأي�ش���ر من حتقيق هذا الأمر بالتعّكز على لغة 
ي�ش���رية جذابة بعي���دة عن م�ش���قة التفّكر يف 
املع�ش���الت احلياتية الوجودي���ة الدائمة، اأو 
ذات الراهنية العوملية الدائمية اأو امل�شتجدة. 
 اأعرُف اأّن احلديث والتفّكر يف �ش���اأن الرواية 
الأك���رث ا�ش���تحقاقًا للقراءة من �ش���واها لي�س 
بالأم���ر الي�ش���ري اأو حتى املُج���دي لأّن القارئ 
�ش���ريتكن اإىل ذائقته ال�شخ�شية اأوًل واآخرًا، 
كم���ا اأوقُن اأن معظ���م القّراء يبح���ُث عن منط 
خا����س من الن�ش���وة التي تتكفل به���ا كتابات 
)اأو  بذواته���م  م�شّخ�ش���ون  وُكّت���اٌب  خا�ش���ة 
كاتب���اٌت اأي�ش���ًا(؛ لكنن���ي اأرى النتب���اه اإىل 
املالحظات التالية اأمرًا يف عداد ال�ش���رورات 
الق�ش���وى، لكي لينخدع القارئ باملو�ش���ات 

الروائية ال�شاخبة: 

باالأف��كار  تهت��م  الر�سين��ة  الرواي��ة   -
الباالأالعيب اللغوية:

 اإن واح���دًا م���ن اأهم متظه���رات غلب���ة تقاليد 
املرويات ال�شفاهية على ثقافتنا هو الهتمام 
املفرط بلغة احلكي عو�ش���ًا عن املادة املحكية 
؛ اإذ �ش���ار املطل���وب م���ن اللغ���ة اأن تخت���زن 
�ش���حنة انفعالية ح�ش���ية قادرة على الإم�شاك 

بال�ش���تجابات الغرائزية لدى املتلّقي عو�شًا 
عن م�ش���اءلة اأف���كاره بهدوء و�ش���غف. يحتاج 
الروائ���ي العرب���ي )ورمب���ا اأكرث من �ش���واه( 
اإىل اإزاح���ة اأّي زوائد اأو حذلق���ات لغوية من 
روايته، وبخا�ش���ة يف لغة مثل لغتنا العربية 
م�ش���يدة  يف  معه���ا  الن���زلق  ي�ش���هل  الت���ي 
الألعي���ب اللغوية املفرطة والتلذذ الهو�ش���ّي 
)الع�ش���ابي( فيها )عل���ى �ش���اكلة الفراط يف 
توظيف تراكيب لغوية تنطوي على ثنائيات 
مت�ش���ادة متقابلة، اأو ا�ش���تخدام م�شادر ذات 

ا�شتقاقات خا�شة،،،، اإلخ(. 
 اللغة �ش���احرة مغوية ت�ش���لح لتمرير الأفكار 
الرفيع���ة، وهي يف الوقت ذات���ه ماكرة لعوب 
ميك���ن اأن تك���ون و�ش���يلة لتمري���ر الألعي���ب 
الفارغ���ة، والق���ارئ احل���اذق ه���و وح���ده من 

يعرف التمييز الذكي بني اللغتني. 

الم�س��تحدثات  وَهَو���ض  الرواي��ة   -  
ال�سردية: 

 هن���اك رغب���ة – لواعي���ة معظ���م الأحيان – 
لدى بع����س الروائيني يف توظيف الأ�ش���كال 
اأعماله���م  م���ن  يف  امل�ش���تحدثة  ال�ش���ردية 
الروائي���ة، وتظه���ر ه���ذه الرغب���ة غالب���ًا يف 
هيئة اندفاع ق�ش���ري ل�ش���تخدام تلك الأمناط 
ال�ش���ردية حت���ت لفت���ات اجل���ّدة واحلداثة ؛ 
غري اأن املعيار احلا�ش���م لتقيي���م الرواية لدى 
الروائ���ي والقارئ يف كل زمان ومكان يتمثل 
ب���اأن العمل الروائ���ي لي�س لعبة �ش���كالنية اأو 
اإيهامية ب���ل هو جهد مدرو����س اعتمد اأدواٍت 
واأ�ش���اليب جعل���ت من���ه عم���اًل جدي���رًا بجهد 
كتابته وقراءته ؛ فينبغي اأن لين�شاق القراء 
م�شحورين وراء موجة الإطراءات والتعظيم 
التي تعج بها مواقع مراجعات الكتب العاملية 
وعرو�ش���ها ؛ اإذ لي����س هن���اك ماه���و اأف�ش���ل 
معي���ارًا حقيقي���ًا من ذائق���ة القارئ الر�ش���ني 
الذي يع���رف مايريد من الكت���اب ويتوفر يف 
الوق���ت ذات���ه عل���ى قدر مقب���ول م���ن اخللفية 
الثقافية التي تغذيها متح�ّش�شاته ال�شخ�شية 
وتطلعاته واهتماماته واأخالقياته، وخرته 

