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ترجيحات بت�أجيل موعد االقرتاع �شهرين �أو �أربعة �أ�شهر

احلكومة تقدم تعديالت على قانون االنتخابات تلغي حق االقرتاع
فـي اخلارج وفـي امل�ست�شفيات وال�سجون
 بغداد /حممد �صباح
علم ��ت (املدى) م ��ن م�صادرها
املوثوق ��ة� ،أن اجتم ��اع
الرئا�س ��ات م ��ع مفو�ضي ��ة
حقوق االن�سان طرح فكرة ت�أجيل موعد
االنتخاب ��ات املبكرة ،و�أن االمر ترك بيد
املفو�ضي ��ة التي يقع عل ��ى عاتقها توفري
م�ستلزمات �إجرائها.
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر ،ف� ��أن املجتمع�ي�ن
تتطرقوا �إىل امل�شاكل الفنية التي تعرقل
�إج ��راء االق�ت�راع يف توقيت ��ه املح ��دد،
م ��ن بينه ��ا ك�ث�رة الدوائ ��ر االنتخابي ��ة،
و�صعوب ��ة توزيع البطاقة البايومرتية،
وع ��دم متك ��ن احلكوم ��ة م ��ن توف�ي�ر
الأموال.
ورغ ��م �أن م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء
ل�ش� ��ؤون االنتخابات ح�س�ي�ن الهنداوي
�أك ��د �أن موع ��د االنتخاب ��ات ثاب ��ت م ��ن
حيث املب ��د�أ� ،إال �أنه اق ��ر �إمكانية ت�أجيل
املوعد يف ح ��ال ح�صول م�شكالت جدية
�أو كبرية.
وك�شف الهنداوي عزم احلكومة �إر�سال
تعدي�ل�ات عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة املبك ��رة اىل جمل� ��س النواب
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الأ�سب ��وع املقب ��ل .ولف ��ت اىل �أن ع ��دد
مقرتح ��ات التعديل حوايل  15مقرتحا،
تهدف احلكومة من خاللها �إىل تخفي�ض
الأم ��وال الالزم ��ة لإج ��راء االنتخابات،
والت ��ي تق ��در بنح ��و ( )300ملي ��ون
دوالر ،وطالب ��ت به ��ا املفو�ضي ��ة لتوفري
م�ستلزمات العملية االنتخابية.
وتق�ت�رح احلكومة ،بح�س ��ب الهنداوي،
�إلغ ��اء االق�ت�راع يف امل�ست�شفي ��ات
وال�سج ��ون ،ورمب ��ا االق�ت�راع يف
خ ��ارج الع ��راق كذل ��ك ،وذل ��ك لتخفي�ض
املبال ��غ املخ�ص�ص ��ة لالنتخاب ��ات ،ك ��ون
م�ستلزمات الت�صوي ��ت يف امل�ست�شفيات
وال�سج ��ون ويف اخل ��ارج تك ��ون مكلفة
جدًا.
من جانبه ،يعتق ��د ح�سن �شويرد النائب
ع ��ن ائت�ل�اف الوطنية �أنه "م ��ن ال�صعب
�إجراء االنتخابات الربملانية املبكرة يف
موعده ��ا املح ��دد يف حزيران م ��ن العام
املقبل" ،وذل ��ك لأن اعتماد نظام البطاقة
البايومرتية بحاج ��ة �إىل وقت لإجنازه
وتكالي ��ف �إ�ضافية .ي�ضاف �إىل ذلك عدم
اجن ��از مل ��ف املحكم ��ة االحتادي ��ة التي
بقيت معطلة لغاية الآن.
 التفا�صيل �ص2

لطفي حامت يكتب:
مو�ضوعات حول الدولة
وامللي�شيات امل�سلحة

مار�سيل غو�شيه:
الأنظمة الدميقراطية
ذات وجهني
معالجة "الع�شوائيات" في بغداد بيد مجل�س النواب! (تفا�صيل �ص .. )4عد�سة  :محمود ر�ؤوف

نحو � 100ألف فرد ممنوع من العودة ب�أمر من ف�صائل م�سلحة

�سكان املناطق املحررة يرف�ضون عودة
عوائل داع�ش �أو ا�ستئجار منازلهم

م��ق�ترح ل��ت��وط�ين ���س��ك��ان ج����رف ال�����ص��خ��ر يف الأن���ب���ار!

الكرد ال يرون اً
حل للأزمة في ت�سليم �إيرادات نفطهم

 بغداد /متيم احل�سن

ح�صة الإقليم يف موازنة � 2021أبرز ملفات
الوفد الكردي القادم �إىل بغداد
 بغداد /املدى

علم ��ت امل ��دى م ��ن م�ص ��ادر موثوق ��ة �أن وفد
حكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان �سيك ��ون يف بغداد
منت�ص ��ف الأ�سبوع املقبل ،و�أن زيارته مرتبطة مبناق�شة
ح�صة الإقليم يف موازنة � ،2021إ�ضافة �إىل ما �أعلن عن
مناق�ش ��ة امللفات العالقة .وتريد بغداد م ��ن �أربيل ت�سليم
�إي ��رادات نفط الإقلي ��م واملنافذ احلدودي ��ة �إىل احلكومة
االحتادية مقابل �صرف رواتب موظفي كرد�ستان.
لك ��ن امل�س�ؤول�ي�ن يف �سلط ��ة الإقليم ي ��رون ان الأزمة مع
بغ ��داد ل ��ن حت ��ل حت ��ى �إذا مت ت�سليمه ��ا �إي ��رادات النفط
الكرد�ستاين.
وق ��ال املتح ��دث با�سم حكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان جوتيار
ع ��ادل� ،أم�س الثالث ��اء� ،إن وفدا كرديا �سي ��زور العا�صمة

بغداد قريب ��ا ،فيما �أكد م�صدر موثوق لـ(املدى) �أن الوفد
�سيكون يف بغداد منت�صف الأ�سبوع املقبل.
وذك ��ر ع ��ادل يف ت�صريحات �صحفي ��ة �أن "الوفد الكردي
ال ��ذي �سي ��زور بغ ��داد ،يري ��د تقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر
والتو�ص ��ل التف ��اق �شام ��ل يخ�ص م ��ا تبقى م ��ن الأ�شهر
احلالية لعام  2020و�سنة ."2021
و�أ�ض ��اف� ،أن "الوف ��د �سيجه ��ز كاف ��ة الوثائ ��ق والأرقام
ح ��ول �ص ��ادرات الإقلي ��م النفطي ��ة و�إي ��رادات املناف ��ذ
احلدودي ��ة و�أع ��داد املوظف�ي�ن و�سيت ��م عر�ضه ��ا عل ��ى
احلكوم ��ة االحتادية ،ونحن ننتظر ق ��را ًرا من احلكومة
ب�إر�سال مبلغ  320مليار دينار و�إكمال االتفاق القانوين
املربم معها حتى نهاية العام احلايل ،لأن االتفاق مقر يف
قانون موازنة ."2019
 التفا�صيل �ص3

هاين عبد وليد :بعت �سيارتي
5
لتحقيق ف�ضية �آ�سيوية
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تق�ت�رح جهة �سيا�س ��ية نق ��ل اكرث
م ��ن  100ال ��ف ف ��رد م ��ن جن ��وب
بغ ��داد اىل االنبار ب�س ��بب "ا�س ��تحالة" حل
عقدة ناحية ج ��رف ال�صخر امل�ستمرة منذ 6
�سنوات.
وتتحك ��م ف�صائ ��ل م�سلح ��ة باجل ��رف من ��ذ
حتريره من �س ��يطرة داع�ش يف عام ،2014

ومتن ��ع ع ��ودة �آالف العوائ ��ل الت ��ي هجرت
البلدة منذ ظهور التنظيم.
ويقول ر�ش ��يد العزاوي ،وه ��و االمني العام
للح ��زب اال�س�ل�امي لـ(امل ��دى) ان "احلكومة
الثالثة منذ التحري ��ر تبلغنا ب�أن الوقت غري
منا�سب لبحث ق�ضية جرف ال�صخر".
وي�ضي ��ف الع ��زاوي وه ��و نائب ع ��ن بابل:
"حتت ��اج املرجعي ��ات والف�صائ ��ل امل�سلحة
واحلكوم ��ة واالح ��زاب واملحافظ ��ات

 بغداد /املدى
حذر الرئي�س الرو�سي ،فالدميري
بوت�ي�ن ،يف خطاب ��ه ال ��ذي �ألقاه
يف قم ��ة "بريك�س" من املخاط ��ر امل�ستمرة
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وركز يف كلمته على
الو�ض ��ع يف الع ��راق ب�ش ��كل خا� ��ص .وقال
بوتني يف كلم ��ة �ألقاها ع�ب�ر تقنية "فيديو

كونفرون� ��س"� ،أم� ��س الثالثاء� ،أم ��ام قادة
جمموع ��ة "بريك� ��س"" :ال ت ��زال هن ��اك
خماط ��ر م ��ن تفاق ��م الو�ض ��ع يف الع ��راق
ولبن ��ان و�أفغان�ست ��ان ومنطق ��ة اخلليج".
و�أ�ش ��ار الرئي� ��س الرو�س ��ي �إىل �أن الو�ضع
يف جمال الأم ��ن العاملي والإقليمي ال يزال
�صعب ��ا ،قائ�ل�ا" :ميك ��ن مالحظ ��ة زعزع ��ة
ا�ستق ��رار خط�ي�رة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط

عمار �ساطع يكتب� :أوملبية
البقاء للأقوى!

ال�صح��ة تتوعد املخالف�ين لإج��راءات الوقاية وحت��ذر املواطنني
توعدت وزارة ال�صحة ،يوم �أم�س،
باتخاذ الإجراءات القانونية
بحق المخالفين لتعليمات منع
�إقامة التجمعات الب�شرية ،فيما
حذرت المواطنين من التهاون
باتخاذ الإجراءات الوقائية من
فايرو�س كورونا ،وذلك بالتزامن
مع بدء انخفا�ض درجات
الحرارة واحتماالت ازدياد اعداد
الإ�صابات بفايرو�س كورونا.

وذك ��رت وزارة ال�صح ��ة ،ف ��ي بي ��ان تلق ��ت
(الم ��دى) ن�سخ ��ة منه� ،أن ��ه "في الوق ��ت الذي
تت�صاعد فيه اال�صاب ��ات ب�شكل خطير في دول
العالم حي ��ث بلغ معدل عدد اال�صابات اليومي
ف ��ي العال ��م �أكثر من ن�صف ملي ��ون ا�صابة مما
ادى ال ��ى اتخ ��اذ اغل ��ب البل ��دان لإج ��راءات
م�ش ��ددة و�صارمة من حظر عام وغلق المرافق
الحيوي ��ة وفر� ��ض عقوب ��ات م�ش ��ددة بح ��ق
المخالفين وخا�صة الذين ال يرتدون الكمامات
او يخرقون االجراءات الوقائية الأخرى".
و�أ�ضاف ��ت ال�صح ��ة� ،أنه ��ا ر�ص ��دت "لال�س ��ف
ال�شدي ��د خالل الفت ��رة الما�ضي ��ة تهاو ًنا كبي ًرا
ج ��دا م ��ن قب ��ل المواطني ��ن تمث ��ل ف ��ي ت ��رك
االج ��راءات الوقائي ��ة جمل ��ة وتف�صيال ،حيث
لوحظ عدم االلتزام بارتداء الكمامات وعودة
التجمع ��ات الب�شري ��ة الى �ساب ��ق عهدها وك�أن
الوب ��اء انتهى من بلدنا ول ��م يعد ي�شكل خطرا

املجاورة ان تتفق لع ��ودة ال�سكان ،لكن هذا م�ستحيلة" .وميتل ��ك اغلب ال�سكان ارا�ضي
مل يحدث حتى الآن".
(طابو) ،فيما الآخرين لديهم عقود زراعية.
ويتاب ��ع النائب عن باب ��ل %70" :من �سكان وينف ��ي النائب وجود نواي ��ا لإجراء تغيري
اجل ��رف هم مدقق�ي�ن امنيا وغ�ي�ر خطريين �سكاين (دميوغرايف) هناك.
وميكن اعادتهم ،لكن امل�س�ألة معقدة للغاية" .وي�ضي ��ف الع ��زاوي" :كان ��ت هن ��اك بع�ض
ويق�ت�رح العزاوي الذي يقول بانه مل يدخل املخ ��اوف لكنن ��ا اخذن ��ا تعه ��دات م ��ن ع ��دة
البلدة منذ حتريرها ،ان "توزع  10اىل  15جه ��ات مبنع �إح ��داث اي تغي�ي�ر يف طبيعة
دومن ��ا اىل كل �شخ� ��ص م ��ن �س ��كان اجلرف ال�سكان".
 التفا�صيل �ص3
يف االنب ��ار ،الن عودته ��م �ص ��ارت �شب ��ه

بوتني :املخاطر م�ستمرة يف العراق ولبنان و�أفغان�ستان

مت�أثرة بت�صاعد معدل الإ�صابات عالم ًيا

 بغداد /المدى
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على حياتهم".
وج ��ددت ال ��وزارة تو�صياته ��ا ال ��ى جمي ��ع
المواطنين ب�أن "الوباء م�ستمر باالنت�شار في
بلدنا ودول الجوار والمواقف اليومية لن�سب
اال�صاب ��ة واعداد الوفي ��ات والحاالت الحرجة
�شاهد عل ��ى ذلك ب�سب ��ب اال�ستهان ��ة والتهاون
باالجراءات الوقائية".
و�أ�ش ��ارت �إلى �أن "كل المعطيات العلمية تنبئ
بزي ��ادة كبيرة ف ��ي اال�صابات خ�ل�ال اال�سابيع
القادم ��ة نتيج ��ة النخفا� ��ض درج ��ات الحرارة
وهذا م ��ن �ش�أنه ان ي�ؤدي الى زي ��ادة الوفيات
ال �سام ��ح الله ،ولذا نهي ��ب بجميع المواطنين
االلتزام باالجراءات الوقائية وخا�صة ارتداء
الكمام ��ة وتجن ��ب التجمع ��ات الب�شري ��ة ق ��در
الإمكان وااللتزام بالتباعد االجتماعي وغ�سل
وتعقيم االيدي با�ستمرار".
وتابعت ال�صحة� ،أنها وجه ��ت فرقها ال�صحية

الرقابي ��ة بـ"تكثي ��ف زياراته ��ا التفتي�شية على
المطاع ��م والمقاهي والم ��والت وكل المرافق
الت ��ي ت�شه ��د تجمع ��ات ب�شري ��ة وتقيي ��م مدى
التزامهم بتطبيق االجراءات الوقائية وتنفيذ
الغل ��ق الفوري لأي مرف ��ق يخالف االجراءات
الوقائية تنفيذا للم ��ادة  46من قانون ال�صحة
العامة  89ل�سنة  1981التي تخول الوزير او
من يخول ��ه باتخ ��اذ االج ��راءات الكفيلة لمنع
انت�شار الوباء ومنها غلق المحالت والمقاهي
والمطاعم وغيرها".
و�أك ��دت� ،أن "الف ��رق ال�صحي ��ة ف ��ي بغ ��داد
والمحافظ ��ات �ستقوم بعملي ��ات وا�سعة ب�أخذ
الم�سح ��ات م ��ن المواطني ��ن وال�سيم ��ا ف ��ي
المناط ��ق ذات مع ��دالت اال�صاب ��ة العالي ��ة"،
داعي ��ة المواطني ��ن �إل ��ى "التعاون م ��ع الفرق
ال�صحي ��ة الت ��ي تعمل عل ��ى خدمته ��م و�ضمان
�صحتهم".

و�شم ��ايل �إفريقي ��ا ،وا�ستم ��رار املواجهات
امل�سلحة يف ليبيا واليم ��ن .وال يزال هناك
الكث�ي�ر الذي يتعني القي ��ام به للتو�صل �إىل
ت�سوي ��ة �سيا�سية يف �سوريا" .و�أكد بوتني
على �أن الإرهاب الدويل وتهريب املخدرات
م ��ا زاال ي�شكالن تهديدا خط�ي�را ،كما �أ�شار
�إىل �أن حج ��م اجلرائ ��م الإلكرتونية قد زاد
ب�شكل ملحوظ.

ُ
ي�ساعـدنا
جــم اخلـليـلـي
عـلى فهـم العـالـم
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اليوم ..افتتاح منفذ عرعر
بعد �إغالق لثالثة عقود
 بغداد /المدى
�أك ��د رئي� ��س هيئ ��ة المناف ��ذ
الحدودية عمر الوائلي� ،أن منفذ
عرعر الح ��دودي �سيفتتح الي ��وم الأربعاء،
و�ستدخ ��ل  15حافل ��ة �سعودي ��ة محمل ��ة
بالم�ساعدات الطبية �إلى العراق.
وقال الوائلي ف ��ي ت�صريح �صحفي ،تابعته
(الم ��دى) �إن "افتت ��اح منفذ عرع ��ر العراقي
م ��ع منف ��ذ جديدة ال�سع ��ودي الب ��ري اليوم
الأربع ��اء ،و�سيعتبر من الخط ��وات المهمة
في عمل المنافذ الحدودية ،لأن منفذ جديدة
عرع ��ر بوابة رئي�سة مهمة ل ��دول الخليج".
و�أ�ضاف" :نح ��ن متحم�سون لهذا االفتتاح،
ون�أم ��ل ف ��ي ق ��ادم الأي ��ام �أن نفت ��ح المنف ��ذ
الآخ ��ر الجميمة قرب رفحاء ،لم ��ا للب�ضائع
ال�سعودي ��ة م ��ن �أهمي ��ة كبي ��رة للم�ستهل ��ك
العراق ��ي ،و�سنك ��ون عل ��ى ا�ستع ��داد كامل
للتعاون م ��ع الجانب ال�سع ��ودي في عملية
اال�ستيراد والت�صدير".

و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن " 15حافل ��ة محمل ��ة
بالم�ساع ��دات الطبي ��ة والأدوي ��ة �ستدخ ��ل
الع ��راق مه ��داة م ��ن المملك ��ة لل�شع ��ب
العراق ��ي" ،م�ضي ًفا" :خ�ل�ال الأيام المقبلة،
�سيك ��ون م�ست ��وى التب ��ادل التج ��اري على
الم�ست ��وى ال ��ذي يخ ��دم م�صلح ��ة البلدين
ال�شقيقي ��ن" .و�أو�ض ��ح� ،أن "�ساحة التبادل
التج ��اري ف ��ي الجان ��ب العراقي ف ��ي طور
الإنج ��از ،وف ��ي البداي ��ة �سيك ��ون التب ��ادل
داخ ��ل المنف ��ذ مع جاهزي ��ة �ساح ��ة التبادل
التج ��اري من جان ��ب المملك ��ة� ،إ�ضافة �إلى
�أن المنف ��ذ العراق ��ي جاه ��ز بن�سب ��ة %100
بع ��د التح�سي ��ن والإن�ش ��اءات بتكلف ��ة م ��ن
المملك ��ة" .ولفت �إل ��ى �أن "الطريق الدولي
م�ؤمن من كافة قيادات العمليات الم�شتركة،
و�سي�شهد االفتتاح الأربع ��اء ممثلاً برئي�س
الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي ،وعدد
من م�س�ؤولي المنافذ الحدودية ،ومحافظي
الأنبار ،وكربالء ،لي�ؤكد االفتتاح �أن للعراق
والمملكة عالقات تاريخية را�سخة".
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اجتماع الرئا�سات طرح فكرة ت�أجيل موعد االنتخابات المبكرة

تـعديــالت حكوميـة على قانــون االنتخابــات تلغــي حـق االقتــراع
فـي اخلارج وفـي امل�ست�شفيات وال�سجون

 ب���غ���داد ون���ي���ن���وى ت�����س��ج��ل ن�����س � ًب��ا م��ت��دن��ي��ة ف���ي ت��ح��دي��ث ���س��ج��ل ال��ن��اخ��ب��ي��ن

 بغداد /محمد �صباح
�ص ��حيح �أن مجل� ��س الن ��واب قد �أق ��ر قانون
االنتخابات البرلمانية المبكرة ،و�أن رئا�سة
الجمهوري ��ة �ص ��ادقت عل ��ى القان ��ون ..لكن
التعدي�ل�ات على القان ��ون لم تنت ��ه .فالجدل
م ��ا ي ��زال م�س ��تمرا ح ��ول بع�ض التفا�ص ��يل
المتعلقة باالقتراع.
م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون
االنتخاب ��ات ح�س ��ين الهن ��داوي ،ك�ش ��ف
لـ(الم ��دى) ع ��زم الحكومة �إر�س ��ال تعديالت
على قانون االنتخاب ��ات البرلمانية المبكرة
الى مجل�س النواب الأ�سبوع المقبل.

اً
تعديل حكوميًا
15
ولفت الى �أن عدد مقترحات التعديل حوالي
 15مقترح ��ا ،ته ��دف الحكوم ��ة م ��ن خاللها
�إل ��ى تخفي� ��ض الأم ��وال الالزم ��ة لإج ��راء
االنتخاب ��ات ،والت ��ي تق ��در بنح ��و ()300
مليون دوالر ،طالبت بها المفو�ض ��ية لتوفير
م�س ��تلزمات العملي ��ة االنتخابي ��ة .وتقترح
الحكومة ،بح�سب الهنداوي� ،إلغاء االقتراع
ف ��ي الم�ست�ش ��فيات وال�س ��جون ،وربم ��ا
االقت ��راع ف ��ي خ ��ارج الع ��راق كذل ��ك ،وذلك
لتخفي�ض المبالغ المخ�ص�ص ��ة لالنتخابات،
كون م�ستلزمات الت�صويت في الم�ست�شفيات
وال�سجون وفي الخارج تكون مكلفة جدًا.
وتاب ��ع الهن ��داوي حديثه قائ�ًل�اً � :إن من بين
المقترح ��ات الت ��ي تقدمه ��ا الحكوم ��ة ،ه ��و
الغ ��اء فك ��رة تعيين ك ��وادر في المفو�ض ��ية،
واالعتم ��اد عل ��ى التدري�س ��يين والموظفين
ومنحه ��م كت ��ب �ش ��كر بع ��د االنته ��اء م ��ن
االقت ��راع ،م�ش ��يرا �إل ��ى �أن تل ��ك الإجراءات
�ستوفر لنا بع�ض الأموال.
و�أو�ض ��ح �أن التعدي�ل�ات الحكومي ��ة عل ��ى
قان ��ون االنتخاب ��ات تنق�س ��م �إل ��ى ق�س ��مين،
الأول يرك ��ز عل ��ى �ض ��غط النفق ��ات الت ��ي
ي�س ��تلزمها �إجراء االقت ��راع ،والنوع الثاني
يركز على �ض ��مان نزاه ��ة االنتخابات ومنع
الخروق ومحاوالت التزوير.
وكانت الرئا�سات الثالث بحثت في اجتماع
لها يوم �أم�س الأول ،بح�ضور رئي�س ال�سلطة
الق�ض ��ائية و�أع�ض ��اء مفو�ض ��ية االنتخابات
وممثل ��ة الأم ��م المتحدة المل ��ف االنتخابي.
وج ��رى خالل االجتماع الت�أكي ��د على �أهمية
زيادة ن�سبة الت�س ��جيل البايومتري وو�ضع
الآلي ��ات الت ��ي ت�س ��اعد في عملية الت�س ��جيل

لغر�ض اعتماد البطاقة البايومترية ح�ص� � ًرا
في االنتخابات القادمة.

م�شكالت تواجه المفو�ضية
هذا وان�ض ��مت الرئا�س ��ات الثالث �إلى فريق
الداعمين �إلى ت�أجيل االنتخابات البرلمانية
المبك ��رة والمق ��رر �إجرا�ؤه ��ا في ال�س ��اد�س
م ��ن �ش ��هر حزي ��ران المقب ��ل� ،إذ ناق�ش ��ت في
اجتماعه ��ا الأخي ��ر �إمكاني ��ة �إرج ��اء موع ��د
االقتراع �إلى ما بعد الموعد المقرر ب�شهرين
�أو �أربعة �أ�ش ��هر ،وذلك بعدما ا�س ��تمعت �إلى
�ش ��رح قدمت ��ه مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ع ��ن
الم�شكالت التي تواجهها.
وبح�س ��ب الت�س ��ريبات التي ح�ص ��لت عليها
(المدى) م ��ن كوالي� ��س اجتماع الرئا�س ��ات
�أن المجتمعين تطرقوا �إلى الم�ش ��اكل الفنية
الت ��ي تعرق ��ل �إجراء االقت ��راع ف ��ي توقيته
المحدد ،من بينها كثرة الدوائر االنتخابية،
و�ص ��عوبة توزي ��ع البطاق ��ة البايومتري ��ة،
وعدم تمكن الحكومة من توفير الأموال.

وتما�ش ��يا م ��ع تل ��ك الم�ش ��كالت الفني ��ة ف�إن
المراكز االنتخابية في عموم المحافظات لم
تتمكن م ��ن توزيع بطاق ��ات البايومترية اال
على  12مليون ون�ص ��ف المليون ناخب من
�أ�صل اكثر من  26مليون يحق لهم الم�شاركة
في االنتخابات المقبلة.
وواف ��ق مجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى �ص ��رف
الدفع ��ة الأول ��ى م ��ن المخ�ص�ص ��ات المالي ��ة
الت ��ي طالب ��ت به ��ا مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
بع ��د جدول ��ة كل الم�س ��تلزمات اللوج�س ��تية
الت ��ي تحتاجه ��ا عملي ��ة االقت ��راع ،بح�س ��ب
ح�س ��ين الهنداوي م�ست�ش ��ار رئي�س مجل�س
الوزراء لل�ش� ��ؤون االنتخابي ��ة ،م�ؤكدا على
�أن "مواعي ��د االنتخاب ��ات المبك ��رة قائم ��ة
مبدئيا" .و�ص ��ادق رئي�س الجمهورية برهم
�صالح ،في الخام�س من �شهر ت�شرين الثاني
الج ��اري عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات ،م�ؤكدًا
عل ��ى �ض ��رورة تحقي ��ق متطلب ��ات �إج ��راء
االنتخاب ��ات المبك ��رة عل ��ى �أ�س ���س النزاهة
والعدالة في مختلف مراحلها.

الموعد ثابت ..ولكن!
وب�ش� ��أن الحدي ��ث ع ��ن �إمكاني ��ة �إرج ��اء
االنتخابات المبكرة �إلى موعد جديد ،يجيب
ح�س ��ين الهنداوي قائ ًال :موع ��د االنتخابات
المبكرة ثابت من حيث المبد�أ ،لكن في حال
وجود ظ ��روف طارئ ��ة �أو م�ش ��كلة جدية �أو
كبيرة ف�إن الت�أجيل يكون ممك ًنا ،م�شددا على
�أن الحي ��اة �أهم م ��ن كل االنتخابات ،واالهم
من اجراء االنتخابات هو �ضمان نزاهتها.
وف ��ي �أواخ ��ر �ش ��هر تم ��وز الما�ض ��ي ،ح� �دّد
رئي�س مجل�س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
موعد االنتخابات الت�شريعية المبكرة في 6
حزيران من العام المقبل ا�س ��تجابة لمطالب
الح ��ركات االحتجاجي ��ة الت ��ي عم ��ت م ��دن
ومحافظات الو�سط والجنوب.
و�أنجزت المرحلة الأولى من التح�ض ��يرات
القائم ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات المبك ��رة
با�س ��تكمال م�ش ��روع قان ��ون االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة ون�ش ��ره ف ��ي جري ��دة الوقائ ��ع

العراقي ��ة لكن هن ��اك مراحل عدي ��دة يتطلب
�إكماله ��ا ف ��ي مواعي ��د مح ��ددة منه ��ا توزيع
بطاقة البايومترية.
حي ��ث �س ��جلت العا�ص ��مة بغ ��داد ومحافظة
نينوى م�س ��تويات متدنية من قبل الناخبين
ف ��ي االقبال عل ��ى مراكز االقتراع للح�ص ��ول
عل ��ى البطاق ��ات البايومتري ��ة مقارن ��ة
بالمحافظ ��ات الأخ ��رى ،طبق ��ا للم�ست�ش ��ار
الحكوم ��ي ،ال ��ذي بي ��ن �أن ن�س ��بة توزي ��ع
البطاق ��ات في هاتي ��ن المحافظتي ��ن اقل من
 ،%50ف ��ي حين تجاوزت باق ��ي المحافظات
الـ.%75
وي�ض ��يف الهنداوي �أن "هناك ثالثة مواليد
جدي ��دة �ست�ض ��اف �إلى االنتخاب ��ات المقبلة
ه ��ي ( 201و 2002و )2003وعدده ��م
مليونين ون�ص ��ف الملي ��ون" ،الفت ��ا �إلى �أن
عدد الناخبين الذين يحق لهم الم�ش ��اركة في
االنتخاب ��ات المقبلة يزيد ع ��ن ( )26مليون
ناخب من �أ�صل  40مليون ن�سمة عدد �سكان
العراق.