الواقعية وروؤاه امليتافيزيقية. 
 اأود الإ�ش���ارة يف ه���ذا ال�ش���ياق اإىل بع����س 
بع���د  مب���ا  املو�ش���وفة  الروائي���ة  املوج���ات 
احلداثي���ة )ورمب���ا م���ا بع���د بع���د احلداثي���ة 
املتقنعة ب���رداء الف�ش���احة اجلدي���دة( – تلك 
املوجات التي ت�ش���عى جلعل ال�ش���رد الروائي 
قائم���ًا عل���ى ن�ّس م�ش���تل من ق���اع املجتمعات 
الب�ش���رية ولغتها الفجة وتعابريها ال�شوقية 
م�ش���نودًا بروؤية دي�ش���توبية حالك���ة القتامة، 
وتوُظ���ف ه���ذه الن�ش���و�س يف الع���ادة لغ���ة 
ال�شخ�ش���يات  األ�ش���نة  عل���ى  جت���ري  خ�ش���نة 
البيولوجي���ة  احلي���اة  مبتطلب���ات  املهموم���ة 
والغرائزية يف اأدنى اأ�شكالها، وغالبًا مايعمد 
الكاتب اإىل ا�شتخدام لغة م�شتهزئة – اأو غري 

عابئ���ة يف اأح�ش���ن الأح���وال – بالرتاكم���ات 
الثقافي���ة والفل�ش���فية، واعتبارها ان�ش���غالت 
متعالية عل���ى الهّم الفردي اليوم���ي وُمفارقٍة 
ل���ه بال�ش���رورة، ويتمظه���ر هذا امل�ش���عى يف 
وكل  والب���ذاءة  القب���ح  مف���ردات  توظي���ف 

ماي�شيع يف قاع املجتمع ودهاليزه املعتمة. 
 يبدو يل- عر متابعتي لالإ�شدارات الروائية 
العاملية اجلديدة - اأن الكثري من امل�شتحدثات 
ال�شردية ما بعد احلداثية التي طالت الرواية 
بداأت ترتاجع وتخلي ال�شاحة للتقنيات التي 
طبعت ع�ش���ر احلداثة الروائية، وتبنت مياًل 
وا�شحًا نحو املو�شوعات الوجودية الكرى 
؛ اإمنا يف اإطار روؤية فردانية ولي�س يف �شياق 
كلّي �ش���مويل مثلما فعلت ال�شرديات الكرى 
لع�شر الكال�ش���يكيات الروائية، ولي�س غريبًا 
اأن يتزام���ن ه���ذا الأمر مع خف���وت النظريات 
ال�ش���ردية الك���رى الت���ي �ش���اعت يف اأعق���اب 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة والت���ي �ش���ّبت جّل 
اهتمامه���ا على البن���ى اللغوي���ة، ويخيل اإيّل 
اأن ه���ذا الأمر �ش���يتعّزز يف ال�ش���نوات املقبلة 
بوت���رية اأ�ش���رع بكثري مّما نلم�ش���ه الآن، وقد 
ن�شهد مع تطور تطبيقات الذكاء ال�شطناعي 
عودًة – اأ�شبه بالتوق امل�شني – اإىل توظيف 
الكال�ش���يكيات الأدبية، مع مراعاة اأن ل تبدو 
ال�ش���خو�س الروائي���ة كاآله���ة متعالي���ة عل���ى 
الب�ش���ر، بل متماهية م���ع الكائنات الب�ش���رية 
الت���ي �ش���تغرق يف ثق���ب رقم���ي اأ�ش���ود هائل 
لميكنن���ا الي���وم التنب���وؤ مبديات���ه ومفاعي���ل 

موؤثراته ومدياتها.