ويلف ��ت �إل ��ى �أن "مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
ا�ص ��درت خالل الفترة الما�ض ��ية نحو ()15
مليون بطاقة بايومترية ،وزعت منها ()12
مليو ًن ��ا ون�ص ��ف المليون عل ��ى الناخبين"،
الفت ��ا �إلى �أن "�أكث ��ر م ��ن (� )500ألف ناخب
قام ��وا بتحدي ��ث �س ��جالتهم خ�ل�ال ال�ش ��هر
الما�ض ��ي" .ويتابع �أن "هن ��اك قرابة ()10
ماليين ناخب في عموم المحافظات والمدن
العراقية لم يحدثوا �س ��جالتهم ولم يقوموا
بمراجعة مراكز االقتراع من اجل الح�صول
على البطاقة البايو مترية" ،م�ش ��ي ًرا �إلى �أن
هناك مفاو�ض ��ات قائمة من قبل المفو�ض ��ية
م ��ع �ش ��ركات للتعاقد معه ��ا لت�س ��ريع وتيرة
من ��ح البطاق ��ات البايومتري ��ة .وا�س ��تنادًا
�إل ��ى مطال ��ب الكت ��ل ال�سيا�س ��ية وتخوفه ��ا
م ��ن التزوي ��ر �ص ��وّ ت مجل�س الن ��واب على
اعتم ��اد البطاق ��ة البايومتري ��ة ،ب� �دلاً م ��ن
�إعطاء الناخب الحق في الت�ص ��ويت ب�إحدى
البطاقتين البايو مترية وااللكترونية �ضمن
قان ��ون االنتخاب ��ات النافذ .هذا الت�ص ��ويت
يفر�ض عل ��ى مجل�س النواب �إج ��راء تعديل
جديد عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات البرلمانية
خ�ل�ال الأي ��ام المقبل ��ة لتتمك ��ن مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات من اال�س ��تمرار بمنح الناخبين
بطاق ��ات بايومتري ��ة بعد �س ��حب البطاقات
االلكترونية.

االقتراع بيد المفو�ضية
م�ص ��در ف ��ي رئا�س ��ة الجمهوري ��ة عل ��ق على
االجتم ��اع قائ�ًل�اً � :إنه ناق�ش موا�ض ��يع عدة،
منه ��ا م ��ا يتعل ��ق بالجوان ��ب الفني ��ة الت ��ي
تحتاجها مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ،و�إمكانية
ت�أجي ��ل االقت ��راع �إلى �أربع ��ة �أ�ش ��هر �أو اقل
م ��ن ذل ��ك .ويبين الم�ص ��در ال ��ذي طلب عدم
ذك ��ر ا�س ��مه لـ(الم ��دى) �أن "هن ��اك الكثي ��ر
م ��ن الم�ش ��كالت الفني ��ة التي تعرق ��ل �إجراء
االنتخاب ��ات البرلمانية المبكرة في موعدها
المح ��دد ،منه ��ا تع ��دد الدوائ ��ر االنتخابية،
واعتماد البطاقة البايومترية وكذلك توفير
الأم ��وال الالزم ��ة" ،مبين ��ا �أن الرئا�س ��ات
تركت القرار ب�ش� ��أن موع ��د االنتخابات ،بيد
المفو�ضية وقدرتها على انجاز كل الجوانب
الفنية المتعلقة باالقتراع.
ويتوق ��ع الم�ص ��در �أن "ت�ؤج ��ل االنتخابات
البرلماني ��ة المق ��رر اجرا�ؤه ��ا ف ��ي حزيران
المقبل� ،إلى ما بعد هذا الموعد ب�ش ��هرين �أو
�أربعة ا�شهر" ،معتقدا ب�أن "الظروف الحالية

مواطن يديل ب�صوته خالل االنتخابات ال�سابقة  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

بغداد و�أربيل تتقفان على
قائممقام �سنجار بح�ضور
الأمم املتحدة
 بغداد /المدى
اك ��د م�ست�ش ��ار الأم ��ن القوم ��ي قا�س ��م الأعرج ��ي ووزي ��ر داخلي ��ة �إقليم
كرد�ستان ريبر �أحمد� ،ضرورة تطبيق اتفاق �سنجار و�إخراج الم�سلحين
من الق�ضاء.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اجتم ��اع م�ش ��ترك بي ��ن م�س� ��ؤولي الإقلي ��م والحكومة
االتحادية ،حول تطبيق اتفاق �س ��نجار بح�ض ��ور ممثلة الأمم المتحدة،
جينين بال�سخارت.
وق ��ال الأعرج ��ي خ�ل�ال م�ؤتم ��ر �ص ��حفي بع ��د االجتم ��اع" :اجتماعاتنا
متوا�ص ��لة مع �أربيل لحل جميع الم�ش ��اكل ال�سابقة" ،م�ضيفا �أن "اللجنة
العليا قامت بخطوات هامة لتح�سين الأو�ضاع في المناطق المحررة من
تنظيم داع�ش الإرهابي".
و�أ�ض ��اف الأعرجي" :اتفقنا على تن�ص ��يب قائممقام في �س ��نجار و�سيتم
الإع�ل�ان عن �شخ�ص ��ه" ،مبي ًن ��ا �أن "القوات الم�ش ��تركة �س ��تقوم بحماية
المنطقة ولن تكون هناك �أية قوة م�سلحة �أخرى غيرها".
بدوره قال وزير داخلية �إقليم كرد�س ��تان ريبر �أحمد �إن "اتفاق �س ��نجار
�سوف يطبق قريبًا" ،م�ؤكدًا �أن "�إدارة �سنجار �سيتم ت�سليمها لأهلها".
وف ��ي وقت �س ��ابق من يوم ام�س الثالثاء ،و�ص ��ل وفد م ��ن الحكومة �إلى
�أربيل عا�صمة الإقليم ،بهدف بحث �آلية تنفيذ اتفاق �سنجار.
وم ��ن المتوق ��ع �أن يتوجه الوفد ،الي ��وم الأربعاء� ،إلى مدينة المو�ص ��ل،
ولقاء جميع المكونات والأطراف �ضمن حدود محافظة نينوى.
وقبل نحو �ش ��هر� ،أعلن ��ت الحكومة االتحادية في بغ ��داد وحكومة �إقليم
كرد�س ��تان ،تو�ص ��لهما �إلى اتف ��اق حول �إدارة م�ش ��تركة لمدينة �س ��نجار
�شمال غرب المو�صل ،برعاية بعثة الأمم المتحدة.

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

لن تجري في موعدها
من جانبه ،يعتقد ح�س ��ن �شويرد النائب عن
ائت�ل�اف الوطنية �أن ��ه "من ال�ص ��عب �إجراء
االنتخاب ��ات البرلمانية المبكرة في موعدها
المح ��دد ف ��ي حزي ��ران م ��ن الع ��ام المقبل"،
وذل ��ك لأن اعتماد نظام البطاقة البايومترية
بحاجة �إلى وقت لإنجازه وتكاليف �إ�ضافية.
ي�ض ��اف �إلى ذل ��ك عدم انجاز مل ��ف المحكمة
االتحادية التي بقيت معطلة لغاية الآن.
ويقول �ش ��ويرد في ت�ص ��ريح لـ(الم ��دى) �إنه
في حال ت�أجيل االنتخابات �إلى موعد جديد،
ف�أن ��ه ال جدوى م ��ن الحديث ع ��ن انتخابات
مبك ��رة ،كون موعد انتهاء الدور االنتخابية
الحالية يك ��ون في الن�ص ��ف الأول من العام
 ،2022م�س ��تبعدًا �إج ��راء االنتخاب ��ات ف ��ي
�شهر حزيران المقبل.
ويك�ش ��ف �أن "�أكثر من كتل ��ة برلمانية تتهي�أ
لتقدي ��م طعون بقان ��ون الدوائر االنتخابية،
ح ��ال معالج ��ة الخلل ف ��ي ن�ص ��اب المحكمة
االتحادي ��ة" .وكان ع�ض ��و اللجنة القانونية
ف ��ي مجل�س النواب النائب ح�س ��ين العقابي
ق ��د قال ف ��ي ت�ص ��ريح لـ(الم ��دى) اال�س ��بوع
الما�ض ��ي �إن الغاي ��ة م ��ن تعدي ��ل قان ��ون
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة ه ��و معالجة بع�ض
التناق�ض ��ات والتقاطع ��ات الحا�ص ��لة ف ��ي
مواده من بينها ح�ص ��ر الت�صويت بالبطاقة
البايومتري ��ة ،مبين ��ا �أن الكت ��ل كان ��ت ق ��د
جمعت تواقيع في الفترات الما�ضية لتعديل
القان ��ون واعتم ��اد الت�ص ��ويت بالبطاق ��ة
(الذكية) البايومترية.

"االحتادية" تو�ضح قراراتها التف�سريية ب�ش�أن اخت�صا�صات ال�سلطات
 بغداد /المدى

و�أ�ض ��افت المحكم ��ة� ،أن "الق ��رارات
التف�سيرية �ص ��درت وفق المادة (/93
ثانيًا) من الد�س ��تور ،بناء على طلبات
تم تقديمها".
و�أ�ش ��ارت� ،إل ��ى �أن "االح ��كام ج ��اءت
وروحا،
ن�ص ��ا
بما يتفق مع الد�س ��تور ً
ً
ور�س ��مت اخت�صا�ص ��ات ال�س ��لطات
االتحادية المن�صو�ص عليها في المادة
( )47م ��ن الد�س ��تور (الت�ش ��ريعية،
التنفيذي ��ة ،الق�ض ��ائية) ،وتوزي ��ع
ال�ص�ل�احيات بي ��ن مكون ��ات النظ ��ام
االتح ��ادي ،وبينت العديد من الحقوق
والحريات".
ونوه ��ت المحكمة� ،إلى "احكام تخ�ص
�ص�ل�احية رئي� ��س الجمهوري ��ة ف ��ي
ا�ص ��دار العف ��و الخا�ص ،والم�ص ��ادقة
عل ��ى القواني ��ن ،وع ��دد نواب ��ه،
ور�س ��مت ط ��رق م�س ��اءلته ا�س ��تنادًا
لم ��ا ن� ��ص علي ��ه الد�س ��تور ،ومواعي ��د
انتخاب ��ه" .و�ش ��ددت ،عل ��ى "ع ��دم
التميي ��ز بي ��ن العراقيي ��ن ال�س ��اكنين
في داخ ��ل الع ��راق وخارجه بالن�س ��بة
لحق االنتخاب ،وق�ض ��ت بع ��دم جواز
ت�أجي ��ل موع ��د االنتخاب ��ات العام ��ة،
وح ��ددت مفه ��وم ال�س ��نة التقويمي ��ة
ال ��واردة ف ��ي الد�س ��تور ،وبداي ��ة مدة
الدورة االنتخابي ��ة لمجل�س النواب".
و�أ�شارت� ،إلى "تر�سيخ االخت�صا�صات
الت�ش ��ريعية لمجل�س الن ��واب ،ودوره
ف ��ي المعاه ��دات ،واي�ض ��اح ماهي ��ة

�أو�ضحت المحكمة االتحادية
العليا ،يوم �أم�س ،قراراتها
التف�سيرية ب�ش�أن اخت�صا�صات
ال�سلطات في العراق ،م�شيرة
�إلى عدم وجود ن�ص يبيح
انف�صال �أي من مكونات النظام
االتحادي ،م�ؤكدة �إ�صدارها
العديد من االحكام التي
ر�سخت الحريات العامة.
وذكرت المحكمة في بيان
تلقت (المدى) ن�سخة منه،
�أن "مجلد المبادئ الد�ستورية
والقانونية الذي ا�صدرته
المحكمة االتحادية العليا
لقراراتها واحكامها بمنا�سبة
مرور خم�س ع�شرة عا ًما
على ت�أ�سي�سها ك�أول محكمة
د�ستورية ق�ضائية في الدولة
العراقية ،خ�ص�ص بابًا
للقرارات التف�سيرية".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي

ال ت�ساعد على �إجراء االنتخابات في الموعد
المق ��رر" .وترف� ��ض كت ��ل �سيا�س ��ية متنفذة
ف ��ي ال�س ��ر �إج ��راء االنتخاب ��ات البرلماني ��ة
المبك ��رة متحججة بظروف جائحة كورونا
والأزمتي ��ن االقت�ص ��ادية والأمني ��ة وع ��دم
اكتمال ع�ضوية المحكمة االتحادية ،م�شيرة
�إل ��ى �أن تل ��ك الم�ش ��كالت ق ��د تدف ��ع لإكم ��ال
ال ��دورة البرلماني ��ة حت ��ى الع ��ام .2022
وك�ش ��فت (الم ��دى) ف ��ي �ش ��هر �آب الما�ض ��ي
عن اتف ��اق "غير معل ��ن" بين كت ��ل و�أحزاب
�سيا�س ��ية متنفذة ،على تغيي ��ر موعد �إجراء
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة المبك ��رة ،والمقرر
لها في �ش ��هر حزيران  ،2021واقترحت تلك
الأطراف ت�ش ��رين الأول �أو كانون الأول من
العام المقبل كتوقيتات بديلة.

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

الموازن ��ة التكميلي ��ة ،واح ��كام خل ��و
من�ص ��ب رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب".
وتحدثت المحكمة ،عن "مبادئ عززت
االخت�صا�ص ��ات الرقابي ��ة لمجل� ��س
النواب ،ور�س ��مت �آليات اال�س ��تجواب
بداي ��ة م ��ن طل ��ب تقديمه و�ص� �ولاً �إلى
الق ��رار ال�ص ��ادر ب�ش� ��أنه ،وق�ض ��ت ب�أن
الطعن في اال�س ��تجواب لي�س �سب ًبا في
تعطيله".
و�أو�ضحت المحكمة االتحادية العليا،
�أن "رقاب ��ة مجل� ��س الن ��واب ت�ش ��مل
جمي ��ع اع�ض ��اء ال�س ��لطة التنفيذي ��ة،
وبينت كيفية التعامل مع مقعد النائب
ال�ش ��اغر ،واالجابة على امكانية تقليل
اع�ض ��اء المجل� ��س م ��ن خ�ل�ال تعدي ��ل
الد�س ��تور ،وف ًق ��ا للآليات الد�س ��تورية
المن�صو�ص عليها".
واف ��ادت ،ب ��ان "المحكم ��ة االتحادي ��ة
العلي ��ا ر�س ��مت الآلي ��ات الد�س ��تورية
ع ��ن كيفي ��ة ت�ش ��كيل مجل� ��س االتحاد،
المك ��ون الثان ��ي لل�س ��لطة الت�ش ��ريعية
المن�صو�ص عليه في المادتين ( )48و
( )65من الد�ستور".
ونبه ��ت �إلى تف�س ��يرها "الم ��ادة (/76
�أولاً ) م ��ن الد�س ��تور المتعلق ��ة بالكتلة
النيابي ��ة الأكث ��ر عددًا المكلف ��ة بتقديم
مر�شح لرئا�سة مجل�س الوزراء".
و�أك ��دت المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا،
�أن "قراراته ��ا التف�س ��يرية ج ��اءت على
اخت�صا�ص ��ات رئي�س مجل� ��س الوزراء

في اقتراح وتعيين ا�صحاب الدرجات
الخا�صة ،وفي اختيار اع�ضاء وزارته،
و�إمكاني ��ة تعيي ��ن البع� ��ض منه ��م
بالوكالة ،وطرق اقالتهم".
و�أ�ضافت� ،أن "المحكمة حفظت تمثيل
المكونات في مجل�س النواب ،وع ّرفت
مفه ��وم الكثافة ال�س ��كانية ،و�أ�ص ��درت
احكام ��ا تف�س ��يرية �أخ ��رى تخ� ��ص
الحريات العامة الواردة في الد�ستور.
وا�س ��تطردت المحكم ��ة� ،أن "المحكمة
عرف ��ت مفهوم النظ ��ام الع ��ام والآداب
العام ��ة الورادي ��ن ف ��ي الد�س ��تور،
والت�أكيد عل ��ى �أن الحظر الذي جاء به
الد�ستور بعدم اجراء التغيير ال�سكاني
ه ��و مطلق ويه ��دف �إلى الحف ��اظ على
الهوية ال�س ��كانية بمناطقها الجغرافية
واالثني ��ة والديني ��ة ،وع ��ززت حري ��ة
التنق ��ل وال�س ��فر داخ ��ل الع ��راق
وخارجه".
وتابعت �أن "المحكمة ر�س ��مت ارتباط
الهيئ ��ات الم�س ��تقلة وف ًق ��ا لم ��ا ج ��اء
ب�أحكام الد�س ��تور ،و�آليات ا�ستجواب
واقالة م�س�ؤوليها".
و�أو�ضحت المحكمة "النطاق الزماني
لتطبي ��ق الم ��ادة ( )140من الد�س ��تور
المتعلق ��ة بالمناطق المتن ��ازع عليها"،
وذهب ��ت �إل ��ى �أن "االح�ص ��اء ال ��ذي
ت�ضمنته تلك المادة يختلف عن التعداد
العام لل�سكان".
و�ش ��ددت ،عل ��ى "ع ��دم وج ��ود ن� ��ص

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017
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يجيز انف�ص ��ال �أي من مكونات النظام
االتحادي :وهي العا�ص ��مة ،واالقاليم،
والمحافظ ��ات الالمركزي ��ة واالدارات
المحلية".
و�أ�ش ��ارت� ،إل ��ى كيفي ��ة "�إق ��رار قانون
المحكم ��ة االتحادية العليا والن�ص ��اب
الالزم تواف ��ره في الت�ص ��ويت ،مبينة
�أن "االح ��كام والق ��رارات ال�ص ��ادرة
عنه ��ا تعد ناف ��ذة من تاريخ �ص ��دورها
ما لم ين�ص ف ��ي الحكم على موعد �آخر
لنفاذه".
وح�ص ��رت الق ��رارات التف�س ��يرية
للمحكمة االتحادية العليا "�صالحيات
التحقي ��ق والتوقي ��ف والمحاكم ��ة
بالق�ض ��اء" ،حيث ذهبت �إلى �أن "�إيراد
كل ن� ��ص يخال ��ف ذل ��ك يع ��د باط�ًلً"،
ونوهت �إلى �أن "الد�ستور حظر ان�شاء
المحاكم اال�ستثنائية".
وم�ض ��ت المحكم ��ة االتحادي ��ة
العلي ��ا� ،إل ��ى �أن "جمي ��ع تل ��ك المبادئ
التف�س ��يرية ،واالحكام االخرى �شكلت
ً
حافظ ��ا
بمجمله ��ا مرج ًع ��ا �ش ��رعيًا
للنظام الد�س ��توري في العراق ،والتي
�أ�سهمت بدورها في تعزيز مبد�أ �سيادة
القانون".
وكان ��ت المحكمة االتحادي ��ة العليا قد
�أ�ص ��درت بتاري ��خ ()2020 /11 /8
خا�ص ��ا بالأح ��كام والق ��رارات
مجل� �دًا ً
التي ا�صدرتها خالل االعوام (-2005
.)2020
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سياسة

مقرتح لتوطني �سكان جرف ال�صخر يف الأنبار ل�صعوبة �إعادتهم ملناطقهم
تقت��رح جهة �سيا�سية نق��ل اكثر من  100الف فرد من جنوب بغداد الى االنبار ب�سب��ب "ا�ستحالة" حل عقدة ناحية جرف ال�صخر
الم�ستم��رة من��ذ � 6سن��وات .وتتحكم ف�صائل م�سلح��ة بالجرف منذ تحريره م��ن �سيطرة داع�ش في ع��ام  ،2014وتمنع عودة �آالف
العوائل التي هجرت البلدة منذ ظهور التنظيم .ويقول ر�شيد العزاوي ،وهو االمين العام للحزب اال�سالمي لـ(المدى) ان "الحكومة
الثالثة منذ التحرير تبلغنا ب�أن الوقت غير منا�سب لبحث ق�ضية جرف ال�صخر".
 بغداد /تميم الح�سن
واثي ��رت ق�ض ��ية الج ��رف� ،ش ��مال باب ��ل،
الذي تحول ا�س ��مه الى جرف الن�صر عقب
التحري ��ر ،ف ��ي حكومت ��ي العب ��ادي وعبد
المهدي ال�س ��ابقتين ،واخي ��را في حكومة
م�صطفى الكاظمي الحالية.
وي�ض ��يف العزاوي وهو نائ ��ب عن بابل:
"تحتاج المرجعيات والف�صائل الم�سلحة
والحكوم ��ة واالح ��زاب والمحافظ ��ات
المج ��اورة ان تتف ��ق لعودة ال�س ��كان ،لكن
هذا لم يحدث حتى االن".
ويح ��اذي الج ��رف م ��دن باب ��ل ،كرب�ل�اء،
النجف ،واالنبار ،حيث تطلب المحافظات
الثالث ��ة االول ��ى "تعه ��دات" بع ��دم ع ��ودة
العنف م ��رة اخرى في حال �أعيد ال�س ��كان
الى البلدة.
وف ��ر نح ��و  130ال ��ف ن�س ��مة م ��ن �س ��كان
الجرف ،فيما البع�ض ي�س ��كن على م�س ��افة
اق ��ل م ��ن  100ك ��م ،ف ��ي بل ��دة الم�س ��يب
القريبة.
وي�ست�ضيف الم�سيب لوحده  -وهو ق�ضاء
تابع لمحافظة بابل 2800 -نازح ،اغلبهم
من �سكان الجرف.
ويتابع النائب عن بابل % 70" :من �سكان
الجرف هم مدققين امني ��ا وغير خطيرين
ويمك ��ن اعادته ��م ،لك ��ن الم�س� ��ألة معق ��دة
للغاية".
و�ش ��هدت الناحي ��ة ذات الطاب ��ع الزراعي،
معارك طاحنة ا�س ��تمرت لعدة �أ�ش ��هر �ض ��د
داع�ش ،كان للح�شد ال�ش ��عبي الثقل االكبر
فيها ،وهو اليزال الم�سيطر على االر�ض.
و�أعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ال�س ��ابق حي ��در
العب ��ادي ،في ت�ش ��رين االول ع ��ام ،2014
تحري ��ر المدينة التي تق ��ع على بعد  60كم
من جنوب غرب بغداد.

يح�ص ��ل على جواب على �س� ��ؤاله :لماذا ال
يعود �سكان الجرف؟".

المغادرة �إلى الأنبار
ويقت ��رح الع ��زاوي ال ��ذي يق ��ول بان ��ه لم
يدخل البلدة منذ تحريرها ،ان "توزع 10
ال ��ى  15دونم الى كل �ش ��خ�ص من �س ��كان
الج ��رف ف ��ي االنبار ،الن عودتهم �ص ��ارت
�شبه م�ستحيلة".
ويمتل ��ك اغلب ال�س ��كان ارا�ض ��ي (طابو)،
فيما الآخرين لديهم عقود زراعية.
وينف ��ي النائب وجود نوايا لإجراء تغيير
�سكاني (ديموغرافي) هناك.

وي�ض ��يف الع ��زاوي" :كانت هن ��اك بع�ض
المخ ��اوف لكنن ��ا اخذنا تعه ��دات من عدة
جه ��ات بمنع احداث اي تغيي ��ر في طبيعة
ال�سكان".
وت ��دور روايات عديدة عم ��ا يجري داخل
الجرف مثل وجود �س ��جون �س ��رية تابعة
لف�صائل م�سلحة وم�شاريع ا�ستثمارية.
لك ��ن الع ��زاوي يق ��ول ان "البل ��دة فارغ ��ة
ولذل ��ك تطل ��ق حوله ��ا ال�ش ��ائعات .وربما
تكون �صحيحة او غير حقيقية".

�سكان جرف ال�صخر اثناء خروجهم من املدينة عام  ..2014ار�شيف
وكان النائب ال�س ��ابق في كتلة اياد عالوي لدينا ،اذهب الى بيروت والتقي مع محمد
(الوطني ��ة) عب ��د الكري ��م عبط ��ان ،ق ��ال كوثراني".
لـ(المدى) ان "الف�ص ��ائل الم�سلحة لم تعط وكوثران ��ي ه ��و قي ��ادي ف ��ي ح ��زب الل ��ه
�سببا وا�ض ��حا لمنع عودة النازحين ،لكن اللبناني ،وت�ش ��ير بع�ض الت�س ��ريبات الى
�ش ��يخ ع�ش ��يرة الجنابيي ��ن -وه ��م اغلبية انه ي�أتي الى بغداد ب�ش ��كل متكرر� ،آخرها
�س ��كان الج ��رف -ق ��رر الذهاب ال ��ى ايران كان ف ��ي ني�س ��ان الما�ض ��ي ،قب ��ل اي ��ام من
�سعيا لحل الم�شكلة".
تكليف م�صطفى الكاظمي.
وي�ض ��يف عبطان ،ان عدن ��ان الجنابي هو واو�ضح النائب ال�سابق" :في لبنان اي�ضا
�ش ��يخ غالبي ��ة �س ��كان الجرف "ذه ��ب الى لم يجد �ش ��يخ الجنابيين الحل ،واكت�ش ��ف
طه ��ران ،وهن ��اك قالوا ل ��ه ان الح ��ل لي�س ان االم ��ر اكب ��ر م ��ن ذل ��ك ،وع ��اد دون ان

الكرد ال يرون حلاً للأزمة في ت�سليم �إيرادات نفطهم �إلى الحكومة االتحادية

 بغداد /المدى

الوفد الكردي في بغداد قريبًا
وقال المتحدث با�سم حكومة �إقليم كرد�ستان
جوتيار عادل� ،أم�س الثالثاء� ،إن وفدا كرديا
�س ��يزور العا�ص ��مة بغ ��داد قريب ��ا ،فيم ��ا �أكد
م�ص ��در موثوق لـ(المدى) �أن الوفد �سيكون
في بغداد منت�صف الأ�سبوع المقبل.
وذك ��ر ع ��ادل ف ��ي ت�ص ��ريحات �ص ��حفية �أن
"الوف ��د الكردي الذي �س ��يزور بغداد ،يريد
تقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر والتو�ص ��ل التفاق
�ش ��امل يخ�ص م ��ا تبقى من الأ�ش ��هر الحالية
لع ��ام  2020و�س ��نة  ."2021و�أ�ض ��اف� ،أن
"الوفد �سيجهز كافة الوثائق والأرقام حول
�ص ��ادرات الإقليم النفطية و�إيرادات المنافذ
الحدودية و�أعداد الموظفين و�سيتم عر�ضها
عل ��ى الحكوم ��ة االتحادي ��ة ،ونح ��ن ننتظر
قرا ًرا من الحكومة ب�إر�سال مبلغ  320مليار
دين ��ار و�إكم ��ال االتف ��اق القانون ��ي المب ��رم
معها حتى نهاية الع ��ام الحالي ،لأن االتفاق

 ترجمة /حامد احمد

مق ��ر ف ��ي قان ��ون موازن ��ة  ."2019و�أ�ش ��ار
�إل ��ى �أن "هذه الزيارة ،ا�س ��تكماال لل�ش ��فافية
التي تتعام ��ل بها حكوم ��ة الإقليم في جميع
حواراتها م ��ع بغداد ،ونحن على ا�س ��تعداد
لت�س ��ليم الإيرادات وفقا لالتفاقية المقبلة".
وقال ع�ض ��و المالية النيابية� ،أحمد ال�صفار
في حديث متلفز في وقت �سابق �إن "اتفاقية
 2019التي وقعتها الحكومة ال�س ��ابقة ،كان
يفتر�ض �أن يُعاد تنفيذها في العام الجاري،
لكن ع ��دم �إق ��رار موازن ��ة  ،2020حال دون
ذلك" ،مبينا� ،أن "االتفاق بين بغداد و�أربيل
لم يتغير".
الم�شكالت لن تحل بت�سليم
الإيرادات
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ي ��رى الم�ست�ش ��ار الأعلى
لرئي� ��س �إقلي ��م كرد�س ��تان دل�ش ��اد �ش ��هاب،
�إن الأزم ��ة م ��ع بغداد ل ��ن تحل حت ��ى اذا تم
ت�س ��ليمها واردات النف ��ط .وقال �ش ��هاب في
مقابل ��ة متلفزة تابعتها (المدى) انه "�ض ��من
�إحدى جل�س ��ات الحوار م ��ع بغداد االخيرة،
�س� ��أل اح ��د المفاو�ض ��ين م ��ن وف ��د �إقلي ��م
كرد�س ��تان ،م ��ا �إذا كان ت�س ��ليم نف ��ط الإقليم
كام�ًل�اً لبغ ��داد ،دون اعطائ ��ه م�س ��تحقاته
المالي ��ة �س ��يحل م�ش ��كالت الع ��راق ،ف�أجاب
ب�ل�ا ..الن �إي ��رادات الإقلي ��م ونف ��ط الإقلي ��م
يعادل  %9من �إيرادات العراق".
وتاب ��ع� ،أن "ر�س ��الة رئي�س �إقليم كرد�س ��تان

و�صلت لمراكز القرار والأطراف ال�سيا�سية
ف ��ي الع ��راق ،كم ��ا و�ص ��لت �إل ��ى المجتم ��ع
الدولي والأمم المتحدة � ً
أي�ضا".
وكان رئي� ��س �إقلي ��م كرد�س ��تان نيجيرف ��ان
بارزان ��ي ،وجّ ��ه خ�ل�ال الم�ؤتمر ال�ص ��حفي
ال ��ذي �أعقب اجتم ��اع الرئا�س ��ات الثالث في
�إقلي ��م كرد�س ��تان� ،أم�س الأحد ( 15ت�ش ��رين
الثان ��ي  ،)2020ر�س ��الة �إقلي ��م كرد�س ��تان
�إل ��ى الق ��وى ال�سيا�س ��ية ف ��ي الع ��راق ،وقال
�إن "�إقلي ��م كرد�س ��تان �أوف ��ى ب ��كل التزاماته
�ض ��من االتفاق المبرم مع بغ ��داد ،و�إن �إقليم
كرد�س ��تان م�س ��تعد لالتف ��اق م ��ع الحكوم ��ة
العراقية على كل المح ��اور" ،مبي ًنا �أنه "�إذا
كان اله ��دف ه ��و ا�س ��تقرار �أو�ض ��اع العراق
فالح ��ل ه ��و االتف ��اق ،وعلى الأم ��م المتحدة
ممار�س ��ة دوره ��ا ف ��ي �إيج ��اد حل للم�س ��ائل
وللم�شاكل بين �أربيل وبغداد".
وح ��ول التوا�ص ��ل م ��ع الأمم المتح ��دة ،اكد
�ش ��هاب "كن ��ا وما ن ��زال في م ��كان االجتماع
الرئا�س ��ي ،حين جرى جزء من االت�صاالت،
وت ��م �إي�ض ��اح بع� ��ض الحقائق الت ��ي حدثت
بين بغداد و�أربيل والتي لم يكن ال�شعب وال
المجتمع الدولي على علم بها بعد".
و�ش ��دد �أن ��ه "م ��ن غي ��ر الجائ ��ز �أن يك ��ون
المواطن ��ون ف ��ي �إقلي ��م كرد�س ��تان بمرم ��ى
التهديد عند كل م�ش ��كلة �سيا�س ��ية طارئة في
بغداد ،بقطع م�ستحقاتهم المالية" ،الفتا الى
ان ��ه "ال يجوز �أن يك ��ون تجويع المواطنين

بانتظار موافقة الح�شد
في غ�ض ��ون ذلك ،يقول ح�سين عرب ،وهو
ع�ض ��و لجنة المهجري ��ن ف ��ي البرلمان ان
"هناك مفاو�ض ��ات تج ��ري بين الحكومة
والع�ش ��ائر والح�ش ��د بع ��دة مناط ��ق ف ��ي
الع ��راق م ��ن �ض ��منها الج ��رف لع ��ودة
ال�سكان".
وال يع ��رف ع ��رب الى م ��اذا تو�ص ��لت تلك
التفاهم ��ات ،حي ��ث يق ��ول لـ(الم ��دى) انها
"تفاهمات على م�ستويات عالية وال تملك
لجنة الهجرة معلومات كافية".
ويتطلب بح�سب النائب ،لعودة النازحين
الي مكان ،ا�ش ��ارات من القوات االمنية او
الح�ش ��د المكل ��ف بحماية المنطق ��ة هناك،
ب ��ان المدينة جاهزة ال�س ��تقبال ال�س ��كان،
وه ��و مال ��م يح ��دث حت ��ى االن ف ��ي جرف
ال�صخر.

موقع �إخباري� :سكان املناطق املحررة
يرف�ضون عودة عوائل داع�ش
�أو ا�ستئجار منازلهم

ح�صة الإقليم يف موازنة � 2021أبرز ملفات
الوفد الكردي القادم �إىل بغداد
علمت (المدى) من م�صادر
موثوقة �أن وفد حكومة
�إقليم كرد�ستان �سيكون في
بغداد منت�صف الأ�سبوع
المقبل ،و�أن زيارته مرتبطة
بمناق�شة ح�صة الإقليم في
موازنة � ،2021إ�ضافة �إلى ما
�أعلن عن مناق�شة الملفات
العالقة .وتريد بغداد من
�أربيل ت�سليم �إيرادات نفط
الإقليم والمنافذ الحدودية
�إلى الحكومة االتحادية
مقابل �صرف رواتب موظفي
كرد�ستان .لكن الم�س�ؤولين
في �سلطة الإقليم يرون ان
الأزمة مع بغداد لن تحل حتى
�إذا تم ت�سليمها �إيرادات النفط
الكرد�ستاني.

ممنوع الدخول للجرف
وت�ض ��يق ب�ش ��كل كبير الذرائ ��ع التي تمنع
ع ��ودة ال�س ��كان ال ��ى الج ��رف ،خ�صو�ص ��ا
بعد انح�س ��ار تهديد تنظيم داع�ش الذي لم
ينف ��ذ اي هجوم في البلدة منذ عامين على
االقل.
ويقول م�س�ؤول محلي في بابل لـ(المدى):
"الو�ض ��ع �آم ��ن من ��ذ  ،2018واالنباء عن
وجود خروقات في الجرف هي من �ص ��نع
خي ��ال بع� ��ض الف�ص ��ائل لتعط ��ي مبررات
ال�ستمرار �سيطرتها هناك".
وت�سيطر بع�ض ف�ص ��ائل الح�شد ال�شعبي،
وابرزها كتائب حزب الله ،على الم�س ��احة
االكب ��ر ف ��ي ج ��رف ال�ص ��خر و�ص ��وال الى
عامري ��ة الفلوج ��ة ،ال ت�س ��مح بم ��رور اي
جهة .ويقول النائب ر�ش ��يد العزاوي بانه
يملك �ص�ل�احيات دخول الجرف باعتباره
نائب ��ا ،لكن ��ه لم يج ��رب الدخ ��ول "حتى ال
يت�سبب باي ازمة" ،بح�سب و�صفه.
ويلف ��ت الع ��زاوي ال ��ى ان البل ��دة "فارغة
تمام ��ا ولي� ��س فيه ��ا غي ��ر مقرات للح�ش ��د
ال�ش ��عبي" .بالمقابل اكدت وزارة الهجرة
والمهجري ��ن ،ان ق�ض ��ية ع ��ودة النازحين
ال ��ى منطق ��ة "ج ��رف ال�ص ��خر" ،تتعل ��ق
بم�س ��ائل امني ��ة لي�س ��ت م ��ن اخت�ص ��ا�ص
ال ��وزارة .وذك ��ر وكي ��ل ال ��وزارة كري ��م
الن ��وري في لقاء متلفز االثنين ،ان "عودة
النازحي ��ن ال ��ى منازلهم ف ��ي منطقة جرف
ال�ص ��خر ،تتعلق بالتدقيق االمني وامالك
المواطنين هل زراعية ام �س ��ندات ،وهذه
لي�ست من اخت�صا�صنا".
وبي ��ن الن ��وري ،ان "وزي ��رة الهج ��رة
والمهجري ��ن ال تتردد في زيارة اي منطقة
وال ي�ستطيع احد منعها ،لكن هناك ق�ضايا

خارجة عن اخت�صا�صنا".
وا�ض ��اف ان "الق�ض ��ية االمني ��ة وطبيع ��ة
المنطق ��ة ه ��ل ه ��ي متوت ��رة او ب� ��ؤرة
للإرهاب ،لي�س ��ت من �ش�أن وزارة الهجرة،
وال حت ��ى تقدي ��ر الو�ض ��ع االمن ��ي في اي
منطق ��ة ،ه ��و من �ص�ل�احيتنا" ،م�ؤك� �دًا ان
"ال ��وزارة �س ��تكون لها زي ��ارة قريبة الى
منطق ��ة جرف ال�ص ��خر للم�ش ��اركة في حل
االزمة".
واطلقت وزارة الهجرة ،منذ �ش ��هر ت�شرين
االول الما�ض ��ي ،حمل ��ة الغ�ل�اق مخيمات
النازحي ��ن ،فيم ��ا ح ��ذرت جه ��ات حقوقية
ومنظم ��ات ان�س ��انية م ��ن الت�س ��رع به ��ذه
الخطوة خوفا من ح ��دوث عمليات انتقام
�ض ��د بع�ض العائدي ��ن التهامه ��م باالنتماء
الى داع�ش.
واليزال اغلب النازحين من جرف ال�صخر
ي�سكنون في مراكز االيواء ،في اللطيفية،
وعامرية الفلوجة ،ومدن كرد�ستان.

احد حقول النفط يف اقليم كرد�ستان
جزءًا م ��ن عملية تحدث في الع ��راق الجديد
الذي ي�سمى بعراق الديمقراطية".
�أما ب�ش� ��أن جه ��ود حكوم ��ة �إقليم كرد�س ��تان
لحل الم�شكالت مع بغداد� ،أو�ضح �شهاب �أن
"�إقليم كرد�س ��تان م�ستعد لالتفاق ،ولم يكن
يومًا العائق في كل تلك الم�سائل العالقة بين
الطرفين ،ولي�س لديه �أية خطوط حمراء في
�أية م�س�ألة" ،معتبرا �أن "ما حدث في البرلمان
العراقي �ش ��كل �ص ��دم ًة كب ��رى ،حيث لم نكن
ننتظر من �ش ��ركائنا في الحك ��م هذا التعامل
مع مواطن ��ي �إقلي ��م كرد�س ��تان وموظفيه".
ووف ًق ��ا لم�ست�ش ��ار رئي� ��س �إقليم كرد�س ��تان،
كان "خط ��اب نيجيرفان بارزاني �أمام بغداد
ت�أث ًرا طبيعيًا من �أعماق نيجيرفان بارزاني،
مقاب ��ل ذلك الظلم الذي الحق بموظفي �إقليم
كرد�س ��تان" .وكان رئي� ��س �إقليم كرد�س ��تان
نيجيرف ��ان بارزان ��ي ،ق ��ال ف ��ي الم�ؤتم ��ر
ال�ص ��حفي الذي �أعق ��ب اجتماعا للرئا�س ��ات
الثالث في اقليم كرد�ستان� ،إنه "جاء الوقت
الذي على بغداد �أن تغير ا�سلوب تعاملها مع
�إقليم كرد�س ��تان" ،م�ض ��ي ًفا �أن "تعامل بغداد
مع �إقليم كرد�ستان مركزي ولي�س اتحاديًا".
وب�ش� ��أن اق ��رار البرلم ��ان العراق ��ي لقان ��ون
العج ��ز المالي بدون التواف ��ق مع الكرد ،عد
بارزاني ما حدث "عقوبة �ض ��د �س ��كان اقليم
كرد�س ��تان ،والقان ��ون دم ��ر اتفا ًقا لت�ص ��دير
نف ��ط اقلي ��م كرد�س ��تان عب ��ر �ش ��ركة النف ��ط
العراقية �سومو العام المقبل".

ل ��م يكن ام ��ام نادية خال ��د ،الت ��ي واجهته ��ا التهديدات من
منطقتها في ناحية القيارة� ،س ��وى ان تح�شر نف�سها داخل
�شقة �ص ��غيرة مع افراد ا�س ��رتها البالغ عددهم � 16شخ�صا
بعد اقدام ال�س ��لطات عل ��ى غلق مخيمات نازحين �ش ��مالي
البالد .وقالت خالد ،وهي ارملة احد الم�ش ��تبه بهم بتنظيم
داع�ش ،لموقع نا�ش ��يونال االخباري "ال ا�ستطيع الرجوع
لأ�س ��باب امني ��ة ،وال ا�س ��تطيع �أن �أ�ض ��ع �أطفال ��ي وبقي ��ة
افراد ا�س ��رتي في و�ض ��ع امني �ص ��عب مثل ه ��ذا" .وكانت
الحكومة قد با�ش ��رت ال�شهر الما�ضي بحملة لغلق مخيمات
تم ت�ش ��ييدها لإيواء ماليين النازحي ��ن منذ اجتياح تنظيم
داع�ش لمناطق �شمالي وغربي العراق منت�صف عام 2014
 .وانتق ��دت منظمات غير حكومية ه ��ذه الخطوة على انها
متعجل ��ة وحذرت م ��ن انها �س ��تعر�ض عوائ ��ل لمخاطر �أو
م�ص ��اعب متراكم ��ة اخ ��رى متمثلة بتف�ش ��ي وب ��اء كورونا
وحلول ف�صل ال�شتاء .
وا�ستنادا لمنظمة الهجرة الدولية فان اكثر من  3.5مليون
تعر� ��ض للنزوح بعد هجوم تنظيم داع�ش وما تلى ذلك من
معارك �ض ��د التنظي ��م ا�س ��تمرت الكثر من ثالث �س ��نوات.
ووفقا لإح�صاءات المنظمة فان عدد النازحين تقل�ص االن
ال ��ى  1.3ملي ��ون وان الغالبي ��ة منهم قد رجع ��وا بعد طرد
التنظيم من البالد.
النازح ��ة خالد 38 ،عاما �أم لخم�س ��ة اطف ��ال ،كانت من بين
اولئك الذين اختاروا البقاء في مخيم حمام العليل جنوب
المو�ص ��ل .وكان زوجه ��ا قد اختف ��ى خالل المع ��ارك التي
دامت اكثر من ثالث �سنوات لإلحاق الهزيمة بداع�ش.
كانت تتلقى داخل المع�سكر خدمات �صحية وطعام وتعليم
لالطف ��ال �أي�ض ��ا ،ولأجل تلبي ��ة احتياجات اال�س ��رة عملت
كمتطوع ��ة داخ ��ل المخيم مقاب ��ل  250الف دينار �ش ��هريا.
وبينم ��ا بد�أت اخب ��ار ا�س ��تعدادات النازحين للع ��ودة الى
مناطقهم بالظهور الى ال�سطح ،تعهد ق�سم من اهالي مدينة
القيارة باالنتقام من عوائل داع�ش.
وقال ��ت النازح ��ة خال ��د "تلقين ��ا تهدي ��دات عبر في�س ��بوك،
يحذرون ��ا من الع ��ودة لمنطقتنا" ،م�ش ��يرة ال ��ى ان "زعيم
تجمع ع�شائري في البلدة قام بم�صادرة بيتها".
وم�ض ��ت بقوله ��ا "عندم ��ا ابلغون ��ا بالتهدي ��د ،طلب ��ت م ��ن
م�س� ��ؤول البلدي ��ة ان �أ�س ��ترد بيت ��ي فق ��ط لأق ��وم بعر�ض ��ه
للإيج ��ار لك ��ي اتمكن من ت�أجي ��ر بيت في م ��كان �آخر �آمن،
ولكنهم رف�ضوا" ،م�ض ��يفة "بينما اقترب موعد المغادرة"
ا�ضطرت ال�ستعارة مبلغ من المال ال�ستئجار طابق �صغير
ف ��ي بيت داخ ��ل مدينة المو�ص ��ل لإي ��واء عائلته ��ا الكبيرة
"مقابل  125الف دينار �شهريا".

وتلفت خالد "منذ الخمي�س الما�ض ��ي وانا هنا ،لي�س هناك
ماء ا�س ��الة ،والكهرباء ال تتعدى خم�س �س ��اعات باليوم".
وتقول انه ��ا تكافح من اجل العثور عل ��ى عمل الجل اعانة
عائلتها  .المتحدث با�س ��م مفو�ض ��ية الأم ��م المتحدة العليا
لغوث الالجئين ،بابار بالو�ش ،قال �إن "المفو�ض ��ية كانت
تح�ش ��د دعم ��ا ف ��ي محاولة لتخفي ��ف بع�ض عواق ��ب الآثار
ال�سلبية المترتبة على عملية اغالق كثير من المخيمات".
ور�س ��م بالو�ش �صورة قاتمة للو�ض ��ع بقوله" :المعلومات
ال�ص ��ادرة ع ��ن الحكوم ��ة بخ�ص ��و�ص �إغ�ل�اق المخيم ��ات
وتوقيتات التنفيذ تتغير ب�ش ��كل �سريع ،مما خلق ت�شوي�شا
وع ��دم و�ض ��وح بالن�س ��بة لكثي ��ر م ��ن عوائ ��ل النازحي ��ن،
والكثير منهم رف�ض ��وا مغ ��ادرة المخيم ��ات الآن لمخاوف
تتعلق بظروف ودمار لبيوتهم وتوترات وعدم توفر �أمان
في مناطق عودتهم" ،م�ضيفا "ق�سم من النازحين قالوا انه
تم تبليغهم بمغادرة المخيم قبل يومين من �إغالقه فقط".
في انتخابات عام � 2018ص ��وت النازحون من مخيماتهم
ل�ص ��الح مر�ش ��حين في مناطقهم ،ولكن الت�ص ��ويت �ش ��ابته
�ش ��بهات تزوي ��ر ،مم ��ا دف ��ع بال�س ��لطات لإلغاء ق�س ��م منها.
ا�س ��تنادا الى المتحدث با�س ��م وزارة الهجرة والمهجرين،
عل ��ي عبا� ��س ،ف�إنه "منذ �ش ��هر ت�ش ��رين االول الما�ض ��ي تم
�إغالق  15مخيما في مناطق مختلفة ،في حين �سيتم اغالق
�سبع مخيمات اخرى خالل اال�سابيع القادمة.
وا�ض ��اف عبا� ��س �أن " 26مخيم ��ا �آخر في اقليم كرد�س ��تان
ي�ض ��م عوائ ��ل �إيزيدية م ��ا ت ��زال مفتوحة .لك ��ن كثيرا من
النازحي ��ن رجع ��وا لبي ��وت مهدم ��ة" .محم ��د عي�س ��ى 31
عاما ،نازح من بلدة البعاج جنوب غرب المو�ص ��ل ،ن�س ��بة
الدم ��ار في بيت ��ه  %90وذلك جراء المعرك ��ة التي دارت في
منطقت ��ه لتحريرها م ��ن داع�ش ،ولم يتبق من بيته �س ��وى
غرف ��ة واحدة يمكن ا�س ��تخدامها .وكان قد ن ��زح من البلدة
ع ��ام  . 2015ولأج ��ل �إي ��واء عائلت ��ه المكون ��ة من �س ��بعة
�أفراد ،ا�س ��تخدم عي�س ��ى كوخا طينيا �صغيرا يعود لجاره.
الكوخ في حالة مزرية ،ماء المطر يت�س ��رب من ال�سقف مما
ا�ضطره لو�ض ��ع �صفائح بال�ستيكية على ال�سقف لحمايته.
قال عي�س ��ى "لم يكن لدي اعترا�ض لمغادرة المخيم ،ولكن
يتوج ��ب عل ��ى الحكوم ��ة ان توف ��ر م ��كان �س ��كن للذي ��ن ال
يمكنه ��م العي�ش في بيوتهم ولي�س ��ت لديه ��م امكانية مالية
لت�أجير بيت" ،الفتا الى انه "لي�ست لدينا م�شكلة امنية هنا
ولكن نفتقر الى الخدمات ،ولي�س ��ت هناك خدمات �ص ��حية
ون�ض ��طر ل�شراء مياه �صالحة لل�شرب ،والكهرباء ت�أتي 12
�ساعة باليوم فقط ".
وي�ش ��ير عي�س ��ى "في ح ��ال حدوث ط ��ارئ بانهي ��ار البيت
الطين ��ي ،جلب ��ت معي خيمة م ��ن المخيم ون�ص ��بتها داخل
بيتي المهدم ".

محليات

معالجة "الع�شوائيات" في بغداد
بيد مجل�س النواب !
 بغداد  /املدى
�أكدت �أمانة بغداد� ،أم�س الثالثاء ،وجود م�سودة قانون
تعالج الع�شوائيات ينتظر مناق�شتها داخل قبة الربملان،
مرجح ��ة مناق�شة م�شروعني حلل م�شكل ��ة الع�شوائيات
مطلع العام املقبل.
وق ��ال الوكيل البل ��دي لأمانة بغداد ك ��رمي البخاتي يف
ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن "الت�شريع موج ��ود كم�سودة منذ
ثم ��اين �سن ��وات لتنظي ��م الع�شوائي ��ات ،ونوق�شت يف
�أكرث من اجتماع يف �أمانة بغداد ،وممثلني من وزارات
�أخرى ،و�أع�ضاء جمل�س النواب من خمتلف اللجان".
و�أ�ض ��اف �أن "هنالك م�سودتني يف ه ��ذا ال�ش�أن ،الأوىل
�إف ��راز الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة والب�ساتني ملعاجل ��ة ملكية
الأر� ��ض ،والثاين متليك املتجاوزي ��ن لأرا�ضي الدولة،
ويعال ��ج عالقة املتجاوزين على الأر� ��ض" ،م�شدد ًا على
"�أهمية دمج امل�شروعني".
ورج ��ح �أن "يناق� ��ش جمل�س النواب هذي ��ن امل�شروعني
يف م�ستهل العام املقبل" ،م�ؤكد ًا �أن "احلل الأمثل الذي
تطرحه �أمانة بغداد وع ��دد من الوزارات ،هو �أن تكون
املبال ��غ منخف�ض ��ة على �صيغ ��ة ا�ستئجار لف�ت�رة �أمدها
خم�س وع�شرين �سن ��ة ،ثم يجرى متليكها للمتجاوزين
عليه ��ا ،عل ��ى �أن ال يتناق� ��ض تنظي ��م تل ��ك املعاجل ��ة مع
الت�صميم الأ�سا�س".
و�أ�شار �إىل �أن "الع�شوائيات يف بغداد ،يجب �أن ت�صنف

ح�سب عائدية الأر�ض للدولة ،ومدى عالقة املتجاوزين
فيها" ،مبين ًا �أن "الكثري من الأرا�ضي ،تعود �إىل وزارة
املالي ��ة �أو قد تك ��ون عائدية ملكها �إىل �أمان ��ة بغداد� ،أو
�أحد الوقفني ال�س ّني وال�شيعي".
و�أو�ض ��ح �أن "ال ��وزارات والهيئ ��ات الت ��ي تع ��ود �إليها
عائدي ��ة امللكي ��ة يحق له ��ا الت�صرف ،وح ��ق معاجلتها،
وتعود الق ��رارات فيها �إىل و�ضع ت�شري ��ع قانوين ،لأن
معظ ��م ه ��ذه الأرا�ضي هي م�شيدة عل ��ى �شكل جممعات
�سكنية جتاوز ًا على الت�صميم الأ�سا�س ملدينة بغداد".
وذك ��ر �أن "الت�صمي ��م الأ�سا� ��س يف كث�ي�ر م ��ن املواق ��ع
�،إم ��ا �أن تكون الأرا�ضي زراعي ��ة �أو عبارة عن ب�ساتني
�أو خدم ��ات �أو حدائ ��ق �أو ذات ا�ستعم ��االت �أخرى غري
�سكني ��ة ن ��ادرة" ،مبين ًا �أن ��ه "�إذا كانت الأر� ��ض �سكنية
ح�س ��ب الت�صميم فال توجد م�شكل ��ة ،واملعاجلة �ستكون
�سهل ��ة ع�ب�ر ق ��رار خا� ��ص" ،لك ��ن امل�شكل ��ة تكم ��ن يف
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة والب�ساتني املخالف ��ة ال�ستعماالت
الت�صميم الأ�سا�س".
و�أكد �أن "هذه امل�شكلة حقيقية ،حيث لو �صدرت قرارات
بتعديل الت�صميم الأ�سا� ��س� ،ستكون �صعبة على مدينة
بغ ��داد ،و�ستختن ��ق املدين ��ة باملب ��اين ،وتفق ��د املعايري
العاملية للمناطق اخل�ضراء ،واملناطق املفتوحة".
وبني �أن "احللول لهذه امل�شاكل ال تكون عرب القرارات
االرجتالي ��ة �أو الإزالة الق�سري ��ة ،حيث ميكن �أن يدر�س
املو�ضوع على �شكل ت�شريع".

كركوك تنجز  30م�شروع ًا للطرق والج�سور
 كركوك  /املدى
�أعلن ��ت مديرية الطرق واجل�سور يف كركوك� ،أم�س
الثالثاء� ،إجناز  37م�شروع ًا متنوع ًا �ضمن م�شاريع
تنمي ��ة الأقاليم لعام  2019فيم ��ا �أعدت  25م�شروع ًا
�آخر �ضمن موازنة العام القادم .2021
وق ��ال مدي ��ر الدائ ��رة قا�س ��م البيات ��ي يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي؛ �إن دائرته �أجن ��زت  30م�شروع ًا يف جمال
الط ��رق واجل�سور من �إجم ��ايل  37م�شروع ًا ،بكلفة
 30ملي ��ار دينار �ضم ��ن موازنة تنمي ��ة الأقاليم لعام
 ،2019ت�ضم ��ن ت�أهي ��ل و�إن�ش ��اء و�صيان ��ة طرق يف
عم ��وم مناط ��ق املحافظ ��ة �إ�ضاف ��ة اىل جم�سري ��ن
�آخري�ي�ن ونف ��ق قرب جامع ��ة كركوك ومبن ��ى �إدارة

املحافظة.
و�أكد البياتي �إجناز  85%من خطة منظومة الطرق
الريفية يف عموم املناط ��ق والقرى والأرياف ،الفت ًا
�إىل �أن العم ��ل متوا�ص ��ل لإجن ��از امل�شاري ��ع املتبقية
�ضمن اخلطة املقررة.
و�أ�شار البياتي اىل �إعداد خطة لإجناز  25م�شروع ًا
�ضم ��ن موازنة  2021وبكلف مالية ترتاوح 40-30
ملي ��ار ًا ومت ا�ستكمال الك�شوف ��ات الالزمة و�إر�سالها
اىل مديري ��ة الط ��رق واجل�س ��ور العام ��ة يف بغداد،
مبين� � ًا �أن امل�شاريع ت�شمل طري ��ق كركوك  -املو�صل
وكرك ��وك  -تكري ��ت� ،إ�ضاف ��ة اىل طري ��ق بغ ��داد -
كرك ��وك �ضمن احلدود الإدارية لكركوك و�صو ًال اىل
حدود ناحية العظيم �شمايل دياىل.