 - الرواي��ة ومع�سلة اعتم��اد لغة الحياة 
ال�سائلة: 

يف  املحم���وم  التب�ش���ري  م���ن  من���ط  ثم���ة   
ال�ش���نوات القليلة الأخ���رية بنمط من الكتابة 
الروائي���ة الأقرب اإىل جن�س الكتابة ال�ش���ائلة 
الق�ش���رية  اجلم���ل  املعروف���ة:  بخ�شائ�ش���ها 
املتالحقة التي تعّر عن م�ش���هديات ب�ش���رية 

من جزئيات وقائع املعي�س اليومي. 
 غدت كتابة الرواية يف ع�شر ال�شيولة الفائقة 
منق���ادة لو�ش���فة �ش���هلة ي�ش���رية واأق���رب اإىل 
خوارزمية حت�شري طع��ام ما: انتخب واقعة 
)اأو جمموعة وقائع( من املعي�س اليومي، ثم 
�ش���ّكلها يف �ش���ياق حمكية حوارية تعتمد لغة 
�ش���حافية مي�ّش���رة قادرة على اجتذاب القّراء 
الذين يعي�شون نو�شتاجليا قراءاتهم الغابرة 
اأيام �ش���بابهم، ول باأ�س من تطعيمها بالكثري 
من اللغة العامية قدر ما ت�ش���تطيع، واأحر�س 
على ت�ش���مينها بع����س املفردات )اخل�ش���نة(، 
ول���و اأمكن ت�ش���مني الوقائع حبكة بولي�ش���ية 
اأك���رث د�ش���امة، وحينه���ا  ف�ش���تكون الطبخ���ة 
�ش���تتوُجك الكرثة الكاثرة من القّراء - ومنهم 
اأكادميي���ون معروف���ون - ا�ش���مًا را�ش���خًا يف 

ال�شاحة الروائية.

ملحمة �شخمة جديدة في رواية )الفردو�س المفقود( للكاتب اريك ايمانويل �شميت

دان براون ريبيكا غولد�شتايناإيان ماكيوانهاروكي موراكامي



بع���د عر�ض الفيلم االخري من �سل�س���لة 
جيم����ض ب�ن���د م���ازال ال�س����ؤال املهم 
ال���ذي ي�س���غل ب���ال متابع���ي جيم����ض 
ب�ند قائم، ح�ل النجم الذى �س���يق�م 
ببط�ل���ة االأج���زاء املقبل���ة، بعد تقدمي 
النجم دانيال كريج اجلزء االأخري له .
م�ق���ع  جم���ع  ال�س���ياق  ه���ذا  ويف 
ه�لي�ود النج�م االأكرث تر�سيحا من 
خالل م�س���ادر وتكهنات فحتى االن ال 
ي�ج���د تعاقد ر�سمي مع عميل جيم�ض 

ب�ند اجلديد.
روب���رت باتين�س����ن، وذلك النه ممثل 
بف�س���ل  واأ�سب���ح  اأواًل،  بريط���اين 
م�هبت���ه م���ن اأعلى املمثل���ن اأجرًا يف 
قدرات���ه  واأثب���ت  العاملي���ة،  ال�سينم���ا 
الكبرية من���ذ فيلم ت�يالي���ت ال�سهري، 
اأن  املق���رر  وم���ن  اي�س���ا،  وتيني���ت 

ن�ساهده يف فيلم بامتان العام املقبل.
ه���ري كافيل، وال���ذي كان على و�سك 
احل�س����ل عل���ى دور ب�ن���د يف ع���ام 
2005، لك���ن املنتجن اعتربوه وقتها 
يف النهاي���ة �سغ���ريًا ج���دًا م���ن ناحية 
تر�سي���ح  احتمالي���ة  وتاأت���ي  العم���ر، 

تاأل���ق يف جمم�ع���ة  اأن  بع���د  ه���ري 
�س�برم���ان،  مث���ل  م�سابه���ة  اأدوار 

�سرل�ك ه�ملز. 
اإدري�ض األب���ا، والذي ر�سحت���ه املمثلة 
نع�مي هاري�ض بق�ة ذات مرة ليك�ن 
اأول جيم����ض ب�ن���د اأ�سم���ر الب�س���رة، 

وكان ذل���ك يف فيلم  Skyfall، ولكن 
اقرتاحه���ا مل ي�س���ادف قب����اًل وقتها، 
وم�سكل���ة املمثل امل�ه�ب اإدري�ض األبا 
ال�حيدة اأن ال�قت ال يعمل ل�ساحله، 
الأن عم���ره 50 عامًا، وال���دور يتطلب 
ر�ساقة وحركات اك�س���ن حتتاج لياقة 

كبرية.
ت����م ه���اردي، رمب���ا ال يتع���رف عليه 
الكث���ريون م���ن دون قن���اع فين����م اأو 
بن، ولك���ن ع�س���اق االأف���الم يتابع�ن 
�سن����ات،  من���ذ  القدي���ر  املمث���ل  ذل���ك 
ويعرف����ن اأنه ميتل���ك كاريزما خا�سة 
للنج�مي���ة حتتاجه���ا �سخ�سية ب�ند، 
وف�س���اًل ع���ن م�هبته، يتمت���ع هاردي 
)44 �سن���ة( بال��سام���ة والق���درة على 

تن�يع االأداء.
لي�ن���اردو دي كابري����، وه���� يب���دو 
خي���ارًا اآخر غري حمتم���ل، مثل ممثلي 
جيم�ض ب�ن���د ال�سابق���ن يف البداية، 
با�ستثن���اء بري����ض برو�سن���ان، وم���ع 
ذل���ك ي�ستطي���ع دي كابري���� اأن يج�سد 
ال���دور برباع���ة ويقب���ل التح���دي كما 
فع���ل يف اأدوار كثرية بعد اأن جنح يف 

اخل���روج �سريعًا من عب���اءة تايتانيك 
ليثبت اأنه م�ه����ب بالفطرة ال يعتمد 
عل���ى و�سامته فق���ط، ويزيد من فر�ض 
جناحه اأنه مل يظه���ر اأبدًا بال�سخ�سية 
اأدوار  يح���ب  وال  مرت���ن،  نف�سه���ا 
االأجزاء املتتالي���ة، لذلك يبدو جيم�ض 
ب�ن���د حتدي���ًا جدي���دًا ل���ه ي�ستطيع اأن 

ينجزه ويتخطاه.
اأن  جي�س����ن �ستاث���ام، م���ن املنطق���ي 
لل���دور  �ستاث���ام  جي�س����ن  يرت�س���ح 
اأف���الم  يف  الفائق���ة  قدرات���ه  ت�سان���ده 
اإىل  الربيط���اين،  واأ�سل���ه  احلرك���ة 
جانب اإجادته املالكمة وفن�ن القتال، 
اإ�سافة اإىل عمله كغ�ا�ض �سابق، وه� 
مع���روف ب���اأدواره املث���رية يف اأف���الم 
االأك�س���ن، وي����ؤدي دور ال�سخ�سي���ات 

القا�سية .

 عامر م�ؤيد 

عر����ض الفيلم الروائ���ي )الرحيل 
مهرج���ان  يف  بغ���داد(  م���ن 
ع���رب  امل�ستق���ل  العراق���ي  الفيل���م 
�سبك���ة االنرتن���ت ملجم�ع���ة م���ن 

امل�ساهدين. 
قتيب���ة   الفيل���م  خم���رج  وق���ال 
اجلنابي يف حديث���ه ل�)املدى( ان 
عر����ض فيلمي الروائ���ي )الرحيل 
من بغداد( �سم���ن مهرجان الفيلم 
العراق���ي امل�ستق���ل٬ ج���اء ي����م 7 
ت�سري���ن االأول/ اأكت�بر٬ يف ليلة 
اخلت���ام للمهرج���ان٬ ع���رب امل�قع 

اخلا�ض باملهرجان.
ان  اىل  اجلناب���ي  وا�س���ار 

اأي مكان  "امل�ساه���دة جمانية من 
يف الع���امل كان���ت بالرحي���ل ع���ن 
بغداد، من دون احلاجة للت�سجيل 

على امل�قع".
وح����ل الفيل���م ي�ؤكد ان���ه "ناطق 
باللغ���ة  ترجم���ة  م���ع  بالعربي���ة 
ال�سه�ل���ة  م���ن  ل���ذا  االإنكليزي���ة 
م�ساهدته يف كافة انحاء العامل".

وبن ان���ه "من اإنت���اج عام 2010 
وح�س���ل عل���ى  اجلائ���زة االأوىل 
يف مهرجان اخلليج - دبي٬ كذلك 
على جائ���زة اأف�سل فيلم بريطاين 
وجائ���زة   2011 للع���ام  م�ستق���ل 
مهرج���ان  م���ن  التحكي���م  جلن���ة 

م�ناك�".
كان  فيلم���ه  ان  اجلناب���ي  وتاب���ع 
ع�س���رة  اأف�س���ل  "م���ن �سم���ن 
برل���ن.  يف  لل�س���الم  اأف���الم 
وق���د عر�ض يف اأك���رث من 50 
ح����ل  �سينمائي���ًا  مهرجان���ًا 

العامل من �سمنها يف معهد الفيلم 
الربيط���اين يف لن���دن٬ ومتح���ف 

ني�ي����رك  يف  احلدي���ث  الف���ن 
االآن  لغاي���ة  يعر����ض  ي���زال  وال 

ك�سي���ف يف كث���ري م���ن الفعاليات 
ال�سينمائية العاملية".