توقف م�شاريع في مي�سان وتحذير من هدر
ماليين الدوالرات
 مي�سان  /املدى
�أكدت احلكومة املحلية يف حمافظة
مي�س ��ان� ،أم� ��س ،توق ��ف الع�شرات
م ��ن امل�شاريع يف املحافظة ،حمذرة
من ه ��در ماليني ال ��دوالرات نتيجة
لت�ضرر تلك امل�شاريع.
وق ��ال املع ��اون الفن ��ي ملحاف ��ظ
مي�س ��ان عل ��ي �صبي ��ح يف ت�صريح
�صحف ��ي �إن "ع ��دم �ص ��رف املبال ��غ

املخ�ص�صة للم�شاريع يف املحافظة،
�أدى لتوق ��ف  82م�شروع� � ًا داخ ��ل
املحافظ ��ة ،بينه ��ا وزاري و�أخ ��رى
�ضمن تنمية الأقاليم".
و�أ�ض ��اف �صبي ��ح� ،أن "توقف هذه
امل�شاري ��ع ل�سن ��وات� ،سب ��ب �ضرر ًا
كب�ي�ر ًا ،الأمر الذي يعن ��ي �أن هناك
ه ��در ًا وخ�سائ ��ر بامل ��ال ق ��د تق ��در
مبالي�ي�ن ال ��دوالرات" ،داعي� � ًا �إىل
"معاجل ��ة مو�ض ��وع �إكم ��ال ه ��ذه

امل�شاري ��ع وا�ستئن ��اف العم ��ل به ��ا
ب�أ�سرع وقت ،منع ًا لهدر الأموال".
وكان ��ت وزارة التخطي ��ط ح� � ّذرت،
االثن�ي�ن ( 9ت�شرين الثاين ،)2020
م ��ن �أن  6250م�شروع� � ًا تواج ��ه
خماط ��ر التوق ��ف ب�سب ��ب الأزم ��ة
املالي ��ة احلالي ��ة ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
ن�سب �إجناز هذه امل�شاريع متباينة
وحتتاج �إىل نحو  100مليار دوالر
لإكمالها.
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افتتاح ج�سر الن�صر في ذي قار بعد ّ
تعطله لـ � 8سنوات!

 ذي قار  /املدى
�أعلن ��ت الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
ال ��وزراء� ،أم� ��س ،افتت ��اح ج�س ��ر
الن�ص ��ر يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،فيما
�أ�شارت �إىل �أنه �سيتم افتتاح العديد
من امل�شاريع يف املحافظة قريب ًا.
وقال ��ت الأمان ��ة يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه �إن ��ه "افتت ��ح
(�أم� ��س) الثالث ��اء ،ج�س ��ر الن�ص ��ر
يف حمافظ ��ة ذي قار ،بع ��د معاجلة
تلك� ��ؤات ّ
عطل ��ت �إجن ��ازه ثماني ��ة
�أع ��وام ،وبتنفي ��ذ من قب ��ل مالكات
�شرك ��ة �آ�ش ��ور العام ��ة� ،إح ��دى
ت�شكيالت وزارة الإعمار والأ�سكان
والبلديات والأ�شغال العامة".
وتاب ��ع" ،وافتت ��ح اجل�س ��ر بف�ت�رة
قيا�سي ��ة ( 20يوم� � ًا) ،بع ��د جل�س ��ة
جمل� ��س ال ��وزراء اال�ستثنائية التي
عقدت يف املحافظة ال�شهر املا�ضي،
وتوجيهات رئي�س جمل�س الوزراء،
م�صطفى الكاظمي ،ب�ضرورة تنفيذ
امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة ،ومبتابع ��ة
مبا�ش ��رة م ��ن قب ��ل الأمان ��ة العام ��ة
ملجل� ��س الوزراء ،م ��ع اجلهات ذات
العالقة".
و�أ�ض ��اف" ،يع ��د اجل�س ��ر ،م ��ن
امل�شاري ��ع احليوي ��ة واملهم ��ة يف
املحافظ ��ة ،م ��ن خالل موقع ��ه الذي
يرب ��ط �أق�ضي ��ة ونواح ��ي �شم ��ال

املحافظ ��ة بجنوبه ��ا" ،مبين� � ًا �أن ��ه
"من املقرر �أن ت�شهد املحافظة خالل
ال�شهري ��ن احلايل واملقب ��ل ،افتتاح
م�شاري ��ع (م ��اء الإ�ص�ل�اح وطري ��ق
الفجر وامل�ست�شفى الرتكي) بعد �أن
منح ��ت ال�شركات املنف ��ذة توقيتات
زمنية حم ��ددة ،لإنهائها وت�سليمها،
لغر�ض تقدمي اخلدم ��ات �إىل �أهايل
املحافظة".
وب�ي�ن" ،ح�ض ��ر مرا�س ��م االفتت ��اح،
ممث ��ل الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
الوزراء ،وحماف ��ظ ذي قار ،ومدير

ع ��ام دائ ��رة الط ��رق واجل�س ��ور،
ومدي ��ر عام �شرك ��ة �آ�ش ��ور العامة،
�إ�ضاف ��ة �إىل امل�ل�اكات الإداري ��ة
والفني ��ة يف دائ ��رة الط ��رق
واجل�سور يف املحافظ ��ة وقائمقام
ق�ضاء الن�صر".
و�أعلن ��ت الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
ال ��وزراء ،يف وق ��ت �ساب ��ق،
التوقيتات الزمنية لإنهاء امل�شاريع
املتلكئة يف حمافظة ذي قار.
وقالت الأمانة يف بيانها الذي ن�شر
يف ( 15ت�شري ��ن الث ��اين ،)2020

�إن ��ه "ا�ستكم ��ا ًال ل�سل�سل ��ة اللقاءات
التي جتريها الأمانة العامة ملجل�س
ال ��وزراء ،واخلا�ص ��ة مبتابع ��ة
وتنفي ��ذ خمرج ��ات جل�س ��ة جمل�س
ال ��وزراء اال�ستثنائي ��ة التي عقدت
يف حمافظة ذي قار ال�شهر املا�ضي،
وبنا ًء عل ��ى التوجيه ��ات امل�ستمرة
لتوجيهات رئي� ��س جمل�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي .عق ��د الأم�ي�ن
العام ملجل�س ال ��وزراء ،حميد نعيم
الغ ��زي ،اجتماع� � ًا �ض ��م اجله ��ات
القطاعي ��ة احلكومي ��ة ،بح�ض ��ور

ال�شركات املنفذة للم�شاريع املتلكئة
يف حمافظة ذي قار".
و�أ�ضاف" ،وا�ستعر�ض الأمني العام
ملجل�س ال ��وزراء ،امل�شاريع املدرجة
�ضم ��ن ج ��دول الأعم ��ال ،والوقوف
عل ��ى �أ�سب ��اب التلك� ��ؤ يف تنفي ��ذ
امل�شاري ��ع ،موجه ًا ب�ض ��رورة تذليل
العقبات بني ال ��وزارات وال�شركات
املنف ��ذة ،وحتدي ��د توقيت ��ات زمنية
غري قابلة للتمديد لإكمال امل�شاريع،
م ��ن بينه ��ا ( )41مدر�س ��ة منوذجية
خالل ثالثة �أ�شهر".
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رياضة

نا �شد احلكومة وال�شباب بت�سديد م�ستحقاته ..هاين عبد وليد:

بعت �سيارتي لتحقيق ف�ضية �آ�سيوية ..ودرجال ّ
تندر (راحت فلو�سك مع !)140
 م�������س����ؤول م���ال���ي ف���ي ال��������وزارة ���س��اوم��ن��ا ب�����ش��ه��ادة م��ك��ال��م��ة الأم����ي����ن زي�����دون!
ح�����ول م��ل��ع��ب م��خ�����ص�����ص ل��ل��ق��وى ف���ي ال��ب�����ص��رة �إل�����ى ن�����ادي ال��ب��ل��دي��ة !
 ع��ب��ط��ان
ّ
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د هاين عبد وليد ،مدرب منتخبنا
الوطن ��ي ب�ألعاب الق ��وى� ،أنه ال �أحد
يف العراق يف ّك ��ر بالريا�ضي �إال قبل
البطول ��ة ب�شهر واح ��د ،عم ًال باتفاق
االحت ��ادات م ��ع اللجن ��ة الأوملبي ��ة
من ��ذ �سن�ي�ن طويل ��ة ،بينم ��ا جمي ��ع
ال ��دول ت�ستعد قب ��ل �ست ��ة �أ�شهر يف
مع�سك ��رات داخلي ��ة وخارجي ��ة،
وت�ش ��ارك يف بطول ��ة دولي ��ة قوي ��ة
لتكمل جاهزية �أبطاله ��ا للمناف�سات
الأكرب.
وق ��ال ه ��اين يف حدي ��ث خ� ��ص ب ��ه
(امل ��دى) ":ال �أح ��د ي�س� ��أل �أي ��ن كان
الريا�ض ��ي ط ��وال �أح ��د ع�ش ��ر �شهر ًا
ث ��م ي�أت ��ي قبل �شه ��ر واح ��د ليناف�س
عل ��ى ميدالي ��ة عربي ��ة �أو قاري ��ة؟
احلقيق ��ة الدامغ ��ة �أن بلدن ��ا يفتق ��د
ال�سرتاتيجي ��ة الوا�ضح ��ة ل�صناع ��ة
بط ��ل �أوملب ��ي �أو عامل ��ي ،وكل م ��ا
يح�ص ��ل م ��ن �إجن ��از ه ��و ح�صيل ��ة م�صطفى داغر يحرز امليدالية الف�ضية بدورة االلعاب اال�سيوية يف اندوني�سيا
ع�صام الديوان ،تق ّرر معاجلته يف
جهود م�شرتكة بني املدرب والالعب
�إنجاز بين الأبطال
قطر على ح�س ��اب ميزانية االحتاد
�أو الفريق يف جميع الألعاب".
و�أو�ض ��ح ":بع ��د �أن �ساف ��رت م ��ع املحدّدة من قبل اللجنة اخلما�سية،
طلب مع�سكر خارجي
م�صطف ��ى اىل بيالرو�سيا للفرتة من ومت ر�ص ��د مبل ��غ رحل ��ة الع�ل�اج بـ
و�أ�ض ��اف ":كان ��ت ل ��ديّ ثق ��ة كبرية  14حزي ��ران اىل  13مت ��وز � 25 ،2018أل ��ف دوالر لف�ت�رة مع ّين ��ة ،ث ��م
ببطل �ألعاب القوى يف رمي القر�ص ح ��وّ ل يل االحتاد مبل ��غ ع�شرة �آالف علمتُ �أن ��ه �أ�صب ��ح � 24ألف دوالر،
م�صطف ��ى كاظ ��م داغ ��ر (25عام� � ًا) دوالر �أي ن�ص ��ف تكلف ��ة املع�سك ��ر وطوال ف�ت�رة وجودنا يف الدوحة
بعدم ��ا با�ش ��رت تدريب ��ه بتاري ��خ البالغ ��ة � 20ألف دوالر  ،والذي �أقيم مل ير�سل لنا االحتاد �أي مبلغ حتى
� 15آب  2016عق ��ب وف ��اة وال ��ده ،على ح�س ��اب الأوملبية ح�سب كتابها �إن وف ��ده الذي تواج ��د يف بطولة
وكنت �أعد ب�أن ��ه �سيتم ّكن من �إحراز  1140يف  13حزيران  2018مثلما الع ��امل بقطر للفرتة م ��ن � 27أيلول
ميدالية يف دورة الألعاب الآ�سيوية وع ��دوين ،وبع ��ده عدن ��ا اىل بغداد اىل  6ت�شري ��ن الأول  2019مل
الثامن ��ة ع�ش ��رة ب�إندوني�سيا للفرتة لاللتح ��اق بالوفد الر�سم ��ي امل�شارك يق ّدم ��وا لن ��ا دوالر ًا واح ��د ًا! فقلت
( � 18آب لغاي ��ة � 2أيل ��ول عام  2018يف دورة �إندوني�سيا ،وهناك �أثمرت له ��م �أن ��ا �صاح ��ب عائل ��ة ومتقاعد
) وه ��ذا ما ح ��دث فع�ل ً�ا ،وقبيل بدء جهودنا بانت ��زاع امليدالي ��ة الف�ضية ومبالغ ��ي حم ��دودة ال ا�ستطيع �أن
ال ��دورة زرت احت ��اد اللعب ��ة يف  28ب�ي�ن �أبط ��ال اللعب ��ة م ��ن ماليزي ��ا �أنفقها عل ��ى تواجدن ��ا يف الدوحة
�أي ��ار  2018لغر� ��ض ت�أم�ي�ن مع�سكر و�إي ��ران وقطر وال�سعودي ��ة والهند وهناك متط ّلبات �أخرى من �أ�سرتي
مل�صطف ��ى فقال ��وا يل �إن الأوملبية ال والكوي ��ت ،كله ��م يتد ّرب ��ون حت ��ت القاطنة يف الب�صرة".
تواف ��ق عل ��ى �إقام ��ة �أي مع�سك ��ر �إال اخل�ب�رة الأجنبي ��ة ،ومع ذل ��ك ح ّقق وي�ضي ��ف امل ��درب ":توا�صلن ��ا
قب ��ل �شه ��ر م ��ن ب ��دء ال ��دورة ،فقلت م�صطف ��ى الرق ��م  60.9م�ت�ر و�س ��ط بت�أهي ��ل م�صطف ��ى بع ��د �إج ��راء
له ��م �س�أتوجّ ه اىل اللجن ��ة الأوملبية �إعجاب جميع امل�شاركني".
العملي ��ة يف م�ست�شف ��ى �سبيت ��ار
ملقابل ��ة جلن ��ة اخل�ب�راء ممثل ��ة
املتخ�ص� ��ص يف الط ��ب
القط ��ري،
ّ
�إ�صابة  ..و�إهمال!
بدكت ��ور �ص�ب�ري بنان ��ة ودكت ��ورة
الريا�ضي وجراحة العظام ،ما بني
�إمي ��ان �صبي ��ح ،وتف ّهم ��ا مطالبت ��ي وذك ��ر ه ��اين ":تع ّر� ��ض م�صطفى جرع ��ات ال�شف ��اء وبرام ��ج اللياقة
باملع�سكر اخلارجي قبل �شهرين ،ثم اىل �إ�صاب ��ة يف الكت ��ف �أثن ��اء البدني ��ة �أكرث من  70يوم� � ًا ،وبعد
قابل ��ت رئي�س اللجن ��ة الأوملبية رعد مع�سك ��ر داخل ��ي خ�ل�ال �شه ��ر �آذار ف�ت�رة مت حتوي ��ل مبل ��غ  18ال ��ف
حمودي وعر�ضتُ علي ��ه املو�ضوع 2019 ،ومت �إهماله ملدة �أربعة ا�شهر دوالر وبق ��ي �ست ��ة �آالف دوالر يف
وفوجئت ب ��ردّه (�أن رئي�س احتادك م ��ن املراجع ��ة امل�ستم� � ّرة لالحت ��اد ذم ��ة وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة،
يرف� ��ض �إقامة املع�سك ��ر �إال قبل �شهر ووزارة ال�شباب والريا�ضة ب�سبب م ��ع م�ستحق ��ات نفق ��ات مع�سك ��ر
واحد)! ف�أجبته �أنني احتمّل تكاليف جتمي ��د عم ��ل اللجن ��ة الأوملبي ��ة بيالرو�سي ��ا � 10آالف دوالر� ،أي
املع�سكر ،و�س�أبي ��ع �سيارتي و�أذهب ق�ضائي ًا وت�سي�ي�ر �ش�ؤون الريا�ضة �أن املبلغ الكل ��ي هو � 16ألف دوالر
على م�س�ؤوليت ��ي ،فر ّد (�أذهب كابنت مبوجب القرار  140ل�سنة  ،2019مل يُ�ص ��رف يل حت ��ى الآن ُمع� � ّزز ًا
وي�ص�ي�ر خ�ي�ر) دون �أن ي ��زوّ دين وبع ��د م�ش ��اورات م ��ع الوزي ��ر بو�ص ��والت وفوات�ي�ر ر�سمي ��ة
ال�ساب ��ق د�.أحم ��د ريا� ��ض ووكيله �س ّلمتها اىل احتاد �ألعاب القوى".
بكتاب الإيفاد!

م�ساومة !..

و�أ�شار ه ��اين �إىل �أن ��ه ":بعد
مرور فرتة م ��ن �إحلاحي على
االحت ��اد ال�س�ت�رداد حقوق ��ي
املادي ��ة� ،أخ�ب�رين الدكت ��ور
زي ��دون ج ��واد الأم�ي�ن املايل هاين عبد وليد
لالحت ��اد �أنه راج ��ع ح�سابات وزارة وقلت ل ��ه كابنت يل ع�شري ��ن مليون
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة �أك�ث�ر م ��ن م ّرة دين ��ار يف ذم ��ة وزارتك ��م ،ف�ألتف ��ت
دون �أن يتم ّكن م ��ن تذليل م�شكلتي ،درجال نح ��و دكتور طال ��ب في�صل،
ونق ��ل يل زي ��دون يف مكاملة م�سجّ لة رئي�س احت ��اد �ألعاب الق ��وى ،وقال
يف جه ��از هاتف ��ي الن ّقال �أن ��ه راجع ل ��ه (ه ��ل الأوراق الر�سمية اخلا�صة
�أحد م�س�ؤويل احل�سابات يف وزارة باملبل ��غ تعود اىل زم ��ن جلنة القرار
الدكت ��ور �أحمد ريا�ض مطالب� � ًا �أياه 140؟) �أجاب ��ه في�ص ��ل نع ��م ،فتندّر
بتذليل م�شكلة ما تبقى يل من �أموال الوزي ��ر وقال (راحت عليك الفلو�س
يف ال ��وزارة ،ف ��ر ّد علي ��ه امل�س� ��ؤول ياه ��اين) وهنا ُ�صدمت قائ ًال له (هل
(�أعطن ��ي  %50من املبل ��غ و�س�أجنز من املعقول يا كابنت  ..هذه فلو�سي
ل ��ك املعاملة)! ف�أعربت ع ��ن �أ�سفي ملا وح�ل�ايل ومل �ألع ��ب به ��ا رولي ��ت ،
و�صل ��ه احلال يف بلدي من م�ساومة بع ��ت �سيارت ��ي لأوف ��ر مبل ��غ �إعداد
مبا�شرة داخ ��ل وزارة كبرية ومهمّة م�صطف ��ى يف مع�سك ��ر بيالرو�سي ��ا
ُتعنى برعاي ��ة الأبطال واملوهوبني ،و�أهدي ��تُ الع ��راق ميدالي ��ة ف�ضي ��ة
فرف�ض ��تُ ذل ��ك �أم�ل ً�ا �أن يُن�صفن ��ي �آ�سيوي ��ة ،واجل ��زء الآخ ��ر يخ� �ّ�ص
الوزير وي�أمر ب�صرف �أموايل ،لكنه معاجلة الالعب يف الدوحة ،كل ذلك
غ ��ادر موقع ��ه يف �أي ��ار  2019ومل دفعت ��ه م ��ن جيبي اخلا� ��ص و�ضمن
�أمت ّكن من مقابلته".
ال�ضواب ��ط ،و�إذا احلكومة �أخط�أت
يف القرار  140ف�أنا ال �أدفع الثمن)!
ثمن القرار !140
�أبت�س ��م درج ��ال ومل ينب� ��س ببن ��ت
ووا�ص ��ل حديث ��ه ":بع ��د ا�ستي ��زار �شفة"!
الكاب�ت�ن عدن ��ان درج ��ال ا�ستب�شرنا
ملعب للقوى  ..ولكن!
خري ًا يف �إن�صافنا ،و�شاءت ال�صدفة
�أن التقي ��ه عل ��ى هام� ��ش بطول ��ة وك�ش ��ف ه ��اين ":للأ�س ��ف نح ��ن
الأندي ��ة وامل�ؤ�س�سات لألعاب القوى البل ��د الوحيد يف الع ��امل الذي يقتل
ي ��وم  6ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري ،املواه ��ب ،فربغم مئ ��ات املوهوبني

الذي ��ن جت ��ود به ��م ال�ساح ��ات يف
املحافظ ��ات ال يوج ��د �أي اهتم ��ام
م ��ن ناحي ��ة بن ��اء من�ش� ��آت حديث ��ة
للريا�ض ��ات املتم ّي ��زة مث ��ل �ألع ��اب
الق ��وى ،ودائم� � ًا م ��ا يب ��ذل وزراء
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة جه ��ود ًا كبرية
يف بن ��اء املزي ��د م ��ن مالع ��ب ك ��رة
الق ��دم ،وه ��ذه احلالة غ�ي�ر �صحّ ية،
و�أذك ��ر يف زم ��ن مدي ��ر �شب ��اب
وريا�ض ��ة الب�صرة ولي ��د املو�سوي،
�ألتقيت به وناق�شنا مو�ضوع �إن�شاء
ملع ��ب للتدري ��ب ي�ض ��م الواعدي ��ن
باللعب ��ة وحدّدنا موقع ��ه وم�ساحته
(175م × 140م) يف قل ��ب الب�صرة
خل ��ف م�ست�شف ��ى الفيح ��اء حالي� � ًا،
ث ��م جل�ستُ م ��ع مهند�س ��ي امل�شروع
لإح ��دى �ش ��ركات البن ��اء الرتكي ��ة،
وو�صلن ��ا ب ��ه اىل مرحل ��ة متق ّدم ��ة
ومت جتهي ��زه ب ��الأدوات والرم ��اح
والأثق ��ال واحلواج ��ز باالتفاق مع
�شركة �سويدية ،وق� �دّرت �أثمان تلك
الأجه ��زة  400ملي ��ون دين ��ار م ��ن
جمموع ثالثة ملي ��ارات و�سبعمائة
وخم�س ��ون ملي ��ون دين ��ار ُر�صد لها
م ��ن ميزانية تنمي ��ة الأقاليم بجهود
الأخ املو�سوي".
وتاب ��ع ":يف ع ��ام  2014ح�ص ��ل
تغي�ي�ر يف احلكوم ��ة ،وا�س ُتب ��دل
الوزي ��ر جا�سم حمم ��د جعفر بخلفه
عبداحل�س�ي�ن عبط ��ان ،وانتقل وليد
املو�سوي اىل م ��كان �آخر ،وتقدّمت
�إحدى اجلهات املتنفذة يف الب�صرة
بطلب اىل البلدي ��ة لتحويل الأر�ض
متخ�ص�ص ب�ألعاب القوى
من ملعب
ّ
اىل البلدية ذاتها لإن�شاء نا ٍد ريا�ضي
با�سمه ��ا ،وع ّززه ��ا الوزي ��ر عبطان
مبوافقة وزارته على �إن�شاء النادي
�ضمن امل�ساحة واملوقع ذاتيها!
ميدالية باري�س

ووع ��د ه ��اين عب ��د ولي ��د يف ختام
حديث ��ه الو�س ��ط الريا�ض ��ي ب� �ـ
"�إمكانية ظفر م�صطفى كاظم داغر
مبيدالي ��ة �أوملبي ��ة يف دورة باري�س
عام � 2024إذا ما توفر مع�سكر قوي
يف دول ��ة مثل �أملاني ��ا يحقق �أبطالها
الرق ��م 70م�ت�ر ًا يف رم ��ي القر� ��ص،
وي�ساع ��دين املَه ّم ��ة م ��درب �أمل ��اين
لديه جت ��ارب متميّزة يف الأوملبياد،
تخ�ص�ص احلكومة مبلغ
وثاني� � ًا �أن ّ
ال يق ��ل ع ��ن ملي ��وين دوالر لدخول
م�صطف ��ى يف مع�سك ��ر خارج ��ي من
الآن حت ��ى بداية الدورة ،فمن يحلم
مبيدالي ��ة �أوملبي ��ة �أن يوف ��ر هات�ي�ن
الفقرتني وعلينا حتقيق حلمه".

كورونا يطيح بالحار�س جالل ح�سن والم�ساعد الت�ش
 بغداد  /املدى
ب ��ات حار� ��س املرم ��ى ج�ل�ال ح�س ��ن �أح ��دث العب يف
�صف ��وف املنتخ ��ب الوطني لك ��رة الق ��دم يتعر�ض اىل
الإ�صابة بفايرو�س كورونا (كوفيد )19 -يف املع�سكر
التدريب ��ي اخلارجي الذي �سيختتم اليوم الأربعاء يف
مدين ��ة دبي الإماراتي ��ة �إثر ظهور ع ّين ��ة �إيجابية لديه
خ�ل�ال الفحو�ص ��ات الطبي ��ة ال�شاملة الت ��ي خ�ضع لها
م�س ��اء �أول �أم� ��س الأثنني جميع �أع�ض ��اء الوفد تنفيذ ًا
للربوتوك ��ول ال�صحي ال�شام ��ل امل�شدّد املو�صى به من

قب ��ل االحتاد ال ��دويل لكرة الق ��دم جلمي ��ع االحتادات
الوطني ��ة الأع�ضاء البالغة عددها  211يف االحتادات
القارية ال�ستة من �أجل احلفاظ على �سالمة اجلميع .
وق ��ال املدي ��ر الإداري للمنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم
خ�ص به (امل ��دى) �:إن
با�س ��ل كوركي� ��س يف ت�صري ��ح ّ
ال�سلوفين ��ي الت� ��ش �أح ��د �أع�ض ��اء امل�ل�اك التدريب ��ي
امل�ساع ��د للمدرب �سريت�شكو كاتانيت� ��ش �أ�صيب �أي�ض ًا
بالفايرو�س حي ��ث مت ا�ستبعادهما من املباراة الودية
الدولي ��ة الت ��ي خا�ضه ��ا منتخبنا الوطني لك ��رة القدم
م�س ��اء �أم�س الثالثاء �أمام نظريه منتخب �أوزبك�ستان

لكرة الق ��دم يف �إط ��ار حت�ضرياته خلو� ��ض اجلوالت
الأرب ��ع املتبقي ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة الق ��دم
 2022بقط ��ر ونهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم
 2023بال�ص�ي�ن الت ��ي �ستجري خ�ل�ال �شهري �آذار
وحزيران املقبلني .
و�أ�ض ��اف �:أن ��ه مت نقلهم ��ا اىل م ��كان الع ��زل ال�صحي
مبدينة دب ��ي الإماراتية لتلقي الع�ل�اج اخلا�ص هناك
ح�س ��ب الربوتوك ��ول ال�صحي املعتمد هن ��اك �أم ًال يف
اكت�س ��اب ال�شف ��اء التام حيث ل ��ن يكونا �ضم ��ن قائمة
وف ��د منتخبنا الوطن ��ي لكرة القدم ال ��ذي �سيعود اىل

العا�صم ��ة بغداد بعد خت ��ام املع�سك ��ر التدريبي هناك
ال ��ذي �أ�ستم ��ر ملدة ت�سع ��ة �أيام متتالي ��ة خا�ض خاللها
بروفتي الأردن و�أوزبك�ستان .
و�أ�ش ��ار اىل �أن :جائح ��ة كوفي ��د � 19أ�صاب ��ت خم�سة
العبني يف �صف ��وف منتخبنا الوطني لك ��رة القدم هم
ح�س�ي�ن علي وعالء عبد الزه ��رة وحممد ر�ضا و�أحمد
�إبراهي ��م وج�ل�ال ح�سن منذ ي ��وم ال�ساد� ��س من �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين اجلاري ال ��ذي �شهد تد�ش�ي�ن التجمّع
الداخل ��ي يف العا�صم ��ة بغ ��داد عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب
الدويل.