ل���كل  �سك���ره  اجلناب���ي  وق���دم 
الفيل���م  رحل���ة  يف  �سارك���ه  م���ن 
وبالتحدي���د املنتج���ة حن���ة حفرت 
واملمث���ل �س���ادق العط���ار٬ واأتيال 
ال�سهي���د  وال�سدي���ق  �سيم��س���ي 

احللف���ي  ي��س���ف  كاظ���م  �سم���ري 
وامل�ؤلف امل��سيقي ت�م دنلد. 

وعن ق�س���ة الفيلم يق�ل اجلنابي 
ان���ه يتحدث ع���ن اب ي�س���ي بابنه 
ال�سي�ع���ي ومن هنا تب���داأ الق�سة 

ال�لد يف الرحيل عن بالده. 
وقتيب���ة اجلنابي خم���رج ومنتج 
وم�س�ر �سينمائي عراقي يعي�ض 
يف بريطانيا. ُوِلَد يف بغداد، وقد 
قام بت�س�ير فيلم اأر�ض اخلراب: 
واحلائ���ز  وبغ���داد  لن���دن  ب���ن 
عل���ى جائ���زة ع���ام 2010، وفيلم 
الرحي���ل م���ن بغداد. وه���� ع�س� 
يف اجلمعية املجرية )الهنغارية( 

لل�سينمائين.
وقد در�ض الت�س�ير ال�سحفي يف 
ب�داب�ست، املجر. كانت اأطروحة 
�سه���ادة الدبل�م اخلا�سة به ح�ل 
خميمات الالجئ���ن الفل�سطينين 

التحق  لبن���ان.  يف 

ب�داب�س���ت  باأكادميي���ة  قتيب���ة 
لُي�سب���ح  وال�سينم���ا،  للدرام���ا 
م�ؤه���ال.  �سينمائي���ًا  م�س����رًا 
وق���د كان حت���ت اإ�س���راف الي��ض 
ك�لتاي امل�س�ر ال�سينمائي الذي 
مت تر�سيح���ه جلائ���زة االأو�س���كار 
معّرف���ًا "االأ�سل����ب املج���رّي" يف 
االإ�س���اءة واالإنت���اج. عم���ل قتيبة 
يف �سناع���ة االأف���الم والتلفزي�ن 
املجرية واأكمل �سهادة الدكت�راه 
يف ِعل���م اجلمال وتاريخ ال�سينما 
ي�تف�����ض  جامع���ة  يف  العربي���ة 
ل�ران���د قب���ل انتقال���ه اإىل لن���دن. 
عم���ل قتيب���ة كم�س����ر �سينمائ���ي 
يف خمتل���ف االأف���الم، وق���د اأنت���ج 
لقن���اة  برام���ج  ع���دة  واأخ���رَج 
اأفالمًا  واأخ���رج  واأنت���ج   MBC
وانتق���ل  ووثائقي���ات.  ق�س���رية 
ال�سيناري����  كتاب���ة  اإىل  بعده���ا 

واإنتاج االأفالم الروائية.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدرت حديثًا عن دار املدى رواية "م�سروع اأوّما" للروائية القديرة 
لطفي���ة الدليمي، و"اأوّما" ا�سم مدين���ة �س�مرية واأول عا�سمة مدنية 
يف تاري���خ العراق الق���دمي، ومن اأه���م املدن التاريخي���ة يف ح�سارة 
وادي الرافدي���ن. تر�س���م الرواية مالمح جتربة ن�سه���د انبثاقها على 
االأر�ض بعيدًا عن التنظري املتعايل على التجربة الب�سرية املبا�سرة، 
فنح���ن هن���ا اإزاء �سخ�سي���ات حت���ّب وتك���ره ومتار����ُض كّل االأفعال 
الب�سري���ة البناءة واملدم���رة واملنتجة، وجتد املن�سغل���ن بالتجربة 
ب�س���رًا عادي���ن ذوي اإمكان���ات عقلي���ة متباين���ة، وخ���ربات ثقافي���ة 
وميداني���ة خمتلفة، وُهْم مث���ل اأي جمتمع طبيع���ي مل ُيْق�َسر اأفراده 
على الت�سكل يف ق�الب اآيدي�ل�جية م�حدة، وال مكان بينهم الآلهة 
اأ�سط�رية اأو تقنية اأو مالية، ومن ثم ال مكان لال�ستبداد والطغيان 

يف جتربتهم.

اجلدل الدائر يف اأروقة االأحزاب 
والكتل ال�سيا�سية ومن على 

�سا�سات الف�سائيات ح�ل "تزوير 
االنتخابات" ، كان ميكن اأن مير 

مرورا عاديا ، ل�ال اأن البع�ض هدد 
باأنه �سيزلزل االأر�ض من حتت 

اأقدام اجلميع، واجلميع طبعًا على 
راأ�سهم امل�اطن�ن الذين خذل�ا 
ي�س�ت�ا  ومل  "�سيادة" النائب 
له لكي ينقلهم اإىل ع�سر التقدم 

والرفاهية.
قبل اأيام قراأنا يف االأخبار اأن 

رئي�ض وزراء اليابان  ي��سيهيدي 
�س�جا قدم ا�ستقالته وال�سبب ه� 

قراره باإقامة االألعاب االأوملبية 
يف ط�كي� والذي مل يلق ر�سًا 

من ال�سعب الياباين الذي اعترب 
االأمر خطرًا على امل�اطن الياباين 
ب�سبب انت�سار فايرو�ض ك�رونا.. 

مل يخرج امل�سكن "�س�جا" على 
ال�سحفين ليت�عد ال�سعب بال�يل 

والثب�ر، وال انتقد خ�س�مه من 
ال�سيا�سين  فقط قدم اعتذاره 

وذهب اإىل بيته ليمار�ض حياته 
كاأي م�اطن عادي بال جك�سارات 

وال اأف�اج حمايات وق�س�ر يف 
املنطقة اخل�سراء.

وعلى ذكر اليابان وعجائبها كنت 
قد انتهيت قبل مدة من قراءة كتاب 

ممتع بعن�ان "العرب من وجهة 
نظر يابانية" كتبه الربوفي�س�ر 

"ن�ب�اكي ن�ت�هارا" وه� باحث 
واأ�ستاذ جامعي يدر�ض االأدب 

العربي يف جامعة ط�كي� وقام 
بج�الت كثرية يف بلدان العرب 

، اطلع على حالهم واأح�الهم.. 
ال�سيد "ن�ت�هارا" يخربنا اأنهم 

يف اليابان يعجزون عن فهم، 
كيف ميدح الكاتب ال�سلطة اأو 
اأحد اأفرادها؟، وه� يق�ل اإن 

هذا االأمر غري م�ج�د لديهم: 
مديح  ظاهرة  ن�ستغرب  "نحن 

احلاكم، كما ن�ستغرب رفع 
�س�ره يف اأو�ساع خمتلفة كاأنه 
جنم �سينمائي. باخت�سار، نحن 

ال نفهم عالقة الُك�ّت�اب العرب 
بحك�ماتهم." 

بعد اأن خ�سرت اليابان احلرب 
عام 1945 قّرر ال�سعب املهزوم 
واجلائع اأن يعيد بناء امل�سانع 

والبي�ت وال�س�ارع، وكان 
�سعاره "العمل حتى امل�ت"، 

الي�م احلك�مة اليابانية ت�اجه 
م�سكلة يف اإقناع امل�اطنن باأن 

يت�قف�ا عن العمل اأو اأن ياأخذوا 
اإجازات.. يق�ل ن�ت�هارا اإنه 
كثريًا ماواجه هذا ال�س�ؤال يف 
البلدان العربية: لقد �سربتكم 

ال�اليات املتحدة بالقنابل 
الذرية، فلماذا تتعامل�ن معها؟ 
وجنده ي�سخر من وجهة النظر 
التي يحملها بع�ض العرب وهم 

يطالب�ن ال�سعب الياباين باأن 
ميار�ض عداء عميقًا الأمريكا، 

ال�سيد "ن�ت�هارا"  يرى االأمر 
من وجهة نظره اخرى يق�ل 

فيها "اإننا نحن اليابانين علينا 
اأن نعي اأخطاءنا" ما هي هذه 

االأخطاء اأيها الربوفي�س�ر 
الياباين؟ يجيب : اأنها اال�ستعمار 
الذي مار�سته اليابان على بع�ض 

ال�سع�ب ، واأي�سا القمع الذي 
كان ميار�ض يف اليابان.. امل�سكلة 

كما يق�ل: لي�ض يف اأن كره اأمريكا 
اأم ال. امل�سكلة اأن نعرف دورنا 

ب�س�رة �سحيحة ثم اأن منار�ض 
نقدًا ذاتيًا بال جماملة الأنف�سنا، 

بعدها �سنختار الطريق الذي 
ي�سحح االنحراف، ومينع تكراره 

يف امل�ستقبل. فامل�ساعر وحدها ال 
ت�سنع م�ستقباًل.