معالي الكلمة..
 عمــار �ســاطع

�أولمبية البقاء للأقوى!
بغ� ��ض النظر عن ال�سياق ��ات املعتادة والتقاليد الت ��ي ع ُِر َفتْ عندنا
عقب �إنتهاء م�سل�سل انتخابات الدوائر وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية من
�أندي ��ة واحتادات ريا�ضية ث ��م جلنة �أوملبية ،كم ��ا هو معروف يف
ُرف يف تق ��دمي التهاين للفائزين وذكر كلمات املجاملة
البالد من ع ٍ
(ح�س ��رة) للخ�سارين ،ف�إن �شعار (البقاء للأق ��وى) بات هو الأكرث
َت َق ُب�ل ً�ا ب�ي�ن جمي ��ع املتناف�س�ي�ن وحتى �أولئ ��ك البعيدي ��ن عن حلبة
ال�صراع للمتواجدين بقرب �أو بعد الطرفني!
وقت م�ضى ،يف ظل
فالطري ��ق املتع ّرج بات �أكرث و�ضوح ًا م ��ن �أي ٍ
هيمن ��ة اجلهة الت ��ي ُاعتربت الأ�ضع ��ف والأقل ح�ض ��ور ًا ،من تلك
الت ��ي كانت متلك زمام الأمور وت�ضم نخب ��ة من ال�شخ�صيات التي
تتجاوز الغرم ��اء من ت�شكيلة �شابة متط ّلع ��ة للتغيري ،ذلك التغيري
ال ��ذي �ضم بع� ��ض املتلون�ي�ن �أو من �أ�شب ��اه امل�شجّ ع�ي�ن املتحوّ لني
والقابع�ي�ن خل ��ف قامات تريد الو�ص ��ول اىل القمة ،حت ��ت مُ�سمى
البحث عن من�صب ونيل املوقع!
قد �أك ��ون قا�سي ًا مع تل ��ك الكتلة التي عبرّ ت عن �ض ��رورة التغيري،
�أو منا�ص ��رة املظل ��وم على الظامل� ،أو حتى تل ��ك املجموعة التي مل
يك ��ن همّها يوم ًا من الأي ��ام م�ساعدة الأوملبية يف كتابة دليل �أق�صر
الطرق اىل النجاح ��ات �أو �أ�سهلها لنيل امليداليات �أو حتى �أف�ضلها
و�ص ��و ًال اىل رفع راية العراق� ،إذ �أن ما كانت تريده هو �إبعاد جهة
رع ��د حمودي و�إبدالها بوجوه جماعة �سرمد عبد الإله كونها تريد
�أن تعرب اىل ال�ضفة الأخرى!
ُ
وحت ��ى تل ��ك الربامج امل�ستهلكة الت ��ي ظهرت ب� ��أوراق كتبت عليها
نق ��اط ،عُرفت ب�أنه ��ا تاريخية ّ
تنظر للم�ستقب ��ل ،كانت �أ�شبه بنقاط
التموي ��ه ،كونها ل ��ن تتح ّقق على �أر�ض الواق ��ع �إال بقدرة قادر� ،أو
�إذا م ��ا �أرادت الدول ��ة العراقية دع ��م الأوملبية لتنف ��ذ منها نقطة �أو
نقطت�ي�ن ،لأن �أغلبه ��ا هو �ض ��رب من اخليال ،لي�س ل�ش ��يء ما� ،إمنا
رب ��ا �أن هذه النقاط
�إميان� � ًا مني ب�أن الي ��د الواحدة ال ت�ص ّفق� ،أو مّ
املت�سل�سل ��ة بحاجة اىل تنفيذ واقعي ولي�س كتابة نظرية ال ُت�سمن
�أو ُتغن ��ي ،كونها كانت برامج تك� � ّررت عند حدود ّ
املر�شحني الذين
حاولوا و�أرادوا �أن ي�صلوا اىل الفوز باالنتخابات وبعدها تنتهي
الأوراق اىل �س ّلة املهمالت!
�أق ��ول �إن ق�ضي ��ة �ص ��راع الوج ��ود يف املكت ��ب التنفي ��ذي للجن ��ة
الأوملبي ��ة العراقي ��ة برمّته ��ا ه ��ي �أن التو ّقع الذي ُكنت ق ��د �سجّ لته
حت ّقق ،بالرغ ��م من �أن الكثريين اعتربوين �أواج ��ه امل�ستحيل� ،أو
�إنني �أحاول �أن �أك ��ون اال�ستثناء ،لأن الأمور حُ �سمتْ و�أنها جُمرد
وق ��ت ،لأن ال ��والء اىل ّ
املر�شح للبق ��اء يف من�صب ��ه ،رعد حمودي،
كاف لذلك
وحده
الله
�اب
�
ت
ك
أن
ل
يتزحزح،
باق ولن
ٍ
ق ��د ُق�ضي و�أنه ٍ
الق�س ��م يف حتقي ��ق الفوز ،بينما يواجه غرمي ��ه خ�صمه يف املوقع
م ��ع جمموعت ��ه ،م�شكل ��ة اال�ستم ��رار ب�سب ��ب �أن ��ه يَ�ص� � ّر ويُحاول
الت�ش ّب ��ث بالأ�صوات و�إن طريقه �صع ��ب وع�صيب ،لكنه من وجهة
نظري لي�س مب�ستحيل ،فال �أمان مع جهة �أو طرف!
فاملعطيات ُكلها وامل� ّؤ�شرات كانت متنحني �إجابة واحدة ،وهي �أن
لي� ��س بال�ضرورة �أن �أكون مع اخلا�سر �أو الفائز ،لأنني يف الواقع
انتق ��دتُ اجلهت�ي�ن به ��دف الإ�ص�ل�اح والت�صحي ��ح ،و�أرف ��ع �شعار
التغيري اجلذري و�إن الإ�صالح يبد�أ من الر�أ�س!
نع ��م لي�س بال�ضرورة �أن كل ما يتحقق ه ��و ال�صحيح ،مثلما لي�س
م ��ن الدقة �أن يك ��ون �ضرب اخلي ��ال واقعي ًا وقد يك ��ون هو الأدق،
وهك ��ذا عرف ��تُ انتخاب ��ات الريا�ض ��ة يف العراق ،من ��ذ زمن طويل
ميت ��د اىل  17عام� � ًا بعد �سنوات م ��ن �سيطرة الأوح ��د ،واليوم �أنا
تر�سخت لديّ
م�ؤمِ ��ن متام ًا ب�أنني ق ��د �أكون خمطئ ًا  ،لكن قناع ��ات ّ
يف �ض ��رورة التغي�ي�ر ،ذل ��ك التغيري ال ��ذي جلبته لنا جلن ��ة القرار
ال�سبل يف �إبعاد من فاز
 140فانقلب ��ت الأمور واملوازين وانهارت ُ
الي ��وم بالأوملبية رئا�سة وجنحت يف �إبعاده من احتاده الذي كان
ير�أ�سه!
ويف ت�ص ��وّ ري املتوا�ضع جد ًا �أن االنتخابات لُعبة قذرة وال �سبيل
للدميقراطي ��ة يف و�ص ��ول الأ�س� �و�أ للرئا�سة و�إبع ��اد الأف�ضل ،فكل
�ش ��يء جائز ومتو ّقع لأن اخلل ��ل هو يف الهيكل الع ��ام و�إن الهيئة
العامة هي من تتح ّم ��ل مرحلتها ،لي�س حب ًا برعد �أو ُكره ًا ب�سرمد،
لكن الذي حدث هو �أن الفائز وقف بوجه اجلميع وحُ ورب بطريقة
�أو ب�أخ ��رى ،لك ّنه عاد وانتف�ض ومللم م ��ا تب ّقى منه وهاجم غرمائه
بده ��اء وانتف� ��ض عليه ��م بع ��د �أن وج ��د ع ّرابي الط ��رف الآخر يف
حرية من �أمرهم بع ��د تر�شيحه للرئا�سة وهو ما ّ
�شخ�صته وذكرته
يف �أكرث من م ّرة!
�س�أنتظر ماذا �سيفعل �سرمد وت�شكيلته وعندها �سيكون لكل حادث
حديث.
المعطيات ُكلها والم� ّؤ�شرات كانت
تمنحني �إجابة واحدة ،وهي �أن
لي�س بال�ضرورة �أن �أكون مع الخا�سر
ُ
انتقدت
�أو الفائز ،لأنني في الواقع
الجهتين بهدف الإ�صالح والت�صحيح،
و�أرفع �شعار التغيير الجذري و�إن
الإ�صالح يبد�أ من الر�أ�س!

فرحان يع ّول على الروح املعنوية لعبور �أربيل
 بغداد  /حيدر مدلول
ي�ستقبل فري ��ق �أربيل لكرة القدم يف ال�ساعة
الثاني ��ة ظه ��ر الي ��وم الأربعاء �ضيف ��ه فريق
نف ��ط مي�سان القادم من مدين ��ة العمارة على
ملعب (فران�سو حريري) يف �إقليم كرد�ستان
بقمّة كروية �ساخنة ب ��دون جمهور يف �أبرز
مواجه ��ات الي ��وم الأخ�ي�ر م ��ن ال ��دور 32
لبطول ��ة ك�أ�س الع ��راق لكرة الق ��دم باملو�سم
اجل ��اري ي�سع ��ى فيه ��ا املدرب ال�ش ��اب رزاق
فرح ��ان اىل خط ��ف ف ��وز ثم�ي�ن واالنتق ��ال
اىل ال ��دور ثم ��ن النهائي مع ��وّ ًال على الروح
املعنوي ��ة العالي ��ة الت ��ي يتح ّلى به ��ا العبوه
�إث ��ر خطفهم ثالث نق ��اط غالية م ��ن غرميهم
التقلي ��دي فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط يف اجلولة
الثالث ��ة م ��ن مرحلة الذه ��اب ب ��دوري الكرة
املمتاز برغم �أن مناف�سه �سيكون �صعب املنال
خا�ص ��ة عندم ��ا يلع ��ب عل ��ى �أر�ض ��ه وترغب
�إدارت ��ه يف ا�ستع ��ادة الع�ص ��ر الذهبي الذي

و�ص ��ل �إلي ��ه فريقها م ��ن خالله نيل ��ه الألقاب بنج ��م الكرة العراقي ��ة ال�ساب ��ق ق�صي منري
املحلية ومتثي ��ل الكرة العراقي ��ة يف بطولة على رئا�سة م�ل�اك تدريبي جديد المت�صا�ص
ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم قبل �أن ح� �دّة االنتق ��ادات العنيف ��ة يف ال�ش ��ارع
ت�سه ��م الأزم ��ة املالي ��ة يف توا�ض ��ع عرو�ضه الريا�ضي بالعراق .
يف املوا�سم الثالثة الأخرية وهجرة جنومه ويغادر فري ��ق الزوراء حامل لق ��ب الن�سخة
اىل الفرق البغدادية ب�شكل خا�ص .
الأخرية اىل حمافظة بابل للقاء فريق جنائن
ويلع ��ب فري ��ق �أمان ��ة بغ ��داد لك ��رة الق ��دم بابل عل ��ى ملعب الكف ��ل الأوملبي يف اختبار
عل ��ى ملعبه م ��ع فري ��ق الديواني ��ة يف مهمة يطمح في ��ه امل ��درب با�سم قا�س ��م اىل �إ�شراك
جدي ��دة يتط ّل ��ع منه ��ا الأول اىل االنت�ص ��ار البدالء الذين زجّ بهم يف املباراة التجريبية
م�ستثم ��ر ًا الفائدة الكب�ي�رة التي ح�صل منها �أمام فريق �شباب الوطن لكرة القدم و�إراحة
م ��ن املع�سكر التدريبي الداخل ��ي الذي �أقامه ع ��دد كب�ي�ر م ��ن الأ�سا�سي�ي�ن بحك ��م �سهولة
يف حمافظ ��ة �أربي ��ل ملدة �أ�سب ��وع �إثر توقف جتاوز الفريق امل�ضي ��ف والتح�ضري اجلدّي
مناف�س ��ات ال ��دوري ،اىل جان ��ب ا�ستغ�ل�ال لكال�سيك ��و الك ��رة العراقية مع ج ��اره فريق
عام ��ل الأر�ض ل�صاحل ��ه ،ف�ض ًال عن حالة الال الق ��وة اجلوية ال ��ذي �سيجري ي ��وم الثالث
ت ��وازن التي مير بها فريق الأحمر الديواين والع�شرين من �شه ��ر ت�شرين الثاين احلايل
بعد اخل�سارة الأخرية التي تع ّر�ض لها �أمام على ملعب كربالء الدويل يف �أبرز مباريات
�ضيفه فري ��ق الكرخ ما دفعت برئي�س النادي اجلولة الرابعة من مرحلة الذهاب .
ح�س�ي�ن عل ��ي ك ��رمي العنكو�ش ��ي اىل �إنه ��اء ويحت�ض ��ن ملع ��ب (ال�ساحر �أحم ��د را�ضي)
خدم ��ات امل ��درب �سع ��د حاف ��ظ واال�ستعان ��ة لن ��ادي الك ��رخ الريا�ضي لق ��اء فريقي القوة

نفط الو�سط ي�سعى لتجاوز اربيل يف م�سابقة الك�أ�س

اجلوي ��ة وامل�ص ��ايف ال ��ذي ت�ش�ي�ر نتيجت ��ه
ب�أنها حم�سوم ��ة ل�صال ��ح الأول بفارق وفري
م ��ن الأه ��داف ب�سب ��ب الف ��ارق الكب�ي�ر م ��ن
الإمكاني ��ات املتوف ��رة بينهم ��ا م ��ن ناحي ��ة
تواج ��د �أ�صح ��اب اخل�ب�رة الذي ��ن لعبوا يف
�صف ��وف املنتخب ��ات الوطني ��ة العراقية يف
الأع ��وام ال�سابق ��ة ورغبة اجلماه�ي�ر يف �أن
ال يخ ��رج لقب ��ي الك�أ� ��س والدوري م ��ن قلعة
ال�صقور.
و�سي�ش� � ّد فري ��ق نف ��ط الب�ص ��رة الرحال اىل
العا�صم ��ة بغ ��داد ملواجه ��ة فري ��ق �شهربان
من حمافظة دي ��اىل على ملعب نادي التاجي
الريا�ض ��ي ،فيم ��ا �سيك ��ون ملع ��ب الكف ��ل
الأوملب ��ي يف حمافظة باب ��ل م�سرح ًا لفريقي
اجلماه�ي�ر م ��ن حمافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة
واملين ��اء م ��ن حمافظة الب�ص ��رة يف ال�ساعة
ال�ساد�س ��ة م�س ��اء الي ��وم الأربع ��اء يف ختام
الدور  32م ��ن الن�سخة احلالي ��ة من بطولة
ك�أ�س العراق لكرة القدم .

آراء وأفكار
قناطر

الطريق الرتابية تلك

 طالب عبد العزيز
�أط�ي�نَ ال�ش ��ار ُع الذي اىل البيت� ،صار موح ًال �أك�ث َ�ر ،كان مطر البارحة
ُ
االر�ض كثري ًا من ورد اليا�سمني االحمر املن�سرح
غدق ًا وثجيج ًا ،تلقفت
م ��ن الأ�سيجة ،يتجنب ��ه بع�ضهم ،و�آخرون ال يعنيهم م ��ن حمرته �شيئاً.
يق ��ول ابني :كان ��ت �أالقدام تعجن ��ه ،وكنت ا�سمع ن ��داءه ،فيما املم�شى
ال�ض ّي ��ق ما زال يح� �د ُِّث بائ َع الآمال عن الذي ��ن مل متهلهم املزاريب وقت ًا
لأوبتهم ،فاتخذوا من ثيابهم و�أكيا�س اخلي�ش منجا ًة لر�ؤو�سهم.
احف � ُ�ظ ع ��ن ظهر قل ��ب الطريق تل � َ�ك� ،أحبّها ،و�أع�شق ال�س�ي�ر عليها يف
اللي ��ايل املاطرة بخا�صة ،هناك �شيء م ��ن لطف وترفق تبعث به لقلبي،
الطري ��ق ه ��ذه �أكرث �آمن ًا م ��ن �شوارع و�أر�صف ��ة املدينة ،ف�أن ��ا ال �أتفادى
�س ��وى الأغ�ص ��ان الندي ��ة ،وال�سع ��ف الرط ��ب فيه ��ا ،وه ْبن ��ي تع�ث�رتُ
و�سقطتُ  ،فهي �أرفق بج�س ��دي من الإ�سفلت ،مالئكة و�أ�صحاب كرامات
ال ح�ص ��ر لهم �سي�ضعون �أيديه ��م حتت ركبي و�أنا �أ�سق ��ط .وما الع�شب
الغ ��ارق بخ�ضرته ب�أقل منه ��م ترفق ًا ورفق ًة ،هل �أكت ��ب �سرية للطريق ؟
رمبا .
يف التو�صي ��ف الع ��ام غالب� � ًا م ��ا تك ��ون الط ��رق الريفي ��ة يف اجلنوب
ويف الب�ص ��رة خا�ص ��ة ،عب ��ارة عن �ش ��ق ترابي ب�ي�ن النخي ��ل ،تتقاطع
علي ��ه ج�س ��ور من اجلذوع والأ�شج ��ار ،وبال تفا�صيل �أك�ث�ر ،هي هكذا،
دائم� � ًاَّ ،
لكن اال�ستعمال اليومي جلم ��ع القادمني والآيبني ،من الفالحني
ُ
واملزارع�ي�ن يف الرحلة الأبدية ،رحلة الغدوّ والآ�صال ،غري املنقطعني،
ل�سن ��وات طويل ��ة ،الب� � َّد �أنه ��م �أثثوه ��ا بعالم ��ات ودوال ،هن ��ا وهناك،
ف�ص ��اروا ي�سمّون البداية واملنت�ص ��ف والنهاية با�سماء تواتروا عليها،
وكذل ��ك �صنعوا مع الربع االول �أو الرب ��ع االخري منها ،وهكذا� ،صاروا
يتوقفون يف مفازة ما ي�سمونها ،فيقولون لآخر ينتظرهم بانهم عندها،
�أو بع ��د الط ��وف ،ال ��ذي يلي �شج ��رة اخلرن ��وب ،او �أنهم عن ��د ال�سدرة
ال�شعث ��اء التي بب�ست ��ان فالن ،ويوم ًا بع ��د �آخ َر �أم�ست �أج ��زاء الطريق
كلها معلوم� � ًة ،م�سما ًة يف دائرة الطابو ،ووا�ضح ��ة يف بيانات البلدية
والنفو�س ودائرة الأمن �أي�ض ًا.
ع�ب�ر مئات من ال�سن ��وات ا�ستبدل �أهل قرية عوي�سيان الت�سميات تلك،
فم ��ا كان عالمة عند نخلة ماتت ا�ضط ��روا اىل ا�ستحداث ت�سمية �أخرى
للمكان ذاك ،وكلما هدّت االمطار �سياج ب�ستان ما �ضاع �أث ٌر يف جغرافية
الطري ��ق ،وع�ب�ر متوالي ��ة البن ��اء واله ��دم والغر� ��س واله�ل�اك واحلفر
وال ��ردم  ...ازدحمت االمكنة ه ��ذه بع�شرات اال�سماء ،ففي املكان ،حيث
�أجل� ��س ال�ساعة هذه ،كانت تدا�س احلنط ��ة بحوافر اخليول واحلمري،
ولي� ��س بعيد ًا عن ��ه كانت مع�ص ��رة التمر(املدب�س ��ة) وعند رقب ��ة النهر،
حيث �شجرة التوت العمالقة ،كانت تربط اليها حبال قوارب نقل التمر
وهك ��ذا� ،أطلقوا ا�س ��م (املدا�سة) على مكان جم ��ع احلنطة ،وعلى حمل
ع�صر التمر(املدب�سة) وعلى رقبة النهر (مربط املهيالت) ووو .
ال ت�س ��ع الورقة تع ��داد ا�سماء الأمكنة التي مل يب ��ق اليوم من ر�سومها
�شيء ،فقد اختفت معامل الطريق ،وتف ّرقت الت�سميات ،ومل يعد يتداولها
النا� ��س ،انتفت احلاجة لها ،بع ��د �أن �أزيح كثري م ��ن النخل واال�شجار،
و�أقيمت اجل�سور الكونكريتية عل ��ى االنهار ،التي مل حتتفظ با�سمائها
�أي�ض� � ًا ،فقد ّعب ��دت البلدية طريق الرتاب باال�سفل ��ت .قليلون هم �أولئك
الذين يعرف ��ون ا�سم النهر الأول ،نحن ن�سمّيه (االردبة) �أو �أبو كناطر،
والث ��اين ا�سمه (الو�سطاين) والثالث (�أب ��و الك�شك) والرابع (خريبط)
واخلام� ��س (اليرييف) هل ن�سيت (الهويرة) نعم ،فهي نهر منبرت ،عليه
ام�ل�اك وب�سات�ي�ن بيت عب ��د احلليم ،وب�ست ��ان ملاّ حم ��د ،وي�شرب منها
ب�ست ��ان �أحم ��د الورد .هل انته ��ت احلكاية؟ �أبد ًا ،ترى م ��اذا عن دراكيل
ال َع َّم ��ا َرة الواقف�ي�ن فج ��ر كل يوم ق ��رب بيت حجي معت ��وق ،واملانحني
ظهوره ��م حائط الطني ببيت (ابودري� ��س) ؟ فقد طلعت ال�شم�س عليهم،
وع ��ادوا لبيوتهم  ،ال �أح ��د يطلبهم لب�ستانه يف ك ��ري وحراثة ،فقد كان
مطر البارحة غدق ًا وثجيج ًا .
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ا�ستنفار �أوروبا لمواجهة مروجي الفكر المتط ّرف و الإرهاب
�ش ّكلت الهجمات الإرهابية الأخرية التي
وقع ��ت يف باري�س ثم يف النم�سا و املانيا
و هولندا  ،نقط ��ة حتول جديدة و كبرية
الأهمي ��ة يف مواق ��ف و �سيا�س ��ات ق ��ادة
ه ��ذه ال ��دول  ،و دول االحت ��اد الأوروبي
ا�ستط ��راد ًا جتاه اجلماع ��ات و املنظمات
الإرهابية الت ��ي تروج للأف ��كار املتط ّرفة
امل�ؤدي ��ة للعن ��ف و الإره ��اب و جتني ��د
الإرهابي�ي�ن يف بلدانه ��ا وذل ��ك بالتعامل
معها بر�ؤى و �أ�ساليب جديدة و متطورة
تختل ��ف ع ��ن ال ��ر�ؤى و الأ�سالي ��ب الت ��ي
كانت تتعامل بها يف ال�سنوات ال�سابقة
وم ��ن فرن�س ��ا ذاته ��ا انطلق ��ت املواجهات
للموجة اجلديدة من الهجمات الأرهابية
النوعي ��ة و املث�ي�رة والت ��ي و�صفه ��ا
مراقبون ب�أنها ُتدخ ��ل �أوروبا يف جحيم
الإره ��اب ال ��ذي يتطل ��ب ا�ستنف ��ار كل
جهودها الذاتي ��ة املوحدة بني �سائر دول
االحت ��اد الأوروب ��ي باعتبار ه ��ذا اخلطر
الإرهاب ��ي اجلدي ��د الداه ��م يه ��دد �أمن و
حي ��اة بلدانه ��ا و �شعوبه ��ا  .وبالطب ��ع

 عبد احلليم الرهيمي
ف�إن فرن�س ��ا التي فجعت ب� ��أوىل هجمات مدر�س التاريخ  ،كما قال .
املوج ��ة اجلدي ��دة بنح ��ر و ذب ��ح مدر�س وبينما �أكد وزي ��ر الداخلية الفرن�سي من
التاري ��خ الفرن�س ��ي بات ��ي والت ��ي دع ��ت جهت ��ه � ،أن وزارته �ستقوم مبواجهة هذه
ل�ش ��ن حمل ��ة املواجه ��ة اجلدي ��دة �ض ��د اجلماعات ولديه ��ا الئحة ت�شمل عدد ًا من
الإرهابي�ي�ن باع�ل�ان الرئي� ��س الفرن�س ��ي اجلمعيات التي ر�ص ��دت الوزارة ن�شرها
ماك ��رون � ،إن املواجه ��ات الت ��ي اتخ ��ذت خطاب ��ات ديني ��ة متط ّرف ��ة يف الآون ��ة
يف الأيام الأخ�ي�رة �ضد جماعات و �أفراد الأخ�ي�رة  ،هذا يف حني �أك ��د وزير الأمن
�إمن ��ا ت�سته ��دف م ��ن يحمل ��ون م�شروع� � ًا الربيطاين �أن م�ستوى التهديد الإرهابي
�إ�سالموي� � ًا راديكالي� � ًا و�أيديولوجي ��ة يف �أوروبا �أخذ يف االرتفاع .
هدّام ��ة للمجتمع الفرن�س ��ي ،ال �سيما بعد و موا�صل ��ة لال�ستنف ��ار الأوروب ��ي يف
ثبوت تورط جماعة �أحمد يا�سني املوالية حملته ملواجهة املوجة اجلديدة لالرهاب
حلرك ��ه حما�س الفل�سطيني ��ة بفتوى قتل عق ��د يف العا�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري

اجتم ��اع م�صغر يف برلني لق ��ادة االحتاد
الأوروب ��ي �ش ��دد في ��ه املجتمع ��ون عل ��ى
توحي ��د اجله ��ود ملواجه ��ة اجلماع ��ات
االرهابية و خالياها يف �أوروبا .
وق ��د اعق ��ب ذل ��ك عق ��د م�ؤمت ��ر ل ��وزراء
خارجية االحتاد الأوروبي يف بروك�سل
يف  13م ��ن ال�شهر اجل ��اري و�ضعوا فيه
�أ�س� ��س و �سب ��ل التعاون امل�ش�ت�رك بينهم
وكذل ��ك االتفاق على عق ��د قمة جديدة لهم
يف �شهر كانون الأول القادم للتن�سيق من
�أج ��ل �ضبط احل ��دود بني بلدانه ��م ومنع
ت�سلل و تخريب اجلماعات الإرهابية .

وخ�ل�ال ه ��ذه االجتماع ��ات و اللق ��اءات
املتوا�صل ��ة لق ��ادة ال ��دول الأوروبي ��ة
تو�صل اجلميع اىل الت�أكيد على �أن الفكر
املتط� � ّرف العني ��ف ه ��و الذي ي� ��ؤدي اىل
الإره ��اب و جتني ��د الإرهابي�ي�ن خا�ص ��ة
بني اجلالي ��ات اال�سالمية الت ��ي عملوا و
يعملون عل ��ى اخرتاقها ع�ب�ر امل�ؤ�س�سات
و اجلمعي ��ات ( الثقافي ��ة) وبع�ض �أماكن
العبادة كواجهات ين�ش ��روا من خاللها و
يروج ��وا للفك ��ر املتط ّرف ال ��ذي اعتربته
القمه امل�صغرة الت ��ي عُقدت م�ؤخر ًا لقادة
االحت ��اد الأوروبي ( باخلط ��اب املروع )
ال ��ذي ينبغ ��ي مواجهت ��ه و مكافحته بكل
الو�سائ ��ل املمكن ��ة وه ��و الأمر ال ��ذي دعا
هذه ال ��دول و قادته ��ا و �أجهزتها الأمنية
و م�ؤ�س�ساته ��ا الفكري ��ة اىل ا�ستنف ��ار
كل جهوده ��ا ملواجه ��ة خط ��ر الإره ��اب و
مروج ��ي الفك ��ر املتط� � ّرف يف بلدانه ��م
بكل ق ��وة و عزم  ،كما ع�ّب�رّ ت بذلك القمم
املتوات ��رة الت ��ي عقده ��ا ق ��ادة االحت ��اد
الأوروبي .

مار�سيل غو�شيه :الأنظمة الدميقراطية ذات وجهني
و�سائ��ل الإع�لام المثيرة للقل��ق �..أال ترى
ذلك ؟

ي�ستخل�ص الفيل�سوف الفرن�سي ورئي�س
تحرير مجلة (لو ديبا) مار�سيل غو�شيه من
ً
درو�سا في �ستراتيجية
�أزمة كورونا ال�صحية
القرار وال�صحة  ،فكلما كانت الأزمة غير
متوقعة وعميقة  ،كان ت�أثيرها �أقوى – من
وجهة نظره – �إذ تعمل الأزمة ال�صحية
التي نمر بها كمنبه �إيقاظ من �سنوات من
النوم لأنها تجبرناعلى �إعادة النظر ب�شكل
�شامل في الآليات والمبادئ التي اعتدنا
عليها ..وفي حوار �أجري مع الفيل�سوف
غو�شيه في مجلة لوبوا الفرن�سية �أو�ضح
ب�أن �أزمة كورونا هي حدث غير م�سبوق في
التاريخ ..وجاء في الحوار ..