لعل اأبرز ما �سجله يف كتابه اأن 
الدين اأهم ما يتم تعليمه عند 

العرب، لكنه لالأ�سف ال ي�ستخدم 
يف منع الف�ساد.. فامل�س�ؤول فا�سد 

جدًا ومتدين جدًا.

اخلا�سرون من وجهة 
نظر يابانية !!

م�شروع �أوّما

 علي ح�شني

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

�سيك�ن م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
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بحادثة غريبة يف العراق، اأقدم �سائق 
�سي����ارة اأج����رة عل����ى قت����ل راك����ب، بعد 
تال�سن حاد بينهما ح�ل ثمن االأجرة، 
وذل����ك يف حمافظ����ة اأربي����ل يف اإقلي����م 
التفا�سي����ل  الع����راق. ويف  كرد�ست����ان 
اأعل����ن املتحدث با�س����م �سرطة حمافظة 
اأربي����ل، ه�ح����ر عزيز، اأن����ه يف ق�ساء 
اأربي����ل،  ملحافظ����ة  التاب����ع  بن�س����الوه 
ونتيج����ة االخت����الف على �سع����ر اأجرة 
التاك�س����ي، ق����ام �سائق �سي����ارة االأجرة 

باإط����الق الن����ار عل����ى الراك����ب املجني 
عليه، لي�سيبه براأ�سه ويت�سبب مبقتله 
ف�����را. وتبحث ال�سلط����ات االأمنية عن 
ال�سائق القاتل، الذي الذ بالفرار جلهة 

غري معل�مة، للقب�ض عليه.
الت�ا�س����ل  من�س����ات  و�سج����ت 
بالتعليق����ات  العراقي����ة،  االجتماع����ي 
امل�ستاءة من وق�ع مثل هذه اجلرمية 
الت����ي اأزهقت فيه����ا روح اإن�سان بريء 
ب�سبب مبلغ تافه، ال يتجاوز دوالرين 

ح�س����ب املعلق����ن. فيم����ا ذهب����ت معظم 
التعليق����ات اإىل اأن مهنة �سائق االأجرة 
يف الع����راق غ����دت مهن����ة م����ن ال مهن����ة 
له، مطالب����ن اجلهات املعني����ة ب��سع 
�س�اب����ط ومعاي����ري مل����ن يعم����ل فيه����ا، 
ك�ن �سي����ارات االأجرة هي من و�سائل 
يعتمده����ا  الت����ي  االأ�سا�سي����ة،  التنق����ل 
النا�ض، م����ا يقت�سي ت�سدي����د ال�سروط 
ال�اجب ت�افرها يف الراغبن بالعمل 

فيها.

ق�������ت�������ل�������ه ب�������������ش������ب������ب "دولري����������������������������ن"

 13 October 2021

الرحيل من بغداد لقتيبة اجلنابي �سمن مهرجان الفيلم العراقي امل�ستقل 

ت�ا�س���ل املمثلة والنا�سطة االأمريكية، �س�زان �ساراندون، دعم ال�سعب 
الفل�سطين���ي واإدان���ة االحت���الل االإ�سرائيل���ي الأر�س���ه، ع���رب تغريدات، 

اآخره���ا ما ن�سرت���ه اأم�ض االثنن، تزامن���ًا مع "ي�م ال�س���كان االأ�سلين" 
يف ال�الي���ات املتحدة االأمريكية. كان الرئي����ض االأمريكي، ج� بايدن، قد 

اأ�س���در اجلمعة اأول اإعالن رئا�سي ل�"ي�م ال�سكان االأ�سلين"، مقدمًا اأكرب 
دفع���ة على االإط���الق للجه�د املبذول���ة الإعادة تركيز االنتب���اه على ال�سكان 

االأ�سلين تقديرًا لهم، بداًل من الرتكيز على "ي�م ك�ل�مب��ض". 
وتزامن���ًا مع "ي����م ال�س���كان االأ�سلين" اأم����ض، ن�سرت �ساران���دون، عرب 
ح�سابه���ا عل���ى "ت�ي���رت"، �س����رة ماأخ����ذة من ح�س���اب منظم���ة "�س�ت 
يه����دي من اأج���ل ال�سالم"، يق���ارن م�ساح���ة االأر�ض التي ا�ست����ىل عليها 

م�ست�طن����ن يف فل�سطن بن عامي 1918 و2021، واأخرى يف ال�اليات 
املتح���دة انتزعت من �سكانها االأ�سلين بن عامي 1492 و2021. واأعادت 

املنظم���ة ن�سر تغري���دة �ساراندون على ح�سابها الر�سم���ي على "ت�يرت"، 
�ساك���رة اإياها على "دعم حمل���ة اإعادة االأر�ض لل�س���كان االأ�سلين، وحق 

الفل�سطينين يف الع�دة وتقرير امل�سري يف وطنهم". 