*م��ا ال��ذي تك�شف��ه الأزم��ة ال�صحي��ة التي
�أثرت في فرن�سا؟

 لقد �أدركنا ال�ض ��عف ال�ش ��ديد لنظام العملاجلماع ��ي لدين ��ا .لق ��د ع�ش ��نا دون �أي توقع
�س�ت�راتيجي ملث ��ل هذا التهدي ��د  ،يف حني �أن
الأوبئ ��ة يف �آ�سي ��ا هي م�صدر قل ��ق م�ألوف.
فف ��ي فرن�س ��ا  ،كان ع ��دم اال�ستع ��داد كام ًال !
بينم ��ا ثبت �أن نظام الرعاي ��ة ال�صحية لدينا
 ،ال ��ذي يفرت�ض �أنه �أح ��د �أف�ضل الأنظمة يف
العامل � ،سيئ الإدارة للغاية.
ً
مقيا�س��ا النحالل
 قل��ت �إن الأزم��ة كان��ت
الدولة ..ماذا تعني بذلك ؟

 لق ��د تب�ي�ن �أن نظامنا يف مايخ� ��ص القرارال�سيا�سي مفكك ًا متام ًا فقد اتخذت القرارات

خ�ل�ال هذه الأزمة بط ��رق غالب ًا ما كانت غري
مفهومة للمواطن�ي�ن .وقدمت الدول ��ة �أ�سو�أ
وج ��ه له ��ا م ��ن خ�ل�ال بريوقراطي ��ة �ضيق ��ة
و�أ�سالي ��ب غ�ي�ر فعال ��ة ..لق ��د ك�شف ��ت �أزم ��ة
فايرو� ��س كورونا عن عيوبن ��ا .ف"النخبة"
احلاكم ��ة مل تعد تفر�ض �سيادتها  ،واملجتمع
منق�سم و�أوروبا غري قادرة على حمايتنا.
ً
�سابقا ت�سمية الفايرو�سات
 كان من الممكن
الت��ي عان��ت منه��ا فرن�س��ا بال�شعبوي��ة،
وال�سذاج��ة ،واالنق�سام��ات� ،أما الآن فها هو
فايرو�س حقيقي يحا�صرن��ا ويجعلنا ن�شهد
اله�شا�ش��ة المذهل��ة لديمقراطيتن��ا – على
حد قول الرئي�س ماكرون -؟

 لقد ملحنا هذه اله�شا�شة �أثناء انت�شار وباءال�سار� ��س � ،أم ��ا هذه امل ��رة  ،فال�صدمة �أعمق
بكث�ي�ر وت�أثريه ��ا �سيكون �أك�ث�ر دميومة لذا
فقد ك�شفت بو�ضوح عن ال�ضعف والفو�ضى
يف �أنظمتن ��ا  ،ذلك لأن الأنظمة الدميقراطية
ذات وجه�ي�ن  ،فقد كانت ق ��ادرة على توحيد
�صفوفه ��ا والتعبئة بق ��وة هائلة  ،لكن تطور
املجتمعات الغربية جعل التما�سك اجلماعي
يرتاج ��ع �إىل درجة غري م�سبوقة فقد �أعطوا
الأولوي ��ة املطلقة حلرية الأف ��راد  ،مع تفكك
اجتماع ��ي هائل ! ات�ساءل ،ه ��ل ما زلنا  ،يف
ظ ��ل هذه الظ ��روف  ،قادرين عل ��ى ا�ستعادة

التما�س ��ك اجلماعي  ،يف مواجهة تهديد غري
متوق ��ع مثل الذي يحيط بن ��ا؟ التجربة فقط
ه ��ي التي �ستجي ��ب  ،لكنني ما زل ��ت �أالحظ
�أن وجود بنية �أ�سا�سي ��ة قوية للغاية ت�سمح
بالتو�سع غري املنظم للحريات على ال�سطح.
علين ��ا �أن نتخي ��ل فرن�س ��ا جاحم ��ة ومنظمة
للغاية يف نف�س الوق ��ت .فلماذا �إذن ال ميكن
لهذه الق ��وة التنظيمي ��ة �أن ت�ستعيد مكانتها
�إذا اقت�ضت الظروف ذلك؟
 م��ع انت�صار ال�س��وق المعرفي ال��ذي يعلن
عنه االنترنت  ،هل ا�ستعاد الخطاب العلمي
�شرعيته ؟

 يف ال�س ��وق ال ��ذي تتح ��دث عن ��ه  ،يتمت ��عالطب مبي ��زة تناف�سية وا�ضحة فهو يحتفظ
ب�سلط ��ة قوية  ،على الرغم م ��ن �أنه قد تكون
مو�ض ��ع جدل  ،ح ��ول اللقاحات عل ��ى �سبيل
املث ��ال .فعل ��ى عك� ��س العل ��م املحبو� ��س يف
املعام ��ل البعيدة  ،ف�إن الطب ممار�سة تقارب
وميك ��ن للجميع التحق ��ق م ��ن فعاليتها .كل
�شخ� ��ص ل ��ه عالق ��ة ب ��ه وميكنه احلك ��م على
فائدته املبا�شرة كما يع ��د نظام امل�ست�شفيات
�أي�ض� � ًا �أح ��دى امل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي يث ��ق به ��ا
الفرن�سيون �أكرث من غريها.

*يمكننا �أن ن�شعر بمقدار اللوم الموجه الى

 وكي ��ف ميك ��ن �أن تك ��ون و�سائ ��ل الإع�ل�اممطمئنة؟ �إذا مل تربز خطورة الوباء  ،ف�سيتم
انتقاده ��ا لتقليل خط ��ورة الو�ض ��ع لأ�سباب
غام�ض ��ة .و�إذا جعلت ��ه �أولوي ��ة  ،ف� ��إن ق ��وة
التلقي �ست�ساعد حتم ًا على ت�ضخيم القلق، .
امل�شكل ��ة غري قابلة للحل �إذن � ،إذ يتمثل جزء
كبري م ��ن القلق اجلماعي يف ع ��دم التطابق
بني النط ��اق اال�ستثنائي للتداب�ي�ر التي يتم
اتخاذه ��ا وال�ش ��دة املح ��دودة للوب ��اء  -فهو
لي� ��س امل ��وت الأ�س ��ود �أو حت ��ى الأنفلون ��زا
الإ�سباني ��ة .وهذه الفجوة تثري االرتباك يف
�أذه ��ان النا�س وه ��و �أمر ال ميك ��ن ال�سيطرة
علي ��ه بالن�سب ��ة لو�سائ ��ل الإع�ل�ام ..كم ��ا �أن
احل� � ّكام مل يتخ ��ذوا الإج ��راء ال ��كايف وهذا
يقود اىل انعدام الثقة احلايل مع �شعور ب"
الت�سرت"..
 ماهي �أكبر �آثار هذه الأزمة ؟

 تتطل ��ب العومل ��ة و�ضع ال�سي ��ادة الوطنيةيف منظوره ��ا ال�صحي ��ح ل�صال ��ح القواع ��د
التي حتدده ��ا املنظمات الدولية يف حني �أن
التفوي�ض �إىل امل�ستوى فوق الوطني يعمل
ب�ش ��كل �سيئ للغاية .نح ��ن نعيد اكت�شاف �أن
ال�سي ��ادة لي�ست اً
خيال جم ��رد ًا  ،ولكنها �أو ًال
وقب ��ل كل �ش ��يء تتوافق م ��ع مطلب وظيفي
وهو �أن تتمتع ال�سلطات بكل من ثقة ال�سكان
واملعرفة الدقيقة مبج ��االت تطبيقها ..بهذه
الطريق ��ة � ،صار ميكنن ��ا التخلي ع ��ن �إنتاج
الأدوي ��ة الهام ��ة لتقلبات الأ�س ��واق العاملية.
و�سيتع�ي�ن على الغ ��رب �أن يتعلم كيف يكون
�أق ��ل �سذاج ��ة  ،كما فع ��ل من خ�ل�ال ال�سماح
للت�أث�ي�ر ال�صين ��ي بال�سيط ��رة عل ��ى منظمة
ال�صحة العاملية  ،على �سبيل املثال.
 وماهي �أهم الدرو�س الم�ستخل�صة منها ؟

 كان لع ��دم القدرة على التنب�ؤ بالأزمة الأثرالأول يف ت�سلي ��ط ال�ضوء عل ��ى االفتقار اىل
الب�ص�ي�رة ال ��ذي يق�ت�رب من الالوع ��ي الذي
تر�س ��خ يف جمتمعاتن ��ا الغربي ��ة بدرج ��ات
متفاوتة ..لقد اعتمد الغرب  ،وخا�صة �أوروبا
 ،عل ��ى ال�صني ب�شكل �أعم ��ى ،دون �أن يالحظ
حت ��ى تعار� ��ض املواق ��ف ب�سب ��ب االنفت ��اح
الطائ� ��ش م ��ن جان ��ب الغ ��رب والأ�سل ��وب
املنهج ��ي وال�سرتاتيجي من اجلانب الآخر ،
و�أنا ال�أري ��د �أن �أحتدث عن امل�شاكل ال�صحية
الت ��ي �ستقود �إليها هذه القنبلة البيولوجية ،
والت ��ي مت جتاهلها على الرغم من التنبيهات
املتع ��ددة يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة بينم ��ا مت
حتديده ��ا ب�ش ��كل جيد م ��ن قب ��ل الآ�سيويني
 ،ولك ��ن ل ��ن يك ��ون م ��ن ال�سه ��ل �إع ��ادة بناء
�أ�ساليب العمل املنظمة حول تنب�ؤات معقولة
 ،م ��ع املرون ��ة التي يتطلبها ذل ��ك فيما يتعلق
باجلمود البريوقراطي املت�أ�صل يف �أ�ساليب
االدارة النيوليربالي ��ة فقد مت جتميد بلداننا
ملعاجل ��ة و�إنقاذ عدد حمدود للغاية من �سكان
الع ��امل� .إذ كان احل ��دث غ�ي�ر م�سب ��وق يف
التاري ��خ لأنه كان ميثل بال�ضبط قلب املنطق
الذي كان دائم ًا هو منطق جميع املجتمعات:
وه ��و قبول ت�ضحي ��ة القلة م ��ن �أجل خال�ص
الكثريي ��ن فق ��د �ضحين ��ا بالكث�ي�ر م ��ن �أج ��ل
خال�ص القل ��ة وهي ت�ضحية ن�سبية  ،بالطبع
 ،لأنه ��ا �سلمية ومادية يف املق ��ام الأول  ،وال
ميك ��ن �إال للمجتمع ��ات الغني ��ة �أن تتحملها.
وم ��ع ذل ��ك  ،فالوب ��اء ح ��دث غري ع ��ادي  ،بل
�إن ��ه حدث ثوري  ،و�ستظه ��ر نتائجه الفكرية
والأخالقية م�ستقب ًال  ،ومنها عودة ال�سيا�سة
التي تفك ��ر وحتمي  ،وع ��ودة الأمة املوحدة
والدولة ال�سرتاتيجية  ،فهذا هو ما�سي�ساعد
يف ت�شكيل الدرو�س الأخرى للأزمة ..

 ترجمة :عدوية الهاليل

م���و����ض���وع���ات ح�����ول ال����دول����ة وال��م��ل��ي�����ش��ي��ات ال��م�����س��ل��ح��ة
�أدى التدخ ��ل الع�سك ��ري الأمريك ��ي يف العراق اىل
انهي ��ار �سلط ��ة النظ ��ام الديكتات ��وري وا�ستبداله ��ا
ب�سلطة طائفي ��ة مرتافقة وملي�شي ��ات م�سلحة تابعة
لأحزاب طائفية وما انتجه ذلك من ت�شابك الوظائف
الع�سكري ��ة – الأمني ��ة للملي�شي ��ات امل�سلح ��ة م ��ع
الوظائف ال�سيادية لدولة العراق االحتادية.
 لفح� ��ص خماط ��ر الت�شابكات الأمني ��ة امل�شار �إليهاعلى �سي ��ادة الدولة االحتادية وم�ستقبلها ال�سيا�سي
نح ��اول متابعتها ع�ب�ر م�ؤ�شرات فكري ��ة � -سيا�سية
ا�ستناد ًا على املحاور التالية --
�أو ًال -ت�شاب ��ك وظائ ��ف الدولة الأمني ��ة وامللي�شيات
امل�سلحة.
ثاني� � ًا – امللي�شي ��ات احلزبي ��ة امل�سلح ��ة وخماط ��ر
ال�صراعات الأهلية.
ثالث� � ًا -حتال ��ف الق ��وى الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة
وبناء الدولة العراقية
ارتكاز ًا على املح ��اور املثارة ن�سعى اىل التقرب من
م�ضامينها بتكثيف بالغ متناولني املحور الأول.
�أو ًال  -ت�شاب ��ك وظائ ��ف الدولة الأمني ��ة وامللي�شيات
امل�سلحة.
تعت�ب�ر الوظائ ��ف الع�سكري ��ة – الأمني ��ة وظائ ��ف
�سيادية للدولة الوطنية وت�شكل عنوان ًا �أ�سا�سي ًا من
عناوين هيمنتها الوطنية.
ا�ستناد ًا اىل ذل ��ك التحديد فان امللي�شيات الع�سكرية
املوازي ��ة للم�ؤ�س�س ��ات الع�سكري ��ة للدول ��ة الوطنية
تفر�ضه ��ا طبيع ��ة النزاع ��ات ال�سيا�سي ��ة يف ت�شكيلة
البالد ال�سيا�سية.
 -م ّرت الدول ��ة العراقية بتج ��ارب �سيا�سية كثرية�أبرزه ��ا م�شارك ��ة الف�صائ ��ل ال�شعبي ��ة امل�سلح ��ة يف
امله ��ام القمعية الت ��ي �أنتجها االنق�ل�اب الدموي عام
 1963والت ��ي متخ�ض ��ت ع ��ن ا�ضطه ��اد وت�شري ��د

واعتق ��ال مئ ��ات الآالف م ��ن املواطن�ي�ن العراقي�ي�ن
املعار�ضني ل�سلطة االنقالب الدموية.
 التجرب ��ة التاريخي ��ة الت ��ي �أنتجه ��ا ح ��زب البعثالعرب ��ي اال�شرتاك ��ي بع ��د �سيطرت ��ه احلزبي ��ة على
الق ��وات امل�سلح ��ة وان�شائ ��ه ملي�شي ��ات احلر� ��س
القومي تع ��ززت بعد االنقالب الع�سكري عام 1968
حي ��ث تالزم ��ت �سيطرة ح ��زب البعث عل ��ى ال�سلطة
ال�سيا�سية واعتماده عل ��ى ف�صائل ع�سكرية م�سلحة
موازي ��ة للأجه ��زة الع�سكري ��ة – الأمني ��ة للدول ��ة
العراقية.
 امللي�شي ��ات امل�سلحة املوازي ��ة للأجهزة الأمنية يفجترب ��ة ح ��زب البعث حتول ��ت اىل �أجه ��زة �إرهابية
م�ستن ��دة اىل توجه ��ات حزبي ��ة قاب�ضة عل ��ى �سلطة
الدولة الوطنية وت�شكيلتها االجتماعية.
 �إن التجرب ��ة الإرهابي ��ة حلزب البع ��ث يعاد بعثهابالظ ��روف التاريخي ��ة املعا�شة ا�ستن ��اد ًا اىل حيازة
التنظيمي ��ة ال�سيا�سية احلزبي ��ة الطائفية مللي�شيات
م�سلح ��ة تفتقد القي ��ادة ال�سيا�سية املوح ��دة ت�شدها
روح �أيديولوجي ��ة وبني ��ة طائفي ��ة �سيا�سي ��ة وم ��ا
يحمل ��ه ذل ��ك م ��ن نزاع ��ات ب�ي�ن الأح ��زاب الطائفية
وتنظيماتها الع�سكرية.
 �إن تع� �دّد امللي�شي ��ات امل�سلح ��ة لأح ��زاب الإ�س�ل�امال�سيا�سي الطائف ��ي يقود اىل تهمي�ش �سيادة الدولة
الوطنية على وظائفه ��ا الع�سكرية – الأمنية وميهد
اىل هيمن ��ة النه ��وج احلزبي ��ة – الطائفي ��ة عل ��ى
فعاليتها ال�سيا�سية وما ينتجه ذلك من حتول الدولة
اىل دولة �إرهابية – طائفية.
ثاني� � ًا – امللي�شي ��ات احلزبي ��ة وخماط ��ر النزاعات
الأهلية.
مت ��ر الدولة العراقية بف�ت�رة تاريخية حرجة ب�سبب
قي ��ام امللي�شيات احلزبي ��ة امل�سلحة مبه ��ام ع�سكرية

 لطفي حامت

�أمني ��ة موازية ملهام �سيادية للدولة الوطنية ،حيثقامت امللي�شيات احلزبية و�أجهزتها ال�سرية ب�أعمال
ارهابي ��ة مثل  -االغتي ��االت ال�سيا�سية  -االعتقاالت
الكيفي ��ة  -التغيي ��ب الق�س ��ري لن�شط ��اء املعار�ض ��ة
ال�شعبي ��ة بال�ض ��د م ��ن توجه ��ات �أجه ��زة الدول ��ة
ال�سيادي ��ة الع�سكري ��ة  -الأمنية وم ��ا يعنيه ذلك من
انفرادها مبه ��ام �أمنية تت�سم بالفو�ضوية والإرهاب
ال�سافر.
�إن خماطر هيمنة امللي�شيات احلزبية على الوظائف
الأمني ��ة – الع�سكري ��ة للدول ��ة الوطني ��ة تف�ض ��ي
اىل حتجي ��م وظائ ��ف الدول ��ة العراقي ��ة ال�سيادي ��ة
وحتويلها اىل وظائف طائفية – حزبية وما ينتجه
ذلك من –
- 1انح�سار هيمنة الدولة على ت�شكيلتها االجتماعية
و�أجهزتها ال�سيادية.
 2-تف ��كك ت�شكيل ��ة الع ��راق االجتماعي ��ة وانح�سار

فعالية طبقاتها االجتماعية.
 - 3هيمن ��ة الطبقات الطفيلي ��ة وال�شرائح الهام�شية
على �سلطة البالد ال�سيا�سية.
 4غي ��اب القوانني الوطني ��ة وا�ستبدالها بالفتاوىالفقهية وما يرافقها من �إرهاب فكري و�سيا�سي.
 – 5تزاي ��د النزاعات الأهلية ب�ي�ن الأقاليم الطائفية
يف الدولة الوطنية.
 انح�س ��ار تفكي ��ك �سيط ��رة الدول ��ة الوطني ��ة علىوظائفه ��ا ال�سيادي ��ة و�سي ��ادة النزع ��ات الطائفية -
احلزبي ��ة على �أجه ��زة الدول ��ة الإداري ��ة ي�ؤ�شر اىل
�إمكانية اندالع احل ��روب الطائفية يف البلد الواحد
وم ��ا يعنيه ذل ��ك من �سيطرة التدخ�ل�ات الإقليمية –
الدولية على م�سار تطور الأقاليم املذهبية.
 �إن تزاي ��د اخل�شي ��ة م ��ن تف ��كك الدول ��ة العراقي ��ةو�سي ��ادة الطائفية ال�سيا�سي ��ة يف احلياة ال�سيا�سية
ي�ش�ت�رط عل ��ى الق ��وى الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة

�إعادة حتلي ��ل نهوجها الكفاحية ومراجعة خياراتها
ال�سيا�سية.
ثالث ًا  -حتالف القوى الوطنية  -الدميقراطية وبناء
الدولة العراقية.
 اخل�شي ��ة الناجت ��ة م ��ن تف ��كك الدول ��ة الوطني ��ةو�سي ��ادة املذهبي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف بنيته ��ا الإداري ��ة
حتم ��ل �أخطار ًا ج�سيمة عل ��ى م�ستقبل تطور الدولة
الوطني ��ة وبناء ت�شكيلته ��ا االجتماعي ��ة الأمر الذي
يتطلب من الق ��وى الوطنية – الدميقراطية التخلي
ع ��ن ال ��ر�ؤى الأيديولوجي ��ة يف �صياغ ��ة براجمه ��ا
ال�سيا�سي ��ة  -االجتماعي ��ة و�إعادة ق ��راءة التغريات
ال�سيا�سي ��ة الداخلي ��ة والإقليمية بالدول ��ة العراقية
به ��دف جت ّنب املخاطر ال�سيا�سي ��ة الهادفة اىل �إعادة
بن ��اء م�ستقبل الدول ��ة العراقية بعيد ًا ع ��ن م�شاركة
قواه الوطنية  -الدميقراطية.
�إن �صيان ��ة م�ستقب ��ل الع ��راق الدميقراط ��ي وتطور
دولته الوطنية وت�شكيلته ��ا االجتماعية تت�شكل كما
�أجدها من رافعتني –
�أو ًال – الرافعة الوطنية -
 - 1تفعي ��ل اللق ��اءات الوطني ��ة ال�سيا�سي ��ة الهادفة
اىل حتدي ��د الأخط ��ار املحيط ��ة مب�ستقب ��ل الدول ��ة
الوطنية وت�شكيلته ��ا االجتماعية وحتديد الو�سائل
ال�سيا�سي ��ة الق ��ادرة عل ��ى �صيانته ��ا -الدول ��ة  -من
التفكك واالنق�سام.
 – 2حتدي ��د الأ�ساليب الكفاحي ��ة الوطنية امل�شرتكة
و�سبل قي ��ادة الن�ضال الوطني الدميقراطي املف�ضي
اىل بناء الدول ��ة الوطني ��ة الدميقراطية واحليلولة
دون تهمي�شها.
 -- 3ت�سمي ��ة الأه ��داف الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة
املنوي اعتمادها ملكافحة �سيا�سة التبعية والتق�سيم.
ثاني ًا – رافعة التحالفات االنتخابية -

�أ—– اعتبار بناء الدولة الوطنية – الدميقراطية
مهم ��ة �أ�سا�سية لكونها -الدول ��ة  -الإطار ال�سيا�سي
ال�ضام ��ن لوح ��دة وتط ��ور ت�شكيل ��ة الع ��راق
االجتماعية.
ب-احلف ��اظ على الدول ��ة الوطني ��ة  -الدميقراطية
و�صيانتها من التبعية واالنق�سام الطائفي.
ج—اعتم ��اد ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة لالنتخابات
الوطنية �أ�سا�س ًا لتداول �سلطة البالد ال�سيا�سية.
د --اعتب ��ار االنتخاب ��ات الدميقراطي ��ة العام ��ة
والعلني ��ة طريق� � ًا �شرعي� � ًا وطني� � ًا وحي ��د ًا ال�ستالم
ال�سلطة ال�سيا�سية.
ه --بن ��اء �سلط ��ة وطنية دميقراطي ��ة حتظي بدعم
الق ��وى الوطني ��ة الدميقراطي ��ة وتتمت ��ع مببارك ��ة
وطنية.
و– الكف ��اح الوطن ��ي امل�ش�ت�رك م ��ن �أج ��ل �إجن ��از
املهام الوطني ��ة – الدميقراطية املعتمدة يف برامج
التحالفات االنتخابية.
ز -تلبي ��ة م�صال ��ح الطبق ��ات االجتماعي ��ة خا�ص ��ة
�شرائحه ��ا الفقرية به ��دف تطوير قدرته ��ا الوطنية
وتفكيك �أ�سباب احتجاجاتها االجتماعية.
ك� --إقام ��ة عالق ��ات وطني ��ة – دولي ��ة عل ��ى قاعدة
اح�ت�رام ال�سي ��ادة الوطني ��ة و�إدانة نه ��وج التبعية
والتهمي�ش.
ل --اعتب ��ار امل�صلح ��ة الوطني ��ة منطلق ��ا للتع ��اون
الوطني -الدويل وعدم اعتماد الطائفية ال�سيا�سية
�أ�سا�س ًا للتحالفات الإقليمية.
�إن حتال ��ف ق ��وى الكف ��اح الوطن ��ي -الدميقراط ��ي
وو�ض ��وح براجمه ��ا الكفاحي ��ة كفي ��ل ببن ��اء دول ��ة
وطني ��ة  -دميقراطي ��ة تراع ��ي م�صال ��ح طبقاته ��ا
االجتماعي ��ة ق ��ادرة على حتجيم م�ساع ��ي الطبقات
الفرعية الراغبة بتق�سيم البالد اىل �أقاليم طائفية.
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ثقافة
يوميات بائع كتب..

أطالع في ال�صحافة البريطانية خبر و�صول �أحدث كتب البروف�سور
غمرتني ال�سعادة و�أنا �
ُ

�سيرة �صاحب �أكبر مكتبة في ا�سكتلندا

جم الخليلي  Jim Al-Khaliliالمن�شور بعنوان (العالم كما تفهمه الفيزياء The World According
 ) to Physicsفي �آذار من هذا العام ( � )2020إلى القائمة الق�صيرة لجائزة �أف�ضل كتاب علمي في

ُ
كتبت
بريطانيا ؛ فهذا بع�ض التنويه الم�ستحق لعالم فيزيائي ذي اهتمامات معرفية متعددة
ً
مطو ً
ف�ضال عن ن�شري حواراً
ال معه �إلى جانب مقاالتي
عنها في �أعداد �سابقة من المدى
ّ
العديدة التي تناولت ن�ش�أته العراقية الأولى .
ُ
أوا�صل في الق�سم الثاني هذا تقديم ترجمة للمقدّ مة التي كتبها البروف�سور جم الخليلي في
�
كتابه (العالم كما تفهمه الفيزياء) .