ك�سف االأم���ري الربيطاين ت�سارلز، 
اأن �سيارت���ه تعم���ل ب�"م�س���ل اللنب 
املتبقي من اجل���نب وفائ�ض النبيذ 
االأبي����ض االإجنلي���زي"، وذلك يف 
حماولة منه لالعتماد على ال�ق�د 
احلي����ي حفاظ���ًا عل���ى البيئة من 

انبعاثات الكرب�ن.
واأدىل ت�سارل���ز به���ذه التعليق���ات 
يف مقابل���ة م���ع �سبك���ة "ب���ي ب���ي 
�س���ي" الربيطاني���ة، حي���ث طالب 
ق���ادة العامل الذي���ن يجتمع�ن يف 
قم���ة املن���اخ "COP26" املقررة 

الح���ق  وق���ت  يف  غال�سك����  يف 
م���ن ه���ذا ال�سه���ر، باتخ���اذ اإجراء 
طم�ح ب�س���اأن تغري املناخ بداًل من 
"احلديث فقط"، م�سريًا اإىل مدى 
"الياأ����ض" الذي اأ�ساب الكثري من 

ال�سباب ب�سبب هذه الق�سية.
الربيط���اين  العه���د  ويل  وناق����ض 
اأي�س���ًا جه����ده اخلا�س���ة بتقلي���ل 
انبعاثات الكرب�ن، قائاًل: "قررت 
واالأ�سم���اك  اللح����م  اأتن���اول  اأال 
ي�من يف االأ�سب����ع، واأال اأتناول 
منتج���ات االألبان ي�م���ًا واحدًا يف 
االأ�سب����ع". واأ�س���اف: "اإذا فع���ل 
ال�س���يء  االأ�سخا����ض  م���ن  املزي���د 
نف�س���ه، ف�س����ف نقل���ل انبعاث���ات 

الكرب�ن ب�سكل ملح�ظ".

 �ش�ز�ن �شار�ندون ت�شاند �لفل�شطينيني 
يف "ي�م �ل�شكان �لأ�شليني"

�شيارة �لأمري ت�شارلز تعمل ب�"�جلنب" 

 في�شل لعيبي 
يقي���م معر�س���ا  الت�سكيل���ي  الفن���ان 
ف���ي  عراقي���ة  "ي�مي���ات  بعن����ان 
�ست���ة عق����د م���ن الف���ن الت�سكيلي" 
ويق���دم من خالل���ه تجربت���ه الثرية 
ف���ي االأل����ان والخط����ط وال�سعي 
لجعل الحياة اكث���ر جماال واكتماال 
ل�سعب يحدوه االأمل ليحتل م�قعه 
بين االأمم ال�ساعي���ة للخير والتقدم 
وال�سالم، المعر�ض يقام للفترة من 
19 ت�سري���ن الثان���ي 2021 وحتى 

15 من كان�ن االول 2020.

 عارف �ل�شاعدي 
ال�س����ؤون  دار  ومدي���ر  ال�ساع���ر 
الثقافية فاز بجائزة االأمير عبد الله 
الفي�س���ل لل�سعر العربي في دورتها 
الثالث���ة وياأتي هذا الف����ز تت�يجا 
الممي���زة،  ال�سعري���ة  لم�سيرت���ه 
ف���ي االأو�ساط  الفاع���ل  وح�س����ره 
االأدبية كما يدل عل���ى ريادة ال�سعر 
العراقي عربيًا، ودوليًا، و�سدارته، 

وحداثته، وم�اكبته للع�سر.

 عبا�س مكي �لعب�دي 
ي�ستع���د   ال�سينمائ���ي  المخ���رج 
لت�س�ي���ر فيلمه الجدي���د" القناع"، 
وت���دور اح���داث الفيل���م ف���ي اط���ار 
اجتماع���ي يعال���ج تف�س���ي ظاه���رة 
التنمر ف���ي المجتم���ع، وخ�س��سا 
ا�سحاب االعاقة بين االطفال حيث  
ت���دور احداث���ه ح����ل طفل���ة ولدت 
الح���رب،  ب�سب���ب  خلق���ي  بت�س����ه 
فتح���اول التخل����ض م���ن م�سايقات 
االطفال لها باخفاء وجهها الم�س�ه 
ع���ن طري���ق �سن���ع قن���اع ترتدي���ه 

لتت�ارى عن اعين  النا�ض.
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