عالء املفرجي

المترجمة

ُ
ي�ساعـدنا
جــم اخلـليـلـي
عـلى فهـم العـالـم
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
الق�سم الثاين
هناك مايج ��ب تو�ضيحه منذ الب ��دء  :املو�ضوعات
الت ��ي �أكت ��بُ عنه ��ا يف ه ��ذا الكت ��اب لي�س ��ت ه ��ي
املو�ضوع ��ات ذاته ��ا  -على الأغل ��ب  -التي تعاملتَ
معه ��ا يف درو� ��س الفيزي ��اء املدر�سي ��ة  .ق ��د يب ��دو
الكتاب بالن�سب ��ة لبع�ض الق ّراء �أوّ ل دعوة يحظون
به ��ا لعامل الفيزياء – دعوة �أرج ��و �أن تكون حافز ًا
له ��م للإ�ستزادة من تع ّل ��م الفيزياء  ،بل وقد تدفعهم
ه ��ذه الدع ��وة لأن يجعلوا م ��ن الفيزي ��اء رحلة من
الدرا�س ��ة والإكت�شاف متت ّد معه ��م مدى العمر على
ال�شاكلة ذاتها التي ح�صلت معي  .بالن�سبة للبع�ض
الآخر قد التكون هذه الدعوة �أكرث من �إعادة تذكرة
م ّ
ُلطف ��ة ورقيقة بالفيزياء وال�ش ��يء �أكرث يرجتى ،
وال�سب ��ب يف ه ��ذا �أنهم ح�صلوا عل ��ى فكرة خاطئة
عن الفيزياء ( بكلمات �أخرى  :و�ضعوا �أقدامهم يف
املوا�ض ��ع اخلط�أ يف عامل الفيزي ��اء ) منذ البواكري
الأوىل م ��ن حت�صيلهم املدر�سي ( وب ��ات �أمر ًا �شاق ًا
وع�صي� � ًا تغيري مقاربتهم الفكري ��ة جتاه الفيزياء )
ري هذه
؛ لك ��ن بالن�سبة لكثريين من الق ّراء قد ت�ستث ُ
الدع ��وة لع ��امل الفيزي ��اء ال�ساحر مكام ��ن الده�شة
بعدم ��ا يدركون ك ��م �سعت الب�شري ��ة حثيث ًا حليازة
فهم مقبول للعامل .
�سعي ��تُ يف ه ��ذا الكت ��اب لإم ��داد الق ��ارئ مبعرف ��ة
نا�شط ��ة وفاعل ��ة ب�ش� ��أن ق ��درة الفيزياء عل ��ى ر�سم
�ص ��ورة تك�شف عن طبيعة ه ��ذا العامل الذي نعي�ش
في ��ه  ،ومن �أج ��ل حتقيق هذا امل�سع ��ى فقد �إنتخبتُ
الئح ��ة باملفاهي ��م الأك�ث�ر �أهمي ��ة يف الفيزي ��اء
احلديث ��ة  ،وحاول ��تُ يف الوق ��ت ذات ��ه الك�شف عن
الكيفية الت ��ي ترتبط بها ه ��ذه املفاهيم مع بع�ضها
� .س ُنج ��ري يف هذا الكتاب م�سح� � ًا �شام ًال ملجموعة
وا�سع ��ة من الت�ضاري� ��س الفكري ��ة املفاهيمية بدء ًا
م ��ن فيزي ��اء املقايي�س الكوني ��ة املُفرط ��ة يف الكِ برَ
ال�ص َغر
حت ��ى امل�ستوي ��ات الكمومي ��ة املفرط ��ة يف ّ
 ،وم ��ن امل�سع ��ى احلثي ��ث للفيزيائي�ي�ن يف توحيد
قوان�ي�ن الطبيعة حتى بحثهم امل�ستدمي عن املبادئ
الفيزيائي ��ة املمكن ��ة والأك�ث�ر ب�ساط ��ة الت ��ي حتكم
ظاه ��رة " احلي ��اة "  ،وم ��ن اجلبه ��ات الت�أملي ��ة (
احلد�سي ��ة ) يف البح ��ث الفيزيائ ��ي النظ ��ري حتى
الفيزي ��اء الت ��ي تتن ��او ُل � ّ
أدق تفا�صي ��ل خرباتن ��ا
اليومي ��ة وتقنياتن ��ا املتط ��وّ رة � .س�أق� � ّد ُم للق� � ّراء ،
بالإ�ضاف ��ة ّ
لكل ه ��ذا  ،بع�ض ًا من ال ��ر�ؤى املنظورية
اجلدي ��دة  ،و�أعن ��ي به ��ا �أف ��كار ًا تع ّلمن ��ا  -نح ��ن
الفيزيائي�ي�ن � -أن نقبله ��ا ونتداوله ��ا يف الأو�ساط
العلمي ��ة على الرغ ��م من �أننا مل نقم �س ��وى بالقليل
م ��ن العمل الر�ص�ي�ن يف حماولة ن�شر تل ��ك الأفكار
خارج نطاق الدوائر ال�ضيّقة من الإخت�صا�صيني .
ل ��و �أردتُ تق ��دمي مث ��ال واحد فح�سب م ��ن املقيا�س
دون ال ��ذري  subatomicف�إليك ��م املث ��ال التايل :

تتوا�ص ��ل اجل�سيم ��ات املنف�صل ��ة دون الذرية فيما
بينه ��ا بطريقة �آني ��ة برغم كونها بعي ��دة للغاية عن
ُ
تخالف بداهتنا اجلمعية
بع�ضها  ،وهذه الطريق ��ة
العا ّم ��ة  .تدع ��ى ه ��ذه اخلا�صي ��ة الالمتو�ضعي ��ة
 ، Nonlocalityوه ��ي تدفعُنا دفع� � ًا لتعديل كامل
فهمن ��ا لبُنية الف�ضاء ذاته ؛ لكنْ من الأمور املحزنة
� ّأن العدي ��د من غري الفيزيائي�ي�ن  -ومعهم بالت�أكيد
بع� ��ض الفيزيائيني – ميتلكون فهم ًا �سيئ ًا ملا تعنيه
ه ��ذه اخلا�صية حق� � ًا � ،أو �أنهم ق ��د يقدّمون تف�سري ًا
�سيئ ًا لها .
ثم ��ة نق� � ٌد كثري مُوجّ � � ٌه للعلم ��اء ( وبخا�صة نحو
الفيزيائيني النظري�ي�ن ) ميكن �أن نقر�أه يف الكتب
العلمي ��ة ال�شعبية التي تتن ��اول املفاهيم الأ�سا�سية
يف الفيزي ��اء  ،ومف ��ا ُد تل ��ك النق ��ودات الكث�ي�رة � ّأن
ه�ؤالء الفيزيائيني اليعمل ��ون ب�شكل م�ستدمي على
م�ساع ��دة القارئ العام يف فه ��م ماالذي تعنيه هذه
املفاهي ��م الفيزيائي ��ة حق� � ًا  .هنا الب ّد م ��ن تو�ضيح
احلقيق ��ة التالي ��ة  :الفيزيائي ��ون الذي ��ن يبتدعون
ه ��ذه املفاهي ��م الأ�سا�سي ��ة والينف ّك ��ون يطوّ رونها
دوم ًا  ،وكذلك الفيزيائيون الذين يكتبون البحوث
الفيزيائي ��ة وي�أت ��ون لن ��ا بنظري ��ات فيزيائي ��ة
جدي ��دة ه ��م لي�س ��وا  -بال�ض ��رورة  -الأف�ض ��ل بني
مم ��ن ميتلك ��ون الق ��درة عل ��ى �ش ��رح
الفيزيائي�ي�ن ّ
وتو�ضي ��ح �أفكاره ��م اخلا�صة لغ�ي�ر الفيزيائيني ؛
لك ��ن يف املقابل ف� ّإن ه� ��ؤالء الفيزيائي�ي�ن الذين قد
ميتلك ��ون خ�ب�رة �أعظم وح ّقق ��وا جناح� � ًا م�شهود ًا
يف متري ��ر �أفكاره ��م للجمهور العام ق ��د اليفهمون
ه ��م �أنف�سهم بع� ��ض املفاهيم الفيزيائي ��ة مبا يكفي
م ��ن العم ��ق والدراية وبطريقة ق ��ادرة على جتاوز
ح ��دود املقاي�سات الت�شبيهي ��ة الب�سيطة  ،وح ّتى لو
�إ�ستط ��اع املرء ( املق�صود هو الفيزيائي  ،املرتجمة
) فهم النظريات الفيزيائية ال�سائدة ومت ّكن بنجاح
( كما �آم ُل ) يف �إ�شاعة هذا الفهم بني حلقات العامة
م ��ن غري الفيزيائيني فلن يك ��ون حتدّي ًا ي�سري ًا �أبد ًا
�أن يق� �دّم تو�ضيح� � ًا كافي� � ًا ومنا�سب� � ًا مل�صطلح � ً
�ات
فيزيائي ��ة عل ��ى �شاكل ��ة  :ثب ��ات املقيا� ��س Gauge
ّ
الت�ضخ ��م
 ، Invarianceالثنائي ��ة ، Duality
الأبدي  ، Eternal Inflationاملبد�أ الهولوغرايف
 ، Holographic Principleنظري ��ات املج ��ال
املُطابق ��ة ، Conformal Field Theories
ف�ضاءات دي� -سيرت ال�ضديدة Anti – de Sitter
 ، Spacesطاقة الف ��راغ ،،،، Vacuum Energy
بطريقة تنق ُل تب�صر ًا حقيقي� � ًا باجلوهر الفيزيائي
الذي تنطوي عليه هذه املفاهيم من غري الإ�ستعانة
ب�صياغ ��ات ريا�ضياتي ��ة مع ّق ��دة  .حاول ��تُ ب�أق�صى
م ��ايف قدرت ��ي م ��ن اال�ستطاع ��ة املمكن ��ة �أن �أق� �دّم
الأف�ض ��ل يف ه ��ذا الكت ��اب ؛ لك ��ن قد يوج ��د بع�ض
مم ��ن ي�شع ��رون بقدرتي على تق ��دمي عمل
الق� � ّراء ّ
�أف�ضل ممّا قدّمتُ يف هذا الكتاب  ،و�أرى من جانبي
يف هذا ال�شعور �أمر ًا �صحيح ًا .

الربوف�سور ِجم اخلليلي
لكن برغم ّ
كل هذا لو �أردتَ � -صديقي القارئ  -لأن
تدلف عميق ًا يف �أيّ مو�ضوع خا�ص �أو مو�ضوعات
خا�ص ��ة من تلك التي قارب ُته ��ا مقاربة خمت�صرة �أو
عاب ��رة يف ثنايا هذا الكتاب فثمة الكثري من الكتب
�ون عظيم ل ��ك و�ستزوّ دك
الت ��ي �ستك ��ون م�صدر ع � ٍ
بفه ��م رائع وبطريقة م�شرقة  ،ومن �أجل هذا قدّمتُ
ببع�ض من هذه الكتب التي
يف نهاية الكتاب قائمة ٍ
�ستج ُده ��ا ي�س�ي�رة الول ��وج �إىل مغاليقه ��ا ومثرية
للب�ص�ي�رة والتف ّك ��ر يف حمتواه ��ا  .ت�ص ��ف العديد
من ه ��ذه الكتب املذكورة يف القائم ��ة رحلة التقدّم
العلمي املثرية التي �شهدتها الفيزياء عرب الألفيات
العدي ��دة منذ زمن ُقدَماء الإغري ��ق  ،والكيفية التي
حتقق ��ت به ��ا املكت�شف ��ات املث�ي�رة  ،والطريقة التي
و ُِ�ضع ��ت به ��ا النظري ��ات والفر�ضي ��ات �إىل جانب
الطريق ��ة التي كانت تهم ُل به ��ا نظريات وفر�ضيات
�أخ ��رى و ُتنحّ ��ى جانب� � ًا  .تر ّك ُز ه ��ذه الكت ��ب غالب ًا
عل ��ى الثورات التي قلبت الر�ؤى القدمية الرا�سخة
ُ
وت�صف الالعب�ي�ن القياديني الذين
ب�ش� ��أن الك ��ون ،
ق ��ادوا احل ��ركات الطليعي ��ة يف ه ��ذه الأطروحات
الت�أريخية املف�صلية يف العلم الفيزيائي .
ل ��ن �أعم ��ل يف هذا الكت ��اب الوجيز عل ��ى النظر يف
ثناي ��ا الت�أريخ ومعرفة املدى البعي ��د ملا بلغناه يف
وقتنا احلا�ضر  ،كما ل ��ن �أحكي الكثري ب�ش�أن املدى
الأبعد ال ��ذي يتوجّ ب علينا بلوغه ؛ وال�سبب وراء
ذل ��ك وا�ض ��ح وب�سي ��ط � :أن ��ا ال�أعرف امل ��دى الذي
ينبغي علينا بلوغه  ،ف�ض ًال عن � ّأن هذا املدى اليزا ُل
مي ّث� � ُل  -كم ��ا �أح�س ��بُ  -طريق ًا طوي ًال بع� � ُد ؛ ولكن
برغ ��م ذلك �س�أق� � ّد ُم يف الف�ص ��ل الثامن م ��ن الكتاب
خال�صة مر ّكزة ملا نعرفه وكذلك ملا النعرفه بع ُد .
لي� ��س ثم ��ة م ��ن نظري ��ة فيزيائي ��ة حم� �دّدة �أراين
منافح� � ًا عنها ون�ص�ي�ر ًا عنيد ًا له ��ا يف ّ
كل الأحوال
يخت�ص الأمر باملقاربة
؛ فعلى �سبيل املث ��ال عندما
ّ
التوفيقية بني امليكانيك الكمومي والن�سبية العامة
( املقارب ��ة التي �صارت مبثاب ��ة الك�أ�س املقدّ�سة يف
الفيزي ��اء النظرية احلديث ��ة ) ال�أراين �أتخذ موقف ًا
معا�ض ��د ًا لأيّ م ��ن الفريق�ي�ن العامل�ي�ن الرئي�سيني
لتحقي ��ق ه ��ذا امل�سع ��ى  :ل�س ��تُ ن�ص�ي�ر ًا لنظري ��ة
الأوت ��ار  String Theoryمثلم ��ا ل�س ��تُ واح ��د ًا
م ��ن املعجب�ي�ن املنافح�ي�ن ع ��ن الثقال ��ة الكمومي ��ة
احللقي ��ة  Loop Quantum Gravityوذل ��ك
ل ّأن �أي� � ًا م ��ن النظريتني التقع يف �إط ��ار تخ�ص�صي
الفيزيائ ��ي الدقي ��ق  .عندم ��ا يخت� � ُّ�ص الأم ��ر كذلك
بتق ��دمي تف�س�ي�ر ملعن ��ى امليكانيك الكموم ��ي فل�ستُ
�أتخ� � ُذ موقف� � ًا منا�ص ��ر ًا ملدر�س ��ة كوبنهاغ ��ن  ،ويف
الوق ��ت ذاته ال�أراين م�سكون� � ًا باحلما�سة الفيا�ضة
جتاه " تف�سري العوامل املتعدّدة Many Worlds
 " Interpretation؛ لك � ّ�ن ه ��ذا الأمر لن يردعني
ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر عل ��ى الت�أ ّم ��ل يف مث ��ل ه ��ذه
املو�ضوع ��ات � .س�أح ��او ُل بالق ��در ال ��ذي �أ�ستطيعه
�أن ال�أغ ��ور عميق� � ًا يف التف�صي�ل�ات الفل�سفي ��ة �أو

امليتافيزيقية حتى لو وجدتُ دافع ًا مغوي ًا يغريني
يف ولوج ه ��ذه العوامل املده�ش ��ة وبخا�صة عندما
يناق� � ُ�ش املرء بع�ض ًا م ��ن �أكرث الأف ��كار �إدها�ش ًا يف
اجلبهات املتقدّمة للفيزياء �سوا ٌء يف طبيعة الزمان
وامل ��كان �أو يف التف�س�ي�رات املتع� �دّدة للميكاني ��ك
الكمومي �أو حتى يف مناق�ش ��ة طبيعة الواقع ذاته
 ،و�أن ��ا �إذ �أقول ه ��ذا ل�ستُ �أعني البت ��ة � ّأن الفيزياء
لي�س ��ت يف حاجة �إىل الفل�سف ��ة  ،و�إذا ماحاولتُ �أن
�أق� �دّم لك حم� ��ض فكرة �صغ�ي�رة عن الكيفي ��ة التي
ميك ��ن بها للفل�سفة �أن تدع ��م مو�ضوعاتي املُناق�شة
عل ��ى امل�ست ��وى الأك�ث�ر �أ�سا�سية فيمكنن ��ي  -على
�سبي ��ل املث ��ال وح�س ��ب � -أن �أتو ّقع حج ��م ده�شتك
عندم ��ا تعل� � ُم ب� �� ّأن الفيزيائيني لي� ��س مب�ستطاعهم
حتى الإتفاق حول طبيعة م�سعى الفيزياء وهدفها
الأعل ��ى ال ��ذي جتاه ��د يف بلوغ ��ه  :ه ��ل ه ��و فه ��م
الواقع اجلوهري للعامل كما �إعتقد �آين�شتاين ( �أي
�شكل ما م ��ن احلقيقة النهائية
مبعن ��ى �آخر  :بلوغ ٍ
الت ��ي متكث خارجن ��ا وتنتظ ُر م ّن ��ا �أن نكت�شفها ) ،
�أم � ّأن ه ��دف الفيزي ��اء هو بناء من ��اذج ( موديالت
 ) Modelsللع ��امل ميكنه ��ا الإق�ت�رابُ �أكرث ف�أكرث
م ��ن �أف�ضل مايف حوزتنا من معرف ��ة ب�ش�أن الواقع
الفيزيائي الذي نعي�ش ��ه والذي  -رمبا  -لن نعرفه
�أب ��د ًا � .إذا ما�أري ��د يل �أن �أختار واح ��دة من هاتني
املقاربت�ي�ن ف�س�أخت ��ار املقارب ��ة الت ��ي �إنح ��از له ��ا
�آين�شتاين .
دعوين �أ�ض ��ع الأمر يف ُخال�صة حم� �دّدة ب�سيطة :
�أرى ب� �� ّأن الفيزي ��اء متنحُ ن ��ا الأدوات والو�سائل
التي مت ّك ُننا من فهم الكون  ،و� ّأن درا�سة الفيزياء
ه ��ي يف جوهره ��ا بح � ٌ�ث ع ��ن التو�ضيح ��ات
التف�سريي ��ة ؛ لك � ّ�ن ال�ش ��روع يف ه ��ذا امل�سع ��ى
البحث ��ي يتط ّل ��بُ م ّن ��ا �أو ًال وقب ��ل ّ
كل �ش ��يء �أن
ن�س� ��أل الأ�سئل ��ة ال�صحيحة  ،وه ��ذا �شيء يربع
الفال�سفة يف �أدائه .
ت�أ�سي�س� � ًا عل ��ى ماقلت ��ه �أع�ل�اه �سن�ش ��رعُ يف
رحلتنا ه ��ذه منطلقني من �إط ��ار هيكلي عقلي
متوا�ض ��ع ب�ص ��ورة منا�سبة لرحل ��ة ال�شروع
ه ��ذه  ،و�أق�ص ُد به ��ذا الإطار املتوا�ض ��ع ( �إذا
ك ّن ��ا نزيهني مب ��ا يكف ��ي ) �أ ّننا كلن ��ا � -أطفا ًال
وبالغ�ي�ن و�أجيا ًال قدمية وتل ��ك التي �ست�أتي
يف امل�ستقب ��ل  -نت�ش ��ارك خ�صي�صة مميزة
وه ��ي كوننا النعرف ون�سع ��ى لأن نعرف ،
و�إذا ماتف ّكرن ��ا ملي ًا فيم ��ا النعرف فيمكننا
�أن نكت�شف الو�سائل الف�ضلى التي تعيننا
عل ��ى معرفت ��ه ّ � .إن الأ�سئل ��ة الكثرية التي
لطامل ��ا �س�ألناه ��ا يف ّ
كل �أط ��وار ت�أريخن ��ا
الب�شري هي التي منحتنا قدرة احل�صول
على �صورة �أكرث د ّقة من �سابقاتها ب�ش�أن
ونحب .
العامل الذي نعرف
ّ
�إذن  ،هاهو العامل معرو�ض �أمامكم على
ال�شاكلة التي ر�سمتها الفيزياء له .

كتاب (يومي ��ات بائع الكت ��ب) ال�صادر
عن املدى مل�ؤلفه �ش ��ون بيثل ،وترجمة
عبا�س املفرجي ،لي�س درا�سة �أو عر�ض ًا
لعي ��ون الكت ��ب يف ال�ت�راث الثق ��ايف
العامل ��ي؛ بل �س�ي�رة امل�ؤلف و�صاحب
املكتب ��ة� ،ش ��ون بيث ��ل ،ال ��ذي ميتل ��ك
�أكرب مكتبة لبيع الكت ��ب امل�ستعملة يف
�إ�سكتلندا .التي حتتوي على 100000
كت ��اب  ،موزع ��ة على �أكرث م ��ن ميل من
الأرف ��ف  ،م ��ع ممرات ملتوي ��ة ونريان
م�ستعرة  ،وكلها تق ��ع يف مدينة ريفية
جميلة عل ��ى حافة البح ��ر .جنة حمبي
الكتاب  .يف ه ��ذه اليوميات امل�ضحكة
وامل�ضحك ��ة  ،يق ��دم �ش ��ون نظ ��رة م ��ن
الداخل على جتارب وحمن احلياة يف
جتارة الكتب  ،من الن�ضال مع العمالء
غريب ��ي الأط ��وار �إىل امل�شاحن ��ات م ��ع
موظفيه  ،ي�أخذنا معه يف رحالت �شراء
�إىل العقارات القدمية ودور املزادات ،
ويو�صي بالكتب (كال�سيكيات مفقودة
واكت�شاف ��ات جدي ��دة)  ،ويق ��دم لن ��ا
�إث ��ارة االكت�شاف غ�ي�ر املتوقع  ،ويثري
�إيقاعات و�سحر حياة البلدة ال�صغرية
 ،دائم ًا مع عني ناقدة.
ميك ��ن اعتب ��ار الكت ��اب رواي ��ة م�سليّة
للغاية عن �إدارة مكتبة يف "ويجتاون"
عل ��ى ال�ساح ��ل اجلنوب ��ي الغرب ��ي
لإ�سكتلن ��دا ، .فه ��و مكت ��وب يف �ش ��كل
مذك ��رات يومية  ،و�سرع ��ان ما نتعرف
عل ��ى طاقمه ال�صغري م ��ن ال�شخ�صيات
الرئي�س ��ة  ،لي� ��س �أقلها امل�ؤل ��ف نف�سه ،
وم�ساعد متجر ا�سمه ،نيكي.
هناك الكث�ي�ر من الفكاه ��ة اللطيفة يف
ه ��ذا الكت ��اب .ي�ص ��وّ ر نف�سه عل ��ى �أنه
�شخ� ��ص خائن وق ��ح ومت�شبث بر�أي -
�شخ�صي ��ة يب ��دو �أنه يفخ ��ر ب�صدق يف
احلفاظ عليها.
فم ��ن املده� ��ش ق ��راءة بع� ��ض �أو�صاف
�شون بيثيل للعمالء يف مكتبته  ،والتي
يجر�ؤ �أي �شخ� ��ص على جتاوزها على
الإطالق .نقدم هن ��ا  ،على �سبيل املثال
� ،إىل

�أح ��د العم�ل�اء املنتظم�ي�ن يف املتج ��ر ،
ال�سي ��د ديك ��ون" :يتم مت�شي ��ط �شعره
الداك ��ن الرقي ��ق عل ��ى وجه ��ه بطريقة
غري مقنعة حيث يحاول بع�ض الرجال
ال�صل ��ع �إقناع الآخري ��ن ب�أنهم ما زالوا
يحتفظ ��ون ببدل ��ة فاخ ��رة  "...يب ��دو
كما ل ��و �أن �شخ�ص ًا ما حمل مالب�سه يف
مدفع و�أطلقها عليه ".
ويتح ��دث عن �أولئك الذي ��ن ال ينفقون
�شي ًئ ��ا  -وه ��م فيلق  -يت ��م ت�صويرهم
ب�ش ��كل غري مبهج ب�شكل خا�ص  ،ولكن
حتى �أولئ ��ك الذين ي�سعل ��ون بعيدون
عن الأم ��ان�" :شققت الزوج ��ة طريقها
ع�ب�ر الرف ��وف الأثري ��ة  ،وه ��ي ت�سعل
وتئن � ...أنفقت  250جنيهًا �إ�سرتلينيًا
على كتاب نباتات ا�سكتلندي من القرن
الثامن ع�شر ".
عندما �أن�ش�أ املالك الفخور لأكرب مكتبة
لبي ��ع الكت ��ب امل�ستعمل ��ة يف ا�سكتلندا
� ،صفح ��ة عل ��ى الفي� ��س ب ��وك يف ع ��ام
� ، 2010أخذ "خماطرة حم�سوبة وقرر
الرتكي ��ز على �سل ��وك العم�ل�اء" .هذه
املذك ��رات اخلا�ص ��ة ب�سن ��ة واحدة من
عمر املتجر تفعل ال�شيء نف�سه  ،و�أكرث
من ذل ��ك بكثري .للوهلة الأوىل ،بل هو
ح�ساب م�سل ��ي من احلياة � ،أن العديد
من �سكان املدن �ستنظر املثالية :مكتبة
بيثل هي يف واينغتون  ،على ال�ساحل
البعي ��د من غ ��االوي .عندم ��ا ال يبحث
عن الطعام يف املكتب ��ات يف العقارات
املتداعي ��ة  ،يق�ض ��ي امل�ؤل ��ف وقت ��ه يف
�صي ��د �سم ��ك ال�سلم ��ون وال�سباحة يف
البح ��ر وامل�شي على الت�ل�ال .مت �إحياء
ث ��روات املدين ��ة الت ��ي كان ��ت تتدهور
ذات ي ��وم من خالل و�ص ��ول جمموعة
م ��ن املكتب ��ات  ،وينظ ��م بائع ��و الكتب
املحليون �أي�ض� � ًا مهرجان يجذب �آالف
الزوار �إىل املنطقة كل عام.
يخل ��ق بيثل عامل ��ه البوهيمي اخلا�ص
ح ��ول املتج ��ر واملهرج ��ان  ،مب�ساعدة
وحتري� ��ض م ��ن قب ��ل جمموع ��ة م ��ن
ال�شخ�صي ��ات مب ��ا يف ذل ��ك م�ساع ��ده
نيك ��ي  ،وه ��و �شاه ��د يهوى م ��ع ميل
الرت ��داء تابلوه ��ات منزلي ��ة و�سرق ��ة
الطع ��ام م ��ن القفزات  ،ب ��وم باج ديف
 ،و�سان ��دي " ،الرج ��ل الأك�ث�ر و�شم� � ًا
يف ا�سكتلن ��دا" .يتج ��ول الك ّت ��اب
الب ��ارزون يف عطالته ��م
ويق�ض ��ون الأم�سي ��ات يف
�شرب الوي�سك ��ي على النار.
يتم توف�ي�ر الت�سلية املتكررة
م ��ن خالل العناوي ��ن الغريبة
والرائع ��ة الت ��ي مت طلبها عرب
الإنرتنت.
تك�ث�ر احلقائ ��ق الغريب ��ة يف
ه ��ذا الكت ��اب :م ��ن كان يخم ��ن
�أن العم�ل�اء الذي ��ن ي�س�أل ��ون
ع ��ن الأناجي ��ل ال ي�شرتونه ��ا يف
الواق ��ع؟ �أو �أن الطبع ��ات الأوىل
لي�ست به ��ذه القيمة ع ��اد ًة؟ �أو �أن
مناق�ش ��ة اتفاقية الكت ��اب ال�صايف
ميك ��ن �أن تكون غ�ي�ر مملة مميتة؟
ه ��و م�ؤم ��ن حقيق ��ي  ،يق ��دم حجة
عاطفي ��ة لأهمي ��ة الكت ��ب  -الكت ��ب
احلقيقي ��ة  ،الورقي ��ة والورقي ��ة ،
امل�صفرة مب ��رور الوق ��ت والتي يتم
التعام ��ل معه ��ا وملطخ ��ة و�شروحها
من قبل الأجيال.

من اللوحة �إلى ال�شا�شة قراءة ثقافية في ال�سينما والت�شكيل
موج يو�سف

مل تكن اللوحة الت�شكيلية
جمرد �صورة حمنطة تزخرفها
ُ
حتمل معاين
الألوان  ،بل كانت
تتوغل يف عاطفة الناظر �إليها
 ،حاملة فيها �سرد  ،وحدث ،
فكر
و�شخ�صية  ،متكئة على ٍ
ح�ضاري حماط ًا بدالالت
ورموز .درا�سة الباحث حيدر
ن�صري الزم بعنوان (من
اللوحة �إىل ال�شا�شة املرجعيات
الت�شكيلية ل ّلقطة ال�سينمائية)
ال�صادرة عن دار العايل م�ؤخراً .

ا�س ��تطاع الباح ��ث الزم م ��ن الع ��ودة �إىل
املرجعيات الأ�سا�س ��ية الت ��ي كوّ نت اللبنة
الأوىل لل�س ��ينما وه ��ي الف ��ن الت�ش ��كيلي
 ،فق ��د ناق� ��ش يف الف�ص ��ل الأوّ ل ( عالق ��ة
ال�سينم ��ا بالف ��ن الت�شكيل ��ي) م ��ن حي ��ث
االرتباط ب�ي�ن التقني ��ات الت�شكيلية و�آلة
الت�صوي ��ر ال�سينمائ ��ي  ،وي ��رى الباحث
�أن العديد م ��ن التقنيات الت�شكيلية مهدت
لظه ��ور الت�صوي ��ر ال�سينمائ ��ي  .وعملية
البحث ه ��ذه قادت ��ه ـــــ الباحث ــ� �ـ للك�شف
ع ��ن العالق ��ة املتج ��ذرة بني الفن�ي�ن وذلك
ع�ب�ر ر�ص ��د كل م ��ن ( الغرف ��ة املظلم ��ة ،
الفانو�س ال�سحري ،الت�صوير ال�شم�سي ،
وال�صور املتحرك ��ة ) هذه التقنيات كانت
املخا� ��ض الأول ل ��والدة ال�سينم ��ا والت ��ي
مه ��دت لظهوره ��ا  ،وه ��ذا م ��ا ح ّت ��م عل ��ى
امل�ؤل ��ف �أن ي� ��ؤرخ لبداي ��ات ال�سينم ��ا يف
جتاربه ��ا البدائية من جه ��ة  ،ومن �أخرى
قد ك�ش ��ف عن العالقة الرا�سخة بني هذين
الفنينّ وهذا م ��ا قادنا �إىل الت�سا�ؤل عن �إذ
كان هن ��اك ٌ
فرق بينّ ووا�ضح بني الفنينّ ؟
لتكم ��ن ر�ؤية الباح ��ث يف �أن احلركة هي
الف ��رق الأ�سا�س بني الت�شكيل وال�سينما ؛
لأن الأخرية تعتمد �صورتها على احلركة
ودونه ��ا ال وج ��ود لف ��ن ال�سينم ��ا  .بينما
اللوحة يف الف ��ن الت�شكيلي حتاول �إيهام

املتلقي باحلركة عبرّ اخلطوط وال�صراع
الل ��وين كله ��ا تعط ��ي ديناميكة يف
ال�صورة  .ويعزز الباحث
ن�ص�ي�ر ر�ؤيت ��ه الت ��ي
انطلق ��ت منه ��ا الدرا�س ��ة
ليقف عن ��د املكوّ ن الأوّ ل
لل�سينم ��ا وهو ( عنا�صر
البناء الت�شكيلي ل ّلقطة
ال�سينمائي ��ة) ف ��كان
ه ��ذا الف�ص ��ل الثاين ،
والذي توغل الدار�س
في ��ه بعم ��ق العنا�صر
املنتج ��ة ل ّلقط ��ة
ال�سينمائي ��ة ب ��دء ًا
م ��ن عن�ص ��ر النقطة
 :الت ��ي تك�ش ��ف عن
طبيع ��ة العالق ��ات
املكاني ��ة ومعرف ��ة
امل�ساف ��ة بينهم ��ا
وه ��ي موج ��ودة
يف اللوح ��ات
الت�شكيلي ��ة ،
ومن ث ��م ينتقل
�إىل اخل ��ط ،
وال ��ذي يع� � ّد
منتج ًا لل ��دالالت التي

ميكن ا�ستقرا�ؤها من نوعية داخل ف�ضاء
ال�صورة ال�سينمائية  .ومن وجهة نظرنا
الثقافية �إن هذه الدالالت

ذات معن ��ى م�ضم ��ر  ،وح�ضوره ��ا ي�أت ��ي
حل�سم اللحظات الغام�ضة  ،والتعبري عن
موقف ما فه ��ي مبثابة الن�ص  ،والكلمات
الت ��ي يطرحه ��ا الفنان بلغ ��ة م�شفرة
تعرب عن بوحه الذاتي  .ويتوقف
الباح ��ث ن�ص�ي�ر عن ��د ( ال�ش ��كل )
الذي هو املدخ ��ل الأ�سا�س والقائد
�إىل املعن ��ى وع ��ن طريق ��ه ميك ��ن
الو�ص ��ول �إىل امل�ضم ��ون  ،وه ��و
البن ��اء الظاه ��ر للم�ضم ��ون ور�ؤية
الباح ��ث تقودن ��ا �إىل ر�ؤي ��ة �أخ ��رى
لت�أويل ال�شكل باعتباره �أيقونة تقود
املتلق ��ي �إىل ف ��كك لغة امل�ضم ��ون وما
يخفي ��ه الفنان من ر�سال ��ة موجهة �إىل
اجلمه ��ور  .ويوا�ص ��ل الباح ��ث بتتبع
عنا�ص ��ر ال ّلقط ��ة والتي ت�ت�راوح بني (
الكتلة  ،وال ّلون  ،والتوازن  ،والإيقاع ،
واحلركة  ،والفراغ �أو الف�ضاء ) وغريها
م ��ن العنا�ص ��ر  ،ب ��ل وه ��ذه التقني ��ات
�أو العنا�ص ��ر ه ��ي الوح ��دة الفني ��ة التي
يتطلب تكاملها للحك ��م على جودة العمل
 .وه ��ذا م ��ا جع ��ل الباح ��ث ينب ��ه املخرج
ال�سينمائي عل ��ى �أهمي ��ة تكاملها وكيفية
توظيف الت�شكيل من �أجل �إبراز الدالالت
والأف ��كار �أو تعم ��ق املدل ��ول الدرامي �أو
ال�س ��ردي  .العمل الإبداع ��ي والفني البد

�أن تتوف ��ر في ��ه مرجعي ��ات ي�ستن ��د عليها
املبدع وه ��ذا ما تطلبت ��ه الدرا�سة ليبحث
يف �صل ��ب املو�ض ��وع ال ��ذي �أث ��ار فك ��ره
ليعن ��ون الف�ص ��ل الثال ��ث ( املرجعي ��ات
الت�شكيلي ��ة ل ّلقط ��ة وفق تن ��وع النظريات
الأدائية) �إذ كانت املرجعيات ال�سينمائية
نابعة من بع� ��ض نظريات الفن الت�شكيلي
 ،و�أوله ��ا الكال�سيكية ؛ مل ��ا فيها من نظام
يحول امل ��ادة اخلام وغ�ي�ر امل�صقولة �إىل
�ش ��كل ومن ��وذج  ،ويع� � ّد م ��ن عم ��ل العقل
 .وال نن�س ��ى �أن الكال�سيكي ��ة كان ��ت ه ��ي
ال�سائ ��دة يف �أوروب ��ا قبل ع�ص ��ر النه�ضة
وانتج ��ت فن� � ًا و�أدب� � ًا جتل ��ى �إىل ال�سينما
 .وثانيه ��ا الإنطباعي ��ة والت ��ي تع� � ّد م ��ن
النظري ��ات املهم ��ة عل ��ى م�ست ��وى الف ��ن
الت�شكيل ��ي فكان ��ت م�ص ��د َر �إله ��ام العديد
م ��ن املخرج�ي�ن ال�سينمائي�ي�ن ــ� �ـ بح�سب
ر�ؤي ��ة الباح ��ث ــــ �أ ّم ��ا الثالث ��ة التعبريية
فقد وظف ��ت الطروح ��ات النف�سي ��ة داخل
املنجز الفن ��ي  ،ويبني امل�ؤلف �إن ال�سينما
التعبريي ��ة الأملانية ا�ستف ��ادت من املذهب
التعب�ي�ري يف الر�س ��م وي�ش�ي�ر �إىل فيلم (
كابين ��ة دكتور كاليج ��اري) � .أما النظرية
الرابعة فهي التجريدية التي كان لها الأثر
الوا�ضح يف �صناعة املحتوى ال�سينمائي
 ،ويختم الباحث مرجعياته بـ( ال�سريالية

 ،والرمزي ��ة  ،والتكعيبية ) ويرى �أن هذا
ما جع ��ل ال�سينم ��ا ُتعيد �إنت ��اج اللوحات
العاملي ��ة  ،فقد كان ملو�ضوع ��ات اللوحات
الت�شكيلي ��ة  ،ونق ��ل ت�صاميمه ��ا الب�صرية
 ،وطبيع ��ة العالق ��ات الت�شكيلي ��ة م ��ا بني
عنا�ص ��ر التكوي ��ن يف اللوح ��ة ؛ لتك ��ون
لقط ��ة �سينمائي ��ة وه ��ذا م ��ا ّ
مت تو�ضحيه
ودرا�ست ��ه م ��ن قبل البح ��اث ن�صري حيدر
الزم ح�ي�ن خت ��م الدرا�س ��ة بف�ص ��ل �أخري ،
اخت ��ار ثالث ��ة �أفالم وه ��ي ( �آالم امل�سيح ،
�أ�شب ��اح غوي ��ا  ،والطاحون ��ة وال�صليب)
فعم ��ل على حتليل الفيل ��م وبيان مرجعية
ّ
كل لقط ��ة ب�إنه ��ا م�ستم ��دة م ��ن اللوح ��ات
العاملية ومنها لوحة ج�سر قرية �آل للفنان
فان ك ��وخ  ،ولوحة ام ��ر�أة �شابة و�شجرة
العرع ��ر ليون ��اردو دافن�ش ��ي وغريه ��ا .
الدرا�س ��ة تفت ��ح �آفاق� � ًا كث�ي�رة للباحث�ي�ن
للخو�ض بهذه التفا�صيل الدقيقة  ،وتنبه
املخرج�ي�ن ال�سينمائي�ي�ن عل ��ى �أهمي ��ة
وجود الف ��ن الت�شكيلي يف ال ّلقطة و�صنع
حمتواه ��ا ومن وجهة نظ ��ري �أن الباحث
ا�ستطاع �أن يعال ��ج م�شكلة �ضعف الدراما
العربي ��ة والعراقي ��ة خا�ص ��ة الت ��ي �صار
حمتواه ��ا فارغ� � ًا من اجلم ��ال والإبداع ؛
لبعده ��ا ع ��ن الت�شكيل وع ��زل دور الفنان
الت�شكيلي من ال�سينما .
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اقــــرأ
رائحة الكتب

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب الإيط ��ايل جيامبي�ي�رو موغين ��ي
"رائحة الكتب" برتجمة دالل ن�صر الله ،بعنوان فرعي دال:
(الكتاب هو �سرية ذاتية فكرية� ،أو هو جانب من هذه ال�سرية،
ملقاط ��ع وفوا�صل و�أمزجة وذكريات م ��ع مثقفني .كتاب منحاز
للج ��ذور ،مقتن ��ع باملعرك ��ة اخلا�سرة الت ��ي يخو�ضه ��ا الكتاب
الورق ��ي ،وم ��ع ذلك ع ��ازم على القت ��ال مبفرده ،مث ��ل الفار�س
ال�ضال ،ل�صالح "املخلوقات الورقية").
اخت ��ار موغيني �أبرز ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌ�ﺸﺮﻳﻦ ،مل�ؤلفني �إيطاليني،
�ﺃﻛﺮﺜﻫﺎ �ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﺗﻴﱡ ًﺰا ،ﻭ�ﺃﻛﺮﺜﻫﺎ ﻭ�ﺿﻮﺣً ا ،بالن�سبة �إليه .فقد
اختار ﻛﺜﺮﻴًا ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻤﻟﻬمة ﻲﻓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻲﻓ.

 12موق ًعا عراق ًيا مر�شحً ا لالن�ضمام �إىل الئحة الرتاث العاملي
 بغداد /املدى
ك�شف م�س�ؤول الثقافة
يف منظمة اليون�سكو يف
العراق ،برندان ك�سار،
عن �إمكانية ادراج 12
موق ًعا �ضمن الئحة
الرتاث العاملي قدمتها
ال�سلطات العراقية
منذ �سنة  2000ولغاية
الآن ،فيما ا�شار اىل �أن
هناك عملية تر�شيح
كاملة يجب اتباعها لكل
موقع ليتم قبوله يف
قائمة الرتاث العاملي،
وهي م�س�ؤولية حكومة
العراق.
وبح�س ��ب ك�س ��ار ،ف� ��أن الالئح ��ة
للمواق ��ع ال� �ـ 12ت�ض ��م "مدين ��ة
العمادية ،م�ستوطن ��ة بي�ستان�سور
م ��ن الع�ص ��ر احلج ��ري احلدي ��ث،
ومالم ��ح تاريخي ��ة لنه ��ر دجل ��ة
يف بغ ��داد الر�صاف ��ة املمت ��دة م ��ن
املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة اىل الق�صر

العبا�س ��ي ،كم ��ا ت�ض ��م اي�ض ��ا معبد
الل� ��ش ،من ��رود ،نيب ��ور ،مدين ��ة
املو�ص ��ل القدمي ��ة ،مدين ��ة نينوى
القدمي ��ة ،ح�صن الأخي�ض ��ر ،موقع
ذي الكف ��ل ،مق�ب�رة وادي ال�س�ل�ام
يف النج ��ف ،ووا�س ��ط" .و�أك ��د
م�س� ��ؤول الثقافة باملنظم ��ة الدولة،
�أن "اليون�سكو تدعو ،على ال�صعيد

ال ��دويل� ،إىل زي ��ادة الوعي بق�ضية
ال�ت�راث ال ��ذي ُنق ��ل بطريق ��ة غ�ي�ر
م�شروعة م ��ن العراق" ،م�شريا اىل
ان "اليون�سك ��و دعمت حظر جتارة
القطع الأثري ��ة من العراق ،فيما مت
التن�سيق م ��ع الإنرتب ��ول ومنظمة
اجلم ��ارك العاملي ��ة ب�ش� ��أن م�ساعدة
الع ��راق يف �إع ��ادة �آث ��اره املهرب ��ة

يف اخل ��ارج" .وب�ش� ��أن خط ��ط
ودع ��م اليون�سك ��و العم ��ار املناطق
الأثري ��ة يف العراق� ،أك ��د ك�سار� ،أن
"اليون�سكو تدعم جهود ال�سلطات
العراقي ��ة للحف ��اظ عل ��ى املواق ��ع
الأثري ��ة واحلف ��اظ عل ��ى املب ��اين
املهم ��ة ،اذ تق ��وم اليون�سك ��و حاليًا
مب�ساع ��دة الع ��راق يف م�شاري ��ع

احلف ��اظ عل ��ى املواق ��ع يف قلع ��ة
�أربي ��ل وت�أهي ��ل قن ��اة الع�شار يف
الب�صرة" .و�أ�ضاف" ،يف حمافظة
نين ��وى ،لدينا ن�شاط ��ات (مبادرة
املو�صل) ،مبا يف ذل ��ك �إعادة بناء
املن ��ازل وامل�ساج ��د والكنائ� ��س
الت ��ي ت�ضررت نتيجة احلرب على
الإرهاب" .ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبي ��ة والعلوم والثقاف ��ة �أو ما
يع ��رف اخت�ص ��ا ًرا بالـيون�سك ��و
(موق ��ع ت ��راث عاملي) ،ه ��ي وكالة
متخ�ص�ص ��ة تتب ��ع منظم ��ة الأمم
املتح ��دة ت�أ�س�س ��ت ع ��ام .1945
تر�أ�سه ��ا حال ًي ��ا الفرن�سي ��ة �أودري
�أزوالي بعد فوزها يف االنتخابات
الت ��ي �أجري ��ت ع ��ام  ، 2017حيث
ح�صل ��ت عل ��ى � 30صو ًت ��ا متقدمة
بذل ��ك عل ��ى املر�شح القط ��ري حمد
ب ��ن عبد العزي ��ز الك ��واري بفارق
�صوت�ي�ن .ه ��دف املنظم ��ة الرئي�س
ه ��و امل�ساهم ��ة ب�إح�ل�ال ال�س�ل�ام
والأم ��ن ع ��ن طري ��ق رف ��ع م�ستوى
التعاون بني دول العامل يف جماالت
الرتبية والتعلي ��م والثقافة لإحالل
االحرتام العامل ��ي للعدالة ول�سيادة
القانون وحلقوق الإن�سان ومبادئ
احلرية الأ�سا�سية.

العامل يواجه كورونا بخوذات
متطورة

اعت ��اد املخرتع يزن القي�سي ط ��وال ال�شهرين املا�ضيني ركوب مرتو �أنفاق
مدين ��ة تورونتو يف كندا ،مرتديًا خوذة �س ��وداء �ضخمة �أطلق عليها ا�سم
"اخل ��وذة املجنون ��ة" .حتيط اخل ��وذة بر�أ�سه وجذعه العل ��وي بالكامل
للحماية من �أي خطر ،ولها قناع ميتد حتى ال�صدر.
ووف ��ق "ب ��ي بي �س ��ي" ف� ��إن اخلوذة م ��زودة م ��ن اخللف مبروح ��ة تعمل
بالبطاري ��ة ،ونظ ��ام تنف�س يعمل عل ��ى تنقية الهواء بطريق ��ة االمت�صا�ص
ودف ��ع الهواء "الق ��دمي" �إىل اخلارج .ويب ��دو القي�سي �شخ�صي ��ة من فيلم
رع ��ب ،ل ��ذا لي�س من الغريب �أن يواجه ال�ش ��اب ،البالغ من العمر  32عامًا،
بع� ��ض ردود الفع ��ل القوية .ويقول�" :صاح �أحده ��م قائلاً من �أين ح�صلت
على ه ��ذه؟ كان كث�ي�رون يقرتب ��ون مني بداف ��ع الف�ضول" .يع ��د القي�سي
واح� �دًا م ��ن ع ��دة م�صمم�ي�ن ورجال �أعم ��ال يف �شت ��ى �أرج ��اء العامل ممن
�سارع ��وا �إىل ابتكار خوذات حماي ��ة ،مزودة بجهاز تنف�س �صناعي لتنقية
الهواء ،وت�ستهدف �أولئك الذين يبحثون عن توفري �أكرب حماية ممكنة من
فايرو�س كورونا (كوفيد � )19أكرث من جمرد ارتداء كمامة.
و�أُطل ��ق عل ��ى اخلوذة ا�س ��م "بايو فيزر" ،ويق ��ال �إن بطاريته ��ا تدوم ملدة
� 12ساع ��ة ،ويق ��ول القي�س ��ي ،وه ��و كن ��دي اجلن�سي ��ة� ،إن �شركت ��ه "فيزر
للتكنولوجيا" �سجلت مبيعات بلغت "ع�شرات الآالف".

�سامي عبد احلميد يف مهرجان دويل للم�سرح ال�شبابي
متابعة /املدى
و� �س��ط �إج � ��راءات اح�ت�رازي��ة م�شددة
وال�ت��زام ب��ارت��داء الكمامات والتباعد
االجتماعي ،انطلقت فعاليات ال��دورة
اخلام�سة م��ن م�ه��رج��ان ��ش��رم ال�شيخ
ال� ��دويل للم�سرح ال���ش�ب��اب��ي ،وال ��ذي
�سي�ستمر لغاية  25من ال�شهر اجلاري.
و�سجل ال��وف��د ال�ع��راق��ي ال��ذي ير�أ�سه
نقيب الفنانني جبار ج��ودي ح�ضورا
الفتا يوم االفتتاح الأول.
وت�ت�ر�أ� ��س امل �ه��رج��ان ��ش��رف� ًي��ا الفنانة
القديرة�سميحة �أيوب،وير�أ�ساملهرجان
ال �ف �ن��ان م ��ازن
الغرباوي

يف ح�ين ي��ر�أ���س اللجنة العليا الفنان
حممد �صبحي.
وقد مت اختيار الدكتور جبار جودي
ع�ضوً ا يف جلنة التحكيم الدولية
مل�سابقة ال�ع��رو���ض ال �ك�برى يف
امل�ه��رج��ان ال�ت��ي ت���ش��ارك فيها 4
�أع �م��ال ،يف مقدمتها امل�سرحية
العراقية (هاملت � )1982إخراج
فكرت �سامل وهو العمل امل�سرحي
الإخراجي الأول للفنان فكرت والذي
يحكي �أوج��اع العراق من خالل

�شخ�صية هاملت يف ق�صة �شك�سبري
وجعل فيها م��ن امل��ر�أة العراقية بطلة
�أ�سطورية تتخطى كل امل�صاعب لبناء
العراق اجلديد� ،إ�ضافة اىل م�سرحية
(�إي��زي����س) للمخرجة كرمية بدير من
م�صر ،وم�سرحية (�أر���ض بال �أح�لام)
للمخرج باولو �ألي�سندري من �إيطاليا،
وم���س��رح�ي��ة (ال��وح��و���ش ال��زج��اج�ي��ة)
�إخراج يو�سف الأ�سدي.
وق� ��ال ج� ��ودي ان "من ب�ي�ن ع�شرين
ج��ائ��زة �سيمنحها امل �ه��رج��ان يف كل

عنا�صر العمل امل�سرحي هناك جائزة
ب��ا��س��م ال�ف�ن��ان ال��راح��ل ال�ك�ب�ير �سامي
عبد احلميد لأف�ضل �سينوغرافيا يف
املهرجان ،وتهدف �إىل تكرمي وا�ستذكار
�أحد عمالقة امل�سرح العراقي والعربي
الفنان القدير ومعلم الأجيال الأ�ستاذ
��س��ام��ي ع�ب��د احلميد" .ك�م��ا ي�شارك
ن�ص الكاتب امل�سرحي العراقي �سعد
ه��داب��ي يف ه��ذه ال� ��دورة ،وامل��و��س��وم
(عجاف  )200+الذي ت�شارك فيه فرقة
الركح الدويل من ليبيا و�إخراج الفنان
الليبي و�سيم بوروي�ص ،ويجيء �ضمن
�سل�سلة م��ن اخل �ي��ارات املتعددة لفرق
امل�سرح العربي لن�صو�ص كتاب امل�سرح
العراقي ،ويعد الكاتب امل�سرحي �سعد
هدابي من �أبرزهم.
يذكر �أن ،مهرجان �شرم ال�شيخ الدويل
للم�سرح ال�شبابي ،يقام حت��ت رعاية
وزارة الثقافة امل�صرية ،و�أك��ادمي�ي��ة
ال �ف �ن��ون ،وامل�ج�ل����س الأع �ل��ى للثقافة،
وقطاع الإنتاج الثقايف يف م�صر ،وهو
�أول م�ه��رج��ان ت�سابقي ع��امل��ي ودويل
يخت�ص بال�شباب.

يعود رئي�س املجل�س الأعلى
ال�شيخ همام حمودي ليحذرنا
من التفريط بالعالقة مع �إيران،
ويطالبنا ب�أن نطرد الأمريكان
لأنهم �سبب الف�ساد ،و�أنهم
بدخولهم العراق عام  2003كانوا
ي�ستهدفون تدمري م�ؤ�س�سات
الدولة ،طبعًا �أنا كمواطن ميكن
�أن �أ�صدق ال�شيخ همام حمودي لو
�أنه مل يكن جزءًا من النظام الذي
جاء به الأمريكان ،و�أن قرارات
حل م�ؤ�س�سات الدولة كانت بطلب
من الأحزاب التي تولت �ش�ؤوننا
بعد عام  2003وقد ا�ستجاب
برمير لهذه الرغبات التي حذرت
من بقاء اجلي�ش العراقي ،وطالب
ب�إلغاء كل ما يتعلق بالدولة قبل
عام  ،2003وت�أ�سي�س دولة جديدة
�شعارها "ما ننطيها" ،لعل �أول
كلمة نطقتها النا�س بعد  4/9كانت
"حرية" ،واليوم ونحن يف العام
ال�سابع ع�شر من التغيري جند
�أن كلمة حرية ا�ستبدلت بكلمة
"اخلديعة" و�أن النا�س ا�ستبدلت
نظام �صدام امل�ستبد بنظام �آخر
بنف�س فايرو�سات اخلديعة
و�شهوة ال�سلطة� ،أفهم جيدًا �أن
يطلب منا ال�شيخ همام حمودي �أن
نقطع �أنف ترامب ،ولكن الذي ال
�أفهمه هو كيف كان ال�شيخ همام
حمودي يلتقط ال�صور مع ال�سفري
الأمريكي ،وكيف بدا با�سمًا
ً
ب�شو�شا وهو ي�ستقبل قبل �أعوام
"امل�سرت" �ساترفيلد امل�ست�شار
ال�سيا�سي للخارجية الأمريكية
يرافقه ماكغورن مبعوث البيت
الأبي�ض واجلرنال مارك كيميت
مبعوث وزارة الدفاع الأمريكية،
كل ه�ؤالء وغريهم كان ال�شيخ
همام حمودي يجل�س معهم ،ومل
يكن مواطن مثل جنابي ي�ستطيع
حتى االقرتاب من ح�صون املنطقة
اخل�ضراء ليقول للأمريكان �إن
�أالعيب �أوباما مع العراقيني �أدت
بنا �إىل اخلراب.
�إن الظهور الأخري لل�شيخ همام
حمودي ي�أتي متزام ًنا مع حملة
تقودها قناته "الأيام" للتحذير من
�أي م�شروع ا�ستثماري مع دولة
عربية ،ويف الوقت الذي يحتاج
فيه العراق �إىل م�شاريع ت�ساعد
يف معاجلة م�شكلة البطالة ،ورفع
م�ستوى معي�شة النا�س ،ويف
اللحظة التي تكاد تعلن الدولة
فيها حالة الإفال�س ،يخرج عليك
من يقول "ال مكان لال�ستثمار
العربي على �أر�ض العراق" ،ما
العمل يا�سادة؟ �إذا كنتم ترف�ضون
اال�ستثمار غري االيراين  ،ف�أمتنى
عليكم �أن تعيدوا الأموال التي
نهبتموها لبناء م�شاريع عراقية،
�ألي�س من حق ال�شعب �أن يعرف
من الذي �سرق �أمواله وم�ستقبل
�أبنائه؟ ،كم م�س�ؤول من عينة
همام حمودي متهم بتبديد املال
العام و�صرفه يف �أوجه غري
�شرعية؟ ،نريد ك�شعب �أن نعرف
ملاذا �أفل�س العراق يف وقت
دخلت خزينته مئات املليارات من
الدوالرات يف ال�سنوات الأخرية.
يده�شك �أنه فى اللحظة التي
يطالبنا فيها همام حمودي برف�ض
اال�ستثمارات العربية  ،جند
ال�سا�سة الذين ت�سببوا يف �ضياع
�أموال العراق يلومون املواطن
لأنه "يب ّذر" كثريًا ،وي�أكل الن�ستلة
التي حرمتها ال�شرائع!! وك�أن
الهدف الأول والأخري هو �أن يظل
هذا ال�شعب رهينة لأمزجة �سا�سة
ي�شنون حربًا من �أجل �أن ال يغادر
قائمة الب�ؤ�س العاملي .

�أجنلينا جويل تخ�سر معركتها �أمام القا�ضي
ف�شلت النجمة الأمريكية "�أجنلينا
جويل" با�ستبعاد القا�ضي عن ق�ضية
طالقها من زوجها ال�سابق النجم
العاملي "براد بيت"؛ ب�سبب عالقته
ال �ت �ج��اري��ة امل��زع��وم��ة م��ع حم��ام��ي
زوجها ال�سابق.
ق�ضت املحكمة العليا يف
كاليفورنيا مبقاطعة
�أوراجن ب�أن "القا�ضي
ج� ��ون �أودي� ��رك�ي��رك
م�ؤهل للعمل كقا�ض
م� � ��ؤق � ��ت يف ه ��ذه
ال� �ق� ��� �ض� �ي ��ة .ل��ذل��ك
حالة ع��دم الأهلية

الطقس

مرفو�ضة" ،وذل ��ك بح�سب الوثائق
القانونية التي ح�صلت عليها �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
قدمت "�أجنلينا جويل" طل ًبا ادع��ت
فيه �أن القا�ضي ف�شل يف الك�شف عن
الق�ضايا التي �أظهرت العالقة احلالية
وامل �� �س �ت �م��رة وامل��ت��ك��ررة ب�ي�ن��ه وب�ين
الفريق القانوين لزوجها ال�سابق.
ورد "�أودركريك" ع�ل��ى ات�ه��ام��ات�ه��ا،
وكتب يف وثائق املحكمة ال�سابقة�" :إن
االع�ترا���ض على خدمتي امل�ستمرة ال
يغري قدرتي على عر�ض وتقييم الأدلة
املقدمة من كال اجلانبني مبو�ضوعية
وتطبيق القانون بنزاهة".
و�أ�شار �أن "جويل" ف�شلت يف �إثبات

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوية العراقي ��ة حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (االربعاء) �ستنخف�ض قليال عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون غائمًا جزئيًا وممط ًرا يف بع�ض املناطق.

�أي � �ش �ك��ل م ��ن �أ���ش��ك��ال ال �ت �ح �ي��ز يف
الق�ضية.
ويف وقت الحق ،ك�شف �أن "�أجنلينا"
و"براد" تعرفا بالفعل على القا�ضي
ل�سنوات ع��دي��دة وك��ان ه��و ال�شخ�ص
امل�س�ؤول عن تزويجهما يف فرن�سا عام
 ،2014فقد ك��ان م��ن ب�ين الأ�شخا�ص
القالئل الذين ح�ضروا حفل الزفاف.
وت�سعى "جويل" يف احل�صول على
احل���ض��ان��ة ال�ك��ام�ل��ة لأط �ف��ال �ه��ا ،بينما
يطالب "بيت" باحل�ضانة امل�شرتكة
وهو ما ترف�ضه طليقته؛ �إذ تود ال�سفر
واال�ستقرار هي و�أطفالها يف لندن،
لكن احل�ضانة امل�شرتكة تعني تواجد
�أطفالها يف مدينة لو�س �أجنلو�س.
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